
 

 

 

 

   نمایندگان تورکمن در مجلس شورایملینمایندگان تورکمن در مجلس شورایملینمایندگان تورکمن در مجلس شورایملی

   و رویدادهای مهم تورکمن صحرا و رویدادهای مهم تورکمن صحرا و رویدادهای مهم تورکمن صحرا نطق های پیش از دستور نطق های پیش از دستور نطق های پیش از دستور 

   از زبان نمایندگان تورکمناز زبان نمایندگان تورکمناز زبان نمایندگان تورکمن

   تاتاتا   از آغاز تأسیس مجلس شورایملیاز آغاز تأسیس مجلس شورایملیاز آغاز تأسیس مجلس شورایملی

   سقوط رژیم محمد رضاشاه پهلویسقوط رژیم محمد رضاشاه پهلویسقوط رژیم محمد رضاشاه پهلوی

 

 گرد آوری و تحقیق:

 آرنه گلی

 نامزد علوم تاریخ

 

 

 از انتشارات:

 ورکمنسیاسی خلق ت -کانون فرهنگی

 ۲۰۱۲/ مارس ۱۳۹۱ فروردین

 

 



تورکمن و مسئله تورکمن در نطق های پیش از دستور نمایندگان                                                      آ. گلی        

 

 
2 

 مقدمه

 خواننده گرامی!  

جمع آوری  می باشد. شورای ملی در آرشیو کتابخانه مجلس ما هچندین ماه و تحقیقات کتابچه حاصل مطالعاتاین   

گاها رویدادهای مهم وقایع مربوط به تورکمنها و سرزمین آنها از میان نطق های پیش از دستور نمایندگان تورکمن و 

   .غیرتورکمن و روشن ساختن برخی نکات موجود در متن نطق های پیش از دستور هدف اساسی این تحقیق بود

 یهجر ٣١٨١ شعبان ٣١ با مطابق یدیخورش ٣٨٢١ مهرماه ٣١ خیتار در یمل یشورا مجلس یرسم هجلس نینخست  

 موجب به مجلس، هدور نیا ندگانینما. افتی شیگشا قاجار شاه نیمظفرالد هیافتتاح نطق با( یالدیم ٣٠٩١ اكتبر ٣١) یقمر

. دندیگرد انتخاب اصناف و ونیروحان و مالكان و تجار و شاهزادگان و اشراف هطبق نیب از انتخابات هنظامنام شش هماد

 نیمظفرالد )امضای( حیتوش به ٣٨٢١ ماه ید ٢ خیتار در بود اصل ١٣ بر مشتمل كه را رانیا یاساس قانون مجلس، نیا

 دوم در مجلس این .رساند شاه یعل محمد امضای به ٣٨٢١ مهرماه ٣١ در را یاساس قانون متمم یو فوت از پس و شاه 

 .شد بسته توپ دستور محمدعلیشاه توسط فرمانده بریگاد قزاق کلنل لیاخوفب( ٣١٨١ یالثان یجماد ٨١) ٣٨٢١ رماهیت

 دوم مجلس تصویب به سال همان تابستان در که نوین تخاباتیان قانون پیرو محمدعلیشاه، خلع از پس ۱۱۱۱ سال در  

 مجلس به ای نماینده هرکدام بایست می ها ترکمن و ها قشقائی ها، بختیاری کردها، ها، آذربایجانی ها، شاهسون رسید

 .گردید حذف رضاشاه زمان در انتخاباتی قانون از ماده این اما بفرستند،

 بصورت کتابچه ای تقدیم می گردد.یای ناشناخته تاریخ معاصرمان این تحقیق برای روشن ساختن زوا

 گلی آ.
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 ایران شورایملی مجلس در تورکمن نمایندگان اسامیلیست  -۱

 

 دوره شروع اختتام نماینده نام

 اول   .نداشت شرکت ها تورکمن از ای نماینده

 جعفربای آخوند جان آدینه
 علییار محمدخان: فامیل
 روز ۱۱ و ماه ۲۲ نمایندگی مدت

 دوم ۱۲۱۱ آبان ۲۲ ۱۲۱۱ دی ۳

جنوب تراکمه نماینده قاضی آوغان
 سوم ۱۲۱۳ آذر ۱۲ ۱۲۱۲ آبان ۲۱ 1

 چهارم ۱۳۱۱ تیر ۱ ۱۳۱۲ خرداد ۳۱ .نیامد مجلس به جعفربای آخوند جان آدینه

 پنجم ۱۳۱۲ بهمن ۲۲  .نرفت مجلس به ترکمنصحرا از ای نماینده

 ششم ۱۳۱۱ تیر ۱۱ ۱۳۱۱ مرداد ۲۲ جرجانی داز آخوند محمد

 هفتم ۱۳۱۱ مهر ۱۲  جرجانی داز آخوند محمد

 هشتم ۱۳۱۱ آذر ۲۲ ۱۳۱۱ دی ۲۲ یارعلی آخوند جان آدینه

 نهم ۱۳۱۱ اسفند ۲۲ ۱۳۱۲ فروردین ۲۲ جرجانی داز آخوند محمد

 دهم ۱۳۱۲ خرداد ۱۱  گرگانی آخوند محمد

 یازدهم ۱۳۱۱ شهریور ۲۱  گرگانی آخوند محمد

 دوازدهم ۱۳۱۱ آبان ۳  گرگانی آخوند محمد

 سیزدهم ۱۳۲۱ آبان ۲۲  گرگانی آخوند محمد

 چهاردهم ۱۳۲۲ اسفند ۱  گرگانی آخوند محمد

 پانزدهم ۱۳۲۱ تیر ۲۱  گرگانی آخوند محمد

 شانزدهم ۱۳۲۱ بهمن ۲۱  گرگانی آخوند محمد

 هفدهم ۱۳۳۱ اردیبهشت ۱  .ماند رمنتظ کرسی و نیامد بعمل انتخابات

 هیجدهم ٣١١٣ فندسا ٨١  توماج خان عبدهللا

 نوزدهم ۱۳۳۱ خرداد ۱۱  توماج خان عبدهللا

 بیستم ۱۳۳۱ اسفند ۲  شرعی محمد

 ویکم بیست ۱۳۲۲ مهر ۱۲  فهیمی هللا رحمت

 دوم و بیست ۱۳۲۱ مهر ۱۲  فهیمی هللا رحمت

 سوم و بیست ۱۳۱۱ شهریور ۱  فهیمی هللا رحمت

 سیدی رحمانقلی -۱
 جعفربای آلتی قاوشاق -۲

 وچهارم بیست ۱۳۱۲ شهریور ۱۱ ۱۳۱۱ ماه دی

 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 در متن اسناد مجلس این چنین قید شده بود 1
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 تورکمنها به مربوط رویدادهای بیان و شورایملی مجلس اجالس -۲

 شاهنشاهی ایران" کشور رسمی روزنامه" از نقل به)                                

 
 

  .دختران قوچانی فروش مسئلۀ مذاکرات نمایندگان درباره -۴۵جلسه  ۱شورای ملی.  دوره  مجلس

 . بررسی اعتبارنامه آدینه جان آخوند یارعلی  -۲۴۸جلسه  ۲دوره  مجلس شورای ملی 

 راه خراسان و مسئله تورکمنها هب راجع شریعتمدار سخنان ۱۳۰جلسه  ۴دوره 

  گرگانی آخوند محمد نمایندگیه ب اجعر  ۳جلسه  ۶مجلس شورای ملی دوره 

 . گرگانی آخوند محمد اعتبارنامهرسیدگی به  -هشتم جلسه: هفتم دوره

 .نمود مرخصی روز ۲۱ تقاضای آذر ۲۱ از گرگانی آخوند محمد -۲۲ جلسه: هفتم دوره

  گرگانی آخوند محمد تقاضای مرخصی -۲۹    --------------

  گرگانی آخوند محمد صیتقاضای مرخ -۵۴ جلسه: هفتم دوره

 .بود غایب گرگانی آخوند محمد -۴۸ جلسه: هفتم دوره

  یارعلی آخوند جان آدینه تقاضای مرخصی – ۳۱ جلسه: هشتم دوره

 . نمود مرخصی ماه ۲ تقاضای کسالت بعلت یارعلی آقای -(۱۳۱۱ تیر ۱) ۹۳ جلسه: هشتم دوره

 .یارعلیتقاضای مرخصی  – ۱۱۶ جلسه: هشتم دوره

 .گردید (راه) شوارع و طرق کمیسیون عضو گرگانی آخوند محمد -۱۳۱۲ فروردین ۲۱: نهم هدور

 .گردید شوارع و طرق کمیسیون عضو آخوند محمد :دهم دوره

 .گرگانی آخوند محمدتقاضای مرخصی 

 .گردید شوارع و طرق کمیسیون عضو گرگانی آخوند محمد :یازدهم دوره

 درخواست برحسب محلی انتظامات به کمک برای گرگانی آقای .گرگانی آخوند محمدتقاضای مرخصی  :دوازدهم دوره

 .اند نموده توقف محل در ۱۳۲۱ شهریور ۳ تاریخ از روز ۳۱ گرگان فرماندار
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 .  شمال امالک درباره گرگانی آخوند محمد سخنرانی :سیزدهم دوره

 .روز ۱۲ بمدت ۱۳۲۱ اسفند ۳ از مرخصی تقاضای

 .۱۳۲۱ اردیبهشت اول از محلی امور انجام جهت مرخصی روز ۲۱ قاضایت گرگانی آخوند محمد

 گرگان فرماندار و امنیه کل رئیس آقایان درخواست برطبق اش انتخابیه حوزه امور انجام برای گرگانی آخوند محمد --

 .بود مشغول دولت مأمورین با همکاری و وظایف انجام به محل در ۱۳۲۱ اردیبهشت ۱۱ تاریخ از یکماه

 .نمود را ۱۳۲۱ دی ۱ از مرخصی روز ۱۲ تقاضای گرگانی آخوند محمد --

 .زمینخوارها و ژاندارمها زورگویانه عملیات از گزارشی. گرگانی آخوند محمد سخنرانی :پانزدهم دوره

 .نداشت سخنرانی هیچ گرگانی آخوند محمد :شانزدهم دوره

 منقول و معقول دانشگاه افتتاح تقاضای بر مبنی ترکمن نیونروحا عریضه تقدیم -(۱۳۳۱ سال)ششم جلسه: نوزدهم دوره

توماج خان عبدهللا آقای تورکمنها، نماینده توسط الهیات()
2. 

  صحرا ترکمن به شاه سفر درباره فهیمی هللا رحمت آقای سخنرانی -(۱۳۲۲ سال)۱۱ جلسه :۲۱ دوره

 در علیرضا، شاهپور تولد تبریک درباره فهیمی هللا رحمت آقای سخنرانی -(۱۳۲۱ اردیبهشت ۱۱)۲۱۳ جلسه :۲۱ دوره

 خسارات به رسیدگی ،کومیش تپه() گومیشان در آسفالته راه و برق و آب نبودن اراضی، تقسیم و سفید انقالب ستایش

 خزر حاشیه روستاهای در گرگان رود سیل از ناشی وارده

 و ۲۱ تاریخ در شاه سفر از شادی اظهار ربارهد فهیمی آقای سخنرانی -(۱۳۲۱ اردیبهشت ۲۱) ۲۱۱ جلسه: ۲۱ دوره

 زمین اسناد تقدیم جهت گنبدقابوس به شاه سفر و صحرا ترکمن زدگان سیل از بازدید جهت اردیبهشت ۲۲

 .نداشت سخنرانی فهیمی قایآ: ۲۲ دوره

 .گرگانی مهیندخت دکتر خانم اعتبارنامه مورد در -(۱۳۱۲ دی ۱) ۱۳۱ جلسه: ۲۳ دوره

 مطرح و ومردم شاه سفید انقالب اصول درباره گرگانی دختمهین دکتر سخنرانی -(۱۳۱۲ بهمن ۱)۱۱۱ جلسه  ------

 .کشاورزی های دانشکده و مدارس افتتاح ،کومیش تپه() گومیشان راه آسفالت بر مبنی اهای تقاضای کردن

 و شاه ازدواج سالروز از الیخوشح ابراز. گرگانی مهیندختدکتر  خانم انیسخنر -(۱۳۱۳ دی ۱) ۱۱۱ جلسه: ۲۳ دوره

 ترکمن زارعین شکایت و پنبه قیمت افت شهبانو،

  قرناوه و گلیداغ زلزله درباره منطقه نمایندگان سخنرانی (۱۳۲۱ مهر ۲۱) ۲۱۱ جلسه: ۲۳ دوره

 گنبدقابوس، به هویدا وزیر نخست سفر درباره سیدی رحمانقلی آقای سخنرانی -(۱۳۱۲ آذر ۱۱)۱۱ جلسه: ۲۵ دوره

 .قوشان چای گنبد راه و حومه روستاهای و گنبد آب شکلم

 و ۲۱۳۱ اردیبهشت ۳۱ و ۳۱ تاریخ در گنبد به شاه ازسفر شادمانی اظهار سیدی، آقای سخنرانی -۲۱ جلسه: ۲۵ دوره

 .کشاورزان مشکالت برحی کردن مطرح و اسبدوانی مراسم در شرکت و دهقانان به زمین اسناد تقدیم

 انسجام و اتحاد بر مبنی تأکید. صحرا ترکمن به شهبانو سفر از شادمانی اظهار -(۲۱۳۱ تیر ۱) ۱۱۱ جلسه: ۲۵ دوره

 .عمرانی اقدامات برخی کردن مطرح و ها ترکمن و ایران جامعه

 .  دهقانان به امالک اداره اجحافات درباره سیدی آقای وسیله دولت از سئوال -(۲۱۳۱ دی ۲۱)۲۱۱ جلسه: ۲۵ دوره

------------------ 

 

                                                                    
نخستین حاکم نظامی کومیش تپه در سالهای پس از اشغال صحرا توسط رضاشاه می باشد. عبدهللا خان توماج که اصال آذری است، 2  
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  مذاکرات مجلس شورای ملی -٣

 ۱دوره 

 ۱۹۰۶ /۶ /٨۵برابر با  یدیخورش ۱٨٢١ مهرماه ۱٣ شنبه - ۱جلسه  ۱دوره 

 نبرد گنبدقابوس و گوگالن و ارسال نیرو به گنبدقابوس در باره تلگراف سپهدار حاکم استرآباد

 مزبور تلگراف شود قرائت است فرستاده طالعا ه مجلسب داخله وزارت که رسیده 3سپهدار بنجا از که است تلگرافی 

 فروخته که قوچان اسرای از نفر ده واسترداد آنها مغلوبیت و متمرده تراکمه از اسیر نفر چهار استرداد بر بود مبتنی که

  .شد قرائت النگوگو قابوس گنبد بسمت اردو با مکان آن از عزیمت و بودند شده

 داخله وزارت بتوسط ملت احساسات و وکال احساسات که است خوب وملت الوک برای است بزرگی مژده خیلی -رئیس

 .داد خواهند را تلگراف این جواب هم داخله وزیر جناب خود و بشود اعلیحضرت حضور تقدیم

----------------- 

 ۱جلسه  ۱ادامه مذاکرات دوره 

  .شود عرض اطالعا   ایدب که بجنورده ب راجع است فقره دو بفرمایید اجازه اگر – الوزراء رئیس

 که آمد تلگرافی دیشب بود برده اسیر و بجنورد بطرف بود رفته ترکمان که بودند کرده تلگراف ترپیش – داخله وزیر

 اسرا عده حاال گرفته ترکمانان از هم اسیر نفر چند خورد شکست ترکمان .کرده جنگ ها ترکمان با بجنورد حکومت

 شده جلوگیری یموت ترکمان از هم استرآباد از نشسته عقب هم وخیلی است مسلم انترکم خوردن شکست ولی نست معلوم

  .شد خواهد صحیح اقدامی هم سپهدار رسیدن از بعد و

---------------- 

 ۱جلسه  ۱ادامه مذاکرات دوره 

 4قوچان ادامه مذاکرات نمایندگان درباره مسئله دختران

  .بیایند مالیه وزیر تا شد کمیسیونه ب راجع صورت مسئله این پس -رئیس

 ؟میفرمایید چه قوچان اسراء پنجاه و چهارصد خصوص ودر اند برده بغارت که زن ۱٨ باب در – حسین سید آقا

 معزول ،نمودند استدعا شاه از را الدوله صفآ عزل داخله وزیر شد پیدا اطالع که بعد ولی نداشتم اطالعی – افخم وزیر

  .میشودت یقاتحق میآیند است نزدیک و شد

 و تمام نموده جرم را الدوله آصف بایدط ـفق نیست بتحقیق الزم دیگر شده بشود باید که تحقیقاتی آفرین – حسین سید آقا

د ـبای آن از وبعد برگرداند گرفته باشند هم مساوی و باید وله پب یا میداند قسمر ـبه را زن نفر دو و شصت و اسراء کمال

 .بشود گراندی عبرت تا شود مجازات

 را دیگر باقی آن و اسراء کمال و تمام میخواهیم لبتها اند داده وعده قبل ماه دو در شده اشتباه – زاده تقی حسن سید آقا

ا بهر قسم است ر اینها باید عزل بر عالوه شد کاری هم الدوله آصف عزل بشود باید تحقیقات یندمیگو حاال. برگرداند

                                                                    
 حاکم استرآباد 3
4
. در کلیه متون قاجاری و دوره های فروخته است ارامنهبجای مالیات معوقه دختران قوچانی را جمع کرده به  آصف الدوله حاکم آزمند قوچان 

چان را به پای تورکمنها نوشته، آنها را مقصر و ربایندگان دختران معرفی کردند. هدف از آوردن این متن بعد، این عمل شنیع حاکمان بجنورد و قو

 مذاکره روشن ساختن آن وقایع است. )آ.گ(
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  .ودبرگرداندو بعد هم مجازات بش

 .بیاید اند فرموده تلگراف نمیشد قبول جوابی بود شده ثابت اگر – افخم وزیر

 از غیر پول کرور سه بکنیم ثابت را سال سه این خیانات میخواهد حکم نیست اینجا بآمدن الزم دیگر – حسین سید آقا

  .است برده اطفال

 وکال بعرض که میفرمایید اجازهم ا کرده تحصیل صحیحه اطالعات باب این در باید رئیس جناب – محمود میرزا آقا

 از است دخترها فروختن اول مطلب مطلبست دو باب این درد میشو عرض که اینست اطالعات آن و برسانم مجلس

ت صفحا آن مردم شد خوراکی ملخ خراسان صفحات در گذشته سال است این مطلب اصل .نقوچا و بجنورد اهالی

 ممیز که فرمودند دستخط مرحومه شا کردند عرض مرحوم شاه بخاکپای باب این در یضهعر شدند غال و قحطی گرفتار

 دستخط باین اعتنایی بود گرفته کل حکومت از که پیشکش بواسطه الدولهن ـعی شاهزاده بنماید تعدیل و رسیدگی و برود

 خودش حق بابت از گزافی غمبل یک هم الدوله آصف بشود وصول دیوان مالیات باید که نوشت الدوله آصفه بد نکر

 افزوده جمع بآن خودشان حق بابت از گزافی مبالغ هم جزءم حکا نمود جزء بحاکم حواله و کرده مالیات آنه ب اضافه

 آن از بعضی دادندر د تن خودشان دخترهای بفروش ناچار البد هم رعایا و کردند مطالبه رعیتز ا نموده گیری سخت

  .اند ختهفرو ارامنهه ب هم را دخترها

 مفخم ساالر که است این واقع اصل دادندی اسیره ب عمدا   را ما مملکت دار بچه و شوهردار زنهای که اینست دوم مطلب

 فقط میگیرد دولت از علیق و ومواجب جیره خودش سوارهای وکسری هشتصد بتبا از است سال سالهای که بجنوردی

 آصف شد مرحوم که قوچانی الدوله شجاع عبور محل که ستا دربندی آن مستحفظیه ب منحصر سوارها آن متخد

 خواست مفخم ساالر برادر زن الدوله شجاع دختر آنکهه بمالحظ یکی کرد سلب آنها خانواده از را قوچان حکومت الدوله

 تیکفای بی خواست دیگر بکند خراسان سرحد حکومت نمیتواند دیگر کسی طایفه ما از غیر که بدهد دولت اولیای بخرج

 نمود ترغیب و تحریض را کودکان طایفهی ترکمانها فرستاد مخصوصا برساند دولت اولیای بخرج را الدوله آصف پسر

 دو و شصت قریب شدهه از خاک بجنورد عبور نموده داخل سرحد قوچان شد وارد کردم عرض که دربندی همان از

 خاک از مجددا غارتن توما پنجهزار قریب نموده مقتول یبقر نفر شصت قریب باسیری دختر و شوهردارن نفرز

 هزار پنجاه آن از قیمت نصف و فروخته ترکمان بطایفه بردها ر اسرا آن که آنی از بعد بردند نموده معاودت بجنورد

 وهللا لهف ـنص و لی نصف) کرده رد مفخم بساالر فروخته که را اسرا قیمت نصف با را شدهت غار اموال تومان

 مرو" شده ملت باین مفخم ساالر بتوسط ظلم کهد کر یقین رسید الدوله عین بشاهزاده خبر باب این در( خیرالرازقین

 اینکه بر بکند مجبورا ر مفخم ساالر برود کرد مامور سوار نفر چند با را نظام رشیده ب ملقب )مرد خان( ترکمان "نخا

 با بنده میکنم عرض هستم ملت وکالء از یکنفر که ندهب الحال ندک نمی حکم باین اعتنائی هیچ ایشان بگیرد پس را اسرا

 از باید ندارم کارها باین کاریو  میخواهم تماما را خودم مملکت و ملت اسرای داخله وزیر جناب از خودم موکلین یرسا

 که را ما مملکت اسرای داده مفخم ساالر نقدی وجه بابت از یا است شده فتهگر غیره و اسرا قیمت بابت از وجهیکه آن

 این که بدانند بخواهند خلهدا وزیر جناب اگر برسد بصاحبانشان گرفته پس هستند محترم ملت این عصمتو  ناموس

 خارج باشخاص دولت طرف زا را قوچان و دبجنور حکومت مینمایندی تعد و ظلم اندازه بچه صفحات آن در جزء حکام

 که اطالعی را آنها بدسلوکی کسهر که بشود اعالنی بعد باشند دآزا صفحات آن مردم اینکه تا بدهد خانوادهو د این از

 خارج ایران خاک از را اسرا چون صفحات آن در بوده هنگامه چه بینید می آنوقت برساند دولت اولیای بعرض دارد

  .ا را بخرندبدهند و اسر ندا کرده میل و حیف که پولهائیرا همان باید گرفت پس را آنها نمیتوان جبریهه بقو اند کرده

 ( درآمدند بگریه اننک نظاره و محترم مجلس اعضای محمود میرزا آقا نطق و مقاالت برای)
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  .نمیرسد ما دست دیگر رفتند دست از وقتی هستند حاضر استرداد در یموت اهل – سیدالحکما

  .داخله وزیر یا است مجلس با حکم ترتیب – اسمعیل محمد حاجی

 .اسرا استرداد برای از حکم بخواهیم داخله وزیر از باید داخله وزارت از باید است لهداخ وزیر با – سعدالدوله

  .میخواهد را اسرا استرداد میکند دولت از استدعا مجلس نمیخواهد مجلس را اسرا استرداد – خان ابوالحسن میرزا آقا

 (است صحیح گفتند مجلس وکال از جمعی)

  .نیست الزم اثبات واضح بیان از صحبت ترتیب بهمین کردند قبول داخله روزی نماینده – آقا فضلعلی میرزا آقا

 ؟ بود که حاکم بردند را اسرا آنوقتیکه – سعدالدوله

 را ترکمان مخصوصا سرحدات از مفخم ساالر ولی بود حاکم الدوله آصف پسر بود مفخم ساالر – محمود میرزا آقا

  .بردند را سراا که دادند عبور

 بردند؟ خودشان خاک از را اسرا -ضلعلیف میرزا آقا

  .بجنورد خاک از – محمود میرزا آقا

  .شود معلوم مطلب بفرمایید التفات – فضلعلی میرزا آقا

  .حدند هم دو هر – محمود میرزا آقا

  .اند برده قوچان از را اسرا -فضلعلی میرزا آقا

  .سرحد از -خوانساری محمود میرزا آقا

  .است حاکم همان مسئول. بود کل جزء حاکم پس – قاآ فضلعلی میرزا آقا

 .نمیدانم را کذب و صدق گرفته پول الدوله آصف میگوید مفخم ساالر -مجتهد محمد سید آقای

  .میگوید خالف -خوانساری محمود میرزا آقا

 .یاوزیرداخله است طرف مجلس -بند عالقه حسن شیخ حاجی

  .است دولت با استرداد آنجا بخواهند باید را الدوله آصف – زاده تقی حسن سید آقا

  .نماید استرداد باید دولت رفته بغارت آنچه بدهد الدوله آصف باید رفته فروش به آنچه تاست دو مطلب – حسین سید آقا

 .بدهد دربیاید جانش باید الدوله آصف رفته فروش آنچه – فضلعلی میرزا آقا

 استدعا مجلس است دولت با طرف نیست هیچکس او طرف میخواهد را نوردبج اسراء مجلس – خان ابوالحسن میرزا آقا

  .بدهد بآنها مجازات بعد میکند دولت از

 مرتکب اشخاصیکه برای از مجازات یکی اسرا استرداد یکی دولت از دارد استدعا دو مجلس شد معلوم اجماال -رئیس

  .بدهند انجام میخواهیم فخما وزیر از را مطلب ایندو اند شده

 روزه چند همین هم الدوله آصف دولتف طر از کند تلگراف داخله وزیر که معجال را استرداد – مجتهد محمد سید آقا

  .اینجاست مفخم ساالر بگویندو  کرد اقدام باید است گیبزر کار میآید

 .بخرند بدهند پول نمیدانیم ما – خوانساری محمود میرزا آقا

 .بگیرند باید جبریه بقوه نیست الزم پول نیست خوبی رأی این – آقا اسمعیل محمد حاج

 بیست گفتند میخواهد مدت دارد حق را اینکار وصول دارد که نظارت حق میکند استدعا مجلس – زاده تقی حسن سید آقا

 .شد ماه بیست بلکه روزه

  .میشود درست روز ٨٩ تا باشد موقوف مدت – خان ابوالحسن میرزا آقا

  .میکشد طول نیستند اینجا اسرا میگویند دیگر روز بیست تا – عبدهللا سید آقا
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 وزیر از میکنیم استدعا دولت از رااسترداد اسرا  ما بکنید اقدام روز بیست از بعد نمیگوییم ما – خان ابوالحسن میرزا آقا

 .است آنها تکلیف آن میخواهیم اند آمده امروز که ایشان معاون و داخله

 .کشید ماه ٨٩ نشد روز بیست شاید بکنید خودتانرا استدعای متواترا باید شما روزه ههم – عبدهللا سید آقا

 .نمایند استرداد گرفته جبریه بقوه است شکل بهر بخواهد مجلس باید گفتم – حسین آقاسید

 در و هگرفت قرار چپاول و بتطاولن ترکما عادت و خوی لکن است صحیح فرمودید که جبریه بقوه – خان هللا ولی دکتر

 بترکمان آورده فراهم پولی است میسر که نحوی بهر اگر آنست بنده عقیدهه شد شری و بیع یکنوع حقیقت در میان این

 و بخارا در حتی اسرا دارم یقین شود رفتار کردم که عرضی چنانچه اگر بود خواهد ممکن اسرا استرداد البتهه داد

  .شد خواهد پیدا باشند هم تمسک

 .( آمد بمیان تعدیل صحبت رفت داخله وزیر معاون)

-------- 

 ۱۹٩٧ /٩٨ /۱٧برابر با  ۱٣٨۱ صفر ماه دوم یکشنبه روز مذاکرات -۴۵جلسه  ۱دوره 

  5دختران قوچان ، مسئلهادامه مذاکرات نمایندگان درباره تورکمنهای یموت و جنگ با آنان در منطقه بجنورد

 داخله بوزارت قوچان اسرا باب در استرآباد حکومت از تلگرافی .ارندد مطلبی آوردند تشریف دبیرالملک جناب -رئیس

  .شود قرائت ،آمده

 است اصلح و اسلم وجه دادن و خریداری بطور اسرا استرداد فعال اینکه بر بود مشعر کردند قرائت را مزبور تلگراف)

  ؟(چیست تکلیف حال

 یک تلگراف این در سردار خان امیر نواب آنکه اوال اییدمیفرم اجازه دارم عرض رئیس جناب -خوانساری محمود میرزا

 الریجانی مفخم سردار مقصود حسین سید آقا جناب نطق در است شده اشتباهی مجلس روزنامه در یا اند فرموده قلمی سهو

  .نماید مسترد را اسرا دولت ضرر و جبریه قوه بدون که شد داوطلب باب این در که است بوده

 بجنوردی مفخم ساالر کار این مرتکب که است شده معلوم محترم وکالی و دولت اولیای تمام بر ورتیکهص در آنکه دیگر

 وارد نموده تشویق و دعوت اینکاره ب را یموت طایفه ترکمانهای ،بجنوردی مفخم ساالر صحیح تحقیق قرار از است

 نفر چند کشتن از بعد کرده قوچان سرحد وارد داده آنهاه ب ودستورالعمل داده راه بلد و ورساتیس کرده بجنورد خاک

 محله ب آنجا از و بجنورد بخاک دوباره اسیریه ب زن نفر ودو شصت بردن و اموال تومان هزار پنجاه غارت و اشخاص

                                                                    
مسئله فروش دختران قوچان كه بخاطر عدم پرداخت مالیات از مردم آنجا توسط حاكم وقت صورت گرفته، در مذاكرات دوره اول مجلس   5

 ( 7092آگوست  72یملى نیز مطرح گردید )مذاكرات مجلس دوره اول شورا

ت را " میرزا سید علیخان نوه میرزاجعفرخان مشیرالدوله یكى از مأمورین چاپارخانه خراسان و عشق آباد كه سابقاً مأموریت گمرگخانه سرحد یمو

ل مسلمانان باین شكل اسیر دست این فرقه مردمان خونخوار داشت در نامه اى به مجلس نوشت: "خیلى اسباب رقت به جهت چاكر شد كه عیا

رفتید، جهت چیست كه  كه " شما مدتى بود كه دیگر آالمانى نمى )از سرداران تورکمن. آ. گ( جویا شدم از شیخى خان و صاتلیق خانباشند، 

 زور ما را بردند. " گفتم:" از كجا شما این مطلب را مى دوباره باز بناى آالمانى را گذاشتید؟" جواب دادند:" در خانه خودمان نشسته بودیم به

ـّم و به گویید؟"  گفتـند:" به موجب این كاغذ كه در دست داریم". خواهش كردم: " كاغذ را نشان بدهید". نشان دادند. كاغذى بود به خط ساالر مفخ

ن و صاتلیق خان! شما همیشه اوقات به پدرم خدمت میكردید، چرا خا كه به خط]زبان[ تركى نوشته بودند. مقصود این بود كه "شیخى مهـر ایشان

كنید. به حاجى سبزعلى رئیس سوارى گوكالن سپردم كه راه و بلد از سرحددات بشما بدهند نزدیك قتیلش، طایفه  بعد از پدرم خدمتى بمن نمى

و مراد مرگن از سوارى گوكالن كه بگفته  قدااخان و بی ردبدیم، آمدیم شوقه شزعفرانلو، رعیت قوچان را غـارت بكنید"، ما هم پنجاه سوار 

تلیش آمد، تا اینكه رفتیم قتلیش، این اسیرها را آوردیم. پنجهزار تومان نقد و ـآمد. یكنفر از آدمهاى خود ساالر همراه ما از ق ساالر همراه ما مى

ومان هم به ورثه آدم ساالر كه در این شلوغى كشته شده بود دادیم". چهل شتر و دویست گوسفند، حق اشتراك ساالر را از خودمان دادیم، یكصد ت

قسم هـرچه كردم آن نوشته ساالر را بگیرم ندادند، گفتـند:"براى روزى نگهداشتیم كه اگر دولت بما سختگیرى زیاد كردند نشان بدهیم. از این 

 آمدند اسیر میبردند، از این طرف هم مى همینطور كه از آن طرف مى" :كارها زیاد است." وزیر عدلیه وقت فرمانفرما بهنگام سخنرانى در مجلس

 (16. ص 6991)از کتاب حکایت دختران قوچان. افسانه نجم آبادی. نشر باران استکلهم.  آوردند و این مطلب معمول بود". رفتند و به غـارت مى
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 معلوم اسرا آن از نفر دو و دادند مفخم ساالره ب را وجه آن تمام نصف شده غارت واموال اسرا فروش از بعد رفتند خود

 ساالر خود از را وجه همین دارد ضرر چه حال کرده رد صاحبانشه ب بالعوض گرفته را آنها هستند بجنورد اهل زا شد

 شنیع فعل این مرتکب که هم را مفخم ساالر مجازات و برسانند صاحبانشه ب نموده استرداد را اسرا و بدهند گرفته مفخم

 شجاع و الدوله آصف باید اند فروخته جاها سایر و قوچان از کهدخترهایی آن لیکن بدهند (ص) محمدی قانون بموجب شده

  .ندارد قوچان باسرای ربطی برآیند عهده از قوچانی الدوله

 الزمه اقدامات چه داخله وزارت ببینیم حال شد تمام شده مجلس در مطلب این مذاکره قبل روز چند – فضلعلی میرزا آقا

 .نمود خواهد

------------------- 

 ۱۹٩٧ /۱۱ /٩۸ برابر با۱٣٨۴ل شوا ٨ شنبه  ۱۸۵جلسه   ۱ دوره

 باد و خراسان بعلت عدم دادرسی به شکایات شانآتلگراف از استرآباد درباره شورش تورکمنها ی استر 

  .بود آمده خوشی خبر بادآاستر درباب – آقا علی میرزا حاج

  .شد قرائت بود آمده تلگرافی بلی -رئیس

 اند کرده همراهی اینموقع در واشخاصیکه آنجا علماء و انجمن از امتنانی اظهار است خوب پس – آقا علی میرزا حاج

 آنها یأس اسباب نشد داده آنها جواب چون بود شده عرض ترکمانها از سابقا   عریضه یک شد گفته که هم قراری واز بشود

  .است شده

 مشعر شد قرائت بجنورد محلی انجمن طرف از تلگرافی) ام ندیده بنده است آمده اگر یا است نیامده کاغذی همچو -رئیس

 ده قریه سوار یکهزار و رفته آنجا تأمین برای از محل حکومت گذاشته را چپاول بنای متفقا   النگ وگو یموت ایل اینکه بر

  (.نیاید فراهم العاده فوق اشکاالت که شود داده امنیت زودتر چه هر بایست اند نموده غارت را

 قوای تمام با که هستم حاضر من که بود نوشته داد ارائه او از الدوله عین پسر دیروز که کاغذی قرار از -باقر یدس حاجی

 اینطور شخص این که صورت این در نمایم جلوگیری ارومی سرحد بروم هم آنجا از کرده امن را بادآاستر بروم خود

  .نمیدهید بایشان جواب چرا است حاضر

 سال سه مدت این در ببینیم ایشان قوای از باید هم چه هر ندارند قوه که خود شخص از الدوله عین اهزادهش – التجار رئیس

  .دیدیم طهران در

 اینکه و ایم کرده امتنانی اظهار جواب در هم ما رسمی بود تلگرافی بودند کرده تلگرافی الدوله عین شاهزاده اینکه -رئیس

 اظهار البته شود داده جواب شد گفته آنکه و بامجلس نه است داخله وزارت با رأی این تبریز و بادآاستره ب بروند ایشان

 دیبا یا هم بادآاستر درخصوص فرمود خواهند کردند همراهی سایرین که همانطور هم وایشان شد خواهد تشکر و امتنان

 مسبوق کامال من الدوله عین هزادهشا کفایت مراتب از است داخله وزارت با باشد کدام هر نرود یا برود نصرالسلطنه

  .میشود داده اطالع شده الزم ایشان وجود موقعیکه در البته هستم

 برحسب قبل چندی در میکنم عرض که است این داشتند اظهار آقا علی میرزا حاج که مطلبی این – جمعه امام حاجی آقای

 که است این نشده داده آنهاه ب جواب و بودند دهکر عرض مجلسه ب عریضه ترکمانان ،بادااستر اهالی از یکی اظهار

 بکند کافیه اهتمامات و اقدامات که شود تحریص و ترغیب آنها از خیلی که است الزم امروز آنکه حال و اند شدده مأیوس

 حکومت باید امروز مثال خیر یا نمایند جلوگیری داده بهم دست مواقع این در امروزه میتوانند حکام نمیدانم اینکه دیگر
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  .برسانند بهم را خود قوای و کنند جلوگیری داده بهم دست بادآاستر حکومت با خراسان

 .نمایند اقدام که شود اخطار داخله وزیره ب باید است رأیی خوب این -رئیس

--------------------- 

 ٢دوره 

 یدیخورش ٣٨٢٢ ماه نیروردف ٨٤ خیتار در فترت روز ٨٣ و ماه ١ و سال كی از پس یقانونگذار هدور نیدوم  

 .شد منحل ٣٨٢٠ ماهید ١ در روس دولت ماتومیاولتل دنبا به و افتتاح ٣١٨١ قعدهیذ دوم با مطابق

 

 ۱۴۹. مقصودلو. جلد اول ص. ""مخابرات استرآباد

 ۰۴/۰٨/۱۹۱۰ برابر با۱٨٢۸ ماه نیفرورد ٨٢شنبه  -۵۸جلسه  ۲دوره 

  6ن آخوند یارعلیبررسی اعتبارنامه آدینه جا             

 .کرد قرائت را قبل جلسه مجلس صورت الملک معاضد گردید منعقد غروب از قبل نیم و ساعت سه مجلس  

 .نمودند امضاء را مجلس صورت باشد مستشارالدوله آقای که رئیس (خیر گفتند)هست؟ مالحظه ـ رئیس

 مبنی شد قرائت خان محمد دینهآ اعتبارنامه به رسیدگی خصوص در دوم شعبه راپورت 

 انتخاب استرآباد نظار انجمن تصدیق و اعظم امیر تلگراف طغرا دو موجب به اینکه بر

 .است شده نظامنامه موجب به خان محمد آدینه

 این موافق بگیریم رأی است الزم معذالک بینم نمی مخالفی خصوص این در ـ رئیس

 (.نمودند قیام اتفاق به) .یدنما قیام میکند تصویب را ایشان نمایندگی کس هر راپورت

 بنمایم خوشبختی و مسرت اظهار ایشان ورود از کلمه دو میدانم الزم بنده ـ میرزا اسدهللا

 و اتحاد مجلس در تراکمه ایل ورود ،است راکمهت جلیل ایل ورود ایشان ورود زیرا

 کبری و مقدس مجلس این در میدانم الزم ضمنا   و است مملکت استقالل و اسالم در اتفاق

 قسم همه موجب ایشان اقدامات واقع در که بنمایم امیراعظم آقای وااّل  نواب از تشکری

 .است فرستاده کرده انتخاب صحیحا   را تراکمه نماینده و کشیده زحمت که است ایشان از رضایت

------------------- 

 ۱۹۱۰ /۲۶/۰۶ برابر با۱٣٨٢ الثانی جمادی۱٧ شنبه  ۱۰۸جلسه  ۲دوره 

                                                                    
 ولا باشالپدئر، نیپؤور  ا هد -دیلینی هفرانس اسونگر گیرندن همجلیس یلیأردی،ب ونگاتا دیلینی پارس ولا" بأش یوسقا. -٣٨۱٩تولد آنناجان آخون   6
 شانئ لئحمدعم قارشئدئ. ئناغسالئنما سالغئت کؤپ یاردئ،قچئ ئناغوراغ نئنگ ئقوقح -قحا تۆرکمنلرینگ دئ،آدم ۆشگأره مه باتئر اتئغ

 نناجانآ یانئ ؤنگا نئنگ لمازئآ باسئپ أحرانئص تۆرکمن هشا رضا ادئ.بارم یانئنا شانئنگدپا آخون نناجانآ ماحالئ گلن کۆمیشدپأ أسگرمزدی،
 )از کتاب تورکمنلر تاریخی. ع. آهنگری.( دییردیلر «انطشی نناآ» ونگاا بأسدشلری دئ.قچئ رادانآ آخون
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 بر مشعر غیره و جعفربای و النگوگ و یموت روسای طرف از که را قابوس گنبد از واصله تلگراف قلیخان مرتضی قاآ)

 در که ایران استقالل حفظ و مشروطیت مبانی استحکام در همراهی و مقدس مجلس مطاعه اوامر در انقیاد و اطاعت اظهار

 ایرانیان و استقالل باید جاوید ملی شورای مقدس مجلس بود ندهپای شاه احمد سلطان اعلیحضرت پادشاه باد زنده خاتمه

 7(.کردند قرائت بودند کرده را خود حسیات اظهار

 مقام این در که است تشکراتی و شود ملی شورای مجس طرف از است الزم که قدردانی لوازم از یکی ـ التجار ادیب

 اقدامات جلیله وزارت توسط به کردند اظهار که فتوتی و انگیمرد و راسخ عزم این با که اعظم امیر آقای از باید رسمی

 همت یک با که غیره و یموت به طوایف روسای از همچنین و بشود ،اند کرده تلگراف طور این جهینت اخذ با و کرده

 مقدس مجلس طرف از که است مناسب خیلی اند کرده را خود همراهی و مساعدت اظهار تلگراف این ضمن در مردانه

 .بشود قدردانی اظهار یک آنها به نسبت ملی شورای

 ایران اهالی نشینان شهر تنها که فهماندند و کردند خوشحال را ما االنصاف و الحق که یموت روسای از ـ میرزا سلیمان

 لغات بعضی اآنه باره در میتوانستند سابقا که هم آنها عشایر و ایالت و نشینان چادر بلکه ندارند اقدام تعدی رفع برای از

 همراهند مقصد این در ندارند دوست را ما جدید ترتیبات اینکه یا هستند وحشی اینها بگویند مثالا  کنند استعمال ناشایسته

 همه و حاضریم سمقد اساس این به خدمتگزاری و تجدد برای از جور همه هم ما که گردند ظاهر عالمیان تمام بر حاال و

 را اساس این ثبات و دوام ترکمان محترم خوانین که طوری همین میکنم عرض بنده بنابراین میکنیم همراهی قسم

 اظهار باید همیشه و خدمتگزاری بر باشد برقرار محترم خوانین این اتحاد باد پاینده بگوئیم باید هم ما اند خواسته

 .بنمایند امتنان اظهار سایرین تا بنمائیم روسا از قسم این همراهی از کامل تشکرات

------------------ 

 ۱٣٨٢ االخر جمادی شهر ٨٧ شنبه سه روز مشروح صورت ۱۱۲جلسه  ۲دوره 

 مرخصی از طرف آدینه جان آخوند ماه دو تقاضای
    

 به تپه گومیش از حرکت ابتدای در اینکه بر مشعر شد قرائت ترکمان جلیل ایل نماینده خان محمد آدینه طرف از عریضه

 و گسیخته هم از امورم رشته واسطه این به کنم رسیدگی نتوانستم خودم امورات به میکرد متحکو که تعجیلی واسطه

 را خویش امور اصالح هم نموده مسافرت که شود مرحمت مرخصی ماه دو اجازه مجلس طرف از دارم استدعا شده مختل

 یک به و نمایم بیان ایشان برای را عدالت و مشروطیت فوائد نموده نصیحت را النگوگ و یموت سرکشان هم و بنمایم

 شد قرائت خصوص این در نیز مرخصی و عرایض کمیسیون راپورت).نمایم مراجعت داده انجام را مقصود دو مسافرت

 (.بود کرده تصویب را ایشان تقاضای کمیسیون

                                                                    
 .تراکمه طوایف عموم افتلگر( رونوشت) سواد" 7

 !تراکمه محترم وکیل محمدخان آدینه و معاضدالسلطنه جنابان توسط. طهران                      
 .الحدثان عن صالها ملی شورای مقدس مجلس رفیع( ریاست) پیشکار                     

 اجانب بالیات سپر سرحد این در را خود مرکزی، نعمهای از وحرمان نشینیصحرا مشقات تمام تحمل با جدا و باآ گوکالن و یموت طوایف مومع ما
 دست کف بر سر مقدس اساس این تقویت و مشروطیت بنای استحکام برای آخته شمشیرهای و قوی بازوهای با ترکمن خانوار زاره چهل ما .داشتیم
 پادشاه باد زنده: زنیم می فریاد متفقا و فرمانبردار دل و جان با شود صادر مشروطه سلطنت ینا امور مصادر از امری هر که ضریمحا گرفته،

 .ایرانیان و ایران باد باقی. ایران مبعوثان مجلس باد جاوید. هشا احمد سلطنت مشروطه
 "نفر پانصد تقریبا. گوکالن و یموت طوایف خوانین امضای                                                                                                        

 

 اول شماره. اول سال (۲۱/۱۱/۱۱۱۱) ۱۳۲۱ الثانی جمادی ۱۱ بتاریخ "کارگران اتفاق" روزنامه: منبع
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 آقای خصوصا ،تایال وکالی مخصوصا میدهم اهمیت کمال را وکال آقایان از یکی یکی حضور بنده ـ الواعظین افتخار

 و ببرند تشریف خارج در اینکه از است تر نافع و تر الزم خیلی مجلس در بودنشان میکنم تصور بنده خان محمد آدینه

 .نمایند اصالح مکتوب توسط به است ممکن دارند کاری اگر و نمایند اقدامی

 هفته دو اگر واسطه این به دارد بصیرت یدهمم اهمیت کمال مجلس در را والیات تمام وکالی وجود هم بنده ـ خان اسدهللا

 خواهند قبول خواهی ملت در هم خودشان البته میشود قسم چه آنجا کار ببینیم تا بیاندازند تأخیر به را خودشان مسافرت این

 .کرد

 هفته دو شود دهدا اجازه هم اگر شد گفته که طوری همان تقریبا و بروند نمیخواهند حاال خان محمد آدینه ـ السلطنه معاضد

 رسیدگی خود شخصی امورات به هم که میدانم مفید خیلی هم را رفتنشان و بروند مجبورند ولی کرد خواهند حرکت دیگر

 قعهاو خصوص در و نمایند اصالح اند داده شرح خودشان عریضه در که طوری همان را آباد استر کارهای هم و کنند

 بنده برای هم صورتی یک و جنگ وزیر و الوزرا رئیس به بود کرده اعظم امیر از که تلگرافی موافق النگوگ و آباد استر

 شیندل توپهای با و است کرده بزرگی فتوحات و زیاد جنگهای که میشود معلوم آن از است حاضر حاال که بودند فرستاده

 و امروز و کرده بلند سفید قبیر میگویند خان که سردار یک از غیر کرده متفرق بودند شده جمع که عده آن و سرکشان

 .است کرده شایانی خدمات خیلی واقعا که نمود امتنان اظهار باید اعظم امیر از واقعا و میشود تمام هم آنجا کار فردا

 و تفرج برای بخواهند اگر وقت آن شود تمام آنجا کار اینکه شودتا گرفته رأی است خوب امروز پس ـ الواعظین افتخار

 .شود گرفته رأی شده مطرح ثانیا   بروند انخودش کار اصالح

 نیست؟ که مخالفی الواعظین افتخار آقای اظهار این در ـ رئیس

------------ 

 ۱٣٨٢ القعده ذی ٨٣ شنبه ۱۸۱جلسه  ۲دوره 

 ... دهخدا ـ خان محمد آدینه ـ اردبیلی حسین سید آقا:  قبل جلسه غائبین

-------- 

 ۱۹۱۱/ ۱٣٨۱ الحرام رممح شهر پنجشنبه -۱۹۴جلسه  ۲دوره

در مورد تحریکات مرتجعین در بین تورکمنها، به آشوب کشیدن منطقه با  معاون مجلس راپورت معاضد السلطنه 

و عدم دادرسی دولت به شکایات تورکمنها )آدینه جان آخوند یارعلی در این موارد سخنرانی نکرده  کشتار تورکمنها

 است(

 و "ورمیا نویه" جات روزنامه در شما خصوصی جلسات مطالب آنکه برای ببرم ماس توانم نمی من ـ معاضدالسلطنه

 ما که تفصیالتی این به و شود می بلند صداها و آنجا شوند می جمع مرتبه دو ...شود می نشر و طبع لندن جات روزنامه

 ...آمد کس فالن که میدهند شارانت روزه هر هی و اند کرده و کنند می کار دارند والیات همه در و جا همه در بینیم می

 دیگر طرف از ...است پاریس در النا و ایتالیا به رفت آنجا از بود وین در او که صورتی در ...آمد میرزا محمدعلی

 و فرستادند آنجا به زیادی قشون که بود سال چندین که کردم عرض هم اول که استرآباد مثل جاها اغلب در که بینیم می

 این در میرفتند آنجا انتظام برای الدوله عالء و اعظم سپهدار مثل بزرگ اشخاص و کرد می آنها خرج زیادی مبلغ دولت

 در و نکردند فیخال اقدام هیچ داشتند جدید دولت این به نسبت که اعتمادی و تمکین نهایت از ترکمانها مشروطیت دورۀ

 دولت طرف از و خواستند می را خودشان کار چارۀ دولت از و شدند می دولت به ملتجی افتاد ایشان برای که اتفاقی هر

 اهالی از تومان سیصد و ششهزار و تپه میشوک است رفته قزاق عده یک با استرآباد قونسول اینکه تا نشد  اقدامی هیچ
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 روسها حبس اردو چکوش در االن و است روسی رعیت خود آنهم قاتل که ،قزاق نفر یک قتل برای است گرفته پول

 .استرآباد در جز بکنند اندازی دست است ممکن را جا همه و بزنند بهم را آنجا نمیشود ترتیبات این به دیدند بعد ...است

 "محمدیار آدینه" یکی که میکردند کار میرزا محمدعلی عنوان به که هستند نفر دو استرآباد در که است سال یک قریب

 در و دادند می تراکمه به و آوردند می فشنگها و باروت بعضی و طال یساعتها بعضی اینها که دیگر یکنفر هم یکی و بود

 نشده بحال تا  اقدامی هیچ و نکردند جلوگیری هیچ و شد داده اطالع ها وزارتخانه به مطالب این مدت این در صورت این

 از دیگر های تحفه و الط های ساعت این که کنند تحقق و بفرستند مخفی مأمورهای آنجا توانستند می که صورتی در است

 هیچ و نرفتند آنها بار زیر هیچ ترتیب از و آگاهی داشتند بودند مسبوق چون ترکمانها ولی شود می داده آنها به کی طرف

 از شدند مأیوس مفسدین آنکه از بعد دادند صریح جوابهای و نکردند میرزا محمدعلی و اشخاص آن خیاالت به اعتنائی

 جنگل در نفرشان سه که ترکمن، نفر چند و کردند تحریک و آمدند بکنند دولت یاغی و درآورند تحرک به را آنها اینکه

 حکومت که کردند التماس دولت به باز هاترکمن و کردند زخمی هم را دیگر نفر چند و کشتند بودند شکنی هیزم مشغول

 را ما قاتلین" که کردند التماس و کردند فتلگرا دولت به آنها که صورتی در نکرد  اقدامی هیچ باز دولت و بفرستند

 متمرد میخواهیم ولی نیستیم عاجز تالفی از ما بکنیم زندگانی آسانی به بتوانیم ما که بکنید آنها از تنبیهی یک بگیرید

 جنگل به که ترکمان شش ،پنج باز که رسیده تلگرافی یک امروز و نشد اقدامی هیچ دولت طرف از باز "نباشیم دولت

 نفر چند یک باز نگرفتند نتیجه کشتند که را آنها دیگر نفر چند این با دیدند بعد کشتند را آنها از دیگر نفر چند بودند هرفت

 خصوص در نشد  اقدامی هیچ باز بکنند دعوت آنجا به را خارجی قشون عده یک و بگیرند نتیجه که اند کشته را دیگر

 ماه هشت مدت این در اگر که صورتی در است رفته حاکم تازه و نداشت حاکم بود ماه هشت که کردم عرض هم خراسان

 همینطور کردند نمی وارد کردند وارد آنجا به که را قشونی این و شد نمی واقع افتاد که اتفاق آن دارم یقین بنده میرفت حاکم

 .میدانم بهتر را خود تکلیف شخصا  ... لرستان به راجع

------------------ 

 ۱۹۱۱مارچ  ۱۴برابر با ۱٣٨۹ االولی ربیع ۱۱ شنبه پنجبتاریخ  ۲۲۵سه جل ۲دوره 

 این با کنید می مالحظه فرانسه و اطریش و آلمان گانه سه اتفاق را موافقت این نطق رئیس تلگرافخانه وحید الملک: ....آیا

 که دارد خبر دولت آیا دانید می ملکتم استقالل منافی را ائتالف این و نگریسته آن به وحشتناکی حالت یک با الحقیقه فی که

  .بشود واقع اعتراضات این طرف تواند نمی بزند کار به دست که این از قبل دولت -داخله وزیر -خان خزعل شیخ

 .دارید کار چه خان )را( خزعل شیخ بزنید حرف پروگرام در شما -خان محمد آدینه

  .بکنید بنده به را اعتراض این ندارید حق شما -الملک وحید

  .بزنید را ها حرف این ندارید حق هم شما -خان محمد آدینه

 .خواست استیضاح نباید پروگرام در نطق ضمن در که عالی جناب به کنم می اخطار -به آدینه خان رئیس

------------------ 
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  ۱۹۱۱می ۱۰برابر با  ۱٣٨۱ الثانی جمادی ۱٨ شنبه - ۲۴۸جلسه  ۲دوره 

 ؟ داشتید سئوالی آباد استر اهالی قتل به راجع خان محمد آدینه آقای ـ رئیس نایب

  8...نفر هشت این از ششماه .بود تراکمه مقتولین درمورد بنده سئوال ـ محمدخان آدینه

------------------- 

 ۱۹۱۱اکتبر  ۱۴برابر با ۱٣٨۹ شوال ٨٣ شنبه٣ روز ۳۰۸جلسه  ۲دوره 

 ز میان ایالتتعیین نماینده برای مجلس ا ۀدربار    

 (شد قرائت ذیل عبارت به مزبور مادۀ) بخوانند را انتخابات نظامنامه( ٣۱) مادۀ دارم اخطاری -معززالملک

 فرستند می ملی شورای مجلس عضویت به مستقیما   نماینده یک کدام هر انتخابات بندی حوزه موافق عمده ایالت -٣۱ مادۀ

 .داد خواهند رأی هستند که حوزه هر عضو در نشده برده آنها اسم که ایالتی سایر و

 (شد قرائت ذیل عبارت به. )شود می قرائت شده که اصالحی با مجددا ایالت

 خمسه ایالت -نفر یک قشقائی -نفر یک -گالنگو -یموت :ترکمان -نفر یک شاهسون -نفر یک بختیاری .نفر پنج ایالت

 .لهداخ وزارت تعیین به انتخابیه حوزه مرکز -نفر یک فارس

 (نمودند قیام اغلب) نمایند قیام کنند می تصویب که آقایانی شد خوانده که ترتیب این به گیریم می رأی -رئیس

 .شد تصویب -رئیس

---------------- 

 ٣دوره 

توسط احمد شاه  ۱۳۳۳محرم  ۱۱مطابق با  یدیخورش ۱۲۱۳آذرماه  ۱٤خ یاین دوره، پس از سه سال فترت در تار

 .افتیك سال دوام نیش از یاول ب یبه علت شروع جنگ جهان یمل یسوم مجلس شورا هد. دوریدقاجار افتتاح گر

 معلوماتی کسب نشد. ٣١١١/٣٠٣۱ر سال مجلس سوم داز تورکمنهای کومیش تپه در  آوغان قاضیراجع به نمایندگی 

-------------- 

 ۴دوره 

   ۱٣۰۰ رماهیت اول -۱. جلسه ۵دوره 

  :نمودند قرائت ذیل مضمونه ب امیرناصر آقای .ترکمان از آخوند جان آدینه نمایندگی هب راجع است راپورتی  

 انتخابات دوسیه در .نمود رسیدگی گالن گو و یموت ترکمان طوائف نماینده اعتبارنامه )پرونده( به دوسیه سوم شعبه   

 جان آدینه که میدهد اطالع داخله وزارتب تلگرافا   استرآباد حکومت ،نبوده موجود صورتمجلس معموله ترتیبات مزبوره

 و دسیسه بدون و ساده بطور ترکمان انتخاب جریان چون .گردیدند منتخب تراکمه بنمایندگی رأی ۱٠٣۵ با اکثریت آخوند

 گوگالن و یموت ایالت طرف از را آخوند آدینه جان آقای نمایندگی شعبه لهذا است نرسیده نیز شکایتی و بود آالیش

                                                                    
8
 متأسفانه دنباله این صفحه پیدا نشد. 
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 .ندمیدا صحیح

 شد. تصویب(.  نمودند قیام جمعی) کنند قیام مینمایند تصویب را آخوند جان آدینه نمایندگی آقایانی که میگیریم رأی ـ رئیس

------------------- 

٥ هدور  

افتتاح شد. در این دوره  ۱۳٤۲رجب  ٥مطابق با  یدیخورش ۱۳۱۲بهمن ماه  ۲۲خ یدر تار یقانونگذار هن دوریپنجم

آذرماه همان سال سلطنت را به پهلوی داد. مجلس پنجم در  ۲۱ت قاجاریه منحل شد و مجلس مؤسسان در بود که سلطن

.افتیخاتمه  ۱۳۱٤بهمن  ۲۲خ یتار  

  ۱٣۰٣ )اسفند( حوت چهارم یکشنبه ۱۳۰جلسه ( ۱٣۰۲ ماه بهمن ٨٨) ۴دوره 

 در این دوره نماینده از تورکمنصحرا در مجلس حضور نداشت.         

 راجع به سرکوبی تورکمنها و تشویق رضاخان برای عملیات نظامی       

  (اجازه) دامغانی آقای -رئیس

 انجام را خود وظایف تواند می نمایندگان آقایان باتفاق استظهار با )رضا خان( سپه سردار آقای دولت -شریعتمداردامغانی

 بقسمت نسبت توجهی اندک اگر ...داشته داشته سابقه دنیا ممالک و گذشته ادوار در کمتر که است نعمتی یک اینهم دهد

  .است بموقع خیلی بفرمایند ترکمان صحرای و خزر بحر بحاشیه یعنی شمال

 این اقطار تمام در را مرکزی حکومت نفوذ دارند که ذاتی فعالیت آن با ایشان زیرا (است صحیح -نمایندگان از بعضی)

 در مبرمی بلدی یک مثل همیشه که است ترکمان صحرای قسمت یک همان ماندهباقی که جائی فقط اند کرده تثبیت مملکت

 اغلب و میکنند اذیت و میزنند صدمه را االئمه ثامن حضرت زوار مخصوصا   و میشوند ظاهر خراسان شاهرود حواشی

 نفوذ و ودبش قضیه این حل وکامال   شده حاصل موفقیت توجهی اندک یک با میکنم تصور و میشوند متراکم سیل مثل

 کرد سپه سردار آقای زحمات از قدرشناسی ملت که موقع این در اگر. کنند تثبیت و منتشر اینجا در را مرکزی حکومت

 مناسبی باین موقع همچو یک دیگر نمیکنم تصور نکنیم آنطرف اهالی ما را استفاده این دارد موافق نظر کامال   هم مجلس

 و بکنند قسمت این در االئمه ثامن حضرت بزوار خدمتی یک سپه سردار آقای که بدهم تذکر خواستم جهت باین شود پیدا

  .نمایند تثبیت ترکمان صحرای در مملکت این اقطار سایر مثل را مرکزی حکومت نفوذ

 :شوشتری بفرمائید آقای -رئیس

 .فرمودند دامغانی شریعتمدار آقای را بنده عرایض از قسمت یک -شوشتری

 یا دامغانی آقای کرد الزام که اند کرده کارهائی به شروع اخیرا   لیکن بود معلوم قبال که تراکمه اخالق و حاالت و وضعیات

 جاهای و مملکت اقطار در را نفوذش دولت که بطوری کنیم درخواست دولت از هم و شورایملی مجلس از که را بنده

 یک و گرفته نظر در شهرها سایر مثل هم را آنجا. شد حکمفرما شهرها همه در کامال مینیهأت قوه و کرده تثبیت بعیده

 پارسال بطوریکه و میدانم مفصال بنده لیکن و مستحضرند اجماال   آقایان اغلب تراکمه عملیات از. بدهند آنجا برای ترتیباتی

 گریه و رقت عثبا حقیقتا   بدهم تذکر ملی شورای بمجلس آنرا از قسمتی اگر ام کرده تفتیش و بودم محل در خودم ماه شش

 و استرآباد شهر اهالی از نفر هفده و سیصد ماه شانزده مدت در احتشام امیر حکومت در اش خالصه اینست است آقایان

 نکشید طول هم زیادی مدت صورتیکه در ظهیرالملک آقای حکومت در -شدند مقتول تراکمه بدست استرآباد اطراف
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 .شدند قتولم تراکمه بدست باز نفر چند و صد از متجاوز

 قسمت چند از قسمت یک در که ددادن تذکر ،آله و علیه هللا صلواه االئمه ثامن حضرت بزوار راجع فقط شریعتمدار آقای

 نقاط سایر و لر حاجی ملک کتول دهات -فندرسک – رامیان اهالی لیکن و هستند فشار دوچار زوار ترکمان صحرای

 هر در غارت و قتل و فشار و زحمت مبتالی (کنم می عرض) و دوچار رخز بحر سواحل تمام و استرآباد و مازندران

 با (میکنم عرض) امروز که یملی شورا مجلس و )رضاخان( سپه سردار آقای بطوریکه کنم می تصور و هستند جهت

 .دارند و داشته نظر مملکت تمام در ملت و دولت نفوذ توسعه و بسط برای کامال مساعی توحید یک

 از قسمت یک این شاید تا بفرمایند شروع امسال همین از حتما   که بدهند تذکر بایشان ملی شورای مجلس (کنم می عرض)

 . شوند مند بهره امنیت نعمت از هم مملکت این اهالی

-------------- 

  ۱٣۰۱ اردیبهشت دوم و بیست شنبه سه ۱۶۵جلسه  ۴دوره 

 (هاآنویق دولت به سرکوبی ادامه بحث مربوط به مسئله تورکمنها و تحریک و تش)

مبنی بر تحریک احساسات  و مدیر مسئول روزنامه "ایران" احمدرضا تجدد شیخ العراقین زاده نطق نماینده ساری

 نمایندگان در ارسال سریعتر قشون بر سر تورکمنها
 

 که کرد وادار مرا است یدهرس تنکابن و مازندران از طرف باین قبل چندی از که مکاتبی و تلگرافات – زاده العراقین شیخ

 آقای که موقعی در ردهک استفاده موقع از ضمنا   و  برسانم نمایندگان عرض به را آنجا اوضاع از مختصری و جا این بیایم

 شده پیدا شمال حدود و مازندران در اخیرا   که وضعیاتی باین نسبت کنم سؤال یشانا از دارند تشریف داخله وزارت کفیل

 ؟اند کرده اتخاذ تصمیمی چه است

 یک و تبلیغات یک آباد استر صحرای در که رسد می مراسالتی سلسله یک استرآباد و مازندران از طرف باین چندی از

 داشتیم اطمینان ما که این با نظر نقطه از و 9شده شروع شود تمام ایران مملکت و دولت برعلیه است ممکن که اقداماتی

 نهایت هم مورد این در که داشتیم یقیین شود می مملکت ضد بر که است تبلیغاتی گونه هر مراقب حال هر در دولت

 اخیرا   متأسفانه نشود تمام ایران مملکت و دولت علیه بر و نکند پیدا سرایت تبلیغات این که اند کرده را مراقبت و کوشش

 آقایان نزد در هم قسمت یک است شده مخابره ملی شورای بمجلس هم آنها از قسمت یک و است آمده که تلگرافاتی مطابق

 شوند واقع سوئی تاثیرات یک تحت در است ممکن که همانهائی ترکمن اشرار از عده یک است موجود مازندران وکالی

ه قر – تپه گمش قسمت در اند کرده شمال حدود به حمالتی یک به شروع شود واقع مؤثر آنها در 10اندهائیگپاوپر یک یا

 وارد آید می است نفر پنجاه یا صد دارای یک هر که کمنتر 11لوتکاهای آنجاها در سر مشهد و آباد فرح رود کیج تپه

 بسایر وضعیات این حاال برند می خود همراه برمیدارند یا کشند می یا مرد و زن هستند آنجا که را اشخاصی و شود می

 رئیس آقای که موقعی این در و وقت این رد عمل این ندارم اطالعی خصوص این در بنده است کرده تجاوز هم حدود

 عصیان و ها تمرد این از بزرگتر از زیرا آید نمی بنظر مهم چندان ابتداء در هستند امور دار م زما )رضاخان( ء الوزرا

 که کوچکی حرکات این قبال در دولت آیا که کنم سؤال مورد این در خواستم می بنده ولی شد خاموش و جلوگیری ها

  ؟است کرده اقداماتی چه کرده شمال حدود در سوئی اثرات کی امروز

                                                                    
منظور ناطق جنبش جمهوریخواهی تورکمنها برهبری عثمان آخون می باشد، که نماینده مذکور از آن بنوعی خطر تجزیه ایران را می خواست  9

 تداعی کند.
 بین تورکمنهاستمنظور وی تبلیغات بلشویکها در  10
 قایق 11
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 که مردمی فرمائید می تصدیق و کند می پیدا توسعه مسئله این دامنه شود مسامحه جزئی نکرده خدای اگر که معتقدم زیرا

 همیشه ها یچارهب این و اند داشته مصون تعرض گونه هر از را مملکت که هستند دیواری همیشه اینها اند نشسته کناره در

 در حاال است اندازی دست گونه هر معرض در دارائیشان کلیه و ناموس و عرض و مال اینها شوند واقع توجه مورد باید

 مرج و هرج این از و نماید اعزام بآنجا کافی قوای که هست صدد در و کرده مؤثری اقدامات یک دولت آیا زمینه این

  . بدهند بنده سؤال باین جوابی میدانم مقتضی بنده هستند مطلع داخله وزارت یلکف آقای اگر ؟ خیر یا کند جلوگیری

 البته ولی میرسید بود تراکمه در که هائی جنبش بیک راجع هائی راپورت قبل سال یک از تقریبا   – داخله وزارت معاون

 آن با قهریه بقوه خواهد نمی ابتدا قضیه هر در و دارد نظر در همیشه که این مثل هم دولت و نبود اهمیت جالب قدر آن

 اواخر این تا.  بود هم مؤثر و شد می داده حرکات بعضی از جلوگیری برای احکامی و تعلیمات البته شود مواجه قضیه

 اتفاق وقایعی یک خراسان راه حدود در قبل چندی مگر نداد رخ بکند امنیت سلب و باشد نگرانی موجب که اقدامی ابدا  

 از کردند می تجاوز راه به ها ترکمن گاهی .شد می هم ایام سوابق از که این مثل بود انفرادی و اتفاقی وقایع یک که افتاد

 اواسط از که قبل روز چند از .شد می قرار بر کامال   امنیت و شد رفع فوری اقدامات یک با هم آن و خطوطی یک

 به اند آمده ها)قایق( اکلوت با و اند کرده حرکت به شروع تراکمه دفعه یک که رسد می هائی راپورت باشد اردیبهشت

 کرده هائی جنبش یک و بجنورد حدود در هم دیگر ازطرف و مازندران اولی قسمت در تنکابن نه ولی مازندران سواحل

 اردیبهشت ٣۱ از یعنی قبل هفته یک از تقریبا   وقایع این است شده ظاهر هائی شرارت یک دفعه یک خط این در اند

 طیارات فرستادن حتی و قوا اعزام از.  شد کافی اقدامات جلوگیری برای دولت طرف از وقت فوت بدون و شد وعشر

 خون و مصادمه از احتراز با و مالیمت طور به ابتدا را وقایعی یک است صدد در همیشه که دولت البته که این برای

 مؤثر با که است این دولت وظیفه و نیست تحمل قابل ردیگ آنوقت شد اشرار تجری موجب که وقتی. کند جلوگیری ریزی

 دید چون .کرد اقدام دولت قبل هفته یک از که بود این کند قمع و قلع را اشرار و کند جلوگیری فوریت کمال با وسیله ترین

 وزارت به هم )گزارش( راپرتهائی و بودند اقدامات مشغول جنگ وزارت بشود قطعی اقدام باید و نیست تامل مورد دیگر

 تمام در و شد فرستاده طیاره هم و نظامی قوای هم شد داده که اطالعاتی موافق و ارجاع جنگ وزارت به و رسید داخله

 که بخشی امید خیلی های راپرت روزه سه دو همین امیدوارم و تراکمه تجاوزات از وگیریلج به کردند شروع خطوط

 که حرکتی این برسد محترم نمایندگان آقایان استحضار به و برسد اشرار دفع و حدود آن تأمین به راجع رود انتظارمی

 البته شرارت دفع نظر نقطه از کنم می تصور بنده اند کرده که تجاوزاتی و (آنها از ای عده یعنی ) اند کرده ها ترکمن

 کنم عرض میتوان کردند عنوان محترم نماینده که نگرانیهائی نظر نقطه از اما شد چنانکه است فوری خیلی اقدام مستلزم

 حفظ مستلزم و ملی آمال مطلوب که یکطوری که است شده مالحظه موارد تمام در و شده دیده دفعه چند وقایع این نظیر که

 آقایان انتظار و منظور همین به هم مورد این در است شده گرفته هم نتیجه و شده اقدام و بوده مملکت مصونیت و امنیت

 نظامی اقدامات نتیجه در است ایران تابعیت و ملی وحدت و مملکت امنیت ظحف مستلزم که اقدامی باشند ئنمطم توانند می

 آقای- رئیس.  برسانم مجلس عرض به را اقدامات نتیجه زودی به امیدوارم کامال و شد خواهد حاصل است شده شروع که

 .داشتند سؤالی هم آبادی دولت

---------------- 

 ۱٣۰۱ اردیبهشت ۲۶ شنبه ۱۶۶جلسه  ۴دوره 

 به شورش تورکمنها عجادامه بحث را

 (اجازه)جالل آقاشیخ آقای-رئیس (شدخیر گفته)یانه؟ هست معارضی مجلس صورت به نسبت -رئیس

 مجلس وقت دقیقه چند میدانم مقتضی موقع دراین میدانم ملی باحکومت منافی را استتار سیاست چون من -جالل آقاشیخ
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 تعدیات دراطراف مازندران محترم هنمایند که اسبق هدرجلس .برسانم آقایان عرض رابه مطالب وبعضی هنمود رامشغول

 درشهرهست که انتشاراتی این الاقل که بدهد توضیحاتی یک حکومت هنمایند که انتظارمیرفت فرمودند بیاناتی تراکمه

 یک و آمدند خطابه کرسی درپشت دیپلمات نفر یک مثل داخله وزارت معاون منصورالملک آقای التأسف مع برود ازبین

 .شد نگرانی مزید فرمودندکه بیاناتی

  .درشهراست همعمول انتشارات همان درردیف انتشارات این که داشتم اعتقاد بنده گذشته هازجلس قبل

 .است دروغ همه-نجات

 نفرمودندکه طورروشن به راهم بضمنا مطال ولی نکردند راتصدیق چیزی اگرچه منصورالملک آقای ولی -جالل آقاشیخ

  نمایندگان ههمهم .ندارد اساس انتشارات این مستحضرشویم ماکامال  

 مذاکره آهسته باایشان چندکلمه رئیس آقای موقع دراین).نمیکنم دهدعرض نمی اجازه اگرمجلس خوب -جالل آقاشیخ

 (نمودند

 تجاوزکرده)مرز(  درحدود سرخ بیرق با اکمهتراز چهارپنجهزارنفری هعد تقریباایک مامیشنویم -جالل آقاشیخ

 .(طورنیست این -باهمهمه ازنمایندگان بعضی) .اند قرارداده خودشان وتاز تاخت رامورد ایران طلب صلح ورنجبران

  .است محاصره درحال بجنورد که میشنویم ما بفرمائید بعد را بیاناتتان -جالل آقاشیخ

  .نمایندگان بین همهمه، .گفت درمجلس شود نمی راکه مردم دروغهای آقا-نجات

 نمیکنم عرض آقایان ازطرف میکنم راعرض خودم عقایدشخصی بنده نمیکنم دهیدعرض نمی اگراجازه-جالل آقاشیخ

 به بخورند آنندکه فاقد مردم که است رسیده ای اندازه به رعیت و اهالی به تضییعات آباد فطل درحدود که مامیشنویم

 است نشده هنوزاقامه قاطعی دلیل یک البته .اند شده هالک ازتشنگی ای عده بلکه کنند مهاجرت ندا مجبورشده جهت همین

 به مراجعه بحرخزربدون درتشکیالت روسها ازطرف که همینطورمیشنویم و دارد صحت اندازه تاچه انتشارات این که

 .نمایندگان ههمهم .میشود مامداخله دولت

 مجلس. بلی فرمودند یاخیر؟ وفکراست تأمل بکنندازروی میخواهند راکه نطقی پرسیدم جالل آقاشیخ ازآقای بنده -رئیس

 خیر؟ یا کنند صحبت زمینه دراین که میدهد اجازه ایشان به ملی شورای

----------------- 

 ۱٣۰۵ خرداد ۱۱ شنبه ٣ بتاریخ ۱۸۰جلسه  ۴دوره 

 و سرکوبی آنها به شورش تورکمنها عجادامه بحث را

 ( اجازه ) شوشتری ایآق – رئیس

 مردم به نسبت ،متجاوز بلکه قبل سال سیصد درست شاید و سابق سنوات از تراکمه شرارت و ترکمانیه – شوشتری

 قبل چندی در .اند بوده چیز همه و غارت و نهب و قتل دچار مردم وقت همه که بوده طوری ترکمانیه اطراف ”مخصوصا

 ”طبعا که تیاتجاوز اثر در و دادیم تذکر ملی شورای مجلس در دولت به )خواهش( ماسترحا بنحوه بنده و دامغانی آقای که

 . آورد محلی قوای کمک و معاضدت و بمساعدت مؤثری اقدامات دولت کرد بروز ازشان و بود آنها نتیجه

 شده مستأصل اکمهتر بطوری میرسد بنده خود بتوسط هم و دولت ناحیه از هم تلگرافات و )نامه( مکاتیب بطوریکه ”اخیرا

 و زمین گذارد خواهند را اسلحه سنگین بار آن ”کامال برسد آنها به فشار قدری اگر و مسدود آنها بر فرار راه دیگر که اند

 و شده وارد اخیره واتنس در استرآباد به که مصائبی بنده.  شد خواهند مند بهره تمدن و امنیت نعمت از مردم سایر مثل
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 نبود ترکمان وقایع عایق استرآبادی اگر بنده بعده ولی .دهم نمی شرح اند میکرده استرآباد محترم الیاه وقت که دفاعهائی

 . شد می تهدید ترکمن از وقت همه پایتخت بلکه گیالن و مازندران از خزر بحر سواحل

.  بودند استرآبادیها میکرد عمن و طرد و دفع را آنها بود که قسم بهر و میکرد ایستادگی تراکمه مقابل در که ای قوه تنها

 فوق اند کرده تصدیق )لشکر( برح ارکان و دولت هیئت محترم، الوزرای رئیس دولت، معظم رئیس بطوریکه ”اخیرا

 رئیس از اند کرده استدعا و استرحام و اند شده پناهنده ترکمانها که موقع این در .اند کرده فداکاری استرآبادیها العاده

 محترم اهالی به نسبت ایشان خدمات که ) مهدی محمد میرزا آقا آقای االسالم حجه حضرت و اداسترآب قشون قسمت

 کند تلطفی آنها به نسبت دولت شاید که اند کرده استرحام و اند کرده درخواستی یک ( نیست پوشیده صفحه این و استرآباد

  .کند تلقی خوبی نظر با و

 که دولت هیئت به شود داده تذکر ملی شورای مجلس طرف از دارم عقیده اند کرده تقاضا استرآبادیها آقایان بطوریکه بنده

 موقع این در  .خودشان شرارت به برگردند مرتبه دو کرد رها را اینها دولت که مدتی یک شود گرگ زاده گرگ عاقبت

 که زرخیز صفحه آن در یدشا که بدهند خاتمه را قضیه این بکلی است خوب اند شده محلی قواء و دولت فشار دچار که

 چقدر شود گرفته آنها از اسلحه اگر که کند نمی تصدیق نبیند ”حقیقتا را آبادی و صحرا آن و نرود جا آن کسی تا شاید

  . کند استفاده آنجا از تواند می جهت هر از مملکت

 به را امنیت نعمت و کرده اسلحه عخل مملکت نقاط سایر مثل هم را نقطه آن بلکه نکند قبول را استرحامات آن دولت باید

 از واصله راپورتهای و استرآباد بمکاتیب اگر ”حقیقتا که است شاهد خدا یعنی این از بیش که بکند ارزانی استرآباد اهالی

 ، شاهرود ، خراسان راه هم غیراسترآباد اطراف و تراکمه امسال شرارت از استرآباد که بینید می کنند مراجعه صفحه آن

 شود طوری باید قضیه این جبران برای و اند کرده آنها که حرکتی این برای نیستند چیز هیچ دارای امسال مردم رد،بجنو

 دفاع آنجا برود نگیرد دوش تفنگ کاسب یک ،سید یک ،آقا یک محترم، تاجر یک روز هر که کنند پیدا امنیت مردم که

 .کند

 . حاضرند هم معاون آقای داشتم عدلیه وزارت از سوالی یک بنده – دیبا طباطبائی  (اجازه ) دیبا طباطبائی آقای – رئیس

----------------- 

 ۱٣۰۵ آبانماه دهمبتاریخ  ۲۱۲جلسه  ۴دوره 

 !تراکمه کردن بومی و قاپی تخته
 

 (اجازه).  دامغانی آقای – رئیس نایب

 فی آله علیه رضا حضرت زوار مخصوصا خراسان زوار از یکقسمت و شاهرود صفحات اهالی که بود ها سال -دامغانی

 ناحیه نآ در قشون سوق پهلوی واالحضرت اراده و عزم اثر در اخیرا اینکه تا بودند همکترا بتهاجم مبتال والثناء التحیه

 خواهندکرد الحس خلع را همه بزودی و کرده تصرف قشون را هتراکم مهمه مراکز میرسد اخباریکه قرار از و شده داده

  .اند کرده یا

 و مجدانه اقدامات از سامان نآ اهالی طرف از عجالتا. نشدم موفق ولی رابکنم عرض این میخواستم بنده که بود جلسه چند

 مسئله این از پس امیدوارم گذشت مجلس از واحده ماده دیروز اینکه از پس و میکنم تشکر پهلوی واالحضرت کافی اراده

 تراکمه کردن بومی و کردن قاپی تخته وسائل و بیفزایند خودشان جدیت بر حدهوا ماده تصویب شکرانه ایشان واالحضرت

 قرار خودش بمرکز را حق که میکنم تشکر دیروز واحده ماده بگذراندن راجع هم مجلس از ضمنا و آورند فراهم را

  .دادند

--------------------- 
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 ۱٣۰۵ ،ششم یکشنبهبتاریخ  ۲۳۲جلسه  ۴دوره 

 خسارات دیده اند ترکمن صحرای وقایع مالیات استرآبادیهایی که بخاطر تخفیفاسترآباد مبنی بر درخواست نماینده 
 

 صحرای و استرآباد به راجع را الزمه عرایض بعضی کهبود  گرفته درنظر است چندی – شوشتری علی محمد آقاسید

 راگرفته آقایان وقت درجه یک تا که میدهند زهاجا آقایان ام شده موفق که حاال البته نمیشدم موفق ولی بدارم عرضه تراکمه

 یعنی مربوطه ادارات و محترم بدولت را بنده تقاضای چند این که تقاضاکنم ملی شورای مجلس از و بدارم عرضه و

 .میکنم تقاضا که است مالیاتی تخفیف یک اول. دهند انجام که بدهند تذکر مربوط های ورازتخانه

  .نمیکنند لبهمطا – نمایندگان از نفر یک

 عده یک به نسبت مخصوصا آباد استر اهالی با که این به انتقالی خالصه امالک عنوان به .میکنند مطالبه چرا – شوشتری

 مورد بشود توجه عطف قدری خسارات باین اگر که شده وارد خساراتی تراکمه صحرای قبل ماه ده آمد پیش واسطه به

 معروف مجتهد مهدی محمد میرزا آقا آقای مثل بکند بیچاره دیدگان خسارت آن با مساعدت گونه هر دولت که میکند پیدا

 آن اهالی آسایش برای و بود ایشان وجود بود غارتگریها ورادع مانع که کسی تنها قبل سال ودو بیست از که استرابادی

 شخص و میکند تصدیق را مسئله این هم دولت .اند بوده ایشان االئمه ثامن حضرت زوار و مسافرین و صفحه

 و حضرت اعلی هم .میفرمایند تصدیق اند فرموده مراجعاتی ایشان به مختلفه موارد در شاید که هم همایونی اعلیحضرت

 خالصات بنام محترم سید این با هم اخیرا و اند زده آتش تراکمه را ایشان ده .میکنند تصدیق را مسئله این جنگ وزارت هم

  .اند شده دست تهی کلیه آنکه حال و اند آورده فشار انتقالی

 توجهی عطف بدهندکه دولت به تذکری موضوع این در که کنم استدعا ملی شورای مجلس و محترم ریاست از میخواستم

 حاکی و رسیده اباد استر از ملی شورای مجلس و حضرت اعلی مقدس ساحت به تلگرافی یک ثانیا .بفرمایند باب این در

 اوقاف عشر نیم مطالبه سال چهار بابت از و آورده فشار قحطی و سختی موقع این در اوقاف رتوزا که است این از

 . میکند

 تعیین البته ندارم کاری بنده گرفت خواهد خود به صورتی چه بعد یا نیست قانونی یا است قانونی اوقاف عشر نیم این حاال

 موقع این در را عشر نیم که شود داده دولت به تذکری که نمک تمنا میخواستم بنده ولی است ملی شورای مجلس با تکلیفش

 و میکند تأمین را بادآاستر آذوقه و آورد می بیرون قحطی از را تهران و است مهم خیلی که مسئله ولی .نکنند مطالبه

 داشته اطالع شاید هم یاسائی آقای .میدانند و داشته حکومت مدتی آنجا در عدل آقای و میکند متمتع را ترکمان صحرای

 است مفید خیلی بیاید باال آب و شود بسته سد این اگر ببندند را گرگان رود سد که است تومان هزار چهل هم خرجش باشند

  .ندارد خرج هم تومان هزار پنج و سی از بیش کار این و

 بقدری تراکمه رایصح بیاید باال آب این اگر که است طوری آنجا عرضی قدرت و تراکمه صحرای جغرافیایی وضعیت

 و خارگی ملخ و زدگی سن بیم از را طهران نتیجه در که ( دارد تصدیق را مسئله این هم دولت) دارد فالحتی استعداد

 عرابه درجه یک تا هم االن و اند داده پولی یک ها راه تسطیح برای اهالی. داد خواهد نجات آفات سایر و آبی بی و قحطی

 صحرای موقعیت و شود درست باید که است باقی فرسخ ربع سه فقط ولی برود آنجا به یتواندم )ماشین( موتور و شده رو

 . میکند عمل تخم هزار دو تخمی که است طوری ترکمن

 (نمایندگان خنده و همهمه)

  (نمایندگان خنده و همهمه) نشود تصور مبالغه و اغراق – شوشتری

 ( رئیس نایب زنگ صدای – نمایندگان همهمه).  میکنم عرض را خودم مشهودات بنده – شوشتری

 ( نمایندگان همهمه)
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 و رفته که آقایانی.  است طور این میداند خدا ام دیده بنده که است چیزهایی یک ها این نکنند استعجاب آقایان – شوشتری

 حاصل خروار دص نه بعد و میکارند بذر خروار یک که است طوری آنجا وضعیت است طور این که دانند می اند دیده

 صدای – نمایندگان بین همهمه).  میدانم واقعیش )سبز( الخضراء هجزیر را ها آنجا بنده است من مشهودات اینها برمیدارند

  (زنگ

 که میکنم استدعا بنده!  ندارد تقصیر باشد ندیده را چیزی کسی اگر کنند همهمه میخواهند آقایان هرچه حاال – شوشتری

 گویاها اند بوده بهره بی )آموزش( معارف و )بهداشت( صحیه حیث از حقیقت ایران از قسمت این ندبفرمای توجه آقایان

 . نمیدانستند ایران جزء را آنجاها سابق های دولت

 نشود آنها به نسبت توجهی عطف اگر که ( اند کرده شکایت که بطوری ) که است شده طوری اباد استر وضعیت اخیرا

 نسبت توجهی عطف چنانچه اگر بنده نظر به .رفت خواهد بین از کلی به نشود برآنها وارده اتصدم و خسارات این رفع

 فکری که کنم استدعا و کنم عرض آقایان محترم ساحت به خواستم را فقره چند این .است مورد به خیلی آنهابشود به

  .شود فراهم آنها رفاهیت اسباب شاید بفرمایند

 .دستور – نمایندگان از جمعی

----------------- 

 ۱٣۰۵ ماه بهمن ۲۰ شنبه سهبتاریخ  ۲۴۱جلسه  ۴دوره 

 ترکمن صحرای برای با کمپانی هواپیمایی یونکرس آلمانی قرارداد

 صحرای اینکه نظر نقطه از بفرمائید تریبون پشت هم را جواب و تریبون پشت را استدالل نفرمائید همهمه ـ شوشتری  

 قراردادی تواند می دولت که اندازه هر معتقدم بنده و است کشیده زحمت ودولت است تمدن طبسه ب محتاج امروز تراکمه

 آقایان حاال کردم را پیشنهاد این جهت اینه ب کند متصل بمرکز را آنجا اینکه برای بدهد ترکمان صحرای برای باکمپانی

 .ندهند رای نمیخواهند بدهند رای خواهند می

 ت؟چیس کمیسیون عقیده ـ رئیس

  کنم نمی قبول مخبر

 (برخاستند عده)فرمایند قیام موافقند که آقایانی شوشتری آقای پیشنهاد بودن توجه قابله ب شود می گرفته رای ـ  رئیس

 (شد زیرقرائت بشرح)میرزاشهاب آقای پیشنهادی تبصره است شده پیشنهاد هم تبصره چند.نشد توجه قابل ـ رئیس

 .میکنم پیشنهاد اول دهما در را ذیل تبصره بنده این

 نکند دائر داد قرار امضاء از بعد ماه یک تا را اول ماده در مزبور خطوط چنانچه که شود متعهد یونکرس کمپانی ـ تبصره

 نماید فسخ را قرارداد این داشت خواهد حق ایران دولت و نماید تادیه ایران بدولت غرامت تومان هزار سه مبلغ

 (شد قرائت ذیل بمضون)عقوبی یدآقاس پیشنهادآقای ـ رئیس

---------------------- 
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 ۶دوره 

 ۱٣۰۱ مرداد ۳جلسه  ۶دوره 

 12 آباد استر تراکمه از آخوند محمد آقای بنمایندگی راجع سوم خبرشعبه   
 

 ( نمودند قرائت ذیل بترتیب را شعبه خبر و حاضر شیروانی آقای)

 که است ترتیبی به آن وضعیت آمده مطالعه تحت سوم شعبه در یموت رایوصح ترکمن ایالت انتخابات )پروندده( دوسیه

 : میرسد ملی شورای مجلس بعرض ذیال

 این مالحظه قابل نکات میافتد بجریان المقرر حسب انتخابات تشکیل نظارت های انجمن فرعیه ونقاط صحرا درمرکز

 تمام ولی نموده غفلت انتخابیه حوزه کلیه جلسم صورت تهیه از مرکزی انجمن اوال است موضوع سه از عبارت دوسیه

 دریک آباد استر حکومت ثانیا است شده وارسال ضبط دردوسیه عینا فرعی های وحوزه مرکزی حوزه مجالس صورت

 مقررات که شده شروع درموقعی وانتخابات است نظامی ،صحرا حکوت که میدهد پرت را داخله وزارت بعنوان مراسله

 سرهنگ نیز باب دراین میشود گذرارده اجرا بموقع مزبور درمحل نظامی حکومت

 مستقل تیپ فرمانده دستور برحسب که میدهد اطالق آنجا نظامی حکمران حکیمی

 نظام حکومت است شده فیتمن نظامی حکومت مقررات انتخابات درموقع شمال

 شده مجبور دیگر وموانع باران شدت بواسطه مرکزی انجمن ثالثا است شده ملغی

 سوم شعبه .بدهند را خود ءآرا بتوانند اهالی که بدهد قرار سیار را انجمن است

 قضاوت اینطور وباالخره نموده مطلعات دوسیه این دراطراف عدیده درجلسات

 قانون ازموازین ومخصوصا بیسواد اکثرا ترکمن صحرای اهالی چون که مینماید

 درنهایت باشد بوده آرا واخذ تعرفه صدور از عبارت که انتخابات حقیقی جریان بعالوه و اند بوده اطالع بی انتخابات

 لطمه الذکر فوق جریانات میباشند عامه توجه طرف محل اهل ازآخوند محمد آقای اینکه به ونظر است یافته انجام صحت

 منتخب رای ۵٨٣۵ از رای ۱٣١٨ اکثریت به که آخوند محمد آقای بنابراین سازدمی ن وارد ایشان نمایندگی صحت به

 نمایندگی صحت محلی مقتضیات جمیع رعایت با وشعبه داشته محسوب یموت وصحرای ترکمن ایالت نماینده اند گردیده

  .مینماید تصدیق را ایشان

  نمایند قیام میکنند تصویب آقایانیکه .آباد استر تراکمه از "آخوند محمد آقا" آقای نمایندگی به میشود گرفته رای – رییس

 ( برخاستند اغلب)

---------------- 

 ۱٣۰۴مهرماه  وهشتم بیست جشنبهپبتاریخ  ۲۱جلسه  ۶دوره 

 مرز ایران و تورکمنستان... ۀنطق محمد آخون درباره سرکوبی قیامیون تورکمن، لشکرکشی به منطقه، مسئل

 (اجازه) آخوند محمد آقای -رئیس

 عقیده ملت حال ومراعات مملکت امورات انجام برای صادقانه یاناتب محترم نمایندگان عموم که میکنم تشکر آخوند محمد

                                                                    
 شاخه   داز طایفه   ازتورکمن،  نرهبرا از بای اجیقتآ فرزندبع آق قاال. توا از سولی چن روستای ٣٨۵٣ متولد) جرجانی) گرگانی آخوند محمد 12

 طور به شانزدهم تا ششم دوره از و شد انتخاب گی مجلس شورایملینمایند به اهنرکموت و کاووس گنبد از دوم مجلس انتخابات در. ، یوموتآتابای

 های سال در صحرا ترکمن طلبانه   استقالل شورش جریان در وی بود «یموت و گرگان دشت» نماینده   عنوان به مجلس نماینده   هشتم دوره   جز به پیاپی

 (. )ویکی پدیادکر می تشویق لت رضاشاهدو شرایط و سالح خلع پذیرفتن به را ها ترکمن و بود حکومت مدافعانز ا ش.ه ٣١٩۱-٣١٩١
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 بحمدهلل امروزه اوال میرساند مقدس هیئت بعرض وتراکمه وصحرا ایالت به راجع است واجب سلب لهذا میباشند بوده دار

 خاطر البته 13اند برنگردیده سامان آن به تاکنون متواری سارق واشرار است برقرار ورفاهیت امنیت قسم هم سرحد درآن

 بین واز پایمال حدود آن ومحصوالت زراعت کلیه ماضی درسنه اسلحه خلع انقالبات برای است مستحضر مقدس هیئت

 عین شد نخواهند استطاعت یدارا دیگر سال تاچند که شدند بیرون واستطاعت قوهزوا کشیدند العاده فوق وخسارتهای رفت

 وانقالبات کشیدن اردو شایسته بلکه ندارد تقصیری قشون اردو ،رنددا تقصیری قشون و اردو که نیست این مقصودم

 امور چه هرحیث واز تذکرداده دولت اولیای به میدارم درخواست ،میدارم درخواست لهذا ومیباشد بوده ها همینطور

 مالیات بلکه دارند رامجری الزمه مراعات بضاعت بی ایالت سکنه آن به نسبت قشونی امورات واز ورعیتی مالیاتی

 وطن ومعارف رعیتی تکلیف آمده استطاعت بحال دوسال این درظرف انشاهللا که فرمایند رامعاف سرحد آن دوساله

 واجدادا آبائا ونوشته سند بدون صحرا درآن کنون الی ایام سابق از واراضیکه امالک دوم بیاورند دردست خورا پروری

 وزراعت فالحت مشغول است معین آنها اراضی مالک وسامان حدود شخصا هرطایفه که ودارند داشته خود تصرف درید

 امری میدارد درخواست لهذا شود فراهم ودردسر زحمت اسباب نشاید که این به نظر ومیباشند بوده معاش جریان برای

 بوده رقرارب اند داشته واجدادا آبائا ارثا خود مالکانه درتصرف که همانطوری السابق کمافی که فرمایند وتصویب صادر

 خیر منافع باعث که است سیاستی دومطلب این تصویب البته مسبوقم صفحات آن قضایای کلیه از کامال بنده چون باشد

 راضی تعیین برای سرحد کمیسیون کیلشت است واجب صحرا درآن ه امروز که چیزی سوم است ملت وافزودگی دولت

 زیرا است والزم واجب دومطلب این وقت اسرع به سرحد آن در تیدول 14پستهای مقررداشتن همسایه بادولت فیه متنازع

 شد خواه برقرار اینها از بهتر ورفاهیت امنیت درآتیه البته دولت پیشنهادی ومقررداشت مذکور کمیسیون تشکیل از پس که

 رعایای از که یتلگراف به نظر ومیباشد بوده مقدس هیئت آن وتصویب بمرحمت بسته باقی بنده پیشنهاد عرایض بود این

 طور از که است شکایتی شد تقدیم مجلس محترم ریاست به عینا که رسیده مجلس مقدس بساحت بنده این توسط به تراکمه

 .شود داده تذکر دولت هیئت به میدهم تذکر درخاتمه دارند مالیه رفتار

------------------ 

   :آخوند دمحم آقای بمرخصی راجع ومرخصی عرایض خبرکمیسیون -۷٧جلسه 

 گی فهیطا امور برای اند نموده تقاضا ملی شورای مجلس ریاست منیع ازمقام تراکمه محترم نماینده آخوند محمد آقای

 با ماه بهمن ٨١ درجلسه مرخصی ونیم ماه ودو نموده کمهاتر بصحرای مسافرتی میبایست خود ازکارهای وسرپرستی

  مینماید ملی شورای مجلس تقدیم خبرآنرا واینک مودهن موافقت شعبان ٨۵ ازیوم ایشان مرخصی دوماه

 ( برخاستند اغلب ) فرمایند قیام میکنند تصویب را آخوند محمد آقای ماهه دو مرخصی آقایانیکه -رئیس

------------------ 

 ۱٣۰۴ن آبا ونهم بیستبتاریخ یکشنبه  ۳۲جلسه  ۶دوره 

ه ب است شده پیشنهاد قایانآ وسایر آخوند محمد آقای رفط از تراکمه صحرای باراضی راجع قانون طرح – رییس

 میشود. ارجاع مبتکرات کمیسیون

 به اراضی راجع قانونی طرح فقره ویک تشکیل مجددا ساعت نیم فاصله وبه تعطیل تنفس برای جلسه موقع دراین

 شد ارجاع مبتکرات ونکمیسی به بود شده تقدیم آقایان از وعده آخوند محمد آقای طرف از از که تراکمه صحرای

------------------------ 
 

                                                                    
13

 منظور قیامگران جنبش جمهوریخواهی است. 
 منظور پاسگاهای مرزی می باشد 14
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 ۷دوره 

 ۱٣۰٧ آذرماه اول پنجشنبه  ۸جلسه  ٧دوره 

 .شود گرفته دستور اول در آخوند محمد آقای نامه اعتبار در یأر که اند کرده تقاضا حیدری آقای – رئیس

 .است صحیح – نمایندگان از جمعی

 (نمودند قرائت آتی بشرح را مزبور پرترا و احضار راپرت قرائت برای افشار آقای)

 و ابتدا تعیین با انتخابات در شرکت بجهت مردم دعوت برای اعالن و تشکیل صحرا انجمن اعضای قانون مقررات مطابق

 نمایندگی به رای ١١۵٨ باکثریت آخوند محمد آقای نتیجه در و اخذ و توزیع تعرفه ٣٩٠٨٣ معادل و منتشر آن انتهای

 را انتخاب صحت و تقدیم را صحرا انتخابات راپرات یک شعبه بود نرسیده شکایتی چون و انتخاب لیم شورای مجلس

 .نماید می تصدیق

 .فرمایند قیام موافقین آقایان آخوند محمد آقا آقای نمایندگی به شود می گرفته رای – رئیس

 (نمودند قیام اغلب)

 .است مطرح پروگرام. شد تصویب – رئیس

----------------------- 

 ۱٣۰۴ دیماه ٨٧ شنبهبتاریخ  ۲۲جلسه  ۴دوره 

  آخوند محمد آقای مرخصی خبر

 آن ابتداء که مرخصی روز چهل تقاضای تراکمه صحرای و بادآاستر به مسافرت بواسطه آخوند محمد آقای محترم نماینده

 .میدارد تقدیم آنرا خبر اینکه و دهنمو راتصویب الیه معزی تقاضای دی ٨٨ جلسه کمیسیون نموده ،است ماه آذر ٨۵ از

---------------------- 

 همهرما ٨٢ یکشنبه ۴۳جلسه  ۴دوره 

 :آخوند محمد آقای تقاضای مرخصی به راجع دیگر خبر  ـ رئیس

 روز ١۱ تقاضای خود موکلین امورات انجام برای محترم هنمایند آخوند محمد آقای

 اینک و موافق حرکت روز از ایشان مرخصی روز بیست با کمیسیون نموده مرخصی

 .میدارد تقدیم آنرا خبر

 فرمایند قیام موافقین آقایان( خیر ـ کازرونی) نیست؟ مخالفی ـ رئیس

 (برخاستند اکثر)

---------- 

 فروردین ٨۰ شنبه پنج ۱۱۴جلسه  ۴دوره 

 : شود می قرائت است رسیده ومرخصی عرایض کمیسیون از خبر فقره سه ـ رئیس

 آخوند محمد اقای خصیمر خبر

 اند نموده ٣١٩٠ فروردین ۵ از مرخصی روز نه تقاضای استراباد مسافرت بواسطه تراکمه نماینده آخوند محمد آقای

 .میدارد تقدیم را آن خبر نموده موافقت مشارالیه مرخصی با کمیسیون
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---------- 

  ۱۶۵جلسه  ۴دوره 

 آخوند محمد آقای مرخصی خبر

 ایشان تقاضای با کمیسیون اند نموده مرخصی روز نه تقاضای ٣١٩٠ ماه آبان پنجم تاریخ از آخوند محمد یآقا محترم نماینده

 دارد. می تقدیم را آن خبر اینک و موافق

------------------ 

 دوره هشتم

 ۱٣۰۱ ماه دی ٨۱ دوره هشتم. جلسه دوم پنجشنبه

 یارعلی آخوند جان آدینه آقای نمایندگی تصویب
 

 عرض به که است قراری به آن تفصیل و مطرح ترکمان انتخابات هیسدو ملی شورای مقدس مجلس به ٨ شعبه از خبر

 و تعرفه توزیع به شروع شهریور  ٣۱ لغایت مرداد  ١٩ تاریخ از و تشکیل ٣١٩٠ مرداد ٨۱تاریخ در نظار انجمن میرسد

 از رأی ( ٣٣۱٠٩) باکثریت آخوند جان آدینه آقای ائتقر از پس و مأخوذ آراء ورقه(  ٣٨۱۱١) نتیجه در نموده آراء اخذ

 صحت به ٨ شعبه نرسیده شکایتی هم قانونی مدت در و اند شده انتخاب تقنینیه هشتم دوره نمایندگی به رأی ( ٣٨۱۱١)

  .مینماید تقدیم آنرا خبر اینک داده رأی ایشان نمایندگی

  .فرمایند قیام دآخون جان آدینه آقای انتخاب صحت با موافقین ـ رئیس

 ( برخاستند اغلب )

------------- 

 ۱٣۰۹ اسفندبتاریخ  ۳۱جلسه  ۸دوره  

  جان آدینه آقای مرخصی خبر – رئیس

 یک تقاضای حرکت تاریخ از محلی بامور رسیدگی برای جان آدینه آقای محترم نماینده

 . میدارد تقدیم آنرا خبر اینک و موافق ایشان باتقاضای کمیسیون اند نموده مرخصی ماه

-------------- 

  ۵۱جلسه  ۸دوره 

  یارعلی آقای مرخصی خبر – رئیس

 مرداد ٣۱ الی تیرماه ٣۱ از مرخصی ماه یک تمدید تقاضای محترم نماینده یارعلی آقای

 مدت حقوق از عشر یک تخصیص و ایشان تقاضای با کمیسیون اند نموده ٣١٣٩ ماه

  میدارد تقدیم آنرا خبر اینک و موافق العظیم عبد حضرت بمریضخانه مرخصی

 شد. تصویب(  نمودند قیام اغلب) فرمایند قیام یارعلی آقای مرخصی با موافقین – رئیس

-------------- 

 ۱٣۱۰ اسفند ۱ پنجشنبه روز ۴۱جلسه  ۸دوره 

 لی در مورد قیمت ناسعپیشنهاد آقای یار
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 :شود می قرائت پیشنهادات – رئیس

 عظمته دامت ریاست عیمن ممقا                                         

 چنانچه است مساوی وا با قیمتا   هم انفیه همینطور و نیست بیشتر قران پانزده یکمن قیمتا   نسواری )ناس( تنباکوی چون

 تنباکوی شود نوشته( ز) قسمت در سه ماده در که کنم می پیشنهاد بنده لذا گردد می متروک آن زراعت نشود کم عوارض

 یارعلی.  .یکقران یکمن انفیه و نسواری

------------------ 

  ۹۳جلسه  ۸دوره 

 (برخاستند فرمایند. )اکثر قیام دارند موافقت یارعلی آقای مرخصی با آقایانیکه -رئیس

-------------- 

 ۱٣۱۱ ماه آذر ٣بتاریخ  ۱۱۶دوره هشتم. جلسه 

 : علی یار آخوند جان آدینه آقای مرخصی خبر – رئیس
 

 آذر چهارم تاریخ از خصیمرروز ٨١ تقاضای محلی امور به رسیدگی برای یارعلی آخوند جان آدینه آقای محترم نماینده

 . دارد می تقدیم را آن خبر نکیا و موافق ایشان تقاضای با کمیسیون اند نموده ٣١٣٣ ماه

 (نمودند قیام اغلب. )فرمایند قیام آخوند جان آدینه آقای مرخصی با موافقین(  خیر شد گفته)  ؟ نیست اشکالی – رئیس

-------------------- 

 ۱٣۱۱ ماه دی ۱۱ یکشنبه ۱۲۵جلسه  ۸دوره 

 تراورس و بندرشاه اسکله تعمیر و شمال آهن راه ساختمانی عملیات ادامه برای است مجاز مالیه وزارت -واحده ماده

 هزار صد و میلیون نوزده مبلغ ٣١٣٣ سال در تراورسها کردن اندودقیر ماشین خرید و شاهی و شاه بندر بین خط های

 و ٣١٣٩ اسفند ٨٢ مورخۀ مصوبه قوانین بموجب که اعتباری لایر صدهزار و میلیون نه و هشتاد مبلغ بر عالوه لایر

 طرق بوزارت شکر و قند انجمن عایدات محل از شده اعطاء ٣١٣٣ آبان ٨۵ مورخه و ٣١٣٣ شهریور ٨٨ مورخه

 .بپزدارد

 مأمورین حقوق از راه تأمینیه مخارج پرداخت شامل شمال آهن راه و جنوب آهن راه ساختمان مصوبه اعتبارات – تبصره

 .باشد می نیز آن به مربوطه مخارج و تأمین

 شورای مجلس بتصویب شمسی یازده و سیصد و یکهزار ماه دی یازدهم جلسه در است ماده یک بر مشتمل که قانون این

 .رسید لیم

 دادگر – ملی شورای مجلس رئیس

---------------- 

 نهمدوره  ۱۳۱۱ اسفند ۲۲ ۱۳۱۲ فروردین ۲۲ جرجانی داز آخوند محمد

 دهمدوره  ۱۳۱۲ خرداد ۱۱  گرگانی آخوند محمد

 یازدهمدوره  ۱۳۱۱ شهریور ۲۱  گرگانی آخوند محمد
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بعمل نیامده استدر این ادوار هیچ سخنرانی از طرف نماینده تورکمن    
15
. 

------------ 

 ۱٢دوره 

آبان  ۱افتتاح شد و در  ۱۳٥۱رمضان  ۲۱مطابق با  یدیخورش ۱۳۱۱آبان  ۳خ یدر تار یقانونگذار هن دوریدوازدهم 

خاتمه یافت. در شهریور همین سال بود که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد و رضا شاه  (۱۳٣۱شوال  ۱) ۱۳۲۱

 .ی ها وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شداز سوی انگلیس

------------- 

 ۱٣دوره 

 ۱۳۲۰ماه بهمن ٨۷ یکشنبه روز ۲۴جلسه  ۱۳دوره 

  شمال قسمت امالک به راجع گرکانی خوندآ محمد آقای بیانات – ۷

 .گرگانی آقای -رئیس

 این با بنده .فرمائید عفو باشد داشته نواقصی است ترکی بنده زبان چون میخواهم معذرت ازآقایان اوال -گرگانی اخوند محمد

 دادگستری وزیر آقای جناب بینی خوش و نظر ازحسن البته آنهم دارد نواقصات بعضی اما نیستم مخالف کلی بطور الیحه

 وزیر آقای جناب مخصوصا  . میدهد بصاحبانش را مردم امالک ندارد نظری هیچ دولت میدانم که بنده. شد خواهد مرتفع

 بصاحبانش را امالک میدانم خوب و کرده استنباط ایشان اظهارات درمجلس و کمیسیون در بنده است معلوم دادگستری

 هم وزیردادگستری آقای جناب اند کرده پیشنهاد محترم ونمایندگان خود رفقای باشد هم نواقصات بعضی البته .میدهند

 را مجلس محترم نمایندگان و دولت کرده عرض بنده که هست چیزی یک اما. میشود اصالح .فرمود خواهند موافقت

 زیادتر ماه چهار آمده مجلسب الیحه این اآلن میدانم خوب را آنجا وضعیت و هستم محل آن اهل بنده چون مینمایم مستحضر

 در بست آب هم را زمینها یبعض وباید نمود پاک و کرده آباد را قنوات اززراعت پیش باید است زراعت موقع هم اآلن شده

 ملک صاحب. میکند که را کارها این کنیم نگاه حال. گردد محتاج کمتر آبه ب تابستان در اینکه تا خورده آب زمستان چله

 قوه و پول باشد درفکرش اگرهم و نیست چیزها بفکراین هم زارع و رعیت و ندارد ملک خود دست در و کوتاه دستش که

 و امالک صاحبان وهم ملت برای هم الیحه این ماندن تأخیر لذا. باشد کرده را ها کار این دولت خود منمیکن هم گمان ندارد

  دارم وتمنی است خواهش لذا شد خواهد کم عایداتش پنجاه صدی امالک این .شد ضررخواهد و خسارت دولت باری هم

                                                                    
 مهی خهویش جلسهات در تههران در تهورکمن دانشهجویان از ای عهده کهه کردند اظهار نگارنده با خویش صحبتهای در خطیبی ساپار سرهنگ مرحوم 15

 : "میشهود دسهتگیر آنهها از تعهدادی و کشهف پلهیس توسهط آنهها اقهدام ایهن که کنند کاندید تندخواس می را فرزانه بنام شخصی آخون، محمد بجای خواستند

 میزدا اول پاخیر شئـیله گْوررینگ بریپدى:نتوتلیغینگ سبأبى حاقیندا سورا -توركمن دانشجوالرینگ سیاسى یاغدایى و توتها

حقوق بارادا بولیان  -ماق بیلن، اوالرینگ آراالریندا ملى حاقبیرینه یازیان حاطالرینى بارال -" حكومت، توركمن دانشجوالرینگ بیر

 -دا یئنهگْوررینگلردن خبرلى بولوپ، "اوالرى حاق سوراماز یالى ادملى" دیین، قراره گلیأر. شول اساسدا بیرنأچه توركمن توسساغ ادیلیأر. بو حاق

تأك  -یكه محمدآخون گرگانىلى مجلیسینگ هر ساپارقى سایالویندا میش گوررینگ باردى، اوالم شودى: حكومت پالنى بویونچا م -ده بیر میش

ان كاندیداد گؤركزیلیپ توركمنلرینگ وكیلى ادیپ مجلیسه ایبریلیأردى. توركمن دانشجوالرى بو ایشه قارشى بولوپ، گلجككى سایالودا عبدالرحم

ركمنلرینگ ایچینده هم یایراپ قولدانیپ باشالنیار. شوندا محمدآخون فرزانه نى كاندید ادملى دییپ گْوررینگ ادیأردیلر. اوالرینگ بو فكرلرى تو

پان توركیستلر" دییپ دانشجوالرى قاراالیار و " واقتیندا اونونگ اؤنگونى آلمازسانگیز  ایچرى ایشلر وزیرینگ یانینا باریپ: "بو حركتى ادیأنلر

 ."پشكش بریپدیر هم دییلیأر -بو یاغدایئنگ اؤنگونى آلماق اوچین وزیره پاراسونگرا حكومته اولى ایش بوالر" دییپ دْوشْوندیریأر. آخون، حتى 
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 وتمنی شخواه هم شدن ازتصویب بعد شود تصویب زودتر قانون این خودم ازرفقای

 برای واال فرمایند اجرا را قانون این عجله بطور فوری دادگستری وزیر آقای از دارم

 چون کنم عرض دارم که دیگری عرض. گردید خواهد متوجه ضرر العاده فوق کشور

 و صحبتها میشنوم آن را صحبتها بعضی مجلس داخل و درخارج خود رفقای از

 و میشنوند آقایان هستم محل آن اهل بنده چون ایندمیفرم اشتباه آقایان دارند خیاالتیکه

. است اشتباه آن که دیدن مانند بود کی شنیدن. ام دیده خود چشم با بینم می بنده

 ماست ورفقای برجسته ازنمایندگان یکی اعتبارالدوله آقای گذشته درجلسه مخصوصا  

 کشور عایدات و مخارج دوبرابرشده قیمتش و شده آباد شمال امالک فرمودند اظهار

 رفقای نیستند اعتبارالدوله آقای ذهن در  فقط اظهارات این است شده خرج درشمال

 عایدات میباشد برعکس است اشتباه خیاالت این اما. دارند را خیاالت این هم دیگر

 با مینمایم عرض که عرایض این بنده است شده خرج دیگر جاهای در کشور شمال

 ما اوال میکنم عرض (چیست مدارکتان -االسالمی ثقه ) میکنم ثابت ومدارک دالیل

 میکنند خیال آقایان است شده خرابتر اولش از امالک آن بدهیم بصاحبش که امالکی

 دلسوز ملک کردن آباد و میخواهد مربی امالک آبادی است خیرخرابترشده نه شده آباد

 یکی اند بوده اشخاص نفر چند بدست سابق اعلیحضرت امالک این میخواهد صاحب و

 فقط بوده چه کارشان آنها مباشر وسومی بخش رئیس ودیگری امالک رئیس اسمش

 است بوده خودشان جیب پرکردن دیگر ازطرف و رعیت زدن وشالق سازی ظاهر

 امالک این بماه ماه بلکه بسال سال نبوده قنوات نمودن پاک و ملک کردن آباد فکر آنها

 عمل هفتاد الی شصت فعال   داشته نساق جریب دص ٣١٣۱ ملکی یک مثال شده خرابتر

 بیرحم امالکهای رئیس وصف این با است شده کم سی صدی الی چهل صدی میآورد

 این با بکنند خوب استفاده و سرکارباشند وهمیشه باشند مقرب او پیش و بدهند نشان وخوشنما خوب باعلیحضرت خودشانرا

 ملک دولت خود آنست بنده عرض دالیل از یکی میگرفتند بیچاره رعیت زا مالکانه تر عالوه بلکه بیست صدی مالحظه

 منفعت که کرده زیاد عایداتش میکشیدند زحمت و میکردند کار دل و جان با مستأجر داشته درگرگان مستأجر و خالصه

 چقدر خالصه عایدات که کردم سئوال اول از دیدم آمدند بنده منزل که را خالصه مباشران بنده پیش چندی باشد زیاد خودش

 را ٣٩ و ٣١٣٨ دولت است این هم دلیل. کمترشده اول از چهل وصدی شده خراب خیلی کرد اظهار است مقدار چه و

 دفتر در اما. است شده کم مقدار چه شد خواهد معلوم آنوقت کنند مساحت هم را زمین خود وامسال فرمایند مالحظه

 ظالم امالکهای رئیس را اعلیحضرت دفتر. مینمایم عرض را حقیقت ردهنک عرض دفتر روی از. است زیاد اعلیحضرت

 کلیه گفتند خالصه فقط یا میباشد اینطور کلیه کردم سئوال بنده. درآوردند را بیجاره رعیت پدر و اند کرده زیاد دروغی

 دارم اطالع خوب شخصا   ایشان امالک از بنده است همسایه ما با دارد ملکی خودم رفیق مهدوی آقای یکی. است اینطور

 و دیده درصد صد دارم اطالع کامال بنده هم غیرازاینها. شده کم چهل صدی ایشان امالک نساق کردم تحقیق پیش یکماه

 آباد و شده خرابتر مزروعه امالک است این بنده عرض خالصه. است شده کم چهل صدی نساقی هر. است همینطور میدانم

 ها کارخانه و است شده درست ها راه. دارد آبادی چه کشور شمال شدن آبادا ب مکنی عرض آمدیم حال. است نشده

 ادعا ها وکارخانه قصر آن با امالک صاحبان که اوال. دارد کاریها گل جاها بعضی است شده ساخته قصرها و دایرگردیده

 و ملت مال ها وکارخانه قصرها آن مائیمن قضاوت دولت و ملت نمایندگان هم ما اگر ثانیا   و نمیگیرند هم اگربدهیم و ندارند
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 بیگاری گذاشتند را اسمش مجانا   دیناری یک بدون وقصرها ها کارخانه آن های عمله کلیه است شمال طرف بیچاره رعیت

 آجرش و چوبش است شده درست شمالی رعایای جگر خون با شمال قصرهای و کارخانه این. کردند کار مزد بدون مفت

 شما که گفتند بآنها نمیکردند بیگاری و بوده آبرومند اشخاصیکه بعضی از بعالوه. اند کرده بیگاری هبیچار رعایای را

 داده پول العالج بکند چکار آبرومند شخص بیچاره آن میکنیم را شما پوست زیرشالق واال. بدهید پول باید نمیکنید بیگاری

 علی گرگان حوزه در دارم اطالع خوب که بنده بدهند پول ایدب سابق مثل هم روز پنج و چهار از بعد مینمود خالص جانش

 همان کردم عرض همینطوریکه اطالع دارم مالا  کا آن وضعیات و عملیات از کرده بنا پنبه کارخانه کاوس وگنبد کتول آباد

 بخش رئیس آن از بعد اند کشته شالق زیر را نفر دو کارخانه عملگی همان برای بیرحم ها بخش رئیس میدانم فقط است

 داشته قلبی مرض و نشده کشته جنازه این که میگویند و میروند آقایان است همینطور هم ما دیگر ادارات است بیرحم هم

 و است زیاد بلکه نیست دوتا و یکی میکنم عرض که عرایضی این اقایان .میدهند را دفن اجازه و میکند تصدیق و اند

 خاتمه را عرایضم خالصه است نهایت بی کشیده و دیده ایران شمال طرف که لمیظ جزاست عا قلم ونوشتن زبان ازگفتن

 که است نای ستریگداد وزیر آقای جناب و خود ازرفقای دارم وتمنی خواهش فقط نشوم اینها از زیادتر آقایان ومزاحم بدهم

 یک کنیم مالحظه را یکدیگر باید هستیم هموطن و برادر یک همه ماها است توجه قابل و ترحم کشورقابل شمال طرف

. فرمائید مالحظه آنست است شده خرج کشور دیگر درجای شمال طرف عایدات کردم باالعرض در و داشتم که عرضی

 قصرهای میدانم که بنده بدانیم باید است شده خارج ودرکجا رفته کجا سال یازده ده درظرف شمال عایدات مالکانه این

 اعلیحضرت این کجاست عایدات است شده داده بدولت تومان لیونیم هشتاد این شده اختهس دیگر جاهای و درتهران متعدد

 خرج کشور دیگر های بمحل را شمال وعایدات است شمال عایدات کلیه میفرمایند اعطا را پولها این ما محبوب جوانمرد

 .است تجه قابل و رحمت قابل کشور اهالی مینمایم تمنی و وخواهش دارم استدعا مجددا   هم باز اند کرده

 هم وبنده بود صحیح هم ایشان ازبیانات قسمت یک دادم گوش دقت با بنده را محترم نماینده فرمایشات -وزیردادگستری

 است صحیح خودش بجای آنهم که بود کلی بطور اعتبار اقای منظور ولی است شده خراب هم جاها بعضی که دارم اطالع

 انجام را منظورایشان زودتر هرچه که دارد کوشش هم دولت و شده تأمین الیحه این درضمن ایشان مقصود درهرحال

 .بدهند
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 به نخست وزیر درباره کمبودهای تورکمنصحرا گرگانئ آخون حمدمعریضه 

------------------ 

 ۱۴دوره 

 ۱۱۷جلسه  ۱۱دوره 

 انتصابات                                                          

 بمحل ورود تاریخ از خدمت منتظر کارمند عراقی مودبی محمد آقای٨۱/٣/٣۵ ۱١۱/١٠١/٣ شماره کشور یروز

 العاده فوق لایر صد چهار و مرکز از خارج اشتغال العاده فوق لایر یکهزار و حقوق لایر هزار دو و پنج پایه با ماموریت

 از مقررات طبق شما انتقال العاده فوق و مسافرت هزینه میشوند منصوب کاوس گنبد بخشداری بسمت هوا و آب بدی

  کشور وزیر طرف از.  شد خواهد پرداخته کاوس گنبد تا تهران

  ۱۰۲جلسه  ۱۵دوره 

 بیات آقای کابینه گرگانی آقای والئس

 به راجع بنده سئواالته ب که فرمائید احضار بمجلس را وزیر نخست آقای جناب است متمنی ملی شورای مجلس ریاست"

 اهالی اسلحه آوری جمع و مالکانه اخذ بعنوان که حمیدی سروان و قهرمانی سرهنگ نامالیم عملیات و رفتار سوء

 ".بدهند جواب مینمایند و نموده اذیت را  بجنورد حوزه النگوگ تراکمه

 ۱٧/۱۱/٨٣ گرگانی محمد ، گرگان دشت نماینده                                                                         
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 ۱٣٨۵ ماه فروردین ۱۱ یکشنبه ۱۱۴جلسه  ۱۵دوره 

  اجازه حمل سالح به کردهای قوچان در مقابله با تورکمن ها

 برای نظامی عده شد گرفته تصمیم این از قبل ماه پنج در کنم عرض محترم نمایندگان آقایان خدمت خواستم – رحیمیان 

 خراسان لشکر قسمت این از که کردم بینی پیش بنده موقع آن در و شود اعزام خراسان اکراد یعنی ها قوچانی اسلحه خلع

 را ها قوچانی هم یکی و بگیرند پول آنجا در مردم از اسلحه )داشتن( نام و  اسلحه بواسطه اینکه نظر یک دارد نظر دو فقط

 آنها است فراهم آنجا در که وضعیتی این با و کنند دفاع آنها مقابل در توانندن افراد این که بکنند اسلحه خلع ترکمنها مقابل در

 . شود غارت اموالشان و کنند نگهداری کامال   را خودشان نتوانند

 و نشد توجهی دولت طرف از ابدا   غارت این در و شد غارت ترکمن اشرار طرف از ها قوچانی از قریه بیست گذشته سال

 گذشته سال در  (بود؟ سالی چه در نمایندگان از یکنفر) بدهند بمردم و بگیرند پس را شده غارت موالا کنون تا نتوانستند

 این عنوانی بچه مشهد در متصدیان طرف از یا عنوانی بچه خراسان لشکر طرف از قضیه این دانمینم بنده کردم عرض

 دادم شرح کامال   را وضعیت آن نمایندگان ایانآق به روز آن و کردم بنده که بینی پیش آن که ردندوآ پیش را موضوع

 خود و نکنند دولت علیه بر اقدامی کوچکترین آنها قسمت این در باشند مطیع کامال   قوچانیها اینکه برای یافت وقوع صورت

 کردند ظلمی قانون خالف بر چنانچه اگر ولی بکنید قبول شما خواستند چه هر ها نظامی طرف از که کردم کوشش بنده

 لشکر فرمانده کنند مجازات گرفتند پول که اشخاصی و را آنها خرابی مسببین و بکند جلوگیری بتواند دولت که امدوارم

 نفر دو بجنورد در حتی و است گرفته پول آنجا در اسلحه بنام مردم از تومان هزار چهارصد تقریبا   قسمت این در خراسان

 و پول گرفتن جز نبوی آقای موکلین سروالیت و قوچان و شیروان در (است صحیح) مردند شالق زیر پول خاطر برای

 وظیفه و رسیدگی برای شد مأمور اینجا از نظامی امیر سرتیپ آقای اند نکرده دیگری کار بآنها نسبت زدن شالق و حبس

 خودشان ایشان یکنمم تشکر ایشان از بنده و داد انجام آنجا در پاکدامنی و عمل صحت کمال و دقت نهایت با را خودشان

 تأیید خودش و برود اینجا از که بازرسی از یکنفر است شده گرفته پول مردم از آنجا در تومان هزار سیصد که کردند تأیید

 آوری جمع بنام فجایعی چه که بکنند قضاوت خودشان باید آقایان است شده گرفته مردم از پول تومان هزار سیصد که بکند

 اول از کنم عرض آقایان خدمت خراسان شمال اکراد هزار ششصد بنام میتوانم من را این است شده مانجا جا آن در اسلحه

 تا دموکراسی دوره در که بود این توقعشان اینها اند ندیده دیگری چیز زجر و فشار و تعدی و ظلم بجز کنون تا مشروطیت

 خالف بر کارهائی یک اینها که بشوند باعث است ممکن جانی اشخاص و قلدرها همان باز ولی باشند داشته آزادی حدی

 است آمده پیش اسلحه آوری بجع راجه دوره این در که وضعیتی این که کنم عرض میتوانم متأسفانه و دهند انجام مقرات

 مشغول قسمتها آن در اشخاص این ایادی هم هنوز اسلحع آوری جمع بنام آن از گذشته و است نداشته سابقه ای دوره هیچ

 شده شکایات اینهمه باعث که شخصی آن است شده که شکایتهائی وجود با و میدوزند پاپوش مردم برای و هستند عملیاتی

 شود معین آنها برای مجازاتی ایندولت طرف از که ندارد انتظار هیچ و میزند قدم راست راست تهران خیابانهای در االن

 که است خراسانی بگوسفندارهای راجع کنم عرض خواستم که را گریدی قسمت است خداداد سرهنگ او اسم( ببرید اسم)

 اموال است ممکن باشند نداشته اسلحه اینها اگر و میبرند صحرا بترکمن تعلیف برای را خودشان های گله اینها ساله همه

 و نکردند عمل را وضوعم این هیچ آنها ولی میشد شروع ترکمنها از اول قسمت این بود الزم ببرند غارت و بچپاول را آنها

 گوسفند پانصد الی ١٩٩ – ٨٩٩ روزی که میرسد بنده به تلگرافی روزه همه رفته بآنجا قوچانی های گوسفند موقعیکه از

 و بود محض دروغ حال درعین ولی کنند فراهم را آنجا امنیت که بودند داده اطمینان که صورتی در میبرند بغارت را آنها

 ابدا   که اند بوده تپه مراوه در صحرا ترکمن در یعنی قسمت آن در نظامی نفر ۱٩ فقط نداشت وجود یتامن قسمت آن در ابدا  

 ارتش یک طرفدار که میکنم حس من محترم همکاران تمام و میکنم خیال من خود اند نرفته بیرون هم خودشان خانه از
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 (است صحیح) باشیم است ملت برای و بملت متکی که قوی

 و بشود جدیت قسمت دراین دولت طرف از امیدوارم است کرده تأیید را قسمت این کامال   اند فرستاده رسیبباز را شخصی

 است شده انجام آنجا در که فجایعی تمام نشد اگر و بشود سایرین عبرت اسباب بعدا   که کنند معین را اشخاص این مجازات

 پول برای( میگیرند؟ پول مناسبت بچه آقا بدهند پس باید را مردم پول – اردالن) رسانید خواهم محترم نمایندگان بعرض

 مردم خانه از قالیچه و قالی تومانی هزار ۱۰که  داد گزارش را حمیدی سروان یکنفر نظامی امیر سرتیپ حتی مردم

 است هکرد چه رشکلش فرمانده ببینید باشد کرده اخاذی مردم از تومان هزار چهل که سروان یکنفر.  بود آورده بیرون

 و بیاورند فشار و بفرمایند حاصل توافق قسمت این در محترم نمایندگان آقایان تمام که میکنم استدعا بنده و( است صحیح)

 بنشینیم ساکت و بشویم قسمتها این متوجه امروز ما که ندارد دلیل واال بشود جلوگیری قسمتها این از تا بدهند تذکر بدولت

 اال و بدهند تذکر جدا   بدولت قسمت این در میکنم استدعا مخصوصا   و کردم را عرایض این بنده که است این( است صحیح)

 است صحیح – نمایندگان از جمعی داشت نخواهد خوبی نتیجه این شده فراهم بارتش راجع آنجا در فعال   که احساساتی این با

 . داد خواهند تذکر جنگ بوزارت ریاست مقام – اردالن

------------------ 

 ۱٣٨۵ ماه اردیبهشت ٣۰ یکشنبه روز ۱۲۴جلسه  ۱۵دوره 

 ، جنید خان...سخنان گرگانی درباره فرهنگ و مسائل امنیت منطقه                     

 .  گرگانی آقای – رئیس نایب

 میدوارا دولت هئیت این با و فعلی وضعیت این با چون نبوده الملک حکیم آقای شخصیت برای بنده مخالفت – گرگانی

 یعنی ششم ه دور ابتدای از چونکه دارم ارادت الملک حکیم قایآ بجناب شخصا بنده.  شود اصالح کشور نواقصات نیستم

 پرست وطن و فعال و محترم رجال و سابق وزراء از نفر یک که ام کرده پیدا آشنائی مختصر بحال تا بمرکز ورود بدو از

 گار یاد تاریخ در نیکی اسم و نموده بکشور برجسته خدمات ایشان دولت تنیس تظاهر روی از بنده اظهارات میباشند

 خوبی بطور فرهنگی امورات که است مایل خیلی دولت البته است فرهنگ و بامنیت راجع بنده عرایض باری.  بگذارند

 این در خواستند را تایال کلیه نمایندگان یکروز فرهنگ سابق وزیر صدیق آقای جناب چنانکه . کند پیدا توسعه و اصالح

 فرهنگ که این بر مبنی فرمودند هائی پرسش ماده به ماده منطور این اجرای باری آمد بعمل مفصل مذاکرات خصوصو

  : شود دائر ایالت در جامعی

 داری خود ایالت میان آمدن مظفراز آقای بوده امن نا خیلی وقت اول در که آن با گرگان بدشت مسافرت این در خالصه

 پیشرفت برای بود الزم و شایسته آنچه رفته هم مینز سره ب حتی بنقطه نقطه دشت تمام در ایشان تفاق با خوشبختانه دهنکر

 .آمد بعمل نصایح بنده و ایشان از هالی با فرهنگ

 از و لیافت بی نمعلمی از فقط دارند ذوق و شوق تر زیاد ما انتظار از بلکه کردند استقبال اشتیاق با العاده فوق تراکمه ایالت

 نه یا ابتدائی کالس شش که مدرسه رفتار  شاگرد اخالق چرا که آوردند می دلیل.  داشتند رضایت عدم اطفال تربیتی بی

 خود مادر و پدر به حتی و بزرگ شخاص با چنانکه بشود اولیایشان رضایت عدم موجب خوانده درس کالس ٣٣ بلکه

 جامع تربیت ما فالطاه ب که است این ما تمنای داریم انتظار اینها از الترباه دکر تحصیل شخص از زیرا نمیکنند احترام

.  بشود ما اطفال رفتار و اخالق حسن مشق سر که نمایند انتخاب باشد خوب حیث هر از که متدین معلم یعنی بدهند مؤثری

 توجه دارم تمنا فرهنگ وزیر جناب از و دهم می گزارش فرهنگ بوزارت را خودم قاضایت خصوص این در بنده باری

 این نتیجه در ملت و دولت خدمتگذار متدین پرست وطن اشخاص آتیه در که نموده جلب را اهالی رضایت فرمایند کامل
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 و دانش از که میدانند بهتر بنده فاضلتراز اشخاص و دولت اولیاء و محترم نمایندگان آقایان البته .شود پیدا تحصیالت

 وجود از بهتر عدمش ندارد هنر و علم کسیکه زمان این در مخصوصا .است کم نمائیم توصیف و تعریف چه هر فرهنگ

 اشخاصی ما کشور در زمان این در هللا بحمد .میرساند ترقی درجه عال با را بشر که است هنر و علم داشتن که زیرا است

 چه هر امروز ما چونکه نمیکند است الزم اقدام فرهنگ برای آنطوریکه دولت اینحال با ولی هنرند و علم داران که هستند

 بنده عقیده. نداریم امنیت وصف این با شود می ارتش هزینه کشور بودجه ثلث یک نمائیم خرج فرهنگ برای باید داریم

 شد تکمیل ما فرهنگ وقتیکه .کند حاصل تامی پیشرفت و توسعه که یمئنما فرهنگ مصرف مدتی را خرج همان که اینست

  .شد خواهد مرتفع نواقص کلیه و قرار بر حیث هر از امنیت و شود می تکمیل هم ارتش البته

 استقبالب جعفربای ایالت رؤسای کلیه شدم بندرشاه وارد که اخیر مسافرت این در .است امنیت به راجع بنده دیگر عرض  

 در که بودند نگران امنیت نداشتن از طایفه هر از اعم ایالت کلیه همچنین و داشتند امنیت عدم از ادیفر و داد و کایتش آمده

 و اغنام بردن سارقین و مفسدین مقصود میشد امنیت سلب که سابقا چونکه بود نشده دیده آنجا در ناامنی نینچ بحال تا واقع

 بطور مردم خانه توی روز و شب که بود رسانیده بجائی را کار امنیت عدم دفعه این ولی بود چیزها قبیل این و احشام

 خودمی جان حفظ برای هم مردم میکشیم را شما اگرندهید بدهید ومانت هزار دو یا هزار که میکردند اظهار و رفته آشکار

  .دادند

 عدم از امنیت نداشتن .نداشتند خودشان بجان امید که شد واقع مردم برای مرتبه چند اتفاق این هم بنده ورود از بعد حتی  

 خورده خورده نیست آنها شرارت از مانع کسی ببینند وقتیکه سارقین و مفسدین است مسلم .ستا محل ژاندارمری قتلیا

 اتحاد نظامیان کمک با شهامت نهایت با دیده را ایالت روسای .آمد بعمل که اقداماتی باالخره .شود می بزرگتر آنها شرارت

 داده تحویل را شان سلحها شده تسلیم هم مابقی کردند عودت هم آنها از نفر چند 16کرد قمع و قلع را اشرار شوروی جماهیر

 بزرگ ناامنی این خسارت بدون که بنده خدمات پاداش در دولت آنکه عوض در حال .گردیدند زراعت و زرع مشغول و

 کار اطراف در غور بدون است کوچک فکرشان که ها روزنامه از بعضی فرماید رضایت اظهار یافته خاتمه و مرتفع

 خالی انتشارات قبیل این نتیجه .اغتشاش بایجاد تحریک و میکند تقسیم اسلحه گرگانی محمد که دهند می نتشارا برخالف

 عملیاتم با بنده عقاید چونکه دارند سیاستی و مخصوصی عرض ها نامه روز این خود که است معلوم چنین صحت از

 . نیستم ساز هرظا که میدهم و نشانداده بدولت ار خود امتحان مکرر و بوده یکی

 اسنش وظیفه کارمندان اما ،ینمب می میکنند درج جراید در که خالف بر انتشارات عکس بر نشنیده قدردانی تفصیل این با   

 از بنده .فرمودند دانی قدر اظهار بنده کیان و جانب این پرستی وطن اقدامات این از شوروی جماهیر اتحاد متفق دولت

 و نمودم تسلیم و گرفته را اشرار اسلحه شد فرض که همانطور بلکه بدهم بمردم گرفته که بودم نکرده اسلحه تقاضای دولت

 تحریکات و هحاسل پخش مشغول گرگانی که معنی باین میکند وارد توهین آشکارا چطور ظفر نامه روز که کنم می بجتع

 بدولت و خودمان بدولت بلکه نیاورده وارد بندهه ب تنها فقط را توهین این که میفرمائید دیقصت البته .باشد می ارتجاعی

 بایستی باشم کرده عملی چنین اگر ندارم ی ساز اسلحه کارخانه بنده که زیرا میکند وارد هم شوروی جماهیر اتحاد همسایه

 . باشم داده ردممب و گرفته شوروی جماهیر اتحاد مأمورین از یا خودم متبوعه دولت از یا اسلحه

 تعقیب میبخشد را گری هوچی و سیاست غرض معنیش که صحت بی انتشارات قبیل این چرا دولت که جاست این تعجب

 امتحان قبال چنانکه .بینم می را کشور خیریت و صالح آنهم کنم اسلحه تقاضای نخواسته خدای یکوقت اگر خالصه .نمیکند

 برای آنرا قسمت دو یکی که دادم انجام ار برجسته کارهای و گرفته اسلحه مرتبه چند و دادم ملت و بدولت را خود

 اعلیحضرت االمر حسب خان جنید جنگ و اغتشاش موقع در .میرساند ملت نمایندگان و دولت اولیای بسمع استحضار

 خان جنید قمع و قلع و تیپ فرمانده فکری کمک برای دادند دستور بندهه ب درباروقت وزیر تاش تیمور مرحوم ،سابق

                                                                    
 مهای گنبدقابوس است.رمنظور سرکوبی گروه دوردی قلیچ توسط ارتش سرخ و ژاندا 16
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 قبول بعد باشد دخیل هم بنده نظریات که فرمائید دستور تیپ بفرمانده آنکه بشرط کردم عرض .بروید گرگان بدشت

  .دادند دستور بود الزم که آنطور هم تیپ بفرمانده ( بدهید گوش هستید گرگان وکیل هم شما فلسفی آقای) و فرمودند

 روسای کلیه تیپ فرمانده دیدم شدم کاوس گنبد وارد زیاد زحمت و مشقت هزاران با سرد هوای در زمستان موقع سپس

 باشند می همدست کردند می غارت را مردم آمده ایالت بمیان که جنید آدمهای با آنها اینکه بتصور کرده احضار را ایالت

 عوض است خوب که کردم عرض بودند زاهدی سرتیپ آقای جناب که تیپ بفرمانده بنده .بگیرند نظر تحت میخواستند

 جنید آدمهای و عمال از یکنفر شدند مسلح اینها که وقتی که شوم می ضامن خودم من بدهید هحاسل بایشان تنگرف نظر تحت

 . نماند باقی خان

 و فراری اتباعش و جنید که نکشید طول روز ده دادند اسلحه بآنها که ساعتی آن از فرمودند قبول را بنده تقاضای هم ایشان

 که حکیمی سرهنگ آقای .آمد بعمل دشت در اغتشاش یک نبودم وکیل هشتم دوره در طور همین و رفتند بافغانستان

 باید وسیله بچه شود ندلب صدایی سرو اینکه بدون که فرمودند و خواسته را بنده بودند نظامی مت حکو و تیپ فرمانده

 خسارت بعالوه میشود نیطوال آنکه از گذشته شدن بلند صدا و سر و کشیدن قشون کردم اظهار و کرد اغتشاش این رفع

 کنند تعقیب اشراررا ترکمنی دعوای و جنگ مثل خودشان که .بدهیم اسلحه تراکمه عده بیک که بایستی میشود وارد زیاد

 . شود حاصل نتیجه وقت اسرعه ب که

 مخصوصا بنده خود مقابل در .دادند اثر ترتیب فورا فرموده قبول را بنده پیشنهاد بودند سیاستمداری شخص هم ایشان چون

 اول از اشخاصیکه و کرده طی را ه را فرسخ ١۵ ساعت ٨۱ ظرف در اشرار نصایح و تسلیم برای شدم سوار اسبه ب

 دیگر محل از سپس ماندند راه بین نیاورده طاقت و شده خسته بودند قابلی سوار اسب آنکه با بودند آمده بنده بهمراهی

 یثح هر از که بوده بنده سواری اسب مقاومت فقط شد ظاهر بنده از روز آن رد که توانائی و طاقت این گرفتیم همراهی

 آن نکشید طول روز ده خالصه کردم را الزمه نصایح و اقدامات و رفتم بود الزم که کجا هر حال بهر بود اول درجه اسب

 آنها از یکی که آمدند گرگان بدشت آمد پیش این بازرسی برای سرهنگ نفر دو دولت طرف از بعد .شدند قمع و قلع اشرار

 وکیل دوره این در شما که شد خوب کردند اظهار فرمودند مشاهده را بنده عملیات که قتی و بودند شاهقلی سرهنگ آقای

 که بود وظیفه نظام به دیگرراجع قسمت .بنماید را عملیات و اقدام این که نبود کسی بودید تهران در اگر که زیرا نبودید

 کردم عرض که همانطور. بود شده بد خیلی آمد پیش این برای دشت وضعیت .کردند می خودداری باز سر نداد از ایالت

 را بنده شاهنشاهی مخصوص دفتر بوسیله بودند الطلب اصالح فکر روی از سیاسی کاری مرد حکیمی سرهنگ آقای چون

 نظام دادن برای هدکر تشویق را ملت بود سایلو بهر شده همدست ایل روسای با ماندم گرگان دشت در ماه شش که خواستند

 . شود ایجاد بدی آمد پیش مقدس مشهد واقعه مثل به بود االممکن و کردم راضی وظیفه مقدس

 بود محل روسای و مامورین لیاقت عدم از گناه بی مردمان خون ریختن و 17خراسان آمد پیش واقعه میفرمائید تصدیق البته

 دست در را ایام سیاست نمایندگان آن چونکه نمیامد پیش وقایع این میکردند احضار بمشهد را نخراسا نمایندگان اگر زیرا

 کجا هر وقت هر که اینست مقصود خالصه. میفرمودند لوگیریج ریزی خون از و قانع را مردم بود ای وسیله بهر داشتند

 و شاهرود قبیل از گذشته سال در والیات در غارت و قتل طور همین میشود ایجاد دولت کارمندان از میشود سلب امنیت

 و مامورین غالبا را امنیت عدم میکنم عرض هم باز .نیست بتذکر الزم و روشنتر آفتاب از که دیگر جاهای سایر و کاشان

 امنیت ٣١٨٩ شهریور آمد پیش از بعد است این ان دارم عرایضی خصوص این در که کنند می ایجاد دولت کارمندان

 نجاآ اهالی جمیع و بنده از وقت وزیر نخست فروغی مرحوم جناب که ماند محفوظ بطوری گرگان شت د و نگرگا حوزه

 بان جواب بنده باشند ساعی امنیت حفظ برای کشور افراد تمام بایستی موقع این در که فرمودند نیز و تشکرفرمودند اظهار

 مردم و باشند صالح دولت کارمندان و مامورین رفتار و خالق با هستم سیاست داخل است سال بیست کردم عرض مرحوم

                                                                    
 منظور قیام افسران خراسان می باشد. 17
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 ما فرمودند کرده تصدیق را بنده عرایض مرحوم آن میشوم دار عهده را محل آن امنیت هتج هر از شخصا نکنند اذیت را

 که بطوری باری باشید ساعی امنیت حفظ برای هم شما و باشند خوب و صالح مامورین و کارمندان که میکنیم سعی هم

 است مدتی سفانه متا .است تراکمه ملت نجات اصالت و از هم آن و بوده محفوظ کنون تا گرگان دشت امنیت کردم رضع

 و شورایملی مجلس و شاهنشاهی مخصوص دفتر به بعضی که کتبا و تلگرافا متواتر شکایت بجنورد حوزه تراکمه از

 و است اهالیه ب آنها ستم و ظلم و ها نظامی قانون خالف و هناشایست عملیات از حاکی تمام رسیده بوده غیره و وزیر نخست

 بصاحبانش اند گرفته اهالی از زور با که وجوهی و اشیاء و اموال ننموده خصوص این در مؤثری اقدام دولت کنون تا گویا

 خودداری محلس ممحتر نمایندگان مقابل در دولت مامورین آور شرم زشت عملیات و رفتار از اکنونت بنده اند نداده پس

 بسمع محترم نمایندگان حضور در لذا اند زده دست بعملیاتی و گذشته حد از انها تعدیات چون ولی نکردم ی اظهار و نمودم

  .ملت نه است دولت خود مسئول شود آمدی پیش اگر میرسانم دولت

 که میدیح سروان (؟ کی – مایندگانن از یکی) است نام میدیح سروان نموده مردم به زیادی تعدیان که اشخاصی از یکی

 کرده غارت و چپاول را مردم و نموده اغتشاش تولید و فتهر هحاسل آوری جمع بمنظور ایالت میان در سرباز یکعده با

 بعرض داشته دیگری فکرهای بلکه رفته ایالت میان در عنوان باین که نبوده هحاسل آوری جمع مذکور شخص غرض

 :معلوم و معین اسامی ذکر با گرفته مختلف های قریه از مشارالیه که قالی و فندسگو و وجوه از میرسانم آقایان

 گوسفند رأس ( دویست) ٨٩٩ و قالی ( مربع) هزارپا نخورلی قریه از-٣

 نقد جه و تومان هشتهزار دویدق قریه از -٨

 نقد وجه تومان هزار دو گرکز طایقه از -١

  (مربع) پا پنجاه و صد از بارتع قالی تخته دره بچه و حصارچه از -۱

 نام مالمراد از ( میباشد مرز در) غالمان کالنتر که ( زاده شریف سروان) همچنین و قالی ( مربع) صد طاالر قریه از -۱

 اخذ بعنوان نام قهرمان سرهنگ مذکور قریه در نیز و است گرفته قالی ( مربع) پا صد بمساجت و وجه تومان یکهزار

 میروند مامورین آقایان جهت بدون که ندارد مالکانه مطالبه حق دولت زیر بدالیل که نموده مالکانه مطالبه الیاه از مالکانه

 کلیه اوال (بدهید گوش هستید دارائی وزیر شما هژیر آقای).  آورند می فراهم را چاره بی رعیت خسارت و اذیت اسباب

 .باشند می و ه بود متصرف دست به دست()  یده ب یدا و اجدادا که است سال هفتصد و هستند مالک خرده نامبرده اهالی

 تکرار و بتذکر الزم و معلوم مطلب آنهم که میداشتند دریافت آنها از مالکانه بعنوان وجوهی اجبارا سابق شاه زمان در فقط

 قطعی تکلیف و است جریان در اکنون که دادند مقرره موعد در مربوطه گاه بداد عریضه حوزه آن مالکین کلیه ثانیا .نیست

 رویه از ملت .نماید تکرار را ٣١٨٩ شهریور از قبل زمان عملیات نبایستی دولت قطعی تکلیف تعیین تا و شد خواهد معلوم

 را مردم عکس بر نماینده مقابل در کشور زمامداران و سیاستمداران آنکه بجای .نگرانند دولت مامورین رفتار طرز و

 این از بیش و داده را مردمامالک  دولت دارم تمنی است امالک دادگاه رسیدگی هیئت به عجرا رمدیگ عرض .میرنجانند

 خواهش وزیر نخست اقای جناب .نمایند استفاده سوء گردیده یق ناال مامورین دست در بهانه که نکنند گردان سر را مردم

 جخار جلسه از نمایندگان آقایان از نفر چند چون قعمو این در).  کنم می ض عر جنابعالی برای من بفرمائید توجه میکنم

 .  شود داده تنفس نیست کافی عده ـ نمایندگان از عده ( نبود کافی مذاکره برای اکثریت بودند شده

 . فرمایندب فردا را شان اظهارات بقیه ـ اسفندیاری یمین

------------------ 
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 ۱٨٧ جلسه بقیه مجلس اکراتمذ ۱٣٢۱ مسلسل شماره .قانونگذاری چهاردهم دوره

 

  ٣١٨۱ ماه اردیبهشت ١٩ یکشنبه روز مجلس مذاکرات مشروح صورت بقیه

 

 رئیس نایب معظمی دکتر آقای یاست بر مجددا مجلس خردادماه اول شنبه سه روز ظهر از قبل دقیقه بیست و یکساعت)
 ( گردید تشکیل
  . گرگانی آقای ـ رئیس نایب

 نام ولی یکنفر برسانم بعرض مجبورم مینماید امنیت عدم تولید و زده سر ها ژاندارم طرف از گی بتاز که عملی – گرگانی

 زجر را مشارالیه دارد اسلحه اینکه تهام با اند برده بگرگان و گرفته را او ها ژاندارم است زحمتکش و زارع شخص که

 نان بیچاره صورتیکه در است جریان در گرگان یدادستان در آنها ظالمانه عملیات پرونده که اند کرده داغ حتی و داده

 و اذیت و کشیدن داغ باعث باالخره که بوده دیگری چیز مقصودشان البد باشد داشته اسلحه آنکه برسد چه ندارد خوردن

 هر در .میشود ناامنی موجب رفته رفته و آید می کوچک بنظر که است عملیات همین. شوند می گناه بی مردم آزار

 . دارم را وحشیانه عمل این مرتکبین کیفر تقاضای دولت از صورت

 زمستان سال هر را خود احشام و اغنام قوچان اهالی که اینست دیگرم عرض( بفرمائید توجه دارم تمنی وزیر نخست آقای)

 اند کرده مراجعت بسالمت و آورده مرتبه چندین هم ٣١٨٩ شهریور از بعد حتی آورند می تپه مراوه طراف با قشالق برای

 باشرار بلکه ننموده اقدامی هیچ ژاندارمها چشم مقابل در تپه مراوه در ژاندارمری پست بودن وجود با اشرار امسال ولی

 بصاحبانش و گرفته پس را شده غارت گوسفندان و فرموده کامل توجه امر باین دولت که دارد تمنا .اند کرده هم مساعدت

  .دارد مسترد

 آشامیدنی آب موضوع در نشده اقدامی هیچ کنون تا متاسفانه ولی خواستم سابق دولتهای از مکرر که ینده دیگر عرض

 قریب مسافت از را خود آشامیدنی آب مشقت هزار با گومیشان اهالی کردم عرض نیز سابقا چنانکه. است گومیشان اهالی

 آقای دولت از لذا ندارد خوشی صورت نیز دولت برای هستند زحمت در العاده فوق حیث این از و آورند می فرسخ سه

 که ندارم میل بنده خاتمه در .فرمایند راحت حیث این از را اهالی و فرموده توجه موضوع باین که دارد تمنا الملک حکیم

 اگر .نوشتن جراید از و نمودن گوشزد و گفتن نمایندگان از که میکنم عرض اما برنجانم را دولت کارمندان کوچکترین

 بشخص نه وحشیا عملیات با اینکه نه کنند قانع را طرف بایستی دارند ای نوشته یا و بگفته اعتراضی کارمندان انآقای

 .داشت نخواهد خوبی االعاقبت و برساند بکیفر را عمل نوع این مرتکب که است دولت وظیفه کنند احترامی بی محترمی

 ندارد زندگانی این از طاقتی مردم کرده ترقی اجناس لیهک اطالع قرار از حاضر دولت تشکیالت از بعد دیگر عرض

 از تر زیاد را ملت فرموده کامل توجه ملت آسایش برای دارم تمنا لذا یافته خاتمه بوده جنس گرانی علت که جنگ الحمدهللا

 .نفرمایند مضیفه گردان سر این

--------------- 

 ۱٥دوره 
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 آچئق یازان آخونا مأمت نینگوافی  آخون ولجان گؤرشجنگ روحانییئلدا نجی -۱۳۲۴
 یأر:ه بلل اتمأندیگی حئذمات حیلی هیچ هیلینا اونونگ بولوپ وکیل حاطئندا

 
 

 دییپ قولدانگ منی ،بولجاق وکیل ه د -هنئی سایالوالرئنا مجلیس دؤوۆر نجی -۱۱ "...

 و رجب ،ی یهنروش گلدی آخونا، کریم آخونا، محمد آمانگلدأ، آخونا، ولمأت ارا،ق حوجاگلدی

 حئذمات هنأم حالقئنا تۆرکمن دوامئندا یئلئنگ ییگریم گچن شو .گیولالپسئن حاط حاجا محمد

 االرحان نادرم اتدینگمی، یتیشیکلیک اونگا یازئلدئ، اضرعا شکایت، هدؤولت دییپ سوو اتدینگ،

 یوق، گمی؟چکدیردین یولالر چدئرئپ،آ لر مدرسه یؤریته گتیریتدینگمی، دکتر سالدئرتدئنگمئ؟

 رقص توتدورئپ، آدمالرئ گپلجک دیلینی تۆرکمنینگ ؟اتدینگ حئذمات نأحیلی حالقا سن ونداا

 نیازگلدی، حوجا، ئیخش تۆرکمنینگ بیلن دین آ تاماغال ،اوغرئ اتدیردینگ، سبح اجارداق

 انئندای دؤولتینگ حالقئنئ جافاربای اؤلدۆرتدینگ، ییگیتلرینی هرئماناق باتئر یالئ ت )تاغان(مأم

 دیکه تما دوامئندا یئلئنگ ییگریم گؤرکزدینگ، ادیپ قارشئ هدؤولت ،صیاع اوالرئ قاراالپ،

 پاسبانالر و باشلئغئ شهربانی ،بایئنئآ موغاللئمئ بیرینجی کۆمیشدأنینگ مادئ،غال یانتئنگخ

 هد -هنئی ایندی دینگ... گلملی درحال اشیدیپ مونئ حؤکمۆنده وکیلی ملتینگ ،اؤلدۆردی آتئپ

"وتانئنگ...ا یپ،عا بو ادینیأرسینگیز، مقصد آلماغئ سس بولوپ بولجاق وکیل
18
 

---------------- 

نجی یئلدا تورکمن دیلینده چاپ بوالن "تورکمن سسی" روزنامه سیندا محمد آخونئنگ وکیل  -۱۳۲۴

 بولماغینا قارشی ع. مدرسی نینگ قوشان قوشغوسی یرلشدیریلیپدیر:

 ! بیرلشیپ حالقئم نگغالئ               

 بیرلشیپ، حالقئم غالئنگ گلدی، واقتئ سچمک وکیل

 بیرلشیپ، حالقئم سۆرۆنگ یاشاماغا، کؤشۆکده اول

 بیرلشیپ، حالقئم دورونگ قارشئسئندا، دؤوران گچن

 بیرلشیپ. حالقئم وورونگ وکیلی، دک آخون مأمت
 

 ایین دیر، سندن مندن، حاقئمئزئ بیحایادئر،

                                                                    
18

 .دئورشقاو مانگا ئاوغل مرحومئنگ هده دپومیشکسندی  بو .لئندئآ بؤلکلر حاطدان ادیلیپدیر. چاپ هیندس روزنامه "ناگرگ ندای"  حاط بو 
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 یاقاندئر، ملتیمیزی بیتیرمأن، ایش بولوپ، وکیل

 تاپاندئر، سویوپ بیزی دؤولتینی تۆکنمز شول

 بیرلشیپ. حالقئم دپینگ دپه سیندن، قانحورئنگ
 

 بولماسئن، آغئزسئز دیلسیز، وکیلی بیر سیز سچینگیز

 بولماسئن، آلداواچالر مسلمان، گۆن بو کافر، دۆین

 بولماسئن، یامان پألی قانحور، بللی ایچینده ایل

 بولماسئن، آخون مأمت ایسله سنگیز، دوغروسئنئ چئن

 بیرلشیپ. حالقئم سچینگ یاغشئسئندان، دایحان، -غارئپ
 

 سچیلسه، آخون مأمت دؤوران اؤنگکی گلر یئنه

 سچیلسه، آخون مأمت باشئمئزدا، اوینار غامچئ

 سچیلسه، آخون مأمت تأزه لنر، یارا کؤنه

 یرلشیپ.ب حالقئم توتونگ یاقاسئندان، قانحورئنگ
 

 بار، یول بیر اتمأگه یوق ظالئمالرئ عاداالت،-بی

 بار، یول بیر اتمأگه گۆم افسرلری صفات سۆلۆک

 بار، یول بیر اتمأگه گۆم خاین الرئ ساالن "امألک"

بیرلشیپ حالقئم بیلینگ یولودئر، "توده" یول، دوغرئ شول
19
. 

***** 
 

 ۱٣٨٦تیر   ٨۱ پنجشنبه روزبتاریخ  ۲جلسه  ۱۴دوره 

 :کردند قرائت زیر بشرح کاوس گنبد از گرگانی محمد آقای بانتخاب راجع را ششم شعبه گزارش مسعودی عباس قایآ

 ملی شورای بمجلس ۵ شعبه از گزارش

 سوم تاریخ در کاوس گنبد انتخابات نظارت انجمن شد واقع رسیدگی مورد ششم شعبه در کاوس گنبد حوزه انتخابات پرونده

 و تعرفه توزیع فرعی و اصلی های حوزه در ٣١٨۱ ماه بهمن ٨١ تا ماه بهمن سوم تاریخ از و دیدگر تشکیل ٣١٨۱ بهمن

 دوره پانزدهمین بنمایندگی رأی ٣۱۱٠٨ از رأی ٣٢٢۱ باکثریت گرگانی محمد آقای نتیجه در و است آمده بعمل آراء اخذ

 گردیده واصل انتخابات نظارت بانجمن شکایاتی انتخابات جریان ودر اند شده انتخاب کاوس گنبد اهالی طرف از تقنینیه

 تاریخ در و دانسته مردود نبوده بدلیل مستند چون را واصله شکایات مزبور انجمن گردیده واصل انتخابات نظارت انجمن

 .میکند صادر گرگانی محمد آقای بنام نامه اعتبار ١/٣٣/١٨۱

 احاله سوکمیسیونه ب را پرونده بوده رسیده بشعبه که ایاتیشک فقره بچند رسیدگی و بپرونده رسیدگی از پس ششم شعبه

 قانون با منطبق را وارده شکایات چون شاکیان از نفر چند احضار و پروندهه ب رسیدگی از پس مزبور کمیسیون سو نموده

 هم شعبه و دهنمو شعبه تقدیم آنرا گزارش و تصدیق را گرگانی محمد آقای نمایندگی و گنبدکاوس انتخابات صحت ندانسته

 را آن گزارش و نموده تصدیق را گرگانی محمد آقای نمایندگی و کاوسدبگن انتخابات صحت و تأیید را کمیسیون سو نظر

 .میدارد تقدیم ملی شورای بمجلس تصویب برای

 تصویب( ستندبرخا زیادی هعد)نمایند قیام موافقین آقایان میشود گرفته رأی گنبدکاوس از گرگانی آقای بنمایندگی -رئیس

 .شد

------------------------ 

 

 

                                                                    
دی صوفی دان یازئپ آلدئمربو قوشغئنئ اولی آرئق اوباسئندان غایب بهلکه نینگ آقاسی حدایب 19  
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 آبانماه  سوم یکشنبه ۲۴جلسه  ۱۴دوره 

 .بفرمایید دارید توضیحی فرامرزی آقای -رئیس

 در میداد کنفرانس آنجا خانمی یک ، کنفرانسها از یکی در بودم رفته بنده این از پیش شب چند که کنم عرض – فرامرزی

 گفتند چیزی یک آنجا در ایشان و میشناسند آقایان که بود تیمورتاش خانم ،ایران البته هم نمخا آن و "افکار هدایت" باشگاه

 اینکه برای بود میرزا محمدعلی مملکت این مردم شریفترین از یکی که گفت که اینست آن و نمیکنم فراموش من که

 باسم اواخر این ولی. نمیخواست را مجلس. نداشت قبول را مشروطه و مستبدم من گفت بود مستبد میرزا محمدعلی

 ایشان واقعا که بگویم نمیخواهم (است صحیح) میکنند آزادی سلب ایشان از میگیرند را مردم آزادی باسم مشروطیت،

 بکند مخالفت من با که هر و ام مشروطه مملکت شاه من میگفت اگر ولی. بود شریفی مرد میرزا محمدعلی که گفتند درست

 حکومت قانون این. کردند و گفتند دیگران که همانطوری میشد؟ چطور میگرفت را آنها و است هوطرمش حکومت مخالف

 ببینم میخواهم و شد وضع قانون این شد چطور که میکنم عرض بنده ، مردم گرفتن برای شده دستاویز امروز که نظامی

 ٣١٨٠ رجب ٣٣ در میگیرندشان که را اییآنه یا میگیرند را مردم که گرفت باید که را آنهایی آیا قانون این بموجب

 وارد تپه گمش از روسها موافقت و حمایت تحت "ادسا" از اتباعش از نفر چند با میرزا محمدعلی که رسید بتهران تلگرافی

 فشنگ و تفنگ هم زیادی مقدار و بود شده ایران وارد جعلی )پاسپورت( تذکره با هم او سردار ارشدالدوله اند شده ایران

 عمل اجازه بآنها میبایست و داشت ایران با که قراردادی برخالف هم تزاری ورسیه دولت و بود آورده خودش با و شتدا

 تا ساالرالدوله هم غرب سمت از و کرد حرکت طهران بسمت ارشدالدوله .شدند ایران وارد آنها و داد اجازه معذلک ندهد

 از دفاع برای نداشتند قوائی هیچ مشروطین یا طلبها مشروطه بکند حرکت طهران بطرف که میخواست و بود رسیده همدان

 رئیس خان پیرم که بود قوائی هم نفر ٣٢٩٩ یا حدود همین در و بود طهران در بختیاری سوار ٣٨٩٩ فقط مشروطیت رژیم

 است نفر ٣٨٩٩ دارم بنده که مدرکی آن کنم عرض (بود نفر هزار چهار بختیاری:  اورنگ) بود کرده تهیه وقت شهربانی

 هم ظاهرا و میباشند حرکت حاضر که هستند اصفهان در یکعده که بود گفته السلطنه صمصام که میکنم عرض هم وبنده

 از نفر دو و دولت رئیس دولت هیئت از طهران برای بکنند حرکت هم آنها که آنها حرکت خرج برای داد دولت پولی یک

 از بودند ای یکعده روس سفارت در هم زرگنده هستنداز مشروطه برعلیه اندو ساخته هشا با باطنا که باین بودند متهم وزراء

 است تهدید مورد خارج از هم مشروطیت که دیدند خواهان آزادی و مجلس میکردند عمل داشتند و مشروطیت مخالفین

 طهران بسمت است کشیده رکلش ارشدالدوله و اند شده ورادایران روسیه از ارشدالدوله و میرزا محمدعلی اینکه برای

 بکنند حرکت که بودند داده قول باو تراکمه و بود ترکمن صحرای در هم میرزا خودمحمدعلی البته است ونزدیک

  . میآمد طهران بطرف و بود غرب سمت در هم ساالرالدوله

 .دارم نظامنامه اخطار بنده – دماوندی

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 



تورکمن و مسئله تورکمن در نطق های پیش از دستور نمایندگان                                                      آ. گلی        

 

 
41 

 ۱۳٨۷ ر ماهآذ ۱٢ شنبه چهار بتاریخ ۳۵جلسه  ۱۴دوره 

 سخنرانی محمد آخون درباره ظلم مأمورین و غصب زمین های تورکمن ها               

  .گرگانی آقای -رئیس

 

 به بسته اینجانب مخالفت یا و موافقت برسانم، بعرض را مطالبی که میکند ایجاب ضرورت: محترم همکاران -گرگانی

  .است فراکسیون تصمیم

 غیر بلکه و مشکل العاده فوق حقوق و قضائی امنیت بدون زندگانی که یفرمائیدم تصدیق

 عموم برای شاید و باید که طوری به قضائی و حقوقی تأمین نیز ما کشور در است ممکن

 طبقات به خصوصا   مردم به دولت ناصالح عمال طرف از علت همین وبه وجودندارد

 از تقریبا   دادرسی و تعقیب امید میشود وارد زیادی تعدیات و فشارها زحتمکش و زیردست

 که دادگستری وزیر آقای جناب از مصرا   خود عرایض مقدمه در بنده است، شده سلب مردم

 دستور کار به شروع بدو در که دارم تقاضا میباشند وارد و خیرخواه و فعال شخص

 دولتی اموال در میل و فحی ویا مردم اموال به تعدی بعناوین که هائی پرونده کلیه بفرمایند

 ستم مردم عصبانیت و یأس اسباب نتیجه در و میباشد بایگانی و راکد کیفر دیوان در فعال  

 (است صحیح)افتد جریان به زودتر هرچه است کرده فراهم را دیده

 در السلطنه مقوا آقای جناب اخیر کابینه که موقعی ٨۵ ماه شهریور تاریخ در. مینمایم خود عرایض بقیه به شروع حال

 از هم خودم عرایض پایان در و کردم اظهار داخلی اصالحات و اکثریت و اتفاق درباره شرحی بنده میشد معرفی مجلس

 کمک نمایند کوشش و برداشته قدم ایران کشور ترقی و سعادت راه در فقط آن افراد که ای کابینه برای متعال خداوند

 خاصی توجه صحرانشین طبقات به نسبت زودتر چه هر باید قوام آقای جناب هکابین که دادم تذکر ونیز نمودم مسئلت

 عقب علل و نوشتم کشور وزارت و وقت وزیر نخست به مفصلی شرح عرایضم از پس هم بالفاصله و دارد معطوف

 ترکمن) صحرانشین منطقه در اصالحات به شروع برای که نمودم تقاضا و کردم بیان مشروحا   را صحرا ترکمن افتادگی

 منظور این برای. گردد تبدیل شهرستان به و شده خارج بخش صورت از کاووس گنبد که الزماست و واجب (صحرا

 طرف از نه و وزیری نخست طرف از نه متأسفانه ام فرستاده مربوطه مقامات به و نوشته نامه چندین بر بالغ تاکنون

 .است نشده اقدامی گونه هیچ حال تا کشور وزارت

 امنیت ژاندارمها دست از نیستند مند بهره امروزی تمدن مظاهر از یک هیچ از مردم اینکه از صرفنظر صحرا رکمنت رد

 از یکی میکنند دراز تعدی دست آنها چیز همه به ژاندارم بنام ای عده یک که دارند ناله و آه همیشه و ندارند جانی و مالی

 ستوان صبح ده ساعت در ۱٣٨۱/٣/۱٣ تاریخ در میرسانم بعرض آقایان اطالع برای را ژاندارمری جنایات صدها

 تیراندازی دهکده بدبخت مردم طرف به و نموده محاصره را بالغ قره قریه سبب و علت بدون ژاندارم یکعده با پزشکپور

 هدف ینمودندم مراجعت خود خانه به غذا صرف برای که عائله سر چند داشتن با بیچاره دروگر نفر دو نتیجه در مینمایند

 دادستان و قانونی پزشک و میرسد گرگان به خبر فوراا . میشوند کشته و گرفته قرار خونخوار ژاندارمهای تیراندازیهای

 این از که است سال یک از بیش که تاکنون .میکنند صادر دفن اجازه شدگان کشته معاینه از پس و رفته مذکور قریه به

 و وقت وزیر نخست آقای بجناب ٨۱/۱/٣۱-٨۱/١/٨١،۱٩٣-٨۱/١/٣٠،١٠١-١٠١ شماره طی آنکه با میگذرد واقعه

-۱٨۱ نامه طی و وقت دادگستری وزیر به ٨۱/۱/۵-١٠٢ نامه طی و جنگ وزیر به ٨۱/١/٣٠-١٠۱ شماره طی

 تقاضای و ام نوشته ارتش دادرسی ریاست به ٨۱/٣٩/۵-۱٨١ شماره نامه وطی ژاندارمری کل ریاست به ٣٩/٣۵/٨۵
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 فعلی دولت از لذا نمیدانم را دولت اعتنائی بی علت. است نداده جوابی من به هنوزدولت ام نموده حق احقاق و رسیدگی

 .برساند قانونی کیفر به را عمل این مرتکبین و نمایند توجه و رسیدگی دقت با قضیه این به دارم تقاضا

 معلوم شخص میرسانم بعرض که دیدم بتریعجی واقعه ام بوده صحرا ترکمن در روز سه و سی مدت اخیرا نیزکه -٨

 مردم اگر و نموده زیادی مبالغ تقاضای مختلف بعناوین ترکمن اطالع بی مردم از ژاندارمری مأمورین کمک به که الحالی

 عمل این و میکنند بیرون متصرفیشان و ملکی زمینهای از ژاندارمری کمک به را آنها نکنند عملی را او تقاضای ترکمن

 یک هر از زیادی عده از تاکنون و است داده ادامه تابایآ مرز تا میباشد بندرشاه نزدیک که سیجوال و نیازآباد از را

 عدم و اغتشاش موجب و بود محض ظلم کلی به قسمت این چون است گرفته پول تومان هفتصد الی دویست از متجاوز

 ومعاون اینجانب اتفاق به مازندران و گرگان پادگان فرمانده افطسی سرتیپ آقای فورا   کردند شکایت اهالی لذا میشد امنیت

 آن از افطسی سرتیپ .شدند جمع ما دور شاکی نفر هزار حدود در .رفتیم بندرشاه به رسیدگی برای گرگان فرمانداری

 ردمم امالک کرن خارج برای کسی چه و مقام چه اجازه با ژاندارم که کرد سؤال نیز و خواست مفصلی توضیحات شخص

 او. مینماید تقاضا را دادستان حکم افسطی سرتیپ آقای .گرگان دادستان حکم به میدهد جواب ؟میکند اقدام دستشان از

 سرتیپ آقای نبوده بندرشاه در تحقیقات روز آن در ژاندارمری رئیس اتفاقا   و است ژاندارمری رئیس نزد که میدارد اظهار

 آن فردای لذا نموده رسیدگی آن به نمیتوان روز یک در بنابراین است مهم خیلی قضیه این چون که مینماید اظهار افطسی

 که نمودند تقاضا منهم از و بیاورم همراه باید را گرگان بازپرس و دادستان و فرماندار بیشتر و دقیق رسیدگی برای روز

 نیز گرگان بازپرس و ودادستان دارفرمان و افطسی تیمسار .شدیم جمع قرینجق طایفه مقر در روز آن فردای باشم همراه

 را آن قانونی مجوز و عمل این علت شخص آن از بازپرس آقای بود نفر هزار و حدود در شاکیان عده داشتند حضور

 نزد فعال   که میدهد جواب دهید ارائه را نامه اجازه برگ که میشود سؤال ام کرده اجاره را زمینها این من میگوید او .میپرسد

 و کتبی دستور به داد جواب اید؟ ساخته منزجر و رنجانده را ملت کسی چه دستور به که نمودم سؤال اینجانب نیست من

 که قسمی به نه ولی نوشته چیزی دادستان که که میشود معلوم دادستان کتبی دستور مالحظه از پس .گرگان دادستان شفاهی

 اظهار اهالی و شاکیان تمام ضمنا   است شده پول اخذ و ارمژاند گرفتن وسیله فقط میکند و عمل داشته اظهار شخص آن

 امالک و نموده تعدی و شده کنزدی ما به نمیکند جرأت ابدا   شخص این نباشد ژاندارمری مأمورین مداخله اگر که میدارند

 مختلف اشخاص زا زیادی تعداد از و نبوده ساده خیلی موضوع چون. نماید پول تقاضای یا و نموده خارج ما ید از را ما

 روشن و رسیدگی روز چند یا یک در نمیتوان را موضوع که میدهند تشخیص طور این نامبرده آقایان بود شده گرفته پول

 نمائیم تقاضا دادستان از باید آید بعمل جلوگیری تعدیات از نیز و شود خاموش مردم صدای سرو اینکه برای فعال   بلکه نمود

 دستور خالف کتبی دستور هم او. شد تقاضا این دادستان از فورا   .نماید صادر ژاندارمری همداخل عدم برای دستوری که

 آقایان امضای به که گردید تنظیم بازپرس توسط نیز مجلسی صورت. شد خاموش صدا و سر ترتیب این به و داد اولیه کتبی

 اطالع بی مردم بفرمائید مالحظه محترم آقایان. دراندار بنده امضاء بنابراین نیاوردند اینجانب نزد چون و رسید نامبرده

 غیر عناوین به چطور و اند گرفته قرار ژاندارمری مخصوصا   مأمورین مشت یک بازیچه و آلت چگونه صحرا ترکمن

 خیال شاید و نبوده پول اخذ فقط شان منظور محرکین که میگردد معلوم شود توجه دقت با اگر. میشود پول تقاضای قانونی

 و کشت به بود ممکن و نداشته خوبی عاقبت اجدادیش ملک از مهم ایلی یک کردن بیرون زیرا اند داشته را آشوب ادایج

 قضیه این به باید دولت البته بمکند زالو مثل را تراکمه خبر وبی بدبخت مردم خون بهانه این به و شود متنهی بزرگی کشتار

 .شود واقع موردمجازات و تعقیب قانونا   تا نماید مشخص را یواقع محرک و کشف را حقیقت و رسیدگی توجه با

 ترکمن مردم بود شده احضار مرکز طرف از دفعه یک اعمالش اثر بر که گرگان فعلی امالک رئیس از: دیگر موضوع -١

 و اینجانب و دارائی وزارت و وزیری نخست به تلگرافا   و کتبا   مرتبه چندین تاکنون او به راجع و دارند شکایت گرگان و
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 بودنشان امالک رئیس جمله از نفر چند که میدهد گزارش کشور وزارت به استاندار بعالوه اند کرده شکایت گرگان نماینده

 با که شد چطور نفهمیدم بعدا   ولی مینماید احضار گرگان از را مشارالیه دارائی وزیر بدینجهت نیست صالح منطقه آن در

 این دولت که میکنم تعجب من مینماید عودت سمت همان با گرگان به دوباره سیاسی رتراپ و اهالی رضایت عدم وجود

 .20میفرستد حساس منطقه به چرا را مأمورین قبیل

 یاد قسم من ام کرده تقاضا را کامال رئیس ابقای چرا که اند کرده بازخواست و اند آورده فشار من به مردم اخیر سفر در

 از خودم موکلین و ملت این میل خالف بر هرگز من. میباشد اطالع بی مأمور این راجعتم جریان از روحم که ام کرده

 کرده تقاضا را او ابقای خود موکلین میل برخالف هم گرگان نماینده نمینمایم تصور و نمیکنم طرفداری آزاری مردم مأمور

 . دباش

 از مربوطه تصویبنامه و دارائی وزارت صریح دستور برخالف و قانونی مجوز بدون امالک نمایندگان اطالع قرار از

 به که شکایتی فقره چندین از یکی آقایان اطالع برای نمیدهند هم رسید و نموده مالکانه منال تقاضای صحرا ترکمن مردم

 :مینمایم قرائت رسیده اینجانب

 !تراکمه محترم نماینده گرگانی محمد آقای بحضور

 ساکن نگاپ تقاندوردی و نگاپ میرزا فرزند محمد ردیب نباناینجا میرساند، عالی بعرض محترما  

 آقای میرسانیم، جنابعالی حضور به پیروا   و ایم رسانده مبارک بعرض کتبا   هم قبال   چون تپه قوشه

 باسم کنجد پوط ٣١۱ و شالی پوط ۱٨٩ مقدار تقریبا   ٣١٨۱ سال مینودشت پنج بخش رئیس نعیمی

 زور با مرادی شاه عباس ژاندارم وسیله به ما دهقانان و ینجانبانا از مدرک و قبض بدون مالکانه

 دهقانانی کنجد و شالی نام تنزه مینودشت پنج بخش رئیس آقای نیز ٣١٨۵ سال و گرفته تهدید و

 اسم به کنجد و شالی مقدار گذشته سال باندازه میخواهد نموده توقیف اند کاشته محل نآ در که

 گرگان امالک رئیس به فرموده رسیدگی اینجانبان بعرایض داریم ادعاست علیهذا بگیرد مالکانه

 نیز ٣١٨۵ سال و داده پس اند گرفته ما از مالکانه اسم به که کنجدی و شالی مقدار بفرمائید دستور

 انگشت محل میرزالی ردیب :امضاء شویم ملک دارای و معاف همیشگی مالکانه دادن از

 .تقاندوردی

 حاضر اشخاصی طرفی از. مینماید آزاری مردم مختلف بعناوین که واگذاری امالک رئیس عملیات از قسمتی بود این  

 اجازه میشود دولت عاید و میدهد نشان دارائی دفاتر آنچه از اضافه ده صدی سود با را گرگان خالصجات کلیه که هستند

 و عریض تشکیالت این و گزاف حقوق بار زیر از دولت هم که فرمائید توجه که دارائی وزیر آقای از دارم تقاضا نمایند

 .شوند راحت آزار مردم مأمورین دست از مردم هم و شود راحت طویل

 بین مجلس اجازه با را خالصه امالک که شد داده وعده ایران مردم به قوام آقای جناب حکومت اوایل در: دیگر موضوع -۱

                                                                    
20

ماجراجویان مرکز در پی یک ناخلف  ..."درباره رئیس امالک، امیرپاشائی:  مسئول وقت حزب توده در گنبدقابوس غایب بهلکه افشاگری 

فاسد  دیگری گشتند تا بدست او نقشه ای را که در واقعه گذشته نتوانستند عملی سازند اجرا نمایند. پس از تفحصات و تجسسات دست به قعر اجتماع

تورکمنصحرا را به خاک و خون کشید و بعدا بعنوان  6131برده سرگرد سابق منوچهرخان امیر پاشایی )یکی از نظامیان جالدی که در سال 

آگ( و مأموریتی را سرگرد نظام موفق به اجرای آن نشد به او سپردند. برای پوشاندن -وی واگذار گردیده ق! ریاست بخش امالک رضاخان بتشوی

آگ( را که مدت چندسال بیگاری مردم به نفع رضاخان کار کرد با -لباس قانونی روی نیأت پلید خود موتورهای آبیاری پهلویدژ)آق غاالی کنونی

ط بسیار سهل و ساده وسیله وزارت کشاورزی در اجاره او گذاشتند تا به این اسم در تورکمنصحرا مقیم گردد و در قلب تورکمن نقشه یک شرای

نم. هایی را که از مرتجعین کاخ نشین مرکز دریافت میدارد عملی سازد. برای اینکه بهتر باین حقیقت پی ببرید من این شخص را بشما معرفی میک

آگ( بنام خود و  -ر دوره رضاخان سروان بود و مدت چند سال دار و ندار تورکمنها را به اسم رئیس بخش )امالک شاهنشاهیاین شخص د

ز رضاخان غصب کرد. گذشته از مکنت هایی که با سوءاستفاده از قدرت خود اندوخته نموده، دارای همه نوع سابقه جنایت نیز در تورکمنصحرا نی

)اشاره به کشته شدن چند دهقان تورکمن زیر شالق مأمورین امالک و تجاوز به نوامیس زنان دهقانی که در بخش تنباکو  در تورکمنصحرا میباشد

 آگ(. -کار میکردند
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 در آنها های پرونده که زارعین بدعاوی بلکه نگرفته صورت عملی نچنی تاکنون اینکه از صرفنظر دنماین تقسیم زارعین

 مشت یک و نیامده عمل به رسیدگی نیست شعبه یک از بیش اینکه مناسبت به شده انباشته امالک دادگاه نظر تجدید شعبه

 است الزم وقت تمادیم سالهای ها پرونده این به رسیدگی برای شعبه یک با اند، گذاشته بالتکلیف بحال تا را زارع مردم

 که نماید صادر صریح دستور و کرده زیادتر را ها شعبه عده باید بدهد زودتر را مردم حق تقاضای بخواهد دولت اگر

 که دارم اتقاض فعلی دولت از. گردد مسترد آنها به مردم حقه حقوق تا شود رسیدگی مردم های پرونده به سریعتر و زودتر

 .دهند نجات گرفتاری از را مردم ها شعبه ازدیاد با دهفرمو توجه هم قسمت این به

 جهت عرضحال تقدیم به مقرر موقع در دولت اعالنهای و قانون از اطالع عدم نتیجه در شمال مردم از زیادی عده -۱

 که است این حاضر دولت از من تقاضای اند شده محروم حال تا خود مشروع حق از بنابراین و ننمودند مبادرت امالکشان

 در که را طرحی دادگستری وزارت است شایسته کار این برای و شود اعطا مرم به حقشان احقاق برای مناسبی مدت یک

 از و نماید تقاضا را آن تصویب مجلس از و نموده تجدید نشده واقع تصویب ردوم کنون تا و آورده مجلس به سیزدهم دوره

 .فرمایند جهتو من بعرایض دارم خواهش دادگستری وزیر آقای

 بود مساعد کامال   خوردن بهم برای ایران شمال اوضاع اخیر هسال چند این در اینکه با وزراء آقایان و محترم همکاران -۵

 قانون خالف عملی کوچکترین و نشد مالحظه پرستی وطن در سستی کمترین شمال مردم طرف از وجدانا   و انصافا   ولی

 نکرده مضایقه فداکاری گونه هیچ از مرج و هرج بساط برچیدن و شر ودفع امنیت نگاهداری در همیشه و نیافت صورت

 وجه هیچ به نموده برپا شرق و غرب و جنوب در دولت که مؤسساتی مثالا ) محرومند مزایا از بسیاری از حال این با اند

 بهداشت و فرهنگ از صحرا کمنتر مردم همچنین و (نماید احداث باشد نداشته هم نظر در شاید و نداشته وجود شمال در

 و بودن بندر نظر از که گومیشان در و میروند شمار به ایران مهم بنادر از یکی که شاه بندر در. نمیبرند کافی بهره

 شوسه جاده یک گرگان دشت تمام در ونیز ندارد وجود آشامیدنی آب قطره یک دارد العاده فوق اهمیت و شمال با همسایگی

 و نان تکه چند با فقط روزانه بیچارگان این و میشود اخذ نشین صحرا مردم از که مالیات همه این با. ودنمیش دیده حسابی

 آنها به اندازه این که هست انصاف آیا نیست بین در آنها برای راحتی و آسایش نوع هیچ و مینمایند سدجوع چای ظرف چند

 سزاوار آیا .فرورود راحتی به آنها حلقوم از چائی ظرف چند و انن لقمه چند همان نگذارند دولت مأمورین و بشود لطفی کم

 کوچکترین اعمال از دولت و باشد موجود طمطراق و طنطنه و جالل و دستگاه همه این ایران مرکز تهران در که است

 حاتاصال مقدمه که را کاووس گنبد شدن شهرستان مشروع تقاضای یک و نماید خودداری صحرا مردم به نسبت توجه

 مردم های ناله به شنوائی گوش وجه هیچ به و بکشاند فردا و امروز به گناه از بدتر عذرهایه ب هست منطقه آن ضروری

 .باشد نداشته مناطق بیگناه و بیچاره

 دیگرتأمل است ایران بیچاره ملت دامنگیر امروز که ابتالآتی با میفرمایند تصدیق دولت محترم هیئت و محترم همکاران

 بر را مغرضین نظریات کامال   و نموده اساسی اقدامات به شروع زودتر چه هر باید و نیست جائز نمودن استخاره و کردن

 واقعا   میخواهند عمل و اند شده خسته ما حرفهای از ایران مردم ننمود وارد را نظریات این دولتی دستگاه در و گذاشت کنار

 استعداد مگر باشیم مانده عقب قدر این باید ما چرا. بدهیم مردم تحویل پی در یپ حرفهای و شویم جمع هم دور و بیائیم چقدر

 فقط خدا به قسم نه است، رفته بین از ما طبیعی قدرت و مگرقوه است شده زوال به محکوم ایرانی فطری هوش و طبیعی

 آذربایجان محترم نماینده زاده تقی آقای جناب است شده پستیها این و بدبختیها این باعث امور متصدیان خصوصی اغراض

 ملت این مشکالت حل برای بیشماری راههای خود ساله چندین تجربیات و صائب نظریات تشریح با خودشان بلیغ نطق در

 عملی راهها این تمهید با و تدریج به باید اند داده تذکر ایشان که طوری همان البته اند کرده پیشنهاد بدبخت و کشیده زجر

 و اظهارات در که میکنم یاد سوگند عظیم خداوند به من و نجست توسلی اساس بی و منطقی غیر معاذیر به ردیگ و گردد

 داشت نخواهم وقت وهیچ نداشته خاصی نظر سابقه دارند ایران ملت و محترم همکاران آقایان که طوری به خودم عرایض
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 .نمود نخواهم مضایقه خود ارزش بی خون قطره چند صرف حتی فداکاری گونه هیچ از ایران در اساسی اصالحات وبرای

 و مرکز در که مردمی مشت یک و باشید ایران ستمدیده مردم بفکر قسم خدا به را شما وزراء آقایان و عزیز همکاران

 یحت را مردم این نفرین قسم بخدا بگیرید نظر در هستند گالویز بدبختی و گرسنگی و فقر با دست دور نقاط و ها شهرستان

 پولی نگذارید میدهم قسم وجدانتان به را شما اقتصاد و دارائی وزراء آقایان. مینماید تعقیب قبرستان و گور چالهای سیاه در

 مصرف بیفایده و تجملی اشیاء خرید برای میشود گرفته و جمع بیچاره و مفلوک مردم عده یک از مالیات صورت به که

 از که تمنائی. شود محدود و کم واردات و زیاد صادرات که کرد کاری باید. شود

 دست دولتی ادارات برای مأمورین انتخاب در که است این دارم خود محترم همکاران

 دولت زیرا ننمایند دولتی مأمورین انتخابات در مداخله و بگذارند آزاد را دولت هیئت

 مأمورین که باشند مراقب فقط و میباشد واقف خود مأمورین وضعیت به هرکس از بهتر

 دهند انجام را خودشان وظایف موضوعه قوانین حدود در خود مأمورین حوزه در

 بعرض وجدانا   را حقیقت چنانچه غرض بدون کردند خالفی عمل نکره خدای چنانچه

 ایران مردم از تعدی و شر رفع تا نمایند جوئی چاره تقاضای و رسانیده باالتر مقامات

 .بشود

 خدمات حداکثر وسائل حداقل با فرمایند سعی که دارم تقاضا وجدانا   داشته استدعا کابینه ترممح اعضای از خاتمه در -١

 موجباتی انشاءهللا تا بپردازند بعمل بیشتر بلکه نمایند توجه کردن ادعا و زدن حرف به وکمتر شود انجام ایران ملت درباره

 .شود رفع کم کم کرده فراهم را ایران مردم ناراحتی که

 برای را خدمتگذاری توفقی خداوند از و داده خاتمه کالم طول بعلت محترم آقایان از زیاد عذر خواستن با را خود تبیانا

 (احسنت احسنت،) خواهانم ها ما همه

 جلسه ختم -بعد جلسه دستور و موقع -١

------------------ 

   ۱۳٨۷بهمن  ٨٨ شنبهپنج بتاریخ  ۵۴جلسه  ۱۴دوره 

 رباره شهرستان شدن گنبدقابوسسخنان محمد آخون د

 جلسات مجلس صورت(خیر شد گفته)نیست؟ مجلس صورت به نسبت نظری دیگر شد خواهد قید مجلس صورت در -رئیس

 . شد تصویب بهمن ٨١ و٨۱ و٨٨

 .بفرمائید گرگانی آقای .فلسفی دکتر آقای و گرگانی آقای دستور از قبل نطق 

 صورت حتی که آمد بعمل مذاکراتی مجلس در کاووس گنبد شدن شهرستان باب در ماه بهمن ٨٨ شنبه پنج روز -گرگانی

 قضاوت و عرض را دولت اقدام این فوائد شمرده مغتنم را موقع الوظیفه حسب بنده این. است داشته را دولت به اعتراض

 با آنجا اهالی و صحرا ترکمن وضع امروزه کنم عرض باید قبال  . مینمایم واگذار محترم نمایندگان آقایان انصاف به را امر

 ومهندس پزشک دندان و پزشک قبیل از کرده تحصیل جوانان زیادی عده ترکمنها بین از است متفاوت کامال   قبل سال ٨۱

 به هم ترکمنها زندگانی وضع. میباشند مرجوعه خدمات انجام مشغول کشور مختلف نقاط در که اند برخاسته افسر و معلم و

 اند داده نشان خود از زیادی امتحانات نیز ملی غرور و پرستی وطن در و اند شده شهرنشین اغلب و کرده تغییر کلی

 مورد و دشدنن خارح وملیت پرستی وطن جاده از داخلی تحریکات وجود با طرف این به قبل سال شش پنج، از مخصوصا  

 اشخاص از بعضی تحریکات نتیجه باید را یشپ خیلی ازمنه اتفاقات .گرفتند قرار دولت محترم اولیاء تمجید و تشویق

 تحریک و اغفال را ترکمن ساده مردم دولت مأمورین تضعیف محض نیز وگاهی شخصی منافع برای که دانست مغرض
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 به حال. است گرفته انجام نه و شده واقع مؤثر نه تحریکات قبیل این دیگر طرف این به قبل سال ٨۱ از الحمدهللا مینمودند

 .میپردازم مطلب اصل

 ساکنین و میباشد نفر هزار دویست بر بالغ گرگان دشت جمعیت .است فرسخ ٣٠ حدد در کاووس گنبد تا گرگان شهر فاصله

 پنج و شصت طول به طرف یک از که است طوری آن خاک وسعت میباشند، نفر هزار سی بر عالوه هم کاووس گنبد شهر

 است متفاوت کامال   ها گرگانی با ترکمنها نژادی وخصوصیات روحیه و زندگی طرز و عادات و اخالق دارد، دامنه فرسخ

 است، ایران خیز غله مهم نقاط از یکی گرگان دشت ، گرگان نه دارد مجاورت شمالی همسایه خاک با گرگان دشت فقط

 متر هزار ٨٩ و ولوبیا و نخود قبیل از حبوبات تن هزار پنج و کنجد تن هزار دو جوو و گندم تن هزار چهل بر بالغ سالیانه

 مرزی نظر از و میشود کشور نقاط سایر صادربه گوسفند زیادی تعداد و پشم و کره و روغن زیادی ومقداری قالی مربع

 برای نیز فقید اعلیحضرت زمان در مرتبه دو الی دوانی اسب وعلت داراست خاصی حساسیت هم سیاسی وموقعیت

 چون دشدنمی اعزام مستقیما   مرکز از هم مأمورین غالب و (است صحیح)تاس بوده دشت جغرافیائی و سیاسی موقعیت

 توسعه و ترقی برای منطقه این العاده فوق استعداد و طرف یک از بهداشت و فرهنگ لحاظ از گرگان دشت افتادگی عقب

 مأمورین بوده وترکمن کرده تحصیل طبقات مخصوصا   اینجانب موکلین تقاضای و گذاری گله مورد همیشه دیگر طرف از

 عقب رفع اساسی راه که برآمدند درصدد نمودند مشاهده را العاده فوق استعداد این و افتادگی عقب این هم دولت عالیرتبه

 آقای وجناب وقت استاندار نصر دکتر آقای جناب جمله آن از نمایند پیشنهاد مرکز به را العاده فوق استعداد این و افتادگی

 پیشنهاد و گزارش مرکز به آنجا افتادگی عقب و گرگان دشت العاده فوق استعداد بر دائر مفصلی رحش وقت استاندار نواب

 صحیح)دارند را نظر همین دوم استان فعلی استاندار حشمتی آقای جناب همچنین و نمودند را کاووسگنبد شدن شهرستان به

 کاووس گنبد شهرستان موضوع نیز چهاردهم دوره در که کردند اظهار خود بیانات درضمن گرگان محترم نماینده (است

 ولی بوده دولت توجه مورد که میکنم تصدیق هم اینجانب است صحیح است یافته پایان مخالفت با ولی بود نظر مورد

 محترم نماینده آقای نیز و گردید مهم اقدام این اجرای از مانع زمان آن در ماجراجو ای عده نامشروع ومقاصد مخالفت

 است آن مثل دلیل این (است صحیح) گردد مستقل گرگان دشت نباید لذا متصلند هم به دشت و گرگان چون که کردند اظهار

 شده جدا هم از نباید متصلند هم به کشور نقاط سایر همچنین و کرمانشاهان و وهمدان قزوین و زنجان چون بگوئیم که

 کاووسگنبد در مقام عالی مدیر فرماندار یک وجود اقتصاد و سیاست لحاظ از فوق دالیل با باشند مستقل شهرستانو

 صحیح) ندارد دیگری نظر کشور عالیه مصالح جز حکیمی آقای جناب دولت که است شکرگذاری جای میباشد ضروری

 که نیز اولی قآ رکلشرس آقای جناب و (است صحیح)نمایند نمی اعتنا وجه هیچ به نیز خصوصی اغراض به و (است

 نصایحی و داشته توقف کاووسگنبد در شب چند ٣١٨٣ سال در (است صحیح) میباشند دولت صالح و نظر بی ازاعضای

 مالحظه را صحرا ترکمن العاده فوق استعداد و افتادگی عقب و فرمودند اظهار اهالی به دوستی شاه و پرستی وطن درباره

 این از بنده است کاووسگنبد کردن شهرستانو آن نمودن مستقل ماندگی عقب از جلوگیری راه تنها که فرمودند تصدیق و

 چهار از پس کاووس گنبد دولت توجه این با که میدهم اطمینان و نموده سپاسگذاری موکلین عموم طرف از دولت مفید اقدام

 .گردید خواهد ایران اول درجه هایشهرستان ردیف در سال

 قصر که ایران جوانبخت اعلیحضرت از خود موکلین عموم طرف از شمرده مغتنم را فرصت تریبون این پشت در  

 هر بهداری محترم وزیر آقای جناب امیداورم و مینمایم شکرگذاری فرمودند اعطا کاووسگنبد بهداری برای را کاووسگنبد

 مومع ازطرف خاتمه در و نمایند اجرا را شاهانه مقدس نیات و فرموده مرحمت کاووسگنبد برای کافی وسائل زودتر چه

 (احسنت) مینمایم گذاری شکر محترم همکاران و نمایندگان جمیع از خصوص این در خود موکلین
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 .دارم اخطار ٣٩٠ ماده مطابق بنده -(. آ.گ)نماینده گرگان فلسفی دکتر

 .بفرمائید -رئیس

 گویا (میدهید؟ جواب چه پس -ننمایندگا از یکی) نشدم رامتوجه محترم نماینده بیانات که متأسفم خیلی بنده اوال   -فلسفی دکتر

 کردم دقت درست که قسمتی آن را ایشان فرمایشات که کردم یادداشتهائی بنده جهت این به دارند آقایان همه را من درد این

 روزنامه در که خبری به راجع روز آن هدبن بودم کرده عرض پیش درجلسات بنده که بود صحبتی به مربوط شدم متوجه

گرگان  از گرگان دشت تجزیه است نوشته آنجا و است گذشته وزراء ازهیئت که ای تصویبنامه به بوطمر دیدم اطالعات

 عرایضی یک اینجا آمدم و بودم معترض قضیه این به نسبت بودم نوشته کشور وزارت به هم قبال   که دالیلی یک به بنده

 تجزیه این برای موجباتی گفتند گرگان دشت بعضی االیام قدیم از که میگفتم بنده نبود کامل صحبتم آنجا در بنده البته کردم

 دشت موقعیت وضع که گفتم بنده باضافه بگذرد وزراء هیئت از ای تصویبنامه همچو یک که است نشده موجود االن

 خواجه بندرشاه خزر، بحر سواحل (است صحیح) گرگان به است چسبیده محصور آباد قسمتهای که است طوری گرگان

 صورتی در باشد کاووس گنبد فاصله فرسخ ٨۱ نظر تحت که ندارد دلیلی هیچ است گرگان به چسبیده آباد هایقسمت نفس

 دشت که بود این بودم کرده تکیه خیلی عموضو این روی بنده که چیزی یک بعالوه است گرگان با فاصله فرسخ ٨ که

 از است روس 21ترکستان طرف ویک ایران ترکستان یکطرف است خاص اهمیت حائز سرحدی و مرزی لحاظ از گرگان

 مجزی که است این بهتر شود مستهلک والیت در دشت از قسمت این فامیلی مناسبات لحاظ از زبان و شکل و قیافه حیث

 اینطور داشتم که آشنائی روی داشتم که حقوقی روی بودم آنجا در که سوابقی روی بنده که بود سیاسی اهمیت یک این شود

 باضافه کردم متوجهشان بود شده پیدا کشور وزارت در فکر این که وقتی بنده میگفتم دوستانم به همیشه و ودمب شده متوجه

 در این از گذشته است مشکل کردن معین رثغو و حدود اصال   دارند ارتباط همدیگر با گرگان دشت قسمتهای از خیلی

 کشور وزارت دیدم را ایشان گزارش بنده سمیعی سعید آقای وقت استانداران تمام که هست اینها پرونده کشور وزارت

 این که دمیکن اقامه دالئلی یک مدلل میکند تهیه گزارشی یک بعد و میبیند را آنجا محل در میرود ایشان از میکند نظر کسب

 قصر کردم تقاضا همایونی اعلیحضرت از ٣۱ دوره در بنده عالقمندم دشت به نسبت خود بنده نیست مصلحت کار

 بشود تأسیس ینبیمارستا یک آنجا که کردم زیادی اقدامات بهداری وزارت در بنده خود فرمودند مرحمت را گنبدکاووس

 و دادم تذکر اینجا من را مصلحت این و بود مصلحت یک اینجا منتها نداریم همدیگراختالفیاب و ندارم دوری دشت از من

 موکول کردیم مطالعه و کردیم فکر گذشت هم تصویبنامه این نیست چیزی همچو که گفتند کشور وزیر آقای اینجا اینکه حاال

 .میشود منظور الیحه آن در البته وبعد بیاید کشور وزارت سازمان الیحه اینکه به کردیم

 .دستور دستور، -نمایندگان

----------------- 

 ۱٣٨۷ بهمن نهم و بیست شنبه پنج ۱٢جلسه  ۱۴دوره 

 دکتر آقای و نمودند خوشوقتی اظهار کاوس گنبد شدن شهرستان از و گرگان دشت وضع از یتوضیحات با گرگانی آقای

 .است نبوده گرگان از دشت تفکیک برای گفتندموجباتی گرگانی آقای بیانات ترجمه در فلسفی

------------------- 
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 ۷۰جلسه  ۱۴دوره 

  بپیشنهاد بنا ٣١٨١ ماه اردیبهشت اول جلسه در وزیران هیئت دارائی وزارت ٣١٨١-٨-۵ ٨۱٩۱۵ شماره وزیر نخست

 شهرستان تابع که گرگان دشت بخش که نمودند تصویب کشور وزارت ۱٣٨۷-۱٨-۱-۱۰۱۱۱٧-۱۰٨٨٧ شماره

– ٨۱٢ شماره نامه تصویب – باشد گرگان تابع کماکان و کاوس گنبد آن مرکز و گردیده بشهرستان تبدیل است گرگان

 .است وزیر نخست دفتر در نامه تصویب. میشود غیمل وسیله باین٨۵-٣٣-٨٣-٨٨١۱٢

---------------- 

  ۱٢جلسه  ۱۴دوره 

 احکام و انتصابات                                                     

  ٨١-۵-٣۱ ۱٣٠٢١ و ٣١٩٨۱ شماره

 (گرگان دشت) فرماندار سمت به ٣١٨١ ماه شهریور شانزدهم تاریخ از لنگرود بخشدار صدر محمود آقای کشور وزارت

 .شدند منتقل کاوس گنبد

---------------------- 

 ۱٣٨۴ آذرماه چهاردهم یکشنبهبتاریخ  ۱۲۲جلسه  ۱۴دوره 

 گرگانی آقای رئیس:

 صحبت دراینجا و کرده نویسی نام دولت موافقین درردیف بنده ،محترم نمایندگان قایانآ !الرحیم الرحمن هللا بسم :گرگانی 

 کشور دراین خدمتگزاری ودوساله چهل تجربیات ضمن ساعد اقای جناب که است این برای من موافقت تعل میکنم

 لیاقت جا همه وزیری ونخست خارجه وزارت های پست در وچه درخارج چه سیاسی ودرکارهای اداری درمراتب

  اند داده رانشان خود پرستی وطن و وپاکدامنی

 درسال راکه ای خودواقعه عرض این درتایید نمود خالص ژاندارمها عظیم شر از را ایران جمعیت میلیون ٣۱ این ثانیا  

 خودداری بمردم نسبت وآزاری اذیت نوع هر واز شده مزدم مزاحم العاده فوق گرگان دشت مرز ی ژاندارمها ٣١٣۱

 نتیجه از فورا ولی ندداد خودنشان از العملی وعکس نکرده راتحمیل فرسا طاقت تعدی این هم نشین مرز مدمر نکردند

 شدند عصبانی سخت آمد پیش ین ازا فقید اعلیحضرت کردند فرار همسایه بخاک خانوار باچندین کرده وحشت خود عمل

 حوزه دراین ژاندارمری که کردند پیشنهاد هم مشارالیه خواستند نظریه وقت فرمانده حکیمی خان احمد سرهنگ واز

 ژاندارمها شر از مردم ٣١٨٩ تاسال تاریخ آن از دهد انجام راهم ژاندارمری یفوظا نظامی قوای آن بعوض شود برچیده

 اقای جناب وتدبیر نمایندگان محترم نظر به بسته تصمیم اتخاذ نمکمی عرض دراینجا که است بنده عقیده این بودند راحت

 است ساعد

 این اولیای حرفهای اصال بوده کنونتا بهداری وزارت بکار مربوط بکنم عرض حتما دارد ضرورت که دیگری مطلب  

 دمآ بدهید انجام رافوری کار فالن ویا بفرستید پزشک فوری نوشت می بهداری وزیر ام نفهمیده تاحال رامن خانه وزارت

 اجرا اصال بهداری وزیر دستورات این که فهمید می چندی از پس اما میشد خوشحال خیلی میدید که را فوری کلمه ابتدا

 بهداری دروزارت هم کمیسیونی امر این برای بشود تاسیس درگنبدکاوس بیمارستانی ٣١٨۱ درسال بود رقرا نمیشود

 طرف واز شدند خوشحال خیلی نیز صحرا ترکمن مردم کرد وپخش نقل هم رادیو وحتی ها روزنامه نراآ خبر تشکیل شده

 که است ونگرانی تعجب جای خیلی اما شد خواهد حافتتا مذکور بیمارستان دیگر یکماه تا که شد داده وعده بهداری وزارت

 پشت علت فرمودند اعطا را بیمارستان ساختمان ٣١ دردوره همایونی اعلیحضرت است نشده تاسیس بیمارستان این هنوز
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 تصمیم باب دراین ساعد اقای جناب دولت امیدوارم ام نداده تشخیص تاحال رامن بهداری وزارت وسکوت اندازی گوش

 ولی است زیاد خیلی مریض گرگان دردشت ندهند قرار دولت عنایت رادرانتظار مردم ازاین وبیش فرمایند اذاتخ فوری

 بودند راضی ازاو مردم که بود گرگان دردشت دیپلمه طبیب یک پیش تاچندی فقط ندار وجود حسابی پزشک یک

 این گویند می گرگان دشت مردم کرد منتقلش دیگر بجای ماجراجواست طبیب این اینکه بهانه به بهداری وزارت متاسفانه

 تبعید ماجراجوئی بهانه به را درست آدم یا که است کشور این برای بدبختی یک هم این است بوده درستی آدم حاذق طبیب

 میشوند واقع جویان ماجرا درردیف درستی اشخاص واقعا ویا کنند می

 بود مروز ازا بهتر خیلی گرگان دشت فرهنگ فقید اعلیحضرت زمانر د است فرهنگ درخصوص بنده دیگر عرض 

 برای عماراتیکه است شده بدتر گرگان دشت فرهنگ بروز روز سال هفت مدت دراین برعکس میشد بهتر هم بسال وسال

 را ابنیه این نیستند قادر امروز دولتهای و است گردیده ویران و خراب امروز بود شده ساخته پیش سال ٣۱ در مدرسه

 امر مقدمات وتهیه مطالعه مشغول بهانه و بازی وکاغذ بامکاتبه همیشه هم فرهنگ وزارت نمایند وتعمیر نموده ینگاهدار

 ساعد اقای جناب درکابینه امیدوارم دارد تعمد مرم نگاهداشتن درناراضی اینکه ومثل میگذراند بیهواده را وقت باشد می

 بگذراند الوقت بدفع وکمتر بکند عملی زودتر را فیدوم الزم وپیشنهادات بجنبد بخود قدری فرهنگ وزارت

 موقع درهمان شده ساخته فقید اعلیحضرت کشوردرزمان راههای تمام است ومرور عبور براههای مربوط دیگر موضوع 

 قوام اقای جناب درزمان است شده وخراب رفته ازبین امروزه راه این و گردید سازی راه کاوس گنبد تا بندرشاه از

 از راه وزارت اینکه مثل اند نکرده پل این بساختمان شروع تاحال .بود شده منظور نفس خواجه پل برای اعتباری نهالسلط

 دراینمورد جدا بنده است کرده متداول ضروری غیر های هزینه راصرف شده تعهد ومبلغ است شده خودمنصرف تصمیم

 زودتر هرچه مذکور پل ودراحداث پادار مجددا را شده تعهد راعتبا فورا فرمایند دستور دارم تقاضا ساعد اقای جناب از

 واز ندارند آشامیدنی آب وجه هیچ به نقطه این مردم دارد سکنه نفر هزار چند بر بالغ که ایست قصبه گومیشان  .نمایند اقدام

 درنهایت آنجا ممر نیاید وباران بشود خشکسالی سال یک نکرده خدای واگر کنند می استفاده سال عرضدر باران آب

 وقت دولتهای با موضوع دراین بار چندین تاکنون شد خواهد واقع هالکت درمعرض زیادی عده وجان د افتا خواهند مضیفه

 مرکز از افتاده دور طبقات بزندگانی دولتها اینکه ومثل نشده توجهی هیچ تاحال ام هدکر پیشنهاد حلی راه و کرده مذاکره

 نفری هزار چند یکعده که هست مصلحت یاآ محترم وهمکاران ساعد اقای وجناب ندارند یوتوجه نبودند قائل اهمیتی

 جناب دولت دارم انتظار داد فریب وعید و وعدهه ب را آنجا مردم دیگر میتوان یاآ بسرببرند آشامیدنی آب بدون درکنارمرز

 بروز ومانع فرموده فراهم آشامیدنی آب لحاظ از را آنجا مردم سایشآ موجبات دارند راکه بصیرتی و تجربه با ساعد اقای

 .شوند قصبه رادراین ناگوار آمد پیش گونه هر

 یک که بنده درصورتیکه ندارند خوشی دل ارتش از مردم اغلب متاسفانه .است جنگ وزارت به راجع بنده دیگر عرض  

 و دیده مرتب را دستگاه این همیشه مدار زیادی تماس ارتش با خودم موکلین کارهای برای میباشم عشایر نماینده نفر

 مردم است بوده همینطور هم فقید اعلیحضرت درزمان ام داده تشخیص ودلسوز جدی رجوع ارباب تقاضاهای درانجام

 ها وزارتخانه سایر کارمندان از بیش گرگان دشت در ارتش کارکنان از حاال وچه سابق شاه درزمان چه گرگان دشت

 دوحال از علت .نماید رسیدگی ارتش دادسرای را آنها کارهای که اند نموده درخواست تلگرافی اهالی حتی میباشند راضی

 گرگان خود دردشت اخیر درمسافرت .خوب بسیار ارتش دادسرای اینکه یا و است خراب محل دادسرای یا نیست خارج

 اظهار جا وهمه باشد داشته شکایت آن دوافرا ارتش از که بودننفر یک نفر هزار ٨۱٩ بر بالغ جمعیت بین بفرمایید باور

 اعلیحضرته ب دائما ارتش کنان کار ک سلو حسن همین براثر گرگان دشت مردم نمودند می وخرسندی رضایت

 خود وجدانی وظیفه برحسب دراینجا مینمایند مسئلت خداوند از را ایشان وعزت عمر طول و میکنند دعا خود شاهنشاهی

 تاکنون زیرا نمایم سپاسگزاری وظیفه نظام اداره رئیس نقدی سرلشکر تیمسار ارتش وپاکدامن شریف افسر یک از مزیرناگ
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 بی وباکمال میدهند گوش مردم وعرایض بدرخواستها محبت ونهایت سلوک حسن درکمال ایشان ام یدهد و شنیده آنچه

 میدهند تعدی ورفع مردم مقاصد انجام دستور نظری

 کار باجدیت کشاورزی وزارت فعلی دستگاه دارم اطالع بنده که تاجائی است زیکشاور بوزارت مربوط دیگر عرض 

 دچار ندهد بذر کشاورزان به کشاورزی وزارت اگر است شده شدیدی افت دچار گرگان دردشت گندم بذر امسال میکند

 دفرمو خواهند صادر الزم دستور مورد دراین کشاورزی وزیرمحترم هللا انشاء شد خواهند بذر تنگی

 بفرمایید شما نمایندگان از بعضی ندارند تشریف وزیردارایی اقای است واگذاری امالک دادگاه به راجع بنده دیگر عرض 

 ها پرونده این قطعی واحکام راکد اکثرا باشخاص مربوط های پرونده میشود فرستاده ایشان اطالع وبرای میشود چاپ

 دارائی وزارت طرف از وتعلل کوتاهی بلکه باشد نمی امالک دادگاه فطر از قصور بنده بعقیده است نشده صادر تاکنون

 از ایرادات این درمقابل الزم دالئل تقاضای امالک دادگاه که میشود باعث دارائی وزارت اساس بی ایرادات زیرا است

 یک های پرونده رتیبت وبدین نماید اختیار سکوت ناچار است الزم دالئل فاقد دارائی وزارت وچون نماید دارائی وزارت

 موکدی دستور دارم تقاضا دارائی ووزیر دادگستری وزیر اقای جناب شخص از میماند که را وکشاورز زارع مردم مشت

 .صادرفرمایند دلیل وبدون بیجا ایرادات ابراز از وجلوگیری اشخاص های پرونده افتادن جریان برای
 

------------------- 

 فروردین ۱٢ نجشنبهپبتاریخ ۱۱۷جلسه  ۱۱دوره 

  !کاوس گنبد وازدواج اسنادرسمی سردفتر مجتهدی حسن آقای

 . میدهد رسمیت طالق ثبت برای گنبدکاوسدر را شما دفتر ابالغ این بموجب

 ٨٢-٣-٣١۱٩،٨١-۱۱٠ شماره گستری داد وزیر

 دفتر ازتصدی شما عفایاست قانون این بموجب گنبدکاوس کالن کو دهستان ازدواج سردفتر محمدیان کریم محمد آقای

 ٨٢-٣-٣١٢٩،٨٢-٢٨۱ شماره وزیردادگستری. میشود پذیرفته ازدواج

---------------- 

 ۱٧٢دوره پانزده جلسه 

  ٨٢-١- ٣۵ ٨٩۱٩٢-۱٠٨١ شماره کشور وزیر
 شور.ک وزیر. شدند منتقل کمیشان بخشدار بسمت ٨٢ ماه اردیبهشت اول تاریخ از تپه مراوه بخشدار میرحیدری رحیم آقای

-------------------- 

 ۱۶ دوره

 ۱٣٨٢ ماه بهمن ٨۰ بتاریخ ۱۱جلسه  ۱۷دوره 

 منصوبات

 بسر ابالغ این مصطفی( بموجب خوندآ) محمد نظر آقای ٣٠/٠/٨٠ ٨٠۱١٠ر٣۵٣۵۵شماره بخشنامه وزیردادگستری

 میشود. منصوب گرگان دشت حومه نفس وخواجه گمیشان قصبه ازدواج دفتری

--------- 
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 ۱۷دوره 

افتتاح شد در حالی  ۱۳۱۱شعبان  ۲مطابق با  یدیخورش ۱۳۳۱بهشت ماه یارد ۱۱خ یدر تار یقانونگذار هن دوریهفدهم

 ۱۲نده بود. به دنبال درگیری مصدق با مخالفان، مصدق در ینما یآن دارا یكرس ۱۱ندگان فقط ینما یكرس ۱۳٣که از 

جدهم موكول به اصالح یمنحل و شروع انتخابات دوره ه یمل یدوره هفدهم مجلس شورا یرفراندوم یط ۱۳۳۲مرداد 

قانون انتخابات کرد. شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده کرده مصدق را عزل و زاهدی را به نخست وزیری 

 .ن را صادر كردیدستور انحالل مجلس ۱۳۳۲آبان  ۲۱گماشت. شاه طی فرمانی در 

---------------- 

 ۱۱دوره 

 ۱٣٣۲ ماه اسفند ٨٧تاریخ ب ۲جلسه  ۱۸دوره 

 بشرح را توماج آقای نمایندگی و قابوس گنبد و گرگان دشت انتخابات به راجع شعبه گزارش ششم شعبه مخبر نقابت آقای

  :نمودند قرائت ذیل

 طبقات دعوت از پس که است حاکی قابوس گنبد و گرگان دشت انتخاباتی پرونده محتویات

 مدت در میشود تعیین رأی اخذ و تعرفه توزیع برای روز سه قانونی تشریفات انجام و ششگانه

 ٣۵٢١٨ با توماج عبدهللا آقای آنها قرائت از پس که میگردد اخذ رأی ٣۵٢٠٣ تعداد مقرر

 ١٨ ماه بهمن ٣٣ تاریخ در و نمیرسد انجمن به شکایتی بعدا   و میشوند اکثریت حائز رأی

 شکایتی واینکه پرونده محتویات مالحظه با مشش شعبه. میگردد صادر ایشان بنام اعتبارنامه

 را گرگان دشت و گنبد حوزه در ملی شورای مجلس دوره هجدهمین انتخابات نمیبیند هم

 مأخوذه آراء کل از رأی ٣۵٢١٨ باکثریت که را توماج عبدهللا آقای نمایندگی و تصویب

 .مینماید تأیید اند شده انتخاب

 قابتن الدین ضیاء سید – ششم مخبرشعبه

 .شد تصویب .شد تصویب گرگان دشت از توماج آقای نمایندگی -رئیس

------------------ 

 ۱۱دوره 

 ۱٣٣٥ ماه خرداد ۱۰بتاریخ  ۲جلسه  ۱۹دوره 

 بشرح را توماج عبدهللا آقای نمایندگی و کاوس گنبد انتخابات به راجع گزارش پنجم شعبه مخبر قرشی آقای ).  قرشی قایآ

 ماده بموجت که است حاکی قانونگذاری نوزده دوره برای کاوس گنبد انتخاباتی پرونده جریان خالصه ( دنمودن قرائت ذیل

 ششگانه طبقات و محل معتمدین نفر شش و سی از ١۱ ماه اردیبهشت ١ تاریخ در فرمانداری طرف از انتخابات قانون ٣۱

 تشریفات سایر و فرعی انجمنهای تعیین و رئیسه تهیئ و البدل علی و اصلی اعضاء انتخاب از پس و آورده بعمل دعوت

 تعرفه ٣١٣۵١جمعأ روز دو این مدت خالل در و آگهی رأی اخذ برای را ١۱ ماه اردیبهشت ٣٣و٣٩ روزهای قانونی

 در چون و گردیده اکثریت حائز رأی ۵٢٨۱ با توماج عبدهللا آقای آراء قرائت و استخراج از پس میشود رأی اخذ و توزیع
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 صادر ایشان بنام نامه اعتبار ٣١١۱ ماه اردیبهشت ٨٩ تاریخ در رسد نمی بانجمن اعتراضی و شکایت قانونی مدت خالل

 چون انتخابات جریان بصحت توجه و آن کامل مطالعه از پس و واقع رسیدگی مورد پنجم شعبه در مزبور پرونده. مینماید

 در و نداده تشخیص وارد را شکایت و رسیدگی شکایات هشعب طرف از بود رسیده ملی شورای بمجلس شکایت فقره یک

 اینک تأیید را توماج عبدهللا آقای نمایندگی و کاوس گنبد شهرستان قانونگذاری دوره نوزدهمین انتخابات صحت و نتیجه

  .میدارد تقدیم آنرا گزارش

 ( است مبارک ) شد تصویب کاوس گنبد از توماج عبدهللا آقای نمایندگی ـ رئیس

----------------- 

 ۱۳۳۴ سه شنبه نهم بهمن ماه بتاریخ ۶۰جلسه  ۱۹دوره 

 اعالن خواسته های روحانیون تورکمن مبنی بر افتتاح دانشکده الهیات در تورکمنصحراسخنان عبدهللا توماج و 

   توماج آقای ـ رئیس نایب

 ارزش با وقت و نشده آقایان مزاحم دارم سعی بنده که اند فرموده توجه بخوبی محترم همکاران آقایان اجازه با ـ توماج

 هم باختصار ولو کلمه چند میکند جابای که میآید پیش مواردی استثنائا   گاهی ولی ننمایم صرف خود عرایض با را مجلس

 . برسانم محترم آقایان بعرض است شده

 کلیه از و شود گفته دستگاهها ایبمع باید دارد مملکت کارهای بر نظارت حق ملی شورای مجلس که فرمایند می تصدیق

 و داد قرار توجه مورد آنرا باید میشود انجام خوبی کار که هم مواقعی در گردد تشریح معایب و آید بعمل گیری نکته امور

 عرض که است اصل این بمصداق نموده تشکر و آورده بعمل تشویق میدهند انجام بخوبی را خود وظیفه که کسانی از

 قابوس گنبد منطقه باهمیت ام داشته که مراجعاتی کلیه در نمایندگی مدت در بنمایم تصدیق باید انصافا   و حقا   میکنم

 شده برداشته افتاده دور منطقه این برای مثبتی و مؤثر قدمهای و نموده کوشش اینجانب تقاضای انجام در دولتی دستگاههای

 بروز روز و نموده محسوس تغییر آنجا بهداشت و فرهنگ وضع اکنون که بطوری است تقدیر قابل جهت هر از که است

 . میشود بهتر

 طرف از که است فرهنگی اقدام آخرین بگیرم را محترم آقایان وقت امروز مخصوصا   نمود ایجاب که خاصی موضوع اما

 توجه با گاهدانش طرف از که است فرهنگی اقدام آخرین بگیرم را محترم آقایان وقت امروز مخصوص توجه با دانشگاه

 قریب اکثریت دارند استحضار آقایان که بطوری مباشد است آمده بعمل دانشگاه رئیس اقبال دکتر آقای جناب مخصوص

 تدریس برای مخصوص کرسی سابقا   که دانشگاه میباشند حنفی طریق پیرو تسنن اهل و ترکمن گرگان دشت ساکنین باتفاق

 تدریس کرسی فروزانفر آقای مساعدتهای و دانشگاه رئیس اقبال دکتر آقای نابج توجه اثر در بود کرده تأسیس شافعی فقه

 ( شد تأسیس قبل سال چند افشار حسن دکتر ) نبود حنفی (بود هم پیش ـ افشار دکتر ) گردید تأسیس دانشگاه در نیز حنفی فقه

 این اهالی معنوی های خواسته از یکی حیث این از و داشت خواهند حنفی فقه درس ساعت شش ای هفته حنفی فقه محصلین

 خصوص این در حتی و است شده منطقه این مذهب حنفی اهالی رضایت موجب العاده فوق و شده آورده بر منطقه

 :میرسانم بعرض اینجا در است مختصرتر که تلگرافات از یکی آقایان اجازه با که است گردیده مخابره نیز تلگرافاتی

 آقای جناب رونوشت دانشگاه رئیس و شاهنشاهی بار در محترم روزی اقبال دکتر آقای جناب 

 جان گرگان دشت نماینده توماج رونوشت منقول و معقول دانشکده محترم رئیس فر فروزان

 دانشکده رئیس فر فروزان آقای معظم استاد و جناب آن اقدامات از صحرا ترکمن اهالی نثاران
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 مذهب حنفی جوانان تربیت برای حنفی مذهب تحصیلی رشته بتأسیس نسبت منقول و معقول

 متعال خداوند از روحانی بعالم خدمت در را جنابان آن موفقیت نموده تشکر صمیمانه

 در اسالم دیانت حقه طریقه پیشرفت در معظم مقام آن کامل توجهات با امیدواریم و خواستاریم

  .شود برداشته مؤثری های قدم دانشگاه مرکز و محیط

 الرحمن عبد حاجلا هللا آیت -آخوند عبدالوهاب الحاج هللا آیت -آخوند قلیچ انه الحاج هللا آیت

  .آخوند بردی هللا آیت -آخوند عبدهللا هللا آیت -آخوند محمد نور الحاج هللا آیت -آخوند

 که بشوند تاس مردم رضایت موجب که خدماتی بانجام معظم شاهنشاه توجهات تحت در دولتی دستگاههای همه امیدواریم

 عمیدی آقای به را وقتم بقیه ( احسنت ) داریم اعالم را ایران ملت خاطر رضامندی مراتب تریبون این پشت از ما یک یک

  . میدهم نوری

 . بفرمائید کنند استفاده میتوانند توماج آقای وقت بقیه از نوری عمیدی آقای است باقی دقیقه شش ـ رئیس نایب

----------- 

 ٢۲دوره 

 ۲س از انتخاب نمایندگان به دلیل اعتراضها انتخابات منحل شده و بار دیگر پس از برگزاری انتخابات مجلس بیستم در پ

( توسط ۱۳۱۱ذیقعده  ۱۳) ۱۳٤۱اردیبهشت  ۱۱د. این مجلس در یافتتاح گرد ۱۳۱۱رمضان  ٥مطابق با  ۱۳۳۱اسفند 

 .علی امینی منحل شد

  ۲جلسه  ۲۰دوره 

 نمودند قرائت زیر شرح به را شرعی محمد آقای نمایندگی و گنبدکاوس انتخابات گزارش یجلیل آقای ـ رئیس

 قانون ٣۱ هماد موجب به شود می مستفاد گنبدکاوس شهرستان قانونگذاری هدور بیستمین انتخاباتی هپروند از که بطوری

 اعضاء انتخاب از پس و آمده بعمل دعوت فرمانداری در معتمدین و گانه شش طبقات از ١٠/٣٩/٨٢ تاریخ در انتخابات

 رأی اخذ و تعرفه توزیع ١٠ ماه بهمن دهم و نهم روزهای در فرعی انجمنهای تعیین و رئیسه هیأت و البدل علی و اصلی

 به مأخوذه رأی ٣٨۱۱۱ از رأی ٣٨٨٢١ اکثریت به شرعی محمد آقای آراء قرائت و استخراج از پس و آمده بعمل

 آن انجمن که بود رسیده تلگراف فقره یک انجمن دفتر به شکایات قبول مدت در انتخاب قانونگذاری هدور بیستمین نمایندگی

 .دارد می اعالم را خود انحالل و صادر ایشان بنام اعتبارنامه و تشخیص وارد غیر را

 آقای نمایندگی و گنبدکاوس شهرستان قانونگذاری هدور بیستمین انتخابات جریان صحت پرونده همطالع با چهارم هشعب

 (است مبارک) دارد می تقدیم را آن گزارش اینک و تأیید را شرعی محمد

 .شد تصویب. نیست مخالفی ـ رئیس

---------------- 
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 !شاه و زاهدی و تورکمنی که بهنگام دریافت سند زمین اش دستبوسی می کند

------------ 

 ٢۱دوره 

كم پس از دو سال و سه یست و یبرگزار شد و مجلس ب یدیخورش ۱۳٤۲ ور ماهیكم در شهریست و یانتخابات مجلس ب  

د. یافتتاح گرد ۱۳۱۳االول  یجماد ۱۱برابر با  یدیخورش ۱۳٤۲مهرماه  ۱٤خ یست و پنج روز فترت، در تاریماه و ب

ان سوم در ل مجلس مؤسسیگر این دوره تشكیع دیدر این دوره برای اولین بار شش زن نیز جزو منتخبین بودند. از وقا

 .افتیخاتمه  (۱۳۱۱ یالثان یجماد ۳۱) ۱۳٤٣مهر  ۱۳خ یدر تار یكم قانونگذاریست و یبود. دوره ب ۱۳٤٣مرداد  ۲۱

 گنبدقابوس و تورکمنصحرا بعنوان نماینده در مجلس حضور داشت. ۀدر ایندوره رحمت هللا فهیمی از حوز

  ۲جلسه  ۲۱دوره 

 را یفهیم هللا رحمت گینمایند و وگنبد گرگان دشت بانتخابات دائر را شعبه گزارش پنجم شعبه مخبر واال مهندس آقای

22نمودند قرائت زیر بشرح
: 

 حاکیستی گذار قانون ٨٣ دوره در( گنبد)و گرگان دشت حوزه انتخاباتی پرونده خالصه

 محل معتمدینه ششگان طبقات از ۱٨/۵/٣٣ تاریخ در انتخابات قانون ٣۱ ماده باستناد

 اخذ ۱٨/۵/٨۱ر روز د قانونی تشریفات کلیه انجام از پس آمد بعمل دعوت طشرای واجد

 مأخوذه رأی ١١۵٢ از رأی ١۱٩٩ اکثریت با یفهیم هللا رحمتی آقا جهنتی در گردید رأی

 . گردیدند انتخاب ملی شورای مجلس ویکم بیست دوره بنمایندگی

 وانحالل صادر ایشان امبن اعتبارنامه لذا نرسید بانجمن اعتراضی مقرر مدت در چون

 . گردید اعالم انجمن

 بمجلس مقرر درمدت شکایت دریافتم عد الزم دقت و رسیدگی دراثر گردید ارجاع پنجم بشعبه پرونده اینکه از پس

                                                                    
  23 و 16دوره نمایندگی :  ،6196سال تولد :  ،حوزه انتخابیه : دشت گرگان و یموت حمت هللا فهیمي 22

 

http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124124
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124124
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124292
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124292
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124769
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124769
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 را یفهیم هللا رحمتی آقا ونمایندگی( گنبد) گرگان دشت حوزه گذارین قانو ٨٣ انتخابات جریان صحت لیم شورای

 .میدارد تقدیم تصویب جهت آنرا ارشگز واینک تأیید

 .است مبارک. شد تصویب( نشد اظهاری) ؟ نیست مخالفی – رئیس

 ۱٣٢۲ اردیبهشتبتاریخ  ۶۹جلسه  ۲۱دوره 

 نماینده گرگان()رهبر آقای -رئیس

 و شاهنشاه همایون اعلیحضرت است مستحضر محترم نمایندگان خاطر که همانطور ریاست معظم مقام اجازه با -رهبر

 مردم هیجان و پرشور احساسات فرمودند اجالل نزول گرگان شهر به ماه اردیبهشت ٣۵ روز شهبانو علیاحضرت

 و توجهات بیمن گرگان شهرستان .آورد الفاظ قالب در آنرا نمیتوان که بود عظیم و شکوه با ای باندازه گرگان شاهدوست

 بسیار ای آینده در زیبا و زرخیز خطه این و آمده نائل میمه و شگرف بترقیات اخیر سال درچند شاهنشاه عالیه عنایات

 مردم که افتخار و میمنت از پر فرمائی تشریف این شد خواهد ایران کشاورزی اول درجه و بزرگ منابع از یکی نزدیک

 نمایندگان که است بوده فراوان برکات و خیرات منشاء میکردند شماری دقیقه آن انتظار از پیش مدتها از گرگان شاهدوست

 بعرض را ازآنها ای نمونه وار فهرست بنده و اند فرموده حاصل استحضار جرائد و رادیو وسیله آن جزئیات از محترم

  .میرسانم معظم نمایندگان

 .است کشور آهن راه ایستگاههای زیباترین از تردید بی که گرگان شهر مجلل آهن راه ایستگاه از برداری بهره و افتتاح-٣

 درمانگاه . افتتاح3 .شهر پارک بعنوان گرگان مردم به آن اعطاء و آن کتابخانه و موزه و سلطنتی اختصاص کاخ احافتت-٨

  .گرگان بهداری جدیدالتأسیس مجهز و مدرن

 مراتع و جنگل عالی آموزشگاه از بازدید -۱

 .سلطنتی اراضی کشاورزان بنمایندگان مالکیت اسناد اعطاء -۱

 .شهر عمومی میدان در شاهنشاه ریخیتا و مهم بیانات -۵

 .افسران باشگاه در شاهنشاه مهم و تاریخی نطق و گرگان ۱ لشگر از بازدید -١

 .پهلوی فرح خیریه پرورشگاه و دختران سرای ارتش از ایران شهبانوی حضرت علیا بازدید -٢

 .کشاورزی وسائل هایکمپانی نمایندگان های نمایشگاه و کمال مزرعه شاه از اعلیحضرتین بازدید -٠

 مورد را امر مسئولین شاهنشاه مراحل این تمام در آن مکانیزه کشاورزی مزارع و کالله از اعلیحضرتین بازدید -٣٩

 میمنت سفر این در ضمنا   فرمودند صادر بآنان امور شدن بهتر در موکد دستورات و دادند قرار شاهانه مخصوص عنایت

 خورشید شیرو بیمارستان و زایشگاه و گرگان خودکار تلفن کلنگ شاهنشاه بامر بنا وزیر نخست منصور آقای جناب اثر

 دزیانی تقی محمد حاج مرحوم ورثه وصی سیفی محمود آقای طرف از لایر میلیون ۱ مبلغ به آن هزینه که را گرگان سرخ

 محترم عامل مدیر خطیبی دکتر قایآ جناب مساعدت با که زدند زمین بر بود گرگان نیکوکار و خیر بازرگانان از یکی که

 .گرفت خواهد قرار برداری بهره مورد و تکمیل بنا این ایران سرخ یدششیروخور جمعیت

 و کرامت بسائقه شاهنشاه همایون اعلیحضرت که برسانم محترم نمایندگان بعرض مجددا   باید سرفرازی و افتخار بانهایت

 پدرتاجدارشان یادگار که را خودشان گرگان سلطنتی اختصاصی کاخ یبایز باغ و مجلل ساختمان خود ذاتی و جبلی فتوت

 مردم ملوکانه عطیه این با و فرمودند مرحمت گرگان مردم به عموم استفاده برای است آن ارزش تومان میلیونها و بود

 اصول اجرای و هانهشا توجهات و عنایات با که دارم یقین بنده گردانیدند مباهات و افتخار قرین را گرگان شاهدوست

 از یکی گرگان شهرستان بسیارنزدیک ای آینده در هستیم آن نیک اثرات و ثمرات شاهد کشور سراسر در ایکه هفتگانه
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 چاههای حفر و کشاورزی اصول کردن مکانیزه امر در که جنبشی و فعالیت و شد خواهد کشور کشاورزی بزرگ مراکز

 نتیجه در ترقیات این تمام البته ساخت خواهد برابر چند را کشاورزی ولیدت سطح است شده آغاز منطقه این در عمیق

 مداوم فعالیتهای و تحوالت و است آمده بوجود محبوب شاهنشاه خردمندانه تدبیر با ما مملکت در که است ثباتی و آرامش

 که تاریخی رسالت با بزرگ و محبوب شاهنشاه و نموده باز ما بروی را راه که است مردم و شاه مقدس انقالب نتیجه همه

 .بود خواهند رهنمون سعادت شاهراه به را ما دارند عهده بر

  .بفرمائید (میکنم استفاده فهیمی آقای وقت از -رهبر) شد تمام جنابعالی وقت رهبر آقای -رئیس

 عرض باید و است آمده بعمل اینجانب انتخابیه حوزه در شاهانه قدوم یمنه ب آنچه از موجز بسیار ای خالصه بود این -رهبر

 این مبین اینجانب و داده دست گرگان مردم به که است زائدالوصفی شعف و شور از منبعث مطالب این بیان که کنم

 و مشاور و راه و دادگستری و کشور و فرهنگ محترم وزرای ضمنا   میباشم گرگان شاهدوست مردم شائبه بی احساسات

 در که دارم یقین نمودند مؤثری اقدامات مربوطه ادارات ضروری احتیاجات رفع در یکشاورز اعتبارات بانک کل ریاست

 در بود خواهیم بزرگ و آباد ایرانی ناظر و شاهد بزودی و است رسیده بظهور مترقیانه جنبش این نظیر ایران نقاط بقیه

 واالتبار واالحضرت و شهبانو ضرتح علیا و ملوکانه اقدس ذات سالمت و سعادت و سلطنت بقاء بزرگ خداوند از خاتمه

 همه برای را ایران ملت و عزیز شاهنشاه به خدمت بیشتر چه هر توفیق آرزوی و دارم مسئلت را جلیل خاندان آن و

 .است ایران مردم طبقات قاطبه تأیید مورد کیوان صدری جناب محترم همکار مستدل و محکم بیانات خاتمه در خواهانم

 .فهیمی آقای -رئیس

 و شاهنشاه همایون اعلیحضرت فرمائی تشریف مناسبت به میداند الزم محترم نمایندگان و معظم ریاست اجازه با -هیمیف

 .برساند ملی شورای مجلس باستحضار مطالبی گرگان بدشت ایران شهبانوی حضرت علیا

 و همایونی مبارک موکب لاجال نزول موقع گرگان دشت مردم خواهی وطن و شاهدوستی احساسات تجلی اطراف در بنده

 و است مشکل بسیار آن توصیف و تذکار زیرا نمیکنم بیان چیزی اقدس شهریاری  ذات تفقدات و بعنایات مردم شدن مشمول

 .ندارم آنرا توانائی

 هستند رسومی و عقاید دارای ترکمن شاهدوست و پرست مهین عشایر است مستحضر محترم نمایندگان خاطر بطوریکه

 .اند کرده نگاهداری و حفظ همواره دیرینه سنت یک منزله به را عادات و افکار این و گرفته خو آن به متمادی نقرو طی که

 

 ایرانی برادران سایر مانند که است حدوحصری بی احترامی و فراوان عالقه گرگان دشت مرزنشینان سنن این از یکی

 محل به مواقعیکه در را او مقدم و دانسته بختی نیک مظهر و هللا راظل شاه وجود و بوده قائل سلطنت شامخ مقام برای خود

 کریم قرآن در الهی آیات از پیروی وبه پندارند می خود حال رفاه و آبادانی توسعه و برکت موجب میشوند فرما تشریف آنها

 از مذهبی فرائض مانجا اوقات در را شاهنشاهی خاندان بقاء و سالمت و بوده گوئی بدعا موظف وقت سلطان مورد در

  .مینمایند آرزو همواره متعال خداوند

 آنان نام میگذارند وجود عرصه به قدم گرگان بدشت شاهنشاه فرمائی تشریف ماه در که فرزندانی به نکرده اکتفا هم باین

 .میدانند میمون و مبارک را اطفال این قدوم خود خانوادهای برای و مینهند گلدی شاه را

 عشایر کلیه طرف از بنمایندگی میباشم جعفربای جلیل ایل از و بوده ترکمن اصال که اینجانب باال دمهمق به توجه با

 قائل موهبتی خود برای و داشته گرامی صمیمانه گرگان دشت بخطه را شاهنشاه مبارک مقدم پرست مهین و شاهدوست

 دیگری پیامهای حامل نیز و دارم معروض یقلب تشکرات بر مبنی را ترکمن عشایر پیام مقدس مکان این از که هستم

 از دیوانه و مصروع مردی مزخرفات و باظهارات بجواب ترکمن شاهدوست عشایر انزجار و تنفر از حاوی که میباشم
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 خود روزی نامه روزی راه از که میکنند مبادرت آن مهمالت بانتشار مزدور جرائد از بعضی و 23است نیل دره آنطرف

 را خود ساله هزار ۵ تاریخ بطول شاهنشاهی کشور مرزنشینان و دوست مهین عشایر که آنند از غافل و کنند تأمین را

 حدو سر نزدیکی دارد وجود خارجی همسایگان با مرزی عشایر بین مختصری تشابه زبان در اگر و میدانند شریف ایرانی

 کرد و ترکمن ایرانی وحدت مورد در و باشند خارجی مزبور عشایر آنکه نه است بوده فردی احتیاجات و تجاری مبادالت

 مورد این در. مینمایند اثبات را خود ایرانیت نژادی پاک شاهنشاه باد زنده دفریا با جان یک و یکدل غیره و بختیاری و لر و

 فکارا و اعمال از را آنان انزجار و تنفر گرگان دشت پرست میهن و شاهدوست عشایر عموم طرف از نداده تصدیع بیشتر

  .میدارم ضومعر ملی شورای مجلس محترم نمایندگان بحضور دیوانه مرد آن کثیف

  .مینمایم عرض بنمایم را مسئول وزراء آقایان نظر جلب و رسانده بعرض باید که را دیگری مطلب دو یکی

 توجه با است شورک مهم اقتصادی مناطق از یکی که میباشد زراعت لحاظ از گرگان دشت منطقه آب تأمین موضوع -اول

 اند فرموده واگذار عشایر بخصوص و افراد و آحاده ب آنجا در را خود امالک شاهنشاهی همایون اعلیحضرت که آن به

 متأسفانه امروز و بوده تجاری معامالت و ستد و داد مرکز روزگاری که گمیشان منطقه مخصوصا  . است شایان توجه قابل

  .نماید استفاده انبار ازآب باید مشروب آب حتی برای

 بعلت ولی است آمده بعمل آن سازی وزیر گرفته صورت فقید اعلیحضرت بدستور که گنبد -بندرشاه اساسی شاهراه -دوم

 های هزینه آنکه از عالوه نگردد اقدام آن تکمیل به نسبت اگر و مانده اجمال بوته در کار این ٨٩ شهریور وقایع آمده پیش

 آقای جناب نظر جلب لذا شد خواهد رکود دچار راه این از گرگان دشت اقتصادی فعالیت رفت اهدخو هدر گذشته شده انجام

  .مینماید مورد این در را راه وزیر

 مهندسی قسمت و گردیده فراهم حیث هر از آن مقدمات که سنگرسوارمیباشد درمحل گرگان رود سد موضوع -سوم

 گرگان دشت اهالی استدعای مورد آن عملیات به شروع که اند نموده تمام را خود مطالعات نیز دانشگاه و برنامه سازمان

  .است

 نمودند مبدل مجزا فرمانداری بدو تصویبنامه صدور با آنرا روزی که است دشت و گرگان منطقه عظمت و وسعت -چهارم

 کشوری تقسیمات حاظل از الاقل یا و تبدیل مستقل استان بیک که دارد آنرا استعداد مزبور منطقه صورتیکه در

 امور رسیدگی به قادر خراسان فرسخی چند تا گیالن چابکسر از مازندران استانداری زیرا گردد مبدل کل بفرمانداری

 دارد الزم که را اقدامی مورد این در مینمایم تقاضا کشور محترم وزیر صدر دکتر آقای جناب از علیهذا نیست مربوطه

 در سابق دولت های تصویبنامه از یکی که موقع هر دارد معروض که .میباشد مطلب این ربذک ناگزیر خاتمه در بفرمایند

 بخارجیها وام استرداد خبر موقعیکه در ولی میشوم متأثر شخصا   نهایت بی میگردد ارائه تأیید جهت خارج از وام اخذ مورد

 با قطعا   باشد کوشا اهالی ارشاد در دولت اگر دارم یقین و. میکنم غرور احساس و بالیده برخود میگیرد قرار تأیید مورد

 کشور این کشت قابل اراضی موقعیت لحاظ از چه و معادن لحاظ از چه خداداد منابع و شاهنشاه خردمندانه راهنمائیهای

 تهدرگذش آنکه کما داشت نخواهد اجانب از آنکه از عالوه گذشته در آنکه کما داشت نخواهد اجانب از آنهم بوام احتیاجی

 از بهرحال میگردید حمل بخارجه گندم هم مقادیری فقید اعلیحضرت زمان در بود فراهم کشور آذوقه تأمین آنکه از عالوه

 آقای جناب محترم دولت نظر جلب معروضه چهارگانه موارد در بازهم و خواسته پوزش محترم نمایندگان خاطر تصدیع

 تقاضا ملت محترم نمایندگان و ملی شورای مجلس ریاست معظم مقام حضور از ضمنا   مینماید را مسئول وزراء و منصور

 انجمن بی شهرهای تا فرمایند تصویب قرارداده رسیدگی مورد را شهرداری قانونی الیحه زودتر فرمایند عنایت مینمایم

                                                                    
 منظور ناطق جمال عبدالناصر می باشد. 23
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 بشود فراهم تربیش مردم رضایت و رفته جلو بهتر شهرها اصالحی و اجتماعی امور کارهای و شده قانونی انجمن دارای

 .(احسنت) متشکرم نهایت بی

------------------- 

 ۱۱۷۶ هم ۱٣٢۷/۱۱م محر ۱٣۱۱/٨٣ اردیبهشت ٨۱ یکشنبه بتاریخ ۲۶۴جلسه  ۲۱دوره 

 .کنیم می شروع را دستور از قبل بیانات – رئیس نایب

 سفر شاه به منطقه و دیدار از سیل زدگان خوجه نفس

  .بفرمائید فهیمی آقای 

 سال اردیبهشت دوم بیست و یکم و بیست روز محترم نمایندگان و ملی شورای مجلس ریاست معظم مقام اجازه با – فهیمی

 محترم نمایندگان استحضار برای دارد جا بود ارزشی با و فرخنده و مبارک بسیار روز گرگان دشت اهالی برای جاری

  . برسانم محترم نمایندگان بعرض گذشت گرگان دشت در روز دو این در که آنچه

 ضعیت و اند شده فرما تشریف نفس خواجه زدگان سیل کمپ به یکم و بیست روز آریامهر شاهنشاه همایون اعلیحضرت

 و کشاورزان و دهقانان رفاهیت و آسایش تامین به نسبت آریامهر شاهنشاه و گرفت قرار شاهانه بازدید مورد زدگان سیل

 از آبها کردن طرف بر در کانال ایجاد و کشی زه با زودتر هرچه داشتند مقرر و اند فرموده صادر الزم دستورات زده سیل

  . نمایند کاری هبپن فصل این در خود دیده آسیب زمینهای در بتوانند زارعین تا آید بعمل سریع اقدام زارعین مزارع

 بازدید منطقه این کشاورزی امور وضع از و شده فرما تشریف پهلویدژ بخش در مزرعه شاه به روز همین در شاهنشاه

 اسب مراسم مخصوص بجایگاه شاهنشاه آنگاه و اند فرموده صادر الزم اوامر کشاورزی امر توسعه به نسبت و اند فرموده

 دیدار بزرگداشت و تجلیل منظور به گرگان دشت منطقه نشین مرز پرست میهن و دوست شاه عشایر طرف از که دوانی

 از اجازه کسب با مراسم این و اند شده فرما تشریف بود شده داده ترتیب ایران ملت عالیقدر بوبمح رهبر و تاجدار پدر

  .گرفت قرار شاهانه ذات تشویق مورد سوارکاران جوایز اعطا ضمن مسابقه پایان در و شد آغاز مبارک پیشگاه

 مختلف شعارهای با تراکتور و کمابین قبیل از گرگان دشت منطقه کشاورزی آالت ماشین دستگاه هزار چندین آن از پس

  .اند رفته رژه آریامهر شاهنشاه مقابل از پرشور احساسات ابراز با بود پرستی میهن و دوستی شاه از حکایت آنها همه که

 صبح ٣٣ ساعت دوم و بیست روز اند فرموده مراجعت گرگان به دشت اهالی شائبه بی احساسات میان در شاهنشاه

 غرق خاصی وضعیت با گنبد شهر اند فرموده اجالل نزول گنبدکاووس شهر به آریامهر شاهنشاه نهمایو اعلیحضرت

 دیدار و زیارت برای پیش روز چند از دهات و قراء از گرگان دشت اهالی و بود پرستی میهن و شاهدوستی احساسات

 نسبت اهالی خبایان طول تمام در و دندبو نموده اجتماع ا گرگان دشت مرکز که کاوس گنبد شهر در خود مهربان شاهنشاه

 سرور و شادی غرق سرتاسر کاوس گنبد شهر و اند آورده عمل شدید و پرشور احساسات ابراز ایران ملت تاجدار پدر به

 حضور در و اند شده فرما تشریف گنبد تاریخی محوطه به روباز اتومبیل با جمعیت حد بی احساسا میان در شاهنشاه بود

 شاهنشاه اند فرموده مرحمت منطقه کشاورزان و دهقانان به را پهلوی امالک شده تقسیم اراضی مالکیت اسناد نفر هزاران

 وسیله الزم پاسخ اند فرموده سواالتی آنان آسایش و کار وضع از شاهنشاه اند فرموده سواالتی آنان آسایش و کار وضع از

 دستورات منطقه سراسر در مردم رفاهیت و آبادی و عمران به تنسب شاهنشاه رسید ملوکانه بعرض کشاورزان و دهقانان

 را گنبد شهرستان اهالی عمیق و شدید احساسات میان در ظهر از بعد ١ ساعت همایون اعلیحضرت اند فرموده صادر الزم

 خواهد و دهبو برکت پر و خیر منبع همیشه مثل گرگان دشت به آریامهر شاهنشاه فرمائی تشریف مسلما .اند فرموده ترک
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 دشت پرست میهن و شاهدوست و شریف مردم بخدمتگزاران و بیشتری نیروی همیشه مانند فرمائیها تشریف این و بود

 عمر طول بقاء و سالمتی دیگر بار داده خاتمه خود بعرایض بنده نماید می و نموده ایجاد آبادی و عمران برای گرگان

 درگاه از را ایران نیکوکار شهبانوی علیاحضرت و عزیز ولیعهد و ایران تمل عالیقدر محبوب رهبر و آریامهر شاهنشاه

 .دهم می کسرائی آقای بجناب است باقی وقتی اگر و خواهم می معذرت شدم مزاحم اینکه از و نمایم می مسئلت یکتا خداوند

 

 مزین -شاه -مهندس حکیم مرجانی )شهردار گنبد( -از راست: فهیمی)عینک سیاه(

----------------- 

 ۱٣۱۴ماه خرداد ٣۱شنبه سه ۲۴۹جلسه  ۲۱دوره 

 . بفرمائید تهرانی آقای ـ رئیس

 گرامی پیشوای ایران کشور عالیقدر رهبر هرآریام شاهنشاه بعداظهر ۵ ساعت دیروز ، ریاست مقام اجازه با ـ تهرانی

 یک از بعد اند داده له بمعظم را وانساندوستی صلح پیامبری لقب بحق نیجها جسته بر های شخصیت که ومحبوبی

 ... اجالل نزول وطن بخاک آمیز افتخارت مسافر

 امه اد هم وباز بود شده که بارندگی به راجع کشاورز دوستان از یکی با قابوس گنبد در امسال اردیبهشت اوایل در  

 اینکه مثل وگفت زد دیلبخن دوستم است الهی رحمت میگفتم من .داشت گله باران زیادی از او میکردم صحبت داشت

 خود های خانه در بیکارد بو مدتی زارعین شده بهاره کشت مانع ابتدا بود چنین هم" واقعا میکند زیادید دار رحمت

 وخانه شد سرازیر وگرگان دشت مینو کوهساران از سیلن آ وشدت باران دادن ادامه با ولی ، میکردند استراحت

 فراوانیی ها وخانواده یکسان خاک با را پهلویدژ خان ببین و مالکین وخرده نزارعی از کثیری جمع وزارعت وخانمان

 . نمود ساقط هستی واز خانمان بی را

 بازدید آن واطراف پهلویدژ در زده سیل محل از" شخصا قابوس وگنبد گرگان به فرمائی تشریف در مهر آریا شاهنشاه

 آالم تسکین موجبات که یافت شرفصدور زده سیل ارعینبز واردهت خسارا تامین برای موکد ودستورات فرمودند

 اول روز همانز ا قابوس وگنبد گرگان وخورشید شیر منویات از پیروی به ساخت فراهم را زده سیل اهالی دلگرمی

 وگنبد گرگان کشاورزی بانک باشد داشته ادامه هم کنونتا غذایی کمک وشاید فرستاده زده سیل بمحل غذایی ومواد چادر
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 وتشکر امیدواری یهما کمکها اینگونه وچند نموده پرداخت مالکین وخرده زراعین از یا عده به یکساله آنهم وام بوسقا

 بالی این خور ودر مناسب بهیچوجه فعلی کمکهای که میباشدد زیا بقدری وارده خسارت میزان متاسفانه ولی است اهالی

 شده خانمان بی زارعینی برا که ملوکانه اوامر فوری اجرای بر نیمب را هویدا آقای جناب دولتر نظ ومن نبود آسمانی

 . میکنم جلب دارد حیاتی جنبه که ژیدپهلو وحوزه ینبب خان قریه

 گرگان وجو گندم مزارع وخرمیی سرسبز. میشد ختم جا بهمین موقع بی باران وآنهمه سیل وخسارت زیان ایکاش

 میداد نوید وکشاورزان زارعین به را زراعتی سال بهترین با آنه شیدک سر سنبلهای با دشت ومینو قابوس گنبد ودشت

 که کشاورزی محترم وزیر ریاحی سپهبد مهندس تریبون همین پشت از ، ندارد تمامی درو امسال میکردندر تصو همه

 سراسر در امسال زراعت که دارند مژده بودند فرمودند مشاهدها ر قابوس گنبد ودشت گرگان سبز سر مزارع نزدیک از

 . داشت خواهیم هم زیادی گندم امسال هللا وانشاء است بخش رضایت کشور

 مالکین وخرده کشاورزان طالئیی وخوابها تصورات تمام بمزارع نکمبای ورفتن کردن ودرو شروع با متاسفانه ولی

 تشریف مجلس در که کشاورزی مهندسین آقایان. بود کرده راش خود کار وزردی سیاه زنگ زیرا میشد برآب نقش

 ظاهر اینکه وبدون گشته زدگی زنگ آفت دچار وجود گندم زراعت زیاد بارندگی اثر در که میدانند من از بهتر دارند

 محصول تن ۱ حداقل میشد بینی پیش که مزارعی میگردد نهدا از خالی وجو گندم سنبلهای بکند فاحشی تغییر مزارع

 درو قابل الاصو یا بود شده کشت بومی گندم بذر که مزارعی نداشت محصول کیلو ۱٩٩ الی ۱٩۱ از بیش باشند داشته

 مالکین خرده بذر متاسفانه .نیست خوراک وقابل تلخ آردش که بود الغر بحدی گندم داشت گندم کیسه چند اگر ویا نبود

 ٢۱ متاسفانه( رد؟دا زنگ درصد چند ـ جاللی مهندس) بذر ونه دارند نان نه حاضرل حا در که است بومی بذر محلی

 میکند تهیه بذر کشاورزی وزارتی مختصر ومقدار میشود کاشته محلی گندم قابوس گنبد ودشت گرگان دشت درصد

 سابقه که دیمی ومزارع نبود پنبه آیش که مزارعی در آنهم استف معرو "ترکی" گندم به و بذر اصالح موسسه یعنی

 خرده ام شنیدهن گرگا کشاورزی کل اداره معاون امید مهندس قایآ واز است شده زدگی زنگ دچار شتدا کاری گندم

 رفتن بین از بعلت کمباین مالک دروچون هنگام بود شتهکا بومی آنرا وهمه است مالک هکتار ٣٩ فقط که ترکمنی مالک

 در زرو چندین به ناچار که میکند پاره را خود شکم داشته دست در که قوئیاچ با میکند خوداری درو از عتزرا

 احتیاج خود کار دامه برای که گرگان و قابوس گنبد آرد عظیم کارخانجات بشود بستری گرگان شهرستان بیمارستان

 گندم شاید مینمایدد آر به وتبدیل خریداری خوب قیمت با بیاورند بدست بذری وغیر بذری گندم نچهآ دارند بخوراک

 چندین. بذر نه دارد خوراک نه زارع محصول سر صهخال دنده را کارخانجات ماه ۱ خوراک کفاف صحرا در موجود

 با میکند یمتقد ریاست بمقام اقدام جهت که است شده نوشته بمن قابوس وگنبد دشت مینو لیاها از اینمورد در را نامه

 خوشبختانه است شده زیادتر کشاورزی ها وزارتخانه مسئولیت کشاورزی بوزارت ونان غله کل اداره شدن ضمیمه

 هم از است بخش رضایت" کامال کشور دیگر نقاط سایر در وجودم گند زراعت کشاورزی محترم روزی نظرات قطب

 دستور کنم خواهش هممیخوا اند داده نشان بنحواحسن موقع که کشاورزی محترم وزیر ریاحی سپهبدر تیمسا از اکنون

 کار ومقدمات تهیه قابوس گنبد ودشت مینودشت رعینزا بذر همچنینو آذوقه تامین برای أی برنامه نشده دیر تا فرمایند

 امیدوار خود آتی سال بکشت بتوانند کشاورزان وهم شود گرفته زارعین گرسنگی جلو هم تا نمایند فراهمن اکنو هم از را

 یا بو بد بسیار متاسفانه امسال قرمز گندمهای هم مازندران در البته (است همینطور هم مازنداران در ـ سعید دکتر) باشند

 کشاورزان به مدت کوتاهی ها وام کشاورزی محصول برداشت برای ساله همه کشاورزی اعتبارات بانک نبودو در قابل

 وبی مقدور غیر کشاورزان به وام پرداخت جاری سال زراعتی ضعو با ولی میداشت دریافت محصول وسر میداد محلی

 مجلس ریاستم محتر مقام تقدیم اقدام جهت" عینا که اند نوشته اینجانب به اینمورد در شرحیو  است دشوار اندازه

 مبنی العملهائی دستور کامل اندیشی ودور نیت حسن با مواقعی چنین در همیبشه که زاهدی دکتر آقای جناب از میشود
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ر ودست قابوس وگنبد گرگان کشاورزی اعتبارات بانک به میکنم خواهش اند فرمودهر صاد کشاورزان حال رفاه بر

 . گردد ایجاد کارشانر د گشایشی تا گردد اعطا یکساله مهلت حداقل مزبور کشاورزان به فرمایند

 سالی وحداقل بوده اساسی راه فاقد نهمتاسفا که است کشوری مرزی بخشهای از تپه مراوه بخش -تپه مراوه راه اما  

 است متر کیلو ٣٨٩ حدود که تپه مراوه به قابوس گنبد از بار حمل کرایهد میگرد مسدود دارد که راهی کوره ماه چهار

 ناچارند منطقه آن مالکین آن مالکینه وخرد میباشند کیلومتر ۱٩٩ حدود در که است تهران به قابوس گنبد از کرایه بربرا

 . نمیشود عرضه ببازار بموقع آنها شدنی فاسد حاصل اکثر متاسفانه و بدهند حمل کرایه را خود های فرآورده نصف

 ساختمان جهت اقدامی کوچکترین راه نداشتن با ولی شده معلوم تپه مراوه بخشداری ساختمان مناقصه برنده پیش سال دو

 . است نشده بخشداری

 ٨۰ شهریور از بعد داشتند تپهه مراو به کبیر رضاشاه فقید اعلیحضرت که مفرطی وعالقه توجه با است مسلم آنچه

 راه در دیناری سال ٨۱ یعنی اکنون الی ٨٩ شهریور از ومتاسفانهد میشو امینت تامین بودجه در ساله همه راهی

 یا و بودهه را است فتهر بین از بطوری مزبور وراه است گردیده مصرف دیگر جای در آن واعتبار نشدهج خر مزبور

 وتایید عالقه مورد در هک را محترم وزیر شالچیان مهندسی آقا جناب است دشوار اندازه بی است استفاده قابل اکنون هم

 وزارت در ستا فردی تنها وخوشبختانه( است شریفی مردی ـ معتمدی( )است صحیح) میباشندم محتر نمایندگان کلیه

 نیمه اواسط در گذشته سال در دارند کارها بجزئیات ملکا تسلط و وآشنائی دیده نزدیک را ایران راههای کلیه که هرا

 قابل هم زمستان در که ١ درجه جاده بصورت را مزبور راه ساختمان شروع دستور اراعتبن توما هزار ١٩٩ سال دوم

 زمستان در گرچه. است اتمام شرف درن آ سازی زیر کیلومتر٢ حدود در اکنون وهم فرمود صادر باشند ومرور عبور

 که تاخیری جبران ریجا سال در است امیدوار است کم خیلی کیلومتر ٢ ماه ۵ ظرف ولی بود پیشرفت مانع گیوبارند

 .بنماید است شده

 . شد تمام جنابعالی وقت تهرانی آقای ـ رئیس

 محترم وزیر شالچیان مهندس آقای جناب نممیک خالصه بفرمائید اجازه کنم صحبت میخواهم دیگر دقیقه سه دو ـ تهرانی

 هابار همانطوریکه امیدوارم ردب پیش از را کاری بشود که نیست پولی تومانر هزا ١٩٩ که فرمود خواهند تصدیق را

 هند.د اختصاص مزبور راه ساختمان برای جاری سال در بیشتری اعتبار فرمودند قول

 بعد بکن را چاه اول معروف المثلیب ضر بیاد را وشخص دارد داستانی خود هم کالله شهر کشی لوله دیگر مطلب  

 ١/۵/١۱ تاریخ قرارداد پذیرد وخاتمه شروع دوم برنامه در تاس بوده قرار لهکال شهر کشی لوله اندازد می بخر را منار

 میشود مشغول هم کار ومقاطعهع شرو شهرداری طرف هر از اقساط پرداخت ١١ ماه مهر وآخر منعقد ٨٣۵ بشماره

 منبع ساختمان گردد آزمایش بودن شرب قابل نظر از آمده برسد آب به چاه اینکه از قبل شروع عمیق چاه حلقه یک حفر

 وماسه نیست هم شرب بلوقا است کم چاه آب که میگردد معلوم بعد میرود خاک زیر شهر سر سرتا در ها لهولو شروع

 بیکدیگر را دوچاه ونقب حفر عمیق نیمه چاه حلقه دو که میگیرند تصمیم وکشمکش مطالعه سال چند از بعد دارد هم

 خدا نشد عملی هم اینکار معطلی سال دو از بعد بدبختانه که ندده انتقال منبع به موتور وبا برده منبع بپای را وآب وصل

 وآب حفر شهر مردم کمک با عمیق نیمه چاه رودخانه های نزدیکیر د گذشته سال در بیامرزد را کالله شهردار پدر

 یکه یراخ سفر در رسید لهکال شهر تشنه مردم بداد و ساخت آن بدنهه ب شیر چند نصب با سیمانی ومنبعی تهیه مشربی

 جای در دیگری عمیق چاه است شده قرار میگفت کاللهر شهردا کردم سوال کشی لوله بوضع راجع بودم کالله در

 قرارداد موردط اقسا کلیه داخترپ و وحوصله صبر سال ٢ از بعد بتوانند کالله اهالی امیدوارم ید.نما حفر سبتریامن

 شهر سفالتآ جاری ماه خرداد ودو بیست درد بو قرار که نهاوندی دکتر آقای وجناب بشوند کشی لوله آب صاحب
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ز ا برنامه فشردگی گمانم و بودند کرده پذیرائی آماده خود هم وشهرداری شهرم ومرد بفرمایند افتتاح را مینودشت

 ماه تیر دهم به گویا .گردید افتتاح نعما دشت مینو به پسند شاه از شوسه جاده کیلومتر ٣٢ وگرمای وخاک وگرد یکطرف

 فتهپذیر خاتمه هم کالله شهر سفالتآ تاریخ آن هللا انشاء که دشت مینو لتسفاآ افتتاح هنگام است شده موکول جاری

 . متشکرم .یندبفرما بازدید هم کالله شهر کشی لوله وضع از فرمود خواهند افتتاح" وحتما

 بیاورید. تشریف معتمدی آقای ـ رئیس

------------------------ 

 ٢٢دوره 

 یقمر یهجر ۱۳۱۱، برابر با اول رجب یدیخورش ۱۳٤٣مهرماه  ۱٤در روز جمعه  یقانونگذار هن دوریست و دومیب 

بهشت یارد ۲٤پذیرش قطعنامه شورای امنیت درباره بحرین و جدایی آن از ایران در روز پنجشنبه مورخ  .دیافتتاح گرد

ل شده بود تصویب و جهت اجرا به دولت ابالغ شد. این یلت تشكدو یكه بنا به تقاضا یا العاده در جلسه فوق ۱۳٤۱ماه 

ساله به  ۲٥۱۱ یها جشن ی( به مناسبت برگزار۱۳۱۱رجب  ۱۱) ۱۳٥۱ور ماه یشهر ۱خ یدر تار یدوره قانونگذار

 .افتیش یله شاه گشایبه وس یمل یست و سوم مجلس شورایموجب فرمان شاه منحل و در همان روز دوره ب

 ۱٣٢٦ مهرماه ۱٢ جمعه بتاریخ  ۲جلسه  ۲۲دوره 

 را فهیمی هللارحمت آقای نمایندگی و گرگان دشت انتخابات به دائر شعبه گزارش دوم شعبه مخبر فروهر مهندس آقای

 :نمودند قرائت زیر شرح به

 ٨۱١٣شمارۀ دستور برابر که است حاکی گرگان دشت شهرستان از قانونگذاری دوم و بیست دورۀ انتخابات پروندۀ

 و گانه شش طبقات از نفر ١۵ از فرمانداری ٣١۱۵/۱/٨٢ تاریخ در انتخابات قانون ٣۱ مادۀ اجرای در کشور وزارت

 و فرعی های انجمن تعیین و رئیسه هیئت و البدل علی و اصلی اعضاء انتخاب از پس و آورد عمل به دعوت معتمدین

 آراء قرائت به شروع بالفاصله و آورد عمل به رأی اخذ ٣١۱۵ ماه مرداد ٣١ روز در قانونی تشریفات سایر رعایت

 دومین و بیست نمایندگی به رأی ٣۱٣٨٨ اکثریت به فهیمی هللارحمت آقای رأی ٣۱٣٢٣ از نتیجه در و است شده مأخوذه

 انجمن دفتر به اعتراضی شکایات قبول هفته مدت در چون و شدند انتخاب گرگان دشت شهرستان از قانونگذاری دورۀ

 .داشت اعالم را خود انحالل ایشان نام به اعتبارنامه بنابراین نگردید لواص

 قانونی مقرر مهلت هفته یک مدت در اینکه به توجه با پرونده به رسیدگی از پس٣١۱۵/١/٨٨ مورخ جلسه در دوم شعبه

 صحت است سیدهنر ملی شورای مجلس به گرگان دشت حوزه انتخابات به نسبت اعتراضی هیچگونه شکایات قبول برای

 .نمود تأیید را فهیمی هللارحمت آقای نمایندگی و گرگان دشت حوزه قانونگذاری دورۀ دومین و بیست انتخابات جریان

 .(است مبارک). دارد می تقدیم ملی شورای مجلس به را آن گزارش اینک

 (است مبارک) شد تصویب اعتبارنامه (نشد اظهاری)نیست؟ نظری -رئیس

------------------- 
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 ۱٣۱۸ ماه خرداد( ۱) یکشنبه روز ۱۳۴جلسه  ۲۲دوره 

 کنیم می شروع را دستور از قبل نطقهای

  .بفرمائید فهیمی آقای 

 یک گرگان دشت منطقه اهالی برای ماه اردیبهشت ٨٠ گذشته دوشنبه روز ارجمند همکاران – رئیس آقای جناب – فهیمی

 این مرکز به مهر آریا شاهنشاه ایران ملت عالیقدر رهبر روز این در بود رورس و شادی با توام آمیز افتخار تاریخی روز

 و عزیز بسیار روزهای از یکی منطقه آن اهالی برای که فرمودند اجالل نزول کاوس گنبد شهرستان یعنی حاصلخیز دشت

 تشریف در حضور فتخارا که را فرمائی تشریف جریان از گزارشی دانم می الزم وظیفه حکم به بود گرامی و ارزنده

 .برسانم ملی شورای مجلس محترم نمایندگان عرض به داشتم تاریخی روز این فرمایی

 خود محبوب پادشاه زیارت و دیدار برای پیش ماه چند از بزرگ و کوچک از گرگان دشت پرست میهن و شاهدوست اهالی

 .(است صحیح) یافتند توفیق بزرگ آرزوی این به اردیبهشت ٨٠ روز باالخره تا نمودند می شماری روز

 شده تزیین زیبا و جالب و خاص وضع با ایران ملت محبوب و بزرگ پیشوای از استقبال منظور به کاوس گنبد شهرستان

 باشد می راه متر کیلو سه قریب که کاوس گنبد میل پای تا هلیکوپتر فرودگاه مخصوص محل از مبارکشان موکب مسیر. بود

 خط در پهلوی خیابان طرف دو در و بود گشته مفروش متفاوت طرحهای و مختلف رنگهای به کمنی تر نفیس های فرش با

 رسیدن انتظار در و نموده آرائی صف طبقات کلیه از گرگان دشت پرست میهن و دوست شاه اهالی مهر آریا شاهنشاه سیر

 قدری به گنبد خرم و سبز آسمان در هلیکوپتر دنش نمایان لحظه از مردم احساسات کردند می شماری دقیقه خود تاجدار پدر

 (است صحیح). داد می قرار تاثیر تحت سخت را بیننده هر که بود آور هیجان

 گارد طرف از احترام اداء و رسمی مراسم انجام از پس فرموده اجالل نزول صبح ٣٩ ساعت حدود در شاهنشاه

 نزدیک مستقبلین صف به بود توصیف قابل غیر واقعا که جمعیت نظیر بی و شدید پرشور احساسات برابر در مخصوص

 صف مقابل در محبوب شاهنشاه. شد عرض مقدم خیر مبارک پیشگاه به مردم طبقات و مسؤول مقامات طرف از و شده

 مربوط امور پیشرفت و کار وضع از و دارند قرار شاهانه مرحمت و تفقد مورد را آنان فرموده توقف شهر مختلف طبقات

 و کار در تسریع و امور پیشرفت برای سپس رسید مبارکشان عرض به الزم پاسخهای و فرمودند پرسشهایی صنف هر به

 احساسات میان در گاه آن و یافت صدور شرف مخصوص اوامر امور مسؤولین به مردم بیشتر آسایش و رفاه تأمین

 و حد بی احساسات به سیر خط طول تمام در گرفته قرار مخصوص روباز اتومبیل در دشت دوست شاه جمعیت شائبه بی

 سراسر از و گردید می گلباران مردم قاطبه طرف از شاهنشاه اتومبیل فرمودند می خاص عنایت و تفقد ابراز جمعیت پرشور

 را خویش نثاری جان مراتب ایران رنگ سه های پرچم نصب و پرستی میهن و دوستی شاه شعارهای با پهلوی خیابان

 جایگاه به گنبد میل پای در صبح ٣٣ ساعت نزدیک شاهنشاه همایون اعلیحضرت نمودند می شاهانه قدوم عرضه

 عرض به را الزم گزارش مهر آریا شاهنشاه مخصوص نماینده مزین سرلگشر تیمسار و گردید فرما تشریف مخصوص

 به بیشتر کمک همچنین و منطقه این کشاورزی امور کامل پیشرفت برای نمود استدعا مبارک پیشگاه از و رسانید همایونی

 احداث گرگان دشت اصلی های جاده بین فرعی های جاده کشاورزی محصول نقل و حمل منظور به کشور اقتصاد امور

 .گردید صادر الزم اوامر عطوف نهایت در شهریاری اقدس ذات طرف از که گردد

 وضع از و فرموده مرحمت قریه ٣٢ دهقانان و زارعین ننمایندگا به را شده تقسیم ارضی مالکیت اسناد گزارش پایان در

 شاهنشاه عرض به را الزمه پاسخهای فدویت و سپاسگزاری با عرض عموما   که فرمودند سؤاالتی آنان زندگی و کار

 ینا در داشتند مسئلت متعال خداوند درگاه از قلب صمیم از را سلطنت جلیل خاندان و شاهنشاه سالمتی و رسانیده آریامهر
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 به کوچکی دوردی اراز و آتابای ازرا محمد آقایان بود رسیده خود اوج به شاهنشاه نثاران جان احساسات ابراز موقع

 مقدم خیر عرض ضمن و یافتند بار مبارک پیشگاه به و یافته حضور افتخار محلی لباسهای در ترکمن سواران نمایندگی

 با پیوستگی منظور به را گرگان دشت غیور عشایر عموم و کمنتر سواران نثاری جان و جانبازی و آمادگی طومار

  .داشتند تقدیم رود اروند در ایران ملت حقه حقوق حفظ برای خود سرباز برادران

 این روز همان و فرموده صادر گنبد در امر مسؤولین به دشت منطقه وضع بهبود در موکدی اوامر مهر آریا شاهنشاه

 منطقه عموم برای همیشه مانند شاهنشاه همایون اعلیحضرت فرمائی تشریف دارم یقین دهبن فرمودند ترک را شهرستان

 از یکی گرگان دشت دارند استحضار محترم نمایندگان آقایان مسلما. بود خواهد سعادت و تکبر و خیر منبع گرگان دشت

 و زحمتکش مردم فعالیت و ششکو با مهر آریا شاهنشاه توجهات تحت که است کشور اقتصادی و کشاورزی مهم مناطق

 امنیت یک از مملکت مناطق سایر مانند گرگان دشت مناطق مخصوصا است چشمگیر پیشرفت حال در آنجا کشاورز

 هر قلبی آرزوی و است مملکت اعتال و پیشرفت اصلی ارکان از یکی خود این و است برخوردار حقیقی آرامش و واقعی

 سر ارجمندش مقام به دنیا که خود جوانبخت پادشاه رهبری تحت را خود ستانیبا عظمت زودتر چه هر تا است ایرانی

  .یابد دست آورده فرود تعظیم

 به و است اتمام به رو تمامتر چه هر فعالیت با آن ساختمان شده آغاز شاهنشاه امر به که شمگیر و سدسازی عملیات

 لحاظ از گرگان دشت موقعیت سد این از برداری بهره وعشر با که است قطعی و نداریم زیادی زمان آن از برداری بهره

 تمام جدیت با منطقه این در نفت چاه حفاری عملیات همچنین و گرفت خواهد قرار عالی بسیار سطح در کشاورزی امور

 شرفتهایپی و سد احداث و نفت پیدایش با دارم یقین بنده. برسد مثبت نتیجه به امیدوارند مربوطه مسؤولین که دارد ادامه

 شهرستانهای از یکی ردیف در جهت هر از گرگان دشت ، بود شهر از آوازها همه این گفت باید که فرهنگی و اجتماعی

  .گرفت خواهد قرار  موفق و پیشرفته

 برادران عموم مانند گرگان دشت پرست میهن و دوست شاه اهالی که رسانم می ارجمند همکاران عرض به خاتمه در

 سابقه دنیا تمدن و بشر تاریخ در که عراق دولت استعمار بازیگران وحشیانه و انسانی غیر رفتار و اعمال زا خود ایرانی

 فرمان به گوش قلب صمیم از و دل و جان با و بوده خود میهن حقه حقوق از دفاع آماده آن هر و خشمگین نهایت بی و ندارد

 (است صحیح) باشند می خود محبوب و عالیقدر رهبر

  .برسانم وزیر نخست هویدا آقای جناب اطالع به دانم می الزم عرایض پایان در

 آشامیدنی آب رسانی آب لوله کشی لوله در زودتر چه هر شود داده دستور امر مسؤولین به دارند تقاضا گرگان دشت اهالی

 بارها که طوری همان زیرا دفرماین تسریع مینودشت و گنبد و پسند شاه بین اسفالت انجام در همچنین و گومیشان شهر

 باقی انتظار در گرگان دشت اهالی این از بیش نیست سزاوار و است شده تاخیر بسیار کار دو این انجام در ام شده یادآور

  .بمانند

 از را سلطنت جلیل خاندان و مهر آریا شاهنشاه ایران ملت عالیقدر رهبر عمر طول بقاء و سالمتی عرایض خاتمه در

 (احسنت – احسنت) ایران پاینده ، شاه جاوید دارم مسئلت یکتا اوندخد درگاه

 .بیاورید تشریف صائبی مهندس آقای – رئیس

--------------------------- 
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 ۱٣۱۹ ماه مهر( ٨۱) شنبه سه ۲۰۴جلسه  ۲۲دوره 

 

 و گلیداغ زلزله مراوه تپه

 .فرمائیدب تهرانی آقای کنیم می شروع را دستور از قبل های نطق -رئیس

 را فرخنده روز این ایران مردم. است ایران ارجمند و نیکوکار شهبانوی تولد روز سال (فردا) ماه مهر ٨٨ روز -تهرانی

 های سال معزز ایران شهبانوی که خواهند می بزرگ خدای از و برند می سر به شادمانی و جشن در و داشته گرامی بسیار

 و خود جانب از را فرخنده روز این من و (انشاءهللا) نمایند زیست شادی و متسال به خود تاجدار همسر کنار در سال

 پیشگاه به ایران ملت قاطبه و همکاران عموم طرف از که باشم داشته اجازه شاید و نوین ایران حزب پارلمانی فراکسیون

 .(احسنت -است صحیح) نمایم عرض تهنیت و تبریک صمیمانه لها معظم

 که این از قبل ماه مرداد هشتم شنبه پنج روز دقیقه بیست و چهار ساعت در دارند استحضار محترم دگاننماین که طوری به

 میهن و دوست شاه مردم اذیت و آزار منظور به طبیعت قهار دست بردارند خواب بستر از سر تپه مراوه بخش اهالی

 و ویران خانه هزار دو از بیش شدید لرزش این با و داد تکان شدت به را زمین مرزی منطقه آن کش زحمت و پرست

 خبر گردید استفاده قابل غیر و کرد ریزش اکثرا   ها جاده گذاشت جای به مجروح و زخمی نفر ۱٩٩ حدود در و کشته ٣١۵

 شیر عامل مدیر بالفاصله و اصل و صحرا ترکمن دشت مرکز کاوس گنبد به روز همان صبح ١ ساعت دلخراش واقعه این

 لوازم مقداری با پزشکان از گروهی و جمعی ابواب افراد و پادگان فرمانده و فرماندار معیت در محل خسر خورشید و

 محل عمران بانک از گروه ۱ آن متعاقب و نمودند عزیمت زده زلزله محل به خواربار و دارو و پتو و چادر قبیل از امدادی

 محل به که کالله دوست نوع و خیر اهالی شتافتند دیده سیبآ اهالی کمک به چای و قند و نان زیادی مقدار و جیپ ۱ با

. کردند حرکت خود شده خانمان بی و دیده رنج برادران بیاری چای و قند و نان زیادی مقدار با بودند تر نزدیک زده زلزله

 مواقع قبیل این در که آریامهر شاهنشاه و گردید مخابره نوشهر در شاهانه پیشگاه به روز اوایل همان در حادثه وقوع

 چیز هر از قبل امر جریان از اطالع محض به باشند می ایران ملت ملجاء و مرجع ترین عالی و فریادرس ترین بزرگ

 به فورا   که گیرد قرار مازندران استاندار شیبانی آقای جناب اختیار در بالدرنگ له معظم شخصی هلیکوپتر فرمودند مقرر

 به مؤکد بسیار دستورات این بر عالوه برساند ملوکانه عرض شرف به بازدید از سپ را خود مشاهدات و عزیمت محل

 روز همان در ها راه بشتابند، زده مصیبت و دیده داغ برادران کمک به موجود امکانات تمام با که فرمودند صادر دولت

 و شیر آذوقه و پتو و چادر حامل های کامیون تا شد باز راه وزارت بولدوزر و محل مردم و گنبد گروهان افراد کمک با اول

 زودتر زده مصیبت مردم به را اولیه های کمک بتوانند بودند رسیده گنبد و محل به مشهد و تهران از که سرخ خورشید
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 بیمارستان در یا و حمل کاوس گنبد سرخ خورشید و شیر بیمارستان به شاهنشاهی ارتش هلیکوپترهای با ها زخمی. برسانند

 های جاده در را مرور و عبور موقع بی باران که این با. شدند بستری بود آمده وجود به زده زلزله منطقه در هک صحرائی

 نیروی و سرخ خورشید و شیر کارکنان عالقمندی ولی بود نموده مشکل اندازه بی زده زلزله مناطق خطرناک و باریک

 یاری به رفت می تصور چه آن از زودتر خیلی و برداشته پا شپی از را موانع تمام هلیکوپترها و پزشکی گروه و انتظامی

 در مازندران و خراسان استانداران و معاونین و وزراء از جمعی و وزیر نخست آقای جناب. رسیدند دیده داغ برادران

 خورشید و شیر عامل مدیر خطیبی دکتر آقای جناب گزارش استماع از پس و وارد آباد شهر به مرداد ٣٣ شنبه یک روز

 دیده آسیب دیگر نقاط از بیشتر که را تپه مراوه پرجمعیت قریه دو همراهان اتفاق به شده انجام اقدامات بر مبنی ایران سرخ

 عنایات به را اهالی زده مصیبت و دیده داغ اهالی از استمالت و مذاکره ضمن و دادند قرار بازدید مورد نزدیک از بودند

 مهندس آقای سرپرستی به را هیئتی روز همان در و ساختند امیدوار آریامهر نشاهشاه دریغ بی الطاف و مخصوص

 برآورد و وارده خسارات از دقیق آمار تهیه و دیده آسیب مناطق بازدید جهت کشاورزی بانک عامل مدیر صدقیانی

 نقاط به که گروه ٣٢ تعیین با ماه مرداد دوازدهم روز از مزبور هیئت. فرمودند انتخاب اهالی ضروری و فوری احتیاجات

 حداقل با مخروب اماکن نوسازی جهت الزم های طرح روز دو ظرف و شروع را خود کار نمودند عزیمت زده زلزله

 :است زیر قرار به طرح خالصه نمود برآورد و تهیه دولت طرف از کمک حداکثر و اهالی طرف از هزینه

 زیر زندگی از و بشوند خانه صاحب اند شده سکونت محل فاقد زلزله یجهنت در که هائی خانواده و افراد که این برای -٣

 برای دولت های کمک شود شناخته دیده آسیب قراء در خانه هزار دو بدوا   گردند آسوده جوی نامساعد شرائط تحت چادر

% ۱٩ و دیدگان آسیب عهده به بهاء% ٨٩ فقط سقف پوشش چوب و پنجره و در بابت از و مجانی آجر هزار ۱ خانه هر

 دارند دریافت عادالنه مزد دست روزانه کنند کار خود خانه ساختن در مالکین خرده و اگر دولت عهده به بنا مزد دست

 حمام ۱ دبستان ٣٩ ساختمان چنین هم و پرجمعیت و بزرگ قریه ۱ مشروب آب کشی لوله و برق تأمین ها این از گذشته

 اندازه بی که تپه مراوه تا کالله از کامل ریزی شن و ها جاده تعریض همه از باالتر و گردد انجام مجانی و بالعوض

 و در قیمت% ٨۰ پرداخت قدرت فعلی شرایط در مالکین خرده چون و گردد شروع است مردم احتیاج مورد و ضروری

 وام لایر ۱۰۰۰۰ لکما خرده هر به که گردد متعهد عمران بانک ندارند را بنا مزد دست% ۱۰ چنین هم و غیره و پنجره

 بحث مورد طرح. گردد پرداخت و تأمین است مالک خرده عهده به که مخارجی محل آن از تا پرداخت بهره بدون ساله ده

 قرار تصویب مورد و رسیده ملوکانه عرض شرف به نوشهر در وزیر نخست آقای جناب وسیله به الزم مطالعه از پس

 و وزیر نخست آقای جناب که حالی در ایران گرامی شهبانوی فرح ملکه ضرتح علیا اتفاق به مهربان شاهنشاه گرفت

 زده زلزله منطقه به ماه مرداد نوزدهم تاریخ در بودند رکاب التزام در مشهد و مازندران داران استان و وزراء از جمعی

 زده مصیب و دیده داغ مردم دیکنز از و فرموده اجالل نزول اهالی دوستانه شاه و شائبه بی احساسات میان در تپه مراوه

 و آریامهر شاهنشاه دیدن با تپه مراوه منطقه کشیده بال و دیده ستم مردم. دادند قرار فراوان عنایات و تفقد مورد را تپه مراوه

 که را شاهانه مقدم وفاداری و محبت از آکنده قلبی با و فراموش را خود روحی تألمات تمام گرامی شهبانوی حضرت علیا

 که سئواالتی مقابل در و داشتند گرامی بودند فرموده هموار خود بر سفر رنج دیده مصیبت مردمی دردی هم و استمالت رایب

 سلطنت دوام و بقاء و گرامی شهبانوی و شاهنشاه سالمتی جز مردم فرمودند می دیدگان داغ زندگی و حال وضع از شاهنشاه

 شاهنشاه طرف از اهالی ضروری و فوری احتیاجات تأمین جهت الزم تدستورا نداشتند آرزوئی پهلوی جلیل خاندان

 در که واقعه های زخمی از عیادت و کاوس گنبد خورشید و شیر بیمارستان بازدید از پس و یافت صدور شرف آریامهر

 .فرمودند عزیمت نوشهر به شاهنشاه بودند بستری خورشید و شیر بیمارستان

 گردید مقرر و شد طرح اجرای مأمور مازندران مسکن و آبادانی کل مدیر پناه یزدان مهندس آقای ملوکانه اوامر اجرای در
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 به که لایر ۱٩٩٩٩ سهمی و اند شده خانمان بی که افرادی عضویت با مسکن تعاونی شرکت دیده آسیب قریه هر در که

 ساختن برای نفر ٣٨٩٩ یتعضو با شرکت ١٣ تاکنون و گردد تشکیل شود می پرداخت مالکین خرده به وام صورت

 و شروع ها خانه ساختمان کار و تشکیل لیداغگ شهرک و سفلی و علیا قرناوه و چناران و تپه مراوه قراء در خانه ٣٨٩٩

 و دارد ادامه شدت با آن ریزی شن و ها جاده تعریض. پذیرد خاتمه ها خانه سقف پوشش بارندگی فصل از قبل تا هست امید

 .(انشاءهللا) کند پیدا خاتمه هم آن بارندگی لفص از قبل امیدوارم

 قبال در تراکمه بردباری و تسلیم کنم، خودداری آن بیان از توانم نمی و است ضروری اینجانب نظر به آن تذکر که ای نکته

 ترکمن فرد یک. است دولتی های دستگاه مساعدت جلب برای زاری و گریه و التماس و الحاح عدم و آسمانی های مصیب

 بمیرد گرسنگی از اگر و کند نمی زاری و گریه ها مصیب ترین بزرگ مقابل در دارد بزرگ خداوند به که راسخی ایمان با

 که را پدرانی دیدم همراهان و وزیر نخست آقای جناب بازدید حین در چه چنان. نماید نمی دراز کسی سوی به تکدی دست

 و ریختند نمی  ماتمی اشک و نداشته ابرو بر خم الهی تقدیرات به تسلیم با ولی بودند داده دست از را خود بچه ۵ الی ۱ و زن

 دیدار با دیده داغ پدران همین ولی. گردید واقع کنندگان بازدید تعجب باعث امر همین شاید و خداوند رضای به بودند رضا

 شوق اشک فرمودند اجالل نزول زده زلزله منطقه به آنان دلداری و استمالت برای که  گرامی شهبانوی و آریامهر شاهنشاه

 و طبع استغناء از ناشی که قوی روحیه و راسخ ایمان این متأسفانه (احسنت است، صحیح) ریختند می فرو دیدگان از

 و حال رفاه و مالی تمکن بر حمل اوقات بعضی باشد می ترکمن دوست شاه و پرست میهن و نشین مرز افراد ذاتی خصیصه

 این چه چنان. نباشد بخش رضایت چندان شاید گردد بررسی آنان زندگی دقیقا   اگر که شود می کشی زحمت ممرد نیازی بی

 به وزیر نخست آقای جناب به ایران سرخ خورشید و شیر محترم عامل مدیر خطیبی دکتر آقای جناب گزارش در مطلب

 و مالی تمکن بر حمل را تپه مراوه زده زلزله منطقه دیده مصیبت و زده ماتم اهالی البه و عجز عدم و خورد می چشم

 امالک دیروز زارعین تپه مراوه بخش امروز مالکین خرده. آنست از غیر واقعیت که صورتی در دانستند می ناننیازی آ بی

 ها آن به ساله ٨۱ ناچیزی قیمت به هکتار ١ الی ۱ بین جمعیت نسبت به مزبور قراء اراضی که هستند پهلوی مستغالت و

 خود سالیانه ناچیز اقساط بتوانند که نیست مقدار آن ها آنان اکثر درآمد است دیمی غالبا   اراضی چون و است گردیده واگذار

 یا و آن توسعه یا و زراعت بهبود راه در که نیست پولی هم ریالی ۱٩٩٩٩ وام چون و نمایند پرداخت راحتی به را

 درآمد این محل از بتوانند مالکین خرده که باشد داشته ای جداگانه درآمد یا و هبازد که شود گذاری سرمایه غیره و دامداری

 این از و شود می مصرف اند داشته قبال   که چیزی ساختن برای که است پولی بلکه و نمایند پرداخت را آن اقساط اضافی

 درآمد سطح چنین هم و محل آن مردم روحیه از که کاملی استحضار و وقوف با علیهذا. گردد نمی حاصل درآمدی بابت

 به و عملی غیر و دشوار بس امریست مالکین خرده برای لایر ۱٩٩٩ سالیانه پرداخت که دارم اطمینان دارم ها آن عمومی

 خودداری وام قبول از و نپذیرفته را مسکن تعاونی شرکت عضویت مالکین خرده از ای مالحظه قابل تعداد هم جهت همین

 عنایات و لطف این از وام اقساط پرداخت قدرت عدم علت به آبرو ترس از که افرادی که این برای ینبنابرا اند نموده

 ملوکانه نیات اجرای در کوشش حداکثر از دارد تقاضا هویدا آقای محبوب دولت از نمانند نصیب بی اند شده محروم شاهانه

 این از همگی که شود داده ها وام درباره ارفاقی و فیفتخ مختلف طریق به که نمایند سعی االمکان حتی و نورزیده دریغ

 .(احسنت -احسنت) متشکرم باشند برخوردار موهبت

 

  .بفرمائید قادرپناه مهندس آقای -رئیس

 بود پرکاری و گرم تابستان گذشت که تابستانی عزیز همکاران محترم، همکاران و ریاست مقام اجازه با -قادرپناه مهندس



تورکمن و مسئله تورکمن در نطق های پیش از دستور نمایندگان                                                      آ. گلی        

 

 
68 

 زحمت و کردند کوشش اکثریت و اقلیت از اعم همکاران همه کند پیدا تحقق مشروطیت اصول از کیی که این نظر از

 اند، برده پی خودشان اجتماعی حقوق به مردم پوشاندند، عمل جامه آریامهر شاهنشاه های خواسته از یکی به واقعا   و کشیدند

 انتخابات در مشارکت به مردم تشویق و اجتماعی یها فعالیت در محترم نمایندگان شرکت هستند عالقمند و دانند می

 شرکت و خواهند می و عالقمندند مردم همه که کردند مشاهده العین رأی به و داشت خوبی بسیار اثرات استان و شهرستان

 در و بود شدید انتخاباتی های فعالیت شاهد دیگر های شهرستان سایر مثل گرگان شهر گذشت که تابستانی در کردند هم

 ریب بدون کردند بازدید شده انجام عمرانی کارهای از گرگان شهرستان در معاونین و وزراء از جمعی ها فعالیت این ضمن

 بنا متعددی های ساختمان اقتصادی و عمرانی لحاظ از ها قسمت تمام در ها شهرستان تمام در گفت باید سازی ظاهر و ریا و

 در مملکت نقاط اقصی از و دارد کشی زحمت و فعال بسیار مردم که است ائیه شهرستان از یکی که هم گرگان در و شده

 ایشان محترم همکاران و هویدا دولت که است گرگان شهر استعداد همین داشتن اعتقاد به کنند می فعالیت و اند شده جمع آن

 شده گرگان نصیب شایانی های تپیشرف و دارند نظر در را گرگان عمرانی امور و کنند می نگاه شهر این به خوب نظر با

 دست در عمرانی طرح فالن یا و شده انجام عمرانی طرح فالن که دارم نامه مسکن و آبادانی وزارت از هفته هر بنده است

 یا شروع گرگان شهر در طرح یک بار یک هفته دو یا هفته هر در که این از و است شده بسته قراردادش یا است شروع

 عرض برسانم استحضار به خواستم می را مورد این که این ضمن کرد تشکر باید است اجرا مرحله در یا شود می تمام

 کرد خواهند ادا را مطلب حق جهانبانی خانم و هست تولدشان روز فردا که نیکوکار شهبانوی فرح حضرت علیا که کنم می

 در گرگان برای هائی حمام فرمودند دستور و ودندفرم مرحمت ای عطیه داشتند که ای نیکوکارانه و مساعد نظر با هم ایشان

 این از گرگان مردم قاطبه طرف از دارم وظیفه من و شد ساخته ها حمام این بکنند استفاده مردم تا بشود ساخته مختلف نقاط

 تشکر دش ساخته مختلف نقاط در ها حمام و فرمودند مرحمت را سنگین مبلغ این پرفتوتشان جیب از که خواهانه خیر عمل

 متعال خداوند درگاه از را لها معظم سالمت و سعادت و بدارد محفوظ بلیات از را ایشان همیشه خداوند امیدوارم کنم

 جا آن به گرگان واتی کیلو ٣٩ فرستنده افتتاح برای اطالعات وزیر منصور آقای جناب که این دیگر نکته خواستارم

 مورد و آوردند تشریف حزب به مستقیما   ایشان. شهرستان و شهر انجمن اتانتخاب خاتمه با بود مصادف و آوردند تشریف

 ٣٩ شد بعد بود واتی کیلو یک گرگان اول فرستنده کردند ایراد حزب در جامعی نطق و گرفتند قرار ما مسلکان هم استقبال

 و عمومی اطالعات و بشود تقویت کافی اندازه به باید گرگان رادیو صدای که این برای بود الزم بسیار که وات کیلو

 ایجاد گرگان در را واتی کیلو ۱۰ ایستگاه که بود دولت واجب کارهای از یکی این ببرد باال را مردم اقتصادی و اجتماعی

 جای همه و صحرا ترکمن در بود الزم بسیار رود می هم مرز طرف آن تا و شود می شنیده نقاط اکثر در صدا و کردند

 آقای از است کار مشغول االن فرستنده این و داریم را تشکر کمال منصور آقای جناب از ما کنند می را استفاده کمال گرگان

 متشکریم هم روحانی مهندس آقای از آمدند گرگان به که کنیم می تشکر هم برق و آب وزارت فنی معاون کهکشان مهندس

 وعده که رسانم می همکاران استحضار به خوشحالی کمال با بنده شود می تمام ۱٠ سال در وشمگیر سد بودند داده قول

 خیلی مردم برای این افتاد خواهد سد پشت آب دیگر ماه یک تا و کرد پیدا خاتمه وشمگیر سد و است شده انجام ایشان

 مردم احتیاج مورد واقعا   که مختلف نقاط به آب رساندن و آب تنظیم در داشت خواهد عمیقی اقتصادی اثر و بود ضروری

 گرگان در که سنگینی های سرمایه و نداشتند آب آمد نمی باران موقع هر و داشتند آب مردم آمد می باران موقع هر است

 مردم آن شدن انجام و سد این از استفاده با ولی شدند می هائی ناراحتی با مواجه باران نیامدن با اغلب شده گذاری سرمایه

 جا این کنم تشکر همه از دانم می خودم وظیفه بنده که اینست کنند استفاده رودخانه آب از توانند می راحتی به و شدند راحت

 اند کرده کار طرح این در که کسانی و او از باید معین موعد در سازد می را سدی یک که وزیری از ولی نیست تشکر جای
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 تربیت مهندس عده یک شده یشبرا سنگینی های خرج که است گرگان جنگل و مرتع عالی آموزشگاه دیگر کرد تشکر

 و کردند دیدن مرتع و جنگل عالی آموزشگاه از آوردند تشریف گلسرخی مهندس آقای مهندس کمک عده یک و اند شده

 مهندس کمک که بشود داده ترتیبی یک باید و بشود مرتع و جنگل دانشگاه به تبدیل آموزشگاه این روزی یک امیدوارم

 بانی جنگل مهندس کمک بشوند بدهند تعلیماتی سال دو و سال یک برای و بگیرند سوم کالس از ها آن و نمایند تربیت جنگل

 تشریف جا آن گلسرخی مهندس آقای چون کنم می فکر بشود حل طبیعی منابع وزارت مهم مشکل یک ترتیب این به و

 رسد می جائی به انشاءهللا و ندک می حل را مشکالت از مقداری جنگل مهندس کمک همین که هستند واقف خودشان آوردند

 کرده انتخاب خوبی بسیار رئیس یک گرگان برای و بوده خوب بسیار پنبه مورد در کشاورزی وزارت فعالیت که این دیگر

 بیشتر دولتی کارخانجات این چقدر هر و است کشاورزان از پنبه خرید مشغول خودش ظرفیت حداکثر با پنبه کارخانه اند

 دکتر آقای از من علت همین به است تر راحت هم کشاورزان برای شده تثبیت قیمت به بخرند را ورزانکشا و مردم پنبه

 بتوانند مردم و بکنند خرید و استفاده خودشان وقت حداکثر از دولتی های کارخانه بدهند دستور دارم خواهش وحیدی

 که قیمتی هر است دولت دست قیمت اهرم یعنی بماند بتثا و متعادل پنبه قیمت و بفروشند دولتی کارخانجات به را شان پنبه

 خانم به خواهم می چون که هست دیگری نکته دارد نگه سطح همان در بکند صادر که کرد پیدا صرف و خواست دولت

 چه هر هم چاه نبود کافی آب محل آن در چون است دژ پهلوی آب آن و گذرم می سرعت با که است این بدهم وقت جهانبانی

 کشی لوله این دژ پهلوی به کردند کشی لوله کیلومتر ١٩ گرگان از اند کرده تهیه طرحی داد می ماسه نرسیده آب به زدند می

 استدعا کشور محترم وزیر زاهدی آقای جناب از کنند افتتاح و بروند استاندار آقای چهارشنبه روز بود قرار و شد انجام

 نحو به دژ پهلوی آب و رساندند انجام به را طرح این که افرادی از ضمنا   ائیدبفرم تأمین مورد این برای اعتباری دارم

 قدردانی افراد این از کنم می خواهش باز نیز زاهدی آقای جناب از و کنم قدردانی دارم وظیفه بنده است شده تأمین شایسته

 .دهم می جهانبانی خانم به را وقتم بقیه نمایند

   .وریدبیا تشریف مریدی آقای -رئیس

------------------------- 

 ۱٣۱٢ ماه آبان ٨۱ پنجشنبهبتاریخ  ۱۱۷جلسه  ٨٨دوره 

 .بفرمائید قادرپناه مهندس آقای -رئیس

 بنام که کشاورزی آموزش مرکز اولین که ٣١٨۱ سال در بنده محترم، همکاران و ریاست مقام اجازه با -قادرپناه مهندس

 وقتی ایرانی فرد هر معتقدم بنده. داشتم را مدرسه این با همکاری افتخار گردید فتتاحا شد می نامیده کشاورزی دانشسرای

 مدرسه مملکت این در ما ٣١٨۱ سال تا حال هر در است فرد این برای افتخار خدمت این کند می مملکتش به خدمتی

 گرفت می شاگرد معدودی دادتع که کشاورزی دانشکده ضمیمه بود کرج در کشاورزی مدرسه یک تنها نداشتیم کشاورزی

 و پوشید عمل جامه گرگان مردم و بنده آرزوهای از یکی گذشته هفته در هستیم آن در ما که ٣١۱٢ سال تا ٣١٨۱ سال از

 دانشسرای یک و گرگان آباد علی در مکانیک هنرستان یک بود شده پرورش و آموزش وزارت با قبال که مذاکراتی با

 مکانیک هنرستان گرفت شاگرد و درآمد عمل مرحله به طرح و پروژه صورت از یعنی شد تاحافت مزرعه شاه در مقدماتی

 نقلیه وسائط و تراکتور هزار چندین از بیش دست و گرگان در ما بود الزم بسیار دشت و گرگان برای کشاورزی

 که داریم کنند می درو و دکارن می برنج هائیکه ماشین قبیل از کشاورزی کوچک وسایل و آبیاری های پمپ و کشاورزی
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 به کند می کمک بسیار شد دایر که کشاورزی مکانیک هنرستان این و نداشتیم آنها مرمت و تعمیر برای متخصصی تاکنون

 و رود نمی هدر ها سرمایه این و اند کرده مصرف راه این در مردم که ای سرمایه فقط و آالت ماشین این نگاهداری و تعمیر

 یا هنرستان هر بود مرسوم براین سابق اند کرده تأسیس بخش در را موسسه دو این که خوشحالم من زبا شود می ذخیره

 این کردم خواهش من کردند می تأسیس شهرستان یا استان مرکز در آمدند می کننند تأسیس خواهند می که مقدماتی دانشسرای

 مقدماتی دانشسرای و گرگان آباد علی در را کشاورزی مکانیک هنرستان معنی این به بخش در گذاشتند و بردند را مدرسه

 توانیم می ما آنجا و صحراست ترکمن مرکز اصطالح به و است تراکمه مراکز از مزرعه شاه زیرا مرزعه، شاه در هم را

 که کنم ضعر باید را این خودشان اولیه های محل به برگردانیم و کنیم تربیت آیند می حومه از که کسانی یا  بومی معلمین

 حرفه مدارس که دارم قبول را این ایم کرده کم کنیم کوشش و بگیریم شاگرد کنیم دایر مدرسه تکنیسین سطح در ما هرقدر

 یاد چیزی وار طوطی شاگرد و بشود تشکیل نیمکت چند و تخته یک از که نیست عادی مدرسه چون شود می تمام گران ای

 خواهد می هزینه و پول اینها همه و دارد استادکار و مهندس و ماهر تاداس و ماشین به احتیاج فنی مدارس بگیرد

----------------------------- 

 ٢٣دوره 

 ۱٣١۰ ماه شهریور ۱ شنبه سه ۲جلسه  ۲۳دوره 

 شهرستان به مربوط گذاری قانون دوره سومین و بیست انتخابات پرونده محتویات طبق ـ (اول شعبه مخبر) ناوی دکتر

 ـ ٨٣٢٣ شماره نامه طی انتخابات بر نظارت مرکزی انجمن تشکیل بمنظور فرمانداری (کاوس گنبد) نگرگا دشت

 از جلسه در حاضر شدگان دعوت. است آورده بعمل دعوت محل ومعتمدین ششگانه طبقات نفر شش و سی از ۱/۱/۱٩

 تشکیل و رئیسه هیأت انتخاب از پس انجمن و اند کرده انتخاب را مرکزی انجمن البدل علی و اصلی اعضای خود بین

 آراء قرائت از پس و است آورده بعمل رأی اخذ ۱٩/۱/٣٢ جمعه روز در قانونی تشریفات سایر انجام و فرعی انجمنهای

 انتخاب ملی شورای مجلس بنمایندگی رأی ٣٠٣٩٢ مجموع از رأی ٣٢۵۱١ اکثریت با فهیمی هللا رحمت آقای شده مأخوذه

 . اند گردیده

 طرف از قبولی اعالم از پس انجمن نرسیده انجمن بدفتر شکایتی هیچگونه شکایات قبول مقررجهت موعد در چون

  . است کرده اعالم را خود انحالل و صادر بعدی منتخب و فهیمی هللا رحمت آقای بنام نامه اعتبار منتخبین

 تقدیم ملی شورای بدفتر شکایتی چون و داد رقرا رسیدگی مورد را گرگان دشت انتخابیه حوزه انتخابات پرونده اول شعبه

  . کرد تأیید را فهیمی هللا رحمت آقای نمایندگی و مزبور انتخابات جریان صحت بود نگردیده

  . میگردد تقدیم ملی شورای بمجلس آنرا گزارش اینک

 (است مبارک) شد تصویب اعتبارنامه (نشد اظهاری) ؟ـ نیست نظری ـ رئیس

 ٣١۱٢ ماه خرداد (۱) یکشنبه روز مجلس تمذاکرا مشروح صورت

 .گردید تشکیل ریاضی عبدهللا آقای ریاست به صبح نه ساعت مجلس

---------------- 
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  ۱٣۱٨ ماه بهمن (٧) یکشنبه روز ۱۴۱جلسه  ۲۳دوره 

 24بیاورند تشریف گرگانی دکتر خانم کنیم می شروع را دستور از قبل های نطق - رئیس

 بزرگ انقالب ارجمند همکاران ، رئیس آقای جناب ، آریامهر شاهنشاه بنام ، متعال خداوند بنام  - گرگانی دکتر خانم

 از دور و شتابزده و نیافته تکوین رویداد یک و ناگهانی و ظهور نو پدیده یک بهمن ششم انقالب با ایران اجتماعی

 .نبود ایران جامعه بنیادی دگرگونیهای مقتضیات و خصوصیات

 اصولی و بنیادی تحول یک و جانبه همه گذارنده تأثیر جهش یک عنوان به که بهمن ششم انقالب

 و اجتماعی و تاریخی وقایع و حوادث سلسله یک معلول داد تغییر را ما میهن و جامعه چهره

 ایران ملت حیات و تاریخ حساس زمان در یک هر که بود ایران مردم به مبتال اقتصادی مسائلی

 کشاورزی شئون در و برد تحلیل به را فئودالی پوسیده و کهنه نظام و داد ییرتغ را او سرنوشت ،

 (است صحیح) آورد انقالب اثرات و ارزشها اقتصادی ، صنعتی ،

 آزاد و نیرومند ایران های پایه آریامهر شاهنشاه رهبری به ملت و شاه انقالب اول دهه طول در

 (احسنت) رفتگ بنیاد قوی ای شالوده و شد مستحکم سربلند و

 و یافته آزادی انسانهای گرفتن حساب به زمینه در کشور نوسازی و صنعتی و اقتصادی توسعه از صرفنظر انقالب دهه تحوالت

 ایران ملت همه به و بود برخوردار مانند کم رشدی از ایران دموکراسی زیربنای ساختمان باالخره و دموکراتیک مجامع تشکیل

 . باشند شریک و سهیم خود وطن و شهر سرنوشت در تا داد فرصت

 . گذرانیم می مدنظر از یک یک اختصار طور به را انقالب گانه ٣٨ اصول

 شدند زمین دارای مرحله سه در ایرانی زارع لیونیم ٣۱ قریب ایران در ارضی اصالحات های برنامه اجرای با_  اراضی اصالحات

 رعیت ارتجاعی و کهنه مفاهیم میبردند سر به کشور در مزرعه هزار ١٩ حدود و دهکده هزار شصت به نزدیک در که دهقانان این و

 .کردند آغاز را نوین زندگی و سپردند تاریخ بایگانی به را ارباب و

 به مربوط های نامه آئین طبق که شرایطی اساس بر جنگلها شده ملی از پس کشور جنگلهای از برداری بهره_  جنگلها کردن ملی

 و گردید منسوخ انفرادی و خصوصی برداری بهره و شده کوتاه جنگلها از مالکین دست ترتیب بدین و گیرد می رتصو آمد وجود

 به مربوط کارخانجات احداث و فنی اصول به توجه با امروز و بخشید نجات نابودی و تخریب از را کشور جنگلهای ، شدن ملی اصل

 . شود می صحیح برداری هبهر عموم نفع به ملی سرمایه این از چوب صنایع

 تأمین آن اساسی هدف بود انقالب اول اصل مکمل اصل این_  ارضی اصالحات پشتوانه عنوان به دولت های کارخانه سهام فروش

 . بود ارضی اصالحات قانون اجرای جهت الزم مالی اعتبارات از قسمتی

 حال در اینکه به توجه با کرد فراهم را ایران کارگران دلگرمی و تشویق موجبات اصل این کارگاهها ویژه سود در کارگران شدن سهیم

 .دارند اشتغال فعالیت به کارگاهها و ها کارخانه در ایرانی کارگر هزار هشتصد و میلیون یک به قریب حاضر

 به انتخابات ونقان اصالح یکی بود نظر منظور اساسی هدف دو ۱٣ بهمن ششم انقالب پنجم اصل اجرای در_ انتخابات قانون اصالح

 از بتوانند انتخابات امر در قانون شرایط واجد و اجتماعی گروههای سایر دوش به دوش کارگران و دهقانان منتخب نمایندگان که نحوی

 به که کشور نفوس از نیمی اینکه دیگر و شوند برخوردار شده بینی پیش مملکت اهالی قاطبه برای ایران اساسی قانون که حقوقی

 . یابند نجات محرومیت از بودند انتخابات در شرکت از محروم انتخابات سابق قانون دهم دهما موجب

 و خیریه موسسات و بانکها و مدارس در و یافتند راه اجتماع به زنان حجاب رفع برنامه اجرای با شمسی ٣١٣۱ سال در آنکه با

 از ولی گرفت انجام مدنی قانون در زنان نفع به اصالحاتی و باشد باز زنان روی به اجتماعی امور و دولتی و خصوصی شرکتهای

 نمی نائل سیاسی و اداری مهم مشاغل به و نداشتند را مقننه مجالس برای شدن انتخاب و کردن انتخاب حق ،بودند محروم سیاسی حقوق

                                                                    
24

. در اثر تصادف ماشین و فوت نماینده گرگان مهندس قادرپناه، کرسی گرگان در نگرگا انتخابیه حوزه  6163سال تولد   11 نمایندگی دوره 

  مجلس خالی ماند و در نتیجه برای بقیه دوره مجلس بیست و سوم خانم گرگانی به وکالت پرداخت. 

http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124141
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124141
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124331
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124331
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124682
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124682
http://94.232.175.44/index.aspx?pid=16&SubjectID=124682
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 . شدند

 مردان با مساوی حقوق زنان داشت وجود ندهنرم نویسنده شاعر پزشک معلم دانشگاه استاد کرده تحصیل زنان آن در که ای جامعه در

 قطب و پارلمان به و رسیدند خود اجتماعی و سیاسی حقوق به زنان بود انقالب اصول از یکی که قانون انتخابات اصالح با .نداشتند را

 .یافتند را اجتماع حیاتی و حساس های

 مساوی حق صاحب بانوان و ساخت پاک ایرانی زن اجتماعی گیزند دامن از را ننگ لکه این آریامهر شاهنشاه ۱۵ اسفند هشتم فرمان

 .(است صحیح) شدند اجتماعی و سیاسی فعالیتهای در آنها همدوش و مردان با

 از خدمت به زن پزشک و لیسانسه و دیپلمه التحصیالن فارغ خدمت به اعزام و ٣١۱١ سال در زنان اجتماعی خدمات قانون تصویب

 فرستاد روستاها و شهرها قلب بر ایرانی برادران و خواهران به خدمت برای را زنان فعال و خالق قوه که ودب انقالب پنجم اصل نتایج

 . کرد ایجاد مملکت شئون در عظیم تحولی و

 . گرفتند قرار قانون حمایت مورد زنان خانواده حمایت قانون اجرای و تصویب با آن بر عالوه

 و شد افزوده دانشگاهها و مدارس در زن محصلین تعداد بر روز به روز گذشته سال یازده طی شد تر محکم ایران در خانواده اساس و

 .( است صحیح) دادند نشان احسن نحو به دانش و معلومات کسب و حساس مشاغل امور اداره در را خود شایستگی زنان

 خود هراناخو و برادران تا فرستاد روستاها قلب به را سپاهیان که است انقالب دیگر اصل سه بهداشت سپاه ، ترویج سپاه ، دانش سپاه

 .کنند ارشاد را

 که بود قضائی امنیت بیشتر تامین منظور به و آمد پیش ارضی اصالحات از بعد که بود ضرورتی داوری شوراهای و انصاف خانه

 . شد تفویض دهقانان خود به دهات در حاصله اختالفات مورد در دادرسی حق

 و مادی امکانات و نیرو تمام تجهیزات و همه برای مسکن ایجاد آن هدف که است انقالب یازدهم اصل کشور نوسازی ، آبها کردن ملی

 . اجتماعی رفاه و شغل تامین ایرانی های خانواده عموم برای جدید زندگی ایجاد برای معنوی

 . است انقالب دوازدهم اصل اداری آموزش انقالب

 ایران مردم عموم و بود برقرار کشور نقاط تمام در ملت و شاه انقالب سال دوازدهمین آغاز مناسبت به زدیرو که باشکوهی مراسم در

 با و کرده شرکت میدانند خود اجتماع رفاه و رشد عامل نیرومندترین آنرا و اند شده مند بهره برکت و پرخیر انقالب این قدرت از که

 شاهنشاه باد زنده ، شاه جاوید فریاد جا همه و داشته گرامی را روز این انقالب راحط و رهبر به نسبت خود عمیق شناسی حق ابزار

 صحیح) بود انداز طنین رود می پیش طالئی تمدن های دروازه سوی به آن مردم که کشور فضای در شادی و نشاط از موجی آریامهر

 (است

 گرگان شهرستان خود انتخابیه حوزه نیازمندیهای از تیقسم میدانم الزم هستیم انقالب سال دوازدهمین آستانه در که اینک

 . کنم بیان را

 . گومیشان شاه بندر دژ پهلوی گرگان راههای آسفالت _٣

 . گومیشان و پهلویدژ های بخش در ای حرفه و فنی آموزشگاه_ ٨

 . گرگان کشاورزی دانشکده _١

 .گرگان فرودگاه _ ۱

 . گرگان گومیشان پهلویدژ آباد علی شهرداریهای به کمک _۱

 . برق و کشی لوله آب روستائی راههای مسئله و روستائی جمعیت مراکز در درمانگاه احداث _۵

 . زیرزمینی چاههای حفر امتیاز اجازه _١

 .(احسنت_  احسنت) متشکرم. مهاره پمپ شدن دائمی _٢

------------------ 
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  . بفرمائید گرگانی دکتر خانم ـ رئیس

 پیوند سالروز با مقارن آذر نهم و بیست روز ارجمند همکاران ، ریاست محترم مقام اجازه با ـ گانیگر میهندخت دکتر

 . بود گرانقدر شهبانوی حضرت علیا و مهر آریا شاهنشاه بخش ثمر ازدواج

 رژیم که ودب ما ازگرامی پس آن ثمرات بزرگترین از ویکی بوده افزون روز وسعادت رفاه متضمن ایران ملت برای پیوند این

  (احسنت)ساخت همیشگی و جاودان را پهلوی دودمان و شاهنشاهی

 است برداشته ترقی و پیشرفت راه در تری تازه های گام روز هر ایران ملت گذرد می اعلیحضرتین مشترک زندگی از که سالی ـ٣۱

 ، فرهنگی امور ، جهات تمام در گیری چشم پیشرفتهای شاهنشاه خردمندانه رهبریهای نتیجه در که ملت و شاه انقالب( است صحیح)

 مقامی جهان پیشرفته کشورهای بین در امروزه که بود کشور المللی بین العاده فوق حیثیت کسب و ملی اجتماعی و سیاسی ، اقتصادی

  است صحیح) . دارد واال

 و رفاه تأمین.  نمایند می مساعی بذل هانیانج به ایران شناساندن و ایران ترقی برای جا همه خارجی سفرهای در شهبانو و شاهنشاه

 خواست پرتو در اند نمانده فارغ آن از ای لحظه تاکنون سلطنت روز نخستین که است شاهنشاه اصلی هدفهای از ایران ملت آسایش

 تا ، شود می محسوب جهان ثروتمند کشورهای از یکی امروز ایران و هستند برخودار آسایش و رفاه از ایران ملت امروز شاهانه

 (است صحیح. ) است امروز دهنده وام دیروز گیرنده وام که جائی

 کشور از ای نقطه هر در که محبت پر و رئوف قلب با ای فرشته صورت به خیریه امور زمینه در ما نیکوکار شهبانوی حضرت علیا

 (است صحیح) اند پیشاهنگ یاری در دهد روی مصیبتی که وقت هر جهان یا و

 و شادیها در شرکت و بودن مردم میان در فرمایند می چنین جائی در دارند گسستنی نا پیوند خود کشور مردم با شهبانو ضرتح علیا

 که بود پیش ماه یک همان( احسنت) هستم سرزمین این به متعلق کنم می حس که است وقت آن است بزرگ شادی من برای غمهایش

 و عالقه با روستا و شهر مردم عادی زندگی از رفته مردم میان به تشریفات گونه هر از ورد و فرمودند را کویر حاشیه تاریخی سفر

 زیست محیط نگهداشتن پاکیزه لزوم به را عمومی افکار دادن توجه برنامه که بود سبزوار در و ، آوردند عمل به دید باز خاص محبتی

  . فرمودند است تندستی و عمومی بهداشت ضامن که

 گرانقدر شهبانوی مهر آریا شاهنشاه مبارک پیشگاه به و داشته گرامی را روز این دشت و گرگان اهالی طرف از ندگینمای به من

 و خردمندانه رهبریهای تحت که هستم آرزومند و مسئلت متعال خداوند درگاه از را فرخنده پیوند این جاودانگی و نموده عرض تبریک

 دروازه به و برداشته ترقی راه در تری بلند های گام روز هر خود نیکوکار شهبانوی انسانی ایمجاهدته و مهر آریا شاهنشاه مدبرانه

 (احسنت. ) نهد گام بزرگ تمدن

 لحاظ از بخشی ثمر اثرات دیدار این که است ایران به ایشان بازگشت و کانادا از وزیر نخست جناب مسافرت پایان دیگر مطلب

  . (است صحیح) است داشته صنعتی و وکشاورزی اقتصادی

  : پردازم می خود انتخابیه حوزه نیازمندیهای از ای شمه به کرده استفاده فرصت از خاتمه در ، ارجمند همکاران

 توجه موضوع این به دولت است الزم دیدند آسیب پنبه قیمت سقوط علت به دشت و گرگان کشاورزان جاری سال در ـ٣

 طریق از زودتر چه هر است الزم ندارد خریداری و مانده کارخانجات در پنبه محصول از زیادی قسمت اکنون هم کند

 کارخانجات در موجود های پنبه تمام زودتر چه هر الاقل گیرند قرار حمایت مورد کشاورزان اقتصادی و پولی سیاستهای

 در دستوراتی وزیر نخست آقای جناب خوشبختانه نیفتد خطر آینده به سال محصول الاقل تا شود خریداری دولت بوسیله

  . است تشکر موجب که اند داده مورد این

 هزینه اینکه به توجه با ولی نموده لایر ٣٩/٩٩٩/٩٩٩ )ده میلیون( تنی قرار زا را گندم قیمت دولت گندم نرخ مورد در ـ٨

 هزینه با گندم تولید تا دهد افزایش را گندم قیمت دولت کشت سطح رفتن باال و گندم کشت تشویق برای است باال گندم تولید

  . بنماید تطبیق آن تولید عوامل های

 دانشجوی صدها اکنون هم زیرا باشد طبیعی علوم ـ دامپزشکی ـ کشاورزی های رشته دارای که دانشگاهی تأسیس ـ١
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 کنند نمی یداپ داخلی های دانشکده به دسترسی که هم ای عده و هستند تحصیل مشغول کشور مختلف نقاط از دشت و گرگان

 خصوص این در زودتر چه هر دولت است الزم نظر این از کند می پیدا سرنوشتی چه نیست معلوم و روند می خارج به

  . نماید اقدام

 مردم است آشامیدنی آب نداشتن میباشد بندرشاه منطقه ضروری و الزم بسیار موارد از که تر حیاتی و مهمتر مورد -۱

 ساحل از وبشکه منبع بوسیله و هستند محروم آب نعمت از شیالت زحمتکش کارمندان و انکارگر از آشوراده شیالت

 دراین که آنست آشوراده مردم پیشنهاد نمیکند را آنان های خانواده تکافوی بطوریکه میشود منتقل آب جزیره آن به بندرشاه

 است ماه چند که قاشلی قره بنام شاهربند یگرد روستای در ضمنا   آید بعمل آب رسانیدن جهت کشی لوله کیلومتر ٨ فاصله

 نیست معلوم نیامد بعمل چاه حفر جهت اقدامی گردیده تصویب تومان هزار چهارصد مبلغ به ای بودجه آب چاه حفر برای

 . داریم را مورد این اقدام و رسیدگی تقاضای مسؤل مقامات از ما چیست تعویق و مسامحه این علت

 جهت استانی بودجه سهمیه از دشت و گرگان نقاط بیشتر و بندرگز و بندرشاه – کردکوی یبخشها مردم درخاتمه -۱

 . هستند محروم حدی تا عمران نعمت از بنابراین نمیشود ضرورتها و احتیاجات رعایت میگویند و هستند ناراضی عمران

 عرایض دارم نشان مجلس ریاست جناب از که ای عالقه و همت با امیدوارم میدهم خاتمه را خود عرایضم جا بهمین

  (احسنت) برسانند مقامات به را اینجانب

 و صنعت و کشاورزی که حاال ولی نیامد گرگان به هواپیما مسافر بردن برای پیش سال ٣١ حدود در ـ فرودگاه ـ۱

 حیث این از بنشیند آن در مسافری هواپیمای بتواند که است فرودگاه فاقد است کرده پیدا توسعه حوزه این در جهانگردی

  . هستند فشار تحت در اهالی

  . آباد علی صنعتی هنرستان توسعه ـ۵

  . آباد علی خورشید و شیر مانی در مرکز توسعه ـ ١

  . گرگان آب خانه تصفیه ـ ٢

  . است موجود آن زمین که گرگانی درمانی مجتمع برای اعتبار تأمین ـ٠

  . اند داده رایگان به زمین هکتار ٣٩٩/ تراکمه شاهدوست مردم به که دژ یپهلو در کشاورزی آموزش مرکز ایجاد ـ٣٩

  گمیشان ـ شاهبندر راه آسفالت ـ٣٣

  .(احسنت ـ احسنت) مزرعه شاه در صنعتی مدرسه ایجاد ـ٣٨

 . بفرمائید اعظم پرتو آقای ـ رئیس

----------------- 

 ٢۴دوره 

خ یبود که در تار ین انتخابات دوران حكومت پهلوی، آخریزیبات رستاخا انتخای، یمل یمجلس شورا ۲٤انتخابات دوره  

كه در كشور  یانقالب ین دوره مجلس بخاطر فضایافتتاح شد. در ا ۱۳۱٥رمضان  ۲برابر با  ۱۳٥٤ور یشهر ۱۱

د. ك از آنها موفق به ادامه کار نشدنیچ یكار آمدند كه ه یچهار سال رو یر در طیبوجود آمده بود پنج نخست وز

ز یست و چهارم نی، عمر مجلس بیم سلطنتیندگان و سقوط رژیاز نما یاریبس یو استعفا مردمسرانجام بدنبال مبارزات 

 .دیان رسیبه پا ۱۳٥۱بهمن  ۲۱در 
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 (اول شعبه مخبر) – یزدی

 از پس هک است حاکی( کاووس گنبد) نگرگا دشت انتخابیه حوزه قانونگذاری دوره چهارمین و بیست انتخاباتی پرونده

 ١٠۵٢۱ از نتیجه در ماخوذه آراء قرائت از پس و آمده بعمل رای اخذ ٣١۱۱/١/١٩ز رو در قانونی تشریفات کلیه انجام

 شدند انتخاب قانونگذاریه دور چهارمین و بیست نمایندگی به رای ٨٨٩١١با سیدی قلی رحمان آقای رای
25

. 

 . شد شناخته مردود و گرفت قرار رسیدگی مورد که ردیدگ واصل انجمن دفتر به شکایت فقره چهار قانونی درمدت

 به نسبت اعتراضی هیچگونه قانونیر مقر مهلت در اینکه به توجه با پرونده محتویات به رسیدگی از پس اول شعبه

 صحت ٣١۱۱/۵/٨۲ دوشنبه روز جلسه در نرسیده ملی شورای مجلس ( بهکاووس گنبد) گرگان دشت حوزه انتخابات

 . کرد تایید را سیدی قلی رحمان آقای نمایندگی و کاووس گنبد شهرستانت اباانتخ جریان

 . میدارد تقدیم ملی شورای مجلس به آنرا گزارش اینک

 ۱٣١٤ شهریور ۱٧بتاریخ  ۱۱جلسه ۲۵دوره 

---------------------- 

  ۵۴جلسه  ۲۵دوره 

  . بفرمائید رضی میرعرب آقای_  رئیس

  محترم همکاران رئیس آقای جناب آریامهر شاهنشاه نامی نامب و خدا بنام_  رضی میرعرب

 همچنین و پرست وطن و شاهدوست تراکمه برای شاهنشاهی ٨۱١۱ سال ماه خرداد ١٣ و/  ١٩ جمعه و پنجشنبه روزهای

 ینا تاریخ بر تابان ئی ستاره همچون که است پرافتخاری روز کاوس گنبد پسند شاه و میان را مینودشت بخشهای مردم

 شاهنشاه همایونی اعلیحضرت تا یافتند افتخار دیگر بار منطقه این مردم ایام این در زیرا است گرفته درخشش مرزوبوم

 و شاهد افتخار با کاوس گنبد شهرستان از همکاران از تن دو باتفاق اینجانب نمایند زیارت را خود عالیقدر رهبر آریامهر

 عشایر و کاوس گنبد و بین به خان و پسند شاه و میان را مینودشت مردم انهشاهدوست احساسات ترین ابرازعالی ناظر

 ملت اندیشمند رهبر مبارک قدوم بدرقه که پاک احساسات همه آن مشاهده از و بودیم عزیزمان شاهنشاه به نسبت سلحشور

  . (احسنت ) بالیدیم می بخود میشد ایران

 مالکیت اسناد مبارکشان دست با شدند فرما تشریف کاوس گنبد تاریخی شهر به وقتی تاریخی سفر این در آریامهر شاهنشاه

 همکاران دادند قرار مخصوص تفقد مورد زندیگشان از پرسشی با را آنان نمایندگان به را کشاورزان از نفر ۵۱٩٩/

 به بنا اخیر سالهای در متأسفانه بود ملی سنت و آئین جزء کاوس درگنبد اسب پرورش دارند استحضار همانطوریکه محترم

 ایران شاهنشاهی تاریخ بزرگ فرماندهی سوی از اوامریکه با خوشبختانه بود افتاده رونق از اسب پرورش جهاتی و علل

 آریامهر شاهنشاه اوامر اجرای منظور به و شد گمارده همت ترکمنی اصیل اسب نژاد پرورش به نسبت یافت صدور شرف

  . (است صحیح) است نظیر کم جهان نقاط از بسیاری در که آمد ودبوج کاوس گنبد در عظیمی تأسیسات

 سفر در عزیزمان شاهنشاه و گرفت خاصی رونق دشت و کاوس گنبد در ترکمنی اصیل های اسب پرورش ترتیب بدین و

 نور تعهدوالی واالحضرت جام و فرمودند صادر را اسبدوانی نوین تأسیسات از برداری بهره اجازه کاوس گنبد به اخیرشان

 خیر با همیشه کاوس گنبد شهرستان به ما بزرگ شاهنشاه های فرمائی تشریف فرمودند اهدا آن برنده به را ایران ملت چشم

 کاوس گنبد و ورامیـان پسنـد شاه مینودشت، مردم سوی از اینجانب میباشد افتخارانگیز مردم برای و بود همـراه برکت و

                                                                    
ش٣١٣۵سیدی متولد، قلی رحمان 25  
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 را دشت و کاوس گنبد و مینودشت مردم آمادگی و داشته معروض همایونی مبارک اهپیشگ به را خویش قلبی های سپاس

 و شاه سازنده انقالب هدفهای تر وسیع چه هر پیشبرد و سلطنت جلیل خاندان و آریامهر شاهنشاه راه در بازی جان برای

  . (احسنت ) میدارم اعالم ملت

 مورد در را منطقه مردم استدعای فرصت از استفاده با وزیر نخست پارلمانی محترم معاونت شادمان دکتر آقای جناب

 خرید قیمت و گزاف گندم تولید های هزینه دارند اطالع همانطوریکه زیرا میرساند بعرض گندم خرید قیمت در نظر تجدید

 تقدیم وار تفهرس را مینودشت منطقه نیازمندیهای از ای پاره ضمنا   نیست بصرفه مقرون آنان برای کشاورزان از دولت

 بزرگ خداوند از میگذرم در آنها جزء جزء ذکر از کالم طول از جلوگیری برای و نمایم می مجلس رئیس آقای جناب

 صورت . خواستارم آریامهر شاهنشاه منویات اجرای راه در را هویدا عباس امیر آقای جناب خدمتگذار دولت توفیق

  . مینودشت منطقه نیازمندیهای

  . شده تمام آن ودوم اول قسمت که فرنگ فارسیان راه برای باراعت تأمین _ ٣

  . است کیلومتر ٣٩ حدود در که نوده نظامی پادگان به پسند شاه جاده سفالتآ _ ٨

  . دارد قرار اولویت در که انچیق فارسیان محل در تندرستی مرکز ایجاد _ ١

 .گرفته ارقر اولویت در که )؟( وامنان قریه روستائی راه احداث _ ۱

  . است کیلومتر ٣٢ حدود در رامیان به رضی قریه روستائی راه احداث _ ۱

 است مناسبی بسیار جای که قریه این آبشار در جهانگردی تأسیسات و گرفته قرار اولویت در که آباد شیر راه احداث _ ۵

  . پسند وشاه گرگان کاوس گنبد شهرستان مردم تفریح برای

  . دارد که خاصی زیبائی بخاطر رامیان گل چشمه در جهانگردی تأسیسات ایجاد _ ١

  . است منطقه کشاورزی ضرورت که مینودشت چای چهل سد احداث _ ٢

  . میباشد اهالی تقاضای مورد که درگالیکش شهرداری تأسیس _ ٠

  . (احسنت) میباشد کاوس گنبد شهرستان اهالی تقاضای مورد که کشاورزی دانشکده تأسیس _ ٣٩

 

  . بفرمائید سیدی آقای ـ  رئیس

 آریامهر شاهنشاه همایون اعلیحضرت مبارک موکب اجالل نزول محترم همکاران ، رئیس آقای جناب_  سیدی رحمانقلی

 جام دوانی اسب مسابقات برگزاری و شاهنشاهی ٨۱١۱ ماه اردبیهشت ١٣ و ١٩ مورخ جمعه و پنجشنبه روزهای در

 انجمن دوانی اسب نظیر کم و بزرگ میدان در ملوکانه مبارک پیشگاه در ضاپهلویر والیتعهد همایون واالحضرت

 و وشاهدوست مرزنشین مردم برای پهلوی شاهنشاهی سال پنجاه بزرگداشت ملی آئین موهبت پر ایام در اسب سلطنتی

  (احسنت ).  میباشد مباهات و افتخار کمال موجب و انگیز خاطره همواره کاوس گنبد شهرستان پرست میهن

 پایه بلند رهبر از منطقه این مردم اشتیاق و شور ناظر و شاهد گنبدکاوس مرزنشین مردم نمایندگان مذکور روزهای در

 که بودندهمانطور ساخته فراهم را منطقه این تعالی و پیشرفت بالیدیم بخود میهنی و پاک احساسات همه این از و ایران ملت

 کبیر رضاشاه نوین ایران گذار بنیان عنایات مورد همواره کاوس گنبد شهرستان عتصن و کشت منطقه دارند استحضار

.  بودند ساخته فراهم را منطقه این تعالی و پیشرفت موجبات زرخیز منطقه باین خود تاریخی مسافرتهای با که است بوده

 بر مبنی شمسی ٣١١٠ سال در خویش تاریخی فرمان صدور با نیز عالیقدر رهبر آریامهر شاهنشاه همایون اعلیحضرت

 را منطقه این کشاورزان کاوس گنبد روستائی مناطق کشاورزان بین سلطنتی امالک آبادی و روستا هزار دو از بیش تقسیم

 هم در و بزرگ های مالکیت تعدیل برای مؤثر گام اولین شاهانه اقدام این با و دادند قرار خویش خاص عنایات مشمول

 گردید منجر ملت و شاه بزرگ انقالب اول اصل استقرار به سرانجام که شد برداشته کشور در الکیم بزرگ اساس کوبیدن
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 را سلطنتی اراضی اسناد سفر رنج تحمل با بارها آریامهر شاهنشاه همایون اعلیحضرت نیز آن از پس ( است صحیح ). 

 و زمین صاحب خیرخواهانه و بزرگ اقدام این برکت از نیز آنان و فرمودند اهدا دشت و گنبدکاوس کشاورزان به شخصا  

 تقسیم های زمین در تملک احساس با و شاهانه عنایات به استظهار با کاوس گنبد زحمتکش کشاورزان.  شدند نو زندگی

 و بخشید تأثیر کشاورزی تولید سطح بردن باال در کشاورزان فعالیت و نیرو .کردند آغاز را وسیعی کوشش و تالش شده

 بهره با توانستند منطقه این مرزنشین مردم واقع در و گذاشت اثر پنبه کشت توسعه جمله از کشور صادرات به هنتیج در

 .بخشند رونق ایران نوین جامعه کشاورزی اقتصاد به مکانیزه زراعت و صنعت کشت نوین های شیوه از مندی

 بین را کشاورز نفر ۵۱٩٩ مالکیت اسناد کاوس دگنب به اخیرشان فرمائی ریفشت در آریامهر شاهنشاه همایون اعلیحضرت

 پاسخ که میفرمودند هائی پرسش آنها زندگی و کار وضع از مالطفت و مهربانی با و فرمودند تقسیم کشاورزان نمایندگان

 عشایر و دشت و کاوس گنبد نمایندگان قلبی های سپاس که میداند خود وظیفه لذا.  رسید له معظم شرفعرض به الزم های

 جانفشانی برای را منطقه این اهالی آمادگی و داشته تقدیم همایون معظم پیشگاه به را منطقه این پرست میهن و شاهدوست

 که دارد استدعا ملوکانه مبارک پیشگاه از همچنین ، نمائیم اعالم عزیز میهن اعتالی و آریامهر شاهنشاه به خدمت راه در

 (احسنت ).فرمایند اجالل نزول دشت و سکاو گنبد به ساله همه عزیزمان شاهنشاه

 نیز اروپائی درکشورهای حتی که اسب سلطنتی انجمن تأسیسات افتتاح اجازه صدور و آریامهر شاهنشاه فرمائی تشریف

 عشایر که شد باعث و بخشید عظیمی اعتبار و رونق سنتی آئین یک بعنوان بآن توجه و اسب پرورش به ، است کم آن نظیر

 های پیشرفت شاهد نزدیک آینده در ما جهت بدین و .دهند نشان توجه و عالقه اسب پرورش به پیش زا بیش ترکمن

 خود عرایض پایان در. بود خواهیم منطقه این در دوانی اسب مسابقات انجام و اسب پرورش زمینه در چشمگیری

 زودتر چه هر امر مسؤالن که دارد ظارانت و میرساند باستحضار زیر بشرح را دشت و کاوس گنبد منطقه اهالی مستدعیات

  : نمایند اقدام تقاضاها این انجام به نسبت

 لوله ضمنا   است شده تکرار بارها تقاضا این خواستارند را آبرسانی شبکه توسعه و تکمیل کاوس گنبد شهرستان اهالـی _ ٣

 برای و گردد مرتفع باید نیز نقص این و هنگردید منظور آن در فنی محاسبات شده گرفته نظر در آب جریان برای که هائی

 تابعه بخشهای و کاوس گنبد شهر در آبی کم مشکل گردد ایجاد سدی آب نرم و چای و چهل رودخانه بر گاه هر منظور این

  . شد خواهد طرف بر مزارع آبیاری و آشامیدندی آب نظر از

 آب شدید کمبود با رود گرگان غربی شمال و یشرق شمال قسمت روستانشینان و دشت و کاوس گنبد مرزی نوار _ ٨

 ایجاد همچنین و شده انجام نیز بآن مربوط مطالعات که چاه حفر مورد در باید میباشند مواجه ارتباطی راههای و آشامیدنی

  . آید بعمل الزم اقدام ارتباطی راههای

 فراهم محل در نیز امکانات و است یافته عوسی گسترش کشاورزی لحاظ از دشت و کاوس گنبد که نکته باین توجه با _ ١

  . گردد دایر صنعت و کشت عالی مدرسه یا کشاورزی دانشکده منطقه این در میکند ایجاب میباشد

 کاوس گنبد به گرگان از آهن راه ادامه به نسبت دولت دارد جا محموالت سایر و کشاورزی محصوالت حمل برای _ ۱

 . شود برآورده دممر دیرینه آرزوی تا نماید اقدام

 هم روستاهای به نسبت بخش این ، است ضروری تختخوابی ٣۱ بیمارستان تأسیس و ایجاد تپه مراوه مرزی بخش در_ ۱

 . شود تأسیس درمانگاه و بیمارستان یکباب آن ساکنان بهداشت و اهالی رفاه منظور به مینماید ایجاب و دارد مرکزیت جوار

 خرید و گردد تثبیت و تعیین تولیدی های هزینه اساس بر باید پنبه و گندم محصول یژهبو کشاورزی محصوالت قیمت _ ۵

 نوسانات آسیب از تا بپردازند زرع و کشت به راحت خیال با پنبه و گندم کاران کشت تا شود تضمین دولت طرف از نیز آن

  . باشند امان در خویش محصوالت قیمت



تورکمن و مسئله تورکمن در نطق های پیش از دستور نمایندگان                                                      آ. گلی        

 

 
78 

 اطراف روستاهای وآمد رفت امکانات اینکه بر عالوه اسفالته جاده به کالله به کاوس گنبد شوسه راه مرمت و تبدیل _ ١

  . میباشد مؤثر نیز کالله فرودگاه با مستقیم ارتباط در پذیرفت خواهد انجام سهولت به جاده این

 ایران مرزی نقاط تمام در که عشایری مدارس که فرمایند دستور دارد تقاضا پرورش و آموزش وزیر آقای جناب از _ ٢

  . گردد تشکیل نیز دشت و کاوس گنبد در برداشته در نیز مثبت نتیجه و گردیده تشکیل

 ساکن روستانشینان فوری درخواست مورد کوچک و بزرگ قوشان چای و قوشان آجی به کاوس گنبد راه احداث _ ٠

  . میبرند بسر شدید مضیقه در راه نداشتن لحاظ از که است رود گرگان شمالی

  . میباشد کرند و هوتن روستاهای ساکنین ضروری درخواستهای از اترک رودخانه روی فلزی پل ایجاد _ ٣٩

 دور روستاهای آموزشی کادر تأمین منظور به دشت و کاوس گنبد شهرستان در پسرانه مقدماتی دانشسرای ایجاد – ٣٣

  . میباشد ضروریات از دست

 های روستا های خواست در از پذیرفته پایان نیز آن مطالعاتی دوم مرحله که کاکا به کاوس گنبد اسفالته راه احداث _ ٣٨

 (احسنت) .میباشد مذکور راه مسیر ساکن

--------------- 

 ۱٣۴٧  بتاریخ ۴۱جلسه  ۲۵دوره 

  (بندرگز ـ  بندرشاه  ـ کردکوی مردم نماینده  لیوانی دکترعبدالسمیع) . بفرمائید لیوانی آقای - رئیس

 اعلیحضرت عالقه مورد بخصوص و گردیده شهر این نام بخش زینت شاه نام میباشدکه بندرشاه بخش سوم وضوعم... 

 با اکنون ولی یافته انتقال گرگان به آنجا از بعد که داشته دانشسرا قبل سال چهل در شهر این ، است بوده کبیر رضاشاه

 شایسته شده حاصل مرزنشین و ترکمن شاهدوست مردم دنتم و تحصیل در که پیشرفتی و آن موقعیت و جمعیت به توجه

 پرورش و آموزش وزارت از بندرشاه مردم شود دایر بندرشاه در دختران یا پسران مقدماتی دانشسرای یک که است

 موجب بندرشاه بخش در که دیگری مهم موضوع بپوشانند عمل جامعه حیاتی و مهم تقاضای باین که میکنند درخواست

 کارگران شریف مردم این بطوریکه میباشد آشوراده جزیره شبه پرست وطن و زحمتکش مردم های محرومیت است تأسف

 این ، شود آورده آنان برای بندرشاه از قایق بوسیله منبع با بایستی و ندارند کافی بقدر آشامیدنی آب شیالت کارمندان و

 نونهاالن و نوجوانان برای پارک یا ورزش زمین نوع یچه مردم این ، ندارند خود های مرده دفن برای گورستان مردم

 باال مذکور نیازهای تأمین میباشد آشوراده مردم همه زبانحال گویای که حزبی کانونهای اعضاء خواسته ندارند خودشان

 _ ویکردک منطقه پرست وطن و شاهدوست مردم امیدوارم داده خاتمه خود عرایض به پیشنهادات این تقدیم با فعال است

 حیاتی و ضروری نیازمندیهای از که خود آرزوهای به تدریجی رسیدن شاهد نزدیک آینده در و بزودی بندرگز_ بندرشاه

 آقـای به را وقتم بقیـه ایران پاینده ، شاه جاوید ، شد خواهـد برآورده رستاخیـز سایـه در امیـد ایـن و بشوند میباشد آنها

 . (احسنت ) میدهـم کبیری

------------------ 
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 ٨۱٣۶ ماه خرداد ٨۱ شنبه سه ۱۰۵جلسه  ۲۵دوره 

 بفرمائید لیوانی آقای - رئیس

 نامش که بندرشاه بخش میکنم، اشاره مختصرا   بندرگز و کردکوی و شاه بندر یعنی خودم انتخابیه حوزه محرومیتهای ...از

 به مراسمی حتی و بوده کبیر شاه رضا اعلیحضرت پهلوی هسلسل سردودمان شدید توجه مورد و است شاهنشاه نام به مزین

 افتادگی عقب این ولی دارم یاد به را آنها بودم بندرشاه در و بودم بچه که زمانی در من میشود انجام آنجا در دوانی اسب اسم

 زحمت اج همه پیشبرد برای مسئوالن همه که همانطور امیدوارم میکند خورد مرا میخورد چشم به امروز که محرومیت و

 را بندرشاه کنم عرض محترم همکاران خدمت هم دیگر مطلب یک. بگیرد قرار توجه مورد پیش از بیش هم اینجا میکشند

 میکنند زندگی اینجا در جمعیت نفر هزار سی و است بندرشاه غرب که ساحلی قسمت یک کرده تقسیم قسمت دو به آهن خط

 و پیرزنان همینطور و باشد داشته احتیاج طبیب و بیمارستان به شب فنص مریض اگر و ندارند راه شهر داخل به اینها

 و برسانند درمانی بخش و شهر مرکز به را خودشان نمیتوانند دارند پزشک به فوری نیاز که وقتی اطفال و پیرمردان

 دو تومان یک جای به میگویم تاکسی رانندگان به میروم بندرشاه به بنده وقتی نمیرود شهر طرف ان به تاکسی اصوال  

 ماشین هوائی پل یک به منطقه این و نمیکنند را اینکار متأسفانه اما برسانید شهر طرف آن به را مردم ولی بگیرید تومان

 هر به دارم استدعا دارند اطالع خوبی به مسلما   بندرشاه اوضاع از که شادمان دکتر آقای جناب از من دارد احتیاج رو

 آماده آنها و کردم صحبت آهن راه با من بفرمایند تأمین است الزم که کجا هر از را آن بودجه و دمیدانن مصلحت که طریقی

 که است بلندی نردبان مثل که اند کرده درست پیاده عابر پل یک االن شود ساخته پل این تا کنند اقدام باره این در که اند

 طرف آن به خرید برای ناچارند مردم این بروند باال آن های پله از و کنند استفاده آن از نمیتوانند ابدا   چاق و پیر اشخاص

 بنده انتخابیه حوزه نمیکند دوا را دردی پل این کنند استفاده پیاده عابر پل این از میتوانند چطور پر زنبیلهای با و بروند شهر

 پل این بگیرد قرار توجه مورد بیشتر موضوع این میکنم استدعا ولی دارد زیادی گرفتاریهای بندرشاه و کردکو و گز بندر

 (احسنت.)ندارم دیگری عرض آنجاست مردم هدهند نجات

------------------ 

 ٨۱٣۶ ماه آبان( اول) یکشنبه ۱۲۴جلسه  ۲۵دوره 

 . بفرمائید سیدی آقای ـ رئیس

 همایون اعلیحضرت تسعاد با میالد خجسته آبان چهارم روز ، گرامی همکاران ، رئیس آقای جناب ـ سیدی رحمانقلی

 کشورمان پرست میهن و شاهدوست مردم و عزیز همکاران به را ایران اجتماعی عظیم انقالب طراح آریامهر شاهنشاه

 (احسنت) .مینماید آرزو بزرگ خداوند از را پهلوی جلیل خاندان شکوهمند سلطنت دوام و عمر بقاء .مینمایم عرض تبریک

 اجتماعی رفاه تأمین در همواره که ایران نیکوکار و محبوب شهبانوی پهلوی فرح تعلیاحضر فرخنده زادروز میمنت به

 و معتمدان از عده کثیری حضور با شاهنشاهی ٨۱١۵ مهرماه ٨٨ جمعه روز در .میفرمایند صادر مؤکد اوامر ایران ملت

 روستای هزارمین رسانی رقب شبکه افتتاح مراسم رود گرگان شرقی شمال مسیر روستاهای و قوشان آجی روستای اهالی

 و ایران ملت خردمند رهبر آریامهر شاهنشاه همایون اعلیحضرت به نسبت حاضران احساسات ابراز میان در مازندران

 .شد برگزار سلطنت جلیل خاندان

 که اند شده مند بهره ای منطقه برق از پرست میهن و شاهدوست عشایر از روستائی خانواده هزاران مزبور شبکه افتتاح با
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 . بود خواهد مؤثر آنان زندگی بهبود و تحول در آن نتایج

 کارکنان کلیه همچنین و ای منطقه برق عامل مدیر و نیرو وزیر توکلی مهندس آقای جناب مساعی از میدانم الزم اینجا در

 . مینمایم قدردانی و تشکر صمیمانه نموده مجاهدت راه این در شریفی کارگران و

 منطقه روستاهای بقیه برق تأمین مورد در اند داده که ای وعده به توجه با دارد انتظار نیرو وزیر آقای بجنا از همچنین

 اوامر مربوط مسؤالن به است اهالی شدید نیاز مورد که شاهنشاهی ١١ ـ ١۵ سال در مرزی نوار و دشت و کاووس گنبد

 . نمایند صادر مقتضی

 از فراوانی مقدار که است کشاورزی وسیع مناطق از یکی گنبدکاووس:  رنددا استحضار گرامی همکاران همانطوریکه

 تعمیم و توسعه بر مبنی آریامهر شاهنشاه مؤکد اوامر از الهام با میدانم الزم ابرایننب میکند تأمین را کشور پنبه و جو ، گندم

 است داده قرار اولویت در را اورزانکش از حمایت که آموزگار جمشید دکتر آقای جناب دولت برنامه و ایران کشاورزی

 : میرسانم عرض به مطالبی

 و کشاورزی آالت ماشین قیمت رفتن باال و کشاورزان مهاجرت بعلت اخیر سالهای در متأسفانه کشورمان در کشاورزی

 جنبه آفات عدف به مربوط وسایل و سموم قیمت افزایش و کشاورزی کارگران دستمزد بودن باال و آن کمیابی و یدکی لوازم

 دفعتا   جاری سال در پنبه قیمت مثال بعنوان است شده کشاورزی مطلوب توسعه و رشد مانع و داده دست از را سوددهیش

 مطرح را سؤال این همیشه کاران پنبه .اند شده روبرو فراوانی مشکالت با کار پنبه کشاورزان جهت این از و یافته کاهش

 نمیگردد؟ اقدام پنبه تخم بافزایش نسبت و نگهمیدارند پائین حد در ار پنبه تخم قیمت چرا که میسازند

 از بعضی مورد در کشاورزی لحاظ از که اینست نیز هدف و است کشاورزی کشور یک ما کشور هم هنوز آنجائیکه از

 کشاورزی های سیاست به مربوط های برنامه در کشاورزان از حمایت مسئله بنابراین برسیم کفائی خود به محصوالت

 .بود خواهد ناپذیر انکار ضرورتی

 درست شاید اینکار البته یابد افزایش کشاورزی محصوالت قیمت نمیدهد اجازه کنندگان مصرف از حمایت بخاطر دولت

 گرانتر کشاورزی وسایل تا گرفته زندگی وسائل از را خود مایحتاج تمام کشاورزان که اینجاست کالم جان و مسأله اما باشد

 صحیح.) میسازد مواجه ای عدیده مشکالت با را آنها امر همین و میفروشند تر ارزان را خود محصوالت تمام و ندمیخر

 (است

 و کشاورزی سیاست مسأله که فرمایند مقرر دارد انتظار آموزگار جمشید دکتر آقای جناب خدمتگذار و شایسته دولت از لذا

 کشاورزان آگاهی به را ها بررسی نتایج و دهند قرار دقیق بررسی وردم مختلف دیدگاههای از را کشاورزان از حمایت

 . برسانند

 تولیدی های هزینه اساس بر کشاورزی محصوالت قیمت تثبیت گیرد قرار خاص عنایت مورد باید که مسائلی از دیگر یکی

 ...است دولت سوی از آن خرید تضمین و

 تقدیم که ام انتخابیه حوزه نیازمدیهای و مستدعیات به که دارد تقاضا آموزگار دکتر آقای جناب خدمتگزار دولت از اینک

 علوم وزارت سرپرست و پرورش و آموزش وزیر گنجی دکتر آقای جناب از ضمنا   و فرمایند مبذول خاص عنایت میگردد

 . مینمایند سپاسگزاری صمیمانه کاووس گنبد در آموزشی واحدهای ایجاد بخاطر عال آموزش و

 : دشت و گنبد شهرستان مردم آموزشی نیازهای

 . تحصیلی راهنمائی دانشسرای ایجاد ـ ٣

 . تکنولوژی انستیتو ایجاد ـ ٨

 . کشاورزی ای حرفه آموزشگاه ایجاد ـ ١

 . کشاورزی دانشکده ایجاد ـ ۱
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 برای خصوصم بودجه همچنین و آن نوسازی و مدارس ایجاد برای کاووس گنبد مرزی منطقه آموزشی بودجه افزایش ـ ۱

 . است ضروری مرزی نوار در مدارس احداث

  دارد ضرورت غیره و بافی قالی قبیل از دستی صنایع توسعه و محلی هنرمند زنان تربیت منظور به هنر انستیتو ایجاد ـ ۵

 . کند پیدا بیشتری گسترش آنجا در آموزشی امور تا گردد تشکیل ای منطقه شورای تپه مراوه مرزی بخش در ـ ١

 کاووس گنبد روستاهای و شهر آشامیدنی آب تأمین

 . بخشند سرعت شهرداری از را آب سازمان گرفتن تحویل نیرو وزارت ـ ٣

 با کمبود رود گرگان غربی شمال و شرقی شمال و مرزی نوار در بخصوص کاووس گنبد شهرستان روستاهای اکثر ـ ٨

 . گردد تأمین روستاها آشامیدنی آب چاه حفر با است الزم ،هستند روبرو آشامیدنی آب شدید

 ها وام نیاز مورد آب تأمین به توجه ، دامپروری به پرست میهن و شاهدوست مرزداران بویژه مردم از بعضی اشتغال ـ ١

 .میسازد ضروری را

 . گردد تسریع پذیرفته پایان آن مطالعاتی اول مرحله که آب نرم و چای چل رودخانه روی سد احداث ـ ۱

  روستائی راههای احداث و کاووس گنبد به آهن راه ادامه

 . است مردم همیشگی های درخواست از کاووس گنبد به گرگان آهن راه ادامه ـ ٣

 . گردد تأمین آن اعتبار باید و پذیرفته پایان آن دوم و اول مطالعات مراحل که کاووس گنبد به وشمیگر سد راه ادامه ـ ٨

 تپه مراوه راهی سه به گلیداغ طریق از راه به مبرم نیاز و است کشاورزی و دامدار مرکز و پرجمعیت روستائی گلیداغ ـ ١

 . دارد کیلومتر ٨٩ بطول

 . ضروریست تپه علی ملک و تپه محمد قره و تپه آبادان روستاهای برای راه احداث ـ ۱

 . است واجب آباد عزیز به گوکجه راهی سه از راه احداث ـ ۱

 . شود تأمین باید آن بارتاع فقط که کاووس گنبد به کاکا راه ادامه ـ ۵

 . است ضروری کیلومتر ٨۱ بطول کاووس گنبد به گچن یسیر از راه احداث ـ ١

 . است واجب ،میدهد اتصال بهم را کرند و هوتن بزرگ روستای دو که اترک رودخانه روی بر فلزی پل ایجاد ـ ٢

 کاووس گنبد جوانان سالم تفریحات تأمین

 قرار اساس بر آن معادل باید که است شده آوری جمع لایر ١١٩٨٩٩٩ حدود در مبلغی جوانان کاخ احداث منظور به ـ ٣

 . شود اقدام آن ساختمان تسریع در دارد ضرورت لذا است آماده هکتار یک مقدار به زمین و شود تأمین دولت سوی از قبلی

 یک آن ساختمان برای .است کاووس گنبد پرست میهن و شاهدوست نانجوا همیشگی خواستهای از جوانان خانه ایجاد ـ ٨

 در دارند نیز قول که سرخ شیروخورشید جمعیت عامل مدیر خطیبی دکتر آقای جناب از ،یافته اختصاص زمین هکتار

 . فرمایند تسریع آن ساختمان تسریع

 : دشت و کاووس گنبد کار پنبه کشاورزان نیاز

 اساس بر پنبه قیمت تثبیت بفرد منحضر راه اینجانب بنظر ـ است نموده نگران شدیدا   را کار پنبه نکشاورزا پنبه قیمت تنزل

 قیمت از قیمت چناچه پنبه بازار رونق سالهای در که معنی بدین.  است دولت طرف از آن خرید تضمین و تولید هزینه

 بالعوض کمک اب دولت امسال مثل رکود سالهای در و نیست کمک به احتیاجی باشد آن معادل یا و شود بیشتر شده تثبیت

 معلوم را کار پنبه کشاورز تکلیف تا گردد اتخاذ دیگری تدابیر یا کنند جبران بازار قیمت با را شده تثبییت نرخ التفاوت مابه

 . سازند

--------------- 
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  بتاریخ ۲۰۳جلسه  ۲۵دوره 

  ماموران بکمک شاهدربندر منوچهرطاعی توسط مردم مراتعغارت مسئله   

 بندرگز ـ  بندرشاه ـ  کردکوی مردم نماینده ـ  لیوانی دکترعبدالسمیع

 بندرگزبمن بندرشاه ـ کردکوی ازمنطقه من موکلین ازجانب دهنده وتکان مفصل هاوطومارهای نامه ازمدتهاقبل

 هاواجحافاتی وستم میکند قتو دولتی ومقامات مسئوالن توجهی وبی عالقگی هاوبی مهری ازبی حکایت که مرتبامیرسد

 ازهرچیز راپیش مردم خشم که مهمی کردندوازموارد بیان شده وبندرشاه کردکوی منطقه دامداران و کشاورزان درحق که

 مردم دردست دام وتعلیف دامداری پروانه که باشدزمانی وسودجومی غیرکشاورز ای عده به مراتع واگذاری برانگیخته

 ازامرا که معدود ای عده خشنودی برای چرابایستی داشتند دردست راهم دام تعلیف حق کرایه پرداخت وقبض بوده

 نهاآ رادراختیار ومراتع زراعتی زمینهای نمیدانند کشاورزی از باشندوچیزی می دولت بازنشسته منصبان وصاحب

 وموجبات نمایند خانمان ودبیب گاووگوسفند انهاچندراس زندگی تنهاسرمایه راکه دامدار تعدادزیادی درعوض ولی بگذارند

 دسته رادراختیاراین آوری وسرسام هنگفت وامهای مسیرچه دراین نمایند رافراهم شریف گروه این نارضایی و عصبانیت

 شرکت بوسیله آموزشگار جمشید آقای دبیرکلی درزمان که حزبی درجلسه مورد دراین میداند غیرکشاورزقراردادندخدا

 ومدارک بادالئل کشاورزی وزارت وزیراسبق روحانی حضورآقای در قبل دوسال بود شده تشکیل دومجلس نمایندگان

 منوچهرطاعی بنام شخصی که میکند حکایت مفصل ازطومارهای یکی اکنون نرسید بجایی اما کردم اعتراض قوی

 ودرنتیجه نسرگردا ودامداران.  داد اختصاص وقت ماموران خودبکمک امورشخصی برای را مردم مراتع دربندرشاه

 مسببین دامن دامداران این های خانواده نفرین که است فروختندمعلوم ارزان خودرابناچاربقیمت دامهای انان اغلب

 دولت ازطرف اقداماتی وبندرگز وبندرشاه کردکوی شریف مراتع دامداران برگرداندن تقاضامیشودبرای راخواهدگرفت

  . آید بعمل خدمتگزاروقت

 در وبندرگز وبندرشاه کردکوی درمنطقه سیل وقوع درزمان دربهارامسال که است توجهی وبی دیگرکوتاهی موضوع

  . آمد بعمل مربوط ومسئوالن کشاورزی وزارت ازطرف مناطق این کشاورزان به وارده خسارات مورد

 پنبه کشت به ارب وتاسه رفت ازبین من انتخابیه حوزه کشاورزان وزرع کشت کلیه که ل امسا بهاری سهمگین ازسیل پس

 امداد صندوق قرارشدازطریق آمد بعمل وقت باحضورمسئوالن گرگان درفرمانداری که متوالی باجلسات پرداختند

 به ووام باقرض که مردمی باین خسارت هنوزازجبران ولی شود پرداخت مردم باین سیل از ناشی خسارات روستاییان

 سهل راچنین ایران شریف ومردم جامعه دردهای که است جزاین مگر نشده کردندخبری اقدام خود زراعت مجدد کشت

 فراهم کشوررا شریف مردم مفیدرضایت بااقدامات که است همان گیریم بدست باید که کلیدی ان پس ایجادکرده ها انگاری

 ( احسنت ـ احسنت) آورند بعمل الزم موارداقدام حاضردراین دولت که انتظاردارم من نماییم

------------------ 
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  ۱٣۱٧ ماه دی ٨۱ پنجشنبه بتاریخ ۲۰۴جلسه  ۲۵دوره 

  سیدی آقای وسیله ازدولت سئوال 

  ملی شورای مجلس محترم ریاست                                       
 

 نموده مکررشکایت وبندرشاه گومیشان ،پهلویدژ ،گرگان ،گنبدکاووس شهرستانهای ازمردم وگروهی کشاورزان احتراما

 هیات مطلق وقدرت باحمایت مزین رکتیمسارسرلش ازجمله اختصاصی حسابداری مقامات گذشته درسالهای که ومینمایند

 بومی متنفذغیر وابسته وافراد سیاسی های شخصیت به روستا و شهر درسطح را مردم وملکی متصرفی اراضی حاکمه

 ساختند ومحروم ید خلع خویش واجدادی آبا های اززمین را اراضی اصلی صاحبان از کثیری گروه درنتیجه واگذارنمودند

 جناب مقررفرمایند است لذاخواهشمند .شدند متصرف وابسته وسازمانهای وافراد سلطنتی راخاندان اراضی ازاین وقسمتی

 ماموردرزمینه نفری سه هیئت گویند پاسخ و  بهمرسانیده حضور ملی شورای مقرردرمجلس دروقت وزیردادگستری قایآ

 های شخصیت اسامی صورت وضمنا است داشته مبذول اقدامی نهاچهآ اراضی واسترداد شاکیان حقوق احقاق برای و وقف

  . نمایند اعالم ملی شورای مجلس به را غیربومی وابسته متنفذ وافراد سیاسی

 ملی شورای درمجلس گنبدکاووس تانشهرس مردم نماینده  ـ سیدی رحمانقلی                                                   

--------------- 
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26
می باشد که درباره  

 نطق قبل از دستور وی معلوماتی کسب نشد.
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