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چكيده مشزوح مذاکزات  ۲۴دوره مجلس شورای ملی
صٔعِ أل 
َشـزيٍ جهـخ عؿًي يجهؾ كٕعاي يهي صع ربعيز  ١٣يٓغيبِ ١٢٨٥سٕعكيضي يطبثك ثب
 ١٧كؼجبٌ ْ ١٣٢٤جغي لًغي ( ١٧اكزجغ  ١٩٠٦ييالصي) ثب َطك افززبديّ يظفغانضيٍ كبِ لبجبع
گلبيق يبفذًَ .بيُضگبٌ ايٍ صٔعح يجهؾ ،ثّ يٕجت يبصح كق َظبيُبيخ اَزشبثبد اػ ثيٍ طجمخ
اكغاف ٔ كبْؼاصگبٌ ٔ رجبع ٔ يبنكبٌ ٔ عٔدبَيٌٕ ٔ اصُبف اَزشبة گغصيضَض  .ايٍ يجهؾ ،لبٌَٕ
اؿبؿي ايغاٌ عا كّ يلزًم ثغ  ٥١اصم ثٕص صع ربعيز  ٨صي يبِ  ١٢٨٥ثّ رٕكيخ يظفغانضيٍ كبِ
١٥يٓغيبِ  ١٢٨٦ثّ ايضبی يذًض ػهي كبِ
ٔ پؾ اػ فٕد ٔي يزًى لبٌَٕ اؿبؿي عا صع
عؿبَض .ایٍ يجهؾ صع  ٢ريغيبِ  ٢٣( ١٢٨٧جًبصي انثبَي  )١٣٢٦ثّ رٕپ ثـزّ كض 
صٔعِ صٔو 
صٔييٍ صٔعح لبََٕگظاعي پؾ اػ يك ؿبل ٔ  ٤يبِ ٔ  ٢١عٔػ فزغد صع ربعيز  ٢٤فغٔعصيٍ يبِ ١٢٨٨
سٕعكيضي يطبثك ثب صٔو طيمؼضِ  ١٣٢٧افززبح كض  ٔ .ثّ صَجبل أنزيىارٕو صٔنذ عٔؽ صع  ٣صيًبِ
 ١٢٨٩يُذم كض 
صٔعِ ؿٕو 
ایٍ صٔعِ ،پؾ اػ ؿّ ؿبل فزغد صع ربعيز  ١٤آطعيبِ  ١٢٩٣سٕعكيضي يطبثك ثب  ١٧يذغو ١٣٣٣
رٕؿظ ادًض كبِ لبجبع افززبح گغصيض  .صٔعح ؿٕو يجهؾ كٕعاي يهي ثّ ػهذ كغٔع جُگ
جٓبَي أل ثيق اػ يك ؿبل صٔاو َيبفذ 
صٔعح چٓبعو 
ایٍ صٔعِ پؾ اػ  ٥ؿبل ٔ ْفذ يبِ ٔ ْلذ عٔػ فزغد صع أل ريغيبِ  ١٣٠٠سٕعكيضي يطبثك ثب
 ١٥كٕال  ١٣٣٩رٕؿظ ادًضكبِ لبجبع گلبيق يبفذ ٔ صع ٣٠سغصاص  ٧( ١٣٠٢طيمؼضِ )١٣٤١
پبیبٌ یبفذ 
صٔعح پُجى 
پُجًيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ٢٢ثًٍٓ يبِ  ١٣٠٢سٕعكيضي يطبثك ثب  ٥عجت  ١٣٤٢افززبح
 ٢١آطعيبِ ًْبٌ
كض .صع ایٍ صٔعِ ثٕص کّ ؿهطُذ لبجبعیّ يُذم كض ٔ يجهؾ يؤؿـبٌ صع
ؿبل ؿهطُذ عا ثّ پٓهٕی صاص .يجهؾ پُجى صع ربعيز  ٢٢ثًٍٓ  ١٣٠٤سبرًّ يبفذ 
صٔعِ كلى 
صٔعح كلى لبََٕگظاعي صع ربعيز  ١٩ريغيبِ  ١٣٠٥سٕعكيضي يطبثك  ٣٠طيذجخ  ١٣٤٤رٕؿظ
عضب كبِ افززبح ٔ صع ربعيز  ٢٢يغصاص يبِ  ٢٦( ١٣٠٧صفغ  )١٣٤٧پبيبٌ يبفذ .صع ايٍ صٔعِ يجًٕػبً
 ٢٧٦جهـّ رلكيم كض 
صٔعِ ْفزى 
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ْفزًيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ١٤يٓغيبِ  ١٣٠٧سٕعكيضي يطبثك ثب  ٢١عثيغانثبَي ١٣٤٧
ْـجغي لًغي افززبح ٔ صع ربعيز أل آثبٌ ٣٠ ١٣٠٩جًبصي االٔل  )١٣٤٩پبيبٌ يبفذ 
صٔعح ْلزى 
ْلزًيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ٢٤آطعيبِ  ١٣٠٩سٕعكيضي يطبثك  ٢٣عجت ْ ١٣٤٩ـ  .ق)
افززبح ٔ صع ربعيز  ٢٤صي يبِ  ١٧( ١٣١١عيضبٌ ١٣٥١سبرًّ يبفذ 
صٔعح َٓى 
ًَٓيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ٢٤اؿفُضيبِ  ١٣١١سٕعكيضي ثغاثغ ثب  ١٨طيمؼضِ  ١٣٥١افززبح
كض .طغح رأؿيؾ صاَلگبِ رٓغاٌ صع ایٍ صٔعِ رصٕیت كض  .صٔعح َٓى صع ربعيز  ٢١فغٔعصيٍ يبِ
 ٧( ١٣١٤يذغو  )١٣٥٤پبيبٌ يبفذ 
صٔعِ صْى 
صًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي عٔػ پُجلُجّ  ١٥سغصاص يبِ  ١٣١٤سٕعكيضي ثغاثغ ثب  ٤عثيغاالٔل ١٣٥٤
ْجغي لًغي افززبح كض ٔ صع  ٢٢سغصاص يبِ  ١٣١٦ف ٣عثيغانثبَي  )١٣٥٦پبيبٌ يبفذ 
صٔعِ يبػصْى 
يبػصًْيٍ صٔعِ صع  ٢٠كٓغيٕعيبِ  ١٣١٦سٕعكيضي يطبثك ثب  ٥عجت  ١٣٥٦افززبح ٔ صع ربعيز ٢٧
كٓغيٕع يبِ  ٤( ١٣١٨كؼجبٌ  )١٣٥٨پبيبٌ يبفذ 
صٔعِ صٔاػصْى 
صٔاػصًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ٣آثبٌ  ١٣١٨سٕعكيضي يطبثك ثب  ٢١عيضبٌ  ١٣٥٨افززبح
كض ٔ صع  ٩آثبٌ  ٩( ١٣٢٠كٕال  )١٣٦٠سبرًّ یبفذ  .صع كٓغیٕع ًْيٍ ؿبل ثٕص کّ ایغاٌ ثّ
اكغبل َيغْٔبی يزفميٍ صعآيض ٔ عضب كبِ اػ ؿٕی اَگهيـی ْب ٔاصاع ثّ اؿزؼفب گغصیض ٔ
ؿهطُذ ثّ پـغف يذًضعضب ٔاگظاع كض 
صٔعِ ؿيؼصْى 
ؿيؼصًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ٢٢آثبٌ يبِ  ١٣٢٠سٕعكيضي يطبثك  ٢٣كٕال ١٣٦٠
رٕؿظ يذًض عضب كبِ پٓهٕي افززبح ٔ صع ربعيز أل آطع ٢٤١٣٢٢طيمؼضِ  )١٣٦٢پبيبٌ يبفذ 
صٔعِ چٓبعصْى 
چٓبعصًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ٦اؿفُض يبِ ١٣٢٢سٕعكيضي يطبثك ثب أل عثيغ االٔل
ْ ١٣٦٣ـجغي لًغي افززبح گغصيض  .صع ایٍ يجهؾ ثغای َشـزيٍ ثبع پؾ اػ رکغاعی ثٕصٌ اصٔاع،
رؼضاص  ٨٠٠كبَضيضا ثغ ؿغ  ١٣٦كغؿي يجهؾ ثب ْى علبثذ کغصَض  .ایٍ صٔعِ صع  ٢١اؿفُض ١٣٢٤
( ٧عثيغانثبَي  )١٣٦٥سبرًّ يبفذ 
صٔعِ پبَؼصْى 
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پبَؼصًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي پؾ اػ يك فزغد طٕال َي ( ٢ؿبل ٔ چٓبع يبِ ٔ صٔ عٔػ ) صع ربعيز ٢٥
ريغيبِ  ١٣٢٦سٕعكيضي يطبثك ثب  ٢٨كؼجبٌ  ١٣٦٦افززبح ٔ صع ربعيز  ٦يغصاص يبِ ٢( ١٣٢٨
كٕال  )١٣٦٨ثّ پبيبٌ عؿيض 
صٔعح كبَؼصْى 
كبَؼصًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ٢٠ثًٍٓ يبِ ١٣٢٨سٕعكيضي يطبثك ثب  ٢١عثيغانثبَي
 ١٣٦٩ثب َشـزيٍ صٔعح يجهؾ ؿُب رٕؿظ يذًضعضب كبِ پٓهٕي پؾ اػ كق يبِ ٔ ؿيؼصِ عٔػ
فزغد افززبح گغصيض .رؼضاصی اػ کغؿیْبی ایٍ يجهؾ صع اسزيبع ججّٓ يهی لغاع گغفذ ٔ يصضق ٔ
صٔؿزبَق يجبدث يغثٕط ثّ َفذ عا کّ صع صٔعِ پبَؼصْى يطغح كضِ ثٕص صع ایٍ صٔعِ اصايّ صاصَض .
صع ربعيز  ٢٠يٓغيبِ ،يصضق عْجغ الهيذ يهي يجهؾ ،صٔنذ عا صع يٕعص يـئهّ َفذ اؿزيضبح
كغص .صع عٔػ ؿٕو اؿفُض  ،١٣٢٩پيلُٓبص يهي كضٌ صُؼذ َفذ ايغاٌ ثّ يجهؾ صاصِ كض ٔ
پؾ اػ رصٕيت يجهؾ صع  ٢٤اؿفُض ١٣٢٩صع  ٢٩اؿفُض ثّ رصٕيت يجهؾ ؿُب عؿيض صع ًْيٍ
صٔعِ ثب رًبيم ًَبيُضگبٌ يجهؾ ،صكزغ يصضق صع اعصيجٓلذ  ١٣٣٠ثّ َشـذ ٔػيغي اَزشبة
گغصيض .يجهؾ كبَؼصْى صع  ٢٩ثًٍٓ ٢٢١٣٣٠جًبصي االٔل  )١٣٧١سبرًّ يبفذ 
صٔعِ ْفضْى 
ْفضًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ١٧اعصيجٓلذ يبِ ١٣٣١سٕعكيضي يطبثك ثب  ٢كؼجبٌ
 ١٣٧١افززبح كض صع دبنی کّ اػ  ١٣٦كغؿي ًَبيُضگبٌ فكط  ٧٩كغؿي آٌ صاعاي ًَبيُضِ ثٕص .
ثّ صَجبل صعگيغی يصضق ثب يشبنفبٌ ،يصضق صع  ١٢يغصاص  ١٣٣٢طي عفغاَضٔيي صٔعِ ْفضْى
يجهؾ كٕعاي يهي يُذم ٔ كغٔع اَزشبثبد صٔعِ ْيجضْى يٕكٕل ثّ اصالح لبٌَٕ اَزشبثبد کغص .
ثّ َشـذ ٔػیغی
كبِ اػ فغصذ ػضو ٔجٕص يجهؾ اؿزفبصِ کغصِ يصضق عا ػؼل ٔ ػاْضی عا
گًبكذ .كبِ طی فغيبَی صع  ٢٨آثبٌ  ١٣٣٢صؿزٕع اَذالل يجهـيٍ عا صبصع كغص 
صٔعِ ْجضْى 
ْجضًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ٢٧اؿفُض يبِ ١٣٣٢سٕعكيضي يطبثك ثب  ١٢عجت ١٣٧٣
افززبح كض ٔ صع ربعيز  ٢٦فغٔعصيٍ يبِ  ٣( ١٣٣٥عيضبٌ ْ ١٣٧٥جغي لًغي) پبيبٌ يبفذ 
صٔعِ َٕػصْى 
َٕػصًْيٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع ربعيز  ١٠سغصاص يبِ  ١٣٣٥سٕعكيضي يطبثك ثب  ٢٠كٕال ١٣٧٥
افززبح كض  .صع ایٍ صٔعِ ثٕص کّ صٔعِ اجالؿيّ يجهؾ اػ صٔ ؿبل ثّ چٓبع ؿبل رغييغ یبفذ ٔ
رؼضاص ًَبیُضگبٌ اػ  ١٣٦رٍ ثّ َ ٢٠٠فغ افؼایق پيضا کغص  .صٔعِ يؼثٕع پؾ اػ چٓبع ؿبل صع ،
َٕػصْى صع ربعيز  ١٩سغصاص يبِ  ١٤( ١٣٣٩طيذجخ ١٣٧٩ثّ پبيبٌ عؿيض 
صٔعِ ثيـزى 
پؾ اػ اَزشبة ًَبیُضگبٌ ثّ صنيم اػزغاضٓب اَزشبثبد يُذم كضِ ٔ ثبع صیگغ پؾ اػ ثغگؼاعی
اَزشبثبد يجهؾ ثيـزى صع  ٢اؿفُض  ١٣٣٩يطبثك ثب  ٥عيضبٌ  ١٣٨٠افززبح گغصيض  .ایٍ يجهؾ
صع  ١٩اعصیجٓلذ  ١٣( ١٣٤٠طیمؼضِ  )١٣٨٠رٕؿظ ػهی اييُی يُذم كض 
صٔعِ ثيـذ ٔ یکى 
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اَزشبثبد يجهؾ ثيـذ ٔ يكى صع كٓغيٕع يبِ  ١٣٤٢سٕعكيضي ثغگؼاع كض ٔ يجهؾ ثيـذ ٔ
يكى پؾ اػ صٔ ؿبل ٔ ؿّ يبِ ٔ ثيـذ ٔ پُج عٔػ فزغد ،صع ربعيز  ١٤يٓغيبِ  ١٣٤٢سٕعكيضي
ثغاثغ ثب  ١٧جًبصي االٔ ل  ١٣٨٣افززبح گغصيض  .صع ایٍ صٔعِ ثغای أنيٍ ثبع كق ػٌ َيؼ جؼٔ
يُزشجيٍ ثٕصَض  .اػ ٔلبيغ صيگغ ایٍ صٔعِ رلكيم يجهؾ يؤؿـبٌ ؿٕو صع  ٢٨يغصاص  ١٣٤٦ثٕص.
صٔعِ ثيـذ ٔ يكى لبََٕگظاعي صع ربعيز ١٣يٓغ  ٣٠( ١٣٤٦جًبصي انثبَي  )١٣٨٧سبرًّ يبفذ 
صٔعِ ثيـذ ٔ صٔو 
ثيـذ ٔ صٔو يٍ صٔعح لبََٕگظاعي صع عٔػ جًؼّ  ١٤يٓغيبِ ١٣٤٦سٕعكيضي ،ثغاثغ ثب أل عجت
ْ ١٣٨٧جغي لًغي افززبح گغصيض  .پظیغف لطؼُبيّ كٕعای ايُيذ صعثبعِ ثذغیٍ ٔ جضایی آٌ اػ
ایغاٌ صع عٔػ پُجلُجّ يٕعر  ٢٤اعصيجٓلذ يبِ  ١٣٤٩صع جهـّ فٕق انؼبصِاي كّ ثُب ثّ رمبضبي
صٔنذ رلكيم كضِ ةٔص رصٕیت ٔ جٓذ اجغا ثّ صٔنذ اثالؽ كض  .ایٍ صٔعِ لبََٕگظاعي صع ربعيز ٩
كٓغيٕع يبِ  ١٩( ١٣٥٠عجت  )١٣٩١ثّ يُبؿجذ ثغگؼاعي جلٍ ْبي  ٢٥٠٠ؿبنّ ثّ يٕجت
فغيبٌ كبِ يُذم ٔ صع ًْبٌ عٔػ صٔعِ ثيـذ ٔ ؿٕو يجهؾ كٕعاي يهي ثّ ٔؿيهّ كبِ
گلبيق يبفذ 
صٔعِ ثيـذ ٔ ؿٕو 
يجهؾ ثيـذ ٔ ؿٕو ،عٔػ ؿّ كُجّ  ٩كٓغيٕع يبِ  ١٣٥٠سٕعكيضي ثغاثغ ثب  ٩عجت ١٣٩١
ْجغي لًغي افززبح كض ٔ .صع  ١٦كٓغيٕع يبِ  ٣٠( ١٣٥٤كؼجبٌ  )١٣٩٥سبرًّ يبفذ 
صٔعِ ثيـذ ٔ چٓبعو 
اَزشبثبد صٔعِ  ٢٤يجهؾ كٕعاي يهي ،يب اَزشبثبد عؿزبسيؼي ،آسغيٍ اَزشبثبد صٔعاٌ دكٕيذ
پٓهٕي ثٕص کّ ص ع ربعيز  ١٧كٓغيٕع  ١٣٥٤ثغاثغ ثب  ٢عيضبٌ  ١٣٩٥افززبح كض .صع ايٍ صٔعِ يجهؾ
ثشبطغ فضبي اَمالثي كّ صع كلٕع ثٕجٕص آيضِ ثٕص پُج َشـذ ٔػيغ صع طي چٓبع ؿبل عٔي كبع
آيضَض كّ ْيچ يك اػ آَٓب يٕفك ثّ اصايّ کبع َلضَض  .ؿغاَجبو ثضَجبل يجبعػاد لٓغيبَبَّ يهذ ايغاٌ
ٔ اؿزؼفبي ثـيبعي اػ ًَبيُضگبٌ ٔ ؿمٕط عژيى ؿهطُزي ،ػًغ يجهؾ ثيـذ ٔ چٓبعو َيؼ صع
 ٢١ثًٍٓ  ١٣٥٧ثّ پبيبٌ عؿيض 
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