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نماینده در ایران .عزرا .م .حکاک و
اوالده لیمیتد [انحصاری] تهران ایران
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داستان امتیاز نفت شمال
لیال ابراهیمیان/آغاز ماجرا به نیمه دوم سال 1322
برمیگردد؛ مذاکرات درباره امتیاز نفت شمال از
آبانماه سال  1322در زمان نخستوزیری سهیلی
و به صورت مخفی شروع شد ولی بعدها این راز
از پرده برون افتاد و روزنامهها درباره آن نوشــتند.
درفصــل پاییز نمایندگانی از کمپانیهای شــل،
سینکلر و اســتاندارد واکیوم به ایران آمده بودند؛
میخواســتند با نمایندگان دولت درباره تحصیل
امتیاز نفت در نواحی شمالی و جنوب شرقی ایران
مذاکره کنند .ایران هم دو کارشناس امریکایی به
نامهای هوور و کرتیس را برای مشاوره به تهران
دعوت کرد؛ فرمول معروف آنها پنجاه -پنجاه یا

تنصیف منافع بین دولت صاحب نفت و کمپانی
نفتی بود.اواسط سال  1323وقتی دولت به محمد
ســاعد مراغهای رســید نمایندگان مجلس از او
دربارهقراردادهاینفتیپرسیدند.نوزدهممردادماه
 1323نماینده بجنــورد و رضا رادمنش (دبیر اول
حزب توده) از دولت خواستند مذاکرات و رفت و
آمدهای نفتی را به مجلس گزارش دهند .رادمنش
شــتابزدگی دولت را نکوهید و گفــت« :بنده و
رفقایم با دادن امتیاز به خارجیها مخالفیم» .ساعد
قول داد که هیچ امتیازی بدون نظر مجلس واگذار
نخواهد شد .زمان گذشــت تا اینکه در شهریور
 ( 1323در اواخــر جنگ جهانی دوم) ســرگئی

کافتارادزه در رأس هیأتی از شوروی به ایران آمد.
اودرخواستدریافتامتیازانحصاریبهرهبرداری
از نفت کل استانهای شمالی را به دولت ایران ارائه
داد؛شوروی به دنبال آن بود که جای پای حضور
خود در ایران را محکم کند .کافتارازده در دیدار
با محمدرضاشــاه از آینده ایران و شوروی گفت
که در گرو این قرارداد است اما واکنش ایران این
بود که پیش از استقرار صلح نباید به هیچ کشور
خارجی امتیاز داد .او در مصاحبهای مطبوعاتی در
 ۲۴اکتبر  ۱۹۴۴در ســفارت شوروی درخواست
امتیازش را دوباره تکرار و رفتارهای «غیردوستانه و
غیرصمیمانه» دولت ساعد را تقبیح کرد و در لفافه
ایرانیها را به سرنگون کردن دولتشان فراخواند.
شوروی مدتها بود که به فکر نفت شمال ایران
بود؛ خرداد  1322این کشــور بدون اطالع ایران
و شاه تیمی متشــکل از کارشناسان زمینشناس،
مهندسی معدن و نفت به گیالن و مازندران فرستاد
تا درباره چنــد و چون ذخایر نفــت و گاز ایران
در شمال تحقیق کنند؛ گزارش این تحقیق برای
استالین شگفتآور بود و برای شاه ایران پیامدهای
غیرمترقبهای داشت .آنها گزارش کردند که ذخایر
نفت شــمال کمتر از جنوب نیســت؛ زمانی که
استالین در شهر باکو به فعالیت انقالبی مشغول بود،
این شهر را «بزرگترین شهر نفتی دنیا» میخواندند
و حاال اســتالین به فکر باجگیری از ایران بود .اما
دولت میخواست هر مذاکره یا امتیازی به پایان
جنگ و خروج قوای متفقین از ایران موکول شود.
پاسخ منفی ساعد به پیشنهاد شوروی ،کافتارادزه را
خشــمگین کرده بود و در این بین اعضای حزب
توده از تفاوت «امتیاز بد» و«امتیاز خوب» میگفتند

اعدام پزشک احمدی

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

پایان «انژکسیون»

در ساعت 6/20صبح روزیکشنبه۲۲مهر
ماه سال« ۱۳۲۳احمد احمدی» معروف
به پزشــک احمدی ،طبیب مخصوص
بهداری زندان نظمیه تهران که با روش
انژکســیون و تزریق آمپولهــای داغ،
آمپول هوا و ...آزادیخواهان و ناراضیان
سیاسی را راحت میکرد و پس از اشغال
ایران توســط متفقین و خلع ســلطنت
رضا شــاه در شــهریور  ۱۳۲۰به کشور
عراق گریخته و توسط مأموران نظامی
دولت عراق دستگیر و به مقامات ایران
تحویل گردیده بود ،در  30بهمن 1322
از طــرف دادگاه دیــوان عالی جنایی،
جرم وی محــرز و بنا به ماده  ۱۷۰قانون
مجــازات عمومــی به اعــدام محکوم
شــده ،در میدان توپخانه ،بــر باالی دار
رفت .آنچه میخوانید گزارش روزنامه
کوشش از مراســم اعدام نامبرده است
که در پی میآید«:برای مشــاهده اعدام
پزشــک احمدی از چهار ساعت و نیم
بعد از نصف شــب دیروز ،جمعیت از
اطراف شــهر به میدان سپه آمده و برای
تماشا در اطراف عمارت کالنتری مرکز
ازدحام کرده بودند».پزشــک احمدی
را آقایان انوشــیروانی دادیار استان یک
و دو ،ضیایــی رئیــس دفتر دادســرای
شهرســتان تهران و آقای دکتر شریف،
طبیب قانونی در زندان معاینه و ســپس
با اتوموبیــل زندان به میدان ســپه وارد
کرده بــه محل کالنتری بردند .از محل
کالنتری تقاضا نمود دستش را باز کنند
و بعد از اینکه گفته شد در صورتی که

تقاضایــی دارد اظهار کند ،قلم و کاغذ
خواســت و شرحی نوشــت که از این
قرار بود.
ëآخرین نامه پزشک احمدی
این حکم غیر قابل قبول شــما در تاریخ
 ۲۳ /۷ /۲۲که ســاعت پنج و نیم صبح
اظهار میدارید ،اوالً الزم بود قب ً
ال نتیجه
حکم دیوان عالی کشور را به بنده اعالم
دارید ،تاکنون تا این ساعت نشده چون
مســتندات حکم بدوی جعــل و تزویر
بوده و نسبت به مفاد حکم صادره جدا ً
معترضــم و تقاضای رســیدگی دارم.
طبــق شــق  3و  4از مــاده  466قانــون
اصول محاکمات جزایی راجع به اعاده
دادرســی دالیل اثبات جعــل و تزویر
در ضمن الیحه اعتــراض در ظرف ۱۰
روز به دیوان کشور خواهم کرد.ضمناً
آقایانی که اســامی آنها را در این ورقه
نوشــتم حاضر فرمایند ،امانتی نزد بنده
هست در حضور آقای دادستان تقدیم
دارم.
 -۱نماینده سفیر کبیر جمهوری دولت
امریکا  -۲ســفیر کبیــر بریتانیای کبیر
 -۳نماینده ســفیر کبیر دولت شوروی
 - 4آقا شــیخ علی مدرس مقیم خیابان

خانی آباد  -5حاجی سید محمد حسین
قنــات آبادی فرزند آقا ســید مصطفی
مرحوم  -6حاجــی میرزا عبداهلل واعظ.
بعد از حضور آقایان یک ساعت اجازه
نطق مرحمت فرمایند و اطفالم را حاضر
کنند ببینم و خردهریز اسبابی در شهربانی
و کربــا دارم آنها را بخواهید به اطفالم
بدهید.
محل امضای احمدی
پس از اتمام نامه و خواندن آن ،نماینده
دادستان هم اظهار نمود :انجام تقاضای
شــما برای مالقات این اشخاص مقدور
نیست امانت خودتان را با حضور افسران
شــهربانی به ما رد کنید .احمدی اظهار
داشت :پس اســتدعا دارم یک ساعت
اجازه نطق به من بدهید تا بیگناهی خود
را به مــردم ثابت کنم .ایــن تقاضا هم
در اثر عدم تطبیق بــا مقررات قانونی و
ضیق وقت مورد قبول واقع نشد.

 5آبان
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از سوی حزب توده راهپیمایی بزرگی
در تهران علیه دولت محمد ساعد
 1آبان
ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ملی ایران به برگزار شد .هدف از این راهپیمایی
دستور «میلسپو» امریکایی برکنار شد .میلسپو
واداشتن دولت به اعطای امتیاز
از آبان سال  1321به ریاست کل دارایی استخراج نفت شمال به شوروی بود.
ایران منصوب شده بود.

 2آبان

جنازه رضاشاه از
ژوهانسبورگ واقع
در آفریقای جنوبی با
هواپیما و توسط هیأتی
از درباریان به قاهره
منتقل شد.

 7آبان

دکتر مصدق در
مجلس شورای
ملی در مخالفت با
اعطای امتیاز نفت به
بیگانگان سخنرانی
کرد.

از زمان برقراری روابط رسمی دیپلماتیک
بیــن ایــران و ژاپن  91ســال میگذرد و
بدون شک پیچیدهترین دوره آن مربوط
به ســالهای جنگ جهانی دوم میشود.
در ابتدای روشــن شدن شعلههای جنگ
دوم ایران بیطرف؛ با ژاپن پیمان دوستی
امضا کرد ولی پنج سال بعد با فشار ارتش
متفقیــن و در اوج زمانــی کــه خلبانان
کامیــکازی ژاپنــی خــود را بهصورت
انتحاری به ناوهای امریکایی میکوبیدند؛
ژاپن به دشمن ایران بدل شد.
نخســتین نشانههای شــکلگیری روابط
ایران و ژاپن در قرن جدید به سال  1305و
دوران رضاشاه باز میگردد که نمایندگی
بازرگانی ژاپــن در تهران افتتاح شــد و
همیــن موضوع آغازی بود بر گســترش
روابط سیاسی دو کشور تا اینکه در سال
 1308ایران و ژاپن پیمان نامه سیاسی امضا
کردند و در سال « 1309عهد نامه مودت»
بین دو کشور بسته شــد .ایران هوهانس
خان ماســحیان دیپلمات و مترجم که از
ارامنه ایــران و ملقب به مساعدالســلطنه
بــود را بهعنوان نخســتین وزیــر مختار
در هفدهــم تیر  ۱۳۰۹به ژاپن فرســتاد و
ســفارت ایران در ژاپن گشــایش یافت.
بــا راهاندازی ســفارتخانه ،روابط ایران و
ژاپن در دهه  20بشــدت گسترش یافت

برای اولین بار پنی ســیلین یعنی همــان داروی قابل
مالحظهای که چند سال پیش بوسیله دو عالم بریتانی
فلمینگ و فلوری کشف گردید وارد ایران میشود.
مقداری تقریباً برای معالجه سی بیمار اخیرا ً با هواپیما
جهت معالجه بیماران غیر نظامی در این کشور وارد
شــده اســت و انتظار میرود که در آینــده مقادیر
دیگری تدریجاً به ایران برسد .نظر به اینکه در ایران
قریب  ۱۲میلیون نفر اهالی کشــوری وجود دارد لذا
این دارو در معالجات بسیار نادری بهکار خواهدرفت.
دلیل کمیابی پنی سیلین دو چیز است .اول آنکه تهیه
آن بسیار دشوار و گران میباشد.
دوم آنکه طبیعتاً نیروهای جنگی برای استفاده از این
دارو حق تقدم داشــته و مقادیر زیــادی الزم دارند.
اداره اقتصاد خارجی دول متحده امریکا پنی سیلین
را تحت نظارت کمیته مستشاران پزشکی خاورمیانه
گذارده و این کمیته چنین اعالم داشته است که نظر
به اینکه مقدار بســیار کمی از این دارو در دسترس
است لذا فقط برای معالجه بیمارانی داده میشود که

آقای پروفسور ابرلین ،آقای دکتر د.دیویس .کمیته
نظارت پنیسیلین آبادان از آقای دکتر اوجند ،دکنرا.
دیویس و دکتر ج .جیســون تشکیل گردیده است.
به این کمیتهها دســتور داده شده فقط تقاضاهایی را
بپذیرند که از طرف پزشکان معالج بیماران محتاج به
ایندارومیرسد.پزشکانمیتواننداطالعاتبیشتری
راجع به بیماریهای مهلک عفونی که ممکن است
با این دارو معالجه شــود را از طریق دریافت اوراق
درخواست به وزارت بهداری یا اداره بیمارستانها در
میدان بهارستان و یا این اوراق را از بیمارستان شرکت
سهامی نفت انگلیس و ایران  -آبادان بهدست آورند.
روزنامه ایران  -دوشنبه  15آبان 1323

سمت نمایندگی مقامات کشوری و لشکری ایران
حضور داشــتند.ژنرال دوگل بالفاصله پس از ورود
بطرف سفارت فرانسه رهسپار شد .
در طول خط سیر معزی الیه دسته های سربازان ایرانی
انتظامات را تأمیــن نموده و احترامات نظامی را بجا
می آوردند.اتباع فرانسه در باغ سفارت منتظر رئیس
دولت بودند و مقدم او را با مسرت وشعف استقبال
نمودند .پس از آن ژنرال در ســالن سفارت از اتباع
فرانسه پذیرایی کرد و در طی نطق ساده و مختصری
میهن پرستی ایشــان را تبریک گفت.در ساعت ۱۸
ژنرال دوگل به همراهی مســیو پیر الفــن ،به کاخ
مرمر برای مالقات بــا اعلیحضرت همایونی رفتند.

اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی رئیس حکومت
فرانسه را در تاالر آئینه پذیرایی و خیلی صمیمانه با
معظم له مذاکراتی فرمودند.شب یکشنبه به افتخار
ژنرال دوگل در سفارت فرانسه ضیافتی به شام داده
شد .ژنرال دوگل و همراهانش روز دوشنبه ساعت
 12و نیم از تهران بوسیله هواپیما حرکت نمودند.
روزنامه اطالعات -سه شنبه هفتم آذر 1323

ژنرال دوگل در تهران
روز یکشــنبه ساعت  ۱6دو هواپیما که حامل ژنرال
[شــارل] دوگل و مسیو ژرژ بیدو وزیر امور خارجه
و همراهان ایشان بود به فرودگاه مهرآباد وارد شدند
و مسیو پیر الفن ،نماینده حکومت جمهوری فرانسه
در ایران و کارمندان سفارت و نماینده سابق کمیته
نجات ملی فرانسه ،واردین را استقبال کردند .
اعلیحضرت همایونی شاهنشــاهی آقای سرلشــکر
[علی] ریاضی رئیــس دفتر نظامی دربار را از طرف
خود به فرودگاه اعزام فرموده بودند .عالوه بر این از
جانب دولت ایران آقای [عنایت اهلل] سمیعی رئیس
تشــریفات وزارت امور خارجه و آقای ســرهنگ
[عبدالحســین] حجازی فرماندار نظامــی تهران به

مرتضی قلی بیات (سها م السلطان) پس از
کنارهگیری محمد ساعد مأمور تشکیل کابینه شد.

 19آبان

روزنامه مردم ارگان حزب توده
در حمایت از واگذاری امتیاز
استخراج و بهرهبرداری از نفت
شمال به شوروی نوشت« :نواحی
شمالی ایران در حکم حریم
امنیت شوروی است و دولت
آن کشور از نظر امنیتی در ایران
منافع جدی دارد».

تا اینکه در  ۲۵مهر  9( ۱۳۱۸ســال بعد از
افتتاح سفارت ایران) یعنی حدود یک ماه
بعد از آغاز جنــگ جهانی دوم و زمانی
که ژاپن متحد آلمان بــود؛ ایران و ژاپن
با یکدیگر «پیمان دوســتی» امضا کردند.
این عهدنامه بین شواشی ناکایامازییوسی
وزیر مختــار ژاپن در تهران و مظفر اعلم
وزیر امور خارجه ایران امضا شد .پیمانی
که در بنــد اول آن و باتوجه به روزهای
شــروع جنگ جهانی دوم نوشــته شده
بود«:صلح خللناپذیر و دوســتی حقیقی
دائمــی بین کشــور شاهنشــاهی ایران و
امپراطوری ژاپن و همچنین بین اتباعشان
برقرار خواهــد بود».اما این جمله عم ً
ال 5

سال بعد با اعالن جنگ ایران به ژاپن زیر
ســؤال رفت .بهدنبال اشغال ایران در سال
 1320و با فشــار ارتــش متفقین ایران در
ابتدا درسال  1321سفیر خود از توکیو را
فراخواند و روابط دیپلماتیک دو کشور
قطع شــد و در نهم اسفند  1323رسماً به
ژاپــن اعالم جنگ کرد ،اگرچه که هیچ
وقــت و در هیچ جبهــه جنگی درگیری
بین ایــران و ژاپن رخ نــداد .البته با پایان
جنگ جهانی دوم ایــران بعد از حضور
در کنفرانــس صلــح سانفرانسیســکو با
ژاپن دوباره عهدنامــه صلح امضا کرد و
سفارتخانههای دو کشــور روز  10آبان
 1332بازگشایی شد.

دچار امراض شــدید عفونی بوده و زندگی آنها در
خطر باشد و ضمناً مسلم باشــد که این دارو آنان را
معالجه میکند و قب ً
ال هم در معالجه بیمار داروهای
سولفا بهکار رفته و نتیجهای گرفته نشده باشد .باوجود
این بیم آن میرود که فقط عده بســیار معدودی که
در این وضع قرار گرفتهاند بتوانند از آن استفاده کنند.
این کمیته فهرستی از بیماریهای عفونی منتشر کرده
و ضمناً این موضوع را تأکید کرده که پنی سیلین تمام
امراض را مداوا نمیکند و در بســیاری از بیماریها
مانند اسهال و حصبه بیاثر است .در ایران پنی سیلین
فقط در بیمارســتان رازی و بیمارستان سینا در تهران
و بیمارستان شرکت ســهامی نفت انگلیس و ایران
در آبادان که مراکز معالجه پنیسیلین تشخیص داده
شــده بهکار خواهد رفت .دو کمیته نظارت داخلی
پنیسیلین تشکیل شده تا این کمیتهها تصمیم بگیرند
که چه بیماری بوسیله این دارو در مراکز نامبرده تحت
معالجهقرارگیرد.کمیتهنظارتپنیسیلینازپزشکان
نامبرده تشــکیل شده است .جناب آقای دکتر اقبال،

 11آذر

 29آبان

ناو امریکایی فرانکلین ،پس از حمالت کامیکازی خلبانان ژاپن

ورود پنی سیلین به ایران

 18آبان

کابینه محمد ساعد
که در  27اسفند
 1322تشکیل شده
بود ،به کار خود
پایان داد.

از پیمان دوستی تا اعالن جنگ به ژاپن

و در حمایت از شــوروی به خیابــان آمدند و از
محل ساختمان حزب به سمت ساختمان مجلس
راهپیمایی کردند و خواســتار اســتعفای ساعد و
اعطای امتیاز شــدند .کامیونهای پراز سربازهای
ارتش ســرخ بــرای «حمایــت» از راهپیمایان به
ساختمان مجلس نزدیک شــدند؛ تصاویری که
شــاید شــبیه آن را ایرانیان درزمان به توپ بستن
مجلس از ســوی لیاخوف روس هم دیده بودند.
شــوروی و حزب توده ورقهایشــان را رو کرده
بودند و کافتارادزه نمیخواســت دستخالی به
خانــه برگردد؛ حــزب توده از ســویی و حامیان
دستراستی سیدضیاء از سوی دیگر پایتخت را
در موازنهای شوم نگه داشته بودند؛ و اینبار محمد
مصدق بود که از اســتقالل میگفت .اســتعفای
ســاعد کمترین بهــای مخالفت ایــران با اعطای
امتیاز نفت شــمال به روس ها بــود .البته در دوره
سهامالســلطان بیات (نخســت وزیر) ،طرحی دو
فوریتی در هفتم آذرماه 1323در مجلس تصویب
شــد که مذاکره رسمی و غیررسمی درباره امتیاز
نفت را ممنــوع میکرد؛ با این طرح کافتارادزه با
دست خالی و عصبانی ایران را ترک کرد .مصدق
بعدا ً پیشــنهاد «استخراج نفت به دست خود ما» را
داد؛ اینکه با دولت شوروی برای سلففروشی و
سرمایهگذاری مذاکره شود .مسأله نفت شمال و
امتناع ایران انعکاسی جهانی یافت؛ در کنفرانس
یالتــا در اواخر ســال  1323ایــدن ،وزیر خارجه
انگلیس به همتای خود از شــوروی اطمینان داد
که دولتش مخالفتی با این واگذاری ندارد و وزیر
خارجه امریکا گفت که اعطای این امتیاز به بعد از
پایان جنگ موکول شود.

احمدی اظهار نمود :در زندان شهربانی
کربــا اشــیایی دارم به اطفالــم بدهید
جنــازه مرا هم در قم خــاک کنید .من
هیچ دارایی ندارم بیســت ســال اســت
در یک اتاق کرایهنشــین هستم ،اطفالم
روی حصیر پاره نشسته و با سیب زمینی
زندگانی میکننــد .مردم به من کمک
میکنند،مرابیتقصیرمحکومکردند.
آقای شــیخ حیدرعلی نیاورانی قاضی،
تشــریفات مذهبی را بهعمــل آورده و
سپس پزشــک احمدی گفت مخارج
تحصیل بچههای مرا تا خاتمه تحصیل
دولت باید بپردازد .آقای شیخ حیدرعلى
اظهار نمود داده خواهد شد.
نماینده دادستان اظهار نمود کی خواهد
پرداخت؟
قاضی اظهار داشــت برای این کار اعانه
جمعآوری شده.
ســپس محکوم چهار مرتبه هر دفعه دو
رکعت نماز خواند و بعد اظهار داشــت
عیــال و اطفالم را بیاوریــد ببینم و چون
وقت گذشــته بود نماینده دادســتان هم
موافقت ننمود .قرآنی که در بغل محکوم
بود از او گرفتند که بیاحترامی نشود .در
پای دار حکم دیوان کشور مبنی بر اعدام
پزشک احمدی قرائت شــده ،احمدی
دندانهای عاریه خود را از دهانش خارج
کرده در جیب گذاشت و دستهای او را
بر حسب تقاضای خودش از جلو بستند.
ساعتششوبیستدقیقهطناببهگردن
احمدیبستهشدوچنددقیقهبعددرباالی
دار جان داد .یک ساعت جنازه احمدی
باالی دار بود و جمعیت از اطراف به تماشا
میآمدند .سپس با اتومبیل نعش کش به
گورستانبرایدفنبردهشد.
روزنامه کوشش – یکشنبه  23مهر 1323

جلد اول کتاب «تاریخ مختصر احزاب
سیاسی» یا انقراض قاجاریه  ،تألیف
«ملک الشعرای بهار » از چاپ بیرون
آمدو در کتابخانه دانش و ابن سینا
بفروش می رسد .بها :با جلد شومیز و
کاغذ اعلی پانزده تومان است

 10دی

طرح پیشنهادی دکتر مصدق راجع
وزارت امور خارجه ایران در
به ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت به نامهای به سفارت امریکا تمایل
خارجیان که در پی تالش شوروی و درخواست ایران را برای خرید
برای کسب امتیاز نفت ایران ارائه تعدادی هواپیمای باری و مسافری
شد ،به تصویب مجلس رسید.
از امریکا ابراز داشت.

 10آذر

 10شهر آذربایجان امروز
شاهد تظاهرات مردم
بود .تظاهراتی که حزب
توده معرکهگردان اصلی
آن بود.

 28آذر

چرچیل نخستوزیر انگلستان
ضمن مخالفت با خارج ساختن
قوای انگلیس از ایران ،گفت:
«راحت میتوانیم قوای خود
را از ایران خارج سازیم ولی
بازگرداندن مجدد آنها به ایران
بسیار مشکل خواهد بود».

 11دی

 18دی

الیحه لغو اختیارات آرتور
میلسپو رئیس کل دارایی ایران
با اکثریت  69رأی از 95
نفر عده حاضر در مجلس به
تصویب رسید.

«آنتونی ایدن» وزیر امور خارجه
انگلیس در نامهای به چرچیل
نخستوزیر کشورش تصریح کرد
جز خروج از ایران یا تبانی با
روسها برای تقسیم ایران به حوزه
نفوذ دو کشور مانند آنچه که در
 1907به وقوع پیوست چاره دیگری
در قبال ایران نداریم.

 15اسفند

بسیاری از دولتهای جهان از

1324
1945

گردآوری:

جمله ایران به دعوت متفقین ،محمد گرشاسبی
برای شرکت در کنفرانس
سانفرانسیسکو که هدف از
تشکیل آن تنظیم منشور ملل
متحد است دعوت شدند.

