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و روش و ش« گان، ا A  وی زمان ق  ود ان دوم و اول ھ ر یک از ورداراز ر  در

ه درت ما ی، س ت وان ی خار ه اصالحات  د ان جا ن. زد ا ه آ ، س گا A ی 
ت تان روز آن یا گ ان، را ا ه سان ان ا د ی و ھا. د ت ان آ د ی را وا  رضا  دا

ی د یک خان واع ودارای در ظا د ی ھا ا گان ان. با A ت با ز ود د جاد را یکا د ا   د

ی ود د آن با ناء ی. د ھا  ا قالل ض و آزاد ان، ا د ی رده ا ده  د  اق وای ما
ی  ه  او. ود ١٢٩٩ ود ی، یاء د روزه  ١٠٠ یاه کا با س دو ما با. د گ وز با گ  با و ا
دار »  م ی حم ن«  ا ی یان ت، ناس ون ا ی ت قام و ی دار ب ا  وز

گان م وز. یا A ،ه دون درت خ از ا د، رت س ر ر بال را روش و  ز ان ب  ی د
  . د

دو  و داور و رت   ، ش  ور   ، ی  و  ،.... ون 
با   غا
ً

ا        ی  ی دی را  اراو  د ود  د و 
د و از  یازات«و ی » ا ر«د د» ر و ی  د   . وردار  ی دار ود را از  تار  ز  و ر نان،  ا

د ه  ی یا ما ط ا واده و  ود و ارزش  Authority)(آ . خا ی  ه  وکا دن زور،  کار 
دد ی  ی. اول  یاد واده و  ی   یاد خا ی و د صادی و  ی و ا وق ایا رام   ساس آزادی و ا

د ه  ه  اساس آ سازمان یا ت ب ه  ل ن ده و  ف  دی    ».ی
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  پيشگفتار

  
يکی ازکارمندان بريتانيايی تازه وارد که دارای وجدانی تأثير پذيربود، توجيهات 

( مديره يک باربرای منعضوهيئت « : مقامات شرکت را چنين بازگو نموده است
توضيح داد که بايدبه خاطربسپارم، ما دراينجا بايد به ) ١٣٢٩/  ١٩٥٠درسال 

ساختمان .                          ً                               عنوان يک شرکت تجاری، صرفا  برای به دست آوردن نفت عمل کنيم
جاده ها، خانه ها، مدارس، کاشتن درخت، ايجاد باغ، ساختن بازارها وسينماها 

ی داشت، موجود زنده ای درآن يافت نمی شد، درمناطقی که اگرشرکت حضور نم
اين مطالب درپاسخ به پرسشهای . بايد در نازلترين سطح ممکن انجام شود

جستجو گرانه من دراين مورد داده شد که چرا شرکت نفت انگليس وايران اجازه 
آبادان در کنار بزرگترين پااليشگاه جهان وجود  داده است بازاری به کثيفی بازار

من پرسيدم آيا اين چيزی نيست که بايد از آن شرم داشت؟ پاسخ اين . باشدداشته 
اگر ما اندک امتيازی بدهيم آنها بيشتر از آن در . بود که ما نبايد زياد مداخله کنيم

بنابراين بهترين کار اين است که هر جا ارائه خدمات برای . خواست خواهند کرد
   ».ندهيم                               ً     عمليات شرکت  ضرورتی ندارد، اصال  چيزی

  »١١٠نفت ايران ، ص «الول ساتن  
 
توضيح اينکه، رفتاردولت مرکزی درعصرپهلوی ها ونظام واليت فقيه با مردم  

استانها وشهرستانهای ايران همچون رفتارعصرامپراطوری انگليس با مردم  
  . کشورهای مستعمره و زير سلطه  است

  
دستياران ... دوله فيروز وتيمورتاش،علی اکبرداور، دمحمعلی فروغی،نصرت ال

معماراستبداد رضاخانی بودند که به هشدار دکتر مصدق گوش ندادند و خود نيز  
  .قربانيان آن شدند
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خوب، آقای رئيس .     ّ                   ّ                           البت ه امروزکانديدای مسل م شخص آقای رئيس الوزراء است«
بيستم،  ميشوند و مقام سلطنت را اشغال ميکنند، آيا امروز، در قرن  الوزراء سلطان 

که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟   هيچ کس ميتواند بگويد يک مملکتی 
درس خوانده و دارای ديپلم   اگرما اين حرف را بزنيم، آقايان همه تحصيل کرده و
نمی   حرفی  هيچ کس چنين ! هستند، ايشان پادشاه مملکت ميشوند آنهم پادشاه مسئول

پادشاه است، رئيس الوزراء، حاکم : نيم وبگوييمتواند بزند و اگرسيرقهقرائی بک
ما ميگوئيم که سالطين قاجاريه ! است اين ارتجاع و استبداد صرف است  همه چيز 

رئيس الوزراء   بد بوده اند مخالف آزادی بوده اند مرتجع بوده اند، خوب حال آقای 
ا بعد از امروز مملکت م. پادشاه شد اگر مسئول شد که ما سير قهقرائی ميکنيم

بشود   بيست سال و اين همه خونريزيها ميخواهد سير قهقرائی بکند و مثل زنگبار 
که گمان نميکنم در زنگبارهم اينطور باشد که يک شخص هم پادشاه باشد و هم 

اگرگفتيم که ايشان پادشاهند ومسئول نيستند، آنوقت خيانت ! باشد  مسئول مملکت 
                      ّ            اين مقامی که هستند مؤث رهستند وهمه   يشان دربه مملکت کرده ايم برای اينکه ا

ّ  درمملکت مشروطه رئيس الوزراء مهم  . کار می توانند بکنند . است نه پادشاه                                
پادشاه فقط می تواند بواسطۀ رأی عدم اعتماد مجلس يک رئيس الوزرائی را 

    . که درخانه اش بنشيند   بفرستد
خوب اگر ما قائل . کار بگمارديا بواسطۀ تمايل مجلس يک رئيس الوزرائی راب

الوزرا پادشاه بشوند، آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند   شويم که آقای رئيس 
ّ         ترش ح ميکند درزمان سلطنت هم ترش ح خواهد   و همين آثاری که امروز از ايشان                             ّ   

ّ      شاه هستند،رئيس الوزراءهستند، فرماندۀ کل  قوا کرد،  بنده اگرسرم را . هستند                                        
ّ                                                       د تک ه تک ه ام بکنند و آقای سيد يعقوب هزار فحش بمن بدهد زير بار ببرن     ّ    
شما ! آقای آقا سيد يعقوب! حرفها نمی روم، بعد ازبيست سال خونريزی  اين 

مشروطه خواه بوديد، آزادی خواه بوديد، بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم 
حاال عقيدۀ شما اين . ديدمی کر  که پای منبر ميرفتيد و مردم را دعوت به آزادی 

باشد، هم   است که يک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئيس الوزراء 
حاکم؟ اگر اينطور باشد که ارتجاع صرف است استبداد صرف است، پس چرا خون 

ميخواستيد از    شهداء راه آزادی را بيخود ريختند؟؟ چرا مردم را بگشتن داديد؟
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ل بيائيد بگو ّ             روز او                                               ّ       ئيد که ما دروغ گفتيم ومشروطه نميخواستيم يک مل تی است      
  !.و بايد با چماق آدم شود  جاهل 

 
ولی چرا بيست سال . اگر مقصود اين بوده بنده هم نوکر شما و مطيع شما هستم

مقصود اين بود که ما خودمان را در عرض ملل دنيا و دول   زحمت کشيديم و اگر 
ارتجاع گذشتيم؛ ما قانون اساسی داريم، ما   ن استبداد و     ّ                      متمد نه آورده و بگوئيم از آ

داريم که   ما شاه غير مسئول . مشروطه داريم، ما شاه داريم، ما رئيس الوزراء داريم
ی است و فقط وظيفه اش اين  ۴۵بموجب اصل  ّ                          قانون اساسی از تمام مسئوليت مبر                                

قانون  ۶٧صل هر وقت مجلس رأی عدم اعتماد خودش را به موجب ا  است که 
وزيری اظهار کرد آن وزير ميرود توی خانه اش می   اساسی بيک رئيس دولت يا 

  )١(»   سر کار می آورد                    ً                         نشيند، آنوقت مجددا  اکثريت مجلس يک دولتی را 
  

رژيم رضاخانی که خود » امنيت و ترقی«علی اکبر داوريکی ازدستياران معمار 
 :در جواب دکتر مصدق بيان داشت» دهماده واح«قربانی آن شد، بعنوان موافق 

ل راجع باين بود که من بر ] دکتر مصدق[ تمام گفتگوی ايشان «  ّ                          در قسمت او           
    ّ                             البت ه هيچ وکيلی نبايد حاضرشود که . رأی بدهم  خالف مصالح مملکت نميخواهم 

تشخيص است که يک چنين   برخالف مملکت رأی بدهد، منتهی تمام صحبت در 
عرض   بنده هم خدا را شاهد می گيرم و  مصالح مملکت است وپيشنهادی بر خالف 

مگر اينکه يک .    ميکنم که اين تغيير و اين پيشنهاد موافق مصالح مملکت است
کسی پيدا شود و بگويد فکر من، سياست من، بدرجه ای قوی وعالی است که تمام 

شخيص ميدهم که وکالء بايد تابع نظر و فکر سياست من بشوند و چون من ت  مردم و 
مصالح مملکت است و وکالء هر کس است، هر جا هست و   اين پيشنهاد بر خالف 

                                                     ّ               بهر شکل و لباسی هست، تمام بايد نظر مرا تعقيب کند، واال  از اين شکل که 
ايشان . هر کس مطابق دستور خودش حق دارد يک مسئله را قضاوت کند  بگذريم 

بنده عرض ميکنم و . افق مصالح مملکت نيستاين کار مو  اينطور تشخيص دادند که 
  . معتقدم که مصالح مملکت دراين کار است و اگرغير ازاين نکنيم
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مملکت را زيرپا گذاشته ايم راجع به قاجاريه و رئيس الوزراء که اظهار   مصالح 
عقيده فرمودند دراينموضوع هيچ وارد نميشوم ولی دو پايۀ محکم در مذاکرات 

بنده دراين قسمت ميخواهم ) داخلی و خارجی   از نقطه نظر (فتند ايشان پيدا شد گ
   .  چند کلمه جواب عرض کنم

   ً اوال  . فرمودند شما ميخواهيد بيائيد اين خانواده را برداريد و آقای پهلوی را شاه کنيد
پيشنهادی که هفتاد امضاء دارد اين مسئله را از کجا پيدا کردند   بنده نميدانم در يک 

                                         ً صحبت ميکنم، عرض ميکنم در اين پيشنهاد ابدا    ه چون راجع به اين پيشنهاد و بند
ّ     ّ    گفتگوی شاه کردن ايشان نبود، بلکه حل  قضي ه و  ترتيب اين کار واگذار شده است                                     

ّ        بيک مجلس که مجلس مؤس سان است                    !     
  

فرمودند خوب وقتی که ايشان   .                                 ً         يک نکته را ايشان فرمودند که اساسا  صحيح بود
خيانت به   شدند، بايستی مسئول باشند يا نباشند، اگر مسئول نباشند که اين  شاه

رنميکنم که هيچ کس در مملکت باشد که . مملکت است ّ                                    بنده کال  موافقم و تصو              ً       
ربکند دادن اختياری بدست يک   فکرش اين قدرکوچک و عقب  ّ                            مانده باشد که تصو                  

ّ                          نفر بدون هيچ حد ی و بدون هيچ قانونی يعنی  رئيس  . نفربقول ايشان شاه باشديک                
يک همچو چيزی نه تنها   ! الوزراء باشد، رئيس عالی قوا باشد وزير جنگ باشد

يک مسئله ايست که همه به اوخواهند خنديد، بلکه يک مسئله ايست 
بنده تعجب ميکنم چطور ! !          ّ                             واضح و مسل م که هيچ کس زيراين بار نميرود  بقدری 

رفقای   لس هستند وغالب ماها را ميشناسند درجۀ فهم            ّ            ايشان که مد تی است در مج
ر کردند که ممکن است اينطور فرض  ّ                                پارلمانی خودشان را آنقدر کوچک تصو                                  

  ) ٢(» .پس اين قسمت فرضشان مورد نداشت  کنند،
قبل ازاينکه به سرنوشت عبدالحسين تيمورتاش بپردازم، ذکر اين نکته را الزم می 

از دستياران معماراستبداد رضاخانی تيمورتاش منش و روش سياسی بينم که 
اشخاص . نمونه بارزی است از منش و روش اکثريت کارگزاران دولت استبدادی

. وافرادی که کارگزارآنند و يا ازآن ارتزاق می کنند، زندگی انگلی پيدامی کنند
 منش و. متاسفانه کثيری از گروهها و نخبگان سياسی به اين زندگی، بشدت معتادند
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روش اينگونه نخبگان، در زمان پهلوی اول و دوم اين بود که ازطريق يک رهبر 
مقتدربرخورداراز حمايت قدرت سلطه گرخارجی، می توان دست به اصالحات 

آنان سلطه بيگانه، يعنی سياست آن روز انگلستان را درايران، . درجامعه ايران زد
دانستند که رضا خان يک فرد آنها اين واقعيت را می . اين سان توجيه می کردند

نخبگان با دست خود مکانيزمی را  ينا. نظامی قلدر ودارای انواع ضعفها می باشد
بی اعتناء به آزاديها و نقض استقالل ايران، . ايجاد کردند که خود قربانی آن شدند

او در کابينه . بود ١٢٩٩سرسپرده شخصی شدند که فرمانده قوای قزاق درکودتای
با حمايت دولت انگليس و . وزه سيد ضياء طباطبائی، وزير جنگ شدر ١٠٠سياه 

که بيانگراقتدار گرائی قانون نشناس است، لقب سردار » من حکم می کنم « با 
هنوز هم تشنگان قدرت، بدون اينکه از تاريخ . سپهی و مقام نخست وزيری يافت

  . درس عبرت بگيرند، اين طرز فکر و روش را دنبال می کنند
مستبدی      ً غالبا  ،.... ون فروغی ها، تيمور تاش ها، نصرت الدوله ها و داورها وهمچ

» رهبر«بندگی » امتيازات«را می تراشند و خود خدمتگزاراو می شوند و از 
اينان، طرز فکر و رفتار خود را از تربيتی دارند که در . برخوردار می شوند

دربکار بردن زور،  Authority)(آمريت . خانواده و محيط اجتماعی يافته اند
بنياد خانواده و بنيادهای سياسی و . فروکاسته می شود و ارزش اول می گردد

اقتصادی و فرهنگی و دينی بر اساس آزادی و احترام به حقوق يکديگر تعريف 
در استبداد عصر . نشده و شکل نگرفته است بلکه بر اساس آمريت سازمان يافته اند

، نگرش های پندارگونه و رژيم واليت مطلقۀ فقيه» اسالم فقاهتی« پهلوی و  
جامعه  )subject-object" (ذهنيت وعنيت"عقده ها و گره های روانی"خرافاتی و 

نقد و ارزيابی، آنچه را که راهنمای عمل می کنند، به حکم آمريت  بدون.می شوند
و جامعه بی آنکه در فراگرد رهائی و آزادی خود » نخبه ها«اين. قدرت، می پذيرند

شوند، درچنبرۀ اين جبرها و موانع رشد اجتماعی در می غلطند و تقال می کنند با 
يا نوکر وکارگزارانيران، بيگانگان و سلطه گران خارجی . قدرت، اينهمانی بيابند

وشبکه های .... دخيل به بندند.. گردند به آمريکا، عربستان سعودی،اسرائيل و 
. خود فروخته وضعيف ونوکرصفت وخائن گردند رسانه ای آنها مبلغ اين عناصر

  !درنهايت توسط اين مزدوران وخائنين ايران راهمانندعراق، سوريه و ليبی کنند... 
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بياد شما خوانندگان ارجمند می آورم که استراتژی و اهداف  آمريکا در هنگام  
ر اين لشکر کشی و تجاوز  به عراق ومنطقه خاورميانه  کنترل  نفت و انرژی بود ب

  :نظر بودند و هستند که
هدف از کنترل عراق، : "ميگويد" جنگ بر سر منابع"مايکل کلرنويسنده کتاب  -  ١

تسلط . تسلط برمنابع نفت آن به عنوان يک اهرم قدرت است و نه يک منبع سوخت
اين کار به ما . بر منطقه خليج به معنای داشتن کنترل روی اروپا، ژاپن و چين است

اگر تمام کره زمين را برای يافتن ." باز و بستن شير نفت راخواهد داد قدرت کنترل
سرزمينی بگرديم که در جهت برپا ساختن يک امپراتوری آمريکايی اهميت حياتی 

  .داشته باشد، اولين جا خليج فارس بايد باشد
  
اياالت متحده  ازافغانستان گرفته تا جمهوريهای ازبکستان وقرقيزستان، - ٢

. خود را در جاهايی مستقر کرده که مدتها منطقه نفوذ روسيه بوده است پايگاههای
آسيای مرکزی با ذخائر نفت غنی و موقعيت استراتژيک پراهميت اش، اکنون حلقه 
اتصال شرقی زنجيره ای به هم پيوسته ای از پايگاههای نظامی، تسهيالت نظامی و 

اقصی نقاط آسيا گسترده شده دريای سرخ تا  متحدان نظامی است که از مديترانه و
  .اند
 
کويت از قبل مال ما . وقتی عراق را تصرف کرديم کار آسان تر خواهد شد  – ٣

بنابرين صحبت بر سر عربستان است . قطر و بحرين هم مال ما بوده اند. بوده است
  ."و در آن صورت امارات متحده عربی نيز به دستمان خواهد افتاد

  
ی معمولی نيست که درمحدوده ی سنتی قوانين عرضه و نفت ديگر يک کاال  -  ۴

به عکس نفت به عامل تعيين کننده ی قدرت، امنيت . تقاضا، خريد و فروش شود
  .ملی و برتری جهانی بدل شده است

اين يک جهان بينی . ميخواهد اراده ی خود را برجهان تحميل کند"دولت کنونی  -  ۵
دانندگان دولت اين است که ما نياز به نظر گر. و يک موضع گيری ژئوپلتيک است

 ."تسلط بر منطقه داريم
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هر کوششی توسط هر نيروی خارجی برای به دست گرفتن کنترل منطقه خليج  -  ۶
فارس، حمله به منافع حياتی اياالت متحده آمريکا تلقی خواهد شد و چنين حمله ای 

  ."با هر وسيله ممکن از جمله نيروی نظامی دفع خواهد شد
 
شرکتهای نفتی آمريکا در حال مالقات ] ماهها قبل ازحمله به عراق[همين حاال  -  ٧

با اپوزيسيون عراق درخارج و مذاکره برای تقسيم اين غنائم بادآورده ميان خود 
  .هستند

رابرت دريفوس  شايان ذکر است که  دراين باره در همين پيشگفتار مقاله ای از
  .  آورده ام» رای کنترل نفت خليج فارس طرح سی ساله واشنگتن ب«تحت عنوان 

  
جان  علی رغم اهداف آمريکادرکنترل نفت منطقۀ خاورميانه وخليج فارس،

تغيير قدرت جهانی و افول قدرت « براين نظراست که  )John Ikenberry( ايکنبری
عصر آمريکا در حال پايان است و . قطبی در جريان است آمريکا و تغيير نظام تک

های ما شاهد پيدايش قدرت. شرقی جايگزين نظم جهانی غربی شده است نظم جهانی
تغيير قدرت . نوظهور هستيم؛ درحالی که قدرت آمريکا در حال فرسايش است

. جهانی، به اين دليل درجريان است که قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است
کنند که  تصديق میهای آمريکا  کشورچين در کانون اين تغيير قرار دارد و رسانه

بنابرين . اقتصاد دنيا يعنی آمريکا را پشت سر خواهد گذاشت  چين بزودی بزرگترين
قطبی جهان به نوعی در وضعيت تحول قدرت جهانی از قدرت متمرکز به نظام چند

کشور چين شايد . ياد کرد» سيستم انتشار قدرت«است که می توان از آن به عنوان 
  ) ٣(».ين انتقال قدرت داشته باشدترين بهره را از ا بيش

  
جان کالم اينکه، نگرش و روش اين نخبگان افزون بر مزدوری وسرسپردگی  
سلطۀ خارجی و غفلت ازآزادی خود وانسان حقوق مداراست و زندگی آنها ترجمان 

ذهنيت جامعه زيسته در  (Satiric Comedy) "کمدی طنزآلود"و تکرار" تراژدی"
  . استبداد می باشد

مرداد  ٢٨اين منش وروش، در دوران پهلوی دوم، بويژه، پس ازکودتای      
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امريکائی برضد حکومت ملی مصدق، منش وروش کارگزاران  –انگليسی  ١٣٣٢
، همين منش »سلسله جليله روحانيت شيعه «پس ازآن، در رژيم . آن رژيم شد

يه راپديدآورد و رژيم مافيائی واليت فق» اسالم فقاهتی« وروش، با طرز فکروبينش 
، ساز »مالشاهی«و » شاهنشاهی«دو نظام مستبد . اين رژيم سبب تداوم آن شد

وکارهای غارت و تاراج  ثروت و سرمايه ملی توسط غارتگران، رشوه خواران، 
رانت خواران و دزدان و در رأس آنها شاه سابق و خاندانش و اينکه در دولت اسالم 

چنانکه که غارت . ظام فاسد والئی، تکميل شدندمداران واليی و سران حکومتگر ن
کردن و به غارت دادن ثروتهای ملی روشی مستمر گشته است و پول و سرمايه 
ملی ايرانيان، توسط آنها و کارگزاران آنها، به بانکهای مطمئن کشورهای غربی و 
بانکهای اسمی و رسمی، بويژه  مؤسسه های پولشوئی در اين و آن نقطه از دنيا  

از نا بختياری  ملت ايران، اين بيداد، چپاول و غارتگری هم، در اين . انتقال می يابد
    !.برهه از تاريخ نيز، بدتر از آنچه در دوره شاه سابق بود، ادامه دارد

  
ذکاء الملک فروغی که يکی از دستياران استبداد رژيم رضا خانی است دراصالح 

اگربزرگان ما «براين نظراست کهرفتاروکرداروگفتاروخلقيات مردم ايران 
اززيردستان خوددرستی بخواهند ومؤاخذه بکنند، همه ايرانی ها درستکارمی 

اکثريت بزرگان ومسئولين دردوران عصربی «فروغی خوب می دانست که.»!شوند
سپس فساد زيردستان رضاخان و شخص رضا خان . فاسد بودند» خبری قاجاريه،

فرزند رضا . و شاهد آن وضعيت ازنزديک شد .در دزدی و غارتگری، درپی آمد
خان، دمحم رضا شاه و خانواده و اطرافيانش، در دزدی وغارتگری، دست کمی، از 

بدنبال آن استبدادها فسادپرور، ايران زمين . دزدان دوران پهلوی اول نداشتند
رژيمی مافيائی واليت فقيه بر کشورمسلط شده است . دچار بدترين استبدادها گشت

ساله حکومت مافيائی  ٤٠برخی ازمردم دردوران . سرانش فاسد وجانی هستند که
، دزدی وغارتگری سران اين رژيم را توجيه گر »اسالم فقاهتی«مذهبی با بينش 

اين . تا جائيکه دزدی را ارزش گردانده اند. دزدی و رشوه خواری خود کرده اند
د ودرباره هريک ازآنها می خوانن» زرنگ «عناصر دزد ورشوه خوار را بسياری 

آيا اين مردم و بنيادهای خانواده !! » زرنگ بود وخودش را بست « : می گويند
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جامعه ملی ما نبايد مسئول ومکلف نفس خود باشند وتن به جبرها و ضرورتهای 
تحميل شده، ندهند؟ آيا نبايد عزم خود را برای مبارزه با اين ناهنجاريهای مخرب 

» روحانيت«متأسفانه آنچه دردوران پهلوی ودوران حکومت اجتماعی  جزم کنند؟ 
شيعه، دربين مسئولين واکثريت مردم وجود خارجی ندارد، اخالق آزادگی ورعايت 

  . حقوق ملی است
  

به اعتقاد من وجود تمام صفات رذيله و « : فروغی درادامه يادداشتهايش، می نويسد
است که بزرگان و صاحب عدم صفات حسنه دراين مردم بيشتربه واسطه اين 

اختياران ما از رذايل متنفرنبوده وبه حسنات شايق نبوده، بلکه عکس اين حال را 
. داشته و بنابراين، اين مردم چندان تقصير ندارند که اين حاالت را پيدا کرده اند

همين قدر که بزرگان ما درستی و خوبی بخواهند البته بزودی اصالح کلی خواهد 
  )  ٤. (» ..شد
                                                   ً            زيرا ايرانی ها راست است که حاال اکثر متقلبند اما اوال چاره ندارند «:او می افزايد  

     ً             ثانيا  کسی ازايشان . زيرا  که می بيننند ازتقلب کار بهتر پيش می رود تا از درستی
مؤاخذه نمی کند و خدمتی  توقع ندارد و اگر بزرگان ما  از زير دستان خود درستی  

ه کنند من ضامن می شوم که درمدت قليلی همۀ ايرانی ها مردم             ً      بخواهند وجدا  مؤاخذ
  .همچنين درباب علم  و کمال و هنر وغيره. درستکاری بشوند

اگر ايرانيها ازآن عاری هستند به علت اين است که می بينند اين کماالت فايده     
هرکس جوانی خود را صرف تحصيل ميکند . ندارد، بلکه مانع ترقی و تنزل است

ز مهارت يافتن در اخاذی و تقلب و ساير لوازم پيشرفت  کار محروم می ماند ا
اين است . وگرسنگی می خورد ونادراتفاق می افتد که خوشبخت واقع شده ترقی کند

که کسی درعقب  کمال نمی رود و به محض اينکه مردم  ببينند کمال قدر دارد همه 
ی ازملل نيستند که به زور بايد آنها را ايرانيها مستعدند ومثل  بعض. باکمال می شوند

  )٥(» .همين قدربدانند آدم  شدن فايده  دارد بلکه مضر نيست آدم می شوند. آدم کرد
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  :حکايت مال ها

  
آورده است که بيانگر گفتار، " مالها" فروغی دريادداشتهای روزانه حکايتی از

ِ            رفتار و کردار بزرگان  و مسئولين  کشور م ی باشد که     : بدينقرار است                                       
. ميرپنج چون داخل درسلسلۀ فقرا ومخلص ايشان است ازاين حکايات هم می گويد 

حکايتی دربارۀ مالها از قول حاجی شيخ هادی نقل می کرد وآن اين است که وقتی 
ازجمله . همه قسم نذربرای شفای اوکرد مثمر نشد. تاجری پسرش ناخوش شد

      ً                          اتفاقا  پسرشفا يافت و تاجر خواست . ردم بدهدنذرکرد که صد تومان به شقی ترين م
بعد از . با دوستان خود مشورت کرد که قسی ترين مردم کيست. نذرخود را ادا کند

حاجی .                       ّ                                           فکرها گفتند کدخدای محل ه چون مرد جابری است بايد شقی ترين مردم باشد
کدخدا  . اين را پسنديد وصد تومان را برداشته نزد کدخدا رفت و اظهارمطلب نمود

گفت راست است که من مرد شقی  هستم ولی مطيع کالنترم و اوازمن شقی 
او محول به حاکم کرد و قس علی . تاجرنزد کالنتر رفت. تراست، به اوبايد برسد

اش شريعتم. هذا تا به شاه رسيد ّ          شاه گفت من خيلی شقی هستم ولی فر  بايد اين نذر  .                               
آقا تغير کرد که اين چه تکليفی . للب نمودتاجرنزد مال رفت اظهار مط. به مال برسد

. آقا صدا کرد که بيا مؤمن. برگردد> ترسيده خواست < تاجر. است به من می کنی
چون تو آدم خوبی هستی ونذری کرده ای و بايد وفا کنی من کاری می کنم که هم 

  )٦.(نذرادا شود وهم صورت شرعی داشته باشد
  
زانقالب مشروطه، مردم  تهران را به تصوير دمحمعلی فروغی، يکی دوسال قبل ا  

خود از کار و کردار اين مردم به فغان آمده » يادداشتهای روزانه«اودر. کشيده است
شخص نمی تواند حفظ مراتب خود . درحقيقت شهربدی  شده است« : و می نويسد

آخوند، . سيد، درويش، گدا. هرنانجيب بی شرمی بر انسان مسلط است. را بنمايد
يکی : آن طرف تمام مردم  شهر شغل و حرفۀ ايشان منحصر به دو کار شدهاز

ثالثی هم . تمام کارهای مردم شکلی از اين دوشغل شريف است. دزدی يکی گدائی
. اگر چه آن هم نوعی از دزدی است. اگر بخواهيم برای آن پيدا  کنيم غارت گری
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  ) ٧(».اين اواخرجاکشی هم از مشاغل  متداول  معزز شده است
شهر تهران بعنوان نماد به غارت رفتن منابع طبيعی جنوب ناکفته نماند هم اکنون  

اين شهر، تحت ديوانساالری . کشور و واپس رفتن توليدات کشاورزی ايران است
گسترده کشوری و لشکری فاسد و بازار داللی و سوداگری،  بسان انگل، بزرگ و 

  .   بزرگ تر گشته است
 

در «: د دمحم علی فروغی، در گفتگو با دکتر باقرعاقلی می گويدمحسن فروغی فرزن
ّ      پسرمحم دولی [وقتی فرشته، خواهرم ماجرای بيماری شوهرش ... ١٣١٩تابستان       

پدرم او را به ... کرد بيان می] فروغی[را برای پدر ] خان اسدی، در زندان بيرجند
ابوالحسن [ن در اين موقع مرحوم عموجا... کرد بردباری و آرامش دعوت می

داد رنگش  های برادرزادۀ خود گوش می                    ّ        که حاضر بود و با دق ت به حرف] فروغی
ّ       محم د علی [ای که برای برادرش  العاده با وجود احترام فوق. برافروخته گرديد   

داداش، شما هم : داشت با صدای لرزان و عصبانی خطاب به پدرم گفت] فروغی
ّ    ر مقص ريدآو در به وجود آوردن اين اوضاع خفقان زيربنای اين ساختمان جهمنی .     

را شما و چند نفر ديگر بنا کرديد، حاال دختر خودتان پاداش خدمات شما را دريافت 
ّ                       من مقص ر نيستم، ولی گول خوردم: پدرم با مهربانی جواب داد. کند می اين .*      
گفت کارها بايد در پناه  زد و می درابتدای سلطنت دم از قانون می) رضاشاه(مرد

ها و  حاال فهميدم که آن گفته. نبايد کسی کار غيرقانونی انجام دهد. قانون باشد
  )   ٨!(»... تظاهرات برای اغفال بنده وامثال من بود

آيا شما اين استدالل را ازذکاءالملک با ذهنيت قوی، هوش و ذکاوت و خرد تجربه   
بود و آن را مامای  همسو شده » امنيت« ؟  يا  او با قهربنام !گرا قبول می کنيد
  ؟ !تحول  می پنداشت

  
*****  
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ّ    شانزدهمين جلد ازسری مجلد های! خواننده گرامی  مصدق،نهضت ملی و«                       

  .، پيش روی شما است»رويدادهای تاريخ معاصر ايران
 
نفت وبه قتل رساندن او، تمديد قرارداد  قرارداد سرنوشت تيمورتاش دررابطه با  

وانرژی غرب منطقه خليج فارس وخاورميانه  ننگين دارسی واستراتژی نفت
  .پرداخته ودردسترس شما خوانندگان ارجمند قرار می دهم

 
در بارۀ »مصدق، نهضت ملی  و رويدادهای تاريخ معاصر ايران « درجلد پانزدهم 

تاريخ نفت، امتياز دادن به دارسی درزمان مظفرالدين شاه آورده شد، دراينجا جا 
ِ    دارد به خاطرات س رآت که واسطه (**) ورهاردينگ  وزيرمختاربريتانيا               

امتيازدارسی با حکومت وقت ايران بود اشاره کنم که نشانگر دخالت  انگليسها در 
اولين کارو اقدام مهم « : سياست داخلی ايران است و درمتن خاطرات آمده است

نام من، که چند ماهی پس ازورودم به  تهران انجام گرفت، گرفتن امتيازی مهم به 
با اينکه . يک شرکت بريتانيايی بود که نفت نواحی جنوب ايران را استخراج کند

ازمدتها پيش حدس زده می شد که منابع زيرزمينی نفت به مقاديری کالن درکرانه 
های خليج فارس وجود دارد، ولی تا اين تاريخ هيچ گونه اقدام جدی برای سرمايه 

  .رشارنفتی ايران به عمل نيامده بودگذاری دراين زمينه واستفاده ازذخايرس
وعقيدۀ اومورد تأييد ...عقيده داشت) ازاسالف من در تهران(سرهنری درامندولف 

که به احتمال قوی ذخاير ...يک سرمايه دارارمنی ايرانی به نام کتابچی خان بود
مرزايران (فراوان نفت نه تنها درجنوب ايران بلکه در مناطق باختری اين کشور

هم وجود دارد که به اکتشاف وبهره برداری اش می ارزد واين همان ) وترکيه
منطقه ای است که شاهراه بزرگ زوار، که از راه همدان به بغداد می رود، از آنجا 

در نتيجه، سرهنری ولف نامه ای به من نوشت و درضمن آن حامل نامه . می گذرد
کرد از نفوذ و موقعيت را، که شخصی به نام مستر ماريوت بود، معرفی وتوصيه 

که اين ( خود در ايران برای تحصيل امتيازی به نام يک سرمايه داراستراليايی
در نامه اش اشاره کرده بود ) درامند ولف(وی. استفاده کنم) شخص نماينده اش بود
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                                                       ً             که خود مسترماريوت جزئيات وهدفهای اصلی مأموريتش را حضورا  برايم تشريح 
  .خواهدکرد

برای نيل به مقصود وگرفتن اين امتيازدرنظرگفته شده بود، وبه نظرم  طريقه ای که
استحقاق داشت از طرف سفارت پشتيبانی شود، اين بود که اوليای شرکت 
موردنظربا تخصيص مقداری ازسهام همين شرکت به جمعی ازاعضای متنفذ 

 –ازجمله به خود صدراعظم ميرزا علی اصغرخان امين السلطان  - حکومت ايران 
نظرموافق کابينه را با پيشنهادی که قراربود به اعضای آن تسليم شود جلب کنند و 

  .امتياز استخراج اين مادۀ گرانبها را در اياالت نفت خيز ايران به دست آورند
                                   ً                                 من بيدرنگ امين السطان را مالقات وجدا  توصيه کردم که نسبت به اعطای اين  

ً                         آن مستقيما  از طرف کتابچی خان تسليم امتياز، که تقاضای  رسمی برای گرفتن            
در اين تقاضانامه، اگر جزئياتش . صدر اعظم شده بود، نظرموافق مبذول دارد

درست به خاطرم مانده باشد، شرکت آتی نفت انحصاراستخراج اين ماده را 
درسراسر ايران به جز دراستانهايی که هم مرز روسيه بودند يعنی، آذربايجان و 

ان و خراسان، برای خود درخواست کرده بود و سرمايه داری که گيالن و مازندر
قرار بود اين امتياز را بگيرد، يکی از ثروتمندان مشهور استراليايی به نام دارسی 
بود که سرمايه های هنگفت برای استخراج معادن مختلف دراستراليا و جاهای 

اين مرد اکنون . بود ديگر به کار انداخته و ازاين راه ثروتی کالن به چنگ آورده
حاضرشده بود بخشی ازسرمايۀ خود را برای استخراج معادن نفت جنوب ايران به 

  .کار اندازد
 
صدر اعظم، با توجه به سهامی که برای خودش در نظر گرفته شده بود، اظهار  

ً                                                              داشت که شخصا هيچ گونه مخالفتی با اعطای اين امتياز به مستر دارسی ندارد، ولی              
کرد برای جلوگيری از بعضی اشکاالت آتی، که ممکن  است روسها ايجاد پييشنهاد 

که در  - منتها به زبان فارسی  –         ً                                      کنند، قبال  نامه ای به امضای وزير مختار بريتانيا 
آن رئوس امتياز مورد نظر تشريح شده باشد تنظيم و بيدرنگ به دفتر اتابک 

اشت که شخص             ً                   صدراعظم کامال  از اين موضوع خبر د. فرستاده شود
      ً مخصوصا  (قادربه خواندن نامه های فارسی ) مسيوآرگوروپولو(وزيرمختار
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نيست، چون اين خط شکسته ) هنگامی که مطالب آن به خط شکسته نوشته شده باشد
درعين حال بنا به .                                   ً                       را حتی استادان زبان فارسی هم غالبا  به اشکال قرائت می کنند

ختيارش قرارداده بودند، دبيرشرقی اطالعی که جاسوسان ويژه صدراعظم درا
که تنها کسی بود درآن سفارت که می توانست خط ) مسيواشتريتر(سفارت روس 

فارسی را بخواند، درعرض همان روز يا فردايش قراربود مقر تابستانی سفارت 
روس درزرگنده را ترک کند وچند روزی درکوهستانهای اطراف تهران وحوالی 

با استفاده ازراهنمايی امين السلطان، سفارت . پردازدجاجرود به شکاروتفريح ب
                                                                        ً انگليس نامۀ مورد نظررا بيدرنگ تنظيم و به دفترصدراعظم ارسال کرد و او بعدا  

در اين . همان نامه را همراه با يادداشتی به خط خود پيش وزيرمختارروسيه فرستاد
که مترجمی نامه، همچنان انتظارمی رفت، برای مدتی نزديک يک هفته، بی آن

دردسترس باشد که مفاد مهم آنرا برای وزير مختار ترجمه کند، سر بسته و نخوانده 
روی ميزمسيوآر گوروپولو باقی ماند تا اينکه دبير شرقی سفارت ازسفر 

  .شکاربرگردد ومضمون نامه را به عرض مافوقش برساند
« المت دراين ضمن تمام اعضای حکومت ايران، سکوت وزيرمختارروسيه را ع 

رضاء شمردند و از پيشنهاد صدر اعظم، که موافق اعطای امتياز نفت به شرکت 
. بريتانيائی بود، پشتيبانی کردند و اين امتياز  را به سرمايه داراستراليايی دادند

مسيوآرگوروپولو، موقعی که اطالع پيدا کرد چه تصميم مهمی از طرف دولت 
ولی صدراعظم . ت، فوق العاده عصبانی شدايران به نفع انگليسيها گرفته شده اس

مسئوليت عمل را ازگردن خود برداشت وعذرآورد که اوازکجا می دانسته است که 
در ! مترجم فارسی سفارت برای شکاروهوا خوری به خارج از تهران رفته است؟

قبال اين وضع، وزيرمختارروسيه ناچارشد عمل انجام يافته را بپذيرد، ولی در 
اعظم گوشزد کرد که دولت متبوع وی اين حق را برای خود محفوظ ضمن به صدر

نگاه می دارد که برای اين عملی که به نفع بريتانيا صورت گرفته درموقعش 
پيدا کردن دستاويز برای اين منظورمدتی طول . غرامتی مکفی درخواست کند

کاتلندی خالصۀ آن ازاين قراربود که جوانی اس. کشيد، ولی سرانجام به دست  آمد
ً                                 به نام مک لين که درآن تاريخ سمتی نسبتا  مهم در وزارت دارايی ايران داشت،                                        

وی شروع به فشار  آوردن به . ناگهان آماج تالفی وزيرمختار روسيه قرار گرفت
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ً                          امين السطان کرد که اين کارمند بريتانيائی حتما  بايد ازسمتش برکنار شود و                                               
کرد که اين عمل نوعی اقدام متقابل در  درتوجيه در خواست خود پروردۀ اعالم

. مقابل نيرنگ بازی انگليسی هاست که به روسها نارو زده وامتيازنفت را گرفته اند
هنگامی که قضيه به گوش من رسيد با اين عمل دولت  ايران که حاضرشده  بود 
 مک لين را از خدمت برکنار کند، به شدت مخالفت کردم و برای اولين بار از تاريخ
انتصابم به سمت وزيرمختاری در ايران، مصاحبه ای بسيارتند و ناگوار با 
صدراعظم داشتم که درضمن آن مشاراليه کوشيد مرا متقاعد کند که انفصال اين 
مستخدم اسکاتلندی فقط ناشی ازمالحظات صرفه جوئی درمخارج دولتی بوده و 

ام می گرفت، احساسات ضد انگليسی سفارت روس، که از سن پترزبورگ اله
مظفر ( به هرتقدير فقط  خود اعليحضرت  و. نقشی در اين قضيه نداشته است

که گيرندۀ تصميم در اين گونه ( اين دليل آخری . می توانسته است) الدين شاه 
البته به ظاهر صحيح بود، به طوری که من ناچار شدم برای . موارد خود شاه است

مک لين در ايران تحت فشار سفارت روس  خثنی کردن نقشه روسها و نگاه داشتن
اين کارمند جوان را از کاربرکنارکرد، ديگربرايم جای ترديد باقی نماند که درآتيه، 
                                         ً                                 هرجا که پای منافع روسيه در کار باشد، ابدا  نمی توان به بيطرفی امين السلطان 

سالمند که به حقيقت نوعی بچۀ ) و خود شاه هم  .واستقالل او درعمل اطمينان کرد
حتی . چيزی نيست جز ساقه ای شکسته که آماده است درمقابل هربادی بلرزد. بود

به اين نتيجه رسيدم که دستگاه سلطنت ايران خودش، به علت طول زمان و سوء 
                 ً                                                    ادارۀ کارها، کامال  از حيز احترام افتاده است و هميشه حاضر است در مقابل 

ينکه زمامداران فاسد و بيدفاع کشور هردولت خارجی که رشوۀ بيشتری بدهد، يا ا
  )٩(» .را با نعره ای مهيب تر بترساند، سر تسليم فرود آورد

  
شرکت « : اذعان می کند که» نفت ايران« الول ساتن نويسنده انگليسی در کتاب ◀

اين مؤسسه . نفت انگليس و ايران تجسم و خالصه ای از دخالت بيگانگان بود
روت ايران را در اختيار داشت و از آن بهر برداری می يکی از بزرگترين منابع و ث

با چنان . کرد و در ازای ميليونها که از کشورمی برد مبلغ ناچيز به دولت می داد
استقاللی رفتار می کرد که دولت ايران از هيچ رئيس ايل وقبيله ای هر قدرهم 
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دانی چنان نخوتی در طرز رفتار با ايرانيان از عالی و . مقتدر  بودتحمل نمی نمود
نشان می داد که برای نژادی که بيش ازهر وقت به عظمت گذشتۀ خود فخر می 

  ) ١٠(». کرد و به آيندۀ درخشان خود اعتماد داشت قابل تحمل نبود
پس ازجنگ جهانی اول، سه رقيب عمده بازارهای جهانی « :ساتن می نويسد

شل وشرکت نفت  –عبارت بودند ازشرکت نفت انگليس وايران، رويال داچ 
رقابت بين دوشرکت اول به زودی به ادغام تسهيالت . استاندارد نيوجرسی

.   کامل شد ١٣٠٧/  ١٩٢٨                                        ً      بازارهای آنها درسراسرجهان ازبين رفت وعمال  تاسال
اين تحول، به لحاظ زمينه های سياسی وازنظرمنافعی که شرکت نفت برمه ازگذشته 

داليلی برای  ١٩٢٨/  ١٩١٩پيش ازسال . د                   ً            درگروه شل داشت، عمال  غيرمنتظرنبو
کميته سلطنتی سياست گذاری «اين تصور وجود داشت که دولت بريتانيا ازطريق

می کوشيد تا منافعی شبيه  به انچه   (Petroleum Imperial Policy Cmmittee» نفت
شل به  - در شرکت نفت انگليس وايران به دست آورده بود در گروه رويال داچ 

دراين کميته سرجان کدمن، سرفردريک بلک و ديگران عضويت . ددست آور
. جی. اما، ای. البته  معلوم نيست که آيا دولت دراين کارموفق شد يا خير.  داشتند

، نيروی دريايی را ١٢٩٨تير /  ١٩١٩پرتی من که برای آخرين بار در ژوئيه  
ه دولت درآستانه ارديبهشت همان سال اظهارداشت ک ١٧/ مه  ٧ترک کرده بود، در

اين گفته تنها می توانست . به دست آوردن  کنترل  نيمی از ذخاير نفت جهان است
 –به ذخايری اشاره داشته باشد که متعلق به دوگروه بزرگ بريتانيايی، و بريتانيايی 

  .هلندی  بود
ً         چند سال بعد جريان تقريبا  برعکس شد  مذاکرات  ١٣٠٢/  ١٩٢٣درطول سال .                         

زی بين دولت بريتانيا ومديرات نفت انگليس وايران، شرکت نفت برمه موفقيت آمي
در نتيجه اين مذاکرات، اطالعيه ای درماه . شل انجام شد –وگروه رويال داچ 

آبان صادر شد مبنی بر اينکه دولت تصميم گرفته است سهام خود را / نوامبر 
ً         متعاقبا  افشا شد .  درشرکت نفت انگليس و ايران واگذارکند که اين مسئله به اين        

معنی است که قراراست شرکت نفت برمه سهام دولت را خريداری کند و سپس به 
درصد مالکيت گروه اخيرمتعلق  ٦٠دراين هنگام . شل بپيوندد –گروه  رويال داج 

  .درصد متعلق به شرکتهای بريتانيايی بود ٤٠به هلند، و
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تعلق به بريتانيا می شد وبه اين با پيوستن شرکت جديد بريتانيايی، بيشترين آرا م
» نيمی ازذخايرنفت دنيا« ترتيب به جای دولت، شرکتهای خصوصی بريتانيا کنترل

سر چارلزگرنيوی نسبت به اطالعيه، اظهاربی اعتنايی . را به دست می آوردند
دی، دولت جديد کارگری، سياست دولت / درهرصورت، درماه  ژانويه . کرد

اين اقدام، خشم پنهانی مديران شرکت نفت برمه را بر  .پيشين خود راتغييرداد
مواضع دولت کارگری بريتانيا درملی کردن شرکيتهای خصوصی آن . انگيخت

کشور، مغايرت آشکاری رابا موضع سرسختانه آن دولت دربرابر ملی کردن 
  .نشان می دهد ١٣٣٠/  ١٩٥١صنعت نفت ايران درسال 

رکت عظيم بريتانيای برای دستيابی به دوش ١٣٠٧/  ١٩٢٨به هرحال، تا سال 
ً                         مقاصد وهدفهای خود مشترکا  درسراسرجهان عمل می کردند مرحله بعد حذف .                         

شرکت نفت استاندارد نيوجرسی . رقابت وهمسوکردن آمريکايی ها دراين زمينه بود
سخنگوی قسمت اعظم شرکتهايی بود که عالقه مند به منابع  و بازارهای خارجی 

ش کارتل بين الملل نفت که به وسيله کميسيون تجارت فدرال    درگزار. بودند
  :تهيه شده چنين آمده است  ١٣٣٠  – ١٩٥١اياالت  متحده  درتابستان 

. احساس می شد١٢٩٩/  ١٩٢٠لزوم کنترل بيتشر بازارهای پخش دراواسط  دهه 
ی در آن هنگام آشکار شد که کنترل توليد، حتی درميان بزرگترين شرکتها، مبنا

زيرا ناگهان جنگ قيمت  بين . نارسايی برای کنترل رقابت قيمتها به وجود می اورد
ازآن پس درسال . دو شرکت از بزرگترين شرکتهای بين المللی درآسيا آغاز شد

توافقی برای ايجاد يک کارتل بين المللی بين شرکتهای اصلی بين  ١٣٠٧/  ١٩٢٨
ابت بازار، در ميان اعضا وبا هدف کارتل جلوگيری ازرق. المللی شکل گرفت

با وجود اين قرارداد، فعاليت . ديگران آن هم ازطريق  کنترل توليد وصادرات بود
آن دسته از شرکتهای مهم و مستقل که  طرف اين قرارداد نبودند، به صورت 
گستردهای غيرقابل کنترل باقی می ماند وپس از آن موافقت نامه های ديگری تنظيم 

                          ً                            فقت نامه ها قرارشد که، اوال ، ازرقابت طرفهای اصلی بيشتر دراين موا. شد
                  ً                                                          جلوگيری شود، ثانيا ، به وسيلۀ توافقهای بازريابی محلی که جداگانه تنظيم می شد، 
کنترل راههای بين المللی به فعاليت شرکتهای مستقل گسترش يابد، درعين حال، 

انجام  يابد که از جانب  اين اقدامات تا آنجا ممکن است براساس اصول و رويه هايی
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  .طرفهای اصلی قرارداد مورد توافق قرارگرفته است
شل، سرجان کدمن  - اولی قرارداد به وسيله سرهنری ديتردينگ ازرويال داچ  

ازشرکت  (Walter C. Teagle)تيگل . ايران و والتر سی - ازشرکت نفت انگليس 
، امضا شد  ١٣٠٧شهريور   ٢٦/   ١٩٢٨سپتامبر   ١٧نفت استاندارد نيوجرسی در

  :که اصول زير را مقرر می داشت
پذيرش حجم موجود کاربه وسيله شرکت کنندگان، وموفقت برای افزايشهای   - 

  .متناسب 
استفاده  مشترک از تسهيالت موجود برای توليد، تصفيه وغيره، براساس هزينه   - 

  .تمام شده
رک تقاضای افزايش يافته پيش بينی ساخت  تسهيالت اضافی که تنها برای تدا - 

  .عامه الزم است
به عبارت ديگر، قيمتها درمحل . توليد، برتری شرايط جغرافيايی خود راحفظ کند -  

 به ترتيبی که انحصار. اصلی يکسان وهزينه حمل ونقل به آنها افزوده شود
موافقت . (نزديکترين بازارها رااز لحاظ جغرافيايی به هرمنطقه تولدی واگذارکند

مه به نتيجه منطقی اين قرارداد اشاره نکرده است که مصرف کنندگان  درديگر نا
  مناطق توليدی مانند 

خاورميانه، علی رغم هزينه توليد ارزانترنفت خود، بايد قيمت پايه سطح جهانی را 
  .)بپردازد

  .تدارکات ازنزديکترين منطقه توليدی تامين شود  - 
يد برای درهم ريختن ساخت قيمت درمناطق بايد قطع شود ونبا» مازاد توليد«  - 

  .جغرافيايی ديگر، به کارگرفته شود
از اقداماتی که به لحاظ  مادی موجب افزايش هزينه ها می شود بايد جلوگيری  به  - 

  .عمل آيد
اگرچه اين سند به شکل قرارداد مناسبی هرگز رسميت نيافت، مبنای موافقت نامه  

سال بعد بين شرکتهای مختلف مورد عالقه به  هايی شد که در خالل هشت يا نه
عالوه برسه شرکتی که محرک اوليه اين طرح بودند، سياستهای کلی . امضا رسيد

اين موافقت نامه درفواصل مختلف ازطرف بيشتر شرکتهای عمده  نفت امريکايی 
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از  ١٣٠٩/  ١٩٣٠فعال در خارج از امريکا و حتی برای مدت کوتاهی در دهه 
                       ً               جريان جذب و دفع، تدريجا  تعداد شرکتهای . نفت روسيه  پذيرفته شدسوی شرکت 

کارتل بين المللی نفت از  ١٣٢٧/   ١٩٤٩تا اينکه  در سال  . درگير را کاهش داد
شل،  –شرکت نفت انگليس و ايران، گروه  رويال داچ : هفت شرکت زيرتشکيل شد

فرنيا، شرکت نفت شرکت نفت استاندارد نيوجرسی، شرکت نفت استاندارد کالي
  . وکيوم، شرکت نفت گلف  و شرکت  تگزاس - سوکونی 

به استثنای ذخايراياالت . کارتل نفت سلطه گسترده ای برذخايرنفتی جهان داشت 
متحده، روسيه و مکزيک که به ترتيب، دراولی شرکتهای متعدد کوچک بزرگ 

ومی شرکت دولتی محلی به کار تدارک احتياجات مردم امريکا پرداخته بودن، در د
نفتی صادرنمی کرد يا صادراتش اندک بود و در سومی ، توليد نفت ملی شده و 

پيش از جدا شدن  – ١٣٢٨/ ١٩٤٩روندی رو به کاهش داشت، کارتل نفت درسال 
درظرفيت پااليش،   ٧٧درصد توليد جهان،  ٨٨درصد ذخايرنفت جهان،  ٩٢ - ايران

 ٩٩صوصی ودربعضی نقاط  حدود درصد ظرفيت تانکرهای تحت مالکيت خ ٧٠
  . درصد سازمانهای بازاريابی را کنترل می کرد

به اين ترتيب هيچ توسعه ای درهيچ بخشی بدون موافقت تمام اعضای کارتل نمی 
برعکس، درصورت اقتضای شرايط، تدارکات و تسهيالت . توانست صورت بگيرد

برای مقاومت کارتل می توانست با طرطهای هماهنگ  افزايش يابد يا آنچه که 
  .مصلحت نبود ازهريک ازاعضا سلب شود

اين شرايط ، عامل عمده ای درخفه کردن توليد نفت ايران پس ازملی شدن آن  
  )  ١١(».بود ١٣٣٠/  ١٩٥١درسال 

  
 بر اين عقيده است نقش نفت در »نفت وسلطه«ابوالحسن بنی صدردرکتاب  ◀

  :  و می نويسد »هانی وچند مليتی هاکشورهای خاورميانه در خدمت سرمايه داری ج
نفت درخدمت سرمايه داری عامل ثبات اين نظام گشته و به سرمايه ها امکان « 

داده است، با انتقال از رشته ای به رشته ديگر و از کشوری به کشور ديگر، به 
پخش سرمايه ها در سراسر جهان بپردازد و جهان را قلمرو ترک تازيهای خويش 

شرکتهای چند مليتی، توليد و مصرف و سرمايه و نيروی انسانی را  امروز. سازد
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                                                   ً                  درسراسر جهان تحت سلطه خود، چنان پخش کرده اند که عمال  سرمايه های متعلق 
درحقيت رشد سرمايه داری موکول . بديگران در دست آنها و بسود آنها بکارمی افتد

  :ند مليتی استبه تامين هدفهای اساسی زيراست که جزو اهداف شرکتهای چ
  .جور کردن مخارج کشورهای مختلف متناسب با نيازهای  توسعه بازار   - ١
جانشين کردن توقعات رشد خود بجای توقعات رشد مسقل ملتها از راه  نشاندن  – ٢

  .واردات بجای توليد داخلی وتبديل واردات مذکوربه محور فعاليتهای اقتصادی
 .ره ميزان توليد، نوع توليد و منابع ثروتسلب اختيارکشورهای نفت خيزدرادا - ٣
پخش توليد درسراسرجهان بطوريکه استفاده ازمنابع و نيروی انسانی وسرمايه  – ٤

های هر کشور، بسود چند مليتی ها، بحد اکثر برسد وتاثير تغييرات سياسی در 
 .تحول توليد و مصرف به صفرميل می کند

نابود کردن امکانات بازگشت به استقالل از بين بردن مبانی اقتصاد مستقل و  – ٥
از طرفی با تشديد تضاد ميان انسان و اقتصادی که هر روز : اقتصادی از دو طرف

بيشتر به بيگانگی ميگرايد و از طرف ديگر با تخريب از روی قرار و قاعده انسان 
 .و طبيعت

اداره  حفظ و کامل کردن اختيار انحصاری سرمايه، فن و بازار و در نتيجه – ٦
  ).در حال و آينده( فعاليتهای اقتصادی  در همه جا

افزايش ضريب وابستگی کشورهای جهان به مادر شهر و به خود اين چند  – ٧
  )١٢(مليتی

  
بنی صدر وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را عملی مخرب می داند و    

ه ازراه واردات کاال ک» حرکات انتقالی غير مستقيم درآمدهای نفتی «در رابطه با 
انجام می گيرد و براقتصاد کشورهای نفت خيز اثراتی  بمراتب مخرب تر از اثرات 

جريان  تبديل نفت به سرمايه و نحوۀ «حرکات انتقالی مستقيم می گذارد و در بارۀ 
  :بر اين نظر است» عمل آن در اقتصادهای مسلط و زير سلطه

  
ی نيست، هر چند يک بار نيست، هر نفت کاالئی است که مصرف آن اتفاق - «

بنابراين ميان خروج از . روزی و هر ساعتی و هر دقيقه ای و هر ثانيه ای است
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معنی اين . چاه تا مصرف نهائی فرآورده های آن فاصله ای بغايت کوتاه وجود دارد
سخن اينست که نفت بسرعت به پول نزديک می شود و بصورت سرمايه های 

  .تادن در اقتصادهای صنعتی می گرددکالن آماده بکار اف
برابر  ٤٠تا حداقل  ٢٠و نفت به تفاوت هزينه توليد در قسمتهای مختلف جهان  - 

برابر  ٤٠تا  ٢٠هزينه توليد خود سرمايه ايجاد می کند يعنی قيمت فروش آن 
  .هزينه توليد آنست

صادها به و باالخره نفت از خارج وارد اقتصادهای صنعتی می شود و در اين اقت - 
بنابراين خود توضيح روشن مطلب باال درباره منشاء . سرمايه تبديل می گردد

  . سرمايه ای است که کشورهای صنعتی بويژه امريکا در اختيار دارند
اين سرمايه بدو قسمت تقسيم می شود قسمتی را اقتصادهای صنعتی بکار می  - 

اکنون ببينيم هرکدام از اين . اندازند و قسمتی را به کشورهای صاحب نفت می دهند
  .دو دسته سرمايه ها در اقتصادهای مختلف چگونه عمل می کنند

و مواد خام (دوره کوتاه تبديل نفت به سرمايه و جريان دائمی و روزافزون نفت     
به کشورهای صنعتی و تبديل شدنشان به سرمايه، به اين اقتصادها امکان ) ديگر نيز

هايی چنين عظيم سياستهای قديمی تشويق پس اندازد و  داده است باتکای سرمايه
خودداری ازمصرف را رها کنند و با پيروی ازنظريه کينزدائربر تشويق مصرف، 
ميزان مصرف را سخت باال ببرند و برای پاسخ گفتن به ميل شديد مصرف، 

ت بدينسان تبديل نف. سرمايه های وارده را در رشته های مختلف توليد بکار اندازند
به سرمايه به اقتصادهای صنعتی امکان داده است که ميزان ) و نيز مواد خام ديگر(

توضيح آنکه سرمايه ها به . مصرف و سرمايه گذاری هر دو را باال و باالتر ببرند
نسبت زيادتری از ميزان خود قدرت خريد بوجود می آورند که آنرا بايد سرمايه 

  .گذاری های بعدی جذب کنند
[  ١٠علت همين افزايش بيشتر و زود بزود قدرت خريد که ارقام جدول اما ب    

تنها بيانگر جزئی از آنست، در ] ٣٨٦ص » نفت و سلطه« رجوع شود به کتاب 
هر اندازه قدرت خريد بيشتر و قدرت توليد . اقتصادهای موجود تورم بوجود می آيد

ان سرمايه ها به آسانی اينست که دارندگ. کمتر باشد ميزان تورم بيشتر خواهد بود
می توانند سرمايه ها را به رشته هايی بکشانند که قادرند قدرت خريد اضافی را 
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و درکشورهايی . درحدی بخود جلب کنند که موجب رسيدن سود به حداکثر می شود
بکار اندازند که برعدم تناسب ميان قدرت خريد وقدرت توليد بيفزايد و اينکاری 

درحقيقت تورم هيچ چيزرا از نيست به هست نمی آورد . است که امريکامی کند
ّ                          بلکه تنها کم  و کيف رابطه ها را عوض می توضيح آنکه تورم زمينه انباشت . کند             

اقتصاد مسلط با تمرکز . سرمايه است وبا سرعت گرفتن آن سرعت می گيرد
خود و  سرمايه ها و منابع و استعدادهای جهانيان درخود و با بکار انداختن آنها در

ازقوی ترين کشورها خارج می شود و همراه سرمايه ها و کاالها . بقيه، راه می افتد
به کشورهای ضعيف ترمی رود و پس از آنکه جيب همه راخالی کرد، دست آورد 

تابارديگر،بزرگتر، راهی . خودرا البته باخودش بقوی ترين کشورها باز می گرداند
ای روابط تازه ای ميان کشورهای در  پس ازيک دوره. کشورهای ضعيف ترشود

قوی قوی ترومسلط تروضعيف ناتوانتروبه پيش فروش : رابطه برقرارمی شود
  .می شود) مثل ايران امروز(ثروتها واستعدادهايش مجبورتر 

چگونه؟ چگونه تورم همراه سرمايه و کاال به کشوری . گفتيم مثل ايران امروز    
ستی آنرا غارت می کند و همراه خود بر می گرداند مثل ايران می آيد و ثروتها و ه

  .   تا بار ديگر با ابعادی بزرگتر باز گردد؟ گفتيم بخشی از سرمايه را به می دهند
  

    اکنون ببينيم اين جزء که به ما می رسد چگونه عمل می کند؟
 اين پولی که بابت نفت به ما می دهند پول خارجی است يعنی نفت را می برند و    

پس اين . در ازاء آن به ما اجازه می دهند باندازه قدرت خريد پول ازآنها خريد کنيم
اما اين پول در دو جا و به . پول يعنی قدرت خريد ما بر اقتصادهای دهنده پول است

درايران تبديل به لایر می شود و به صورت بودجه دولت : دو صورت عمل می کند
کاال به کشور . کاال وخدمات می گرددخرج می شود و در خارجه صرف خريد 

اما ازطرفی قدرت خريد با ضريب . شود و قدرت خريد را جذب می کند  وارد می
بزرگتری افزايش می يابد و از طرف ديگر تورم قيمت کاالها را باال می برد در 

اما تورم . نتيجه به دليل باال رفتن بيشتر قدرت خريد بايد کاالی بيشتری وارد کرد
چطور می توان با همان پول همان مقدار . له يعنی افزايش قيمت های کاالهااز جم

کاال وارد کرد چه رسد به بيشتر وارد کردن؟ از اين روست که کشور ناگزير است 
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بدينسان حمله به تورم . نفت بيشتری بفروشد تا بتواند به مقدار کافی کاال وارد کند
کاهش ارزش پول و افزايش قدرت (يک حمله گازانبری است هم ازطريق سرمايه 

و هم از طريق کاال حمله می کند و کشور مورد حمله را دچار تجزيه همه ) خريد
بندهای اقتصاديش را از هم . جانبه می کند يعنی بنای اقتصاديش را متالشی می کند

می گسلد و بخشهايی را در خود ادغام می کند و بقيه را دچار رکود و زوال می 
زمان بر ميزان منابع و ثروتهايی که بغارت می برد می افزايد طوريکه سازد و هر 

بهمين نظراست که رشد بخش غيردولتی . منابع متعلق به آينده را نيزپيشخورمی کند
. اقتصاد ايران علی رغم رشد عظيم صنايع متکی به واردات منفی و يا ناچيز است

  .نفت است دنباله بحث توضيح بيشتراثرات عمل سرمايه حاصل از
  
را »  اثرات سرمايه ها در جهت يابيهای اقتصادهای مسلط زير سلطه« بنی صدر  

  :مورد موشکافی و بررسی قرار می دهد و می گويد
که عمل سرمايه در اقتصاد مسلط موجب باال رفتن قدرت جذب آن می شود اما « 

فراهم می دراقتصاد زيرسلطه موجبات تجزيه و صدوربازهم بيشتر ثروتهای آنرا 
اين . ودرنتيجه رابطه ميان اين دو دسته کشورها هر زمان نابرابرتر می شود. آورد

و البته (نقش سرمايه است که به کمک روابط بازرگانی و روابط پولی و تورم 
اين نقش را ) روابط ديگر از جمله و مهمترينشان سلطه های سياسی و فرهنگی

که ازدست زير سلطه گرفته می شود و بدينسان نفت سالحی است . بازی می کند
  چگونه؟ . عليه خود وی بکار می رود

تغييررابطه ميان کشورهای صنعتی واين کشورها و بقيه جهان را در قسمت اول  - 
اين مطالعه توضيح داديم در اينجا می گوييم بحران حاضر که مشخصه آن افزايش 

ميان امريکا و کشورهای  قيمتها درامريکا و بقيه جهان است آغاز روابط جديدی
واقعيتهايی که برشمرديم حکايت از . صنعتی وغيرصنعتی وميان حال و آينده است

در . تحول روابط در جهت سلطه قطعی آمريکا بر اروپا و بقيه جهان می کند
بنابراين . حقيقت همان سان که ديديم تورم هيچ چيز رااز نيست به هست نمی آورد

افزايش قيمت . ن قيمت نفت هم هيچ چيز را موجود نمی کندباال بردن و پايين آورد
  .نفت برداشت از اقتصادهايی و افزودن آن به اقتصادهای ديگری است
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تورم همان سان که ديديم زاده و زاينده تراکم سرمايه و ثروتها است بنابراين هر      
ر اندازه يعنی ه. چه از مرکز جهانی تراکم دورتر شويم ابعاد بزرگتری می يابد

                          ُ                                                ساخت يک اقتصاد نارساتر و ب عد آن کوچکتر و توانائی آن کمتر باشد، بار بيشتری 
تورم وقتی همراه سرمايه و کاال مدار جهانی خود . از تورم را بايد بر دوش بکشد

را طی کرد و بصورت سرمايه ها و کاالهای بيشتر به مرکز بازگشت، ابعادش 
دوران جديدی . می دهدی قيمتها در مرکز پايان بزرگتر می شود و بدوران ثبات نسب

در اين دوران اگر مرکز بتواند عواقب صدور سرمايه ها و کاالها : شروع می شود
و در نتيجه تورم بيشتر را به بقيه جهان و بازگرداندن سرمايه ها و کاالهای باز هم 

ِ               بيشتر را تحميل کند، البته از استثمار مضاعف  مردم  جهان، سودها ب      ِ يشتری می                                          
انگلستان پيش از جنگ نتوانست عواقب بحران را تحمل کند ناگزير بسود . برد

آيا امريکای امروز قادر به تحمل عواقب يعنی . مرکز جديد يعنی امريکا قربانی شد
قادر به حل تضادهای حاصل از بحران هست؟  نياز امريکا به سالح نفت برای 

ميليارد  ۶٠زايش قيمتهای نفت يعنی برداشت اف. پاسخ مثبت گفتن به اين سئوال است
ما در جای . دالر از سرمايه هايی که نفت در اقتصادهای اروپايی ايجاد می کرد

ديگر چگونگی بازگرداندن اين پول رابه اقتصادهای صنعتی و بويژه امريکا 
د ميليار ۵٠دراينجا می گوييم اگراثرافزايش قيمتها را به ساالنه . توضيح خواهيم داد

سال  ٢٠دالر برآورد کنيم از اثرات گوناگون اين سرمايه گذشته رقم آن ظرف 
ميليارد دالر می شود والبته سرمايه ای سخت عظيم است آنهم در وقتی که  ١٠٠٠

هسته تر شدن بيش از حد رشد توليد موجب باال رفتن باز هم بيشتر قيمتها و تبديل 
اين پول در دست . ماعی خواهد شدبحران اقتصادی به بحران شديد سياسی و اجت

اقتصادهای زير سلطه قدرت خريدی است بر اقتصادهای مسلط و برداشت آن از 
  .تواند دراين اقتصادها و جهت يابی آنها بی تأثير باشد  توليد اقتصادهای صنعتی نمی

اثر آن بر اقتصادهای زير سلطه به شرحی که گذشت افزايش فاصله ميان قدرت    
همانسان که . ت توليد و رسيدن ميزان تورم به حداکثر خويش استخريد و قدر

ديديم باج نهايی تورم را زحمتکشان همه کشورها و بويژه کشورهای زير سلطه 
خواهند پرداخت و پرداخت اين باج به اين است که عوايد نفت برای جذب قدرت 

اهد شد و خريدی که خود ايجاد می کند و جلوگيری از افزايش قيمتها مصرف خو
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افزايش واردات و پرداخت و اختصاص بخش مهمی از عوايد : اين دو به صورت
نفت به پرداخت ما به التفات قيمتها و پايين نگاه داشتن مصنوعی ميزان افزايش 

بدينسان پس از يک دوره که طول مدت آنرا ساخت روابط اقتصادی بين . قيمتها
مسلط موفق خواهد شد اين قدرت المللی تعيين خواهد کرد بخش های اقتصادی 

بدينسان دنيا شکل تازه ای از تقسيم بين المللی کار را بخود . خريد را جذب کنند
خواهد ديد رشته های توليدی که ديگر درغرب بازده چندانی نمی توانند داشته باشند 
 به نقاطی که حداکثر سود را می توانند داشته باشند منتقل خواهند شد و مسئله بازده
سرمايه موجب تسهيم سرمايه ها در جهان بنحوی خواهد شد که جريان شتاب گير 

  .تراکم ايجاب می کند
صنعتی نيزبحران ضمن قطعی کردن سلطه امريکا و اما دراقتصادهای     

شرکتهای چند مليتی که امريکا مادرشهر آنهاست جهت سرمايه گذاريها را به رشته 
ظيم است منحرف تر خواهد کرد و آن قسمت از هايی که بازده سرمايه در آنها ع

ّ                                           توليدات که يا بيهوده اند و يا مضر  اما می توانند قسمت عمده قدرت خريد را جذب                                  
بحران حاضر بحران فاصله . سودهای کالن عايد نمايند بيشتر خواهند شد کنند و

گيری قطعی امريکا نه تنها ازکشورهای زيرسلطه بلکه از کشورهای صنعتی و 
به سخن ديگر در صورتيکه امريکا تضادها را در جهت منافع . رصنعتی استغي

خويش حل کند با جمع آوردن سرمايه و تکنولوژی و نيروی کار خبره هم بر 
کشورهای صنعتی و هم غيرصنعتی مسلط خواهد شد و هم ميزان استثمار از اين 

  )١٣)(».کشورها را بسود خود افزايش خواهد داد
با ائتالفی   ٢٠٠٣مارس  ١٩و بوش پسر  ١٩٩١بوش  پدر  هدف ازلشکر کشی

برای دستيابی به سلطه از کشورهای ديگر برای کنترل نفت عراق و کويت بود 
و حضور دائم درخاورميانه  و خليج فارس بود که به نابودی و کشتار ده جهانی 

عنوان  عمليات حمله آمريكا به عراق  در زمان بوش پدر به. ها هزار نفر منجر شد
طوفان صحرا ناميده شد ولشکرکشی بوش پسر به عراق که مغاير با منشور و 

بنا براين نوشتۀ  . شد خوانده » به عمليات آزادی عراق« الملل  بود  حقوق بين
اهداف آمريکا در منطقه  پس از فروپاشی روسيۀ شوروی را "  رابرت دريفوس"

  .ورممورد بررسی قرارداده است که  در اينجا  می آ
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طرح سی ساله واشنگتن برای کنترل «مقاله ای تحت عنوان  رابرت دريفوس ◀

نوشته که مرتضی محيط آنرا ترجمه » مادرجونيز« در مجلۀ » نفت خليج فارس 
  :کرده است ، اوبراين نظر می باشد که 

 
شده از سوی گروه  سی سال است که منطقه خليج فارس نقطه ی هدف گيری

سياست خارجی آمريکا بوده است که عقيده دارند دولت  پرنفوذی از طراحان
  .آمريکا برای دستيابی به سلطه جهانی بايد کنترل نفت اين منطقه را به دست گيرد

  
 

هدف از کنترل عراق، : "ميگويد" جنگ بر سر منابع"مايکل کلر نويسنده کتاب 
. وختتسلط بر منابع نفت آن به عنوان يک اهرم قدرت است و نه يک منبع س

اين . تسلط بر منطقه خليج به معنای داشتن کنترل روی اروپا، ژاپن و چين است
اگر تمام کره زمين را ." کار به ما قدرت کنترل باز و بستن شير نفت را خواهد داد

برای يافتن سرزمينی بگرديم که در جهت برپا ساختن يک امپراتوری آمريکايی 
  .يج فارس بايد باشداهميت حياتی داشته باشد، اولين جا خل

 
 

شنهای بيابان اين منطقه، دو بشکه از هرسه بشکه نفت موجود درجهان را دردل 
ذخائر نفتی عراق به تنهايی بيش ازمجموع ذخائر موجود در . خود نهفته دارد

اکنون سی سال است . روسيه، اياالت متحده، چين و مکزيک تخمين زده شده است
دف گيری شده از سوی گروه پرنفوذی از طراحان که منطقه خليج فارس نقطه ی ه

سياست خارجی آمريکا بوده است که عقيده دارند دولت آمريکا برای دستيابی به 
اين رويکرد که حين . سلطه جهانی بايد کنترل نفت اين منطقه را به دست گيرد

شکل گرفت و ازآن هنگام به بعد توسط يک  ١٩٧٠بحران انرژی سالهای دهه 
استگذاران صيقل خورد، جسورانه ترين بيان خود را در سياستهای نسل ازسي
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دولت کنونی جورج بوش يافته است؛ دولتی که در برنامه خود در حمله به عراق 
ومستقر کردن رژيمی دست نشانده واشنگتن درآنجا، ازهر دولت ديگری درآمريکا 

 .ه استبرای تبديل منطقه خليج فارس به يک مستعمره آمريکا نزديکتر شد
بينش ژئوپلتيک برانگيزنده سياست کنونی دولت آمريکا در هجوم به عراق آن است 
که عامل کليدی برای امنيت ملی آمريکا همانا سلطه ی جهانی يعنی برتری کامل بر 

اياالت متحده برای رسيدن به اين هدف نه تنها بايد . هرگونه رقيب بالقوه است
هر نقطه از جهان و درهر زمان باشد، بلکه قادربه اعمال قدرت نظامی خود در 

منابع کليدی ثروت جهان را نيزکه مهمترين آن نفت، بويژه نفت منطقه خليج است 
ازديدگاه راست های افراطی مستقردرکاخ سفيد وپنتاگون که تعيين . بايد کنترل کند

ها کننده سياستهای کنونی دولت آمريکا هستند، اهميت حياتی منطقه خليج فارس تن
چرا که درسالهای اخير منابع (ازجهت سهم آن درتامين انرژی اياالت متحده نيست 

بلکه از آن جهت مهم است که ) ديگر جهان از اين جهت اهميت بيشتری يافته اند
اين منابع به اياالت متحده اجازه ميدهد شريان حياتی انرژی جهان را در دست 

چاس فريمن . دستيابی به آنها محروم سازد داشته باشد تا بتواند رقبای بالقوه رااز
سفير سابق اياالت متحده در عربستان سعودی در دوره رياست  جمهوری بوش 

اعتقاد دارد که برای دسترسی به منابع انرژی بايد بر "دولت آمريکا : اول ميگويد
تفکر غالب در دولت اين است که پايان گرفتن جنگ سرد . آنها کنترل داشته باشی

طی را برای اياالت متحده فراهم آورده است که بتواند اراده ی خود را بر شراي
و آنها که توان تعيين مسير رويدادها را از طريق اعمال قدرت . جهان تحميل کند

در اين ديدگاه ." ايدئولوژی آنها اين است. دارند وظيفه دارند چنين کنند
نفت خام . بی همتا استايدئولوژيک، عراق گنجينه ای است که از جهت اهميت 

عراق برخالف نفت موجود زير خاک يخ بسته آالسکا يا نهفته در زير جلگه های 
آسيای مرکزی و يا زير امواج توفانی درياها، به آسانی و با هزينه های ناچيز يک 

 .دالر و نيم برای هر بشکه  ارزان ترين هزينه ممکن  قابل دسترس است
شرکتهای نفتی آمريکا در حال مالقات با ] له به عراقماهها قبل از حم[همين حاال 
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اپوزيسيون عراق در خارج و مذاکره برای تقسيم اين غنائم بادآورده ميان خود 
 .هستند

هدف آنها . اما شرکتهای نفتی و ديک چينی هدفشان فقط تسلط بر اين منابع نيست
مايکل کلراستاد . بسيار فراتر از تسخير عراق وتسلط برمنابع نفتی آن کشورميرود

" جنگ برسرمنابع"مطالعات صلح وامنيت جهانی درکالج هامپشايرو نويسنده کتاب 
هدف از کنترل عراق، تسلط بر منابع نفت آن به عنوان يک اهرم قدرت ": ميگويد

تسلط بر منطقه خليج به معنای داشتن کنترل روی . است و نه يک منبع سوخت
به ما قدرت کنترل باز و بستن شير نفت را  اين کار. اروپا، ژاپن و چين است

به  ١٩٧٠سالهای دهه ی " شوک نفت"دولت آمريکا از همان هنگام " .خواهد داد
طور پيگيرو بی وقفه ای مشغول افزايش قدرت نظامی خود در منطقه خليج فارس، 
ساختن پايگاههای نظامی، فروش اسلحه و بستن قراردادهای دو جانبه نظامی با 

اکنون برپايه اين قدرت نظامی، دولت آمريکا آماده ی . محلی بوده است رژيمهای
تحکيم قدرت خود در نقطه ای از جهان است که اهرم تعيين موازنه قدرت در چند 

دولت بوش با کنترل خاک عراق، با يک ضربت خواهد . دهه آينده خواهد بود
کينز دپيلمات پيشين جيمز ا. توانست اين طرح استراتژيک درازمدت را تحکيم بخشد

فکر ميکردم آن را . اين طرح مربوط به هنری کيسينجر است": آمريکا ميگويد
 ."کنار گذاشته اند اما آشکار است که دوباره در دستور کار قرار گرفته است

آقای اکينز درس دشوارخود درباره سياست نفتی دولت آمريکا را هنگام ماموريت 
رسربه عنوان سفير آمريکا درعربستان سياسی اش در کويت و عراق و آخ

تاقچه ها و قفسه های . فرا گرفت ١٩٧٣ -  ٧٤سعودی، هنگام بحران نفت سالهای 
منزل آقای اکينز در واشنگتن پر از ظروف سفالی ساخت خاورميانه و ديوارهای 
آن پوشيده از يادگارهای آن منطقه و هديه هايی است که طی سالها خدمت سياسی 

پس ازگذشت سی سال، يادآوری رويارو شدن با اين . دست آورده استدر آنجا به 
نظريه که اياالت متحده بايد آماده ی اشغال کشورهای توليدکننده نفت باشد، هنوز او 

  .را برآشفته ميکند
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هنگامی که آقای اکينزسفير آمريکا درعربستان سعودی بود، مقاله ای ١٩٧٥در سال
نويسنده آن بانام .به چاپ رسيد"هارپر"مجلهدر"تسخير نفت عربها"زير عنوان 

پروفسور ساکن واشنگتن و مشاور نظامی، با "مستعارمايلزايگنوتوس، به عنوان 
به نظراکينز در . معرفی شده بود" روابط خيلی نزديک با مقامات بلندپايه سياسی

چگونه با تصرف مناطق نفت خيز کشورهای عربی و "اين مقاله خطوط کلی اينکه 
ن افرادی ازتکزاس و اکالهما برای اداره آنها ميتوان مشکالت اقتصادی و آورد

به طور همزمان شمار زيادی مقاالت . ترسيم شده بود" سياسی آمريکا را حل کرد
مطمئن بودم که : "اکينز ميگويد. مشابه، در ديگر مجالت و روزنامه ها ظاهر شد

. ريه از سوی کسانی بوده باشدظاهر شدن اين مقاالت می بايست نتيجه القاء يک نظ
ممکن نيست که هشت نويسنده با چنين نظريه ی عجيب و مشابهی به طور همزمان 

 ."و مستقل از هم ظاهر شوند
سپس مرتکب اشتباه وخيمی شدم و آن اينکه در مصاحبه : "اکينز در ادامه ميگويد

است يا بايد  تلويزيونی اظهار داشتم که هر کس چنين برنامه ای را پيشنهاد کرده
اما او به زودی ". ديوانه باشد يا جنايتکار باشد و يا جاسوس اتحاد شوروی

دريافت که طرح اين نظريه در واقع زير رهبری رئيس او يعنی هنری کيسينجر 
از وزارت خارجه  ١٩٧٥اکينز همان سال . وزير خارجه وقت صورت گرفته است

 .اخراج گرديد
  

عتراف نکرده است که زمينه های فکری آن مقاالت هنری کيسينجر در هيچ جايی ا
بيزنس "با مجله  ١٩٧٥اما ضمن مصاحبه ای که همان سال . را فراهم کرده است

به راه انداختن جنگ سياسی "انجام داد، با طرح اين نظريه که از طريق " ويک
سهمگينی عليه کشورهايی چون عربستان سعودی و ايران، و ايجاد بی ثباتی و حتی 

ه خطر انداختن امنيت اين کشورها، در صورت عدم همکاری با ما، ميتوان قيمت ب
 .، آشکارا اما به طور ظريفی رهبران عربستان را تهديد کرد"نفت را پايين آورد

در منطقه خليج فارس عمال حضور نظامی  ١٩٧٠اياالت متحده تا سالهای دهه 
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با اين . اب و خيالی بيش نبودبنابراين تصور تسخير و کنترل نفت آنجا خو. نداشت
همه، از هنگام انتشار مقاله مايلز ايگنوتوس و چاپ همزمان مقاله ی مشابهی توسط 
رابرت تاکر استاد دانشگاه جانز هاپکينز و يکی از طراحان سياسی دست راستی 
وافراطی، در مجله کامنتری، اين نظريه مورد پشتيبانی گروهی از متفکرين 

طرفدار اسرائيل بويژه محفل راست افراطی وابسته به دو نفر افراطی و ستيزگر 
سرانجام . سناتور دموکرات يعنی هنری جاکسون و پاتريک مويناهان قرار گرفت

معروف شدند " محافظه کاران نو"مجموعه ی اين طراحان سياسی دست راستی به 
رسازی فک )Neoconservative(و در زمان ريگان، چه در پنتاگون، چه در مراکز 

نقش بسيار  ١٩٨٠دانشگاهی در دهه ی " پژوهش های سياسی"و چه محافل 
اعضای اين گروه که رهبری آن به دست ريچارد پرل . پراهميتی بازی کردند

رئيس کميته ی بسيار قدرتمند سياست گزاری های دفاعی در پنتاگون و پال 
ام کليدی در کاخ ولفوويتز معاون کنونی وزير جنگ آمريکاست، هم اکنون دهها مق

اين گروه نزديک ترين روابط را . سفيد، پنتاگون و وزارت خارجه در دست دارند
با دو نفر شخصيت کليدی دولت يعنی ديک چينی معاون رئيس جمهور و دونالد 

 ١٩٧٠دو نفر اخير از زمانی که در دهه ی . رامسفلد وزير جنگ آمريکا دارند
يد کار ميکردند روابط نزديکی با هم داشته هنگام رياست جمهوری فورد در کاخ سف

وزير  ١٩٩١اين گروه همچنين هنگامی که ديک چينی حين جنگ اول خليج در . اند
 .جنگ بود، دور او گرد آمده بودند

در سراسر آن سالها و بويژه پس از جنگ خليج نفوذ و حضور ارتش آمريکا در 
ه تا آسيای مرکزی به طور خليج فارس و مناطق اطراف آن، از شاخ افريقا گرفت

حمله به عراق و تسخير آن کشور توسط دولت . پيگيری رو به افزايش بوده است
سال اخير  ٢٥آمريکا برپايه اقداماتی صورت ميگيرد که قدم به قدم در عرض 

  :توسط طراحان سياسی و نظامی فراهم آمده است
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 Rapid Deployment(نيروهای ويژه آمادگی سريع تالطم های سياسی :قدم اول

Force   ( در خاورميانه  ١٩٧٩و به دنبال آن انقالب  ١٩٧٤و  ١٩٧٣سالهای
برابر درعرض يک دهه شد و اين  ١٥موجب افزايش شديد بهای نفت به ميزان 

جيمی کارتر . مسئله، خاورميانه را دوباره وبه طورجدی در مرکز توجه قرار داد
ی زير نفوذ اياالت متحده، بويژه در  خليج فارس را عمال منطقه ١٩٨٠در سال 

بگذاريد : "او اعالم داشت. برابر گسترش نفوذ شوروی به آن منطقه اعالم کرد
هر کوششی توسط هر نيروی . موضع خود را به طور مطلقا آشکار بيان کنم

خارجی برای به دست گرفتن کنترل منطقه خليج فارس، حمله به منافع حياتی 
تلقی خواهد شد و چنين حمله ای با هر وسيله ممکن از جمله اياالت متحده آمريکا 

اين سياست بعدها به نام دکترين کارتر معروف ." نيروی نظامی دفع خواهد شد
کارتر درپشتيبانی عملی ازاين تهديد نيروهای ويژه آمادگی سريع را به وجود . شد

ده و آورد؛ واحد نظامی چند هزارنفره ای که در نزديکی منطقه مستقر ش
  .درصورت بروز بحران ميتوانست سريعا به خاورميانه گسيل داده شود

 
، در  ١٩٨٠در سالهای دهه ) Central Command(فرماندهی مرکزی :قدم دوم

دوران ريگان، دولت آمريکا آغاز به فشار گذاشتن روی کشورهای منطقه خليج 
يروی ويژه آمادگی بدين سان ن. فارس برای گرفتن پايگاهها و تاسيسات نظامی کرد

سريع به فرماندهی مرکزی يعنی فرماندهی نظامی جديدی تبديل شد که مسئول 
کنترل منطقه خليج فارس و نواحی اطراف آن بود، از آفريقای شرقی گرفته تا 

ضدشوروی مرکب از " اتحاد استراتژيک"ريگان کوشش کرد . افغانستان
درسالهای دهه ی . جود آوردکشورهای ترکيه، اسرائيل و عربستان سعودی به و

دولت آمريکا ميلياردها دالراسلحه به صورت هواپيماهای جاسوسی آواکس،  ١٩٨٠
، دراوج ١٩٨٧درسال . و غيره به عربستان سعودی فروخت ١٥جنگنده های اف 

جنگ ايران وعراق نيروهای دريايی اياالت متحده، نيروی ضربتی مشترک 
های نفتکش به وجود آورد که کشتی های خاورميانه را برای حفاظت از کشتی 

جنگی اش سراسر خليج فارس را زير کنترل خود ميگرفت و بدين سان حضور 
نظامی نيروی دريايی آمريکا در خليج را از سه يا چهار کشتی جنگی به ناوگان 

  .ناو هواپيمابر، رزمناو و ديگر کشتيهای جنگی افزايش داد ٤٠بزرگی مرکب از 
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  شود اضافه ]فارس خليج[ خليج جنگ :سوم قدم
 

] فارس[اياالت متحده قادر به قانع کردن دولتهای اطراف خليج  ١٩٩١قبل از سال 
. برای اجازه دادن به ارتش آمريکا برای حضور نظامی دائم درخاک آن ها نبود

عربستان سعودی، ضمن حفظ روابط نزديک با اياالت متحده، آغازبه تنوع بخشيدن 
ونظامی خود کرد وهنگام ورود چاس فريمن سفير آمريکا در  به روابط تجاری
به اين کشور، اياالت متحده ازجهت فروش اسلحه به  ١٩٨٠اواخر دهه ی 

فريمن اظهارميدارد که حتی ازجهت . عربستان به مقام چهارم تنزل پيدا کرده بود
ا آغازجنگ ب. تجاری نيز بريتانيا، فرانسه و چين جای اياالت متحده را گرفته بودند

عربستان سعودی و ديگر دولتهای . اين شرايط به کلی تغيير کرد]  فارس[خليج 
، ديگربا حضور مستقيم نظامی آمريکا درمنطقه مخالفت ] فارس[اطراف خليج 

نميکردند ودر نتيجه نظاميان آمريکا، گروههای متعدد ساختمانی، دالالن اسلحه، تيم 
به قول چاس فريمن . تر روانه منطقه شدندهای کمک نظامی با سرعت هر چه تمام

، عربستان سعودی را دوباره روی نقشه ما قرار داد و ]فارس[جنگ خليج "
 ."روابط ما را که سخت فرسوده شده بود دوباره احيا کرد

طبق آمار تهيه شده از سوی فدراسيون دانشمندان آمريکايی، در يک دهه ی بعد از 
ميليارد دالر اسلحه و وسايل و ابزار نظامی  ٤٣ه ، اياالت متحد]فارس[جنگ خليج 

ميليارد ديگر نيز  ١٦. همراه با پروژه های ساختمانی به عربستان سعودی فروخت
" توفان صحرا"پيش از عمليات . به کويت، قطر، بحرين و امارات متحده عربی

قرار است"اياالت متحده، فقط در کشور دور افتاده ای چون عمان حق انبار کردن يا 
تقريبا همه ی کشورهای ] فارس[پس از جنگ خليج . مهمات جنگی داشت" موقت

منطقه آغاز به مانورهای نظامی مشترک با آمريکا کرده و ميهمان واحدهای نيروی 
دريايی و اسکادران های نيروی هوايی آن شدند، عالوه برآن به دولت آمريکا اجازه 

وهن وزير جنگ پيشين آمريکا در سال ويليام ک. ی استقرار نيروی نظامی دادند
حضور نظامی مادر خاورميانه به طور چشمگيری : "با غرور اظهار داشت ١٩٩٥

عامل ديگری که حضور نظامی آمريکا در منطقه را شدت ." افزايش يافته است
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بخشيد عبارت از تحميل يک جانبه مناطق ممنوعه برای پرواز هواپيماهای عراقی 
بود که بيشترتوسط پايگاههای هوايی  ١٩٩١شور درسال درشمال وجنوب اين ک

کولين رابينسون عضو مرکز . آمريکا درترکيه وعربستان سعودی اعمال ميگرديد
حضور : "ميگويداطالعات دفاعی که يکی از مراکز فکرسازی در واشنگتن است 

 نظامی آمريکا در اطراف پايگاههای نظامی اينچيرليک در ترکيه برای کنترل شمال
مرکز  ".عراق واطراف رياض برای کنترل جنوب عراق به شدت گسترش يافت

فرماندهی هوايی عظيمی با پيشرفته ترين تکنولوژی با هزينه يک ميليارد دالر 
نزديک رياض درعربستان سعودی ساخته شد و در دو سال اخير دولت آمريکا 

رابينسون  .مخفيانه مشغول تکميل مرکز فرماندهی ديگری در قطر بوده است
مرکزفرماندهی واقع در عربستان، دارای چنان ظرفيتی است که : "اظهار ميدارد

اين مسئله درمورد . بسيار فراترازتوان عربستان سعودی برای استفاده ازآن ميرود
  ."قطرنيزدقيقا صدق ميکند

  افغانستان :چهارم قدم
 

که منجر به " عليه تروريسم"حمله به افغانستان  و جنگ بی پايان و بی مرز 
حمالت هوايی آمريکا به کشورهای يمن، پاکستان و ديگر جاها گرديد قدرت آمريکا 

عالوه بر آن دولت توانسته است بودجه نظامی را . در منطقه را تقويت کرده است
ميليارد دالر  ٤٠٠به  ٢٠٠٠ميليارد دالر در سال  ٣٠٠به شدت افزايش دهد و از 

ميليارد دالر برای  ٦٠رگی از اين بودجه بيش از بخش بز. برساند ٢٠٠٣در سال 
تاسيسات نظامی . هزينه نظامی در منطقه خليج فارس اختصاص داده شده است

اطراف خليج از جيبوتی در شاخ آفريقا گرفته تا جزاير ديه گو گارسيا در دريای 
شبکه ای از پايگاه ها و ماموريتهای آموزش نظامی، . هند گسترش داده شده اند

از افغانستان . ضور نظامی آمريکا را به اعماق آسيای مرکزی گسترش داده استح
گرفته تا جمهوريهای ازبکستان و قرقيزستان، اياالت متحده پايگاههای خود را در 

آسيای مرکزی با . جاهايی مستقر کرده که مدتها منطقه نفوذ روسيه بوده است
، اکنون حلقه اتصال شرقی ذخائر نفت غنی و موقعيت استراتژيک پراهميت اش

زنجيره ای به هم پيوسته ای از پايگاههای نظامی، تسهيالت نظامی و متحدان 
  .نظامی است که از مديترانه و دريای سرخ تا اقصی نقاط آسيا گسترده شده اند
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 عراق :پنجم قدم

 
باشد که قطعات ) پازل(برانداختن صدام حسين ميتواند آخرين قطعه ازيک طرح 

رابرت کيگان يک استراتژيست . راتوری آمريکايی را به هم متصل ميکنديک امپ
: بلندپايه راست افراطی اخيرا به مجله آتالنتيک جورنال کانستی توشن گفته است

: او ميگويد." امکان زيادی است که آمريکا پايگاه نظامی درعراق مستقر سازد"
درخاورميانه برای مدتی احتمال دارد که ما نياز به تمرکز نيروهای فراوانی "

هر وقت مشکل اقتصادی داشته ايم : "و سپس ادامه ميدهد." طوالنی داشته باشيم
اگر نيروی نظامی درعراق . علت آن اختالل درعرضه ی نفت به ما بوده است

رابرت کيگان و ." داشته باشيم، ديگر اختاللی در جريان نفت به وجود نخواهد آمد
و از بنيانگذاران پروژه ای " ويکلی استاندارد"ندگان مجله ويليام کريستول از گردان

هستند به نام قرن جديد آمريکايی، که مجمعی از افراطی ترين نظريه پردازان 
از جمله طرفداران اين دو، ريچارد پرل در پنتاگون، . سياست خارجی آمريکا است

. مان سيا استمارتين پرز ناشر مجله نيوريپابليک و جيمز وولزی رئيس سابق ساز
اعضای وابسته به اين گروه در دولت بوش عبارتند از ديک چينی، دونالد رامسفلد 
و پال ولفوويتز؛ لوئيس ليبی رئيس دفتر ديک چينی؛ اليوت ابرامز مسئول امور 
خاورميانه در شورای امنيت ملی، و زالمی خليل زاد رابط کاخ سفيد با اپوزيسيون 

ان که از طريق شبکه درهم پيچيده ای با ديگر گروه کيگ. دولت عراق هستند
گروههای راست افراطی و سازمانهای طرفدار اسرائيل در رابطه است، مجموعه 
ای از نظريه پردازان را نمايندگی ميکنند که پيوند ايدئولوژيک شان در زمان 

 .رياست جمهوری نيکسون و فورد قوام يافت
عربستان برگشته است، چهره ی اعضای به نظر آقای اکينز که به تازگی از سفر 

اينان مجموعه ای از افرادند که درصدد پياده . اين تيم کامال آشنا به نظر ميرسد
او . ترسيم شده بود ١٩٧٥کردن برنامه ای هستند که خطوط کلی آن در سال 

کويت از قبل . وقتی که عراق را تصرف کرديم کار آسان تر خواهد شد: "ميگويد
بنابرين صحبت بر . قطر و بحرين هم مال ما بوده اند. استمال ما بوده 
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سرعربستان است و در آن صورت امارات متحده عربی نيز به دستمان خواهد 
  ."افتاد

تابستان گذشته، ريچارد پرل با دعوت از الرنت موراويک، استراتژ موسسه 
فکرسازی برای سخنرانی در حضور هيئت سياست گزاری دفاعی  کميته ای 

Rand  راند مرکب از مقامات سابق و بلند پايه دولت و ژنرالهای ارتش که با طرح
نظرات سياست عمومی جهانی برای پنتاگون نقش مشورتی دارد  موقعيتی فراهم 

هنگامی که توصيه . کرد تا نگاهی گذرا به شيوه تفکر محفل همکارانش انداخته شود
ايراد شد به بيرون درز پيدا  های موراويک به اين هيئت که درپشت درهای بسته

اوعربستان سعودی را به عنوان جرثومه فساد . کرد، توفانی از انتقاد برپا کرد
قلمداد کرده و پيشنهاد کرده بود که خاندان سعودی يا بايد برانداخته شده ويا جابجا 

پيشنهاد ديگرش اشغال ميدانهای نفتی عربستان توسط نيروهای نظامی اياالت . شوند
دريافت که نظرات موراويک بيش " راند"سرانجام هنگامی که موسسه . ده بودمتح

 .ازاندازه بحث انگيزاست عذر او را خواست
موراويک بخشی ازمکتب فکری درواشنگتن است که عقيده دارد تقريبا همه ی 
کشورهای اطراف خليج فارس، کشورهايی بی ثبات و از کار افتاده اند و فقط 

طبق . ای قدرت الزم برای سازمان دادن و تجديد ساختارآنها استاياالت متحده دار
اين ديدگاه سيستم انتقال اسلحه به اين کشورها و استقرار پايگاه نظامی در آنها، 
زيرساخت حاضر و آماده ای را برای اشغال اين کشورها وتسلط برميدانهای نفتی 

 .شان فراهم ميآورد
  

مطالعات استراتژيک و بين المللی، يکی از  رابرت ابل مدير برنامه انرژی مرکز
مراکز فکرسازی واشنگتن که هنری کيسينجر، جيمزشلزينگر وزير دفاع و رئيس 
سابق سازمان سيا، زبيگينو برژينسکی مشاور امنيتی جيمی کارترازجمله مشاوران 

احتمال دارد که وزارت دفاع آمريکا برنامه احتياطی برای : آن هستند، ميگويد
اگراتفاقی در عربستان سعودی : "وسپس ادامه ميدهد. عربستان داشته باشد اشغال

روی دهد؛ اگر خاندان سعودی برانداخته شود و يا آنها تصميم بگيرند شيرنفت را 
  ."ببندند ما بايد به آنجا حمله کنيم
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ابل که ازمامورين سابق سازمان سيا است، دو سال پيش، ناظربرانجام پروژه ای از 
ز مطالعات استراتژيک بود که توسط گروهی شامل چند نفرازاعضای سوی مرک

کنگره آمريکا و نمايندگانی از سوی شرکتهای نفتی اکسون موبيل، آرکو، بريتيش 
گزارش اين گروه . پتروليوم، شل، تکزاکو و موسسه امريکن پتروليوم انجام گرفت

ه اين نتيجه گيری ب" ژئوپلتيک انرژی در قرن بيست و يکم"مطالعاتی زيرعنوان 
رسيده بود که جهان برای سالهای طوالنی خود را متکی به کشورهای توليدکننده 
نفت خواهد يافت؛ کشورهايی که دچار بی ثباتی اند و کشاکش و جنگ الجرم در 

نفت ماده ای پر اهميت و مورد توجه "ابل ميگويد. مناطق آنان شعله خواهدکشيد
وهای نظامی، منبع ثروت ملی و پشتوانه قدرت نفت منبع انرژی برای نير. است

نفت ديگر يک کاالی معمولی نيست که درمحدوده ی . سياسی درسطح جهان است
به عکس نفت به عامل تعيين . سنتی قوانين عرضه و تقاضا، خريد و فروش شود

منطقه خليج فارس " .کننده ی قدرت، امنيت ملی و برتری جهانی بدل شده است
سال آينده  ٢٠اهميت حياتی دارد، اما اهميت استراتژيک آن در  گرچه اکنون هم

تقريبا از هر سه بشکه نفت ذخيره ای . احتماال به طور تصاعدی باال خواهد رفت
 ٢٩٥با (عربستان سعودی : جهان يک بشکه اش زير خاک دو کشور قرار دارد

نشان دهنده حداقل اين ارقام ). ميليارد ١١٢( و عراق با ) ميليارد بشکه ذخائر مسلم
ذخائر موجود در عراق است چرا که هنوز در آن سرزمين ذخائر کشف نشده ای 

ميليارد  بشکه  ٤٣٢موجود است که طبق برآورد دولت آمريکا ممکن است حاوی 
 .نفت باشد

با کاهش سريع ذخائرنفت دربسياری از مناطق جهان بويژه در اياالت متحده 
ودی و عراق جنبه ی پراهميت تری به خود ودريای شمال، نفت عربستان سع

ميگيرد؛ واقعيتی که صريحا در سند سياست انرژی ملی دولت آمريکا که درسال 
طبق اين سند . توسط يک هيئت پژوهشی انتشار يافت، منعکس گرديده است ٢٠٠١

درصد از نفت خام جهان را فراهم خواهد  ٦٧تا  ٥٤بين  ٢٠٢٠خليج فارس تا سال 
به . بدل خواهد کرد" منابع حياتی اياالت متحده"نطقه را به بخشی از کرد و اين م

گفته دانيل باتلر تحليل گر بازار نفت در موسسه مديريت اطالعات انرژی اياالت 
ميليون بشکه  ٩/ ٤ظرفيت توليدی نفت عربستان از ميزان کنونی  ) ESA(متحده 
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ته آقای باتلرعراق که در به گف. ميليون بشکه در روز خواهد رسيد ٢٢/ ١در روز 
به  ٢٠٢٠ميليون بشکه در روز توليد کرد، تا سال  ٢فقط  ٢٠٠٢در روز به  سال 

 .ميليون بشکه در روز توليد خواهد کرد ١٠راحتی بيش از 
استراتژيست های دولت آمريکا در درجه اول نگران ذخائر نفتی خود آمريکا 

کوشش کرده است منابع تهيه نيازهای اکنون چند دهه است که اياالت متحده . نيستند
کشورهای توليد کننده نفت مانند ونزوئال، نيجريه، . انرژی خود را تنوع بخشد

. مکزيک و ديگر کشورها از اين جهت برای آمريکا اهميت بيشتری پيدا کرده اند
اما برای کشورهای اروپای غربی، ژاپن و قدرتهای صنعتی در حال رشد شرق 

هر کشوری که بر اين منابع کنترل . فارس اهميت درجه اول داردآسيا، نفت خليج 
آقای باتلر . داشته باشد، اهرم قدرت جهانی را در چند دهه آينده کنترل خواهد کرد

خاطرنشان ميکند که اکنون دو سوم نفت خليج راهی کشورهای صنعتی غرب 
 ٢٠١٥ال طبق بررسی شورای اطالعات ملی وابسته به سازمان سيا تا س. ميشود

طبق گزارش گروه . سه چهارم نفت خليج روانه ی آسيا و بويژه چين خواهد شد
تحقيقاتی مرکز مطالعاتی استراتژيک و بين المللی که زيرنظر آقای ابل فعاليت 
ميکند، اتکاء هر چه بيشتر چين به نفت خليج ممکن است موجب گردد که اين 

هايی چون عراق و ايران برقرار کشور روابط نظامی و سياسی نزديکتری با کشور
درمنطقه خليج منافع سياسی مغاير با ما ) چينی ها(آنها : "آقای ابل ميگويد. کند

 ."در آن منطقه باشد) آمريکا(به نفع ماست که برای نفت رقيب ديگری . دارند
ديويد النگ ديپلمات سابق آمريکا درعربستان سعودی و رئيس بخش خاورميانه 

و پژوهش وزارت خارجه آمريکا در دوران ريگان، شيوه برخورد اداره اطالعات 
تشبيه  ١٩جورج دبليو بوش را با فلسفه دريادار ماهان استراتژيست نظامی قرن 

  .ميکند
دريادارماهان طرفدارکاربرد قدرت نيروی دريايی برای ايجاد يک امپراتوری 

د را بر جهان تحميل ميخواهد اراده ی خو"دولت کنونی او ميگويد . آمريکايی بود
نظر گردانندگان . اين يک جهان بينی و يک موضع گيری ژئوپلتيک است. کند

 ."دولت اين است که ما نياز به تسلط بر منطقه داريم
توسط شرکتهای نفتی به رهبری  ١٩٧٠قدرت آمريکا در منطقه خليج تا دهه ی 
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رگير رقابت سخت اکسون، موبيل، شوران، تکزاکو و گلف نمايندگی ميشد و همه د
اما از . با شرکت انگليسی بريتيش پتروليوم و شرکت هلندی انگليسی شل بودند

، عراق، عربستان سعودی، و ديگر کشورهای خليج صنايع ١٩٧٠اوايل دهه ی 
نفت خود را ملی کرده و شرکتهای دولتی برای اداره چاههای نفت، خطوط لوله 

اين کار نه تنها قدرت اپک را افزايش داد و . نفت و تاسيسات توليد نفت برپا ساختند
اين سازمان را قادر به افزايش قيمت نفت کرد بلکه هيئت حاکمه آمريکا را نيز 

 .دچار هراس کرد
امروزه شمارفزاينده ای ازاستراتژيستهای واشنگتن خواهان رويارويی مستقيم 

ه درمنطقه خليج دولت آمريکا با صنايع نفت ملی درکشورهای توليد کننده نفت بويژ
موسسات فکرسازی چون، امريکن انترپرايز، بنياد هريتج و مرکز . فارس اند

. مطالعات استراتژيک و بين المللی، صحبت از خصوصی کردن نفت عراق ميکنند
برخی از اين نظريه پردازان جزئيات طرح هايی را مطرح کرده اند که چگونه 

توان از طريق زور وادار کرد به عراق، عربستان سعودی و ديگر کشورها را ب
. شرکتهای خارجی اجازه ی سرمايه گذاری مستقيم در صنايع نفت اين کشور دهند

دولت جورج بوش خيلی مواظب بوده است که صحبت زيادی درباره اينکه 
اما مقامات وزارت خارجه . سرنوشت صنايع نفت عراق چه خواهد شد، نکند

اقی به عمل آورده اند و در گزارشات آمده است مذاکرات مقدماتی با اپوزيسيون عر
که پنتاگون درصدد استفاده از الاقل بخشی از درآمد نفت عراق برای مخارج اشغال 

 .آن کشور است
راب سبحانی يکی از مشاوران شرکتهای نفتی در کنفرانس برگزار شده از سوی 

ی از مشکالت يک: "امريکن انترپرايز در پاييز گذشته در واشنگتن اظهار داشت
او " عمده منطقه خليج فارس اين است که وسايل توليد در دست دولتها است

خاطرنشان ساخت که چند شرکت نفت آمريکايی هم اکنون مشغول مطالعه ی امکان 
آقای سبحانی استدالل ميکند که . خصوصی سازی در منطقه خليج فارس هستند
 .اسی نيز به منطقه تحميل کندبرچيدن شرکتهای نفت دولتی ميتواند تغييرات سي

او با اذعان به اينکه کشورهای عربی در برابر اين پيشنهادها مقاومت خواهند کرد 
زمانی ليبرال دمکراسی آغاز خواهد شد که وسايل توليد از دست : "اظهار داشت
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اينکه کدام ." اين کار البته نياز به تبليغ زياد و اقناع شديد دارد. دولتها بيرون آيد
. رکتهای نفتی بر ذخائر نفت عراق مسلط خواهد شد مورد بحث فراوان استش

امکان زيادی وجود دارد که بعد از جنگ قراردادهايی که شرکت نفت دولتی عراق 
با شرکتهای نفتی اروپايی، روسی و چينی امضا کرده است فسخ شوند و شرکتهای 

برنامه آنها خصوصی : "دآقای اکينز ميگوي. نفتی آمريکايی جای آنها را بگيرند
کردن شرکتهای نفت ملی و تقسيم غنائم نفتی عراق ميان شرکتهای نفت آمريکايی 

 ."شرکتهای نفتی آمريکايی سود برندگان اصلی اين جنگ خواهند بود. است
احمد چلبی رهبر . حکومت گران آينده بعد از صدام دقيقا در همين راستا فکر ميکنند

مرکب ازاشراف و ثروتمندان عراقی که بعد از سقوط کنگره ملی عراق  گروهی 
: به خارج فرار کردند ميگويد ١٩٥٨حکومت دست نشانده عراق درسال 

آقای . شرکتهای نفت آمريکايی سهم بزرگی در ذخائر نفت عراق خواهند داشت"
چلبی ضمن سفر خود به واشنگتن در پاييز گذشته الاقل با نمايندگان سه شرکت نفتی 

ريکا مالقات داشت که ضمن آن کوشش کرد پشتيبانی آنها را نسبت به خود عمده آم
مالقاتهای مشابهی ميان عناصر اپوزيسيون . و برانداختن دولت عراق جلب کند

 .عراقی و شرکتهای نفتی اياالت متحده در اروپا صورت گرفته است
نه سرپرست عمليات شرکت نفت اکسون در خاورميا١٩٩٧جرالد بيلی که تاسال 

اگر اجازه دهيد ما : "اپوزيسيون عراقی به ما مراجعه کرده و ميگويد: "بود ميگويد
همه ی شرکتهای ." دوباره به عراق برگرديم نفت آن کشور مال شما خواهد بود

نفتی عمده آمريکا در پاريس، لندن، بروکسل و خيلی جاهای ديگر با آنها مالقات 
 .قام دولتی در حال رقابت با هم هستندهمه بر سر به دست آوردن م. داشته اند

از سويی . اين چيزها را نميتوان ناديده گرفت اما بايد با احتياط با آنها برخورد کرد
اما از سوی ديگر طبق گفته ." نميتوان منتظر نشست تا فرصت از دست برود

بسياری از متخصصان شرکتهای نفت مقامات وزارت خارجه، شرکتهای نفت 
روسای شرکتهای نفت از آن ترس دارند که جنگ . ای جنگ هستندنگران پيامده

باعث ناآرامی و اغتشاش در منطقه شود و کشورهای عربی را عليه غرب و 
از سوی ديگر اگر حمله آمريکا به عراق با . کمپانی های نفتی غرب برانگيزد

. اشندموفقيت همراه باشد اين شرکتها ميخواهند هنگام تقسيم غنائم حضور داشته ب
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ازيک سوترس و از سوی ديگر طمع :"ديويد النگ يکی ازديپلماتهای پيشين ميگويد
 ."وجود دارد

ابراهيم اويس، متخصص امور خاورميانه در دانشگاه جورج تاون، مشاور نفتی 
را ابداع " پترودالر"شرکتهای بريتيش پتروليوم و اکسيدنتال و کسی که اصطالح 

: ه شرکتهای نفتی در اين زمينه بوده است ميگويدکرد و شاهد مانورهای محتاطان
ميدانم که شرکتهای نفت از عواقب اين جنگ بيمناک هستند و اصال مطمئن نيستند "

آن جويس دبير شورای ." که اين کار بهترين منافع آنها را دربرخواهد گرفت
سياستهای خاورميانه که به طور خصوصی با مقامات باالی شرکت اکسون به گفت 

آشکار است که بسياری از مديران صنعت نفت از : "گو نشسته است ميگويد و
"  ترس دارند"اينکه پيامدهای درازمدت اين جنگ در منطقه خليج چه خواهد بود 

آنها اين جنگ را : "او اضافه ميکند. بويژه اگر تشنج در منطقه از کنترل خارج شود
علت . رسوايی بزرگ استيک ريسک بزرگ ميدانند و معتقدند که سرتاپا يک 

 )١٤."(ترس آنها اين است
   
مذاکرات تيمورتاش به نمايندگی از طرف « ديگر اينکه، بخشی ازمتن کتاب  ◀

يعنی درعرض ١٩٣٢تا  ١٩٢٩رضاخان ومسئولين شرکت نفت درعرض سالهای 
  .آن چهارسال پيش از لغو امتياز يادداشت تنظيم شده است

امتياز نفت دارسی و از اوضاع و احوالی که سرنوشت تيمور تاش از سرنوشت « 
ا نيست و حتی می شود گفت مجز   ّ  منجر به  تجديد نظردر آن امتياز  گرديد مجز                             ّ                                         

  )١٥. (» شدنی نيست
  
چه درخاطراتش وچه در نطقهائی که ) وزيردارائی وقت( سيد حسن تقی زاده «

د کرده، پيش ازانتشار اين خاطرات درمجلس شورای ملی ودرمجامع علمی ايرا
هميشه به  صراحت اعالم داشته که مسئله تمديد امتيازنفت جنوب در آخرين دور 

مطرح شد و رضا شاه که دراول کار مخالف ) ١٩٣٣آوريل ( مذاکرات تهران 
رئيس ( جدی تمديد امتيازنفت بود سرانجام درنتيجه فشاروتهديد سرجان کدمن 

قرارداد جديد به تهران آمده  هيئت مديره شرکت نفت که دررأس هيئتی برای عقد
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با ماده معروف  ( را ١٩٣٣به خواست اوليای شرکت تسليم ومتن قرارداد ) بود
  .پذيرفت و دستورتصويب آن را به هيئت دولت داد) تمديدش 

تا ١٩٢٩ازژانويه  - اما اسناد مربوط به مذاکرات مفصل وطوالنی اين دوره
ه ازتمايل باطنی انگليسيها به آشکارا نشان می دهد که رضا شا –١٩٣٢دسامبر

تمديد امتيازنفت، به عکس آنچه تقی زاده وديگران نوشته اند، ازسالها قبل خبرداشته 
واگربا ديد وسيع ودقيق به اين مسئله دشوار صنعتی واقتصادی  نزديک  می شده  

 نمی زده  و مصالح  ملی ايران را)  امتيازدارسية(          ً                   شايد  اصال   دست به لغو امتياز
  .از راههائی بهتر و کوتاهتر و بی خطرتر تأمين  می کرده است

  
* * *  

ناشی ازلغو شدن يک طرفی امتياز نفت ( دربحبوحه اختالفات ايران وانگليس
يکی ازکارمندان عاليرتبه وزارت خارجه بريتانيا چکيده ای از مذاکرات ) دارسی

آن چهل سال  ، يعنی در عرض١٩٣٢تا  ١٩٢٩سابق طرفين را درعرض سالهای 
تنظيم  کرده که  ) سرجان سيمون( پيش از لغو، برای اطالع وزيرخارجه متبوعش

ّ      ازلحاظ تاريخی واجد اهميت  خاص ی است                             .  
مفاد اين سند مهم که ترجمۀ کامل آن دراين بخش آورده می شود از مساعی خستگی 

ز مطلب ني. ناپذير وزير دربارايران برای استيفای حقوق حقه کشورش خبر می دهد
مهم ديگری دراين ميان فاش می شود و آن اين است که تيمور تاش درمذاکرات 

با تمديد دوره ) ١٩٣٣چهارسال پيش از بسته شدن قرارداد (  ١٩٢٩ژانويه 
امتيازنفت و رساندنش به شصت سال موافقت کرده بوده است که اين موافقت، با 

) رضاشاه پهلوی(يکتاتوروقتدرنظرگرفتن اوضاع واحوال آن زمان، بدون اجازه د
را  ١٩٢٩متن انگليسی اين سند که تاريخ دهم ژانويه .       ً                  تقريبا  محال به نظرمی رسد

ثبت گرديده    Fo 371 / 16933:با مشخصات)   (P.R.Oدارد در داراالسناد دولتی بريتانيا

  )١٦(».است
» قول تيمورقول من است «با اين وجود، تيمورتاش که رضاخان می گفت 

نائيهای او را ديگر نمی توانست تحمل کند و مورد غضب او قرار گرفت و توا
خيانت رضا خان در تمديد  قرار داد دارسی و پيش از آن، صحنه سازی برای لغو 

مراتب، بدتر از قرارداد   شمسى قرارداد ديگرى كه به ١٣١٢ امتيازدارسی در سال
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بر   ، با انگلستان...ور و عالء وزاده، فروغی، دا کردن تقى» آلت فعل « اول بود با 
 .ضد  حقوق ملی ايران منعقد كرد

ومخبرالسلطنه ) وزيرماليه(چگونگی روند سقوط تيمورتاش درخاطرات تقی زاده  
مختصری آمده است که  دراينجا دراختيار خوانندگان ) رئيس الوزراء وقت( هدايت

 .ارجمند قرار ميدهم
 

  نفت قرارداد و ماليه وزارت داور، و تيمورتاش لندن، مأموريت :زاده تقی
  

من رفتم ولی . رضا شاه اميدش به من بود که بروم لندن جلوی انگليس ها را بگيرم
  .تلفات زيادی دادند

به طهران آمدم و با عجله به لندن رفتم تا آنجا که خاطرم هست در ماه اوت فرنگی 
آن وقت مرا از . ر بودمدر لندن به عنوان سفي ١٩٣١وارد لندن شدم تا ماه آوريل 

طهران خواستند، رضاشاه مايل بود که من در کابينه داخل شوم و ميل داشت 
وزارت ماليه يا يک وزارت ديگری را قبول بکنم و چون ملتفت شد که من به 

من به وزارت طرق رفتم و . وزارت ماليه مايل نيستم وزارت طرق را پيشنهاد کرد
بودم بعد به اصرار به من قبوالنيد که وزارت  قريب پنج شش ماه در وزارت طرق

 .ماليه را به عهده بگيرم
سه سال و کسری، متصدی وزارت ماليه بودم تا آنکه رضاشاه عدم رضايت پيدا 

السلطنه هدايت بود عوض کرد و  کرد و کابينه را که تحت رياست مرحوم مخبر
ل دادند که من ديگر در الوزرا کرد، کابينه جديدی تشکي ذکاءالملک فروغی را رييس

 .آن نبودم
مخبرالسلطنه را . رضا شاه يکی دو کار کرده بود که من از آنها اطالعی نداشتم

آن اين است که من تصميم  خواسته و به او گفته بود خبر خوشی ندارم برای تو و 
ام کابينه عوض شود، اين طور ترتيب داده بودند که وزرا منزل سردار اسعد  گرفته
شان، هر کس به امضا و خط خودش استعفا بدهد؛ يعنی  ری جمع شوند و همهبختيا

همين کار را . خواست معزول کرده باشد نمی. احترام کرد و مخصوصا به من
  .کرديم، استعفا نوشتيم داديم
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  ماليه وزارت و داور

 
بعد که عازم طهران شديم، مرحوم ميرزاعلی اکبر خان داور از من تقاضا کرد که 

. تومبيل من بيايد به طهران، گفت اتومبيل ندارم، گويا اتومبيل او حاضر نشده بودبا ا
گفت تمام شوق . کرد از اينکه بايد از وزارت عدليه برود در راه خيلی اظهار تالم می

رضاشاه او را جداگانه خواسته بود و . و ذوق و همه اشتياقش به وزارت عدليه است
ها برای اين بود که او از  اين صحبت. به عهده بگيری گفته بود بايد وزارت ماليه را

 .کشيد، ولی گفت که رضاشاه چنين حرفی به او زده است من خجالت می
بعد از دو سه روزکه کابينه جديد تشکيل شد ما مطلع شديم که فروغی را 

من اطالعی از اين کار نداشتم، خيال . اند وداوروزير ماليه الوزرا کرده رييس
شاه به داور تاکيد کرده بود که رسيدگی کامل . شوم باز من وزير ماليه میکردم  می

ای در باب موجودی  دقيقی در اوضاع ماليه بکند، مخصوصا معلوم شد که شبهه
طال داشت و شايد سوءظنی به من داشت، از اين حيث که من ميل دارم او نداند که 

دارم که به قشون  ی نگاه میکرد من قدری از او مخف ما چقدر طال داريم، فکر می
  .صرف نکند

 
  داور و قضيه طال

 
شب و روز زير ميز منقل . ترسيد بيچاره داورکه ناخوش هم بود خيلی می

خواست برود تبريز، به داور مرتب  رضاشاه می. کرد گذاشت و رسيدگی می می
باالخره داور آمد، گفت که . آورد که زودباش اين کار را صاف کن زور می

 .تا دينار آخر همه صحيح است. ی کرديم کامال درست استرسيدگ
 

از اين . ها کشيده شده است داور آدم خوش قلبی بود، گفته بود قربان خيلی زحمت
دانم آدم امينی است ولی خوب  حرف ديگر خوشش نيامده بود، گفته بود، خودم می

 .ديگر اقتضا ندارد
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خارجه پيدا بکنيم، اين را داور به من  بعد گفته بود که برای فالنی بايد يک کاری در
غيظش   گفتند، مردم می. دانستم حتی خود من هم نمی. دانست هيچ کس نمی. گفت

 .رسد گرفته کار به حبس و آخر هم به قتل می
وقتی از در . گفت او همه چيز را بدون استثنا به من می. يک شب داور آمد منزل من

گفتم مگر . کشم تم، يعنی خيلی خجالت میهس» آمبراسه«آمد به فرنگی گفت، من 
من خنديدم گفتم، حاال جای کسی را . ام چه شده؟ گفت، آخر من جای شما را گرفته

 .اختيار در دست خود آدم نيست. گرفتن و آمدن و رفتن معنی ندارد
اختيار با کس . گذارند دارند آن را می کشد، اين را برمی يک روز پنج دقيقه طول می

خواستم و از اين کار  گفت وهللا من اين کار را نمی. شما نيامديد جای من .ديگر است
 .ترسم می

خيلی عاقلی بود و بلکه اول  داور آدم خيلی. او يک وحشت غريبی داشت از ماليه
کنيد، من که اين قدر طال جمع  عاقل بود، آخرش من گفتم برای چه وحشت می

ه جايی رسانده بودم که در ايران ديده عالوه بر تهيه طال، من خست را ب. ام کرده
 .نشده بود

وقتی از وزارت ماليه رفتم تا آن روز عالوه بر تمام بودجه و مخارجات، معادل 
 .يک ثلث کل بودجه ساالنه مملکت عليحده پول نگه داشته بودم

دانم، درد من جای ديگر است، خيلی وحشت  گفت، فالنی من همه اينها را می
از شما رودروايستی داشت از من . يک کلمه به شما بگويم گفت خالصه. داشت
توانست بگويد  به من خالف قاعده نمی. بالی من اينه، راستش هم همين بود. ندارد

عقيده » داور«. توانست بگويد ولی به او همه چيز می. که مال فالن کس را بگيريد
آخر هم همين کار را . داشت کارها که به اينجا رسيد آدم بايد خودش را از بين ببرد

  .کرد

 داور خودکشی
  

گفت  خالصه قضيه اين بود که رضاشاه، دادن ارز را سخت قدغن کرده بود و می
 .رقم آن ولو اينکه خيلی کم و جزئی باشد بايد به اطالع او برسد

امير خسروی را . به کسی مقداری ارز داده شد و آن مطلب به اطالع شاه رسيده بود
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گويد  او که آدم خوبی هم نبود می. ه اين ارز برای چه داده شده استصدا کرده بود ک
شود و به داور  وزير ماليه تجويز و تصديق کرده است رضا شاه سخت متغير می

از . شود از زبانش جاری می» پدر سوخته«به طور غيرعمد کلمه . کند پرخاش می
 .شود اين واقعه، داور خيلی دگرگون می

گويد  خواهد و می اداره ترياک را می  رود و رييس ارت ماليه میداور از آنجا به وز
گويد، همه  او می. های شما خالص نيست به من گزارش رسيده است که ترياک

گويد، نه درست نيست من بايد شخصا آن را  داور می. آزمايش شده و درست است
ر نيم کيلو از او به اين عنوان مقدا... گويد برو يک قوری بياور می. بدهم به آزمايش

 .دهد گيرد و در کيف خود جای می می
 

گويد من  کند، به زنش می رود با فرزندان خود روبوسی می بعد داور به خانه می
بندد  بعد داخل اطاق شده در را می. امشب کار زيادی دارم، کسی به اطاق من نيايد

ور از بين رفته بينند دا فردا صبح می. خورد و مقداری از ترياک را حل کرده می
دستور داد احترامات و تشريفات فراوان در . رضاشاه خيلی ناراحت شد. است

گفت اين همه . ولی همان روز گويا پشيمان شده بود. تشييع جنازه به عمل آيد
 جمعيت برای چيست؟

) رادسر(السلطنه  اديب. جمعيت عظيمی در مراسم تشييع جنازه شرکت کرده بودند
  .ا متفرق کننددستور داد مردم ر

  
  تيمورتاش و رضاشاه

 
گفت  پيش من که می. گفت دائما از او بد می. رضاشاه با تيمورتاش خيلی بد شد

يک روز گفت . دهم دلش هم از آن بابت پر بود که چرا جواب نمی. دادم جواب نمی
من جواب . شود شرفی می شود و اين درجه بی شرف در دنيا پيدا می اينقدر آدم بی

من گفتم هر چه بود از اول هم . گوييد در اين باره ولی او گفت شما چه می ندادم،
همين طور بود، يعنی از آن وقتی که مثل برادر و پسرش بود و عاشق او بود، آن 

 .اين حرف من بهش خيلی برخورد. عوض که نشده بود. وقت هم همان آدم بود
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رفتم از کمپانی نفت فالن سبب اينکه اين حرف را به من گفت اين بود که يک روز 
چون ما در آن امتيازنامه گذاشته . قدر پول به ما رسيده، عالوه بر آنچه بايد بدهند

بوديم، اگر تناسب ليره با طال عوض شد يعنی چنانچه ليره تنزل کرد هر اندازه 
تنزل کند مطابق روزی که امتياز امضا شده، قيمت طال و ليره هر چه هست، اگر 

اين قدر بايد ليره طال . ه به ما بدهند، صد ليره طالی آن روز بدهندبايد صد لير
اين بود که هرچه زمان . بدهند و اين قدر هم برای اينکه ليره فرق کرده بدهند

کردند و مطابق امتيازنامه تفاوت را هم  دادند حساب می گذشت، وقتی پول می می
بعد به . به ی خوشش آمد، گفت بهاين مرد که خيل. تا آخر هم همين طور بود. دادند می

يعنی شما » اين را هم آن فالن فالن شده در امتيازنامه گذاشته«: تمسخر گفت
آخرش هم که . با تيمورتاش خيلی بد شد» .ام گفتم من کرده اگر او بود می. ايد کرده

 .همه جا نوشته شده است. معلوم است چه شد
 

) داند شايد هيچ کس اين را نمی(زده بود  وقتی امتيازنامه را به هم.داستان اين بود
خودش رفته بود به مازندران، از آن روزی که امتيازنامه نفت را پاره کرده و 

تيمورتاش . انداخته بود بخاری گفت برداريد بنويسيد ما اين امتيازنامه را فسخ کرديم
يعنی من .»ژو سوئی دزوله«: گفت هی به فرانسه مرتب می. خيلی مضطرب بود

رفيق خيلی صميمی و جانجانی تيمورتاش هم . داور آدم خيلی عاقلی بود. ااميد شدمن
بايد امشب از اينجا نرويم و . گوييد چه؟ گفتند تمام شد آخر به او گفت حاال می. بود

ما همان شب فسخ امتيازنامه را . شود واال اسباب زحمت می. اين کار را بکنيم
. و صبح بايستی برويم به سالم پيش رضاشاه فردای آن شب عيد مبعث بود. نوشتيم

خواهند از  من اين فسخ امتيازنامه را که نوشته بودم، شنيدم در خارج گفته بودند می
ها در آخر آن مراسله که برای  برای دفع اين شبهه. انگليس بگيرند به روس بدهند

ان است اگر فسخ امتيازنامه نوشتيم، نوشتيم که چون عمل کمپانی برخالف منافع اير
حاضر بشود که امتياز  - چنانکه مطلوب ما باشد  - همين کمپانی مطابق منافع ايران 

دهيم و مضايقه از اين نداريم که به خود آنها امتيازی بدهيم، مشروط  تازه بدهيم می
  .آمد اين ديگر الزم به نظر می. به آن که مقاصد ما حاصل شود
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  التجار امين و تيمورتاش

 
. گرفت و خريد و فروش را منحصر کرده بود به خودش ار ترياک را میالتج امين

البته خيلی مطلوب بود، مثل شصت ميليون  داد،  شصت هزار ليره به دولت می
. او خود از حقيقت امر غافل بود. التجار را هم گرفتند از اين جهت امين. امروز بود

وگو  گفت. اش پيدا بکندخواست راهی برای ايجاد مزاحمت تيمورت ولی رضاشاه می
اين قدر ليره بايد . شود کرديم، به رضاشاه گفتم اين را گرفتند اسباب زحمت می می

 .داريم حرف من تاثير کرد، گفت عجالتا دست نگاه می. به ما بدهد
به من گفت شما نگران و مشوش . او را دوباره گرفتند. کرد همه اينها را فکر می

 .گيريم اما مطلب مهمی است که بايد گرفتار بشود می نباشيد، همان پول ترياک را
التجار بيچاره را گرفتند و استنطاق کردند، او هم نامردی کرد، يعنی از ترس  امين

رفيق خيلی نزديک تيمورتاش بود، مثل . جان خود گفت، بلی به تيمورتاش پول داديم
ر است يواش خواست در حق او بدی بکند ولی ديد جان خودش در خط نمی. برادر

 .يواش او را مرخص کرد
. اگر رضا شاه غرض شخصی نداشت، اگر پنجاه هزار ليره هم بود اغماض کرد

اما . تيمورتاش خودش را باخت. اسماعيل يکانی هم اتفاقا رييس محکمه بود
گفت، من وزير ماليه بودم، وزير ماليه آفتابه  الدوله هيچ اعتنايی نداشت، می  نصرت

ولی تيمورتاش خودش را . گرفتم خواستم، يک کرور می اگر می. شود دزد نمی
 .فهميد آخر کارش است. باخت

هايش از فرنگستان آمدند پدرشان را ببينند، شاه اجازه داد که فقط از پشت شيشه  بچه
خواستند چيزی به او بخورانند که  می. خيلی با او بدرفتاری کردند. توانند ببينند می

خورد، روز آخر دست و پايش را  مرغ می تخم. خورد نمی حالش منقلب شود، هيچ
 .تر کسی نبود انژکسيون کرد پزشک احمدی که از او ملعون. گرفتند خوراندند

خان  زن حسنعلی) ايراندخت(دخترش. صبح تلفن کردند وفات کرده بياييد ببريد
ختم هم . گفت صبح رفت آنجا و فرياد زد بياييد پدر مرا کشتند عال می. قراگزلو بود
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های  آنها غير از عال آدم. مانديم معطل که برويم يا نرويم، ولی عال رفت! گرفتند
پسرهای ناصرالملک وقتی که تيمورتاش مقامی داشت رفته بودند . خوبی نبودند

بعد که . اداره ثبت احوال که اسم فاميلشان را عوض کنند و تيمورتاش بکنند
اين دختر هم رفت . زحمتی بود دادند قلم زدندتيمورتاش گرفتار شد رفتند و به هر 

  .در پاريس در سفارت خانه ماند
  

  کرد شاه که کاری و ياسايی و تيمورتاش
 

: خواند و گفت. به رضاشاه اولی را نشان دادم. صبح که آنجا رفتيم، من جلو رفتم
ايم اين را هم  بعد گفتم ولی يک نسخه ديگری هم نوشته. بلی خيلی خوب است

برای . عيب ندارد  گفت اين هم خوب است،). آن تکه آخر را(ه بفرماييد مالحظ
اينکه کاغذ را رسما ماشين کنيم و بفرستيم کمپانی، چون روز عيد مبعث وزارت 
ماليه بسته بود فرستادم قفل را باز کردند و همايون سياح معاون وزارت ماليه را 

آنها . ليه نوشتيم و به آنها فرستاديمرا در وزارت ما ] نامه. [خبر کردم از منزلش آمد
  .گذشت رفت و از خاطرشان هم نمی هيچ احتمالی نمی. هم ابدا بو نبرده بودند

  
 

  نفت شرکت يافتن اطالع نحوه
 

آنجا همان طوری که نشسته بودند يکی . عصر دعوت چايی داشتند، در يک جايی
. زنند فسخ امتيازنامه ها در خيابان صدا می فروش آمده و گفته بود آقا روزنامه

 .بعد ديگر کشمکش شروع شد. روحشان هم خبر نداشت
وزير مختارشان آمد پيش فروغی که داستان طوالنی . به دولت اعتراض کردند

ديگر کمپانی نفت از دولت ايران . رضاشاه هم در اين بين رفت به مازندران. است
  .ديد يعنی کسی همديگر را نمی. منقطع شده بود
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  سهيلی تماموري

 
شد که به يک نحوی بفهميم  صحبت می) تيمورتاش و مرحوم فروغی و من(ميان ما 

چه ) دانستيم نمی. (چون خيلی متغير بودند. حاال در چه خيال هستند) ها انگليس(اينها 
مرحوم سهيلی را . کنم برای اين کار قصد دارند؟ من گفتم من يک راهی پيدا می

آن وقت در وزارت . الوزرا شد که بعدها رييسهمين علی سهيلی را . خواستم
به او گفتم يک چيزی را بهانه کند . سهيلی با مصطفی فاتح دوست بود. خارجه بود

خواهيم در  گفتم بگويد چون ما می. و فاتح را ببيند و بفهمد آنجا چه خبر هست
ينيم که آنجا نامه کمپانی نفت را بب خواهيم نظام ای بنويسيم می مان نظامنامه وزارتخانه

 .تقاعدشان چطور است] وضع[کنند و  آنها با مستخدمين چطور معامله می
سهيلی رفت آنجا و با او صحبت کرد در بين صحبت از فسخ امتياز صحبت پيش 
آمد و اينکه آنها چطور آن جلسه هيات وزرا را که رضاشاه آمده و امتيازنامه نفت 

که به آنها خبر ] اما اينکه. [دانستند آنها میرا انداخته بود بخاری، با قدری اختالف 
  .برده بود، معلوم نشد

  
 
 

 وزرا هيات از خبر کردن درز
 

الوزرای ما که پيرمرد و  رييس. من وقتی به تيمورتاش گفتم، گفت اين تعجبی ندارد
سردار اسعد هم که وزير جنگ ). السلطنه بود مقصودش مخبر(اش لق است  چانه

از او [آنها . ها دائم ارتباط دارد کلوب ايران با انگليسیبرادرش در ] و[است 
يک روز تيمورتاش به من تلفن کرد که بياييد اينجا، . که چه خبر است] پرسند می

اگر ممکن است ) روز جمعه بود(گفت چون داور اتومبيل ندارد . يعنی منزل او
اشتم و رفتيم منزل من به داور تلفن کردم و او را برد. وقت آمدن او را هم بياوريد
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آنجا فقط تيمورتاش و فروغی بود و داور و من، کس ديگر نبود، آنجا . تيمورتاش
. بايست جواب بدهيم اند می ای نوشته ها مراسله گفت انگليسی می. هايی کرديم صحبت

. اينها را متصل ساعت به ساعت بايد تلگراف بکنيم به مازندران خدمت شاه ] ضمنا[
تيمورتاش خيلی آدم تندی . گفتيم خب به هيات وزرا بايد بگوييم بعد. صحبت کرديم

. گفتم بايد يک چيزی هم بگويم! آدم نيستند! گفت ای آقا هيات وزرا چه هستند. بود
معلوم شده همه از آن جلسه هيات وزرا . گويا هيات وزرای ما هم يک سوراخ دارد

تش اين بود هر کلمه حرف تيمورتاش عاد. که شاه آمد آنجا و چطور شد خبر دارند
  .ما را نگفته بود  گفت، ولی اين صحبت شد به شاه می که زده می

 
  آيرم تفتيش

 
رضاشاه که برگشت تيمورتاش به او گفته بود فالن کس گفته است از هيات وزرا 

يک روز بعد از آن، آيرم . رسد خبر می  ]ها انگليسی[شود به  هر چه صحبت می
ها بود و از شمر و يزيد بدتر که هيچ در دنيا آدم از او  رين آدمهللا عليه که بدت لعنه
تر نبود تلفن کرد به وزارت ماليه به من که آقا من بايد خدمت برسم و صحبتی  شقی

 .ايد بکنيم، چون بعضی فرمايشات فرموده
تقريبا ساعت سه يا . گفتم خيلی خب، تشريف بياوريد اينجا در وزارت ماليه هستم

 گفتم شما کجا هستيد؟. شود گفت نه آنجا نمی. ودچهار عصر ب
گفت . گفتم خب من حاال بايد به دربار بيايم و هيات وزرا داريم. گفت من در دربارم

های او که شايد شاه  من قدری نگران شدم از اين صحبت. شود آنجا هم نمی
گفتم  .خواهد نه در وزارت ماليه و نه در دربار گفته شود هايی گفته که نمی حرف

من . گفت شما تشريف ببريد منزل خودتان آنجا منتظر بشويد. پس چه بايد بکنيم
. شود حاال هيات وزرا هم هست، اگر وزير ماليه نرود هيچ منعقد نمی. آيم آنجا می

 .بيشتر کارها با وزير ماليه بود
، آميزی هست به عيالم گفتم يک چيز خيلی شبهه. من آمدم منزل که در فيشرآباد بود

اوراق و هر چه کاغذ . شما خوب است از اينجا برويد. دانم چه اتفاقی افتاده نمی
داشتم در يک چمدانی کردم و دادم به ايشان و ايشان رفتند منزل مرحوم 
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هرچه نشستم . من همين طور تنها نشستم و منتظر آيرم شدم. سيدعبدالرحيم خلخالی
 .آيم گفتم اتفاقی برای من افتاده می. ظرندکه منت کردند متصل هم از دربارتلفن می.نيامد

شويم، من  گفت چه اتفاقی افتاده؟ گفتند خيلی خب منتظر می. تيمورتاش نگران شد
گفت من اين کوچه را پيدا نکردم اشتباه . آخر آمد. هرچه منتظر شدم نيامد که نيامد

 .کردم
ه گفته که وزير آمد اين شرح را گفت که تيمورتاش به رضاشا. گويا غلطی رفته بود

شاه به من . رسد ها می گويد که هيات وزرا سوراخ دارد و خبرها به انگليس ماليه می
 .را درست تحقيق بکنم و به او برسانم  گفت من بيايم پيش شما و حقيقت اين مطلب

گفتم حقيقتش اين است که . شود گفت اال عين حقيقت من ديدم ديگر هيچ چيزی نمی
لی را فرستادم پيش فاتح و غيره که مطالب را به دست من سهي. اين طور شد

گفت . کرد اين آيرم با تيمورتاش دشمنی می. گفت خيلی خوب، خيلی خوب. بياورد
نويسم و  روم خانه رضاشاه، قصر سلطنتی، يک چيزی می حاال که دير شده من می

مطلب خواهم و از او  ولی فردا صبح من سهيلی را می. فرستم به اطاق خوابش می
 .دهم می  ]شاه[کنم آن وقت راپورت کامل به  را تماما تحقيق می

. با خود گفتم من باعث اين کار شدم. من بابت سهيلی خيلی نگران و ناراحت شدم
. فردا صبح سعی کردم به سهيلی تلفن بکنم. آورند آخر باليی به سر اين بيچاره می

  هر چه می گفتم هر چه بادا باد،  من. دادند ها را گوش می تلفن. تلفن هم سهل نبود
تلفن کردم گفتم آقا از شما بعضی تحقيقات خواهد شد راجع به آن . خواهد باشد

ای کم و کسر چنان که  عين ماوقع را بدون کلمه. نگفتم راجع به چه هست. مالقات
  .بود بگوييد

 تيمورتاش عزل
  

 .را گفته بوداو هم عينا همان مطلب . فردا صبح سهيلی را خواسته بودند
ظنش بود که به طرف  اين آخرين جرقه سوء. آيرم رفته بود و به رضاشاه گفته بود

گفت که آنکه  بيچاره تيمورتاش تقصيری نداشت، ولی رضاشاه می. تيمورتاش رفت
اند، اين  آنها مطلع شده  ]ست که [گويد سوراخ، خود تيمورتاش است و از راه او  می

ه دفتر هم نبود به او کاغذ نوشت که او از وزارت دربار همان روز جمعه ک ]شد که[
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  .فردا ما رفتيم ديديم تيمورتاش نيست. معاف است
رضاشاه با . در هيات وزرا شاه خودش آمد گفت آقايان مشغول کار خودتان بشويد

شاه آمد خيلی با . گفت يعنی به او همه چيز را می. مرحوم فروغی سر و سر داشتند
کند  هللا پهلوانی است، کار خودش را می و گفت اين ياسايی ماشاءوزرا گرم گرفت 

مثل اينکه . دستش را به صورت هر کسی کشيد). يعنی محتاج به تيمورتاش نيست(
فروغی به . خواسته کلکش را بکند وحشت برداشته بود که تيمورتاش می] او را [

ست، يعنی تمام من محرمانه گفت اين صورت ظاهر را نگاه نکنيد دم همه سست ا
غير از ) به فروغی(گفت خودش به من گفت . کن خواهد کرد اين وزرا را ريشه

. که االن سوئيس است] رجبعلی منصور، منصورالملک[زاده و منصور  شما و تقی
باقی وزرا غير اين . شود با او رغبت باطنی داشت ما خيلی تعجب کرديم، معلوم می

دانم ريشه  گفت من می اين بود که می. بودند سه نفر همه با آن حرامزاده همدست
  .بعدا ديگر داستانش طوالنی است. همه اين وزرا را خواهد کند

 
  قضيه ياسائی

 
بيچاره ياسائی که دست نشانده داور بود و تيمورتاش همه کار را به اسم ياسائی 

 .ياسائی وحشت کرده بود. کرد می
ياسائی ديگر مثل . ايد رسيدگی بکنمتا يک روز گفته شد به کار اين ياسائی هم ب

شد خيلی  داور هم وقتی به ياسائی چيزی گفته می. اينکه روح از بدنش رفته باشد
گفتم شاه آمد که به کار . من يک قدری در هيات وزرا تند حرف زدم. شد پريشان می

تا حاال پليس رسيدگی . هللا خبر خوشی است الحمد. ياسائی هيات وزرا رسيدگی کند
کنيم، اين را  خيلی خب، ما رسيدگی می. برای وزرا مناسبت ندارد  ]و آن[کرد  می

  .داور به ياسائی گفته بود
ديدم بيچاره از در عقب آمد به وزارت ماليه و از من . با من خوب نبود] ياسائی[

گفتم  ] به شاه. [ولی آخرش او را نجات داديم. خيلی پريشان بود. خيلی تشکر کرد
هر چند، آنهای ديگر هم گناهی نداشتند، بدترين . م گناهی نداشترسيدگی کردي

  )١٧. (اش با تيمورتاش بود معامله
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  رضاخان بدستور تيمورتاش قتل علل :هدايت مخبرالسلطنه روايت

   
حاج مهديقلی مخبر السلطنه هدايت رئيس وزاراء وقت علل سقوط و قتل  تيمورتاش  

  :طرات  اينگونه شرح داده است بدستور رضا خان در کتاب خاطرات و خ
بطوريكه قبال اشاره شد چندی است شاه به تيمور تاش خوب نگاه نميكند، روزی « 

 . دانست و از فردوسی می  درافسردگی درهيئت اين ابيات را برخواند 
  
 درست نيعقد پرو یبد یبا و که            بجست یشب جراغ یابله یکي

 بد جانش با جان خر متصل که                داشت آن ابله کور دل یخر
 که بر گردن خر ببست دميشن        به دست ديکه نا یشب چراغ چنان

 ميکن ماه تا ماه فروزان                 ميآن شبچراغ سحر گاه من
  است بر گردن روزگار ببست                  مرا بخت ابله شمار کنيول
  

 :ر از او تراوش كرده باشد كهگفتند كه در غرور يا از حواس دو
 .ام رستم داستان ليكن مطلب اين نيست منش كرده  رستم يلی بود در سيستان

آمد كه به كشتی  اند كه خر عقب مانده بود هراسان می در قضيه طوفان نوح آورده
تو صفائی  كه نوح ميخواست در را ببندد فرياد كرد بيا بيا دنيا بی نوح برسد در حالی

 .يند گوش خر بخاری گرفت دراز شدندارد گو
انحصارتجارت ترياك به امين التجاراصفهانی داده  ١٣١٠بسعی تيمورتاش در

 .شدوگفته ميشدكه خركريم را نعل كرده است
هزار ليره شده  ٢٠٠، ١٣١٠كمپانی نفت خبردادكه سهم دولت ازنفت در ١٣١١در

رتاش بلندن رفت كه هزار تا يك ميليون بود تيمو ٨٠٠و  ٧٠٠كه  است در صورتی
درضمن كارها با رئيس نفت صحبت كند نتيجه بدست نيامد درمراجعت چند روزی 
درمسكو معطل شد معروف شد كيف كاغذ او مفقود شده است اسمی هم از پاكروان 

) در كارهای ايران(برده شد پس از مراجعت تيمور تاش، كدمن رئيس كل نفت 
آيد تيمور تاش از او ميهمانی ميكند اين نوبت  بتهران آمد در هرموقع كه بتهران می
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ماندم دو روز بعد در مالقات، شاه  چون نوبتهای ديگر منهم بودم و بعد از شام نمی
كرد؟ عرض كردم قبل از شام فرصت  از من پرسيد رئيس نفت چه صحبت می

 .صحبت نيست و بعد از شام من نبودم
هم گذشته شب ششم آذر تيمور شاه دوسيه نفت را خواسته است ظاهرا چند روز 

تاش دوسيه را به هيئت آورد، شاه تشريف آوردند و متغيرانه فرمودند دوسيه نفت 
سوزد، دوسيه را  زمستان است، بخاری می. چه شد؟ گفته شد حاضر است

برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نميرويد تا امتياز نفت را لغو كنيد، 
متياز را لغو كرديم، وزير خارجه به جكمن مدير مقيم تشريف بردند، نشستيم و ا

اخطار كرد، از سفارت اعتراض آمد، تيمور تاش جوابی اليق نوشت كه وزير 
 .آلمان تمجيد كرد

نوشتيم منافع دولت محفوظ نيست لهذا امتياز را ملغی كرديم و برای قرارداد بهتری 
 .داده شداز مذاكره مضايقه نيست جواب سفارت هم در همين لحن 

چند روز بعد تيمور تاش توقيف شد من در صحبت تمجيد وزير آلمان را بعرض 
عقيده نبودی؟ عرض كردم حاال هم نيستم اما  رساندم فرمودند تو كه با تيمور تاش هم

لطف شد گفت  حقايق را بايد بعرض برسانم ضمنا گفتم گيوم دوم كه به بيسمارك كم
 .بر سر ملك خود برود

ر رسيد كه در تايمز يا روزنامه ديگر نوشته بودند كيف كاغذ تيمور تاش از لندن خب
بدست آمد و كشف شد كه بست و بندی با شوروی داشته است، راست يا دروغ 

مطالب رايج در اين دوره محرمانه است تا . معلوم نشد و من از شاه چيزی نشنيدم
سوء ظن همه . سرش در مسكو سرش در لندن است و يك چه رسد بمطلبی كه يك

قسم شد آنچه مقرون بصحت بود تيمور تاش قصدش از صحبتهای مسكو ترساندن 
در كار نفت تفسيرات ديگر كردند، مصارف انگليس را اهل . انگليس بوده است

ميليون ليره ديده بودند و كمپانی آلمانی حاضر بود بدهد اگر تغيير كلی  ٤٢خبره 
 .د ميليون ارزش داشتميسر ميبود امتياز نفت برای آلمان ص

اسفند مقبل  ٢٣كار تيمور تاش بمحاكمه كشيد، صحبت از مبالغ گزاف ميرفت روز 
اسفند تولد شاه و افتتاح  ٢٤وكيل او نزد من آمد كه تخفيفی از شاه تقاضا كنم، روز

مجلس است پس از برگزار شدن تشريفات مجلس شرفياب شدم عرض كردم 
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خاكپای مبارك خواهند شد و امر خواهند فرمود عنقريب اوالد تيمورتاش متوسل ب
ای كه محكمه برداشت كرده است گزاف است فرمودند  برای آنها فكری بشود زمينه

گويند،  ای؟ عرض كردم زمين و آسمان تبريك می خيال كردم برای تبريك آمده
 .ام هرچه حكم كنند فرمودند رجوع بعدليه كرده

تسويه بعضی امور معوقه بهانه بود و توسط از در اين اثنا كاراخان بتهران آمد، 
 .تيمورتاش نشانه، مزيد بر سوء ظن شد

ظاهرا شاه از سفير افغانستان پرسيده بودند كه سفراء در قضيه الغای امتياز نفت چه 
 ميگويند؟

تصور نميكنند كه من در فسخ قرارداد محق باشم؟ سفير ميگويد منتظر نتيجه هستند 
 .ر با انگليس به اسلحه بكشد ولو جانم در خطر باشدميفرمايند حاضرم كا

سنجی تيمورتاش انگشت  جوئی، نكته آرائی، چاره در هوش، فراست، پشتكار، مجلس
رانی هم بافراط داشت خشونتش  زنی، هوس پروائی، بآب  بی. ايراد نميتوان گذاشت

كه گاه غروری نمينمود دچار بعضی عادات هم بود  بيش ازمالطفت بود واواخر بی
كه نداند چه ميگويد  افكند، چه بحث بر كسی درحالی - آنهمه معلومات را در پرده می

گناه بدار آويخته  وچه ميگويد و چه ميكند، در گيالن اتوموبيل بر ميگردد جمعی بی
ن  ع م ل  الش ي طان  وای بآنكه ترياك هم ضميمه  ج س  م  ر  و  ال م ي س ر  ر  ِ                           ميشوند إ ن م ا ال خ م     َّْ     ِ  َ  َ   ْ  ِ   ٌ  ْ  ِ   ُ  ِ  ْ َ  ْ   َ   ُ  ْ  َ  ْ    َ َّ ِ        

 .بشود
كردند بدو شب  شب از من و تيمورتاش می دعوتهای رسمی را كه سفراء در يك 

 .قرار دادند
البته با ) فيروز، داور(شبی من و بعضی از وزراء و شبی تيمورتاش و بعضی 

حضور من دعوت زن ايرانی در سفارت ممكن نبود و هنوز رفع حجاب نشده بود 
 .خواستم ها را عذر می انه كسالت دعوتكم به به من بعد از شنيدن اين قصه كم

بخارنفت ازديرگاه درباكو واردبيل تراوشی كرد چنانكه درآن حدود شعله آتش 
 .پرستی در ايران از آنجا پيدا شد مستمر بود و آتش

جوشيد، در كركوك شعله كبود رنگ در اثر  در شوشتر نفت سيال از زمين می
فزار وسيله بدست داد كه نفت را ازاعماق انفجار نفت دائم بود، تكميل مكانيك و ا

زمين بيرون بكشند از اكناف كره چشم بروی نفت باز است و دستها دراز، ايران هم 
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سياح معروف . بايد چشم بمالد كه اين يگانه سرمايه طبيعی را برايگان از دست ندهد
آب  بهره است مگر از جهت صحرای بی نويسد ايران از هرجهت بی سون هدن می

 .علف، نميدانست زير اين صحرا انبار طال خوابيده است و
دارسی نامی به خيال افتاد در قصر شيرين مته بزمين نهد، ) ١٩٠١( ١٢٧٩در سنه 

هزارسهم بدولت  ٢٠٠قراردادی با دولت بست شصت ساله كه از منافع حاصله 
 .هزار ليره نقد ٢٠از لب عايدات و  ١٦بدهد و صد 

نرسيدند با شركت نفت بر ما شريك شد، مته را در مسجد  در قصر شيرين به نتيجه
سليمان بكار انداختند در عين يأس به رگی برخورده چشمها كه از سنگينی خرج 

كمپانی ) ١٩٠٩( ١٢٨٧بيهوده سياهی ميرفت بروی شاهد مقصود روشن شد در 
 .موفق شد مؤسسه را تكميل نمايد

نموده اينك سهم شير ميبرد و در  بمرور دولت انگليس از سهام كمپانی خريداری
 .حفظ آن تپش قلب دارد

از افسران آلمان موفق شد خسارتی به مجرای » ٢«در جنگ بين المللی اول كلين 
رانی انگليس  نفتی كه بدريا ميرود وارد بياورد نه آنقدر كه خسارت مؤثر به كشتی

  .وارد بشود
  
  

 ها سفارتخانه در ما رجال معرفی
  

سفير روس گويد تيمور تاش فعال و سياسی است تا زن و ورق  یسالمان پتروسك
چه بروز او بياورد، فروغی مرد نظر است و در عمل سست، داور هوشيار است 

 .اما فاقد اسلوب
سفير آلمان بر آن است كه فروغی دانشمند است و در عمل نرم، تقی زاده را روح 

تودار است و شناخته نميشود بزرگ در قالب كوچك ميداند، منصور الملك را گويد 
برخورد است  داور را گويد در فن خود ماهر است و در معاشرت سرد، صورخوش

اطالع، تيمورتاش  وشوخ، سرداراسعد اهل صحبت است وشكاروازنظام بی
 .جو كن و در سياست چاره آراست و حوزه گرم مجلس

معلوم شد بواسطه  ها صحبت از بلبل هم ميشده است گفتم بلبل كيست؟ در سفارتخانه
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كنند و بلبل اسمی بوده است  دوستی تيمورتاش با ديبا او را در ميهمانيها دعوت می
كه تيمورتاش به زن ديبا نهاده بوده است و بهمين مناسبت ميهمانی رسمی را بدو 

 .شب قرار داده بودند
از  ها چرخيد در تمام دوره بهرحال تا تيمورتاش بود چرخ دولت و مجلس بآرامی می

خراسان وكيل ميشد، وزارت فوايد عامه و عدليه ميكرد و از برای وزارت دربار 
اين دوره ساخته شده بود، شايد شاه از بازيگران در دوره تغييرات اساسی نگران 
است واز بعضی روگردان، خوش نداشت كسی زياد رشد كندحتی اگر حكام قبول 

را مطالعه فرموده و مدعی را  يافتند بواليات سركشی ميكردند اوضاع عامه می
 .بتهران ميآوردند

دركارتيمورتاش چون نصرت الدوله حاجت به رجوع بمجلس نبود وزيردربار خارج 
 .تصويب مجلس الزم است برای محاكمه وزراء.ازحوزه كارمندان رسمی است

دراين دوره از وكالئی چند سلب مصونيت شد؛ جواد امامی، اسمعيل عراقی، اعتصام 
چسبيدند كه منظورت  اش را می آورد يقه كسی اسم شاه برزبان می. ورضای رفيعزاده 

  .بستند و راه دخلی برای مأمورين بود چه بود و گاهی هر محمل كه ميخواستند بآن می
  
 

  شده بر بدی دست ديوان دراز          ز نيكی نبودی سخن جز براز
  
كلمه خدا شاه ميهن شاهد مدعا،  كار بجائی كشيده كه شاه طالب ايمان بخودش است و 

هزار  ٢٠٠ليره از حاجی امين و باز  ١٧١٢بالجمله تيمور تاش در محكمه به اخذ 
 )تناسب نداشت. (لایر محكوم شد سه سال حبس و محروميت از حقوق اجتماعی

روزی شاه به حبس ميروند، مختصر وسايل آسايش و نظافت كه برای او مهيا بود 
 ١٣١٢مهر  ٩ريزند، باری آفتاب حيات او بهروسيله روز امر ميكنند بيرون ب

خاموش شد كسان او را خبر كردند، جنازه را بدون هر تشريفاتی به امامزاده عبد 
  )١٨. (ّ                                    برده بخاك سپردند خداوندش بيامرزد
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عمليات جاسوسی «نويسندگان مقالۀ پژوهشی  جانی علی هللا- ملک زاده الهام
بر اساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف » ره رضاشاهشوروی درايران دردو

  : می نويسند  ١٣٠۵ - ١٣٠٧
. ها انتصاب دمحمحسين آيرم به رياست نظميه بود يکی ديگر از تبعات اين افشاگری« 

، سرتيپ فضل هللا زاهدی را ازفرماندهی نظميه ١٣١٠رضاشاه درفروردين 
درسمت جديد سه  آيرم. برکنار وسرتيپ آيرم را به جای وی منصوب کرد

. اول، متالشی کردن شبکه جاسوسی آقابکف در ايران. ماموريت مشخص داشت
دوم، مبارزه با هرگونه جنبش وفعاليت کمونيستی و سوم، تحت نظر گرفتن 

آيرم بالفاصله دست به کار شد و در اولين . عبدالحسين خان تيمورتاش وزير دربار
آيرم شهربانی را « : نظميه تاسيس کرد قدم بخشی تازه به اسم پليس سياسی را در

ای بنام اداره سياسی که بعد کارآگاهی نام گرفت تاسيس کرد و  توسعه داد و دايره
جمع کثيری از ماموران شهربانی را در آن اداره جای داد و تمام مقامات و 

های  دولتمردان و نمايندگان مجلس تحت نظر قرار گرفتند و همه روزه گزارش
فرستاد و راست و دروغ اتهاماتی به اشخاص وارد  اره افراد به دربار میزيادی درب

نمود و خود مامور تحقيق  امضايی جعل و به دربار ارسال می های بی کرد و نامه می
های خالف  خشونت رضاشاه نسبت به تيمورتاش مولود همين گزارش. شد ها می آن

دربار ظنين شده بود، بايد گفت که که چرا رضاشاه به وزير  اما اين» .واقع آيرم بود
های اروپايی درباره رابطه آقابکف و تيمورتاش  اين امر ناشی از مطالب روزنامه

های آن دوره مشخص شده  آرشيو روزنامه امروز و با دسترسی به اسناد و. بود
گونه شباهتی به محتوای کتاب  ها هيچ است که مطالب منتشرشده درروزنامه

در اين . ارد وحاوی مطالب غيرواقعی وتحريف شده استخاطرات آقابکف ند
خوانيم که تيمورتاش با لوگانوفسکی يک عضو سفارت شوروی در  تحريفات می

کرده است و  ای را به او منتقل می تهران روابط سری داشته و اطالعات محرمانه
يا در سفر به روسيه کيف اسناد تيمورتاش توسط يک جاسوس زن که برای 

کرده به سرقت برده شده، و يا خوشتاريا که تبعه روسيه  ت سرويس کار میاينتليج
ها در ازای  بوده مبالغ هنگفتی رابه تيمورتاش پرداخت کرده که اين پرداخت
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حتی دامنه اين تحريفات تا جايی رسيد که . خدمات اطالعاتی وزير دربار بوده است
احب امتيازش گريگور چاپ آمريکا از قول ص) Mshag(روزنامه ارمنی کارگر 

يقيکيان نوشت که وی شخصا به تهران رفته و با آقابکف مصاحبه کرده و اين 
دشمنان تيمورتاش درداخل و خارج بسيار روی !. ها است مطالب حاصل اين گفتگو

های بدون امضايی برای رضاشاه  اين مطالب غير واقعی مانور دادند و حتی نامه
از طرف ديگرعدم . م به خيانت به کشورکردندفرستادند و وزير دربار را مته

و به موقع تيمورتاش به اين مطالب، بازار شايعات در تهران را  واکنش درست
بنابر داليلی که برای پژوهشگران نامشخص است، تيمورتاش نه . بيشتر داغ کرد

تنها واکنشی نشان نداد، حتی از انتشاريک بيانيه رسمی در مطبوعات داخل و 
ها دست به دست هم  همه اين پيشامد. کشور ودفاع از خود امتناع ورزيدخارج از 

شاه حق داشت که ترسيده و . داد وذهن رضاشاه را نسبت به تيمورتاش مسموم کرد
ها درفکر تجزيه کشورهستند و ازطرف  ديد که روس از طرفی می. مضطرب باشد

ها جاسوسی  ای آنترين مقامات اداری و نظامی کشور بر ديگرجمع کثيری از مهم
. بين قراردهد در نتيجه منطقی بود که از آيرم بخواهد تيمورتاش را زيرذره. کنند می

کرد درباره  پالگونوف روزنامه نگار روس که هم زمان وقايع تهران را دنبال می
وظيفه آيرم « : اهداف رضاشاه ازانتصاب آيرم به رياست نظميه، گزارش کرد

ست بلکه، جلوگيری ازظهور يک نيروی سياسی يا يک صرفا تامين امنيت شاه ني
آشکارا . شود شخصيت سياسی معروف که توان رقابت باشاه را دارا است نيز می

؛ در محافل ديپلماتيک و سياسی ترين حريف و رقيب شاه، تيمورتاش است محتمل
ايران، شايع شده که ژنرال آيرم از نزديک تيمورتاش را زيرنظر گرفته و شاه 

م است که خود را از شر اين وزير دربار پر انرژی و خوش قريحه رها مصم
 ».سازد

در گزارش مستر . های ماموران سياسی بريتانيا نيز مويد همين نظر است گزارش
نبايد فراموش کرد « : خوانيم می ١٩٣٣فوريه  ٢۵هور به سرجان سيمون به تاريخ 

که متهم به جاسوسی برای  که سقوط تيمورتاش اندکی پس از محاکمه ايرانيانی
شوروی بودند صورت گرفت و لذا هيچ بعيد نيست که دشمنان وزير دربار، و در 

ها سرتيپ آيرم رييس کل شهربانی کشور، بتدريج شاه را به سوی اين  راس آن
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 ».اعتقادسوق داده باشندکه تيمورتاش خطری است جدی وواقعی برای سلسله پهلوی
از اين . های کمونيستی در سراسر کشور بود ا جنبشوظيفه ديگر آيرم مبارزه ب

ای از فعاالن کمونيست دستگير شده و   آيرم تعداد قابل توجهمنظر در طی رياست 
حکومت نيز برای قانونی کردن اين بگير و ببندها، . پس از محاکمه به زندان رفتند

قالل قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و است ١٣١٠خرداد  ٢٢در تاريخ 
هرکس در ايران « براساس بند اول اين قانون . مملکت را در مجلس تصويب کرد

به هر اسم و يا به هر عنوان، دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتی را تشکيل دهد و يا 
اداره نمايد که مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا رويه يا مرام 

جمعيت يا شعبه جمعيتی شود که با يکی از  آن اشتراکی است و يا عضو دسته يا
های مزبور در ايران تشکيل شده باشد، از سه تا پانزده سال حبس  مرام يا رويه

  )١٩(» .مجرد محکوم خواهد شد
  
 »بحران مشروطيت در ايران«در کتاب پژوهشی خود  حسين آباديان،  فصل اول ◀

در بازار سرمايه داری جهانی  در بارۀ تالش شرکتهای فرا مليتی  برای ادغام ايران
تاکنون بارها از عنوان شرکت های فرامليتی برای : اينگونه به نوشته آورده است

تحليل اختالف نظرهای بين گروه های سرمايه ساالر بريتانيا از سويی و دولت 
اينک می خواهيم نشان دهيم منظورمان از شرکت . انگليس ازسوی ديگر سخن گفتيم

يست و کداميک از اين شرکت ها با تحوالت ايران گره خورده های فرامليتی چ
بودند؟ شرکت های فرامليتی مجموعه ای يک پارچه و سازمان يافته از وسائل توليدند 

اين مجموعه، مؤسسات و . که توسط يک مرکز سياستگذاری واحد اداره می شوند
شناخت ماهيت  برای. تأسيسات گوناگونی را در سرزمين های مختلف کنترل می کند

و ابعاد بسياری از تحوالت سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران دوره معاصر، 
فرض ما اين است . شناخت ماهيت و عملکرد اين شرکت ها ضرورت اساسی دارد

که نقطه عطف تالش برای ادغام ايران در بازار سرمايه داری جهانی، عصر 
ای اين شرکت ها برای هضم و بنابر اين الزم است به سازوکاره. مشروطيت است

اين شرکت ها عمده ترين ابزار سرمايه . جذب اقتصاد کشورهای ديگر توجه شود
 .داری هستندداری انحصاری و مهم ترين عامل سلطه اقتصاد سرمايه 
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عملکرد شرکت های فرا مليتی جهانی است وهيچ نقطه ای در عالم وجود ندارد که 
اين شرکت ها از نظر مالی آن قدر قدرت دارند  .از تأثيرات آن مصون مانده باشد

خصيصه بارز شرکت . که حتی دولت های مقتدر اروپايی را به زانو در آورده اند
های مزبور اين است که فقط و فقط در پی کسب سود و گسترش فعاليت خود هستند 
و مهم ترين ويژگی آنان اين است که به منافع ملی کشور متبوع خود يا توجهی 

اگر دولت ها . ارند ويا اينکه به اين مقوله بيش ازهرچيزی ازمنظرسود می نگرندند
منافع آنان را با خطر مواجه سازند اين شرکت ها، دولت ها را هم به مبارزه دعوت 

مرکزعمده فعاليت . می نمايند واقتداردولت را درکشورمتبوع خوددرهم می شکنند
؛ اما صاحبان اين شرکت ها برای شرکت های فرامليتی در اروپا و آمريکاست

يا وابسته که به غلط  )Peripheral(سرمايه گذاری درکشورهای پيرامونی 
سرمايه . کشورهای جهان سوم خوانده می شوند، عالقه زيادی نشان می دهند

گذاری در اين کشورها در زمينه منابع طبيعی و مواد خام اوليه است؛ يعنی کشور 
ً         ميزبان، صرفا  تا آنجاي ی اهميت دارد که لوازم اوليه و ضروری برای تهيه             

محصوالت جهان صنعتی فراهم کند و به همين دليل اين کشورها از نظر صنعتی 
بسيار عقب مانده هستند و با وجود امکانات بالقوه و بالفعل فراوان از صنعتی شدن 

ز دوره شرکتهای فرامليتی در ايران ا. آنها با ترفندهای مختلف جلوگيری می شود
ناصری شروع به تحرک کردند و تکاپوهای آنان در عصر مشروطيت به اوج خود 

پس تحليل تحوالت مشروطه ايران بدون توجه به اين عامل بسيار مهم کاری . رسيد
شرکت هايی که در ايران فعاليت می کردند ابتدا از . عبث، بيهوده و غيرممکن است

 )٢٠(. اقدام می نمودند )Affiliate(هيا شرکت تابع) Branch(طريق احداث شعبه
 

تاريخ بريتيش «درکتاب) Ronald W. Ferrier( ,فرير.دبليو .                  ٌدرفصل دوم، رونالد   ◀
  :  آورده است  »١٩٣٢تا  ١٩٠١پتروليوم که بين سالهای 

من متقاعد شده ام که او تنها : "در باره رضا شاه نوشت ١٣٠٤لورين در اواخر 
مرديست که ميتواند بکارهای اين کشور سر و سامان دهد و کشور را در راه 

در يک مراسم  ١٣٠٥چند ماه بعد در پنجم ارديبهشت  )١(." پيشرفت واقعی قراردهد
پ نظامی قزاق که نخست وزير شگفت انگيز با شکوه و درخشان افسر پيشين تي
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  َ                          کد من رئيس تعين شده شرکت نفت  )٢(. شده بود بنام رضا شاه پهلوی تاجگذاری کرد
ايران و انگليس برای تاجگذاری دعوت شده بود، او تصميم گرفته بود به ايجاد و 
برقرار کردن روان دوستانه بيشتر و ايجاد کردن مکانيزمی برای نگهداشتن رابطه 

او احتياج به  )٣(.ا دولت ايران که تا پيش از اين امکان پذير بوده استنزديکتری ب
  َ      کد من در . گفتگوهای مستقيم بين دولت ايران و شرکت را در آينده احساس ميکرد

                                                       ً               مالقات با شاه تشويق شد وقتيکه شاه اظهار داشت خود او شحصا  از پيشرفت های 
اشته باشد ولی تمام کاری شرکت راضی است حتی چنانچه دولت از آن درآمدی ند

فرصت مناسبی برای نزديک   )٤(.که شرکت انجام ميدهد در جهت منافع ايران است
ليکن ظاهر فريبنده بود، چون . شدن به رابطه جديدی برای امتياز نفت نمايان شد

 .  بعد از شش سال و بعد از يک سلسله گفتگوها شاه امتياز دارسی را ملغا کرد
ار شده قصد بد شرکت که منجر به اين کنش شاه شد، همواره در پشت اتهام آشک

. يک درک ناآگاهانه نادرست واقعی بطور جدی وجود داشت که نفوذ اندکی نداشت
برای هر دو طرف يک مفروضاتی وجود داشت که يا باندازه کافی از آنها آگاه 

نانچه بر سطی خواهد بود چ. نبودند و يا باندازه الزم آنها را تشخيص نميدادند
ديگرگونه بودن فرهنگی اغراق شود ليکن بهمان اندازه غير واقعی خواهد بود 

عدم موافقت نتنها از برخورد قصدها برميخواست بلکه با . چنانچه آنرا ناديده بگيريم
استدالل بروی دو خط موازی که هرگز توانائی اينرا نداشتند که بهم برسند دنبال 

کانون وجود شرکت طبيعت ومحتوای . بودپارس دليل وجود شرکت . ميشد
آغاز شد وآنچنان  ١٣٠٧گفتگوهای امتياز نفت بود که با اميدواری فراوانی در 

 .با شکست روبرو شد ١٣١١بناگهانی در 
انرژی "خوشبينی لورين مشروط به پيش بينی هايش ميشد که ميگفت چنانچه شاه 

ن فکر ميکنم ما ميتوانيم با بدنی، انديشگی و تعادل اخالقی خود را نگهدارد، م
اطمينان به پيش روی خود نگاه کنيم نتنها به بهبود هميشگی رابطه ايران وانگليس 
و همکاری نزديکتری بين دو دولت بلکه همچنين به مزيت ثبات و پيشرفت غير 

لورين . او خطر تنها به شاه متکی بودن را تشخيص ميداد". قابل تخمين زدن ايران
 :                           خارجه آستين چمبرلين چنين آگاهی داد به وزير امور

بنابراين ممکن است جريان وقايع به حالت گذرای مزاج متغير يک فرد که رضا 
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آنهائی که ميتوانند توصيه خوبی بکنند ميترسند که . شاه باشد بستگی داشته باشد
که ميخواستند بنمايند از توصيه آنها مطبوع واقع نشود يا اينکه برای توصيه اي

آنهائی که به شاه توصيه بد ميدهند، . امکان ناراحت کردن شاه خيلی ميترسيدند
کسانی هستند که برای پيشبردن منافع شخصی خود و راضی کرد منافع شخصيت 
حقير خود همواره تا نهايت تمايل او از او تعريف ميکنند، ميتوانند او را بهر 

اگر انسان های باخرد گفتار خود را نگويند، توصيه های  ...اشتباهی تشويق کنند
 ) ٢١. (ساده لوحانه در خدمت کوتاه مدت غالب خواهند شد

تعريف هگاترين درپشت خوشبينی احساساتی لورين حاکی ازاحساس ناراحتی 
اوست، که هرولد نيکلسون بعد از رفتن لورين که بعنوان  شارجه دافر برای مدت 

 . در انتقاد ظريف خود پنهان نميکند کوتاهی عمل ميکرد
شش ماه بعد از تاجگذاری نيکلسون به منشی وزارت امور خارجه اطالع داد، 

منطق تعقل وقايع پارس جريان زيگ زاگی را دنبال ميکند و در بعضی لحظه ها "
برضد خود عمل ميکند و يکباره در لحظاتی از بعضی تماسهای توافقی به متنافر 

او در شوق لورين درباره شاه سهيم نبود و شک داشت او ."  ميشودعقيدتی تبديل 
گنجايش روشنفکرانه و اخالقی ضروری را "برای عمل کرد مقام باالئی که دارد 

ً                                                 اين تقريبا  يک قضاوت برتر اجتماعی بود، ليکن او در باره فشار ". داشته باشد           
نظامی، کردار بد اقتصادی، هرج و مرج در مديريت، آشوب ايلياتی ها، افتضاح 

ابر سياه بی "او معتقد بود که . دادگستری و فساد دردولت بيشتر قانع کننده بود
او اظها ". اطمينانی، نا امنی، و درماندگی آسمان سراسر کشور را فراگرفته است

تأسف مينمايد از چندگانگی که شاه در اجتماع پارسی ايجاد کرده که کمبود 
يش از اين داشت وتوانائی مقاومتی مالحظه ايکه پيش کشوارگی را آغاز کرده که پ

ايران قديم تور بافته شلی بود هرمی که بروی قاعده "برای نيکلسون . از اين داشت
ً                           ايران جديد هرمی است و تقريبا  همانقدر شل، ليکن بروی رأس .  اش نشسته بود                             

  )٢٢(."خود قرار دارد و برای همين است که براندازيش آسان آست
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ماجرای  - ، به بررسی رضاخان وتمديد قرارداد دارسی فصل سوم، چهارم وپنجم ◀
چهل سال غارت وچپاول نفت ايران پرداخته شده  - واگذاری امتياز نفت شمال 

  . است
  
مذاکرات تيمورتاش با   - ، زندگينامه تيمورتاشاز فصل ششم تا فصل دوازدهم ◀

بررسی تيمورتاش ،نصرت  – مسئولين دولت انگليس در رابطه قرار داد دارسی
تيمورتاش قربانی منافع انگليس  - الدوله وداوربراساس اسناد وزارت خارجه انگليس

عبدالحسين تيمورتاش و روابط خارجی « - علل صعود وسقوط تيمورتاش  - درايران
تيمورتاش و مسئله  - تيمورتاش و مسئله روابط  - » ايران بر اساس اسناد نو يافته 

تيمورتاش وکوشش برای افزايش درآمد نفتی  - فارس بنادر خليجبحرين، جزاير و
  .روايت دختر تيمورتاش از مرگ پدرش - ايران

  
وضعيت اجتماعی و  »نفت ايران« الول ساتن درکتاب، در فصل سيزدهم ◀

« امکانات زندگی کارگران و کارکنان شرکت نفت و ايران انگليس  تحت عنوان  
  : اده است  که چکيده آن چنين استشرح د» مأموريت متمدانه شرکت 

  
      ً نفرعمال   ١١٦٧تنها ١٣٢٨/ ١٩٤٩نفرکارگر روزمزد درسال  ٤٢,  ٦١٤از«

اما آنچه که به نظرمی رسد . لایر را دريافت می کردند ٤٠دستمزد ناچيزروزی 
هرچند که آنها توانستند  - ازچشمان هيئت نمايندگی اداره بين المللی کار دور مانده بود

نفرکارگر  ٤٠, ٤٣٣اين واقعيت بود که  - حاسبه ارقام خود به دست آورندآن را ازم
اين . لایر در روزدريافت می کردند ٨٠در صد کل کارگران کمتراز ٩٥يعنی حدود 

پوند را داشت، اما در واقع ارزش آن کمترازيک چهارم  ٤مبلغ ارزش اسمی هفته ای 
صنايع نفت درهمان موقع  کارگران. اين رقم وتنها دوبرابرحداقل دستمزد بود

اين مبلغ حدود شش ونيم . دالر دريافت می کردند ١/  ٦٥دراياالت متحده ساعتی 
برابرمتوسط مزدی بود که شرکت نفت انگليس وايران درسال پيش ازآن پرداخت می 

اين دستمزد ممکن است استثنائا خيلی باال باشد، اما درهيچ منطقه ای خارج . کرد
  .بود متوسط  دستمزد، پايين ترازايران تعيين نشدهازخاورميانه، حد 
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درواقع يکی ازداليلی که شرکت . وضع در رده های باالترشغلی نيزچندان بهترنبود
قادرنبود به تعداد  کافی ايرانی ها را برای انجام امور اجرايی تربيت کند، اين بود 

رکلی رضايت که دستمزد وحقوق پيشنهادی برای کسی که خواهان ترقی بود، بطو
  .بخش نبود

عملکرد ديگرشرکت که چهره ارقام رسمی اش را بهبود می بخشيد، اجيرکردن  
اين افراد در ليست دستمزدهای شرکت نبودند . تعداد زيادی کارگر  قراردادی بود

. وازهيچ تسهيالتی که برای کارگران  شرکت درنظر گرفته بود، استفاده نمی کردند
ارزش اداره بين المللی کار که شرکت به طورشتاب زده  با مراجعه به گزارش با

ای از آن منظور دفاع  کامل ازاقدامات خود استقبال کرد می توان دريافت که 
نفر به صورت کارگر قراردادی اجير  ١٦, ٤١٠تعداد   ١٣٢٨/  ١٩٤٩درسال 

ط به اغلب آنها کارگران غير ماهری بودند که به عنوان کارگرموقتی، فق. شده بودند
  .هنگام احتياج اجير می شدند

نبايد تصورکرد که امنيت شغلی کارگران دائم درشرکت خيلی بهترازکارگران 
چشم انداز استخدام  دائم ١٣٢٥/ ١٩٤٦حتی پس ازتغييرات سال . قراردادی بود

،  ١٣٢٧/  ١٩٤٨ارقام نشان می دهد که حتی درسال . کارگران خيلی خوب نبود
درآن زمان  شرکت موظف بود . زد ازکاراخراج شدنددرصد کارگران روزم ٢١

. به هنگام اخراج کارگران در ازای هرسال کامل کار، يک هفته دستمزد بپردازد
 ٥٩اين قرار نمی توانست فشارسنگينی برمنابع مالی شرکت داشته باشد، زيرا 

اخراج شدند کمتر از يکسال کار کرده  ١٣٢٧/  ١٩٤٨درصد کارگرانی که درسال 
 » .در صد ديگر، اندگی بيش ازيک سال سابقه کار داشتند ٢٨دند و بو
برداشتن . پيش ازشروع جنگ، هيچ اخطاری برای اخراج کارگران الزم نبود« 

شماره های آنها از مقابل در ورودی به اين معنی بود که آنها بايد برای دريافت 
ات تنها کارگران را گاهی اوق. اوراق تسويه حساب خود به اداره کار مراجعه کنند

معلق می کردند و به اين ترتيب، تا زمانی که درجای ديگری به کار گمارده شوند، 
مدت تعليق ممکن بود يک هفته ويا . آنهارا ازدريافت مزد محروم می ساختند

اين روش به منظوراعمال نظم نيزبه کارمی رفت ودر مقابل . بيشتربه طول انجاميد
  .يق ازکار به عنوان تنبيه عمومی به کار می رفتسوء رفتار، چند روز تعل
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بيکار شدن به . ترس ازبی کاری هميشه در ذهن کارگران شرکت وجود داشت
مفهوم از دست دادن مزد، امتيازات شغلی ومحروم شدن از مسکن  بود که برای  
به دست آوردن آن مبارزه  شديدی جريان  داشت و نيزموجب محروميت ازحقوق 

حقوق  بازنشستگی درصورتی پرداخت می شد که کارگرمی . می شدبازنشستکی 
. توانست به کار بازگردد وبرای مدت الزم جهت بازنشسته شدن دوام بياورد

«)٢٣ (  
خشم عليه بيگانگان تنها ازطرف کسانی که از به دست آوردن کارمأيوس شده «

و بريتانيايی ها  بودند ابرازنمی شد، بلکه زخم عميقی نيز ازتبعيض بين ايرانی ها
هندی ها و . دراين مورد يک خط  تمايز نژادی وجود داشت. به جای مانده  بود

ليه ک. پاکستانی ها نيزمانند ايرانی ها در شئونات وموقعيت پايينی قرارمی گرفتند
/  ١٩٣٠   ً             عمال  تا اواخردهه (دراولين طبقه . طبقه تقسيم شده بودند ٣کارکنان به 

. کارمندان اروپايی ازهرمرتبه ای جای داشتند) می شد طبقه اول خوانده١٣٠٩
تعداد معدود ودست چين شده ای ازايرانی های دارای تحصيالت عاليه ازبريتانيا 

طبقه دوم، دربرگيرنده حقوق بگيران اداری وفنی ايرانی، هندی . دراين طبقه بودند
کافی برای پذيرفته اينها اغلب دربريتانيا تحصيل کرده، اما شرايط . وپاکستانی بود

شامل  - صنعتگران: گروه را شامل می شد ٣طبقه سوم . شدن درطبقه اول نداشتند
                                                                          ً هندی ها، پاکستانی ها ونيز ايرانی ها کارگران ماهرو کارگران غير ما هرکه صرفا  

اين تقسيم بندی هم به لحاظ حقوق ودستمزد وهم به لحاظ مسکن، . ايرانی بودند
اشگاهها، تفريحات وبه طورکلی در مورد کليه شئونات بيمارستان، حمل ونقل،ب

  .زندگی جمعی رعايت می شد
شرکت نفت انگليس وايران ازتهيه مسکن درجه يک و تسهيالتی که برای 

بازديد کنندگان، اعضای پارلمان، . مستخدمين فراهم ساخته بود، فخرمی فروخت
ت اندکی که ازشرايط کارشناسان امورکارگری وروزنامه نگاران با توجه به شناخ

اما بايد به خاطر داشت آنچه . عمومی ايران داشتند، دراين زمينه اتفاق نظرداشتند
وقتی شرکت به ايران آمد . که توسط شرکت فراهم می شد ناشی از نوعدوستی نبود

بنابراين، شرکت . منطقه موردعالقه اش چيزی جزيک صحرای خشک نبود
د و برای کارگران خود مسکن خدمات فراهم مجبوربود راه و پلهای جديد بساز
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اين . زيرا اين اقدامات ازجمله وظايف اساسی شرکت درعمليات توليد بود. سازد
اقدامات همان قدرضروری بود که برپايی دکل های حفاری يا برجهای  تجزيه و 

اين تسهيالت برای کارمندانی تدارک ديده شده بود که از . تفکيک اهميت داشت
حار وارد می شدند و قرار براين گذاشته شده بودکه همه چيزبرای آنها را ماورای ب

انتخاب می کرد و کشيش ها را برای انجام مراسم مذهبی برمی گزيد، خشمناک 
امکانات . اما هرجا مربوط به مردم ايران می شد چنين نيازی در کار نبود. بودند

کارگر، با درجه و استاندارد  درست به اندازه ای تدارک ديده می شد تا دسترسی به
  .الزم را تأمين کند ونه بيشتر

يکی ازکارمندان بريتانيايی تازه وارد که دارای وجدانی تأثير پذيربود، توجيهات 
( عضوهيئت مديره يک باربرای من« : مقامات شرکت را چنين بازگو نموده است

در اينجا بايد به توضيح داد که  بايد به خاطربسپارم، ما ) ١٣٢٩/  ١٩٥٠درسال 
ساختمان .                          ً                               عنوان يک شرکت تجاری، صرفا  برای به دست آوردن نفت عمل کنيم

جاده ها، خانه ها، مدارس، کاشتن درخت، ايجاد باغ، ساختن بازارها وسينماها 
درمناطقی که اگرشرکت حضورنمی داشت، موجود زنده ای درآن يافت نمی شد، 

اين مطالب درپاسخ به پرسشهای . دبايد در نازلترين سطح  ممکن انجام شو
جستجو گرانه  من دراين مورد داده شد که چرا شرکت نفت انگليس وايران اجازه 
داده است بازاری به کثيفی بازارآبادان در کناربزرگترين پااليشگاه جهان وجود 

من پرسيدم آيا اين چيزی نيست که بايد از آن شرم داشت؟ پاسخ اين . داشته باشد
اگر ما اندک امتيازی بدهيم آنها بيشتر از آن در . ا نبايد زياد مداخله کنيمبود که م

بنابراين بهترين کار اين است که هر جا ارائه خدمات برای .  خواست خواهند کرد
  ».                             ً           عمليات شرکت ضرورتی ندارد، اصال  چيزی ندهيم

ی روشن اين نکته باتوجه به شرايطی که برای دريافت مسکن تعيين شده بود به خوب
تنها کارمندانی به هنگام استخدام حق داشتند ازمسکن استفاده کنندکه . می شود

کارمندان استخدام شده درمحل بايد برای دريافت مسکن . ازماورای بحار آمده باشند
اولويت درنوبت به طورعمده  به حقوق يا دستمزد و تا . در نوبت قرارمی گرفتند

نيازکارمندان محلی به مسکن درحد  . تحدودی هم به مدت خدمت بستگی داش
چرا که مناطق نفتی ازنزديکترين شهرها فاصله زيادی . نيازکارمندان خارجی بود
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داشت وهيچ مسکن  مناسبی جزآنچه به وسيله شرکت آماده شده بود، درآن نزديکيها 
کارمندان دفتری و صنعتگران عالی رتبه که ازحقوق بهتری . وجود نداشت

ند، معدود کسانی بودند که می توانستند برای  به دست آوردن يک برخوردار بود
يک کارگر ماهردون پايه ممکن  . اطاق درطول يک زمان منطقی حساب بازکنند

 ٤٠                  ً                   يک کارگرغيرماهراصال  اميدی نداشت البته . سال صبرکند ٣٠بود مجبورشود 
  )٢٤(».در صد مزد بگيران  شامل اين دوطبقه اخيرمی شدند

     ً                                   ظاهرا شرکت فکرمی کردکه دولت بايدميليونها «:ن درادامۀ آن می افزايدالول سات
منطقه ای که اگرشرکت . تومان ازذخاير ناچيزی را صرف توسعه اين منطقه  کند

با اين حال، وقتی ايرانی ها با . در آن حضورنمی داشت منطقه ای غيرمسکونی بود
نفت خود بهره ببرند، با امتناع ماليمت مطرح ساختند که بيشترازاين بايستی ازمنابع 

براين اساس، دولت بيش ازآنچه که انتظارداشت . شرکت روبه رو شدند
چه رسد به اينکه منافع . ازخوزستان به دست آورد، می بايد برای آن خرج می کرد

  .درصد بقيه کشورهم برسد ٩٦صنعت نفت به 
ايع خود در داخل در خالل همين مدت شرکت ميليونها پوند برای برای توسعه صن

وخارج از ايران صرف کرد، به ساختن پااليشگاههايی درسراسرجهان همت 
گماشت، يک سازمان عظيم بازاريابی  برپاکرد، و به توسعه منابع جديد تهيه نفت 

( درکشورهای ديگر اقدام کرد تا درصورت لزوم  بتواند با ايران به رقابت بپردازد
تمام .) به رقابت با ايران اقدام کند ١٣٣٠/  ١٩٥١مانند  کويت که توانست درسال 

دولت ايران . اين فعاليتهای به زبان پيشرفت ومنافع عمومی درايران انجام گرفت
    ً                                                                  کامال  حق داشت شاکی باشد که صنعت  نفت به طور کلی منافع اندکی برای ايران 

  .داشته است
درصد ١٥ه بيش ازبه گونه ای که هيچگا.حق السهم ايران به طورنسبی ناچيزبود

. بودجه دولت را تشکيل نمی داد وفقط بخش بسيارکوچکی ازکل درآمد ملی بود
بخش اندکی ازجمعيت به صورتهای مختلف از تسهيالت وخدماتی که به وسيله 

 ١کل جمعيت مناطق  نفتی تنها .                            ً                 شرکت فراهم شده بود، مستقيما  استفاده می کردند
حداکثرکمترازيک ششم اين تعداد ازخانه . درصد ساکنين کشور را تشکيل می داد

  .های  شرکت  استفاده می کردند
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ً                                        درخارج تزمحدودۀ دقيقا  تعيين شده برای مستخدمين شرکت، خط محکم                          
. واستواری کشيده  شده بود که اجازه نمی داد قطره ای ازامکانات به خارج نفوذ کند

شده است درطول چند    طبيعی بود منطقه ای که چنين صنعت عظيمی درآن تأسيس
ً                         سال به صورت واقع  فعال وموفقی درآمده باشد اما خارج ازحدود  مايملک .                

بدترازهمه، جمعيت به صورت . شرکت، رکود به همان شدت گذشته وجود داشت
گسترده ای  افزايش يافته بود، بدون اينکه امکانات وتسهيالت الزم برای آنها فراهم 

ز زمين به دست می امد قطره ای به دولت مرکزی ازکل ثروتی که ا. شده باشد
درتهران و قطره ای نيزبه مستخدمين ايرانی شرکت  داده می شد؛ بخش کمی از 
درآمد، به توسعه تأسيسات نفت در ايران اختصاص می يافت که بی ترديد تا زمان 

قسمت ديگری نيز صرف . واگذاری آن به ايرانی ها ارزش خود را از دست می داد
اين در صورتی است که ازمبالغ . ويت شرکت در سراسر چشم گيری داشته باشدتق

هنگفتی که در خالل اين مدت به دولت بريتانيا وسهام داران پرداخت می شد، 
  .سخنی نگوييم

اگردرخارج ازمحدوده مشخص «شرکت می کوشيد رفتارخودرا چنين توجيه کند که
عاليتهای سياسی ومداخله درامورداخلی مايملک خود دست به کاری بزنيم، به انجام ف

اين يک بهانه خود به خودی ورهنمودی  اصولی  درتمام » .ايران متهم خواهيم شد
  .اظهارات سياسی شرکت بود

سازمانی چنين . به طورطبيعی شرکت درامورداخلی ايران مداخله زيادی می کرد
ون اعمال عظيم درکشوری مانندايران که صنعتی نشده بود، نمی توانست بد

خود مختاری شرکت .  فشارآگاهانه يا غير آگاهانه به کل دستگاه حکومت، عمل کند
. باعدم حضورمقامات دولتی درمراکزکوچکترنفتی به اندازه  کافی تأمين شده بود

درمناطق ديگر،  با مديون کردن مقامات به شرکت به دليل تأمين مسکن، خدمات و 
ذاشته می شد، اين خود مختاری به حد کافی ديگر تسهيالتی که دراختيارشان گ

حتی رای يک فرد آگاه هم ساده  نبود که  در چنين شرايطی بی . تأمين  می شد
يا ازتشکيالتی که در حقيقت  خود به نحوی به آن بستگی  داشت، . طرف باقی بماند

  .پيروی نکند
ملی کردن  شرکت ازدرک اين مسئله که داليلش بهترين استداللهای ممکن را برای
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شرکتی با آن غفلت درامورکشور به  صورتی . صنايع نفت فراهم  می کند غافل بود
اگربرای . می کرد که برای هيچ  شرکت خارجی ديگری ممکن نبود» مداخله « 

ميليون  ٢٠، يا حتی١٠تا  ٥ايران اين امکان وجود داشت که به جای دريافت تنها 
ت خود را دريافت کند، توسعه  ارز خارجی درسال، کل ارزش صادرات نف

اين درآمدی بود که ايران برای واردات توليدات . کشورسريعترصورت می گرفت
درآن صورت ديگر مسئله، تنها . صنعتی ازغرب به شدت به آن احتياج داشت

ساختن چند هزارخانه درآبادان ومسجد سليمان نبود، بلکه مسئله تأمين تراکتور 
چيدن حلبی آباد ها در تهران، لوله کشی آب مزارع صنعتی خوزستان، بر

  .دراصفهان وهزار و يک طرح روی کاغذ  مانده ديگر نيزمطرح  می شد
چگونه ممکن بود از اين . مستخدمين خارجی شرکت ازهمه اينها بی خبربودند

مسائل آگاه شوند؟ در ورای صحراهای گسترده  و تپه های برهنه  که تأسيسات نفت 
آنها درحقيقت امکاناتی برای . کرده بود چيزی نديده بودند را ازهرسو احاطه

حتی تعداد اندگی . مسافرت نداشتند وتشويقی هم برای اين کارصورت نمی گرفت
که از فرصت نادرمرخصی داخلی برخوردار می شدند  با اين اعتقاد  که مسافرت 

ر ديگر در داخل ايران کارخطرناکی است، سفربه بصره، بمبئی ومناطق مطمئن ت
هيچ کس روزنامه های فارسی و حتی روزنامه فرانسوی .  را ترجيح می دادند

روزانه در پايتخت منتشر  ١٣١٣/  ١٩٣٤را که ازسال » ژورنال دو تهران« زبان 
را منتشرمی » بولتن اخبارجهان« شرکت روزانه. می شد، نديده بود ونمی خواند

  .ايران داشتساخت، اما  بولتن به ندرت کلمه ای راجع به 
دراين اواخر، مقامات شرکت حتی سعی می کردند روزنامه های فارسی راکه بين 

اين کار با انتشار بولتن فارسی . مستخدمين ايرانی پخش می شد، جمع آوری کنند
زبان شرکت ومجله هفتگی آن که  مسائل را به سود خود مطرح می کرد انجام می 

، فرهنگ )اريخ بريتانيا  بسيارکهنسال تر استکه ازت(ازشناخت تاريخ ايران . گرفت
و نقش اساسی آن در تمدن يا حتی آگاهی ازاينکه چنين چيزهايی در ايران وجود 

هنرايرانی برای اغلب کارمندان بريتانيا .                ً                داشته است، کامال   چشم پوشی می شد
شرکت نفت انگليس وايران، پارچه های بنجل ابريشمی قالبدوزی شده،  يا دست 

ندهای استخوانی بد رنگی  بود که توسط فروشنده های دوره گرد طماع به درخانه ب
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از ديد آنها خط فارسی  حروف تصويری عجيبی بود که . آنها آورده می شد
استعمال « بربعضی از تابلوهای اطراف پااليشگاه با چاههای نفت، به صورت  

ايران . نقش بسته بود» چاه درحال حفاری است! خطر« يا » دخانيات ممنوع است
به نظر آنها گدای ژنده پوشی بود که از کنارخيابان می خزيد و يا به کارگری بی 

گذشته ايران از ديدگاه  آنها به . رمق  و روزه داردرماه رمضان توصيف می شد
مثابه سکه های نامفهومی بود که به وسيله بچه های  خاک آلود ازميان خرابه های 

  .می شدمسجد سليمان پيدا 
                                                            ً        مناسبات شخصی بين بريتانيايی ها وايرانی ها تشويق نمی شد و قبال  مشاهده 

                                   ً جدا سازی ايرانی ها وخارجی ها تقريبا  . کرديم که چگونه تبعيض نژادی حاکم بود
به صورت کاملی، چه درامورعمده مانند استخدام يا مسکن، يا دراستفاده از 

تنها يک باشگاه مختلط وجود . شد اتوبوسها، سينماها و باشگاهها رعايت می
نفر ١٤٠نفر آنها ايرانی و ١٦٠عضو برگزيده که  ٣٠٠باشگاه  گلستان با : داشت

تقسيم عضويت محفلی بود تا وانمود شود باشگاه توسط  اعضای . خارجی بودند
در حالی که اين باشگاه هرگزبه وسيله اعضا کنترل . ايرانی آن کنترل می شود

را مديريت شرکت نفت انگليس و ايران مثل همه باشگاههايی نمی شد، بلکه آن 
  .که شرکت تأسيس کرده بود، کنترل  می کرد

شرکت طرح اين . شرکت روی کاغذ ادعا کرد که تماس بين افراد را تشويق می کند
موضوع را که به مستخدمين بريتانيايی دارای وقت، انرژی وعالقه کافی برای 

سی جايزه می دهد، به عنوان نشانه ای ازتمايل خود به گذاراندن امتحان زبان فار
شرکت به بعضی از کارمندان خاص خود . تماس با ايرانی ها مطرح می ساخت
بگيرند وتوجه آنها را برای فعاليتهای » تماس« مأموريت می داد تا با مقامات ايرانی

" محفل فرانسوی"حتی يک بار شرکت به تشکيل يک. جلب کنند" رفاهی"عمومی
ايی هايی که به زبان فرانسه صحبت می کردند با ايرانی های يهمت گماشت، تا بريتان

. اما اين باشگاه برای مدت زيادی دوام نيافت. آشنا به زبان فرانسه مالقات کنند
درمقايسه، با فعاليتهای اجتماعی ديگری  که در انحصار بريتانيايی ها بود، مخالفتی 

نند انجمن هنرهای دراماتيک، رقص، گلف، تنيس وجود نداشت؛ باشگاههايی ما
  .جايی نداشتند وباشگاههای قايقرانی وسرگرميهای خصوصی که ايرانی ها در آن
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شرکت با استفاده ازالقايی که ازهندوستان عاريه گرفته شده بود، به صورت مبتذلی 
» بخانم صاح« و زنهای آنها» صاحب«بريتانيايی ها. روی امتيازات تأکيد می کرد

اصطالحاتی که حتی آن دسته ازايرانی هايی را که دارای رتبه . ناميده  می شدند
يک بار  درمرکزی کوچک، . مشابه بودند ازهمکاران بريتانيايی جدا می کرد

بخشنامه ای ازطرف يک باشگاه عالی رتبه انتشاريافت که ضمن اعالم تشکيل  
پنج خانم صاحب حضوربه هم « امجلسه آينده باشگاه؛، اظهاراميدواری کرده بود تم

احساس  ششمين خانم عضوباشگاه که زن يک ايرانی عالی مقام بود، با » رسانند
  . دريافت اين کارت به خوبی قابل  تصور است
                                ً نادراين بود که يک ايتاليايی شخصا  . حوادث ورفتارهايی  ازاين نوع استثنايی نبود

ر چنين اتفاقی صورت می گرفت به عنوان اگ. برای همنيشينی با ايرانی ها اقدام کند
آميزش با . حتی مالقات با يک  ايرانی عالی مقام هم عجيب بود. خطا تلقی می شد

فجيع ترين مسئله،  موضوع چند دختر بريتانيايی . ايرانی دون پايه هرگز شنيده نشد
ميهن بود که با دانشجويان ايرانی در بريتانيا ازدواج کرده بودند و اکنون توسط  

چند دخترايرانی که با . پرستان بريتانيايی، ازحقوق اجتماعی محروم شده بودند
بريتانيايی ها  ازدواج کرده بودند، وضع بهتری داشتند وآنها ازطرف زنهای 

  .بريتانيايی بايکوت شده بودند، آنها دست کم جايی درميان جامعه ايرانی داشتند
وجه مديريت ومقامات عالی شرکت درچنين شرايطی بيشترين سرزنش بايد مت 

سال درايران بماند، اما  ٢٠وقتی معاون   مديرعامل يا يک سرپرست بتواند. باشد
فقط يک جمله آن هم برای خريدن  ويسکی فارسی بياموزد، مديران مسئول به 
صورت اهانت آميزی ازايرانی ها صحبت کنند واجازه  ندهند کسی  به خانه های 

، وقتی که مديريت به طور رسمی، چاپلوسانه درخصوص آنها رفت وآمد کند
استعداد و توانايی ايرانی ها سخن بگويد، اما آشکارا به عنوان افراد حقيقی به آنها 
اهانت کند، ديگرجای تعجب نيست که کارمندان تازه وارد که الگوی ديگری جزاين 

  .ندارند، خود به خود ازرفتارمشابهی پيروی کنند
ً                                 نسبت به ايرانی هايی که اسما  ازنظراجتماعی با بريتانيايی برابر باچنين رفتاری                             )

بودند، مشکل نيست نظرغالب بريتانيايی ها را  در مورد ) بعضی می گويندبرتر
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مزد بگيری  که در تمامی روزهای حياتشان با آنها درتماس   ٥٠ ٠٠٠کارگران يا 
حرام « ، »سياه« ،  »متفاوت«به نظرآنها ايرانی ها نژادی . بودند تصورکرد

به کسی گفته بودند که تنها راه اداره آنها، نهيب .  بودند» ايکبيری « و » زاده
تأسف باربود که پليس ديگراجازه نمی . زدن وترساندنشان برای تسليم شدن است

درحالی که اوضاع درگذشته خيلی . داد  کسی برای خود کارت، ساعت کار بزند
  ) ٢٥(».بهترازاين بود

  
جنبش کارگری در  - فصل چهاردهم تا هيجدهم دربارۀ خاطرات يوسف افتخاری  ◀

زايش طبقه کارگر در  -  ١٣٠٨شرکت زنان در اعتصاب  - صنعت نفت ايران
چگونگی روابط كارگران هندی با كارگران ايرانی صنعت  - صنعت نفت ايران 

بادان تنوع حضور قابل توجه كارگران و صنعتگران هندی در پااليشگاه نفت آ - نفت
  .قومی و مذهبی كارگران هندی صنعت نفت ايران می باشد 

  
  آبادان شهر بارۀ در

 
برای اثبات اين مدعا بايد گفت که پس از پنجاه سال بهره برداری از نفت توسط «

يک شرکت خارجی هنوز کارشناسان ايرانی کافی در اختيار نداريم و مجبوريم که 
برای آن که شمه ای از منافع انگليس را از اين  .از کارشناسان خارجی دعوت کنيم

برطبق  ١٩۴٨قسمت عظيم برای شما مجسم کنيم کافی است که بگويم در سال 
دفاتر شرکت سابق نفت ايران درآمد خالص شرکت در حدود شصت و يک ميليون 
                   ُ                                                           ليره بوده که فقط  ن ه ميليون ليره آن به ايران داده شده و هشت ميليون ليره آن هم 

در اينجا بايد اضافه کنم . ابت ماليات به خزانه داری انگليس تحويل داده شده استب
مردمی که در آبادان يعنی جايگاه معروف ترين تصفيه خانه نفت جهان زندگی می 
کنند با فقر و پريشانی بی حد و حساب دست به گريبان هستند و حتی از ضروريات 

نا باشد که در آينده نيز مانند گذشته درآمد اوليه زندگی نيز محروم  می باشند اگر ب
نفت ما را خارجيان ببرند، اگر قرار باشد که کارگران ايرانی در اراضی نتت خيز 
مسجد سليمان، آغاجاری، کرمانشاه وتصفيه خانه آبادان در بدترين شرايط به سر 

دم برند و استثمارچيان خارجی همچنان عمال کليه درآمد نفت را تصاحب کنند مر
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به همين دليل ها بود که پارلمان . ايران تا ابداالباد در فقر و پريشانی خواهند ماند
ايران به نفع ملی شدن نفت در سراسر کشور رأی داد و در واقع نظر پارلمان 
ايران نظر قاطبه اهالی اين کشور بود که اکنون دولت انگليس با شکايت به 

جنبشی که در ايران . م ايران مخالفت کندشورای امنيت می خواهد با نظر تمام مرد
در جريان است مورد پشتيبانی کامل کليه افراد ملتی است که به حقوق خود آشنايی 

ملت ايران مصمم است که از اين منبع حياتی که ميراث ملی آن به . کامل دارند
شمار می رود برای باال بردن سطح زندگی افراد خود و حفظ صلح جهان استفاده 

  . کند
در جلسه شورای امنيت  ١٣٣٠مهر  ٢٣از سخنرانی  دکتر مصدق  در روز «

»سازمان ملل متحد  
 

الزم به توضيح است، امکانات . در فصل چهاردهم، در بارۀ شهر آبادان است  ◀
مناطق شرکتی با مناطق  شهری فرق می کرد و اصوال مناطق شهری از امکانات 

                                 ً     ماندار و شهردار برای آبادان اکثرا  غير وتسهيالت رفاهی برخوردار نبودند، فر
چه در عصر پهلوی . و آنها کاربخصوصی برای شهر انجام نمی دادند! بومی بودند

اول و دوم و چه دررژيم  واليت فقيه  که هنرش اينست همچنان به جنايت وغارت  
عراق گذشته است،  –بيش ازسه دهه از خاتمه جنگ ايران . و فساد  ادامه دهد

آبادان وخرمشهر بازسازی نشده ورژيم  واليت فقيه  درغارت، چپاول منابع هنوز 
طبيعی خوزستان و تخريب محيط زيست آن استان گوی سبقت را ربوده است و 

مشکالت آب شيرين، فاضل آب، .....افزون برآن درآبادان، خرمشهرو اهواز و 
با » ليله روحانيتسلسله ج«آيا از نظام . طاقت فرسا وغم انگيز است...بيکاری و

و آمران اين طرز فکرانتظار بيش ازاين بايد داشت که » اسالم فقاهتی«نگرش
، سينما ١٣۵٧بيست وهشتم مردادماه سال « در» تقوا واسالم«بخاطربه اصطالح 

 ٦٥٠آنهم درهنگاميکه  بيش از. رکس آبادان را به دست افرادی به آتش کشيدند
هابه کارگردانی مسعود  ماشای فيلم گوزننفراعم از زن و مرد وکودک درحال ت

کيميايی بودند، که متوجه شدند سالن سينما به آتش کشيده شده است و درهای 
های مأموران آتش نشانی و شرکت ملی نفت  رغم کمک علی. خروجی بسته است

الزم به توضيح است که ارقام صحيح تماشا کنندگان وکشته  ( نفر ٤٣٠ايران 
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شدت .  شدنددر اين واقعه کشته )  بدليل سانسور دردست نيستشدگان سينما رکس  
در حدود . نبودآتش سوزی به حدی بود که جسد بسياری از قربانيان قابل شناسايی 

خته ومتالشی شده به وسيله بامداد سرانجام آتش مهار گرديد واجساد سو ٢ساعت 
  » .آمبوالنس به قبرستان شهر آبادان منتقل شد

فراموش نشود، زبان ساختاری اجتماعی آن ملغمه ای است اززبان عربی   
 آنچه درخور. که بنام زبان آبادانی بنيادگذاشته شد...وجنوبی ولری وانگليسی و

عمال بين » چند فرهنگی و تساهل« " ارج و برسميت شناختن "توجه است
مذاهب، زبان ها و نژادهای مختلف ومتفاوت مردم آبادان برقرار بود وهمه زن ها 

درعين حال !! ومردهای همسايه خاله، عمو يا بچه های محل کاکا و ولک بودند
ورزش، موسيقی وسينما حرف اول را برای آنها می زد که با استقالل وآزادی 

امعه غيرسنتی وغيرمذهبی آبادان برای طرز زندگی اين ج. ايران منافات نداشت
  .بخشی ازروحانيت سنتی ومذهبيون جزمگرا ومتعصب غيرقابل تحمل بود

  
  

  پااليشگاه دود باد جريان
  

در »  ١٣۵٧عضو هئيت مديره شرکت ملی نفت قبل و بعداز انقالب « قبادفخيمی 
تی در در بارۀ  تبعيض نژادی و طبقا  »سی سال نفت ايران« کتاب  خاطرات خود

روش های تبعيض نژادی شرکت نفت وگسترش  : شرکت نفت  اين چنين می نويسد
درتشديد و توسعۀ اين  ١٣٢٠تدريجی تمايالت سياسی متمايل به چپ بعد ازسال 

تبعيض  نژادی به ووضع گسترده عالوه .  قبيل افکار و شايعات بسيارمؤثر بود
کارکنان انگليسی با اتوبوس ( برمحيط کار، درروابط اجتماعی، دروسايل حمل ونقل

های نوارقرمز،کارمندان ايرانی وهندی با اتوبوس های نوارسبز وکارگران با 
کاميون های مخصوصی به نام تريلی که حفاظی برای گرما وسرما نداشت رفت 

باشگاه، استخر، ورزگاه، سينما، (ودراموراجتماعی و ورزشی) وآمدمی کردند
انگليسی ها به جزتعداد معدودوی . ونی  حاکم بودومناطق  مسک( فروشگاه وغيره

که درخانه های بزرگ وزيبای کاله قرمزی ساخل اروند رود درمنطقۀ بواردۀ 
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جنوبی زندگی می کردند همگی درمنطقۀ بريم که درقسمت شمال غربی آبادان واقع 
داشت وجريان  پااليشگاه آبادان درمرکزمناطق مسکونی قرار. شده بودساکن بودند

ً                                 اد درآبادان تقريبا  دربيشترايام سال ازطرف شمال غربی ب به طرف جنوب ) بريم(                  
جريان داشت ودرتمام اين مدت دوددود کش های بزرگ ) بوارده وبهمنشير( شرقی 

متعدد پااليشگاه آبادان به طرف مناطق ايرانی نشين هدايت می شدودرحالی که 
ا انواع ناراحتی ها روبرو بودند ساکنين ايران آبادان ازدود وگازهای پااليشگاه ب

انگليسی ها در پاييز ، زمستان، و واوايل بهارازهوای بهشتی آبادان استفاده  کرده 
ولذت می بردند ودربقيۀ بهارواوايل تابستان از شب های خنگ بدون دود وگاز 

تنها استثنا دراين وضع دردو ماه تيرو مرداد بود که بادهای . برخورداربودند
جی آبادان ازجنوب شرقی وخليج فارس می وزيد وسراسر منطقه را با معروف شر

گرمايی درحدود چهل وهشت درجۀ سانتيگراد درزير سايه و روطوبت صد درصد 
می پوشانيد وعلی رغم ناراحتی عمومی، موجب آن می شد که انگليسی های ساکن 

     ً       اکثرا  دراين ولی آنها ها . بريم قدری ازدود وگازهای  پااليشگاه برخوردارشوند
ازسال .   دوماه  به مرخصی می رفتند تا ازناراحتی دود و هوای شرجی فرار کنند

که برای انجام مأموريت به کشور آفريقای جنوبی می رفتم  و در آن زمان  ١٩٦٩
خفقان تبعيض نژادی درآن کشورادامه  داشت با شرايطی  مانند آبادان روبروشدم 

فتن مردم کشورهای استعمارزده درجهت بادهايی که ومتوجه گرديدم که اين قرارگر
دود های مضر را حمل  می کند تصادفی نبوده با برنامه ريزی پايه گذاری شده 

درافريقای جنوبی که سوخت اول انرژی زای آن کشورذغال سنگ می باشد . است
تمام شهرک های جداگانۀ سياه پوستان طوری انتخاب و ساخته شده بودند که درتمام 
مدت سال دود ذغال سنگهای مصرف شده درکارخانجات واماکن شهرک های سفيد 
پوستان که صدها برابردود گازهای پااليشگاه  آبادان بود برسر شهرک سياه پوستان 

  ) ٢٦.(و ساکنين  آن فرو می ريخت
  

شهر آبادان را در اواسط دهۀ »طالی سياه يا بالی ايران « ابوالفضل لسانی درکتاب
  :   او می نويسد.  شرح کرده است  که کامل  آن در متن کتاب استشمسی  ٢٠

ولی رويهمرفته اختالفات فاحش زندگانی طبقات مختلف در اين شهر بحدی است «
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که تمام نويسندگان و روزنامه نگاران ايرانی وخارجی که از نزديک آنرا ديده اند 
سعادت و بدبختی ، اعم ازچپ وراست واعتدالی نام آبادان را با فقروثروت ، 

  .صحت و بيماری يکجا ذکر می نمايند
يکی ازدکترهای طب برای تشريح گرمای تابستان آبادان به برادر خود چنين در 

  :تهران می نويسد
درجه حرارت تابستان اين شهرورنج وعذابی را که مرمان فاقد وسايل آن « 

ه ومثل آنستکه تحمل می نمايندد قابل توصيف نبود) شرجی(دريکی از روزهای 
انسان در مرداد ماه هرآن با لباس زمستانی وارد حمام  گرمی شود ولی همين 
هوای گرم برای کسانيکه از وسايل صنعتی شرکت نفت بهره مندهستند ازهوای 

  ) ٢٧(».پس قلعه شميران نيزخنگ ترمی باشد
کا يک برای اينکه شهر آبادان را بهتربشناسيم الزم است بخش های مختلف آن را ي

  :شهر آبادان از لحاظ مناطق مسکونی بدو قسمت  می شود.  مورد مطالعه قراردهيم
  .مناطق مسکونی متعلق به شرکت نفت -  ٢مناطق مسکونی آزاد ،   -  ١

  .مناطق مسکونی آزاد نيزبدوقمست می شود –الف 
  

  شهرآبادان 
  

بوارده قرار العرب و خيابان بريم و  اين قسمت در بين دو کانال مصنوعی و شط
  .دارد
بست بوده و فقط  ناميده می شوند بن" حفار " های مذکورکه درآبادان به نام  کانال

از کانال شمالی که با سيمان . يکديگر متصل می گردند بوسيله مجرای باريکی به 
می باشد، بمنظور  های تنظيم ارتفاع آب  ساخته شده و از دو طرف دارای دريچه

العرب راه   های شهر استفاده می شود و کانال جنوبی که به شطرو تنظيم جريان آب
درکنارکارخانجات وانبارهای مصالح ساختمانی حفرشده برای بارگيری  دارد، چون 

دار برای  های بزرگ شراع بوسيله کرجی سنگ وآهن وآجروشن وماسه که 
آبادان  بين ها برای حمل و نقل کاال  اين کرجی. بارگيری و باراندازی ديده می شود

  .و خرمشهر و بصره و کويت و بحرين و بنادر خليج فارس رفت و آمد می کنند
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های بازرگانی دراين  های شرکت کليه ادارات دولتی و مدارس و بازارها و نمايندگی
  . قسمت از شهر قرار دارند

ترين آنها از چندصدمتر تجاوز نمی  های معدود و کوتاه اين شهر که طويل خيابان
ها کوچک و مصالح  اغلب خانه. اسفالت شده است وسعت وبطور ناقصی  د کمکن

مجاری عميق و مکشوف  . ساختمانی عمده آن از آجر و گل و خشت خام می باشد
  . ها می گذرد بر تنگی آنها می افزايد آب که از وسط کوچه فاضل

ه که سکونت ها دارای لوله آب تصفيه شده می باشند و بقي عده معدودی ازاين خانه
  بدون منفذ آن بسيار دشوار است، آب مصرفی را با اشکال های تاريک و  در اطاق

اين . است تهيه می نمايند ای نصب شده  هائی که دروسط هر محله زيادی از لوله
وران و تجار و اعضای ادارات  قسمت ازشهر آبادان محل سکونت کسبه و پيشه

) های شرکت نفت نيستند شرايط استفاده از خانه که واجد(ای از کارگران عده دولتی و
  . می باشد

  
  احمدآباد

 
های  اين محله که می توان آنرا کوی کارگران ناميد بشکل مستطيل در بين خيابان

بوارده و بوارده شمالی و قبرستان مسلمين محصورشده  بهمنشير و آبادان  –آبادان 
سازتراست  تفاوت که چون تازه با اين اين محله نيز نظير شهر آبادان می باشد . است

عوض بندی آن دقت بيشتری بعمل آمده است ولی در  بهمين جهت درخيابان
های  تر است بنحوی که حتی دکان تر و شلوغ هايش پوشالی فقيرتر و خانهمردمانش 

  .موجودات سرگردان مملو می باشد اين ناحيه نيز از اين گونه 
نيست که کپرهای احداثی از بوريا و تخته باعث  فقط درابتداء و وسط اين محله

آجری اطراف شده است، بلکه درانتهای اين محله  نيمه های گلی و  رونق خانه
زده،  چند قطعه حلبی زنگ گذاشتن  هم   مساکن مخصوصی ديده می شود که از روی

  .، شاخه درخت خرما، لنگه کفش مندرس و سفال شکسته بوجود آمده گونی پاره
ترين مسئله مشکلی که سکنه آبادان و احمدآباد با آن مواجه هستند، مسئله کميابی مهم

مسئله الينحل طبق اظهار پيران اين شهر با پيدايش آبادان بوجود  خانه است و اين 
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ترمی گرديده همين مسئله است  مشکل آمده و هنوز هم ادامه داشته و روز به روز 
ميتوانست  آوری باال برده بطوری که هرکس  که ميزان کرايه خانه رابطرز سرسام

های  گذاشتن مقداری گل و بوريا وتخته، دخمه هم  درچند مترمربع زمين با روی
بسازد ماهيانه عايدی مهمی بدست آورده وهرکارگری که  تنگ و باريکی بنام اطاق 

به  مهمی ازدستمزد ناچيزخود را                                             ً ميخواست در اين شهر زندگی کند، بايد سهم نسبتا  
  .کرايه خانه اختصاص می داد

متأسفانه چنين بنظرمی رسد که اين مسئله مهم وحياتی که روز بروزمشکتر می 
زيرا انجمن شهر و شهرداری . شود بطرق معمولی  بهيچوجه  قابل حل نباشد

بقدری در اينمورد بی عالقه گی وعدم توجه   خود را ثابت کرده اند که اولياء شرکت 
تقادات صحيح ومنطقی اصالح طلبان ملی آنرا بهترين بهانه خود قرار نفت برای رد ان

  .داده اند
گواينکه فرضا هم اگرشرکت نفت بتعداد تمام کارگران خودخانه بسازد و شهرداری 

چون طبق يک برنامه دقيق  –نيز درامرخانه های آبادان و احمد آباد توجهی  نمايد 
هنه برای پائين آوردن ارزش واقعی وقديمی وی که قاعده کلی رژيم اقتصادی ک

کارگر، وجود تعداد زياد بيکاروبرای باال بردن ارزش عمليات عمومی شرکت نفت 
بهمين جهت بازهم حل . وجود نقاط ضعف عميقی درموسسات دولتی الزم می باشد

مسئله خانه مشکل بنظررسيده و اشکال اين مسئله تا موقعی قوس صعودی خود را 
امورمربوط بکارگران آبادان نيزمانند سايرکشورهای مترقی جهان خواهد پيمود که 

  .تحت نظارت دقيق تشکيالت سنديکايی قرارگيردکه بوسيله خود آنها تشکيل شده باشد
در اين شهرنيزمانند تمامئ شهرهای ايران برای کارگران ومردمان فقيرواطفال آنها  

انه وسيله تفريخ کودکان يگ. هيچگونه وسيله  تفريح و يا سرگرمی موجود نيست
بينوای آبادان همبازی شدن با ميکروبهای فراوان و مخوف مجاری فاضل آب بوده و 
تنها محل اجتماع وسرگرمی مردان فقير اين ناحيه ميخانه ها و مراکز فحشاء 

زيرا کارگران وطبقات   محرومی که . ومحالت استعمال ترياک وشيره می باشد
شرط بوده و فرزندان عليل و بی پناهی که در اين راه يگانه   محکوم بتوليد بدون قيد و

وارث تحمل رنج  وعذاب پدران خود خواهند بود بايستی به مرگ تهديد شوند تا به 
  .تب راضی کردند
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اين منطقه  نيز بچند  ناحيه  زير تقسيم  : مناطق  مسکونی  متعلق  بشرکت  نفت – ٢
  :می گردد

   
  بوارده  

  
های  های قشنگ، خيابان بادان، در منطقه وسيعی که شامل خانهدر جنوب شهر آ

های تنيس و  های شاداب، استخر شنا، زمين خرم، چمن های سبز و  زيبا، درخت
باشد، ناحيه با صفای بوارده  های درجه اول می  فوتبال، باشگاه و سينما و رستوران

است که بهترين آنها های اين ناحيه به چندين درجه تقسيم شده  خانه. قرار دارد
اين ناحيه زيبا که محل سکونت کارمندان طبقه اول . کارمندان انگليسی تعلق دارد به 

الذکر  هرحيث بميزان بسيار عالی از نواحی سابق ايرانی و هندی است اگرچه از
  .مقايسه نمی باشد نشين بريم نيز قابل  جلوتر است با اينحال با ناحيه انگليسی

ر اين ناحيه کارمندان طبقه اول از قبيل دکتر، مهندس، پزشک، درست است که د
سکونت دارند و مانند همکاران انگليسی خود لباس  استاد، حسابداروامثال آنها 

ها و مجالس  نشينی شب تميزپوشيده وبرای رفع عطش ويسکی وسودا نوشيده و در 
که در رقص شرکت می کنند؛ و اگرچه بعضی از سکنه اين ناحيه برای اين

نمانده و يا اينکه مبادا با تظاهر به مليت شغل خود را از  حقوق عقب اضافه موقع 
راه گدائی پيش گيرند؛ به ميل يا اکراه  دست داده و بنا به مقتضيات اين کشور 

شان  پوست ايرانيانی را که در زير آفتاب سوزان و به کمک عرق بدن و دود نفت 
اند،  وشکل ظاهری يک بشر طبيعی خارج شده شده و ازصورت را سوخته و دباغی

  ای ازآنان دراين خوش قرارمی دهند وباالخره با اينکه عده مورد خشم وغضب 
ناپذير تمام مقدسات ملی  خلل رقصی راه افراط راپيش گرفته و برای اثبات وفاداری 

ترين وضعی قربانی می کنند؛ با اينحال چون  خود را نيزدراين راه به پست
هستند، چون نفت مال آنهاست، چون موجر اين ثروت ملی می باشند، چون  نی ايرا

با امتيازاتی که خيلی کمتر از امتيازات  بنا به عرف امپراطوران نفت بايستی 
آنها ساخته  مستأجرين است ساخت وراضی باشند، لذا بوارده نيز به ميزان استحقاق 

   .شده است
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 بريم  

  
ق می گردد که در قسمت شمالی پااليشگاه احداث شده و ای اطال اين نام بر منطقه

  .انگليسی شرکت نفت است محل سکونت کارمندان 
های  از ترکيب ويالهای باشکوه و زيبائی که در ميان انبوه درختان سبز و گل

باصفائی که در تمام فصول سال شاداب بوده و  های  اند، باغ رنگارنگ قرار گرفته
همه جا گذشته  های صيقلی و مشجری که از  ی آيند، خيابانهر روز به رنگی در م

های گل و سبزه را با نظم و ترتيب جالبی به قطعات  های زيبا و تپه و اين عروسک
العرب در ميان  ميکنند، لطافتی که از وزش نسيم آرام و مطبوع شط مختلف تقسيم 

ين از صدها زيبائی و دارد و همچن های قشنگ جريان  ها و خيابان ها و سبزه اين گل
محاسن ديگر، اين ناحيه بوجود آمده که همواره در آغوش يک آرامش مطبوع 

  . سحرآسائی لميده است و 
های پر سعادت اين ناحيه همه گونه وسائل آسايش موجود بوده و با  در درون خانه

  ه هيچنه سرما، نه رنج و نه زحمت، نه فقر و نه بيماری ب بودن اين وسائل نه گرما، 
  . ها راه ندارند وجه بدرون اين خانه

. ايم اگر بگوئيم که اين ناحيه يک بهشت کاملی است در گفته خود هيچ مبالغه نکرده
» حسن صباح«مانند همان بهشت مصنوعی و معروف  زيرا در اينجا نيز درست 

 مسحور اعجاز خدايان نفت گشته رئيس مذهب اسماعيليه، مقامات مسئول اين کشور 
  . بردگی و عبوديت آنان را می پذيرند

ای که  آسا و فريبنده آری از اينجا دراين منطقه قشنگ و آرام، در اين گلستان بهشت
بوی صلح و صفا بر می خيزد، تمام اختالفات طبقاتی که  از همه جا و همه چيز آن 

های  م فتنهفسادهای اجتماعی، تما های نژادی و مذهبی، و منبع تمام  منشاء تمام نزاع
  . آبادان سرچشمه می گيرد

تا موقعيکه اين کاخهای باشکوه با تمام مظاهرعالی خود در کنار لجن زار احمد آباد  
تا هنگاميکه اين بهشت موعود در مقابل دوزخ  سوزان آبادان قرار .   برپا می باشند

ف جلوه تا زمانيکه اين دسته  گل روح بخش در ميان خارهای زهر آلود اطرا. دارد
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نا رضايتی های شديد وخطرناک   مردمان آبادان نيز ادامه خواهد . گری می کند
داشت و تا وقتيکه شرايط زندگی درنوحی سابق الذکرتا اين اندازه  و  يا شديدتر می 

ميزان نارضايتی مردم آبادان و فاصله بين  کارگزان  و فرمان فرمايان  نفت .  باشد
  )٢٨.(ودبهمين  درجه مخوف خواهد ب

واقعيت  رفتار نامه  تقی زاده نمايانگر . نگارنده بومی آبادان است و بچه شهر آبادان
سلسله جليله « حکومت مرکزی در عصر پهلوی اول و دوم و هم  اکنون حکومت 

که برگردانی همچون رفتارعصر امپراطوری .نسبت به شهر آبادان است»روحانيت
و امکانات ما بچه ها  .زير سلطه  می باشد انگليس با مردم  کشورهای مستعمره و

و بوميان مناطق شهری بامحل های شرکت نفت قابل قياس نبود درتابستان نمی 
توانستيم از استخرشرکت نفت استفاده بکنيم درجوی های غيربهداشتی يا کناره های  

در صدی از در .... اروند کناريا نهرها ميان باغ نخل آب تنی و شنا می کرديم  
آمدها خرج شهرهای  خوزستان نمی شد ورژيم  آخوندی  بعد  از سه دهه  پايان 
جنگ ويرانگر ايران و عراق دربازسازی ساختار شهر آبادان و خرمشهر قدمی 

  . طاقت فرسا است...  مثبت بر  نداشته  است و زندگی در اين دوشهر مشکل  آب  و
 

  خارجه امور وزارت به زاده تقی نامه
  

بود »  وزير مختار و سفير کبير ايران در بريتانيا «اده   که آن زمان حسن تقی ز
در نامه ای به وزارت خارجه  ايران می نويسد در اين نامه وضعيت مسئولين 

اين مسئولين  و .  مرکز در قبال قسمت غير شرکتی شهر آبادان   را  انتقاد می کنند
ن می کردند آشنائی با آن شهر نداشته کسانی که بنام فرماندار يا شهردار روانه  آبادا

طالی سياه يا « و اثری درخور برای آن شهر برنداشتند ابوالفضل لسانی در کتاب
  . بيانگرآن است» بالی ايران 

  :  حسن تقی زاده سفير وقت  ايران در انگليس آورده است 
پس ازعرض مراتب فوق الزم ميدانم مطلبی را که اغلب اينجا گفته می شود «
مورد انتقاد وگله مندی اعضای شرکت نفت است وگمان می رود ناحق نباشد شرح و

 داده نظر اوليای دولت را به اين نکته جلب وخاطرشريفشان را متذکرسازم و
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 تمنادارم که اگرمطلب موردتصديق وتصويب جناب آقای وزيرامور       ً مخصوصا  
ه را چندنسخه استخراجی ازين قسمت اين معروف خارجه واقع گردد لطف فرموده

  . برای مقامات مربوطۀ مسئول امورصحی وبلدی ومعارفی وغيره بفرستند
                                                          ً مطلب اين است که رؤسای شرکت که مرکزکارشان درخوزستان ومخصوصا  

واقع است ودستگاه صنعتی بسياروسيع وعالی و با اهميت ) يا آبادان( عبادان
جا بنا نموده وده هزاران ازاولين درجۀ مراکزصنعتی دنيا نظيرنيويورک و باکودرآن

                                                ً                         عمله وصنعتگرواستاد ومهندس درآنجا دارندو استلزاما  صد نوع  تأسيسات ديگر هم 
برای تدارک لوازم وشرايط کارخود بر پانموده اند بطوری که از دوا خانه وطبيب 
و نانواخانه و نجارخانه وآهنگرخانه گرفته  تا آخر پزی و تخته بری ومرکز تعليم 

له و مدارس و مريضخانه و تعميراتومبيل و تراکتورادارات و مؤسسات استادان عم
بيشمارديگر آنجاها راه انداخته اند چنانکه  درهمين زمان حاالدراحرای نقشۀ 

  .تأسيسات جديدی با مخارج  ده مليون ليره شروع نموده اند
 اين اشخاص بسياربسيارمايل اند که ادارۀ کشوری داخلی آنجاها هم کم و بيش 

ومانند بعضی ممالک متناسب با اهميت مدنی وعلمی و ثروتی و صنعتی آنجا باشد 
که مرکز صنعت عالی بزرگی دريک نقطه دردست  آفريقای مرکزی نباشد

اروپائيهای صاحب کاربوده واطراف وجوانب آن مردمان لخت وبرهنه مبتال به 
اگرادارۀ مملکت  البته. امراض مختلفه با غذاهای کثيف واطفال مريض محاط باشد

هم دست خودشان بوده ای شکايت مورد نداشت وبايستی همه کار را خودشان 
لکن در ايران که حق ندارند و چنانکه خودشان اظهارمی کننداحترازهم . بکنند

دارند که درامورداخلی مداخله نمايند و يا دراموربلديه و صحيه شرکت کنند، يا 
کرده مواجب کافی بدهند، يا امنيه و قشون را نظميۀ بی مايه و فقيرگدا  را کمک 

به حالت آبرومندتر بياورند، يا شهر و اطراف آن را تميزوپاک کرده آبها را 
درمجرای بسته و پالک انداخته ازصدها گونه امراض مسری و امراض اطفال و 

) خناق(رمد چشم وکوری و کثافت عفونت انگيز معابر و مجاری و آبله و ديفتری 
با تدابيراجرائيه جلوگيری کنند ولذا ) حصبه محرقه و مطبقه( س و تيفوئيد و تيفو

بايد صدها انگليسی تربيت شده وعالم دريک نقطۀ خرابه و ميان جماعت سکنه که 
درحالت پست دور ازتمدن وپرازامراض هستند اقامت نموده ومراقب دستگاه  
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ّ                    درحالی که مجز ی زندگی کردن بطور ک. صنعتی خود بشوند امل وجلو گيری             
  . ازسرايت اوضاع حزن انگيزمحيط به دائرۀ آنها ممکن نيست

لذا اين حضرات اغلب می گويند وتعجب می کنند که چرادولت ايران به اين نقطۀ 
مهم مملکت خود  که حاصلخيزترين وبا ثروت ترين وپرمنفعت ترين نقاط مملکت 

زيک دستگاه خيلی است وعايدی خيلی هنگفت به خزانۀ مملکت می دهد ومرک
عظيم صنعتی عصری ومدنی عالی است هيچ عطف نظری متناسب با اهميت آنجا 
نمی کند وگذشته ازاينکه اين اصالحات داخلی ازنظرخيرورفاه مردم ايرانی آنجا 
الزم است کمکی برای شرکت که درواقع شرکای خود دولت درکارنفت هستند نمی 

حب خانه ای برای گربۀ خانه وگاوعظيم                 ً                 کند ودر واقع عقال  هم روانيست که صا
  .الجثۀ خودکه روزی سه من شير می دهد برای هرکدام روزی  پنچ شاهی خرج کند

ولی می گويند اوليای دولت ايران نظربه تقسيم ايالت و واليات وشهرها وقصبات 
که حاالصد وسی ( به مراتب معينه البد اهوازرا درجزوطبقۀ رفسنجان وآبادان را 

رئيس نظميه و حاکم و رئيس . درطبقۀ خلخال يا  محالت گذاشته) وس داردهزارنف
معارف و رئيس صحيۀ اين نقاط را از درجات پائين تر و اقران مأمورين خونسارو 
فومن وترشيزانتخاب می کند ونظربه همان تقسيم به مراتب و درجات  خرمشهررا 

و ) سلطان(ه اش سروان منتهی با بند جزهمدرجه می شمارد بنابراين رئيس نظمي
رئيس   قشون ياور ورئيس معارف جوان دارای رتبۀ سوم ازشاگردان مدرسۀ  
بروجرد و رئيس صحيه اش را از اطبای مجاز بوشهرانتخاب می کند وتوجه نمی 
فرمايند که اين نقاط به اندازۀ دوسه ايالت ايران روی هم عايدی دارد و بايد 

انا و تربيت شده وعالی درجه اين مرکز  صنعت مأمورين خيلی آبرومند ومهم و د
  .را اداره کنند

      ً                                               ً               مخصوصا  درباب امورصحيۀ آنجا خيلی خيلی شکايت تلخ وظاهرا  به حق دارندکه 
آن قسمت از مردم  ساکن آنجا که جزوکارکنان وکارگزان شرکت نيستند بکلی از 

ّ                رعايت صح ی محروم هستند وهچ نوع   اقدامات صح ی نظيرممالک متم                                   ّ دنه يا        
شپش ميکروبهای .  نصف آنچه درمعادن نفت رومانی معمول است به کارنمی رود

ّ            نه تلقيح  ضد  حصبۀ عمومی است نه ض د مطبقه  و . مضره ازهرنوع استيالدارد                     ّ            
ّ  نه ض د  وبا و نه ض د حصبۀ عمومی است  نه ضد حناق ونه ضد  مطبقه  و نه ضد                  ّ            ّ                        ّ              ّ    
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ّ     وبا ونه ضد  آبل  در اخيرا. ازامراض چشم هم چنينکوفت جلوگيری نمی شود و.          
آبادان صد وپنجاه نفرمبتالی حصبۀ عمومی شده اند ودولت بابلديه يعنی ايرانی 
يک مريضخانه درآنجاها ندارد ونيز ساختمانهای مساکن مردم بسيار بد وکثيف و 

ّ      ناراحت وغير صح ی است              .  
نوع می گويند شرکت هميشه حاضر است برا ی اين اصالحات داخلی هم همه  

ّ             ولی نمی توانند مستقيما  به عم ال دولت مدد . کمک  کند و حتی  در مخارج مدد نمايد      ً                      
بهمين جهت رئيس . خرج بدهند يا مداخله درتأسيسات  مستقيم  اين امور الزم بنمايد

شرکت توقع داشت وحتی می خواست شرط کند که ازين وجهی که شرکت به طيب 
ر م ّ    خاطر اضافه بر حق االمتياز مقر  ی دهد قسمتی کنارگذاشته شده و  تخصيص به                            

ّ                                          اصالحات مدنی ومخصوصا  صح ی و معارفی وانتظامی و اصالح  مساکن و بنای    ً                   
خانه های پاکيزه نيزدرآن نقاط  داده شود وحتی رفيق اويعنی عضوديگرهيئت 
                                                  ً                  مديرۀ شرکت می خواست  که همۀ اين وجه قسمت اضافی جدا  به اين کارها صرف 

  .                                          ً                 به هيچوجه اين شرط وقيد را قبول نکرده وآبدا  ذکرش جايزندانستماينجانب . شود
حضرات حتی شايد عالوه براين مساعدتی که کردند برای اصالحات مزبوره 

ّ                       جداگانه هم حصراشتراک و تجم ل مصارف اضافی هم هستند ولی عقيدۀ  بنده  که .                          
ً                                                     صريحا  عرض می کنم وبه آنها هم مثل عقيدۀ شخصی غيررسمی  خود ا  ظهار     

                   ً                                                     کردم آن است که ابدا  دولت هيچ وقت و به هيچ  وجه نبايد ديناری ازحضرات ولو 
                                                    ً     ً                    به عنوان اشتراک يا مدد يا هراسمی که باشد بگيرد وابدا  آبدا  نبايد اجازه بدهد و 
ّ         راضی بشود که حضرات يک شاهی به دولت يا به وزارتختانه ها يا به عم ال دولت                                                                

نظميۀ عبادان يا به معارف اهواز بدهند و يا خدای يا به حکومت  خوزستان يا به 
  .               ً                                        نخواسته مستقيما  خرجی بکنند  اقداماتی به خرج خود بنمايند

ً                                        بلکه بايد حتما  وقطعا  وجرما  و بت ا  دولت تمام اين اصالحات را به درجه اعالء و   ّ     ً       ً       ً               
 آبرومندی ولی با صرف صد هزارليره درسال باشد خود به عهده بگيرد والبته بايد
و بلکه واجب حتمی وضروری است که دولت مأمورين اليق ازبهترين طبقۀ تربيت 
شده با حقوقهای کافی و خيلی آبرومند و بلکه با چند برابر حقوق مأمورين سايرنقاط  
برای نظميه وحکومت  وبلديه و معارف وصحيه وقشون آنجا  بفرستد ويک عنوان 

               ً                   رين آن نقاط مثال  مانند بد آب و هوا قانونی ظاهرالصالح برای افزايش حقوق مأمو
ولی نه عنوان بودن ( بودن يا اهميت نقطه و گرمی هوا و ساحلی بودن وغيره 
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                        ً           پيدا کند که درواقع ظاهرا  حکم  کلی  ) فرنگيها در آنجا  يا وجودشرکت نفت و غيره
باشد ولی شرايط  قانونی آن شرايط قانونی آن طوری باشد  که مصداق منحصر پيدا 

ند وهمۀ  مخارج را از خزانۀ دولت بدهند  وبه اعالدرجه وبه منتهای مرتبۀ  ک
نقاط آبرومند وبا حيثيت و با شرف و « امکان مظاهر اجرائی دولت را در 

نه  آنکه حاکم جوان گدا منش کم حقوق و . بزرگوار وسرافراز و سر بلند نگاه دارن
شی ادارۀ شرکت رفته انتظارديدار بی حيثيت ذليلی درآن نقطه به درخانۀ نايب يا من

  .اورا بکشد و برای  شب  خود ويسکی  بخواهد
درواقع برای اينجانب قابل تصور وتصديق نبودوقتی که شنيدم شرکت نفت هرماه 
يا هرسالی مبانی  پول برای کمک نظميۀ آبادان داده ومی دهد و دولت با آنها 

ت بدهند وخود دولت برحقوق قرارگذاشته که درآنجا نداده ودرطهران به  دول
نظميۀ آنجا اضافه کند واينها هم هميشه داده اند واوليای دولت وقت  حتی پول را 
گرفته لکن به نظميۀ آنجا نرسانيده اند و چون نظميه گرسنه وعوربوده اين 
            ً                                                           حضرات  مجددا  به صدا آمده اند که دولت اجازه بدهد پول را خودشان درمحل به 

  )يد هم چيزی   به عالوه درمحل می داده اند؟وشا(نظميه بدهند 
اين مطلب را بنده هرگزنمی توانستم باورکنم ولی اينجا گفته شد وفوق العاده موجب 
                                 ً                                        خجلت وعار وشرمندگی بنده شد ويقينا  تصديق خواهيد فرمود که برای دولتی که دم 

ند ازحقوق استقاللی و حيثيت و عزت نفس ملی و مناعت نفس وعظمت خود می ز
رنيست که برای  نظميه يک شهرکوچک خودش  ّ                                      باالتراز اين افتضاحی متصو                         
ّ               ازخارجيهای مقيم آنجا اعانه بگيرد ولوآنکه آن اعانه را به محل   مصرف خود هم                                                            

  ).که از قراری که گفته می شود نرسانده اند( رسانده باشد 
انۀ خود اگردولت ايران سالی صد هزارتومان هم برای نظميۀ شهرآبادان از خز

مصرف نمايد نبايد  صد تومان از آن را ازخارجی ها بگيرد که اين بدترين ننگ 
و بدون دغدغه بايد دولت وجه قابلی . ومخالف شئون وحيثيت وشرف ملی است

ازخود برای معارف ونظميه وبلديه وقشون ومساکن وعمارات و راه سازی 
ز آن به عمل آوردن        ً                                        ومخصوصا  صحيۀ آن نقاط صرف کند وفقط چيزی که بعد ا

همه نوع اقدامات الزمه واصالحات مدنی ضروری دولت می تواند به حضرات 
ّ                   ً اجازه بدهد کمک کنند و پولی صرف نمايند تنها امورصح ی غيردولتی است مثال                                                   
تأسيس مريضخانه هائی غيرازمريضخانۀ دولتی و آوردن قدری دوای مجانی يا 
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هديه کردن آن به بلديۀ شهروازين قبيل ايجاديک قرائتخانه وکتابخانۀ عمومی و
چيزها که بيشتر مربوط به امور خيريه و صحيه باشد، يعنی همان چيزها که در 

 و »راکفلر« خاک هردولتی حتی درپاريس يک جمعيت امريکائی مانند مؤسسۀ 
ولی هيچ شرکت امريکائی نمی تواند به نظميۀ . می تواند اقدام  کند» کارنگی«

  .ن مواجب بدهدمارسيل يا ليو
اين است آنچه عرض آن را الزم و وظيفۀ ملی خود دانستم واين عرايض نه برای  

                                                   ً         کمک به مقاصد و خياالت ومنظورشرکت نفت است بلکه اگراصال  هيچ وقت 
ما خود بايستی عطف توجه  ) وکاش هم نکرده بودند( اظهاری هم نمی کردند

م ووسائل تمدن    را درآن نقاط بيشتری به اين مرکزمعدن طالی سيال کرده باشي
   ً                                                                      اقال  به ميزان طهران مهيا کنيم ولو آنکه سالی پنجاه يا صد هزارليره صرف کنيم 
واگراين وجه را صرف کنيم ونتيجه مشهود گردد ضرر نمی کنيم، بلکه ازحضرات 
دومقابل آن را برای امور مفيدۀ ديگر صحت ومعارفی بی ضرر می توان استفاده 

ويق کرد که در ان نقاط   صرکنند و باعث ترقی  مدنی بيشتری کرد، يعنی تش
گردند و بی مضايقه هم می کنند ومداخله در امورداخلی ما يا باعث وهن مملکت 
نمی شود و به آسانی ممکن است اگر يک مدرسۀ متوسطۀ علم خيلی خوب در آنجا  

ائی يا شيمي) البراتوار( خان  –باشد شرکت نفت روزی يک دستگاه عمليات 
به اين .فيزيکی با تمام اسباب و آالت اخرين شکل عصری به آن مدرسه هديه نمايد

عنوان که بعضی استادان کارگر محلی خود  آنها نيزدرآنجا عمليات يادبگيرند، يا 
اگر دول در آنجا مريضخانۀ مرتب عالی با اطبا وجراحان قابل  داشته باشد روزی 

ا راديولوژی يا دندانساری  يا سرم سازی به آنجا   کمپانی يک دستگاه جراحی خانه ي
  .هديه نمايد که خود ده هزار ليره يا بيشترارزش داشته باشد

يقين دارم اوليای دولت به اين موضوع توجه  الزم فرموده ما را درخارجه سربلند 
  .و نيکنام و روسفيد  خواهند فرمود

  )٢٩(وزير مختار
  جمال صفری

  ١٣٩٩فرانکفورت، تير 
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  .خانۀ من است سايت  دنيا  - » فروغی در گذر تاريخ

    
اگر اين داستان حقيقت داشته باشد، طرز : نوشته است دکتر فخرالدين عظيمی ◀

 .سازدتلقی فروغی و افرادی نظير او را روشن می 
ردند که قصدشان  آنان اطاعت خود را از کی حاکم خودکامه چنين توصيف ميک

                                     ً                         پيوسته خدمت به کشور بوده است؛ ولی عمال  گرفتار وضعی بودند که جز 
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فرمانبرداری از پادشاه،راه ديگری پيش روی آنان نمی نهاد، و بنابراين برسرکار 
  .باشدماندند تا زمانی که ديگر به خدمتشان نيازی ن می

،از انتشارات »١٣٢٠ - ١٣٣٢بحران دموکراسی در ايران « فخرالدين عظيمی : منبع
   ٥٦، ص ١٣ ٧٢بيژن نوذری ، - قطره،مترجمين عبدالرضا هوشنگ مهدوی

او .از رجال سالم دوران پهلوی و مورد اعتماد پهلوی اول و دوم بودقاسم غنی ◀
ماه قبل از  ١٨مريکا که پس از بازگشت  شاه ازآ ١٣٢٨دريادداشتهايش در سال 

استقرار حکومت ملی دکتر مصدق بود و در آن سفر شاه را همراهی کرد، می 
                               ً                                     دربارۀ شاه نيم ميليون دالرتقريبا  خرج مسافرتش به آمريکا شد و به اصطالح : نويسد

مقدمه ئی بود برای اينکه الاقل ما هم راهی که ترک ها چند سال پيش درپيش گرفتند 
يم و دست از تذبذب وحقه بازيهای کهنه وسياستهای دوره های ميرزا تازه شروع  کن

به محض مراجعت به ايران، . آقاخان نوری وامين السطان وعين الدوله برداريم 
کليک عجيبی روی کارآمده در دولت، درادارۀ  برنامه هفت ساله که سال دوم آن 

وکيل  و وزير و  درکار تمام  شدن است، دردربار، در ادارات و جماعتی بنام
                                                            ّ                 سناتور، اداری ودرباری که افراد آنها دست نشانده های قطعی ومسل م انگليسها هستند 

سفير و . بنده به انگليسها کاری ندارم. در کارهای حساس گماشته شده اند
مأمورانگليسی که بتواند درمملکت خارجی به نفع مملکت خود کاری انجام دهد وندهد 

ادی به يک  پول ارزش ندارد ولی ما هم بايد بنفع مملکت و دراين دنيای پراشوب م
  ...زندگی خودمان کاری بکنيم الاقل  خيانتی نکنيم

اين درباريان واشخاصی که درآن اطراف هستند آب خوردن آنجا را به سفارت  
راه تقدم و ترقی هم دزدی ، خيانت پيشه گی، جنايت، دروغ ، . انگليس خبرمی دهند 

به حريف خارجی ] خود را[وبند، جاکشی ، ديوثی و دختروخواهر افتراء ، بست
زنان متمدن شهر نشين مان را ديديد، مردان متنورتحصيل . وداخلی بردن شده است

  )I(» . کرده مان را ديديد
  

  : شايان ذکراست ، دکتر مصدق درخاطراتش به اين مهم اشاره می کند که
پس ازچند تغييروتبديل . استعمار بودمن با دستگاهی کار ميکردم که زير نفوذ «

او . سرتيپ افشارطوس را در رأس ادارۀ کل شهربانی گذاردم شايد اصالحاتی بکند
  (II) ».را از بين بردند
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I - »انتشارات   - ،به کوشش  دکتر سيروس غنی ٨جلد » يادداشتهای دکتر قاسم غنی
   ٢٧٢ص  –،    ١٣۶٧ –زوار 

II - بکوشش ايرج افشار » تالمات دکتر مصدق خاطرات و« دکتر دمحم مصدق - 
  ٢٧٢، ص ١٣۶۵ - انتشارات علمی 

 
ترجمه جواد » خاطرات سرآرتورهاردينگ وزير مختار بريتانيا در ايران«  -  ٩

صص .   ١٣۶٣ ستاد انقالب فرهنگی، مرکزنشردانشگاهی، : شيخ االسالمی،نشر 
١٨٦ -  ١٨٩  ( 

مؤسسه انتشارات  –رئيس طوسی  ، ترجمۀ رضا»نفت ايران« الول ساتن   -  ١٠
  ٧٣، ص  ١٩٧٢ –صابرين 

  ٦٨ – ٧٢،  صص پيشين  - ١١
نقش نفت در توسعه سرمايه داری «يا » نفت و سلطه «ابوالحسن بنی صدر    -  ١٢

   ٢٥ -  ٢٦صص  - ، انتشارات مصدق » در پهنۀ جهان و زمان
 ١٧٨ -  ١٨٤پيشين ،  صص   -  ١٣
» واشنگتن برای کنترل نفت خليج فارس  طرح سی ساله «رابرت دريفوس  - ١٤

به نقل از  – ٢٠٠٣مجله مادر جونز، آپريل   - مرتضی محيط  نيويورک : ترجمه
 ديپلماسی ايرانی 

 –،  انتشارات  توس »صعود و سقوط تيمور تاش« دکتر جواد شيخ االسالمی  -  ١٥
 ١٥٣ص  – ١٣٧٩

 ١٥٤ -  ١٥٥ص پيشين ، ص  - ١٦
 –انتشارات فردوس  –) زندگی طوفانی ( زاده  خاطرات سيد حسن تقی -  ١٧ 

  ٢٤٠-  ٢٦٩صص   – ١٣٧٩
 - ، کتابفروشی زوار »خاطرات و خطرات« حاج مخبرالسلطنه هدايت  -  ١٨

  ٣٩٤ – ٣٩٧، صص ١٩٦٣
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  :پی نوشت

   
در مقدمه فردوسی چاپ امير بهادر، اديب الممالك من الغرائب اين اشعار را  - )١(

در تذكره دمحم . ماند اهنامه نيست و بكالم فردوسی نمیبنام فردوسی نگاشته در ش
طاهر نصرآبادی باسم مالزمانی يزدی ضبط است كه ديوان خواجه را مصدر گفتار 

ام فرمودند جواب خدا  قرار داده است نزد شاه عباس برد كه خواجه را جواب گفته
لممالک فراهاني نقل از ترجمه حال يمين الدوله محمود ،به قلم اديب ا- راچه ميدهی؟

 .١٧،ص٢٥٣٧،مندرج در شاهنامه ،انتشارات امير کبير، چاپ پنجم، تهران،
اين كلين همان است كه به تبريز آمد و ميخواست دنبال اردو به اهر برود و  - )٢( 

  .باز در حكومت من در فارس باتفاق سفير فرانسه لوكنت بشيراز آمد
 

مليات جاسوسی شوروی در ايران در ع«زاده، الهام؛ هللا جانی، علی  ملک -  ١٩
» شمسی ١٣٠۵ - ١٣٠٧دوره رضاشاه بر اساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف 

پژوهشی مطالعات اوراسيای مرکزی، سال پاييز و  - دوفصلنامه علمی : مجله
  ۴٠٩ – ۴١٠صص  - ١٠دوره  ٢، شماره ١٣٩۶زمستان 

ژوهش و پلعات،مؤسسه مطا»بحران مشروطيت درايران«دکترحسين آباديان –٢٠
  ٥٤٨ – ٥٤٩صص  – ١٣٩٠ - سياسی های 
تاريخ بريتيش پتروليوم که بين سالهای « ,)Ronald W. Ferrier(فرير.و.       ٌرونالد   - ٢١

( سايت سياست در ايران -  ١٤/٢٩/١٢کامبيزباسطوت:مترجم» ١٩٣٢تا  ١٩٠١
http://www.iranpolitics.org (  

 پيشين -  ٢٢
 ١٠٤ -  ١٠٦ صص» نفت ايران« الول ساتن  - ٢٣
 ١٠٩ -  ١١١الول پيشين ، صص  - ٢٤
  ١١٦ – ١٢١پيشين، ،صص  - ٢٥
»  از ملی شدن تا انقالب اسالمی - سی سال نفت ايران «مهندس قباد فخيمی  -  ٢٦

   ٥-  ٦صص  –  ١٣٨٣، مرداد ) کاليفرنيا(شرکت نشر کتاب
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ير ، مؤسسه انتشارات اميرکب» طالی سياه يا بالی ايران « ابوالفضل لسانی -  ٢٧
 ٢٨٦ص  -   ١٣٥٧

  ٢٨٧ – ٢٩٤صص  –-  ٢٨
به کوشش ايرچ ) ازدوران سفارت تقی زاده درانگلستان(نامه های لندن -  ٢٩

  ٣٦ -  ٤٥،  صص ١٣٧٥ –نشرفرزان  –افشار
  

  روحانيت و اود موقوفۀ
  

اسماعيل رائين در کتاب  حقوق بگيران انگليس در ايران  نقل قولی از محمود 
نگليسي ها از آغاز قرن نوزدهم يعني پس از سفر اول سر ا« محمود می آورد که 

چنين احساس كردند كه غير از هيئت ) م ١٨٠٠ - هـ  ١٢١٥(جان ملكم به ايران
حاكمه وقت در ايران، نيروي ديگري هم در اين كشور وجود دارد كه اهميت آن از 

معه لحاظ توسعه و بسط نفوذ اجانب كمتر از هيئت حاكمه نيست و اين نيرو جا
بنابر اين آنها كوشيدند با علماء و روحانيون مذهب تشيع كه فوق . مذهبي نام دارد

العاده در عامه مردم ايران نفوذ داشتند تماس حاصل كنند و روشي را در پيش 
بگيرند كه از نفوذ آنان نيز به نفع خود استفاده نمايند و من غير مستقيم اعضاي 

اين بود كه چندين فقره اعتبار به . اشته باشندبرجسته اين جامعه را در اختيار د
» ...عنوان موقوفات ترتيب دادند تا توجه علما و روحانيون ضعيف را جلب نمايند

و بر ) ١٧٤٣، ص٦محمود محمود ، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، جلد(
اي اولين موقوفه ای كه در اختيار شعبه اوقاف هند در بغداد بر« اين نظر است که 

تقسيم در ايران و بين النهرين قرار داده شد، قريب يكصد لك روپيه بود كه به پول 
نايب السلطنه . ايران در روزي كه وقف گرديد در حدود سيصد ميليون قران مي شد

فرمانرواي لكنهو بود ولي " صوبه اود"                               ً         هندوستان اين موقوفه را كه ظاهرا  متعلق به
صه شيرازي االصل به شمار مي رفت، به نام در حقيقت واقف آن كه يك زن رقا

سپرده ثابت در بانك دولتي انگلستان درلندن به امانت گذارد تا سود و ربح آن همه 
ساله به تهران منتقل شود و در اختيار شعبه اوقاف هند دركنسولگري بغداد 

 در بين النهرين و ايران آغاز" اود"از روزي كه تقسيم سود موقوفه ... قرارگيرد
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اطالع داشتند " وصي"گرديد، عده اي از علما و روحانيون كه ازكنه افكاروسياست 
نخستين . مقرري ماهانه پرداختي كنسولگري بغداد و سفارت تهران را قبول نكردند

كسي كه در عراق ازقبول وجوه موقوفه اود هند امتناع كرد مرحوم شيخ مرتضي 
ه بر مرحوم مرتضی انصاري،عده عالو...انصاري مرجع تقليد در نجف اشرف بود

موقوفه « اي از علماي ديگر نظير آخوند خراسانی و سيد کاظم يزدی نيزازقبول
  ) ١.(هند امتناع مي كردند» اود

او درتأييد اسناد راکد هند وکتاب  محمود محمود، دانشمند فقيد خان ملک ساسانی  
 ز کتاب  محموددرکتاب دست پنهان سياست انگليس درايران که سه سال قبل ا

) بروزن قبه( مرحوم حاجی دمحم کپه « محمود چا پ  شده در اين باره  می افزايد
وکيل وپيشکار مرحوم شيخ الطايفه وحاجی شيخ مرتضی انصاری که خود نيزاز 
نيکان و اخيار بود برای پدرم حکايت  کرده  بود که  روزی قونسول  انگليس در 

ين درآمد وسالم ملکه ويکتوريا رسانيده بغدادبه منزل شيخ انصاری درکاظم
عادت شيخ براين بودکه . وخواهش کرد که از وجوه اوقاف هند مبلغی قبول بفرمايند

هروقت می خواست تقاضائی را نپذيرد بدرون آستين دست راست خويش نگاه  می 
  .کرد وجواب می داد

يه را نخواهد همينکه شيخ بدرون آستينش نگاه کرد ما متوجه شديم که اواين هد 
دست پنهان ( » ) .تکليفم نيست( پذيرفت پس ازلحظه ای سربرآورد و فرمود

  )٢)  ( ١٠٢سياست انگليس ، ص 
تاکنون به موجب اسناد رسمی حکومت ) هـ  ١٢٦٦(م ١٨٥٠درعين حال ازسال « 

هندوستان و وزارت خارجه انگليس درحدود ششصد نفر ازعلماء وروحانيون 
ت فخيمه در تهران و کنسولگری بغداد استفاده کرده  وحتی ازوجوه موقوفه سفار

  )٣(»....عده ای از آنها رسيد کتبی  نيز داده اند
  

وزيرمختاربريتانيا درايران که »خاطرات سياسى سرآرتورهاردينگ«درکتاب
"  موقوفه اود"در باره .توسط جوادشيخ االسالمى به فارسى برگردانده شده است

  : آمده است
وق العاده  نيرومند که درآن تاريخ در اختيار داشتم و به کمک آن روابط ابزاری ف«
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بود » موقوفۀ عود « بسيار حسنه با طبقۀ روحانيون ايران برقرارکرده بودم عطيه يا
، که شيعی مذهب بود، آن را برای )واقع  درهنوستان(که آخرين سلطان ايالت عود

نجف درس می خواندند، تخصيص تأمين هزينۀ تحصيل طالب شيعه، که درکربال و
داده بود، به اين منظور که اين طالب بعدها به اخذ درجۀ اجتهاد درالهيات وفقه  

  .شيعی نايل شوند
اين موقوفۀ جالب فرهنگی، که درحال حاضر تصورمی کنم به سرمايه ای هنگفت 

تيجۀ تبديل شده باشد،  در اختيارنمايندگان مقيم انگليس در بغداد  قرارداشت ودرن
دقتی که آنها درعرض ساليان متمادی با سپردن اين مبلغ  به بانکها و افزودن فرع 

رقم کلی  اين موقوفه، در تاريخی  که من . کالن به اصل مبلغ، به خرج داده بودند
از اين جهت، عده ای از دوستان . درايران بودم، به مبلغی هنگفت رسيده بود

                    ً                     ن ايران بودند، مکررا  ازمن تقاضا می کردند بيشمار من، که جزو علما و روحانيا
که جوانان جامع الشرايط ايرانی را که با خود آنها نسبت و قرابت داشتند مشمول 
استفاده ازاين موقوفۀ فرهنگی  کنم و وسايل تحصيلشان را درعتبات عاليات فراهم 

بی،            ً                                                     کنم تا بعدا  پس از طی دوران تحصيل اقامت الزم در انجا، به علمای مذه
ودرصورت داشتن استعداد و لياقت استثنايی، به مجتهدان طراز اول شيعی  تبديل 

من هميشه برای موضوع اهميت قايل بودم که موقوفۀ عود، همچنانکه کلنل . شوند
آن را به خوبی اداره کرده بود، درآتيۀ نيز به ) يکی از امنای اين موقوفه( نيومارچ 

 –مشهور به موقوفه مينوث  –م وقوفه ای ديگرهمان نحو اداره شود وبه سر نوشت
دچارنگردد که د رنتيجۀ سهل انگاری هيئت امنا و بی توجهی به خصال کسانی که 
                        ً                                               از آن متفيض می شدند، عمال  تبديل به اعتباری شده بود برای تربيت عصيانگران 
ومبلغان شهرآشوب که مرامشان علی االصول با مقاصد بانی موقوفه ودوستانش 

اعطای (رعايت بيطرفی کامل درمورد درخواستهايی که دراين باره . قض داشتتنا
به خود من تسليم می شدودقتی که درگزينش واحالۀ آنهابه )  بورس به طالب ايرانی

سرهنگ نيومارچ دربغداد به خرج ميدادم، وسيلۀ بسيارمغتنمی شده بود برای اعمال 
شه ازاين وسيله برای حفظ  تماس و نفوذ در ميان علمای طرازاول ايران و من همي

  ) ٤.(تقويت  روابط  حسنه ام  با رؤسای اين طبقۀ  متنفذ استفاده  می کردم
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  : پی نوشت

 –، انتشارات جاويدان »حقوق بگيران انگليس در ايران « اسمعيل رايين  - ١
   ١٠٠ – ١٠١،  صص  ١٣٤٧

   ١٠٢، ص   –پيشين   – ٢
  ١٠٣پيشين  ، ص  – ٣
ترجمه جواد »   ات سر آرتور هاردينگ وزير مختار بريتانيا در ايرانخاطر«  -  ٤

،  صص  ١٣۶٣ ستاد انقالب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، : شيخ االسالمی،نشر 
٢٥٣ – ٢٥٤   

طالی ( خوزستان  که  بيش از يک قرن است  که از منابع زير زمينيش يعنی نفت  
ستفاده قرارمی گيرد و نقش اساسی در برای زيربنا و توسعه ايران  مورد ا)  سياه

بودجۀ کشور دارد ، دولت های مرکزی در صدی خرج  خوزستان و مردم بومی 
رفتاردولت مرکزی درعصرپهلوی ها ونظام «در واقع . آنجا نکرده و نمی کنند

واليت فقيه با مردم اين استان همچون رفتارعصر امپراطوری انگليس با مردم  
خبر  ١٣٩٩خرداد  ٩گزارش روز جمعه » .ير سلطه  استکشورهای مستعمره و ز

نمونه ای ازوضعيت خوزستان و مردم  را »ايسنا «گزاری جمهوری اسالمی ايران
  : نشان می دهد  که در اينجا آورده ام

  
 اهوازی جوان چند های دل درد پای  

  
ِ                                    فروردين که ميشه رودخونه کارون پر  آب ميشه اما شما خرداد که بيای اهوا« ز يهو                                

ِ      بينی رودخونه خشک  خشکه می ره؟ ميگن لوله کشيدن و  پس اين آب يهو کجا می!                
 . »نه من نديدم اما بعضيا ديدن«کشی رو ديدی؟  خودت اون لوله» .فروشن آبو می

شود برای فرار از گرما و کشيدن قليان و نوشيدن  ظهر که می. کند دستفروشی می
حاضر . رود خانه می ترين قهوه به نزديک )شده به سبک عربی قهوه طبخ(دله قهوه 

همين «: گويد است به عنوان کارگر شهرداری استخدام شود و زباله جمع کند اما می
حتی حقوق . حتما بايد آشنا داشته باشيم تا به ما کار بدن. کار هم برای ما نيست
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ار ها نميدن و اون بنده خداها هم دست از ک کارگرهای شهرداری رو هم خيلی وقت
هوای اينجا هم گرمه و از بوی . گيره يه وقتايی شهر رو بوی آشغال می. کشن می

اهواز اين . بايد پارتی داشته باشی تا بهت کار بدن. بد اصال نميشه تو خيابون بری
سپارن، پيمانکارها هم  ها رو به پيمانکار می همه شرکت نفت داره که اين شرکت

ان و شيراز ميان و فک و فاميل خودشونو به های بزرگ مثل تهر معموال از استان
بخدا ما حاضريم هر کاری حتی کارهای خدماتی هم انجام بديم اما . گيرن کار می

اصال به . کنن پسر عموم فوق ليسانس داره اما هيچ کجا استخدامش نمی. اونم نيست
يکی گشت، من  يکی از آشناهای ما دنبال کارگر با موتور می. دن ها کار نمی بومی

حتی برای کارهای ! گشت بهش معرفی کردم اما قبولش نکردن رو که دنبال کار می
گرديم کار نيست حتی دستفروشی هم سرمايه  هر چی می. ساده هم بايد پارتی داشت

 ».ها اونم ندارن خواهد که خيلی می
 شود خانه می واردی را که وارد قهوه گيرد و تازه يک کام عميق از قليان می» دمحم«

حتی يه .      ِ فروشي ه بينی؟ ديپلم داره و کارگر سمبوسه اينو می«: دهد با دست نشان می
ها هم همون جا  کرد، شب مدت واسه کار رفت تهران و تو يه ساندويچی کار می

دادن و چون براش صرف نداشت، مجبور  خوابيد اما پول خيلی کمی بهش می می
خودت بگو » خالد«. فروشی کار کنه هجا تو يه سمبوس شد دوباره بياد اهواز و همين

 .»تو تهران بهت چقدر سخت گذشته
زند و سرش را  لبخند می. کشد از حرف دوستش خجالت می. حرف الغر است و کم

يه . تهران همه چی داره. چی بگم؟ اينجا با تهران خيلی فرق داره«: اندازد پايين می
فارش داد، وقتی بهش گفتم بار يه مسافری که از تهران اومده بود يه سمبوسه س

هزار تومن  ١٠گفت همين سمبوسه رو تو تهران . تومن ميشه تعجب کرد ١٠٠٠
تومن بفروشيم،  ٢۵٠٠حاال اگه ما بخوايم يه سمبوسه رو تو اهواز . خرم می

 ».خره هيشکی ازمون نمی
آورد و  را با يک فنجان به سمت خالد می) جوش عربی قهوه(خانه، دله  کارگر قهوه

مشتری جديد وارد . کشد نفس سر می او هم فنجان را يک. ريزد ايش قهوه میبر
دهد و کنار او  کند و با خالد دست می با همه سالم و عليکی می. شود خانه می قهوه
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فروشی مشغول به کار است، پدرش ماشين  ساله است و در يک فالفل ٢۵. نشيند می
نامه ماشين سنگين بگيرد و  گواهی قرار است. سنگين دارد و وضع مالی بدی ندارند

خيلی دوست دارم ازدواج «: کار پدرش را ادامه دهد تا خودش آقای خودش باشد
آقام ماشين سنگين . کنم اما با مشکالتی که هست فکر نکنم اصال بتونم پا پيش بذارم

قرار شده من هم گواهينامه ماشين سنگين . داره و وضعمون به نسبت بقيه بهتره
حاضرم تو شهرداری هم کار . کنار دست آقام کار کنم تا آقای خودم باشم بگيرم و

کنم و يه حقوق نسبی داشته باشم تا بتونم زن بگيرم اما کو کار؟ فکرشو بکن ما با 
 ١٢گيريم و پارسال بايد برای يک کيلو پياز  هزار تومن حقوق می ٩٠٠کارگری 

شهر اهواز پنج ميليون   تو حاشيه بايد برای اجاره يه خونه. داديم می هزار تومن 
خونه ما سه تا . زندگی واقعا سخته. هزار تومن اجاره داد ۵٠٠بيعانه و ماهی 

های  بارها پيش اومده که صبح زود از خواب بيدار شديم و ديديم لوله. کولر داره
هر بار هم آقام . فروشن دزدن و می ها رو می فکرشو بکن لوله. کولر رو بريدن

 ».ها رو تعمير کنه زينه کنه تا دوباره همه لولهمجبوره ه
  

    اهواز بازار در ها دستفروش
 

افتد  هايی که در اهواز می پرد تا خودش از اتفاق وارد می های تازه دمحم وسط صحبت
ها ما با صدای تيراندازی از خونه بيرون  بعضی شب«: و او شاهدش بوده بگويد

دزديد تيراندازی  های يه خونه رو می داشت ميلهيه بار برای اينکه يه نفر . آيم می
گفت  گفت نبر، دزد می خونه فهميده بود و هر چی به دزد می صاحب. شده بود

آخرشم جمع شديم و دزدو . »حاجی بذار همين يه بار هم ببرم دفعه بعد اجازه نده«
با من يه وقتی . فروشن دزدن به ضايعاتيا می بعد از اينکه آهنا رو می. گرفتيم

ِ        ها از سر  نداری  خيلی. رفتم پسرداييم برای سرکشی و تعويض کنتورهای برق می        
فقط کنتورا رو . کرديم شون نمی کنتوراشونو دستکاری کرده بودن و ما هم جريمه

شب سری به بازار بزن تا ببينی جوونای  ١٢تا  ١٠شما ساعت . کرديم عوض می
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مونده فالفال رو جمع کنن و  تهگردن تا  مردم چطوری تو آشغاال دنبال غذا می
بعضی از زنا هم از بدبختی مواد . بيشتر جوونای اينجا معتاد شدن. بخورن

هزار تومن گرفته به  ٢٠اينجا مواد مخدر با هر قيمتی پيدا ميشه؛ از . فروشن می
تونن پول دربيارن و زندگی کنن؟ حتی  اگر اين کارا رو انجام ندن چطوری می. باال

 ».ن کابل برق بدزدنبعضيا مجبور
خواهد از در بيرون بزند، نگاهی به  وقتی می. شود تا برگردد سر کارش دمحم بلند می

از در . »خوای بيا تا يه چيزايی رو بهت نشون بدم اگه می«: گويد کند و  می من می
زنيم، آن دست خيابان يک زن چادری که روی زمين نشسته  خانه که بيرون می قهوه

برادرش شهيد مدافع .           ِ خواهر شهيد  . عممه«: دهد وشد را نشان میفر و سبزی می
ه ِ  حرم  شود و توصيه  بعد وارد بازار می. کند                    ِ    رود و با زن خوش و ب ش می جلو می. »  

 .کند حواسم به موبايلم باشد می
ِ    رود، درد  دل همين طور که راه می : ريزد هايش را که تمامی هم ندارد بيرون می        

عموم طرف جوفر حدود . ف اهواز تا خرمشهر نفت دارهخيلی از زمينای اطرا«
حدود يه هفته زمينشو اجاره کردن و . سه هکتار زمين داشت، زميناش نفت داشت

ِ                                    بعد  مدتی که لوله زدن، گفتن زمينت بدرد . بهش گفتن تو نگهبان زمينت باش   
تی بعضيا شرکت نف. بعد از جنگ، نفت زيادی تو زمينای اطراف پيدا شد. خوره نمی

کنن و وقتی که کارشون گرفت،  کنن و آدمای ضعيفو استخدام می ثبت می
نفر  ٢٠نفر کارگر داشته باشه  ١٠٠اگه يه شرکت . کنن نيروهاشونو تعديل می

. اگه کاری تو تهران هست به من زنگ بزن تا بيام کار کنم. گيره بومی هم نمی
دن  باس و مواد شوينده میاينجا تو شرکتای ملی حفاری به کارگرها به جای پول، ل

ما چند . هاشونو سير کنن که مجبور ميشن اونا رو بفروشن تا بتونن شکم زن و بچه
پسردايی من به چشم . ذارن به دستشون برسه بار به مسئولين نامه نوشتيم اما نمی

مون رو به دستشون برسونن  اگه نامه. ريزن تو رودخونه ها رو می خودش ديده نامه
يکی از اقوام ما که مادرش از پدرش طالق گرفته نامه نوشت، . کنن کمکمون می

 ».ريزن حاال ماهی دو ميليون تومن براش پول می
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. ميدونی؟ زندگی تو اينجا خيلی سخته«: گويد دهد و می دمحم تا ته بازار را نشانم می
ه تونيم نفس بکشيم و گرد و غباره، يه روز آب نداريم بخوريم، ي يه روز اصال نمی

حاال . روز نون نداريم بخوريم، قبلش هم که جنگ بود و گرفتاريای خودشو داشت
. پارسال هم درگير سيل بوديم. ما که اون روزا رو نديديم اما تعريفاشو که شنيديم

گرمای تابستونا . داره مونو کثافت برمی يه وقتايی هم فاضالب باال ميزنه و زندگی
  .»گيم فهمی ما چی می زندگی کن، می بيا يه مدت اينجا. هم که هميشگيه

 ايسنا : منبع 
https://www.isna.ir/news/99030804628/اهوازی- جوان- چند- های- دل- درد- پای  

   ١٣٩٩خرداد  ٩/ جمعه 
  

سيددمحم مولوی نماينده مردم آبادان در مجلس يازدهم با اظهار تأسف از اظهارات * 
اندار خوزستان ناديده گرفتن اظهارات است: شب گذشته استاندار خوزستان گفت

وی ▫ .واقعيت های استان و عدم شناخت کافی از مردم واليتمدار خوزستان است
چرا بجای عذرخواهی از مردم و احساس شرمساری در مقابل ميهمانانی : افزود

که اوج تبعيض ها و محروميت ها را با چشم خود ديدن و لمس کردند کم کاری و 
 !.به بهانه های واهی و غير واقعی گره ميزنيد؟ناتوانی مديران خود را 

نماينده عضو فراکسيون مناطق محروم مجلس  ١٢مولوی با تقدير از حضور 
نمايندگانی که تنها برای چند ساعت به عنوان ميهمان در منطقه : خاطرنشان کرد

غيزانيه حضور پيدا کردند به اوج محروميت ها، تبعيض ها، اشرافی گری ها و 
                                   ً                               ين مردم و مديران پی بردند اما ظاهرا  مسووالن ارشد استان هنوز به اين فاصله ب

 .موضوع پی نبرده اند
خوزستان سالهاست از : عضو فراکسيون مناطق محروم مجلس تصريح کرد

تبعيض وبی توجهی وبی تفاوتی ومديريت های ناکارآمد که عموما زاييده سفارشات 
برد و متاسفانه کسی نيز فرياد اين  میو گروه بازی ها و رفيق بازی هاست رنج 

مردم را به جايی نرسانده و اگر واکنش ها و پيگيری های امروز مقامات در 
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بينيد اين ناشی از انعکاس فرياد دادخواهی مردم آن منطقه  خصوص غيزانيه را می
 .در فضای مجازی بود

ا استاندار مولوی با انتقاد از سکوت نمايندگان خوزستان در جلسه شب گذشته ب
همين تعارفات و سکوت ها باعث شده وضعيت خوزستان به اين : خوزستان گفت
نماينده مردم آبادان در مجلس با اشاره به گاليه نماينده مردم سمنان .شکل باقی بماند

مدت های :از اشرافی گری و سانتافه سواری مديران در خوزستان اظهار داشت 
ز مردم محروم و بی نوا فاصله گرفته اند و از مديدی است مديران سانتافه سوار ا

پشت شيشه ها دودی خودروهای خود و پنجره اتاق های مديريتی نظاره گر 
فرياد عطش مردمی که در کنار : وی افزود.محروميت ها و نداری مردم هستند

… رودخانه ها و سدها ساکن هستند سالهاست از چوئبده تا ايذه و غيزانيه و 
ها منت مسووالن افزودن تانکر ها و وعده هايی است که معلوم باالست اما تن

  !نيست کی به سرانجام برسند
  

  ١٣٩٩خرداد  ١٦ايفانيوز :  منبع
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   اول فصل
  

 فرامليتی های شرکت وتکاپوی ايران اقتصادی افالس
  

تالش   دربارۀ»بحران مشروطيت درايران«حسين آباديان درکتاب پژوهشی خود
فرامليتی برای ادغام ايران دربازارسرمايه داری جهانی اينگونه به ی شرکتها

ازعنوان شرکت های فرامليتی برای تحليل  تاکنون بارها: نوشته آورده است
اختالف نظرهای بين گروه های سرمايه ساالر بريتانيا از سويی و دولت انگليس 

از شرکت های  اينک می خواهيم نشان دهيم منظورمان. ازسوی ديگرسخن گفتيم
فرامليتی چيست و کداميک ازاين شرکت ها با تحوالت ايران گره خورده بودند؟ 
شرکت های فرامليتی مجموعه ای يک پارچه و سازمان يافته از وسائل توليدند 

اين مجموعه، مؤسسات . که توسط يک مرکز سياستگذاری واحد اداره می شوند
برای شناخت . تلف کنترل می کندو تأسيسات گوناگونی را در سرزمين های مخ

ماهيت وابعاد بسياری ازتحوالت سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران دوره 
فرض . معاصر شناخت ماهيت وعملکرد اين شرکت ها ضرورت اساسی دارد

ما اين است که نقطه عطف تالش برای ادغام ايران در بازار سرمايه داری 
م است به سازوکارهای اين شرکت بنابر اين الز. جهانی، عصرمشروطيت است

اين شرکت ها عمده . ها برای هضم و جذب اقتصاد کشورهای ديگر توجه شود
ترين ابزارسرمايه داری انحصاری ومهم ترين عامل سلطه اقتصاد سرمايه 

 .داری هستند
عملکرد شرکت های فرامليتی جهانی است وهيچ نقطه ای در عالم وجود ندارد 

اين شرکت ها از نظر مالی آن قدر قدرت . ون مانده باشدکه از تأثيرات آن مص
خصيصه بارز . دارند که حتی دولت های مقتدر اروپايی را به زانو در آورده اند

شرکت های مزبور اين است که فقط و فقط در پی کسب سود و گسترش فعاليت 
ود خود هستند و مهم ترين ويژگی آنان اين است که به منافع ملی کشور متبوع خ
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. يا توجهی ندارند ويا اينکه به اين مقوله بيش ازهرچيزی ازمنظرسود می نگرند
اگر دولت ها منافع آنان را با خطر مواجه سازند اين شرکت ها، دولت ها را هم 

. به مبارزه دعوت می نمايند واقتداردولت را درکشورمتبوع خوددرهم می شکنند
وپا و آمريکاست؛ اما صاحبان اين مرکزعمده فعاليت شرکت های فرامليتی در ار

يا وابسته ) Peripheral( شرکت ها برای سرمايه گذاری درکشورهای پيرامونی
. که به غلط کشورهای جهان سوم خوانده می شوند، عالقه زيادی نشان می دهند

سرمايه گذاری در اين کشورها در زمينه منابع طبيعی و مواد خام اوليه است؛ 
ً                                             صرفا  تا آنجايی اهميت دارد که لوازم اوليه و ضروری يعنی کشور ميزبان،      

برای تهيه محصوالت جهان صنعتی فراهم کند و به همين دليل اين کشورها از 
نظر صنعتی بسيار عقب مانده هستند و با وجود امکانات بالقوه و بالفعل فراوان 

يتی شرکتهای فرامل. از صنعتی شدن آنها با ترفندهای مختلف جلوگيری می شود
در ايران از دوره ناصری شروع به تحرک کردند و تکاپوهای آنان در عصر 

پس تحليل تحوالت مشروطه ايران بدون توجه به . مشروطيت به اوج خود رسيد
شرکت هايی که در . اين عامل بسيارمهم کاری عبث، بيهوده وغيرممکن است

 شرکت تابعه يا) Branch(ايران فعاليت می کردندابتدا ازطريق احداث شعبه
)Affiliate (اقدام می نمودند . 

شعبه در واقع بخشی ازيک شرکت است که عمليات آن در خارج ازکشور 
بهترين نمونه آن تشکيل بانک شاهنشاهی بود که در . اصلی صورت می گيرد

نيزبايداز مواردی . هنگ کنگ به شمارمی رفت-واقع شعبه ای ازبانک شانگهای
رای سهيم شدن در نفت ايران ياد کرد که از راههای مثل تالشهای شرکت شل ب

مختلف مثل اعزام فرستاده تا تقاضای نفت ايران به عنوان ضمانت پرداخت وام 
 .از طريق بخش خصوصی را در بر می گرفت

شرکت تابعه تحت کنترل مؤثرشرکت اصلی است که اين شرکت اصلی همان 
مريکا، مثل شرکت جنرال موتورز طور که ذکر کرديم يا در اروپا بود و يا در ا

)G.M(. که تحت کنترل مؤثربرادران سليگمن بود؛ که تالش می کردند جای پايی
 .برای شرکت های فرامليتی در ايران باز کنند

نوع سرمايه گذاری اين شرکت ها درايران بيشترازطريق پرداخت وام بود، اين 
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، يعنی سرمايه گذاری در بود .)Direct Investment(نوع سرمايه گذاری مستقيم
روند توليد به شمارمی رفت وکنترل مستقيم عمليات اقتصادی را در دست 

تالشهای برادران ساموئل برای گرفتن بخشی . شرکت سرمايه گذار قرارمی داد
از سهام ايران در شرکت نفت انگليس وايران در زمره اين گونه سرمايه گذاری 

از نظر . قامات بريتانيا را در پی داشتها بود که خشم مهارناشدنی برخی م
تاريخی فعاليت اين شرکت هاابتدا دربخش سرمايه گذاری در مواد اوليه و 

بهترين نوع سرمايه گذاری درعصرمشروطه . استخراج بود تا بخش صنايع
سرمايه گذاری درصنعت نفت بودکه البته همان طور که خواهيم ديد رقابت های 

 .فراوانی در پی آورد
کيل اين شرکت ها مولود زوال دوره رقابت آزاد و تشکيل انحصارها در تش

پويش سرمايه . دنيای سرمايه داری بود که ازآن به عصر امپرياليسم ياد می شود
تراکم، ناشی از . در جهت انحصاری شدن محصول تراکم و تمرکز سرمايه است

و را زياد می ثروت اندوزی فرد سرمايه داراست که کميت سرمايه تحت سلطه ا
 از تمرکز. کند و سرمايه گذاری وتوليد رادرمقياس انبوه امکان پذيرمی سازد

 Centralization of(مهم تراست، تمرکز) Concentration of Capital( تراکم

Capital(. ترکيب آلی سرمايه هايی است که ازپيش به طور کمی شکل گرفته ،
رت بهتر در توزيع سرمايه ای که در به عبا. اند و به طور بالفعل وجود دارند

دست است تغييری رخ می دهد، سرمايه ای با حجم بزرگ به دست يک واحد 
توليدی واقتصادی می افتد، زيرا واحد ديگری آن را از دست داده است و توسط 

شرکتهای بزرگ نفتی و واحدهای بزرگ توليد . شده است» بلعيده«واحد مزبور
ی واعتباری از مصاديق تمرکز سرمايه هستند و صنعتی و مؤسسات عظيم مال

 .اين شرکت ها بودند که در مقطع مشروطه ايران بسيار فعاليت داشتند
برای نيل به تسلط بر بازار ايران بايد استقالل عمل مؤسسات موازی يا سلب می 
شد و يا تحديد می گرديد تا کليه فعاليت های اقتصادی تحت کنترل يک خط مشی 

دستيابی به مقصود يادشده يک راه حل ساده داشت و . خص درمی آمدواحد و مش
راه حل ساده تقرير خط مشی مشترکی بود که مورد توافق . يک راه حل پيچيده

. رقبا قرار می گرفت، اما هيچ مرجعی طرفين را به رعايت آن ملزم نمی ساخت
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 ) Agreement of Eminences(» . توافق عاليجنابان«به اين روش دراصطالح،
اما روش پيچيده يک شکل محکم تشکيالتی داشت که تراست . اطالق می گرديد

در اين راه حل صاحبان سرمايه به عده ای اختيار می دادند تا با . خوانده می شد
به عبارت بهتر . سرمايه آنها کارکنند وسود سهام را بين سهامداران تقسيم نمايند

ای سرمايه های بزرگ را بر عهده عده ای معدود وظيفه تعيين خط مشی بر
داشتند ودربرابر، سهامداران در تصميم گيريهای کالن مشارکت نمی کردند و 
فقط به سود خود فکرمی کردند که وظيفه توزيع آن برعهده همان گروه معدود 

. مهم ترين ابزاردراين زمينه بانک و مسئله استقراض واعطای وام بود. بود
شرکتهای فرامليتی ويادوبانک شاهنشاهی :ميگرفت اعطای وام ازدوراه صورت

 .و استقراضی
بانک شاهنشاهی مؤسسه ای بود اعتباری که از دوره ناصری بر تمام اقتصاد 

اين بانک وجود خود را در محو رقيب می ديد و . کالن ايران چنگ انداخته بود
ا طرفين دعوی هدف فوق را صرف نظر از سود و زيان دنبال می کردند، زير

دوره موقت کاهش درآمد با فرض حذف رقيب؛ طليعه به دست آوردن سود 
با اين وصف بانک شاهنشاهی به دليل ترکيب سرمايه . بيشتر و هنگفت تربود

بانک . گذارانش با بسياری ازصاحبان شرکت های فرامليتی هم درپيوند بود
زم حذف تالش می کرد شرايط انحصاررا درايران به دست آورد و اين امرمستل

به دليل گستردگی پيوندهای صاحبان سهام بانک با مؤسسات ديگری . رقبا بود
مثل شرکت راه آهن عثمانی، شرکت نفت باکو، دويچه بانک و کمپانی شل بود 

سرمايه ملی ايران .                                         ً         که آمريکاييان و روس ها به عنوان رقيب عمال  حذف شدند
نکداران حرفه ای در بخش در دست بانک شاهنشاهی بود که به هرحال توسط با

در واقع روند صدورسرمايه انگليسی . خصوصی بريتانيا به کار گرفته می شد
قبضه : به ايران با اعتبارات بانک شاهی صورت می گرفت و نتيجه يکی بود

 .انحصاری بازار ايران به قيمت عقب راندن رقيب روسی
             ً ث مشروطه صرفا  اهميت موضوعی که به آن اشاره کرديم، در اين است که بح

بلکه در برابر . داده نشده است) Reduction(در حد رقابت روس وانگليس تقليل
اين ديدگاه که ريشه ای کهن درنگاه سياسی و تاريخ نگاری ايران داشته، فرضيه 
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آيا می توان : ای نوين قرار داده شده و پرسش جديدی مطرح گرديده است
را حاصل رقابت کمپانی های  بسياری از تحوالت سياسی مشروطه ايران

 -که بيشتربه سود خود می انديشيدند تا به منافع ملی کشور متبوعشان -فرامليتی
با سياست های رسمی دولت های انگليس و روسيه دانست؟ پاسخ به اين پرسش 

با اين . مستلزم جدی انگاشتن يک عنصر جديد درتحوالت دوره مورد بحث است
های اين عنصرجديد با اهداف دولتين روس و  فرض که انديشه ها وانگيزه

انگليس تفاوت داشته است و تندروترين گروه های مشروطه خواه خواسته و يا 
داشته اند؛ ابعاد تحوالت » هم سخنی«ناخواسته، دانسته ويا نادانسته بااين عنصر

 .مشروطه دربسياری موارد قابل فهم تر می شود
اقتصاد ايران متعلق به همين دوره  بدون شک يکی ازبحرانی ترين سالهای

دراين دوره ايران در حالی که با بحران های فراوان سياسی دست . مشروطه بود
به گريبان بود ودرحالی که احزاب سياسی برسرهرمسئله ريزودرشتی به هم 
پرخاش می کردند و مصالح ملی را قربانی اهداف شخصی می نمودند، و 

ج توفنده سقوط همه جانبه مواجه بود، نفت به درست در حالی که کشوربا اموا
بهره برداری رسيد وعامل جديدی برای دست اندازی قدرت های بزرگ به ميان 

اما مهم ترين ويژگی اين دوره تکاپوهای عجيب و شبانه روزی شرکت های . آمد
فرامليتی بود که مقدر بود تالش هايشان تا دهه های بعد در رقابت با شرکت نفت 

. س وايران، سهم بسيار مؤثری درسقوط اقتصادی ايران برعهده داشته باشدانگلي
درست درهنگامی که انگليس به ذخاير افسانه ای نفت دست پيدا کرده بود، 
سياستمداران ايرانی برای به دست آوردن مبلغ ناچيزی پول دست نياز به سوی 

و پای کسانی دولت های روس و انگليس وشرکت های فرامليتی دراز می کردند 
رابه اقتصاد وسياست کشوربازمی کردند که به هرچيزی فکرمی کردند 

درست درچنين ايامی ايران تالش کرد برای حل . جزمشروطه وآزادی ايران
عاجل مشکالت اقتصادی خود ازروس و انگليس ويا شرکت های خصوصی 

دوره از سوی ديگر در همين . وامی بگيرد، اما اين طرحها سرانجامی نيافت
نمايندگان مجلس برای حل مشکالت مبرم اقتصادی کشورلوايحی تصويب کردند 

اماايران دراين دوره تبديل به . والبته اجرای اين لوايح هم به بن بست رسيد
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کشوری شده بود که بدون اطالع نمايندگان سياسی هر گونه تصميمی درباره 
ره بود که پای سرمايه بحث راه آهن سراسری دراين زم. مقدراتش گرفته می شد

از سوی ديگر نفت ايران عرصه رقابتهای . ساالران فراوانی را به کشوربازکرد
درهنگامه . شگفت انگيز قدرتهای بزرگ والبته شرکت های فرامليتی شده بود

غفلت سياستمداران ايرانی اينان سرگرم تهيه نقشه سياسی واقتصادی آينده 
ينيم اين تالش ها چه تأثيری بر سرنوشت کشورما بودند؛ اينک می خواهيم بب

  .سياسی و اقتصادی کشور بر جای گذاشت
 

 استقراض مسئله
  

در اين دوره مردی فرانسوی به نام مسيو بيزو به عنوان مستشار ماليه، ماهانه 
اما جز آمد وشد به اينجا و آنجا و مذاکره با . پول گزافی از ايران می گرفت

دولت . انگليس کار ديگری نمی توانست انجام دهدنماينده های دولتين روس و 
ايران ناگزير شد مسئله وامی را که پيش تر دمحمعليشاه تقاضا کرده بود و دولتين 

باالخره طبق طرحی که تقی زاده . با اعطای آن موافقت نکرده بودند، دنبال کند
ام از و دوستانش در مجلس تدوين کرده بودند قرار شد دولت ده ميليون تومان و

دو و نيم ميليون تومان می . دولت های خارجی يا بانک های خصوصی بخواهد
بايست نقد گرفته می شد و سی هزار سپاهی با آن تجهيز و ادارات تأمين مالی 

مجلس . می شدند وازباقی مانده اين وام، قروض وام های گذشته را می پرداختند
يره معادل حدود دو و نيم قرار شد پانصد هزار ل. با اين طرح موافقت کرد

شمسی گفتگو  ١٢٨٨اواخر آذر. ميليون تومان از روس وانگليس وام گرفته شود
با نمايندگان دولتين آغاز شد، مذاکرات تا بهمن آن سال ادامه يافت و جواب 

 .دولتين منفی بود
درست در چنين اوضاعی، اروپا در وضعيتی مخاطره آميز به سر می برد، 

م در ١٩٠٧قرارداد . ن وفرانسه و روس و انگليس تشديد شده بودرقابت بين آلما
حقيقت مقدمه قراردادهای ديگری بود که طبق آنها دو دولت برای آمادگی در 
جنگ باآلمان به امور خود درآسيا سر وسامانی دادند و دردوره ای که اروپا 
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ود در قرار ب. سرگرم مسائل خود بود، تالش می شد مفاد آن پيمان اجرا شود
ايران يک دولت ناتوان روی کارآيد تا سايردول اروپايی در مورد نقض استقالل 

در راستای . کشور زبان به اعتراض بلند نکنند و نيز از داخل شورش پديد نيايد
چنين سياستی بود که پس ازمذاکرات مفصل گفته شد دولتين فقط می توانند 

ستی به شرايطی تن می داد که چهارصد هزار ليره وام دهند، ليکن ايران باي
 .البته پذيرفتنی نبود، مجلس با درخواست های دولتين مخالفت کرد

وقتی شروط دولتين به گوش مردم رسيد ازهر طرف فرياد اعتراض بلند شد، 
سيل تلگراف از . بازرگانان تبريز اعالم کردند حاضرند به دولت مساعدت نمايند

در . ين ووعده کمک به دولت واصل شدسراسر ايران در محکوميت شروط دولت
ش دولتين يادآورد شدند ايران نمی تواند هيچ منبع درآمدی را ١٢٨٨اسفند سال 

ايران پاسخ داد دولت . در کشور به عنوان وثيقه برای اخذ وام نزد بيگانه گذارد
بجز منابعی که در گرودولتين است می تواند هرگونه که خود می خواهد تصميم 

فروردين و ارديبهشت سال بعد يادداشت های شديداللحنی تقديم دولت در. بگيرد
ايران از حق کشيدن خط آهن و احداث معادن و استخدام مستشار نظامی منع . شد

ترس عمده از آلمان ها بود که خطوط آهن عثمانی را احداث می کردند . شده بود
روسيه گروه تندرو  در. خانقين هم به آنها داده شود - و گمان می رفت خط تهران

زمامداران به رهبری نظاميان که امورسياسی راهم قبضه کرده بودند، می 
 )١. (خواستند هرچه سريع تر کار ايران يکسره شود

مسئله استقراض در دوره دوم مشروطيت، نخستين بار در دولت مستوفی الممالک 
و شخصيت  از طرف گروهها. اين کابينه منتسب به حزب دمکرات بود. مطرح شد

های سياسی ديگر هم نسبت به اين طرح ابراز موافقت شد و حتی سيصد وچهل هزار 
تومان قبل ازتشکيل کابينه سپهدار اعظم از بانک شاهنشاهی گرفته شد و مصرف 

هزار تومان را صنيع الدوله گرفت ويکصد هزار تومان  ٢٤٠از اين مبلغ . گرديد
هزار تومان  ٢٤٠از نحوه هزينه شدن . ديگر برحسب ضرورت بعد از آن گرفته شد

صد هزار تومان هم به دستور نايب السلطنه به مصرف قشون فارس . خبری نشد
آنها . پس از سقوط کابينه مستوفی،حزب دمکرات درصدد اشکال تراشی برآمد. رسيد

هدف . که تا ديروز استقراض را صحيح می دانستند، امروز آن را رد می کردند
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اعتدالی ها برای . دولت دوم سپهدار تنکابنی به هر شکل ممکن بود حزب مخالفت با
اثبات بی پايه بودن مواضع دمکرات ها از بالفوررهبر حزب محافظه کاردر لندن 
سخن می گفتند که با وجود انتقاد ازدولت ليبرال اسکوايت، دراغلب مسائل حول 

ظورشان اين بود که من. محور منافع ملی انگليس باآن حزب موافقت نشان می داد
احزاب انگليس اگرهم باهم اختالفی دارند، وقتی پای مسائل مربوط به منافع ملی پيش 

درايران دمکرات ها به دليل مواضع حزبی خوديک  آيد با هم متحد می شوند؛ اما
 آورند،اماوقتی کابينه از روز با هزاردليل ازضرورت استقراض سخن به ميان می

عی می گيرندکه زيان های فراوانی به منافع ملی وارد می دستشان خارج شد،مواض
 .کند

آغاز شد، آن انديشه ريشه دراحتياجات  ١٣٢٨ذی حجه  ٢٩فکر استقراض از
   ً                                           مثال  وضع امنيت فارس مخاطره آميز بود و اگر برای . ضروری کشور داشت

. آن چاره ای انديشيده نمی شد استقالل وطن درمعرض تهديد قرار می گرفت
امنيت جنوب هم با اولتيماتوم انگليس شدت گرفت، به همين دليل گفته شد بحث 

امنيت جنوب .                                          ً                 اگر ايران دست به اقدامی نزند، انگليس رأسا  مداخله خواهد کرد
ايالت وسيع زرخيزی مثل بلوچستان «در گرو تأمين بودجه بود و غير از جنوب،

دست دولت ايران از  که تالی سواحل نيل است و چندين سال است که در حقيقت
 .، اهميت اقتصادی زايدالوصفی داشت»آنجا کوتاه شده و نزديک به تجزيه است

. دو سال اخير وصول نشده بود - اين در حالی بود که عايدات دولت ظرف يکی
وثوق الدوله می گفت دولت هفده کرور کسری بودجه دارد و جبران آن کسری 

ض ايران از بانک شاهی بود که عمده قر. از منابع داخلی غيرممکن است
قرار بود . مبلغش هفت کرورتومان می شد، اما سود آن بسيار گزاف شده بود

دولت دوازده کرورقرض کند و ازمحل آن ابتدا قرض بانک شاهی را بپردازد و 
دولتين روس و انگليس که در دوره نيابت . باقيمانده را صرف مخارج الزمه کند

رقابل قبولی برای استقراض به ايران ارائه داده سلطنت عضدالملک شروط غي
بودند، در نيابت سلطنت ناصرالملک راضی به اين استقراض بدون شروط 

 ) ٢.(سياسی شدند
مخالفين، آنها را دشمنان . اما دمکرات ها عليه اليحه استقراض به ميدان آمدند
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ی کمک می اين آب وخاک می دانستند که به ناامنی، ياغی تراشی و اغتشاش طلب
همان طور که باالتر گفتيم دمکرات ها پيش از اين توسط صنيع الدوله و . کنند

. قبل از تصويب اليحه استقراض،مبلغی گرفتندکه معلوم نشد در کجا خرج کردند
اما اين بار با استقراض مخالفت می کردند ورعب ايجاد می نمودند، حتی نايب 

ناامنی هر روز با يک اردوی مسلح  السلطنه که موافق استقراض بود به دليل
. ازخانه به دربارمی رفت و باز می گشت وهرروزمسيرخود را عوض می کرد

اعتدالی ها می گفتند اگر همين مبلغ ناچيز استقراض شود، امنيت برقرار می 
گردد و ازآنجايی که امنيت شرط ضروری سرمايه گذاری است، در سايه آن می 

ونی بکنيم و از آن سيل ثروت خارجی که ناشی يک استقراض صد ميلي«توان 
ازنعمت امنيت است به مصرف آبادانی و ترقی وتعالی ملت ومملکت برسانيم و 
به دست خودمان بدون شرايط سخت خارجی خطوط آهن مملکتمان را می کشيم 
و با آن ثروت، بی خون دل معادن خداداد را کشف می کنيم و به جزئی وقتی، 

آنها مدعی بودند مخالفين . »تاريخی خود بلکه باالتر می رسانيم ايران را به حال
استقراض در صدد ناامنی هستند ومی خواهند کشور را در طبق گذارده به 

 )٣. (اجنبی تسليم کنند
يکی از . واقعيت اين است که دمکراتها با کارهايشان ناامنی را دامن می زدند

اليحه خلع سالح . خلع سالح بود بزرگترين مشکالت ايران در اين دوره مسئله
در زمان کابينه اول سپهدارتصويب شد اما اجرانگرديد؛ تا اينکه در دوره 

اما بعد از آن هم، وکالی دمکرات، . مستوفی ماجرای پارک اتابک پيش آمد
. مسلح حرکت می کردند و حتی در صحن مجلس با اسلحه حاضر می شدند

کشور را ملتهب نشان دهند و ناامنی  هدف دمکرات ها اين بود که جو سياسی
دريک مورد حاجی دمحمصادق عليزاده نماينده آذربايجان، . اوضاع را اثبات نمايند

ششلول به دست، فردی را که گفته می شد قصد ترور او را داشته تهديد به قتل 
اين قضيه بازتاب نامطلوبی يافت، درحقيقت مخالفين احساس کردند وکالی . کرد

عجبا ممکن «: وزی آنها را به جرم ابراز عقيده مخالف هالک نماينددمکرات ر
است در يک مجلس قانون خلع سالح بنويسند در صورتی که اعضای آن مجلس 

ازاداره مباشرت مجلس خواسته شد نمايندگان و » خودشان مسلح باشند؟
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) ٥. (تماشاگران را بازرسی کنند و نگذارند با اسلحه وارد صحن مجلس شوند
ينان همان افرادی بودند که با شعار خلع سالح، ستارخان و يارانش را به مسلخ ا

 .فرستادند
در جلسه سيزدهم مجلس دوم، برنامه دولت سپهدار تنکابنی در مجلس قرائت 

پيشنهاد . مهمترين مطالب برنامه او راجع به اصالحات ماليه و معارف بود. شد
د، اما وکيل التجار خاطرنشان شده بود مردم برای بسط معارف کمک نماين

از ديد . ساخت دولت موظف است بودجه ای برای اين منظور در نظر گيرد
سه چيزکه مايه ترقی عالم است و الزم داريم تجارت و فالحت «ارباب کيخسرو 

مشيرالدوله، . که در برنامه دولت به آن توجهی نشده است» و فوائد عامه است
ضروريات کشور در برنامه قيد نشده است، بلکه در وزير عدليه، پاسخ داد کليه 

ً                                آن صرفا  چيزهايی ذکر گرديده که مربوط به  بعد از . است» استقرار امنيت«       
آنکه اصالحات مقدماتی به عمل آمد بودجه تمام وزارتخانه ها به مجلس خواهد 

 .به مجلس پيشنهاد خواهد شد» نقشه رفرم و اصالحات«آمد و بعد 
دامه خاطرنشان ساخت به اهميت کار تجارت وقوف دارد، و مشيرالدوله در ا

، اما بايد تمهيدی انديشيد تا به گفته او برخالف »تجارت ازمنابع ثروت است«
بنابراين تا وسايل الزم به دست نيامده، . گذشته اقوال با افعال مطابقت داشته باشد

بنابراين . نه اصالحات تجاری ممکن و ميسر است، نه احداث طرق و شوارع
: در روند اصالحات در مجلس دوم بايد دو نکته عمده را مورد توجه قرار داد

را برای تعديل » احداث پارلمان«او . يکی استقراض وديگری مسئله بودجه
به همين دليل پيشنهاد کرد دولت برای هر سال . اوضاع مغشوش ماليه دانست

مشيرالدوله . ويب نمايدبودجه ای در نظرگيرد تا مجلس شورای ملی آن را تص
                                                            ً            ادامه داد فرآيند تصويب بودجه سال آتی انجام خواهد شد، اما فعال  آن چيزی که 

او گفت در . مهم است، اقدام براساس دراولويت قرار گرفتن امور مهم است
   ً                                                اوال  ژاندارم وحقوق پليس، بعد بودجه وزارت داخله، بعد «بودجه جديد 

 .تدوين خواهد شد» سايرين
ن جلسه سيدحسين اردبيلی ازاعضای فراکسيون پارلمانی حزب دمکرات، درهمي

. برای نخستين بار از ضرورت استخدام مستشارهای خارجی سخن به ميان آورد
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اردبيلی . انجام شود» هرچه زودتر«دانست که بايد »واضحات«او اين امر را از
ا آنکه ان ت«از وزرا خواست تعداد مستشارها و حقوق آنها را معين نمايند،

وحيدالملک ازديگراعضای حزب . »شاءهللا کارها ازمقام لفظ به فعليت آيد
دمکرات اين مطلب را خيلی مهم دانست و خاطرنشان ساخت در مورد تعداد 

. مستشاران وکشوری که مستشارازآنجا استخدام خواهد شد، بحث به عمل آيد
ی بی طرف مثل سوئد يا نمايندگان استدالل می کردند مستشاران بايد از کشورها

 .آمريکا استخدام شود
در کمال تعجب آن کسی که از ورود مستشار مالی از آمريکا، ايراد داشت وزير 

معلوم نيست وظايف ماليه که خود تشکيالتی جداگانه . پست و تلگراف بود
داشت، چه ربطی به آن وزارت خانه می توانست داشته باشد؟ بهر حال وزير 

نمايندگان تصميم خود را گرفته اند زيرا اصرار دارند مستشار  مزبور گفت گويا
از ديد او همين ترتيب ناقص ماليه هم متعلق به . مالی از آمريکا خواسته شود

                                                       ً               فرانسويهاست؛ حال آنکه اگر مستشار آمريکايی آورده شود اوال  بايد حداقل يک 
  ً          يا  در ايران سال وقت خود را صرف تحصيل اطالع از اوضاع ايران کند و ثان

ً    کسانی که انگليسی می دانند کمند و افرادی که در امر ماليه مشغولند عمدتا  به                                                                       
بعالوه نظريات ديگری هم در استخدام از فرانسه «زبان فرانسه آشنايی دارند، 

 .»بود که شايد نشود درمجلس علنی اظهار کرد
ند ابراز تعجب دکترعليخان از اينکه وزير پست در مورد ماليه اظهار نظر می ک

خودشان دفاع نمی ] وزير مربوطه[چيزی که راجع به ماليه است چرا «: نمود
او اطالعات آمريکايی ها را از فرانسوی ها . »کنند که وزير پست دفاع بکنند

که برای ماليه ] است[به اين واسطه در نظر بنده خيلی خوب «کمتر نمی دانست،
باالخره تصويب شد . »هيچ گفتگو نيست از آمريکا مستخدم بخواهيم ودراين باب

 ). ٦. (مستشار مالی از آمريکا استخدام شود
در باب استخدام مستشار برای عدليه و نظميه، عده ای ايتاليا، عده ای آمريکا، 

هيچ کدام هم دليل منطقی . گروهی سوئد و تعدادی فرانسه را پيشنهاد می کردند
صوصيات اخالقی و نظاير آن بحث می               ً                     نداشتند و صرفا  از تشابه آب و هوا، خ

در حقيقت به قول حاجی آقا شيرازی ميزان و معيار صحيحی برای . کردند
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پيشنهادها وجود نداشت و هرنماينده ای به کشوری رأی می داد که مدتی در آنجا 
   ً                                                     مثال  متين السلطنه به اين دليل درجلب مستشار نظميه، آمريکا . اقامت داشته است

وحيد الملک هم که با شدت و حرارت از . اد که مدتی درآنجا بودرا ترجيح می د
استخدام سوئدی ها دفاع می کرد، منطقش اين بود که مدتی در سوئد زندگی 

به همين سياق دکتراسماعيل خان هم . کرده ونظم مأموران آنجا راديده است
مهمترين بحث درموردجلب مستشاران .ازمستشاران فرانسوی دفاع می کرد

وط به بخش قضايی بود، اما اين مسئله وجود داشت که قوانين ايران بر دو مرب
شرعی و عرفی؛ مستشاران فقط در مورد قوانين موضوعه رايج در : بخش است

غرب تخصص دارند، پس اگر واردايران شوندبا قوانين شرعی چگونه برخورد 
 خواهند کرد؟

بود بايد از فرانسه و مصر درمورد مستشار عدليه، دبيرالملک وزيرعدليه معتقد 
دليلش آن بود که مستشارفرانسوی بايد تنظيمات عدليه را عهده ) ٧.(استخدام شود

دارمی شد تا آن را به سامان آورد و از بی نظمی نجات دهد و قاضی تربيت 
مستشار مصری هم چون مسلمان است دستورالعمل های مستشار فرانسوی . کند

وحيدالملک می گفت چون . وته اجرا می گذاردرا که مغاير شرع نيست، به ب
شرع ما مدون «قوانين مدون است، مستشار برای تدوين قانون آورده نمی شود، 

و مستشار برای اداره کردن و تنظيمات عدليه خواسته می شود و نيازی » است
 .به شرط اسالميت نيست و صرف حقوقدان بودن کفايت می کند

ما مستخدمين عدليه را برای اين نمی خواهيم که «مشيرالدوله هم استدالل کرد 
سال پيش از اين جاری  ١٣٢٨احکام برای ما تعيين نمايند، احکام شرع ما از 

بوده و خواهد بود، بهتر ازآن نمی شود، مقصد از مستخدمين انتظام امور اداره 
برای اينکه کارهای عرفی اداری است که بايد از روی ترتيب اداره . است
و اما درباره امور شرعی بايد مجلس ويژه ای تشکيل داد که ربطی به  .»شود

او می گفت امور شرعی . مستشار نداشته باشد، زيرا وظايف آن داخلی است
مربوط به موازين فقهی است، حال آنکه مسئله مستشار مربوط به اداره کردن 

برای  باالخره تصويب شد يک نفر از فرانسه و يک نفر از مصر. عدليه است
به اين شکل خواستند هم مسئله شرعی و هم مسئله عرفی . عدليه استخدام شوند
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را رعايت کنند، اما با اين ترتيب مشکلی از مشکالت ايران حل نمی شد زيرا 
مستشار مصری در فقه اهل سنت متبحر بود و نه شيعه؛ بنابراين همچنان مشکل 

 .ادامه می يافت
اما دکتر . شار مالی از سوييس استخدام گرددهيأت دولت تصويب کرده بود مست

عليخان وشيخ الرئيس پيشنهاد کردند مستخدمين وزارت ماليه از آمريکا جلب 
عليخان در دفاع از نظر خود گفت مستشار مالی بايد از جايی انتخاب شود . شوند

که بی طرف باشد و منافع تجاری وغير تجاری درايران نداشته باشد وازاين 
 . کا حائز شرايط استحيث آمري

اقدامات تحريک . با مقدمات، شوستر توسط نبيل الدوله استخدام و وارد ايران شد
آميز شوستر را پيش تر مورد بررسی قرار داديم و ديديم اعمال تحريک آميز 

 .وی چگونه باعث ورود قشون روسيه به ايران شد
های ديگر همه  در واقع مهمترين بحث مجلس درمورد استقراض بود و برنامه

مکمل آن بودند، اما آن گاه که بارديگر بحث درباره استقراض آغاز شد، معلوم 
. گرديد دولت هيچ برنامه ای برای نحوه هزينه کردن مبالغ مورد تقاضا ندارد

وکيل الرعايا پرسيد وجوه استقراضی به مصرف چه چيزی خواهد رسيد؟ وثوق 
که پنج کرور » ی تواند جواب صحيح بدهددولت نم«الدوله وزير ماليه پاسخ داد 

او به جای استدالل . وجهی که بايد استقراض شود به چه مصارفی خواهد رسيد
اساس کار بر درستی «منطقی و اقتصادی گفت در ابتدای اليحه نوشته شده است 

 : ، با همين زمينه اخالقی گفته شد»است
ندارد و اسباب و عناصری                                             ً دولت اطالع از مصارف وحقوقی که بايد بدهد کامال  

که به توسط آنها بتواند تعيين نمايد موجود نيست و می داند که ترتيب وزارت 
           ً                                                         ماليه سابقا  خيلی مغشوش بوده است و حقوقی که از اين وجه به مصارف سابق 
داده می شود، حقوق قشون وساخلو دولت جديد و سفرايی است که در خارجه 

 .مأمور هستند
اينکه قرضه را برای هر دولتی الزم می دانست، خاطرنشان وحيدالملک ضمن 

ً                 کرد اوال  بايد دانسته شود نقشه اين استقراض چيست، ثانيا  وجوه به چه نحوی                                               ً       
ً                    خرج خواهند شد، ثالثا  شرايط استقراض چيست و رابعا  کيفيت تفتيش در اين                             ً                     
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گذشته  باره چگونه است؟ وزير ماليه پاسخ داد دولت قروضی دارد که مربوط به
او غرض از . است و از بابت آن صدی نه الی دوازده سود داده می شود

و از اينکار يک «استقراض را تبديل اين قروض به يک قرض دولتی دانست 
نفع فوق العاده عايد دولت خواهد شد که آن در ازای فرع اين استقراض داده می 

گونه است و به چه هيچ کس از وزير ماليه نپرسيد کيفيت اين اقدام چ. »شود
طريقی نفع فوق العاده عايد دولت خواهد شد؟ اما يک چيز معلوم بود، می 
خواستند قرض کنند تا سود قرض های ساليان گذشته را يک جا به روس و 

در . يعنی حتی اصل قرضه های سابق هم تسويه نمی شد! انگليس بپردازند
ولتين بيگانه ايران را برای شرايطی که ايران دچار بحران شديد اقتصادی بود، د

از سويی در حقيقت . پرداخت سود وامهای خود تحت فشار قرار داده بودند
اساس بر درستی کار «اصول اقتصادی و آينده مالی کشور به يک اصل اخالقی 

، فرو کاسته شد و با توجه به اينکه اکنون هم دولت سپهدار و هم مخالفين »است
موافق بودند، در همان جلسه به برنامه دولت رأی دمکرات او با اصل استقراض 

 ) ٨. (اعتماد داده شد
با اين وصف به دنبال مذاکرات مفصل درباره استقراض خارجی يا داخلی 
. باالخره مجلس تصميم گرفت کسری بودجه دولت را از منابع داخلی تأمين نمايد

مبلغ ده کرور طبق اين اليحه وزارت ماليه مجاز بود از منابع داخلی مملکت 
مقرر گرديد يک کرور سهام ده تومانی طبع و نشر گردد . تومان استقراض کند

مدت استهالک اصل و فرع استقراض . درصد باشد ٧و سود اين قرضه، ساليانه 
هزار تومان از بابت اصل و فرع  ٤٧٢بيست سال شمسی بود و هر سال مبلغ 

ات بود که در صورت محل تأديه قرض، عايدات خالصه ج. مستهلک می شد
اين . عدم کفايت، بقيه از عايدات تذکره يعنی اداره گذرنامه به آن اضافه می شد

در حالی بود که هنوز فهرست عايدات خالصه جات در وزارت ماليه موجود 
 .                 ً                            نبود و مبالغ صرفا  براساس تخمين برآورد شده بود

اخذ وجه در تمام نقاط  توزيع سهام و«: آن بود ٧مهم ترين بند اين اليحه، ماده 
. »مملکت به توسط بانک شاهنشاهی و شعب و عمال آن صورت خواهد گرفت

در شور اول مقرر شده بود . فقط اعتراض مختصر و کم ارزشی به اين ماده شد
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اين ماده حذف شود، زيرا اگر اختيار استقراض با وزير ماليه باشد بهتر خواهد 
صويب اين ماده تأکيد کرد، در حالی که اما وکيل الرعايا به ضرورت ت. بود

استقراض داخلی ربطی به بانک شاهی نداشت و اگر چيزی به آن بانک ربطی 
او گفت وجود اين ماده الزم است . پيدا می کرد مربوط به استقراض خارجی بود

زيرا شايد ايرانيان مقيم خارج بخواهند در امر استقراض داخلی شرکت کنند و 
که شعب بانک اوراق سهام را توزيع و اخذ وجه نمايد، آنها  اگر تصويب نشود«

 .»از شرکت در اين استقراض محروم خواهند بود
در «، عبارت ٧ارباب کيخسرو از اين بهانه استفاده کرد و پيشنهاد نمود از بند 

توزيع سهام و اخذ «: اين گونه اصالح شد ٧ماده . حذف شود» تمام نقاط مملکت
 .»شاهی و شعب عمال آن صورت خواهد گرفتوجه به توسط شاهن

وجه قرض فقط به مصرف اصالحات اساسی و ضروريات «آمده بود  ٩در ماده 
اين ماده . »مهم فوق العاده که مجلس شورای ملی تصويب می نمايد خواهد رسيد

تصويب شد، بدون اينکه معلوم باشد دولت وجه استقراضی » بدون مذاکره«هم 
هد کرد؟ و يا اينکه براساس چه اطالعاتی از اقتصاد کشور را چگونه هزينه خوا

می خواست ده کروراستقراض کند؟ فقط تصويب شد هيأتی هفت نفری بر نحوه 
برای مراقبت در اداره کردن  ١١طبق ماده . هزينه کردن استقراض نظارت کند

محل تأديه قرض و رسانيدن اقساط اصل وفرع درموعد مقرربه صاحبان سهام 
با «اين ماده هم . »فرمتخصص ماليه ازخارجه معين يا مستخدم خواهد شديک ن«

 .تصويب شد» جزيی مذاکرات
حاج شيخ علی ابوالوردی . بود ١٢تنها بحثی که انجام گرفت مربوط به ماده 

نماينده شيرازپيشنهاد کرد به عنوان ماده دوازدهم تصويب شود اگر سهام قرض 
اما تقی زاده گفت خارجی . ابع قوانين داخلی باشدبه اتباع خارجه منتقل شودبايد ت

                                                                         ً ها حق خريد سهام را ندارند و اگر يکی از سهام به اتباع خارجه منتقل شد، فورا  
ماده . بايد به اتباع ايرانی فروخته شود وگرنه ازدرجه اعتبار ساقط است

دوازدهم برای بررسی بيشتر به کميسيون تجديدنظرارجاع گرديد، علت هم فقط 
اين بود که مخبر کميسيون قبل از اخذ رأی درمورد اين ماده پيشنهاد ارجاع به 

معلوم بود مشکل اقتصادی کشور از اين راه، حل . کميسيون مربوطه را داده بود
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 .نخواهد شد به همين دليل بايد راه حل فوری تری پيدا می کردند
فوری بالغ بر ، مجلس شورای ملی پيشنهاد کرد يک وام ١٩٠٩در آخر نوامبر 

در سيزدهم دسامبر . پنج ميليون کرور برای اداره امور جاری کشور تأمين شود
آن سال وزرای امور خارجه و ماليه، به نمايندگان دولتين روس و انگليس 

چند ماه بعد در شانزدهم فوريه . مراجعه کردند و شرايط اخذ وام را جويا شدند
 :به قرار زير بود جواب وزراء داده شد که خالصه آن ١٩١٠

طرز مصرف وام بايد از طرف يک هيأت معين شود، اين هيأت زير نظر . ١
وزير ماليه و متشکل از يک مستشار مالی فرانسوی، مدير گمرکات که بلژيکی 

 .بود، دو نفر نماينده مجلس و دو مأمور ديگر ايرانی خواهد بود
 .ين هيأت خواهند بودهفت نفر مستخدم فرانسوی، مأمور اجرای تصميمات ا. ٢
. دولت ايران بايد بخشی از اين وام را صرف تشکيل يک نيروی نظامی کند. ٣

برای تهيه قوای نظامی دولت ايران حق ندارد معلم بيگانه استخدام کند، مگر 
 .اينکه دولتين رضايت خود را اعالم کرده باشند

هن بدهد، مگر دولت ايران حق ندارد به هيچ دولت خارجی امتياز خطوط آ. ٤
اگرايرانی ها بخواهندامتيازی بگيرند، دولتين حق دارند .اينکه دولتين اجازه دهند

 .تحقيق نمايند که آيا متقاضيان امتياز، سرمايه الزم را در اختيار دارند يا خير
تبريز را در اختيار دارد، انحصار کشتی رانی  - کمپانی روسی که راه جلفا.٥

 .داشت درياچه اروميه را خواهد
هزار ليره انگليسی در اختيار  ٤٠٠در برابر تعهدات فوق وامی به مبلغ . ٦

                                  ً                                     ايران قرار می گيرد، اين وام احتماال  جزيی از يک وام بزرگ خواهد بود که به 
اگر دولتين نخواستند بيش از اين به . صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد
سود اين وام . ساليانه بازپرداخت شودايران پول  بدهند، اين وام بايد در ده قسط 

درصد خواهد بود و محل ضمانت آن عايدات گمرکی و ضرابخانه دولتی  ٧
 .تعيين شد

ايرانی ها با استخدام مستشار فرانسوی . دولت ايران شروط فوق را نپذيرفت
. مخالف نبودند، ليکن نمی خواستند اين افراد تحت کنترل روس و انگليس باشند

درهمين اوضاع سر و کله . اق شروط ديگررا هم مردود اعالم کردندبه همين سي
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درحالی که مذاکرات به بن . بخش خصوصی اروپا و آمريکا در ايران پيدا شد
يک دسته از ارباب مال و مکنت که نمايندگی ايشان را هم «بست رسيده بود، 

ض پنج يک نفرانگليسی به عهده داشته است، از حکومت ايران قبول يک استقرا
مانع از  ١٩١٠اما سفارتين در شانزدهم مارس . »ميليون ليره ا ی را گرفته بود

آنها اعالم کردندتا وقتی مسئله استقراض ايران ازروس و انگليس . اين امر شدند
معوق مانده است وتاهنگامی که ايران قروض خودرا به بانک شاهنشاهی و 

ک ازعايدات کشوررا برای بانک استقراضی نپرداخته است، حق نداردهيچ ي
 .اخذ وامی غير از وام مورد بحث به وثيقه گذارد

ازآن روزدولتين به ايران دستوردادند ديگر حق نداردازهيچ سرمايه بيگانه، 
معاون الدوله وزيروقت امور خارجه ايران دراعتراض به اين . طلب کمک نمايد

 : حرکت نوشت
ومت ايران و دولتين انگليس و روس مسئله مقاوالت وگفتگوهايی که فيمابين حک

در موضوع عقد يک آوانس يا يک استقراضی جاری شده است، نمی تواند 
حکومت ايران را ازآزادی واختيارات کامله اش درعايداتی که منابع آن هنوز 

 . محل ضمانت و رهن نيست عاری ومسلوب الحق سازد
ارجی به دو شرط مجاز در هفتم آوريل سفارتين استقراض ايران را از منابع خ

              ً                                            عايداتی که فعال  ضمانت استقراض از روس و انگليس هستند، نبايد . ١: شمردند
قروض فعلی ايران به . ٢برای عمليات اعتباری جديد به وثيقه گذارده شوندو

 .روس وانگليس بايد تحت قواعدی معين درآيند
وافق را محال به دنبال اين مباحث، موضوع جديدی مطرح شدکه راه رسيدن به ت

 : و ممتنع ساخت
انگلستان و روسيه که حقوق رعايای ساير دول را به اعماالت تجاری در ايران 
هيچ مانع نيستند، در هيچ موقعی نمی توانند قبول کنند که به تبعه ديگر دول 

خارجه امتيازاتی اعطا شود که به منافع سياسی و يا نظامی دولتين در  معظمه 
 .دايران صدمه برسان

مقارن بن بست مذاکرات استقراض، در مجلس لردهای انگليس بحثی درباره اين 
لرد لمينگتون عضو کميته ايران از لرد کريو پرسيد وضعيت . موضوع درگرفت
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استقراض ايران از روس وانگليس چگونه است؟ ونيزدرباره سياست انگليس در 
زمينه يعنی توضيح  کريو تقاضا کرد در اين. ايران پرسش هايی را مطرح نمود

. سياست انگليس درايران اصراری نشود، زيرا او دراين باب جوابی نخواهد داد
در مورد استقراض هم گفته شد آن مهم به بن بست رسيده است، زيرا ايران 

خيرخواه حقيقی «او اعالم کرد انگليس . شرايط روس وانگليس را نپذيرفته است
ليل دولت انگليس اصرار در قبوالندن شرايط ، به همين د»ايران و ايرانيان است
 !خود را الزم می داند

او خاطرنشان . لرد لنسدوان اظهارات لردکريورا به شکل صريح تری بيان نمود
کرد در انگلستان امروز همه طرفدارسعادت ايران هستند وتالش دولت ايران را 

يوحق دارد از لرد بنابراين لرد کر. درانتظام بخشيدن به امور خود ارج می نهند
لمينگتون خواهش کند که ديگر با سئواالت خود درباره مسائل ايران، وی را 

چون که مذاکرات ايران سری بوده و اظهارات بيش از اين «دچار مشکل نکند 
برضدمنافع مملکت خواهد شد و به اين جهت اکثريت مجلس در توضيح اين 

پس پرده های سياست بريتانيا چه حوادثی در )٩. (»مسئله اصرار نخواهد کرد
درارتباط با مسائل ايران رقم می خورد که غيرقابل توضيح حتی برای نمايندگان 

 مجلس آن کشور بود؟
وقتی اقدامات ديپلماتيک به بن بست رسيد،تالش برای ورود شرکت های 

جلسه ای در هتلی در لندن  ١٩١٠در سپتامبر. خصوصی به ايران جدی تر شد
تا پيرامون نحوه فعال ترشدن پارسيان هند در مسائل اقتصادی تشکيل گرديد 

اين جلسه به دعوت ناسارا دانجی مانکجی کوپر مدير . ايران مذاکره نمايند
جمعی از پارسيان هند و ايرانيان و . روزنامه لندن اينديان کرونيک تشکيل شد

يب اول اروپاييان و نيز مشيرالملک وزيرمختارايران در لندن، غفار خان نا
کوپر که رياست جلسه را . سفارت و سر جورج بردوود از حاضران جلسه بودند

برعهده داشت گفت پارسيان هند دراين اواخر توجه ويژه ای به ايران مبذول 
خاطرنشان شد . »دراين خيالند که بارديگر ايران را خانه خود کنند«داشته اند و

گرديد و اعتقاد بر اين بود که از بيست سال پيش در بمبئی آغاز » جنبش«اين 
اما اشکال کار اين . آينده بسيار باشکوهی در ايران برای زرتشتيان فراهم است
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است که پارسيان هند نسبت به زرتشتی های مقيم ايران، زندگی آسوده تری 
 .دارند و ثروت بيشتری به دست آورده اند

دت اندکی کرده اند، اعالم شد پارسيان نسبت به زرتشتی های مقيم ايران مساع
خيلی از پارسيان هرسال به اروپا می آيند و بيش ازهزار ليره خرج مسافرت 
می کنند، حال آنکه کمک آنها به هم کيشان خود در ايران به سالی سيصد ليره 

کوپر به پارسيان هند متوسل . »پارسيان قائد بزرگی می خواهند«: هم نمی رسد
نمايند تا زرتشتی های ايران صاحب  شد و ازآنها خواست کمک وهمراهی
مشيرالملک از زرتشتی ها تمجيد کرد، . مدرسه، مريض خانه و داروخانه شوند

و اخالق و صفات نيک آنها را می » محبوب القلوب ايرانی ها هستند«کسانی که 
هيچ به وطن اصلی خود «پسندند، اما ابرازتأسف کرد از اينکه پارسيان هند

، به همين دليل »ويا بيش از دو نفر دراين مدت نرفته اندمسافرت نمی کنند وگ
است که اين جماعت از اوضاع ايران اطالعات ناقصی دارند، حال آنکه تماس 

پارسيان بايد محبت های هم وطنان را به . بيشتر فوايد بسياری برای طرفين دارد
در بين را » معتبرترين صرافان و تجار ايران«زرتشتی ها از نزديک ببينند و 

حتی داخل اسرار و «هم کيشان خود مالحظه کنندوببينند که زرتشتی ها 
 .هم هستند» دارالشورای ملی

محبت «وزيرمختاربه پارسيان ابرازاعتمادکرد، خودرا از آنها جدا ندانست و از 
او ادامه داد بين تجار خارجه که با . خويش درحق آنان سخن گفت» و سمپاتی

شايد برخی باشند که . ، هيچ اسم پارسی نديده استايران داد وستد دارند
غيرمستقيم با ايران تجارت می کنند، اما به شکل مستقيم کسی در اين موضوع 

او آينده را حائز اميدواری دانست و زمينه فعاليت اقتصادی . مشارکت نمی کند
سر جورج بردوود از خاطرات سال . در ايران را مناسب و گسترده تشخيص داد

خود درهند سخن گفت، در آن زمان او به پارسيان گفته بود اگر می  ١٨٥٥
برده اند، بايد » که از بودن درتحت حکومت انگليس فايده«خواهند نشان دهند 

تربيت شده فرصت های «به نظراو برای پارسيان . برای ايران کاری انجام دهند
وب توصيف کرد او موفقيت پارسيان را در هند خ. درايران وجود دارد» بزرگ
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بی خيالی وبی مالحظه گی پارسيان «و عدم اقدام آنها رادرايران ناشی از
با اين وصف از همان . دانست، زيرا آنها از زندگی خود راضی بودند» بمبئی

وقت توصيه شد و اصرارفراوانی انجام گرفت تاپارسيان به ايران بروند و عقب 
به شکرانه فوايدی که از بودن در « خود را ببينند و» برادران زردشتی«ماندگی 

 .، فايده ای به هم کيشان خود در ايران برسانند»تحت حکومت انگليسی برده اند
پارسيان در اين موضوع، ابراز خوشوقتی کرد و گفته » جنبش«بردوود از آغاز 

وزيرمختار را مبنی بر روابط بيشتر پارسيان با ايران مورد تأييد و تأکيد قرار 
زاغفارخان از تکلم پارسيان به زبان خارجی ايراد گرفت، او زبان را مير. داد
شمرد و فارسی را مظهر » اساس و بقای مليت«و » از امتيازات بزرگ ملی«

اولين ايرادغفارخان اين بود که با وجود ثروت هنگفت، پارسيان . اين مهم ناميد
  .نکرده اند ، کمکی»ترقی و رفاه برادران زرتشتی خود در ايران«نسبت به 

گفته شد اين جماعت محبوبيت زيادی در ايران دارند و عذری برای بی عملی  
دشمنی های مذهبی که در قرون گذشته در تمام نقاط عالم سر «: موجود نيست

راه تمدن و ترقی و ننگ عالم انسانيت بود،خوشوقتم بگويم که در همه جای عالم 
هم جاده ترقی را خواهد پيمود، اما  ايران. »با سرعت نمايان رو به زوال است

ايرانيان . اقدام مهم به کار انداختن و فايده بردن ازثروت های عظيم طبيعی است
علی رغم مشکالت ايجاد شده، ثروت های طبيعی خودرابه کار خواهند انداخت، 

اگر پارسيان، هم وطنان خود را در اين تالش سختی که در استرداد شوکت «اما 
وره کيان دارند، تنها نگذارند تاريخ در آتيه خواهد گفت که شوکت و ترقيات د

که درخدمت دولت «درپايان گرشاسب پارسی .»ساسان دراتفاق پارسيان برگشت
بود وتازه از ايران بازگشته بود، در نطق خود از تغيير اوضاع ايران » هند

ای سخن گفت و ضمن گزارشی از ترقيات کشور و اوضاع و احوال زرتشتی ه
  ). ١٠(ايران،پارسيان را تشويق به رفتن به ميهن باستانی خود کرد
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 ايران به يابی راه برای وطنی جهان های سرمايه تالش

 
بحران مالی، دولت ايران راازپای افکنده بود، وقتی روس وانگليس آشکارا 
شرايطی را برای استقراض تعيين کردند که در حکم شروط استعماری بود، 

 ١٩٠٩در دسامبر . ش کرد تا شايد از منابع خصوصی پول فراهم آوردايران تال
سر جورج بارکلی وزيرمختار بريتانيا در تهران اطالع داد دو تن به نامهای 

وارد ايران شده ) Mr. Osborn(و مستر آسبرن)Joseph Woolf(جوزف وولف 
ه و پيشنهاد معلوم شد وولف به منظورمسائل مالی، با ايران وارد مذاکره شد. اند

کرده است وامی به دولت ايران اعطا کند، مشروط بر آنکه وثيقه آن سهام ايران 
در آن : اين تقاضا فوق العاده مهم بود)١١( .در شرکت نفت انگليس و ايران باشد

زمان يک شرکت بزرگ چشم طمع به سهام نفت ايران دوخته بود و آن هم 
ايه داران يهودی وقت را غنيمت در حقيقت سرم. کمپانی رويال داچ شل بود

 .شمرده و برای مشارکت در شرکت نفت انگليس و ايران به تکاپو افتاده بودند
موضوع وقتی اهميت زايدالوصفی يافت که وولف به شرکت ساموئل و 

در لندن تلگراف کرد تا برای پرداخت وام به دولت  )Samuel and Co(شرکا
زمره نامدارترين صهيونيست های انگليس  خاندان ساموئل در. ايران اقدام کند

ساموئل و شريکش . بودندکه سهمی عظيم درکمپانی شل وشرکت نفت باکوداشتند
که دربسياری از ممالک آسيايی دارای منافعی ) Walter Levy(والترلوی

برای اين . سرشاربودند، می خواستند ابتدا از سرمايه گذاری خود مطمئن شود
ساموئل که در زمره . يت دولت انگليس را جلب کنندمنظورتالش کرد تا حما

 International Oriental(بزرگترين سهامداران سنديکای بين المللی شرقی

Syndicate(.-  مؤسسه عظيم مالی که درکشورهای شرق سرمايه گذاری می کرد
به حساب می آمد با وزارت خارجه بريتانيا وارد  - و سهامداران آن يهودی بودند

سر ادوارد . نزاعی عجيب بين ديپلمات ها و سرمايه داران در گرفت. شدگفتگو 
گری به محض اطالع از قضيه، از نيکولسون خواست موضوع تالش يهوديان 
برای پرداخت وام به ايران را در نزد روس ها علنی کند و بخواهد دولتين يک 
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ع دولتش که حفظ مناف بارکلی برای. زبان ايران را ازگرفتن آن وام منع کنند
عمده ترين آن شرکت نفت بود، مقامات کشور را از عواقب معامله با وولف و 
شرکايش آگاه کرد وقاطعانه گفت دولت انگليس نمی تواند بپذيرد که ايران 

 )١٢. (منابعش را درازای دريافت وام ازمؤسسات خصوصی به گرو گذارد
لتين در مورد اعطای وام وزير امور خارجه انگليس، ساموئل را آگاه کرد که دو

اما وولف اطالع داد دو گروه مالی آماده . از طرف او به ايران مخالف هستند
شده اند که علی رغم ميل وزارت خارجه انگليس در قالب شرکت بازرگانی به 

درمقابل دولتين روس و انگليس، ايران را تهديد . اوضاع مالی ايران کمک کنند
وام تهيه کند، آنها هر عملی را برای حفاظت از کردند اگر از منابع خصوصی 

نواب وزير وقت امور خارجه ايران . منافع خود الزم و ضروری خواهند شمرد
که طرفدار اخذ وام ازمنابع خصوصی بودواز استقراض دولت ايران از يهوديان 
حمايت می کرد، استدالل نمود تصميم دولتين مغاير با استقالل و آزادی ايران 

روس وانگليس روز بعد ) ١٣.(ه در پرتو مشروطه به دست آمده استاست ک
يادداشت وزير خارجه رابرگرداندند، يعنی حتی ادعای او را در مورد استقالل 

باالخره وولف و شرکا دربرابردولتين ناموفق ماندند و ناکام . ايران ناديده گرفتند
 .به لندن مراجعت کردند

يس برای لشکرکشی به جنوب ايران باعث متعاقب اين امراولتيماتوم انگل
حسينقلی خان نواب، پيش از استعفايی . استعفای نواب ازوزارت امورخارجه شد

که به قول نورمن، معاون وزارت خارجه انگليس، ضايعه ای جبران ناپذير بود، 
وی به  ١٩١٠در اواخر دسامبر . دست به مهم ترين اقدام دوره وزارت خود زد

ل الدوله کاردار سفارت ايران درواشنگتن دستور داد تا با مقامات عليقلی خان نبي
. آمريکايی به منظوراستخدام عده ای مستشار برای خزانه داری ايران گفتگو کند

با انگليسی .) Philander Chase Knox(وزير خارجه آمريکا فيلندر چيس ناکس
لت آمريکا خود با اين وصف دو. ها مشورت کرد و آنها مخالفتی ابراز نکردند

 .راازمذاکراتی که درباره شرايط استخدام مستشاران درجريان بود کنار کشيد
)١٤ ( 

می دانيم مستشاری که به ايران اعزام شد مورگان شوستر بود که با نمايندگان 
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نمايندگان کمپانی سليگمن در قلهک . کمپانی سليگمن روابط صميمانه ای داشت
در برخی از . ميهمانی شام دعوت می کردنداقامت داشتند و شوستر را به 

جلسات اينها بارکلی و پاکلوسکی وزرای مختارانگليس و روسيه هم حضور می 
دريکی ازآن جلسات سخن از چهارميليون ليره قرضه به ميان آمد که . يافتند

شوستر حتی وقتی سخن از ناامنی راه . قرار بود سليگمن به ايران پرداخت کند
يان آمد گله کرد که چرا سفارت انگليس نمی گذارد استوکس با های جنوب به م

وی ادامه . او همکاری کند و اينکه چرا انگليس با روسيه عليه او همداستان است
داد با توجه به اينکه سياست های روس و انگليس خالف ترقی ايران است، اگر 

مناسب خواهد در بخش غربی ايران امتيازاتی به دولت آلمان داده شود، بسيار 
بارکلی ازاين کنايه مرعوب و درعين حال خشمگين شد، به گونه ای که . بود

شوستر حامی ). ١٥(شوستر سخن خود را تغيير داد و بحث را مسکوت گذاشت
منافع سرمايه های فرامليتی در ايران بود ودراين راستا حتی از تهديد انگليس 

  .ابايی نداشت
به وزارت خارجه .) Seligman Brothers(نکمپانی برادران سليگم ١٩١٠مه 

تنها چيزی که . انگلستان اطالع داد حاضر به اعطای وامی به دولت ايران است
از سوی دولت . آنها انتظار داشتند اين بود که دولت انگليس از آنها حمايت کند

بريتانيا اطالع داده شد هيچ قراردادی اگر موافقت روسيه را در پی نداشته باشد، 
ً    در اکتبر آن سال دولت ايران رسما  از . ورد تصويب قرارنخواهد گرفتم                                

سليگمن هم مثل وولف و . ليره وام کرد ٠٠٠/٢٠٠/١برادران سليگمن تقاضای 
ساموئل با ديپلماسی پيچيده ای مواجه شد که قصد داشت با حفظ رضايت روسيه 

 .منافع بريتانيا را در منطقه حفظ کند
اين آزمون خود را داده بود و در حقيقت ابزار اجرايی بانک شاهنشاهی قبل از 

سياست دولت انگليس تلقی می شد، پس خطر کردن در سياست خارجی بی فايده 
اعطای وام توسط بانک، هم مانع از سوء ظن روس ها می شد و هم اينکه . بود

 ١٩١١مه  ٨بنابراين، در . باعث پيشرفت ديپلماسی انگليس در ايران می گرديد
درصد در  ٥ليره با بهره  ٠٠٠/٢٥٠/١طريق بانک شاهی وامی به ارزش  از

 ). ١٦. (اختيار ايران قرار دادند و گمرک های ايران وثيقه آن وام آن شد



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ١٣١                                              ١٦       ت م

  

  

. برخالف تصور رايج، روابط شوستر و سفارت روسيه خيلی هم نامناسب نبود
ام دريافت    ً                                                       مثال  وقتی شوسترمی خواست از کمپانی سليگمن چهار ميليون ليره و

کند، وزيرمختارروسيه را در جريان امر قرار داد و رونوشت تقاضای خود را 
از کمپانی مزبوربرای او ارسال کرد و خواستار همراهی دولت روسيه و نفوذ 

در مسئله . شخصی پاکلوسکی وزيرمختار روسيه برای انجام اين امر شد
شوستر . گرفته بوداستخدام استوکس هم وزيرمختار روسيه در جريان قرار 

ضمن ارسال يک نامه يادآوری کرد هر روز که در اعالم نتيجه مذاکرات دولت 
پاکلوسکی . روسيه در اين زمينه تعويق انجام گيرد، کار او مشکل تر می شود

سه روز بعد پاسخ داد هنوز در موضوع استخدام استوکس خبری از دولت 
د علت، خارج شدن امپراتور از اعالم شد شاي. متبوع خود دريافت نکرده است

شوستر می خواست استوکس را استخدام کند، به طوری که با . پايتخت باشد
منافع دولتين در مناطق نفوذشان منافات نداشته باشد، ليکن روسيه در نهايت با 

 .اين موضوع مخالفت ورزيد
 حتی پس از اينکه شوستر از تهران خارج شد، نه روز پس از عاشورای خونين

 : تبريز، پاکلوسکی اين نامه را برای او ارسال کرد
مستر شوستر . ، شخصی است)١٣٣٠مطابق نوزدهم محرم ( ١٩١٢دهم ژانويه 

عزيزم، از مراسله مهربانانه ای که خيلی مؤثر واقع شد کمال تشکر حاصل 
همواره ازتجديد مالقات شخصی بسيار پسنديده و دلنشين شما در آينده ... گشت

با تقديم بهترين آرزوی خوشی سفر شما مستر شوستر ... اهم بودمسرور خو
 ) ١٧.(عزيزم، دوست بسيار صادق شما

پس از شکست روسيه از ژاپن، سياست انگلستان جلوگيری از تضعيف بيشتر 
 . روسيه و تقويت آن کشور در برابر خطر آلمان بود

سر . پذيرفت روسيه و انگليس در چهارچوب اين استراتژی تحقق ١٩٠٧معاهده 
ادوارد گری که مبتکراتحاد با روسيه عليه آلمان بود، اميدوار بود به وسيله 
انعقاد معاهده مزبور،جانشينی اليق برای لردلنسدوان باشد که به همين استراتژی 

زمانی . اين معاهده تا حدی تنازع دو قدرت را در ايران حل کرد. اعتقاد داشت
ود، آلمانی ها بهتر درک کردند ريشه اين همه که اتحاد مثلث در شرف انجام ب
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جوش و خروش انگليسی ها با آنها مرتبط است، يعنی سياست اروپايی انگليس 
آلمان بيشتر درعثمانی تکاپو می کرد و هدف عمده اش به . حل مسئله آلمان بود

درست در اوج تکاپوی اين کشور در آسيا، . دست آوردن امتياز راه آهن بود
روس در پوتسدام با امپراتور آلمان ديدار کرد و نتيجه آن هم معاهده امپراتور 

بارون  ١٩١١مطابق با چهاردهم ژانويه  ١٣٢٩در دوازدهم محرم . پوتسدام بود
ديپلمات با هوش آلمانی )aron Marshal von Bieberstein(مارشال فون بيبرشتاين

بوط به کشيدن راه آهن                                               ً   مقيم استانبول اعالم کرد معاهده روس و آلمان صرفا  مر
طبق عهد نامه مزبور دو دولت از . ايران و اتصال آن به راه آهن عثمانی است

اتحاد با هر قدرت ثالثی که قصد آغاز جنگ عليه ديگری را داشت، اجتناب می 
آلمان پذيرفت اياالت شمالی ايران حوزه نفوذ روسيه است و روسيه . ورزيدند

قرارشد سرمايه آلمانی در شمال . احداث کندحق دارد درآن منطقه راه آهن 
اتصال تهران . ايران جنبه حمايت از روش سياسی روسيه در ايران داشته باشد

به خانقين درسرحد عثمانی نيز بايد با سرمايه مشترک و نظارت روسيه انجام 
 .می گرفت

از طرفی روسيه منافع تجاری آلمان را درمنطقه نفوذ خود به رسميت می 
. و حمايت سياسی خود را از احداث راه آهن بغداد به خانقين اعالم نمود شناخت

امتياز احداث راه آهن از بغداد تا خانقين و از آنجا به تهران در انحصار دولت 
آلمان بود و روس ها وعده دادند، اين خطوط به راه آهن شمال که توسط آنها 

 .احداث خواهد شد، متصل گردد
روسيه تالش کردند يک شرکت بين المللی برای احداث سرمايه داران متنفذ 

اين راه بايد از قفقاز تا بلوچستان ايران . خطوط راه آهن ايران به وجود آورند
قرار بود سرمايه اين شرکت از روسيه، فرانسه، انگليس و . امتداد می يافت

ن احتمال داشت از آلمان ها هم برای مشارکت در اي. ساير کشورها تأمين شود
قرارشد يک هيأت مديره تشکيل شود تا ابتدا امتياز . طرح دعوت به عمل آورند

اگر . مربوطه را از ايران اخذ کنند و سپس شرکت بين المللی را تأسيس نمايند
اين راه احداث می شد طول مدت مسافرت از لندن به بمبئی، به يک هفته کاهش 

 .می يافت
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زآنجا به رشت، تهران، کرمان، بلوچستان راه آهن جديد از باکو آغازمی گرديدوا
خطوطی که درمناطق تحت نفوذ روس و انگليس بود، . و نوشکی منتهی می شد

راه آهن سراسری توسط شرکت بين . زير نظارت همان دولت ها قرارمی گرفت
طول خط راه آهن . المللی احداث می شد وزيرنظرهمان شرکت قرار می گرفت

مايل  ٥٧٠٠بمبئی  -مايل می شد و تمام مسير لندندر ايران حدود يکهزاروصد 
درصد کمتر از راه های  ٢٠خرج سفرازطريق اين خط . تخمين زده می شد

اين راه سريع ترين وکوتاهترين راه انتقال کاالهای تجاری ازلندن به . ديگربود
يکی از وکالی دومای ). ١٨(بمبئی بود، پس بسيارسود آور تشخيص داده می شد

برای تحصيل مساعدت وهمراهی فرق ماليه انگليس درمسئله « روسيه که
مسافرت به لندن نموده ]وسپس[کشيدن راه آهن قفقازازداخل ايران به بلوچستان، 

 ) ١٩. (، درمراجعت نسبت به مساعدت های انگليسی ها ابراز رضايت کرد»بود
د و اما در مقام عمل طرح احداث راه آهن ايران بامشکالت زيادی مواجه بو

فرانسه از مشارکت در اين طرح . پيش بينی می شد هرگز عملی نخواهد گرديد
سرمايه داران فرانسوی حاضر به . سر باز زد، زيرا برای خود منفعتی نمی ديد

در لندن هم . خطر کردن در اين منطقه خاص نبودند و به روسيه اعتماد نداشتند
ه می شد راه آهن ايران به جای پنداشت. طرح روسيه با عدم استقبال مواجه گرديد

به . منفعت برای انگليس وهند، به موقعيت بريتانيا درهندوستان صدمه خواهد زد
دليل خودداری انگليس وفرانسه ازهمکاری، طرح روسيه با شکست مواجه شد، 

از . زيرا روسيه نمی توانست با منابع و وسايل خود به اين اقدام مبادرت ورزد
نگليسی ها معتقد بودند طرح مزبور تمام ايران را به منطقه نقطه نظر سياسی، ا

                                ً                                      نفوذ روسيه مبدل خواهد کرد، مضافا  اينکه اين طرح نفوذ نسبی انگليس را در 
مديرامورشرقی وزارت خارجه روسيه، اعالم کرد . آسيای ميانه نابودمی کند

ايران بهتر     ً                                                          فعال  بايد درانتظار خاتمه راه آهن بغداد ماند، تا آن هنگام اوضاع
                                                    ً             مشخص خواهد شد، يعنی طرح راه آهن روسيه برای ايران فعال  بر روی کاغذ 

 ) ٢٠.(باقی ماند
مهم ترين دليل عدم اعتماد فرانسه وانگليس به روسيه، اظهارات صدر اعظم 

طبق اظهارات او ائتالفی بين روسيه . آلمان در رايشتاگ، مجلس ملی آلمان بود



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ١٣٤                                              ١٦       ت م

  

  

ن حاصل شده بود،اين امر افکار عمومی را در فرانسه و آلمان بر سرمسائل ايرا
مطبوعات محافظه کارانگليس اين تفاهم را که به کلی عليه . به هيجان آورد

» تنهايی انگليس«پال مال گازت از. منافع آنهابودبا سوء ظن تعقيب می کردند
ر طبق اين مقاله اتحاد آلمان و روسيه معادالت قدرت را د. بحثی به ميان آورد

در . تهران به هم می زد و روسيه را در مقام وموقعيت بهتری قرار می داد
صورت اتحاد روسيه و آلمان، انگليس درآينده اقتصادی ايران نمی توانست 

ائتالف دوقدرت بزرگ .    ً         عمال  لغومی شد١٩٠٧سهمی داشته باشد وحتی قرارداد 
دور يا نزديک  مهم نبود خطر. خطرديگری هم داشت و آن تهديدهندوستان بود

انگليسی ها می خواستند روسيه . بود؛ مهم اين بود که خطراحساس می شد
را محترم شمارد وبواسطه مذاکرات و عهدنامه هايی که بدون ١٩٠٧قرارداد 

در همين زمينه . اطالع انگليس باسايرممالک منعقد می کند، آن را متزلزل نکند
 ) ٢١.(     ً              شديدا  اعتراض می کرد سفير انگليس در سن پترزبورگ بايد به روسيه
اظهارداشت بين » نوويه ورميا«وزير خارجه روسيه در مالقاتی با خبرنگار 

منافع روسيه . روسيه و آلمان درموضوع ايران توافق هايی به عمل آمده است
درشمال ايران ازطرف آلمان تأييدشد وقيصر آلمان فقط به رعايت سياست 

و درخواست کرد راه آهن ايران به خط بغداد درهای باز اقتصادی اصرار نمود 
بندری در شمال غربی فرانسه که  - قراربود خط آهن ايران؛ کاله. اتصال پيدا کند

را به کلکته مربوط نمايد و با اين  - از مراکز اقتصادی اروپا محسوب می شد
به . حساب يک راه آهن چهارهزار کيلومتری را تحت نفوذ روسيه درمی آورد

ل بود که روس ها می خواستند هرچه زودتر کارخود را در ساختن اين همين دلي
تا اين ايام تجارت . اما يک مسئله مهم دراين بين وجود داشت. مسيرآغاز نمايند

روسيه درشمال وغرب ايران انحصاری شده بودوعرضه ديگر کاالهای بيگانه 
تداد می يافت، باب اگر راه بغداد تا خانقين به ايران ام. با مشکالتی مواجه بود

مناسبات اقتصادی با آلمان با کمال سهولت گسترده می شد، و اين تنها چيزی بود 
مطبوعات روسيه رقابت های آتی را بين دو . که آلمان ها طلب می کردند

کشوراروپايی مدنظر قرار می دادند ودولت خودرا به حزم و احتياط دعوت می 
ز اهميت راه تبريز، بايزيد، ارزروم و درهمين حال مطبوعات آلمان ا. کردند
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اين راه تجاری، درزمانی که اقتصاد ايران در . طرابوزان بحث می کردند
مدير امور شرقی . معرض نابودی قرارداشت، توجهات را به خود جلب می کرد

وزارت امورخارجه روسيه که با امپراتوربه پوتسدام رفته بود، اعالم کرده بود 
به طرابوزان امتداد يابد برای آناتولی شمالی اهميت زيادی راهی که از تبريز 

روزنامه روسکويه اسلووواز قول او خاطرنشان کرد از آنجايی که احداث . دارد
يک خط آهن در نزديک حدود قفقاز حائز اهميت زيادی برای روسيه است، 
وروسيه نمی تواند فقط دربرابرآن تماشاچی باشد، خط آهن ديگری را که به 

از زمانی که روسيه دو بندر تجاری باطوم و . نوب امتداد يابد پيشنهاد می کردج
 - پوتی درگرجستان واقع در سواحل دريای سياه را توسعه داده و راه آهن باکو

                                               ً               دريای سياه را تکميل کرد، تجارت آناتولی و مخصوصا  ترانزيت تجاری  -تفليس
 .آن را دچار تنزل نمود

بوزان اهميت درجه نخست اقتصادی داشت، اما تا آن تا سی سال پيش بندر طرا
پيش بينی می شد درآينده ای نزديک اين . زمان به درجه چهارم وپنجم رسيده بود

طرابوزان  -اين مهم راه تاريخی تجاری تبريز. بندر از تجاری بودن خواهد افتاد
را در معرض تهديد قرارمی داد، درحالی که اين راه در قرون وسطی محور 

پس از کشف آمريکا و راه هندوستان، تجارت شرق و . تجارت شرق وغرب بود
با اين وصف تا چندی پيش اين راه .        ً                                متعاقبا  اهميت راه مذکوررو به تنزل گذاشت

بعد از جنگ . برای روابط تجاری اروپا و ايران اهميت بسيار زيادی داشت
افتاد و خط آهن روسيه و عثمانی که دو بندر باطوم و پوتی به دست روسيه 

اگر .                                                        ً          ماورای قفقازاحداث شد، ديگرترانزيت تجاری آناتولی هم کامال  محو گرديد
تجارت آناتولی هنوزحيات ورمقی داشت به واسطه موقعيت مناسب ارزروم 
بود، اين شهر درمسيرتبريزبه طرابوزان قرارداشت و کاروان های تجاری در 

خود را مستحکم می کرد و در آن اگرطرابوزان موقعيت . آنجا گرد می آمدند
 .راه آهن احداث می شد، بازهم همان اهميت سابق را پيدا می نمود

برای فعال نگه داشتن طرابوزان بايد برای ارزروم هم، کاری می شد، زيرا 
روسيه سعی می کرد تجارت ايران وآناتولی را همواره در دست خود داشته 

تدارک ديده شده و کميسيون مختلطی  در باطوم امکانات اقتصادی مهمی. باشد
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در تفليس ايجاد شده بود که پيشنهاد کرد راه آهن قفقاز تا تبريز و ارز روم کشيده 
دومای دولتی روسيه تصويب کرد اعتبارات الزم برای امتداد راه آهن تا . شود

در حدود عثمانی درنظر گرفته شود، نيز برای احداث راه آهن » ساری قامش«
 - از طرف ديگر راه والدی قفقاز . بريز اعتباراتی تخصيص داده شدجلفا به ت

 .تفليس به رغم مصارف بسياری که داشت تا چند سال ديگر خاتمه می يافت
اين پيشرفت، . روسيه تالش داشت ازاين طريق راه خود را به جنوب بگشايد

ر دراين حال اروپا د. عثمانی و آسيای غربی را هم موردتهديد قرارمی داد
جستجوی وسايل و تمهيداتی برای حفاظت از استقالل ايران در برابر روسيه 

طرابوزان می  -بود و برای اين مقصد قابل اعتمادترين راه را خط آهن تبريز
محافل غربی معتقد بودند يادداشتهای تهديد آميز و ميتينگ دادن هيچکدام . دانست

سايه آزادی اقتصادی می تواند ايران فقط در . راه حل مناسبی برای ايران نيست
اگر ايران از نظراقتصادی از روسيه مستقل می . ازچنگال روسيه خارج شود

طرابوزان، حتی با ناديده  -راه تبريز. شد، استقالل سياسی آن هم محفوظ می ماند
تهران بيشتر از کليه راه های ديگر برای اقتصاد ايران اهميت  - گرفتن راه بغداد
موردتهديد روسيه قرار می گرفت، آذربايجان  ه ايالتی که هميشهداشت، زيرايگان

 ) ٢٢.(بود
، مدت قراردادهايی که طبق آنها روس و انگليس توافق کرده ١٩٠٨در سال 

آنچه باعث می شد . بودند، از احداث خط آهن در ايران اجتناب کنند، خاتمه يافت
ن دهند يکی تکان های انگليسی ها بيشتر از گذشته به طرح راه آهن اقبال نشا

وديگری وحشت از احداث خط آهن توسط آلمان  ١٩٠٧شديد ناشی از قرارداد 
بنا بود راه آهن ايران از بنادر مختلف خليج . درعراق عرب وغرب ايران بود

 .فارس عبور کند و سپس يزد را به نوشکی يا کراچی متصل نمايد
آهن ايران در مجلس عوام  از دوره سلطنت ناصر الدين شاه در مورد کيفيت خط

کميته منتخب اين مجلس معتقد بود راه آهن بايد به گونه ای باشد . بحث شده بود
که بتواند با کشتی هايی که از هندوستان به مقصد بصره در رفت و آمد بودند، 

آنها با امتداد راه آهن ايران به مرزهای هند به شدت مخالفت . ارتباط برقرار کند
وره مشروطه هم مأمورين انگليسی درايران، اصرار می ورزيدند درد.می کردند
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به اين ترتيب خط آهن ايران باخطوط . راه آهن مزبور بايد از کارون آغاز شود
وزيرمختار انگليس . کشتيرانی لينچ وازآنجابا کشتی های اعزامی ازهند می شد

. نمودبرای عملی ساختن منظور خود خط آهن خرمشهر به خرم آباد رامطرح 
اين راه از همدان عبور می کرد، يعنی جايی که چهل درصد صادرات انگليس 

خط تجاری همدان . به ايران از آنجا به نقاط مختلف کشور ارسال می گرديد
       ً                                                                   مستقيما  با بغداد درارتباط بود؛ يعنی نقطه ای که يکی از مراکز مالی ساسون ها 

عمليات احداث راه آهن  اهميت ديگر اين راه خنثی ساختن. محسوب می شد
 .توسط آلمان ها بود

او پيشنهاد . در همين ايام مديرعامل شرکت نفت انگليس و ايران وارد ماجرا شد
کرد راهی از اهواز به تهران کشيده شود که در مسير آن شهرهای شوشتر، 

محاسبات نشان . دزفول، بروجرد، کرمانشاه، همدان، اراک واصفهان قرارگيرند
برای احداث راه . ينه اين خط بيشتر ازدوتا سه ميليون ليره نمی شدمی داد هز

کمپانی لينچ، شرکت نفت انگليس و ايران و . آهن مزبور، سنديکايی تشکيل شد
            ً                 ؛ يعنی دقيقا  گروههای مالی ای )٢٣(بانک شاهنشاهی اعضای اين سنديکا بودند

حبان امتياز به قرار بود صا. که بر شاهرگهای حيات اقتصادی کشورمسلط بودند
شکلی انحصاری تا شعاع پنجاه کيلومتری اطراف خط حمل و نقل را در 
اختيارداشته باشند؛ ازحقوق گمرکی معاف باشند؛ بتوانند به هر ميزان که می 
 .خواهندزمين تهيه کنند والبته هزينه مساحت کردن آن رادولت ايران بپردازد

ضاع و احوال قرارداد پوتسدام اين طرح هرگزاجرا نشد، زيرادرهمين او) ٢٤(
منعقد شد و انگليس برای اينکه روسيه را از خود خشنود سازد، سياست يکی به 

از طرف ديگر اندکی بعد جنگ اول جهانی . نعل يکی به ميخ را در پيش گرفت
در گرفت و بعد ازجنگ هم انگليس مسئوليت هايی را دربستن راه نفوذ حکومت 

آن زمان مصادف با حوادث . قفقازبرعهده گرفت بلشويکی در شمال ايران و
رضاخان بعد از رسيدن به سلطنت طرح . کودتای رضاخان و تحوالت بعدی بود

 .راه آهن مزبور را به انجام رسانيد
از همان عصر مشروطه يکی ازمأموريتهای آرنولد ويلسون، از مديران شرکت 

ن احداث خط آهن در جنوب نفت انگليس و ايران، آن بود که تحقيق کند آيا امکا
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ايران وجود دارد يا خير؟ تا دوره مشروطه راههای ايران اتومبيل رو نبود و 
کمپانی برادران لينچ هميشه متجاوز ازنهصد رأس قاطر برای حمل و نقل در 

طبق دستورحکومت هند، اوبايد امکان احداث خط آهن از . اختيار داشت
را بررسی می کرد و اينکه اگر  خرمشهر يا خورموسی به بروجرد وهمدان

امکان احداث اين خط وجود دارد هزينه های الزم چقدر خواهد بود؟ او حدود 
                                               ً                        يک ماه کليه اسناد و اوراق و نقشه هايی را که قبال  راجع به اين موضوع تهيه 
شده بود مطالعه کرد؛ سر پرسی کاکس هم توضيحات الزم را می داد و او را 

کاکس بارها لزوم احداث راه آهن را . امور آشنا می کرد نسبت به جريان واقعی
به مقامات مافوق گزارش کرده بود؛ وزارت خارجه بريتانيا هم با اين امر موافق 
بود، اما دولت به داليلی صالح نمی دانست طرح را با نمايندگان مجلس عوام در 

او . يق کردويلسون درلرستان هم پيرامون مأموريت خود تحق) ٢٥. (ميان گذارد
نوشت قرار است راه آهن سرتاسری ايران از خليج فارس به دريای خزر کشيده 

تحقيقات او درخورموسی هم سه روز متوالی طول کشيد و به اين ). ٢٦. (شود
 نتيجه رسيداگرقرارباشد روزی درايران راه آهن سراسری ايجادگردد، خور

زيرا خاک ايران را به خليج موسی مناسب ترين منتهی اليه اين خط خواهد بود؛ 
همان طورکه باالترگفتيم انگليسيها بالفاصله برای ). ٢٧.(فارس متصل می کند

سنديکای راه آهن ايران، طبق گزارش . احداث خط آهن يک سنديکا تشکيل دادند
 :چارلزگرينوی مدير شرکت نفت انگليس و ايران مشتمل بر اعضای زير بود

گ دارسی، .لرد استراتکونا، د: ليس وايرانازطرف گروه شرکت نفت انگ. ١
 .چارلزگرينوی و تعدادی ديگر

. توماس جکسون، تامسون، گوردون و ه: ازطرف بانک شاهی و شرکت لينچ. ٢
 .لينچ. ب
بيوکانان و شرکاء، نيز لرد . آ.و: انگليس - از سوی شرکت کشتی رانی هند . ٣

 .اينچوکيپ
باورينگ، . ب. ت: عمومی انگليس از طرف تراست سرمايه گذاری و امنيت. ٤
 .ويليامسون و شرکا. ب

گروه خصوصی ديگری موسوم به ويتمن پيرسون که لرد کاودری، کالرندون 
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. هايد و شرکا در آن به چشم می خوردند هم از ديگر اعضای هيأت مديره بودند
ِ                                  بيشترين تعداد اعضای اين سنديکا از آن  شرکت نفت بود که به جز افراد ذکر                                     

داالس، فرانک .و. کارجيل،تاربت فلمينگ، سی. ت. ه کسانی مثل جشد
قرار بود سرمايه اين راه ). ٢٨(آدامسون در آن ديده می شدند. و. ر. استريک، و

از طريق گرو گذاشتن عوايد دولتی ايران تأمين گردد، البته گفته شده بود عوايد 
هنوز احداث نشده  راه آهن هم ضامن اجرای قرارداد است؛ ليکن راه آهنی که

بود، چگونه می توانست درآمد داشته باشد؟ جالب اينکه حتی خط سير راه آهن 
درسنديکايی که حتی يک ايرانی هم در آن حضور . ايران هم ترسيم شده بود

                                                           ً         نداشت، يک تصميم مهم اقتصادی و سياسی گرفته شده بود که صراحتا  گفته می 
ارگرفته است؛ اما سنديکا می خواست شدمنافع تجارتی انگليس در آن مدنظرقر

اين همه در . هزينه اجرای آن را از مردمی بگيرد که روز بروز فقيرترمی شدند
دوره مشروطه روی می داد و احزاب سرگرم زدوخورد و فحاشی به هم بودند 
و در اين باب بحث می کردند که آيا شرايط ايران هم مثل انگليس است که در آن 

در حالی که انگليسی ها ! برال ومحافظه کار وجود دارد يا خيراحزاب کارگر، لي
و شرکای غربی دنيای سرمايه داری، ايران را غارت می کردند و هر روز 
برنامه جديدی برای نقض استقالل کشور در دستورکارخود قرار می دادند، 
رجال سياسی ايران سرگرم دعواهای جاهالنه و بی مورد خود بودند؛ مصالح 

 .جلوی پای منافع شخصی و فردی قربانی شده بودملی 
اعضای سنديکا پيش بينی می کردند تنها منبع مهم درآمد ايران، يعنی مازاد 
درآمدهای گمرک که بعد از کسربدهی بابت وامهای گذشته عايد دولت ايران می 
شد، تکافوی اين طرح عظيم را نخواهد داد؛ اما پيشنهاد می کردند دولت ايران 

ات های جديد وضع کند يا اينکه خزانه داری ايران منابع درآمدی جديدی مالي
 . برای اين منظور پيدا نمايد

سرمايه داران غرب و باالخص انگليس تمايلی به سرمايه گذاری در بيابان های 
مطبوعات اروپا هرروزاين نکته رامطرح می کردند که در ايران . ايران نداشتند

سی وجود دارد و هيچ تضمينی برای آينده سرمايه به شکل عميق ناامنی سيا
به همين جهت پيشنهاد شده بود اوراق قرضه منتشر شود . گذاری موجود نيست
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سنديکا به شکلی ). ٢٩(تا از اين طريق سرمايه اوليه احداث راه آهن تأمين گردد
عنوان کرد؛ در حالی که آنها به طرف » دولتی«خودخواسته راه آهن ايران را

نی به دليل تمايل دولت اين کشور برای نظارت بر خطوط آهن ايراد می ايرا
سرمايه ساالران بيگانه می خواستند با پول مردم فقير ايران و با ماليات ! گرفتند

ستانی مضاعف از مردمی که به قوت اليموت محتاج بودند، هزينه های احداث 
  .راه آهن سراسری خود را تأمين نمايند

 
  کشور اقتصادی بحران و مجلس

 
وقتی اين تحوالت در کنارگوش مجلس ايران جريان داشت، چه راه حلی برای 
مقابله با بحران درپيش گرفته شد؟ در دوره دوم مشروطه در حالی که شرکت 
های خارجی برای غارت ايران با هم مسابقه گذاشته بودند و در اين حال مردم 

د اليحه برای ترميم بودجه دولت در فقر و ناامنی غوطه می خوردند، مجلس چن
در دوره دوم مشروطه، برای . تصويب کرد که به شوخی بيشتر شبيه بود

اين اليحه . نخستين باردولت اليحه بودجه ساالنه تهيه کرد و به مجلس تقديم نمود
تحت نظارت مرتضی قلی خان صنيع الدوله، وزير ماليه تهيه شده بود؛ اما 

طبق اين . ه مجلس تقديم شد، وی به قتل رسيده بودهنگامی که اليحه بودجه ب
ميراث يک دوره تقلب بی لگام و مرده «بودجه بندی قروض خارجی ايران که 
بود، يک کاسه شده و به قرضی ثابت » ريگ يک دربار فاسد و بی آبروی قديم

صفحه وضع مالی ايران در آن زمان  ٧١در . با سود معين تبديل گرديده بود
صفحه ديگر هم مشتمل بر عايدات و مخارج کشور بود و  ٦٠بود و تشريح شده 

هم چنين قوانين ثبت . سهميه هر وزارتخانه از بودجه کل کشور معين شده بود
 .اسناد برای نخستين بار در اين زمان تدوين گرديد

در همين دوره قوانين بسياری از تصويب مجلس گذشت که صبغه اقتصادی 
قانون ماليات نمک بود که درجای خود شرح داده خواهد  ازمهم ترين آنها. داشت

اين ماليات به پيشنهاد فراکسيون دمکرات به منظور تحصيل درآمد برای . شد
چون اين قانون در . دولت تعيين گرديد و رديف ثابتی برای آن در نظر گرفته شد
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س مقام عمل با اشکاالت زيادی مواجه شد، باز هم فراکسيون دمکرات آن را پ
دمکرات ها به جای ماليات برنمک، اين بار ماليات . گرفت و به طورکلی لغوشد

 .بر امالک و مستغالت را پيشنهاد کردند که البته باز هم پيشرفتی نداشت
در حالی که منابع غنی نفت ايران به دست شرکت نفت انگليس و ايران غارت 

می توانست درآمد می شد و در حالی که منابع ديگر کشور به شرط استحصال 
هنگفتی عايد کشور کند، نمايندگان بی خبر ازهمه جابرای جبران کسری بودجه 

ماليات بروسائط نقليه و ماليات گرفتن از ! ماليات بر روده حيوانات وضع کردند
مشهور » قانون روده«روده کليه حيواناتی که برای خوردن ذبح می شدند و به 

ز ديگر قوانين مهم مصوب مجلس قانون ا. بود، ازمصوبات مجلس دوم بود
طبق اين . تصويب شد ١٣٢٩ربيع االول سال  ١٢تحديد ترياک بود که در تاريخ 

اين قانون در حقيقت در . قانون از هر مثقال ترياک سيصد دينار دريافت می شد
اما نه ماليات نمک و نه ). ٣٠(زمره ماليات های غير مستقيم به حساب می آمد

ونه قانون روده نمی توانست در آن شرايط گرهی از کار فروبسته  ماليات ترياک
 .ايران بگشايد

توليد و مصرف ترياک در ايران تا اواسط قرن نوزدهم بسيار اندک بود؛ مقدار 
از نيمه ). ٣١(اندکی از اين کاال از طريق بوشهر به خارج کشور صادر می شد

کنسول . ياک ترقی کردقرن نوزدهم به بعد بود که تقاضا برای محصول تر
سه برابر بيشتر از  ١٨٦٧انگليس پيش بينی نمود صادرات ترياک ايران به سال 

دوسال بعد صادرات اين محصول . اين ترياک به چين صادرمی شد.معمول باشد
به زودی سود حاصله ازفروش ترياک، توجه کشاورزان .بيش ازچهار برابر شد

تمامی اراضی مناسب در يزد و اصفهان و       ً تقريبا  . ايرانی را به خود جلب کرد
برخی نقاط ديگر به کشت خشخاش اختصاص يافت و حتی از کشت محصوالتی 

درهمين . مثل گندم که قوت اليموت مردم را تشکيل می داد، خودداری گرديد
اين عوامل دست به دست هم دادند . دوره،سالهای خشکسالی ايران هم آغازگرديد

 .را به ارمغان آوردند ١٨٧١- ٧٢بزرگ سال های  ومرگ های ناشی از قحطی
در سال های . اما اين امر هرگز باعث کندی روند توليد و تجارت ترياک نشد

اما کمتر از ده سال بعد اين ميزان به . جعبه بود ٨٧٠قحطی، توليد ترياک فقط 
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کليه اين محصول به استثنای اندکی که از . جعبه رسيد ٧٧٠٠حجم باورنکردنی 
در بازار هنگ کنگ، . کرمانشاه به بغداد صادرمی شد، به چين می رفت طريق

دالر  ٥٣٩ترياک مرغوب ايرانی طرفدارزيادی داشت و قيمت آن تا جعبه ای 
نخستين محموله های ترياک ايران، به جاوه صادر می شد و از آنجا . باال رفت

 . به بندر هنگ کنگ و سنگاپورانتقال می يافت
درست در . يات بستن برمحصول بی ارزشی مثل نمک بودمسئله ديگر، مال

شرايطی که بانک شاهنشاهی بيالن سود خود را منتشر می کرد، در مجلس 
آنها به جای اينکه برنامه درازمدتی جهت رفع . ايران مباحثی ديگرجريان داشت

بحران های مالی کشورجستجو نمايند، طرح قانونی انحصار معادن نمک را از 
دمکرات ها به اين دليل به اليحه رأی مثبت دادند و پيرامون . انيدندمجلس گذر

آن جاروجنجال براه انداختند که می گفتند نمک، اغلب صرف پلو و چلو متمولين 
می شود و ازطريق انحصار اين محصول چهار کرور به عايدات مملکت افزوده 

د از منابع داخلی گفته می شدبرای اينکه از خارجه استقراض نشود، باي. می شود
نخستين گام در اين مسير را انحصار . اما راه حل آنها اشتباه بود. قرض کرد

اگردولت . انحصار نمک فشار زيادی به مردم وارد می کرد. نمک می دانستند
. برنمک ماليات می بست تنها چيز ارزانی که در اختيار مردم بود گران می شد

مه هياهو بپا کرده بود،همگام با نمايندگان ايران نو که برای انحصار نمک آن ه
مدافع اليحه که اغلب دمکرات بودند، برای مقابله با مخالفين از ابزار خشونت 

در حالی که نفت ايران به يغما می رفت، دمکرات ها برای ماليات . بهره جست
 : نمک رگ گردن کلفت می کردندوبا زبانی به اصطالح انقالبی می نوشتند

يت ملی نبايد که از هياهوی شوم اين جغدان نکبت شعار متأثر غيرت و حم
مهر درخشنده همت مجدانه . گشته، ميدان را خالی نمايد و هرگز هم نخواهد کرد

الزم است به ميدان بيايد تا اينکه اين شب پره های پست فطرت و دون خصلت 
 ). ٣٢(به کنج های تاريک کثيف خود فرو روند

روضه خوانی بود که عليه اليحه انحصار نمک سخن گفته  اين پاسخ ايران نو به
 .و اظهار کرده بود فقرا از آن اليحه آسيب خواهند ديد

 : اين طرح ها تقليدی از اقدامات انقالبيون فرانسه در دوره انقالب کبير بود
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بله آن جاها که اين قبيل ماليات ها را گرفتند اول حوائج مردم را کم کردند، بعد 
اينجا حوائج به جای خود، بلکه روز به روز باالتر می . د را زياد کردندهم درآم

همين . زور می آيد و تمکين نمی کنند] به مردم[البته . رود، درآمد هم نيست
دباغ سالی مبلغی نمک بايد استعمال کند، به اين قيمت چرم گران درست می 

همه نمک الزم روغن، کره، کشک، گاو، گوسفند . شود و خريدار کم می شود
مختصر، کارغلط بود وبعد ازضرر زياد يا موقوف می کنند يا مردم برهم . دارد

اما دولت چه کند پول می خواهد قرض کند مانع ... می زنند ياعلما حرام می کنند
آن وقت تعرضی هم دارند چرا کارها . ماليات می خواهد نمی دهند. می شوند

 ). ٣٣(س نمی شودمرتب نمی شود و اينجا برلن يا پاري
گوسفندهای . نتيجه اينکه با اين اليحه ظلم بزرگی به فقرا و حيوانات آنان شد

الموت چون کم نمک خورده بودند الغرشدند و از بابت شير و لبنيات خسارت 
از . چهل وپنج هزارتومان عوايد سه ماهه نمک الموت بود. های زيادی وارد شد

ومان مقرری ماهيانه متصديان وصول اين مبلغ بيست هزار و صدوهشتاد ت
ماليات می شد، بقيه آن برای مأمورين نظامی، خرج سفر، هزينه پست و 

در حقيقت مخارج کسانی . تلگراف و کرايه منزل مؤديان مالياتی خرج می شد
می شد، فقط بر تعداد مأمورين ين ماليات پرداخته  اکه خود درآمد داشتند از

ناری به خزانه نمی رسيد تا به مصارف الزمه دولتی افزوده شده بود ودي
درباره رفع ماليات نمک و  ١٣٢٩باالخره در اوايل ربيع االول سال ). ٣٤(برسد

سليمان ميرزا پيشنهاد . اين بار هم از طرف دمکراتها اليحه ای تقديم مجلس شد
او طبق . کرد ماليات نمک برداشته شود و به جای آن ماليات مستغالت بگذارند

امنامه حزب دمکرات، ماليات مستقيم را حتی االمکان بر غيرمستقيم ترجيح مر
می داد، ليکن اشاره کرد ماليات های غيرمستقيمی که برای ترقی و توسعه و 

 ) ٣٥.(ترويج صنايع داخلی ضروری است برقرار خواهند ماند
ازديگر ايرادات اقليت درمجلس دوم، استيضاح وزارت داخله در باب انحصاری 

ازآنجايی که نان خوراک عموم مردم بود، . شدن فروش نان درتهران بود
قوام السلطنه . انحصار فروش نان همان انحصار فروش گندم به حساب می آمد

معاون وزير داخله انحصار را تکذيب کرده بود، اما اقليت گفتند رعيت به هر 
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اگر . انحصار حال ناچار است گندم را به نانوا بفروشد و اين چيزی نيست جز
خريدار فقط نانوا باشد، قيمت گندم کاهش می يابد و ضرر متوجه رعيت می 

  :تقی زاده گفت. شود
اين را من يک ننگ بزرگ و يک لکه برای آزادی خودمان می دانم که بگويند 
برای مالحظه ازجماعت شهری که در منی صد دينار نان را ارزان بخورند، 

ود که تمام زندگانيش رااز چهار خروار گندم بايد مبالغی ضرر بررعيتی وارد ش
بدهد، لباسش، قندش و چايش و تمام ملزوماتش را ازپول آن گندم بايد تحصيل 

  ...کند، اين ترتيب درحق آنها ظلم فاحش است
قوام پاسخ داد تعيين نرخ بر عهده بلديه يا همان شهرداری امروز است و بلديه 

با اين وصف وزارت داخله با انحصار . رد کندنمی تواند به کلی انحصار را 
. فروش گندم مخالف است و کمپانی خاصی هم برای اين کار تشکيل نشده است

يعنی اينکه به هر حال چه بخواهيم و چه نخواهيم واقعيت اين است که انحصار 
در کمال شگفتی تقی زاده در همين . وجود دارد و اين ربطی به دولت ندارد

اين طرح ها و لوايح که به فرض موفقيت . خود را پس گرفتجلسه اعتراض 
کوچکترين مشکلی از گره فروبسته اقتصاد ايران بگشايد، ناشی از  نمی توانست

  .غفلت از مهم ترين منبع درآمد کشور يعنی نفت بود
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  دوم فصل
  

  انگليس و ايران  نفت شرکت برای راناي   ُ بع د اهميت
 

 خورشيدی ١٣١١-١٣٠٥ميالدی  ١٩٣٢-١٩٢٦
  
تاريخ بريتيش «کتاب  پيشگفتار  در) Ronald W. Ferrier,( فرير.دبليو .     ٌنالد  ور

   : آورده است » ١٩٣٢تا  ١٩٠١ين سالهای پتروليوم که ب
من متقاعد شده ام که او تنها : "در باره رضا شاه نوشت ١٣٠٤لورين در اواخر 

مرديست که ميتواند بکارهای اين کشور سر و سامان دهد و کشور را در راه 
در يک  ١٣٠٥چند ماه بعد در پنجم ارديبهشت ) ١." (پيشرفت واقعی قراردهد

گيز با شکوه و درخشان افسر پيشين تيپ نظامی قزاق که نخست مراسم شگفت ان
  َ                 کد من رئيس تعين شده  )٢(. وزير شده بود بنام رضا شاه پهلوی تاجگذاری کرد

شرکت نفت ايران و انگليس برای تاجگذاری دعوت شده بود، او تصميم گرفته 
زمی برای بود به ايجاد و برقرار کردن روان دوستانه بيشتر و ايجاد کردن مکاني

نگهداشتن رابطه نزديکتری با دولت ايران که تا پيش از اين امکان پذير بوده 
او احتياج به گفتگوهای مستقيم بين دولت ايران و شرکت را در آينده   )٣(.است

  َ                                                      کد من در مالقات با شاه تشويق شد وقتيکه شاه اظهار داشت خود . احساس ميکرد
ً                         او شحصا  از پيشرفت های شرکت راضی  است حتی چنانچه دولت از آن        

درآمدی نداشته باشد و تمام کاری که شرکت انجام ميدهد در جهت منافع ايران 
فرصت مناسبی برای نزديک شدن به رابطه جديدی برای امتياز نفت   )٤(.است

ليکن ظاهر فريبنده بود، چون بعد از شش سال و بعد از يک سلسله . نمايان شد
 .  ی را ملغا کردگفتگوها شاه امتياز دارس

در پشت اتهام آشکار شده قصد بد شرکت که منجر به اين کنش شاه شد، همواره 
يک درک ناآگاهانه نادرست واقعی بطور جدی وجود داشت که نفوذ اندکی 
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برای هر دو طرف يک مفروضاتی وجود داشت که يا باندازه کافی از . نداشت
سطی خواهد بود . تشخيص نميدادند آنها آگاه نبودند و يا بانداز الزم آنها را

چنانچه بر ديگرگونه بودن فرهنگی اغراق شود ليکن بهمان اندازه غير واقعی 
عدم موافقت نتنها از برخورد قصدها . خواهد بود چنانچه آنرا ناديده بگيريم

برميخواست بلکه با استدالل بروی دوخط موازی که هرگز توانائی اينرا نداشتند 
کانون وجود شرکت . پارس دليل وجود شرکت بود. نبال ميشدکه بهم برسند د

 ١٣٠٧طبيعت ومحتوای گفتگوهای امتياز نفت بود که با اميدواری فراوانی در 
 .با شکست روبرو شد ١٣١١آغاز شد وآنچنان بناگهانی در 

انرژی "خوشبينی لورين  مشروط به پيشنينی هايش ميشد که ميگفت چنانچه شاه 
تعادل اخالقی خود را نگهدارد، من فکر ميکنم ما ميتوانيم با بدنی، انديشگی و

اطمينان به پيش روی خود نگاه کنيم نتنها به بهبود هميشگی رابطه ايران 
وانگليس وهمکاری نزديکتری بين دودولت بلکه همچنين به مزيت ثبات و 

ا او خطر تنها به  شاه متکی بودن ر)  ٥".(پيشرفت غير قابل تخمين زدن ايران
:              لورين به وزير امور خارجه آستين چمبرلين چنين آگاهی داد. تشخيص ميداد

بنابراين ممکن است جريان وقايع به حالت گذرای مزاج متغير يک فرد که رضا 
آنهائی که ميتوانند توصيه خوبی بکنند ميترسند که . شاه باشد بستگی داشته باشد

واقع نشود يا اينکه برای توصيه ايکه ميخواستند بنمايند از  توصيه آنها مطبوع
آنهائی که به شاه توصيه بد ميدهند، . امکان ناراحت کردن شاه خيلی ميترسيدند 

کسانی هستند که برای پيشبردن منافع شخصی خود و راضی کرد منافع 
ند او شخصيت حقير خود همواره تا نهايت تمايل او از او تعريف ميکنند، ميتوان

اگر انسان های باخرد گفتار خود را نگويند، ... را بهر اشتباهی تشويق کنند
 ) ٦. (توصيه های ساده لوحانه در خدمت کوتاه مدت غالب خواهند شد

تعريف هگاترين در پشت خوشبينی احساساتی لورين حاکی از احساس ناراحتی 
ارجه دافر برای اوست، که هرولد نيکلسون بعد از رفتن لورين که بعنوان  ش

 . مدت کوتاهی عمل ميکرد در انتقاد ظريف خود پنهان نميکند
شش ماه بعد ازتاجگذاری نيکلسون به منشی وزارت امورخاج اطالع داد، 

منطق تعقل وقايع پارس جريان زيگ زاگی رادنبال ميکند ودر بعضی لحظه ها "
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وافقی به برضد خود عمل ميکند و يکباره در لحظاتی از بعضی تماسهای ت
او در شوق لورين درباره شاه سهيم نبود و   )٧(."متنافر عقيدتی تبديل ميشود

گنجايش روشنفکرانه و "شک داشت او برای عمل کرد مقام باالئی که دارد 
ً                            اين تقريبا  يک قضاوت برتر اجتماعی بود، ". اخالقی ضروری را داشته باشد           

مديريت، آشوب ايلياتی ها، ليکن او در باره فشار اقتصادی، هرج و مرج در 
او . افتضاح نظامی، کردار بد داگستری و فساد در دولت بيشتر قانع کننده بود

ابر سياه بی اطمينانی، نا امنی، و درماندگی آسمان سراسر کشور "معتقد بود که 
او اظها تأسف مينمايد از چندگانگی که شاه در اجتماع ". را فراگرفته است

کمبود کشوارگی را آغاز کرده که پيش از اين داشت  پارسی ايجاد کرده که
ايران قديم "برای نيکلسون . وتوانائی مقاومتی مالحظه ايکه پيش از اين داشت

ايران جديد هرمی .  تور بافته شلی بود هرمی که بروی قاعده اش نشسته بود
            ً                                                         است و تقريبا  همانقدر شل، ليکن بروی رأس خود قرار دارد و برای همين است 

 ."که براندازيش آسان آست
کوبش اين افسردگی، درحقيقت، برخورد مينمايد به دوران عدم اعتماد و /

خويشتن نگری شاه وقتيکه او مردد بود که آيا بر پايه قانون اساسی مشروطيت 
حکومت کند و يا ديکتاتوری و سرگردان بود چه کسانی ميتوانند به او  خدمت 

ارجی محدود نميشد، برای علی اکبر داور که چشم ترديد تنها به ناظران خ. کنند
انداز راديکالی از اجتماع ايران داشت و اجتماع تبعيض آلود و سنت های مذهبی 
                            ً                                          برايش مانعی نبود، کسيکه بعدا  چندين سال از نزديک به شاه خدمت کرد، بشدت 

او معتقد بود زير ساخت اجتماعی و اقتصادی علت . منتقد اين وضعيت بود
بدون پرده پوشی به جکز  ١٩٢٦داور در سپتامبر . ضی بودن مردم استنارا

ايرانی ها ياد گرفته اند وسايلی را که اروپائی ها بطورکلی بکار "گفت که 
ميبرند و حاال از ضروريات زندگی  روزانه خود ميدانند بکار ببرند، ليکن ياد 

يوس شده بود از داور مأ)  ٨".(نگرفته اند مانند اروپائی ها صنعتگر بشوند
موج اميدی که با تاجگذاری تحريک شده بود نگهداشه نشده بود، اميد به "اينکه 

پائين رفته " پيشرفت و بهتر شدن و افزايش توانائی   کسب درآمد توده مردم
او فعاليت های رهبری  مالهای هميشه در همه جا حاضر را و حرص و . است
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 .آز افسران ارتش را محکوم ميکرد
ود پشتيبانيش از شاه، داور شاه را به دودل بودن متهم ميکرد و به جهت باوج

در نتيجه اين بی تصميمی . های مختلف بوسيله مشاوران زيادش نوسان کردن
". شاه اشتباه های بزرگ ميکرد و مردم اعتمادشان را باو از دست ميدادند"

برکنار شد،  ١٩٢٥ آنطور که لورين بيان کرده بود وقتيکه سلسله قاجار در پايان
آنها تنها يک شاه بيکاره را با يک شاه پرکار عوض "مردم مطمئن نبودند آيا 

وقتيکه شاه در فکرتشکيل جمهوری سکوالر بود در همان  )٩(". نکرده بودند
           ً    وقتيکه بعدا  او . خطی که ترکيه آتاتورک بود با مخالفت شديد آخوندها روبرو شد

اجباری نبودن چادر سر کردن بانوان در اجتماع، تغييراتی را تحميل کرد مانند 
بهبود بخشيدن به بهداشت و ايجاد فرصت تحصيالت گسترده اينها بيشتر مخالفت 

 . آخوندها را خشمگينانه کرد
نيروی مخالفت با رضا شاه ميبايد تشخيص داده شود، برای اينکه اشتباه است که 

ره سحر آميز آورنده شکوهی تصور شود راه توانمندشدن رضاشاه مانند يک سيا
خيلی دورتراز تحقير کردن دست آوردهای او، يک بررسی . بود که ميبايد ميامد

واقعبينانه جايگاه موفقيت ها و مردوديت های شاه را بيشتر در يک مضمون 
برای تمام فرری که باو نسبت داده ميشود و بدی که . تاريخی مناسب قرار ميدهد

دهش رضا . ميشود، او از احساس عدم امنيت رنج ميبرد برای آنها از او انتقاد
ليکن اوکمبود ميهن پرستی نداشت . شاه برای نوسازی کشورش اذعان شده است

بلکه نداشتن باريک بينی الزم برای آشتی دادن عناصر متناقض در کشورش 
مليگرائی که او با زنده کردن دوباره هخامنشيان تحريک کرد رژه آنی . بود

قابل مجادله است، رونمای پادشاهی بزرگی که با هر . تصوير شده بودپيشرفت 
دو پادشاه پهلوی به نمايش گذاشته شد در نهايت تصوير درستی از ملت ايران 

برخالف پهلوی ها، هخامنشيان ساخته و پرداخته : توضيح جمال صفری [ . باشد
ته بود آسيپ پذيرتر       ً                                مطمئنا  پادشاهی بزرگ بر پايه ای قرارگرف] بيگانگان نبودند

 .از آنکه بتواند سنگينی آنرا با وجود افزايش مدام ضربه به آن نگهدارد
م سال  ّ       در دوران بخش دو  در مجلس چهاردهم .      ً             ظاهرا  شاه مردد بود ١٣٠٥              

بگفته رابرت کليو . نمايندگان به بازی سنتی سياست های فردی ادامه ميدادند
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                  ً      چنين سيستمی طبيعتا  تمام "گرفته بود، کسيکه بتازگی بنام وزير جای لورين را 
گفتگوها و اقدام ها با وزيران پارسی را فلج مينمايد و بطور گسترده ای مسئول 
ترديد و گريزی استکه به اينچنين برجستگی به درماندگی در تمام موارد مورد 

به حرکت عدم  ١٣٠٥حتی واکنش نخست وزير در  )١٠(." بحث شکل ميدهد
درگيری، مجادله "که وزارت خانه ها را ميگرداندند اين بود که اعتماد به کساني

و حمله های شخصی را کنار بگذاريد و تمام وقت پر ارزش خود را به رفاه و 
با پايان سال شاه اعصاب خود را دوباره بدست ) ١١(".شادی مردم اختصاص دهيد

کرد آورد، بلوف مخالفانش راخواندوابتکارسياسی را بدست گرفت واراده 
چون "کليو ازاحساس هدفی نيرمند داشتن آگاهی يافت . حکومت کند تا پادشاهی

ً                                                مطمئنا  هيچ کاری بدون تائيد شاه دراين روزها انجام نميشد در حقيقت کليو ".       
                                           ً                     موضع پارس را پيشرس درنظرميگرفت، چونکه تماما  بستگی داشت به زندگی "

تقد باشم، تالش جدی در من داليل زيادی دارم که مع"او گزارش داد ". شاه
جريان استکه خود شاه محرک آن است برای اينکه استقالل کمرکات را کسب 

و آخرين نشان و ... کند، کاپتاالسيون را ملغا کند، امتيازات خارجی ها را کم کند
 )  ١٢(".رد مزيت بيگانگان را بردارد

چه . تغيير ميداد برنامه مثبتی بود که ايران را. شاه برنامه ای را پيشنهاد کرد
کسانی در اين تالش دوباره سازی ملی با شاه همکاری ميکنند يا شايد مبتکر آن 
بودند؟ بيشتر ازهمه عبدلحسين تيمورتاش نماينده پيشين مجلس، سپس وزير 

يک انسان رمزآلود و پيچيده ليکن . وزيردربارشده بود ١٣٠٥خدمات ملی و از 
نزاکت و اطوار، کوهر پارسی، ماسکی  توانا، کسيکه سرزندگی و فريبندگی،

بودبرای گنجايش کار،استاد دسيسه با چاشنی برای فرصت طلبی که معاصرانش 
 :تيمورتاش بنابر گفته کليو اينچنين بود. را شگفت زده و خشمگين ميکرد

مين شخص بعدازشاه ّ                 دو  او در تمام نشست های شورای مشورتی وزرا شرکت ...  
اميد ... ه من شنيده ام جسارت مخالفت با او را نداردميکند و هيچکس تا آنجا ک

ممکن بود حتی . داشتن باينکه کاری انجام شود بدون رضايت او بيهوده بود
سرزندگی، انرژی وجاه طلبی او، کيفيتی که در ميان پارسی ها کمياب بود، 
نيروی محرک واقعی او باشد و آن اين بود که تيمورتاش بود نه رضاشاه که بر 
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 )١٣(. ور حکومت ميکردکش
، گفت ١٩٢٣-٣١بعدها نخست وزيربه کادفری هاوارد، کسيکه منشی شرق بود 

از بهمن  )١٤(." تيمورتاش درهمه چيزدخالت ميکند واوتوانائی نداشت"که 
که دولت جديد تشکيل شد تا برنامه تعين شده را اجرا کند اتحاد سه گانه  ١٣٠٦

                                   ً   ستری، وفيروز وزير دارائی بود که عمال  و نيرمند، تيمورتاش، داور وزير دادگ
اين زمينه و بعضی از غالب  )١٥(. بطور موثر امورکشور را اداره ميکردند

  .گيريها ديگر بود که پايان امتياز دارسی را اعالن کرد
  

 تهران در ساکن ساز جهت يک
  

برای تاجگذاری شاه تصميم گرفت  ١٣٠٥کدمن در ديدارش از تهران در بهمن 
با مسئوليت . يندگی شرکت را از مکان شنوائی به مکان فرمان باال ببردنما

ارتباط مستقيم با دولت ايران که پيش ازاين توسط نمايندگی سفار انگليس 
در آغاز توجه خود را در جهت برپا "او تصميم گرفت که . نگهداشته ميشد

تباط کردن روان رابطه دوستانه بيشتروخلق مکانيزم ضروری که با آن ار
 )١٦(". نزديکتر با دولت ايران که پيش از اين امکان پذير بوده است ايجاد شود

کدمن اميدوار بود با بيشتر نزديک کردن شرکت به دولت ايران درک بهتری از 
شرکت نائل خواهد شد، برای اينکه گستردگی، اهميت و امور فنی گرداندن 

ر و بيشتر فعاليت های ما را از که بيشت" شرکت بيشتر با ايرانی ها قدردانی شود
به کوتاهی، همانطور ". چشم ايرانی ها و عبارت گفتاری ايرانی درنظر بگيرند 

که در حظور شاه بيان کرد او يک روش تازه ای را ميخواست که با آن نشان 
شرکت بشدت مشتاق است که خود را در آنچنان وضعيتی تثبيت کند که "دهد 

رزش بگذارد برای پيشرفت و گسترش يافتن دولت ايران تشخيص دهد وا
 ) ١٧". (صنعت نفت در ايران

کدمن قول داد برای کارکنان پارسی شرکت فرصتهای آموزشی را افزايش دهد، 
در ساختن راههای ارتباطی ياری دهد، ارتباط تلفنی که شرکت ميگرداند را 

به تحريم تجارتی  در آنزمان در پاسخ. دائمی کند، و اقدام به اکتشافات بيشتر کند
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که بوسيله روسيه به پارس تحميل شده بود برای کسب ماليات تجارتی ترجيحی، 
او موافقت کرد تا برای استان های شمالی ايران مشتقات نفتی را بهتر فراهم کند 

                                             ً کدمن انتظار داشت که به جايگاه حوزه نفتی اخيرا  . و مقدار آنرا افزايش دهد
زمين زير مجادله ومنتقل شده در مرز ايران و عراق تائيد شده نفت خانه در سر

. ال.اوتصميم گرفت تی   )١٨(.سامان داده شود تا توليد نفت در آن امکان پذيرشود
جکز را با مقام جهت سازساکن درتهران تعيين کندتا کنشهای شرکت را در 

، ١٩١٢در . پارس هماهنگ کند و بعنوان نماينده شرکت درتهران عمل کند
. ر محمره به استريک پيوست درشرکت اسکات و شرکا با نام نويسندهجکز د

جکز قابل اعتماد و اتکا، مناسب وبخوبی آموزش ديده، و چوگان بازی کمال 
بعنوان  ١٩٢٢در . يافته بود، و بعد از جنگ بصورت شخصيتی توانا نمايان شد

گی در تغييرات بزر ١٩٢٥مديرکل در محمره به آرنولد ويلسون پيوست و در 
. سی. شرکت در تهران با دبليو ١٩٢٢از . مديريت اجرائی شرکت ايجاد کرد

فئرلی نمايندگی ميشد که اويک کمک پارسی داشت، مصطفی خان فتح، که 
 .بعدها او جوالن حرفه ای برجسته ای در شرکت داشت

پيش ازاينکه جکز بطوردائمی درتهران ساکن شود چندين بار به تهران آمده 
. درباره پرسش نفت خانه بود ١٩٢٦ين کارمهم واگذارشده به اودراکتبراول. بود

هيچ مانعی برای اکتشاف .شرکت ميخواست درجهت داخل مرزايران حفاری کند
نبود، شاه در اين ناحيه ملک بزرگی خريده بود که بهمين مناسبت بنام نفت شاه 

بعد از يک . وجود نفت درجهت خاک عراق ثابت شده بود ١٩٢٣از. ناميده شد
نفت پااليشگاه  ١٩٢٨آتش سوزی ديدنی دربرج حفاری چاه نفت، اين چاه ازسال 

شرکت يک توافقنامه ای را که در اين رابطه . کوچکی را درالوند فراهم ميکرد
هرولد نيکولسون و ميلسويج که . داشت آزمايش صداقت دولت مالحظه ميگرد

آنها به جکز اخطار کردند . ودندمشاور آمريکائی دولت ايران بود،هردو بدبين ب
مهم نيست که طبيعت توافقنامه چگونه بسرانجام رسيده باشد، در نهايت بزودی 

 )١٩(. و يا کمی ديرتر موضوع مخالفت و انتقاد مجلس خواهد شد
جکز توانست با مبادله چند نامه با نخست وزير ١٩٢٦اگرچه در نهم دسامبر 

و آن برای نفتی که در خاک ايران . برسانديک توافقنام رضايت بخش را بنتيجه 
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از حوزه نفت شاه توليد ميشد امکان پذير ميکرد که در پااليشگاه الوند پااليش 
شود و اجازه داده ميشد بدون ماليات به ايران برای  بازار داخلی آورده شود، 
ماشين آالت سبکی که در حين عمليات بکار برده ميشد و از مرز ميگذشت و 

ت بدون ماليات و يا ايجاد مانع بود و پول امتياز بر پايه نفت توليد شده برميگش
بنظر . عراقی ها رضايت خود را داده بودند) ٢٠(. به تن بود نه بر پايه سود

ورزی ساده است، که منجر ميشد به توليد نفت پارس  ميرسيد که اين يک کسب
وابستگی به نفت  در نزديکی مکان پر جمعيت اصلی و بطور قابل مالحظه ای

                                          ً       توافق نامه به مجلس داده نشده بود ليکن بعدا  با يک . روسيه را کم ميکرد
ورز کهنکار، نخست وزير پيشين              ً                        افشاگری عمدا  يا اتفاقی توسط يک سياست

. وثوق الدوله، آگاه شد وبعضی از نمايندگان بيدرنگ به دولت حمله کردند
تن به تهران مخافت خود را با تيمورتاش که درمسکومذاکره ميکرد با برگش

 .موافقت نامه بيان کرد
برای اينکه به خارجی ها اجازه داده است  )٢١( رسانه ها دولت را سرزنش کردند

                                   ً                                    تا منابع نفت کشوررا خالی کنند وعمدا  درآمد کشور را کم کرده اند با تضمين 
ويه در اوايل ژان. کردن غيرقانونی وغير ضروری مستثنا کردن حقوق گمرکی

بيانيه سياسی در تبريز منتشرشد با يک انجمن سياسی آذربايجانی موافق با شاه 
که راه آهن ها ساخته شود، ازچاه های نفت بهره برداری شود، و واردات 

بنظر ميرسيد که شاه خود را تحميل ميکرد،  )٢٢(. اجناس تجملی ممنوع شود
نخست . را اعالن ميکردبدولت فشار وارد ميکرد وبرنامه کنشگرانه جديد خود 

وزير ايران مستوفی الممالک قربانی شورشخصی ميشود و نه برای اولين ويا 
آخرين بار يک موافقت نامه شرکت با دولت ايران در ميان جريان های سياسی 

وقتيکه جکز دوباره  ١٩٢٧درآپريل. مخالف يکديگر ورقابت کنند گرفتار ميشود
رد کردن موافقت نامه . تغييرکرده است                                ّ به تهران برگشت اومتوجه شد که جو  

باو  )٢٣(". بنظر ميرسيد که شاه نه مجلس قدرتمند شده بود: "يک نشانه بود
اطالع داده شد که دولت جديدی که در بهمن تشکيل شده بود انتظار نميرود از 

 ".نامه ای که در آبان گذشته مبادله شده بود هيچ پشتيبانی واقعی بکند
برای اينکه ما بتوانيم اميدوارباشيم تا همکاری کامل دولت "کهجکز تشخيص داد 
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". ايران را بدست بياوريم خيلی کارها برای انجام دادن باقی مانده است 
تيمورتاش انتظار داشت بجای اينکه شرکت نفت ايران را برای پااليش به عراق 

قانع کند که جکز موفق نشد او را  )٢٤(. ببرد يک پااليشگاه درخاک ايران بسازد
جکز . ساختن يک پااليشگاه ديگر در پارس يک پيشنهاد مناسب اقتصادی نيست

مشاهد کرد که فيروز کوچکترين کارحسابگرانه ای نخواهد کرد تا به شرکت 
ياری دهد،وبدون ترديد چنانچه آن برای منافع او خطری ايجاد نکند او از اقدامی 

ع بيزاری بود، و عراق بی دليل متهم عراق ماي )٢٥(. خسمانه خودارنخواهد کرد
شده بود مأمورامپرياليست بريتانيا هست که پارس در برابر آن سرتعظيم پائين 
نمياورد، عراق مايه دشمنی ملی و مذهبی ايران برای جمعيت شيعه درشهرهای 

 )٢٦(. مقدس نجف وکربال وادعای عراق بر مالکيت الوند رود بود
د آغاز به احساس کردن شد، اعتراض از دو همانطور که اثراصالحات جدي

بخش مردم که هيچ وجه مشترکی باهم نداشتند ليکن کسانيکه يک خطر تهديد 
ً            کننده ای برای دولت ايجاد ميکردند افزايش يافت و ضرورتا  کمک کرد تا                                                       

حزب کمونيست  ١٩٢٧از يک جهت در . شرکت را در قاپوق سياسی قرار دهد
م خود ّ      ايران در گنگره دو  کوشش کند تا به توده های زحمتکش ثابت "اراده کرد                  

کند که تا وقتيکه ديکتاتوری پادشاهی ادامه دارد امپرياليست انگليس و غارت 
از جهت ديگر اصالحات دادگستری   )٢٧".(کشور همچنان ادامه پيدا خواهد کرد

ند که بوسيله داورايجادشده بودمخالفت مذهبی ها را برانگيخت که احساس ميکرد
شأن اجتماعی آنها بزير کشيده شده است و پايه های مذهبی اجتماع پارسی تهديد 

مخالفت . بازارها بسته شد واقدامات جديد در مساجد تقبيح شد. شده است
ايدولوژيک ومذهبی به کشورسکوالر جديد در قلب مشکل سياسی قرار داشتند 

فاهيم متجدد با سنت، که سلسله جديد پادشاهی با آن روبرو بود، ناهماهنگی م
 . بويژه وقتيکه بوسيله يک دولت استبدادی و بدون نمايندگان مردم پيشبرده ميشود

در زمينه ايديولوژيک کايکاتور يک لولوی امپرياليست . شرکت دوبارسپربال شد
در دايره های مذهبی موجوديتی شد که در يک . شد، يک خونخوارسرمايه داری
های سنتی را زير پا ميگذاشت و در اجتماع  شرکت نامقدس با دولت ارزش
بعنوان بزرگترين صنعت ساخته شده و در حال . گوهر بيگانه ای را ارائه ميداد
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شرکت شکار . کار و گسترش درکشور نميشد برجستگی آن ناديده گرفته شود
اعتراض مليگرايانه بر ضد فعاليت های بيگانگان صنعتگر دارند امتياز شد که 

اگرچه ترکيه ترتيبی داد که . ی نوسازی کشورهمکاری ميکردنددر تالش برا
سرمايه گذاری خارجی را بپذيرد  بدون اينکه استقالل ملی خود را از دست رفته 

همچنين شرکت از شناسائيش با . ببيند و يا آنرا رنجيدگی فرهنگ ملی تبليغ کند
يپالماتيک دولت انگليس وبرای نفوذ رسمی ونهانی در شرکت در برخوردهای د

 .با ايران رنج ميبرد
سال کنشگرانه پرجوش وخروشی بود با اقدام برای اصالحات آموزشی، ١٩٢٧ 

پيشبردن صنايع داخلی، برنامه ريزی راه آهن شمال به جنوب ايران، ودر 
اواسط سال اعالن الغاء امتيازبيگانگان يا کاپيالتيسيون، که با روان مليگرائی 

اين از ديکته استدالل و شعورهمگانی گذشته "عتقد بود تحريک شده بود و کليو م
کرين هاس مسئول دفتر تهران پس از رفتن فئرلی  و پيش . سی. اف ) ٢٨(".است

که غيرممکن است از دولت ايران به پرسش های "از رسيدن جکزمتوجه شد 
همچنين از حل نشدن ". شرکت پاسخهای رضايت بخشی دريافت کند -موجود

بنظر ميرسيد  ١٩٢٨بهرروی در ژانويه ) ٢٩(.شکايت کرد موضوع اختالف
. فعاليت های هيجان آميزسال گذشته بايک حرکت ميانه روانه جايگذين شده باشد

که او آماده است برای تمام پرسش ها باقی "به کليو بوسيله شاه اطمينان داده شد 
همه چيز  مانده بتوافق برسد، ليکن او فکرميکرد، درنوبت نخست بهتر است او

را با وزير دربارمذاکره کند پيش از اينکه خطوط توافق شده به شورای وزيران 
او "شاه درباره موضع شرکت نگران بود و اعالن کرد ) ٣٠".(ارائه شود

، ليکن "دستوراکيد داده است که بهترين روابط با شرکت بايد نگه داشت شود
ميبايد به وزير دربار  چنانچه هرعلتی برای نارضايتی وجود داشت نماينده

                         ً                                        کليوميگويد سپس شاه تقريبا  با کلمات گزافه گويانه ای به ستايش شرکت . بگويد
 .آغاز کرد

وارد تهران شد تا منسب خود را بعنوان جهت ساز  ١٩٢٨جکز در ميانه ژانويه 
      ً             مطمئنا  روشن بود که . ساکن اشغال کند در حاليکه نشان ها بنظر مساعد ميرسيد

ارتباط مستقيم با او اميد دهنده بود که شاه . تاش در حال صعود بودستاره تيمو
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قول داده بود و مالقات های بی پايان با مقامات را حذف ميکرد که تمايل نداشتند 
                                                       ً            تصميم هائی را بگيرند برای ترس از اينکه  مجبور شوند بعدا  آنها را پس 

.            ً           ارتشان رسما  توبيخ شوندبگيرند و يا خود آنها برای اقدام کردن بيرون از اختي
بد شانسی در اين بود که خط تلفن وزير دربار با هجوم تلفن ها پر بود و تأخير 

 .محظ فرستاده شدن از يک اداره به اداره ديگر
جکز مصمم بود که از عهد مسئوليت جديد خود بربيايد و از فرصت هائی که 

ده داشت و شخصيت پر او ظاهری کوبن. بدست مياورد حد اکثر استفاده رابکند
او زود از شهرت . ذرق و برقی بودبا همسرزيبا و مهمانوازش در پايتخت پارس

اگر کسی سر خود را . مساعدی  درميان گروه بيگانگان و ايرانی ها بهرهمند شد
بسوی اوبرميگرداند، بنظر جکز ميرسيد تنها انعکاس طبيعی موقعيتی بود که او 

ا برای جلب توجه مستعد مينمود که او ميبايد با داشت، ليکن همچنين اين او ر
شايد او سرگردان بود که اعتماد بنفسش به . خود داری بيشتری درنظر ميگرفت

قضاوتش آسيب نرسانده باشد و چنين کوبشی را ميداد که بيشتر از ان توانورزی 
بی                                 ً          کدمن باو احتياج داشت و او مطمئنا  بطور مناس. دارد که ميتوانست توجيه کند

و گفتگويش با  ١٩٢٧در دوران مشاورتش در لندن در پايان . پاسخ داده بود
، جکز سرگردان بود تا چگونه ١٩٢٨کدمن ودرراه برگشت به ايران در اوايل 

او از اعتقاد کدمن  برای . به امتيازجديد نفت نزديک شود که ميبايد پذيرفته ميشد
 . نزديک شدن به امتياز جديد آگاه بود

ص ميداد فعاليتهای شرکت در خارج از ايران رنجش ايرانی ها را زياد او تشخي
گرچه ايرانی هابه اين نتيجه نميرسيدند که اگر شرايط مانع گسترش . مينمايد

شرکت در کشور انها بشودمشکل ميتوان انتظار داشت که شرکت درگير فرصت 
برای جکز فکر ميکرد عالقه شرکت . های صنعتی در مکان های ديگر نشود

نفت خام در خارج از ايران را ممکن است دولت ايران تهديدی برای خودش در 
نظر بگيرد، بنابراين اواستدالل ميکرد چنانچه هر بهره ای واقعی و دراز مدت 

کسب شود آن وسيله ای خلق ميکند تا با آن ايران تنها به سود درآمد نفت خام  
اوبطورمناسب ذکر  )٣١(.ه باشدايران متکی نباشد و بنظرميرسدآن قابل توصي

کرد که ازآن بيشتردرچشم انداز افزايش فعاليت های جهانی شرکت های بزرگ، 
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اقدام به تثبيت اين بنمايدکه تا انجا که به موقعيت جهانی شرکت "ايران ميتواند 
مربوط است آغازشرکت درنفت ايران بوده است، وايران حق دارد درخواست 

 ."های شرکت بکند سهيم شدن در تمام شاخه
اين يک تجزيه تحليل ساده بوسيله جکز بود، يک قدردانی مقدماتی از دشواری 
امتياز دربرابرشرکت که بيشتر از يک ستيز برای منافع امتياز داشت و مجبور 

ورزی را با فشارهای مليگرائی هماهنگ کند، يک حرکت  بود هدف های کسب
جکز آسيب . سی با کشندهای متغيرتجارتی متعادالنه بروی طناب کشيده سيا

چنانچه مدرک نشان "پذير بودن برای تعديل ماليات ها شرکت را تشخيص ميداد 
ميداد دولت ايران تمايل داشت گوشت بيشتری داشته باشد نه اينکه اندکی بيشتر 

 :برای پيش بينی چنين بلقوه ای او پيشنهاد کرد". داشته باشد
له کردن با پرسش رابطه ما با ايران در آينده، تنها راه رضايت بخش بودن معام

بکار بردن هر کوششی است برای انتقال حق امتيازبه سودهای خالص که از 
نفت ايران حاصل ميشود و يا شراکت دريک شرکتی استکه شامل تمام شاخه 
های شرکت درداخل و خارج ايران ميشود، و برای چنين تغييری در خواست 

ماليات های داخلی و خارجی  کردن به همراه افزايش مدت معافيت کامل ازتمام 
 )٣٢(. قرارداد امتيازدارسی

کدمن با اينکه عالقمند بود فکرميکرد اين زودرس است، او ترجيح ميداد به تمام 
دفتر امور خارجه همچنين تالش . پرسشها يکباره دريک همايش سامان داده شود

ن با يک عهدنامه فراگير يکباره به ميکرد برای اختالف هايشان با دولت ايرا
با درنظر گرفتن شکست "کدمن محتاطانه معترف بود. تمام اختالف هاسامان دهد

ما درگذشته برای رسيدن به يک سامان قطعی با وزيرها بطور انفرادی يا 
او  )٣٣(".وزيرها برای پرسشهای يگانه بنظرميرسد که اين تنها خط سياسی است

شرکت "رای پخش در ايران تشکيل دهد، با چنين نامی آماده بود يک شرکت ب
، با فرصتی برای سرمايه و نمايندگان ايران در "محدود بازار يابی نفت جنوب

اين يک پيشنهاد جالب بود در ). ١١همچنين نگاه کنيد به بخش (گروه جهت ساز 
خط فکری کدمن برای عالقمند کردن ايرانيان در کارهای شرکت، ليکن کشش 

هنوز هرچند . حدود بود و امکاناتش زيراقدام برای تغيير امتياز ناپديد شدآن م
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و نمايان ميشد برای افزايش دادن . ممکن بود اين چشم انداز بخوبی دريافت نشود
تا کم کردن نقش شرکت در دواير تجارتی ايران وهمچنين شرکت را در سياست 

 .داخلی و رقابت های انفرادی درگير مينود
با وارد شدن به تهران اين بود که روابط خوبی با تيمورتاش ايجاد قصد جکز 

، کسيکه مجری برنامه های دولت "که سخن شاه ازدهانش بيرون ميامد"کند، 
تمام مذاکرات بر دوش تيمورتاش است ومقدارکاری را که او "بود، برای اينکه 

های درپارس مسئوليت ) ٣٤(".ازعهده اش برميايدهمه راشگفت زده ميکند
مديريت نهادينه نميشود بلکه شخصی ميشود، ودرآنجا کمبود تداوم سياسی است، 
نتيجه طبيعی شخصيت يک پارسی و يک سنت تاريخی که نمايندگی موثر 

کدمن . محدود ميشود زور بندرت اجرا ميشد و تصميم گيری به باالترين توان
هر چه بيشتر ما " نزديک شدن مستقيم جکز را تأئيد کرد، چون او متقد بود که،

بتوانيم به دولت ايران تاکيد کنيم که ما خود را يک صنعت بزرگ تجارتی 
 ) ٣٥(". ميدانيم که با اتحادی مستقيم با دولت ايران در اينجا کار ميکند بهتر است

بهرروی تيمورتاش يک وزير انفرادی بود و مهم نبود که چقدر توانا بود ليکن 
وع بود، اگرچه مهم بود، در ميان خيلی موضوها روابط امتيازی تنها يک موض

بزودی اين نمايان شد در نتيجه ديداری که فيروز از . که در دستور کار او بود
خوزستان کرد برای اينکه پرچم ايران را نشان دهد و تحقير خروس وارانه 
توانورزان عراق برای کشتيرانی درالوند رود، در دوران آن فيروز خواست که 

اين )   ٣٦. (فت کش ها برای بارگيری اجازماموران ايران را بايد بگيرندتمام ن
يک خواب وحشتناک مديريتی ميبود، با وجود ناتوانی سازمانی دولت ايران در 
استان ها، وبعد از گفتگو ای بين جکزوتيمورتاش اين برنامه بی سر و صدا 

حت تأثير قرار جکز از اين قدم سياسی موفقيت آميز تيمورتاش ت. منتفی شد
گرفت و، در نوشتاری به کدمن، وزير دربار را بشدت ستايش کرد کسيکه 

، شايد از "برای توانائی بزرگش جايگذين کردن او را بينهايت مشکل مينمايد"
بعد از يک  ) ٣٧(. نظر منتقی درست باشد ليکن از جهت سياسی بی ارتباط است

هر کجا "ميداد، توجه ميکرد که  ماه جکز نظرهای خسمانه ای درباره تيمورتاش
دود است بطورکلی آتش وجود دارد، و بخوبی دانسته شده بود  که سياست شاه 
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شاه اجازه نميداد   )٣٨(". است که هرگز اجازه ندهد هيچکس قدرت زيادی بگيرد
 .کسی بيشتر از او در صحنه باشد

ه درجه اندکی نه ب"جکز استنباط ميکرد طرز تلقی دوستانه تيمورتاش بسوی او 
ليکن واقعگرائی ". بوسيله اشياق مخلصانه شاه برای کارکرد ما ايجاد شده است

 ١٩٢٨می  ٢٩در يک مالقات جالب با شاه در . نه اخالص سنگ محک او بود
برای کار ما از هر راهی ياری "جکز قانع شده بود که او دستور قطعی داده بود 

شت بخاطر انديشه اجرای طرح های بدو شک اين حقيقت دا  )٣٩(". داده شود
اقتصادی شاه که برای آن درآمد ملی دولت ميبايد بيشتر باال ميرفت و باالتر از 

اين يک . انکه گمرک، ماليات و ماليات ويژه بروی شکر و چای فراهم ميکرد
بدشانسی و يا حتی فاجعه بود که وابستگی شاه به درآمد امتياز نفت در حال 

ه وضعيت بازار جهانی نفت باعث کاهش نسبی و حتی کم افزايش بود وقتيک
بهر روی . شدن رشد شرکت و سود آن شده بود که ماورای اختيار شرکت بود

اين همانطور که امين بنانی در . در اين لحظه شاه انتظارهای بزرگی داشت
هم نتايج اقتصادی داشت وهم اهميت ژرف "بررسی تجدد ايران اذعان ميدارد، 

هدف او تنها ايجاد کردن صنايع مکانيکی  نبود بلکه جانشين . داشتاجتماعی 
ليکن ". کرد يک نيروی منسجم دولت مرکزی بجای پايه اجتماعی همگانی بود

در ميان مشکالت يکی کمبود نيروی انسانی با مهارت، کمبود توانائی مديريت و 
يک "و سرمايه مکانی، بی تفاوتی اگرنه کمی مشکوک بودن به صنعتی شدن 

کمبود ايمان به هرثبات سياسی دراز مدت و خواست يا توانائی دولت برای 
جکز برای همکاری به   )٤٠(".مراقيت از سرمايه گذاری بخش خصوصی

تيمورتاش نگاه ميکرد، کسيکه بنوبت خود به جکز متکی بود برای آشنائيش با 
يک رابطه  او که مذاکرات را تسهيل کند، که او ميدانست در نهايت ايجاد

 .امتيازی جديدی را اقتضا ميکرد که زير بنای توسعه اقتصادی را فراهم ميکرد
هرگز ترديدی برای ياری و پشتيبانی از "شاه در همان مالقات ادعا کرد که او 

اشتغال پذيرش وارانه شرکت نکرده است و او در آينده به چنين کاری ادامه 
تا ترتتيبات جديدی بدهيم برای  "کرد جکز به آرزوی کدمن اشاره ". خواهد داد

اسميت  - ، که با وجود موافقنامه آرميتاج"محاسبه حق امتياز مقرر در حال حاظر
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تيمورتاش که فرصت خود را ديده بود به شاه . باعث مناقشه ساليانه ميشود
                          ً                                         پيشنهاد کرد که شرکت، اخيرا  برای سامان دادن به اختالف های بين دولت و 

جناب جکز بسوی رسيدن به درک دو . د را بيان کرده استشرکت تمايل خو
جانبه و بازديد امتيازهم آوائی کاملی نشان داده اند و اين موضوع توجه دولت را 

جکز به بدتر شدن وضع کنونی نفت اشاره کرد که به آن شاه ." جلب کرده است 
ان، اگر هر اگر اين خانه من آسيب ببيند من رنج خواهم برد، بهمين س"پاسخ داد 

يک احساس قابل ". چيز بدی برای شرکت پيش بيايد پارس آسيب خواهد ديد
 .                                           ً                        ستايش ليکن تسکين دهنده ای سرد اگر او واقعا  شرايط را درک نکرده باشد

در اين نشست در پايان شاه اظهار نظر قابل توجه خود را و تنها مخالفت خود را 
ط دولت بريتانيا بود بيان کرد؛ در داشتن اکثريت سهام شرکت توس"با شرکت که 

هيچ ايرانی هرگز نميتواند ارتباط " غير اينصورت کار آن خيلی خوب بوده است
شرکت با دولت بريتانيا را ناديده بگيرد يک ارتباطی که همواره بروی نظر 

اگر چه جکز ممکن بود اعتراظ کند که دولت . ايرانيان به شرکت تأثيرميگذارد
، اين برای "ديريت تجارتی شرکت هيچگونه اختيار اجرائی ندارددر م" بريتانيا 

هيچ ايرانی قابل باورکردن نبود که تنها ميتوانست تصور کند که دو روئی با 
تالش شرکت برای قانع کردن ايرانيان که . همدستی مجرمانه مخلوط شده است

کوير آن از دولت بريتانيامستقل است مانند يک حقيقت سراب وارنه بود در 
در واقع هرچه بيشتر رابطه ايران با دولت بريتانيا در اين دوران . ديرباوری

بدترميشد برسرادعای ايران به بحرين، حق نشستن هوايماهای شرکت هواپيمائی 
بريتانيا، برسميت شناختن عراق و ادعای پولی، همچنين تأثير زيان آوری بروی 

 .رابطه بين شرکت و دولت ايران ميگذاشت
جون تيمورتاش به جکز اعتراف کرد که دشمنی بين ايران و  ٢٤واقع در در 

با سياست   ) ٤١(.عراق مسئول شکست سامان دادن به وضع نفت شاه شده است
سخت گيرانه در برابر شرکت، دولت ايران اميدواربود شرکت را مجبور کند که 

. يير دهدبيشتر فعاليت کاری خود را به بخش ايرانی سرزمين منتقل شده تغ
کدمن نگران بود که جکز دست خود را زياد باز کرده است و به موقعيت 

بهرروی او شاد شد از اينکه آگاه شد تيمورتاش به . مذاکرات آسيب برساند
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دولت و شرکت هر دو "گشتوارگی اروپا ميايد و وزيردربار اذعان مينمايد که 
احتياجات و تغييرات  تشخيص ميدهند چنين بازبينی امتياز ضروری است تا با

اين ديدار ثابت کند يک "کدمن اميدوار بود ) ٤٢(". زمان حاظر مناسب بشود
فرصت است و موقعيتی را فراهم کند تا به تمام پرسش بين ما و دولت ايران 
بعنوان يک موضوع در ارتباط باهم رفتار شود و از کفتگو ها و سامان دادن 

  ".های موضوع های کوچک اجتناب شود 
 

 شدن شريک امکان
  

اومصمم بود از منابع  )٤٣(.به لندن رسيد ١٩٢٨جوالی  ٢٧تيمورتاش در 
شرکت برای تجدد ايران بهره برداری کند و کودتای سياسی و اقتصادی ديدنی 

تيمورتاش ميخواست . شخصی خود را انجام دهد که کوبشی بر شاه داشته باشد
بود که تنها بخشهای از مدل قديمی را او در فکر اين ن. موقعيت خود را بهتر کند

              ً            بدبختانه، بعدا  مانند دکتر . دستکاری کند بلکه يک طرح جديد نو بيرون بياورد
ً                                     ، او نهايتا  به دام در هر وضعيت برنده همه چيز را ١٩٥٠مصدق در اوايل             

ميبرد افتاد بدون هرگونه جای مانور دادن و اندک امکانی برای سازش کردن، 
يک احساس عدم اعتماد سياست پيشه های . طلبی شخصی خود شداو شکار جاه 

ايرانی را وادار ميکرد برای محافظت از خود سياست هائی را پيش ببرند که 
شاه را خوشنود کند که برای آن او ادعای اعتبار و موفقيت ميکرد، ليکن آنها 

کرد جکز ذکر . برای مردود شدن يا مغضوب شدن به اندازه زيادی ميپرداختند
شاه هرگز به هيچکس در دواير دولت ويا ارتش اجازه نميداد موقعيتی را " که 

تيمورتاش اگر ميخواست " بنابراين ". کسب کند که به کنترل مطلق نزديک شود
  )٤٤(". ادامه موقعيت کنونيش را حفظ کند ميبايد با احتياط زيادی کار ميکرد

رکت، در صنعت نفت و دولت نفوذ او در ش. کدمن زير چنين محدوديتی نبود
او نتنها رئيس گروه جهت ساز شرکت بود بلکه همچنين . بريتانا در اوجش بود

رئيس گروه جهت ساز بتازگی برپا شده شرکت نفت ترکيه بود که در جون 
بنام شرکت نفت عراق خوانده شد، همکارانش و رقيبانش بشدت به او   ١٩٢٩
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ی اولين بار يک سابقه ای که آن پذيرش سهيم او آماده بود برا. احترم  ميگذاشتند
. يک گذر بنيادی از روش امتياز گرفتن. شدن ايران در شرکت بود را بگذارد

جوالی بانداز کافی اراده و زمينه مشترک با وجود  ٣١در مالقاتی در لندن در 
تفاوت های بزرگ برای اينکه مذاکراتی با محتوا در لوزان پيش برود آشکار 

آرميتاج را که دولت ايران ليکن نه شرکت آنرا -موافقت نامه اسميت  )٤٥. (شد
معلق گذاشته شده بود و بسته باين داشت که )  ٤٦(بعنوان نامه مرده رد کرد بود
در ادعای درصدی از سود شرکت از تمام فعاليت . نتيجه مذاکرات چگونه بشود

ج های مجاز کم شده از هايش، نه تنها آنهائيکه در پارس بود و برداشتن تمام خر
                 ً                    همکاران کدمن کامال  از معقول بودن داخل . سود تيمورتاش سازش نميکرد

آن آنچنان به " گفتگو شدن رئيس شان قانع نشده بودند، لويد اشاره کرد که
 )٤٧".  (مشکالت سيخ ميزند که آنرا يک پيشنهاد غير عملی مينمايد

به شهر  ١٩٢٨اگست  ٢٣در  کدمن بهمراه دکتر يانگ مشاور خود برای پارس
روز بعد او با ده پيشنهاد از طرف تيمورتاش روبرو شد که شامل . لوزان رسيد

سال از زمان امظأ کردن آن  ٦٠مذاکرات برای امتياز جديدی بود که برای 
ادامه پيدا ميکرد و سرزمين زيرامتياز را کم ميکرد و بر امتياز دارسی ارجهيت 

دولت ايران از تمام هر تن نفت : بدين شرح بودقرارداد امتياز . ميداشت
سهام شرکت را مجانی بگيرد، و % ٢٥شلينگ دريافت کند،  ٢استخراج شده 

شرکت در ايران . پاند برای ادعاهای خود از قرار داد دارسی بگيرد ٥٠٠٠٠٠
تيمورتاش به کدمن  ) ٤٨.(ثبت شود همچنانکه در اتحاديه پادشاهی ثبت شده بود

از عتيقه شده است و چنانچه گسترده سخن بگوئيم غيره قابل بکار امتي" گفت 
او نگاه به آغاز شرايط جديد دارد که ". بردن با روش ها و نيازهای جديد است

آن دولت ايران را برميانگيزد تا عالقه عميقتری برای اين کار بزرگ دليرانه "
او ". داشته باشددر ايران داشته باشد که قادر بوده است تا بحال در گذشته 

احساس ميکرد که يک صنعت ايجاد و گسترش يافته است که پارسی ها در آن 
. سهمی واقعی نداشتند وهيچ پاداش مالی نميتواند اين احساس را از بين ببرد

سهامی ازاين کسبورزی را به دولت ايران بده، " تيمورتاش ازکدمن التماس کرد 
عی هستند و بنفع  منافع خودشان است که اجازه بده آنها احساس کنند شريک واق
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شرکت بيشترگسترش يابد و کشورپيشرفت کند و آنوقت تمام طرز تلقی آنها 
 ."تغيير خواهد کرد

به آزادی با برنامه های ما "کدمن بيشتر واقعگرا بود تا ايداليست در آرزوی 
ت برای گسترش به پيشرفتن و با اين احساس که همه با ما هستند بويژه دول

پشت سر اين لفاظی ها پرسش درآمد دولت ايران از فعاليت های شرکت ". ايران
آيا حق امتيازميبايد بر پايه تن نفت استخراج شده باشد، در صدی از . قرار داشت

سودها، سود سهام يا بهمان ارزش نفت؟ اگر شراکت مورد نظر بود، پس بنابر 
پايه قرار دارند، دولت ايران در بايد پذيرفته ميشد که آنها همه بر يک "کدمن، 

سالهای خوشبختی و بدبختی شرکت سهيم ميشد مانند تمام سهام داران و دليلی 
 ."برای شکايت وجود نميداشت
آگست، تيمورتاش اظطراری بودن به توافق  ٢٥در مذاکرات با جزئيات در

او اهميت نمی دهد يک فرصت را که مناسب " رسيدن را بيان کرد بطوريکه 
وجود شرکت ممکن بود که از جهت سياسی ". خيص ميدهد از دست بدهدتش

برای پارس خجالت آور باشد، ليکن سود آن از جهت اقتصادی برای پيشرفتش 
تيمورتاش يک درآمد ثابت از شرکت را . در آينده غير قابل جايگذين کردن بود

، "ميکردند که اندکی بيشتر از آن ميبود که در حال حاظر دريافت" انتظار داشت
ميليون پاند حق امتيازی که در  ١٫٤و درخواست خود را بنا ميکرد بروی خط 

کدمن ) نگاه کنيد ١٣٫١برای درآمد پارس به جدول . (دريافت کرده بودند ١٩٢٧
که ممکن است آنها برای " چنين استدالل ميکرد که چنين مقداری استثنائی بود، 

". مازاد امروز و افزايش بيشتر آن در آيندهسالها نبينند با در نظر گرفتن توليد 
ً               مطمئنا کدمن درست ميگفت بفاصله .پاند سقوط کرد ٥٠٢٠٠٠به  ١٩٢٨در سال .      

( يک ماه کدمن در آچنکری در اسکاتلند موفقت نامه ای را با تيگل و ديتردينگ 
کدمن . برای توليد منطقی نفت مذاکره ميکرد) روئسای شرکت های نفتی شل و 

چنان مالحظاتی بی ارتباط با . تيمورتاش قانع شدنی نبود. ه بودبخوبی آگا
مضمون هدف های اقتصادی پارس بود، که احتياج به درآمد را معين ميکرد، 

دهش درآمد الزم از نفت برای . چنانچه بنابر منابع در دسترس بوجه کم نميشد
هم کردن آن تنها نکته برای اين موضوع امکان فرا. اقتصاد يک ميليون پاند بود
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بنابر محاسبه تيمورتاش بهترين روش رسيدن . نبود بلکه روش رسيدن به آن بود
به آن دو شلينگ و شش پنی برايهر تن نفت استخراج شده و دريافت سه ميليون 

وزير . سهام که بطور متوسط سود سهام دوازده و نيم درصد قابل پرداخت بود
خواهد گفت دولت اغفال شده است  مجلس" درباراعالن کرد بدون چنين سامانی 

کدمن از پيشنهاد شگفت زده شد که نامتناسب ". و وضع آنها بدتر از پيش است
چنانچه تيمورتاش بروی اين "او تاکيد کرد . بود به چيری که اودر فکرش داشت

خط برود امکان آوردن اين مذاکرات به نتيجه موفقيت آميز بيشتر از هر وقتی 
ت، مگر اينکه دولت پارس شرايطش را کمتر کند اندکی غير قابل دسترس اس

 ". پيشرفت يا هيچ پيشرفتی نخواهد شد
او برای سهم بزرگی بازی ميکرد بدون . تيمورتاش از جای خو تکان نميخورد

اينکه آنچنان جزئيات کوچک را مانند پرسش ازشمندی و سهامی را که دولت 
چنانچه بجای افزايش و "اظها داشت او. بريتانيا دراختيار داشت را درنظربگيرد

يا تغيير امتيازدارسی اين يک امتيازجديدی بود دولت ايران اصرار ميکرد سهام 
اين بنظريک بن بست ميرسيد، ليکن . باشد ٥٠- ٥٠بلکه برپايه %  ٢٥نه 

 باوجودپيچيدگی وگرفتگی موضوع گفتگودوجانبه وسزاوارپاسخی قابل تصور
با دولت ايران يک معامله کلی با جزئيات  کدمن مصمم بوددرشراکت. بود

  .بنمايد
 

 دارسی قرارداد در نظر تجديد -٣
 معين کردن ارزش ها

          
از آنجا که تيمورتاش نکته های مهم موضع خود را تعين کرده بود، برای کدمن  

در سه ماهی که در پی نشست . ضروری بود که طرز تلقی شرکت را معين کند
بردن همسر بيمارش به خانه سالمندان و مذاکراتش با تيگل و لوزان آمد، بجز

ديتردينگ در آچنکری، کدمن برای فعاليت های شرکت در پارس بر پايه امتياز 
ً                   جديد عميقا  درگيرآماده شدن بود در سخن گفتن و برابری با شرکت های نفتی .           

. شده بود جهانی استاندارد اويل و رويال داچ شل حاال شرکت با استحکام مستقر
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شرکت ديگر تنها به يک منبع  ١٩٢٧بعد از کشف نفت درميدان هفت گل در 
نفت در پارس وابسته نبود و يک شريک در کنسرسيوم جهانی در شرکت نفت 

. در اکتشاف چاه بابا گورگور حفاری کرده بود ١٩٢٧ترکيه بود، که همچنين در
ضروری بود که به بی . گسترش بيشتر نميتوانست بر پايه ای نامطمئن بنا شود

 .اطمينانی حق امتياز پايان داده شود
مشکل پايه ای در اين بود که ،همانطورکه گرينوی پيش از اين تشخيص داده 

بروشی   )٤٩(.بود، با گسترش شرکت ديگرفعاليتهای آن محدود به پارس نميشود
ديگر اين يک شرکت کمال يافته است و آنچنان در حق امتياز تصور نشده بود، 

شرکت توليدات خود را در بندر ايران به شرکت های ديگر نمی فروشد و سود 
شرکت بيشتر از آن به يک شرکت صنعتی . آن محدود به فعاليت واحدی نميشود

بزرگ نمايندگی کننده ايران تبديل شده است ليکن اندازه سهام دولت بريتانيا در 
کدمن معتقد بود در برابر . شرکت با هرحضور متناسب ايران موازنه نشده است

         ّ                                                              برآمدن مد  اقتصاد ملگرايانه در رابطه با سياست نفتی  که در حال افزايش در 
ايتاليا، ترکيه، وافريقای جنوبی است، شرکت تنها ميتواند بوسيله تامين کردن 
منافع متقابل پارس حق امتياز خود را پاسداری کند و از نزديک ايران را بيشتر 

نعت درگير کند چونکه شرکت آغاز خود را به منابع طبيعی در ثروت اين ص
منطقی ميباشد چنانچه "او فکر ميکرد که بنظر ميرسد   )٥٠(.ايران بدهکاراست

فرض شود که امتياز گيرندگان در برابر برآمدن افزايش تعقل اقتصاد مليگرايانه 
اندازه ايکه ميتوانند نگهداری امنيت آينده اشان را در نظر بگيرند در تناسب ب

اين  )٥١.("منافع ملی امتياز دهندگان است و با ويژگی نزديک شدن خود آنها باشد
 خالصه وضع دشوار امتيازدارندگان بود که برای شرکت ها نفتی بيشتر

 ) ٥٢(. شديتر ميشود ١٩٧٠و  ١٩٦٠در
فرصتی برای رسيدن بيک توافق نامه جامع با پديدار شدن تيمورتاش بروی 

مردی هوشمند، با چشم اندازی گسترده و بطور استثنائی "ن شد، صحنه نمايا
يک مزيت بيشتر قطعی در    )٥٣(". آگاه از گوهر زيربنای موضوع حاظر

وزن رسمی وزير "تخمين گروه رهبری، ليکن يک فرض زير پرسش، آيا 
وشخصيت او باندازه کافی هست تا به تأئيد شاه و مجلس به هر طرح دوباره 
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مالحظات ". د او آماده کرده وجورمندش شده است اطمينان دهدسازی که خو
ضريب های ويژه ای که تأثير به موضوع ميگذاشت . مقدماتی وجود داشت

منسوخ شدن ابزار -٢کوتاهی نسبی دوران امتياز؛  - ١: تشکيل شده بود از
آسيب پذير بودن به فشار  - ٤غيبت عالقه های مناسب مشخص؛  -٣امتياز؛ 
رنجش بر فعاليت های شرکت در مکان  -٦پيچيدگی رابطه مالی؛ و  -٥سياسی؛ 

 ) ٥٤(. های ديگر مگر ايران
گروه جهت ساز آماده بود تا به دولت ايران پيشنهاد سهام و دخالت داشتن در 
شرکت را بدهد، نماينده ای درگروه جهت ساز داشته باشد، سرزمين زير امتياز 

روش . ی گذشته سامان داده شودموجود گوچک شود و به موضوع های مال
هائی که بايد اختيار ميشد تا تفاوت ها را برطرف کند و اطمينان بدهد به رابطه 

 ١١در  ) ٥٥(. امتيازی جديد، با دوام، با اعتماد دو طرفه و منافع موازنه شده
گفتگوها در دارئی بريتانيا با مقامات ارشد رسمی آغاز شد، پس از  ١٩٢٨اکتبر 

سازان دولت گوهر پيشنهاد را تصويب کردند و بطور کلی پذيرفته  اينکه جهت
دادن پيشنهاد به دولت ايران که يک سهام دار بشود يک سياست معتبری "شد که 

رضايت وزير ) ٥٦(. است، وموکول باينکه چنين سهامی غيرقابل انتقال باشد
شواری ُ          خ لق بشدت د"دارائی،چرچيل، بهرروی نميتوانست فرض شودچنانچه او 

 ".داشت
بطورکلی همفکر "در وزارت خارجه، سررونالد ليندسی، معاون دائمی وزير، 

در آنجا ونتيستارت معتقد  ) ٥٧( .با دولت ايران" بود با سياست همکاری نزديکتر
چنانچه سرزمين امتياز کم "ه بود که آمريکا مخالفتی نميبايد داشته باشد، بويژ

يکرد يک نتيجه موفقيت آميز ميتواند منتقل اوهمچنين احساس م ) ٥٨(". ميشود
کننده بهبودی دردرک شرايط باشد، ليکن او خطر متوقف شدن رابط بريتانيا و 
ايران را چنانچه اين طرح شکست ميخورد اندک نميکرفت بويژه چونکه هنوز 

او همچنين معقد . اميد رسيدن بيک توافق بر پايه قراردادی جامع وجود داشت
بنظر ما " هام داشتن ميبايد غيرقابل انتقال باشد و در گوهر آن بود که حق  س

نميرسد مشکالت وخطرها غير قابل فائق آمدن باشد و يا وزن بيشتری داشته 
سر وارن فيشر معاون وزير دارئی که   )٥٩(.باشد تا مزيت ترتيبات پيشنهاد شده
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" رف بود که در پی سر جرج بارستومنسوب شده بود، موافق بود، اگرچه او معت
     ً                                                                 ً ظاهرا  هيچ سابقه ای وجود ندارد برای آوردن دو دولت به رابطه ای که تلويحا  

اين يک تعهد   )٦٠.("در ارتباط با يک شرکت که برای سود معامله ميکند
نوامبر چرچيل و آمری به کدمن اطمينان پشتيبانی خود را  ٢٢در. استثنائی بود

شد که دولت مخالفتی ندارد تا روی اين نوامبر کدمن آگاه  ٢٢در   )٦١(.دادند
موضوع مذاکرات آغاز شود با فراهم کردن اينکه موضع کنترل کننده سهام 
دولت نگهداشته شود و هر سهامی که به دولت ايران واگذار ميشود غيرقابل 

  )٦٢( .انتقال باشد
در حاليکه کدمن سختی شديدی را برای قانع کردن همکاران خود تجربه ميکرد  
رای اينکه باو فرصت بدهند تا تغييرات شديدی را در در طبيعت امتياز انجام ب

از تهران . تيمورتاش مشتاق بود. بادهای گرم وسردی درايران ميوزيد )٦٣(دهد، 
به کدمن اطالع داد که تنها شاه و او از پيشنهاد آگاه اند، او تاکيد کرد که عالقعه 

ن استنباط کرد که اينقدر زياد از پيش يا حتی قدردانی تلويحی  شاه را ميتوا
از سهام شرکت، محاسبه حق % ٢٥بروی آن توافق شده است، مانند داشتن 

امتياز بروی هرتن نفت استخراج شده، پرداخت های عقب افتاده به دولت، 
کاستن از سرزمين زير امتياز، الغای انحصاری حق کشيدن لوله نفت، طوالنی 

کدمن ازپيشرفت خود تيمورتاش را آگاه ميکرد برای   ) ٦٤(کردن دوران امتياز،
شکل دادن به موضع خود و مشکالتی که او ميبايد فائق ميامد برای قانع کردن 

کدمن به تيمورتاش ". مطلوب بودن چنين تغييرات ريشه ای"ديگران برای
با "توصيعه کرد احتياط کند برای اينکه ما با يک نونهال معامله نميکنيم بلکه 

 )  ٦٥(".سال برپای خود ايستاده بوده است ٢٧موردعالقعه برجا شده که برای يک 
در نتيجه ديدار شاه و وزرای دولت از خوزستان در اوايل نوامبر داللت بر 

جکز در دفاع . بعضی مشکالت که احتمال داشت شرکت تجربه کند آشکار شد
بردارد، پيش از از کدمن که آرزو داشت بدبينی که شرکت را احاطه کرده بود 

اين دو گروه از ايرانيان برجسته که شامل روزنامه نگاران نيز ميشد به صحنه 
نخستين   )٦٦(. برده بود ١٩٢٧و آپريل  ١٩٢٦فعاليت های شرکت در دسامبر 

ديدار در نوامبر قابل توجه بود بخاطر خشمی که شاه بر ضد مقامات خودش در 
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         ً شاه ظاهرا  . ختن راه آهن از خود نشان دادمديريت استانی و تأخير در برنامه سا
در اين ديدار نشان داد نبست به شرکت بی تفاوت است، باوجود اينکه بخاطر 
هوای آزار دهنده خيس او مجبورشده بود به وسيله نقليه شرکت که در اختيار او 

بعضی مفصران روزنامه نگار که رضاشاه را دنبال . گذاشته شده بود اتکا کند
مانند علی دشتی درشفق سرخ ذکر کرد رفتار انتخاب شده شاه بی  ميکردند

شرکت همانقد با جمعيت " اعتنائی عمدی به شرکت تعبير ميشود که او ادعا کرد
مکانی بد رفتاری ميکند که شرکت هند شرقی هندوستان متهم شده بود با هندی 

طفی فتح که شاه در ديداری با مص )٦٧(".ها دويست سال پيش ازاين رفتارميکرد
خودش درخواست کرد بود بدون ابهام به اوگفت که به شرکت بگويد که او 

درحال حاظر روابط شرکت و "همواره به شرکت ياری کرده است، اگرچه 
ترتيبات کنونی کهنه شده و زمانش . دولت ايران آنطوری نيست که بايد باشد

ايدايجاد شود تا با منافع اين تغييرب. گذشته است و هرچه زودتربايد تغييرداده شود
 )٦٨(." ايران مطابقت کند

اودرپيشگاه مردم از . تيمورتاش رک گوتر و با صدای بلندتر ازاربابش بود
شرکت ستايش ميکرد ليکن بطور خصوصی به جکز اخطارکرد که اگر با بهار 
آينده من تشويق نشوم و خود را مايوس بيابم، من بر ضد تو برخواهم گشت و با 

اهم جنگيد آنوقت تو يک تغيير روش قطعی از سوی من را تجربه خواهی تو خو
من ميبينم که مردمان شما يک راه زندگی بسيار بهتری در ميان صحرا ... کرد 

اين   )٦٩(.مردم تهران وجود دارد% ٩٩که برای ....برای خود فراهم کرده اند 
يداد و آنچه گشتندگی مهمتريت رنجش را از يک کاربزرگ خارجی را نشان م

در لوزان، تيمورتاش محرمانه به کدمن . که بنظر تبعيض گذاشتن دريافت ميشد
اگر ايران مرد "وضعيت ناگوار خود را برای متجدد کردن ايران را گفت که 

                        ً                                           مناسبی داشت ايران احتماال  خودش رستاخيز خود را در نيم اين زمان انجام 
خط غرب کارميکنند نه با يک نسل  آنها برای ايجاد کردن نهادهائی در. ميداد

ممکن است نسل حاظر تمام نيت خوب را . درست بلکه با يک نسل نادرست
." داشته باشد، تمام شور وانرژی را داشته باشد ليکن آموزش و تجربه را ندارد

در اين رابطه، برای رضاشاه و تيمورتاش ساختن راه آهن بيشتر از يک  )٧٠(



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ١٧٠                                              ١٦       ت م

  

  

رور ملی ايران بود که به يک مبارزه جوئی خوانده موضوع اقتصادی بود، آن غ
تجديد نظردرامتياز نفت چيزی بيشتر از درآمد آن بود، آن آزمايشی . شده بود

 ) ٧١. (بود برای اراده ملی
از يک جهت تيمورتاش يک . از آن بيشتر درآنجا برخورد منافع وجود داشت

خارجی با اين صنعت درفکر سرمايه گذاران " مذاکرات موفقيت آميزميخواست 
، ليکن "بزرگ پارس ودرحال کار منظم ميتوانست يک احساس امنيت خلق کند

درهمان حال نمايان ميشد او نميتوانست تشخيص دهد که اگر مناسبات جذاب 
نباشد و شرايط غير قابل قبول باشد بخاطر محدوديتها بروی اقدام برای فعاليت 

ای اداری شرکت های بزرگ تجارتی ها و اندازه زياد درگيری و ممنوعيت ه
آنچنانکه تيمورتاش به جکزاعتراف کرد او برای توسعه . تشويق نميشدند

برای دوسال است من کوشش ميکنم که طرحی را : "صنعتی مشکالتی داشت
من به آلمان ها التماس کردم ... فورموله کنم برای فراهم کردن پول و توسعه فنی

. عالقه را يرند وفرانسوی هاکارهای ديگر موردتاکارهای الکتريکی رابدست بگ
من عالقعه دارم بتو کمک کنم برای اينکه ثابت کنم با سرمايه خارجی در ايران 

د کننده و تنش ." منصفانه رفتارميشود ُ               فشار به شتاب نوسازی ايران سنگينی خر                                    
و ناآشنائی را به اجتماع ايران وارد ميکرد، که آخرين آنها ماليات بروی شکر 

فشار ديوانه وار برای به . چای برای فراهم کردن پول ساختن راه آهن نبود
موفقيت نائل شدن کششيدگی را به ظرفيت موجود برای ممکن شدن موفقيت 

مرکز برنامه ريزی سياسی و اقتصادی . پول نقدارجعيت داشت. وارد ميکرد
 .تيمورتاش درآمد از شرکت بود

درحقيقت او بروشنی مجلس جديد . نميکردتيمورتاش هدف های خود را پنهان 
تشکيل شد، به دستور تيمورتاش نخست  ١٩٢٨را هوشيارکرد که دردسامبر 

چنانچه دارندگان امتياز قديمی، اگر "وزيرعباس مهدی هدايت به مجلس گفت که 
قابل توصيه خواهند ديد ...ميخواهند روی پشتيبانی کامل دولت ايران حساب کنند 

برای آماده "   )٧٢(". نظرها در امتيازشان را در نظر بگيرندکه بعضی تجديد 
تيمورتاش مسئوليت خود را برای " کردن راه برای تجديد نظر در امتيازدرآينده

روزنامه ها تشويق شدند تا دادن امتياز را . فهوای گفته ها از کليو پنهان نميکرد
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ه تأمين کنندگان مالی ارتکاب مقامات فاسد ترسيم کنند که با گرفتن رشوه بوسيل
اتهاماتی که چاپ شده بود ادعای مالياخويانه  ) ٧٣(. بدون بنياد اخالقی چنين کنند

کدمن پريشان شد ليکن بدون اينکه . های امپرياليستی و کاپيتالستی بود فعاليت
او درباره يک مبارزه رسانه ای سازمان يافته به . بروی اوکوبشی داشتن باشد

در آستانه نشست ما من بايد نگران "خود را بيان کرد که  تيمورتاش ناراحتی
باشم که يک کوبش اشتباه و دردآلود درفکر مرمان زيادی که منافعشان در 

اين کشتی را تنها در آبها " او پيشنهاد کرد". شرکت در گرو است توليد مينمايد
ّ                                   آرام و جو  آرام ميتوان سالم به بندرآورده شود چه از تيمورتاش گر   )٧٤(."        

گستردگی دستگاه های نسب شده نفت شگفت زده شده بود، صبر نداشت و بنوبت 
توانائی خودت را در جيبت بگذار تا پيشنهاد : "خود توصيه خود را به کدمن داد

ما را بپذيری، که تنها ميانه روانه است، آنچنانکه من به تو گفتم، کتاب حساب 
به هر درجه ای در مرز و بعنوان داری خود راپشت سر خود درلندن بگذار يا 

درباره توانائی وفريبندگی پشت پيشنهاد ) ٧٥(."يک ميهمان خوش آمده بيا
  .هيچ چيز برای بخت باقی گذاشته نشده بود. گفتگوئی نيست

 
 بردن سود برای کردن خطر آغاز

 
به آبادان آمد وبعد از دوهفته بازرسی عمليات در  ١٩٢٩ژانويه  ٣١کدمن در  

فبريه شاه با احترام او را پذيرفت کسيکه باو  ٢٠در . ه به تهران رفتفبري ١٨
        ً                                                    اين کامال  در جهت منافع ماست که بهر راهی که ميشود به شرکت کمک "گفت 

". و ياری دهيم بسادگی برای درآمدی که ما از کارکردن شرکت دريافت ميکنيم
ا برای کدمن وضعيت کنونی صنايع نفت جهانی را، طرح های خوش ر )٧٦(

شرکت، طبيعت درگيری دولت بريتانيا را در شرکت و نظر خود را درباره 
در ششم مارچ، کدمن با يک گروه مشاوران . رابطه ايران و بريتانيا توضيح داد

نيرمند همراهی ميشد که شامل وکيل ها و حسابداران بودند، برای مراعات 
ی اينکه موافقت نامه برا"ترجيح تيمورتاش پيشنهاد مقدماتی را ارائه کرد 

جديدی را داشته باشند نه يک تجديد نظربا افزايش های جديدی بر امتياز 
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ساعت بيشتر  ٢٤که "وقتيکه تيمورتاش آنرا دريافت کرد گفت )  ٧٧(".دارسی
برای او نخواهد کشيد تا يادداشت های خود را آماده کند سپس آماده خواهد بود تا 

شاه آنرا بحث خواهد کرد، به کابينه ارائه، و به  آنرا بحث کند که بعد از آن با
 ".مجلس تسليم خواهد کرد

، ليکن "اميدوار و سازنده بنظر ميرسيد"دکتر يانگ فکر ميکرد که وزير دربار 
مارچ کدمن تقاضای کنشی را ميکرد و تيمورتاش عنوان ميکرد که در  ١٥با 

که او پيشبينی کرده " کار خيلی بزرگتری است"نظر گرفتن پيشنهاد مقدماتی 
ترديد آميز بود، ليکن دليل اصلی برای تأخيرممکن بود نتيجه دستور  )٧٨(.بود

از آن ببعد . شاه به داور و فيروز باشد که در مذاکرات در کنار تيمورتاش باشند
                          ً  افزودن اين دو همکار احتماال   . ديگر برای کدمن يک مذاکره خصوصی نبود

آن حرکات تيمورتاش را محدود ميکرد . بار بوديک سنجش غير مستقيم وزيردر
             ً انتظارات عمدا   )٧٩(. و احتمال مسئوليت موفقيت انحصاری او را از بين ميبرد

افزايش يافت که موضع سختی را ضروری ميکرد و آن برای هدف های پارس 
                                              ً                       منصفانه بود، ليکن حضور همکاران تيمورتاش احتماال  او را وادار کرد بيشتر 

زير باشد وازکم شدن جايگاه خود در نزد شاه توسط همکارانش سازش ناپ
 .اجتناب کند

                              ً                مارچ برگذارشد و مذاکرات تقريبا  بدون انقطاع تا  ١٨نخستين نشست جامع در 
مارچ کدمن درخواست های ايران را اينطور  ٢٢در . مارچ ادامه داشت ٢٤

داخت برای شيلينک پر ٢ -٢. يک چهارم سهام در تمام شرکت - ١:خالصه کرد
 -٤.برگرداندن سه چهارم سرزمين امتياز به ايران -٣. هر تن نفت استخراج شده

داشتن سهام -٦. پرداخت ماليات و گمرکات -٥.تضمين در آمد حداقل برای ايران
 .و منافع ايران در تمام فعاليت های شرکت حتی پس از پايان دوران امتياز

  :ارائه ميدهددر برابر اين ها ايران اين دهش ها را  
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 .اخالقی پشتيبانی و سال بيست برای امتياز افزايش

  
يک تجمع "تأکيد ميکند، " شراکت واقعی"او بر يک . کدمن هيچ قولی نميدهد

کدمن . تيمورتاش تضمين تعهد دقيق يک پراخت ساالنه را ميخواست) ٨٠(" .منافع
ر دهد و احساس نميتوانست يک سهام دار را برتر از ديگر سهام دارها قرا

اگر دولت پارس به توانائی شرکت برای توسعه و پيشرفت تا درآمد "ميکرد که 
 ".بيشتری توليد کند اعتقادی ندارد در اينصورت اين بحث پايان ميابد

، "خيلی هيجان زده، سخت گير و غيرممکن شد"مارچ تيمورتاش  ٢٢درنشست 
" يلی زياد درخواست ميکنندآنها خ-گزافه " کدمن شرايط پارسی ها را بعنوان 

اگر مجلس قرار "تيمورتاش ادعا کرد آنها غير قابل کاستن هستند . توصيف کرد
در آنزمان يک ". است آنها را بپذيردواو قراراست بلشيويک ها را دفع کند

درخواست . توطئه براندازی روسی کشف شدکه تيمورتاش رابيشتر پريشان کرد
افق کردن به موضوع ها بر پايه توانائی که او اين فرصت را برای تو"کدمن که 

مفهوم شرکت برای دو طرف . تأثيری بر تيمورتاش نکرد" داشت از دست ندهد
برای بهتر يا بدتر شدن، "برای کدمن بعنوان ازدواجی تعبير ميشد . متفاوت بود

، برای تيمورتاش تعهد و "برای ثروتمند يا فقير شدن، در بيماری وتندرستی
تيمورتاش انتظار .                                ً                 اين قرارداد ازدواج ميبايد دقيقا  از پيش معين ميشد مزيت در

. داشت شراکت هميشگی باشد؛ کدمن انتظار داشت در دوران امتياز باشد
تيمورتاش معافيت مالياتی برای شرکت راتضمين نميکرد که قابل درک بود 

 .ليکن موافقت ميکرد که آنها نميبايد غير منطقی باشد
کوشش شود تا "مارچ تشکيل شد که  ٢٤و  ٢٣ای تنها جزئيات در دو نشست بر

کلمات توافق نامه وچهارچوبی برای نوشتارمقدماتی معين شود و ارغام را برای 
، که درمتن هارولدبران لينک لندوپئين مشاوران "توافق نامه نهائی بگذارند

 ٣٠ر د. حقوقی شرکت با مذاکر کنندگان پارسی بشدت در آن تجديد نظر شد
تيمورتاش شرايط نهائی خود را ارائه داد که شامل ايجاد  ١٩٢٩مارچ 

سهام شرکت را % ٢٥سهام معمولی شرکت برای ايران ميشد که  ٤٤٧٥٠٠
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 )٨١(.     ً                                                         کامال  و برای هميشه به دولت ايران با تمام حقوق آن در شرکت ميداد
تر آنرا در لندن مذاکرات به روشی دوستانه خاتمه يافت با تأئيد شاه تا کدمن بيش

کدمن نگران بود که گستردگی درخواست های تيمورتاش باعث . درنظر بگيرد
 ) ٨٢(. حيرت زدگی دواير مالی شود

زمانه درستی بود، . جای تأسف حتی فاجعه بود که به يک سازش نرسيده بودند
تيمورتاش دست زياد قوی را بازی . مردمانه درستی بودند، شرايط نادرست بود

آن يک محاسبه . ر دلجوبودن کدمن برای مخالفت نکردن به خطا رفتکرد ود
آنچناچه کدمن تآسف ميخورداين فرصتی بود که از دست  )٨٣(. کشنده ای بود

 .و نشد -رفت و ممکن است دوباره پديدار نشود
فيروز به اتهام دست داشتن  ) ٨٤(.شش ماه بعد بازار سهام نيويورک سقوط کرد

. در پارس ودرارتباط بودن با شاه مخلوع مغضوب شد در شورش ايلياتی ها
دخالت روسيه در آشوب های . تيمورتاش خودش زير بدگمانی قرارگرفته بود

مذاکرات بين دولت های بريتانيا و ايران در . خورستان و ايليات آشکار شده بود
. مشکالت اقتصادی بيشتر بهبود ناپذير شد. ميان پرخاش و بی اعتمادی معلق شد

مشاوران خارجی مانند ميلوسويک وديگران نميتوانستند جانشين اقدامات درست و 
قصد خوبی بين تيمورتاش وکدمن وجود داشت اما فرصت از . با اتکا بخود بشوند

جذابيت روان يک امتيازجديد کمتر ارتباط داشت تا پول نقد در . دست رفته بود
برابری کند و کم بود اعتماد  تيمورتاش نميتوانست بااعتماد به نفس کدمن. دست

اچشم اندازذهنی به کدمن بدهد،که ميتوانست يک ببنفس داشت تا بتواند پاسخی 
توافق عملی را بروی بعضی ازشرايط خودش فراهم کند و اگر او شرايط ديگررا به 

با وجود از روی شانه خود به داور و فيروز نگاه کردن وبا  )٨٥(. کدمن واگذارميکرد
ودن، تيموتاش ازعهده بخطراندختن موقعيت خود برنمی آمد پيش از شاه طرف ب

او نميتوانست تا موفقيت . آنکه ازاوخواسته شود حساب کردارخود را پس بدهد
. شراکت  نمايان شود منتظر شودپيش ازاينکه به پايان افسارسياسی خود برسد

طعنه آميز است که  .بازنده همه چيزرا ازدست ميدداد و اوخيلی چيزها داشت تا ببازد
شکست او به روزسقوط خودش شتاب داد، که بوسيله يک شاه مأيوس، مشکوک، 

  .ازتوهم بيرون آمده، و از همه باالتر مظنون آورده شد
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 افتاده تأخير به اقدامات

  
می وقتيکه شرکت پيشنويس جديدی را فراهم کرد اين اقدام برای نماينده  ٧در 

تيمورتاش انتظار داشت تمام کارها  ) ٨٦(.فرستاده شدپادشاه و مشاورانش به لندن 
با آخر سپتامبر تمام شود، وقتيکه او پيشبينی ميکرد شرايط موافقت نامه قرارداد 

سپتامبر آماده بود، اما  ١٣پيش نويس در  ) ٨٧(. ايران و انگليس را با کليو بگذارد
ن آنرا درخواست با رسيدن آن بدست تيمورتاش، اوچندين بار به تأخير انداخت

در اين بين فعاليت های  )٨٨(. کرد پيش از اينکه آماده شود مذاکرات را آغاز کند
که شامل شورش کوچکی در )  ٨٩(براندازنه کمونيست ها ادامه پيدا ميکرد،

شورش های ايلياتی بويژه در پارس و شمال ايران برپا شد، که   )٩٠(.آبادان ميشد
فيروز به جرم . ن نظامی و کردار فاسد آنها بودعلت اوليه آن سختگيری افسرا

مبارز برای قدرت شخصی کاهش . فعاليت های آشوبگرانه واختالس دستگير شد
بدگمانی شاه . به تيمورتاش بخاطر همکاريش با فيروز حمله شد. نيافته بود

پرورش يافت و وزير درباربه ناپديد شدن موقتی تن در داد، که بنابر گفته کليو 
شايعات در اين سردرگمی زياد بود و    )٩١(. فلج کرد ١٩٢٩را در پائيز دولت 

شرکت ودولت بريتانيا بيکسان توسط تيمورتاش متهم شدند اختالف را در کشور 
بااينوجود تيمورتاش برای برقراری نظم از کليو درخواست  )٩٢(. تحريک ميکنند

تيمورتاش از وزير  ووزيرايرانی حسين عال در فرانسه، بدستور )٩٣(کمک کرد
خارجه ديدارکرد، آرتورهندرسون،که همکارکند تا طرزطلقی ويرانگر بر ضد 

درخواست عجيبی   )٩٤(. دولت ايران راکه درحال قالب شدن است راازبين ببريم
فرنيای است  ن قابل توضيح است دررابطه با اکيتزوآبنظرميرسيد، تنها بخشی از

 .شودکه بسوی دولت بريتانيا نمايان مي
تيمورتاش دوباره بر زين کارها سوار شده بود و کشور را با  ١٩٣٠در اوايل 

آنگونه که به کليو . کنترل شديدتری اداره ميکرد، ليکن آشکارا زخم برداشته بود
به هر فرد و هر کسی مشکوک "اعتراف کرد،خطای بزرگ شاه دراين است که 

باو اعتماد داشته باشد واين       ً                                 واقعا  هيچکسی در کشوريافت نميشود که شاه. است
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اين   )٩٥(." باعث رنجش کسانی است که همواره وفادارانه در کنار او ايستاده اند
بااينوجود . يک جهت شخصيت شاه بود که در پی سالهائی که گذشت شديدتر شد

همچنين کليو که هم فکر اونبود ليکن يک ناظر بی تجربه نيز نبود متوجه شده 
بی اعتمادی "اودرباراش اظهار کرد . ژگی استثنائی نيستبود که اين يک وي

ومشکوکی ذاتی نتها هرپارسی به هرپارسی ديگری بلکه بتمام خارجی های 
جريان اقتصادی بطورروز  ١٩٣٠دردهه  )٩٦(".دراستخدام ايران وجوددارد

موازنه تجارتی . درمارچ ايران به استاندارد طال پيوست. افزونی مهمتر ميشد
تأثيرقانون تجارتی يکجانبه گذاشته شده دولتی . فت نامساعد باقی ماندبغيرازن

بهبودی اندکی ايجاد کرد که يک تجارت دولتی را آغاز کرد با يک سيستم اجازه 
نامه که تمام واردات و صادرات کشور را کنترل ميکرد با استثنای شرکت، 

ن ازاجرای موفقيت ليکن بدون سازه اداری و کارمندان آموزش ديده برای اطمينا
در دوران   )٩٧(. برابری پول ايران سقوط کرد و تورم افزايش يافت. آميز آن

در اوايل سال و گاه گاهی بعد ازآن . خيلی از کارهای کشورراکد شد ١٩٣٠دهه 
درمارچ جکز پرسش ازسرگيری مذاکرات )٩٨(.کدمن باتيمورتاش تماس ميگرفت

کامل "داده شد انتظار ميرود که آنها  را با تيمورتاش مطرح کردوباواطمينان
  )٩٩(". شود و پيش از انحال مجلس درپائيز به آن ارائه شود

هيچ کنشی انجام نشد ليکن خشم زيادی تخليه شد تا موضوع را در جوش 
علی دشتی دستورگرفت تا در شفق سرخ سرمقاله ای درباره . وخروش نگهدارد

امتيازهائی که " امتيازها را محکوم کند بنويسد و درآن " تجديد نظر در امتياز"
بوسيله دولت های ديکتاتوری گذشته به خارجی هاداده شده است پيش از برآمدن 

هيچ راهی وجود .""دولت مشروطه ايران يک بارسنگينی هستندبرزندگی کشور
آيا ما از جهت فکری و اخالقی محدوديم تا با شکيبائی "دشتی ادعا کرد، " ندارد

ن حد را تحمل کنيم که بوسيله دولت های فاسد گذشته برای ما بجا اين ضرربدو
اگرچنانچه يک ملتی بر ضد دولتش بپاخواسته " بنابراين." گذاشته شده است

است و آنرا برانداخته، سپس اين حق را خواهد داشت که درکنش های گذشته 
يک بی  اين بيشتر آشکار شدن احساس )١٠٠(".  چنين دولت هائی تجديد نظر کند

عدالتی بود، عادالنه يا غيرعادالنه، که در زير سطح ظاهری دوستانه قرار 
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درنوامبر تيمورتاش پيام خود را دوباره به جکز کسيکه بزودی از  )١٠١(. ميگيرد
کدمن مذاکراتی را که با او کرده بود "ايران ميرفت تکرار کرد و خواست که 

بنياد جديدی پيدا کرد که با دوباره در نظر بگير، دراينصورت ممکن است 
بهرروی نه پيش از اين و   )١٠٢(".شرايط اقتصادی تغيير کرده ايران روبرو شود

،وقيکه کدمن او را در تهران مالقات کرد، تيمورتاش هيچ ١٩٣١نه در ژانويه 
امکان تغييرات دردرخواستهای خودروی ميز نگذاشت، مگر اينکه درخواست 

به دولت ايران داده شود تا آنها بتوانند بودجه خود را درآمدساليانه معينی "کند 
کدمن برای تجديد نظر در امتياز راهی "شاه اميدواربود ". بروی آن قرار دهند

پيدا کند تا منافع و رضايت دوطرف تأمين کردد و از راهی به صندوق دولت 
 ١٣ليکن هيچ پيشنهادی نميآمد و نه پاسخی به پيشنويس  )١٠٣(، "پول بريزد

  .مذاکران منتفی شده بود. داده ميشود ١٩٢٩نوامبر 
 

  روانه ميانه بازيگرائی
 

دوباره پرسش  ١٩٣١مارچ  ١٣در اين ميان نماينده پادشا عيسی خان در لندن در
      ً احتماال    )١٠٤(.آزاردهنده رسيدن به توافقی برای پرداخت امتياز را مطرح کرد

د،کسيکه نقش برجسته ای درجنبش آن به تحريک سيد حسن تقيزاده انجام شده بو
. قانون اساسی بازی کرده بودودرآگست جايگذين فيروز وزير دارائی شده بود

 -قرارداد آرميتاج ١٩٢٨مذاکرات در اين باره معلق شد وقتيکه پارسی ها در 
کدمن وتيمورتاش در لوزان  ١٩٢٨ست ودرآگ )١٠٥(. اسميت را ملغا کردند

در مارچ .وت بگذارند موکول به يک سامان نهائیتصميم گرفتند قرارداد رامسک
تا درباه تمام پرسش  )١٠٦( کدمن يک نشست برای مديران درخواست کرد ١٩٣١

های برجسته پارس گفتگو شود که درحال حاظر شامل پرداخت ماليات بر درآمد 
بوسيله دکتر  ١٩٢٩ميشود، که برای اولين باربطورغيررسمی درآپريل 

شرکت درباره بدهکاری ماليات بر . ی آلمانی ذکرشده بودشيندويند مشاورمال
يک . درآمدش ستيزی نداشت ليکن اعتراض به مقدار محاسبه شده آن داشت

قرارداد . شرکت جداگانه که از توليد نفت شاه بهره بردارکند پذيرفته شده بود
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اسميت که هنوزشرکت آنرا برسميت ميشناخت به مشاوران مالی  - آرميتاج 
 .ارجا شد تا آنرا سامان دهند مربوطه

شرط های سهيم شدن مانع اصلی مذاکرات امتياز باقی مانده است چون 
تيمورتاش نپذيرفت که يک وزن يکسان مقضی به ارزش سود تقسيم نشده بين 
سهام داران داده شود که دولت ايران در رابطه با تعداد سهام خود دريافت خواهد 

هر دو درآمد از نفت استراج شده هر تن و "بر اوادعای خود را بنا کرد. کرد
درصد سودسهام، پول نقد دريافت شده هرسال که ميبايد برابر ميشدند با بيشترين 

 در غير".سطح پرداخت ويژه به ايران که تابحال ماپرداخت کرده بوديم
اينصورت احساس ميشد که بروی محدوده گسترده مکان زمين استخراج ، 

ز، روش دراختيار گرفتن زمين، حق پااليش و ترابری، افزايش زمان امتيا
بهرروی  )١٠٧(. نماينده ايرانی در گروه جهت ساز و داوری توافق نزديک بود
شرايط تجارتی . يک اختالف بنيادی اززمان انجام شدن مذاکرات بوجود آمده بود

آغاز شده بود با پائين رفتن يک دالر از ارزش هر  ١٩٢٧و مشکالت که از
بدتر شده بود،  ١٩٣٢و  ١٩٢٦ه نفت در سرچاه در آمريکا بين سالهای  بشک

 .نشان داده ميشود ١٣٫١آنطور که درتصوير 
در نتيجه اين وضعيت در صنعت نفت يک تغيير ريشه ای تجارتی شکل گرفت، 
که ديگر مزيت تجارتی بنفع شرکت هائيکه بلقوه ظرفيت توليد زياد نفت را 

موثر در سودآوری بودن پيداکردن و نگهداشتن  ضريب اصلی. داشتند نبود
بازار محصوالت پااليش شدن نفت خام در يک بازار رقابتی شديد با قيمت های 

محدوديت " بنابراين همانطور که کدمن بيان کرد . همواره در حال سقوط بود
خيلی روشنی برای تحميل سنگينی برداشت پولی از صنايع نفتی پارسی وجود 

شرکت بخواهد در شرايط زيان آوری که در حال حاظر نمايان شده  دارد چنانچه
". اند بطور موفقيت آميزی در سطح بازار جهانی به رقابت خود ادامه دهد

تصادف شگفت انگيز در اين بود که  در حاليکه مديريت شرکت برای اقدامی 
که ميخواست انجام دهد گفتگو ميکرد، در همان روز تيمورتاش يک پيشنهاد 

مشکالتی که پيش از اين " چهارده بخشی را به لندن فرستاد، با باور براينکه 
يک زمانی در راه رسيدن به يک چنين درک مشترکی وجود داشت است ناپديد 
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تصويب امتياز جديد با مشکلی " ، و خوش بينانه اظهار عقيده کرد که "شده اند
آنها خيلی جامع  و    )١٠٨(".روبرو نخواهد شد اگر اين پيشنهادها پذيرفته شود

 :تعهد بزرگی را شامل ميشدند، افزون بر درخواست های جديد
- ٢. تجديد نظر درسرزمينی که در حال حاظر در امتياز دارسی وجود دارد - ١

ايجاد روش جديدی برای - ٣. الغا امتياز ويژه برای لوله نفت برای نفت ايران
يک روشی -٤). افزايش ميشود با يک پايه ثابت که شامل(پرداخت پول امتياز

در گرداندن شرکت و ايجاد ) بعنوان سهام دار(برای شرکت کردن دولت پارس 
راه حلی برای اطمينان دادن به دولت - ٥. حقوقی که بستگی به سهام داشتن دارد

ايران برای درآمد کافی در زير پول امتياز و سود سهام، که نميبايد در شرايط 
يک توليد افزاينده نفت -٦. ميليو پاند باشد ٢٫٥کمتر از موجود توليد ساليانه 

گسترش توليد -٨. ايجاد پااليشگاه ها برای تأمين مصرف داخلی ايران-٧. ايران
راه -٩. نفت خارج از ايران در شرايطی که به توليد نفت ايران آسيب نرساند

ه حلی برای پرسش ماليات قابل پرداخت شرکت، در رابطه با اين واقعيت ک
. دولت بريتانيا معتقد است که اين پرسش بين دولت ايران و شرکت بايد رفع شود

ژانويه که به  ٢٥يک موافقت موقت برای پذيرش پرسش ماليات ياداشت -١٠
سامان دادن -١١. سر جان کدمن بوسيله وزير دارائی تقيزاده داده شده است
رابطه با ضرورت سريع به اختالف های موجود پيشين بين دولت و شرکت، در 

اطمينان به دولت -١٢. افزايش دخيره ملی طال برای دولت ايران در حال حاظر
تأمين نفت و مشتقات آن -١٣. ايران برای تأمين نفت مصرفی آن بقيمت خرج آن

ايجاد يک شرکت بهره برداری برای - ١٤. برای مصرف داخلی با قيمت معقول
 .ناحيه شاه آباد

راق بر بازار جهانی در آينده در بعضی از اين پيشنهاد امکان کوبش توليد نفت ع
                                 ً                                             ها ناديده گرفته نشده بود و مطمئنا  متمايل بود تا از توليد نفت و درآمد ايران از 

بنابراين در اينجا بطور اجتناب ناپذيری هرچند . رقابت خارجی پاسداری کند
تمام شرکت قابل درک ناهماهنگی مشاهد ميشد، ادعای دخالت وسهيم بودن در 

بعنوان يک مجموعه داشتن درحاليکه درخواست کرداری با امتيازی ويژه برای 
درحقيقت مشکل قاطع مانند پيش از اين بجاماند، ارزش، تعهد و . خود ميکردند
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درآنجا هنوز يک . حقوق سهام داری تخصيص داده شده به دولت ايران
کن در چشم انداز آرزومندی نيرومندبرای رسيدن به توافق وجودداشت، لي

                                               ً                  جهانی نفت بعضی از شرايط تيمورتاش تحت شرايط کامال  تغيير کرده که در 
برابر شرکت بودند ديدگاهی غير منطقی بودند اگرچه ديگر شرايط غير قابل 

 .قبول نبوند
اين برای تيمورتاش درک شدنی نبود، کسيکه بطور محض تصورميکرد نکته 

اکرات که ارتباطی به وضعيت اقتصادی احتياط در بحث است، طرحی برای مذ
در واقع .                    ً                                   ايران نداشت، که عمال  از مشکالت اقتصادی يکسانی زيان ميديد

چنانچه درخواست های تيمورتاش بطور کامل پذيرفته ميشد آنها به مقدار بيست 
پاند در يک سال برای پخش کردن  ١٧٧٠٠و هفت ميليون پاند ميرسيد که تنها 

دارها باقی ميگذاشت، وقتيکه سود سهام منتشر شد آن تنها  در ميان ساير سهام
درچشم انداز تغيير کرده صنعت نفت "تيمورتاش آنرا نپذيرفت . پنج سنت بود

روشن بود که غيرممکن بود تا خيلی ازدرخواست هائی را برآورده کرد که حاال 
تغيير                                                                 ً دولت ايران در رابطه با يک پيشنهاد مطرح ميکرد، که تحت شرايط کامال  

کرده در برابر شرکت بود، که اگرپيش از اين ارائه نشده بود در اين زمان 
در شفق سرخ به مبارزه   ) ١١٠(علی دشتی " درتهران   )١٠٩(، "نميشد ارائه شود

برای تحقير کردن امتياز دارسی ادامه داد، و ادعا کرد که امتياز دارسی منشأ 
 )١١١(.  درد سر اقتصادی ايران است

به تهران بازگشت باميد از سر گرفتن مذاکرات رسمی ١٩٣١جون  ٢٨ز در جک
کليو پی برد . ليکن پی ببرد که رابطه تيمورتاش با تقيزاده بهم خورده است

محبوبيت وزير دربارتيمورتاش کاهش پيدا کرده است و مقصر دانسته شده بود  
وهر مالی و برای اقدامات اقتصادی که به کشور تحميل شده بود برخالف گ"

در سه نشست در اوايل    )١١٢.("اقتصادی و برخالف توصيه های کارشناسان
جکز بيشتر از کسل شدن تيمورتاش . جوالی بين جکز و تيمورتاش پيشرفتی نشد

دولت به برنامه های معين اقتصادی مبادرت کرده "آگاه شد، کسيکه اعالن کرد 
امروز پول برای پارس . است که اگر شکست بخورد بمعنی نابوديش است

خود را در "به گوتاهی  او استدالل کرد دولت ." موضوع مرگ وزندگی است
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اما در چه  -"شرايط وحشتناکی يافته است و کمک شرکت بسيار قدردانی ميشود
شرايطی؟ تيمورتاش مانندپيش از اين تنها يک ميليون پاند بعنوان حداقل پرداخت 

هرسال "يليون پاند برای کشور ضروری بود در خواست نميکرد بلکه دوو نيم م
يک ميليون پاند برای ذخيره طالی خود، يک ميليون پاند برای اقتصاد و خدمات 

برای درآمد  ١٣٫٣نگاه کنيد به جدول "(دررفت ارتش مردمی، ونيم ميليون برای
پاند در رابطه با  ٤٠٠٠٠٠از آن بيشتر در سال آينده دولت پارس به ). دولت

دولت ايتاليا احتياج داشت برای خريدن کشتی های ناوگان دريائی و  بدهيش به
 .مقدار بيشتری برای دررفت های نامعين

و با احتياجات کشور همفکری ميکرد   )١١٣(جکز از موقيت اقتصادی آگاه بود
اين نميتواند باری بر رابطه سود شرکت داشته باشد و مقدار "ليکن بيان کرد که 

بنظر ميرسد که کالسگه اقتصادی ". ازشرکت انتظار دارد حق امتياز که دولت
را جلوی اسب امتيازبسته اند، ليکن تيمورتاش محکم ميخواست که شرکت يا بما 

تا ده ميليو تن توليد نفت بود و دومی  ٨توليد و يا تضمين پول نقد بدهد که اولی 
ن پاند در سال ميليو ٢٫٥با سهام و يا درصد سود شرکت بود که نميبايد کمتر از 

ميليون تن نفت  ٨پنج سال بعد بود پيش از اينکه توليد به  ١٩٣٦در . (ميبود
بااينوجود تيمورتاش معترف .) ميليون پاند برسد ٢٫٥برسد و پول امتيازبه باالی 

او بيمناک است اقتضای بازار نفت و گوهراستراتژيک پخش نفت "بود که 
تيمورتاش اهميت نميداد که ". کند ممکن است تمام توليد نفت ايران راحذف

ممکن است بطورجدی فعاليت های شرکت را در بازارهای "درخواست های او 
او . و بنابراين ثابت شود آنچنان به منافع ايران آسيب برساند" جهان محدود کند

ميخواهد بوسيله بر ضد شرکت اقدام کردن شرکت را مطيع زير دست 
". باکنترل مناسب دررفت شرکت...ورکه بنمايد آنط" درخواستهای پارس مينمايد

مانع شرکت بشود تا خود را درگيرهر کنشی در خارج از ايران "او ميخواست 
اوبا شرکت مخالفت ميکرد که ". بکند که برای منافع ايران تبعيض آميز باشد

". يک سازمان بزرگ جهانی بسازد با سودی که ازنفت ايران بدست مياورد"
شرايط تغيير کرده است و پيشنهاد های پيشين او به سر " د ميکرد تيمورتاش تأکي

آنچه منظور من برای درک کردن "اوبه جکزگفت ) ١١٤(".جان کدمن مرده اند
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توست اين استکه بدترين سالهای آينده نبايدنامساعدترازبهترين سالهای گذشته 
رتی اين ممکن است ازجهت سياسی معقول باشدليکن کمبودمنطق تجا".باشد
 .دارد

بين چشم انداز " افزايش اختالف" کدمن از آنچه او مالحظه ميکرد گيج شده بود 
او در نامه ای به تيمورتاش   ) ١١٥(.دو طرف در باره آنچه ممکن و منصفانه بود

                                               ً                       از شرايط مبادله صنعت نفت اظهار تأسف کرد که کامال  قابل درک بود، ليکن او 
هردو    )١١٦(.منيت موجوديت آنرا فراهم ميکردميبايد از موقعيت شرکت دفاع وا

                                                                 ً      کدمن و تيمورتاش ميبايد از منافع مورد نظر خود دفاع ميکردند که کامال  قابل 
مشکل برای هر دو آنها اين بود که اين منافع باهم برخورد کرده بود . درک بود

تمام کدمن پيشنهاد کرد که درباره . و ميبايد با رضايت دو طرف آشتی داده ميشد
تنها وقتيکه زمان مناسبتر باشد وحرج و مرج در حال حاظر صنعت " پرسشها 

عقالنيت "کدمن ازاينکه  )١١٧(".نفت ناپديدشده باشد ميتواندبطورموثرمذاکره کرد
بنظر ميرسيد اين به . آشکار نشده بود مأيوس شده بود"و چشم انداز قابل لمس

وی مجادله های گذشته تمرکز تيمورتاش آسايشی ميداد، کسيکه ميتوانست بر
او از اين پس . کند، کبوتر امتيازی دردست بهتر از مفرض بودن آن در آينده بود

بيشتر پرسشها را از ديدگاه تجديد نظر در امتياز نميکرد مگر بطور قطع در " 
 -اين دوباره پرسش آزار دهنده موافقت نامه آرميتاژ )  ١١٨(".تعبير امتياز دارسی

 .طرح ميکرداسميت را م
در آگست تيمورتاش از يک نمايندگی متشکل از تقيزاده، عيسی خان و جکز 

  ) ١١٩(.درخواست کرد تا وضعيت ماليات و پول امتياز را زير قاعده ای درآورند
اين موفقيت ناچيزی داشت مگربيرون ريختن دوباره تمام موضوع های ستيز 

ود که بيش از اين سخن نگويد اراده کرده ب"بنظر ميرسيد تيمورتاش. برانگيز
مگر درخواست چنين ضمانتی واطمينانی که صنايع نفت ما بطور مناسب توسعه 

ست او در يک ديدار مهم جکز را مطلع کرد که واگ ٣١، همانطور که در."يابد
در آن داور، تقيزاده، عيسی خان، ام کليور، جهت ساز فرانسوی درآمد داخلی، 

بنظر ميرسيد وزير دربار خود را درباره نيت بد    )١٢٠(.جکز و فتح حاظر بودند
شرکت قانع کرده بود، که در چشم انداز او در آينده انتقال فعاليت های توسعه 
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شرکت در مکان ديگری بود، ليکن اوبرای چنين کنشی در رابطه با سرمايه 
 .گذاری موجود شرکت در پارس مکسی نکرد تا منطق و يا تعقل آنرا بپرسيد

بعد از اين همه سالها حرف زدن "رتاش از کدمن ناراحت بود برای اينکه تيمو
محظ حاال از کدمن به من نامه ای ميرسد که در آن بطور قطع برای تجديد نظر 

او درباره فرضيه " ما باندازه کافی حرف زده ايم". "در امتياز دررا ميبندد
ً                 با  تيمورتاش اينطور تقري". که حاال در آنرا تو بسته ای" شراکت بيان گرد،    

احساس ميکرد که به آخر جاده رسيده است تا پی ببرد جاده بن بست بوده است، 
ليکن او واقع بين نبود، برای تمام توانائی های غير قابل شک خودش و اراده 

آگر او نميتوانست تمامش را داشته باش . اش تا دوباره به پارس نيرودهد
با احساسی خوفناک او برای جکز . باشد نميخواست هيچ چيز از آنرا داشته

يک پدر بيمار و پير که نميشود از دست آن آسوده "امتياز را تشبيه کرد به مانند 
اعتبار "، ليکن او اين را وارد دانست که "ما بايد منظر باشيم تا آن بميرد: شد

آن يک قانونی است . امتياز هرگز زير پرسش نبوده است و هرگز نخواهد بود
." ميتوان تغييرش داد، اصالحش کرد، لغو کرد مگر با رضايت دو طرفکه ن

. تيمورتاش بشدت نه کمتر ازکدمن درمانده شده بود، ليکن برای داليل متفاوت
  .در پايان آشتی جوئی نه درماندگی به مشکل آنها سامان ميداد

  
 بازی ديگر

  
 س درديدارتيمورتاش ازسوئيس برای گذاشتن وليعهد درآموزشگاه سوئي

ترتيب اين . فرصتی برای کدمن فراهم کرد تا اورا دوبار ببيند ١٩٣١سپتامبر
در تحليل نهائی ارجهيت حاکميت ملی با . ديدار در لوزان در ششم اکتبرداده شد

دستگاه امتيازی قابل تطبيق نبود، ليکن در اين لحظه نه دولت ايران و نه شرکت 
زنه ای ميبايد بين مليگرائی و مالحظات يک موا. نميتوانستند بدون يکديگر باشند

شرکت نميتوانست حق دولت پارس را ناديده بگيرد، . تجارتی بيرون آورده شود
آنها "ليکن دولت نميتوانست هردو طرف را داشته باشد، باين ترتيب که، 

نميتوانند سياستی را تعقيب کنند وطرح بريزند تا سود شرکت را به حداقل 
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مان اميدوار باشند تا شرکت را اغوا کنند تا در جستجوی برساند و، درهمان ز
تحميل های غير منصفانه " آخشيج"پاسداری از خود درجهت های ديگربرضد 

بااينوجود، تيمورتاش و کدمن . اين يک بحران اعتماد داشتن بود  )١٢١(". نباشد
 موافقت کردند تا پيشنهاد شريک شدن را رها کنند و موافقت نامه ديگری را

توسط دولت ايران  ١٩٢٨اسميت که در  -جانشين موافقت رسيده شده آرميتاج 
مالکيت آن انکار شده بود، ليکن از نظرشرکت معتبر بود، کسيکه دستش تقويت 

اکتبر که گفتند قرارداد  ٣٠ادلسون در . سی. شد با نظر ولفرد گرين کيسی و وی
   )١٢٢".(آور است            ً                       اسميت قانونا  برای دولت ايران الزام  –آرميتاج "

اسميت روابط امتيازی را برای يک دهه تلخ  –ستيز بروی توافق نامه آرميتاج 
 ١٩٢٠طعنه آميز بود که عيسی خان، کسيکه در وزارت دارائی در . کرده بود

اسميت توانورزی داد تا از طرف دولت ايران  –    ً                     کامال  و بروشنی به آرميتاج 
 ١٩٢٨د که در شرايط تغيير کرده از عمل کنند، آغاز به استدالل کردن کر

مشاوران مالی چنين توانورزی رانداشتند و افزون بر اختيارات خود کنشی کرده 
 ١٩٣١سپتامبر  ٦در يادداشتی که او برای اين موضوع در تهران در . بودند

. دی. تهيه کرده است، بدون شک برای تيمورتاش، او توجه را به نظر پيشين ام
، که بوسيله مشاور حقوق ١٩٢١مارچ  ٢٢ينور گودارد درسی و ر. کرلی کی

نماينده پادشاه بدست آمده بود، مسرزلوملی و لوملی، که بيشتر در جهت منافع 
او فرضه خود را بر پايه نامه لوملی و لوملی . دولت ايران بود جلب کرده است

اهم ، که در آن بنابر مدرک فر١٩٢١جوالی  ٢٧که آنوقت نماينده پادشاهی در 
اسميت ممکن است توانائی داده نشده  –شده نماينده اظهار ميدارد، که به آرميتاج 

باشد که بروی شرايطی مذاکره کند که او انجام داد بنابراين دولت ايران به 
اسميت الزامی ندارد، باوجود اينکه مصرانه او انکار  –موافقت نامه آرميتاج 

کی که آرميتاژ از وزير ايرانی تبري. ميکند که کنشی نادرست نکرده است
وقتيکه او با کدمن بتوافق رسيد در آن زمان دريافت کرد و کلمات نامه عيسی 

ً               که نهايتا  تمام پرسش های "خان که او را بعنوان مذاکره کننده منسوب ميکند           
، "مجادله بين شرکت نفت ايران و انگليس و دولت پادشاهی ايران را تعديل کند

 ) ١٢٣. (يت آرميتاژ را تأئيد ميکندبنظر ميرسد موقع
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اسميت، نه کمتر  –خيلی تأسف آور بود که تعبير قانونی بر توافق نامه آرميتاژ 
از اختالف های حرفه ای بروی کردار حسابداری، رابطه امتيازی را عذاب آور 

آنهم  شايد منعکس . کرد، که بيشتر گرفتار محتوای نوشته بود تا روان قانون
د اعتماد دوطرفه بود که وجود داشت، باوجود اعتراض به معکوس کننده کمبو

 .بودن آن
مرحله بعدی مذاکرات با تيمورتاش بطورروشن بوسيله کدمن شرح داده شده 

مانی های مجلل شام داشت و شب و هاست، او به لندن آمد، شراب نوشيد، مي
رش را ازدواج دخت. چندين مصاحبه انجام داد. روز را درمذاکرات گذراند

برگذار کرد، پسرش را در آموزشگاه هاروگذاشت، او منشی وزارت خارجه در 
امور خارجی را مالقات کرد در دولت ما يک تغيير بوجود آمد، و در ميان اين 
فعاليت های پيچ در پيچ ما بروی شامل شدن گوهری که ميبايد در سند جديد جای 

و پراخت پولی يکجا را رها ميگرفت به يک توافق آزمايشی رسيديم، چند رقم 
کدمن مصمم بود به يک توافق    )١٢٤(.کرديم تا درزمان بعدی به آنها سامان دهيم

برسد، ماورای آنچه بعضی از هموندان گروه جهت ساز او بنظرشان عاقالنه 
برای تيمورتاش در لندن، بدون همکاران دولتيش و گرمای تنفسشان بروی . بود

کرد تا خود را ازلباس خشگ سياسی که دست و پای گردنش، آن فرصتی فراهم 
او را می بست بيرون بيايد و موضوع ها را حل کند و به يک پيروزی شخصی 
نائل شود، دشمنانش را در موضع دفاعی قرار دهد، اعتماد شاه را بخود دوباره 

نيروی محرکه او قابل تشخيص . برقرار کند و خدمتی واقعی به کشور خود بکند
او شخصيتی چاالک و شگفت .               ً                     کن روش اومعموال  تکبرآميز و ناجور بودبود لي

او توانائی گذشتن از راهی پيچ در پيچ و با . انگيز داشت ليکن درمانده کننده بود
مانع را داشت و ميتوانست از گذرگاه های باريگ به آسانی بگذرد، گستاخی که 

. اجتناب ناپذير ميکرد يکباره زمين خوردن رابنظرغيرقابل تصور ليکن همچنين
گنجکاوانه  العاده متکی بنفس و بطور او همواره درمسابقه ای بازمان بود؛فوق

 .ای آسيب پذير بود
کارشناسان قانونی و   )١٢٥(نوامبر انجام شد ١٣نخستين دور مذاکرات در 

حسابداری دوطرف اقدام به معين کردن دقيق تمام شرايطی که بکار برده ميشد 
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شرکت را تعريف کنند پرداختند، برای اينکه در رابطه با معنی آنها  تا کنش های
کدمن از    )١٢٦(.به درک درستی برسند که برای هردوطرفه قابل قبول باشد

جزئيات ضروری موافقت نامه را به آسانترين "کارشناسان درخواست کردتا 
ی بود که تفصير مانند سرود آغازين يک تراژدی يونان. فراهم کنند" شکل ممکن

کاستی های کشنده بافته روابط انسان ها را اعالن ميکرد، چون هرچه بيشتر 
ً                            کارشناسان تالش کردند تا تمام احتماالت را دقيقا  پوشش دهند، آنها بيشتر بدام                                              

نوامبر تيمورتاش متن پيش نويس يک  ٣٠با . عبارات پيچيده خودشان افتادند
ا آشکار شد مشکل اصلی که گفتگوهای دراينج) ١٢٧(. توافق نامه رافراهم کرد

و آن تحقيق کردن در : اسميت را به بنبست کشيده بود باقی مانده است –آرميتاژ 
سودهای گروه شرکت های متفاوتی بودند که بخشی از شرکت نفت ايران و 

. انگليس بودند و ارزيابی و منظورکردند سود آنها در محاسبه سود شرکت بود
و کارشناسان او جزئيات پيش نويس را بيشتر و بيشتر همچنانکه تيمورتاش 

ليکن در نهايت کدمن و تيمورتاش   )١٢٨(کردند و آن  بيشتر و بيشترپيچيده شد،
با تبريکات زياد زودرس  ) ١٢٩( دسامبر بيک موافقت نامه موقت رسيدند، ٢٣در 

 ما تالش مشترکی برای رسيدن به درک کامل"تيمورتاش ذکرکرد که . دوطرفه
در حاليکه کدمن تأکيد کرد که ." و رفع اختالف منافع دوطرف اعمال کرديم

درک مشترکی که مابه آن رسيديم وقتيکه کامل شودثابت ميکند که يک ضريب "
حياطی است برای تثبيت کردن حسن تفاهم دوستانه ای که همشيه تو قهرمان آن 

   ) ١٣٠(.بوده ای
بنابر گفته کدمن، . ش از سر گرفته شدژانويه وروز بعد٧مذاکرات در پاريس در

ما به روی گوهرهمگانی سند توافق کرديم، که ما تصميم گرفتيم آنرا به "
آن امظأ شد و تاريخ توافق بروی محاسبات ." حسابدارن و وکالی خود بسپريم

شرکت  -١: دوازده نکته اصلی که بروی ان توافق شده بود شامل. تنها باقی ماند
بنابر اتکا به موافقت % ٤بنابر اتکا به امتياز دارسی و % ١٦ميبايد به دولت 

اين درصد شامل سود خالص از استخراج، پااليش، ترابری،  -جديد پرداخت کند
انبارداری و پخش نفت ايران ميشود همچنين شامل فعاليت های ديگر در ارتباط 

و انگليس  با آن نيز ميشود، چنانچه اين فعاليت ها به وسيله شرکت نفت ايران
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انجام شود و يا با شرکت های مطعلق به آن و همچنين چنانچه اين فعاليت ها در 
سود تجارت از فعاليت های نفت ايران  - ٢. ايران باشد و يا خارج ازايران باشد

ميبايد، تا آنجا که آمکان داشته باشد، جداگانه برای شرکت نفت ايران و انگليس 
بروی % ٢٠شود ، درحاليکه سود خالص  و شرکت های زير دست آن محاسبه

برای  -٣. آنها برای امتياز بايد پرداخت شود که ميبايد جمع سود خالص باشد
ارزيابی سود شرکت های متفاوت و مجموعه پولی که به شرکت اجاز داه ميشود 
از درآمدش کم کند برای رسيدن به سود خالص جزئيات مفصلی بايد تدارک 

وذ خود درآوردن امتياز دارسی دولت و شرکت متعهد بدون بزير نف - ٤. شود
ميشوند توافق نامه را درمحتوا و روان و از نزديک تا آنجا که امکان پذير باشد 

شرکت . اجرا کنند وبرای بدست آورند حداکثرسود هريک ازآنها باهم همکارکنند
بکند  متعهد ميشود برای اينکه به منافع ايران خدمت کند بيشترين کار ممکن را

تا زير امتيازعمليات صنعتی خود را گسترش دهد و همچنين وقتيکه شرايط 
بازار نفت جهان باندازه کافی مناسب بشود بدون درنگ عمليات صنعتی خود را 

سود % ٤شرکت بجای ماليات بر درآمد  -٥. در ايران گسترش و افزايش دهد
به % ١٦متياز از خالص خود را به دولت پراخت خواهد کرد، بنابراين پول ا

در برابر اين دولت موافقت ميکند که شرکت و شرکت . سود افزايش ميابد% ٢٠
های وابسته به آنرارا تا انقضای امتياز دارسی ازهرگونه ماليات وارداتی و 
ديگر ماليات ها برسرمايه، دارائی ها،درآمد، سودسرمايه و سودی که در فعاليت 

وابسته به آن توضيح داده شده است های صنعتی شرکت  و يا شرکت های 
 ) ١٣١(. معاف کند

ميليون پاند، که  ٣٫٢٥بناگهانی تيمورتاش درخواستی را ارائه داد برای پرداخت 
ميليون پاند،  ٢٫٥هزار پاند که ميشود  ٧٥٠او ادعا کرد بدهکاری است منهای 

کدمن  اين برای. بطور مشکوکی همان مقدار که به جکز در تهران گفته شده بود
تيمورتاش با خشم از اتاق خارج . در اين جا ستيزی درگرفت"سرگرم کننده نبود 

 ) ١٣٢(."شد، و من از آن زمان ببعد او را هرگز، يا در واقع دوباره هرگز نديدم
 ٢٣٧٠٠٠حداکثر بدهکاری شرکت بنابر محاسبات مکرر آن . حادثه غريبی بود

مشکوک هم افزوده ميشد آن بيشتر  پاند بود، ليکن حتی اگر تمام بدهکاری های
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از نيم ميليون پاند نميشد، که کدمن وقتيکه توافق نامه پايان ميافت آماده بود 
قانع شده بود که راه حلی که بتوان امروز به آن رسيده " يکباره دوبرابرش کند 

شود برای شرکت درآينده بيشتربکارميايد تاارزش آنرا بشود امروز اندازه گيری 
آن به معنی حرکتی برای پشتيبانی ". گرچه دررفت آن خيلی زياد باشدکرد، ا

. کدمن يکجا مبلغ يک ميليون پاند را برای توافق پيشنهاد کرد. ازتيمورتاش بود
کدمن سرگشته بود و تمايل به توافق داشت و بعد از آن تالش کرد آب گل آلود را 

شخصيش سپاسگزاری  آرام کند باتعريف کردن از تيمورتاش وازاوبرای کوشش
تيمورتاش پاسخ داد، ليکن دوباره واقعيت های وضعيت جهانی نفت  ) ١٣٣(.کردن

را ناديده گرفت، وشکايت کرد که، آگر پيشنهاد کنونی در مقايسه مناسبتر از 
کم و بيش ارغامی که  ارزش توجه داشته باشند، نمينوانند " پيشنهادگذشته نيست 

 ) ١٣٤(". ثيری داشت باشنددر مزيت موافقتنامه جديد تأ
او برای مذاکرات دست . مشکل است تا علت کردار تيمورتاش را بيان کرد

اوممکن است داوری نادرستی ) ١٣٥(.بازی داشت وتنها در برابرشاه مسئول بود
از کدمن داشته باشد که تصور ميکرد ميتواند درپايان به کدمن بلوف بزند، که 

موقعيت اقتصادی سختش با تزريق پول زيادی  بنابر آن بتواند ايران را از
آگر چنين . بوسيله درخواست پرداخت بدهی گذشته متورم شده بيرون بکشد

او ممکن است در . باشد، آن هم يک قماری بود که نادرست از آب درآمده بود
لحظه تصميم گرفتن از اقدام بآن خود داری کرد، اکراه داشت تا خود را به 

تصميمی بکند، اکراه داشت که آن بوسيله شاه و يا همکارانش تنهائی متعهد به 
ً                                او ممکن بود به هر دليلی واقعا  به پول احتياج داشته باشد و سعی . رد شود                              

ميکرد با شوکه کردن کدمن از پذيرش آن و موافقت نامه گذاشه شده پيش از اين 
  .رفت يکبار ديگر فرصت برای رسيدن بيک موافقت نامه از دست. مطمئن شود

  
  آچمز

 
ً        کدمن برای نگهداشتن ادامه جريان مذاکرات واقعا  تالش کرد همچنانکه .                                             

تيمورتاش از راه مسکو به پارس برميگشت جائيکه بطور مجللی از او پذيرائی 
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و تمجيد شد، کدمن ابراز کرد تا بروی پرداخت های معينی تاريخ گذشته را 
ليکن   )١٣٦(تياز جديد نمود،ام% ٢٠را شامل  ١٩٣١بگذارد و پرداخت امتياز 

او احتياج به افزايش پول نقد بيشتر يکجا باندازه  )  ١٣٧.(تيمورتاش راضی نشد
توافقنامه برای دو طرف . ليکن کدمن امتناع کرد. پاند داشت ٢٥٠٠٠٠

                                        ً                           سخاوتمندانه بود چون نتيجه هفته ها  شديدا  درنظر گرفتن مالحظات بوسيله 
لی بيشتر از انکه در ابتدای مذاکراتمان من فکرش را      ً   مسلما  خي"کارشناسان بود، 

فبريه جکز گزارش داد که بنظر  ٦در   )١٣٨(.، کدمن اظهار نظر کرد"ميکردم
ميرسد شاه از نتيجه مذاکرات خوشنود است و تيمورتاش درخواست کرده است 

بستگی "پاند  ٦٠٠٠٠تا  ٥٠٠٠٠بعنوان يک کار نيک شخصی يک افزايش " 
و برای افزايش، بيدرنگ قدم هائی برداشته خواهد شد تا موافقت به موافقت ت

کدمن به پرداخت افزايش سود به ادعا های گذشته موافقت ". نامه تصويب شود
قول   )١٣٩(،تيمورتاش هنوز احساس درماندگی ميکرد. کرد ليکن نه افزايش ديگر

آنرا " ارائه دهد داد موافقت نامه را که بوسيله آنها مذاکره شده است به کابينه 
او اندرز  )١٤٠(". بعنوان شخصی بيعالقه به کابينه واگذار ميکند تا تصميم بگيرند

و بدون موفقيت برای  ) ١٤١(عيسی خان را برای موافقت کردن ناديده گرفت 
ليکن کدمن آماده نبود پول بيشتری )  ١٤٢(درخواست پول بيشتر اصرار کرد ،

از کمبود همراهی کدمن برای "کايت کرد تيمورتاش به جکز ش) ١٤٣.(بدهد
 )١٤٤(".پشتيبانی ار او برای مشکالتی که در برابر او در اينجا وجود دارد

جکز و مامور پادشاهی در . بهرروی کابينه شرايط موافقت نامه را تصويب کرد
و يک پيش پرداخت صد هزار پاندی )  ١٤٥(از آن آگاه شدند ١٩٣٢فبريه  ١٣

در نهايت تقی زاده کسی بود که به . فبريه پرداخت شد ١٣ به دولت ايران در
آپريل خاتمه  ٤عيسی خان اختيار داد تا از طرف دولت مذاکرات را در 

بنظر ميرسيد موافقت نامه در چشم انداز است، بويژه وقتيکه )   ١٤٦.(دهد
اراده پادشاهی اين "تيمورتاش موافقت نامه را برای کدمن فرستاد با ذکر اينکه 

بود که تمام مشکالت کنار گذاشته شود و حاال که شورای وزيران موافقت نامه 
او از کدمن ". را تصويب کرده اند تو کاری نداری مگر اينکه آنرا امظأ کنی

پاند برای او بفرستد تا دررفت موزه ای در تهران را  ٥٠٠٠٠درخواست کرد تا 
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ت که پول يکجای می جکز نوش ٢٢در ". خواهش شخصی"تأمين کند بعنوان 
ً            پول موافقت شده بروی تمام بدهکاری ها، مسلما  تمام آن به "يک ميليون پاند                                            

بنظر ميرسيد موافقت نامه ". بوجه امسال وزارت جنگ تخصيص داده خواهدشد
 . انجام شده بود

مأمور پادشاه و مشاورانش تعداد زيادی اصالحات جزئی برای حفظ منافع دولت 
يک نوشتار خيلی پيچيده و مشکل "ه درنتيجه آن نوشتار ايران انجام دادند ک

هران کسيکه مسئوليت . حسابداران ومشاوران شرکت نگران شدند )١٤٧(". شد
از همه مهمتر کامل شدن موافقت " مذاکرات راداشت، مشاوران را ترغيب کرد

همچنين کدمن  )١٤٨(." نامه نهائی، مدرک موافقت شده موضوع فوريت است
ارجعيت مأمور  ) ١٤٩(". به ارائه بدون تأخير مدرک رسمی کرد" احتياجتأکيد به 

  )١٥٠.(پادشاهی درج عباراتی برای گريزاز متن قانونی بود تا کم کردن تأخيرها
سپس تيمورتاش  )١٥١(. آپريل آماده بود ٤بنظر ميرسيد که پيش نويس در

عيسی خان برای  اصالحات بيشتری را از تهران فرستاد و ناشکيبائی خود را از
اين   ) ١٥٣(.کسيکه خود را معذور کرد)١٥٢.(زمانيکه گرفته است اعالن کرد

زاده  حرکت عيسی خان ممکن است تحريک شده باشد چون او پی برد که تقی
پيش نويس جايگذينی راآماده ميکند به کمک ام کليور، مشاور فرانسوی، و اينکه 

ت که شاه ميخواست هرچه زودتر ميليون پاند بدهکاری داش ١٫٥وزارت جنک 
سند را  ١٩٣٢می  ١٢کدمن و مأمور پادشاهی در  )١٥٤.(ممکن است پراخت شود

عيسی خان متن نهائی را به دولت ايران تحويل داد ) ١٥٥(. امظای مختصر کردند
کدمن با اکراه )  ١٥٦.(و از کارخود برای نگهبانی ازمنافع آن ستايش کرد

خيلی بيشتر از آنکه من "به دولت ايران واگذار کرد گذاشتن قيدهای معينی را 
 )١٥٧(".      ً                                                            واقعا  درنظر منصفانه ميدانم برای اينکه تصويب آنراتسهيل و سريع بکنم

 .ليکن يک بار ديگر او مأيوس خواهد شد
تيمورتاش از   )١٥٨(.می با چيزی کمتر از اشتياق نوشتار به تهران رسيد ٢٩در 

يت کردوپيشنهاد کرد پيشنويس را بروش ماهرانه درازای جدول ها به جکز شکا
او همچنين    )١٥٩(.دوباره بنويسند برای اينکه گذشتن آنرا از مجلس تسهيل کنيم

را جويا شد و به او گفته شد مقدار  ١٩٣١تخمين پرداخت پول امتياز برای سال 
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و پرداخت  ١٩١٧پاند بر پايه گذشته خواهد بود، کمتر از سال  ٣٠٦ ٨٧٠ان 
تيمورتاش بسختی آنرا ميتوانست )١٦٠.(اعالن شده است% ٥ودمعمولی سهام س

باور کند، باوجود تمام اخطارهائی که  پيش از اين درباره صنعت نفت به او داده 
موافقت نامه اصالحی "مدت کوتاهی پس از آن او شکايت کرد که . شده بود

 ٦در ) ١٦١(".شخيص دهدآنچنان پيچيده است که او نميتواند سر آنرا از آخر آن ت
جون جکز با تيمور تاش، تقيزاده، داور ديدار کرد و با تيموتاش باو گفته شد که 
 عيسی خان مسئول عبارات پيچيده پيش نويس است و آشکارا بنام احمق و ديوانه

تيمورتاش با بعضی ازتعاريفی که بوسيله عيسی خان ومشاورنش )١٦٢(.کوبيده شد
او درخواست کرد نوشتار فرانسوی روشن شود . داشت موافقت شده بود مخالفت

 .بنظر ميرسيد که او از گرفتن يک تصميم يکبار ديگر طفره ميرود. 
ژانويه را امظأ  ٨واکنش کدمن بيدرنگ بود، با گفتن، او اگر مايل باشد نوشتار 

به هرروی آشکار بود که يک رکن جديدی دخالت کرده است   )١٦٣(.خوهد کرد
در دوران ديدارش از اروپا از سپتامبر تا . ول مصيبت بار امتياز بودکه مقدار پ

ژانويه با وجود گفتگوهايش با وزارت دارائی، بانک انگليس و دولت های ديگر 
بروی نرخ مبادله پول، استانداردطال و جنبه پولی رکود اقتصادی، بنظر ميرسيد 

          ً        ادی احتماال  در زير تيمورتاش تصور ميکرد پارس از بدترين تأثير رکود اقتص
کرد که پول امتياز ) واخواهی(اواعتراض . سپر پول امتياز نفت خواهد گريخت،

انچنان اندک است که حتی با در نظر گرفتن پائين آمدن ارزش نفت ورکود "
عيسی   )١٦٤(". اقتصادی همگانی بنظر ميرسد پذيرفتن آن فوق العاده مشکل باشد

در بررسی نوشتار موافقت نامه بود، درک  خان، اگرچه ايرادگيری غيرمنصف
واخواهی و انتقاد از "درستتری از وضعيت همگانی داشت واندرز داد که 

ميليون پاند درآمد کمتری در رابطه با نفت  ٦شرکت بيجاست از آنجا که شرکت 
اگرچه ... در سال گذشته داشته در مقايسه با هر يک از دوسال پيش از اين 

شده برابر است با مقداری که در هر يک از دوسال گذشته  مقدار نفت فروخته
مقايسه مقتضی بين پول امتياز و توليد نفت در جدول )  ١٦٥".(فروخته است

 .وجود دارد. ١٣٫١
پندار آسان اينکه . تيمورتاش عذرخواهی واقعی برای فهم نادانانه خود نداشت
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ارس را استوارکند، با پول بيشتر بتنهائی ميتوانست وضعيت اقتصاد ناپايدار پ
درآمد دولت بود، با آرزوی % ٤٠وجود سنگينی دررفت نظامی که برابربا انداز

بزرگ راه آهن وبرنامه های ضروری صنعتی، يک پاسخ اندک به وضعيت 
بدبختانه آن واکنش او توصيف ميکرد که . مالی آشکار ورو به زوال رفتن است

قابل قبول را بکند تا انتخابی که   ترجيح ميداد انتخاب مصنوئی سياسی بيشتر
. مردم پسند نبود  ليکن يک کنش مثبت اقتصادی بود که به وجود آن احتياج بود

از آنجا که تيمورتاش خود را آنچنان انحصاری به موافقت نامه پيوسته بود با 
ً                           شکست آن اوشخصا  برای انتقاد آسيب پذير ميشد برای اينکه موقعيت خود را .               

يبايد خود را صاحب جريانی که او مسئول آن بود نميکرد و رهبر نگهدارد اوم
آنهائی که آنرا رد ميکردند ميشد تا محبوبيت مردمی خود را و جايگاه خود را 

بطور کلی از دست رفتن يک فرصت بود که مذاکرات . پيش شاه نگه ميداشت
آن .                                     ً                        در آخرين لحظه شکست ميخورد و سپس بعدا  دوباره از سر گرفته ميشد

جای تأسف . مانند زخمی بود که چرک کرده بود چونکه همواره خاريده شده بود
بود که هارولد بران، مشاور حقوقی شرکت، نميتوانست در جون به تهران برود 

يک ديدار در آن تابستان ممکن  )١٦٦( .و کدمن همينطور در آن زمان گرفتار بود
دازه ممکن بود جدال را بدرازا به همان ان. بود سنگينی ترازو را تغيير ميداد

کدمن برای اينکه . آهنگ بپيش رفتن ايستاد و هرگز دوباره آغاز نشد. ميکشاند
برای سامان دادن به ادعا  ) ١٦٧(راه را هموارکند پيشنهاد کرد يک ميليون پاند

های گذشته پيش پرداخت کند و آماده شده بود ترجمه  فرانسوی و اجباری 
ليکن   )١٦٨(شاور حقوقی ايرانی دکتر نفيسی را بپذيرد؛نوشتار شرکت توسط م

 .تمام آنها بيفايده بود
و موافقت نامه بيشر صريح  ١٩٣١ارتباط بين پرداخت پول کم امتياز برای سال 

من خوشم نميايد اين کوبش نامساعد غالب شود "تيمورتاش به جکز گفت . شد
تقی زاده و تيمورتاش باهم  )١٦٩(". وقتيکه توافق نامه جديد به مجلس ارائه ميشود

برخورد کردند و تقی زاده از شرکت خواست تا پول امتياز را بر پايه هفتگی به 
و به  ) ١٧٠(صندوق دولت بريزد که بستگی خواهد داشت به تصميم وزيران، 

ليکن   )١٧١(،"يک وزير معتبر دولت نيست"جکز متذکر شد که وزير دربار 
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      ً                و بعدا  خواست که آن هر   )١٧٢(اخت خود داری کردتيمورتاش از پذيرفتن پرد
شگفت انگيز نبود که کدمن با دستورات   )١٧٣(. شش ماه به بانک سپرده شود

 )١٧٤(.                           ً                                       متضاد گيج شده بود که ظاهرا  در نتيجه تقسيم مسئوليت ها در تهران بود
دشمنی در ميان وزرا و نگرانی بروی بدتر شدن آشفتگی اقتصادی و بدتر شدن 

به " فحاشی"دوباره مشغول به "گردار غير قابل پيشبينی شاه، کسيکه شايع بود 
دولت است، بدون ترديد خشمگين شدنش به مشکالت اقتصادی که کشور با آن 

خشم و درنده خويی شاه، جکز به هرن  ) ١٧٥(".روبرو شده بود بدون پيوند نبود
هيچکس نميخواهد . به تمام احساس امنيت فردی تأثير گذاشته است" نوشت، 

خشم توانای بزرگ خدای واره را با اشکار کردن صميمانه وظعيت تحمل کند، 
به رسانه ها پوزه بند زده شده بود، و اطالعات شاه بطورکلی از ارتش و پليس 

 )١٧٦(". بود که هر دوی آنها برای پوشانيدن کم بودهای خود نگران بودند
يده بگيريم که ما با شاه معامله ميکنيم، نبايد ناد"جکز هشدار داد در حقيقت  

کسيکه با پی بردن باينکه درنهايت دراين روزها نفت طال نيست خشمش 
برانگيخته شده است، و شاه خوشنود ميشود چنانچه معتقد بشود او قدرت مطلق 
است، نبايد هر دوی ما را بازی که ميشود شگفت زده کند بيشتر از آنکه شاه را 

در پايان جون تيمورتاش در روزنامه ها ". شگفتزده کرده است پول امتياز نفت
رديفی از حمله را به شرکت اغاز کرد، که سر ريجنال هوار، کسيکه در پی 

آمده بود، آنرا مزخرف بودن در رابطه با شعور  ١٩٣١کليو بعنوان وزير در
سرمقاله ها   )١٧٧(".همگانی و شعور همگانی بودن در مزخرفی توصيف کرد 

ه جنبه سياسی کاهش پول امتياز بعنوان خسارت به اقتصاد کشور حمله کردند ب
کشور به ارز خارجی و افزايش ذخيره پولی بيشتر " و بيان کردند بويژه وقتيکه 

نوشتارشکايت کرد،باوجود رسيدگی ساليانه حسابداری ) ١٧٨(".از قبل احتياج دارد
سابدارها که بوسيله مأمور بوسيله سر مک لينتاک و مشاوره گروهی وکال و ح

دولت گفته ای اندک در حسابداری های دارد که چنين "پادشاهی گرفته شده است 
بی اعتنا به   )١٧٩(".ماسونی پنهان نگه ميدارنداشرکت هائی مانند اصرارفر

واقعيت های اقتصادی عرضه و تقاضا شرکت محکوم ميشد برای اينکه از تمام 
ميدان های نفتی پارس  بازار جهانی را "نميکند تا  چاه های نفتش آنچنان توليد
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بدون مقداری پيوستگی، علی دشتی، بعد از متهم  )١٨٠(".از نفت پارس اشباح کند
کردن شرکت برای ناديده گرفتن منافع ايران، بنظر ميرسيد از دولت انتقاد ميکند 

ميت را اس –دردسرمأمور کردن يک کارشناس دقيق مانند آرميتاج "برای اينکه 
  )١٨١".(بخود نميدهد تا حساب های پيچيده و پنهان شرکت را روشن و تطبيق دهد

جوالی پراودا از اعترض ايران پشتيبانی کرد و روان امپرياليستی بريتانيا  ٥در 
 .را مطرح کرد

جوالی تيمورتاش يک باره ديگر راه خود را تغيير داد، درخواست کرد  ٦در 
 ) ١٨٢(".                          ً              رای اينکه منافع ايران کامال  نگه داشته شودتجديد نظر کامل ب" برای 

توانائی  )١٨٣(اگرچه کدمن دلجويانه بود واز گردش وقايع مايوس شده بود، 
نداشت تا به تيمورتاش قول بدهد که پارس از تأثير رکود اقتصادی جهانی 

ری و معتقد بود بعد از تمام وقتيکه صرف مذاکر شد پايه بهت  )١٨٤(مسئون ميماند
در شرايط موجود و موقعيت تجارتی جهانی حاظر بنظر نميرسد "برای امتياز 

اندرز مشابه ای توسط  ) ١٨٥(".احتماال ترتيبات ديگری مزيت بيشتر داشته باشد
جوالی به جکز  ١٠اين به تيمورتاش برخورد، در  )١٨٦(. عيسی خان داده شد

شده است، صداقت کدمن " بگيرش يا ولش کن"گفت به من پيشنهاد تهديد آميز 
خورد شده بود و او شک داشت بتواند با تالش خود به يک موافقت نامه دست 

همچنين کليو استعداد قابل مالحظه تيمورتاش را برای ظرفيت منفيش  ) ١٨٧(.يابد
                                                                      ً تجربه کرده بود، توانائی او برای دادن کوبش به پيش رفتن بدون اينکه واقعا  

، برای اينکه گفتکوهای قرارداد ايران و انگليس از هيچگونه پيشرفتی شده باشد
ً                       به ايران آمد بود که متناوبا  در جريان بوده هنوز به  ١٩٢١وقتيکه لورين در                             

 .موافقت نامه ای نرسيده بود
تيمورتاش بسادگی برای رد کردن شرايطی که با آنچنان مذاکرات پرزحمتی 

ال مذاکران باتالش بدون توقف                                     ً       گذاشته شده بود ترديدی نميکند، مجموعا  چهار س
. برای بهبود شرايط غير دقيق امتياز و ارائه تفصير قطعی بيشتر آن بيهوده ميشد

چونکه شرايط حکم بررسی کامل را " آو اماده بود تا برگردد به ميز ترسيم 
بدون فايده است چنانچه انتظار داشه باشيم پول "حاال او اقرار ميکرد، ". ميکند

." يه درصد سود خالص هرگز توسط مردم ايران بتواند درک بشودامتياز بر پا
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ليکن " تمام درک اشتباه و مضنون بودن" او امتياز را مقصر ميدانست برای 
تيمورتاش بخوبی ممکن است . اقدام به تجديد نظر پيشين را ناديده ميگرفت

با  هميشه آرزوی بزرگ او تغيير پايه رابطه های شرکت" احساس کرده باشد که
جائی برای شک در ميهن پرستی او نبود، ليکن ". دولت پارس بوده است

ّ        در آنجا خيلی داللت ها بود که حاال جو  بيشتر "اعتمادبنفس او زيرپرسش بود که                                  
تيمورتاش مانند شاه افسانه ای يونانی ".مناسب بود تا درامتياز تجديد نظر بشود

را تا ابروی تپه قل ميدهد ليکن امتيازدهنده ای بود که پيشنهاد خود )سيسيفاس(
موفق نميشود آنرا از باالی تپه برای موافقت نامه سرازير کند و دوباره پيشنهاد 

 .اين تحليل برنده بود. قل ميخورد به پائين تپه ميامد
موافقت نامه بدور انداخته شد  ) ١٨٨(.چند روزبعد تيمورتاش دچارحمله قلبی شد

     ً            ظاهرا  تنها توهين ) ١٨٩". (را تأمين نميکرد احتياج های اصلی پارس"چون آن 
. بود که بياد ميماند، يک توهينی به شأن ملی ١٩٣١پرداخت پول امتياز برای 

 ١٩٢٩تيمورتاش از سکته مغزی خود بجاماند و برای تجديدنظر مانند تالش 
چرا شرکت نفت پارس را در بازارهای "فشار آورد، ليکن پرسش هائی مانند 

چندان اعتمادی رادرلندن برنيانگيخت و درجه ) ١٩٠("فروخته؟غير سود آور
حرارت سياسی در تهران احساس نميشد بتواند حامل پيش رو گذاردن پيشنهاد 

يکبار ديگر، .  هائی باشد، ليکن برای آنها انتظار کشيدن ترجيح داده ميشد
ی اگرچه در نتيجه رسوائی رشوه گيری که يکی از دوستان او را در بانک مل

نفوذ اودرحال ويران شدن بود،  ) ١٩٢(و رفقای غيرمحبوبش ) ١٩١(درگير ميکرد
تيمورتاش تهديد کرد درکردار با هردودولت بريتانيا وشرکت کنش شديدتری را 

  )١٩٣(اختيارخواهم کرد و مبارزه روزنامه ها را بر ضد آنها شديدتر خواهد کرد،
ر اين مرحله شاه بيشتر آشکارانه د. همچنانچه او در فکر پيشنهادهای جديد بود

جکز فکر ميکرد که . دخالت کرد، وبی صبرش نسبت به وزرايش بيشتر شد
وشاه به " مجبور خواهد شد اقدام به تهاجم نيرومندی را اختيار کند"دولت پارس 

فروغی وزير خارجه دستور داد، تا در روزنامه های خارجی عبارت های 
  ) ١٩٤(.کندمحکوم کننده درباره شرکت درج 

دولت بريتانيا از اين موضوع آگاه کرد  ١٩٣٢کتبر ١٧کدمن نگران شده بود ودر
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. پيش از اينکه برای ديدار مهمی بريتانيا را به مقصد اياالت متحده ترک کند
بر " کدمن، جکز را آگاه کرد که او خيلی اميدوار است پيشنهاد های جديد پارس

در اينصورت وزير ... صاف بنا شده باشند پايه شعور کامل از واقعيت ها و ان
دربار ميتواند به آسودگی مطمئن باشد به آنها بيشترمالحظه دقيقتری داده خواهد 

ً      تقريبا  کامل "اکتبر تيمورتاش ادعا کرد که پيشنهادهای او  ٢٩در   )١٩٥( ".شد       
امبر در اوايل نو )١٩٧(. نوامبر انجام داده بود ١٦همچنانکه در ) ١٩٦(، "شده است

تنها "شاه از خوزستان ديدار کرد، و دراهواز به جکز خوش آمد گفت، کسيکه 
فردی بود که ميتوانست شادی کند چون از برجستگی برخوردار است که شاه با 

      ً                                             اوبعدا  ناوگان بتازگی ساخته شده ايتاليائی خود را، و )  ١٩٨".(او دست ميدهد
در ايران در يک . ر بازديد کردراه آهن و تأسيسات ديگرا را در مکان های ديگ

سرمقاله از شاه و سازندگی هايش برای ايران ستايش شد و از شاه درخواست 
در راه بازگشت از جنوب بوسيله ملغا "شد هديه ای را به کشور خود ببخشد 

درغير اينصورت غيرممکن خواهد بود تا منافع ما بوسيله ... کرد امتياز 
   )١٩٩(."ض تأمين شودمذاکرات، نامه نگاری و اعترا

وقتيکه شاه به تهران رسيد، حسابدار دربار را اخراج کرد که يکی از گروه 
که با زمان  )٢٠٠(آگاهی برجسته ای بود از نابودی تيمورتاش، . تيمورتاش بود

خسته از نوسان های وزيرانش، شاه در يک . کوتاهی در پی آن او دستگيری شد
نوامبر با شگفت  ٢٦در . را کانون توجه قرار دادکودتای نمايشوارانه بازی خود 

وزرائی که با . زده کردن وزرا در ديدار کابينه امتياز دارسی را ملغا کرد
موضوع امتياز درگير بودند تبديل به عروسک های شدند که ريسمانش در دست 

اين قابل فهم بود که . فشار سياسی بر مالک های اقتصادی غالب شد. شاه بود
هائی که خود را متعهد به متجدد کردن کشور شان کرده  بودند احساس ايرنی 

کالفگی ميکردند، نه بخاطر آنچنان گسترگی که به آن اقدام کرده بودند و يا 
زمان کوتاهی که برای خود تعيين کرده بودن تا به آن نائل شوند، بلکه بخاطر 

گی ايرانی بود که اين يک ويژ. بی تفاوتی ديگران برای به واقعيت پيوستن آن
تصميم بگيرند طرح های تحميل کننده بزرگی را آغاز کنند تنها با خطوط 
برجسته آن نه با جزئيات آن وبه اعتماد بنفس خود تا اجرائی بودن آن اعتماد 
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هيچگونه ستيزی برای ويژگی های بنيادی رضاشاه برای برنامه متجدد . کنند
يا چشم  ١٩٦٢، ابتکار ١٩٤٨ه های وجود نداشت، برنام ١٩٢٨کردن ايران در 

ً        تقريبا  اينطور . ، ليکن گستردگی وبزرگی آنها هم آهنگی نداشتند١٩٧٣انداز        
بنظر ميرسيد که برای رشد سريع فشار بيشتر اينچنينی ضروری ميبود تا عايقی 
بشود برای جلوگيری کردن از فعاليت های سياسی مخالفين حکومت تا پيش بينی 

ماعی وفشاراقتصادی که رسوباتی خواهد بود که بوسيله کردن تنش های اجت
توصيه برای کم کردن سرعت نوسازی بدبينی ايجاد . کوبش تغيير ايجاد ميشد

ميکرد بعنوان الغای عدم توانائی پارسی ها برای نگهداشتن تداوم تالش شان، 
 .حتی بدتر از آن، هتک شرف توانائيشان بود

بود که سرچشمه بزرگ درآمد ارزی بود برای پيشرفت ملی فروش نفت الزم 
نفت يک منبع دارائی ملی بود، بنابراين اگر آن ). ١٣٫٤نگاه کنيد به جدول (

باندازه کافی توليد نميشد يا به قيمت باالی کافی فروخته نميشد برای سازندگی 
ملی، مقصربرطبق نظرپارس، دولت پارس نبود بلکه شرکت بود که خرابکاری 

شرکت استدالل پارس را . د و کشوررا عقب نگه ميداشتدررشد ملی ميکر
انکار نميکرد ليکن نتيجه گيری را رد ميکرد چون هر دو طرف با ضريب های 
تجارتی محدود بودند که به مبادالت جهانی تأثير ميگذاشت و شامل پائين آمدن 

به يک . ارزش مواد خام اصلی ميشدکه  به همراه رکود بازارجهانی آمده بود
تيمورتاش  ١٩٣٢در . زش قابل قبول که هردوطرف را راضی کنداحتياج بودسا

اوبهترين پيشنهادی را دريافت کرد  ١٩٢٩در . درآستانه يک موافقت نامه بود
که به هر دولت ايران تا آن زمان شده بود که در آن پيشنهاد دولت پارس سهام 

بخش نبود  شرکت را دريافت ميکردکه حتی اگردرآن زمان بنظر اورضايت
در . ليکن در حال حاظر با نگاهی بگذشته مزيت قابل مالحظه ای آن ديده ميشود

حقيقت ميتوان استدالل کرد که شرکت ازامکان سهام دارشدن ايران براحتی 
گريخت،که ميتوانست ازگسترش جهانی آن با جلوگيری کردن از گرداندگی 

 .ودجهانيش کم کند ومانع رشد و گشتردگی سازندگی آن ش
بهر روی انتظارکدمن که يک شرکت صنعتی تجارت ميتوان  با دولت يک  

کشور خارجی مستقل در يک شرکت سهامی سهيم شود غير واقع بينانه و غير 
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واقعيت نيروی گريز از مرکز که آنها را از هم جدا نگاه ميداشت . عملی بود
فکر سهيم . ميداشتنيرومندتر از نيروی جاذبه مرکز بود که آنها را با هم نگاه 

شدن دولت ايران در شرکت يک تالش تخيل وارانه بود بعنوان انديشه ای برای 
حل کردن دشواری های امتياز نفت با وجود منافع متناقض، ليکن مانند بيشتر 

خواستن معلق کردن ناباوری " چنين کوشش ها آن درخواستی بود که ميشد 
پهنای فاصله .  ا امکان پذير کندکه ميتوانست باورداشتن ر" برای آن لحظه

ارجهيت های . تفاوت فرهنگی بيشتر از آن بود که هرگز بشود بروی آن پلی زد
اقتصادی و سياسی هرطرف بيشتر از آن از هم جدا بودند که بشود آنها را با هم 

. هميشه واقعيت های بازار نفت با آرزوهای ملی مطابقت نميکرد. تطبيق داد
         ً                      سازش ذاتا  مشکل بود، و بيشتر از . وئی خارجی رنجيده بودغرور ملی از بهرج

تعهد فردی تقاضا ميکرد، برای اينکه آن بستگی داشت به تشکيل مناسب 
 .نمايندگان با توانورزی که بر پايه دستورات بخوبی تعريف شده عمل کنند

هر دو مرد به ماورای . هر دو کدمن و تيمورتاش يکديگررا ارزيابی کرده بودند
کدمن در جسجوی دنيای نفتی . حدوديت مسئوليت واقعی خود رسيده بودندم

. دليری بود که برای همکاری درميان صنعتگران و دولت ها کوشش ميکرد
انجمنی از وابستگان به نفت درعراق نمايندگی ميشدند، ترتيبات همکاری 
آزمايشی بين شرکت های نفتی برای پخش نفت، و پيشنهاد سهيم شدن دولت 

يران تالش اورا برای اجتناب ازرقابت های  افراطی و درگيری ها برای امتياز ا
نفت چشم انداز او را تشکيل ميداد، حتی پيش از اينکه شرايط تجارتی جهان به 
پيشنهاد های او فوريتی بدهد که ممکن بود تشخيص دادن زودتر آنها را تيره 

ايرانی ها برای سهيم شدن  کدمن از عدم موفقيتش برای قانع کردن. کرده باشد
همچنين . در اميد اوبرای سهام دار شدن در شرکت بشدت مأيوس شده بود

تيمورتاش استعداد خود را فداکرد، مانند اصالحگر ديگر ايران در ميانه قرن 
نوزدهم، ميرزا تقی خان، برای بسختی کار کردن برای کشورش و پادشاهش که 

سخت آغشته به . ه نه هميشه به هوشمنديشبه وجدان او اعتبار ميداد، اگر چ
اراده ديگرگون کردن ايران به يک کشور متجدد بود در کوتاه ترين دورانی که 

. ممکن بود،او کوشش کرد درکوتاه ترين زمان بيشترين کار را انجام دهد
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آرزمندی وموفقيت او نه تنها کسانی را که او آزورده بود ميرنجاند بلکه همچنين 
فشار پيوسته زندگی او و سنگينی . يشترازهمه به اوخدمت کرده بوديک کسيکه ب

درمانده کننده کنش ها همواره او را بروی راه پر فعاليت و در حال حرکت نگه 
ميداشت که او بندرت ميتوانست از آن بگريزد تا به جهت راهی که ميرود و 

ناقض با بيصبری او در ت. تصميم هائی که احتياج داشت بگيرد انديشه کند
ً                         پيوسته کوش بزنگ، تقريبا  غير قابل تصور بود که او . خونسردی کدمن بود                        

بتواند حرف کدمن را باور کند با وجود آنچنان بی اعتمادی به خارجی ها و به 
دربار ايران گورستان وزرای . آنچنان اعتماد به نفس اندکی که شاه آنرا تأئيد کند

محبوبين دربار بودند، همچنانکه تيمورتاش غير قابل اعتماد و کسانی بود که از 
 .آنرا بخوبی آموخت ليکن وقتيکه خيلی دير شده بود

موقعيت و شخصيت کدمن و تيمورتاش، غرور و پيش داوری تأثير گذار به 
رابطه ايران و انگليس آنها نه به اندازه کافی باهم سازگار بودند و نه يکديگر را 

ت دولت ايران در شرکت يک رويائی بود که سهيم شدن و دخال. ستايش ميکردند
تمايالت شرافتمندانه بود، ليکن در نهايت غير قابل تصور بود . بواقعيت نپيوست

کدمن يک ترتيبات هميشگی را انتظار داشت، . که شراکت بتواند دوام بياورد
ليکن برای تيمورتاش، باوجود اشتياق ابتدائی اش، به آنجا رسيد که يک رابطه 

او ممکن بود در فکر يک اتحاد موفقی برای يک . غيرقابل قبول بودزيرين 
مدت معين ميبود، ليکن نه شاه، نه او و نه ديگر وزرای ايران، نه آنزمان و يا 
بعد از آن،ميتوانستند تصور کنند برای زمان نامعينی آنها بروی احساس حاکميت 

زيت موقتی و نتيجه ملی خود يا بروی مالکيت ميراث منابع طبيعی خود برای م
ايران  ١٩٣٢در . های نامعين که بروی آن آنها قدرتی نداشته باشند سازش کنند

توانائی اعمال کردن کنترل خود بروی صنايع نفت را نداشتند، ليکن اراده آنرا 
  . داشتند تا آزادی کنش خود را محفوظ نگهدارند
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 .١٩٢٦، ٦همان، يادواره های پنهان کدمن، می  - ٤
 .١٩٢٥ ٣١، لورين به چمبرلين، دسامبر٤١٦/٧٨وزارت خارجه،  - ٥
 .١٩٢٥، ٢٢مبرلين، اکتبر ، لورين به چ٤١٦/٧٧و خ،  - ٦
برای دوران . ١٩٢٥دسامبر  ٣١، نيکلسون به چمبرلين، ٧٩/٤١٦وخ،  -  ٧

. کوتاه نيکلسون در تهران به جيمز لی ميلن نگاه کنيد، هرالد نيکلسون، جلد يکم
 . ٢٤٣- ٣٠٧،ص، )١٩٨٠لندن،( ١٨٨٦- ١٩٢٩

  ٩/١٩٢٦، يادوارهای جکر، اکتبر ١١/١٨تاريخ بی پی  - ٨
 ١٩٢٥، ٦، لورين به آ چمبرلين، نوامبر ٤١٦/٧٧ت خارجهوزار - ٩

 .١٩٢٧ژانويه  ١٣، کليو به چمبرلين، ٨٠/٤١٦و خ، -  ١٠
 .١٩٢٧دسامبر  ٢٩همان، پاسخ مصطفوی به کليو به چمبرلين،  -  ١١
 .١٩٢٧ژانويه  ٢٧، کليو به آ چمبرلين، ١٣٨٣/٢٤٨وخ،  -  ١٢
 .١٩٢٧دسامبر  ٢٩ همان، نوشتار اوليه کليو به آ چمبرلين،  -  ١٣
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 .١٩٢٧دسامبر ٢٩، کليو به آ چمبرلين، ٨٢/٤١٦و خ،   -  ١٤
، )١٩٦٥هاوارد (جوزف اف اپتون، تاريخ ايران مدرن، يک گزارش    - ١٥

 .٥٨-٩ص 
، ١٩٢٦می  ٨، يادواره پنهان کدمن، کدمن به لورين، ٤١/١٨تاريخ بی پی - ١٦

 .  ١٩٢٦جون  ١فنت، ، لورين به اولي٧٨/٤١٦همچنين نگاه کنيد به و خ 
 .١٩٢٦می  ٦همان،  -  ١٧
 در همه جای کتاب ٤١/٨تاريخ بی پی  -  ١٨
ميليوج، پيش . ١٩٢٦اکتبر  ٣٠، جکزبه کدمن، ١٨/١.پی. تاريخ بی - ١٩

ازاينکه قراردادش بوسيله رضاشاه تمديد نشود، گزارش مأموريت خود را 
نيويورک، (ئی در پارسميليسپوج، وظيفه يک آمريکا. سی.نگاه کنيد به آ. نوشت
١٩٢٦  .( 

برای نامه های مبادله شده . ١٩٢٦نومبر  ١١،جکز به کدمن، ١٨/١همان، - ٢٠
 ١٣چمبرلين، . ، کليو به ا٨٠/٤١٦نگاه کنيد، نوشتار همگانی وزارت خارجی 

 .  ٢و  ١، پرانتز ١٩٢٧ژانويه 
برای نمونه نگاه گنيد به نوشتار همگانی وزارت امور خارجه،  -٢١

 در پرانتز ١٩٢٧ژانويه  ١٧چمبرلين، . ، کليو به ا١٢٢٨٢/٣٧١
 ١٩٢٧ژانويه  ١٢، بيانيه اتحاديه آذربايجانی ها، ١٣٨٣/٢٤٨همان،  -  ٢٢
 . ١٩٢٧آپريل  ٢٦پی، جکز به کمدن، .تاريخ بی  -  ٢٣
 .١٩٢٧آپريل  ٢١نوشتارهمگانی وزارت امورخارجه،کليو به ا چمبرلين،  -  ٢٤

 ١٩٢٧آپريل  ٢٦ز به کدمن، تاريخ بی پی،جک  - ٢٥ 
موضوع اختالف در روابط ديپلوماسی "کيتنر، . نگاه کنيد به ننسی اف - ٢٦

پايان نامه دکترا منتشر نشده، دانشگاه لندن، "(١٩٢١- ١٩٣٣ايران وانگليس، 
 .+ ٢١٦-٤٨، بخش ششم، ص ص)١٩٨٠

، ص، )١٩٦٦برکلی و لوس انجلس (سپهرزبيح، جنبش کمونيستی درايران - ٢٧
٥٨. 
، کليو به ١٩/١١وتاريخ بی پی  ١٩٢٧جون ١٨چمبرلين، . ، کليوبه ا -٢٨

 نوشتار همگانی وزارت امور خارجه.  ١٩٢٧آپريل  ١٢کدمن، 
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 ١٩٢٧اکتبر  ٧لينگمان، . ار.گزارش اقتصادی پارس، ای ٨١/٤١٦همان،  -٢٩
 .١٩٢٨چمبرلين، يکم ژانويه . ، کليو به ا٤١٦/٨٢،.همان -  ٣٠
 . ١٩٢٨ژانويه  ٩جکز به کدمن،  ٢٠/١١. پیتاريخ بی  -  ٣١
 .همان -  ٣٢
 . ١٩٢٨مارچ  ٦همان، کدمن به جکز،   -  ٣٣
 .. ١٩٢٨آپريل  ١٩همان، جکز به کدمن،   -  ٣٤

 . ١٩٢٨،  می ٣١همان، کدمن به جکز - ٣٥ 
 . ١٩٢٨آپريل  ١٨همان، مصابحه جکز با تيمورتاش،  - ٣٦ 

 .١٩٢٨می  ١٧همان، جکز به کدمن،  -  ٣٧
 .١٩٢٨جون  ٢٣همان، جکز به کدمن،  -  ٣٨
 .١٢٨جون  ١همان، جکز به کدمن،  -  ٣٩
 .  ١٣٧، ص )١٩٦١استنفورد، (، ١٩٤١- ١٩٢١امين بنانی،ايران متجدد،  -  ٤٠
جوالی  ١٢، جکر به کدمن، ٢١/١١؛ تاريخ بی پی ١٩٢٨جون  ٢٥  -  ٤١

جکز  ٢٠/١١. تاريخ بی پی.        ١٩٢٨جوالی  ٢٤، و کدمن به جکز ١٩٢٨
 به کدمن،

 .١٩٢٨جون  ٢٥، جکز به کدمن، ٢٢/١١تاريخ بی پی،   -  ٤٢
 ١٩٢٨جوالی  ٢٦، جکز به کدمن، ٢١/١١تاريخ بی پی   -  ٤٣
 همان -  ٤٤
جوالی  ٣١، يادداشت کدمن، مصاحبه با تيمورتاش، ٢٠/١٦تاريخ بی پی   -  ٤٥

١٩٢٨. 
رسمی ليگيو اف  برای تفصير رسمی اين ستيز نگاه کنيد به جورنال - ٤٦

نيشنز، جدال بين اتحاديه پادشاهی و پارس در رابطه با حق امتيازی که توسط 
ص  ١٤١٩، ضميمه سی ١٩٣٢دسامبر  ١٩. شرکت نفت ايران و انگليس

، ياداشت بوسيله دولت پادشاهی در اتحاديه پادشاهی ارائه ٢٢٩٨-٢٣٠٥.ص
، ١٤٢٢ضميمه بی ،١٩٣٣، فبرييری .؛ همان١٩٣٢دسامبر  ١٩شده به شورادر

 .       ١٩٣٣ژانويه  ١٨، يادداشت از دولت پادشاهی پارس، ١٨٩-٩٥. ص ص
 .١٩٢٨آکست  ٣١، يادداشت لويد، ٢٠/١٦تاريخ   -  ٤٧
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 . ١٩٢٨اگست  ٣١همان، يانگ، نوشته مذاکرات لوزان،   -  ٤٨
 .سپتامبر ٢٨. دی. ، يادداشت های محرمانه ان.همان -  ٤٩
های ملی گرايانه نفتی در اين دوران در مکان های  برای گسترش سياست  - ٥٠

 ).   ١٩٦٨اکسفورد، (النگريگ، نفت در خاور ميانه . اچ.ديگر نگاه کنيد به اس
 . ١٩٢٨سپتامبر . دی. ، در نظر گرفتن طرح زير بازديد ان٢٠/١٦تاريخ  -  ٥١

هارتشورن، شرکت های نفتی و دولت . ای.برای نمونه نگاه کنيد به جی - ٥٢ 
، يک بررسی شرکت های نفتی جهانی در محيط سياسيشان )١٩٦٢لندن، (ها 

، ادس پنورس، شرکت های بزرگ در کشورهای در حال )١٩٦٢لندن، (
، مايکل تنزر، اقتصاد سياسی نفت )١٩٦٨لندن، (صنايع نفتی جهانی : توسعه

وم کليلند و ای سيمور، تدا. ، اس)١٩٦٩لندن، (جهانی و کشورهای توسعه نيافته 
، و لوئيس ترنر، شرکت های )١٩٧٠بيروت، (تغيير درصنعت نفت جهانی، 

، بويژه بيشتر نگران اوپک زهير )١٩٧٨لندن، (نفتی درسيستم جهانی 
يک بررسی کشورها و شرکت : ميکداشی، اجتماع کشورهای صادرکننده نفت

، و يک نظر بيشتر مجادله برانگيز بيان شده است با )١٩٧٢لندن، (ها، 
يک نظر انتقادی از عربها و : و غرب) پارس(کلی، عربستان، خليج .یب.جی

 ).   ١٩٨٠لندن، (سياست نفتی آنها 
، يادداشت يانگ، نظری که بيان شد درباره ٢٠/١٦تاريخ بی پی  - ٥٣

 . ١٩٢٨شگست  ٢٣-٢٥، "تيمورتاش در نشست لوزان
 .١٩٢٨سپتامبر . دی. همان، ياداشت های پنهانی ان  - ٥٤ 

سپتامبر . دی. ، ان"خط سياست آينده ما با دولت پارس"همان، يادداشت،   - ٥٥
١٩٢٨ . 

 .١٩٢٨اکتبر  ١١همان، کدمن به بارستو،   - ٥٦  
اکتبر  ١٥، فيشر به ليندسی، ١٣٠٥٩/٣٧١نوشتار همگانی وزارت خارجه  -٥٧

١٩٢٨. 
 .١٩٢٨نوامبر  ١٥همان، ونسيتارت به کاشندان،  -  ٥٨

 .١٩٢٨اکتبر  ١٩رت به فيشر، همان، ونسيتا - ٥٩ 
 .١٩٢٨اکتبر  ١٥همان، فيشر به ليندسی،  -  ٦٠
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همچنين نگاه . ١٩٢٨نوامبر  ٢٢، کدمن به بارستو، ٢٢/١٦تاريخ بی پی   -  ٦١
، ويراستارجان )١٩٨٠لندن، ( ١٨٩٦- ١٩٢٩: ١کنيد به خاطرات تی آمری جلد 

ت پنهانی کابينه ؛ يک نشس١٩٢٨نوامبر  ٢٠، ٥٧٢.بارنز و ديويد نيکلسون، ص
در آنجا مشکل جدی در گير "نوامبر  ٢٢درباره شرکت نفت ايران و انگليس، و 

 ."   نبود
 .١٩٢٨نوامبر  ٢٣همان، گريگ به بارستو،   -  ٦٢
 .١٩٢٨سپتامبر  ٣٠، کدمن به تيمورتاش، ٢٠/١٦تاريخ بی پی  -  ٦٣
 .١٩٢٨اکتبر  ٢٠همان، تيمورتاش به کدمن،   -  ٦٤
 .١٩٢٨نوامبر  ١٥دمن به تيمورتاش، همان، ک  -  ٦٥
 ٢٠، جکز به کدمن، ١٩/١١نخستين ديدار ذکر شد در تاريخ بی پی  - ٦٦

 . ١٩٢٨ژانويه 
 .١٩٢٨دسامبر  ٥علی دشتی در روزنامه شفق سرخ، "ذکر ميشود از  -  ٦٧
 .١٩٢٨نوامبر  ١٩، يادداشت حضور فتحی در برابر شاه، ١٠٠/١٦تاريخ -٦٨
 .١٩٢٨نوامبر  ١٥کدمن، همان، جکز به  -  ٦٩
 .١٩٢٨دياگست .، نظری که با تيمورتاش بيان شد ان٢٠/١٦تاريخ -  ٧٠
 ٢٩، کليو به آ چمبرلين، ٨٣/٤١٦نوشتار همگانی وزارت امور خارجه - ٧١

 .١٩٢٨دسامبر 
 .١٩٢٨دسامبر  ٧همان کليو به چمبرلين،   - ٧٢ 

کاپيتالست های "، ١٩٢٨ نوامبر ٢٥برای نمونه نگاه کنيد به ستاره ايران،  - ٧٣
 . موفق شدند دولت ناتوان و ناآگاه آن دوران را فريب بدهند ٧٤خارجی معينی 

 .١٩٢٩ژانويه  ٣، کدمن به تيمورتاش، ٢٠/١٦تاريخ بی پی  -  ٧٤
، تيمورتاش به .و همان ١٩٢٨دسامبر  ٦همان، تيمورتاش به کدمن،  -  ٧٥

 . ١٩٢٨دسامبر  ١٢کدمن، 
، ١٩٢٩، يادداشت روزانه کدمن، پارس و عراق، ٤٢/١٨تاريخ بی پی  - ٧٦
 . ١٩٢٩فبريه  ٢٠
مارچ  ٦، يادداشت های گفتگوها با تيمورتاش، ٣١/١٢تاريخ بی پی - ٧٧

١٩٢٩ . 
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 . ١٩٢٩مارچ  ١٥همان، يادداشت های مذاکره با تيمورتاش،  -  ٧٨
جوالی  ١٢اين نظر در مصابحه ای شخصی با مصطفی فتح تأيد شد در   - ٧٩

١٩٧٧ . 
مارچ  ١٨، يادداشت های مذاکرات با تيمورتاش، ٤٢/١٨تاريخ بی پی -  ٨٠ 

١٩٢٩. 
 .١٩٢٩مارچ  ٣٠، تيمورتاش به کدمن، ٢١/١٦تاريخ بی پی  -  ٨١

 .١٩٢٩آپريا  ٢، کدمن به تيمورتاش، ٤٢/١٨تاريخ بی پی  - ٨٢ 
  ١٩٢٩مارچ  ٢٨، کليو به چمبرلين، ١٣٧٤٩/٣٧١نوشتار همگانی  - ٨٣ 

کيندلبرگرنگاه کنيد، . برای کوبش و علت انحطاط اقتصادی به چارلز  پی - ٨٤
 ). ١٩٧٣لندن، ( ١٩٣٩-١٩٢٩دنيا در انحطاط 

 . ١٩٢٩مارچ  ٢٨، کليو به چمبرلين، ١٣٧٤٩/٣٧١نوشتار همگانی  -  ٨٥
 .١٩٢٩می  ٧، کدمن به عيسی خان، ١٧٤/١٠تاريخ بی پی  - ٨٦ 

در تهران به شرکت نفت ايران و  همان، شرکت نفت ايران و انگليس -  ٨٧
 ١٩٢٩اگست ١٤انگليس در لندن، 

همان، شرکت نفت ايران و انگليس در تهران به شرکت نفت ايران و  - ٨٨  
   ١٩٢٩اکتبر  ٩سپتامبر و  ٢٣انگليس درلندن، 

اين فعاليت ها ذکر ميشود برای آشکار شدن آن بوسيله مامور پيشين  -  ٨٩
، وقتيکه او گوهر کار ١٩٣٠اکتبر  ٢٢درنير نوولس، يو آقابکف در ل.پی.جی.او

با ويران کردن پايگاه نفت انگلستان در جنوب ايران، ما "خود را شرح داد، 
 ."    ً                                                عمال  از تحويل نفت به ناوگان بريتانيا جلوگيری ميکرديم

، يادداشت واقعه که منجر به نا آرامی های روز می در ٨/٧٥/بی پی ای  -  ٩٠
، فلچر ١٨٤/٤١٦؛ نوشتار همگانی وزارت خارجه١٩٢٩جون  ١٤آبادان شد، 

 .   ١٩٢٩جون  ٢به هندرسون، 
سپتامبر  ٤، کليو به هندرسون، ٨٥/٤١٦نوشتار همگانی وزارت خارجه - ٩١ 

١٩٢٩  . 
 .  ١٩٢٩جوالی  ١٨، ١٦، ٨، تيمورتاش به عال، ٨/٧٥/بی پی ای  -  ٩٢

 .١٩٢٩جوالی ١٦همان، کليو به هندرسون،  - ٩٣ 
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جوالی  ٩، کليو به هندرسون، ٨٥/٤١٦نوشتار همگانی وزارت خارجه - ٩٤ 
١٩٢٩. 

 . ١٩٣٠مارچ  ١٩، کليو به هندرسون، ٨/٧٥/بی پی آی  -  ٩٥
جوالی  ٢٦، کليو به هندرسون، ٨٩/٤١٦نوشتار همگانی وزارت خارجه  - ٩٦

 . ١٩٣٠جوالی  ٤؛ نگاه کنيد به همان، کليو به هندرسون، ١٩٣٦
، يادداشت های لينگرمن گزارش درباره بحران برابری ٨/٧٥/آی بی پی  - ٩٧ 

 .١٩٣٠مارچ  ١٨پولی، 
، کدمن به .١٩٣٠ژانويه  ٨، کدمن به جکز، ٢٢/١٦تاريخ بی پی - ٩٨ 

 ١٠، جکز به کدمن، ١٧٤/١٠و تاريخ بی پی ١٩٣٠جون  ١٣تيمورتاش، 
 .  ١٩٣٠ژانويه 

 .١٩٣٠ مارچ ٢٣، جکز به کدمن، ١٧٤/١٠تاريخ بی پی  - ٩٩ 
مارچ با ضميمه، شفق سرخ،  ١٧، جکز به کدمن، ١٧٤/١٠تاريخ بی پی - ١٠٠

 . ١٩٣٠مارچ  ١٦
رابطه خود من با تيمورتاش هرگز از اين بيشتر "جکزآظهارداشت -  ١٠١ 

، جکز به کدمن، ١٧٤/١٠، تاريخ بی پی"صميمانه نبوده که در حال حاظراست
 . ١٩٣٠مارچ  ٢٩

 .١٩٣٠نوامبر  ٤، يادداشت گفتگو با تيمورتاش، ١٧٤/١٠تاريخ بی پی - ١٠٢  
 . ١٩٣١ژانويه  ٢٥، خاطرات کدمن، ٧٢/٩تاريخ بی پی  -  ١٠٣ 
 . ١٩٣١مارچ  ١٣، يادداشت نشست، ٣/١٢تاريخ بی پی - ١٠٤  
، مصاحبه جکز ٢٠/١٦درهمان جا؛ و تاريخ بی پی ٣٠/١٢تاريخ بی پی -١٠٥ 

 .١٩٢٨ژانويه  ٣١با تيمورتاش، 
 ٣١، پرسشهای برجسته ايران خاطرات دستياران، ١٧٤/١٠يخ بی پیتار -١٠٦ 

 .١٩٣١مارچ 
 .همان  -  ١٠٧ 
 ٢٩و جکز به کدمن، تلگراف،  ١٩٣١اگست  ٢٧همان جک به کدمن،  - ١٠٨  

 . ١٩٣١اگست 
 ٧همان، يادداشت جکز، مذاکرات هنگام تجديد نظر در امتياز دارسی،   - ١٠٩ 
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 .  ١٩٣١می  ١٤و  ١٣ی ها، نشست ، و پرسش های مهم پارس١٩٣١می 
آپريل  ٣٠، کليو به هندرسون ٨٨/٤١٦نوشتارهمگانی وزارت خارجه -١١٠

١٩٣١. 
 ٨و  ٤، ٢، به همراه شفق سرخ، ١٩٣١می  ١٦، پار به هندرسون.همان - ١١١

 .١٩٣١مارچ 
جون  ٢٦، کليو به هندرسون، ٨٩/٤١٦نوشتار همگانی وزارت خاجه -١١٢ 

ر بدی به روی کليو گذاشت، در آخرين ديدارش اعتقاد تيمورتاش تأثي. ١٩٣١
، وزارت خارجه نوشتار "شخصی است بدون صداقت و ايمان بد"داشت که 

 . ١٩٣١جوالی  ٥، کليو به هندرسون، ٨٩/٤١٦همگانی
موقعيت اقتصادی در اينجا روز به "جکز به کدمن اطالع داده بود که   - ١١٣ 

او متوجه رنجش . ١٠/١٧٤تاريخ بی پی ، جکز به کدمن،"روز مشکلتر ميشود
 .  ١٩٣١جوالی١٢، .از عراق شده بود، همان

نگاه کنيد به يادداشت های  ١٠/١٧٤برای اين سه نشست به تاريخ بی پی  -  ١١٤
 .١٩٣١جوالی  ١١.                            ِ جکز در گفتگو با تيمورتاش، آ  

 . ١٩٣١جوالی  ٣١، کدمن به جکز، ١٧٤/١٠تاريخ بی پی  - ١١٥  
 .١٩٣١اگست  ٧ن، کدمن به تيمورتاش، هما - ١١٦  
 .١٩٣١اگست  ١٧همان، کدمن به تيمورتاش،  - ١١٧  
و جکرز به کدمن ، تلگراف،  ١٩٣١اکست  ٢٧همان، جکز به کدمن،  - ١١٨  

 .١٩٣١اگست  ٢٩
 .١٩٣١اگست  ٢٨همان، جکز به کدمن،  - ١١٩  
 . ١٩٣١ اگست ٣١، يادداشت نشست برگزارشده، ٣/١٢تاريخ بی پی  -  ١٢٠ 

 .١٩٣١اکتبر  ٢، يادداشت های دستيار کدمن، لوزان، .همان  - ١٢١
اسميت  –هرن مسئول جمع آوری مدارک برای اين موضوع آرميتاج  -  ١٢٢

در باره نظر . سپتامبر و در همه جا ٩، هرن به جکز، ٣/١٢بود، تاريخ بی پی
 .     ١٩٣١سپتامبر  ٣٠، ٣/١٢نگاه کنيد به تاريخ بی پی

سپتامبر ٥، شرکت از تهران به شرکت در لندن، ٣/١٢تاريخ بی پی -١٢٣ 
استخراج از نظر قانونی که در لندن بدست آمد "با ضميمه، عيسی خان، ١٩٣١
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در باره . ١٩٣١سپتامبر  ٦، تهران "اسميت –در رابطه با موافقت نامه آرميتاج 
تيز سياسی و يک تحقيق در باره س: استاکينگ، نفت خاور ميانه. نظر جرج دبليو

درست نيست که فرض شود لوملی و لوملی  ٢٦. ، ص)١٩٧١لندن، (اقتصادی 
ً                            واقعا  بوسيله رضاشاه استخدام شدند   –تا مدرک مربوط به توافق آرميتاج "     

. برای مشاور پادشاهی عمل ميکردند ١٩٠٩آنها از ." اسميت را بررسی کنند
اسميت را مأمور  –يتاج نامه عيسی خان به زبان انگليسی و فرانسوی که آرم

در دادگاه ميان ملت ها است، درخواست، استدالل،  ١٩٢٠آگست  ٢٩ميکند در 
- ٢٢٨. ، ص ص)١٩٥٢هگ، (مدارک، در مورد شرکت نفت ايران و انگليس 

٩   . 
 . ١٩٣٢فبريه  ١٧، کدمن به جکز، ١٧٥/١٠تاريخ بی پی - ١٢٤
که به  ١٩٣٢نوامبر  ١٣، يادداشت های کدمن در ١٦٩/١٤تاريخ بی پی - ١٢٥

 .تيمورتاش داده شد
 .١٩٣١نوامبر  ١٣، پيش نويس ديدار .همان  - ١٢٦

 .١٩٣١، کدمن به جکز، يکم دسامبر .همان -  ١٢٧ 
؛ ١٩٣١دسامبر  ٤، هرن به فريزر، ١٦٩/١٤نگاه کنيد به تاريخ بی پی -١٢٨

ر ؛ متن اصلی فرانسه د١٩٣١دسامبر  ٩همان، يادداشت تيمورتاش به کدمن، 
، .و همان ١٩٣١ذسامبر  ١٢، يادداشت گفتگو، .؛ همان٥/١٢تاريخ بی پی

 . ١٩٣١دسامبر  ١٧يادداشت گفتگو، 
و آشکار بود که  -معموال بی مهارت بود"هرن معترف بود که متن -  ١٢٩ 

 ٢٣، ياداشت هرن بروی متن فرانسه، "احتياج به نوشتاری مناسب داشت
 .  ١٩٣١دسامبر 

و کدمن  ١٩٣١دسامبر  ٢٨، تيمورتاش به کدمن، ١٦٩/١٤تاريخ بی پی -  ١٣٠
 .١٩٣١دسامبر  ٢٣به تيمورتاش، 

 . ١٩٣٢ژانويه  ٨، پيش نويس موافقت نامه، پاريس، ٦/١٦تاريخ بی پی  -  ١٣١ 
 .١٩٣٢ژانويه  ١٧، کدمن به جکز، ١٧٥/١٠تاريخ بی پی -  ١٣٢ 
 .١٩٣٢ژانويه  ٨، کدمن به تيمورتاش، .همان -  ١٣٣ 

 .١٩٣٢ژانويه  ١٠، تيمورتاش به کدمن، .انهم - ١٣٤
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جکز معتقد بودکه تيمورتاش شاه را آگاه نگه ميداشت ليکن با دولت  - ١٣٥
تمام "کليو  پيشنها کرد که شاه در  ١٩٣١در آپريل . ايران مشورت نميکرد

موضوع ها بغيرازارتش و پليس کامال متکی به توصيه های وزير دربار است 
، نوشتارهای همگانی "بهره ازمحبوبيت مردمی استليکن تيمورتاش بی 

 .  ١٩٣٢آپريل  ١٥، کليو به وزارت خارجه ١٥٣٣٧/٣٧١وزارت خارجه
 .١٩٣٢ژانويه  ١٢، کدمن به تيمورتاش، ١٧٥/١٠تاريخ بی پی  - ١٣٦
 .١٩٣٢ژانويه  ١٧، تيمورتاش به عيسی خان، .همان - ١٣٧
، کدمن به عيسی .و همان ١٩٣٢ژانويه  ١٨، کدمن به تيمورتاش، .همان -١٣٨
 . ١٩٣٢ژانويه  ١٨خان 
 .١٩٣٢ژانويه  ١٩، تيمورتاش به عيسی خان، .همان  -١٣٩
 .١٩٣٢فبريه  ٧، جکز به کدمن، .همان - ١٤٠
 .١٩٣٢فبريه  ٥، عيسی خان به تيمورتاش، .همان - ١٤١

 . ١٩٣٢فبريه  ٦، جکز به کدمن، .همان  -  ١٤٢ 
 . ١٩٣٢فبريه  ٦، کدمن به جکز، .همان -  ١٤٣ 
 . ١٩٣٢فبريه  ٩، جکز به کدمن، .همان -  ١٤٤ 
 .١٩٣٢فبريه  ١٩و  ٨، جکز به کدمن، .همان -  ١٤٥ 

 .١٩٣٢آپريل  ٤زاده به عيسی خان،  ، تقی٥٠/١٦تاريخ بی پی - ١٤٦
 . ١٩٣٢فبريه  ١٧، بران به هرن، ٦/١٢تاريخ بی پی  - ١٤٧
 .١٩٣٢فبريه  ١٨، هرن به بران، .همان - ١٤٨
 ١٩بران، فلمينگ و موری، . ، کدمن به مسرز١٧٥/١٠تاريخ بی پی - ١٤٩

 .١٩٣٢فبريه 
 .١٩٣٢مارچ  ١٧فبريه و ٢٢، اسپنز به کدمن، ٦/١٢تاريخ بی پی - ١٥٠
 .١٩٣٢آپريل  ٥، بران به کدمن، .همان  - ١٥١
و  ١٩٣٢آپريل  ١٢و  ١٠، تيمورتاش به کدمن، ٥٠/١٦تاريخ بی پی -  ١٥٢
 .١٩٣٢می  ٥اش به عيسی خان، ، تيمورت.همان

 . ١٩٣٢می  ٨، عيسی خان به تيمورتاش، .همان -  ١٥٣ 
، جکز به .و همان ١٩٣٢می  ٧، جکز به هرن، ٧/١٢تاريخ بی پی - ١٥٤  
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 .١٩٣٢می  ١٧کدمن، 
 ١٩٣٢می  ١٣، کدمن به بارستو، ٥٠/١٦تاريخ بی پی -  ١٥٥ 

 .١٩٣٢می  ١٣، عيسی خان به تيمورتاش، .همان -١٥٦
 . ١٩٣٢می  ١٣، کدمن به جکز، .همان -١٥٧ 
 .١٩٣٢می  ٣٠، جکز به هرن، ٣٠/١٦تاريخ بی پی -١٥٨ 

 .١٩٣٢جون  ٢، جکز به کمدن، ١٧٦/١٠تاريخ بی پی - ١٥٩
، جکز به تيمورتاش، .و همان ١٩٣٢جون  ٢،کدمن به عيسی خان،.همان -١٦٠

 .١٩٣٢جون  ٥
 .١٩٣٢جون  ٤، جکز به کدمن، .همان - ١٦١  
 .١٩٣٢جون  ٧، جکز به کدمن، .همان - ١٦٢  
 . ١٨٣٢جون  ٩، کدمن به جکز، .همان - ١٦٣  
 .١٩٣٢جون  ٥، تيمورتاش به جکز، ٣٠/١٦تاريخ بی پی -  ١٦٤ 
 .١٩٣٢جون  ١٠،عيسی خان به تيمورتاش، ١/٨/٧٥بی پی  -  ١٦٥ 
 .١٩٣٢جون  ٩، کدمن به جکز، ٣٠/٦٠تاريخ بی پی  -  ١٦٦ 
 .١٩٣٢جون  ١٠ه عيسی خان، ، هرن ب.همان -  ١٦٧ 

آن مشکل بود، ليکن آيا آن آنچنان . پرسش نوشتار جدال برانگيز است -١٦٨
حتی دولت نميتواند "پيچيده بود طوريکه به شکايت تيمورتاش حقانيت بدهد که 

نوشتار بوسيله لسلی برگن به فرانسه ترجمه . ، شک آلود است"معنی آنرا بفهمد
ً  کسيکه مسلما  د"شده بود،           ً ، و احتماال  "و زبانه بود و يک وکيلی تجارتی بود           

وقتيکه ترجمه آن به پارسی باعث ابهاماتی در بيان شد بود وقتيکه نمونه متن 
در اين مضمون بود که کدمن متن انگليسی . انگليسی وپارسی آن مقايسه ميشد

يخ بی نگاه کنيد به تار. دکتر نفيسی را پذيرفت و آن يک امتياز مهم داده شده بود
جون  ١٧، هرن به جکز، .، همان١٩٣٢جون  ٩، جکز به هرن، ٣٠/١٦پی 

 .     ١٩٣٢جون  ١٦، جکز به کدمن، ١٧٦/١٠و تاريخ بی پی  ١٩٣٢
، .و همان ١٩٣٢جوالی  ٤، تيمورتاش به جکز، ٣٠/١٦تاريخ بی پی - ١٦٩

 . ١٩٣٢جوالی  ٥تيمورتاش به عيسی خان، 
، تقيزاده به .و همان ١٩٣٢جون  ١٩ن، ، جکز به شرکت در لند.همان - ١٧٠ 
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 .  ١٩٣٢جون  ٢٧جکز، 
 .١٩٣٢جون  ٣٠، جکز به شرکت در لندن، .همان  -  ١٧١ 

 .١٩٣٢جوالی  ٢٠، هرن به عيسی خان،.همان - ١٧٢
 . ١٩٣٢جون  ٢٧، جکز به شرکت در لندن، .همان  - ١٧٣
 .١٩٣٢جوالی  ١، کدمن به جکز، .همان  - ١٧٤
 .١٩٣٢جون  ٢٨ه هرن، ، جکز ب.همان - ١٧٥
 .١٩٣٢جوالی  ٩، جکز به هرن، .همان - ١٧٦
جوالی  ١٦، هوار به سيمون، ٩١/١٦نوشتار همگانی وزارت خارجه - ١٧٧

١٩٣٢ . 
 .١٩٣٢جون  ٢٧، ايران، ٨/١٢تاريخ بی پی  -  ١٧٨ 
 .١٩٣٢جون  ٢٩، ايران، .همان - ١٧٩  
 .١٩٣٢جوالی  ١، اطالعات، ١٨/١٢تاريخ بی پی  -١٨٠ 

 .١٩٣٢جون  ٢٨، شفق سرخ، .همان - ١٨١  
؛ همچنين نگاه ١٩٣٢جوالی  ٧، جکز به کدمن، ٣٠/١٦تاريخ بی پی  - ١٨٢ 

 .١٩٣٢جوالی  ٧، تيمورتاش به عيسی خان، .کنيد به همان
 .١٩٣٢جوالی  ٨، کدمن به جکز، ١٧٦/١٠تاريخ بی پی  -  ١٨٣ 
 .١٩٣٢موالی  ٥، کدمن به جکز، ٣٠/١٦تاريخ بی پی  -  ١٨٤ 

 .١٩٣٢جوالی  ١٣، کدمن به جکز، .همان - ١٨٥  
 .١٩٣٢جوالی  ١٢، عيسی خان به جکز، .همان  -  ١٨٦ 
 .١٩٣٢جوالی  ١٩، جکز به کدمن، .همان -  ١٨٧ 
  .١٩٣٢جوالی  ٢٣، جکز به کدمن، .همان  -  ١٨٨ 
 .١٩٣٢جوالی  ١٩، جکز به کدمن، .همان  -١٨٩ 

 .١٩٣٢جوالی  ٢٩، هرن به جکز، .همان - ١٩٠
چنانچه "جکزمطمئن بود آشکارشدن به زيان تيمورتاش ميبود،  -١٩١ 

ً                                           تيمورتاش واقعا  جهت سازاموربانک بود از روی سر وزير دارائی   تقی{              
غير . ، تو را نبايد شگفت زده کند چون نام او در شايعات اخير ذکر ميشود}زاده

بهره جوئی کرده طبيعی نيست، دشمنان او از فرصتی که بيماری او فراهم کرد 
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           ً                                                       اند، ومعموال  در اينجا اينطور است که دودی بدون وجود آتش نخواهد بود، 
، جکز به هرن، ٣٠/١٦، تاريخ بی پی"ممکن است درنتيجه نفوز او آسيبی نبيند

همچنين او بی جهت متهم به طرفداری از  روسيه شده . ١٩٣٢جوالی  ٢٤
جورنال "زير دربار رضا شاه، تيمورتاش و" است، نگاه کنيد به ميرون رزان، 

: و اتحاد شوروی  و ايران ١١٩-٣٧) ١٩٨٠( ١٢جهانی مطالعات خاورميانه 
سياست شوروی در ايران از آغاز سلسله پهلوی تا اشغال ايران با شوروی در 

 ).         ١٩٨١ژنو، ( ١٩٤١
د مخالفتی نخواه"آنچنانکه جکز مالحظه کرد، اين آشکار بود که تقيزاده  -١٩٢

داشت دستی قطعی داشته باشد در مذاکراتی که او با مدرک ثابت کرده بود خيلی 
اگست جکز اين کوبش را داشت که  ١١در ". مورد عالقعه وزارت خانه اوست

نه آنچنانکه تا بحال بوده است "تقيزاده مذاکرات را در اختيار خواهد گرفت و 
. ١٩٣٢اگست  ١٨، ، جکز به هرن٣٠/١٦، تاريخ بی پی"توسط وزير دربار

دولت تشخيص ميدهد که بايد طرزتلقی ميانه "جکز فکر ميکرد که با اين تغيير 
، اگرچه تقيزاده آشکار کرده بود که مخالف پايه "روانه ای در پيش بگيرد

انگاره رقابت شديد بين تقيزاده و تيمورتاش به . موجود محاسبه پول امتياز است
 .    ١٩٨٠جون  ٢٧او و دختر تقيزاده، ايران،  نويسنده تأئيد شد درگفتگوئی بين

دولت اراده کرده . "١٩٣٢آگست  ٢٩، جکز به لويد، ٣٠/١٦تاريخ بی پی -١٩٣
است بهر قيمتی شده است شرکت را مجبور کند تا مذاکرات را دوباره آغاز کند 

همچنانکه "، ١٩٣٢سپتامبر  ٤، جکز به کدمن، .و همان" برای تجديد نظر کامل
ت بريتانيا ونه شرکت هيچ تمايلی نشان نداده اند برای سازش با دولت نه دول

 ". پارس، در کرداربا هردو دومی کنش شديدتری را اختيار خواهد کرد
، جکز به ١٧٦/١٠و تاريخ بی پی ١٩٣٢اکتبر  ٨، جکز به هرن، .همان - ١٩٤

 .١٩٣٢اکتبر  ٢٩کدمن، 
 .١٩٣٢اکتبر  ٢٥، کدمن به جکز، .همان  - ١٩٥
 .١٩٣٢نوامبر  ١٥، جکز به کدمن، ١٧٦/١٠تاريخ بی پی  - ١٩٦

 .١٩٣٢نوامبر  ١٩، جکز به کدمن، .همان - ١٩٧  
جکز توسط تيمورتاش آگاه . ١٩٣٢نوامبر  ١٥، جکز به کدمن، .همان - ١٩٨  
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                                                  ً                     شد تعجب نکند چنانچه که شاه هر دو او و شرکت را کامال  ناديده بگيرد، کسيکه 
 ".نامطمئن است... اخالقش درحال حاظر 

، ضميمه ايران ١٩٣٢نوامبر  ١٩، جکز به کدمن، ١٧٦/١٠تاريخ بی پی -١٩٩ 
 .١٩٣٢نوامبر  ١٦

جائی برای ترديد نيست که بالهای تيمورتاش "جکز مالحظه کرد که  - ٢٠٠  
به پرستيژ او، تاريخ بی " يک ضربه مستقيم"و اينکه " قيچی شده بود

 . ١٩٣٢وامبر ن ٢٤، جکز به کدمن، ١٧٦/١٠پی
 

, Ronald W. Ferrier  
  

The History of the British Petroleum Company: Volume 1, The 

Developing Years, 1901-1932 

Cam  bridge University Press, 28.10.1982 - 832 Seiten 

  

This is the first volume of a comprehensive history of British Petroleum, 

which covers the history of the company from its origin up to 1975. 

Volume one covers the years 1901-32 and deals with the earlier years of 

the D'Arcy Concession from its granting in 1901 by the Shah of Persia, 

to the discovery of oil in 1908, the formation of the company in 1909 

and its formative years until the cancellation of the concession in 1932. 

Dr Ferrier places the origin and growth of the company not only within 

the context of the oil industry but in the wider perspective of the 

evolving energy requirements in the twentieth century. This History has 

been based firmly on the evidence from contemporary records. The 

company archives have proved much indispensable and often hitherto 

unknown information.Mehr » 
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  سوم فصل
  

  ١٩٣٣ امتياز و شاه رضا : علم مصطفی
 
درباره تمديد » نفت، قدرت واصول « مصطفی علم درکتاب پژوهشی خود

  :اورده است ١٣١٢قرارداد دارسی 
انقالب روسيه وسقوط رژيم تزاری، فرصتی به دست بريتانيا داد تا درصدد  

 ١٩١٩ل لردکرزن که درسا. تفوق مطلق سياسی واقتصادی درايران برآيد
  :جانشين آرتوربالفور وزيرخارجه انگليس شده بود، چنين استدالل  می کند

ما درگوشۀ جنوب غربی ايران، سرمايه هايی بزرگ به شکل منافع نفت « 
 سخت کارآمدبوده و درتملک خويش داريم که برای نيروی دريايی بريتانيا

  .منافع تسلط بخشی درآن قسمت ازجهان به ما می دهد همچنين 
عظمت منافع ما درآن کشور، وامنيت آينده قسمت ) ايران( وضع جغرافيايی... 

نسبت به آنچه درايران می گذردعالقه .... شرقی امپراتوری، ما را ازاينکه 
 ».نشان ندهيم، مانع  می شود، واين امر راغير ممکن می سازد

ريتانيا طرح کرزن اين بود که امورايران راازنظراداری ونظامی تحت رهبری ب
 به سرپرستی کاکس که درآن موقع به سمت وزير١٩١٩وی درسال. درآورد

مختاردرتهران ترفيع مقام يافته بود دستورداد  ترتيباتی به وجود آورد که ايران 
طبق پيش نويس قراردادی که درلندن ). ١(رازيرکنترل کامل انگليس قراردهد

« با مستشاران اداری ونظامی کهبنابراين گذاشتندکه بريتانيا ايران را. تهيه شد
نيزبرخوردارباشند مجهزکند تا اين مسشتشاران تشکيل و آموزش »ازقدرت کامل

ارتش ايران را به عهده بگيرند، امور مالی وگمرکی کشور را رهبری کنند وبه 
والبته هزينه های   تمام اين اقدامات به   -ساختن راهها وخطوط  آهن بپردازند 

  .ته می شدحساب ايران گذاش
 ٢به موجب پيش نويس قرارداد، بريتانيا حاضربود درمقابل ايجاد چنين وضعی،
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يعنی  -ميليون ليره وام دهدکه عوايد گمرک کشوروسايرمنافع درآمد دولت ايران 
بعبارت . به عنوان تضمين بازپرداخت اين وام، دراختيارآنان قرار گيرد - نفت 

خودشن،  کشور را به  قيمومت بريتانيا  ديگردولت ايران باهزينۀ خود وبه دست
  )٢.(در آورد

به داليلی چند، بريتانيا مطمئن بود که ايران اين قرارداد را تصويب خواهد  
آنها . پس از پايان جنگ اول جهانی، سربازان انگليسی هنوزدرايران بودند. کرد

د می دست به توقيف عناصری که نسبت به انگليس ها رفتاری غيردوستانه داشتن
را » انگلوفيل«احمد شاه ناگزيربود وزرای خود را ازميان شخصيت های .زدند

هزار ليره به شاه می پرداخت،  ٥همچنان درمقام خود نگاه  دارد، بريتانيا ماهی 
و اين وثوق الدوله ودووزيرانگلوفيل ديگربودند که کاکس بايستی باآنها به گفتگو 

  ) ٣.( می نشست
 هزار١٣١ايی برای به نتيجه رساندن قرارداد، مبلغ ازنظرحصول اطمينان نه

مبلغی که به طورکامل درگرو تصويب .  ليره به اين سه نفر رشوه پرداخته شد
قرارداد وبه عنوان پرداخت اولين قسط ، از دوميليون ليره وام مورد نظر برای 

مکن اين سه وزيرکه می دانستند قرارداد مورد عالقه مردم نيست و م. ايران بود
است برای آنها دردسرجدی ايجاد کند، احتياط کرده ازپرسی کاکس آيد که 
شرايط  ايجاب کند، آنها حق به دست آوردن پناهندگی سياسی درخاک بريتانيا را 

  )٤.(دشته  باشند
، سرانجام قرارداد به تصويب هيئت دولت رسيد وبريتانيا ١٩١٩درماه اوت سال 

دانست وبه گذشتن اين مرحله ازکاراهميتی  که تصويب آنرا در مجلس قطعی می
نمی داد، فرصت برای اعزام مستشاران نظامی ومالی، ازجمله آرميتاژاسميت 

اما درعمل ثابت شد که خوشبينی انگليس ها نسبت به . به ايران، ازدست نداد
ميهن پرستان  . تصويب نهايی قرارداد ناشی ازخوشباوری ونابجا بوده بوده است

لی که ازپشتيبانی افکارعمومی بهره مند بودند، دست به حمله ايران درحا
هماهنگی عليه دولت، به خاطرتصويب چنين قراردادی، زدند واز کشورهای 

اين بارنه تنها از جانب رقيب بريتانيا، . ديگر هم صداهای اعتراض شديد بلند شد
وسرانجام يعنی روسيه، بلکه آمريکا وفرانسه نيزعليه  آن اعتراض به عمل آمد 
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با تمام   فشاری که انگليس وارد  کرد، مجلس ايران حاضر به تصويب قرارداد  
کرزن برای پياده کردن طرح خويش زمانی را بدتراز آنچه برگزيده  بود . نشد

نمی توانست انتخاب کند، چه درست  مقارن با ايامی   بود که روسيه با پشتبانی 
می خواست موقعيت قدرتهای   اروپايی  از نهضت های استقالل طلبانه درآسيا،

  .را دراين  قاره  تضعيف کند
قرارداد ) وزيرخارجه وقت شوروی ( لئون تروتسکی١٩١٨ژانويه  ١٤روز 
منطقۀ نفوذ انگليس و روس تقسيم ميکرد، تحت اين  ٢که ايران را به ١٩٠٧سال 

اين هم  لغوکرد واز« با آزادی واستقالل ملت ايران منافات  دارد«عنوان که 
برای ايران فرستاد،  ١٩١٩ژوئن سال  ٢٦باالتر، دريادداشتی که به تاريخ 

روسيه تزاری وبريتانيا را متهم به ويرانی وايجاد اختناق درايران کرده وآمادگی 
دولت  خويش را برای جبران خساراتی که روسيهای تزاری به ايران وارد 

ده بودکه اميدوارم است ايران وی درپايان تأکيد کر. ساخته بودنداعالم داشت
  )٥.(ازاين بابت از دولت امپرياليستی انگليس ادعای غرامت  کند

اين ابرازاحساسات دوستانه روسيه به ايران، منتهی به مذاکراتی شد که به انعقاد 
ميان ايران ودولت تازه تشکيل شوروی منحر )  ١٩٢١قرارداد( قراردادی 

  . گرديد
صميم رفت با استفاده ازوجود سربازان انگليسی، که به با وجود اين بريتانيا ت

موقعيت خود را تحکيم . فرماندهی ژانرال ادموند  آيرونسايد هنوز درايران بودند
آيرونسايد توانست موافقت دولت ايران رابا تجديد سازمان ١٩٢٠درژانويه. بخشد

فسران قزاقهای ايرانی که نيرويی مرکب ازسه هزارايرانی بودند وزير نظرا
آيرونسايد افسران . روسی مستقردرقزوين خدمت می کردند به دست آورد

روسی را برکنارکرد ويک افسر ايرانی به نام رضا خان  را به  فرماندهی آنان  
 گماست والبته رضاخان را نيززير نظرتزبين سرهنگ هنری اسميت يک افسر

. قرارداد زاقها بودوضع مالی ق انگليسی که مسئول اداره امور تأمين مخارج و
آيرونسايد می خواست ازاين نيروی قزاق برای مقابله باهرگونه  کوشش  
نيروهای بلشويک روسی، جهت حمله به نيروهای انگليسی، درجريان تخليه آنها 
ازخاک ايران وبا کوشش احتمالی بلشويک ها برای تصرف تهران ودردست 
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  .رفتن حکومت، استفاده کند
اخان به فرماندهی نيروهای قزاق آيرونسايد در يادداشتهای درمورد انتخاب رض 

ً     به نظر من او مردی قوی و نترس می رسيد که قليا  خير « : خود می نويسد                                             
گرچه او به رضاخان گفت که نه خودت برای برکناری » وطنش را می خواست

اقدامی بکن ونه اجزاه بده که اقدام خشنی عليه او صورت بگيرد، ) احمد( شاه 
نمونه «  : ضاخان نظرتحقير آميزخود رادرباره احمد شاه چنين ابرازداشته بودر

ای ازانسان بدبخت، بيچاره وضعيفی است که درچنين مقامی عالی قرارگرفته 
ايران به مرد : آيرونسايد در يادداشتهای خودهمچنين می نويسد» .است

در فراز ديگری و » .نيرومندی احتياج دارد تا آنرا به جهت صحيح هدايت کند
درواقع استقراريک ديکتاتوری نظامی در « :ازاين ياداشتهای اضافه می کند

ايران، تمام  دردسرهای ما را دراين کشوربرطرف می کند واين امررا ممکن 
می سازد که بدون تحمل هيچگونه ناراحتی، خود رااز اين مخمصه نجات 

  )٦(».دهيم
 انتخاب رضاخان تأثير.هيم ديدهمان طورکه درقسمت های بعدی کتاب خوا 

 دراين کشور (APOC)برتاريخ ايران،بلکه برراه آينده بسياربزرگی،نه تنها
دراين .  آيرونسايدکه ديگرمأموريتش درتهران پايان يافته بودبه بغدادرفت. گذارد

ميان يک روزنامه نگارانگلووفيل به نام سيد ضياءالدين طباطبائی با همکاری 
يئت نمايندگی بريتانيادر تهران، طرح کودتايی عليه حکومت  سه تن از اعضای ه

وقتی اين . را تنظيم  کرد  که بايستی به کمک  بريگاد قزاق ايران پياده  می شد
ضياء  سيد .طرح ازنظررضا خان وسرهنگ اسميت قابل اجرا تشخيص داده شد
بالغ ، م بود که ازپشتيبانی دوستان خوددرسفارت انگليس درتهران برخوردار

الزم را ازبانک شاهنشاهی انگليس برای پرداخت به رضاخان و قزاقها تأمين   
  ) ٧. (کرد

سيد ضياء، همراه با رضاخان )١٢٩٩سوم حوت يا اسفند (١٩٢١فوريه ٢٠روز 
بدون آنکه با مقاومت قابل مالحظه ای  . و نيروهای قزاق به تهران حمله کرد

ضياء نخست وزيرشد و رضا خان روزبعد ازاين حادثه  سيد  ٥. روبروشود
دربغداد  آيرونسايد درباره . فرماندهی نيروهای مسلح کشوررا دردست گرفت
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تصورمی کنم مردم می گويند عامل « :اين واقعه درياداشتهای خود نوشت
به نظرم اگر بخواهيم  واقع مطلب را بيان  کرده . محرکۀ  اين کودتا من بوده ام

سرهنگ اسميت نيزارتباط  کودتا را با ) ٨( ».باشيم، اين حرف درست است
و اين . من کودتای قزاقها را درتهران   ترتيب دادم« :خود تأييد کرده می گويد

، با وجود )٩(».با اطالع هيئت نمايندگی سياسی بريتانيا درتهران انجام شد...امر
 اين هرمان نورمن، به عنوان وزير مختار وقت انگليس  در تهران می گويد به

  ) ١٠.(هيچوجه در ماجرای  کودتا دخالتی نداشته ام
فوريه  ٢٦سيد ضياء، برای آنکه ميان مردم محبوبيت به دست آورد،روز

ايران وانگليس ، قرارداد دوستی  ١٩١٩، ضمن محکوم کردن قرارداد ١٩٢١
را، که موجب تقويت نيروهای ضد استعماری وملی ) ١٩٢١(ايران وروسيه 

      ً                 متقابال  درجمهوری شوروی، .ريتانيا می شد،تصويب کرددرايران برضد سلطه ب
بی درنگ تمام قراردادهای دولت روسيه تزاری با بريتانيا وديگر قدرتهای 

غصب  موجب غارت و« اروپا، درارتباط  با ايران، به عنوان قراردادهايی  که 
»  حقوق مردم اين کشور،برای فرونشاندن حرص وآزغارتگران اروپايی

  .رديد لغووباطل اعالم شدمحسوب می گ
دولت شوروی همچنين تمام قراردادها وعهد نامه های سابق ميان دولت روسيه 
تزاری ودولت ايران را کان لم يکن اعالم کرده و ازکليه حقوق خويش درمورد 

  )١١(قرضه هايی که دولت روسيه به ايران داده بود، صرف نظر نمود
،  که درحالی ٦وجود داشت به نام ماده ماده ای) ١٩٢١(معذالک دراين قرارداد 

که ايران را ازتسلط  انگليس براراضی اين کشورمحفوظ  می داشت، در همان 
 اگرکشور« :اين ماده گويد.حال دست شوروی رابرای رخنه درآن بازمی گذارد

اگر  کشورثالثی « :اين ماده می گويد. ثالثی به ايران رخنه در آن بازمی گذارد
ازخاک ايران به عنوان پايگاهی « : کند و يا درصدد آن برآيد که به ايران حمله

اگردولت ايران قدرنباشد جلوی چنين  «و» .برای عمليات عليه روسيه استفاده کند
روسيه حق دارد نيروهای خود را وارد خاک ايران «...آنوقت» تهديدی را بگيرد

» .خويش به عمل آوردنمايد، به منظورآنکه اقدامات نظامی الزم  برای دفاع از 
بود، که  ١٩٢١                ً                                            همان طور که بعدا  خواهيم  ديد، وجود اين ماده در قرار داد سال 
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آمريکا را برآن داشت، پس ازآن که صنعت نفت ايران ملی شد،   ١٩٥١درسال 
  .جلوی اجرای نقشه انگليس برای اشغال نظامی ابادان را بگيرد

انگليس با ايران، و  ١٩١٩ارداد سيد ضيا الدين، با تقبيح ومحکوم کردن قر 
با شوروی، پشتيبانی دولت بريتانيا را از دست  داد و ١٩٢١امضای قرارداد 

در کابينه  بعدی که . دولت  او خيلی زود، درماه ژوئن همان سال ، سقوط کرد
جانشين کابينه سيد ضياء شد، يه چهره مشهورشرکت داشتندکه در دورۀ  بيست 

. بازی کردند (APOC)همی درتغيير روابط  ايران و ساإل پس ازآن،  نقش م
نخست وزيرجديد  يکی از اشراف ايران به نام احمد قوام  بود و دو نفر ديگر 
نيز، که هردو را قوام انتخاب کرده بود، دمحم مصدق با سمت وزير دايی، رضا 

  .خان با سمت   وزير جنگ بودند
ی وبنيه وطاقتی  داشت، رضا خان، درپست وزارت جنگ، با مهارت حرفه ا

با وجود اين، عزم .  بزودی توانست نظم و امنيت را در سراسرکشور برقرارکند
اوبه  تقويت دولت مرکزی، با نيات واقعی  بريتانيا، يعنی پشتيباين از خان های 

               ً               با آنها مستقيما   وازد معامله   (APOC)خود مختار بختياری و شيخ خزعل ، که 
  .منافات  داشت) اول  رجوع  کنيدبه فصل (  شده بود 

رضا خان، برای آنکه انگليس ها را آرام کند، به سرپرسی لرن، که به جای  
 پشتيبانی: نورمن  به سمت وزيرمختارجديدبريتانيادرتهران تعيين  شده بود  گفت

  .ازامنيت داخلی ايران، به نفع  دولت  بريتانيا نيز هست
ی وميهن پرستی  می ديد واين  صفات لرن که دررضاخان تهورشخصی ،سادگ 

او را بشدت تحسين می کرد، عقيده داشت  به او می شود اعتماد  کرد تا  منافع  
ازاين رو با رضاخان  دوستی شخصی  برقرار کرد، ). ١٢.(بريتانيا راحفظ کند

ً                                       ودونفری غالبا  درسفارت انگليس شبها پوکرباززی می کردند رضا خان خود .              
ين مجالس پوکر متعهد کرده بود تا دوستی   خود را به بريتانيا را به شرکت درا

وی توانست خانهای  بختياری را  باافزايش قدرت رضاخان،) ١٣.(ثابت کند
لرن که می .  مطيع کرده به تهران بياورد وزيرنظروزارت جنگ قرار دهد

دانست شيخ خزعل نيزبزودی دچارچنين سرنوشتی خواهددشد به وزارت 
ليس توصيه کرد که ازنظريه برقراری امنيت داخلی درايرانپشتيبانی خارجه انگ
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کرده وحفاظت ازمنافع دولت بريتانيا را به دست مقامهای دولت شاهنشاهی 
وزارت خارجه . اما درلندن عده ای برخالف اين فکرمی کردند. ايران بسپرند

. کنند پيشنهادکرديم ناوچه توپداربه خوزستان اعزام شود تا ازشيخ  حمايت
  )١٤.(دييگران درعاقالنه بودن چنين کاری ترديد داشتند

دراين کشمکش ها بود که رضا خان، که ازپشتيبانی ارتش هم برخوردار بود،  
اکتبر   ٢٩از فرضت استفاده  کرده وبا مغتنم شمردن عف احمد شاه  ، در تاريخ  

ز نگشت و شاه  به اروپا رفت و ديگر با. ، برمسند نخست وزيری نشست١٩٢٣
انگليس بين دو محظور، پشتيبانی از شيخ خزعل، وحفظ  روابط دوستانه خود با 

درنتيجه  نيروهای .رضاخان گرفتارشده بود، نتوانست هيچ تصميم قاطعی بگيرد
شيخ خزعل  را  ١٩٢٥رضاخان نيزازاين بالتکليفی استفاده کرده ،در ماه آوريل 

  .توقيف و به تهران فرستاد
نقش خود مختاری مردی که بريتانيا به او قول حمايت کامل  داده،  به اين ترتيب

فرماندهی « وبخاطرخدماتی که به دولت امپراتوری کرده بود به دريافت نشان 
يعنی بزرگترين نشان امپراتوری هند نائل   (KCIE)ازنوع درجه اول » شواليه

زيک زندانی نبود،                                          ً              آمده بود، به پايان رسيد واودرحالی  که عمال  درتهران بيش ا
  )١٥(درهمين شهردرگذشت ١٩٣٦درسال 

او  . اما جاه طلبی های رضاخان را اشغال پست نخست وزيری  پايان نمی داد 
می خواست به عنوان رئيس جمهور دررأس کشورقرار گيرد و وقتی بعضی از 
روحانيون به اوتوصيه کردند رژيم سلطنتی رابرهم نزند،تصميم گرفت   خاندان 

رضاخان طرح . ررا براندازد وخود به عنوان پادشاه بر تخت سلطنت بنشيندقاجا
خود را بالرن وزيرمختارانگليس درميان گذارد تاپشتيبانی انگليس را به دست 

لرن پس ازمشاوره با وزارت خارجه بريتانيا جواب داد دولت متبوع وی . آورد
» ی بازگذارددست ايران رابرای حل مسائل خويش بکل«:تصميم گرفته است

درمقابل توقع داريم، شما هم مشکالت ما را مورد توجه قرارداده «:واضافه کرد
رضاخان دراين باره به وزير ».ودرسريع ترين مدت ممکن تمام آنها را حل کنيد

  )١٦.(مختار انگليس  اطمينان  داد
توانست پشتبانی اکثريتی  » تهديدوتحبيب «آنگاه رضاخان با توسل به سياست
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مايندگان مجلس رابه دست آورد که رأی آنان برای به دست آوردن تاج و ازن
، اليحه ای به مجلس برد  که ١٩٢٥اکتبرسال ٢٥در. تخت برايش ضروری  بود

به موجب آن سلطنت خاندان قاجارمنقرض وتشکيل سلطنت پهلوی،با پادشاهی 
بشدت  مصدق که درآن زمان نمايندۀ مجلس بود با اليحه. رضاخان آغازمی شد

 قانون اساسی است وبه استقرار گفت جنين اقدامی مغايربا و مخالفت کرد
 باوجود مخالفت مصدق وسه نفر). ١٧(درکشورمنجرخواهد شودديکتاتوری 

آوريل  ٢٥ديگر ازنمايندگان، مجلس اليحه را مورد تصويب قرارداد و روز
پادشاه   ماه پس ازتصويب اليحه،رضاخان به عنوان نخستين ٦، کمتراز ١٩٢٦

  .خاندان  پهلوی  تاجگذاری کرد
خانم لرن همسروزيرمختارانگليس درتهران، به اجرای مراسم تاجگذاری شاه 

جديد کمک فراوان کرد ودولت بريتانيا نخستين کشوری بود که استقرار رژيم  
درخود ايران نيزاين تغييرات مورد استقبال   . تازه درايران را به رسميت شناخت

دمی قرارگرفت که آن را طليعۀ آغازدوران تازه ای ازاستقرارنظم  و  اکثريت مر
  .آرامش وپايان يافتن عدم امنيت  و بی ثبايت می دانستند

شاه جديد دست به اجرای برنامه مدرن کردن کشور و نيروهای مسلح  ان زدو 
                                   ً                                   برای انکه دراداره امورکشوردستش کامال  بازباشد،مبارزه ای رل برای از ميان 

،  قدرت سياستمداران اوابتدا.امتيازات مقامهای محلی وخارجی آغازکرد ردنب
مالکان بزرگ، روخانيون وعشايررا درهم شکست و،درخالی  که بريتانيا ازاين 

توجه خودرا به محدودکردن نفوذ انگليس . امربشدت شگفت زده شده بود
  .وتأسيسات آن کشوردرايران معطوف  ساخت

س قدرت را دردست گرفته بود، وقتی شاه شد، به اين گرچه اوباعنايت انگلي
درسال  . نتيجه رسيدکه برای کشورراازچنگال تسلط کامل انگليس برهاند

سال بعد، حق انتشاراسکناس را که  ٢بانک ملی ايران را تأسيس کرد و ١٩٢٨
منحصر به بانک  شاهنشاهی ، يعنی بانک انکليسی بود، ازآن گرفت وبه بانک  

برايش مشکلی   (APOC)اما مسئله کمپانی نفت انگليس وايران. رنمودملی واگذا
 .  شده بود

مظهراصلی مداخله خارجی درکشوربه شمار  می  (APOC)ازنظرمردم ايران 



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٢٢٢                                              ١٦       ت م

  

  

رفت، چه کنترل استخراح  و بهر برداری از بزرگترين سرمايه ملی کشور را 
به جيب   -يعنی –ه دردست داشت ودربرابر مليونها استفاده ای که از اين سرماي

عالوه براين  ) . ١٨.(می زد، تنها حصۀ ناچيز وبی ارزشی را به ايران می داد
درحالی که اکثريت سهام اين کمپانی به دولت انگليس تعلق  داشت، دولت ايران 
درآن حتی صاحب يک سهم هم  نبود واين امر رضاخان را بی نهايت  ناراحت 

ريشه هايش را در نفت    (APOC)وقعيت جهانی اوبه اين نتيجه رسيد که، م. کرد
ايران دارد و ازاين رو احساساس می کرد محق است  که سهم شايسته ومنصفانه 

  .خودرا ازتمام عمليات کمپانی درسراسرجهان بخواهد
،رضا خان وزير قدرتمند دربارخودعبدالحسين  تيمور ١٣٢٨در ماه ژوئن سال 

با  (APOC)درآن وقت رياست . لندن فرستاد تاش  رابرای مذاکره دراين باره به
سرجان کدمن بودکه عالوه برآن، برکمپانی جديد التأسيس نفت ترکيه نيز رياست 

طی  يک . تغييرنام داد  (IPC)               ً                    اين کمپانی بعدا  به کمپانی نفت عراق . می کرد
سلسله مالقاتها و گفتگوهای طوالنی ، تيمورتاش به کدمن فهماند واو را  متقاعد 

. و ايران  روابطی، ازنوعی تازه برقرارشود (APOC)ساخت که الزم است بين 
تيمورتاش به کدمن گفت؛ اگر کمپانی سهم منصفانه تری از عايدات خود 
پردازد، درعوض دولت ايران نيزهرگونه کمک الزم را برای توسعه و پيشرفت 

کرات برد هدف اصلی تيمورتاش ازاين مذا.عمليات آينده آن انجام خواهدداد
درصد  ٢٥ومحوراصلی دورمی زد؛ نخست آنکه دولت ايران بالعوض صاحب 

کمپانی شود ودوم  اينکه به عنوان حق االمتياز، ) غيرممتاز(ازسهام عادی
اگراين ترتيب  اجرات می شد . شيلينگ دريافت کند ٢/ ٥ازهرتن نفت توليدی، 

  )١٩.(ران می گرديد    ً                                             جمعا  درآمدی بالغ بر يک ميليون ليره در سال عايد اي
  

. کدمن برخالف اسالف خويش نسبت به دعاوی ايران نظرمساعدی نشان می داد
وجود دارد و مردم ازاين »  صدای رسا« او می دانست درايران انتقادهايی با

مسئله بسيار خشمگين هستندکه اين بريتانياست  که بخش اعظم منافع حاصله از 
اوهمچنين نفرت ايرانيان رااز اين واقعيت  . درآمد نفت ايران را به جيب می زند

 –است ايران )   (Apocدرک می کرد که درخالی که دولت بر يتانيا، سهامدار
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ً                                      صريحا  ازداشن سهم دراين کمپانی محروم شده     –که صاحب اصلی نفت است      
کدمن اعتقاد داشت سهيم ساختن ايران درکمپانی وسرمايه های آن به  . است

  ) ٢٠.(ک آيندۀ امتيازنفت را تضمين خواهدکردتوان  يک، شري
درميان رضاشاه ازطريق مصطفی فاتح عاليرتبه ترين مقام ايرانی که در 

Apoc)   (ايران :  پيامی برای کدمن فرستادکه در آن می گفت. خدمت می کرد
پيش ازاين نمی تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظيم نفت به جيب کمپانی  

مطبوعات ايران ). ٢١(حالی که خود از آن محروم  مانده استدر. سرازيرشود
يکی ازاين . اين پيام راپی گيری کردند ومبارزه ای عليه کمپانی شروع شد

امتيازنامه دارسی به وسيله يک حکومت فاسد وبی اطالع  « : مطبوعات نوشت
داده شده که اعضای آن ازسرمايه گذاران سود پرست وبی مسلک خارجی  

  )٢٢.(گرفته  بودند تا ملت ايران  را فريب  دهندرشوه  
.  کدمن پس از آنکه مذاکرات مفصلی با اعضای هيئت مديره کمپانی بعمل آورد

به دست اورد،  )  (Apocدرموفق شد موافقت آنان را درمورد شريک شدن ايران 
در به شرط آنکه سهام ايران غير قابل انتقال بوده، بعالوه دارنده سهام  حق رأی 

که  در . بااصرارکدمن سر وينستون چرچيل. مجمع عمومی کمپانی نداشته باشد
ريه .در ماه فو. با اين امرموافقت کرد. آن موقع  وزير خزانه داری بريتانيا بود

کدمن به ايران آمد، درحالی که هيئتی از حقوقدانان و مشاوران مالی ١٩٢٩سال 
به موجب اين پيش .   را تقديمکرد را به همراه داشت وپيش نويس قرارداد جديد

. درصد از سهام عادی  خود را  به دولت  ايران می داد ٢٠ )  (Apocنويس
شيلينگ حق االمتياز  می پرداخت ٢/  ٥ازمجموع کل توليدات بابت هرتن نفت

) هزار کيلو مترمربع ١٦٠(ومجموعه منطقه امتياز نيزبه يکصدهزارمايل مربع 
ل ايران بايستی مدت سی سال امتياز نامه  را تمديد می در مقاب.  کاهش می يافت

  .کرد
گرچه مذاکرات اوليه باکدمن، توسط تيمورتاش، به تنهايی انجام شده بود،  اينک   

رضاشاه به علی اکبرداوروزيردادگستری ونصرت الدوله فيروز، وزير  دارايی 
ر آنکه  باخود درنتيجه، تيمورتاش به خاط. نيزدستورداد درمذاکرات شرکت کنند

شيرينی محبت شاه را جلب کند، مناسب ديد درجريان مذاکرات روش  بسيار 
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 ٢٥او اصرار کرد، سهام  ايران بايد به . سختی با انگليس ها درپيش گيرد
درصد افزايش داده شود، کمپانی يک حداقل  در آمد برای ايران تضمين کند،  

يران بپردازد و پس از انقضای  همچنين تمام مالياتها وعوارض مربوط را به ا
کدمن   ). ٢٣(سال ديگرموافقت خواهد کرد ٢٠مدت امتيازنامه برای مدت 

شرايط پيشنهادی تيمورتاش رانوعی زياده روی تشخيص داد به لندن بازگشت تا 
سرويليام  فريزر، و ديگراعضای  . آنها را باهيئت مديره کمپانی مطرح نمايد

ردن ايران درکمپانی مخالف  بوده و فقط  به احترام هيئت مديره، که با شريک ک
با پيشنهاد جديد ايران . در صد ازسهام را تصويب  کرده بودند ٢٠کدمن  انتقال 
بازار سهام ( دراين ميان، حادثه معروف فرو ريختن واالستريت . مخالفت کردند

  به. پيش آمدو قيمت های نفت دربازارهای جهان بشدت سقوط کرد) نيويورک
ديگرعالقه ای ) poc) Aخاطرعدم اطمينانی که به آينده  بازاربه وجودآمده بود 

کدمن   ١٩٣١ات   ٧درتاريخ . به مشارکت دادن ايران درسهام کمپانی نشان نداد
ازآنجائيکه ميان نظريات دولت ايران و «:طی نامه ای به تيمورتاش نوشت

بيش ازامکانات و مقدورات  کمپانی تفاوت فاحشی وجود دارد وکمپانی نمی تواند
خود قدمی  بردارد، درحال حاضرهيچگونه اقدامی برای رفع اين اختالف نمی 

فقط وقتی ... تمامی مسئله «  : کدمن درادامۀ نامه خود افزود» .توان  انجام داد
که شرايطی که درحال ...  امکان دارد بصورتی مؤثرمورد بحث مجدد قرارگيرد

  )٢٤(».هان حاکم  است از ميان برودحاضربر صنايع نفت در ج
به اين ترتيب، شرايطی که تمام عناصرالزم برای يپداشدن يک راه حل منصفانه 

رضاشاه ، که . درمورد  نفت ايران را به وجود آورده بود، بسرعت ازميان رفت
اينک قدرت را به طور کامل در دست داشت، خواهان يک راه حل آبرومند بود،  

    ً             کامال  پشتيبانی می )   (Apocنظريه شريک شدن ايران در خود کدمن نيزاز
اگردرآن شرايط قراردادی بسته می شدکه ايران را درمنافع کمپانی . کرد

شريک می کرد، اختالفات دردناکی که منجر به ملی شدن نفت ايران درسال 
اما آن لحظات سرنوشت . شد عالج می گرديد يا الاقال به تعويق می افتاد١٣٥١

ذشت ومسبب اصلی آن نيزاين اشتباه تيمورتاش بود که فکرمی کرد هنوز سازگ
 .فرصت دارد تا برسرمنافع کشور خودبيشترچانه بزند
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ولی دراين قمارايران  کرد قمار تيمورتاش روی به دست آوردن لقمه بزرگتر
نظامی ايران،وانجام عمليات  شتاب بی مالحظه رضا شاه برای تجهيز.بازنده شد

از مشکالت )   (Apoc.می، فشارجدی بروضع مالی دولت واردآوردعمران عمو
مالی ايران اطالع کامل داشت ومی دانست رضا شاه چاره ای ندارد جزآنکه به 

  .ترتيبی، به نوعی سازش تن در دهد
تيمورتاش به سوئدرفت، تا دمحم رضا، وليعهد را به مدرسه ای  ١٩٣١درسپتامبر 

با کدمن مالقات کرد واين مالقات به مذاکرات اودر لوزان . درآن کشوربگذارد
اين بار مذاکرات  .                                  ً                          تازه يا انجاميد که دنباله آن بعدا  در پاريس ولندن ادامه يافت

نمی شد، چه کمپانی ديگر حاضرنبود در )   (Apocشامل شريک شدن ايران در
بارۀ آن حتی فکرکند، بلکه هدف گفتگوها را پيداکردن اساس جديد برای 

سرانجام اين مذاکرات به . ت حق االمتيازوماليات به ايران تشکيل می دادپرداخ
 ١٦تهيه  پيش نويسی منجر شد که به موجب آن حق االمتياز پرداختی به  ايران 

وتمام شرکتهای فرعی وتابعه، )   (Apocدرصدازسودخالص ٢٠در صد به 
 ٤االمی رفت واين ازکل عملياتی که بنحوی با نفت ايران ارتباط  پيدا می کرد، ب

پس ازتجديد . درصداضافی، جانشين مالياتی می شدکه ايران بايددريافت می کرد
، پيش نويس ١٩٣٢مه ٢٢نظرهای متعدد درپيش نويس اصلی،سرانجام درتاريخ 

  )٢٥.(نهايی به تصويب کدمن وعيسی خان، کميسرنفت ايران درلندن رسيد
داد تهران آماده شده بود، درست همان زمانی که همه چيزبرای امضای قرار

فقط  ١٩٣١تيمورتاش متوجه شد جمع پرداختی کمپانی بابات حق االمتيازسال 
ليره و و در واقع کمترازيک چهارم حق االمتيازسال گذشته استو   ٣٠٦٨٧٠فقط 

توليد . به بعد تشکيل می دهد ١٩١٧کمترين  رقم درآمد ايران ازنفت را، ازسال 
ميليون تن رسيده ومبلغ يک ميليون وسيصد  ٥/ ٩ه ب ١٩٣٠نفت ايران درسال 

درصد،    ٣/  ٢هزارليره عايد اين کشورکرده بود، ودرسال بعد هم با کاهش 
ميليون تن نشان می داد؛  معذالک  حق االمتياز  به ميزان   ٥/  ٧باز رقم توليد، 

گاه          ً               ، که قبال  چاپ شده است  ن١به نمودارشمار(درصد تقليل يافته بود ٧٦/  ٢
پرداخت حق االمتياز )   (Apocدليل اين کاهش درآمدعظيم آن بود که). کنيد

در  ٣٧بشدت کاهش داده بود، ولی نرخ اين کاهش ١٩٣١درهرتن را درسال 
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مطبوعات ايران دست به حمالت شديدی عليه کمپانی  . درصد ٧٦صدبود نه 
ا ذخايرايران را زدند وآن را متهم کردند دست به حسابسازی وجعل ارقام  زده ت

دولت خواست که به نمايندۀ ايران اجازه داده شود . با خدعه وفريب بربايد
نيزنماينده ای به تهران   )   (Apocحسابهای شرکت را رسيدگی نمايدوازجانب

پاسخ کمپانی به هردو . بيايد تا دربارۀ پيش نويس نهايی قرارداد مذاکره شود
سياست سردواندن وقت گذرانی درپيش ) (Apocتقاضای ايران بود وبرای ماهها

  .گرفت
. رضا شاه که کشورخود را درغرقاب يک بحران مالی می ديد بشدت آشفته شد

ماه نوامبر، درجلسه هيئت دولت که با شرکت خود اوتشکيل شده بود به  ٢٦روز
وقتی پرونده را آوردند، آنرا درآتش  . تيمورتاش گفت پرونده نفت را بياورد

هيئت دولت انداخت وگفت وزرا ازجلسه خارج نشوند تا اليحه ای  بخاری اتاق
  )٢٦.(مربوط  به لغو امتيازتهيه شود

  )نصرت الدوله( روز بعد حسن تقی زاده  که به جای شاهزاده  فيروز ميرز
مقيم ) (Apocجکز مدير عامل . ال. وزير دارايی شده بود، يادداشتی برای ت

ازآنجا که امتياز نامه دارسی ، موخه «: بودن ذکر شده آتهران فرستاد که در
منافع ايران  را تآمين نمی کرد، از اين تاريخ  از طرف دولت ايران  ١٩٠١

 اگر« دريادداشت اضافه شده بود ؛معذالک،»لغوشده وازدرجه اعتبارساقط است
کمپانی حاضرشود رويه خود را تغييرداده ومنافع ايران را نيزدرنظر  گيرد، 

  .»نيزحاضراست امتيازنامه جديدی  بدهد دولت ايران
سه روزبعد مجلس، درميان شادمانی عمومی مردم ايران، اليحه لغوامتيازنامه 

  )٢٧.(دارسی را باتفاق آراء تصويب کرد
را درحالتی شبيه به جنون   ) (Apocاين اقدام ايران کابينه انگليس وهيئت مدير  

ن آنها بين آنهابه عمل آمد،  خشم قراردادوپس ازمشاوراتی که بي ناشی از
سررجينالد هور، وزيرمختاربريتانيا درتهران اعتراض شديد الحنی تسليم  دولت   

آنچه به دنبال اين حوادث روی داد، شباهت زيادی به اتفاقاتی دارد . ايران کرد
دولت   . وقوع يافت١٩٥١که پس ازملی شدن ملی شدن نفت ايران درسال

مربوط  می شد، مداخله  ) (Apocفقط  به   مسئله که  رد بالفاصله  انگلستان 
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کرد و اعالم  داشت  لغو امتيازتخلف آشکارا ازشرايط آنست وخواست که ايران 
  )٢٨.(بی درنگ يادداشت مربوط به لغوامتياز را پس بگير

                                                           ً              هور وزيرمختاربريتانيا درتهران پيشنهاد کرد وزارت  خارجه فورا  به مقابله با 
به اين ترتيب که واحدهايی ازاسکادران هندشرقی به خليج  . زدبحران بپردا

فارس اعزام دارد، نيروهای هندی درمنطقه رابه حالت آماده باش درآورد 
  .ودربارۀ هردوی اين اقدامات سروصدای  تبليغاتی فراوان راه بياندازد

ن پيشنهادهای وزيرمختاردرجلسه کابينۀ بريتانيا مطرح شد و جنبه های نظامی آ
به ستاد ارتش ارجاع گرديد وستاد ارتش بريتانيا نيزبه دولت گزارش داد  ناوگان  

  )٢٩.(                                    ً                    انگليس در صورت  لزوم  آماده است فورا  به محل  اعزام  گردد
وقتی دولت ايران، دربرابرتهديدات انگليس، حاضربه پس گرفتن يادداشت خود 

يادداشت   ١٩٣٢دسامبر ٨هوردرتاريخ . در مورد لغوامتيازنامه دارسی گرديد
متقابلی تسليم دولت کرد که درآن گفته شده بودلغوامتيازنامه نقض آشکار  حقوق 
بين المللی است ودولت متبوع وی موضوع را به ديوان داوری بين المللی الهه 

دريادداشت اضافه شده بود، اگردرنتيجه پيامدهای اين بحران   . خواهدکشاند
دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان  «:واردآيد) (Apocهرگونه زيانی به منافع 

خود را محق می داند که تمام اقدامات الزم را، به مقتضای اوضاع و احوال  و 
وزارت  » .شرايطی که پيش می آيد، برای حفظ منافع کمپانی به عمل آورد
وزارت  » .خارجه می دانست که ديوان داوری بين المللی فقط به عمل آورد

دانست که ديوان بين المللی فقط  به قراردادها وعهد نامه هايی که خارجه می 
بين دولتها منعقد شده  رسيدگی می کند وطرح مسئله امتيازی که دولتی به يک  
شرکت خصوصی داده، خارج ازصالحيت آن ديوان است ومنظورش فقط 

  .ترساندن دولت ايران، ازتوسل انگليس به يک اقدام نظامی بود
دمحمعلی فروغی وزيرخارجه وقت    ايران ١٩٣٢دسامبر١٢به تاريخ دريادداشتی

سياست تهديد وارعاب دولت انگليس اظهارتأسف کرد وبه اين نکته  بخصوص 
اشاره نمود که ديوان دواری الهه، صالحيت رسيدگی به اين مسئله    را ندارد 

دهد که  دولت ايران اين مسئله را مورد مالحظه قرار  می« : وسپس اضافه کرد
موضوع  ازمواردی است که به اين دولت حق ميدهد توجه جامعه ملل را به 
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فشارها و تهديداتی که ازطرف دولت انگليس عليه ايران به عمل می آيد، جلب 
  )٣٠(».نمايد

دسامبرتصميم می گيرد، پيشدستی کرده وقبل ازطرح ١٤کابينه انگلستان روز
وضوع را در آن جامعه مطرح سازد مسئله ازطرف ايران درجامعه ملل، خود م

واستدالل پشت سراين تصميم چنين بودکه قرارگرفتن درحالت تهاجمی درجامعۀ 
ازاين روسرجان سيمون وزيرمشاور . بهترازاتخاذ موضع دفاعی است. ملل

ً                               ً  درامورخارجی دولت بريتانيا، که تصادفا درآن موقع در ژنوبسرمی برد، شخصا                                        
رفت و  در ) که مقرآن درهمان شهر ژنو بود( جامعه  و با عجله به ديداردبيرکل

محافل سياسی ژنو گفته شد وزيرانگليسی موقع  رابرای آنکه قبل ازايران به 
ديداردبيرکل وقته وموضوع راباوی مطرح سازد، مناسب دانسته وبه اصطالح 

سيمون با اين فرمول رسمی به سراغ دبيرکل رفت که . فرصت طلبی کرده است
  )٣١.(قرار گيرد» جامعه ملل«ايد دردستورکارمسئله ب

علی اکبر داور . آغازشد ١٩٣٣رسيدگی به موضوع ، در جامعه ملل از ژانويه  
وزيردادگستری که رياست هيئت ايران را به عهده داشت، خطاب به شورای 

دارسی، ازراههای نادرست وتوسط حکومتی   ١٩٠١امتيازسال: جامعه گفت
د قانون اساسی برکشورحکومت می کرده، اعطا شده  استبدادی که بدون وجو

  .است
حتی همان حق االمتياز ناچيزی را که   )(Apocبا وجود اين : وی اضاف کرد 

براساس آن امتيازنامه کذايی قراربده بپردازد، به درستی نپرداخته واز پراداخت 
با  ماليات بردرآمد خود به دولت ايران  نيز خودداری کرده  ودرهمان حال 

که عايدش می شده ، درديگرنقاط جهان به » غيرقانونی «منافع غيرمشروع  و
ازرسيدگی  ) (Apocازهمه باالترآنکه . سرمايه گذاريهای عظيم دست زده است

به دفاتروحسابهای خود توسط نماينده دولت ايران جلوگيری نموده وبعاله واز  
ای مشاغل حقيراداری استخدام اتباع ايران درقسمت های مختلف خود، جزبر

خود داری  نموده، زيربارآموزش وتعليم آنان نمی رود ) عملگی(کارگری ساده 
نفر    ٢سالی که ازاعطای امتيازمی گذرد، فقط  ٣٠و طی اين مدت تجاوز از

  .ايرانی  رابرای آموزش به انگليس فرستاده است
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    ً            اصوال  به تصويب   »  اسميت  -آرميتاژ«داوربراين نکته نيزتأکيد کرد؛ قرار داد 
  .                                     ً           مجلس ايران نرسيده و از اين  رو قانونا   معتبرنيست

همين قرارداد بی اعتباررا به عنوان مبنای محاسبات و  )(Apocبا وجود اين 
رئيس هيئت ايرانی درپايان خاطر نشان . پرداختهای خود به ايران قرارداده است

                 ً نفت ايران را کامال   )(Apoc                                        ً ساخت که اگرفرض را براين بگذاريم که اصوال  
مجانی ببرد وفقط ماليات محلی وعوارض گمرکی متعلقه به آن را بپردازد، 

ميليون ليره  ١١ميليون ليره به ايران ميپرداخته، نه ١٩بازهم دراين مدت بايستی 
که کل درآمد حاصله ايران، دراين مدت طوالنی، ازمنافع آن کمپانی بوده است و 

ازهرطريق ممکن ازاجرای  شرايط   )(Apocازآنجا که  چنين نتيجه گيری کرد،
نيز سرباززده است، دولت ايران راهی نداشته  ١٩٠١همان امتياز نامه کذايی 

  )٣٢.(جزآنکه امتيازنامه را باطل اعالم کرده وآنرا لغو نمايد
هيئت  انگليسی  به رياست سرجان سيمون  تمام  دعاوی   ايران تکذيب  کرده، 

يک مشت اتهام صرف تلقی نمود و سرجان خطاب به شورا  اظهار  آنها را فقط
داشت لغوامتيازمغايرقوانين ومقررات حقوق بين المللی است وسئوال کرد اگر 

چرا  با قبول  يک . را بی اعتبارمی داند» اسميت –آميتاژ« دولت ايران قرارداد 
گذشته به مصالحه ميليون ليره، که براساس همان قراردادمحاسبه  شده بود، دفعه 

سرجان اسميت همچنين گفت که ميزان پرداختی بابت حق االمتياز به . تن داد
صورت درست ومنصفانه صورت گرفته وحتی به دروغ اعالم کردکه دولت 

رسيدگی وآنرا بررسی می ) (Apocايران به طورمنظم به دفاتروحسابهای 
  )٣٣.(کند

ع به حکميت ارجاع شودد، چه در  دراينجا بريتانيا نگران آن بود مبادا موضو
آن صورت کمپانی مجبورمی شد دفاترخود را برای رسيدگی دراختيارحکم   

 ازارجاع موضوع به غافل ازاين نگرانی انگليسی ها، ايرانی ها، .دهد قرار
چون می ترسيدند بريتانيا با استفاده ازقدرت ونفوذ . خودداری کردندحکميت 

  )٣٤.(ش تمام کندخود،  حکميت را به نفع خوي

    ً  بعدا   (شورای جامعه ملل پس ازاستعماع اظهارات طرفين، دکترادوارد بنش
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رئيس جمهورچک اسلواکی شد و درجريان تسلط  کمونيست ها برکشورش خود 
را به سمت ميانجی تعيين کرد تا شايد بتواند بين طرفين ) مترجم - کشی کرد

يب کردازطريق  مذاکرات دکتربنش هردوطرف راترغ. مصلحه ای برقرارنمايد
  .تهيه   نمايند» امتيازنامه جديد« مستقيم، سعی کنند پيش نويسی برای يک

مذاکره کنندگان اصلی  . مذاکرات درتهران شروع شد١٩٣٣دراوايل آوريل سال  
Apoc)(  عبارت بودندازسرجان کدمن رئيس کل کمپانی،معاون اوسرجان فريزر

درتهران، که اينک به سمت يکی از  يانگ پزشک کمپانی. وای. و دکترام
هيئت ايرانی تشکيل می شد ازدمحم علی . معاونان مديرعامل ارتقای مقام يافته بود

فروغی وزيرخارجه، علی اکبرداوردادگستری، سيد حسن تقی زاده وزير   
تيمورتاش وزيردربار،که مذاکرات  . دارايی وحسين عالء رئيس بانک ملی ايران

                                                  ً  ده بود، بصورتی اسرار آميزدرمذاکرات غيبت داشت وبعدا   قبلی را رهبری کر
کددمن . معلوم شد شاه نسبت به وی سوء ظن پيدا کرده وبه زندانش انداخته است

، قبل ازآنکه تهران را به سوی لندن ترک کند، نامه ای ازسلف خود در کمپانی 
)  بريتانيا(تبا بودن دول« :، لرد گرين وی دريافت داشت که درآن نوشته شده بود

ومن ترديدندارم با اين ... پشت سرشما، درموقعيت بسيارمحکمی قرارداريد
وضع قادرهستيد قرارداد جديدی منعقدسازيد که ازهرجهت متضمن منافع 

Apoc) (  رضايت بخش خواهد بود            ً بصورتی کامال.«)هم هيئت مديره ) ٣٥
Apoc) ( خود به ايران   وهم دولت انگليس به کدمن توصيه کردند عالقه شخصی

برای  . را کنارگذارده و فشاربياوردتا حداکثرممکن به نفع کمپانی اميتازبگيرد
آنکه دولت بريتانيا مطمئن شودکه نظريات هيئت مديره کمپانی به طورکامل  

اسکاتلندی سرسختی به نام ويليام فريزررا . مورد نظرکدمن قرارخواهد داشت
قع امرهم اين بود که کدمن که وضع را چنين   وا. نيزهمراه اوروانه  کرده بودند

می ديد اظهارداشت احساس می کند حالش چندان خوش نيست و به اين ترتيب  
رضا شاه نيزاظهارداشته بود .                    ً                      برای مذاکرات را عمال  به دست فريزرسپرده بود

دارسی، درواقع می خواهد لوح  سنگی را بکلی  پاک  ١٩٠١با لغوامتيازسال 
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امتيازنامه  جديدی بنويسد که مبنای مناسبات منصفانه  ای ميان ايران کند وبرآن 
Apoc)( کمپانی هم درنظرداشت به نوبه خود بعضی از بخشهای . به وجود آورد

                                   ً                                     امتيازنامه مذکوررا، که ممکن بودبعدا  برايش دردسرفراهم آورد،  حذف کند وبه 
 )(Apocکه عمليات اينک . جای آن موادی بگنجاند که بيشترصرف داشته باشد

ديگرمحدود به خاک ايران نمی شئ وشامل بقيه نقاط جهان  نيزمی گرديد، 
قصدواقعی کمپانی اين بودکه بخصوص ايران را از شريک ساختن درمنافع 

     ً              صريحا   قيد شده بود  ١٩٠١شرکتهای تابعه خود محروم کند،ولی درامتيازنامه 
صه کمپانی مايل بود پرداخت  به طورخال.  که ايران دراين منافع شريک است

.  حق االمتياز رافقط  محدود به ميزان نفتی  نمايد که در ايران  توليد  می شود
ميزان نفت توليدی (                                  ً                  از طرف ديگر ايران  درنظر  داشت اوال  تعادلی بين اين دو

به وجود ) درايران ومنافع کمپانی ازشرکتهای فرعی و تابعه درسراسر جهان
رار ورزيد مناطق حوزۀ امتيازرا تا آنجا کی می تواند محدود آورد وهمچنين اص

درمورد احداث خط  لوله به مناطق  )(Apocسازد وعالوه بر آن حق انحصاری  
با وجود اين همه نقطه نظرهای متضاد دوطرف . ساحلی خليج فارس را لغونمايد

  )٣٦.(بزودی متوجه  شدند مواضع شان ازيکديگر فاصله ای بسيار دارد

، وقتی  ايران  ١٩٢٩ورد که درسال آدمن با شاه مالقات کرد و به خاطراوک
قرار براين .  در صد از سهام کمپانی را رد کرد ٢٠پيشنهاد مشارک وصاحب 

بدبختانه  از . شد  پس از رفع  بحران اقتصاد جهانی ، مذاکرات ازسرگرفته شود
ديرقابل توجهی پول نظرشاه، اونمی توانست مدتی طوالنی منتظربماند وبه مقا

ازاين رو اصرار کرد مذاکرات زمانی آغازشود که .           ً            نقد ، فورا  احتياج داشت
کمپانی درآن زمان به هيچوجه دروضعی نبود که شرايط مساعدتری را از نظر   

شاه درحالی که عدم رضايت خود را ازمداخله  دولت انگليس  در . ايران بپذيرد
ت ، ازاو کمک خواست و خواهش کرد در موضوع، برای کدمن  بيان می داش

اين امرکه لوح سنگی شسته شده را از نوبنويسند و با اين ترتيب فصل جديد 
اما تقاضای شاه ، در فريزر، .  درتاريخ ايران  به وجود آوردند،  اورا ياری دهد
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را به دست خود گرفته  بود، تأثيريی  نبحشيد  )(Apoc      ً                که عمال   اختيارمذاکرات 
اين امر نيزمسئله را وخيم . ضرنبود زيربار هيچ نوع مصالحه ای برودو اوحا

ترمی کرد که هيئت ايرانی که ازشاه بشدت می ترسيد ، جرئت نداشت نظريات 
دراين باره . واقعی خود را بيان دارد وحقايق اوضاع  را به اطالع  وی رساند

  :کدمن به وزارت خارجه انگليس چنين گزارش می دهد

وزرای ايرانی به نظرمی رسد برجان خود  . ينجا وحشتناک استوضع درا« 
ً                                                   بيمناک هستند وتقريبا وحشت دارند  که با من يا ديگر رؤسای کمپانی يک کلمه                       

  )٣٧(».حرف بزنند يا حتی باآنها  ديده  شوند

.  وقتی مذاکرات ناگزيربه بن بست رسيد، کدمن دست به اقدام زيرکانه ای زد
من به اين نتيجه رسيدم که تنها راه خروج ازبن « :يگويدخود اودراين باره م

برشاه وارد  » شوکی« بست آن است که تصميم ناگهانی اتخاذ کنم که به مثابه 
شاه که بشدت . اوبه شاه پيغام فرستاد قصد دارد تهران را ترک کند» .شود

می  کدمن که.  ناراحت شده بود او را به کاخ خويش خواند از وی  خواست بماند
دانست با حضورشاه ، وزراء ايرانی جرئت ابراز هيچ نوع نظريه وابتکاری   

             ً                     اعليحضرت شخصا  رياست جلسه ای را به « : را نخواهند  داشت، پيشنهاد  کرد
» .عهده بگيرندکه درآن بايد آخرين تالش برای شکستن بن بست صورت پذيرد

رياست . تشکيل شد شاه موافقت کرد واين جلسه باحضوراووطرفين دعوا) ٣٨(
  .جلسه با شخص شاه بود

استراتژی مکارانه کدمن، روش مستبدانه شاه وبزدلی وزرای ايران، اساس    
روحيۀ حاکم برجلسه ای را به وجود آورد که درآن تصميمات مربوط  به قرار   

شاه درحالی که جلسه را افتتاح می کرد گفت اول بايد   . اتخاذ شد ١٩٣٣داد سال 
کدمن خودش کلماتی را که در  . برطرف شود) (Apocات بين وزرای اوواختالف

                               ً گفتيم اين تمايل اعليحضرت را فعال  « پاسخ شاه به زبان آورده  چنين نوشته است
شاه » .بايد کناربگذاريم وابتدا شرايط پيشنهادی جديد کمپانی را مطرح نماييم
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کردند بانظريات  پادشاه وزراکه غافلگيرشده بودند، اماجرئت نمی . موافقت کرد
 خودمخالفت کنند، مطيعانه، وبدون آنکه يک کلمه برزبان آورند،ساکت سرجا

  .»های خود نشستند

آنها،آن پايين، روی «شاه درحالی که وزرای خود رامخاطب قرارداده بودگفت 
زمين نشسته اند،ونمی توانند دورترازنوک بينی هايشان راببينندو درحالی که 

برج قراردارم و قادرم دنيای  بزرگی را که اطرافم را فرا گرفته،  من بر باالی
  ».بخوبی مشاهده کنم

وقتی اين کلمات برزبان شاه قادرمطلق آنها جاری شد، وزرا فهميدند اگرمی 
خواهند سرشان برتنشان زيادی نکند، بايد زبانهايشان رابکلی ببندند و اتخاذ 

 ازآن پس شاه فقط به سخنان نمايندگان. هرگونه تصميم رابه خود اوواگذارنمايند
Apoc) (وحتی بخود تااين هم زحمت نمی داد که عقيده وزرايش . گوش می کرد

  )٣٩.(را بپرسد

فقط . آوريل، وقتی نمايندگان طرفين دوباره يکديگررا مالقات کردند ٢٥روز
پيش  نويس قراردادی : يک موضوع برای طرح  دردستورروی ميزقرارداشت

خود را روی »شوک درمانی« کدمن که نخستين. تهيه شده بود) (Apocکه توسط 
پيشنهادکرد که . زد» شوک«شاه  مؤثريافته بود، دست به وارد آوردن دومين 

 سال باشدتا کمپانی نسبت به ادامه کار ٧٥مدت امتيازنامه جديدبايد دست کم 
 ١٩٦١ مدت قراردارسی درسال) ٤٠.(خويش اطمينان کافی به دست آورد

ادامه ٢٠٠٨سرمی آمد،درحالی که اينک کدمن پيشنهادمی کردامتيازجديد تا سال 
اين «:شاه که ازچنين پيشنهاد غيرمنتظره ای ناراحت  شده بود گفت. داشته باشد

 مدت سی سال مااسالف خويش رابرای دادن چنين امتيازی. غيرممکن است
نسلهای آينده ... خواهيد حاال شمامی. موردلعن ونفرين قرارداديم) دارسی امتياز(

با وجود اين، شاه که خود را با ) ٤١(» همين لعن و نفرين را درمورد ما بکنند؟
اصرارشديد نمايندگان کمپانی روبرومی ديد، و از طرفی ازمداخله نظامی 
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سال به  ٦٠انگليس وحشت داشت، باالخره موافقت کرد امتيازجديدی به مدت 
هم مناطق موردامتياز را به يکصد هزارمايل  کمپانی بدهد، ودرمقابل کمپانی

              ً                       شاه، که تقريبا  تنها کسی بود که ازطرف . کاهش دهد)هزارکيلو متر ١٦٠(مربع
ً                   ايران درجلسه حرف می زد، آنگاه فقط به مسئلۀ نسبتا  بی اهميتی پرداخت،                                                  
ازجمله آنکه مردم دراستانهای شمالی کشورحتی برای سوخت چراغ ها يشان 

اومی خواست کمپانی .            ً                              وشبها غالبا  مجبورنداز پيه سوزاستفاده کنند...نفت ندارند،
شاه بحدی نسبت به مشکالت وپيچيدگيهای ناشی . به ايران نفت سفيد بدهد

ازاعطای يک امتيازشصت ساله بی اطالع بودکه حتی يک مسئله اساسی را 
ه وزرايش نيزدرحالی که بشدت ازاينکه توصي. درجريان مذاکرات مطرح نکرد

ساکت نشسته وبودند وپيش »بگم:صم«يا مشاوره ای به اوبکنندمی ترسيدند،
 درمدت زمان بسيارکوتاهی مورد تأييد قرار) (Apocنويس تهيه شده توسط

گرفت، در حالی که درآن فقط  چند  تعديل جزيی به عمل آمده  بود، ازجمله آنکه 
ی نفت انگليس وايران به کمپان )(Apocنام شرکت ازکمپانی نفت انگليس و پرشيا 

AIOC)(  ٢٩روز . بخوانند» پرشيا« تبديل شد، چه شاه دوست نداشت ايران را 
  ) ٤٢.(امتياز نامه جديد به امضای نمايندگان طرفين رسيد ١٩٣٣آوريل

انگليسی   ها . با رسيدن کدمن به لندن سيل نامه های تبريک به سوی  وی روان شد
رتوانسته بودند قراردادی رابه   تصويب برسانند جشن گرفته بودند،چون کدمن وفريز

که نه تنها مدت آن شصت سال ديگرافزايش يافته، بلکه متضمن منافع بيشتری 
 ٥٠٠گرچه ايران هم توانسته  بود مناطق  مورد امتياز را از. نيزبرايشان شده بود

ی هزارمايل به صدهزارمايل مربع کاهش دهدو حق انحصاری  کشيدن لوله های نفت
به نقاط ساحلی خليج فارس را ازامتيازنامه کمپانی حذف کند، اما ازنظرامتيازات 

ايران طبق قرارداد  مالی ايرانی ها بازنده شده بودند، چه درحالی که حق االمتياز
درصد ازمنافع کليه کمپانيهايی بود که بموجب آن امتيازتشکيل می شد وبه  ١٦دارسی

يد عوايد ايران را براساس تلفيقی ازحق فعاليت می پرداخت ، قرارداد جد
  .االمتيازمجموع توليدوشرکت درمنافع خالص حاصله  تعيين می کرد
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را موظف می کرد، برای جلوگيری ازکاهش در  )(AIOCقرارداد جديد همچنين 
شيلينگ  ٤آمد ايران،  درصورت پايين آمدن احتمالی ارزش ليره استرلينگ، 

طبق قرارداد جديد . نای محاسبه، قيمت طال باشددرهرتن به ايران بپردازد ومب
پرداخت براساس توليد هرتن نفت، ازکل ميزان نفتی بود که صادرمی شد؛ يا 

می توانست  )(AIOCمعنای اين شرط آن بود که . درايران بفروش می رسيد
بدون پرداخت هرگونه عوارض ، مقاديرعظيمی از نفت مورد نيازخود را برای 

مربوط به نفت ايران و يا تانکرهای نفتکش اقيانوس پيمای   مصرف درعمليات 
برای مثال ميزان  مصرف  نفت کمپانی از اين   . خويش به رايگان تصاحب کند 

ميليون تن بودکه اگربه آن حق االمتيازتعلق می گرفت، می توانست  ١/ ٥طريق 
  .هزار ليره استرلينگ عوايد اضافی به دولت ايران برساند ٣٠٠

ليره بابت گذشته، به   ٦٧١٢٥٠وجب قرارداد جديد عالوه بردريافت مبلغ به م
درصد   ازمبلغی   ٢٠درسراسرجهان، سهمی معادل ) (AIOCايران درسود کلی 

اما دولت ايران   . تعلق می گرفت که ميان سهامداران عادی تقسيم می شد،
ن تقسيم شود، هيچگونه وسيله ای دردست نداشت که بتواند مطمئن شود، آيا دراي

AIOC)(  منافع  کليه شرکتهای فرعی وتابعه خود را محاسبه کرده است يا
 ٥٩حساب های «:کمپانی می گفت ١٩٥٠دسامبر ٣١نه؟درواقع اعالميه مورخه 

درتفريغ حسابها، مورد محاسبه قرارنگرفته ، چه مديران ...شرکت فرعی وتابعه
  )٤٣.(هايی گمراه کننده خواهد بودکمپانی بر اين عقيده اند که چنين تفريغ  حساب

درصد ازمبلغی که رقم ذخاير   ٢٠قرارداد همچنين  کمپانی را موظف می کرد
را، درانقضای قرار داد   نشان  می داد،   به ١٨٣٢کلی  کمپانی  نسبت  به سال 

با وجود اين ايران  دراين مورد هم هيچ کنترلی بر مسئله . دولت ايران بپردازد
م منافع بين سهامداران،وتخصيص مبالغی که برای   افزايش چگونگی تقسي

درحقيقت دولت بريتانيا   درطول .ذخايرکلی کمپانی درنظرگرفته می شد، نداشت
جنگ دوم جهانی وپس ازآن محدوديتهايی درمورد نحوۀ تقسيم سود سهام وضع 

) (AIOCازهمه مهم ترآنکه دست کمپانی، ازلحاظ افزايش ماليات . کرده بود
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ودرنتيجه نشان دادن کاهش سودخالص، بکلی بازگذارده شده وازاين   لحاظ همه 
درصد سود سهام وچه از نظرتعيين  ٢٠چيزدرمورد سهم ايران، چه ازمحل 

  .ذخايرکلی کمپانی ، به  انصاف دولت انگليس واگذار گرديده بود

يون   ميل ٦ساله اول قرارداد، برای ١٥بايستی در )(AIOCازنظرپرداخت ماليات
ميليون تن به باال برای هرتن    ٦شيلينگ واز ٩تن توليد ساالنه نفت هر تن 

اين ارقام  درپانزده ساله دوم به ترتيب . شيلينگ به دولت ايران بپردازد ٦اضافی
  .شيلينگ در تن بايستی افزايش می يافت ٩و ١٥به  

)   (AIOC ان ازسالۀ اول مدت امتياز، ميزان دريافتی ماليات اير ٣٠بنابراين در

به طورقطع محدود ومعلوم شده بود، درحالی که دولت بريتانيا می توانست  
ميزان  ماليات دريافتی خود را ازکمپانی، تا هرميزان که بخواهد  باال ببرد،  و 

بابت ماليات   متعلقه ) (١٩٤٧AIOCبرای مثال درسال . همين کاررا هم می کرد
درحالی که درهمان سال  ميزان . ن پرداختهزارليره به دولت ايرا ٣٠٨فقط 

هزارليره  بود،     ٨٠٠ميليون و ١٤دريافتی ماليات دولت انگليس ازکمپانی 
ميليون ويکصد هزار ليره ای که جمع عايدات نفتی    ٧يعنی بيش ازدوبرابرمبلغ 

بابت حق االمتياز وماليات وهرگونه درآمد ديگر در کمپانيهای   )(AIOCايران از
  ).نگاه کنيد ٢به نمودار شمار !( وتابعه بود  اصلی
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از تمام اينها  که بگذريم، بدون ترديد بزرگترين باخت ايران درامتيازنامه جديد 
حتی اگر .  سال ديگر، نسبت به امتيازقبلی بود ٣٢تمديد مدت امتياز برای مدت 

قرارداد دارسی  را اجرا کند،  به نفعش ايران فشارمی آورد که کمپانی همان 
که مدت امتيازمنقضی ميشد،   تمام  ١٩٦١بود، چه دراين صورت، درسال 

اموال کمپانی به ايران تعلق می گرفت و همچنين ايرانيان  می تواستند يا صنايع 
ً                                                      نفت را خودشان رأسا  اداره کنند، و يا اداره آن را با شرايط بسيار بهتری به                    

 ١٩٩٣ اما طبق امتيازنامه جديد، ايران خود راتا سال. گذارنمايندديگران وا
نسبت به همان کمپانی متعهد ساخته بود که طی دهها سال فعاليت خود موجب  

  .اين همه نارضايی و ناخشنودی آن کشور ومردمش شده بود
آنچه موجب اين نتايج مصيبت بار گرديد، نياز شديد شاه به پول و نگرانی  

ازاين هم باالتر . ازحضورناوگان جنگی انگليس در خليج فارس بودعميق او 
شاه نسبت به فعاليت های کمپانی در جنوب : "همان طور که کدمن اشاره می کند

  )٤٤...".(و همچنين در کردستان ايران... ايران بشدت سوء ظن داشت
 ترس رضا شاه ازايجاد شورش به تحريک انگليس در ميان اقوام عرب تبار در
مناطق نفت خيزواحتمال مداخله نظامی بريتانيا، مجبورش کرد شرايط مذاکره 

  .کنندگان انگليسی را بپذيرد
سال  ١٥، شرکت داشت ١٩٣٣                ً                         تقی زاده که شخصا  درمذاکراتت  نفت، در سال  

» لغو امتياز دارسی را اشتباه بزرگی بود« : پس ازآن تاريخ اعتراف می کند
فشار قرار گرفت  توضيح دهد چگونه  چنين   تقی زاده  وقتی درمجلس تحت

وقتی  هئيت نمايندگی  بريتانيا  « : شرايط يک جانبه ای را پذيرفتند؟ پاسخ داد
تهديد کرد مذاکرات را قطع می کند، شاه بوضوح خود را باخت و از پيامدهای   
                                         ً                            اين مسئله  ترسيد و آنگاه  تصميم گرفت شخصا   در موضوع  مداخله وميانجی  

هيچ کس درسراسرمملکت، کوچکترين  : آنگاه تقی زاده  چنين ادامه داد» .ندک
  ».اختيار مقاومتی نه ممکن بود و نه نتيجه ای  به بار می آورد

می  تقی زاده  سپس با کوشش برای آنکه از ارتکاب اشتباه خود را تبرئه  کند
ن  کارگزاران اگرکوتاهی يااشتباهی صورت گرفته باشد، گناه آن نه به گرد:گويد

) ٣۵.(است)  شاه( بودند بلکه به گردن گرداننده آن » آلت فعل« اين معامله، که
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درمذاکرات نيز نظريات  مشابهی   حسين عالء يکی ازديگرازشرکت کنندگان
  .ابراز داشته است

. ديگراشخاصی که درمذاکرات ان روزنفت شرکت داشته اند، امروززنده نيستند
دان به دست  مأموران شاه کشته شدند وداور، که  شاه فيروزو تيمورتاش درزن

  .سلطان خويش را با خود کشی سبک تر کردبه او نيز مظنون  بود، وظيفه 
پايان يافت با دو  ١٩۴١سالۀ رضا شاه در ايران، که در سال  ١۵دوران سلطنت 

مشخص   می » اتحعمران و اصال« و» ديکتاتوری« خصيصه اصلی،يعنی 
ميليون  ليره  ۴١رايدات نفت ايران که بالغ  بعساله کل  ١۵ران دراين دو. شود

» عمران و  اصالحات«درتحوالت اقتصادی استرلينگ می شد،هيچ نقش مهمی
بودجه ساختمان . سلحه و مهمات گرديدابازی نکردوبخش عمده آن صرف خريد 

                                     ً                             راه آهن، جاده ها وتأسيسات صنعتی عمدتا  ازطريق وضع ماليات  بذر مصرف 
بودجه به عنوان مثال  قسمت اعظم .  تأمين می شد) ماليات غير مستقيم( ننده ک

) بندرامام خمينی (هن سراسری ايران که بندرشاهپوردرجنوب آتأسيس راه 
يعنی دريای خزرمتصل  )بندرترکمن( يعنی  خليج فارس را به بندرشاه درشمال

.  ربه دست  آمدمی کرد از راه بستن  عوارض اضافی به قند وشکرمصرفی کشو
  )١( )۴۶(.اين راه آهن  ازنظر برای توزيع نفت سراسرکشوربسيارمفيد واقع  شد

  
  دارسي امتياز لغو چگونگي

  
اساس اسناد وزارت «درعصرپهلوی اول بر» قزاق« درکتاب محمود پورشالچی

اينگونه به نوشته آورده »چگونگی لغوامتيازدارسی«دربارۀ» خارجه فرانسه
 : است

پس . گذاري شد برداري پايه اعطاي امتياز دارسي، نخستين شركت بهره به دنبال
به نفت  ١٩٠٨جو، اولين چاه در مسجد سليمان در سال  و ازهفت سال جست

شركت جديد . رسيد و شركت نفت تاسيس شد و شركت قبلي در آن ادغام گرديد
 ١٩١٢سال  هاي نفتي ايران در با پشتكار فراوان به كار پرداخت واولين فرآورده

هاي فراوان  ايجاد چنين تاسيسات عظيم ازمشكالت وپيچيدگي. به خارج صادرشد
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هاي نفتي   ذخيره. كرد،مساله امنيت بود اولين مشكلي كه خودنمايي مي.خالي نبود
هايي قرار داشت كه قبايل ساكن آنها فقط اسما  جنوب غربي ايران در سرزمين

سب امتياز در تهران تا استخراج آن از ك. كردند از دولت مركزي تبعيت مي
بيني نژادي خودشان باب  ها با واقع بريتانيايي. درخوزستان راه زيادي بود

مزاحمت براي  مذاكرات را با عشاير محلي براي روابط دوستانه يا حداقل عدم
 .هاي اكتشافي كمپاني باز كردند فعاليت

از يك سو و شيخ محمره گوها كه بين نماينده انگلستان در بوشهر  و اين گفت
هايي  و قبيله بختياري ازسوي ديگر آغاز شده بود به موافقت) خرمشهر كنوني(

انجاميد وبراي مراقبت از تاسيسات نفتي در مسجد سليمان، در برابر خطرات 
شد،  فرماندهي يك افسر انگليسي اداره مي احتمالي واحدهاي كوچكي كه درتحت

 .سليمان مستقر شدبا اطالع دولت ايران در مسجد 
ذكر اين جزئيات ازآن رو است كه ميزان اهميت كشف نفت در ايران از نظرگاه 

هاي كمپاني و براي  براي مراقبت از فعاليت. سياست كلي بريتانيا آشكار شود
اي از افراد كاردان محلي  حفظ روابط دوستانه با متنفذين محلي الزم بود كه عده

اين مسلما به ريشه دوانيدن نفوذ بريتانيا و ماموران در خدمت بريتانيا درآيند و 
 .كرد آن در اين نواحي كمك فراوان مي

اي در كارها حاصل شود،  بدون اينكه وقفه. توجه بود پيشرفت كمپاني جالب
پيوست، احداث شد و يكي  هاي نفتي كه مخازن نفت را به جزيره آبادان مي لوله

رويداد بسيار بااهميتي . ر آبادان برپا گرديدهاي جهان د ترين پااليشگاه از بزرگ
كه در سرگذشت نفت موثر افتاد، تصميم دولت بريتانيا براي جانشين ساختن نفت 

اين تصميم به اين . سنگ جهت سوخت نيروي دريايي انگليس بود به جاي زغال
منجر شد كه نيروي دريايي انگليس مقداري از سهام شركت را خريداري كند و 

سرمايه  دراستخراج نفت ايران حكومت انگلستان مستقيما١٩١٤ازسال درنتيجه
شايد تذكراين نكته مناسب نباشد كه درآن سال وينستون چرچيل لرد . كردگذاری 

هاي كمپاني در پيروزي بريتانيا در جنگ  فرآورده. اول درياداري انگليس بود
وابط دولت ارزش فراواني داشت و پس از پايان جنگ به خوبي آشكار شد، ر

بحران در زماني پديد آمد كه كمپاني از . ايران با كمپاني نفت دوستانه نيست
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االمتياز مقرره به دولت ايران خودداري كرد و دليل اين خودداري  پرداخت حق
هاي متعدد عشاير  اين بود كه شركت نفت دولت ايران را در مورد خرابكاري

مومي ايران به اين حقيقت پي دانست، از سوي ديگرافكارع محلي مسوول مي
. شود برده بود كه از عوايد سرشارنفت فقط سهم ناچيزي عايد خزانه ايران مي

باالخره . ايران و انگليس اوضاع را بدتر از پيش كرد ١٩١٩قرارداد بد فرجام 
اين . هم دوطرف توافق كردند قضيه را به داوري آرميتاژ اسميت واگذار كنند

انجاميد كه به هر حال  ١٩٢٠دسامبر سال  ٢٢موقت  حكميت به موافقتنامه
به قدرت رسيدن رضاشاه باعث شد تحريكات .موردتصويب مجلس قرارنگرفت

 ١٩٣٢درسال . يافت روز افزايش مي اضطراب روزبه. كمپاني برمال شود
به موجب محاسبات ايران، مجموع مبلغي كه كمپاني در . بحران آغاز شد

استرلينگ  ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ران پرداخته بود درحدودبه اي١٩٣٢تا ١٩٠١هاي سال
 .بود

االمتياز به دولت ايران ماليات پرداخته بود،  اگر كمپاني به جاي پرداخت حق
. كرد ليره استرلينگ تجاوز مي ٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغ پرداختي به خزانه ايران از 

زده  عالوه دولت كمپاني را متهم كرد كه به تحريكاتي عليه منافع ايران دست به
دولت به كمپاني اطالع داد كه امتياز را لغو كرده  ١٩٣٢نوامبر  ٢٧در . است
 .است

) شمسي ١٩٣٢نوامبر  ٢٧(= هجري قمري  ١٣٥١مبعث سال  روزعيد* 
رضاشاه از ادامه مذاكرات با شركت نفت و به نتيجه نرسيدن آن سخت برآشفت 

تش انداخت و سوزاند و و امتيازنامه دارسي را خواست و آن را لوله كرد و در آ
 .گفت امتيازنامه دارسي لغو شد

نوامبر =٢٧( ١٣١١العاده مخصوص ششم آذرماه  روزنامه اطالعات در فوق* 
اول (شنبه دهم آذر  مجلس شوراي ملي در جلسه پنج«: خود نوشت) ١٩٣٢

مجلس شوراي : به پيشنهاد آقاي رهنما به اتفاق آرا تصويب كرد) ١٩٣٢دسامبر 
ت خود را با تصميم اخير دولت راجع به الغاي امتيازنامه دارسي ملي موافق

اگرچه لغو .نمايد ابراز داشت و اقدام دولت را در اين موضوع تاييد و تحسين مي
امتيازدارسي موجب جشن وشادماني ملت ايران گرديد، ولي شركت نفت انگليس 
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زاده، وزير  ياي خطاب به آقاي سيدحسن تق آذرماه طي نامه ١٢و ايران درروز 
ماليه به اين تصميم از جانب مديران شركت مقيم در لندن اعتراض كرد و اين 

ها و مراجعه به سازمان اتفاق ملل  ها و اعتراض و مذاكره نويسي امر موجب نامه
مقارن اين روزها به تحريك انگليس مطبوعات . وسرانجام عقد قرارداد جديد شد

هاي لندن به نفع شركت نفت   صوص روزنامهخ به خارجي به ايران حمله كردند،
هاي انگليس دولت ايران را واداشت كه  سروصداي روزنامه. مطالبي نوشتند

اي انتشار دهد و طي آن داليل ايران را  توسط سفارت شاهنشاهي درلندن اعالميه
اين اعالميه هم اثري نبخشيد و دولت . براي لغوامتيازنامه دارسي تشريح نمايد

 . رسيدگي به مساله را به جامعه اتفاق ملل ارجاع كرد انگلستان
 
  

 ٨٢شماره  ١٩٣٢دسامبر  ٢تهران 
 پاريس –جناب آقاي وزير امور خارجه 

به دستور پليس، مردم بر آن شدند به مدت دو روز تمام تظاهرات و شادماني به 
ين هايي نوشتند و از شاه كه ا مطبوعات مقاله. سبب لغو امتياز دارسي بنمايند

تصميم را گرفته سپاسگزاري كردند، چون غرور و شرف ملي را بازگردانده 
گرچه دولت ايران اعالم داشت آماده است باب مذاكرات را باز كند و . است

جهت تنظيم قرارداد جديد با شركت نفت انگليس و ايران به بحث بپردازد و 
وع حوادث دولت هذا از مجم عمال هيچ نوع توقفي درتوليد فراهم نيامده، مع

وابسته نظامي فرانسه خواهش دارد اين تلگرام و . انگلستان ناراضي است
 .به وزارت جنگ ارسال داريد) ٨٠١شماره (تلگرام قبلي را 

 ٧٥٣شماره  ١٩٣٢لندن دوم دسامبر 
 پاريس –جناب آقاي وزير امور خارجه 

كه لغو  نوامبر به استحضار رسانده بودم ٢٩تاريخ  ٧٤٤من طي نامه شماره 
وابسته بازرگاني ما . امتياز نفت توسط دولت ايران چه تاثيري در اينجا گذارد

گزارش جامعي جهت جناب آقاي وزير تهيه كرده كه ضميمه اين نامه است و 
كنم كه آن را مطالعه فرمايند، زيرا  خصوص جلب مي من توجه وزارت را به
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اي  فارت ايران در لندن اعالميهس. تواند موردنظر دولت فرانسه باشد نتايج آن مي
اي را  تسليم مطبوعات كرده كه نشريه تايمز آن را به چاپ برساند و من نسخه

نيت دولت ايران تاكيد شده است و از  بينيد كه در آن بر حسن فرستم، مي مي
 .فلوريو.سفير آ. حق و احساسات دشمنانه شركت انتقاد سماجت و اصرار نابه
 :واسدوم دسامبر آژانس ها

بر  مجلس شوراي ملي ايران در پي مذاكرات طوالني، اقدامات دولت را مبني
لغو اين امتياز موجب شادماني فراوان در . لغو امتياز دارسي تاييد كرده است

هذا اعالم داشته كه آمادگي دارد با كمپاني  دولت ايران مع. تهران گرديده است
كه منافع و حقوق دو طرف در آن  نفت انگليس و ايران و شرايط تنظيم قرارداد

 .ملحوظ باشد، به مذاكره بپردازد
روز اول ماه دسامبر  امتياز نامه نفت دارسي كه توسط دولت لغو گرديده بود، * 

گفت  در مجلس تاييد شد ودولت ايران به اعتراضيه شركت نفت كه مي ١٩٣٢
وم دسامبر اعتراض در س. طرفه قرارداد را لغو كند پاسخ داد تواند يك ايران نمي

انگليس به دولت رسيد كه لغو  –نامه ديگري از طرف شركت نفت ايران 
 .پذيرد طرفه قرارداد را نمي يك

وزير مختار انگليس  ١٩٣٢ها دوام داشت تا در دهم دسامبر  مكاتبات و كشمكش
اي به وزارت خارجه ايران تسليم داشت و تهديد كرد اگر  در تهران شكوائيه

اهي يادداشت الغاي قرارداد دارسي را پس نگيرد، دولت انگلستان دولت شاهنش
 .نمايد المللي در الهه ارجاع مي آن را به ديوان دارسي بين

زاده وزير ايران در  سيدحسين تقي) ١٩٣٢اول دسامبر ( ١٣١١در دهم آذر * 
: به آقاي جكس، مدير شركت نفت ايران و انگليس نوشت ٣٧٠٥٦نامه شماره 

آذر جاري گمان دارم الزم باشد يادآور شوم كه دولت  ٨نامه  در جواب… 
پذيرد  ايران اظهارات و داليل عرضه شده جنابعالي مندرج در نامه فوق را نمي

و همچنان بر داليل متعدد خويش پابرجا است كه لغو قرارداد دارسي از حقوق 
ن وزارت قانوني او است؛ بنابراين تصميم قطعي و نهايي او همان است كه اي

ابالغ كرده ) ١٩٣٢نوامبر  ٢٧(در تاريخ ششم آذرماه  ٣٦٤٨٦طي نامه شماره 
 وزير دارايي. است
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مسيحي برخالف مصالح و  ١٩٠١دولت ايران امتياز نفت را كه در سال ... «
منافع ملت ايران قبل از استقرار مشروطيت به دارسي انگليس داده شده ملغي 

  »...ساخته است
 

 ارسيلغو قرارداد د
 ١٦٣شماره  ١٩٣٢دسامبر  ٢تهران 

 پاريس –جناب آقاي وزير امور خارجه 
  

هاي گوناگون آن  يك جنجال بزرگ تبليغاتي نظير آنچه من بارها به داليل و بهانه
رضايت و بدخلقي دولت ايران را به  درمطبوعات عدم  ام، رسانده را به اطالع مي

ن هياهو و جنجال عليه شركت نفت اي. نوامبر اعالم داشت ١٦طور ناگهاني از 
نوامبر كه يكي از اعياد مهم و روز مبعث پيامبر  ٢٧روز... ايران و انگليس بود

ترين  اسالم است، شاه تازه ازسفرجنوب ايران مراجعت كرده بود وزبده
ها  اي از طرف روزنامه العاده عصر فوق. حضور پذيرفت دولتمردان را صبح به

چند لحظه . قرارداد نفت دارسي را اعالم داشته بودند نشر يافت كه در آن لغو
اي از وزير ماليه دريافت كرد كه مفاد  بعد مدير شركت نفت ايران و انگليس نامه

 .نمود ها را تاييد مي مندرج در صفحه اول روزنامه
توجه است، او سعي نكرده مطالب را در  در نامه وزير ماليه صراحت امر قابل

كه براي مدت شصت  ١٩٠١قرارداد سال . بال معاذير بگرددلفافه بگويد و دن
لغو شد، چون دولت ايران اين طور خوشش  ١٩٣٢سال بسته شده بود در سال 

طرز مكاتبه و رفتاري بستگي  امكان دارد سرنوشت كمپاني نفت، به... آمد مي
د، ان داشته باشد كه از چند ماه پيش بين دو نفر شروع شده و گوش شنوايي نيافته

 ) سپتامبر سفارت ٧تاريخ  ١٢٧گزارش شماره (وزارت دربارووزارت دارايي 
شاه كه پس از قريب چهار هفته غيبت از پايتخت مراجعت كرد ناگهان مرد 

اعتنايي قرار  ناپذير را طرف خشم و بي مورد اعتماد خويش، وزير دربار جدايي
 ...داد

 ٧٩٠شماره  ١٩٣٢دسامبر  ٨لندن 
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سر النسلو آليفانت ديروز : ١٩٣٢نوامبروماه دسامبر  ٢٩اريخ هاي ت پيرو نامه
به من گفت دولت بريتانيا مصمم است از شركت نفت ايران و انگليس در 

البته به طور قاطع، ولي نه . منازعاتي كه با دولت ايران پيدا كرده حمايت نمايد
مراجعه او مامور شده به كمك چند تن كارشناس قضايي، . به شكل مسائل سياسي

سر النسلو آليفانت گناه واقعه را از سوي . المللي را فراهم سازد هاي بين به دادگاه
خواهد در  شناسد كه مي داند، بلكه مستقيما شاه را مقصر مي وزير ايراني نمي

شرايط موجود قدرت مطلقه شخصي را نمايش دهد و اين كار به وسيله ارتش 
ل درآمد فقط شركت نفت است كه از بايد صورت گيرد و پول الزم است و مح

درآمد ايران از نفت . آورند چندي پيش براي كسب درآمد بيشتر به آن فشار مي
جاري به  رقم يك ميليون و دويست هزار ليره بود در سال ١٩٣١كه در سال 

سيصد هزار ليره كاهش يافته و چون شاه از آن مطلع شده برآشفته، زيرا دقيقا 
... كرده است يج فارس نيروي ايراني خويش را سركشي ميموقعي بوده كه درخل

 )٢(فلوريو 
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  مآخذ و توضيحات
  

  ، ترجمه غالمحسين صالحيار،  انتشارات»قدرت واصول نفت،«مصطفی علم- ١
  ۵١  - ٧۶  صص  – ١٣٧٧چاپخش ، 

مه سناد وزارت خارجه فرانسه ،   ترجاز ا» قزاق عصر رضا شاه پهلوی« - ٢ 
  ٥٣٤ -  ٥٣٨، صص  ١٣٨٤ –انتشارات مرواريد  –و تاليف محمود پورشالچي 

  
  ١٩٣٣رضا شاه و امتياز : مصطفی علم : پی نوشت ها 

  
جلد چهارم سری ) ١٩١٩ – ١٩٣٩(اسناد مربوط به سياست خارجی بريتانيا - ١

  ١١١٩ – ٢١صفحات  –اول 
ن فصل پنجم تحت ايران و انگليس درکتاب نجات ايرا ١٩١٩قرارداد سال  – ٢

  » تاريخ کنفرانس صلح پاريس« عنوان 
وزيرماليه ونصرت ) مسعود( دووزيرديگرعبارت بودند ازصارم الدوله  – ٣

الدوله فيروز وزير خارجه برای آگاهی بيشتر نگاه کنيد به کتاب سردنيس رايت  
انگليسی درميان ايرانيان دردوره قاجار : سفيرانگليس درتهران تحت عنوان

همچنين کتاب انگليسی ها درميان  . ١٧٨ – ٨٠صفحات ). ١٧٨١ – ١٩٢١(
 ٩٢صفحات  - ايران  - دوره هايی ازتاريخ انگليس . ايرانيان تأليف همين نويسنده

  ٢٠٥٫و  ٩٤، 
  همان منبع – ٤
سياستهای  قدرت » )١٩١٧ – ١٩٢٣( تاريخ ديپلماسی ايران«سيف پورفاطمی. – ٥

  ٢٥٧ – ٥٨صفحات ). ١٩٥٢چاپ نيويورک ( روسيه درايران طلبی انگليس و
ياداشتهای ژنرال سرادموند  . راه بلند رسيدن به فرماندهی. لردآيرونسايد – ٦

 – ٨٢اثررايت صفحات ... همچنين کتاب انگليسی ها). ١٩٢٠ – ١٩٢٢( آيرونسايد
١٨١.  
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 ٦٨، ١٦صفحات . جلد اول  –تاريخ مختصراحزاب سياسی . دمحم تقی بهار  - ٧
هزار   ٢٠آنطورکه بهارنوشته است، سيد ضياء الدين گفته بود .  ١٠٦و ٦١، 

هزار  ٢تومان ميان قزاقها، ازجمله فرمانده آنها تقسيم کرده وعالوه  براين، 
همچنين . تومان  ديگرهم به خود رضاخان به عنوان انعام اضافه پرداخته بود

 – ٢٨حات صف. جلد سوم -رجوع  شود به کتاب حيات يحيی اثردولت آبادی
  دولت آبادی درآن زمان  نماينده مجلس بود.  ٢٢٧

  ٤٨٫صفحه . يادداشتهای آيرونسايد - ٨
صفحه  -تجديد حيات و تجديد بمای ايران. رضا شاه پهلوی. ويلبر- ن -دونالد  - ٩

٤٨٫  
.   ازنورمن به کرزن. وزارت خارجه انگليس ٣٧١/ ٦٤٠٣سند شماره  -١٠

دکترای نانس کيتزتحت عنوان مسئله  روابط همچنين به تز . ١٠٢١اول مارس 
اين رساله  که توسط    - مراجعه کنيد) ١٩٢١ – ١٩٣٣(ديپلماتيک ايران وانگليس 

دانشگاه لندن چاپ شده، سند معتبری در روابط رضاخان وانگليس ها به شمار  
  ٣٥صفحه . می آيد

و شوروی تاريخ ديپلماسی ايران متن قرارداد انگليس «سيف پورفاطمی.ن – ١١
  ٢٦٣ – ٦٦صفحات 

   ٢٨ –از لرن به کرزن  - وزارت  خارجه انگليس ٤١٦/  ٧٣سند شماره  – ١٢
   ١٩٢٣ماه مه  

 ١٦ –از لرن به کرزن  - وزارت  خارجه انگليس٣١/  ٨٠٥١سند شماره  - ١٣
 ١٩٦١(واترفيلد ديپلمات حرفه ای، سرپرسی لرن از کيرلد هاول. جی . ژوئيه 

  .٨٢صفحه ). ١٨٨٠ –
مه  ٥. لرن به کرزن  -وزارت  خارجه انگليس   ٤١٦/  ٧٠٢سند شماره  – ١٤ 

سند  .  ١٩٢٣مه  ٢٨. وزارت خارجه انگليس ٤١٦/ ٧٣شند شماره .  ١٩٢٣
ئزارت خارجۀ انگليس وزارت امورهند به وزارت    ٤١٦/  ٩٠٤٣شماره  

  ١٩٢٣مه  ١٦. خارجه  انگليس
  و١٩٢صفحه ... ايرانيان. رايت  -  ١٥
   ١٢٢صفحه . ديپلمات  حرفه ای. واترفيلد  -١٦
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  ١٩٢٥اکتبر    ٣١جلسه   .  مذاکرات  مجلس ايران – ١٧
  ٦٧صفحه . نفت ايران. الول ساتن   -  ١٨
  ٦٠١ – ٦٠٣و  ٥٩٦صفحات  . بريتيش  پتروليوم. فرير – ١٩
  ٣٧١/  ١١٤٩٨سند .  ١١٥صفحه . جان رولند و بازيل کدمن  سفير نفت  - ٢٠

  ١٩٢٦اول  ژوئن . نامه  لرن به اوليفان. رجه انگليس وزارت  خا
  .١٨٦صفحه . سال نفت ايران ٥٠. فاتح – ٢١ 
  ١٩٢٨نوامبر  سال / ٢٥شماره  . روزنامه  ستاره  ايران   - ٢٢ 

  ٢٨٧سال  صفحه   ۵٠. فاتح ۶٠۴ – ٨صفحات .   B.P.فرير  – ٢٣
تجديد  نظر   در  . وزارت  خارجه انگليس   ٣٧١/  ١۶٩٣٢سند شماره    -٢۴

  ١٩٣مه .  ١٩٢٩آوريل .  (AIOC)امتياز نامه و پرداخت حق االمتياز 
  ۶١۶ –  ٢٢صفحات.   B.P.فرير  -  ٢٥
.  ٣٩٥و  ٦صفحات . خاطرات و خطرات. مخبرالسلطنه. مهديقلی هدايت  -  ٢٦

  .هدايت درموقع نخست وزير ايران بود
  ٢٩٢صفحه . سال نفت ايران ٥٠. فاتح – ٢٧
نامه   وزارت  خارجه   . وزارت خارجه انگليس  ٢٧٩/ ١٦٧٨ند شماره ش – ٢٨

  ١٩٣٢اول دسامبر . انگليس به هور 
 ٧. ٦٥) ٣٢( ٣تصميمات هيئت دولت. کابينه بريتانيا ٢٣/  ٧٣سند  – ٢٩

  ١٩٣٢٫دسامير 
نظريه دفترحقوقی   .وزارت خارجه انگليس٢٧١/ ١٦٠٧٩سندشماره  – ٣٠

  ١٩٣٢دسامبر ١٣.ه هوربه وزارت خارجه انگليسنام.١٩٣٢دسامبر ٧. سلطنتی
 ١٤. ٦٥) ٣٢(  ٣. تصميمات  هيئت دولت. کابينه بريتانيا ١٣/  ٧٣سند   – ٣١

پيش نويس  از . وزارت خارجه  ٢٧١/  ١٦٠٧٩سند شماره . ١٩٣٢دسامبر 
. تاريخچه  ای  از جامعه ملل. والترز. پی / اف .  ١٩٣٢دسامبر  ١٤ –رندل 

  ٥٢٧٫صفحه 
يادداشت  تسليم شده زا طرف   . ١٤دوره .  روزنامه  رسمی جامعه ملل – ٣٢

پيش نويسهای   مربوط  به . ١٩٣٣ژانويه    ١٨. دولت ايران به دبيرکل جامعه
  ٢٨٩٫ – ٣٠٣صفحات . ١٩٣٣ژانويه   ٢٦. دورسوم. جلسۀ  هفدهم 
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از يادداشت تقديم  شده ) ١٩٣٢(  ١٣روزنامه رسمی جامعه ملل شماره    - ٣٣
صورت  ٢.  ١٩٣٢دسامبر   ١٩.  طرف  دولت  بريتانيا به دبيرکل جامعه  ملل

. ٢٢٩٨ – ٢٣٠٥و  ٢٨٩ – ٣٠٣دوره  سوم صفحات .  مذاکرات  جلسه هفدهم
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   چهارم فصل
  

   شمال نفت امتياز واگذاری برماجرای مروری
  
واگذاری  مروری برماجرای«نوشته مصطفی جاللی درمقاله ای تحت عنوان

  : می نويسد» امتياز نفت شمال
های بسياری،وجودذخايرعظيم انرژی درايران، اين کشور را به جوالنگاهی  سال

کسب امتيازات متعدد . گران تبديل کرده بود طلبی سلطه و زياده وتاز  برای تاخت
انگيخت تا به توجيه هر  های خارجی را برمي قدرت اسی و نظامی، اقتصادی، سي

   .اقدامی به دستيابی اين هدف برآيند
 
از ترويج فرهنگ خاص و نامانوس غرب بين مردم ايران گرفته تا تهاجم    

هايی  وهمه داستان ماجراجويی مرزهای اين کشور، همه نظامی و لشکرکشی به 
  .شعاع خود قرار داده بود  مان را تحت ميهن يخ است که نزديک به يک قرن، تار

های نفوذيافته در ايران برای تصاحب منابع ملی  يکی از نقاط بارز جدال قدرت
در » امتياز نفت شمال«.است» امتياز نفت شمال«ماجرای  مردم اين کشور، 

و اقتصادی ايران نهاد که سايه تزوير  حالی پا به عرصه تاريخ معاصر سياسی 
ماندگی  عقب عمارگران و تظاهر آنان به تمدن و پيشرفت، روزگار سياه است

   .زد کشورمان را رقم می
 

  گام نخست استعمار
 

افشانی ميهمانان فرنگی ناصرالدين شاه قاجار به  اگرچه علت پايکوبی و دست
 ١٢٩٤های زمستان سال  ضيافت شام دربار، در يکی از شب هنگام خروج از 
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  اما اين موضوع، تنها يک شب در گوشه  بازار روشن نبود، برای مردم کوچه و
نشينان و  محافل حجره دروديوار قصر حکومتی قاجار ماند و صبح فردا نقل 

  حکمی  شمسی،با صدور ١٢٩٤ماه سال ناصرالدينشاه قاجار،دربهمن.داران شد دکه
 خان مجوز تفحص واستخراج نفت از سه منطقه در شمال کشور را به دمحم ولی

  .واگذار کرد تنکابنی 
نامه، به وزير وقت خزانه و گمرک، اجازه داده شده بود تا نسبت  در اين تفويض

  .نواحی تنکابن، کجور و کالرستاق مازندران اقدام کند به استخراج نفت در 
به » !اين عمليات مفيد«درايت وقت به وزير خود يادآور شده بود که  حاکم بی

سال معطل مانده بود و امروز  ٢٠انات اکتشاف و حفاری امک دليل فراهم نبودن 
خوشتاريای گرجی از سر » مفوديوويچ آرکادی «دنبال انعقاد قراردادی با  به

قرارداد مذکور در  خان تنکابنی اگرچه در زمان انعقاد  دمحمولی».گرفته خواهد شد
الممالک سرگرم کار بود، ولی به دليل  سمت وزير جنگ کابينه مستوفي

الممالک، مکلف شد تا به عنوان نماينده  به دربار شاه و حمايت مستوفي نزديکی 
  .سال به خوشتاريا واگذار کند ٩٩را به مدت  ايران تمام حقوق اين موضوع 
سپهساالر  - من«: گونه آمده است ای اين ماده ١٠در بند نخست اين قرارداد 

که به موجب آن  ١٣١٣ فرمان پادشاهی مورخه شعبان نظر به مندرجات - اعظم
تنکابن، کجور و کالرستاق به ] گانه سه های  محل[ثالثه  امتياز معادن نفت محال

نمايم که تمام  مامور می دارم و کمپانی خوشتاريا را  من داده شده است، اظهار می
و به  برای اين مقصود . اقدامات الزمه را برای اجرای امتيازمذکوربه عمل آورد

و حفر معادن آسان شود، اظهار ] اکتشاف[ر راجعه به انکشاف جهت اينکه امو
سال به ٩٩امتيازمذکوربا تمام حقوق راجعه آن، از تاريخ حال تا  دارد که  می

  ».شود می کمپانی خوشتاريا واگذار 
به اين ترتيب، اولين امتياز نفت شمال ايران به يک تبعه خارجی واگذار شد، 

آفرينی و  حنه سياسی منطقه، موجب نقشحضوراو درص فردی که بعدها، 
   .وقت ايران شد شماری برای حکام  های بی گردانی عروسک
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  فشار نظامی

 
خان تنکابنی  خواهان وفتح تهران به دست آنان، دمحمولی دنبال پيروزی مشروطه به

تعطيلی مجلس شورای ملی در دوران .دهد تشکيل می نخستين کابينه را 
ارتش تزاری روسيه فراهم  يز اين مجال رابرای وزيری تنکابنی ن نخست

  .کنترل و اشغال خود درآورد طور کامل تحت سازد تا شمال ايران را به می
ای برای امتيازخواهی بيشتر از  گذرد که تسلط نظاميان تزاری، بهانه چندی نمی

يعنی سراسر (طور کامل  اعطای امتياز نفت شمال به. شود می حکومت ايران 
ارتش روسيه برای خروج نيروهای خود از  شرطی است که ) شمال ايرانمنطقه 

  .گذارد اشغال، پيش پای سپهساالر می شهرهای تحت
امتياز استخراج نفت و «شود  در نتيجه اين فشارها، دولت تنکابنی مجبور می

به روسيه  -تر وبه بيان دقيق - به خوشتاريا ١٢٩٤در سال  را  »موم طبيعی معدنی
  .اگذار کندتزاری و

ای آمده، حق  ماده ١٢گونه که در اسناد و مدارک به جا مانده از اين معاهده  همان
های  طبيعی درحوزه استان  نفت، گازطبيعی، قيروموم کشف و استخراج 

سال به شکل انحصاری به خوشتاريا   ٧٠مازندران، گيالن و استرآباد، به مدت 
ها و  و ساختمان آالت  ترداد اسباب، ماشيندر ذيل اين قرارداد اگرچه اس. داده شد

های نفت و گاز به ايران، در شمار بندهای ذکر شده بود، اما دولت  نيز تمام چاه
های مورد نياز شرکت خوشتاريا را به صورت  ايران تعهد کرده بود زمين وقت 

گونه حق گمرکی برای اسباب و  شرکت قرار داده و هيچ رايگان در اختيار اين 
   .آالت وارداتی شرکت دريافت نکند ينماش

  
  مخالفت مردمی

 
جا که در زمان انعقاد قرارداد مذکور، اساس و شالوده مجلس هنوز به  از آن

بود و مردم نيز به ماهيت تحميلی اين توافقنامه معترض  طور کامل شکل نگرفته 
د بودند تنها مردم معتق. به راه افتاد بودند، موج مخالفت با اين قرارداد در کشور 
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دارد، لذا در نبود  مجلس صالحيت قانونی اعطای امتيازات به ديگر کشورها را 
مخالف های  اين.مجلس هرامتيازی که به طرف ديگرداده شود،غيرقانونی است

برای » انگليس و ايران«طلبان شرکت نفت  آفرينی فرصت درکنار نقشمردمی  
درنگ پس از  السلطنه بی مصامعنوان رقيب، باعث شد تا ص شکست روسيه به 

عنوان نخستين گام موثر کابينه، به  را به   »لغو امتياز خوشتاريا«روی کارآمدن 
   . تصويب برساند

 آمريكا و السلطنه قوام سيدضياء،
  

آمده شوروی را بر آن  ، رهبران به شعف١٩١٧پيروزی انقالب روسيه در اکتبر 
که در عهد تزاری، به زور و اجحاف از امتيازات غيرمشروعی را  داشت تا تمامی 

جانبه ملغی کنند تا تاريخ معاصر ايران برای نخستين  يک ايران گرفته بودند، به شکل 
تحميل هزينه جانی و مالی به ملت ايران  بار، شاهد لغو يک امتياز استعماری، بدون 

شهروند عنوان يک  به دراين ميان، خوشتاريا که تبعه دولت گرجستان بود، .باشد
امتياز  منظور يافتن خريداری برای  به اين فکر افتاد که به - ونه يک نفرروس - گرجی

  .خود، راهی اروپا شود
های اروپايی، سرانجام توانست نظر  ها سرگردانی درپايتخت اين فرد پس از مدت   

شرکت نفت انگليس وايران را نسبت به خريد امتياز نفت شمال ايران  مساعد متوليان 
رقيب  ازانقالب اکتبر شوروی خود را در نفت ايران بی ها که پس  انگليسی.جلب کند

نفتی خود در ايران اقدام به تاسيس  های  ديدند، برای قانونی جلوه دادن فعاليت می
برای جبران لطف  دولت  انگليس .کردند»های شمال ايران شرکت نفت«شرکتی به نام

جدايی آن از  ای ازاعالم استقالل گرجستان و  سابقه دوستان گرجی خود، حمايت بی
را با دولت » نفت شمال ايران«شوروی کرد تا از اين طريق، عدم ارتباط قضيه 

سابق و شوروی پس از انقالب، به اثبات برساند، اما اين حرکت موذيانه  روسيه 
ل پيوستن گرجستان به اتحاد جماهير شوروی در سا نتيجه ماند و با  انگلستان، بی

بر گرجی بودن خوشتاريا، ازدست  بهانه شرکت نفت انگليس و ايران مبنی  ١٣٠٠
دست آوردن  برای به پوشش شرکت مذکور رفت و نخستين اقدام دولت انگلستان تحت

   .نافرجام ماند نفت شمال ايران
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  استعمار پنهان

 
ريزی حکام لندن برای طراحی و اجرای بحرانی به نام کودتای سوم  برنامه

رسيد،  ای را در ايران رقم زد که اگر به پيروزی می تازه سناريوی  ١٢٩٩سفند ا
انگلستان به تمام اهداف و مطامع خود  در سايه دولتی به ظاهر مستقل و ملی، 

  .يافت درخصوص نفت ايران، دست می
هدف استعمارگران انگليسی در ايران، اجرای برنامه استعمار پنهان به جای 

را دچار حساسيت ) شوروی وآمريکا(مبادا رقبای جدی خود ودتا باستعمار آشکار
  .کند

ای تازه  کودتای رضاخان عليه سلسله قاجار، تاريخ سياسی ايران را وارد مرحله
. تاثير فراز و فرودهای خود قرار داد نفت ايران را نيز تحت کرد که سرنوشت 

درمواجهه با اين  روسيه و انگليس های  موج مخالفت مردم ايران با سياست
در معادالت  » قدرت سوم«کشورها، زمينه را برای ورود آمريکا به عنوان 

  .سياسی ايران فراهم کرد
رنگ ساختن نقش دو کشور انگليس و روسيه، حرکتی بود که از روزگار  کم

هايی  امااين دو کشور استعمارگرهرگز اجازه ورود قدرت شد،  اميرکبير دنبال می
  .دادند سياسی ايران نمی را به عرصه ... ، آلمان ومانند فرانسه

الدوله، داعيه تجديد  خان مشير اما در دوران افول حکومت قاجار، ميرزا حسن
آشفته کشور و بازسازی اقتصاد آن را سر داد و به بهانه  سازمان نظام مالی 

ام دست خود را به سمت قدرتی به ن مقابله با رقابت انحصاری روس و انگليس، 
و » درهای باز سياست «آمريکا دراز کرد تا اين کشور نيز در پس نقابی به نام 

نيز تحت لوای حمايت از ملل استعمارزده جهان، خود را وارد حوزه سياست 
  .مراوده با ايران کند و 

ملت و دولت ايران در بازخورد تنفر شديد از دو قدرت استعماری روسيه و 
ای شد تا  ی به آمريکا حمايت کردند و اين مقدمهنزديک انگليس، از ماجرای 

ای تمايل ايران را  با صدور بيانيه ، وزيرمختار ايران در واشنگتن، »حسين عال«
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های  شرکت منطقه شمالی کشور به مقامات يا  ٥برای واگذاری امتياز نفت در 
  .نفتی آمريکا اعالم کند

های آمريکايی،  به شرکت خبر تمايل ايران برای واگذاری امتياز نفت شمال
نماينده شرکت نفت انگليس و  ١٢٩٩ماه  داشت تا در آبان دولت انگليس را بر آن 

که جزو -اياالت خراسان و آذربايجان منظور دريافت امتياز نفت در  ايران را به
بود که واکنش  طبيعی . راهی ايران کند -شد توافقنامه خوشتاريا محسوب نمی

اين مورد، منع ايران از انجام هرگونه مذاکره درباره نفت ها نيز در آمريکايی
  .باشد شمال 

های  ها دريافتند که ايران در غياب نماينده دولت و شرکت هنگامی که انگليسی
مذاکره نيست، برای فشار به دولت ايران، به ترفندی تازه  آمريکايی، حاضر به 

ت نفت انگليس و ايران به مديره شرک هيات دست زدند، به اين ترتيب که رييس 
وگو درخصوص  تعويق گفت دفتر کميته نفت ايران در لندن اطالع داد که به دليل 

ماجرای  امتياز نفت شمال ازسوی ايران، اين شرکت امتياز دولت ايران را بابت 
  .پرداخت نخواهد کرد» دارسی«

شد ] آمريکا[به اين ترتيب دولت ايران بار ديگر دست به دامان حامی جديد خود 
اما اولين مراحل مذاکره ايران و .تقاضای دريافت وام کرد و از اين کشور 

دالری، با جرقه کودتای سوم اسفند  ميليون  ١٠آمريکا برای تخصيص وام 
پس از در  الدين طباطبايی،  به محاق فراموشی سپرده شد و سيدضياء ١٢٩٩

و عنصری وفادار به ای کليدی  اختيار گرفتن زمام کشوربه عنوان مهره
حاصل مخالفت عملی . علم مخالفت با آمريکا را برافراشت های قبل،  قدرت

ايران و آمريکا بود، اما سقوط دولت  ماهه مذاکرات نفت  ٣سيدضياء، تعويق 
چون و  دوست بی –السلطنه  و روی کارآمدن قوام ١٣٠٠ضياء در سوم خرداد 

ر، جهت اوضاع را به نفع اين بارديگ - های آمريکا درايران چرای سياست
  .نوپا تغيير داد قدرت 

قوام، فرصت را غنيمت شمرد و از طريق عال، وزيرمختار خود در واشنگتن 
های آمريکايی درخصوص انعقاد نفت  محرمانه با شرکت پيشنهاد آغاز مذاکرات 

  . شمال را ارائه داد
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 خريدند ها انگليسي را خوشتاريا ورقه

  
ديدند، لزوم سپردن  ه شرايط داخلی ايران رابرآشفته و نابسامان میها ک آمريکايی

عايدات نفت جنوب به .وام به دولت ايران را مطرح ساختند وثيقه معتبر برای 
ايران حاضر شد در اختيار دولت  ای بود که  همراه چند عايدی ديگر، وثيقه

اول بود،  رد آمريکا قرار دهد، ولی آمريکا که نگران مخالفت انگليس در مو
  .گشايی قانونی از اين مشکل شد خواهان گره

ها و نيز از طريق وزرای مختار خود  حکام وقت ايران، بارها و بارها در نامه
داری اظهار  ضمن اعالم مراتب ضعف خود در مملکت در آمريکا و انگليس، 

از اين دو کشور، امکان ادامه  بودند که در صورت عدم همکاری يکی  کرده
مقابل  حيات حکومت ايران وجود ندارد وتنها با تخصيص وام به ايران در 

  .های موجود، حکومت ايران قادربه ادامه حيات خود خواهد بود وثيقه
کفايتی حکومتيان، منجربه واگذاری سرمايه ملی مردم ايران به  در حقيقت بی

  .ماندن آنان شد ای برای  عنوان وثيقه
های مالی دولت  نيز که به چالش» استاندارداويل«يکايی در اين ميان، شرکت آمر

و کامال از بحران پولی و اقتصادی اين کشور آگاه بود،  ايران وقوف داشت 
درصد حق خود از نفت استخراجی  ١٠  فشار قرار داد تا به  دولت ايران را تحت

ورت و در ص -جنوب ميليون دالر وام در مقابل وثيقه عايدات نفت  ٥و دريافت 
  .تن دهد -های ديگر لزوم وثيقه

وگوهای بسيار، قرارداد امتياز  ، پس از گفت١٣٠٠آبان  ٢٩سرانجام در تاريخ 
ساله با شرکت  ٥٠برداری از نفت شمال ايران برای يک دوره  بهره استخراج و 

  .رسيد به امضا » استاندارد«آمريکايی 
وروی و انگليس، سبب شد های ش نگرانی دولت قوام از احتمال کارشکنی دولت

 ٣٠را تقديم مجلس شورای ملی کند تا آنها نيز در جلسه  نامه  که وی اين توافق
معادن نفت شمال به کمپانی استاندارد  قانون اعطای امتياز « ١٣٠٠آبان سال 

   .را مورد تصويب قرار دهند» اويل آمريکايی
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 استاندارد اويل يا سينکلر؟

  
نی بخشی از ماجرای امتياز نفت شمال ايران پرداختيم در قسمت قبل، به بازخوا

گيری انديشه واگذاری و نيز  خاطرات تاريخی، روند شکل و در آن با مرور 
واقعه را مورد بررسی قرار داديم؛ وقايع  اجتماعی تاثيرگذار براين - وقايع سياسی

و در ادامه شد  می خان تنکابنی شروع  و اتفاقاتی که با اعطای امتياز به دمحمولی
به ايران،دسيسه انگليس برای حذف اين کمپانی » خوشتاريا«ورود کمپانی 

پس از پيروزی - صحنه رقابت و نيز لغو امتياز مذکورتوسط دولت شوروی از 
  .گرفت دربر می را  -انقالب اکتبر روسيه

پيدايش قدرت سومی به نام آمريکا به بهانه حمايت از حقوق کشورهای 
شمال ودرنتيجه واگذاری اين امتياز به شرکت  ماجرای نفت  استعمارشده در

کفايت ايران، در انتهای  بی ، در مقابل اعطای وام به حکام »استاندارد اويل«
بررسی  در اين قسمت برآنيم تا به . روايت از اين ماجرای تاثيرگذار قرارگرفت

ی شمال بر سر تصاحب منابع نفت) شوروی، انگليس وآمريکا(جدال سه قدرت 
بپردازيم؛ جدالی که در آن آمريکا ژست يک کشور دموکراتيک را به  ايران 

همچنان به دنبال حمايت از شرکت تابع خود در  خود گرفته بود، انگليس که 
های دستيابی  مختلف با انگيزه های  موضوع نفت ايران بود و شوروی هم دربرهه

آمريکايی به دولت  های نفتی  تعدد و تنوع شرکت.به اهدافی خاص، وارد عمل شد
در  داد،  های مذکوررا نمی های مستقيم ازهريک ازکمپانی اين کشوراجازه حمايت

تازی شرکت نفت انگليس وايران در بريتانيا موجب شده بود که  که يکه حالی
  .چون و چرا از اين شرکت در ماجرای نفت ايران بپردازد بی لندن، به حمايتی 
دانست و بر آن  اختيار مطلق می لی، انگليس خود را صاحبالمل در عرصه بين

بر دولت واشنگتن، آمريکا را متوجه اين نکته کند که اگر  بود تا با اعمال فشار 
های زيادی را در برابر خود خواهد  دشواری راه را بر شرکت انگليسی ببندد، 

وجوهی بود که ناظر بر  کردند،  ها از آن صحبت می هايی که لندنی دشواری. ديد
دولتمردان  انگليس به .شد السهم امتياز دارسی به ايران پرداخت می به عنوان حق
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آمريکا هشدار داد که اگر اين وجوه به سمت منابع تضمين وام آمريکا به ايران 
  .شود، لندن از پرداخت آن خودداری خواهد کرد سرازير 

ريکا از عايدات پس ازاعالم مخالفت دولت انگليس درباره گروکشی آم
روی  تنها راه پيش» استاندارد اويل«تمکين شرکت  جنوب و در نتيجه عدم  نفت

روسيه نيز که به عنوان . بود  ١٣٠٠گيری قوام در بهمن  حاکمان ايران، کناره
بود، با  قدرتی ديرين در ماجرای نفت شمال، تا اين زمان سکوت اختيار کرده 

يرالدوله پيرنيا، به معارضان واگذاری امتياز استعفای قوام و روی کار آمدن مش
ها در سخنان  نمود مخالفت روس. های آمريکايی ملحق شد شرکت نفت شمال به 

وی در يادداشتی .در تهران کامال مشهود بود سفير شوروی » تئودور روتشتين«
تنها در شرايطی شوروی   ١٩٢١براساس قرارداد «: به دولت ايران يادآورد شد

غيرروسی  داندکه اين امتيازها به اتباع  ت دوره روسيه تزاری راملغی میامتيازا
در شرايطی ».شود واگذار نشود که امتياز نفت شمال نيزازاين دست محسوب می

های استعماری بر سر تصاحب و تسلط بر نفت ايران، هر لحظه  نزاع قدرت که 
فير شوروی بود، سرگرم تهيه و تدوين پاسخی برای س گرفت و تهران  باال می

» شرکت نفت انگليس و ايران خوشتاريا و «دولت انگليس با ارائه توافقنامه 
کرد و  امتياز مذکور را از سوی اين شرکت انگليسی، خريداری شده اعالم 

به باور حکام .اساس شمرد بر روسی بودن اين معاهده را بي ادعای شوروی مبنی
ا شرکت نفت انگليس و ايران ابتياع ورقه خوشتاريا ر«جا که  آن انگليس از 

  .نفت شمال نيز مربوط به آن دولت است بنابراين، امتياز استخراج » نموده
   

  
 روسيه و آمريكا طناب با قوام بندبازي

  
  ها در ماجرايی  گويند؛ به گواهی تاريخ هرگاه انگليسی معروف است که می

شاهد . اند برای خود باز کرده حذف کنند، الاقل جای پايی اند رقيب را  نتوانسته
آمريکا و انگليس در امتياز نفت شمال  اين مضمون، اتفاقی است که به مشارکت 

  .منجر شد
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هايش را  مشاور فنی شرکت نفت انگليس و ايران، وقتی چمدان» جان کدمن« 
بست تنها به دنبال يک هدف بود و آن قرار گرفتن  می برای سفر به آمريکا 

  .بود يکا در يک رديف از امتيازات انگليس و آمر
خريد امتياز خوشتاريا از «متحده با گوشزد کردن  وی در سفر خود به اياالت

موفق شد، متوليان استاندارد اويل را مجاب کند که فقط  » سوی شرکت انگليسی
انگليسی، هرگونه اقدام عملياتی در  با پذيرش همکاری و سازگاری با شرکت 

  .خواهد شدنفت ايران ميسر 
ميالدی به ثمر نشست  ١٩٢٢های مخفيانه استعمار پير، در ابتدای سال  اين تالش

و » کمپانی انگليس و ايران«ای که حاکی از مشارکت  تازه و در قالب طرح 
امتياز واليات شمالی، به دولت ايران  بود در » آو نيوجرسی  استاندارد اويل«

  .عرضه شد
وسيله کاردار سفارت آمريکا در ايران تقديم  که به ١٣٠٠اسفند  ٩مفاد قرارداد 

  :بود پيرنيا شد، از اين قرار 
به موجب اين قرارداد، دو شرکت انگليسی و آمريکايی براساس قوانين آمريکا، 

دادند تا منابع نفتی  تشکيل می» آمريکا-شرکت نفت ايران«  کمپانی جديدی به نام 
امتياز خوشتاريا و به فرمان سپهساالر  جای  ايالت شمالی ايران را به ٥ومعدنی 

  .براکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران، استخراج کند مبنی
درواقع هراس دولت . دولت ايران ابتدا با اين قرارداد بسيارمحتاطانه برخورد کرد

های تابعه اين کشوردرقرارداد جديد ازآن جهت بود که  انگليس يا شرکت ايران از نام 
   .دهند ها حساس شده و عليه ايران نظر انگليسی ها به حضور روسمبادا 

ای خطاب به کاردار  وزير ايران در نامه نخست ١٣٠٠اسفند  ١٠از اين رو در 
ما با قرارداد دو کمپانی استاندارد و نفت جنوب مخالف «: نوشت سفارت آمريکا 

وبات مجلس خارج اين قرارداد از حدود مص نيستيم، تنها خواستار آن هستيم که 
  ».نشود و ايران را دچار مشکالت سياسی با روسيه نکند

  :تامين خواسته اخير دولت ايران با رعايت سه مورد ذيل ميسر بود
  .در ديباچه امتياز و خود امتياز از کمپانی جنوب نامی ذکر نشود - ١ 
  .مديريت و نظارت امتياز به اتباع انگليس واگذار نشود - ٢ 
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ر صورت خروج استاندارد اويل بعد از توافق با کمپانی جنوب، اعتبار د -  ٣ 
  .شود توافقنامه نيز ملغی 

مخالفت رسمی دولت ايران و انعکاس آن به سفارت آمريکا از يک طرف و 
های نفتی آمريکا از طرف ديگر، کمپانی سينکلر را بر  شرکت جدال جاری ميان 

  .نفت شمال، خود را وارد اين ماجرا کند  آن داشت تا با ارائه پيشنهاد امتياز
گونه هراسی  در عريضه پيشنهادی خود آورده بود که اين شرکت هيچ» سينکلر« 

در . ها ندارد و حاضر است تمام ادعای آنها را پاسخگو باشد انگليسی از مخالفت 
ر به عنوان وام به ايران بدهد و به خواست ايران د ميليون دالر هم  ٥ضمن، مبلغ 

با اين همه، . احترام بگذارد های ديگر در اين قرارداد  مورد عدم مداخله کمپانی
  .دولت ايران حاضر به مذاکره با سينکلر نشد

ها و استعفا اين بار به  داری، سکه رايج عزل و نصب بازار حکومت در آشفته
رد اويل رونق افتاد؛ مشيرالدوله که در جلب موافقت استاندا السلطنه از  سود قوام

السلطنه  ناگزير به استعفا شد تا قوام  ١٣٠١خرداد  ١٥عاجز مانده بود، در 
پيش از تشکيل و  قوامی که دوباره آمده، . دوباره دست به کار تشکيل کابينه شود

معرفی کابينه خود سعی کرد تا برای حل مساله، راه پيشنهادی کمپانی سينکلر 
  .در پيش گيرد را 

ای نيل به اين هدف قبل از هرچيز بايد به اصالح مصوبه دانست بر قوام می
او هرگز . امتياز نفت شمال به استاندارد اويل بپردازد مجلس در مورد اعطای 

کرد؛ بلکه  آمريکايی تصور نمی اصالح را در قالب توقف مذاکره با اين شرکت 
  .لت بودبا دو تراشی برای به دست آوردن شرايط بهتر برای توافق  خواهان رقيب

ها با اصالحيه مجلس به نشانه توافق اين شرکت با تقاضای  دست استانداردی
استاندارد اويل تعهد کرد تا از دادن سهم به کمپانی نفت  . دولت ايران باال رفت

انگليس، اوضاع داخلی ايران هم اجازه  بر مخالفت  جنوب پرهيز کند، اما افزون
در اين .داد را نمی از کمپانی استاندارد اويل  توافق بر سر امتياز تاديه استقراض

شرايط نامساعد داخلی بود که قوام، نمايندگان سينکلر را به حضور 
نشينی استاندارد اويل  مذاکره با نمايندگان شرکت سينکلر به دنبال عقب . پذيرفت

  .انجام شد
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بر  بنیدر اين نشست، سينکلر به قوام تعهد داد که پس از اعالم مجلس ايران م
شود، اين شرکت مسووليت  های ديگر واگذار نمی شرکت اين که هيچ حقی به 

  .گيرد تمام دعاوی نسبت به اين امتياز را برعهده 
در بخش ديگری از صورتجلسه مذاکرات قوام و نمايندگان سينکلر آمده بود که 

ولت ديگر نفت شمال جز به اتباع ايران و آمريکا به هيچ د سهام مربوط به امتياز 
بنزين مورد نياز ايران برای مصارف  تامين نفت و .يا اتباع آنها واگذار نشود

قيمت خريد،  درصد افزايش نسبت به  ١٥داخلی و صنعتی اين کشور تنها با 
  .موضوع ديگر اين توافق بود

نتايج مذاکرات سينکلر با دولت قوام، گواه تحقق خواسته دولت ايران در جهت 
اويل با مشاهده  موضوع نفت شمال بود، چرا که استاندارد  رای تراشی ب رقيب

های دولت و مجلس ايران  تمام شرط وضع موجود و تالش سينکلر، اعالم کرد 
  . پذيرد را می

 اويل استاندارد جاي به سينكلر
  

ای محرمانه به وزير مختار دولت ايران در آمريکا  در گام بعدی، قوام در نامه
زمانی برای ارائه پيشنهاد قطعی استاندارد تعيين شود تا بعد   بهتر است«: گفت

  ».باشد از انقضای آن، تکليف دولت مشخص 
صورت محرمانه و غيرمستقيم مخالفت خود را با توافق جنوب  بعد از آن عال به 

وی به قوام اعالم کرد که اگر ايران خواستار کمک . کرد و استاندارد اعالم 
داشتن کمپانی  رقيب نگه را برای بی باشد، بايد تمام تالش خود جانبه آمريکا  همه

  !آمريکايی در اين صحنه به خرج دهد
رسيد زمام امور را به طور کامل در اختيار گرفته  قوام که آن روزها به نظر می

درخواست ) وزير دارايی(محرمانه، باواسطه کردن وزير ماليه  ای  است، درنامه
نفت جنوب کرد تا بتواند به دو هدف برسد؛  ه ازعايدات دريافت يکصد هزارلير

ها و دوم کاستن  انگليسی نخست، کسب رضايت : اين دوهدف عبارت بودند از
   .ازفشارمالی برای افزايش قدرت مانوردولت دربرخورد با دو شرکت
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 شاهنشاهی بانک شعب تعطيلی

  
ت هم در يک دول. بانک شاهنشاهی به درخواست دولت قوام پاسخ رد داد

برخی شعب اين بانک را در شهرهای رشت، مشهد و  العمل غيرمنتظره  عکس
انگليس و همچنين واکنش منفی  چند شهرستان ديگر تعطيل کرد که ابراز خشم 

رفتن نظر مساعد  پس ازاين، ماجرا بااز دست . استاندارد اويل را به دنبال داشت
  .انی سينکلر ادامه يافتاستاندارد و روی آوردن دولت ايران به کمپ

ای به حسين عال هشدار داد که به توافق نرسيدن  در همين زمان شوستر در نامه
ناپذير بر اقتصاد اين  موجب وارد آمدن ضرباتی جبران ايران با استاندارد، 

  .کشور خواهد شد
توان به اجرای تعهدات سينکلر  وجه نمی وی به صراحت عنوان کرد که به هيچ

عال هم به عنوان وزيرمختار ايران درواشنگتن به  حسين  .کرداعتماد 
نظرگرفتن همه جوانب تصميم  که عجله نکند و با در السلطنه هشدارداد قوام

  .بگيرد
همپای فزونی مناقشه بين ايران و استاندارد اويل، سينکلر نرمی بيشتری در 

  .داد ايران از خود نشان می وگو با مقامات  گفت
سينکلر در ارائه پيشنهاد بين : ايران در آمريکا به قوام نوشت وزيرمختار

آمريکا و پيشنهاد به دولت ايران، تضاد عجيبی را ايجاد  وزارت امور خارجه 
  .دهد کرده که به سرعت بايد اين تضاد را توضيح 

گيری عال را جانبداری وی از  اما قوام که خود طرفدار سينکلر بود، اين موضع
ما به درستی تعهدات نماينده سينکلر : دهد کرده و پاسخ می اويل تلقی استاندارد 

کنيد حاضر  شما از آن حمايت می اعتماد داريم و از طرف ديگر، شرکتی که 
هر دو پيشنهاد  لذا دولت ايران ناچار است ! نيست به اصالحات اساسی دست زند

  .را به مجلس تقديم کند
ای که دولت تهيه کرده بود به  موافقتنامهنويس  پيش ١٣٠١در اواخر شهريور 

هايی از پيشنهاد هر دو شرکت ذکر شده  اين موافقتنامه، جنبه در . مجلس ارائه شد
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: اصالح مصوبه به اين صورت انجام شود قوام از مجلس خواسته بود که . بود
امتيازمذکور را به کمپانی  دولت ايران به موجب اين يادداشت تفاهم، مجازاست «
  ».اعطا کند... عتبر و مستقل آمريکايیم

بر حذف نام استاندارد اويل و  شود در اين پيشنهاد، عالوه گونه که ديده می همان
ميليون  ١٠کمپانی مستقل ومعتبر آمريکايی به جای آن،از وام  جايگزين کردن نام 

  .دالری هيچ صحبتی نشده بود
وگودر مورد استقراض،  گفت دراين کشاکش بود که حسين عال به قوام نوشت که

گرفتن امتياز، ممکن نيست مگر در يک صورت، آن هم با حل و  بدون در نظر 
   .فصل مشکالت فعلی

 
   »آری«؛ سينکلر، »نه«استاندارد اويل، 

 
السلطنه مورد توافق استاندارد اويل قرار نگرفت، اما سينکلر آن را  پيشنهاد قوام

است امتيازات و مساعدات مالی چشمگيری  اعالم کردکه حاضر سينکلر. پذيرفت
که از استاندارد نااميد شده بود، به مجلس  قوام . را به دولت ايران عرضه کند

شرکت سينکلر بدهد، اما با  سال به  ٥پيشنهاد کرد، امتياز نفت شمال را به مدت 
  .کرد های خود نه مجلس و نه اطرافيان خود را به اين کار متقاعد  همه تالش

گيری همزمان هر  تر شد که در تلگرام عال به قوام از کناره اجرا زمانی جالبم
  .سينکلر برای دريافت امتياز نفت شمال سخن به ميان آمد دو شرکت استاندارد و 

ای که قوام در آن گرفتار آمده بود، دوباره دست  دليل مخمصه در اين شرايط، به
  .شد به دامان حسين عال 

که به -را » کمپانی بانزد اويل«است تا تالش برای مذاکره با قوام از عال خو
  .آغاز کند -امتيازاتی به دست آورده بود تازگی در قفقاز 

وزير مختار ايران هم در پاسخ به اين درخواست، پشيمانی استاندارد اويل را از 
به  را از پرداخت وام به ايران» بانک مرگان«ايران و امتناع  اعزام نماينده به 

   .وزير رساند اطالع نخست
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  نتيجه های بی تالش

 
های آمريکايی اين بار هم دست رد به سينه احمد قوام زدند تا پس از  بانک

وزير را مجبور  مقابل امتياز نفت شمال، اين نخست نااميدی وی از اخذ وام در 
  .به استعفا کند

وانی در کنترل اوضاع الممالک تازه به حکومت رسيده نيز به دليل نات مستوفي 
گيری کرد تا جای خود را به سردار  مدتی از قدرت کناره مالی به ناچار پس از 

  . سپه بدهد
  

  نگاه يك آمريكايي به انقالب سفيد شاه 
  

  علم اقتصاددانان را اخراج كرد
 

اميني و وزير . رسيد طي اين دوره دولت اميني در حال پيشروي به نظرمي
نگار، سردبير روزنامه و حامي  گو، روزنامه ارسنجاني رك اش، حسن  كشاورزي

كه از تغييرات زيادي در جامعه ايران  سابق مصدق، اليحه اصالحات ارضي را 
  .داد، عرضه كردند خبر مي

وزير وهمكار قابلش قصد داشتند براي تغييراتي بيش از آنچه شاه احتماال  نخست   
صالحات ارضي طبعا در ميان دهقانان فشار آورند، اما ا دانست  عاقالنه مي

. توانست حمايت آنها را به دست آورد مي پرطرفداربود و شاه با پشتيباني از آن 
كسب حمايت دهقانان  داد،  داررا از دست مي باآن كه پشتيباني اربابان زمين

  .توانست ناكامي او را در جلب حمايت طبقه متوسط شهري جبران كند مي
ه حمايتي كه براي اثربخشي اصالحات ارضي الزم بود سرباز اما شاه از ارائ

گيري كرد و بخشي از  تير اميني با سرخوردگي كناره٢٦  / ژوئيه ١٧زد و در 
متحده گذاشت كه به ادعاي او كمك  تقصير شكست خود را به گردن اياالت 

كنار عده كمي از  در داخل ايران . اقتصادي بسيار ناچيزي در اختيار گذاشته بود
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را  دانست؛ اربابان زميندار او  شكن مي جبهه ملي او را پيمان. رفتن او تاسف خوردند
  .خواندند اش مي خائن به طبقه

با دستيابي به تفاهم با اتحاد شوروي، اپوزيسيون . شاه به تدريج بر اوضاع مسلط شد
 ١٣٣٨ل او در سا. ها بود سردرگم كرد خواستار آشتي با شوروي ها  را كه طي سال

متحده را امضا كرده  قرارداد دفاعي دوجانبه با اياالت ها را قطع و  مذاكره با شوروي
هاي راديويي مخفي  شاه را ازفرستنده ها كارزار تبليغاتي ضد  آن وقت شوروي. بود

داد  ها پايان مي پراكني روابط بهتر به اين سخن . در آن سوي مرز به راه انداخته بودند
هايشان  طرح گذاران درواشنگتن براي تجديدنظر در  توانست به سياست و همچنين مي

تواند اياالت متحده را  شايد شاه اعتقاد داشت ايران مي. براي ايران فشار وارد آورد
اتحاد شوروي برانگيزاند وازهردوطرف كمك دريافت كند، كاري كه نهرو و  عليه 

  .كارآمدي انجام داده بودند ناصر به نحو 
به عنوان بخشي از اين . ها را اعالم كرد تهران توافق با شوروي ١٣٤١اييز در پ

هاي موشكي خارجي در خاك خود اجازه  شد به پايگاه توافق، ايران متعهد 
دو «: سرمقاله يك نشريه نوشت گرايان خشنود شدند، چنان كه  ملي. استقرار ندهد

دوست  ايد ضرورتا كيلومتر مرز مشترك دارند ب١٥٠٠اي كه نزديك  همسايه
ها را از اين مذاكرات آگاه ساخته بود، اما در  شاه آمريكايي» .باقي بمانند

در اوج بحران موشكي كوبا، . رسيد نگران باشد به نظر مي واشنگتن كمتر كسي 
دفاع دستور داد براي بدترين شرايط در  هاي خارجه و  پرزيدنت كندي به وزارت

بروز وضعيت  كوبا كه فروكش كرد، ترس از  ايران آماده شوند، اما بحران
  .اضطراري در ايران نيز فرو نشست

تبليغات ضدشاه . رفت مناسبات ايران و شوروي همچنان رو به بهبودي مي
شاه همچنان ابتكار .اقتصادي شوروي به ايران سرازير گرديد متوقف شد و كمك 

ت ويك برنامه نام گرف» انقالب سفيد«  اوآنچه را. عمل را دردست داشت
اصالح ارضي  كرد، عرضه داشت كه  اي را پيشنهاد مي اصالحي شش ماده

تشكيل  ١٣٤١ماه  به ارسنجاني اجازه داد يك كنگره دهقاني در دي. محور آن بود
برنامه شاه با . و برنامه اصالحي خود را براي تصويب به رفراندوم گذاشت دهد 

  .رو شد تاييد قاطع روبه
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ه بود كه دولت كندي ازهرابتكار عملي در زمينه اصالحات ارضي شاه كامال آگا
باور  گذاران خوش رومطمئن بود كه انقالب سفيد سياست اين از. كند استقبال مي

كه موقعيت او را در كشور تحكيم  ضمن آن دهد،  واشنگتن را تحت تاثيرقرارمي
س از رفراندوم پ كرد،  رژيم شاه با اكراه پشتيباني مي كندي كه از. بخشد مي

گرچه شواهدي از تقلب در نتيجه آرا . تلگرام تبريك پرشوري براي او فرستاد
جمهور رفراندوم را موفقيتي عالي براي شاه تعبير كرد و  دست بود، رييس در 

  .هماهنگ است» مرز جديد«سفيد با روح  نتيجه گرفت كه انقالب 
. اف انه باعث شدند جانشرم بي«در داخل وزارت امورخارجه آمريكا مقامات 

ومانند شاه معتقد » .اي بس مهم است انقالب سفيد شاه واقعه كندي باوركند كه 
كند حمايت ازرژيمي راكه به اصالحات  نمي هرگزجرات «جمهور بودند كه رييس

تر  امور خارجه شادمان گرايان در وزارت  سنت» .زده قطع كند ارضي دست
داشتند  تر يك مقام تشريفاتي بود، اما از اين بيم  شتر يا بي شدند اگر شاه ضعيف مي

كه انتقاد از او به تجددگرايان در به روي كار آوردن يكي از حاميان مصدق 
متحده از  بنابراين حمايت اياالت. دادند تررا ترجيح مي شركم ها  كمك كند و آن

دادند يك  ديوانساالرانه بين كساني كه ترجيح مي انقالب سفيد شاه پيامد سازش 
كساني بود كه نخبگان سنتي را  ريز طبقه متوسط برايران حكومت كند و  برنامه

عمل كرده  دهنده تغيير  با آن كه آمريكاييان به عنوان عامل شتاب.دادند ترجيح مي
به  ١٣٤١وزير جديد و دوست نزديك شاه كه در تير  بودند، اسدهللا علم، نخست

پرورده آمريكا،  ريزان دست تصاددانان و برنامهرسيد، با كنار گذاشتن اق قدرت 
ارسنجاني . آمد تغييرات ديگري از پي. دولتش بكاهد سعي كرد از نفوذ آمريكا در 

ارضي، به علت عدم همكاري  وزير كشاورزي و نيروي محركه اصالحات 
روستاهاي ايران  گيري او اين بود كه در  اما دليل واقعي كناره. كابينه استعفا كرد

علم يك . بيش از حد محبوبيت كسب كرده و شاه را در سايه قرار داده بود
. كفايت را به جاي او منصوب كرد و برنامه اصالحات ارضي كند شد بي تيمسار 

روزنامه پرنفوذ كيهان به . را به آساني پذيرا نشدند مطبوعات، فتن ارسنجاني 
: سرمقاله روزنامه نوشت. اندبازگرد تواند او را  كرد كه آيا علم مي اين فكر مي

يك مدير تيزبين  آميز آن است كه ما  درمورد شاغالن دستگاه سياسي نظر طنز«
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 ايم كه كشوربيش ازهر اي ازدست داده وحتي بااستعداد رادرست درلحظه
افسوس كه مطبوعات از ترس مخالفت دربار » .احتياج دارد ديگري به او وقت 

  . ي بگويندچيز توانستند  بيش از اين نمي
  

  چشم را كشتند٣شيطان 
 

ها برای به تعويق انداختن واگذاری امتياز نفت شمال به شرکت  تالش انگليسی
وزيری از سوی رضاخان،  نرسيد و پس از تصدی پست نخست سينکلر به نتيجه 

  . گرفته شد مذاکرات توافق با سينکلر از سر 
نماينده سينکلر، قراردادی » ساپر«، رضاخان و ١٣٠٢شهريور  ٢٩در تاريخ  

های رضاخان نيز همانند  شمال به امضا رساندند، اما تالش را درباره امتياز نفت 
  .وزيران پيش از او به ثمر ننشست نخست

که دست انگليس  - بلوای قتل کنسول آمريکا درسقاخانه خيابان شيخ هادی تهران 
های شرکت  يدن سياستبست رس و به بن - مربوط به آن آشکار بود پشت حوادث 

  .کردن تعهدات اين شرکت را به متوليان او نداد سينکلردرشوروی، اجازه عملی 
  

 چشم سوم و عکاسی مرگ
  

های استعماری، به  آمده در دوران سلطه قدرت در بررسی وقايع و اتفاقات پيش
های سياسی جهان همواره بخش  آفرينان عرصه دريافت که نقش توان  روشنی می

اند که در نهايت  ای طراحی و اجرا کرده گونه های خود را به  ای از برنامه عمده
به عبارت . خود دست يابند با صرف کمترين هزينه و زمان به امتيازات دلخواه 

استعمارگران  ديگر موضع دولتمردان کشورهای استعمارزده از يک سو و شيوه 
تصادی و گاه تغييرات سياسی، اق روند ازسوی ديگر،عوامل اصلی در

  .سازد منطقه را نمايان می اجتماعی 
هاي گذشته به بررسی ماجرای نفت شمال پرداختيم و ضمن مرور  در شماره

روسيه، (قدرت استعماری  ٣نامه نفتی دريافتيم که  پيمان وقايع تاريخی اين 
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تاريخ معاصر ايران، چگونه و با چه  هر کدام در مقطعی از ) انگليس و آمريکا
طلبی اين کشورها  زياده هايی به دنبال تامين منافع خودبودند ونيزدريافتيم که  شيوه

چپاول  کفايتی حکام وقت ايران از طرف ديگر، چگونه باعث  ازيک طرف و بی
  .ملی اين مرز و بوم شد  ثروت و سرمايه

رابرت «با رجوع به اسناد تاريخی اين توافقنامه ضمن بازگويی ماجرای قتل 
کنيم تا اين  کنسول دولت آمريکا در ايران کوشش می جانشين » بریماژورايم

يابی ماجرای امتياز نفت شمال  خاتمه عنوان يکی از وقايع تاثيرگذاردر حادثه را به
مورد بررسی قرار  ها  چينی انگليسی و نيز ناکامی دولت آمريکا در نتيجه دسيسه

  .دهيم
ديکتاتوری سردار سپه مشحون از دوران سکوت حاکم بر ايران و روزگار سياه 

انديشه براندازی حکومت قاجار و تاسيس سلطنت پهلوی  حوادث بسيار بود که 
رسيدن به قدرت و ثبت يکی از اين  ترين برنامه رضاخان برای  توان مهم را می

  .حوادث دانست
کنسول آمريکا و به گفته  ؛ ماژورايمبری نايب١٣٠٣يک جمعه گرم در تابستان 

آن زمان، دالل شرکت نفتی سينکلر در ايران، وقتی کت و  از سياسيون برخی 
دانست که همراه بردن  کرد، اگر می می شلوار شيک و اتوکشيده خود را بر تن 

هرگز دست به اين  شود،  عکاسی به بهای از دست دادن جانش تمام می  دوربين
  .زد چشم سوم نمی

تهران » آباد حسن«هادی درمحله  شيخماجرای آشوب و زد وخورد درسقاخانه آقا 
از ) ١٩٢٤ژوئن (١٣٠٣تيرماه  ٢٧کنسول دولت آمريکا در  نايب و کشته شدن 

و نيز شروعی برای سرنگونی حکومت  وقايع مهم دوران استبداد رضاخان 
ديکتاتوری سردار  های حکومت زور و  استواری پايه. آيد قاجار به حساب مي

  .شد روز دنبال می ١٥تل در فاصله کمتر از دادن دو مورد ق سپه با روی
نگار  قتل ماژور تنها چند روزبعداز کشته شدن ميرزاده عشقی، شاعر و روزنامه

ها بيشترين بهره  صورت گرفت تا رضاخان پهلوی از اين آشوب آزاده آن دوران 
  .را ببرد

بين مردم هادی و معجزات در  ها و شايعاتی از سقاخانه آقا شيخ در آن زمان نقل
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ماژورهم به دنبال شنيدن برخی از اين شايعات هنگام خروج  رواج پيدا کرده بود،
  .برداشت تا از سقاخانه عکسبرداری کند از منزل دوربين عکاسی خود را 

بر احتمال وجود خطر  چند روز پس از ابالغ دولت ايران به اتباع اروپايی مبنی
ای به اروپاييان مقيم  عصب، بخشنامهاز سوی افراد مت جانی برای اين افراد 

  .اماکن عمومی و شلوغ خودداری کنند ها و  ايران شده بود تا از حضور در تجمع
های خود ازاوضاع سياسی ايران، چنين  ماژورايمبری به اعتباردانسته

تلقی کرده و از سويی هنوز هيچ حرکت ناخوشايندی  اهميت  هايی را بي بخشنامه
کرد گردش روز  دليل احساس می همين  شاهده نکرده بود، بهاز مردم پايتخت م
همين انديشه و  در . های تهران خطری به دنبال نخواهد داشت تعطيل در خيابان

های رنگارنگ درحال  افکاربودکه ازدورجمعيت زيادی راديد که با لباس
عث انبوهی و ازدحام مردم کوچه و خيابان و نبود عکاس با. نمايش بودند اجرای 

غنيمت شمرده و برای ثبت اين ماجرا اقدام به عکاسی  شد تا ماژور فرصت را 
  .از آن کند

او به سرعت دوربين را از روی دوش خود برداشت و برای تنظيم، آن را به 
پوش والغراندام ازميان حاضران  ناگهان مردی ژنده . سمت جمعيت گرفت

: اال گرفته بود، فرياد زدسمت ب هايش را به  بيرون آمد و درحالی که دست
اين ! کنيد نگاه  -چشم دارد ٣مردی که  -اين همان شيطان رجيم است! مردم«

 ٣کيست که ! ها ای ايرانی. شيطان دو چشم در سر دارد و يک چشم دردست
و فريادکنان خود » چشم داشته باشد ٣تواند  فقط شيطان است که می چشم دارد؟ 

  . انداخت » ماژورايمبری«را روی 
    

 چشم طمع همه به نفت شمال بود
  

هيکل هم در ابتدا سعی کرد از خود دفاع کند، لذا اول با مشت و  کنسول قوی نايب
اش فرود آمد،  را خالص کند اما وقتی اولين سنگ بر شقيقه لگد تالش کرد خود 

  . نجات دهد، ولی نشد که نشد دست به اسلحه کمری برد تا جان خود را 
متحده  بعدوقتی ماموران وارد ماجرا شدند، از ايمبری، کنسول اياالتيک ساعت  
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  .و متالشی شده بر زمين مانده بود تنها پيکری خونين 
سفير کشور » گريبايدوف«نزديک به يکصد سال از قتل  اين متهم سالخورده

هيچ قتلی موجب هراس اتباع بيگانه  گذشت و در اين مدت  روسيه در ايران می
  .نشده بود در ايران

کشته شدن سفير روس به دست توده مردم را نتيجه دسيسه دربار بر ضد وی 
رابرت «ای اين چنين به جان  هايی در کار بود تا عده دست دانستند، اما چه  می

 آمريکايی بيفتند؟» ايمبری
رفته نام يک نفربر زبان مردم کوچه و بازارجاری شد تا اينکه روزنامه  رفته

تحريک برخی  ١٩٢٤های خود درسپتامبر  يکی از شماره در » ونهرالد تريب«
قتل نايب کنسول دولت آمريکا در  را عامل » هارولد اسپنسر«افراد از سوی 

انگليس در شرق  تهران معرفی کرد، مردی که به عنوان موثرترين عامل مخفی 
فت به تعبير اين روزنامه نيويورکی، کمپانی مقتدر ن. شد نزديک شناخته می

و آمريکا و هارولد سالخورده، اما سياستمدار، هدايتگر اصلی اين توطئه  انگليس 
  .شدند قلمداد می

اين نشريه آمريکايی نوشت که کنسول آمريکا کمی قبل از وقوع اين حادثه تمام 
بست تا منابع نفت شمال ايران را از چنگ يک شرکت  تالش خود را به کار 

واگذار کند، » سينکلر«کمپانی مشهور  ده و آن را به انگليسی و آمريکايی در آور
   . اما بازی او در سياست نفت به بهای جانش تمام شد

  
  
 

  !اصال موضوع چيز ديگری بود
  

کند که وضعيت نابسامان  مرور ماجرای پردامنه امتياز نفت شمال روشن می
آن  در روزهای پس از جنگ جهانی اول و به دنبال سياسی ايران -اقتصادی

  .نگهداشتن اين کشور موثر بوده است کودتای سوم اسفند، تا چه اندازه در عقب 
چون وچرای دوقدرت همسايه هنوز  ايران درآن برهه نشان داد که سايه سلطه بی
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های مکرر اين دو  کند وبا وجود دخالت اين سرزمين سنگينی می هم برسر مردم 
  .هت نيل به منافع ملی خود برداردتوانست گامی در ج کشور،ايران هرگزنخواهد 

ترين دليل مخالفت اين  طلبی روس و انگليس را مهم توان طمع و زياده اگرچه می
نفت شمال به کشور ديگری چون آمريکا دانست، اما به  ها با واگذاری  قدرت

  !اعتقاد نگارنده موضوع چيز ديگری بود
به نام آمريکا در ايران از ها از يک سو با عنادی که از حضور رقيبی  انگليسی

ها را در شمال ايران به مثابه ضرر و  استقرار آمريکايی دادند،  خود نشان می
پنداشتند و روسيه از سوی  خود می قابل اغماض در معامالت نفتی  زيانی غير

اين منطقه از  ديگر، آمريکاييان را عاملی در جهت تهديد سلطه سنتی خود بر 
  .کرد ايران تلقی می

ها شايد امتيازات اعطا شده به آمريکا در منطقه قفقاز را برای فرونشاندن  روس
سيطره قدرت انگليس و حضور ناوگان اين . دانستند کافی می عطش اين کشور 

  .استعمار پير بر خاورميانه و شبه قاره بود کشوردراقيانوس هند،گويای حکومت 
های آمريکايی  فت شمال به شرکتها با سپردن امتياز ن درباره مخالفت انگليسی

اشاره کرد که با اين کار، موضع حکام ايران در رويارويی  بايد به اين نکته نيز 
  .رسيد بست می پياپی به بن با روسيه و انگليس برای چندمين مرتبه 

تالش ايران برای دوستی با کشورهايی چون آلمان و فرانسه هم به همين منظور 
در سايه حمايت اين کشورها ايران بتواند در مقابله خود با تا  صورت گرفته بود 

  .های کهن منطقه به موفقيت برسد قدرت
ای به نام صنعتی شدن بودند و  ها سخت درگير مقوله اما در آن زمان، ژرمن

ديدند که دست از اتحاد ديرين خويش با  خوشايند خود نمی ها هرگز فرانسوی
  .روسيه بردارند

ستی که در سطور باال به آن اشاره شد، زمينه را برای روی آوردن ب بنابراين بن
که بيانيه معروف  سومی به نام آمريکا مهيا ساخت، چنان ايران به قدرت 

کنفرانس صلح ورسای، تمام توجه  جمهور وقت آمريکا در  رييس »ويلسون«
  .محافل سياسی ايران را به خود جلب کرد

امتياز نفت شمال، تاييدی بر اين واقعيت است  توان گفت، ماجرای در نتيجه می



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٢٧٢                                              ١٦       ت م

  

  

ايران از يک قدرت با ثبات داخلی، همواره دندان طمع  که برخوردار نبودن 
های مردمی تيزتر  ملی و سرمايه خواه را برای تسلط بر منابع  کشورهای زياده

وادار به تمديد   ١٣١٢کرده است، به عنوان مثال وقتی رضاشاه پهلوی در سال 
ها شد، از همين بيماری مزمن حکام ايرانی  قرارداد نفت با انگليسی مجدد
برد و در نتيجه او نيز دست به دامان  گيری رنج می ثباتی در تصميم بی بر  مبنی

  .شد) آمريکا(قدرت سوم
دوست تابلوي كمپاني سابق را از فراز دفتر اصلي شركت به زير  ايرانيان ميهن

را برافراشتند؛ تابلويي كه در آن زير آرم تاريخي  آزادي خود كشيدند و تابلوي 
   . مديره موقت قانون ملي شدن صنعت نفت هيات : شير و خورشيد نوشته شده بود

  
   مأخذ و توضيحات

  
مشعل به نقل » مروری بر ماجرای واگذاری امتياز نفت شمال« مصطفی جاللی

مهر  ٢٨ –يد دوره جد – ٤١٥شماره   –نشريه کارکنان شرکت نفت ايران ( 
نگاه کنيد به  سايت صد سالگی نفت  – ١٣٨٧آبان  ١٢- ٤١٧تا شماره  - ١٣٨٧
  ايران 
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  پنجم فصل
  

  چپاول و غارت سال چهل ١٩١١-١٩۵١ ايران، نفت و انگليس
  

 تيمورتاش موقت افول
 

رضا »  حکومت وحشت«بدنبال »  از قاجار به پهلوی « دمحم قلی مجد در کتاب  
  : ن  بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريکا می نويسدخا
              ً     همانطور که قبال  ذکر . موقعيت تيمورتاش متزلزل شد ١٩٢٩در تابستان سال   

، نشانه هايی از بازگشت قدرتمندانه تيمورتاش به چشم می ١٩٢٩شد در آگوست 
 ١٨ويليامسن در گزارشی مورخ . ولی بازگشت او بسيار کوتاه بود. خورد
 :می نويسد ١٩٢٩ر سپتامب

       ً                                                               احتراما  به اطالع می رساند که تغييرات اخير در دولت ايران، آثار مخربی بر 
سياست داخلی اين کشور داشته است و ممکن است روابط خارجی ايران را نيز 

 ۶مورخ  ٩٢۶همانطور که در گزارش شماره .      ً                    شديدا  تحت الشعاع قرار دهد
به  ١٩٢٩سپتامبر  ١بوذرجمهری، در  ذکر شد، ژنرال کريم آقا ١٩٢٩سپتامبر 

اين انتصاب، که به دستور شاه صورت گرفت، . وزارت فوائد عامه منصوب شد
. يکی ازدست پروردگان رضا شاه را در منصبی کليدی در دولت فعلی قرار داد

تا پيش از اين حضرت اشرف تيمورتاش خط مشی اين وزارتخانه را تعيين و 
جم آنها را اجراميکرد؛ انتصاب کريم آقا به مسند دوست هم مسلکش جناب آقای 

] اين وزارت خانه[وزارت فوايد عامه، تيمورتاش را حتی از کنترل دورادور 
. اين تغييرمهم در رژيم پيامدهای گسترده ای خواهد داشت... نيز محروم ساخت

داشته تيمورتاش از آغاز پروژه ساخت خط آهن از نزديک درجريان امور قرار 
                                       ً                              او در تمام امور مهم اين پروژه مستقيما  با سنديکا در ارتباط بوده و از .است
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اينکه هيأت نظارت به بهانه موانع جزئی از سرعت کار بکاهد جلوگيری کرده 
بنابراين قطع يد او از دخالت مستقيم در امور مربوط به خط آهن باعث . است

. ن کنند شاه بر وزير دربار خود خشم گرفته استشده است که بسياری گما
اين . بخشی ازافکار عمومی بر اين است که تيمورتاش به زودی سقوط می کند

ما شاهد سقوط «: پيش بينی ها در سخنان وزيرمختار فرانسه خالصه شده است
برغم اين سيلی آشکار، بخش ديگر افکار . »غم انگيز وزير دربار می باشيم

شکی نيست که ... ن است که تيمورتاش مغضوب ارباب خود نشدهعمومی بر اي
رسوايی ناگهانی . اعتبار تيمورتاش به ميزان قابل توجهی کاهش يافته است

فيروز و متعاقب آن اين اقدام که حاکی از سوءظن به تيمورتاش بود، جايگاه 
ت بسياری متذکر شده اند که از قاطعي. وزير دربار را بسيارتنزل داده است

اظهارات او کاسته شده، با ترديد بيشتری تصميم می گيرد و دستورهايش تأثير 
وزرای مختار کشور های خارجی که مسائل مربوط به . خود را از دست داده اند

معاهدات را با او در ميان می گذارند متوجه شده اند که وی در حال حاضر 
به تنظيم سياست ملی  تمايل چندانی ندارد که فی المجلس و با مسئوليت خود

بپردازد؛ و رفتار اوازهر جهت نشان می دهد که بيش از اين روی کمک همه 
من هنوز هم نمی توانم باور کنم که قرار است . جانبه شاه حساب نمی کند
او همچنان بخوبی به اربابش خدمت می کند؛ او . تيمورتاش را کنار بگذارند

خارجه، داخله و پست و تلگراف را عالوه بر وزارت دربار، وزارتخانه های 
از آنجا که هيچ شخصيت ديگری که بتواند اينطور قدرتمند . نيز هدايت می کند

عمل کند پيدا نشده است، اين احتمال وجود دارد که اين مرد پرانرژی و باهوش 
کريم آقا موجودی عجيب و . جايگاه خود را به عنوان مدير اجرايی شاه حفظ کند

ق و خوی درباری های قديم را دارد؛ اگر شاه به کسی لبخند خل. مرموز است
او بی . بزند، تملقش را می گويد و هر وقت به او اخم کند، نزديکش نمی رود

سواد است و با سخنان به دور از نزاکتش ايرانی های تحصيل کرده را شوکه 
س های او که مرد عافيت انديشی است، با دقت تمام خود را با هوا و هو. می کند

. شاه تطبيق داده است؛ و چون آدم مکاری است، خود را با شاه باال کشيده است
با اينکه خودش را دشمن تيمورتاش نشان نمی دهد، ولی رفيق شفيق کينه 



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٢٧٦                                              ١٦       ت م

  

  

نبايد اميدوار بود که چنين . است] سرتيپ درگاهی[توزترين دشمنان تيمورتاش 
با وجود اين، می . ن برآيدآدمی بتواند از عهده مشکالت تکنيکی پروژه خط آه

ً                       ً                   گويند اگر مسئله ای را شفاها  به او توضيح بدهند فورا  اصل مطلب را متوجه                             
می شود؛ و بدين ترتيب می تواند آن را برای گرفتن نظر موافق يا مخالف شاه 

در اينجا با عاملی شخصيتی روبه رو هستيم که . نزد اعليحضرت مطرح کند
از زمان کودتا تا کنون، . را پيچيده تر می کند وارد ماجرا می شود و اوضاع

کريم آقا همواره جايگاهی هم شأن ژنرال درگاهی، رئيس نظميه، نزد شاه داشته 
شاه به هر دوی اين افراد اعتماد دارد و به حرفشان گوش می دهد، و هر . است

ال که ولی حا. دوی آنها تاکنون به يک اندازه ترفيع يافته و افتخار کسب کرده اند
البته . کريم آقا جلو افتاده است، شاه بايد فکرجبران اين مسئله برای درگاهی باشد

اگرشاه تصميم بگيرد تيمورتاش را ازميان بردارد، اين کار تسهيل می شود؛ 
درغيراين صورت، مشکالت بسياربزرگی در اين راه وجود دارد؛ زيرا 

ضعيف قدرت تيمورتاش بنابراين ت. درگاهی بزرگترين دشمن تيمورتاش است
دشمنان تيمورتاش . باعث شده است که فضايی از اضطراب و ترديد حاکم گردد

آنها مثل گرگ های درنده آماده اند تا به محض . دارند به دلشان صابون می زنند
اين اوضاع آشفته ترين وضع ممکن برای . افتادن رهبر گروه او را از هم بدرند

                         ً                  ا آنها امورشان را انحصارا  از طريق تيمورتاش ديپلمات های خارجی است، زير
انجام می دادند، و بيم آن دارند که با تغييرتيمورتاش، همان روال سابق تعلل، بی 

بنابراين از همه جهت اضطراب و بالتکليفی . کفايتی و ناکارآمدی باز حاکم شود
  ) ١. (بر اوضاع حاکم است

البته «: د اضافه می کندخو ١٩٢٩سپتامبر  ٣٠ويليامسن درگزارش مورخ 
مهمتر ازهمه اين جزئيات، عامل اصلی اوضاع فعلی ايران که نبايد آن را 

ً                       اينکه شاه مصمم است که شخصا  امورمملکت را کنترل کند: فراموش کنيم                            .
اکنون به جرأت می توان گفت که به غيراز اعليحضرت، هيچ کس ديگری در 

استقالل . ئل مهم تصميم نمی گيرددولت ايران دستور نمی دهد يا درمورد مسا
گذشته تيمورتاش به وابستگی و فرمان دهی اش به فرمانبرداری تبديل شده 

پيش از اين با مسئوليت خود سياست ملی را تدوين می کرد؛ حاال از شاه . است
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      ً                                              احتماال  يکی از داليلی که منجر به سرنگونی فيروز شد اين . دستور می گيرد
کرد يک وزير زيرک، کنترل وزارت ماليه را برای او بود که شاه گمان می 

               ً                                          در آخر، احتراما  تأکيد می کنم که هدايت کليه امور مملکت به . دشوار می سازد
او از يک سرباز ساده . دست شاه در واقع گامی منطقی در سير اعتالی اوست

به يک ژنرال، وزير جنگ، رئيس الوزرا و در نهايت پادشاه مشروطه تبديل 
وقتی محدوديت های پارلمانی باعث رنجش او شد، کاری کرد که يک  .شد

تازه ترين گام او در مسير يک حکومت . مجلس بله قربان گو سر کار بيايد
مطلقه اين بود که وزرای نيمه مستقل را با عروسک های خيمه شب بازی 

و شايد  - رضا شاه بيش از هر زمان ديگری به مستبدان بزرگ. عوض کند
، ويليامسن در گزارش ١٩٢٩اکتبر  ٣١در ) ٢(».ايران شبيه شده است - هنيکخوا

کاهش ارزش قران در «: خود درباره سفر شاه به شمال کشورخبرمی دهد
روزنامه . بازاربين المللی اوضاع سياسی داخلی را نيزتحت تأثير قرار داده است

قران  ۶٠به  ۴٨ها خاطرنشان کرده اند که افزايش ارزش پوند استرلينگ از 
. درچند ماه گذشته، در حکم از دست رفتن يک ششم ثروت ملی ايران است

تجارمستأصل شده اند و قيمت باالی اجناس وارداتی منجر به نارضايتی عموم 
از وقتی که شاه از تهران بيرون رفته تاکنون هيچ نشانه ای از ... مردم شده است

سياسی از نگاه چشم بيرونی  در واقع اوضاع. ناآرامی و شورش ديده نشده است
خود ماجرا را پی می  ١٩٢٩نوامبر  ١۵او در گزارش ) ٣(».    ً         کامال  آرام است

چندی است ... در ششم ماه جاری با اتومبيل به تهران بازگشت... شاه«: گيرد
شروع شده و ] تيمورتاش و کريم آقا[درگيری بی سر و صدايی ميان اين دو نفر 

وزير قدرتمند نمی خواهد به آتش اين منازعه دامن هيچ بعيد نيست که شاه که 
کريم آقا نيز کوشيده است به ضرر تيمورتاش موقعيت خود را تحکيم . زده باشد

جدای از اين شايعه که کريم آقا تمام ثروتش را به شاه بخشيده است، مجدانه . کند
... دمی کوشد به هر پروژه و برنامه ای که تيمورتاش تصويب کرده ايراد بگير

                                                                      ً به نظر می رسد که اين دو سياستمدار در منازعه کنونی شان زور بازوی تقريبا  
کريم آقا دوست دوران کودکی شاه است؛ او يک نظامی است و . يکسانی دارند

. ارتش از او حمايت می کند؛ او مشوق همه مخالفان و دشمنان تيمورتاش است
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کنار تيمورتاش خانواده  اما در. اما از لحاظ فکری در حد يک سرجوخه است
عالوه . قدرتمند فرمانفرما، و سازمان و نظام سياسی موجود صف کشيده اند

براينکه تيمورتاش فردی بسيار باهوش و پرانرژی است که دارايی بسيار 
 )۴(».ارزشمندی برای شاه محسوب می شود

ر ويليامسن طی تلگرامی خب ١٩٢٩نوامبر  ٢٣در . روند اوضاع بسيارسريع بود
 :داد

ژنرال ...      ً                         ظاهرا  شاه به مستوفی گرايش دارد. اوضاع سياسی بسيارمتالطم است
درگاهی، رئيس نظميه ودشمن سرسخت وزير دربار، پس از فرار دوست 

. ، سرکرده شورشی های بلوچ مورد بی مهری شاه قرار گرفته است]خان[دمحم
جزئيات ) ۵(».استبنابراين ديدار شاه از خط آهن جنوب نيز به تعويق افتاده 

ً            احتراما  به اطالع می «: آمده است ١٩٢٩نوامبر  ٢٧اين ماجرا در گزارش         
نوامبر  ٢۴تا  ١٧رساند که اوضاع سياسی ايران در طول هفته گذشته يعنی از 

به آن  ١٩٢٩نوامبر  ٢٣مورخ  ۵١ناگهان متالطم شد، که در تلگرام شماره 
الی کشور به همراه وزرای عدليه نوامبر اعضای ديوان ع ١٨در . اشاره گرديد

و ماليه به کاخ سلطنتی احضار شدند و شاه آنها را به تخلف از قانون متهم 
ماجرا از اين قرار است که وقتی کمبود غله در انبارهای دولت آشکار . ساخت

بازرسی وزارت ماليه،  گرديد، دکتر شيير، مديرآلمانی سازمان نظارت و
هزار دالر مفقود  ٣٠٠ر گندم به ارزش تقريبی خروا ٠٠٠/٢۴گزارش کرد که 

شده است؛ و خوب می دانيم که اين کشف منجر به دستگيری فيروز ميرزا، 
وزير ماليه وقت شد و رسوايی بزرگی به بار آورد ه گريبان برخی از مقامات 

چند هفته بعد، در طول تغيير و تحوالت اين وزارتخانه . عالی کشوررا گرفت
ين، وزير جديد ماليه، يکی از کارمندان ايرانی سازمان تحت نظارت فرز

خروار  ٠٠٠/٣٠يا  ٠٠٠/٢۵نظارت و بازرسی وزارت ماليه متوجه شد که 
                              ً               طبق قانون، او ماجرا را مستقيما  به ديوان عالی . گندم ديگر هم مفقود شده است

. کشور گزارش داد، و رونوشتی از گزارش خود را برای وزير ماليه فرستاد
ان عالی کشور که آشکارا از خشم شاه می ترسيد و نمی خواست کينه دار و ديو

  دسته قدرتمندی که اين اختالس ها را انجام داده بودند متوجه خود کند، آنطور که 
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بايد ماجرا را پيگيری نکرد؛ بلکه بازرس تيره بخت را به بهانه اينکه ابتدا می 
ولی اين داستان ! ز کار بی کار کردندبايست به وزير ماليه گزارش می کرد ا

     ً                                                             اخيرا  به گوش شاه رسيد؛ او بالفاصله اعضای ديوان عالی و وزرای مربوطه 
را احضار کرد و به بازرس مذکور دستور داد که در حضور آنها ماجرا را 

پس ازاينکه بازرس داستانش را تعريف کرد، برای چند لحظه . بازگو کند
س اعليحضرت از کوره در رفت و چنان فحش سکوت مرگباری حاکم شد؛ سپ

های آبداری نثار مقامات حاضر کرد که روی چارواداران را سفيد می کرد، و 
                                                           ً          جد و آباءشان را جلوی چشمشان آورد و تهديدشان کرد که اگر فورا  به مسئله 

سفارت به اين دليل . رسيدگی نکنند آنها را به بدترين نحو ممکن مجازات می کند
علی [ت ماجرا خبر دارد که بازرس مذکور يکی از اقوام نزديک آقای از جزئيا

... بالفاصله پس از اين جلسه محنت زا. صالح، مترجم سفارتخانه است] پاشا
. آقای فرزين از وزارت ماليه منفصل و به وزارت خارجه منصوب شد
 استحضار داريد که فرزين به هنگام بازدداشت فيروز، کفيل وزارت خارجه بود

بجای او وزير ماليه ] حسن مشار[مشارالملک ... و به وزارت ماليه منصوب شد
از ... اين فرد در کابينه ذکاءالملک، وزارت خارجه را بر عهده داشت. شد

دوستان صميمی سياسی وثوق الدوله، و از دشمنان تيمورتاش است، که در 
ار بريتانياست؛ و گفته می شود که طرفد. گذشته نيز با دکتر ميلسپو مخالف بود

در زمانی که آقای کوپلی اموری کاردار سفارت بود، روابط سفارت با 
ثابت کرده است که مديری کارآمد است، ولی . مشارالملک گاه بسيار تيره بود

اهميت اين تغييرات از ديد تيز ناظرين پنهان .     ً                        کامال  صادق و قابل اعتماد نيست
ملک، تيمورتاش نفوذ مستقيم خود را با روی کار آمدن مشارال. نمانده است

دريکی ديگر از وزارتخانه ها از دست می دهد، چرا که مشارالملک هم به 
بنابراين در . همان اندازه کريم آقاخان از دستور گرفتن از تيمورتاش نفرت دارد

                                                 ً                       کابينه فعلی دو نفر حضور دارند که کم و بيش مستقيما  با وزير دربار که روزی 
تغييرات اخير جايگاه او را ] و... [انه ها را کنترل می کرد مخالفندتمام وزارتخ

اگر اجازه بدهيد می خواهم قدری از موضوع ... آشکارا تضعيف کرده است
ابتدا رسوايی فيروز بود، و .                َ                           دور شوم و سير پ س رفت تيمورتاش را ترسيم کنم
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تاش هم لکه دار اين دو آنقدر به يکديگر نزديک بودند که ناگزير اعتبار تيمور
سپس روی کار آمدن کريم آقا در مقام وزير فوايد عامه بود که باعث شد . شد

کوتاه شود؛ و  - يعنی خط آهن  -دست تيمورتاش از مهمترين پروژه مملکت 
ً                                                   نهايتا  انتصاب دشمن کينه توزی چون مشارالملک به وزارت ماليه از زمان .       

از قدرت و نفوذ تيمورتاش بکاهد  رسوايی فيروز، شاه آشکارا تالش می کند که
به راحتی می توان پيش بينی کرد که در گام . که در اين راه بسيار هم موفق بوده

 .بعدی دست تيمورتاش از وزارت خارجه کوتاه خواهد شد
 :ويليامسن اين گزارش جالب را با اظهارات زير به پايان می برد

يکی ديگر از بخشهای اجرايی  در اين هفته پر ماجرا، تحول ناگهانی ديگری در
، سرکرده عشاير ]خان[استحضار داريد که دوست دمحم . اين کشور رخ داد

تسليم شاه شد و از آن زمان تاکنون در تهران  ١٩٢٩شورشی بلوچ، در مارس 
نوامبر هنگامی که در يک  ١٧اما در . تحت مراقبت شديد قرار داشته است

می برد، ناگهان به نگهبان خود شليک  اردوی شکار در نزديکی ورامين به سر
و در فارسی به آن » مهارا«در زبان عرب به آن (کرد و با يک شتر تندرو 

عمليات . که برای او مهيا شده بود به کوير گريخت) می گويند» جمازه«
جستجوی پليس در مناطق حومه ورامين با موفقيت همراه نبود، و زمانی که يک 

اگر . جو قصد پرواز داشت در فرودگاه سقوط کردهواپيمای جنگی برای جست
دوست دمحم خود را به بلوچستان برساند، بايدانتظار داشت که بار ديگر عشاير آن 

فرار دوست دمحم باعث شد که شاه نسبت به ژنرال . منطقه سر به شورش بردارند
قتل . درگاهی، رئيس نظميه و از مورد اعتمادترين مالزمان خود، خشمگين شود

فجيعی که دو روز بعد در يکی از محله های فقيرنشين تهران رخ داد اوضاع را 
در اين حادثه، سر يک زن ازتنش جدا شد و دو فرزند او نيز با : وخيم تر کرد

خون مردم به جوش آمد و شاه نيز با مردم همصدا شد و قسم . چاقو کشته شدند
ژنرال درگاهی را در  ساعت آينده قاتل دستگير نشود، ۴٨خورد که اگر ظرف 
الزم به ذکر نيست که در طول مدت مذکور يک متهم . محل حادثه اعدام کند

اهميت سياسی خشم شاه نسبت به رئيس نظميه از اين جهت . ساختگی پيدا کردند
است که ژنرال درگاهی سرسخت ترين دشمن تيمورتاش است و به همراه کريم 
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ينحال، نارضايتی از درگاهی ستاره با ا. آقا امور شخصی شاه را می گرداند
بخت و اقبال تيمورتاش را روشن تر نکرده است، بلکه بيشتر به نفع کريم آقا 
تمام شده است که بيش از پيش اعتماد شاه را به خود جلب کرده و به تدريج به 

تصوير اوضاع ... هدفش که جانشينی تيمورتاش است نزديک تر می شود
کابينه فعلی شامل دو تن از : می توان اينگونه ترسيم کرد                    ً سياسی ايران را اجماال  

سرسخت ترين دشمنان تيمورتاش می شود که با تمام توان تالش دارد نفوذ از 
دست رفته خود را بر پروژه خط آهن و ساير امور به دست آورد؛ رئيس نظميه، 
رهبر جناح مخالف تيمورتاش مورد خشم اربابش قرار گرفته است؛ و وضع 

شاه، که روز به روز مستبدتر . صاد ايران به دليل سوءمديريت بحرانی استاقت
می شود، تالش می کند با ناسزا گويی و تغيير در وزارتخانه ها از وخامت 

اما خشونت و اصرار بر اطاعت محض زير دستان، نه فقط از . اوضاع بکاهد
دولتی نيز  وخامت اوضاع نمی کاهد، بلکه باعث بدتر شدن اوضاع سازمان های

 )۶.(اين سياستی است که هرگونه ابتکار عملی را تضعيف کند. می شود
 

  صحنه به تيمورتاش بازگشت
 

تيمورتاش از اين «: ويليامسن طی تلگرامی خبر می دهد ١٩٢٩دسامبر  ١٠در
هدايت پروژه خط آهن را در دست  بحران سياسی پيروز به در آمد و بار ديگر

 ١٩٢٩دسامبر  ١٢اودرگزارشی مورخ ) ٧(».نی شدرئيس پليس هم زندا. گرفت
ً                        احتراما  به اطالع می رساند که در «: شرح ماجرا را اينگونه ادامه می دهد        

مورخ  ٩٨٢اوضاع آشفته سياسی حاصل ازرويدادهايی که در گزارش شماره 
: توصيف شد، اکنون يک واقعيت چشمگير ظهور کرده است ١٩٢٩نوامبر  ٢٧

با سرعتی شگرف اعتبار از دست رفته خود را به حضرت اشرف تيمورتاش 
در . دست آورده و بار ديگر به با نفوذترين چهره سياسی ايران تبديل شده است

شکی ... بيست و پنجم نوامبر، امور خط آهن دوباره به تيمورتاش واگذار شد
نتوانسته شاه را متقاعد کند و شاه نيز مصلحت ] بوذرجمهری[نيست که کريم آقا 
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ده که بار ديگر مسئوليت مهمترين پروژه ايران را به تواناترين مرد ايران دي
هفته بعد اعالم شد که به دستور مستقيم شاه ارباب کيخسرو، نماينده . واگذار کند

کهنه کار و خزانه دار مجلس و از دوستان نزديک تيمورتاش، مسئوليت مديريت 
تأثير اين انتصاب . گرفت هيأت نظارت بر پروژه خط آهن را بر عهده خواهد

                         ً                            امور مربوط به خط آهن کامال  از اختيار کريم آقا خارج می :     ً         کامال  روشن است
.          ً                                                   شود و عمال  در دست کسی قرار می گيرد که دوست نزديک تيمورتاش است

تجديد سازمان ديوان عالی کشور نتايج بدی برای دارودسته اختالس کنندگانی 
روزنامه ها ارقام مختلفی . ز شکل گرفته بودندداشت که در دوران وزارت فيرو

نفر  ٨٠                                                            ً    از تعداد بازداشت شدگان در وزارت ماليه منتشر کرده اند که جمعا  به 
هرج و مرج کامل بر اين وزارت خانه حاکم است، و گزارش شده که . می رسد

بحران مالی همچنان جدی . مشارالملک، وزير جديد ماليه، در صدد استعفاست
جه کافی برای هزينه های جاری دولت در دست نيست؛ کارمندان است؛ بود

همزمان با . دولت يک يا دو ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند
با اينکه . وزارت ماليه، يک هيأت بازرسی جديد تشکيل شده است» تصفيه«

وزارت دربار در اين هيأت نماينده ای ندارد، گمان می رود تيمورتاش ازطريق 
: در قسمت پايانی اين گزارش می خوانيم» .اوردراين نهاد نيز نفوذ داشته باشدد
درروز . درسوم دسامبر شاهد يکی از جالب ترين روش های اجرايی شاه بوديم«

دوم دسامبر، ژنرال درگاهی، رئيس نظميه، از نمايندگان ديپلماتيک دعوت کرد 
. اجار، به اين زندان بروندکه صبح روز بعد برای بازديد از زندان جديد قصر ق

هنگامی که آنها به اين زندان عالی و مدرن وارد شدند، در کمال تعجب آنها، 
، رئيس جديد نظميه را به آنها )سردار نظام(تيمورتاش ژنرال صادق خان کوپال 

صبح همان روز ژنرال درگاهی به  ١٠معلوم شد که در ساعت ! معرفی کرد
برخی مقامات عالی . او بالفاصله تعيين شده استسرعت روانه زندان و جانشين 

بسياری اذعان دارند که . رتبه نظميه هم به سرنوشت رئيس خود دچار شدند
خصوصيتی شرقی و . فرار دوست دمحم دليل اصلی اين مجازات ناگهانی است
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در گزارش . بسيار ايرانی در تغيير ناگهانی وضعيت تيمورتاش وجود دارد
به پس رفت گام به گام تيمورتاش از  ١٩٢٩نوامبر  ٢٧مورخ  ٩٨٢شماره 

                                                       ً           قدرت اشاره شد؛ آنچه دو هفته پيش واقعيت داشت، اکنون کامال  منسوخ شده 
شاه که چندی پيش وزير دربارش را خوار و ذليل کرد، حاال گويی از . است

برخالف خواست رقيبش کريم آقا، بار ديگر . محترم شمردن او لذت می برد
خط آهن به دست تيمورتاش افتاده است؛ ديوان عالی کشور و امور پروژه 

سازمان جديد بازرسی اکنون تحت نظر او و يا همکارش، داور، است؛ دشمن 
تغييرات در وزارت ماليه نيز اين . اصليش، درگاهی، در زندان به سر می برد

به انتظار را ايجاد می کند که دشمن قسم خورده ديگرش در کابينه، يعنی مشار، 
تأثير اين خوش اقبالی بر تفکر و رفتار اين . زودی معزول يا بی اعتبار شود

در بيست و سوم . مرد برای آنهايی که او را می شناسند پوشيده نبوده است
. نوامبر با يکديگر شام خورديم؛ آنموقع خسته، محتاط و کوفته به نظر می آمد

رفی می کرد، گويی ده سال ولی در سوم دسامبر وقتی سردار نظام را به ما مع
جوان تر شده بود؛ همان لحن سابق رياست در صدايش بود؛ يک بار ديگر 

ً            فرمان می داد و فرمانش سريعا  اطاعت می شد پيروزی در چهره اش می .                            
 )٨(».تابيد

 
راهی جنوب شد و انتظار نمی رفت ] شاه[، باالخره رضا١٩٢٩دسامبر  ٢٩در 

در مدت غيبت شاه، حضرت اشرف «: گرددتا پايان ژانويه به تهران باز
هيچ حادثه ناگواری آرامش فعلی را . تيمورتاش به امور پايتخت رسيدگی می کند

اين آرامش با توجه به آشفتگی امور اجرايی که در گزارش . بر هم نزده است
. توصيف کردم بسيار نامعمول است ١٩٢٩دسامبر  ١٢مورخ  ٩٩٠شماره 

روزها ذهن حضرت اشرف را به خود مشغول  مهمترين مسئله ای که اين
او به من گفت که قرار است ماليات های . ساخته تنظيم بودجه مملکت است

تيمورتاش می خواهد وعده ای را که فيروز به شاه داده بود ... جديدی وضع شود



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٢٨٥                                              ١٦       ت م

  

  

) ٩(».به پنجاه ميليون تومان برساند ١٩٣٣عملی کند و بودجه ايران را تا سال 
 :را اينطور گزارش می کند ١٩٣٠ژانويه  ٣٠شاه به تهران در  هارت بازگشت

 
در حال حاضر هيچ نشانه ای دال بر اينکه تيمورتاش دارد محبوبيت خود را «

در دو هفته گذشته روزنامه ها مطالب ... نزد شاه از دست می دهد وجود ندارد
ی ايران رئيس بانک شاهنشاه. زيادی درباره کم شدن ارزش قران منتشر ساختند

ً         اطالع داده است که شاه پس از بازگشت از جنوب به شيوه ای واقعا  شرقی به                                                            
                                             ً                           مشاورانش دستور داده که بايد ارزش قران را فورا  باال ببرند و تا هشتم فوريه 

پيش از آنکه شاه وارد تهران ... به آنها وقت داده است تا طرح آن را آماده کنند
ژانويه  ٢٧سرکرده شورشی های بلوچ، در  ،]خان[شود شايع شد که دوست دمحم

وزارت خارجه استحضار دارد که دوست دمحم که چندی پيش . تيرباران شده است
در يک اردوی شکار پس از کشتن يکی از نگهبان ها به همراه خدمتکارش 

يکی ...                                                      ً          متواری شده بود، در اواخر دسامبر در نزديکی سمنان مجددا  دستگير شد
مورد اعدام دوست دمحم شنيده می شود اين است که او در يک  از شايعاتی که در

دادگاه نظامی به حبس ابد و خدمتکارش به اعدام محکوم شدند؛ پس از آنکه حکم 
مزبور را به شاه تلگراف کردند، شاه پاسخ داد که سرکرده شورشی های بلوچ 

. دمستحق اين بخشش نيست و بايد پيش از بازگشت شاه به تهران اعدام شو
فوريه هيچ مطلبی در مورد دوست دمحم، محاکمه و اعدامش  ۶روزنامه ها تا 
در اين تاريخ اعالم شد که دوست دمحم بنابر حکم دادگاه نظامی . منتشر نساختند
 )١٠(».اعدام شده است

  
 الدوله صارم و فيروز شدن آزاد و محاکمه

 
. قع بودظهورمجدد تيمورتاش برای فيروزو صارم الدوله محبوس به مو

کسری بيشتری در انبارهای غله  ١٩٢٩              ً                     همانطور که قبال  اشاره شد، در نوامبر 
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با اينکه اين موضوع ربطی به پرونده فيروز نداشت، اما وضع او را . کشف شد
ً               آشکار شدن اختالسی جديد در انبار غله مسلما  ذهن شاه را به «: وخيم تر کرد                                         

ً             اختالس های قبلی و طبيعتا  شاهزاده فيرو همانطور که در . ز معطوف ساخت                       
ذکر شد، کاهش مراقبت های  ١٩٢٩سپتامبر  ٣٠مورخ  ٩۴۶گزارش شماره 

شديد از شاهزاده معزول اميد آشتی شاه و فيروز را زنده کرده بود، اما حوادث 
 گزارش شده. اخير منجر به تشديد شرايط حبس فيروز شده است

ی چشمشان دور شود، حتی است که نگهبان هايش هرگز نمی گذارند از جلو
 ١١ويليامسن در گزارش مورخ ) ١١(».يکی از نگهبان ها در اتاق او می خوابد

شايع شده است که وزير سابق ماليه، فيروز، از «: می افزايد ١٩٣٠ژانويه 
برغم . حبس آزاد شده، ولی هنوز اجازه ندارد با خانواده اش مراوده داشته باشد

بار، بعيد به نظر می رسد که او بار ديگر مورد حمايت های صادقانه وزير در
، هيو ميالرد، دبير دوم ١٩٣٠مارس  ٢٢در ) ١٢(».اعتماد شاه قرار بگيرد

       ً          احتراما  به پيوست «: سفارت امريکا، محاکمه فيروز را اينطور گزارش می کند
 ١٨ترجمه اليحه ای را برايتان ارسال کنم که توسط داور، وزير عدليه، در 

به مجلس ارائه و در آن از مجلس تقاضا شده است با محاکمه  ١٩٣٠مارس 
فيروز، وزير سابق ماليه، به اتهام ارتشاء توسط ديوان عالی کشور موافقت 

ً                         به همراه اين اليحه گزارشی طوالنی و نسبتا  پيچيده شامل شواهدی عليه . شود                                       
تومان  ۵٠٠٠فيروز ارايه شده است که نشان می دهد فيروز رشوه ای به مبلغ 

بنابر قانون اساسی، وزرا تنها در صورت اجازه مجلس در . دريافت کرده است
با اينکه فيروز هم اکنون وزير نيست، اين قانون . ديوان عالی محاکمه می شوند

شامل حال او می شود زيرا او متهم است که در زمان وزارتش مرتکب اين جرم 
يکديگر و هر دو از صميمی  از آنجا که داور و فيروز دوستان نزديک. شده

ترين دوستان تيمورتاش هستند، که می گويند بارها فيروز را نجات داده است، 
بسياری بر اين باورند که با اشاره شخص شاه چنين اليحه ای به مجلس ارايه 

هاوارد، دبير امور شرقی سفارت بريتانيا نيز همين عقيده را . تی. جی. شده است
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ن مبلغ ناچيزی مبنای اتهامات عليه فيروز قرار گرفته، که اينکه چرا چني. دارد
. گمان می رود اختالس های او بسيار بيشتر از اينهاست، هنوز معلوم نيست

تومان شواهد و ادله محکمه پسند وجود  ۵٠٠٠شايد به اين دليل که در مورد اين 
مبلغ کل در اين باره آقای هاوارد به اين سفارتخانه خبر داد که . داشته است

ً                               اختالس از انبارهای غله تقريبا  نهصد هزار تومان برآورد شده است تفسير .                             
              ً                                                          ديگری، که قطعا  با خلق و خوی ايرانی ها هم سازگاری دارد، اين است که اتهام 
مذکور عليه فيروز به داليل معکوس انتخاب شده اند، چرا که فيروز به راحتی 

 فاع کند و چنين اتهامی در حقيقت برایمی تواند در برابر اين اتهام از خود د
اآلن خيلی زود است که . تبرئه شدن، و نه محکوم کردن او، انتخاب شده است

من احساس می کنم که اين قضيه ... در مورد اين قضيه به قضاوت بنشينيم، ولی
با اينکه تا . فقط برای آن است که بخشی از ثروت فيروز را از دستش دربياورند

ای دال بر دخالت تيمورتاش در اين مسئله مشاهده نشده است، ولی  کنون نشانه
همانطور که در باال ذکر شد، می گويند که او بارها به کمک دوستش شتافته، و 

 )١٣(».                           ً                           اگر فيروز محکوم شود، مطمئنا  به نفع تيمورتاش نخواهد بود
 

 ٣خ چارلز هارت، وزيرمختار جديد امريکا در ايران، در گزارش کوتاه مور
ً                                       احتراما  به اطالع می رساند که فيروز ميرزا، وزير «: می نويسد ١٩٣٠می         

سابق ماليه ايران، در اول می به اتهام رشوه خواری به انفصال از تمام مناصب 
تومان جريمه نقدی، که می  ۵٨٠٨دولتی، چهار ماه حبس تأديبی و پرداخت 

افت کرده، محکوم گويند سه برابر مبلغی است که به طور غيرقانونی دري
هارت . آزاد شدند ١٩٣٠ژوئن  ٧فيروز و صارم الدوله هر دو در ) ١۴(».شد

: خود می نويسد ١٩٣٠ژوئن  ١٧در مورد آزادی صارم الدوله در گزارش 
شايع شده است که يک يا دو هفته پيش مستوفی توانست صارم الدوله را که از «

را تنظيم کرده  ١٩١٩رارداد بستگان سببی اوست و به همراه فيروز و وثوق ق
. البته هيچوقت دست از سر فيروز برنداشتند) ١۵(».بودند از حبس دربياورد

، يعنی بيش از يک سال پس از آزادی ١٩٣١جوالی  ١١گزارش هارت در 
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ً                                    احتراما  به اطالع می رساند که يکی از روزنامه «: فيروز، از اين قرار است        
ه فيروز مقاله ای منتشر ساخته که از های تهران به نام کوشش درباره قضي

محتوای آن استنباط می شود که فرق روی کار بودن فيروز در اداره ارزاق و 
البته اين . انفصال او از تمام مناصب دولتی مازاد گندم است و نه کمبود آن

روزنامه نامی از شاهزاده فيروز نبرده است، ولی طی اظهاراتی درباره 
بوشل گندم ايران به  ٠٠٠/۵٠جی مبنی بر صادرات درخواست يک شرکت خار

از زمانی که امور ارزاق به نظم و قاعده درآمده است، «: آلمان نوشته است
متوجه شده ايم که توليد ما چندين برابر بيشتر از مصرفمان است، و اينکه اين 

کوشش در ادامه می » ...ميزان اضافی يا فاسد می شود و يا به هدر می رود
 شرايط آشفته ارزاق در سالهای گذشته، و شرايط«: نويسد

، همه را به اين ]١٩١٩تا  ١٩١٧قحطی سال های [اسفناک آن در دوران قحطی 
»» .نتيجه رسانده بود که توليد غله در ايران کفاف مصرف داخلی را نمی دهد

بديهی است که خشکسالی و قحطی در هر کشوری «: اين روزنامه می افزايد
خ دهد، و اگر ايران در گذشته دچار اين باليا شده، به اين دليل ممکن است ر

در » .نيست که نمی تواند برای برآوردن نيازهای داخلی اش گندم کافی توليد کند
شاهزاده فيروز که رياست اداره ارزاق را «: مورد فيروز چنين می خوانيم

ر فرمانيه، در داشت و محکوم به اختالس شد، هم اکنون در باغ دورافتاده اش د
هشت مايلی شمال شرق تهران زندگی می کند، و به ندرت در خيابان ها ديده می 

                                            ً                    در هيچيک از مراسم عمومی شرکت نمی کند و ظاهرا  تبعيد از ميان مردم . شود
را به عنوان چيزی که انتظارش می رفت پذيرفته است؛ اگر چه هرگز خود را 

طی  ١٩٣٨ژانويه  ١۵رت در انگ) ١۶(».مستحق اين مجازات نمی داند
                        ً       بنابر اخبار يک منبع کامال  موثق، «: تلگرامی قتل فيروز را گزارش می کند

شاهزاده فيروز، پسر بزرگ فرمانفرما، چند روز پيش به صورت مشکوکی به 
اين حادثه منجر . قتل رسيد؛ اين در حالی بود که او تحت نظر دولت قرار داشت

ه به توانايی اش حسادت می کرد و از نفوذ به حذف مردی شد که شاه هموار
  )١( )١٧(».بالقوه اش هراس داشت
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  ايران نفت  چپاول و غارت سال چهل
 
ت بر اساس اسناد وزار» رضا شاه و بريتانيا« ديگر خود  دمحم قلی مجد درکتاب 

 ١٩٥١چهل سال غارت وچپاول  انگليس و نفت ايران، « درباره خارجه آمريکا
 : رده است آو»  ١٩١١ -
مطالب زيادی در ارتباط با تاريخچه نفت ايران نوشته شده است؛ از جمله  

ِ          چندين جلد کتاب درباره تاريخچه شرکت نفت انگليس، توسط خود  آن شرکت                                                        
عالوه . ولی نقص عمده اين کتب تاريخی، فقر داده هاست) ١.(منتشر شده است

مدارک منتشره از سوی انگليس                                 ً            بر اين، برخی از اين مورخان عمدتا  بر اسناد و 
با وجود اين، گزارش . تکيه کرده و بدين ترتيب از اعتبار کار خود کاسته اند

        ً                      که ظاهرا  توسط بانک جهانی تهيه » ملی شدن صنعت نفت ايران،«محرمانه 
شده بود و در آرشيو وزارت خزانه داری اياالت متحده پيدا شد، منبعی غنی از 

) ٢.(به دست می دهد ١٩٥١تا  ١٩١١ايران از سال داده ها را درباره نفت 
                               ً    ، نشان می دهد که سند فوق احتماال  در ١٩٥٢تاريخ اين گزارش، يعنی فوريه 

برای آشنايی با وضعيت نفت ايران  ١٩٥٣تا  ١٩٥١طول بحران نفتی سال های 
مندرج در سند حکايت از توجه مفرط  ++قرار گرفته، و جزئيات مورد استفاده

 . يکا به نفت ايران دارددولت آمر
مطالب زيادی نيز درباره به اصطالح توسعه اقتصادی و مدرنيزه کردن ايران 

بانک . نوشته شده است ١٩٤١تا  ١٩٢١توسط رضا شاه در بين سال های 
جهانی در گزارشش به بررسی تأثير صنعت نفت ايران بر اقتصاد کشور می 

                       ً ميليون نفری ايران عمدتا   ١٨ا ت ١٣سال اخير، جمعيت  ٤٠در طول «: پردازد
برغم وفور مواد . به کشاورزی و تجارت و توليد منسوجات اشتغال داشته اند

خام، نيروی کار و دسترسی به دريا، هيچگونه صنايع سنگين يا کارخانه توليد يا 
شايد هيچ کشور ديگری . فراوری مواد خام بجز نفت در اين کشور وجود ندارد

با داشتن منابع قابل مقايسه با ايران از لحاظ توسعه اقتصادی در جهان نباشد که 
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معهذا، اين کشور بدون شک دارای بزرگترين . به اين اندازه عقب افتاده باشد
ولی اين صنعت . عمليات نفتی منسجم با پايين ترين هزينه توليد در جهان است

شرفت در اين گزارش فقدان پي» نفت چه سهمی در اقتصاد ايران داشته است؟
که به اندازه  -سی سال اخير در ترکيه«ايران را با پيشرفت اقتصادی سريع 

متأسفانه، ) ٣.(مقايسه می کند» ايران از موهبت منابع طبيعی برخوردار نيست
 . اقتصاد ايران هيچ سودی از نفت نبرده بود

درآمدی  ١٩٢٠تا  ١٩١١از سال . شروع شد ١٩١١توليد نفت در ايران در سال 
از محل دريافت حق االمتياز ) ميليون دالر ٦/١معادل (هزار ليره  ٣٢٥لغ بر با

ميليون دالر  ٦٠اين مبلغ به  ١٩٣١تا  ١٩٢١از سال . نفت نصيب ايران شد
تا  ١٩٤١ميليون دالر، و از سال  ١٢٥به  ١٩٤١تا  ١٩٣١رسيد؛ از سال 

) ١٩٤١-١٩٢١(در دوره حکومت رضا شاه . ميليون دالر رسيد ٢٥٠به  ١٩٥١
 . ميليون دالر بود ١٨٥درآمد ايران از محل دريافت حق االمتياز نفت بالغ بر 

 ١٩١١(  ساله ٤٠درآمد حاصله از محل دريافت حق االمتياز در طول کل دوره 
کل سود اعالم . ميليون دالر می شد ٤٣٥ميليون ليره يا  ١١٣بالغ بر ) ١٩٥١تا 

د شرکت های تابعه، در طول اين شده شرکت نفت انگليس و ايران، منهای سو
به عبارت ديگر، فقط نزديک به هشت درصد . دوره پنج ميليارد دالر بوده است

 . از کل سود محاسبه شده از سوی شرکت نفت عايد ايران شد
بر اساس اين برآوردها، شرکت «: گزارش بانک جهانی آشکار می سازد که

             ّ             وأم با حسن ني ت تعهداتش در با عدم اجرای درست و ت] نفت انگليس و ايران[
چارچوب امتياز دارسی؛ و با مهندسی کردن نحوه تعويض امتياز دارسی با 

ميليون دالر  ١٢٠٠، ايران را از درآمدی بالغ بر ١٩٣٣قرارداد نامطلوب سال 
تا  ١٩١١با معيارهای سال های ) ٤(».محروم ساخت] ميليارد دالر ٢/١معادل [

ميليارد دالر درآمدی غيرقابل  ٢/١ثل ايران، ، و برای کشور فقيری م١٩٥١
ميليون دالر  ٢٠، کل مخارج دولت ايران فقط ١٩٢٥   ً        مثال  در سال . تصور بود
اين گزارش می افزايد که ميزان واقعی چپاول ثروت نفتی ايران به . بوده است

ميليارد دالری است که بر اساس آمار و  ٢/١دست انگليس به مراتب بيشتر از 
 . نتشره از سوی خود شرکت برآورد شده استارقام م
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در اين فصل ابتدا به بحث درباره امتياز دارسی و تعويض آن با قرارداد سال 
می پردازيم، و سپس درباره نحوه سرقت نفت ايران توسط انگليس  ١٩٣٣

 . توضيح می دهيم
 ١٩٤١تا  ١٩٢١در فصول باقيمانده نيز نشان خواهيم داد که در طول سال های 

ميليون دالری را که انگليسی ها به  ١٨٥رضا شاه چگونه بخش عمده ای از 
ايران پرداخته بودند، سرقت کرد و آنها را به حساب های بانکی خود در لندن، 

 ١٩٤١تا  ١٩١١تاريخ سی ساله نفت ايران از سال . سوييس و نيويورک ريخت
 .را به درستی می توان سی سال غارت و چپاول ناميد

  
 دارسی ازامتي

  
، يک تبعه انگليس به نام ويليام ناکس دارسی، امتياز شصت ١٩٠١در ماه مه 

ساله ای برای حق انحصاری اکتشاف، استخراج، و تصفيه فراورده های نفتی، 
و همچنين حق انحصاری احداث خط لوله نفت در کل ايران بجز پنج استان 

ياز مساحتی در حدود حوزه اين امت. شمالی هم مرز روسيه را به دست آورد
در عوض، صاحب «. هزار مايل مربع از خاک ايران را در بر می گرفت ٤٠٠

 ١٠٠در حدود [هزار ليره  ٢٠موافقت نمود که مبلغی معادل ] دارسی[امتياز 
شرکت «درصد مالکيت  ١٠       ً                            را نقدا  و سهام پرداخت شده ای معادل ] هزار دالر

عالوه بر اين، صاحب امتياز موافقت . درا به ايران تأديه کن» اول بهره برداری
پس از . درصد کل سود به ايران بپردازد ١٦نمود که حق االمتيازی برابر با 

کل دارايی های شرکت، چه در ايران و چه در خارج «انقضای مدت اين امتياز، 
در شرايط ) ٦(، ) ٥(».از ايران، در اختيار دولت ايران قرار خواهد گرفت

 . تياز از پرداخت ماليات بر درآمد در ايران معاف نشده بودامتياز، صاحب ام
به مدت شصت سال در طول دوره حکومت سلسله پهلوی تا به امروز رسم بر 

علی دشتی در  ١٩٣١   ً        مثال  در سال . اين بوده که امتياز دارسی را تقبيح کنند
سی سال پيش، دربار نادان، فاسد و سياه «: روزنامه شفق سرخ می نويسد

مردم بر ضد اين دربار، که . امتياز دارسی را اعطا کرد] ظفرالدين شاه قاجارم[
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. فقط يکی از جناياتش اعطای امتياز فوق بود، شوريدند و رژيم سرنگون شد
به هيچوجه . طالی ايران به شکل نفت همچون سيلی از مملکت خارج می شد

به نام  انصاف نيست که صاحب ثروت از گرسنگی بميرد، و ثروت های او
نمی گوييم که دولت ايران امتياز فوق . امتياز دارسی خرج تجمالت ديگران شود

در . بلکه حرف مان اين است که بايد در اين امتياز تجديد نظر شود را لغو کند،
شصت سال بعد، يعنی در سال ) ٧(».اين معامله، بدجور فريب مان داده اند

        ً                     اشت؛ مثال  در کتاب نفت، قدرت و ، نيز اين انتقادها هنوز هم ادامه د١٩٩٢
لم ِ   اخالق نوشته مصطفی ع                                  ً         ولی، به نظر می رسد که حقيقت کامال  خالف اين .                  

                 ً                                        امتياز دارسی کامال  به نفع ايران بود؛ و حکايت از هوشمندی و . بوده است
در گزارش . مهارت های مظفرالدين شاه و وزرايش در مذاکره با خارجيان دارد

 : بانک جهانی آمده است
برای  -اگر به احسن وجه از سوی صاحب امتياز اجرا می شد - شرايط قرارداد

ايران بسيار مطلوب بود، و در واقع از آن زمان تاکنون هيچ شرايطی بهتر از 
امتياز فوق ترتيبی فراهم می آورد که دارسی می . آن به ايران پيشنهاد نشده است

از مالکيت شرکت و درصد  ١٠توانست به موجب آن در ازای واگذاری 
درصد کل  ٢٥حاصله يا به عبارت ديگر نزديک به  درصد ازسود ١٦پرداخت 

در طول شصت سال . عوايد به ايرانی ها، يک صنعت نفت در ايران تأسيس کند
درصد عوايد آن بهره مند می شد، و در  ٧٥اعتبار امتياز، صاحب امتياز از 

رکت، چه در ايران و چه در مالکيت و کنترل همه دارايی های ش ١٩٦١سال 
ارزش دارايی  ١٩٥٠در سال . ...خارج از ايران، به ايرانی ها واگذار می شد

 ) ٨.(های مزبور بر مبنای هزينه های اوليه بالغ بر يک ميليارد دالر بود
ِ                                   معنای اين حرف آن بود که ارزش بازار  دارايی های فوق به مراتب بيشتر از                                   ١ 

 .  برای خريدو نصب و راه اندازی آنها هزينه شده بود                      ً ميليارد دالری بودکه عمال  
بيش از حد «از همان ابتدا، انگليسی ها شرايط امتياز دارسی را برای ايرانی ها 

مجله اکونوميست چاپ لندن بعدها امتياز دارسی ) ٩.(می دانستند» سخاوتمندانه
سندی «رد، را با توجه به جايگاهی که نفت ايران در بازار جهانی به دست آو

، صاحب امتياز، با مشارکت شرکت ١٩٠٩درسال ) ١٠.(توصيف کرد» بچگانه
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-Angloنام انگليسی آن (نفت برمه، شرکت نفت انگليس و ايران را تاسيس کرد 

Persian Oil Company (APOC(  بود که بعدها بهAnglo-Iranian Oil 

Company (AIOC( بر يک ميليون سرمايه شرکت جديد بالغ .) تغيير نام داد
عالوه بر اين، حق اکتشاف، توليد، تصفيه، و فروش در قبال پرداخت . دالر بود

. حق االمتياز معينی از شرکت اول بهره برداری به شرکت مزبور انتقال يافت
ايران ناگهان دريافت که ديگر «: آنگونه که در گزارش بانک جهانی آمده است

درصدی  ١٠ی ندارد، و فقط منافع درصدی اش را در بخش عمليات ١٠منافع 
حق االمتيازهايی که شرکت اول بهره برداری از شرکت نفت انگليس و ايران 

حربه تأسيس دو شرکت اولين گامی بود که . دريافت می کرد، عايدش می شود
برای کاهش منافع ايران در قراردادی که بيش از حد سخاوتمندانه  انگليسی ها

عالوه بر اين، حق االمتيازهايی که شرکت نفت . دمی دانستند، به کار بردن
انگليس و ايران به شرکت اول بهره برداری می پرداخت، در صورت هزينه ها 

درصد حق االمتياز بود،  ١٦منظور و بدين ترتيب از سود شرکت که مشمول 
 ) ١١(».کسر می شد

 ١٩١٤شيطنت سياسی انگليسی ها و نقض سازمان يافته امتياز دارسی در سال 
دولت انگليس اکثريت سهام شرکت نفت انگليس و ايران را تصاحب کرد، و بعد 

در گزارش بانک . از آن ديگر تمايزی بين شرکت و دولت انگليس وجود نداشت
در طول دوره فعاليت اين شرکت، سياست دولت بريتانيا در «: جهانی آمده است

کمتر صاحب . شدقبال ايران ازسوی شرکت،اگرنگوييم ديکته،هدايت می 
منصب يا شخصيت ايرانی خطر ناخشنود کردن شرکت را به جان می خريد، و 
آنهايی هم که جسارت اين کار را به خود راه می دادند يا مغضوب می شدند يا 
معزول، و شرکت برای تقويت نفوذ و سلطه اش اين عقيده را القاء می کرد که 

ره به کتاب ايران نوين نوشته گزارش فوق با اشا» .قدرت هر کاری را دارد
ايران پر از مأموران «: خاطرنشان می سازد) ١٩٢٧چاپ ) (١٢(وينسنت شيان

تشکيالت بريتانيا در . بريتانيايی، و دادن رشوه شيوه مرسوم انجام کار بود
                                                 ً                      تهران هزينه هنگفتی داشت و مأموران بريتانيايی کامال  آزادانه در انتخابات، 

سفارت بريتانيا در تهران . اسی ديگری مداخله می کردندمجلس، وهر فعاليت سي
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، و تجار و )حتی بزرگتر از برخی سفارت خانه ها در اروپا(بسيار بزرگ است 
» مأمور«کسبه بريتانيايی که درسرتاسر کشور پراکنده اند را می توان به نوعی 

 )١٣(».دانست
گزارش  در. دندانگليسی ها بعد از مدتی دست به کار تضعيف دولت ايران ش

با کمک مقامات دولت بريتانيا که در ايران ] شرکت[«: بانک جهانی آمده است
مستقر بودند خود را به يک قدرت مستقل در درون محدوده مشمول امتيازش 

اين امر به ويژه در مناطقی که فعاليت های حفاری و استخراج نفت » .تبديل کرد
   ً    مثال  در . ختياری، صادق بودصورت می گرفت، يعنی مناطق خوزستان و ب

شيخ فئودال محمره ترغيب می شد که از دولت ايران سرپيچی کند و «خوزستان 
يک شيخ نشين خودمختار در خوزستان تشکيل بدهد و زمين های نفت خيز را 

دولت ايران نيز متن نامه ای . تحت کنترل و صاحب اختياری بريتانيا دربياورد
شيخ خزعل، شيخ محمره، نوشته و در آن تضمين  را که سرکنسول بريتانيا به

داده است که از او در مقابل دولت مرکزی ايران محافظت خواهد کرد، منتشر 
 )١٤(».کرده است

به منظور «: در ارتباط با سران ايل بختياری نيز در اين گزارش آمده است که
کن  جلب حمايت رؤسای ايل، شرکت با اتخاذ سياست تفرقه بينداز و حکومت

مشغول اجرای برنامه سازمان يافته ای برای ترغيب آنها به نافرمانی و حمايت 
شرکت نفت انگليس و ايران حتی دست » .از آنها در مقابل دولت مرکزی است

تا بتواند «به تأسيس يک شرکت تابعه به نام شرکت نفت بختياری زده است 
 )١٥(».برای رؤسای ايل بختياری سهام رايگان منتشر کند

به محض آنکه توليد نفت شروع و ميزان ذخاير نفتی مشخص شد، شرکت از 
 . پرداخت حق االمتياز به ايران خودداری کرد

دولت بريتانيا هنوز وارد صحنه نشده بود که شرکت فشارهای خود را برای 
. اولين گام نپرداختن حق االمتياز به ايران بود. تبديل امتياز دارسی شروع کرد

خرابکاران ) ترکيه عثمانی(ت اين بود که به تحريک دولت همسايه بهانه شرک
هزار دالر  ١٠٠وارده کمتر از  زيان های اگرچه. خطوط لوله را شکسته اند

، شرکت آن را بهانه کرد و به مدت پنج سال حق ]هزار ليره ٢٠در حدود [بود 
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. ن دالر شدميليو ٢االمتيازی به ايران نپرداخت و حتی مدعی غرامتی برابر با 
امتياز آمده بود که ايران فقط مسئول حفاظت از جان کارکنان و  ١٤در ماده 

اموال شرکت است، ولی مسئوليتی در قبال هر گونه ضرر و زيان خارج از 
يکی ديگر از داليل نپرداختن حق االمتياز آن بود که شرکت . کنترل دولت ندارد

ايی که چاههای نفت در آن حفر درصد حق االمتياز به صاحبان زمين ه ٣بايد 
امتياز، صاحب امتياز موظف بود که مبلغی  ٣به موجب ماده . می شد بپردازد

بابت استفاده از زمين های خصوصی که برای حفاری از آنها استفاده می شد به 
 )١٦.(مالکان آن بپردازد

 شرکت نفت انگليس و ايران با نقض فاحش امتياز دارسی عوايد ايران از محل
اين شرکت دست به تأسيس . دريافت حق االمتيازهايش را به شدت کاهش داد

سودهای حاصله را به جيب خود شرکت می «چندين شرکت تابع زد که 
شرکت بخش بسيار عظيمی از سود را به حساب های «عالوه بر اين، » .ريخت

 اندوخته متعددی سرازير می کرد که برای تأمين بودجه طرح های عظيم توسعه
اندوخته اين حساب ها که . اش در خارج از ايران مورد استفاده قرار می گرفت

از جريان روزافزون سودهای شرکت انباشته می شد، به سرعت رو به رشد 
سهم سود حاصله از نفت ايران در گسترش فعاليت های شرکت را می . نهاد

ايه شد، ار ١٩٢٤توان از گزارش ساليانه رئيس هيأت مديره آن که در سال 
ميليون  ١٩، مبلغی حدود ١٩١٤از زمان سودآور شدن امتياز در سال «: فهميد

دالر از محل عوايد فوق را برای صرف هزينه های سرمايه ای مورد استفاده 
قراردادی  ، شرکت نفت انگليس و ايران١٩١٤در سال ) ١٧(»».قرار داده ايم

» به قيمت تمام شده«نيا برای تأمين سوخت مورد نياز وزارت درياداری بريتا
امضاء کرد که سود شرکت را به ضرر دولت ايران که قرار بود حق االمتيازی 

صرفه جويی وزارت . درصدی از سود شرکت دريافت کند، کاهش می داد ١٦
 ٥٠٠بالغ بر  ١٩٥١تا  ١٩١٤درياداری از محل اين تخفيف در طول سال های 

ميليون دالر حق االمتيازی بود  ٤٣٥ ميليون دالر می شد که خيلی بيشتر از کل
 )١٨.(به ايران پرداخت شد ١٩٥١تا  ١٩١١که بين سال های 

شرکت نفت انگليس و ايران با انتشار آمار و ارقام گمراه کننده و بی نتيجه 
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گذاشتن تالش های ايران برای بازرسی دفاتر حسابداری اش به طور فاحشی 
ميست در ارتباط با رويه های مجله اکونو. امتياز دارسی را نقض کرد

مبالغ سرمايه گذاری و پرداختی به «که  حسابداری شرکت نفت انگليس و ايران
 : می نويسد» شرکت های تابعه را يکجا ذکر می کرد

که بواسطه سهم دولت در اين امر ذينفع هستند حق دارند به رويه پنهان  مردم
ک رديف نامفهوم در ترازنامه نگاه داشتن اين عمليات مالی مهم که با ارايه ي

از نظر ايران، نتيجه کلی اين . ...شرکت مادر صورت می گيرد، اعتراض کنند
رويه ها فرار از پرداخت حق االمتياز و يا به حداقل رساندن آن و استفاده از 

خودداری شرکت از افشای کامل حساب . وجوه فوق برای توسعه شرکت است
نتشره آشکارا فقط کسر کوچکی از سود واقعی هايش، و اين حقيقت که آمار م

شرکت را نشان می دهد، موجب بی اعتمادی شديد به شرکت و رويه های 
  ) ١٩.(حسابداری اش می شود

 
 : در گزارش بانک جهانی آمده است که

که به  سودهايی برغم قيمت بسيار نازل نفت فروخته شده به وزارت درياداری و
می شود، حساب های شرکت حکايت از سود قابل جيب شرکت های تابعه ريخته 

توجهی دارد؛ چنانکه اظهارات سر چارلز گرينوی، رئيس هيأت مديره شرکت، 
 ٦دارايی مازادی در حدود  ١٩١٩مارس  ٣١ما تا پايان ) ١(«: نشان می دهد
تا  ١٩٢١در طول سال های مالی ) ٢. (داريم] ميليون دالر ٣٠[ميليون ليره 

 ١٦٠[ميليون ليره  ٣٢انگليس و ايران مبلغی بالغ بر ، شرکت نفت ١٩٢٣
بين سال های ) ٣. (بابت هزينه های سرمايه ای صرف کرده است] ميليون دالر

 ٩٥[ميليون ليره  ١٩، شرکت از محل عوايدش مبلغ ١٩٢٣تا  ١٩١٤مالی 
ميليون و پانصد  ٩بابت هزينه های سرمايه ای صرف کرده و ] ميليون دالر
 )٢٠(».يز به صورت سود سهام و بهره پرداخت کرده استهزار ليره ن

که البته شامل وجوهی نمی شود که به (برغم اين سودهای هنگفت گزارش شده 
با  ١٩٣٣-١٩٣٢، در طول دعوای نفتی )جيب شرکت های تابعه ريخته می شد

، وزير امور ).Sir John Simon(شرکت نفت انگليس و ايران، سر جان سايمن
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انيا، در ژنو اعالم کرد که حق االمتيازهای پرداخت شده به ايران خارجه بريت
بالغ می ) ميليون دالر ٦/١(هزار ليره  ٣٢٥به  ١٩١٩تا  ١٩١٣بين سال های 

مبلغ يک ميليون ليره نيز يکجا  ١٩٢١عالوه بر اين، در سال ) ٢١.(شود
مار و آ. (ليره می رساند ٠٠٠/٣٢٥/١پرداخت شده است که کل مبلغ فوق را به 

 ١٩٢٠تا  ١٩١٣ارقامی که ميلسپو از حق االمتيازهای پرداختی برای سال های 
 ١٩البته اين مبلغ را بايد با ) ٢٢.)(ليره است ٢٨٥/٣٣٣/١                 ً ارايه می دهد جمعا  

 ٥/٩تأمين و » از محل عوايد شرکت«ميليون ليره هزينه های سرمايه ای که 
همين مدت پرداخت شد، مقايسه  ميليون ليره ای که بابت سود سهام و بهره در

ميليون ليره حق االمتيازی  ٣/١با وجود اين، بايد خاطر نشان ساخت که از . کرد
ميليون ليره آن شامل پرداختی بود که به  ١که به ايران پرداخت شد، مبلغ 

بالعکس، حق . صورت گرفت ١٩٢١اسميت در سال  -موجب قرارداد آرميتاژ
ليره، يا  ٧٥٥/٨٣٣/٢به  ١٩٢٥تا  ١٩٢١ال های االمتياز پرداخت شده بين س

 . در سال بالغ می شد) ميليون دالر ٨/٢(ليره  ٧٥١/٥٦٦به طور متوسط 
 

  اسميت - آرميتاژ قرارداد
  

اسميت ناظر بر روابط دولت ايران با شرکت نفت  - آرميتاژ ١٩٢٠قرارداد دسامبر 
، که به ).S. A. Armitage-Smith(اسميت - آرميتاژ. ای. اس. انگليس و ايران بود

انگليس وايران به مستشاری مالی انگليس درايران  ١٩١٩موجب مفادقرارداداوت 
منصوب شده بود، برای حل و فصل اختالفات موجود، ازطرف دولت ايران باشرکت 

ميليون  ١پرداخت ١٩٢٠معروفترين بندقرارداد . نفت انگليس و ايران واردمذاکره شد
متيازهای معوق و حل و فصل ساير اختالفات مربوط به سال ليره برای تسويه حق اال

هزار ليره بود که شرکت  ٩٣٣              ً                    مبلغی که واقعا  به ايران پرداخت شد . های جنگ بود
هزار ليره آن را درحکم پيش پرداخت مربوط به حق  ١٢٥نفت انگليس و ايران 

زار ليره ه ٨٠٨و ) ٢٣(در آوريل همان سال پرداخت، ١٩٢١االمتيازايران درسال
انگرت، کاردارموقت آمريکا . ون اچ. سی. تأديه کرد ١٩٢١الباقی را نيز در دسامبر 

 : می دهددرتهران، دراين باره گزارش 
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 ١       ً                                                            احتراما  ترجمه اطالعيه وزارت ماليه را که در روزنامه ستاره ايران مورخ 
ی از به چاپ رسيده، و حاوی جزئياتی در ارتباط با وجوه دريافت ١٩٢٢ژانويه 

 ٨٠٨به مبلغ ) »شرکت نفت جنوب«معروف به (شرکت نفت انگليس و ايران 
ف سهم ايران از سود شرکت های  ٢.هزار ليره است، تقديم می دارد ّ                             مبلغ معر         

شرکت نفت انگليس و  ١٩٢٠تا سال . تابعه شرکت نفت انگليس و ايران است
 -آقای آرميتاژ ايران از پرداخت سهم دولت ايران خودداری می کرد، تا اينکه

ً                  اسميت، مستشار مالی وقت بريتانيا در دولت ايران، شخصا  مسئله را در لندن                                                     
همگان بر اين باورند که دولت . پيگيری کرد و دستور پرداخت آن را گرفت

بريتانيا به منظور تسهيل فعاليت هيأت مالی خود در ايران، به طور محرمانه به 
ً     شرکت گفته است که اگر واقعا  شک و ِ                             ترديد  بجايی درباره درستی تصميمات                                 

 )٢٤.(شرکت وجود دارد، مايل است اين مسئله به نفع ايران حل و فصل شود
هزار ليره ای که شرکت نفت انگليس و ايران در آن زمان به دولت  ٩٣٣مبلغ 

. ميليون تومان يا يک چهارم کل بودجه دولت بود ٥                  ً       پرداخت کرد، تقريبا  معادل 
                        ً                              بلغ به دست رضاخان که قبال  با کمک انگليسی ها کنترل کامل با افتادن اين م

نيروهای مسلح را نيز به دست گرفته بود حرکت سريع او به سوی برقراری 
 . يک نظام ديکتاتوری در ايران تضمين شد

: بانک جهانی در گزارش خود رعايت حال شرکت را نمی کند و می نويسد
ارت درياداری، ماليات های پرداختی به اين مبلغ در مقايسه با صرفه جويی وز«

درصد  ٣                                  ً                              بريتانيا، و سود تقسيم شده يا مجددا  سرمايه گذاری شده فقط در حدود 
درصد سود  ١٦به موجب امتياز نفت، بايد . از سود شرکت را شامل می شد

فوق به » وجه المصالحه«خالص شرکت به ايران تعلق می گرفت، بنابراين 
) ٢٥(».و در نتيجه ايران هيچگاه آن را تصويب نکرد طور فاحشی ناکافی بود

درصد از مالکيت شرکت به ايران  ١٠عالوه بر اين، به موجب امتياز دارسی، 
 ٨ميليون ليره حداقل مبلغی برابر با  ١بنابراين، ايران بايد بجای . تعلق داشت

 .ميليون ليره دريافت می کرد
سود خالص شرکت نيز با شرکت اسميت همچنين بر سر نحوه تعيين  -آرميتاژ

  سود شرکت بايد پيش از پرداخت ماليات بر . نفت انگليس و ايران به توافق رسيد
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درآمد به دولت بريتانيا محاسبه می شد و همچنين سود حاصل از کليه فعاليت 
سود فقط . های شرکت، هم در داخل و هم در خارج ايران، را شامل می شد

گزارش بانک . حاصل از حمل و نقل نفت با کشتی از اين امر مستثنی بود
معافيت فوق محل اختالف بود؛ زيرا ايرانی ها «: جهانی اينگونه ادامه می يابد

معتقد بودند که ناوگان کشتی ها از محل سودهايی خريداری شده است که دولت 
ترتيب در واقع از سهم  ايران حق السهم خود را از آن دريافت نکرده و بدين

عالوه بر اين، معافيت فوق حربه سهل . سود خود از نفتکش ها محروم می شود
الوصولی در دست شرکت قرار می داد تا به بهانه هزينه هنگفت حمل و نقل 

قابل ذکر است که شرکت نفتکش های . دريايی از پرداخت سود به ايران بکاهد
به قدری در طول جنگ  -يران مالک آن بودکه شرکت نفت انگليس و ا -بريتانيا

توانست اوراق قرضه ای به ارزش  ١٩١٨جهانی اول سود برده بود که در سال 
در عين حال، . ميليون دالر از شرکت نفت انگليس و ايران خريداری کند ٦/٨

سرمايه گذاری ها و پرداخت های شرکت نفت انگليس و ايران به شرکت های 
 )٢٦(».ميليون دالر افزايش يافت ٢٤تابعه اش به ميزان 

اسميت يکی از مفاد اساسی امتياز  - بعدها معلوم شد که قرارداد الحاقی آرميتاژ
درصد سود خالص به دولت ايران، را تغيير  ١٦اوليه دارسی، يعنی پرداخت 

 ٢٧به موجب قرارداد جديد، و تا زمان الغای امتياز دارسی در . داده است
درصد از سود خالصی بود که از سوی  ١٠سهم ايران ، حق ال١٩٣٢نوامبر 

   ً                            مثال ، حق االمتياز ايران برای سال . شرکت نفت انگليس و ايران تعيين می شد
کنسول آمريکا . بود) دالر ٠٠٠/٨٢٥/٢در حدود (ليره  ٢٥٠/٥٦٥مبلغ  ١٩٢٣

درباره عمليات شرکت نفت انگليس و  ١٩٢٤ در بوشهر در گزارشی در ژوئن
هيچ ترديدی در سود هنگفت شرکت نفت «: نوب ايران می نويسدايران در ج

سود شرکت در سالی که گذشت با احتساب نرخ ... انگليس و ايران نيست
به نظر می رسد که . ميليون دالر بوده است ٢٨برابری کنونی ارز در حدود 

انگليسی ها هيچ نگرانی خاصی از بروز مشکل در ميدان های نفتی شان 
همگی متفق القول می گويند که اگر مشکلی در آنجاها بروز کند  ندارند، ولی

بالفاصله با استفاده از نيروهای نظامی از ميدان های نفتی شان محافظت خواهند 
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ميليون  ٢٨از ) ٢٧(».به هر قيمتی که باشد جريان نفت نبايد قطع شود. کرد
ليون دالر بر مي ٨/٢دالر سودی که خود انگليسی ها محاسبه کرده بودند، فقط 

 . اسميت به دولت ايران پرداخت شد -اساس قرارداد الحاقی آرميتاژ
 

  تن هر ازای به شيلينگ چهار
 

مدير مقيم شرکت نفت انگليس و  ،).T. L. Jacks(جکس. ال. طبق گزارش تی
ميانگين حق االمتيازهای پرداختی به ايران به  ١٩٣٠تا  ١٩٢٦ايران، از سال 

ميليون تن  ٦/٥سال رسيده بود، و هر سال به طور متوسط ميليون ليره در  ١/١
حق ). به نقل از گزارش هارت(نفت از ميدان های نفتی استخراج می شد 

شيلينگ بالغ شد که  ٢ليره و  ٦٧٩/٣٢٣/١به  ١٩٣٠االمتياز پرداختی در سال 
طبق آمار و . بود) ميليون ليره ٤/١( ١٩٢٩قدری کمتر از حق االمتياز سال 

، وابسته بازرگانی ).R. E. Lingeman( لينگمن.ئی.ی که جکس و آرارقام
                                                         ُ             انگليس، ارايه دادند کل حق االمتيازی که در اين چهار سال و ن ه ماه پرداخت 

ميليون تن بود، که به عبارتی برابر بود  ٥/٢٦ميليون ليره و کل توليد  ٢/٥شد 
هارت خاطرنشان . تن نفت ٠٠٠/٦٠٠/٥ليره  ٠٠٠/١٠٠/١با ميانگين ساليانه 

شيلينگ  ٤پرداخت می شد برابر با                               ً        می سازد که حق االمتيازی که عمال به ايران
) ٢٨.(به ازای هرتن نفت بود که با حق االمتياز نفت عراق برابری می کرد

ويالرد، کنسول سابق آمريکا درتهران، که درآن زمان رياست بخش . هنری اس
ه آمريکا بر عهده داشت، اشاره امور خاور نزديک را دروزارت امور خارج

می کند که بر اساس آمار وارقام هارت شرکت نفت انگليس و ايران از زمان 
درصد حق  ١٠اسميت به اين طرف فقط  -امضای قرارداد الحاقی آرمتياژ

؛ موری نيز با او هم )درصد ١٦و نه (االمتياز به ايران پرداخت می کرده است 
 )٢٩.(عقيده بود

شيلينگ به ازای هر  ٤، همان ١٩٣٣صل اختالفات نفتی در سال پس از حل و ف
     ً                  ظاهرا  با توجه به قاعده . پرداخت حق االمتياز قرار گرفت» جديد«تن نفت مبنای

در عوض تعيين اين مبنای .                  ً                        درصدی، انگليس قبال  اين مبلغ را پرداخته بود ١٠
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انگليسی ها از  بدين ترتيب. سال ديگرتمديد شد ٣٢جديد، اعتبارامتياز به مدت 
                                                          ً          تعهداتی که درچارچوب امتياز دارسی داشتند رهايی يافتند و عمال  بدون هيچ 

 . هزينه ای مدت اعتبار امتياز فوق را تمديد کردند
 

  تالش های اوليه شرکت نفت انگليس و ايران برای تغيير امتياز دارسی
 

مفاد امتياز  ، شرکت نفت انگليس و ايران مجدانه تالش می کرد تا١٩٢٠از سال 
بيشتراز همه سعی داشت از بند مربوط به انتقال کليه . دارسی را تغيير بدهد

دارايی های شرکت، چه درداخل و چه در خارج، به دولت ايران پس از 
خالص شود، و بعد از آن از تعهد دسترسی  ١٩٦١انقضای اعتبارامتياز در سال 

ی کند تا کسی از سود واقعی ايران به دفاتر و اسناد حسابداری اش شانه خال
عالوه بر اين، . شرکت به دنبال تمديد امتيازش نيز بود. شرکت خبر نداشته باشد

شرکت نفت انگليس و ايران از همان ابتدا نشان داده بود که پرداخت حق 
االمتياز به صورت مبلغ ثابتی به ازای هرتن نفت صادراتی را به پرداخت حق 

در . امتياز دارسی قيد شده بود، ترجيح می دهد السهم از سود شرکت که در
در حالی که مذاکرات مربوط به حق االمتياز «: گزارش بانک جهانی آمده است

در  ١٩٢٠های معوق و شيوه تعيين سود شرکت نفت انگليس و ايران در سال 
اسميت پيشنهاد کرد که مبنای پرداخت حق  -جريان بود، شرکت به آرميتاژ

درصد سود شرکت به مبلغ ثابتی به ازای هر تن نفت صادراتی  ١٦االمتياز از 
اسميت پس از مشورت با کارشناسان به دولت ايران  -آقای آرميتاژ. تغيير کند

با وجود اين، شرکت هر از چند گاه . توصيه کرد که چنين پيشنهادی را نپذيرد
 )٣٠(».پيشنهادهای مشابهی ارايه می داد

 Sir(ت نفت انگليس و ايران آقای سر جان کدمنرئيس جديد هيأت مديره شرک
John Cadman.(  بود که تالش زيادی برای برقراری روابطی مودت آميز با

برای شرکت در  ١٩٢٦سفر او به تهران در آوريل . رضاخان مبذول کرده بود
مراسم تاجگذاری رضاخان وزيرمختار آمريکا، هافمن فيليپ، را بر آن داشت تا 

ورود سر جان کدمن به تهران با مراسم تاجگذاری «: يسددر گزارشش بنو
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مصادف بود، و به همين مناسبت او در جمع هيأت همراه وزير مختار بريتانيا 
شنيده ام که قرار است سر جان کدمن در آينده . در اين مراسم حضور يافت

فکر می کنم او . نزديک رئيس هيأت مديره شرکت نفت انگليس و ايران شود
 )٣١(».مدير شرکت باشد که به ايران، يا حداقل به تهران، آمده باشداولين 

که مذاکرات با جديت بين طرفين جريان داشت، کدمن نيز  ١٩٢٩در اوايل سال 
، کاردار موقت ).R. S. Wallace Treat(واالس تريت. اس. آر. به تهران آمده بود
ِ             هم دولت ايران و هم س ر جان در ارت«: آمريکا، می نويسد  باط با پيشرفت                   

از طرف ايرانی شنيده ام که . مذاکرات شان با احتياط کامل صحبت می کنند
پيشرفت زيادی در اصالح شرايط امتياز دارسی مربوط به حوزه عمل امتياز 

عالوه بر اين، . ...شرکت؛ و همچنين افزايش حق االمتياز صورت گرفته است
ن حاال تالش دارد تا مدت اعتبار شنيده ام که شرکت نفت انگليس و ايران از همي

 )٣٢(».امتياز را تمديد کند
شايعاتی که درباره مذاکرات شرکت نفت انگليس و ايران و دولت ايران بر سر 

نيز ادامه  ١٩٢٩اصالح شرايط امتياز بر سرزبان ها افتاده بود حتی بعد از سال 
ه از زمان ويالرد، کنسول آمريکا در تهران، گزارش داد ک. هنری اس. يافت

، شايع ١٩٣٠مه  ١٣سلب انحصار چاپ اسکناس از بانک شاهنشاهی ايران در 
شده است که شرکت نفت انگليس وايران درحال مذاکره برای تمديد اعتبار 

سال ديگر است و درعوض آن حق السهم ايران از سود  ٥٠امتيازش به مدت 
عالوه بر اين، . درصد افزايش خواهد يافت ٢٤تا  ٢٠درصد به  ١٦شرکت از 

ميليون ليره به منظور تأمين هزينه  ١٠وامی به مبلغ «دولت ايران قراراست 
ويالرد توضيح می دهد که اين شايعات را از . دريافت کند» ساخت خط آهن

 : منابع موثق شنيده است و گزارش خود را اينگونه به پايان می رساند
ت شود، بدون شک بسيار تأثيراين اخبار برمردم ايران، اگرصحت آنها ثاب

نامطلوب خواهد بود؛ علی الخصوص درجنوب ايران که احساسات ضد انگليسی 
اززمانی که انحصاراسکناس ازبانک شاهنشاهی . گسترده ای درآنجا وجود دارد

ايران درماه مه سلب شد، مردم مشتاقانه ازاحتمال لغو قرارداد شرکت نفت 
ن در حرکت به سوی رهايی از استثمار انگليس و ايران در حکم گام بعدی ايرا
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                                 ً                تمديد قرارداد، بجای لغو آن، مسلما  بخش عمده ای از . خارجی حرف می زنند
  )٣٣.(                    ً                  جمعيت ايران را شديدا  سرخورده خواهد کرد

پيشنهادی که ويالرد در گزارش خود به آن اشاره کرده بود به قرارداد سه ستاره 
تسليم دولت ايران  ١٩٢٩ن در سال معروف بود که شرکت نفت انگليس و ايرا

شرکت پيشنهاد کرده بود که بجای پرداخت درصد ثابتی از سود، به ازای . کرد
در اين قرارداد ماده ای «. شيلينگ به ايران بپردازد ٥تا  ٤هر تن نفت توليد شده 

درصد سهام شرکت را تصاحب کند،  ٢٥قيد شده بود که دولت ايران می تواند تا 
دولت ايران به دليل بی . دت امتياز تا سی سال ديگر تمديد می شدضمن آنکه م

اعتمادی به رويه های حسابداری شرکت و همچنين درخواست شرکت برای 
در واقع دولت ) ٣٤(».پيشنهاد شرکت را رد کرد ١٩٨٩تمديد امتياز تا سال 

        ّ او با رد  . ايران در آن زمان فقط يک نفر بود، يعنی عبدالحسين تيمورتاش
 . پيشنهاد شرکت نفت انگليس و ايران پا به عرصه خطرناکی نهاده بود

شرکت نفت انگليس و ايران از تالش برای تغيير شرايط امتياز دارسی دست 
جکس، شايعات جديدی . ال. هارت، با اشاره به صحبت هايش با تی. برنداشت

ها بود، را که درباره مذاکره شرکت برای تمديد اعتبار امتياز بر سر زبان 
با توجه به (ولی آقای جکس در ارتباط با اين شايعه که شاه «: گزارش می دهد

حاضر است در قبال دريافت پنج ميليون ) اينکه مجلس آلت دستی بيش نيست
ليره امتياز شرکت را تمديد کند، گفت که ترديدی ندارد که اعليحضرت در قبال 

         ً هارت بعدا  ) ٣٥(».م خواهد داددريافت چنين مبلغی با کمال ميل اين کار انجا
می گويند «: درباره مذاکرات تمديد امتياز شرکت نفت انگليس و ايران می نويسد

که حضرت اشرف تيمورتاش در طول اقامتش در لندن حتی درباره تجديد امتياز 
نيز صحبت نخواهد کرد؛ زيرا، از قرار معلوم، نگرشی که در محافل عالی 

سختگيرانه است که از سرگيری مذاکرات پر سر و  وجود دارد چنان] ايران[
 روشن است که تا) ٣٦(».در تهران را غير ممکن می سازد ١٩٣٠صدای سال 
شرکت نفت انگليس و ايران هيچ موفقيتی در اصالح شرايط  ١٩٣١اواخر سال 

  . امتياز دارسی به دست نياورده بود
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  ١٩٣٠-١٩٣١ شمال، نفت امتياز و ديکسن .ام مکس

  
، نماينده آمريکايی ) Max M. Dixon(ديکسن. ، مکس ام١٩٣٠ر ماه مارس د
ِ            شرکت نفت  باند و شئر«        «) The Petroleum Bond and Share Corporation. (

با )            ِ  حسن مصطفی ب يگ(نيويورک همراه با شخصی به نام حسين مصطفی اف 
فت هدف کسب امتياز نفت در پنج استان شمالی که در حوزه امتياز شرکت ن

                    ً                   تالش های ديکسن نهايتا  نافرجام ماند، ولی . انگليس و ايران نبود وارد تهران شد
مذاکراتی که با تيمورتاش، فروغی، و ديبا، حسابدار دربار، انجام داد تا حدودی 
 نظام رشوه رادرمحافل عالی مملکت ونحوه تقسيم آن بين رضاشاه و زير

. آگوستين دبليو. می کند ، روشن١٩٣١-١٩٣٠دستانش، حداقل تا سال های 
گفتگوهای آقای ديکسن با «: فرين، کنسول سابق آمريکا درايران، می نويسد

مقامات ايرانی درباره امتياز نفت شمال حکايت تازه و غريبی است، که می 
 )٣٧(».توانيد آن را دراسناد محرمانه وزارت بيابيد

با تيمورتاش، وزير ديکسن پس ازورودش به تهران خيلی زود مذاکرات خود را 
خوشبختانه ديکسن وزير مختار آمريکا، چارلز . دربار رضا شاه، شروع کرد

هارت، را در جريان کامل مذاکراتش قرار داده و هارت نيز با وظيفه . سی
هارت با اشاره . شناسی همه ماجرا را به وزارت امور خارجه گزارش کرده بود

نفتی بين ديکسن و تيمورتاش می به صحبت هايش با ديکسن درباره مذاکرات 
 : نويسد

آقای ديکسن گفت که اميدوار است طی چند هفته آينده بر سر امتياز نفت با وزير 
دربار به توافق برسد، و اينکه مسئله اصلی مبلغ پولی است که بايد برای کسب 

وقتی . در اين ارتباط گفت که تيمورتاش فقط عامل شاه است. اين امتياز بپردازد
او پرسيدم که آيا مقامات ايرانی هيچ ابايی ازطرح مسئله پرداخت پول برای  از

هيچ اشاره ای به ] ديکسن. [                                    ً       کسب امتياز نداشتند، گفت که خير، کامال  بر عکس
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مسئله پرداخت پول نکرده بود، و وقتی مقام مسئول طرف مذاکرات، آنگونه که 
بگيرد، او پاسخ  صورت» پيش پرداختی«خودش توصيف می کند، خواست تا 

ولی . ندارند» پيش پرداخت«داده بود که شرکت های آمريکايی عادت به دادن 
، طبق معمول، حاضر جوابی کرده و گفته بود که ]تيمورتاش[آن مقام مسئول 

در مطبوعات خوانده است که حتی يکی از وزرای آمريکا هم از يک شرکت 
ن به بعد ديگر هيچ ابايی برای از آ. گرفته است» پيش پرداخت«نفتی آمريکايی 

صحبت بر سر اين مسئله نداشتند؛ در واقع آن مقام ايرانی صادقانه گفته بود که 
در ايران هيچ کس نمی داند چه وقت مقامش را از دست می دهد و به همين 
خاطر احساس می کرد که بايد در صورت لزوم برای تضمين يک دوران 

آقای . جايی که می تواند کيسه اش را پر کند بازنشستگی بی دغدغه در اروپا تا
ديکسن افزودکه به خاطر تجربه اش در ترکيه انتظار داشت که پيش از رسيدن 

 . مجبور باشند کلی حاشيه بروند» پيش پرداخت ها«به مسئله 
هارت سپس به شرايط مطرح شده در مذاکرات می پردازد، و می نويسد که سهم 

 : ی با ميزان رشوه پرداختی داشتايران از نفت رابطه معکوس
به مدت دو يا سه » شرکت باند و شئر«قرار بود امتياز با اين شرط داده شود که 

سال به اکتشاف نفت بپردازد و اگر تالش هايش بی نتيجه ماند بتواند امتياز را 
هزار  ٥٠آقای ديکسن در ابتدا به سفارت گفت که می تواند با پرداخت . لغو کند
درصد کل نفت خام توليد شده به  ٨تياز فوق را با حق االمتيازی برابر دالر ام

درصد  ٥هزار دالر بپردازد و حق االمتياز را به  ١٠٠دست آورد، و يا اينکه 
می دادحق  از آنجا که وزير دربار ترجيح. کل نفت خام توليد شده کاهش بدهد

همانطور که  -يين شوداالمتياز بر مبنای درصد ثابتی از نفت خام توليد شده تع
مذاکرات با توجه به همين  -در قرارداد شرکت نفت ترکيه در عراق عمل می شد

هزار دالر تمام  ٥٠                  ً                او افزود که احتماال  کار را با همان . مسئله صورت گرفت
ساله از ايران بگيرد؛ در حاليکه  ٩٠خواهد کرد، و تالش می کند امتيازی 

آقای ديکسن . ساله قرار داده اند ٦٠امتياز  ايرانی ها مبنای مذاکرات را يک
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     ً    ظاهرا  که . گفت کافيست هزينه اش را بپردازد تا قرارداد بالفاصله امضاء شود
اگر همه چيز . آقای ديکسن نظر خوبی درباره وجدان کاری مقامات ايرانی ندارد

هزار ليره ديگر هم،  ١٠٠وفق مراد پيش برود و نفتی پيدا شود، بايد مبلغ 
آقای ديکسن گفت که از منابع موثق .   ً                                را  به همان شيوه فوق الذکر، بپردازدظاه

شنيده است که شرکت نفت انگليس و ايران برای کسب امتياز نفت پنج استان 
ميليون تومان پيشنهاد کرده است،  ٣شمالی که مشمول امتياز دارسی نيستند مبلغ 

 » .ترسند از گرفتن آن می«ولی مقامات ايرانی مسئول اين کار 
 : گزارش هارت نقشی را که فروغی در اين بين داشت، روشن می کند

                                                                   ً    آقای ديکسن اميدوار بود که فروغی، سفير سابق ايران در ترکيه، که ظاهرا  با 
ُ             ُ                                              اکراه در ش رف پذيرفتن پ ست وزارت اقتصاد بود، از طرف دولت ايران امتياز           

 ١٥ت تابستانی اش در فوق را امضاء کند و مجلس نيز پيش از شروع تعطيال
مذاکرات اعطای اين امتياز در ابتدا با فروغی و . مه آن را به تصويب برساند

ديکسن گفته بود که پيش از آنکه حاضر باشد مبلغ . در آنکارا آغاز شده بود
هزار ليره را بپردازد بايد مسئله مهم حق ترانزيت نفت از نقاطی  ١٠٠هنگفت 

البته او . انگليس و ايران می شد روشن شودکه مشمول امتياز شرکت نفت 
     ً                                                                ظاهرا  گمان نمی کند که اين مسئله چندان مشکل ساز باشد؛ زيرا شرکت هريمن 
                  ً                                                   و دولت ايران مسلما  می توانستند موافقت شرکت نفت انگليس و ايران را جلب 

تيمورتاش و هم ميرزا عبدالحسين خان ديبا، يکی  او همچنين گفت که هم. ...کنند
ر از مقامات دربار، به او گفته اند که مرحوم ايمبری، نايب کنسول سابق ديگ

                                                             ً آمريکا، به تحريک رئيس فعلی شرکت نفت انگليس و ايران، که احتماال  
لوينگتن جکس است، کشته شده و پيشنهاد کرده اند که آقای . منظورشان آقای تی

س باشد؛ که او ديکسن تا زمانی که در تهران به سر می برد تحت محافظت پلي
البته در زمان وقوع آن فاجعه اسفناک، داستانی که . اين پيشنهاد را رد کرده بود

 )٣٨.(مقامات ايران گفته اند بين مردم بسيار شايع بود
هارت در گفتگوی ديگری که با ديکسن داشت، اطالعات بيشتری از مذاکرات و 
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 : وغی به دست آوردنحوه تقسيم رشوه بين رضا شاه، تيمورتاش، ديبا، و فر
به سفارت اطالع داد که در مذاکرات اخيرش بر سر امتياز نفت ] ديکسن[

 ٤شمال، وزير دربار، تيمورتاش، پيشنهاد کرده است که حق االمتيازی برابر با 
شيلينگ به ازای هر تن نفت خام به دولت ايران پرداخت شود که بر اساس قيمت 

آقای ديکسن حق االمتيازی . فزايش استجهانی نفت تا شش شيلينگ هم قابل ا
درصد ارزش نفت خام توليد شده بر مبنای قيمت تمام شده بر سر چاه  ٨برابر با 

را پيشنهاد کرده بود؛ به عبارت ديگر، قيمت جهانی نفت در پااليشگاه، منهای 
با توجه به پيشنهاد تيمورتاش، ديکسن هم اينک دارد مذاکرات را . هزينه حمل

شيلينگ به ازای هر تن نفت خام بدون مقياس صعودی فوق الذکر  ٤ بر مبنای
 . ... پيش می برد

ديکسن گفت که ديبا، يکی از مقامات دربار،به اوگفته است که در تمام  آقای
معامالت اين چنينی سهم شاه و تيمورتاش مساوی است و ديبا سهم خود را از 

 . تيمورتاش می گيرد
هزار دالراز شرکت نفت  ١٠٠     ً واقعا   ١٩٢٤غی درسال ديکسن تأييدمی کند که فرو

 :                                                     ً             سينکلردريافت کرده بود،هرچند فروغی ادعای فوق را شديدا  تکذيب می کند
                            ً                                ديکسن گفت که فروغی، که اخيرا  به وزارت اقتصاد منصوب شده است،  آقای

   ً                                                                 قبال  شريک او و حسن مصطفی اف بوده، و آنها نامه ای در تأييد اين مشارکت 
بدين ترتيب، وزير اقتصاد به همان اندازه آقای ديکسن و . فرستاده بودند برايش

» شرکت نفت باند و شئر«مصطفی اف از هر گونه سود احتمالی مذاکره برای 
الزم به ذکر نيست که ديکسن مطلب فوق را بی نهايت محرمانه . سهم می برد
             ً اهد ولی مسلما  البته او فکر نمی کند که فروغی کل سهمش را بخو. توصيف کرد

برغم همه اين حرف ها ديکسن گفت که فروغی . هديه را رد نمی کند
 . ... درستکارترين آدمی است که در ايران می شناسد

پيش از شروع مأموريتم در آن کشور، . ماجرا من را به ياد آلبانی می اندازد اين
ور خارجه داشتم گزارش هايی راکه از تيرانا به وزارت ام ١٩٢٥وقتی در سال 
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                                  ً                                       ارسال شده بود مرور می کردم، اتفاقا  دريکی ازگزارش ها ديدم که يک آلبانيايی 
درباره يکی ديگر از هموطنانش، که از شخصيت های سرشناس کشور بود، 

اظهار . گفته است که او تنها وطن پرست و آدم درستکاری است که می شناسد
وقتی که با اين شخصيت  نظر فوق آن موقع برايم خيلی جالب بود، و بعدها

هنوز . بزرگ و قهرمان فضيلت در آلبانی آشنا شدم، بسی مايه سرگرمی ام شد
چندی از آشنايی ما نگذشته بود که دريافتم اين شخص پاکدامن يک رذل به تمام 

ً            معناست که هرهنرشناسی مسلما  جای اورا در خالی خواهد »کلکسيون اراذل«                          
 )٣٩.(يافت

ُ                جايی که روند مذاکرات خيلی ک ند پيش می رفت، هارت خبر می دهد ازآن قطعه «                          
يا همان فروغی، مصلحت دانسته بود که ديکسن دو يا سه ماهی از » کلکسيونی

. شمال چندان آش دهن سوزی است ايران برود تا مقامات فکر نکنند امتياز نفت
ان بدين ترتيب، ديکسن به مقامات ايرانی اطالع داد که قصد دارد پيش از تابست

اما در ارتباط با .                       ً                               از ايران برود و احتماال  تا پاييز به ايران برنخواهد گشت
احتمال اعطای امتياز نفت شمال به شرکت نفت انگليس و ايران، فروغی به 

  » .يک انقالب واقعی به راه می اندازد«ديکسن گفته بود که اين کار 
  

  شاه رضا به ايران و انگليس نفت شرکت پيشنهاد
  

ويالرد . که فروغی توصيه کرده بود، ديکسن به يک سفر طوالنی رفتچنان
 ١٩٣٠گزارش می دهد که ديکسن پس از يک غيبت چندين ماهه در پاييز سال 

به تهران بازگشت؛ ولی اين بار به نمايندگی از طرف شرکت جان هيز 
در واشنگتن و نيويورک؛ زيرا شرکت )  John Hays Hammond Group(َ     ه موند

بليو هريمن به علت سقوط بورس سهام و رکود اقتصادی ديگر عالقه ای د. ای
در اين سفر نيز حسن مصطفی بيگ و يک شاهزاده . به کسب اين امتياز نداشت

ويالرد . روسی که حاال تابعيت ايران را داشت، اورا همراهی می کردند
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بی  هر چند مذاکرات آقای ديکسن در سفر قبلی اش«: درگزارش خود می نويسد
نقدی را بايد » هديه«                    ً                                  ثمر ماند، آنهم عمدتا  به دليل اينکه به درستی نمی دانست 

                                ً                                 به کجا و چه کسی تقديم کند، ظاهرا  مطمئن است که اين بار موفق خواهد 
 )٤٠(».شد

بخت و اقبال با مورخان يار بود که ديکسن پس از بازگشتش به تهران همچنان 
هارت در گزارشی در ارتباط . رار دادهارت را در جريان پيشرفت مذاکرات ق

با پيشرفت مذاکرات ديکسن با تيمورتاش فاش می سازد که قرار بود گروه 
اگر اکتشافات . هزار دالر هزينه کند ١٠٠هموند به مدت سه سال هرساله حداقل 

درصد، و يا اگر دولت  ٨موفقيت آميز بود، سهم دولت ايران از نفت برابر با 
ِ             اد سهم خود را به صاحب امتياز بفروشد، معادل  پولی آن بودايران ترجيح می د                                           .

هارت اطالعات بسيار مهم زير را هم درباره سفر سر جان کدمن، مدير عامل 
شرکت نفت انگليس و ايران، به تهران برای ابراز تمايل شرکت به تمديد امتياز 

 : نفت به مدت سی سال ديگر در گزارش خود گنجانده است
ای ديکسن می گويد، اطالعات زير را درباره گفتگوهای دولت ايران آنطورکه آق

و سرجان کدمن، رييس کل شرکت نفت انگليس و ايران، در سفر اخيرش به 
               ُ                                              تهران ازمترجم ت رک خود، حسن مصطفی بيگ، که واسطه بين او و دولت 

وزير دربار تيمورتاش، درباره تمايل . ايران هم هست، به دست آورده است
نفت انگليس و ايران برای تمديد امتياز نفت، به مترجم آقای ديکسن گفته شرکت 

است که سر جان در شرفيابی نزد شاه که تيمورتاش هم در آن حضور داشته 
سال را  ٣٠ميليون ليره نقد بابت تمديد امتياز شرکت به مدت  ٥پيشنهاد پرداخت 

اين امتياز گنجانده  مطرح ساخته و گفته است که اگر پنج استان شمالی نيز در
طبق اين گزارش، وزير دربار . ميليون ليره خواهد رساند ٨شوند مبلغ را به 

، »هنوز مذاکراتی را شروع نکرده است«گفت که شرکت نفت انگليس و ايران 
و افزود که يک شرکت آمريکايی حاضر است برای کسب چنين امتيازی پس از 

البته . ميليون دالر بپردازد ١٠٠ن مبلغ انقضای امتياز شرکت نفت انگليس و ايرا
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بسيار بعيد است که يک شرکت آمريکايی چنين پيشنهادی داده باشد، ولی اگر 
بگذارند اعتبارامتياز سی سال ديگرخاتمه پيدا کند، به احتمال قوی اموال شرکت 

 )٤١.(خيلی بيشتر از اينها ارزش خواهد داشت] در آن زمان[
ن دليل عزل و دستگيری تيمورتاش را در دسامبر در گزارش باال شايد بتوا

و سپس  -يعنی درست دربحبوحه مذاکرات باشرکت نفت انگليس وايران - ١٩٣٢
تيمورتاش پس ازاينکه چند بارپيشنهادهای قبلی شرکت . قتل او در زندان دريافت

نفت انگليس و ايران را رد کرده بود، باز هم می گفت که شرکت مزبور به رغم 
عالوه بر » .هنوزمذاکرات را شروع نکرده است«ميليون ليره  ٨تا  ٥د پيشنها

اين،رضا شاه به هيچوجه قصد نداشت پولی راکه برای تمديد امتياز نفت پيشنهاد 
 . شده بود، با کسی تقسيم کند

مذاکرات نفت را  ١٩٣٢تا  ١٩٣١تيمورتاش درسفرش به اروپا بين سال های 
اسميت بود؛ و پس از  - اصالح قرارداد آرميتاژ هدف ازاين مذاکرات. ادامه داد

به گفته هارت، . هفته ها مذاکرات دقيق، دو طرف به يک توافق اوليه رسيدند
اين توافق را . هزار ليره شد ١٠فقط حق الوکاله وکالی طرفين چيزی بالغ بر 

. به تهران آوردند تا شاه و وزرايش به دقت آن را بررسی کنند ١٩٣٢در فوريه 
همان زمان، حق مذاکره از تيمورتاش، که پای ثابت همه مذاکرات قبلی نفت در 

بود، سلب گرديد و به سيدحسن تقی زاده، وزير ماليه، واگذار شد که هيچ تجربه 
ماه و تا زمان  ٩بدين ترتيب، مذاکرات فوق به مدت . ای در مسايل نفتی نداشت

و تقی زاده ادامه  بين جکس ١٩٣٢نوامبر  ٢٧امتياز دارسی درروز» لغو«
 )٢(. يافت
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١٩٢٩. 
٨٩١، ۵٣تلگرام ويليامسن، شماره  - ٧  .١٩٢٩دسامبر  ١٠، مورخ ٠٠٢/٢٠٧
٨٩١، ٩٩٠گزارش ويليامسن، شماره  -٨  دسامبر  ١٢، مورخ ٠٠/١۴٩٨

١٩٢۴. 
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٨٩١، ١٠٠۶شماره  گزارش ويليامسن، - ٩ ژانويه  ١١، مورخ ٠٠/١۵٠٠
١٩٣٠. 

٨٩١، ٨گزارش هارت، شماره  - ١٠   .١٩٣٠فوريه  ٨، مورخ ٠٠/١۵٠١
٨٩١، ٩٨٢گزارش ويليامسن، شماره  - ١١  نوامبر  ٢٧، مورخ ٠٠/١۴٩٧

١٩٢٩. 
٨٩١، ١٠٠۶گزارش ويليامسن، شماره  -١٢ ژانويه  ١١، مورخ ٠٠/١۵٠٠

١٩٣٠. 
٨٩١، ٣٧ماره گزارش ميالرد، ش -١٣  .١٩٣٠مارس  ٢٢، مورخ ٠٠٢/٢١٢
٨٩١، ٧٧گزارش هارت، شماره  -١۴  .١٩٣٠می  ٣، مورخ ٠٠٢/٢١٧
٨٩١، ١٠۴گزارش هارت، شماره  -١۵  .١٩٣٠ژوئن  ١٧، مورخ ٠٠٢/٢٢٠

۶٩١، ٧٢٢گزارش هارت، شماره  - ١۶   .١٩٣١جوالی  ١١، مورخ ۴/۶٢١٧
٨٩١تلگرام انگرت،  -١٧  .١٩٣٨نويه ژا ١۵، مورخ ٠٠/١۶۶٨

  
  چهل سال غارت و چپاول  نفت ايران: پی نوشت ها 

 
نفت، قدرت، و اخالق؛ فرمانفرماييان و فرمانفرماييان، خون و :    ً   مثال  نک - ١

 .ساتن، نفت ايران-نفت؛ الول
چکيده ای از ريشه ها و : ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  - ٢

نه داری آمريکا، پرونده ؛ در وزارت خزا١٩٥٢فوريه  ١٩مورخ » مسايل
 .٥٤١، سند شماره ٣٦٢/٧/٣٠٦شماره 

  .٣ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، ص  - ٣
  .٢١پيشين، ص  - ٤
 .تأکيد از نويسنده کتاب است. ٢پيشين، ص  - ٥
بعد از انقضای مدت معينه  -فصل پانزدهم«: عين متن قرارداد چنين است - ٦

موجوده شرکتی به جهت استخراج و اين امتياز تمام اسباب و ابنيه و ادوات 
انتفاع معادن متعلق به دولت عليه خواهد بود و شرکت حق هيچ گونه غرامت از 

 ».اين بابت نخواهد داشت
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؛ مذکور در گزارش شماره ١٩٣١مارس  ٢علی دشتی، شفق سرخ، مورخ  - ٧
در اين موقع، رابطه دشتی . ١٩٣١مارس  ٩، مورخ )٦٧٥/٨٩١٫٦٣٦٣( ٤٢٩

طبق اظهارات هارت، دشتی به دو دليل با . ها شکراب شده بود با انگليسی
اول اينکه دشتی خواهش کرده بود که امتياز «: انگليسی ها بد شده بود

انحصاری پخش فراورده های نفتی شرکت نفت انگليس و ايران در بوشهر به 
يکی از دوستانش واگذار شود؛ و دوم اينکه خواسته بود که به يکی ديگر از 

ولی شرکت هر دو خواهش او را رد کرده .       ُ                 تانش پ ستی در شرکت بدهنددوس
علت ديگری که باعث سردترشدن روابط شد اين بود که شرکت به . بود

همه روزنامه های فارسی زبان به طور مرتب از . روزنامه دشتی آگهی نمی داد
 شرکت نفت انگليس و ايران آگهی می گرفتند که بهترين و ثابت ترين مشتری
. تبليغاتی شان بود، ولی روزنامه شفق سرخ از اين حمايت ها محروم بود

خبرچين های من می گويند که روس ها درايت بيشتری در برخورد با دشتی از 
وقتی يک سال و چندی پيش دشتی با همين شدتی که . خودشان نشان داده بودند

گليسی انتقاد می اآلن دارد از شرکت نفت انگليس و ايران و ساير شرکت های ان
کند به روس ها می تاخت، از طرف سفارت شوروی از او دعوت شد که به 

     ً                                               ظاهرا  اين ديدار خيلی رضايت بخش بود، زيرا به دشتی يک . سفارت برود
دستگاه چاپ مدرن که تازه از روسيه آورده بودند هديه دادند و بعد از آن ديگر 

دهای بسيار ماليمی از روس ها در شفق            ً      البته اخيرا  انتقا. انتقادی از روسيه نشد
خبرچين هارت به او گفته بود که بخشی از داليل شروع » .سرخ چاپ می شود

احساس می کرد به اندازه کافی دهانش ] دشتی[«حمالت به روسيه اين است که 
 ».را در عوض گرفتن دستگاه چاپ بسته است

يد از نويسنده کتاب ، تأک٢، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  - ٨
 .است

 .، تأکيد از نويسنده کتاب است٢پيشين ، ص  - ٩
 .، تأکيد از نويسنده کتاب است٢پيشين، ص  -١٠
 .٣- ٤پيشين، صص  -١١
١٢- Sheean, Vincent. The New Persia (1927.( 
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  .٧پيشين ، ص  -١٣
 .٦پيشين، ص  -١٤
  .٣پيشين ، ص  -١٥

 .کتاب است ؛ تأکيد از نويسنده٥پيشين ، ص  -١٦
 .٦ -٧پيشين ، صص  -  ١٧
 .٤پيشين ، ص  -١٨
 .٥پيشين ص  -١٩
 .٧، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -  ٢٠

فوريه  ٩، مورخ )٧٢٩/٨٩١٫٦٣٦٣( ٦٥٨اترتن، گزارش شماره  - ٢١ 
١٩٣٣. 

 ٢١- ١٩٢٥دسامبر  ٢٢(چهارمين گزارش سه ماهانه مدير کل ماليه ايران  -٢٢
 ١١، مورخ )٣٩٤/٨٩١٫٥١( ١٤٥ميمه گزارش شماره ، ض)١٩٢٦مارس 

 .، از طرف فيليپ١٩٢٦اوت 
فيرلی، نماينده شرکت نفت انگليس و ايران، به مدير روزنامه . سی. دبليو -  ٢٣

 .١٩٢٢ژانويه  ١ايران، مورخ 
 .١٩٢٢ژانويه  ٤، مورخ )٢٥٦/٨٩١٫٥١( ٧٩٧انگرت، گزارش شماره  -٢٤
  .٧، ص »نفت ايران ملی شدن صنعت«بانک جهانی،  -٢٥
 .٧، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢٦
ِ                      جورج گ رگ فولر، گزارش شماره  -٢٧ ژوئن  ١٠، مورخ )٥٢٧/٨٩١٫٦٣٦٣(     

١٩٢٤. 
 ١٦، مورخ )٦٨٠/٨٩١٫٦٣٦٣( ٨٥٥مذکور در هارت، گزارش شماره  - ٢٨ 

 .١٩٣١سپتامبر 
 .١٩٣١دسامبر  ١٢، مورخ )٦٨٠/٨٩١٫٦٣٦٣(ويالرد، يادداشت شماره  -٢٩
 .٩، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٣٠

 ١٠٩، گزارش شماره »حضور سر جان کدمن در تهران«فيليپ،  - ٣١ 
  .١٩٢٦ژوئن  ١٤، مورخ )٦١١/٨٩١٫٦٣٦٣(
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مارس  ١٦، مورخ )٦٤٠/٨٩١٫٦٣٦٣( ٧٨٩تريت، گزارش شماره  - ٣٢
١٩٢٩. 

ژوئيه  ١١، مورخ )٦٥٦/٨٩١٫٦٣٦٣(ويالرد، گزارش محرمانه شماره  -٣٣
١٩٣٠٫  

 .٩، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٣٤
ژوئيه  ٢١، مورخ )٦٧٨/٨٩١٫٦٣٦٣( ٧٣٨هارت، گزارش شماره  -٣٥

١٩٣١. 
نوامبر  ٧، مورخ )٦٨١/٨٩١٫٦٣٦٣( ٩٢٩هارت، گزارش شماره  -٣٦

١٩٣١. 
 .١٩٣٠مه  ٢٨، مورخ )٦٥٥/٨٩١٫٦٣٦٣(فرين، يادداشت شماره  -٣٧
 .١٩٣٠آوريل  ٥، مورخ )٦٥٣/٨٩١٫٦٣٦٣( ٥١هارت، گزارش شماره  -٣٨
آوريل  ١٧، مورخ )٦٥٤/٨٩١٫٦٣٦٣( ٦١هارت، گزارش شماره  -٣٩

١٩٣٠. 
 .١٩٣٠دسامبر  ١٥، مورخ )٦٦٣/٨٩١٫٦٣٦٣(ويالرد، گزارش شماره  -٤٠
فوريه  ٦، مورخ )٦٧٣/٨٩١٫٦٣٦٣( ٣٥٤هارت، گزارش شماره  -٤١

١٩٣١.  
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  ششم صلف
  

  تاش تيمور زندگينامه
  

 »معززالممالك« ملقب به ،»معظم خراسانی سردار« عبدالحسين تيمورتاش  
 ١٢٦٠اميرمعظم درحدودسال .بود» كريم دادخان نردينی بجنوردی«فرزند

پس ازگذراندن .ازتوابع خراسان،چشم به جهان گشود »نردين«شمسی در
سوار  كاری و تيراندازی،برای تحصيالت مقدماتی در زادگاه خود و يادگيری 

وزير مختار »ميرزارضاخان ارفع الدوله«فراگيری زبان روسی، باحمايت پرنس
يك روسيه  آباد شد ودريكی ازمدارس درجه  ايران در روسيه، عازم عشق

. هنگام مراجعت به ايران در وزارت خارجه شروع به کارکرد» .تحصيل کرد
وپس ازکودتای ناصرالملک و تعطيل در دوره دوم مجلس ازخراسان انتخاب 

درکابينه .  مجلس به رياست قشون خراسان منصوب ودرمشهد مشغول کار شد
، اما به )  ٢(تيمورتاش چند ماهی حاکم گيالن گرديد ١٢٩٧وثوق الدوله در سال 

سبب ناخشنودی عمومی و به ويژه موضوع اعدام شماری از جنگليها از جمله 
ميرزا  کوچک خان، مورد  اعتراض اهالي رشت دکتر حشمت، يار وفادار  
، در دوره چهارم و در دوره بعد تا )٣( گيری کرد قرار گرفت سر انجام کناره

در دوره چهارم . روز  آخرخدمت در وزارت دربار از خراسان انتخاب می شد
و پنجم جزو سران مجلس بود ودرکابينه مشيرالدوله به وزارت عدليه و 

ر سپه با سمت والی کرمان و وزير فوايد عامه ازخود درنخست وزيری سردا
) ٤( » دردوره چهارم مجلس به سردارسپه نزديک. شايستکی و لياقت نشان داد

وهمراه با فروغی، داور ونصرت الدوله فيروز، يکی از پايه گذاران سلطنت 
انتخابات دورۀ پنجم مجلس شوراى ملى، در . رضاخان و استبداد رضا خانی بود

 -كه در آن دوره والى كرمان بود - برگزار شد و تيمورتاش١٣٠٢تان تابس
در آن دوره، رضاخان . ازنيشابوربه وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد
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او، در . سمت رئيس ا لوزرائى داشت و احمدشاه، به اروپا مسافرت كرده بود
حساس ولى هرجا ا! مجلس پنجم نه در  فكر  نايب رئيسى بود و نه نطق كردن

مى كرد كه سردارسپه احتياج به دفاع يا فعاليت و دوندگى دارد، در حق او دريغ 
نمى كرد و چون رياست كميسيون نظام مجلس با وی بود و سردار سپه بيشتر از 
همة  كميسيون ها با اين كميسيون سروكار داشت، خود به خود  آن دو به هم 

« مشوق وی در اطالق عنوان نزديك شدند، على ا لخصوص به او، بيش از پيش
  )   ٥. (از کارهای وی بود » سردار

زنده ياد دکتر مصدق درباره دخالت درباره درانتخابات دوره هفتم تقنينه، مجلس 
وقتی انتخابات دوره هفتم شروع شده بود بوسيله تيمور « : شورای ملی می گويد

هار نمودم که اگر تاش از شاه وقت مالقات خواستم وقت شرفياب  شدم به شاه اظ
مثل وثوق ( دولت می خواهد برخالف  مصالح مملکت قرار دادی منعقد سازد

البته انتخابات دوره هفتم نبايد آزاد  باشد ) الدوله که در انتخابت دوره چهارم کرد
ولی اگر مقصودغير ازصالح مملکت نمی باشد، خوبست که درانتخابات دخالتی 

. به مجلس  وارد شده از مصالح مملکت دفاع کنندنشود تا نمايندگان حقيقی ملت 
شاه تيمورتاش را خواست و پرسيد مگر در انتخابات دخالت می کنند؟ اوهم 

تيمورتاش . دکترمصدق را قانع کنيدکه جعليات را تکذيب کند:شاه گفت: گفت نه
در اتاق خود بمن گفت درحضوراعليحضرت غير ازآن مطلبی که گفتم نمی 

تيمورتاش برای آقای دکترمصدق به قرآن قسم  خورده بود که  (توانستم بگويم
ليست مشترکی .  بيائيد باهم صلح کنيم) من در حضور شاه شاه راست نگفتم

مدرس، مشيرالدوله، مستوفی ممالک ، ( نفرازملت  ٦نفراز دولت و ٦باشد 
چون راه حل تيمور . و قضيه را به اين ترتيب حل کنيم) تقی زاده ، دکترمصدق

زادی انتخابات تطبيق نمی کرد قبول نکرديم و انتخابات به صورتی که آتاش با 
  ) ٦.) ( دولت می خواست برگزار شد

تيمورتاش  -كه سردار سپه كابينه خود را ازنو تشكيل داد  -١٣٠٣ درشهريورماه
را به وزارت فوايد عامه و تجارت منصوب كرد و فروغى را به سمت وزير 

يان وزيران، تيمورتاش رابط بين سفارت شوروى و فروغى، از م. ماليه برگزيد
  اين دونفر،مى كوشيدندتا رضايت انگلستان . رابط سفارت انگليس بارضاخان بود
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داور و نصرت « به اتفاق. و شوروى را نسبت به سلطنت رضاخان جلب كنند
سلسله  قاجاريه را اداره  و پايه   و انقراض ١٣٠٤الدوله فيروزجلسه نهم آبانماه 

  )  ٧( »دستگاهی  را گذارد که هر سه را  به ديار  نيستی فرستاد
تيمورتاش « :  زنده ياد يحيی دولت آبادی در باره  کارهای تيمورتاش می نويسد

در بار باشکوهی برای پهلوی مرتب می کند وطولی نمی کشد که مرجع کل 
ا شاه  واقع  می گردد، غير نظاميان و کارهای  امورمملکت وواسطۀ ميان همه ب

مربوط  به نظام، چه شاه پهلوی  درکارهای  نظامی مانندايام وزارت جنگ خود 
دخالت تام کرده به هيچکس هيچگونه رخنه نمی دهد و اگر رسم  وزارت جنگ  
                                          ً                         را برسرکسی بگذارند صورتی است به معنی وابدا  اختياری  به او داده نمی 

اما درکارهای غيرنظامی شاه پهلوی حاجتمند وجود چنين شخصی  است ... شود
      ً                                                        مخصوصا  در مسائل مربوط  به خارجه وبالخص به کار روس بلشويک که از 
آنها  انديشه  دارد  و در دست داشتن  شخصی را که زبان آنها  را بداند و با 

به هر . ردچرب زبانی  بتواند آنان را به مصلحت اغفال  نمايد مغتنم می شما
صورت جای  تيمورتاش  دردربار پهلوی خالی است و  او جای  خود را  می 
گيرد، در صورتی  که معلوم نيست آيا  تيمورتاش  با آن  تلون مزاج که دارد  و 
تجاوز از حدی الزمۀ هر متلون المزاج است آيا  خواهد توانست  خود را در 

عمر دوام کند يا نه؟ و در سياست  مقابل شاه پهلوی طوری نگاه دارد که تا آخر
خارجی آيا  خواهد  توانست روس وانگليس هردو را راضی نگاه دارد تا به 
واسطۀ نارضائی يک طرف ازاو ويا نارضائی هردوطرف از دو جانب  لطمه 

وآيا  بعد از آنکه  شاه پهلوی احتياجش بر طرف شد باز هم او  اين نخورد، 
و بالخره با  بی بند و باری شديدکه  در کار خرج،  تقرب  را خواهد داشت يا نه

                                                                 ً    بلکه ولخرجيها وزياده رويها داردعاقبت زندگانی اوچه خواهد شد، خصوصا  با 
رفيق ناقالئی که دقيقه ای دست ازاو برنمی دارد، يعنی  فيروز ميرزا نصرت 

هر به . در آينده بايد انتظار کسيد) جواب آنرا(الدوله، اينها مسائلی است که 
صورت اکنون  اين شخص،  شخص دوم مملکت شمرده می شود و هر کس به 

کننده از  اسم  رئيس دولت باشد ناچاربايد مطيع اوامر تيمور تاش  که حکايت
  ) ٨( » ...امر شاه است بوده باشد
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سی ، تيمورتاش فردی خبره، صاحب قلم و ناطقی زبر دست و به  زبانهای  رو 
آثارترجمه و مقاالت او در جرايد تهران ديده می . فرانسه وانگليسی  مسلط بود

در هوش، فراست، پشتکار، مجلس : مخبر السلطنه هدايت تاکيد می کند که. شود
بی . آرائی ،چاره جوئی، نکته سنجی،  تيمورتاش انگشت ايراد نمی توان گذاست

خشونتش بيش از مالطفت بود .  پروائی، بآب زنی، هوس رانی هم بافراط داشت
دچارعاداتی هم بود که گاه آنهمه معلومات را . و اواخربی غروری  نمی نمود

درپرده می افکند، چه بحث برکسی درحالی که نداند چه می گويد و چه می 
  ) ٩(» ....کند

 :  همچنين دکترقاسم عنی در باره فساد اخالقی و زنبارگی  تيمور تاش می نويسد
اسم غني از ديپلماتهاي عصر پهلوي اول و دوم در كتاب خاطرات خود دكتر ق 

فوق العاده عياش و : مرحوم تيمورتاش دو سه ضعف اساسي داشت : مي نويسد 
افتاد گويي تمام  وقتي چشمش به زني مي. شهوتران بود ، شهوتران به حد افراط 

آورد  وجود و حواسش متوجه به چنگ آوردن آن زن بود و به چنگ هم مي
از زيبايي و سحر بيان و انواع لطائف . زيرا تمام عوامل فتح زن در اوجمع بود 

و كرم و ازهمه مهمتر مقام و حيثيت اجتماعي كه  وتو دلبري ها به اضافه سخا
گذشت  تيمورتاش درعالم مستي از هيچ زني نمي. ازعوامل مهم تسليم زن است 

ود و زن را زود زود عوض مي ، سفيد وسياه ، خوب و بد براي او يكسان ب
البته محرك آن همه آزادي طلبي و . العاده آزادي طلب بود  تيمورتاش فوق. كرد

اباحه گري بعدازهمه عوامل ظاهري والفاظ و عبارات ، به همان حس 
هركس شكي درمباحث فرويد دارد تيمورتاش مشكالت . شهوتراني اوبرمي گشت

حياتش، فعاليتش، . زه همه حيات اوبوداين غري. سازد علمي او را برطرف مي
ازديگرنقايص و . فكرش، علمش ،هوشش ، همه وهمه تابع همان غريزه بود

تيمورتاش به حد افراط . هاي تيمورتاش اعتياد شديد او به الكل بود  ضعف
او قمارباز قهاري بود و دنيا و زندگي را قماري بيش . خورد مشروب مي

فرزند، زمين ،آسمان، شغل ، حيثيت ، همه برايش زن، جامه، مال، . دانست  نمي
تيمورتاش فوق العاده عجول . قمارهاي كالن وطوالني اومعروف است . قماربود

بود ، درهيچ كاري مقتضيات زمان و مكان وغرائب و ظرافتهاي احوال را در 
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 اطميناني بيش از حد به. باالفطره مستبد و خودخواه بود . گرفت  نظر نمي
غني ، قاسم ، يادداشتهاي دكتر قاسم غني ، به .                 ً           خودش داشت و شديدا  مغرور بود 

و  ١٦٧صفحه  ١، جلد  ١٣٦٧كوشش سيروس غني، تهران ، نشر زوار ، 
١٠(»    ١٦٨  (  

رضا خان پس از جلوس به سلطنت او را مأمور  وزارت دربار کرد و تا روزی 
کشوربود و بدون دستور و که ازخدمت معاف شد يکی از متنفذ ترين مردان 

با بررسى شواهد و مدارک، مى . اداره او کوچکترين کاری صورت نمی گرفت
توان گفت كه بجزتالش تيمورتاش در رساندن رضاشاه به سلطنت، چندين عامل 

از جمله اين كه، رضاشاه وزير : ديگر نيز در اين انتخاب دخيل بوده است
رضاشاه، مى خواست ) ١١. (لوى باشددربارى مى خواست كه شايستة دربار  په

دربارش را تا حد دربارهای اروپائى ارتقا دهد و براى اين كار، كسى جز 
كه هم تحصيل كرده و هم باهوش و سخن دان بود و همچنين به  -تيمورتاش را 

از سوى ديگر، از آن جا كه . مناسب نديد -چندين زبان خارجى تسلط داشت 
و تمام عمر خود را در سربازخانه گذرانده بود، در رضاشاه تربيت قزاقى داشت 

بنابراين، در دربار خود . ابتدا آگاهى چندانى از امور سياسى و كشورى نداشت
به كسى نياز داشت تا امور كشورى را اداره كند و براى اين كار، تيمورتاش را 

راوده و زيرا او، هم با شوروى ها و هم با انگليسى ها م. از همه مناسبت تر ديد
                                ً                اين دليل، در سخن خود رضاشاه كامال  مشخص است كه در . روابط حسنه داشت

از امروز به بعد ما دو نفر  ايران « :ابتداى سلطنتش به تيمورتاش گفته بود که
كارهاى نظامى ا ش با من و كارهاى سياسى  اش با  تو .  را اداره خواهيم کرد

).١٢ (  
شت،اصالحات کشاورزی، لغو كاپيتوالسيون متحدالشکل کردن لباس،توسعه بهدا

و حق نشر اسكناس ـ كه در دست يك مؤسسه خارجی بود، اعزام دانشجو به 
به گفتة مخبرالسلطنه هدايت )١٣(.خارج نيز از ابتكارات تيمورتاش و داور بود

  :رئيس الوزرای وقت
ف تيمورتاش وزيردربار ماست ورافع بين شاه وهيئت و نافذ در هر کار ،طر« 

اعتماد شاه  است و از سياست آگاه ، روزی در هيئت دولت  شاه فرمودند قول 
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  ) ١٤( » .تيمورقول من است
 :سيف پور فاطمی در باره سقوط تيمورتاش و زندان و مرگش می گويد

آشنايان او نقل کرده اند، درجه اول غرور و جاه  ازآنچه اغلب نزديکان و« 
شاه و در درجه دوم سوء ظن و خوی  طلبی واعتماد او به حرفهای ظاهری

. ديکتاتوری واستبدادی شاه و تمامی حسودان و جاسوسان و مخالفين بوده است
نزديکان تيمورمی گويند که در نتيجه پيشرفت های سياسی و قدرت زياد در همه 
امور، تيمور گاهی از مراجعه و گرفتن اجازه از شاه غفلت می کرد و اين عمل، 

  . کم به او ظنين و بدبين و راه را برای نابودی او  هموار کردرضا شاه را کم 
تيمور روزی در افسردگی «اين غرور به جايی رسيدکه به گفتۀ مخبرالسلطنه

  :درهيا ت دولت اين ادبيات را برخواند
  که با وی بدی عقد  پروين درست      يکی ز ابلهی  شب چراغی بجست    

 سزاوار بازوی  جمشيد بود          فزون تر زماه و زخورشيد بود    
 به جانش بدی جان خر متصل              خری داشت آن ابله کور دل  

  شنيدم  که بر گردن خر ببست  چنين شبچراغی که نايد به دست         
  که روشن کن از ماه تا ماييم             من آن شب چراغ سحر گاهيم 

  ببستست بر گردن روزگار           وليکن مرا بخت ابله شعار        
)١٥  (  

سوءظن رضاخان نسبت به تيمورتاش بعد از ماجرای نفت و لغوقرارداد دارسی 
  :بيشتر گرديد و تقی زاده درقسمتی ازخاطرات خود درباره اين ماجرا می نويسد

يعنی به او همه چيز را می . رضا شاه با مرحوم فروغی سر و سر داشتند« 
فروغی را  ازآن حرکت که امتيازنامه راانداخت توی بخاری،قبل .... گفت

قدری با اوصحبت کرده وگفته بود من امروز می آيم به هيئت وزرا . خواسته بود
. به او قبال گفته بود که دلگير نشود. و اشتلم می کنم و به شما هم شايد بد بگويم

می . حظه را داشتاز من اين مال). يعنی به من ( گفته بود به فالنی هم بگوييد
دانست اگرحرف تندی می زد که اينها در اين کار تاخير کردند، من جواب می 

گفت که به من می گويند وزير خارجه . آمد و همين تئاتر را بازی کرد... دهم
بعد از انداختن قرارداد ( وزير خارجه داخل چه آدمی است؟ وقتی که رفت . بيايد
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تيمورتاش گفت آقايان . تاش بدنش می لرزيدبدبخت تيمور) دارسی در بخاری 
تشويش نداشته باشيد، اين تغيير و اوقات تلخی که شد به من بود و به فالن کس 

وقتی که امتيازنامه نفت را پاره کرد و انداخت توی بخاری ).......... يعنی من(
تيمورتاش خيلی ... گفت برداريد بنويسيد ما اين امتيازنامه را فسخ کرديم

گفت بايد امشب از اين جا نرويم و اين کار را بکنيم واال اسباب ... رب بودمضط
 »  ...ما همان شب فسخ امتيازنامه را نوشتيم. زحمت می شود

بعد از فسخ امتياز  و ابالغ آن به شرکت « :تقی زاده سپس  شرح می دهد که
شد عضو ار( نفت انگليس و ايران، او به وسيله سهيلی که با مصطفی فاتح 

دوست بوده مطلع می شود که انگليسيها از تمام جزئيات، ) ايرانی شرکت نفت 
يعنی حرفهای رضا شاه در هئيت دولت و انداختن پرونده نفت در بخاری خبر 

تقی زاده به تيمورتاش می گويد که اين هيئت وزيران ما سوراخی دارد . دارند
م پيش از اين که اين که خبرها از آن به بيرون درز می کند و تيمورتاش ه

مطلب از طريق فروغی يا تقی زاده به گوش رضا شاه برسد، موضوع را به 
رضا شاه به آيرم . رضا شاه می گويد و عين حرف تقی زاده را هم نقل می کند

رئيس شهربانی وقت دستور تعقيب قضيه را می دهد و آيرم پس از مالقات و 
يقات خود را، که احتماال سوءظن را مذاکره با تقی زاده و سهيلی، نتيجه تحق

تقی زاده پس از اشاره . متوجه خود تيمورتاش ميکرده است به رضا شاه می دهد
بيچاره تيمورتاش تقصيری نداشت، ولی رضا شاه می « به اين مطلب می گويد

اين . گفت سوراخ خود تيمورتاش است و ازطريق اوست که آنها مطلع شده اند
دفتر هم نبود به اوکاغذ نوشت که از وزارت  شدکه همان روزجمعه که

 ) ١٦(» ...فردا ما رفتيم ديديم تيمورتاش نيست. دربارمعاف است
 

: تقی زاده ضمن اشاره به وقايعی که بعد از برکناری تيمورتاش رخ داد می گويد
به . دائما ازاوحرف می زد. سوءظن شاه نسبت به تيمورتاش مثل مرض بود« 

فروغی دل به دلش ميداد، به من هم . ی می آورد می گفتپيشخدمت هم که چاي
يک روزبه من گفت چطور         ...هميشه می گفت،من جواب نمی دادم

حوصله اش سرآمد وگفت . جواب ندادم. می شود آدم اين قدربی شرف ميشود
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اين حرف خيلی ! شما چه می گوئيد؟ گفتم هر چه بود از اول همين طور بود
يکی از . گفته بود تيمورتاش می خواهد پسر مرا از بين ببرد..... ردبهش برخو

دوستان من گفت رضا شاه خودش به او گفته بود نمی دانی اين پدرسوخته چه 
اگر به . او غافلگير شد. ولی ما از اين نيت او آثاری نديديم....خياالتی داشته

»  .....می کرد خاطرش خطورکرده بودکه چنين روزی درانتظار اوست، تدبيری
)١٧    (  

. تيمورتاش بر آن بود تا در امتياز دارسی، متناسب با منافع ايران تجديدنظر شود
مديرۀ شرکت نفت ايران   جان کدمن، رئيس هيئت اگرچه مذاکرات او با سر

سال به طول انجاميد، اما حاصلی نداشت و تيمورتاش سرانجام به  ٤وانگليس 
راه برای ايران، سياست صبر و تأمل است تا زمان  اين نتيجه رسيد که بهترين
گاه برای استيفای حداقل حقوق ايران، مندرج در  آن. اين امتيازنامه به سر رسد

گرفت، از طريق ارجاع مسئله به  امتيازنامه که شرکت مذکور آن را ناديده می
 طوالنی شدن مذاکرات نفت، بدگمانی)  ١٨( المللی، اقدام کرد  دادگاه بين

رضاشاه را به تيمورتاش تشديد کرد و شاه سرانجام تصميم به لغو امتياز دارسی 
های گوناگون و اتالف  اگرچه تيمورتاش قصد داشت به شيوه)   ١٩. ( گرفت

از سوی ) ٢٠. ( وقت، تصميم رضاشاه را به تعويق افکند، اما سودی نداشت
د از سياستهای ديگر، سرسختی تيمورتاش در مذاکره با شرکت نفت و انتقا

انگليس در قبال ايران موجب شد تا انگليسيها وجود تيمورتاش را مانع حل مسئله 
، ١٣١١آذرماه  ٦رسد که با الغای امتياز دارسی در  چنين به نظر می. بدانند

 ١٣١١دی ماه  ٣زندگی سياسی تيمورتاش نيز به پايان رسيد و سرانجام وی در 
ه در سقوط تيمورتاش، گذشته از اين موضوع، البت)  ٢١.  ( از کار برکنار شد

عواملی ديگر نيز نقش داشت؛ ازجمله سوءظن شديد رضاشاه به او و اينکه 
ً                                   اساسا  وجود رجال توانمند را برای خود و به ويژه وليعهد نوجوان، خطرناک        

و آنچه به عنوان )  ٢٣( ناخشنودی و دسيسۀ رجال سياسی)  ٢٢. (دانست می
برای مقابله با انگليس عنوان شده، نيز در مجموعۀ عوامل،  نزديکی به روسها

 )  ٢٤(قابل تأمل و بررسی است
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به سويس ) وليعهد(تيمورتاش و پسرش مهرپور، درسفرتحصيلی دمحمرضاپهلوی 
ً         تيمورتاش ضمنا  مأموريت . ، جزو همراهان وی بودند١٣١٠شهريور ١٥در              

به آلمان، فرانسه، ايتاليا و سپس به انگليس برود و با مقامات داشت که از سويس 
وی درلندن با سرجان کدمن، . کشورها در باره مسائل فی مابين مذاکره کند

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت نفت ايران و انگليس، در خصوص 
افزايش سهم ايران ازدرآمدهای نفت، مذاکره کرد و پس از يک ماه اقامت بی 

تيمورتاش در راه بازگشت به ايران، در مسکو با . يجه، به سوئيس بازگشتنت
خبر اين مالقات را . مارشال وروشيلوف، وزير جنگ، مالقات خصوصی کرد

ّ                                                              فتح   پاکروان، سفير ايران در مسکو، به اطالع رضاشاه رساند و مأموران      
    ً      بعدا  شايع . دنداطالعاتی انگليس نيزبه سرتيپ آيرم، رئيس شهربانی، گزارش دا

. شد که دراين سفرکيف محتوی نامه های تيمورتاش به سرقت رفته است
تيمورتاش پس ازبازگشت، با بی ميلی و سرزنش شاه مواجه شد؛ ازينرو، از شاه 
تقاضای مرخصی کرد وبرای استراحت ورفع کسالت عازم بندر چمخاله در 

تيمورتاش به رغم نفوذ و .  رفتار شاه پس ازآن نيز تغييری نکرد. لنگرود شد
بازداشت و از وزارت دربار  ١٣١١دی  ٣قدرت فراوان ، به طورناگهانی در 

 ) ٢٥.( عزل گرديد 
 

وزير مختارآلمان که از وستان نزديک تيمورتاش بوده، در يادداشت »  بلوشر « 
دراوايل بازگشت وزيردربار ازسفر اروپا، هنوز صداهای « :هايش  نوشته است

)   ١٣١١(  ١٩٣٢ل و جسارت خود نمايی  نداشتند، اما در تابستان مخالف مجا
از اطراف و اکناف شايعاتی به گوش  می . وضع صورت ديگری به خود گرفت

همه اين صحبت ها مربوط  می شد به اتفاقاتی که در طول مسافرت روی . رسيد
يک بار . ندداده بود و همه حاکی ازاين بود که وزير دربار را ازچشم شاه بيانداز

را عقب  زده و همه جا  خود را به رخ ) دمحم  رضا شاه(  شايع کردند که وليعهد
بار ديگر  انتشاردادند که  در لندن وظيفه داشته است باشرکت نفت  . کشيده  است

ايران وانگليس مذاکراتی در باره ازدياد عوايد ساالنه ايران انجام دهد، اما 
مالی شخصی توأم کرده که سرانجام با ناکامی  مذاکرات را طوری با توقعات 
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وشکست روبروشده است وباالخره او را به ارتکاب اين گناه متهم کردند که 
هنگام عبورازروسيه، با سران شوروی  گفت و گوهای مهمی داشته و در ضمن 
نطقی که در کرملين در سرميز شام ايراد کرده حتی  يک کلمه هم ازشاه اسم 

همين احوال  باز شايع شد که تيمورتاش  مخارج پر زرق و برق  در. نبرده است
خود را از طريق روابطی که با هيأت مديره بانک ملی دارد تأمين می کند در 
آنجا  ارزخارجی را به قيمت رسمی  می گيرد و بعد آن  را در بازار سياه می 

  ».فروشد
د ها معلوم شد که و بع: دکتر سيف پور فاطمی در يادداشت های خود می نويسد

شخص شاه از کليه تهمت هايی که به وزير  دربارش زده  می شد مطلع بود و 
مخالفين ديگر  هم . شايد هم بدستور  خود  او شهربانی دست به اين کار زده  بود

از اين فرصت استفاده کرده و نقشه از  بين بردن حيثيت مردی که مدت  ده سال  
  ».سپه کرده بود کمک می کردند همه چيز را فدای قدرت سردار

در خاطرات  بلوشر  وز ير مختار آلمان در ايران، پايان سرنوشت تيمور تاش 
 :چنين  بيان شده است

خبراين که  تيمورتاش ساقط   ١٩٣٢در روز پنجشنبه قبل ازعيد ميالد مسيح  « 
شاه با سرعت و قاطعيتی که . شده است به سرعت  در سراسر تهران منتشرشد

مول  او بود، ضربه ای غافلگير کننده به تيمور تاش  وارد  و  وی  را از کار  مع
بازارشايعات  عجيب  و غريب . برکنارکرد و درخانه اش تحت نظر قرار داد

گرم شد واحدی نمی توانست باورکند مردی که ازهفت سال  پيش سر رشته کليه 
  . امور را در دست داشته ناگهان کنارگذاشته شود

. دربار در منزل  تحت نظربود و با تلفن  نيز نمی شد با او تماس گرفت  وزير
در برابر خانه، قوای  نظامی کشيک می داده و بر هيچ کس حتی نزديکانش 

چون اين وضعيت چندين هفته دوام . معلوم نبود که  در درون خانه چه می گذرد
انست آزادانه منزل با يک مستخدم زن که می تو) وزير  مختار آلمان( يافت، من 

او رفت و آمدکند، تماس برقرار کردم و از طريق او فهميدم که شرايط توقيف 
هرهفته شديدترمی شود و ديگر اين که اعضای خانواده اجازه ترک منزل را 
ندارند و از بين بيست نفر خدمه خانه، فقط آشپز برای خريد اجازه رفتن به شهر 



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٣٣٠                                              ١٦       ت م

  

  

وضع مزاجی تيمور تاش که به . ک سربازدارد و آن هم در اواخر، همراه ي
خودی خود هم عليل بود در اثرتغييراتی که در زندگانی اش پديد آمده بود رو به 
وخامت گذاشت و ازنظر روحی نيز از  پی بردن به اين که دستی که گلوی  او 
. را می فشارد روز  به روز  محکم تر و فشارش شديدتر می شود، رنج می برد

چند هفته از بيمارستان به زندان بردند، آن هم به قصر قجرکه او را پس از 
ديوارهای رفيع و بی پنجره اش در کنارجاده تهران به شميران با مهابت 

وی می توانست سلول . دراين جا ابتدا به وی امتيازهايی دادند. سرافراشته است
غذا بپزد،  خود را با اثاثيه خودش مبله کند و به آشپز خودش دستور بدهد برايش

همين که آخرين قطعه فرش را هم . اما اين امتيازات به نحو ظالمانه ای سلب شد
از او گرفتند، اين مردبيمار ناز پرورده ناگزير شد روی سنگ مرطوب و برهنه 
کف اتاق بخوابد، غذای خصوصی را هم منع کردند و او مجبور  شد غذای 

چند بار اظهار  عالقه کرد که . زندان را که می ترسيد مسموم  باشد بخورد
بدين ترتيب آن وزيرقاهرقدرتمند به گناهکار بيچاره ای  بدل  . تيربارانش کنند

چندی بعد تيمور به فراست دريافت . شد که چشم به راه اعدام خود نشسته باشد
که غذايی که پيش روی او گذاشته شده مسموم است و ازخوردن ابا کرد و 

گذراند ولی آنگاه که گرسنگی زورآور شد خورد و  چندين روز را بدون غذا
مهر  ١١اين اتفاق  در . همان شب با دردهای  وحشتناک روزگارش  به سر آمد

سپس  شاه خانواده تيمورتاش  را به . روی  داد)  ١٩٣٣سوم اکتبر (  ١٣١٢ماه 
خراسان تبعيد کرد و به مردم هم ضمن چند خط  کوتاه اطالع داده شد که تيمور 

 .»اش براثر  ابتال به آنژين دپواترين درگذشتت
                               ً        وی  قربانی شاهی  شد که خود شخصا  بيش از . پايان کار تيمور تاش  چنين بود

  ) ٢٦(» .هر کس  ديگربه قدرت رسيدن او سهيم بود
تيمورتاش بعد از برکناری از وزارت دربار قريب به دو ماه در خانه اش تحت «

بازداشت گرديد و با وضع  ١٣١١ماه سال  بهمن ٢٩نظر بود تا اينکه در 
به  ١٣١١تيمورتاش در اواخر اسفند ماه . موهنی به زندان شهربانی انتقال يافت

اتهام تدليس و سوءاستفاده از موقعيت، که شامل گرفتن مبالغی ارز از بانک ملی 
و فروش آن به قيمت آزاد بود به سه سال حبس مجرد محکوم گرديد و در دومين 
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. به جرم ارتشاء به پنج سال حبس مجرد محکوم گرديد ١٣١٢ه در تيرماه محاکم
 ٩٢٠/  ٥٨٥تيمورتاش عالوه برمحکوميت زندان در دو محاکمه به پرداخت  

                                                       ً      ليره انگليسي محکوم شد، که با تبديل ليره به نرخ روز جمعا  به    ١٠٧١٢لایر و 
رقم هنگفتی به شمار  ااين مبلغ در آن زمان. لایر بالغ مي گرديد ٨٤٠/ ٢٢٨/ ١

 ».می آمد وارزش تمام اموال منقول وغيرمنقول تيمورتاش بيش از اين مبلغ نبود
در دوران محاکمه و زندان چنان ضعف و زبونی  از خود نشان « تيمور تاش 

داد، که سقوط او تا اين مرحله برای ارضاء طبع کينه توز رضا شاه کفايت می 
در بار مقتدر پيشين، وکسی که وانمود می کرد کرد و ترجيح می داد  که وزير 

شاه با زيچه ای در دست اوست، با همان اتهام حقير اختالس و ارتشاء در گوشۀ  
تيمور تاش در جريان محاکمه عجز والبۀ زيادی کرد و نامه های . زندان بپوسد

تضرع آميز ی برای رضا شاه نوشت، که هيچکدام در دل سنگ او اثری  
 )٢٧(» . نبخشيد

از مردی پنجاه و چند ساله  ١٣١٠در حوالی ) رضا شاه: (به نظر سيروس غنی
هراس نزديک شدن مرگ يا اجل ناگهانی او را به اطرافيان .  خيلی پيرترمينمود

طولی نکشيده او هم به درد بی درمان سالطين . صاحب اقتداربدگمان ساخت
دن افراد قدرتمندی  قرن نوزدهم ايران گرفتارشد و به تهمت زدن وازبين بر

  .پرداخت که رقيب خود  می انگا شت
موفقيت . فردی که رضا شاه بيش از  او واهمه داشت تيمورتاش به داليل  آشکار

آنچه  آتش .  ... او در ادارۀ مملکت  با کاردانی و لياقت به زودی بالی جانش شد
قيب سر ر –دامن زدگزارشهای  رئيس پليس وقت او  بدگمانی  شاه را بيشتر

بود که می گفت اعضای کابينه و دولتيان، تيمور تاش را  –سخت تيمورتاش 
رضا شاه خود آنقدر اختيارات به . دست کم همترازرضا شاه می شمردند

بنابراين شگفت . تيمورتاش  داده بود که تمامی حکومت فرمانبردار اوشده بود
نوشتند، نقش آورنبود که جرايد خارجی هرگاه چيزی راجع به ايران می 

گرايش رضا شاه به استبداد البته هيچ وقت از ....تيمورتاش را برجسته می کردند
ميان نرفت، ولی در چند سال اول سلطنتش به انديشه های گوناگون و دگرگون 

ً                        نسبتا  مجال خود نمايی داده بود تا کناره گيری اش از  ١٣١١ازحدود سال .      
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د و حالت مطلق  انديشی اش  بيشتر  خود کامه تر ش ١٣٢٠رسلطنت  در شهر يو
مشغله و وسواس فکری رضا شاه اين . ديکتاتوری  به تمام معنا شد.  بروز کرد

بودکه پسرش به تاج وتخت برسد و دودمانش ادامه يابد، رفته رفته ابعاد بيماری 
خاصه که رؤسای متوالی پليس نيز اين آتش را دامن . کژ خيالی به خود گرفت

از کار برداشت، وزارت دربار را  ١٣١١ی تيمورتاش را درديماه وقت. می زدند
اتهام و محکوميت رسمی . دو باره دائر نشد  ١٣١٨به کل منحل کرد که تا آبان 

رضاشاه . تيمورتاش فساد ورشوه خواری و سوء استفاده از مقررات ارزی بود
ختن تهمت مشتی جرايم غيررسمی از جمله نقشۀ براندازی  خود و محروم سا

             ً                   رضا شاه ظاهرا  باور داشت که مشتی . وليعهد از تاج و تخت را نيز به او بست
در  ١٣١٢تيمورتاش را در مهرماه . از وزيران ديگرهم در توطئه دست دارند

مجرم ١٣٠٩فيروزهم به اتهامات ساختگی مشابهی در  ارديبهشت . زندان کشتند
باخود کشی . رسيددر زندان به قتل  ١٣١٦شناخته شده بود ودر ديماه 

، گروه کوچکی که در موفقيتهای سالهای نخست سلطنت ١٣١٥داوردربهمن 
  )    ٢٨(» .......رضا شاه بسيار دخيل بودند همه از ميان رفتند

مستند ترين نوشته در بارۀ  چگونگی مرگ  تيمورتاش ، يادداشتهای  عباسقلی  
دادستان (ی عمال دولت گلشائيان است که در آن زمان مدعی العموم ديوان جزا

 : گلشائيان دربارۀ  اين واقعه  اينگونه به قلم می آورد. بوده است) ديوان کيفر 
چند روزی  . مدعی العموم ديوان جزای  عمال دولت هستم – ١٣١٢مهرماه « 

خيلی  از . است وزير محبوب ما آقای داور به وزارت دارائی  منصوب  شده اند
روز بعد مرا خواستند و اظهار کردند تو را به وزارت  گرچه دو. پيش  آمد ملولم

خبرتازه و مهمی که امروز دارم اين بود که  آقای . دارائی منتقل خواهم کرد
صدراالشراف  وزير عدليه با تلفن  به من گفت آقای تيمور تاش  در محبس فوت 

گفتم  .کرده اند، با طبيب قانونی برويم برای معاينۀ جنازه و تنظيم صورتمجلس
در مردن اشخاص معمول نبوده مدعی العموم برود خود طبيب قانونی کافی 

اظهارکردند که آقای آيرم رئيس نظميه تقاضا دارند مدعی العموم هم . است
آقای بهرامی رئيس تأمينات موضوع . در اين بين صدای تلفن بلندشد. حاضرباشد
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. اتومبيل تأمينات آمد. ستاديمرا باز با تلفن يادآوری کرده و گفتند اتومبيل هم فر
با هم به محبس قصر که مکرر ديده . آقای دکتر قزل اياغ طبيب قانونی هم آمدند

درمحبس آقای رئيس تأمينات  وآقای سيد مصطفی خان راسخ رئيس  . بودم رفتيم
محبس  ودکترعليم الدوله طبيب  قانونی و آقای سرهنگ  سرداری رئيس پليس 

در اطاقی  . وئی  که اطاق محبوسين مخصوص  بود رفتيمدر راهر. حاضر بودند
روی تختخواب . که بعد گفتند نصرت الدوله در موقع حسبش بوده وارد شديم

بيجامۀ ابريشم سفيد که روی سينه اش  به حروف  . تيمورتاش خوابيده بود
رنگ بدن که سرد . برو دری شده بود بر تن داشت)   A.T( فرانسه الف  و تا 

مذاکراتی  هم بين . معاينه طبی به عمل آمد. لی زرد و ناخن ها کبود بودبود بک
دکتر عليم الدوله و دکتر قزل اياغ شد وترتيب حملۀ قلبی که مدعی بودند عارض  
شده و در چه ساعت شب  به آنها  خبر رسيده  و وقتی  دکتر آمده تيمورتاش 

د راين گيرو دار  .  ی کردندمرده بود نيز مذاکره شد و انفرميۀ کشيک هم سئواالت
آقای راسخ  می گفت بلی   چند روز بود مبتلی به آنژين دوپواترين بوده، بيچاره 

درهر حال  . نمی دانست آنژين دوپواترين چيست يک چيزی ياد گرفته بود
وقتی به ديوان جزا رسيديم ديدم . ازآنجا بيرون آمديم.  صورتمجلس  نوشته شد

. قند داغ خواست. ی ناراحت است که روی صندلی افتاددکتر قزل اياغ به قدر
يک چيزی می گويم اما قسم بخور که : خورد و بعد از مدتی مکث و تأمل  گفت

تيمورتاش نمرده بلکه او را مسموم کرده : چيست؟ گفت: گفتم . به کسی نگوئی
اشتباه نکرده ام ، مسلم است : بعد گفت. اين حرف در نظر من  غريب آمد. اند

: پس چرا تصديق کرديد که به مرگ طبيعی مرد؟  گفت: گفتم. و را کشته اندا
عصر بيچاره دچار  . خداحافظی کرد و رفت. می خواهی من هم مثل  اوبشوم؟

فردا که به عيادت او رفتم التماس کرد مبادا اين حرف . حملۀ سختی  شده بود 
با حبس  لوم می شودمع. به جائی گفته شود که  دودمان من بر باد  خواهد رفت

و بی ابروئی آتش کينۀ شاه خاموش نشده و اين روزها که  کاراخان کفيل 
وزارت خارجۀ روسيه در تهران است حدس می زنند وساطتی  از تيمورتاش  
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  ) ٢٩(» .کرده  که در مرگ او عجله کردند
، فردای سفر کاراخان معاون وزارت ١٣١٢قتل تيمورتاش روز نهم مهرماه 

مخبرالسلطنه هدايت نخست وزير . جه شوروی به تهران، اتفاق افتادامورخار
خاطرات و "وقت ايران، ارتباط سفر کاراخان را با زندانی شدن تيمورتاش در 

خود تاييد کرده و مهدی بامداد شرح مفصل تری در اين مورد داده و " خطرات
خارجه  کاراخان قائم مقام کميسر امور ١٣١٢در هشتم مهرماه « می نويسد 

شوروی ايران آمد و دولت تشريفات مفصلی برای پذيرايی از وی به عمل آورد 
و چند جلسه مذاکرات بين او و نخست وزير و وزير امورخارجه راجع به امور 

ظاهر قضيه برای حسن تفاهم . اقتصادی و امور سرحدی صورت گرفت-تجاری
د، لکن باطن امر و علت و ارتباط حسنه بين دوهمسايه و امور مذکوره درباال بو

آمدن کاراخان به ايران فقط برای آزادی و رهايی تيمورتاش از بند بود و حتی 
اين موضوع يعنی بخشايش وعفو تيمورتاش را هنگام مالقات با شاه عنوان 
کرد، ولی شاه چون قبال موضوع مورد بحث را کامال درک کرده بود، موقعی 

کشيد وازشاه عفووبخشايش او را تقاضا  که کاراخان موضوع تيمورتاش را پيش
کرد، جواب داد از قرارمعلوم حال مزاجی او خوب نيست ولی فکری در اين 

بعد خود کاراخان برای تماشای زندان قصر رفت و نظرش از ......باب می کنم
رفتن به قصر اين بود که تيمورتاش را مالقات کند، اما وقتی که از او جويا شد 

چند روز است که در گذشته « : يد، زندانبانها به وی گفتندو جای اورا پرس
  )٣٠(»....است

،  دکتر جالل عبده ١٣١٢درباره چگونگی قتل تيمورتاش در روز نهم مهرماه «
دادستان ديوان کيفر در جريان محاکمه مختاری آخرين رئيس شهربانی رضا شاه 

پزشک « :نويسد وهمدستان او روايتی دارد و براساس پرونده های موجود می
احمدی، تيمورتاش را برحسب دستور رئيس کل شهربانی وقت و رئيس زندان، 
با تزريق استرکنين مسموم می کند، ولی چون مختصر حياتی داشته، به شهادت 
دکتر دمحم خروش واظهارات معين طبيب ابوالقاسم حائری، برای اين که کار وی 
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دکتر »  ....ی گذارده و خفه می کنندزودتر تمام شود، بالش و پتو را بر دهان و
در تعقيب اين شکايت ها به سمت دادستان ديوان کيفر احساس «: عبده می گويد 

وظيفه کردم؛ البته دست زدن به چنين اقدامی خالی از اشکال نبود که بتوان 
دادگاه انقالبی تشکيل داد، دادگاهی که طبعا همراه با اختيارات بيشتری می 

اند ا کليه کسانی را که دست خود را به خون ديگران آلوده کردهتتوانست باشد 
و يا به ترتيب ديگری به آزار مردم پرداخته بودند مورد تعقيب و مجازات قرار 
بگيرند و اين را بايد بيفزايم که شاه وقت با هيچ اقدامی که خاطرات دوران 

مختاری و عوامل  محاکمه)   ٣١( » . اختناق پدرش را به ياد آورد موافق نبود
بود که دکتر  ٢٠او در شهربانی ازپرسرو صداترين محاکمات بعد از شهريور

مورد اتهام بازداشت غيرقانونی و مباشرت در  ٤٠عبده طی ادعانامه مفصلی 
قتل و اعمال خالف قانون ديگر به مختاری نسبت داد و مختاری و وکيل مدافع 

چه کته تاکيد داشتند که بيشتر آناو نيز ضمن مدافعات خود بيشتر روی اين ن
واقع شده دراجرای اوامر شفاهی پادشاه وقت بوده و درواقع مختاری حکم 

دکتر عبده در پاسخ به اين مدافعات نطق مفصلی . مامور معذوررا داشته است
در دادگاه ايراد کرد که موجب شهرت او گرديد و در نتيجه در انتخابات دوره 

در : قسمتی از نطق اين گونه است. هران انتخاب شدمجلس به نمايندگی ت ١٤
اينجا سعی خواهم کرد دستگاه مهيب شهربانی ديروز و چرخ های شيطانی آن 
را که بی گناهان بی شماری را در دم پره های خود گرفته و آنها را نابود کرده، 
نشان بدهم تا معلوم شود آقای مختاری که امروز مظلومانه بر روی صندلی 

م قرار گرفته ديروز چه کاره بوده است و به دست او چه سيئاتی انجام اتها
هيئت محترم دادگاه به قيافه های رنگ پريده متهمين حاضر نگاه ... گرفته است

طور که اين آقايان در موقع نکنيد، در اين موقع ارفاق روا مداريد، همان
  )٣٢ .(»...فرمانروايی خود به هيچ کس ترحم نکردند

  
ن خلعتبری بعنوان وکيل ورثه سردار اسعد ، اعمال ددمنشانه پزشک ارسال
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احمدی، جالدرضا خان که بدستورديکتاتور؛ تيمورتاش،ارباب کيخسرو شاهرخ، 
رژيم استبدادی «را  به قتل رساند و نگرش ...سردار اسعد و دمحم فرخی يزدی و

می گويند «  :د نسبت به ايرانی و در کل انسان را، اينگونه بيان کر» رضا شاه 
می    و دوسيه ها نشان ميدهد که احمدی برای هر قتل،انعامی. و حقيقت هم دارد

سردار اسعد و تيمورتاش بود ، انعامش    اگر مقتول از کله گنده ها مثل. گرفت
از صد تومان و همين حدودها بود، و اگر ازخرده پاها و اشخاص غير معروف 

ی ده الی پانزده تومان می گرفت، همان گمنام درتهران و زندان بودند، نفر
طوری که پاسبانها و مأمورين شهر داری برای سگ کشی از قرار سگی پنج 

آدمکشی داشت، و   قران يا يک تومان می گرفتند، اين احمدی هم مقاطعه برای
محبوسين بی گناه را از روی مقاطعه مثل سگ می کشت، وقتی بين انسان و 

برای کشتن سک و  -ش فرقی وجود نداشته باشدسگ درجامعه از لحاظ ارز
احمدی هم آدم می کشت اما با نرخ  -الزم است"استرکنين " انسان يک مقدار

نرخ خون انسان بر سگ نه از اين جهت است که در نظر بيشتری واين اضافه 
که او در پناه آن کار می کرد، سگ با   ) رژيم رضا شاه ( احمدی و دستگاهی 

می ) گواهی فوت( ته، بلکه اضافه را درواقع برای آن تصديقانسان فرق داش
  )٣٣(».ديگری بر نمی آيد گرفت که دادن چنان تصديق ها به غيرازاو ازعهدۀ
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   مأخذ و توضيحات
 

  : پی نوشت 
 
صص  –- ١،  جلد  ١٣٨٨ –نشر البرز  –پليس سياسی  –خسرو معتضد   - ١

٣٤٣ – ٣٤٦   
ص  -ش؛ ١٣٨٣ت تيمورتاش وزير دربار رضاشاه، تهران، ا سناد و مکاتبا - ٢

٢٣  
، چاپ اول، تهران، )محسن صدر(ـ محسن صدر، خاطرات صدراالشرف   -  ٣

  ٢٤١-٢٣٦ص   -١٣٦٤وحيد، 
هللا سيف  آيينه عبرت، خاطرات دكتر نصرت« -هللا سيف پور فاطمي نصرت - ٤

شارات سخن، ، به كوشش علي دهباشي، چاپ اول، تهران، انت» پورفاطمي
  ٧١٩ص . ١٣٧٨

، تهران ٢باقر عاقلى ، روزشمار تاريخ ايران ، از مشروطه تا انقالب ، جلد  - ٥
   ٢٠٣صص   -  ١٣٧٢ - نشر گفتار  

 –نشرهنر  - »دکتر مصدق در دوره قاجاروپهلوی «  -مرتضی مشير  - ٦
   ١٢ – ١٣صص    - ١٣٧٨

نشر  –پنجاه سال اخيرگوشه ای  از خاطرات من در  –دکتر مرتضی مشير - ٧
   ٢٤٩ –صص  – ١٣٧٧ –گندم 

 ٤، جلد ١٣٧١  حيات يحيی، چاپ دوم ،تهران، عطار   -يحيی دولت آبادی - ٨
  ٣٩٠ – ٣٩١صص   –
، خاطرات و  خطرات، چاپ چهارم ، ) مخبرالسلطنه(هدايت ، مهديقلی،  -  ٩

  ٣٩٦ص    –١٣٦٣تهران ، زوار ، 
 –جلد اول   -به اهتمام سيروس  غنی  -  يادداشتهای  دکتر قاسم غنی  - ١٠

  . ١٦٧ – ١٦٨صفحات 
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خواجه نوری، ابراهيم؛ بازيگران عصر طاليی، تهران، نشر جاويدان،   -١١
  ٤٢ص  - ١٣٥٧

االسالمي، انتشارات توس،  صعود و سقوط تيمورتاش، دكتر جواد شيخ  -١٢
  ٩، ، ص ١٣٧٩

  - ١٣٧٢افشار، تهران، زاده، حسن، زندگی طوفانی، به کوشش ايرج  تقی -١٣
   ٢٣١ص 
، خاطرات و  خطرات، چاپ چهارم ، ) مخبرالسلطنه(هدايت ، مهديقلی ،  -١٤

  ٣٧١ص   - ١٣٦٣تهران ، زوار ، 
هللا سيف  هللا سيف پور فاطمي، آيينه عبرت، خاطرات دكتر نصرت نصرت -١٥

  ٧٢٠ – ٧٢١ص  - پورفاطمي
ص   -) زادهات سيد حسن تقیخاطر(زاده، سيد حسن؛ زندگی طوفانی تقی -١٦

٢٣٠. 
   ٢٣٢همانجا، ص  -١٧
 - ٢٠٩صص     - صعود وسقوط تيمورتاش،   - االسالمي  دكتر جواد شيخ -١٨

٢٠٨ 
ص  - ١٣٥٨ –انتشارات پيام  - »  پنجاه سال نفت ايران« مصطفی فاتح    -١٩

٢٨٥  
 ١٣٧٢ -زاده، حسن، زندگی طوفانی، به کوشش ايرج افشار، تهران،  تقی - ٢٠

  ).٢٣٢- ٢٣١صص   –
  ٣٩٥ص  -، خاطرات و  خطرات) مخبرالسلطنه(هدايت مهديقلی ،  -  ٢١
و نگاه کنيد به  هدايت،  – ٢٣٤زاده، حسن، زندگی طوفانی، ص  تقی - ٢٢

  ٣٩٧  - ص » خاطرات و  خطرات« ،  )مخبرالسلطنه(مهديقلی، 
: ن ويپرت بلوشر، سفرنامه بلوشر، ترجمه كيكاوس جهانداري، تهرا - ٢٣

    ١٩٩ص  –شركت سهامي انتشارات خوارزمي 
 -١٣٧١: اول سال انتشار : علمی چاپ :خاطرات ابوالحسن ابتهاج ناشر - ٢٤

  ٣٦ص  –جلد يک 
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ش، ص ١٣٧١باقرعاقلی ، تيمورتاش در صحنة سياست ايران ، تهران  - ٢٥
  ٢٨٢، ٢٧٠ـ ٢٥٨

»  ال اخيرگوشه ای ازخاطرات من در پنجاه س«  –دکتر مرتضی مشير  -  ٢٦
   ٢٥١  - ٢٥٣  -صص 

 -» ناگفته ها از زندگی و روزگار پهلويها: پدر و پسر« -محمود طلوعی  -  ٢٧
  ٣٠٤ص  – ١٣٧٢ –نشرعلم 

، »برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسيها:ايران«سيروس غنی - ٢٨
   ٤٢٣ - ٤٢٢صص   –١٣٨٥ –نشر نيلوقر   - )مترجم(حسن کامشاد 

تيمورتاش درصحنۀ سياست ايران  –ازخاطرات عباسقلی گلشائيان به نقل - ٣٩
  ٣٣١ – ٣٣٢صص  –تأليف باقرعاقلی 

   ٣٩٥ص  - ، خاطرات و  خطرات، ) مخبرالسلطنه  -  ٣٠
، »چهل سال درصحنه قضايی سياسی و ديپلماسی ايران«-بده عدکترجالل  -  ٣١

  ١٦٣٫ص -، ١، ج١٣٦٨تهران؛ رسا، 
  ١٦٠٫ـ١٥٦ص - همانجا -جالل عبده،  -  ٣٢
   ٣١٦ – ٣١٧صص  -»پليس سياسی«  –خسرومعتضد  -  ٣٣
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   هفتم فصل
  

  سقوط سراشيبی
  

بر اساس اسناد » صعود و سقوط تيمورتاش« دکترجواد شيخ االسالمی در کتاب
  :محرمانه وزارت خارجه انگليس دربارۀ عبدالسحسين تيمورتاش می نويسد

امتيازنفت دارسی وازاوضاع واحوالی که سر نوشت تيمورتاش ازسرنوشت  
ا  ا نيست وحتی می شود گفت مجز  ّ   منجر  به تجديد نظردرآن آمتيازگرديد مجز                            ّ                                      

  .شدنی نيست
ميالدی ازطرف مظفرالدين شاه قاجاربه مستر   ١٩٠١اين امتيازکه درسال   

به مدت شصت  ) استراليائی اصل( ويليام ناکس دارسی سرمايه داربريتانيائی 
سهام اين شرکت %  ٥١که حکومت انگلستان بعدها با خريد ( اده شده بود سال د

دراواسط  سلطنت  رضا شاه  پهلوی، يعنی درششم ) سهامدار عمده  آن گرديد
، به طورناگهانی لغوشد وپس ازچندين ماه  کشمکش ومرافعه ميان   ١٣١١آذر

، سرانجام  ودولت ايران) مجری قرارداد دارسی( شرکت نفت ايران و انگليس 
ميان طرفين   ١٣١٢درهشتم خرداد) ١٩٣٣معروف به قرارداد ( قراردادی جديد 

با ملی شدن . دعوا بسته شد که مبنای روابط آتی ايران با شرکت نفت گرديد
قرارداد اخيرنيزخود به خود از بين   ١٣٣٠صنايع نفت ايران درنهم ارديبهشت 
 .رفت وفقط الشه تاريخی اش بجا ماند

الغا نشده بود کشمکش واختالف  )  ١٩٠١قرارداد ( انی که قرارداد دارسیتا زم
دائمی ميان دولت ايران وشرکت نفت ايران وانگليس جريان داشت واين اختالف  

ً             نظرعمدتا  ناشی ازماده  %   ١٦امتيازنامه بود که حق السهم ايران را ١٠        
کسرهزينه پس از»  سودناب«محاسبه اين. ازسودخالص شرکت تعيين می کرد

                         ً                                               های گوناگون شرکت که غالبا  ارتباطی به ايران نداشت، منشأ  اختالف   دائمی   
نماينده تام االختيار ( ميان دولت ايران وشرکت نفت شده بودکه وزيردربارايران
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چهارسال تمام کوشيد آن را به نحوی رضايت بخش   )  پهلوی درمذاکرات نفت
 .حل کند  ولی متآسفانه  توفيق نيافت

که بعد ازسقوط  ( استدالل منطقی تيمورتاش برای تجديد نظردرقرارداد دارسی  
خالصه اش اين بودکه دولت ايران به ) وی  نيزهمين استدالل به کارمی رفت

                                                   ً                   اسناد و دفاتر رسمی شرکت نفت دسترسی ندارد، يعنی عمدا  کنارگذاشته شده ،  
سود « می داندکه محاسبه اين و لذا ازهزينه های واقعی آن بی اطالع است هيچ ن

که همه ساله درترازنامه شرکت قيد می شود چگونه وبه چه ترتيب انجام  »ناب
 .می  گيرد

ّ                                                       ايرادمهم ی که تاکنون ازطرف مليون ورجال ملی ايران به سياست نفت          
سال برمدت باقيمانده امتياز و  ٣٢رضاشاه گرفته شده همان مسئله اضافه کردن 

 .ال استرساندنش به شصت س
 

چه درخاطراتش وچه در نظقهائی که  ) وزيردارائی وقت( سيد حسن تقی زاده 
پيش ازانتشار اين خاطرات درمجلس شورای ملی  ودرمحامع علمی ايراد  کرده 

، هميشه  به  صراحت اعالم داشته که مسئله تمديد امتيازنفت جنوب در اخرين  
ورضا شاه که دراول کار  مطرح  شد) ١٩٣٣آوريل ( دور مذاکرات تهران  

( مخالف جدی تمديد امتيازنفت بود سرانجام درنتيجه فشاروتهديد سرجان کدمن 
رئيس هيئت مديره شرکت نفت  که دررأس هيئتی  برای عقد  قرارداد جديد به 

با ( را ١٩٣٣به خواست اوليای شرکت  تسليم ومتن  قرارداد ) تهران  آمده بود
 .فت و دستورتصويب  آن ر را به هيئت  دولت دادپذير) ماده معروف  تمديدش

تا  ١٩٢٩از ژانويه   -اما اسناد مربوط به مذاکرات مفصل  وطوالنی اين دوره 
آشکارا نشان می دهد که رضا شاه  ازتمايل  باطنی  انگليسيها   –١٩٣٢دسامبر

   به تمديد امتيازنفت، به عکس آنچه تقی زاده وديگران نوشته اند، ازسالها قبل
وسيع ودقيق به اين مسئله دشوارصنعتی واقتصادی  نزديک  خبرداشته واگرباديد

نمی زده  و مصالح  )  امتيازدارسية(                 ً                   می شده  شايد اصال   دست به لغو امتياز
 .راههائی بهتروکوتاهتر وبی خطرترتأمين  می کردهخ است ملی ايران را از
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* * * 

ی ازلغو شدن يک طرفی  امتيازنفت ناش( دربحبوحه اختالفات ايران وانگليس
يکی ازکارمندان عاليرتبه وزارت خارجه بريتانياچکيده ای از مذاکرات ) دارسی

، يعنی  در عرض آن چهل  ١٩٣٢تا   ١٩٢٩سابق طرفين را درعرض سالهای 
تنظيم  ) سرجان سيمون( سال پيش از لغو، برای اطالع  وزيرخارجه متبوعش

ّ      جد اهميت  خاص ی استکرده که  ازلحاظ تاريخی وا             . 
 

مفاد اين سند مهم که ترجمۀ کامل آن دراين بخش آورده می شود ازمساعی  
. خستگی ناپذير وزيردربارايران برای استيفای حقوق حقه کشورش خبر می دهد

نيز مطلب مهم ديگری دراين ميان فاش می شود و آن اين است که تيمور تاش  
با تمديد ) ١٩٣٣پيش از بسته شدن قرارداد چهارسال  (  ١٩٢٩درمذاکرا ژانويه 

دوره امتيازنفت ورساندنش به شصت سال موافقت کرده بوده است که اين 
موافقيت، با در نظرگرفتن اوضاع واحوال  آن، زمان بدون اجازه ديکتاتور وقت 

متن انگليسی اين سند که تاريخ  .       ً                   تقريبا   محال به نظرمی رسد) رضاشاه پهلوی(
با مشخصات ) )  P.R.O(را دارد  در داراالسناددولتی بريتانيا١٩٢٩دهم ژانويه

:Fo 371 / 16933   ثبت گرديده است. 
ما بخش سوم کتاب را به نقل کامل  ترجمه فارسی اين سند اختصاص می دهيم 

تمديد  ( و  اميداواريم که مطالب  آن به رفع  پاره ای از مشکالت  اين قضيه 
 .کند کمک)  امتياز  نفت جنوب

 
  :٢٣سند 

  
در بارۀ مراحل  محتلف  يادداشت  تنظيم شده از طرف وزارت خارجه انگليس

نفت ميان دولت ايران و شرکت نفت  ايران و انگليس از ژانويه   مذاکرات 
  ١٩٣٢تا دسامبر  ١٩٢٩
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   )١٩٢٩ ژانويه اوايل( :درتهران مذاکرات اول دور  
  

نسبت به تنظيم قرارداد جديد نفت درعرض مدت اين مذاکرات، توافقهای زير
  :ميان جناب اشرف تيمورتاش وهيئت عاليرتبه شرکت به عمل آمد

دولت ايران موافقت کرد که به جای امتياز دارسی امتياز جديد به شرکت  – ١
شصت )  ١٩٢٩تابستان ( نفت داده شود که مدت آن از تاريخ عقد قرارداد جديد

   ١٩٨٩تا  ١٩٢٩سال باشد يعنی  از  
شانزده در % (  ١٦به جای حق السهم سابق ايران تحت قرار دارسی که  – ٢

ازسود خالص شرکت تعيين شده بود، شرکت نفت ايران وانگليس اعالم ) صد
آمادگی کرد دولت ايران را درعوايد شرکت نفت سهيم سازد به اين معنا که 

دولت  مقداری از کل سهام  شرکت را به ايران اختصاص دهد به طوری که
ايران با داشتن اين سهام، بتواند نماينده ای درهيئت مديره شرکت داشته باشد و 

)                            ُ ميزان استخراج نفت به حسب  ت ن(عايدی ايران هم درآتيه برمبنای توناژ
  ). در صدی از سود خالص شرکت( محاسبه گردد و نه بر مبنای پورسانتاژ 

، و موافقت دولت ايران که به پرداخت مبلغی مقطوع ساليانه به دولت ايران – ٣
طبق قوانين داخلی ( ازاء اين پرداخت، شرکت نفت ازتأديه ماليات بردرآمد

، از پرداخت ماليات برسرمايه و از پرداخت عوارض گمرکی، معاف )ايران
  .باشد

شرکت موافقت کرد که ازکل زمينهای نفت خيز ايران که امتيازاستخراج  – ٤
به شرکت نفت واگذار شده است، مساحت ) دارسی  تحت قرارداد(نفت درآن ها 

  .قابل مالحظه ای به تدريج کسر وبه دولت ايران برگردانده شود
اغلب مواد مربوط به عملکرد معمولی شرکت درايران، مورد موافقت  – ٥

  .قطعی طرفين قرار گرفت
اين مذاکرات به علت اختالف طرفين درتفسير حق السهم، ميزان سهام ايران  

کل تشکيالت شرکت نفت، نيزنحوه معافيت شرکت ازپرداخت ماليات طبق در
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بيست % ( ٢٥تيمورتاش پافشاری می کرد که . قوانين ايران، به شکست انجاميد
از کل سهام شرکت بايد در اختيارايران قرار گيرد به انضمام حق ) وپنج در صد

  :السهم ايران طبق صورت زير
شلينک در هر تن سهم  ٢زنفت استخراج شده، تا ميزان شش ميليون تن ا –الف 

  ايران،
  شلينک درهرتن سهم ايران،  ٣از هشت ميليون تن تا ده ميليون تن   - ج 
  .سه شلينک و نيم  در هر تن) از ده ميليون به باال(افزون براين ميزان - د

                                                                    ً  در اين تاريخ هنوز قانون ماليات بردرآمد در ايران وضع نشده بود که طبعا   ( 
  .) ل در آمد شرکتها نيز شدشام

  
  ) ١٩٣٠ فوريه تا ١٩٢٩ آوريل از (لندن در نفت مذاکرات دوم دور  

  
از ايران، ) رئيس هيئت مديره شرکت نفت( در آستانه عزيمت سرجان کدمن  

تيمورتاش نسخه ای از طرح پيشنهادی خود را که مايل بود پايه تنظيم قرارداد 
اين نسخه همان موادی را که درسطور قبلی به . بعدی قرار گيرد، برايش فرستاد

آنها اشاره شده دنباله مذاکرات نفت بر پايه طرح تيمورتاش و طرح متقابل 
ميان عيسی خان فيض ) دربرنداشت که موادمذکوردرفوق را(شرکت نفت

کميسرنفت ايران درلندن ازيک طرف ونمايندگان مسئول شرکت ازطرف ديگر، 
ً                         عالوه براينکه دائما  با تيمورتاش درتماس بود، عيسی خان . ازسرگرفته شد                   

نيزبه عنوان مشاورمالی در جريان اين "ِ                    س رويليام مکی لين تاک"ازوجود 
  .مذاکرات استفاده کرد

موضوعاتی که از نظر شرکت  حائز اهميت بودند، هر چند وقت يک بار ميان 
ی  قرار هيئت مديره شرکت و مشاوران حقوقی و مالی آنها مورد بحث و بررس

مدير محلی (   Mr. Jacksدر بخشی از اين مذاکرات مستر جکس. می گرفت
  .هم که دراين تاريخ به لندن آمده بود شرکت داشت) شرکت نفت در ايران

چندين طرح مختلف درجريان اين مذاکرات تنظيم شد که نکات مورد توافق 
نيزجدولهائی . تطرفين را به صورتی  ديگر، يا به نحوی تعديل شده، در بر داش
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که در آن درآمد ايران، تحت قرار داد آتز، محاسبه شده بود، تهيه شد و مورد 
که مواد ( درهمان حالی که بخشهای عمده سند جديد. بحث و بررسی قرار گرفت

علی ) مربوط به عملکرد شرکت را درمعادن نفت ايران در بر می گرفت
ليف ارقام نهائی مربوط به سهام االصول مورد موافقت قرارگرفته بود، هنوز تک

دولت درشرکت نفت، حق السهم حاصل از فروش نفت برمبنای مبلغی مقطوع 
در هر تن نفت استخراج شده، پرداخت ماليات به دولت ايران، درباره هيچکدام 

  .ازاين مواد توافق کامل حاصل نشده بود
رف سرجان کدمن درپاسخ استعالم جناب اش ١٩٢٩در بيست ويکم اوت  

تيمورتاش که پرسيده بودمذاکرات نفت به کجا رسيده، وضع طرفين را به نحوی 
که درآن تاريخ وجود داشت، به اطالع معظم له رساند و قول داد که تا ماه آينده 

سرجان کدمن درضمن پيامش به وزير درباراعالم . پيشنهادی قطعی عرضه کند
د که موضع کلی طرفين را داشت که خيال دارد مسترهرن را به تهران بفرستن

                                     ً            اين مطلب را به پيام خود افزود که شخصا  نيز آمادگی . برای ايشان تشريح کند
جناب ( دارد درصورت لزوم به تهران بيايد ودرمذاکرات دوجانبه بامعظم له 

  .شرکت کند) اشرف تيمورتاش
نتيجه مباحثات هيئت مديره شرکت درباره همين موضوع ١٩٢٩در سپتامبر 
توسط عيسی خان اطالع دادند که مشغول تنظيم ) قرارداد جديد با ايرانعقد (

                                                     ً            نامه ای هستند که درآن ايرادات ونظرات حکومت ايران مفصال  توضيح داده 
ازآنجا که احتمال نمی رفت اين نامه پيش ازاواخراکتبر بدست اوليای . شده است

مفادش درلندن مورد شرکت برسد، نيزازآنجا که الاقل دوهفته وقت الزم بود که 
بررسی  قرارگيرد، سرجان کدمن به جناب اشرف درنامه خود توضيح داده بود 
ً                                            که طبق محاسباتی که شخصا  انجام داده، حق السهم و درآمد ساليانه ايران                         
ازعوايد نفت با شرايطی که مکانی برای عقد قرار داد جديد پيشنهاد کرده 

ايد دولت ايران می شود و اين کمتراز آن ميزانی است که در حال حاضرع
                                    ً                                      شرايط با آن قولها و وعده هايی که قبال  در لندن به ايشان داده شده بود منافات 

  .دارد
                       ً                         جناب اشرف تيمورتاش رسما  اعالم داشت که نظرات دولت ١٩٢٩دراوايل اکتبر
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ايران که قراراست به شرکت نفت ابالغ گردد، تقريبا تکميل شده و ايشان 
. درعرض يکی دو روزآينده نسخه تکميل شده را به لندن بفرستنداميدوارند که 

جناب اشرف درنامه خود به سرجان کدمن پيشنهاد کرده بود موقعی که مستر 
هرن به تهران می آيد بهتراست عيسی خان فيض وسرويليام مک لين تاک را 

امه، در ضمن، طرفين موافقت کردند تا موقعی که اين ن. نيزبا خود همراه بياورد
ً           لندن نرسيده است مذاکرات شرکت با عيسی خان عجالتا  متوقف گردد عالوه .                                                

براين تعويق، تعويق های ديگری هم پيش آمد ناشی ازموضوعی که عيسی خان 
هنوزاطالعات وتعليماتی راکه الزم داشت، ازتهران دريافت نکرده بود و لذا 

تهران به تاخير سرجان کدمن تصميم خودرا دايربه فرستادن مسترهرن به 
  .انداخت

مستر جکس با تلگراف از تهران به سرجان کدمن اطالع  ١٩٣٠در دهم ژانويه 
                                     ً                              داد که جناب اشرف تصديق می کند که شخصا  باعث اين تأخيرها شده اند ولی 
درضمن اميدوارهستند که تا اواسط فوريه يک فقره پيشنهاد قطعی تسليم شرکت 

  .نمايند
ين طرح شرکت نفت که در جريان مذاکرات با عيسی آخر ١٩٣٠درهفتم فوريه 

اما دراين مرحله بود که مباحثات . خان درلندن تهيه شده بود تکميل شد
وبررسيهای طرفين روی طرح مزبور، به تعويق  افتاد زيرا معلوم شد که تلفيق 
بين خواسته های حکومت ايران، نظرات شرکت نفت درمورد ميزان سهم  آتی 

مليات شرکت، حق السهم ايران ازهر تن استخراج شده، و آن مبلغ ايران درکل ع
مقطوع  که شرکت قراربود همه ساله به ايران بپردازد و از پرداخت ماليات 
معاف گردد، نيل به توافق درباره همه اين مسائل، با شرايطی که طرفين پيش 

  .              ً            می کشيدند، عمال  غيرممکن است
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   ) ١٩٣١ مارس تا ١٩٣٠ مارس ماه از :هرانت در نفت مذاکرات  سوم دور

  
ميان جناب اشرف تيمورتاش و مسترجکس رئيس کل تشکيالت شرکت نفت  

  ايران
گرچه مذاکرات مربوط به تجديد نظر در قرار داددارسی مسکوت گذاشته شد، 

تا  ١٩٣٠مارس ( مشورتها وتبادل نظرهای  مهم درعرض اين دوازده ماه 
ن صورت گرفت زيرا در همين دوره بود که قانون ميان طرفي)  ١٩٣١مارس 

اخذ ماليات ازدرآمد شرکت ها ومؤسسات بازرگانی ازتصويب مجلس شورای 
 ١٣١٢برابر اول فروردين (  ١٩٣٠ملی ايران گذشت و از بيست ويکم مارس 

  .به معرض اجرا  گذاشته شد) 
من مسترجکس به جان کد ١٩٣٠دوروز بعد، يعنی در بيست و سوم مارس  

  :چنين گزارش داد
درمصاحبه ديروزی ام با تيمورتاش، می خواستم بی آنکه معظم له نيت مرا « 

درک کند، اين نکته را کشف کنم که آن قول سابقشان که گفته بودند تا اواسط 
لذا به ايشان گفتم که تصويب اليحه . فوريه شرحی به شما خواهند نوشت چه شد

جاری، درست درموقعی که مذاکرات مهم  اخذ ماليات ازشرکتها ومؤسسات ت
ميان دولت ايران و شرکت نفت برای تجديد نظر در امتيازنامه دارسی درجريان 
                                                         ً            است، ممکن است در لندن اين طور تعبيرشود که دولت ايران ابدا  چنين خيالی 

 به طورخيلی محرمانه به من گفت و اجازه داد گفته اش را اگرسپس . ندارد
ً         ع شما برسانم که تاخير در پيشرفت مذاکرات صرفا  ناشی از خواستم به اطال                                             

اين موضوع است که دولت می خواهد مذاکرات نفت را در لحظه ای 
وزير دربار به بيانات خود ادامه داد و . بسيارمناسب به نتيجه مطلوب برساند

گفت که درعرض چند هفته آينده تغييرات مهم در کابينه صورت خواهد گرفت و 
جديد و با اقتدار که کفايت حل مسائل مهم و داخلی و خارجی، منجمله  وزرائی

مسائل مربوط به نفت را داشته باشند، متصدی کارهای وزارتخانه ها خواهند 
  عمر مجلس فعلی به گفته وزير دربار، در پائيز امسال به پايان می رسد و . شد
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خواهند دو باره انتخاب شوند، به طبع خيلی  اعضای کنونی مجلس که می 

بيشتر ازسابق به تصويب لوايحی که دولت تقديم مجلس می کندعالقه نشان 
  .!دهند

تجديدنظردرقرارداد دارسی يکی ازاقدامات بسيارمهم دولت است که احتياج به 
بنابراين بهتراست شرکت زياد نگران . پشتيبانی بسيارقوی از طرف مجلس دارد

چون لحظه ای که مذاکرات نفت دو باره بايد ازسر گرفته شود، کم کم   نباشد
دارد نزديک می شود وبه محض اينکه اين مذاکرات پايان پذيرفت اليحه 
محتوای قراردادجديد پيش ازانحالل دورۀ قانون گذاری فعلی تقديم مجلس خواهد 

  » .شد
  

  »:خ دادسرجان  کدمن به نامه جکس چنين پاس١٩٣٠دريازدهم آوريل 
  

درباره مذاکرات کلی با جناب تيمورتاش که درنامه اخيرتان به آن اشاره  « 
کرده ايد، من منتظر اقدامات تهران هستم وهيچ اقدامی ازاين سو انجام نخواهم 

ّ                  داد که مخ ل آن مذاکرات گردد          .  
چنانکه می دانيد تمام مساعی من متوجه اين هدف است که طرحی مثبت که به 

را ) قرارداد دارسی(مفيد و رضايت بخش باشد، جای قرارداد سابق حال طرفين
تمايل به . بگيرد و لذا حاضرم صبرکنم تا آقای  تيمورتاش قدم اول را بردارد

رسيدن با توافقی درامتداد همين خطوط و تنظيم قراردادی سالم، دوستی انگيز، 
  ».و پايدار، يکی از آرزوهای ديرين واساسی من است

و تبادل نظرها در باره موضوع ماليات بر درآمد طبق قوانين داخلی  مباحثات 
در سرتاسر سال  –که مسائل ديگر را کم و بيش تحت الشعاع کرده بود  -ايران 
مسترجکس دو ) ١٩٣٠ماه دسامبر ( ادامه يافت و در آخر همين سال  ١٩٣٠

ندن بسربرد  در ل ١٩٣١باره تهران را به مقصد انگلستان ترک کرد و تا ماه مه 
  .که درمذاکرات اوليای شرکت نفت حضور داشته باشد
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     ) ١٩٣٢ ژوئن تا ٩٣١ آوريل از ( :لندن و تهران در مذاکرات چهارم دور  
  

جناب اشرف تيمور تاش درنامه ای خطاب به مسترگرين  ١٩٣١دراول آوريل 
هاوس ازاوخواست از طرف وی ازسرجان کدمن خواهش کند که نسبت به 

جناب . توجه خاصی مبذول گردد) خطاب  به ايشان(طالب مندرج درنامه اش م
اشرف درپيامش تاکيد کرده بود که سرجان کدمن بالشک با نظراوموافق است 
که مصالح طرفين ايجاب می کند، و به سود هر دو طرف است که روابطشان را 

ی جهان باشد بی درنگ بر پايه ای متين و مستحکم که متناسب با مقتضيات کنون
جناب اشرف اين نکته را نيز به پيامش افزوده بود که تمام . استوارسازند

اشکاالت موجود که سد حسن تفاهم ميان طرفين شده بود درحال  حاضر از بين 
رفته است و تصويب قرار داد جديد به هيچ مشگلی برخورد نخواهد کرد اگر 

  :                         ً              نکات  چهارده گانه زير قبال  حل و فصل شوند
تجديد نظردرمساحت نفت خيز کشورکه استخراج نفت در آن، تحت قرارداد  -  ١

  .به شرکت نفت دارسی واگذار شده است و تقليل اين مساحت ١٩٠١
الغاء حق احداث لوله نفت که امتيازآن در سراسر کشور، تحت قرارداد  – ٢

  .دارسی، به مستردارسی  واگذارشده است
و تعيين نرخی ثابت ) ازعوايد نفت( به ايرانحل مسئله پرداخت حق السهم  - ٣

تا ميزانی معين که از  آن به بعد حق السهم ايران به نسبت افزايش استخراج نفت 
  .افزايش  يابد

جستن راهی برای مشارکت دادن دولت ايران درعمليات شرکت به نحوی  – ٤ 
  .که ايرانيان ازمنافع شرکت در کشورهای ديگر نيز بهره مند گردند

حق «پيدا کردن راه حلی برای اين موضوع که مبلغی کافی تحت عناوين –٥
و اين مبلغ، . به دولت ايران تعلق گيرد» عوايد ناشی ازمشارکت«و » السهم

ليره استرلينگ   ٢,  ٥ ٠٠/  ٠٠٠درشرايط  توليد  نفت، به هيچ وجه کمتر از
  .درسال  نباشد
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  .افزايش يابد ميزان استخراج نفت ايران به نحو تصاعدی  - ٦
احداث پااليشگاهها در ايران برای تأمين نفت مورد نياز کشور به نحوی که   - ٧

  .ديگر احتياج به وارد  کردن نفت و بنزين تصفيه شده از خارج نباشد
توسعه معادن نفت شرکت در ساير کشورها به نحوی صورت گيرد که به  – ٨

  .توليد نفت ايران لطمه نزند
داخت ماليات به دولت ايران توسط شرکت با رعايت قوانين حل مسئله پر – ٩

اين موضوع حائزاهميت خاصی است زيرا دولت بريتانيای کبير . داخلی ايران
    ً                                                                  رسما  اعالم کرده است که اين مسئله بايد  ميان دولت ايران وشرکت نفت ايران 

  .و انگليس حل و فصل گردد
ژانويه  ٢٥فتن مفاد يادداشت حل مسئله ماليات به طور موقت با پذير  -  ١٠

دولت ايران که تسليم سرجان کدمن شده داير بر اينکه آن مبلغ مقطوع  ١٩٣١
ساليانه که شرکت قرار است برای معاف شدن از پرداختن ماليات داخلی به 

  .خزانه ايران بپردازد به هيچ وجه  نبايد کمتراز دويست هزار ليره باشد
ميان دولت ايران وشرکت نفت مربوط  به  حل سريع اختالفات گذشته  - ١١

مطالبات عقب افتاده ايران با توجه به اين موضوع که دولت ايران نياز شديد به 
  .افزايش پشتوانه طالی خود دارد

موافقت شرکت نفت که محصوالت نفتی خود را که در داخله کشور توليد  – ١٢
فروشد وهيچ گونه مبلغ می شود به همان قيمت تمام شده برای رفع نياز دولت ب

  .روی آن نکشد) به عنوان سود( اضافی     
تأمين نيازهای داخلی ايران از حيث نفت تصفيه شده و ساير مواد مشتق  – ١٣ 

  .به قيمت منصفانه)  بنزين و غيره( از نفت  
از آنجا . تأسيس يک شرکت فرعی برای استخراج نفت آباد درکرمانشاه – ١٤

رج در اين يادداشت با نکات پذيرفته شده درمذاکرات قبلی که بعضی ازمواد مند
تباينی آشکار و تلفيق ناپذيرداشت، شرکت به اين نتيجه رسيد که ادامه بحث و 
گفتگو تحت چنين شرايطی غيرممکن است و تنها کاری که کرد اين بود که در 

دريافت نامه تيمور تاش را ضمن يادداشت ١٩٣١تاريخ بيست ودوم آوريل 
تصری توسط مستر گرين هاوس به معظم له اطالع داد و بقيه را به عهده مخ
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مستر جکس که در آن تاريخ درلندن بود واگذار کرد که پس از بازگشت به 
  .                          ً                           تهران نظرات شرکت را حضورا  برای وزير دربار روشن  سازد

، يک سلسله ١٩٣١پس از باز گشت مستر جکس به تهران در تابستان  
لی ميان وی و جناب اشرف تيمورتاش صورت گرفت که در آنها مذاکرات متوا

هم شرکت ) کميسرنفت ايران در لندن( آقايان تقی زاده، داور، وعيسی خان فيض
                            ً                              عيسی خان در اين تاريخ مخصوصا  برای شرکت درهمين  مذاکرات به . داشتند

  .تهران احضارشده بود
ور تاش داشت به معظم با تيم ١٩٣١مستر جکس در ديداری که در اول ژوئيه 

( له اطالع داد که خواسته  های ايران مندرج در نامه مورخ اول آوريل ايشان 
چنان سخت و غير قابل قبول هستند که ادامه مذاکرات برای ) مواد چهارده گانه 

تجديد نظر در قرار داد دارسی را به کلی بی حاصل می سازند زيرا آن مواد 
حافظ منافع ايران هستند و کوچکترين اعتنائی به   طوری تنظيم شده اند که فقط

  . منافع سهامداران شرکت نفت ندارند
  
)  ١٩٣١مورخ ششم  ژويه ( درمالقات بعدی ميان تيمور تاش ومسترجکس  

که طبق قانون تصويب شده در ايران به درآمدهای ( مسئله ماليات بر درآمد 
يجاد پااليشگاه و تجديد نظر نيزمسائل مربوط  به ا) شرکت نفت تعلق می گرفت

از آنجا که مذاکرات . در قرار داد دارسی مود بحث و بررسی مجدد قرار گرفت
اين جلسه اهميتی فوق العاده درتاريخچه اختالف نفت ايران و انگليس احراز 
کرده است، عصاره نظرات جناب اشرف  تيمورتاش که در آن جلسه ابرازشده 

که خيلی طوالنی تر از  مالقات » .رده می شوداست به طور خالصه در زير آو
  قبلی بود،

   شرکت  عوايد بر ماليات  - ١
  

حکومت ايران قادر نيست نرخ ماليات بردرآمد  : جناب اشرف  تيمورتاش  گفت
اما درعين حال چنين . شرکتها را که طبق  قانون تعيين شده است عوض نمايد

اگر شرکت  نفت . آينده افزايش  دهدقصدی هم ندارد که اين نرخ را تا چند سال 
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به ازاء (با خواسته دولت ايران دايربه دريافت مبلغ دويست هزارليره در سال 
موافقت نمايد حکومت ايران حاضراست ) معاف کردن شرکت ازپرداخت ماليات

    ً                                                                  رسما  تضمين بدهد که نرخ ماليات وضع شده را تا سه سال ، حتی تا پنج سال ، 
  . ش ندهدبه هيچ وجه افزاي

مسترجکس جواب داد مبلغی  که جناب اشرف پيشنهاد می کنند دوبرابرآن مبلغی 
است که شرکت نفت، تحت قانون فعلی ماليات ايران، مکلف به پرداخت آن 

ولی به هرتقدير، اگردولت ايران حاضرباشد شرکت را برای بقيه دوران . باشد
حاضراست به )   سترجکسم( امتيازاز پرداخت ماليات معاف سازد، آنوقت وی

شرکت نفت ايران و انگليس توصيه نمايد که همه ساله مبلغ   -شرکت متبوع خود
  .يکصدو پنجاه هزارليره  به طورمقطوع  به دولت ايران بپردازد

دراينجا جناب تيمورتاش پيشنهاد کرد که حاضراست نرخ مالياتی را که شرکت  
ال تثبيت کند وبه شرطی که مکلف به پرداخت آن می باشد تا مدت هشت س

دريافت مقطوع ساليانه ايران ، به ازاء معافيت شرکت ازپرداخت ماليات، همان 
مسترجکس گفت حاضراست پيشنهاد جناب . دويست هزار ليره استرلينگ باشد

به اطالع هيئت مديره شرکت نفت درلندن برساند ولی حاضرنيست به  اشرف را
ً آنها توصيه کند که آن را  حتما     .بپذيرد                              

  

  مسئله تعيين حق السهم ايران  از هر تن  استخراج شده  – ٢

طرفين موافقت کردند که بهتراست تعيين تکليف اين قسمت به زمانی موکول 
  .شود که کل قرارداد دارسی مورد تجديد نظرقرارگرفته باشد

  

  احداث پااليشگاه نفت در آبادان   - ٣

له نيزبه همان زمان تجديد نظر درقرار داد موافقت شد که تعيين تکليف اين ومسئ
  .دارسی موکول گردد
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    تجديدنظر در قرار داد دارسی  – ٤
  

 پس ازاينکه مسترجکس به اثرنامطلوب خواسته های چهارده گانه جناب اشرف
اشاره کرد وگفت اين خواسته ها من ) مواد مندرج درنامه اول آوريل ايشان(

درلندن بخشيده است ، معظم له جواب  داد که حيث المجموع تأثيری بسياربد 
محاسبات دولت ايران دراين زمينه بسيارساده است زيرا برمبنای وجوهی که 

  :دولت درسه زمينه  مختلف  الزم دارد تنظيم شده است
برای خريد طال که کسری پشتوانه اسکناس مملکت را ( يک ميليون ليره  – ١

  ).جبران کند
  ).برای انجام برنامه های اقتصادی واجتماعی ( ه يک  ميليون لير  - ٢ 

  ).برای  نوسازی ارتش( پانصد هزار ليره   – ٣
      ً                          جمعا  دوميلون و پانصد هزار ليره

جناب اشرف فرمودند بهتر است شرکت نفت و انگليس  درآتيه مبلغ يک ميليون 
يد وپانصد هزارليره در سال به عنوان حق السهم ايران از شش ميليون تن  تول

نفت بپردازد به اضافه مبلغی درمقابل تمديد  امتيازنفت برای سی سال ديگر که 
  .                  ً                    بهای آن بايد دقيقا  محاسبه وتعيين گردد 

در دنباله اين مطلب  جناب اشرف اظهار داشتند  که دولت ايران يکی ازاين دو 
  :شق را خواهان است

  تضمين توليد، يا – ١
  .ه ايران در يافت کندتضمين مبلغی نقد که همه سال – ٢ 

اگرشق اول ترجيح داده شود در آن صورت  توليد نفت بايد ميان هشت     
  ٥ميليون وده  ميليون تن درسال باشد وعايدی ايران ازهر تن استخراج شده 

اعم ( اما اگر شق  دوم پذيرفته شد آنوقت ايران  بايد درکل سهام شرکت. شلينک
سهيم گردد و ) خل کشورباشد يا درخارج از انکه منبع استخراج نفت دردا

درآمدی کسب کندکه رقم کلی آن درسال  کمتر از دو ميليون و پانصد هزارليره 
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درمقايل مخالف مسترجکس تيمورتاش خواسته خود را تعديل کرد . نباشد
شيلينگ   ٣از) درهرتن نفت استخراج شده ( وحاضر شد که  حق السهم ايران 

ً    آغاز و تدريجا  به  پس ازاينکه مسترجکس جواب داد که . شلينگ برسد ١٠             
.  شرکت نفت حاضرنيست چنين پيشنهادی راحتی مورد بررسی قرار دهد

تيمورتاش جواب دادکه دراين صورت راه حل آشکاربرای دولت ايران اين است 
که  مسئله تجديد نظردرقرارداد دارسی را يکسره کنار بگذارد و استيفای حقوق  

تحت همان قراردارد ) ه شامل حقوق  گذشته هم می شودک(کامل خود را 
  .ازشرکت بخواهد

در اينجا مستر جکس ازحرف جناب وزيردربارابراز تعجب  کرد وپرسيد 
مگردولت ايران حق السهم ساليانه خود را درعرض سنوات گذشته به طورکامل 

می  چنين راه حلی را ارائه) آقای تيمورتاش ( دريافت نکرده است که ايشان 
  دهند؟

جناب اشرف در پاسخ مسترجکس اظهار داشت که حقوق  کا مل ايران، تحت 
اما نحوه . ازمنافع خالص شرکت است% )   ١٦( قراردارسی ، شانزده در صد

    ً                               کامال  در متن قرارداد تصريح نشده است » سودناب«محاسبه اين منافع خالص يا 
ً وتا موقعی که اين مشکل حل نشود دولت ايران واقعا   نمی داند چه مقدار ازحق                                                

السهم خود را دريافت کرده چون هرچه درگذشته به دستش رسيده علی الحساب 
به اين دليل  است  که دولت ايران تصميم گرفته راهی بينديشد که به کمک . بوده

شرکت را ارزيابی کردوسپس آن راازکل درآمدساليانه »مخارج حقيقی«آن بتوان
  .را بدست آورد» سود ناب« ن کاست وبه اين ترتيب ميزا

شرکت درگذشته يک طرفی عمل کرده منجمله اينکه درسايرمناطق اينکه 
درسايرمناطق نفت خيزجهان که درآنجاسهامداراست ازسهم ايران سرمايه 
گذاشته اما در مقابل منافعی  که ازاين حيث بدست آورده ديناری به دولت ايران 

  .نپرداخته
ترجکس به پيشنهادهای  خود جناب اشرف درسال در پايان اين مصاحبه مس

) آقای تيمورتاش( اشاره کرد وگفت که در آن تاريخ ايشان ) دوسال قبل(  ١٩٢٩
از کل  %   ٢٥دو شلينگ از هر تن نفت را به عنوان  حق االستراخ درايران و 
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به عنوان حق السهم ايران ) چه در ايران وچه  در خارج ( در آمد شرکت را 
اشتند به شرطی  که در آمد ايران از محصول  نفت، تا سه سال  بعد قبول د

اما شرکت نفت .  ازامضای  قرارداد جديد، کمترازيک ميليون ليره درسال نباشد
از کل  سهام شرکت به اضافه %  ٢٠ايران و انگليس  فقط با تخصيص  دادن 

  .يک شلينگ و نيم درهرتن نفت استخراج شده  موافق بود
ميان پيشنهادهای طرفين در آن تاريخ چندان زياد نيود اما  پيشنهادهای  اختالف  

جديد جناب  اشرف با ارقامی که درسابق قبول داشتند اختالفی چنان وسيع پيدا 
  .کرده  که شرکت  به هيچ وجه قادر  به پذيرفتن آنها نيست

وضاع و جناب اشرف جواب  دادند که پيشنهادها مربوط  به دوسال  قبل بوده و ا
ن تاريخ  به بعد خيلی فرق  کرده با اين نتيجه که پيشنهادهای سابق  آاحوال از

  .ايشان را بايد مرده  و از بين رفته تلقی کرد
  

   ) ١٩٣١ اوت تا ژوئيه ماه از ( : تهران در مذاکرات پنجم دور 
  
مستر جکس مالقات و مصاحبه مجددی با جناب   ١٩٣١در تاريخ يازدهم ژوئيه  

  .ورتاش داشت که درآن مسائل زيرمورد بحث و بررسی قرار گرفتتيم
  

  ايران داخلی قوانين  طبق شرکت  آمدهای در به ماليات تعلق مسئله 
  
جناب اشرف  تيمور تاش دوباره همان درخواست سابق  خود را تکرارکرد و  

گفت که دولت متبوعش  در مقابل اين امتيازی  که قراراست برای شرکت قايل 
معاف دارد، هيچ مبلغی ) تحت قوانين ايران(د و آنها را از پرداخت ماليات شو

مسترجکس جواب داد، و . ليره در سال قبول نخواهد کرد  ٢ ٠٠, ٠٠٠کمتراز
جناب  اشرف تصديق کرد، که چون طرفين نمی توانند دراين باره به توافق 

کارشناسانی   برسند تنها راه حلی که باقی می ماند  اين است که هردو طرف
مستر جکس سپس  پيشنهاد کرد .  برای تعيين ميزان مطالبات ساليانه تعيين کنند

حق السهم ايران ازسود خالص % )  ١٠( که اين مبلغ مقطوع معادل ده در صد 
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شرکت باشد يا اينکه، به عنوان شق ثانی، برای هر يک  ميليون تن نفت 
پانزده هزار ليره، و برای ) تا حد نصاب چهار ميليون تن( استخراج شده 
بيست هزار  ليره به دولت ايران ) اضاف برحد نصاب  مزبور( هرميليون تن 
جناب اشرف تيمورتاش  اظهارداشتند که نمی توانند اين پيشنهاد . پرداخت گردد

را بپذيردو سرانجام ميان طرفين توافق حاصل شد که مسترجکس دراين باره با 
  .صحبت کند) قای  حسن تقی زادهآ( وزير دارائی  ايران 

  
  داددارسی درقرار نظر تجديد

  
جناب اشرف  تيمور تاش  مدتی  طوالنی در باره منفوريت قرار داددارسی 
درچشم ايرانيان صحبت کرد و اظهار داشت  که هيچ کابينه ايرانی قادر نيست 

دی که با تجديد نظر در قرار داد مزبور موافقت کند مگراينکه درهرنوع قراردا
ممکن است جانشين قرارداد دارسی گردد امتيازات وشرايط  مساعدتری برای 

جناب اشرف دردنباله بيانات خود اظهارداشتند که دولت . ايران منظورگردد
ايران بايد به يک در آمد کافی وتضمين شده دسترسی داشته باشد که حداقل آن 

شده توسط دولت ايران درآمد به هيچ وجه نبايد ازباالترين ميزان دريافت 
  .کمتر باشد)تحت قرار داددارسی( درعرض بهترين سالهای درآمد شرکت، 

پس ازمقداری بحث ومکالمه درباره شرکت نفت عراق، وحق السهمی که به آنها 
داده می شود، تيمورتاش پيشنهادی برای تجديد نظردرقرارداد دارسی ارائه کرد 

اما پس ازمقداری .  زازبين می رفتکه اگرقبول می شد مسئله تمديد امتيا
صحبت دراين باره، پس از اينکه معلوم شد موافقت شرکت با نظر جناب  اشرف 

  .بدست آمدنی نيست، طرفين موافقت کردند که بحث در اين باره ادامه  نيابد
درمرحله آخرمذاکرات مسترجکس ، با توجه به رويه جناب اشرف ، دوباره به 

بر مبنای ( که بهتراست مسئله محاسبه حق السهم ايراناين موضوع اشاره کرد 
 وحسابرسان ويژه واگذار. به عهده متخصصان) از سودناب شرکت%   ١٦

جناب اشرف جواب داد که استخدام کارشناسان و حسابرسان خارجی . گردد
  برای تقبل اين قسمت متضمن مخارجی کالن است که دولت ايران در حال 
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حاضر محل تأمين اعتبارش را ندارد و فقط  موقعی عهده داراين مخارج خواهد 
واگرکاربه .                                             ً                شد که از رسيدن به توافق  مستقيم با شرکت کامال  مأيوس  شده باشد

ما کارشناسان خود را با « : اين مرحله کشيد آنوقت، بنا به گفته وزيردربار
کرد تا دعاوی ايران  را امتحان کنند  روشهای بسيارمسالمت آميزتعيين خواهيم

و سپس برای احقاق حقوق حقه خود که شامل وصول مطالبات عقب افتاده نيز 
  .»خواهد بود عليه شرکت نفت اقامه دعوا خواهيم کرد

  
   :تاش تيمور به کدمن نامه

  
درهنگاميکه تيمور تاش برای همراهی با دمحمرضا پهلوی که برای تحصيل  

د تدارک می ديدند، سرجان کدمن رئيس کل شرکت نفت نامه عازم سويس بودن
به تيمورتاش نوشت و اتخاذ سياست وی را در قبال  ١٩٣١ای در هفتم اوت 

 ١٩٣٣تا  ١٩٢٩شرکت نفت ايران و انگليس در زمان بحران شديد اقتصادی 
در اين نامه آمده . در سرتا سر جهان که به جنگ جهانی منجر شد شاره می کند

                             ٌ                                     جازه بفرمائيد اين نکته را قبال  به طورمقدمه به استحضارتان برسانم که ا: است
                                                     ً               مستر جکس درتشريح وضع کساد بازار نفت در دنيا که حقيقتا  مايه تاسف است 

گذشته ازبحران شديد  اقتصادی که اکنون سرتا سر . به هيچ وجه اغراق نگفته
رده های نفتی  را جهان را فرا گرفته و افزايش مصرف ساليانه نفت و فرآو

) و فقط خدا می داند که اين وضع تا کی ادامه خواهدداشت( متوقف  کرده است، 
موضع شرکت نفت به داليلی که در پائين ذکر می شود، فوق العاده متزلزل وبی 

  : ثبات شده است
توليد نامحدود نفت از کانالهای جديد آمريکا و سرازيرشدن آن به بازارهای  – ١ 

  جهانی، 
ورود محصوالت نفتی روسيه و رومانی به بازارهای اروپائی و  – ٢ 

روبروکردن شرکت نفت ايران و  انگليس با وضعی که در آن دچار رقابت با 
توليدات اضافی اين دو کشورشده است که ما زاد نفت خود را به بهائی 

  .بسيارارزان وغيراقتصادی به مشتريان اروپائی عرضه می کنند
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دن نرخ کرايه کشتيهای نفت کش به ميزانی که تاکنون سابقه نداشته پائين آم – ٣
  . و کوتاه شدن راه ورود نفت به بازارهای جهانی

  
درليست مسائل نوع  اول، دومسئله اصلی هست که : در ادامه آن نامه آمده است 

بايد هر چه زودتر حل شود ولی هيچکدام حل نشده و به همان وضع سابق باقی 
مسئله اخذ ماليات ازشرکت نفت تحت قواينن جاری ايران است و اولی . است

  .ديگری مسئله پرداخت حق السهم ايران تحت قرارداد دارسی
ً                                                در مورد ماليات ما قويا  متمايل به اين نظربوده ايم که از هر حيث که تصور                         

شود بهترهمين است که توافق کنيم برای چند سال آينده مبلغی مفطوع به دولت 
ً                                           پرداخت شود که ضمنا  برای خود ماهم، به هنگام محاسبه مسائل مالی  ايران                   

اما از مذاکراتی که . آشکار گردد که در فواصل زمانی معين چه مقدار بدهکاريم
« تا امروز صورت گرفته بدبختانه چنين برمی آيد که توافق درباره             

طرفين باشد، چقدر  که درتمام اوضاع و احوال مورد قبول» مبلغی عادالنه
  .دشوار است

بنابراين ما، يکی ازطرفين قضيه، چنين احساس می کنيم که راه حل رضايت 
رقمی تعيين کنيم که هردو  ١٩٣٠بخش برای هر دومان اين باشد که برای  سال 

طرف راضی باشند و اين رويه را چند سالی  ادامه دهيم تا آن که بازار جهانی 
بيرون آيد و آتيه بازار نفت صريح تر و روشن تر ديده از حال رکود و کسادی  

راجع به اين قسمت، نامه ای جداگانه به مسترجکس می نويسم که می دانم . شود
  .به زودی مالقاتی با شما خواهد داشت

ً                                            نسبت به حق السهم، شخصا  متمايل به آن عقيده هستم که در تمام اوضاع و                         
کس حضورتان تقديم کرده است پايه عمل احوال اگر پيشنهادهايی را که مسترج

من هم مثل  جنابعالی نگران اين قسمت هستم . قراردهيم، خيلی خوب خواهد شد
که قضيه به شکايت و تعيين داورنکشد و اختالفات طرفين با توافق ذوجانبی حل 

غرض اصلی مسترجکس هم از پيشنهادی که خدمتان داده بود همين بود . گردد
نکشد و اميداوارم که جناب اشرف پس ازتفکردر اين باره،  که کار به داوری

  .پيشنهاد تسليم شده را قبول فرمائيد
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در باره مسائل مهم تر که ميان جنابعالی و مسترجکس مورد بحث قرار گرفته،  
در اين مرحله که هستيم وارد شدن در ) تجديد نظر در امتيازدارسی وغيره

با کمال صراحت به اطالعتان برسانم که  جزئيات برايم مشکل است ولی ناچارم
در حال حاضر اختالف نظری شديد ميان خواسته های دولت ايران و نظرات 
شرکت نفت در باره اين موضوع که راه حل ممکن وعادالنه چيست و چگونه 

خود من پس ازتفکر زياد به اين نتيجه رسيده . می توان به آن رسيد، وجود دارد
فقط موقعی  –منجمله تمديد مدت امتياز  –د نظر در قرارداد ام که کل مسئله تجدي

می تواند به طورمؤثر و نتيجه ميان طرفين مورد مذاکره قرار گيرد که زمان 
برای کار مساعدتر باشد واوضاع و احوال آشفته کنونی که در بازار نفت 

ود                         ً             فقط در يک چنين زمانی عمال  مقدورخواهد ب. حکمفرماست از بين رفته باشد
و با يک دقت منطقی امکانات آينده را حساب کرد و ترتيب نقشه ای وسيع و 
فرگير را داد که در مقابل تحوالت زمان ايستادگی کند و اساسی  محکم برای 

  . تعيين روابط اقتصادی طرفين تشکيل دهد
از اطالع بر اين موضوع که جنابعالی در سپتامبر آينده عازم اروپا هستيد خيلی 

شدم و اميدوارم بعد از ورودتان به سويس، در اولين فرصت مطلوب به معشوف 
  .ديدارتان نايل گردم

  :تهران در مذاکرات ششم دور در
  

مستر جکس در کنفرانسی مهم که در خانه تيمور تاش  ١٩٣١در سی ام ماه اوت 
حضارديگر جلسه عبارت بودند از آقايان تفی زاده، . تشکيل شد، شرکت کرد

مدير (، عيسی خان فيض و مسيو کالويه )وزير دادگستری ( ی، داوروزير دارائ
دراين جلسه موضوعات زيرمورد بحث و بررسی قرار ). کل در آمدهای داخلی 

  :گرفت
  
  ماليات  درآمد قابل وصول  از شرکت ها داخلی  و خارجی  – ١
  

ر در آغاز جلسه، تقی زاده گفت که در بودجۀ سال آينده اش، مبلغ دويست هزا
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به عنوان دريافتی مقطوع از شرکت نفت، پيش بينی ) ليره  ٢٠٠,  ٠٠٠(ليره 
دنباله مباحثات سپس بر . کرده و کمتر از اين ميزان درسال نمی تواند قبول کند

گشت روی همان خطوطی که در جلسات ششم و يازدهم ژوئيه محورمذاکرات 
انون ماليات بر در جناب اشرف تيمور تاش اظهار داشت که ق. قرار گرفته بود

  .آمد ايران اقالم زير را مشمول ماليات داخلی قرار داده است
  فروش  نفت درايران، - ١
  استخراج نفت در ايران، – ٢
 انتقال نفت توسط لوله به يکی از بنادر خليج فارس و از آنجا به خارج،  - ٣
  .تصفيه نفت در ايران – ٤

ام به کارمی رود، منابع شرکت نفت سپس متدهائی که برای محاسبه بهای نفت خ
از فروش  محصوالت خود درايران، منافعی که شرکت ا ز انتقال  نفت به خارج 
يا تصفيه آن در ايران بدست می آورد، همه اين مسايل مورد بحث وبررسی 

  .قرار گرفت
جناب اشرف تيمورتاش اظهارداشتند که نرخ ماليات برشرکتها درکشورهای  

نوسان دارد وموقعی که مردم ايران به اين نوع %   ٣٠و %  ٢٠خارجی ميان 
ماليات عادت کردند حکومت ايران نرخ ماليات را متناسب با نيازهای 

جناب وزيردربارسپس پرداخت به موضوع ماليات هنگفتی  .  کشورتغييرخواهد
  .که شرکت نفت هرساله به خزانه داری انگلستان  پرداخته است  و  می پردازد

له گفتند ازآنجا که حکومت ايران اکنون ديگراز رسيدن به تفاهی با معظم 
حکومت انگلستان درمسئله ماليات مأيوس شده است به ناچار بايد قضيه را 

اگر دولت انگلستان به توافقی  در اين ماده .        ً                      مستقيما  ب خود شرکت نفت حل کند
دونوع ماليات  با دولت ايران رسيده بود شرکت ديگرمجبورنمی شد بار پرداخت

لذا  اگر  . يکی به دولت انگلستان و ديگری به دولت ايران را تحمل کند
ولی به هرحال . تقصيری در اين قضيه هست گناهش انگلستان است و نه ايران 

صحبت اضافی دراين باره الزم  نيست زيرا طرفين موافقت کرده اند که منافع 
  .شرکت سال به سال ارزيابی  شود
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  :وه محاسبه حق السهم ايران از در آمد شرکت نفت نح  - ٢ 
  

               ً                                          ً          جناب اشرف مجددا  به شرح مبنای غلط محاسبه سود شرکت که سابقا  نيزبه آن 
اشاره کرده بود پرداخت و گفت برای  تعيين حق السهم ايران سيسستمی  بايد 

عقب مورد استفاده قرار گيرد که نه تنها قابل اطالق به آينده باشدبلکه بدهيهای 
 –از آنجا که حکومت ايران هرگز قرارداد آرميتاژ . افتاده را نيزدر برگيرد

اسميت را به عنوان سندی معتبرنشاخته است مواد آن را نمی توان پايه تفسير 
در اين مذاکره : توضيح.( برای ارزيابی  بدهيهای شرکت به ايران قرار داد

لی امضاء کرده بود، برسمت اسميت مستشارما –تيمورتاش قراردادی که آرميتاژ
بايت کل )      ً               ظاهرا  يک ميليون ليره( دولت ايران مبلغی مقطوع  « نشاخت زيرا

. مطالبات عقب افتاده خود دريافت می کرد و پرونده اين ادعا بسته می شد
استدالل دولت ايران برای رد اين سند هميشه اين بود که قرارداد مزبور به 

ايران نرسيده است و بنابراين اعتبار  تصويب مجلس شورای مجلس مالی
  .) قانونی  ندارد

              ً                                                       دولت ايران قبال  اميدوار بود از طريق کنارآمدن با خود شرکت اين مسئله حق  
اما  اکنون که مذاکرات .  السهم را به نحوی که مورد قبول طرفين باشد حل  کند

مسئله به شکست انجاميده انتظارحکومت ايران اين  است که شرکت نفت در
جناب اشرف  سپس . تعيين بدهيهای گذشته اش با مقامات ايرانی  همکاری  کند

داليل دولت  ايران را  برای بی اعتبار شناختن قرارداد آرميتاژ اسميت برشمرد 
وگفت يکی از مهمترين اين  داليل مغاير بودن قرارداد امضا شده با قرار داد 

« :امتياز نامه دارسی از نظرما  است درحالی  که)  قرارداد دارسی( اصلی 
قانون است و هيچ دولتی حق ندارد بدون اجازه مجلس  شورای ملی آن را جرح 

  ».و تعديل کند
  
  مسئله انتقال  فعاليتهای  آينده شرکت به  کشورها  ديگرغيرازايران – ٣
  

جناب  اشرف  گفتند دولت ايران بايد پاره ای  تضمينات در دست داشته باشد که 
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ر روزی شرکت تصميم گرفت مرکزعملياتش را به کشوری ديگر منتقل سازد اگ
ً    در اين زمينه مخصوصا  به . چنين انتقالی به منافع اقتصادی ايران  لطمه نزند                    

شرکت نفت عراق و اين که  فعاليتهای آتی شرکت ممکن است به خاک عراق  
  .منتقل  گردد اشاره کردند

ه تشريح موضع شرکت نفت ايران و مستر جکس درپاسخ جناب تيمورتاش ب
انگليس در قبال شرکت نفت عراق پرداخت و گفت اگردولت ايران به حرف 
شرکت گوش داده و در تمام شرکتهائی  که شرکت نفت ايران و انگليس  درآنها  
سهيم است، منجمله شرکت نفت عراق ، قبول مشارکت کرده بود از منافع 

  .بهره مند می شدشرکت اخير هم به  نسبت سهم خود 
سرجان کدمن   ١٩٣١جناب اشرف سپس اعالم داشت که نامه مورخ هفتم اوت 

دولت ايران مدتی  . راه تجديد نظر درقرار داد را به طور قطع بسته است
طوالنی در انتظار و بالتکليفی  به سربرده و سالها صبر کرده تا مگر مذاکرات 

جه برسد اما هيچ بهره ای از اين همه برای  تجديد نظردرقرار داد دارسی به نتي
لذا دولت متبوع وی ناچار است دامن قرارداد دارسی را . صبر وبردباری  نبرده

. محکم بچسبد و حقوق جقه خود را تحت همان قرار داد تا دينار آخر وصول کند
درقبال پرسش مستر جکس ازآقای تيمورتاش که آياايشان حاضرند خاطرسرجان 

سازند که موضعی که حکومت ايران درحال حاضر نسبت به کدمن را مطمئن 
قرار داد آرميتاژ اسميت اتخاذ کرده هيچ نوع خدشه ای به صحت و به اصالت 

  :                                           ً             امتيازدارسی وارد نخواهدکرد، جناب  اشرف رسما  اعالم داشت که
امتيازدارسی در حکم قانون است و لذا  اجرای  مفاد آن برای  ر دو طرف  « 

اعتباراين امتياز را تاکنون کسی  انکار نکرده وهرگز نخواهد . ستالزام آورا
امتياز نامه دارسی قانونی است که جزبا رضايت کامل طرفين نمی تواند . کرد

من حتی ازاين  هم فراتر . لغو شود يا اين  که مورد جرح و تعديل  قرار گيرد
ه دارسی  سندی می روم و می گويم که ازنظر حکومت کنونی  ايران امتياز نام

متأسفانه کليه اعمال استبدادی  پادشاهان قاجار که پيش از نوشته . است مقدس
شدن قانون اساسی ايران انجام گرفته حکم قانون را دارندو قبول مفاد آنها برای 

امتياز  نامه دارسی  به يک . حکومتهای  بعد از مشرطيت الزم است
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بردنش ناجوامردی  است و بايد   پدربيماروسالخورده شباهت دارد که ازبين
لذا ازطرف دولت متبوعم به . صبر کرد تا عمرش  به طورطبيعی به سربرسد

شما اجازه می دهم قول مؤکد ما را به سرجان کدمن ابالغ کنيد و بگوئيد که ما 
  ».                          ً                                   امتياز  نامه دارسی  را عمال  قانونی  محکم و معتبر تلقی  می کنيم

( حتمال تسليم اين قضيه به يک دادگاه بين المللی پس ازيک اشاره مجدد به ا
جناب اشرف اظهار نظر کردند که اگر چنين ) برای  صدوررأی دواری 

وضعی سرانجام پيش آمد شکايت دولت ايران از دست شرکت نبايد شکايت 
ازدولت انگلستان تلقی گردد ولذا  روابط  صميمانه دولتين کماکان ادامه خواهد  

ينکه مستر جکس قول داد نظرات و درخواستهای دولت ايران را پس از ا. يافت
                                                 ً                    بی درنگ به لندن مخابره کند و  پاسخ شرکت را متقابال  به اطالع دولت ايران 

  .برساند، جلسه پايان يافت
  

  )تهران در نفت مذاکرات ادامه ( هفتم دور
 

ترک کرد  جناب اشرف تيمورتاش  تهران  را به مقصد اروپا ١٩٣١دراوايل سپتامبر
آقای ( ولی درغياب او مذاکرات مربوط  به نفت درتهران ميان وزير دارائی ايران

وعده ای ) مستر جکس ( و رئيس محلی شرکت نفت ايران و انگليس ) تقی زاده
  .ادامه يافت) وابسته به طرفين( ديگر

مسترجکس به سرجان کدمن گزارش داد که اگردولت ايران  ١٩٣١در اول اکتبر
که دراين تاريخ (ع قرارداد آرميتاژاسميت به داوری وابطال آن موفق گردد درارجا

راه برای عملی  شدن مهمترين خواسته آنها، .) مهمترين مسئله مورد بحث همين بود
گشوده خواهد ) به بعد ١٩١٣قابل پرداخت از ( يعنی تجديد نظردر حق السهم ايران

  .شد
اطالع داده شد که سرجان کدمن هنوزهم ازلندن به مسترجکس  ١٩٣١در بيستم اکتبر

اميدواراست کليه اين مذاکرات مربوط به قرارداد آرميتاژاسميت را به سوی کانالهای 
هميشه اين آمادگی را داشته اندکه قرارداد ) سرجان کدمن(ايشان. ديگرمنحرف سازد

همند جديد راجايگزين قرارداد آرميتاژاسميت سازند که ايرانيان مفاد آن رابهتربف
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  .وموادش بيشتر قابل تطبيق با اوضاع و شرايط  امروزی جهان باشد
همزمان با رسيدن به چنين تفاهمی  با ايران، يا به هر تقدير بالفاصله پس ازنيل به  

اين تفاهم، شرکت نفت ايران وانگليس  ممکن است بکوشد به توافقی با دولت ايران 
  .باشد نسبت به حال  طرفين عادالنهدرباره بدهيهای گذشته اش برسد که مفادش 

  
   پاريس و لندن و لوزان در )نفت مذاکرات  دور آخرين ( هشتم دور  

 
پيروتلگرافات مختلف ودوستانه ازلوزان ميان جناب اشرف تيمورتاش  وسرجان 

جناب اشرف ) به اتفاق دکتريانگ( کدمن، و مسافرت سرجان کدمن به لوزان 
( وارد لندن شدند وبا رئيس هيئت مديره شرکت نفت ١٩٣١تيمورتاش دراوايل نوامبر

و سايرهمکاران مذاکراتی را لندن شروع کردند که دنباله آن در ) سرجان کدمن
  :پاريس ادامه يافت و به نتايج زيرانجاميد

يک فقره توافقنامه مقدماتی ميان طرفين امضا شد که جناب اشرف تيمورتاش  – ١
خودبه سرجان کدمن  ١٩٣٢مارس  ٢٥ه مورخ پس ازباز گشت به ايران درنام

) ماه قبل(  ١٩٣٢اطالع داد که هيئت وزيران متن آن توافقنامه را در ماه فوريه 
  .تصويب  کرده است

به تهران  ١٩٣٢متنی  کامل ترودقيقترکه درلندن تهيه شده بود دربيستم مه   -  ٢
  .فرستاده شد

مضاء رسيد که شرکت نفت به موجب يک فقره توافقنامه فرعی ميان طرفين به ا  -  ٣
درازاء کليه مطالبات گذشته ) به ميزان يک ميليون ليره(آن متعهد شد مبلغی مقطوع

  .بپردازد)  ١٩٣١تا آخر  دسامبر ١٩١٣از(دولت ايران 
باالخره درپايان گزارش کارشناس وزارت خارجه انگليس به وزيرخارجه متبوعش 

به بعد اتفاق افتاد و  ١٩٣٢قايعی که ازماه مه تاريخچه و« : سرجان سيمون آمده است
گرديد به طور کامل در گزارش  ١٩٣٢نوامبر  ٢٧منجربه لغو امتيازنامه دارسی در

  » .رسمی شرکت به سهامدارش قيد شده است و تکرار آن لزومی ندارد
سرجان متبوعش  پايان گزارش کارشناس وزارت خارجه انگليس به وزيرخارجه( 

  )سيمون



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٣٦٧                                              ١٦       ت م

  

  

درباره مساعی )فاتحمصطفی (ی ترين عضوايرانی شرکت نفتالعنظر
  ١٩٢٩ – ٣٢تيمورتاش برای  استيفای جقوق ايران  در مذاکرات  سالهای  

به بعد تحت نظرتيمورتاش   ١٩٢٧مذاکرات بين دولت وشرکت ازسال ...« 
انجام می گرفت وازروی انصاف بايدگفت تيمورتاش درتمام مدت مذاکرات 

ت که اختالفات با شرکت به طرز  خوبی رفع شده و منافع  کوشش فراوان داش
  .ايران به بهترين  وجهی  تأمين گردد

به اوطنين شد وتصورکرد ) رضا شاه پهلوی(خرکار رئيس مملکتآمتاسفانه در
که به نتيجه نرسيدن مذاکرات نفت تا اندازه ای مربوط به اوباشد وفوری پس از 

درصورتی که سوء ظن به تيمورتاش   . کردلغوامتيازدارسی او راازکاربرکنار
  .موردی نداشت 

درغالب مذاکراتی که در تهران بين وزيردربارومديرشرکت صورت می گرفت  
من حاضر وناظربودم و ديدم که تيمورتاش نه تنها با جديت تمام درصدد استيفای  

و وی هرگزقصد تعويق  .  ست بلکه عجله هم دراين  کار می کند احقوق ايران 
  )١( ».به عقب انداختن کارها نداشت

  ) ٢٥ص  –مأخوذ از کتاب پنجاه سال نفت  ايران تأليف  مصطفی فاتح (
  
  

   مأخذ و توضيحات
 
اساس اسناد  رب» ظهور و سقوط تيمور تاش« دکتر جواد شيخ االسالمی   -  ١

   ١٥٣ - ١٨٠صص ،  ١٣٧٩ رات توس ،اانتش –وزارت خارج انگليس 
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   مهشت فصل
  

   انگليس خارج وزارت اسناد  اساس بر داور و الدوله ،نصرت تاش تيمور
  

ياد می کند وآنهم  » برجسته ترين رجل سياسی کشور«ازتيمورتاش به عنوان - ١
درزمانی که برحسته ترين رجل سياسی ومردمی امثال دکترمصدق،مشيرالدوله 

  . د بسر می بردند، موتمن الملک  ومدرس خانه نشين  شده بودند يا درتبعي
داور ترس می  و رضا شاه ازمثلث سياسی تيمورتاش،نصرالدوله فيروز -  ٢

 کشور          ً          که تقريبا  زمام امور» مثلث سياسی«برای متالشی کردن اين. داشته است
دردست داشتند، درتدارک وارد کردن ضربه نابوده کننده به هريک از آنها  را

  .  بوده است
          ً                         باالخره جدا  معتقد شده ام که رضا شاه «کندکه سررابرت کاليوتأکيدمی  - ٣

      ً                                                                  حقيقتا  مايل است روابط ايران و انگليس را برپايه ای محکم  وبراساس دوستی و 
احترام متقابل استوارسازد و برای نيل به اين هدف، خيلی بی صبرونگران است 
 که مذاکرات جاری ميان ايران وانگليس برای بستن پيمانهای الزم هرچه زودتر

  » .به پايان برسند و اسناد مربوط امضا شوند
قسمت سوم گزارش آشکارا بيانگر هدفی است که به خاطرآن، رضا خان را رضا   

وبه دنبال  ١٩١٩و پس ازشکست قرارداد  ١٩٣٣پيش ازامضای قرارداد . شاه کردند
، می ومدرس ، شخصيت های ايران دوستی چون مصدق١٩٢١فوريه   ٢٢کودتای 

. هدف از کودتا، اجرای آن قرارداد و تمديد قرارداد نفت است:می گفتند دانستند و
همان روزکه رضا شاه به جلسه هيأت وزيران رفت و پرونده نفت را دربخاری 
انداخت، براعضای هيأت وزيران نيزمعلوم بودکه قراربر تمديد قرارداد 

ده خوان» آلت فعل«اظهارات تقی زاده، وزيردارائی وقت،که خودرا.است
  .  است وتقصيرتمديد قرارداد بردوش رضا شاه نهاده است، دراين باره، شفاف
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قسمتی از گزارش بسيار مهم و جامع سررابرت کاليو  به مستر  : ٢٤سند

   ١٩٢٩هندرسن وزير خارجه بريتانيا  در باره اوضاع عمومی  ايران در سال 
  

  )امتيازدارسیسه سال پيش از الغاء ( ١٩٣٠نهم ژانويه   –تهران • 
 
  عاليجناب   

سه رجل  سياسی ، در هر سه دارای ١٩٢٨و  ١٩٢٧در عرض  سالهای ... « 
اين سه تن . لياقت و کفايت سياسی  زياد، يکه تاز صحنه سياستهای ايران بودند

و شاهزاده ) وزير دادگستری ( داور) وزيردربار(تيمورتاش : عبارتند بودنداز
  ). وزيرداائی( فيروز ميرزا   

  
اين مثلث سياسی که تحت اوامر اعليحضرت رضا شاه کارمی کرد ازحد اعالی  
قدرت ونفوذ  بر خوردار بود وبقيه اعضای کابينه منجمله نخست وزير، مخبر 

. السلطنه هدايت، فقط نامی داشتند و گرنه  عناصری بودند بی بود وبی خاصيت
« و به حقيقت نوعی ميان اين سه رکن قدرت تيمورتاش ازهمه برجسته تر 

بود که به نظرازحيث هوش، معلومات، )  (Persien Superman»   ابرمرد ايران
  .و قوای معنوی، يک سر گردن از ساير هموطنانش برتر می باشد

ناظران سياسی چنين می پنداشتند که تيمورتاش که فراز و نشيب های    
خود جا افتاده  و به  زندگانی سياسی را پشت سر گذاشته، اکنون ديگر در کار

عنوان برجسته ترين رجل سياسی کشورکه ازاعتماد واطمينان مطلق سرور تا 
  .جدارش  برخورداراست، به رتق وفتق امورکشور اشتغال  دارد

اما قدرت سياسی در تمام کشورها اين عيب را دارد که عمرش کوتاه است  – ٢
د زمام امور را دردست و دريک کشورشرقی مثل ايران که درآن پادشاهی مستب

دارد سياستمداران سرشناس، حتی  پيش از کشورهای ديگر، برلب پرتگاه خطر 
به اين دليل کسی تعجب نکرد که سهل است، اگربناست حقيقت . ايستاده اند

                         ً                                             مطلب گفته شودخيليها باطنا  خوشحال هم شدند موقعی که درماه ژوئن گذشته پس 
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امر کرد ) سرتيپ دمحم درگاهی(رئيس شهربانی از ختم مراسم سالم شاه ناگهان به
. را توقيف کند وبه زندان تحويل بدهد) شاهزاده فيروز( که وزير دارائی 

امروزکه قريب هفت ماه ازآن تاريخ گذشته شاهزاده هنوزدرمنزلش محبوس 
وتحت نظراست وخود رئيس شهربانی هم که زمانی مورد توجه شاه بود درحال 

  .شده استحاضراز خدمت منفصل 
درايران داليل زيادی برای بازداشت فيروزاقامه می شود اما نظرشخصی  – ٣

من که هيچگونه مدرک قطعی برای اثباتش دردست ندارم،  اين است که شاه  
                                        ً                            درآن لحظه که دستورتوقيف فيروز را داد جدا  به هراس افتاده بود که مباد 

زطرف ايالت متجاسرگردد ناراحتی های داخل کشورتبديل به يک قيام عمومی ا
و مخالفان رژيم پهلوی که درکمين نشسته اند ازاين فرصت برای برگرداندن 

فيروزميرزا از شاهزادگان معروف قاجار و . سلطنت به قاجارهااستفاده کنند
 پسردائی اش شاهزاده اکبر. پسرارشد شاهزاده عبدالحسن ميرزا فرمانفرماست

                                         ً پيش استاندار ايالت فارس بود بی آنکه ظاهرا  که تا چندی ) صارم الدوله(ميرزا 
وی نيز .  دليلی بر ضد اواقامه شود، همزمان با توقيف فيروزميرزا بازداشت شد

يکی ازبرادران کوچک دمحم علی شاه، . از شاهزادگان درجه اول قاجاراست
شاهزاده ساالرلدوله، که اکنون به عنوان تبعيدی سياسی، درحيفا به سرمی برد و 

وقت هم سلطنت رضا شاه را به رسميت نشناخته است ازمخالفان طراز اول  هيچ
حکومت ايران باکمال اکراه حقوق بازنشستکی . سلسله پهلوی شمرده می شود

اين شاهزاده را درحارج ازکشور می پردازد و مواظب است که غائله ای از 
ه او نيز مع الوصف، دراين اواخر چنين احساس می شد ک. جانب او برپا نشود

      ً    وظاهرا  به . در پی فرصتی مناسب برافراشتن علم طغيان برضد رضا شاه است
حقوق  ) و بالشک  به دستوررضا شاه( همين دليل که تيمورتاش چندهفته قبل 

                                                 ً                 ششماهه ساالرلدوله را پيشاپيش به خود من پرداخت وجدا  خواهش کرد ودولت 
شاهزاده  از محل اقامت خود در که  انگلستان همه نوع احتياط الزم  را بکاربرد

  . فلسطين  پا بيرون نگذارد 
                ً                                              اگراين نظرکه جدا  به آن اعتقاد دارم صحيح باشد که رضا شاه از يک  – ٤ 

نهضت داخلی برای برگرداندن سلسله قاجاربه تخت سلطنت می ترسد، بايد 
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                          ً                                    بگويم که ترس اعليحضرت کامال  بی مورد واز ذهن شکاکشان تراوش کرده 
 و خيلی عميق تر بازداشت فيروزميرزاعايد رژيم شد اما نتايجی که از .است

نخستين ومهمترين نتيجه اش متالشی . گسترده ازآن بودکه شاه تصورميکرد
ً                                      شدن مثلث سياسی بود که تقريبا  دوسال ونيم زمام قدرت را درايران قبضه                              

ً                                            ثانيا  اعتماد شاه نسبت به وزيردربار خلل برداشت چون. کرده بود تيمورتاش       
دشمنان زيادی داشت که از ) تيمورتاش(وی  .نزديک ترين دوست فيروز بود

. اين فرصت استفاده کردند وسوء ظن شاه را نسبت به وزيردربارش برانگيختند
با اين که تيمورتاش درحال حاضر مقام و منصب سابق خود را کماکان دارد و 

کسی باورندارد که موقعيت  بعد ازشاه متنفذترين رجل ايرانی شمرده می شود،
به عالوه جنين به . ونفوذ کنونی اش همان باشد که پيش از بازداشت فيروزبود

نظرمی رسدکه جناب اشرف مقدار زيادی ازانرژی و روح فعاليت سابق خود را 
خسته به نظرمی رسد و بی گمان احتياج به استراحت ورفع . ازدست داده است

که توجه تمام همکاران سياسی رانيزجلب  نتيجه اين وضع، . خستگی دارد
کرده، اين است که درحال حاضر اغلب کارها به بوته تعويق افتاده وهيچ گونه 

دمحم (وزيرخارجه . پاسخ قطعی برای حل مسائلی که پيش می آيد داده نمی شود
تنها اصل . قهرمان طفره زدن وکارها را به اهمال گذراندن است) علی فرزين

              ً                                              ديپلماسی ظاهرا  اين است که هرگز نبايد کاری را که  فردا انجام  مؤثر و مقبول
که ) حاج مخبر السلطنه هدايت (نخست وزير.  شدنی است امروزانجام داد

اکنون به مردی سالخورده تبديل شده است عالقه  خاصی به کارهای مملکتی 
 نشان نمی دهد جز اين که همه روزه حب ترياک خود را سر موقع، صرف کند

  .و آخرماه حقوقش را بگيرد
ازاينها گذشته، عوامل ديگری هستند که بطالن قضاوت  ناظران سطحی را  – ٥

سقوط  سنگين قيمت نقره، کسربودجه هنگفت سال گذشته، . نشان می دهند
سروصدای  ناشی از ناپديد شدن مقدار کالنی گندم ازانبارهای دولتی که قيمتش 

رمی زند، و سرشکستگی احتمالی دولت اگرادامه       ً                     تقريبا  به يک ميليون تومان س
ً         ساختمان راه آهن سراسری به مدتی نامعلوم به تا خيربيفتد  که ازظواهر اوضاع (                                            

) لایر(پيدااست چنين خواهد شد زيرا درعرض سال گذشته ارزش خريد قران 
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همه اينها  نشان می دهد که وضع مالی واقتصادی ) کاهش  يافته است% ٢٥
) به تعويق افتادن ساختمان راه آهن(عامل اخير. خوب نيستمملکت چندان 

ممکن است درعمل به نفع توده مردم تمام شود که هزينه ساختمان آن را به 
  .صورت  مالياتهای غيرمستقيم کماکان  می پردازد

  
نسبت به منافع بريتانيا در ايران، من هيچ  دليل نمی بينم که ازاوضاع   - ٦ 

شاهی انگلستان درتهران با کمال قوت و اعتبار مشغول  بانک. ناراضی باشيم
ً    کاراست و موضع خود را درعرصه رقابت با بانک جديد التا سيس  بانک ملی (                                                   

شرکت نفت ايران و انگليس پس ازدفع موفقيت .     ً             کامال  حفظ کرده است) ايران
آميرحمالت تابستان گذشته که ازطرف شورويها هدايت می شد وهدفش تحريک 

شرکت نفت به اعتصاب  بود، اکنون درموقعيتی قويتر و مستحکم تر  کارگران
از سابق قراردارد زيرامقامات دولتی ايران که پی برده اند اگر ميزان توليد نفت 
درنتيجه اعتصاب کارگران کاهش يابد حق السهم آنها نيزکاهش خواهد يافت، 

  .از بين برده اند   ً                                                  جدا  دست به کار شده و خطر اعتصاب را درمعادن نفت جنوب  
دراين که آيا دولت ايران موفق به بستن قراردادی جديد با شرکت نفت برمبنای 

خواهد شد ) رئيس کل شرکت( همان خطوط پيشنهاد شده ازطرف سرجان کدمن 
اما  اگر می شد ايرانيها را . يا نه ، بايد صبر کرد وديد عاقبت کارچه می شود

ومنصفانه رفتار کنند، بسته شدن قرارداد جديد وادار کرد که دراين زمينه معقول 
ً                       مسلما  به نفع شرکت تمام می شد علی رغم مخالفت دولت ايران با تمديد  .     

امتيازخط  تلگراف هند واروپا ، شعب تلگرافخانه درايران درعرض سال گذشته 
به طورمعمول مشغول  کار بوده وبا مزاحمتی از طرف  مقامات دولتی  روبرو  

  .نشده اند
شکايات واصل شده ازطرف شرکتهای حمل و نقل انگليسی  داير به بدرفتاری    

گرچه کاميونهای متعلق . مأموران ايرانی با آنها، زياده ازحد متعارف نبوده است
به شرکتهای انگليسی مکرر، وبه نحوی  بسيارآمرانه، ازطرف مأموران ايرانی  

رمقام ذکرحقيقت بايداعتراف  کرد ضبط شده ومورداستفاده آنها قرارگرفته اند، د
دراين زمينه تبعيضی عليه انگليسيها صورت نگرفته زيرا وسايل حمل ونقل 
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                                                   ً                   متعلق به ساير شرکتهای خارجی نيزبه همين نحو، و غالبا  به نحوی بدتر، ضبط 
  .شده و برای رفع نيازمنديهای  دولت ايران به کار رفته اند

ان به ايالت و قبايل سرکش ايران که داستانهای حاکی از کمک انگلست – ٧
درعرض تابستان گذشته ورد زبانها شده بود درهيچ نقطه ايران به طورجدی 

لذا  اگرکسی مدعی بشود که درايران امروز نهضتی برضد انگلستان . باورنشد
               ً                                                     وجود دارد، حتما  اغراق  گفته است واگرهم کنسولها وجاسوسهای  شوروی اين 

                           ً             و ما می دانيم که آنها غالبا  دست به چنين  –نده کرده باشند قبيل شايعات را پراک
ازلحظه ای که محرزشده روابط ديپلماتيک ميان انگلستان  –کارهائی  می زنند 

ً       وشوروی درشرف استقراراست، اين گونه تبليغات ضد انگليسی عمدتا  متوقف                                                            
  .گرديده اند

ً  بالخره جدا  معتقد شده ام که رضا شاه حقيقتا  م – ٨  ايل است روابط ايران          ً                               
براساس دوستی واحترام متقابل استوارسازد و  وانگليس را برپايه ای محکم  و

برای نيل به اين هدف خيلی بی صبرونگران است که مذاکرات جاری ميان 
ايران و انگليس برای بستن پيمانهای الزم هرچه زودتربه پايان برسد و اسناد  

  .مربوط  امضا شوند
ی که درقسمتهای پيشين اين گزارش آورده ام شايد چنين استنباط از مطالب  - ٩

شود که هيچ الزم نيست ما درحل اختالفات خود با ايران شتاب ورزيم چون 
زيان خاصی نديده ) بسته نشدن پيمانهای جديد(درعرض سال گذشته ازاين حيث 

شواهد ودر اين ضمن، اوضاع ايران ازسال گذشته بهتر نشده که هيج، طبق . ايم
  . ملموس  تا حدی  هم خراب شده است

آيا  انگلستان با بستن :  به اين استدالل با طرح اين سئوال جواب  می دهم  - ١٠
قراردادهای جديد با ايران چيزی ازدست می دهد؟ و يا بلعکس، اگراين 

  قراردادها را نبندد آيا ثمرخاصی عايدش می شود؟
که من هيچگاه نسبت  به وصول   -گذريمازمسئله طلبمان  ازايران که ب – ١١ 

با اجازه عاليجناب می خواهم نظرخود را دراين زمينه به  –آن خوشبين نبوده ام 
طور صريح ابرازکنم وبگويم که دولت انگلستان با رسيدن به توافقی با ايران در 
باره مسائل متنازع فيه ميان دو کشور، حتی با حل اختالفات موجود درخليج 
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يچ کدام ازمصالح سياسی و اقتصادی خود را دراين قسمت ازجهان فدا فارس، ه
فی المثل، اگرمرکز فعاليتهای خودمان را در خليج فارس از سواحل بد . نمی کند

آب وهوای ايران به نقطه ديگری که آب وهوای سالم تری داشته باشد انتقال 
نگام برآورده به شرطی که دولت ايران خواسته های ما را درجزيره ه -دهيم 

هيچگونه ضرری   - کند و به ادعای بی حاصلش نسبت به بحرين پايان بخشد 
  .متوجه مصالح حياتی بريتانيا دراين قسمت ازجهان نخواهد شد

ً                نرسيدن به توافقی با ايران درباره اين مسائل مخصوصا  ازاين حيث برای                                                   
رصدد ايجاد                           ً                         ً  انگلستان اهميت دارد که عمال  می بينيم اگرايرانيها جدا  د

   ً                                        مثال با جلوگيری ازورود  رزمناوهای انگليسی به  –مزاحمتهائی برای ما باشند
اين کار به سهولت از دستشان ساخته  –حريم بنادرايران يا به انواع وسايل ديگر

  .است
ميان انگلستان وروسيه وقرار داد ديگری  که  ١٩٠٧خاطره تلخ قرارداد   -١٢

ر  فقيد ما لرد کرزن و رزيدنت سابقمان درخليج ذکرآن هميشه با نام سياستمدا
توأم است ،  هنوز  هم ازذهن غالب ايرانيان زدوده ) سرپرسی کاکس(فارس 

اما اگرروابط  جديد خود را با ايران بر پايه تساوی کامل و احترام . نشد است
متقابل پايه ريزی کنيم، حتی به فرض اين که ايران علی رغم ترقيات ظاهری 

ف بماند، اين عمل ما باعث خواهد شد که خاطرات تلخ گذشته به تدريج اش ضعي
فراموش گردد وبريتانيا کبير با رفتار صحيح خود نسبت به ايران وجهان اسالم 
   ً                                                                 عمال  ثابت کند که مصمم است نسبت به سلسله پهلوی و نسبت به آرزوهای مردم 

  .ايران حسن نظروهمدردی  نشان دهد
ن گزارش يکی برای حکومت هندوستان و ديگری برای دو نسخه از اي  - ١٣ 

  .کميسرعالی بريتانيا در بغداد  ارسال گرديد
   )١(ه  کاليو. رابرت: با احترامات

  
   عواملی که منجربه سقوط و فنای تيمورتاش : جواد شيخ االسالمی می گويد

فت               ً                                                  گرديد، گرچه کال  ناشی ازاين مسئله عدم موفقيتش درحل اختالف با شرکت ن
نبود ولی تحت تأثيرجرياناتی قرارداشت که به طورمستقيم به همين مسئله، يعنی 
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  .گره کوری که درمذاکرات نفت پيدا شده بود، پيوند می خورد
سرانجام انگليسها به اين نتيجه رسيدند که وجود خود تيمورتاش مانع حل مسئله 

سقوطش را شده است و لذا وسايل ) به نحوی که آنها می خواستند( نفت 
ازراههائی که ديپلماسی انگليسی خوب با آنها آشناست فراهم کردند و آن مقاله 
لعنتی روزنامه تايمز که بيگمان به دستور وزارت خارجه بريتانيا نوشته شده 
بود، نه تنها برعزل تيمورتاش صحه گذاشت بلکه به عواقبی منجر شد که حتی 

انتظارش را نداشتند يعنی به مرگ  برنامه ريزان سياسی وزارت خارجه انگليس
  )٢(»  .وزير بدبخت انجاميد

نظر مصطفی فاتح درباره مذاکرات تيمورتاش با شرکت نفت و کوشش وی 
مذاکرات ...«: اينستکه ١٩٢٩- ٣٢برای استيفای حقوق ايران درمذاکرات سالهای

به بعد تحت نظر تيمور تاش انجام گرفت و  ١٩٢٧بين دولت و شرکت ازسال 
روی انصاف بايد گفت تيمورتاش درتمام مذاکرات کوشش فراوان داشت که از 

اختالف با شرکت به طرزخوبی رفع شده ومنافع ايران به بهترين وجهی تامين 
متاسفانه در آخرکار، رئيس مملکت به او ظنين شد و تصور کرد که به . گردد

د و فوری پس از نتيجه نرسيدن مذاکرات نفت تا اندازه ای مربوط  به او می باش
درصورتی که سوءظن به تيمورتاش . برکنارکرد را لغوامتيازدارسی، او

در غالب مذاکراتی که در تهران بين وزيردربار و مدير شرکت . موردی نداشت
صورت می گرفت، من حاضر و ناظر بودم و می ديدم که تيمورتاش نه تنها با 

. عجله هم در اين کار ميکند جديت تمام درصدد استيفای  حقوق ايران است بلکه
   )٣(».وی هرگز قصد تعويق و به عقب انداختن کارها را نداشت

 ، مستر١٩٣٢دسامبر ٢٩ يعنی در ولی يک هفته بعدازانفصال تيمورتاش،«
هوروزيرمختارانگليس درتهران گزارشی که به لندن فرستاد علل وجهات سقوط 

ت شايع داشت به اطالع تيمورتاش را بدان سان که درمحافل سياسی پايتخ
درقسمتی ازاين گزارش چنين آمده . سرجان سيمون وزيرخارجه بريتانيا رساند

  :است
منظورشاه (اعليحضرت رضا شاه از يک طرف نسبت به آتيه فرزند خود ... «

سخت نگران است واز ) مخلوع ايران است که درآن تاريخ سيزده ساله بود
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     ً                       ظاهرا  به اين دو دليل بود که . نان نداردطرف ديگر به طول عمر خود زياد اطمي
تصميم گرفت تا ديرنشده تيمورتاش را از مسند قدرت بردارد چون مطمئن است 
که اگر خودش ناگهان بميرد، هيچ شورای سلطنت، با بودن تيمورتاش، زياد 

منظورنويسنده اين است که تيمورتاش در اندک مدتی شورای .( دوام نخواهد کرد
  .)را کنار خواهد زد و خود جانشين پهلوی خواهد شدنيابت سلطنت 

طبق اين تئوری، . تئوری ديگری هم درباره سقوط تيمورتاش رايج است –* 
وزير دربار  برای انجام مقاصد مهمی که در نظر داشت حل اختالفات ايران را 

    ً                          عمدا  به تاخير می انداخت و اين - انگلستان و شوروی –با دو دولت همسايه 
خطرناک درست به همان نتيجه ای که رضا شاه هميشه می کوشيد از سياست 

يعنی روابط  ايران را با دو همسايه مقتدرش . آن احتراز کند، منتهی گرديد
  »...خراب کرد

  :وزيرمختارانگليس به گزارش خود ادامه می دهد
                       ً                                        تصورمی کنم خود شاه کامال  تشخيص می دهد که ميان رجال کنونی ايران، « 

ه شخصيت و لياقت تيمورتاش به اين زودی پيدا کردنی نيست و بنابراين مردی ب
بايد اميدوار بود که همان نظرمقامات رسمی که تاکنون اظهار شده صحت يابد و 
شاه طوری در باره وزيردر بارش رفتار نکند که برگشت مجدد او به خدمت 

  » .مملکت امکان ناپذير گردد
اسناد محرمانه . ١٩٣٢دسامبر ٢٩ن مورخ گزارش تلگرافی هور به سيمو –* 

   FO371 / 16941:وزارت خارجه بريتانيا با مشخصات
اما عقيده تصميم گيران وزارت خارجه انگليس ونظرتصميم گيران وزارت 

که هردو تيمورتاش را مغز متفکر ( خارجه انگليس ونظراوليای شرکت نفت 
     ً    ظاهرا  با ) رسی می دانستاعمال رضا شاه وبنابراين مسئول القاء قرارداد دا

، ١٩٣٢عقيده مسترهورمخالف بوده است زيرا دوهفته بعد، يعنی در نهم ژانويه 
  .مقاله مشهور و بی امضای تايمز منتشر گرديد

مقاله مضمونش نشان می دهد که به اشاره « :به نظر شيخ االسالمی اين مقاله  
، فت نوشته شده استمقامات  مسئول وزارت خارجه انگليس يا اوليای شرکت ن

  نويسنده با لحنی که سوء نيت باطنی اش را نشان می دهد و انسان را به ياد 
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راهنمائيهای ماکياول برای از بين بردن حريف می اندازد، اول فصل مشبعی از 
لياقت و کاردانی تيمورتاش تعريف می کند و او را به عنوان طراح سياستهای 

يران و الهام کننده اعمال پهلوی به خواننده می شناساند و در همان حال، ا
آنگاه مسئله کناره . زمينه را برای وارد کردن ضربه نهائی آماده می سازد

گيری رضاشاه را ازسلطنت، حتی احتمال مرگ او را، پيش می کشد و با اشاره 
  :به امکان تشکيل شورای نيابت سلطنت، چنين می نويسد

ظران سياسی مدتهاست پی به اين نکته برده اند که اداراه کننده حقيقی مملکت نا«
در موارد بسيار . و روح تشکيالت کشور،همانا عبدالحسين خان تيمور تاش است

نادری که خود شاه درمألعام ظاهر می شود، آشکارا می توان ديد که از آن 
سن . باقی نمانده استسرباز تندرست و قوی بنيه پيشين چيزی جز نمای ظاهری 

شاه در حال حاضر ازشصت گذشته است و اين سنی است که انسان را در 
او خودش . و پنج سال عمراروپائی شکسته می کند مشرق زمين به اندازه هفتاد

پی برده که بيماری ناگهانی، يا باال رفتن سنوات عمر، ممکن است در عرض 
ثردرامور مملکت دست بر دارد و سالهای آينده ناچارش سازد که از دخالت مو

لذا مسئله واگذاری اختيارات سلطنتی به يک شورای نيابت سلطنت، ممکن است 
اگر : اما مسئله ای که فکر شاه را مشوش کرده اين است. به زودی مطرح گردد

زمام قدرت حقيقی درچنين شورائی بدست مردی بيفتد که هنوز جوان است، جاه 
ه مقصود از انهدام هيچ قانون يا انسانی باک ندارد، در طلب است، ودر راه نيل ب

آن صورت بايد ديد يک بچه خردسال سيزده ساله چه شانسی برای جانشينی پدر 
  .دارد؟

بقای سلسله پهلوی را فقط بدين وسيله می توان تضمين کرد که يک چنين مردی 
کنار گردد که قدرت ولياقت فوق العاده اش مورد تصديق همگان است از کار بر 

و جايش به مردی  نظير ذکاء الملک سپرده شود که نه جاه طلبی تيمورتاش را 
. »...دارد و نه کوچکترين کاری را بی جلب توافق قبلی شاه انجام می دهد

درسپتامبرهمين سال ذکاءالملک فروغی، جای مخبرالسلطنه هدايت را گرفت (
  .)  و نخست وزير شد

ازجلسات تاريخی هيئت وزيران باحضورخود درهمين روزها که يکی ... «
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  :رضا شاه تشکيل شد، تقی زاده درخاطراتش می نويسد
دوست صميمی ( در موقعی که برای تيمورتاش پرونده می ساختند، داور... «

يعنی برای دفاع ازعرضحال ايران در قضيه نفت به . درسفر بود) تيمورتاش
معاون (اه روکردبه متين دفتری يک روزدرجلسه هيئت وزراء، ش. ژنو رفته بود

وزارت دادگستری که درغياب داوربه جای او درجلسات هيئت وزيران شرکت 
به کجا رسيد؟ عجله کن ) پرونده تيمورتاش( کار اين پرونده : وپرسيد) می کرد

ازاروپا برگشت، ديگر ) داور(فيقشرواين کاررا زود خاتمه بده که وقتی 
  ...درمحظور و رودرواسی گير نکند

وقتی داورازسفربرگشت وپيش رضا شاه رفت، بمالحظه رفاقت قديمی که با 
تيمورتاش داشت هنوز اميدوار بود که شايد بتواند به نحوی وسايل استخالص او 

ولی ديگرنمی دانست که کينه رضا شاه نسبت به وزير دربار . را فراهم سازد
  .سابق تا چه پايه است

کنايه آميزبه داور در قبال پرسش شاه که اظهار  دراين شرفيابی رضاشاه با لحنی
مگر مقاله روزنامه : حيرت وبی اطالعی کرده بود، رضاشاه دوباره پرسيده بود

چرا قربان، خوانده ام ولی ازکجا معلوم :تايمزرا نخوانده ای؟ داورجواب داده بود
ه                              ً                                    که انگليسيها اين مقاله راعمدا  برای صدمه زدن به تيمورتاش منتشرنکرد

! گوشهايت را باز کن: رضا شاه نگاه غضبناکی به داور کرده و گفته بود. باشند؟
     )٤(».واال ميدهم اعدامت کنند

  
انگلستان  برخوردش با) رضا شاه:(سيروس غنی دراين باره می نويسد 

كه چند تن  ١٩٣١- ١٩٣٣جزدر كشمكش نفتي سالهاي  -آميزبود  هنوزاحتياط
ياربعيد است كه شركت نفت در بحبوحة بحران ازوزيرهايش به اوگفتند بس

اقتصادي جهان درخواست ايران رابراي افزايش حق امتياز بپذيرد واوبه هشدار 
رضاشاه به اقتضاي تربيت و تجربه و خلق و ... وزيران خودوقعي نگذاشت

درانتخابات دورة پنجم شروع به مداخله به ... خوي مردي مستبد و خودرأي بود
تا به دورة هفتم رسيد . رفتند د كه بدون هيچ غرولند درپي او مينفع كساني كر

هاي او براي نوسازي                                َ                   مجلس آلت فعل كامل اوشده بود وا حدي با ديد او ونقشه
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صدايش نرم و ماليم ... كشور وايجاد دولتي غيرمذهبي جرأت مخالفت نداشت
و فحشهاي  كشيد شدفرياد مي رسيد،اما عصباني كه مي بود وبه سختي به گوش مي

    )  ٥. (داد ركيك مي
  

فاتح ازقول تقی زاده صحنه سازی رضاشاه برای لغوامتيازدارسی اينگونه شرح 
  : می کند

رضا شاه با مرحوم فروغی خصوصيتی داشت که با هيچ يک از وزرا و «
     ً                                 غالبا  افکار و نيات نهايی خود را با آن . رجال مملکت آن خصوصيت را نداشت

درقضيه لغو امتياز دارسی هم پيش از آنکه پروندۀ . گذاشت مرحوم در ميان می
امروز : نفت راتوی بخاری بيندازد، فروغی راخواسته و محرمانه به او گفته بود

به خود تو هم بد . می آيم به جلسۀ هيئت دولت و تشددی به تمام وزرا می کنم
تقی زاده  اين جريان را خودت محرمانه به. خواهم گفت ولی آن را به دل نگير

ولی غير از شما دو نفر، هيچ کس نبايد . هم بگو که او نيز پيشاپيش با خبر باشد
بعد که فروغی مرخص می شود و می خواهد از . از اين نقشۀ من مطلع شود

به تقی زاده : اتاق بيرون بيايد، دو باره از پشت سر صدايش می زند و می گويد
  »! ...هم نگو

      ً                                    که قبال  به اطالع فروغی رسيده بود، اجرا شد و صحنه سازی به همان نحو  
مخبرالسلطنه (رضا شاه پس ازورود به جلسۀ هيئت وزراروکرد به نخست وزير

  :و گفت) هدايت
کاراين پروندۀ نفت به کجا رسيد؟ تا ديروزعذرتان اين بود که برای تعيين « 

وزير . دتکليف قضيه بهتراست دست نگاه داشت، تاوزيرخارجه از آنکارا برگرد
تا وقتی که خودم هستم احتياجی به حضور اين ! خارجه داخل چه آدمی است؟

  »...وزيرآن وزير نيست
برداشت وپرت کردتوی آتش بخاری  بعدازگفتن اين حرفها، پروندۀ نفت را

  .که بنشينند و ترتيب الغای دارسی را بدهند وقاطعانه به وزرا دستورداد
وقتی شاه از جلسه بيرون رفت ... «: می گويدتقی زاده در ادامۀ خاطرات خود  

آقايان، : اورو کرد به هيئت وزيران و گفت. تيمورتاش بدبخت مثل بيد می لرزيد
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اوروی سخنش با . شاه به درمی گفت تا ديواربشنود. شما تشويشی نداشته باشيد
    » )... تقی زاده(من بود و وزير دارايی 

و  نخست وزير بود ) مخبر السلطنه(هدايت  ديقلیهنگام  لغو  امتيازدارسی مه« 
     درباب» خاطرات و خطرات« کتاب خود موسوم به ٥٠٣ايشان در صفحه 

  : پنين نوشته  استالغای امتياز دارسی 
دويست  ١٣١٠کمپانی نفت خبر داد که سهم دولت از شرکت نفت در ١٣١١در« 

. ليون بودهزار ليره است، در صورتی که هفتصد هشتصد هزار تا يک مي
. تيمورتاش به لندن رفت که در ضمن کارها با رئيس شرکت نفت صحبت کند

معروف شد . در مراجعت چند روزی در مسکو معطل شد. نتيجه به دست  نيامد
پس از مراجعت . اسمی هم ازپاکروان برده شد. کيف کاغذ او مفقود شده است

درهر موقع . هران آمدبه ت) درکارهای ايران( تيمورتاش، کدمن رئيس کل نفت 
اين نوبت، چون نوبت . که به تهران می آيد، تيمورتاش از او ميهمانی می کند

دو روز بعد در مالقات، شاه . های ديگر، من هم  بودم و بعد از شام نمی ماندم
عرض کردم قبل از شام فرصت . از من پرسيد رئيس نفت چه صحبت می کرد؟

  » .صحبت نبود و بعد از شام من نبودم
     ً                           ظاهرا  چند روز گذشته، شب ششم آذر . شاه دوسيه نفت را خواسته است« 

شاه تشريف آوردند و متغيرانه فرمودند . تيمورتاش دوسيه رابه هيأت آورد
. زمستان است، بخاری می سوزد. گفته شد حاضر است. دوسيه نفت چه شد؟

امتياز را لغو دوسيه رابرداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی رويد تا 
) وزير ماليه( وزير خارجه. نشستيم و امتياز را لغو کرديم. تشريف بردند. کنيد

تيمورتاش جواب اليق . از سفارت اعتراض آمد. به جکس مدير مقيم اخطارکرد
  . نوشت که وزيرآلمان تمجيد کرد

نوشتيم منافع دولت تامين نيست، لهذا امتياز را الغا کرديم و برای قرار داد 
  .بهتری، ازمذاکره مضايقه  نيست، جواب سفارت هم در همين لحن داده شد

من درصحبت، تمجيد وزير آلمان را به . چند روزبعد تيمورتاش توقيف شد
عرض کردم حاالهم . فرمودند تو که با تيمورهم عقيده نبودی. عرض رسانيدم

ً                ضمنا  گفتم گيوم دوم  . نيستم، اما حقايق رابايد به عرض برسانم امپراطور (     
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  ».که به بيسمارک کم  لطف شد گفت درسر ملک خود برود) آلمان
از لندن خبر رسيد که تايمز يا روزنامه ديگری نوشته بودند کيف کاغذ « 

. تيمورتاش به دست آمد وکشف شد که بست و بندی با شوروی داشته است
اين دوره  مطالب رايج در. راست يا دروغ معلوم نشد ومن از شاه چيزی  نشنيدم

محرمانه است تا چه  رسد به مطالبی که يک سرش در لندن است و نکته در 
مصارف . در کار نفت تغييرات ديگر کردند. مسکو ترساندن انگليس بوده است

ميليون ليره ديده بودند و کمپانی آلمانی حاضر بود  ٤٢انگليس را اهل  خبره
برای آلمان صد ميليون ارزش امتياز  نفت . بدهد، اگر تغيير کلی ميسرمی بود

  ».داشت
اسفند  ٢٣روز. صحبت از مبالغ گزاف می رفت. کار تيمور به محاکمه کشيد

اسفند، تولد شاه  ٢٤روز . مقبل، وکيل او نزدمن آمد که تخفيفی از شاه تقاضا کنم
عرض . پس ازبرگزارشدن تشريفات مجلس، شرفياب شدم. و افتتاح مجلس است
يمورتاش متوسل بخاکپای مبارک خواهند شد و امر خواهند کردم عنقريب اوالد ت

فرمود برای آنها فکری بشود، زمينه ای که محکمه برداشت کرده است گزاف 
فرمودند خيال کردم برای تبريک آمده ای؟ عرض کردم زمين و آسمان . است

  .فرمودند رجوع به عدليه کرده ام هر چه حکم کنند. تبريک می گويند
ر افغانستان پرسيده بودند که سفرا در قضيه الغای امتياز نفت چه شاه از سفي« 

سفيرمی گويد . می گويند؟ تصورنمی کنيد که من در فسخ قرار داد محق باشم؟
حاضرم کار  با انگليس به اسلحه بکشد، ولو « منتظر نتيچه هستند، می فرمايند

  )٦(».جانم در خطر باشد
 –، شرکت سهامی چاپ » نفت ايرانپنجاه سال تاريخ « مصطفی فاتح ( - ٦

        ٢٩٧ – ٢٩٨صص  – ١٣٣٥
  
    دکترنصرهللا سيف پور فاطمی  در باره خبر الغای امتياز دارسی توسط

، ١٣١١شب هشتم آذرماه : تيمورتاش و مخبرالسلطنه اينگونه شرح می کند
ميرزا رضا خان افشار حاکم اصفهان، با تلفن از من خواهش کرد که فوری 

هنگامی که وارد اتاق پذيرائی او شدم، جمعی مانند اعتماد التجار . دارش برومبدي
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از بازرگانان مهم اصفهان، اميرقلی امينی مدير روز نامۀ اخگر، احمد عرفان 
مديرعرفان، اعزاز نيک پی، حيدرعلی امامی، اعضای انجمن شهرداری و چند 

پوزش ازاين که درآن شب ميزبان پس از. تن از نمايندگان اصناف گرد هم بودند
سرد وديروقت موجب زحمت مدعوين شده، اظهارداشت خبربسيار خوشی داشتم 

  .و خواستم هر چه زودترآن را بعرض دوستان برسانم
و بدنبالۀ اين مطلب، دو تلگرام، يکی از سوی عبدالحسين تيمورتاش و ديگری 

امتياز نفت از طرف حاج مخبرالسلطنه، محتوای  هر دو مضمون، خبر الغای 
  .جنوب بود

حسب االمرمطاع اعليحضرت همايون شاهنشاهی امتياز ننگين دارسی که  
موجب ضرر و سرافکندگی  و بدبختی ملت ايران بود از امروز ملغا و وزارت 
ماليه طبق نامه ای اوليای شرکت انگليس وايران را از اين تصميم دولت 

ين تصميم تاريخی شاهنشاه مستحضر ساخته، متمنی است جنابعالی هم خبر ا
معظم را به استحضار مردم حوزه مأموريت خود رسانيده و آن را از اهميت اين 

  .اقدام بزرگ با خبرفرمائيد
رئيس کل شرکت نفت  نتلگرافی هم از سوی تقی زاده وزيرماليه به مستر جکس

  :به مضمون زيرخوانده شد
يران رسانيده است که امتياز دولت ايران مکرر به اطالع کمپانی نفت انگليس وا 

مسيحی مصالح مملکت را تأمين نمی کند والزم می ١٩٠١دارسی مورخه 
دانست که هرچه زودتر پايۀ روابط دولت شاهنشاهی و کمپانی بر اساس تازه ای 

البته دولت ايران . که مستلزم تأمين منافع واقعی مملکت ايران باشد گذارده شود
را ملزم به اجرای مقررات امتيازنامه ای که قبل از حقا ومطلقا نمی تواند خود 

رژيم مشروطيت داده شده با طرزی که اينگونه امتيازات در آن زمان و موقعيت 
. امروزه مملکت را در نظرگرفته و منافع آن را مطابق اين مقتضيات تأمين نمايد

ل متأسفانه درمقاب. دولت ايران ازحق خود والغای امتياز خود داری  نمود
صبوری دولت شاهنشاهی، کمپانی، هيچگونه اقدام عملی درتأمين منافع مملکت 
ايران بعمل نياورده و برعکس هرچه بر توسعه و بسط  کمپانی افزوده شده 

بنابراين دولت ازنيل به مقصود  از طريق . منافع ايران بيشتردچار تضيع گرديد
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ر به الغای امتيازدارسی کمپانی مأيوس شده ناچارراه تامين حقوق خود را منحص
اين  وزارتخانه برحسب تصميم دولت شاهنشاهی اعالم می نمايد که ازاين و ديده

درعين حال اگرکمپانی نفت . تاريخ امتيازدارسی ملغياست وآن رابالاثرمی داند
انگليس و ايران برخالف گذشته حاضرشود منافع مملکت را مطابق  نظردولت 

ن کند دولت ايران از اعطای امتياز جديدی به اين بروفق عدالت وانصاف تأمي
   )٧(. »           ً                   کمپانی اصوال  امتناع نخواهد داشت

  
 رسما  اعالم شد    )  ١٩٣٢نوامبر  ٢٧مطابق با (  ١٣١١درتاريخ ششم آذر

که چون مذاکرات با کمپانی نفت برای اصالح قرارداد و تامين منافع ايران به 
را در بخاری سوزاند و گفت از اين تاريخ  جايی نرسيد، رضا شاه پرونده نفت

امتياز نامه دارسی لغو می شودو مراتب نيز کتبا به شرکت نفت انگليس در 
 .ايران اطالع داده شده است

اطالع داد که دولت ايران . تقی زاده وزير دارائی وقت، نامه ای  بشرکت نوشت
ی داند و ضمن همان از آن تاريخ امتياز نامۀ دارسی را لغو کرده و بال اثر م

نامه متذکر شد که اگر شرکت حاضر باشد برخالف گذشته منافع مملکت را 
مطابق نظر دولت بر وفق عدالت و انصاف تأمين نموده و وثائق الزمه را برای 
تأمين منافع مذکوره بدهد، دولت ايران از اعطای امتياز جديد به آن کمپانی 

بعد مجلس  شورای ملی باتفاق آراء سه روز .     ً                   اصوال  امتناع نخواهد داشت
تصميم دولت را تأئيد و نمايندگان نطقهای اعتراض آميزی برعليه شرکت  ايراد 

  .نمودند
روزنامه اطالعات و ساير جرايد در اين روز شماره فوق العاده منتشر کردند و  

الغای قرارداد دارسی را  اعالم كردندو به همين جهت در تهران و ساير شهرها 
 .اسم چراغانی و شادمانی برپا شدمر

نيز در جلسه علنی مجلس شورای ملی، سيدحسن تقی  ١٣١١در روز دهم آذر 
 .زاده وزير ماليه لغو امتياز دارسی را اعالم کرد

الملک فهيمی و علی دشتی  السلطنه اسفندياری، فهيم در اين رابطه حاج محتشم 
يد اقدام دولت ايراد كردند و هايی در تاي سه تن از نمايندگان مجلس نيز نطق

 )٨(.گزارش وزيرماليه در لغو امتياز دارسی به اتفاق مورد تصويب قرار گرفت
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دشتی در مجلس شورای ملی از وزير دارائی سئوالی راجع علی باز  ١٣١١  
  :بحق االمتياز نفت کرده و ميگويد

ی نسبت بيک امروز که دولتها معاهدۀ ورسای را لغو می کنند، دولت ما نبايست« 
امتياز نامه پوسيده که تمام يکطرفی است سهل انگاری کند و می دانم که اين 
مسئله هنوز حل نشده و دولت اقدام جدی بعمل نياورده است و چرا دولت در 

  ».الغاء امتياز دارسی مسامحه می کند؟
وقايع بعدی که منجر بعقد قرار داد جديد شد، بتفصيل درجرايد وقت ذکر شده 

  :و در اينجا فقط  باختصار رؤس آن ذکر می شود. است
پس از الغای امتياز، اول شرکت نامۀ اعتراضيه ای بدولت نوشته و تقاضای 

متعاقب آن دولت انگليس اعتراض رسمی  کرده و تهديد . استرداد آن را نمود
کرد که اگر دولت نامۀ خود را تا يکهفته بعد مسترد ندارد، قضيه را بديوان 

  .بين المللی الهه ارجاع خواهد کردداوری 
دولت ايران جواب صالحيت ديوان داوری را رد کرد و دولت انگلستان هم 

  .مسئله را بشورای جامعۀ ملل رجوع نمود
هيئتی مرکب ازمرحوم علی اکبر داور وزيردادگستری وقت وحسين عالء رئيس 

خاب و در دسامبر بانک ملی ايران و نصرهللا انتظام بنمايندگی دولت ايران انت
پس از . به ژنو عزيمت نمودند تا بشکايت دولت انگلستان جواب بکويند ١٩٣٢

انجام مذاکرات در شورای جامعه و بوساطت مرحوم دکتربنش  وزير خارجۀ 
چکسلواکی طرفين توافق کردند که مذاکرات برای عقد قرارداد جديدی در 

    .تهران آغاز  گردد
  
 وضعيت آن زمان نشريات و مردم ايران درهنگام لغو  دمحم علی موحد در باره

مسئله الغای قرارداد دارسی و بی اعتبار «: امتياز دارسی اينگونه شرح می کند
خواندن آن سابقه داشت، منتها سابقه آن نه در تحقيق ها و بررسيهای عالمانه 
 اهل دقت و نظر بلكه در شعارهای جنجالی روزنامه نويسها و سياست پيشگان

تيرماه  ٧بود و ما به عنوان يكی ازروشنترين نمونه ها از سر مقاله مورخ 
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   :در اين مقاله ميخوانيم. روزنامه اطالعات ياد ميكنيم ١٣١١
در عصری كه دنيا به مقررات عهدنامه های رسمی پشت پا ميزند، قراردادهايی 

… اعتنا نميكنندرا كه تمام نمايندگان دول امضا و مهرنموده اند زير پا گذارده و 
و هيچ مرجعی نميتواند ملت ايران … امتيازی كه هيچ رسميتی به آن نميتوان داد

چگونه دولت و ملت ايران پس از … را وادار به اجرای مقررات آن نمايد
بيداری وخاتمه آن دوره ظلمانی حاضر شده اند مواد و مقررات آن را محترم 

  …شمرده و به مدلول آن عمل نمايند؟
سرمقاله متين ترين و غيرجنجالی ترين روزنامه های كشور بود كه درست اين 

پنج ماه پيش از آنكه رضاشاه پرونده نفت را در بخاری انداخت و سوخت، 
مقاله های روزنامه های ديگر از قبيل شفق سرخ وغيره از اين . نوشته شده است

مسؤوالنه تر چه سخنی سخيف تر و سر به هواتر و غير . هم رنگين تر مينمود
از اينكه پشت پا زدن به معاهدات رسمی و بی اعتنايی به اصول و موازين 

چه دره هولناكی است كه ميان شعار و شعور . حقوق بين الملل را توصيه ميكند
فاصله می افكند و چه فاجعه اسف انگيزی كه شعاردهندگان خود نيز كم كم 

روز سوم ! ت ميانگارندباورشان ميآيد و آن شطحيات ميان تهی را حقيق
، درست دو روز پيش از الغای قرارداد دارسی، علی دشتی يكی از ١٣١١آذر

 :وكالی پرآوازه مجلس شورای ملی طی سؤالی از وزير دارايی ميگويد
امروز كه دولتها … دولت بايد يك قدری شهامت و شجاعت فكری داشته باشد

سبت به يك امتياز نامه پوسيده معاهده ورسای را لغو ميكنند دولت ما نبايستی ن
چرا دولت در الغاء امتياز دارسی … كه تمام يكطرفی است سهل انگاری كند

 مسامحه ميكند؟
مالحظه ميفرماييد كه اقدام رضاشاه مسبوق به اين قبيل سوابق بود و خلق 

 .الساعه نبود
اعالم  شبی كه رضاشاه امتيازنامه را درآتش انداخت و دستور داد تا الغای آن را

روزنامه اطالعات درهمان روزعيد شماره فوق العاده . كنند شب عيد مبعث بود



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٣٨٨                                              ١٦       ت م

  

  

بهترين عيدی از طرف شخص اول مملكت به ملت «را انتشار داد وآن خبر 
در تعقيب اين خبرمراسم جشن و چراغانی در شهر . توصيف نمود» ايران

رها و محالت و حتی در سر گذ… تهران و همه اياالت و واليات منعقد گرديد
بازرگانان و اصناف و طبقات مختلف هر دسته . شهر بساط طرب برپا كردند

 :اطالعات در شمارۀ مخصوص خود نوشت. جداگانه جشن گرفتند
اين . اين قدم بزرگ دولت صفحه افتخاری در تاريخ ايران باستان باز كرد

 …زنجير موهوم يا امتيازنامه از دست و پای مملكت باز شد
طی سی سال كه . كه رضاشاه انگشت بر رگ حساس ملت گذاشته بود شك نيست

ازامضای قرارداد دارسی ميگذشت آن قرارداد با عنوان ميراث منفور حكومت 
استبدادی و نماد استثمار و غارتگری مورد لعن و نفرين آزاديخواهان ايران بود 

ك آن زنجير و رضاشاه خود را به عنوان قهرمان ملی جا ميزد كه دلير و بی با
اين منجی قهرمان كه ديروز شر خزعل را از سر خوزستان كم . را گسسته بود

كرد و بساط خانخانی وملوك الطوايفی را برانداخت امروز نيز با الغای 
امتيازنامه نفت عنوان تازه ای در لوحه افتخارات خود ثبت كرد و چنين بود كه 

  :به روايت تقی زاده
داد به اينكه بر ضد كمپانی نفت در واليات رضاشاه هر چه زور داشت 

چراغانی كردند و تلگراف زدند و فرياد بر ضد كمپانی بلند شد كه ريشه 
 .انگليسی ها را بكنند

البته كسی در آن گرم بازار جشن قصه و شعار نمی انديشيد كه به جای آن امتياز 
آمد و آنانكه  نامه ننگين و منفور امتيازنامه ای ننگين تر و منفورتر خواهد

ازعواقب و تبعات آن اقدام می هراسيدند جرأت آن نداشتند كه در اصالت و 
اعتبار نشان افتخاری كه قهرمان ملی به سينه خود زده بود شك و ترديد روا 

  )  ٩. ( دارند
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  :اما  مقاله مشهور روز نامه تايمز که جان تيمور تاش  را برباد داد   ◀
  

  » مستشارانش و شاه«
  

   ١٩٣٣مورخ نهم ژانويه  
  

 ٢٤استعفای وزير دربار ايران جناب اشرف عبدالحسين خان تيمورتاش در
برای  اين استعفا نه دليلی ذکر شد و نه بيانيه ای . اعالم شد ١٩٣٢دسامبر 

انتشار يافت که نشان بدهد استعفای معظم له به ميل و تقاضای خودش بوده يا 
جناب  اشرف شش سال تمام وزير دربار . بدهد اين که مجبورش کرده انداستعفا

پهلوی، درعرض اين مدت مغز متفکر حکومت ايران و  ارزشمند ترين 
  .خدمتگزار مقام سلطنت بوده است

درعرض ششماه گذشته اين خبر الينقطع درتهران به گوش می رسيد که 
صف، مع الو. تيمورتاش خيال استعفا دارد يا اين که شاه درشرف برداشتن اوست

) ١٩٣٢اوايل دسامبر(درديداراخير شاه از مازندران. چيزی اتفاق نمی افتاد
به دنبال .              ً                                                تيمورتاش رسما  اجازه خواست که استعفا بدهد ولی تقاضايش قبول نشد

اين قضيه بازارشايعات دو باره رونق گرفت واخبارگوناگون ورد زبانهای 
                  ً    عفا داده، شاه درمال عام تيمورتاش از سمتش برکنار شده، تيمورتاش است: گشت

  .تيمورتاش را کتک زده، و ازاين قبيل حرفها
با وصف همه اين شايعات جناب اشرف  کماکان درپشت ميزش در وزارت 
دربار ديده می شد، در جلسات کابينه شرکت می کرد، ودرآخرين جلسه هيئت 

دسامبر ٢٣در شامگاه روزجمعه  . دولت نيزکه درتهران منعقد شدحضورداشت
شاه او را به حضور خواست و پس ازگفتگوهائی که ميانشان صورت گرفت 

درحال حاضرجناب اشرف درمنزل شخصی  . تيموتاش ديگر وزير دربار نبود
. اش  بيرون دروازه قزوين به سر می برد واحدی  را برای  مالقات نمی پذيرد

جناب به کسانی که قصد مالقات ايشان را دارند همين قدرگفته می شود که 
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  .اشرف  کسالت دارند
گرچه هيچ گونه توضيح قطعی درباره اين استعفا داده نشده يکی ازسه دليل 

  .پائين، به احتمال قوی ،  می تواند علت سقوطش باشد
  
  اختالف  نظر  با شاه در قضيه لغو امتياز دارسی   - ١
  

ً      تيمورتاش با عمل اخيررضا شاه که امتيازنامه دارسی را دفعتا  لغو ک        ً رد کامال                                                          
وزيردربار  سابق مردی است مجرب و جهانديده که مسافرتهای . موافق نبود

متعدد به کشورهای اروپائی انجام داده و با آئين ديپلماسی  اروپائيان به اندازه 
وی ازهمان آغاز کارعواقب عمل شاهانه را . خود ديپلماتهای غربی آشناست

مطالعه سرانجام به ضرر ايران تمام پيش بينی کرد وميترسيد که اين اقدام بی 
ميان وزيران و اطرافيان پهلوی او تنها کسی بود که اين اندازه جرئت . شود

داشت آشکارا به اعلی حضرت بگويد که لغو کردن امتياز نفت جنوب ، آنهم با 
اما . اين طرزغير مترقب ، عملی خطا بود وی آن را به صالح کشور نمی داند

مخالفت آشکاربا عمل شاه درايران امروزمفهومی جزاين  همين صراحت لهجه و
  .ندارد که ناصح مشفق  بايد  کنار برود

  
  دورنمای  شورای  نيابت سلطنت  – ٢
  

ناظران بصيرمدتهاست متوجه اين نکته شده اندکه تيمورتاش مغزمتفکرتشکيالت 
. اداری ايران است و وظيفه چراغ راهنما را دراداره امورکشورايفا ميکند

                        ً                                         درموارد نادر که شاه درمال  عام ظاهرمی شود آشکارا می توان ديد که آن 
سربازتندرست وپرتوان سال پيش درحال حاضرديگرازنيروهای جسمانی  سابق 

سن پهلوی  درحال حاضرچند سالی ازشصت گذشته است که . برخوردار نيست
  .استاين سن درايران معادل سن يک پی مرد هفتاد و پنج ساله اروپائی 

 همين مسئله که باال سن، يا عوارض ناشی ازبيماری ، ممکن است تا چند سال
  ديگرقوه نظارت وی را برامورمملکتی کاهش دهد، حقيقتی است که بايد با آن
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  .ربرو شد و عالج واقعه را پيش  از وقوع انديشيد
. ذهن شاه را اشغال کرده است در نتيجه، دورنمای تشکيل شورای نيابت سلطنت

او فکرمی کند که  فرزند سيزده ساله اش چه شانسی برای رسيدن به مقام 
سلطنت دارد اگر زمام امورد رشورای نيابت سلطنت بدست مردی بيفتد که 
هنوزجوان است، جاه طلب است، ودرراه رسيدن به مقصود پابند هيچ گونه 

  .مالحظات قانونی واخالقی نيست
لطنت را دردودمان پهلوی  فقط ازاين طريق می توان تضمين کرد که بقای س

تمام مردان برجسته وجاه طلب کشوررا ازمسند قدرت برکنارشوند وجای آنها به 
افراد کم خطر که جاه طلب نيستند وتهورو استقالل رأی تيمورتاش را ندارند، 

  .دکسانی مانند دمحم علی خان فروغی وزير خارجه فعلی، سپرده شو
  
  )وکيل الملک( رفاقت با عبدالحسين خان ديبا   – ٣
  

در قضيه سقوط تيمورتاش يک دليل ديگرکه بيشترجنبه خصوصی دارد ممکن 
ً                                    تقريبا  دو ماه قبل عبدالحسين خان ديبا رئيس . است اثر خود را بخشيده باشد       

کارمند معزول . محاسبات وزارت دربار به امرا علی حضرت ازکار برکنار شد
وستان نزديک وزير دربار بود و رجال عالی مقام کشور که عضو کلوب ازد

تيمورتاش .                   ً                                            ايران بودند تقريبا  همه شب آن دو رادر باشگاه مشغول قمارمی ديدند
گفته می . حتی پس ازاخراج ديبا  از درباربه روابط دوستانه اش با وی ادامه داد

فرد مغضوب  ناراضی  شودکه پهلوی ازادامه  دو ستی وزيردربارش  با اين 
بوده وچون تيمورتاش به خواست ملوکانه  که قطع رابطه با اين مرد  بود ه اعتنا 

  .نکرده شاه به او اطالع  داده ا ست که ديگر وزير دربار نيست
اکنون بايد صبرکرد و ديد آيا آن گروه ازرجال کشورکه هنوز در پيرامون شاه  

. فايت وقدرت تيمورتاش اداره  کنندهستند می توانند ايران را با همان ک
درعرض  چند سال گذشته که تمام تصميمات مهم دولتی  به وسيله وزير دربار 
گرفته می شد اين عده ازرجال و وزراء که نقش حاشيه نشين را ايفا می کردند 

حاال که ديگرتيمورتاش .                          ً                 قوه تصميم گيری خود را عمال  ازدست داده بودند
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ت سياسی درکشورممکن است احتياط وطمانينه بيشتری درصحنه نيست تصميما
                                                                       ً گرفته شود اما درعين حال تا چشم کار می کند ميان اين عده ازرجال  که ظاهرا  
عهده داروظايف وزير دربار معزول خواهند شد کسی که شهامت و کفايت اورا 

ی حتی شايع است که شاه خيال دارد اختيارات بيشتر. داشته  باشد ديده نمی شود
اعطای  « به مجلس  تفويض کند و با پخش کردن قدرت  ميان وکال ازخطر 

  .مصون بماند» قدرت به شخصی  واحد
اين مسئله، يعنی تفويض اختيارات بيشتربه مجلس، ممکن است درطی زمان  

جامه عمل پوشد اما بعيدبه نظرمی رسد که دراختالف کنونی ايران وانگليس 
وکال ساخته باشد چون کاری از دست ) رسی برسر الغای امتياز نامه دا(

ازمذاکراتی که درحال حاضرميان طرفين صورت می گيرد حکومت انگلستان با 
دولتی که منتخب  مردم ايران باشد سرو کار ندارد  بلکه  با دستگاه قدرتی 
روبروست که در ان تمام کارهای مهم کشورتوسط وزيرانی که به امريک 

مده اند حل وفصل  می شود گرچه حکومت به حسب نظامی مستبد روی کار آ
انجام  می  ١٩٠٨ظاهر مدعی است که وظايف خود را تحت قانون اساسی سال 

  .دهد
مجلس  شورای ملی که اکنون مقدمات گزينش اعضای آن برای دوره نهم آماده 
می شود ازنمايندگانی  تشکيل شده است که همه شان دردوره قبلی با نظر شاه و 

ً      مجلس تقريبا  هفته . شهربانی ازشهرهای مختلف کشور انتخاب شده اند مقامات            
ای يک بار تشکيل  جلسه می دهد  تا قو انينی را که دولت پيشنهاد کرده تصويب 
کند  يا به پيمانها و قراردادهائی  که دولت بسته صحه بگذارد ولی درتدوين 

يران خودشان قوانين هيچ گونه دخالت مؤثرنداردچون که آن را هيئت وز
     ً                                          واصوال  ديده نشده است که مجلس اين قدر جرئت داشته . پيشاپيش انجام می دهند

چنين جسارتی ممکن است . باشد که اليحه ای را که دولت به مجلس داده  رد کند
  .به انحالل  آنی مجلس ، و حتی به مجازات اعضای آن، منتهی گردد

ه مطبوعاتی که چندی پيش ناگهان مبارز. افکارعمومی نيز از باال تلقين ميشود
شروع شد و نويسندگان روزنامه ها حمالت دسته جمعی  خود را عليه شرکت 
نفت ايران وانگليس  متوجه کردند وخواستار لغو امتياز دارسی شدند، همه اين 
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کارها را يکی از وزيران کنونی هدايت می کرد که چيز تازه ای نبود چون 
اما عواقب . بوعاتی برهمين مبنا صورت می گرفتدرگذشته هم مبارزه های مط

ناشی ازالغای امتياز دارسی تعجبی ناگواربرای شاه و وزيرانش ايجاد کرد چون 
اينان عادت کرده بودند در داخله کشورهر کاری که به نظرشان مهم و الزم آمد 

ه با تا ماه گذشته اين تاکتيک هميش. قبال انجام دهند وسپس منتظر نتيجه اش باشند
موفقيت اجرا شده بود وبه اين دليل شايد طبيعی بود که شاه و مشاورانش چنين 
تصورکنند که درقضيه لغوامتياز دارسی  هم سرانجام دولت انگليس تصميم 

اما جريان اوضاع نشان داد که تصورآنها . کابينه ايران را قبول  خواهدکرد
ت نفت هر دو عکس العملی دراين مورد با طل بوده زيرا دولت انگلستان و شرک

شديد نشان دادند، عمل دولت ايران را با قاطعيت رد کردند، وبه شاه و وزيرانش 
فهماندند که درآتيه وارد هيچ نوع مذاکره جدی با دولت ايران نخواهند شد 
مگراين که مقامات مسئول حرف خود را پس بگيرند و قراردادی که مورد قبول 

به حقيقت، حکومت ايران هرگز چنين . بندندطرفين باشد با شرکت نفت ب
انتظاری نداشت که دولت انگلستان با اين سرعت و قاطعيت وارد ميدان عمل 
شود وقضيه را اول به ديوان داوری الهه و سپس به شورای جامعه ملل درژنو 

  . بکشاند
اکنون دعوای طرفين به حدی پيش رفته که عقب نشينی ديگر کارساده ای   

آن طرف پس گرفتن اقدام دولت و اقرار صريح به اين که لغو امتياز  از. نيست
نامه دارسی عملی درست نبوده، ضعف مبتکر عمل يعنی خود شاه را نشان 

تسليم شدن درمقابل رأی جامعه ملل هم باز نوعی اقراربه ضعف . خواهد  داد
ملل آشنا چون اکثريت مردم ايران با قدرت و اختيارات جامعه .  تلقی خواهد شد

نيستند واگر  ديدند که رأی شورای جامعه به ضرر ايران صادرشده، باز انتظار 
دارند که پادشاهشان گره  اين مشکل سياسی را باز کند و  هر نوع  شکست 

  .حقوقی را در اين زمينه شکست  شخصی شاه  تلقی خواهند کرد
يه، الغای برخی از وزرای شاه اکنون دارند تشخيص می دهند که دراين قض

از اين . يکجانبی امتياز نفت دارسی ، خيلی تند رفته و بی گداربه آب زده اند
ً                                                      جهت باطنا  خيلی خوشحال می شدند که قضيه طوری  حل شود که آبرويشان           
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به عبارت ديگر آرزو دارند که حکومت ايران به يک  توافق . محفوظ بماند
وزرای عضو ( وران عالی مقام اما هيچکدام ازاين مشا. فوری با انگلستان برسد

چنين جرئتی در خود نمی بينند که چنين پيشنهادی به شاه  عرضه کنند ) کابينه 
                      ً                                      چون خود اعلی حضرت کامال  متوجه اين نکته هستند که درمخصمه فعلی 

  .هراقدامی که بوی ضعف از استشمام شود به حيثيتش لطمه خواهد زد
هيج مقام عاليترتبه ايرانی اين حقيقت                                  ً و درپيچ وخم اين وضع ناهنجار ظاهرا  

پيش پا افتاده را تشخيص نمی دهد که لغو يکجانبی امتيازها، سرمايه داران 
معتبرخارجی را رم خواهد داد و باعث خواهد شد که نهادهای بزرگ مالی 
معامالت آينده خود را با ايران مشروط به دريافت وجه نقد کنند وهيچگونه 

  رايران قرارندهنداعتبار مالی دراختيا
     )١٠.(پايان مقاله روزنامه تايمز
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  مآخذ و توضيحات
 

 –، انتشارات توس » صعود  و سقوط تيمور تاش« دکتر جواد االسالمی  -  ١
 )١٨٣ - ١٨٨، صص  ١٣٧٩

 ٢٠٨ص  –پيشين  - ٢
 –، شرکت سهامی چاپ »پنجاه سال تاريخ نفت ايران«مصطفی فاتح  - ٣

  ٢٨٥ص   - ١٣٣٥
    ٤٥ -  ٤٩صص   -پيشين  - ٤
» ن برافتادن قاجارو نقش انگليسيهاايران برآمدن رضا خا« سيروس غنی   -  ٥

  ٤٢١ص  ، ١٣٧٧ -انتشارات نيلوفر  –، ترجمه حسن بامشاد 
 –، شرکت سهامی چاپ » پنجاه سال تاريخ نفت ايران« مصطفی فاتح   -  ٦

      ٢٩٧ – ٢٩٨صص  – ١٣٣٥
 –مجله ره آورد » رازهای ناگفته از داستان نفت« پور فاطمی  دکتر سيف - ٧

   ١٤٢ – ١٤٣صص  – ١٣٦٦سال   ١٦ ٠شمار
موزه مرکز اسناد » )٩(ماجرای طالی سياه ايران«سيد هاشم هوشی سادات  – ٨

  -شرکت نفت می ايران 
 
فصلنامه بخار ،  شماره »  بازخوانی پروندۀ قرارداد دارسی« دمحم علی موحد -٩ 

   ٦٩-٦٨ريه نش
 – ٢٩٧صص ، » صعود  و سقوط تيمور تاش« دکتر جواد االسالمی  -  ١٠ 

٢٩٢     
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  تيمورتاش قتل  چگونگی بارۀ در مؤيدثابتی علی روايت
   

 : علی مؤيدثابتی در نقد نوشته شيخ االسالمی در بار، تيمورتاش می نويسد
 

آيندهء  ٧و  ٦در شمارهء مطالعهء مقالهء ممتع آقای دکتر جواد شيخ االسالمی 
عنوان شيوهء کاربرد اسناد که در ضمن آن موضوع قتل مرحوم   تحت ١١سال 

ای را بياد بنده آورد که در تأييد مقال ايشان شايد  تيمورتاش انشا شده بود خاطره
 .درج آن بيمورد نباشد

 که  زاده در ايام حکومت مرحوم دکتر مصدق بنده روزی برای ديدار مرحوم تقی
من و ايشان تنها بوديم و نميدانم ايشان بچه مناسبت از .در دروس واقع بود رفتم

دورهء سلطنت رضا شاه پهلوی صحبت بميان آوردند و در ضمن آن داستانها 
راجع به واقعهء قتل تيمورتاش بياناتی کردند که با آنچه نويسندهء مقاله شرح 

گفتند که موقعی که من وزير دارائی ايشان .تطبيق ميکرد  اند با اندک اختالفی داده
شبی که بايد اين .ها مطرح مذاکره بود با انگليس  بودم موضوع قرارداد نفت

واقع شود،رضا شاه با حال عصبانی به   قرارداد در هيئت دولت مورد بحث
من هنوز .هيئت دولت ورود نمود و گفت باالخره اين کار نفت بکجا انجاميد

ميز بود از جلو من   که او پروندهء نفت را که در رویجواب درستی نداده بودم 
الغای لغو   برداشت و در ميان آتش بخاری انداخت و گفت بنشينيد و ترتيب

ما هم همين کار را کرديم .قرارداد دارسی را بدهيد و خود از اطاق بيرون رفت
  فردای آنروز سرلشکر آيرم بمن تلفون.و قرارداد نفت دارسی را ملغی ساختيم

او در .اکنون منزل شما خواهم آمد کرد و گفت با شما کار الزمی دارم و هم
طولی نکشيد که بمنزل من آمد و پس از مقدماتی گفت .رئيش شهربانی بود  آنوقت

من با .ها داده است آيا ميدانيد چه کسی گزارش ديشب هيئت دولت را به انگليس
که من يقين دارم که اين سرلشکر آيرم گفت .اطالعی کردم نگرانی اظهار بی

به آب داده و او بوده است که بالفاصله تمام جريان اخبار   دسته گل را تيمورتاش
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آيرم اين اظهارات را کرد .انگليسيها رسانيده است  ديشب هيئت دولت را باطالع
و از منزل من خارج شد و من آنجا يقين کردم که با دشمنی سختی که او نسبت 

زاده  من از آقای تقی.شده است  ديگر کار آن بيچاره تمامبه تيمورتاش دارد 
اند،ايشان  کار دست داشته  سئوال کردم که آياتصور نميفرمائيد که انگليسيهادراين

در پاسخ اين پرسش حسب المعمول جواب صريحی نفرمودند ولی از قيافهء 
 .ايشان و طرز جوابشان اين نظر تأييد ميشد

قرارداد نفت و مخصوصا سوزانيدن پروندهء آن اگر بچگونگی جريان الغای 
بينيم که جريان اين امر بهيچوجه يک موضوع سری نبوده  کنيم می  توجه

تا از يکطرف .خودميل داشته است که اين خبر منتشر شود  است،بلکه رضا شاه
در آنموقع (انگليسيها تبرئه کند وجلب نظر مردم را بنمايد  خود را از وابستگی به

و هم اينکه به انگليسيها دندانی نشان دهد تا آنها )ميداد  ظر مردم اهميتهنوز بن
 .که آنها تصورميکردند وازاو انتظارها داشتند نيست بدانند که رضاشاه آن آدمی

  همانطوريکه درآن مقاله ذکر شده بود رضا شاه روز قبل از اين واقعه موضوع
و برنامهء عمل خود را در  را با مرحوم ذکاء الملک فروغی در ميان ميگذارد

بنابراين چون عمل او مسبوق بسابقه و طبق نقشهء .قبال باو ميگويد  هيئت دولت
قبلی بوده است اظهار عصبانيت او درهيئت دولت و به آتش افکندن پروندهء 

چگونه عمل الغای قرارداد .نفت يک نوع جنبهء تظاهری وساختگی داشته است
طبق اعالميهء الغای آن قرارداد را   ای آنشبمحرمانه بود،در حالی که فرد
 .اند باطالع سفارت انگليس رسانيده

  اما علت دستگيری و قتل فجيع تيمورتاش،ترديدی ندارد که انگليسيها تيمورتاش
 تيمور .رامخالف سياست خودميدانستند ومصمم بودند که اورا ازميان بردارند

يه در قسمت نظام کرده و با در ايام جوانی تحصيالت خود را در روس  تاش
او زبان روسی را خوب .مدرسه بود ميرزای جهانبانی هم  مرحوم امان هللا

اين خصوصيت او .ونزديکی بسيار با روسها داشت  ميدانست و بهمين جهت الفت
بود و کاراخان به ايران آمد مشاهده   را با روسها،موقعی که او درزندان

برحسب دستور رضا شاه به اروپا و از آنجا تيمورتاش برای مأموريتی .کرديم
برای .کرد  به روسيه شوروی رفت و درمسکوشايد مالقاتهائی با مقاماتی
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بدگمانی   انگليسيها خيلی آسان بود که برای چنين شخصی با تظاهراتی که داشت
  های غيرمستقيم آنها از راه.کردندرضا شاه را برانگيزند و همين کار را هم 

اطالع شاه ميرسانيدند که روزبروز بدگمانی او را نسبت باين مطالبی را ب
های ممالک شرقی را دستور  مثال يکی از روزنامه.شخص بيشتر ميکردند
و فعاليت و سياست او تعريف کند و بنويسد که چون   ميدادند که از تيمورتاش

وليعهد طفل و ضعيف است بعد از مرگ رضا شاه تيمورتاش جانشين او خواهد 
ای را که در مملکت طبع و نشر ميشد وادار ميساختند که آن خبر  روزنامه.دبو

های  اينها همه شيطنت. را با حروف درشت در روزنامه خود درج نمايد
خود آنها بود   سرلشکر آيرم که از عمال.انگليسيها بود تا کار آن مرد را بسازند

 .اين مطالب را بنظر شاه ميرسانيد
يد در نظر داشت که اگر بر فرض موضوع نفت هرگز اما اين موضوع را با

بوجود نميآمد و يا اينکه تيمورتاش هرگز پايش را بخاک شوروی نميگذاشت باز 
و فنای او حتمی بود،زيرا محال بود که رضا شاه حتی يک نفر از   هم نابودی

نکه را گرفته و او را به تخت نشانيده بودند زنده بگذارد،يا اي  کسانی را که دستش
رضا شاه مانند يک استادکار .تر بودند مطرود و منزوی نسازد در رديف پائين

متخصص بود که پس از اتمام کار خود تمام آالت و ابزاری که با آنها کار کرده 
بينی قبال  داورکه مردباهوشی بود بواسطهء همين پيش.بود به دورميانداخت

وبت او فرارسد از ايران فرار ن  خودکشی کرد و سرلشکر آيرم نيز قبل از اينکه
 .نمود

واقعهء ترورسرلشکرامير طهماسبی در راه اصفهان و قتل نصرة الدوله و حبس 
 .و قتل سرداراسعد بختياری وديگران مولودهمين بدگمانی وسوءظن شديد او بود

قتل   قتل فجيع مرحوم ارباب کيخسرو که يکی از آزادمردان ايران بود و همچنين
  .همين دليلها بودمرحوم مدرس ب

  
  ٨تا  ٦شماره  ١٣٦٧آينده سال چهاردهم شهريور تا آبان مجله * 
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   نهم فصل 
 

  يران درا نگليس ا منافع قربانی تيمورتاش
  

  
تيمورتاش قربانی  «نوشتۀ تحقيقی دمحمعلی اکبری ميکائيل وحيدی راد  تحت عنوان 

  :در اينجا می آوريم» منافع ا نگليس درا يران
  
 حاضربه بررسی نقش عبدالحسين تيمورتاش درمنظومۀ ديپلماسی کشوررگفتا 

مان دردورۀ رضاشاه و نقش دولت انگليس در حذف وی از صحنۀ سياسی ا 
 .يران می پردازد

رويکرد اين مقاله بررسی موضوع با اتکا به اسناد وزارت : رويکرد/روش 
 .خارجۀ انگلستان است که تا کنون از آن بهره برده نشده است

تيمورتاش که در سمت وزارت دربار، سکان هدايت دستگاه ديپلماسی : يافته ها
را نيز بر عهده داشت، با تکيه برحمايت های رضاشاه وارد مذاکرات مستقيم با 
دولتمردان انگليس شد و با اتخاذ سياست عدم تقابل آشکار با قدر تهای موجود، 

فشار بر دولت بريتانيا و  ضمن نزديکی استراتژيک به شوروی در جهت اعمال
با درپی شگرفتن منافع ملی کشورمان گام در اين مذاکرات نهاد؛ا ما مقاومت 

که به عنوان  -تيمورتاش دربسياری ازمواردا ختالفی بين الطرفين راموجب شد 
تا ديپلمات های آن کشور در مکاتبات  -از آنان ياد می شود» مسائل معوقه «

کست مذاکرات خود با ايران را شخص تيمورتاش خود با لندن عامل اصلی ش
 .قلمداد نموده و به نوعی خواهان حذف وی از صحنۀ سياسی ا يران شوند

  
  
  



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٤٠١                                              ١٦       ت م

  

  

 
  مقدمه

                                                             ً با تأسيس دولت پهلوی، لزوم کسب استقالل سياسی و اقتصادی نيز کامال  
بنابراين، رضاشاه برای رسيدن به چنين هدفی . ضروری بهن ظر می رسيد

ا دولت بريتانيا شد که در اين زمان با سپری شدن دورۀ توسعة وارد مذاکره ب
اما ايران دراين زمان . استعماری، به دنبال حفظ مناطق تحت نفوذ خود بود

نيزفاقد امکانات و ابزارهای الزم به منظور پيشبرد راهبرد خود در قبال بريتانيا 
ائل خود با لذا دولت ايران درنخستين گام سعی نمود با حل کردن مس. بود

شوروی از وجود آن دولت در کنار خود به عنوان اهرم فشاری عليه بريتانيا در 
مذاکرات آتی با آن کشوربهره برداری کند، و درجهت همين سياست بود که 

 .تيمورتاش، وزير دربار را در ابتدا طی سفری محرمانه به مسکو فرستاد
ة رضاشاه محسوب می شود عبدالحسين تيمورتاش، از جمله افراد سرشناس دور

که تحصيالت نظامی خود را در شوروی به اتمام رساند و در بازگشت به ايران 
ِ                   صاحب  منصب های دولتی شد وی، در دورۀ مشروطه نيز جانب اعتداليون را .    

. گرفت و تا روی کار آمدن کابينۀ رضاخان نيز بر اين مسلک خود باقی ماند
ز خاندان قاجار به پهلوی، به سود رضاخان تيمورتاش، در روند انتقال قدرت ا

فعاليت كرد و به پاس آن در دورۀ رضاشاه به مقام وزارت دربار منصوب شد و 
در اين سمت چنان قدرتی به دست آورد که در عمل به شخص دوم مملکت بعد 

، سفر محرمان های به  ١٣٠۶وی، دراين سمت، در سال . از شاه تبديل شد
 . شوروی انجام داد

 ١٣٠۶دی  ٧ما تحت فشار لندن برای پايان دادن به آن به تهران بازگشت و در ا
، عالقۀ دولت ايران را برای مذاکره با بريتانيا اعالم و ابراز اميدواری کرد اين 

 /FO. 371,  1927( مذاکرات در تمامی زمينه ها، هرچه سريعتر به نتيجه برسد

12292,Clive to Foreign Office, December 28 (  در اين هنگام، تيمورتاش با
شورو يها به توافق رسيده بود و زمان برای گف توگو با انگلستان، که هر روز 
فشار را بر دولت ايران برای آغاز گف توگوها بيشتر م يکرد، مناسب ب هنظر 

لذا  سه روز پس از اعالم تيمورتاش برای از سرگيری مذاکرات، . م يرسيد
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ری غيرمنتظره با سفير بريتانيا، خواهان دستيابی به توافقی رضاشاه نيز در ديدا
  .بر سر مسائل معوقه می شود

 
  آغاز مذاکرات

 
نخستين اقدام دولت بريتانيا نيز مشخص كردن مواردی بود که بايد در اين 
مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار می گرفت؛ و پس از بررسی های فراوان، 

سفير بريتانيا اين موارد را به وزارت خارجه  ١٣٠٧درنهايت در دوازدهم تير 
 :پيشنهاد كرد

 مبانی پيمان جديد، و) الف. (١
 تضمی نها، پس از الغای کاپيتوالسيون؛) ب(
 ترتيبات ويژه درارتباط با شرکت نفت ايران و انگليس؛. ٢
 تعرفه ها؛. ٣
 خطوط هوايی؛. ۴
 ؛]زاهدان[ را ه آهن دزداب. ۵
يا در خليج فارس و مسائلی چون ايستگاه بيسيم در تضمين موقعيت بريتان. ۶

 بحرين و هنگام؛
 مسائل مربوط به تلگراف؛ و. ٧
 ,FO. 671/ 13056,Clive to Foreign Office , January 3(بده يها و مطالبات. ٨

1928(  
نخستين واکنش وزارت خارجة بريتانيا در قبال اين فهرست، حذف مسائل 

د ادعای ايران بر بحرين و موقعيت ناوگان بريتانيا مربوط به خليج فارس، همانن
وزارت خارجه، بحث در اين مسائل را بسيار . در جزايرهنگام و باسعيدو بود

بنابراين، . پيچيده عنوان كرده بودکه خود نيازمند مذاکرات جداگان های می باشد
آنها پيشنهاد شد اين موارد به کلی از فهرست حذف شوند، مگرآنکه دولت ايران 

همچنين، به . را مطرح کند؛ که ازسوی تيمورتاش نيز بی درنگ مطرح شد
کاليو توصيه شد از پرداختن به هر مسئل های در ارتباط با موضوع شرکت 
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 FO. 371/ 13056, Foreign Office to Clive , January(نفت خودداری نمايد

5,1928(  

موضوع مورد عالقة خود تيمورتاش نيز با موارد پيشنهادی موافقت كرد و دو 
. برای گنجاندن در جريان مذاکرات، مسئلۀ بحرين و عراق را خاطرنشان کرد

درادامه نيزافزود اگرتوافقات بر پايۀ همسانی قرار گيرد اميد بيشتری به تصويب 
 ,FO. 371/ 13056, Clive to Foreign Office)آن ازسوی مجلس می رود

January 9, 1928)  تيمورتاش موجب عک سالعمل شديد بريتانيا اين پيشنهادهای
 :شد و باکستر معاون وزير امروز خارجه بريتانيا نوشت

چراکه وی دو مورد بسيار مهم، . بيانات وزير دربار بسيار نگرا ن کننده است«
بحرين و عراق را مطرح کرده است که ما به هيچ وجه قادر به کوچکترين 

ابرت کاليو بايستی بی درنگ به اين ديدگاه لذا سر ر. سازش درباره آنها نيستيم
تيمورتاش اعتراض نمايد و به وی تفهيم نمايد که دولت اعليحضرت پادشاهی 

از سويی ما . بريتانيا نمی تواند بر ادعای مالکيت ايران بر بحرين صحه گذارد
 .FO).» نمی توانيم به قيمت از دست دادن عراق، قراردادی با ايران امضاء کنيم

371/ 13056, Baxter Minute , January 9, 1928)  اين يادداشت که به تأييد
دبيرشرقی وززارت خارجه انگليس  و چمبرلن نيز رسيد  ( Oliphant) اوليفانت

در اين ميان، سفير . به خط مشی بريتانيا در مذاکرات با ايران نيز تبديل شد
از بدهی های ايران  بريتانيا درصدد برآمد برای رسيدن به توافقی همه جانبه

نخست وزير بريتانيا در پاسخ به درخواست وزير امورخارجۀ . چشم پوشی کند
آن کشور دراين ارتباط گفت که چنين کاری فقط بايد به عنوان آخرين راه حل 

 ,FO. 371/ 13056,Chamberlain to Churchill, January 5) شود در نظر گرفته 

رده بود که وی اين راه حل را توصيه نمی بيان ک درادامهولی چرچيل  (1928
از سويی احتمال داد شايد ايران . کند، چراکه در قبال پارلمان بايد پاسخگو باشد

 .FO. 371/ 13060,W)با تغيير اوضاع قادر به باز پس دادن اين بدهی باشد 

Churchill to Chamberlain, February 10,1928)  اين بيان چرچيل، کاليو را
چراکه وی قصد داشت از اين بدهی ها به عنوان برگ برنده استفاده . کرد نااميد

بنابراين، وی به وزارت خارجه اطالع داد که بدون چنين قول و قرارهايی . کند
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در ارتباط با مسئلۀ بدهی ها، رسيدن به يک توافق همه جانبه با ايران بسيار 
 FO. 371/ 13060, Quoted in Baxter Minute , February)سخت به نظرميرسد

14,1928)  

 

  پيروزی ديپلماسی تيمورتاش
 

تيمورتاش، در قبال درخواست های بريتانيا سعی كرد روش سازشکاران های 
در . لذا در برابر درخواست های آنها راه حل هايی را ارائه كرد. درپيش گيرد

ی را                                   ّ                              باب تأسيس خط هوايی بريتانيا، وی کل يت تأسيس يک خط هوايی بين الملل
 ,   پذيرفت، ولی بحث دربارۀ جزئيات آن را به مذاکرات ديگری موکول کرد

1928) FO. 371/ 13056, E 1740/ 47 /34 ,Teymourtash to Clive, March 14(  
دربارة تعرفۀ گمرکی، پيشنهاد تيمورتاش تقسيم تعرفه به يک تعرفۀ حداقلی و 

،  ١٩٢٠و تعرفۀ گمرکی سال حداکثری بود که در صورت موافقت بريتانيا با لغ
 .آن کشور می توانست حداقل تعرفه ها را بپردازد

در مورد مسئلۀ تضمين ها نيز تيمورتاش با فهرست ارائه شدۀ بريتانيا، جز در 
اين اقدام . يک مورد مربوط به استخدام بازرس قضايی خارجی موافقت كرد

اما در . ساهل وی بودتيمورتاش در پذيرش تضمين ها، از نظر کاليو، بيانگر ت
اين هنگام، دولت بريتانيا متوجه شد که وزير دربار ايران، موضوع استفادة يک 
کشور از حداقل تعرفۀ گمرکی را منوط به نداشتن قرارداد غيرکاپيتوالسيونی با 

ازسويی، در اين زمان، آمريکا و فرانسه با پذيرش لغو . ايران كرده است
. بريتانيا را در موقعيت نامطلوبی قرار دادند کاپيتوالسيون درايران، دولت

ارديبهشت  ١٣چراکه دراين حين، مجلس شورای ملی ايران نيز در جلسۀ مورخ 
در چنين شرايطی، تا تاريخ ). ١( ، قانون تعرفه ها را به تصويب رساند ١٣٠٧

)  ١٣٠٧ارديبهشت  ٢٠(اعالم شده از سوی ايران جهت الغای کاپيتوالسيون 
ته باقی مانده بود؛ و اگر بر سر راه اجرای قانون تعرفة گمرکی فقط يک هف

با اين سياست . مانعی به وجود می آمد، انگلستان مقصر جلوه داده می شد
درواقع، تيمورتاش، . تيمورتاش، انگلستان، با تعرفة گمرکی ايران موافقت كرد
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دار به با پذيرش تضمين های درخواستی بريتانيا، درمقابل، آن کشور را وا
 ,FO. 416/ 113,Clive to Henderson,  1929( پذيرش تعرفۀ گمرکی جديد نمود 

July 14 ( . همزمان با موعد اعالم  ١٣٠٧ارديبهشت  ٢٠ازاينرو، درست در ،
شده برای لغو کاپيتوالسيون، توافقنامۀ تعرفۀ گمرکی نيز بين طرفين به امضا 

 .ايران را به رسميت شناخترسيد و براساس آن بريتانيا استقالل گمرکی 
با اين سياست تيمورتاش، دولت بريتانيا از حقوق خود در مسئلۀ کاپيتوالسيون و 
. تعرفۀ گمرکی محروم شد؛ درمقابل، وی نيز مشمول حداقل تعرفۀ گمرکی شد

همچنين، اجازۀ پرواز بر فراز کرانه های خليج فارس را برای هواپيماهای خود 
اوردها برای دستگاه ديپلماسی ايران به رهبری اين دست . به دست آورد

تيمورتاش يک پيروزی به حساب می آمد،چراکه حداقل امتياز ممکن به 
انگلستان اعطا شده بود و نشان دهندة اين امربود که سياست ايران در قبال 

اما ازسوی ديگر، . انگلستان نيزاز حالت يکسويه و انفعالی خارج شده است
نيز باقی بود که برای انگلستان از اهميت بيشتری  هنوزمسائل بسياری

برخوردار بودند و آن دولت به آسانی حاضربه عقب نشينی از مواضع خود 
موکول  ١٣٠٨با پايان يافتن دور نخست، مذاکرات دور بعد به پاييز سال . نبود

  .شد که در آن مسائل مهم تری مطرح شد
 

  مسئلۀ خليج فارس در روابط فی مابين
 

لۀ خليج فارس از مهم ترين مسائل مطرح بين دولت بريتانيا و ايران در مسئ
اگر هندوستان نگين مستعمرات بريتانيا به شمار می رفت، . دورۀ رضاشاه بود

خليج فارس می توانست به واسطۀ موقعيت خود در حفاظت از اين گوهر 
هند ارزشمند و ازسويی به خاطر منطقۀ نفت خيزجنوب ايران ارزشی همپای 

درواقع، راه ارتباطی خليج فارس و نفت منطقه به همراه هند را می . داشته باشد
بنابراين، حفاظت . توان دو گوهرگرانبهای تاج امپراتوری بريتانيا محسوب کرد

 FO. E 5315/3164/34 )از اين گوهرها تحت هر شرايطی، حتی توسل به جنگ 

 Lord Cushendun to Sir R. Clive, November 7, 1929 )   از برنامه های ،
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دراين موضوع نيز تيمورتاش سرسختی خود . بريتانيا در آسيا به شمار می رفت
درواقع، مقاومت تيمورتاش در . را برای کسب منافع ملی ايران در پيش گرفت

اين مسئله بود که دولتمردان بريتانيا را نسبت به اوبدبين كرد و درنهايت مسئلۀ 
 .خالصی بود که انگليسی ها را در حذف او مصمم نمود نفت نيز مانند تير

همانگونه که پيشتر نيز ذکر شد، دولت بريتانيا سفير خود را از ورود به دو 
 FO. 371/ 13056, Foreign Office)موضوع در مذاکرات با تيمورتاش منع كرد

to Clive, January 5,1928)  يکی بحث مسائل مربوط به نفت و ديگری بحث
 .فارس و جزاير آن بود خليج

از اواخر قرن . خليج فارس از ديرباز برای بريتانيا اهميت ويژه ای داشته است
هجده، که بريتانيا قدم در عرصة تبديل شدن به يک قدرت اقتصادی و تجاری 
نهاد، منافع آن کشور با منطقة خليج فارس گره خورد و در قرن نوزدهم نيز 

ج فارس توسط کشورهايی چون فرانسه، روسيه، و اگرچه برتری بريتانيا در خلي
آلمان به چالش کشيده شد؛ بريتانيا توانست قدرت مسلط خود را در اين منطقه 

از طرفی، اين منطقه، يک آبراه تجاری )  Cooper, 1968.p.264( حفظ كند
بسيار مهم به شمار می رفت و ازسوی ديگر، برای دفاع از هندوستان که نگين 

مرات بريتانيا محسوب می شد، دردست داشتن خليج فارس و انگشترمستع
با گذشت زمان نيز بر . ممانعت از ورود دشمنان به يک ضرورت تبديل شده بود

اين اهميت افزوده می شد، کشف نفت در جنوب ايران و احداث تأسيسات نفتی 
در آن منطقه، امکان حمالت هوايی توسط شوروی به هندوستان و روابط 

ا با شيوخ اعراب بيشتر از گذشته بريتانيا را در حفظ موقعيت خود در بريتاني
، کميتۀ دفاع سلطنتی بريتانيا نيز  ١٩٢٨در سال . خليج فارس مصمم کرده بود

در حال حاضر اهميت حفظ برتری بريتانيا در «در گزارش خود اعالم کرد که 
بلکه بيشتر  خليج فارس نه تنها برای امپراطوری وامنيت هند کاهش نيافته

  »نيزشده است
 (The interim Re  -  port of Persian Gulf Sub-Committee of committee of 

imperial Defense,November 1928 ) 

بريتانيا براساس مواضعی مشابه نظريۀ «حتی درکابينه نيز اين نظر بحث شد که 
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حاضر به  مونرو اعالم کند که عاليق ومنافع خاصی در خليج فارس دارد و
پذيرش هيچگونه وساطت يا حکميت خارجی نيست و برای حفظ موقعيت خود 

اگرچه ). ٢٢۵،ص١٣٧٢زرگر،(»درصورت لزوم به زورنيزمتوسل خواهد شد
دولت بريتانيا اين سياست را پی نگرفت، بحث آن در کابينه می تواند گويای 

  . اهميت فو ق العادة خليج فارس در سياست های آن کشور باشد
در اين دورۀ تاريخی، دورۀ توسعه طلبی استعماری بريتانيا به سر آمده بود؛ ولی 
دولت بريتانيا به گونۀ ديگری در صدد نيل به اهداف استعماری خود در منطقه 
بود که همانا سياست تحت الحمايگی بود که براساس آن شيوخ عرب با پذيرش 

ارجی خود را به انگلستان تحت الحمايگی بريتانيا متعهد می شدند استقالل خ
واگذار نمايند و با هيچ کشوری بدون موافقت بريتانيا روابط سياسی برقرار 

 I. J. Seccombe( نکرده و اجازۀ تأسيس نمايندگی سياسی به آن کشور ندهند 

and Lawless.1986.p.550 ( که نمونۀ آن را بر عراق اعمال می کرد؛ يا در ،
ج فارس تالش می کرد با حمايت از ادعاهای جنوب ايران و در سواحل خلي

شيوخ عرب، نوعی صبغۀ عربی به مناطق تحت قلمرو ايران دهد و با حمايت 
ازادعاهای آنها و با امضای قرارداد با شيوخ از منابع نفتی يا موقعيت 

لذا اهميت خليج فارس در . استراتژيکی آن مناطق به سود خود بهره برداری کند
نيا، به آن کشور اجازه نمی داد تا مالکيت ايران را بر جزاير سياست های بريتا

 در دستوری که ازسوی وزارت خارجۀ. تنب، هنگام، و ابوموسی تأييد کند
در گفت «بريتانيا به کاليو ارسال شده بود، اين امر به صراحت بيان شد که 

حمايت وگوهای آتی خود با تيمورتاش اين نکته را مدنظر قرار داشته باشيد که 
» ازشيوخ عرب در برابر ايران ازاصول اساسی سياست ما در خليج فارس است

Foreign Office to Clive, Nonmember 7,1928)   (  حتی از مذاکرۀ مستقيم
  .ايران با شيوخ عرب نيز برای حل اختالفات ممانعت به عمل می آورد

هايی در خليج فارس،  بريتانيا، برای تحکيم موقعيت خود، اقدام به تأسيس پايگاه
باسعيدو، و جزيرة قشم كرد و نيروی دريای آن کشور بدون دريافت اجازه از 

 .دولت ايران وارد آبهای سرزمينی ايران می شد
در اين دوره نيز ناسيوناليسم نوپای ايران، برای بيرون راندن بريتانيا از خليج 
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وگان دريايی بود که فارس وارد عمل شد،چراکه ايران فاقد هرگونه کشتی و نا
در اواخر سال . با توسل به آنها بتواند بريتانيا را واداربه عقب نشينی نمايد

، مأموران دولت ايران دستوريافتند از ورود کشتی های بدون مجوز به  ١٣٠٧
درنهايت نيز تيمورتاش خواستار آن شد که ايران . آبهای ايران جلوگيری کنند

 FO. 371/ 13067)خاک آن کشورمطلع شود ابههای بريتاني قبل ازورودکشتی

,Teymourtash to Clive,  April 19 ,1928)  انگلستان نيز تا زمانی که از راه
مذاکره امکان حل موضوع ميسر بود، به تهديد و ارعاب متوسل نمی شد؛ ولی 
در قبال خليج فارس به فرماندهی کل نيروی دريايی بريتانيا مستقر درخليج 

داده شد بود وضع موجود منطقه را به هرقيمتی، حتی با توسل به  فارس دستور
 E5315/ 3164/ 34 Lord Cushendun to)  . نيروی نظامی و جنگ حفظ نمايد

Sir R. Clive, foreign Office, November 7, 1929 )  تيمورتاش نيز احتمال اين
با توجه به واکنش از سوی بريتانيا را دور از ذهن نمی دانست؛ درعين حال، 

تحوالت نوين در منطقه و جامعۀ بين المللی، چنين گمان می کرد که خواهد 
توانست انگليسی ها را تحت فشار سياسی قرار دهد و به کسب امتيازی از آنان 

به خصوص آنکه در مقابل تهديد نظامی انگليسی ها، او نيز می . نائل شود
ی و جهانی عليه سوابق توانست به حربۀ جامعۀ ملل وافکار عمومی داخل

به همين ).  ١٢٨،ص  ١٣٨٢زرگری نژاد،(استعمار انگلستان توسل جويد 
دليل، دولتمردان بريتانيا سعی می کردند از طرح دعوای ايران درجامعۀ ملل 

اگر اين موضوع به داوری بين المللی « :جلوگيری کنند چراکه به گفتة اوليفانت
باشد، موقعيت کشورمان در خليج فارس  کشيده شود و رأی صادره به زيان ما

چراکه بحث داور يک بحث حقوقی است و نمی دانم به چه . به خطر می افتد
اما . ميزان می توان موضوعات حقوقی را از موضوعات سياسی جدا نمود

 FO. 371/ 2175 Oliphant)مسئله خليج فارس برای منافع ما بسيار حياتی است   

.(foreign Office) to Mr. Wellesley, April 20, 1926)  

، تيمورتاش رونوشت پيش نويس طرحی را در ارتباط  ١٣٠٨در تابستان سال 
با موضوع تعيين قلمرو دريايی ايران به سفير بريتانيا در تهران ارائه کرد، که 

به بيان کاليو اين طرح دارای . برای ارسال به مجلس شورای ملی تهيه شده بود
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 :دچهار بخش اصلی بو
 ممانعت از ورود کشتی های جنگی بريتانيا به آبهای ايران،. ١
 کنترل آبهای دريايی ايران توسط نيروهای ايرانی در مقابل تجارت برده،. ٢
 تسهيل در امر مقابله با قاچاق کاال، و. ٣
 For text of the draftبه چالش طلبيدن موقعيت بريتانيا در هنگام و باسعيدو  . ۴

bill see ( 
)FO. 371/ 13775, Clive to Chamberlain, Enclosure 2, January 19, 1929 

کاليو، در ادامه از طرح تيمورتاش در ارتباط با سياست وی در تقسيم خليج 
فارس به دو بخش ايرانی و عربی سخن به ميان آورد، که براساس آن دولت 

اين امر مستلزم بريتانيا در بخش عربی ازآزادی برخوردار می شد، که البته 
ايران نيز به اين ترتيب بربخش ايرانی حاکميت . توافقی دربارۀ بحرين بود

 ,FO. 371/ 13775, Clive to Cham berlain, January 19 (مطلق پيدا می کرد 

تيمورتاش، برای به نتيجه رسيدن هرچه سريعتر طرح خود، همانند  ) 1929
رت شکست مذاکرات در ای نباره مسئله تعرفۀ گمرکی، تهديد کرده بود درصو

وی به ناچار طرح تحديد قلمرو دريايی را برای تصويب به مجلس خواهد 
)  FO. 371.13773, Clive to Henderson, January 31, 1929( فرستاد

اما هم حکومت هند و هم دفتر ادارۀ امور هندوستان خواهان در پيش گرفتن 
در مورد مسئلة بحرين نيز اعالم سياست محکمی در قبال تيمورتاش شدند و 

لذا کاليو دستور يافت از . کردند که نمی توانند بر ادعاهای ايران مهر تأييد بزنند
هرگونه اقدام يا بحثی که حاکی از تأييد منافع ايران در خلی جفارس باشد 

 )  FO. 371/ 13775, Foreign Officeخودداری کند  
to Clive, January 29, 1929)   .يو نيز تيمورتاش را متقاعد کرد از ارسال کال

 .طرح خود بهمجلس برای مدتی خودداری کند
انگليسی ها به هيچوجه حاضر نبودند ورود و خروج ناوگان دريايی خود را به 

ازسو يديگر، تيمورتاش خواهان آن بود که دولت بريتانيا . بوشهرمحدود کنند
ا ايران رفتار کند و پيش از ورود همانند ديگر کشورهای مستقل در اين زمينه ب

 .کشتی های جنگی خود به آبهای ايران، مقامات ايرانی را از اين امر مطلع نمايد
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، تيمورتاش به کاليو اطالع داد که خواهان سرعت  ١٣٠٧اسفند  ٢٨در 
بخشيدن به مذاکرات در همۀ مسائل موجود بين طرفين می باشد، به طور يکه 

 /FO. 371, (1299ادر به امضای يک توافقنامه باشيم  ق ١٣٠٧در دهۀ اول تير 

13776, Clive to Foreign Office, March 20  ( وزارت خارجه نيز با اين
 درخواست موافقت و کاليو را به انجام آن ترغيب کرد

 FO. 371/ 13776, Foreign Office to Clive, March 27, 1929) ( لذا در
يی که به کاليو ارسال گشت، پيشنهاد شده بود پيش دستورالعمل جديد و بلند باال

 :نويس عهدنامة جديد شامل اين موارد باشد
 يک بند در ارتباط با روابط دوستانه دائمی، -
 بندی در ارتباط با عدم تجاوز، -
 يک بند شرط حکميت، -
 مبنی بر درخواست وزارت درياداری درباره توافق ويژ های در زمينه(هنگام -

 ،) ای آنها در هنگامفعالی ته
مبن يبر اينکه دولت بريتانيا مايل ب هدست کشيدن از تمام حقوق خود (باسعيدو -

 ،) برآن است
 ،)دولت بريتانيا مايل ب هواگذاری سه ايستگاه ب يسيم ب هايران است(بيسيم -
 ،)صر فنظر کردن ايران از ادعاهای خود نسبت به آن(بحرين -
 ،)کردن ايران از ادعاهای خود نسبت به آنصر فنظر (تنب و ابوموسی  -
 چش مپوشی از بده يهای ايران در دورة جنگ و بعد از جنگ، -
 دريافت بده يهای قبل از جنگ، -
توافق دربارة روند مذاکرات مربوط به مطالبات تجاری و شخصی اتباع  -

 بريتانيا،
 مشخص کردن مبانی نظارت مشترک، -
 ورود کشت يهای جنگی، -
  رو دريايی،قلم -
          ُ       راه آهن د زداب، و -
 .تلگراف -
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يک توافق سه جانبه نيز بايد دربارة رودخانه ش طالعرب ب هطور جداگانه 
  . امضا می شد

FO. 371/ 13276, Baxter Memorandum, March 25, 1929)  (  
اما مذاکرات مربوط به پيمان همه جانبه به کندی پيش می رفت، که بخشی از آن 

تبات طوالنی وزارت خارجة بريتانيا با حکومت هند و بخشی نيز به به دليل مکا
دليل ارتباط مسائل با يکديگر بود که تيمورتاش در همۀ آنها درگير بود و آنها را 

لذا در اين هنگام، تيمورتاش از طوالنی شدن مذاکرات ابراز . به جلو می برد
لندن و روی کارآمدن  ازسويی، وی اميدوار بود که تغيير دولت در. گاليه کرد

  حزب کارگر در آن کشور ممکن است به سود ايران باشد 
 )FO. 371/ 13771, Clive to Foreign Office, June 26 ,1929(  اما تغيير دولت

نيز اين مسئله را حل نکرد و درنهايت، بريتانيا دوباره عالقة خود را به تسويۀ 
 FO. 371/ 13777, Foreign(ردمسائل باقی مانده ورسيدن به توافق اعالم ك

Office to Clive, June 29,  1929( . اما سياست بريتانيا اکنون به شکل ديگری
درآمد، يعنی سياستمداران بريتانيا با گنجاندن جزايری که هيچ اختالف نظری 
دربارۀ آنها وجود نداشت، دردستورکارجديد، سعی کردند با اعطای جزاير ايران 

) Bavand.1994.p.78( ن کشورراترغيب به امتيازدهی کنندبه خودايرانيان،آ
، سفير بريتانيا در تهران نخستين  ١٣٠٨مرداد  ١٩درادامۀ همين سياست، در

                                                           ً                پيش نويس پيمان همه جانبه را به تيمورتاش تحويل داد که تقريبا  تمام بندهای آن 
 :س آمده بوداين پيش نوي ٨برای مثال در بند . با مخالفت تيمورتاش روبه رو شد

با نگرش به روابط دوستانه ميان دولتين، موافقت می کنند که برپايه حفظ « 
وضع موجود، همه مسئله های حل نشده در زمينه حاکميت بر برخی جزيره 
های خليج فارس، سوای جزيره های نامبرده در ماده های پيما ن نامه کنونی 

مار آورند، بويژه حاکميت را پايان يافته به ش) هنگام، باسعيدو و بحرين(
اعليحضرت شاهنشاه ايران بر جزيره سيری و حاکميت شيخ های جواسمی 

 Fo. 371/ 13777. Clive to( عمان بر تنب و ابوموسی را شناسائی می کنند 

Arthur Henderson, August 10, 1929  ( تيمورتاش نيز در پاسخ به اين پيش
ه جزيره های تنب و ابوموسی بی چو نويس به وزارت خارجۀ بريتانيا نوشت ک
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از سويی، جزيرۀ سيری قابل مذاکره نيست، . ن وچرا متعلق به ايران است
چراکه ايران از سالهای بسيار دورپست گمرکی در آنجا دارد در مورد بحرين 

  هم، ايران بدون دريافت امتيازی نمی تواند از ادعای خود برآن دست بردارد
  )FO. 371/ 13794, Randal Memorandum, November 6, 1929 ( ،البته

 FO. 371/ 13777,Hen(انگلستان نيزازاين پيشنهاد تيمورتاش استقبال نکرد

derson to Clive, September 25, 1929 ( 

هندارائه شده بود تا به عنوان يک عامل  پيشنهاد گنجاندن جزيرۀ سيری ازسوی
ادعاهای خود برجزاير تنب حفظ آبرو برای ايران، جهت صر فنظر کردن از

  ) وابوموسی مورد استفاده قرارگيرد
)FO. 371/ 13776, India Office to Viceroy, April 16, 1929  ( تيمورتاش

استدالل می کرد که جزايرتنب به ايران نزديک تر است تا به سواحل شيوخ 
قرار م  عرب، و ازسويی اين جزاير به عنوان انبار کاالهای قاچاق مورد استفاده

( يگيرد واينکه ايران هيچگاه ادعاهای شيخ شارجه را به رسميت  نشناخته است 

FO E 4700/ 52/ 21, Clive to Henderson, September 16,1929  (اين  درادامۀ
گفت وگوها، تيمورتاش، در ديدار با سفير بريتانيا، با جديت تمام ابرازداشت 

بحرين و جزاير تنب و (ز قلمرو کشوردولت نمی تواند با ازدست دادن بخشی ا
خود را زيربارسيلی ازانتقادات، به خصوص از جانب نظاميان، قرار ) ابوموسی

  ) دهد 
( FO. 371/14478 Clive to foreign Office, Enclosure Teymourtash 

meeting, April 15, 1930) 
اال به ايران نيز اين درحالی بود که ناوگان بريتانيا در خليج فارس از قاچاق ک  

ممانعت به عمل نمی آورد؛ چراکه اين اقدام را از لحاظ تجاری به ضررهم 
پيمانان عرب خود می دانستند و از سويی مانع مذاکرة مستقيم ايران با شيوخ 

 .عرب می شدند
. بااين مخالف تها، هرگونه اميدی برای رسيدن به يک پيمان کلی از ميان رفت

با پيش «ت اين شکست رابه تيمورتاش نسبت می دادند که دولتمردان انگليسی عل
کشيدن مسائل جديد و پيشنهادهای غير موجه در جريان مذاکرات، باعث طوالنی 
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 »شدن آن گشته است 
FO. 371/ 14531, Foreign Office to Clive, January 30, 1930)   (   ،ازاينرو

ی يادداشت قاطعی به دولت بريتانيا به سفير خود در تهران دستور داد ط
تيمورتاش، وی را از طرح مسائل جديد برحذر داشته و به تسريع در امضا 

  پيمان همه جانبه فرا بخواند
   )FO. 371/ 1453, For ign Office to Clive, January 30, 1930 ( ،دراين ميان

نمی توان پذيرفت که تيمورتاش در مذاکرات کوتاهی کرده است، بلکه از همان 
از مذاکرات مربوط به مسائل خليج فارس، وزار تخارجه بريتانيا در اتخاذ آغ

کوچ کترين سياستی دراينباره، مجبور بود با حکومت هند، نمايندۀ عاليرتبة خود 
در عراق، نمايندۀ مستقر سياسی مقيم بوشهر، فرماندۀ عالی نيرو يدريايی در 

فعی داشتند تبادل نظر کند، خليج فارس، ودواير بسياری که در اين مذاکرات منا
  .که خود اين امر باعثطوالنی شدن روند مذاکرات می شد

 
  تيمورتاش مقاومت

 
مذاکرات طرفين در اين زمان معلق ماند و کاليو در گزارش خود به وزارت 

مذاکرات از سرگرفته نشود،  ١٣٠٩خارجه خاطرنشان شد، اگر تا اول خرداد 
 /FO. 371(ذاکرات به مجلس کنونی وجود ندارد امکان ارسال نتيجۀ دفتر ادارۀ م

14532, Clive to Foreign Office, January 9, 1930 (  سرانجام ، دولت بريتانيا
مجبور شد به پيش نويسی که تيمورتاش برای رسيدن به يک پيمان کلی ارائه 
کرده بود بازگردد، مشروط براينکه اين سند فقط به عنوان پايه ای برای از 

 ,FO. 371/ 14532(ری مذاکرات نگريسته شود ونه به عنوان پيشنهادنهايی سرگي

Baxter. Minute, February 7, 1930(  
از سوی ديگر، کاليو به تيمورتاش اطمينان داد که دولت متبوع وی در قبال 
مسائل جاری و توافق دربارة پيمان کلی، نگرش آشتی جويانه ای درپيش گرفته 

پيشنهادهای . پيشنهاد جديد، مذاکرات از سرگرفته شودو توصيه کرد براساس 
 :جديد دولت بريتانيا بدين شرح بود
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 ناديده گرفتن يک ميليون پوند از بده يها ايران به بريتانيا،. ١
 کمک به تأسيس ناوگان نيروی دريايی،. ٢
 صرفنظر کردن از باسعيدو،. ٣
ز هنگام به عنوان انبار موافقت در پرداخت اجاره بها، به منظور استفاده ا. ۴

 زغال سنگ کشت يها،
 واگذاری بيسيم هنگام به همراه تأسيسات و دو ايستگاه ديگر به جز هنگام،. ۵
 که به سود ايران باشد، و] زاهدان[توافقی دربارة راه آهن دزداب . ۶
 .گنجاندن يک بند عدم تجاوز، در ماده اول پيمان مطابق با ميل وزير دربار. ٧

 :دولت بريتانيا نيز از دولت ايران توقع داشت که  در مقابل
 از ادعاهای خود بر بحرين و جزاير تنب و ابوموسی صر فنظر کند؛. ١
، طوری که متضمن عزت نفس )٢(بازنگری در عهدنامة منع برده فروشی. ٢

 کامل ايران نيز باشد؛
 استفادة کشتيهای بريتانيا از هنگام، تحت يک پروتکل؛. ٣
پوند سود آنها  ۴٩٠/  ٠٠٠پوند از بدهی ها به همراه  ۵١٠/  ٠٠٠ پرداخت. ۴

پوند  ١/  ٠٠٠/  ٠٠٠و توافق دربارۀ طرحی که متضمن بازپرداخت درمجموع 
  از کل بدهی ها باشد؛ و

انجام ترتيباتی درباره ورود ديدار کشتی های جنگی از بنادر ايران، که به . ۵ 
 .FO( تيک، فقط به کنسول اطالع دهند جای اطالع رسمی از طريق کانال ديپلما

371/ 14533, Clive to . Teymourtash, February 21, 1930(  
تيمورتاش از پاسخ به اين درخواست بريتانيا خودداری کرد و مذاکرات همچنان 

تا اينکه چندين نشست بی نتيجه که در آن به مسئلۀ بدهی . به حالت تعطيل ماند
تيمورتاش گفت وگوهای . برگزار گشت ١٣٠٨سفند ها پرداخته شد در اواخر ا

بيشتر در مورد بدهی ها را، تا زمانی که بريتانيا پيشنهاد درخوری ارائه ندهد، 
بی فايده توصيف نموده ابراز داشته بود که ايران هميشه به فکر ناديده انگاشتن 

 FO.71/14533, Clive to Foreign( تمام اين بدهی ها ازسوی بريتانيا بوده است

Office, April 3, 1930 (  

در اين هنگام که سفير بريتانيا در گزارش خود به وزارت خارجه، بن بست 
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. مذاکرات را اعالم می کرد، بار ديگر تيمورتاش مسئلة تنب را پيش کشيد
ازسويی، باکستر نيز دريادداشتی نوشت که بايد راه حلی برای مسئلۀ تنب يافت 

که برای صاحب عرب آن، شيخ رأس الخيمه، هم تا يک جزيرۀ سی نفر های 
درادامه، وی افزوده بود که . ارزشی ندارد، باعث بن بست مذاکرات نشود

ای را اتخاذ کرده که به طورقطع قادر به پيش »سياست يک جانبه«تيمورتاش 
  بردن آن نخواهد شد

 )FO. 371/ 14533, Baxter Minute , May 2 , 1930 (  
ه به دليل طوالنی شدن مذاکرات با بريتانيا، شوروی نيز به در اين زمان بود ک

از سويی، . تيمورتاش مظنون شد و نگران گرايش او به سوی بريتانيا شد
خستگی ناشی از کار نيزباعث شد تا تيمورتاش برای مدتی از مذاکرات دور 

لذا در اين مدت وزير امورخارجۀ ايران، فروغی، در مذاکرات . باشد
وزارت خارجة بريتانيا از اين تغييرو تحول چندان خشنود . تحضورمی ياف

نمی » روش اداره تک نفره«نشد، ولی کاليو توضيح داد که تيمورتاش با اين 
  توانست بيش از اين دوام آورد

)Fo. 371/14533 Clive to Foreign Office, May 12, 1930(  
تی در پی نداشت، چراکه مذاکره با فروغی نيز چندان برای بريتانيا دستاورد مثب

وزارت امورخارجه به طورمستقيم زير نظر تيمورتاش اداره می شد و وزرای 
لذا . خارجه تا روی کار آمدن دمحمعلی فروغی، از خود استقالل رأی نداشتند

اگرچه مذاکرات مهم يبا فروغی داشته «کاليو در گزارش خود به لندن نوشت 
ريان تمام امورقرار می دهد و حتی است، ولی تيمورتاش، فروغی را در ج

آخرين يادداشتی که دربارۀ بحرين برايم ارسال شده در ماشين تحريرشخص 
ً                               تيمورتاش تايپ شده است و قطعا  بوسيله تيمورتاش ديکته شده است                              )FO. 

371/Clive to Henderson, July 15, 1930  ( فروغی نيزدر ديداربا سفير
ب گله کرد وافزود درچنين شرايطی وی ازسرسختی بريتانيا در موضوع تن

 FO. 371/ 14534, Clive to( ازعدم امکان امضا يک پيمان کلی نگران است 

Foreign Office, May 29 , 1930(  
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در اين زمان، مه مترين مسئله برای دولتمردان بريتانيا پيدا کردن راه حل 
در سال . ودمسالمت آميزی دربارۀ استفادۀ کشتی های آن کشور از هنگام ب

،بريتانيا به دولت ايران پيشنهاد اجارۀ آن را کرد که تيمورتاش بدان ١٣٠٧
سالة هنگام  ۵٠نيز دولت انگليس پيشنهاد اجارۀ  ١٣٠٨در سال . ترتيب اثرنداد

ساله را ارائه نمود،  ٣٠تا  ٢٠را مطرح كرد که ايران درمقابل يک پيشنهاد 
اين درحالی بود که . پوند پيشنهاد شد ۵٠٠اجارۀ آن نيزاز طرف دولت بريتانيا 

پوند به همراه  ٢٠٠٠، در مقابل، اجارۀ آن را  ١٣٠٩مرداد  ٢٢تيمورتاش در 
بخشش کامل بدهی های ايران و صر فنظر کردن از ادعا بر تنب و ابوموسی به 
همراه صر فنظر کردن ازامضای پيمان جداگان های در ارتباط با اين ادعاها 

ه داد که ايران در قبال صر فنظر کردن از ادعاهای خود بر اعالم کرد وادام
بحرين بايستی درمقابل هواپيمای دريايی وهواپيمای عادی دريافت کند و 
دانشجويان نيروی دريايی وهوايی ايران نيز بايد دورۀ آموزشی رايگان درآن 

 .FO( مسئلة ماليات بر شرکت نفت نيز درهمين جا مطرح شد  . کشور بگذرانند

371/ 14534, Clive to Foreign Office, August 13 , 1930 (  وزارت خارجۀ
بريتانيا نيز با ديدن اين پيشنهادها معتقد شد که اين درخواست ها نشانگر پايان 

باکستر، در يادداشت خود نوشت که ايران با ذهنيت کنونی . يافتن مذاکرات است
نيز افزود که البته بريتانيا نخستين  در ادامه. ديگر قادر به ادامه مذاکرات نيست

دولتی نيست که در مواجهه با روحية ناسيوناليستی حاکم بر ايران ناکام می ماند، 
  بلکه پيشتر شوروی، فرانسه و آلمان نيز با اين مشکل روبه رو شدند

  )FO. 371/ 14534, Baxter Minute, August 13 , 1930 ( بنابراين، وزارت
خواست تا با ارسال يادداشتی ب هتيمورتاش، پيشنهاد ارائه شده خارجه از کاليو 

را غير جامع و آن را حاکی از عدم صداقت ايران در رسيدن به يک پيمان کلی 
  اعالم کند  

)FO. 371/ 14534, Foreign Office to Clive, August 16,1930(  
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  پيشنهادهای تيمورتاش

 
ل پذيرش دولت بريتانيا، طرح خود را، تيمورتاش نيزدرقبال پيشنهادهای غيرقاب

تيمورتاش، دراين . که بيشتربرچهارنکته تأکيد داشت، به سفير بريتانيا تحويل داد
نامه، ابتدا مسئلۀ اخذ ماليات ازشرکت نفت را مطرح كرده وخواهان پرداخت آن 

سفير بريتانيا به صورت مبهم ابراز داشت که . ازسوی شرکت نفت به ايران شد
اما . خواست ايران در وزارت خزانه داری درحال بررسی استاين در

درصورتی که دولت بريتانيا از پرداخت  تيمورتاش درادامه بيان داشته بود
ماليات به ايران امتناع كند، ايران نيز مجبور خواهد شد خود بر شرکت نفت 

 .ماليات وضع کرده آن را وصول نمايد
ة نفت و مذاکره با شرکت نفت پرداخته، در بخش بعد، تيمورتاش، به طرح مسئل

. موفقيت اين بخش از مذاکرات را منوط به حسن نيت دولت بريتانيا دانست
درحاليکه، سفيربريتانيا با ابراز شگفتی ازاين سخن تيمورتاش منکرهرگونه 

تيمورتاش نيز . دخالت دولت متبوع خود درمذاکرات مربوط به شرکت نفت شد
نيا، به عنوان بزر گترين سهامدارشرکت نفت و همچنين عنوان کرد دولت بريتا

صاحب منافع عظيم سياسی در ايران، بايد از مذاکرات ايران و شرکت نفت در 
 .جهت رسيدن به يک توافق حمايت کند

تيمورتاش، در ادامۀ نامه، با بيان اينکه وی به دنبال محدود کردن رفت وآمدهای 
دولت ايران هميشه مقدم آنها را : ويسدکشتی های دولت بريتانيا نيست می ن

گرامی داشته است، ولی بايد آنها نيز براساس معاهدات بين المللی قبل از ورود 
به بنادر ايران ورود خود را اطالع داده و از دولت ايران مجوز ورود دريافت 

البته، در مواقع اضطراری تنها کافی است که با حاکم محلی هماهنگی . دارند
در ادامه نيز تيمورتاش بحث جزاير ابوموسی و تنب را مطرح . ردصورت گي

  .نمود

)FO. 4369/ 19 / 34 Clive to Mr. A. Henderson, enclosure . 

Timmourtache to Clive, April 15, 1930(  
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پيشنهادهای تيمورتاش، درواقع، دربرگيرندۀ تمام فصول پيمان کلی بود که بعد 
. غيرقابل پذيرش به نظر می رسيد دولت بريتانيااز دو سال مذاکره از نظر 

بريتانيا، پاسخی مبنی بر پذيرش يا رداين طرح نداد، حتی يادداشتی نيز به دولت 
اگراز تمام بدهی های . ايران در تغيير نگرش خود در مذاکرات ارسال نکرد

 ايران صرفنظر می کردند يا با پرداخت اجاره بهای بيشتری در ازای استفاده از
هنگام موافقت می نمودند، باز بريتانيا مطمئن نبود که تيمورتاش در نهايت 

  مذاکرات را به پايان برساند 
 )FO. 371/ 14534, Baxter Minute, August 19,1930(  

در ادامۀ اين سياست، وزارت خارجه از سفير خود در تهران خواست که از  
كند و درمقابل، نظر وی را در ارائۀ پيشنهادهای بيشتر به تيمورتاش خودداری 

اين مورد جويا شود که اگر دولت بريتانيا از مطالبات دورۀ جنگ خود صرفنظر 
( کند، آيا وی حاضر به کنار گذاشتن ادعاهای ايران بر ابوموسی و تنب هست؟  

FO. 371/ 14534, Foreign Office to Clive, August 21, 1930(  
به عقب نشينی از مذاکرات خود با ايران نبود، لذا در اين زمان، بريتانيا مايل   

وزارت خارجه بريتانيا با ارسال دستورالعمل های جديدی به کاليو، از وی 
خواست در ادامۀ اين خط مشی، تيمورتاش را در جريان منافع حاصل از حل و 

 .FO(فصل مسائل براساس پيشنهادهايی که درمذاکرات مطرح شده قراردهد

371/ 14534, Henderson to Clive. Enclosure No. 1, August 28, 1930(  
 

  بن بست مذاکرات
  

درست در همين زمان در ايران، جنگ مطبوعاتی عليه بريتانيا در زمينۀ مسئلۀ 
بحرين شروع شد که کاليو اعتقاد داشت اين جنگ تبليغاتی با حمايت دولت 

شديداللحنی به  ايران انجام می شود، به همين خاطر، وی يادداشت شخصی
مذاکرات اکنون نزديک به دوسال است که ادامه « :تيمورتاش نوشت وگفت

اميد داشتم اين مذاکرات ماهها پيش به نتيجه دلخواه می رسيد، اما اکنون به  .دارد
درحال حاضرنيزشاهد جنگ تبليغاتی مطبوعات ايران ... واهی بودن آن پی بردم
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ت من اين است که شاه و دولت ايران درحال لذا برداش. .. درباره بحرين هستم 
حاضر تمايلی به انعقاد يک پيمان ندارند؛ بنابراين، ترجيح می دهم بدون تاخير 

  ايران راترک کرده به مرخصی روم  
 )FO. 371/ 14535, Clive to Foreign Office, September 23, 1930(  

ولی چند روز پس از  تيمورتاش به طورشخصی به اين نامۀ کاليو پاسخی نداد،
. آن وزير امور خارجة ايران با ارسال پيامی خواهان از سرگيری مذاکرات شد

لذا در نشستی که درپی آن برگزارشد کاليو گفت که دولت متبوع وی در حال 
 :حاضر سه امتياز ديگر نيز برای ايران در نظر گرفته است

با لحاظ کردن شرايط اروپا  –اقدام سريع در جهت حل مسئله تلگراف هند. ١
 سخاوتمندانه؛

پذيرش مشروط پيشنهاد ايران، به عنوان پايه توافق، در ارتباط با مسئلة راه . ٢
 آهن دزداب؛ و

 .انتقال مقر نمايندگی بريتانيا از بوشهر، به محض تهيۀ مکان ديگر. ٣
اين پيشنهادها مورد توجه وزير امورخارجة ايران قرار گرفت، ولی وزارت 

که با ارسال نامۀ  -بريتانيا معتقد بود که کاليو تمام امتيازات تاکتيکی راخارجۀ 
بنابراين، اکنون . از دست داده است - خود به دست آورده بود١٣٠٩اول شهريور

فقط بايد سياست مقاومت را در پيش می گرفت و منتظر انعطاف ايران می شد 
)FO. 371/ 14535, Rendel Minute, October 1, 1930 ( و اگر ايران از

قلمروديگرکشورها درخليج فارس دست برنمی داشت و آنچه « ادعاهای خود بر
 FO. 371/ 14535, Foreign (که بريتانيا درهنگام نياز داشت راواگذار نمی کرد  

Office to Clive, October 1, 1930 ( بايد مذاکرات ب هحالت تعليق درمی آمد.  
ار با تيمورتاش، به وی اطالع داد اگر ايران از مهرماه نيز کاليو در ديد ١٢در 

. ادعاهای خود بر جزاير صر فنظر نکند، بريتانيا از مذاکرات کنار خواهد کشيد
تيمورتاش نيز در پاسخ ابراز داشت که اگر ايران تنب را به دست آورد، می 

رۀ اماکاليو با بی فايده خواندن مذاکره دربا. تواند درمورد ابوموسی اغماض كند
جزاير،منکر، مالکيت بريتانيا بر جزيره تنب شد و از سوی ديگر يادآور شد، 
شيخی که مالک تنب است نيز عالقه ای به شرکت در اين بد ه وبستان ندارد و 
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درصورت يکه ايران، نگرش خود را در مذاکرات تغيير ندهد، وی ناگزير است 
  , پايان مذاکرات را به لندن گزارش دهد

)FO. 371/ 14535 Clive to Foreign Office October 5, 1930(   ،به اين ترتيب
کاليو، پيش از . بريتانيا پيشرفت در مذاکرات را منوط به اقدام ايران کرد

تيمورتاش در گفت قبل از اين ديدار، . عزيمت به لندن، به حضور شاه رسيد
رخارجه وگويی با وی، تمام اقدامات فروغی را برداشت شخصی خود وزير امو

  .خواند
 

کاليو اين عمل تيمورتاش را حرکتی درجهت به تعويق انداختن مذاکرات صريح 
  .تلقی نمود

     )FO. 371/ 14535, Clive to Foreign Office, October 10, 1930   ( در
ديدار با شاه نيز اعالم کردکه دولت متبوع وی نهايت تالش خود را درجهت 

وجه ايران انجام داده است، اما دولت ايران به برآورده شدن درخواست های م
اين مساعی توجه نکرده و شواهد نيز حاکی از عدم تمايل آن کشور به مصالحه 

شاه نيزبه اين . در اين زمينه است و سوءتفاهم های گذشته همچنان پا برجا هستند
 FO. 371/ 14535, Clive to Foreign Office, October( گفتار کاليو جواب نداد 

23, 1930(  
  

  شکست مذاکرات
 

درست زمانی که کاليو آمادۀ عزيمت به لندن می شد، تيمورتاش پيشنهاد جديدی 
. را مطرح و اعالم کرد که حاضر است در ديدگاه های خود تعديالتی انجام دهد

ازجمله اينکه کشتی های جنگی بريتانيا در مواقع ضروری بتوانند با اطالع 
درمورد جزاير نيز پيشنهاد . تهران، وارد بنادرايران شوندمسئول محلی بندرونه 

سال در  ۵٠کرد که ايران حاضر است جزاير تنب و ابوموسی را برای مدت 
 .قبال مبلغی همانند اجاره بهای هنگام اجاره دهد

درادامه، ابراز اميدواری کرد مذاکرات از طريق ارسال نامه هايی در نبود وی 
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 ) Status quo( ن به کاليو اطمينان داد که وضع موجود همچني. نيز تداوم يابد
  در خليج فارس بدون تغيير حفظ خواهد شد

( FO. 371/ 14535, Clive to Foreign Office, October 29, 1930. For more 

details of this meeting see FO. 371/ 14535, Clive to Henderson , 

October28, 1930 )    

رت خارجة بريتانيا اين تغيير نگرش تيمورتاش را اقدامی در جهت البته  وزا   
تحت تأثير قرار دادن کاليو به منظور ارائه گزارشی مساعد در بازگشت به لندن 

  توصيف كرد 
)FO. 371/14535 و,Rendel Minute, October 30, 1930(  

می علت شکست مذاکرات، در گزارش ساليانۀ کاليونيز ابهام به چشم  ۀدربار
وی، در بيان علت اين امر نوشت که تعيين دقيق دليل اصلی شکست . خورد

ولی در ادامه متذکر شده بودکه هدف ايران از پيمان . مذاکرات امکا نپذير نيست
حتی شاه هم آن مقدار اطالع . همه جانبه، همان ارادۀ تيمورتاش است و الغير

 .دارد که تيمورتاش به وی می گويد
) ٣(  تيمورتاش چشم خود را به مصر دوخته: يادداشتی نوشت کهاوليفانت نيزدر

می خواهدهرآنچه راکه می تواند، ازدولت اعليحضرت پادشاهی انگلستان «و
گزارش ناآرامی های هندوستان، به ويژه حمالت  به نظرمی رسد. »بيرون کشد 

انيا قبايل شورشی به پيشاور،باعث شده تيمورتاش به اين سمت سوق يابد که بريت
البته، دراين ميان، حضور . به ناچار و بدون فوت وقت به مصالحه تن خواهد داد

 ,FO.416/ 113, Clive to Henderson( هميشگی شوروی رانيزنبايدناديده گرفت 

May 22, 1931(  

به هرحال، سرسختی انگليسی ها باعث شد تا تيمورتاش ديگر رغبتی به ادامۀ 
  صخره های بی استفاده«گفتۀ دولتمردان بريتانيامذاکرات ازخودنشان ندهد وبه 

)FO. 416/ 113 Clive to Henderson, May 22, 1931 .( را مانع هرگونه تفاهمی
ولی موضوع اصلی برای تيمورتاش صخره های بی فايده نبود، بلکه . قلمدادکند

بريتانيا با پافشاری بر خواسته های خود درزمينة ديدار ناوهای آن کشور از 
نادر ايران، موقعيت ايران را به عنوان يک کشورمستقل خدشه دار می کرد و ب
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  .حاضربه رعايت مفاد حقوق بين الملل درحق ايران نبود 
FO .371/ 14535, Teymourtash to Clive, September 26, 1930. Enclosure 

1, in No 1) (  

کرات با تيمورتاش به هرحال، اين لندن بود که بار ديگر به فکر از سرگيری مذا
افتاد و کاليو، بعد از گفت وگو با دوايرمرتبط با موضوع ايران، نامه ای از لندن 
در اين زمينه به تيمورتاش ارسال و ابراز اميدواری كرد در بازگشت ب هايران 

  مذاکرات از سر گرفته شود
FO. 371/ E 194/ 18/ 34, Enclosure in No 1, Clive to Timurtash, January 

14, 1931) (  
درادامه نيز با مرورکلی مفادپيمان کلی که هنوز تحت بررسی بود، خاطرنشان   

شد که دولت بريتانيا نمی تواند موافقت پارلمان را دربارۀ بخشش تمام بدهی های 
همچنين، يادآورشد که مسئله مربوط به درآمدهای مالياتی از . ايران جلب کند

 FO. 371/ E(درچارچوب اين پيمان نمی گنجد شرکت نفت ايران وانگليس نيز

194/ 18/ 34, Enclosure in No 1, Clive to Timurtash, January 14, 1931 .(  
لذا تصميم برآن شد که کاليو به . اما تيمورتاش به اين نامۀ کاليو پاسخی نداد

ّ  به کاليو توصيۀ موک د. تهران بازگردد تا مذاکرات در تهران از سر گرفته شود                  
شد که نهايت احتياط را درديدگاه های خود درنظرداشته باشد، از وارد شدن در 
 مسئلۀ اجارۀ هنگام خودداری کند ودرصورتی که تيمورتاش همچنان بر ديدگا

اعالم کند ودرهيچ زمينه ای  پايان مذاکرات را) ٢(ههای سابق خود مصربود
 ,FO. 371/ 15337, Rendel to Clive, March 13(توصيه يا پيشنهادی ارائه نکند 

1931(  
پرسشی که دراينجا مطرح می شود اين است که چرا لندن به سفير خود سفارش 

 می کند تا دربرابر تيمورتاش مقاومت نكند و هيچ راه حلی ارائه ننمايد؟
. برای پيدا کردن پاسخ اين پرسش بايدبه موقعيت تيمورتاش درايران نگريست

با بريتانيا تا اين زمان موفقيت چندانی به دست تيمورتاش، در مذاکرات خود 
مهم ترازهمه افشاگری های جاسوس شوروی، آقابکف، بود که پس . نياورده بود

دست به انتشار خاطرات خود در ١٣٠٨دی / ١٩٣۵ژانوية  ازفراربه فرانسه در
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جاسوس «وی، درخاطرات خود از فردی به نام . فرانسه زد» لوماتن«روزنامۀ 
ه يکی از کارمندان وزارت فوائد عامه بود که با تيمورتاش وزير ک ۴شماره 

يادمی کند وهمين ) ١٢۵،ص  ١٣۵٧آقابکف، (» دربار هم نسبت داشت 
اشارات وی باعث شد تا تيمورتاش درصحنة سياست ايران از موقعيت شکننده 

ازسوی ديگر، درهيئت دولت افراد جديدی چون تقی زاده و . ای برخوردار شود
لذا در . ی وارد شده بودند که تيمورتاش چندان نفوذی بر روی آنها نداشتفروغ

اين زمان از قدرت تيمورتاش به ميزان فراوانی کاسته شده بود و ستارۀ اقبال او 
بنابراين، بريتانيا نيز با آگاهی از موقعيت متزلزل . در حال خاموشی بود

. را ناکارآمد جلوه دهد تيمورتاش و با مقاومت بيشتر سعی کرد هرچه بيشتروی
چر اکه بريتانيا به اين نتيجه رسيده بودتازمانی که تيمورتاش دررأس امور 

  است، امکان رسيدن به شرايط بهتر برای حل مسائل معوقه وجود ندارد  
)FO .371/ E 2316/ 18/ 34, Clive to Henderson, April 22, 1931(  

ولت ايران به طوررسمی خواستار همان زمان، با بازگشت کاليو به ايران، د
،و وابستة نظامی ) Colonel Noel( احضار کنسول بريتانيا در کرمان، کلنل نوئل

 .شد)  Colonel  Dodd(سفارت بريتانيا،کلنل داد
درابتدا، هيچ دليلی از سوی دولت ايران برای اين درخواست ارائه نشد، اما بعد 

ر داشته وی سر خود را به سوی اعالم شد زمانی که شاه در مراسم سان حضو
 .ديگری چرخانده است

اما دليل اصلی اين احضار بيشترسابقة نوئل بود که در شبکۀ جاسوسی انگلستان 
از سويی، رضاشاه نيز شبکة کنسولگری بريتانيا در ايران را . فعاليت می کرد

 به شبکة جاسوسی تشبيه کرده بود که بيشتر به فکر تحريک مخالفان در ايران
 هستند تا انجام مأموريت های رسمی 

    )FO. 371/ 15337, E 1550/ 18/ 34, Clive to Oliphant, March 16,1931 (  
بااين حال، کاليودرگزارش خود به وزارت خارجۀ تيمورتاش را عامل اصلی . 

  اين احضار معرفی نمود
FO. 371/ 15337, E 1550/ 18/ 34, Clive to Oliphant, March 16,1931   ( تا

درست زمانی که مذاکرات مربوط به نفت در جريان بود شخصيت تيمورتاش را 
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  .آشتی ناپذير و ناسازگارجلوه دهد
ازسو ی ديگر، در اين زمان، نگرانی هايی درارتباط با بازرگانی بريتانيا در پی 

در لندن، تصويب اين قانون را . تصويب قانون تجارت خارجی ايران بروز کرد
رای مقابله با شورو يها تلقی می کردند، ولی اينکه فقط بانک ملی ايران بيشتر ب

از لحاظ قانونی مجاز به دخالت در مبادالت خارجی شد،از نظر انگليسی ها اين 
 .امر مخالف با روح توافق انجام شده با بانک شاهنشاهی بود

يج د رنهايت، به اين نتيجه رسيدند که در غياب کاليو، وضع موجود در خل
)   Pin-Prick Policy( فارس حفظ شده، ولی سياست مسئله سازی ايرانيان 

به وزارت خارجه چنين  ١٣١٠ارديبهشت  ٢٠ازاينرو، وی در . تشديد شده است
 ...متأسفانه موقعيت ماچنان ضعيف است که قادر به مقابله به مثل نيستيم«:نوشت

وانيم همانند شوروی، که درگيری ما در مسئله مهم شرکت نفت نيز باعث شده نت
. به مراتب در موقعيت خيلی بهتری قرار دارد، اقدامات سرسختانه ای اتخاذ کنيم

 ,FO. 371/ 15337. (لذا مسئله روابط ايران و بريتانيا نيازمند توجه جدی است

Clive to Foreign Office, April 10, 1931 (  کاليو، در نامۀ بعدی خود نيز نه
رات را بی فايده، بلکه ناشايست خوانده و دوباره در اين ميان به تنها ادامۀ مذاک

فکر نمی کنم بيرون از دربار احساسات ضد «: نقش منفی تيمورتاش اشاره کرد
اما تيمورتاش اکنون در تعيين خط مشی سياست ... انگليسی وجود داشته باشد

نی که وی در های داخلی و خارجی چنان مطلق العنان گشته که، متاسفانه تا زما
  مسند کار باشد، اميدی بهب هبود شرايط موجود نيست 

)FO. 371/ 15337/ E 2316/ 18/ 34,.Clive to Henderson, April 22, 1931( 

همچنين، وی در ادامه نوشت که به دليل قانون انحصار تجارت خارجی، تجارت 
بارۀ پيمان خارجی ايران فلج شده، به همين دليل نيازی به ادامۀ مذاکرات در

ازسويی، جوغيردوستانۀ، حاکم درتهران نيز تداوم . تجاری با ايران نيست
. مذاکرات همه جانبه را بی اثر می کند و نيازی به تداوم آن نيز حس نمی شود

درگزارش ديگری خاطرنشان کرد تيمورتاش سعی می کندبا ارتباط دادن اين 
نظردر قرارداد دارسی تا مذاکرات به مسئلۀ گفت وگوهای مربوط به تجديد 

 . FO. 371/ 15337/ E 2382(آنجاکه امکان پذيراست، امتيازاتی ازما بگيرد   
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18/ 34, Clive to Henderson, May 5,1931(  

دراين ميان، در وزارت خارجة بريتانيا نيز اتفاق نظری ديده نمی شد، درحال 
شکل بريتانيا يکه عد ه ای چون رندل، سرپرست بخش شرقی وزارت خارجه، م

 در ايران را فراترا ز اعمال نظرهای
عده ای نيزهمچون اوليفانت، وجود شخص . شخصی تيمورتاش قلمداد می کردند
  پنداشتند تيمورتاش را مانع هرگونه تفاهم می

      ( FO. 371/ 15538/ E 3826/ 18/ 34, Oliphant Memorandum January 4, 

1931  )  
که درشرايط فعلی از هرگونه اقدام تالفی جويانه  باکسترنيز توصيه می كرد. 

چراکه معتقد بود در صورت وارد شدن در اينگونه اقدامات، اين . اجتناب شود
وی معتقد بود که ايران . ايران است که تمام بر گهای برنده را جمع خواهد کرد

ند در شرايط فعلی ابزارهای بسياری دراختيار دارد که با توسل به آنها می توا
ازجمله اينکه، تداوم فعاليت شرکت نفت ايران . به منافع بريتانيا ضربه وارد کند

و انگليس مرهون لطف ايرانيان است اگرايرانيان اراده کنند می تواند با تصويب 
قوانين، آيين نامه يا از طريق ماليا ت گيری و جز آن، موقعيت کنونی شرکت را 

 .FO(ة انحصار تجارت خارجی انجام دادند  همانند کاری که در زمين. مختل کنند

371/ 15337, Baxter Memorandum, April 24, 1931(  

ايران در لندن برگزار  ۀدرنشستی که باحضور دوايرو کميت ههای ذينفع درمسئل
با وخيم تر شدن روابط ايران . شد، روابط ايران و بريتانيا بسيار وخيم اعالم شد

ّ         و انگليس حتی توج ه نخست و ، نيز به اين مسئله ١زير بريتانيا، رمزی مکدونالد                
جلب شد و دربارة علل سياس تهای خصمانه ايران از وزارت خارجه سؤال 

وزارت خارجه نيز درپاسخ نوشت، از زمان جنگ جهانی اول ما شاهد . كرد
رشد ناسيوناليسم سلطه جويی در ايران بوده ايم، کشوری که نها دها و افکار 

هنوزهم عقب مانده است و تمام تشکيالت و ادارات آن غرق در سياسی درآن 
ازسويی، شخصيت شاه و وزيردربارکه از خارجی ها درهراس به . فساد م يباشد

همچنين، به رنجش . سرمبرند خود عامل ديگری در بحرانی شدن روابط است
ود درادامۀ اين يادداشت آمده ب. ايران ازحضوربريتانيا درخليج فارس اشاره شد
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که، با عنايت به موقعيت شرکت نفت، ما فاقد هرگونه اهرم فشار بر ايران هستيم 
استفاده ازهمين اهرم شرکت نفت می تواند منافع ما را به  درحاليکه ايران با

در ) FO. 371/ 15337, Vanssittart to Macdonald, May 5,1931(خطراندازد 
وشت تيمورتاش در گفت وگو با اوايل ماه می،کاليو در گزارش خود به لندن ن

يکی ازکارمندان عاليرتبة خارجی، بدون ذکر نام وی، چنين اظهار نظر كرده که 
تا وقتی که حزب کارگردر بريتانيا برسر کار است، وی می تواند بدون واهمه 

 ,FO. 371/ 15337( از اقدامات تالفی جويانة بريتانيا مذاکرات را ادامه دهد 

Clive to Foreign Office, May 6 , 1931 (اين نامه بود که رندل  ۀبا مشاهد
وجهه ما درايران چنان پائين آمده است که دولت ايران ديگرهيچ «: نوشت

  . اهميتی به حل و فصل مسائل معوقه با ما از خود نشان نمی دهد 
(FO. 371/ 15337, Rendal Minute, May 7, 1931) 

خواست تا با بازگشت وی به لندن موافقت در اين زمان، کاليواز وزارت خارجه 
. كنند و قبل از عزيمت خود به بررسی روند مذاکرات سه ساله با ايران پرداخت

وی معتقد بود که مسائل موجود بين ايران و بريتانيا در يک دورۀ شش ماهه 
وی، بر . قابل حل و فصل بوده است، ولی طرف ايرانی آن را به تأخير انداخت

در . د که ايران بايد از دست زدن به اقدامات شديد خودداری كنداين باور بو
ِ                                                                  پايان  نامۀ خود نيز، همانند گزار شهای گذشتۀ خود، تيمورتاش را عامل اصلی      

  شکست مذاکرات خواند
 )FO. 371/ 15337, E 2316/18/34 ,Clive to Oliphant, Enclosure in No 1(  

اليو نوشت هنگامی که مذاکرات آغاز اوليفانت نيز با مشاهدۀ نتيجة بررسی ک 
شد، وزارت درياداری بريتانيا تأسيسات هنگام را برای حفظ منافع بريتانيا 

از آن زمان تاکنون آب بسياری وارد خليج فارس شده «حياتی تلقی می کرد اما 
با مصر و موقعيت شوروی،  ١٩٣٠از سويی وضعيت هند، مذاکرات سال » 

ا ايران درمذاکرات خود با ما بسيار کندتر از آنچه که همه دست به دست هم داد ت
 .بود حرکت کند

لذا وی نيز پيشنهاد کرد بريتانيا سياست مشابهی اتخاذ كند، يعنی با گام هايی 
 FO. 371/ 15338, Oliphant( چنان آهسته که گويی توقفی حاصل شده است 
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minute, July 11,1931(.  
لس سنای بريتانيا نيز مطرح شد و در آن بحث روابط ايران و انگليس در مج

يکی ازنمايندگان مجلس به قانون انحصار تجارت خارجی ايران پرداخت که 
بازتاب گسترد ه ای در مطبوعات تهران داشت و آن را دخالت در امور داخلی 

اندکی بعد، اين موضوع در مجلس ايران نيز مطرح شد که . ايران تلقی کردند
نه مسؤليت شکست مذاکرات را رد کرد و دليل شکست فروغی در مجلس هرگو

  مذاکرات را امتناع بريتانيا از شناسايی حقوق قانونی ايران دانست
   )FO. 371/ 15338, Dodd to Henderson, July 15, 1931(  

، تيمورتاش، در يکی از آخرين گفت وگوهای خود با  ١٣١٠در اواسط تيرماه 
زمانی که بريتانيا در ديدگاه های خود تغييری  کاليو، بار ديگر اعالم کرد تا

 ,FO. 371/ 15338(ندهد، ايران تمايلی به امضای پيمان کلی با آن کشور ندارد 

Clive to Henderson, July 5, 1031(  
تيمورتاش، با ارسال نامۀ ديگری به کاليو، قبل از اينکه وی تهران را ترک 

به بعد، بالحنی تند و با کشيدن  ١٩٠٧کند، با بررسی روابط دو طرف از سال 
جداولی سعی کرد بود نشان دهد که ايران به مراتب بسيار کمتر از آن چيزی که 

در ادامه نيز صر فنظر کردن دولت . بريتانيا به دست آورده دريافت کرده است
 .FO(تصديق حق ايران  «ورا فقط  بريتانيا از ادعای خود بر جزيرۀ باسعيد

371/ 15336, Clive to Henderson, Enclosure 3, June 11,  1931 (خوانده بود .
منافع «نيز وجود اين راه آهن را درجهت ] زاهدان[در مورد راه آهن دزداب 

درمورد ايستگاه تلگراف هنگام نيز معتقد بود که از . خواند» مشترک طرفين 
ايران تحويل آغاز اين ايستگاه بدون اجازۀ ايران ساخته شده، درنتيجه بايد به 

 ,FO. 371 .15338, Clive to Henderson, Enclosure 2, June 11  (شود داده 

1931 (  
با اين نامۀ تيمورتاش و بازگشت کاليو به لندن، مذاکرات تا زمانی که تيمورتاش 

در .                                               ً              برای سرکشی به سفارتخانۀ ايران در لندن رفت کامال  متوقف شده بود
طمينان داد که مذاکرات را از سر خواهد گرفت بازگشت به تهران تيمورتاش ا

چرا که وی متقاعد شده، دولت بريتانيا نگرش دوستان های در قبال ايران در 
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وزارت )  FO. 416/ 113 Hoare to Simon, June 12, 1932(پيش گرفته است 
خارجه بريتانيا نيز به سفير جديد خود، سررجينالد هوئر، اطالع داد که هرگونه 

آغازين برای مذاکرات بايد ازسوی تيمورتاش انجام شود و اگر دو هفته اقدام 
پس از بازگشت تيمورتاش از لندن هيچ تغييری روی نداد، وی به حضور 

اما . تيمورتاش رسيده و خواهان انجام ترتيباتی در مورد خط پرواز هوايی شود
به . دتيمورتاش بدون تأخير، به محض ورود خواهان از سرگيری مذاکرات ش

تمام امتيازات کسب شده توسط بريتانيا تا اين زمان فاقد  هوئر نيز اطالع داد که
 .اعتبار است

. ، مذاکرات تيمورتاش و هوئر، با حضور فروغی آغاز شد ١٣١٠بهمن  ٢١در 
د رحاليکه، مذاکرات دربارۀ کليات پيمان ادامه داشت، تيمورتاش بار ديگر 

ر برابر انصراف از حق ايران بر بحرين خواهان دريافت يک منطقۀ ارضی د
در نشست ديگری، تيمورتاش خواهان عقب نشينی داوطلبانۀ بريتانيا از . شد

درمقابل، ايران نيز ترتيباتی را در . درخواست خود مبنی بر اجارۀ هنگام شد
چون در اين زمان مسئلة خط هوايی برای بريتانيا . زمينة خط هوايی قائل می شد

زايی برخوردار بود و مذاکرات در ايران به درازا می کشيد، لندن از اهميت بس
تصميم گرفت اين خط را در سواحل عربی ايجاد کند و اين تصميم خود را به 

 .تيمورتاش اطالع داد
، باکنار گذاشتن مسئلۀ خط هوايی، بار ديگر مسئلۀ اجارۀ ١٣١١در اوايل خرداد 
يمورتاش گفت تاآنجاکه به دولت وی هوئر، در اين مورد به ت. هنگام مطرح شد

مربوط می شود، امکان رسيدن به يک پيمان کلی بدون اعطای اين امتياز 
تيمورتاش نيزبرای خروج از بن بست پيشنهادهای جديدی بدين . غيرممکن است

 :شرح مطرح كرد
 تصديق مرزی بلوچستان؛. ١
ان، از سوی پرداخت بخشی از ماليات های اخذ شده از شرکت نفت به اير. ٢

 دولت بريتانيا؛
 کمک به خريد هواپيماهای نظامی؛. ٣
تعهدی مبنی بر کمک به خريد کشتی جنگی، درصورت يکه ايران قصد . ۴
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البته، ايران درحال حاضر چنين طرحی . افزودن آنها به ناوگان خود را داشت
  را در دستور کار ندارد؛ و

که دولت ايران در آتيه به دنبال التزامی مبنی بر حسن نيت بريتانيا زمانی . ۵
  اخذ قرضۀ خارجی بود 

 )FO. 371/ 16967, Hoar to Simon, April 22, 1931(  

چون مسئلۀ بلوچستان مطرح شده بود و حکومت هند هيچ سودی در پيشنهادهای 
به دنبال آن . تيمورتاش برای خود متصور نبود، اين پيشنهاد را به کلی رد کرد

 .جواب منفی داد دولت بريتانيا نيز
اطالع داد که به  ١٣١١شهريور  ٢٩بااين جواب بريتانيا، دولت ايران نيز در 

زودی ناوهای ايران از ايتاليا وارد خواهند شد، لذا هنگام را برای استفادة 
 .ناوگان خود نياز دارند

اين درحالی بود . درادامه نيز خواستارتخليۀ سريع جزيره از ناوگان بريتانيا شدند
که تيمورتاش همچنان با ارسال نامه هايی امکان اعطا امتيازی را خاطرنشان 

 .می شد
اما درنهايت، نيز نه اين نامه ها و نه نشست های بعدی که برگزار شد، هيچ کدام 
به حل مسائل بين طرفين کمکی نکرد وانگليسی ها همچنان سرسختانه بر 

، باالغای قرارداد دارسی  ١٣١١آذر  ۶تا اينکه در. مواضع خود پای می فشردند
از سوی ايران و همچنين دستگيری و مرگ تيمورتاش، مذاکرات به طور کلی 

  .به ورطة فراموشی سپرده شد
 

  نتيجه گيری
 

مذاکرات پنج ساله در حالی به پايان رسيد که هيچ نتيجه ای برای طرفين درپی 
مذاکرات را پيش  طی آن، مسائل مورد بحث تغيير کرد، افرادی که اين. نداشت

می بردند تغيير کردند خواست های حقيقی طرفين از اين پيمان مورد شک و 
دراين ميان اين بريتانيا بود، که دراواخر مذاکرات، ديدگاههای . ترديدقرارگرفت

سفت و محکمی در پيش گرفت و حتی به سفير خود دستور داد از نشان دادن 
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ازسوی ديگر، طی اين . امتناع کند هرگونه نرمش در برابر طرف ايرانی خود
مذاکرات مشخص شد که تيمورتاش نقش کليدی در تعيين سياست های کلی نظام 
نوين دارد و باآشنايی که با ديدگا ههای وی در اين مذاکرات به دست آوردند، 

به همين دليل، سفرای . وجود وی را مانع کسب امتيازات بيشتر تلقی کردند
ر گزارشهای خود به لندن از شخصيت ناسازگار و حتی بريتانيا در ايران، د

 عقدۀ ضد انگليسی
بنابراين، وجود تيمورتاش برای کسب . تيمورتاش سخن به ميان می آوردند

امتياز نفت که همزمان در جريان بود مانعی به شمار می رفت که بايد از سر 
  ) ١(.راه برداشته می شد
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   مآخذ و توضيحات
  

تيمورتاش قربانی منافع انگليس «ميکائيل وحيدی راد - دمحمعلی اکبری  -١ 
سال بيستم و سوم، دفتر : تحقيقات تاريخی فصلنامۀ گنجينۀ اسناد « درايران

 ۴۴ -  ۶٩، صص  ) ١٣٩٢پائيز (سوم،
  

  : پی نوشت
مجلس شورای ملی تعرفۀ گمرکی ضميمه را تصويب و به  - ماده واحده - ١

هد که با دول خارجه قراردادهای گمرکی مخصوصی که از دولت اجازه می د
مدت اين قرارداد از هشت سال نبايد . تعرفۀ حداقل کمتر نباشد منعقد نمايد

ارديبهشت ماه  ٢٠نسبت به مال التجاره دولی که بعد از : تبصره. متجاوز نمايد
دارای قرارداد گمرکی قانونی با دولت ايران نباشند حداکثر تعرفه  ١٣٠٧

مذاکرات مجلس دوره ششم تقنينيه، بی تا، . مصوبه معمول و مجری خواهد بود
  . ۴٢٢٨ص 

يکی از مسائل مطرح در روابط ايران و انگليس در اين زمان، مسئلۀ  - ٢ 
که براساس آن کشتی های جنگی . بود)  ١٨٨٢( عهدنامۀ منع برده فروشی

ليج فارس را به دست بريتانيا حق بازرسی کشتی های مظنون به حمل برده در خ
در دورۀ رضاشاه وجود اين عهدنامه خدشه ای به حيثيت ايران . آورده بودند
بنابراين، تيمورتاش با استدالل اينکه ايران نيز قرارداد منع برده . تعبيرمی شد

را امضا کرده است خواهان لغواين عهدنامه شد، )  ١٨٩٠( فروشی بروکسل
ه به عنوان ابزاری برای حضور ناوگان خود درحاليکه انگلستان ازاين عهدنام

تيمورتاش نيز . در خليج فارس بهره برداری می کرد و حاضر به لغو آن نبود
درمقابل، خواهان اعطای حق تفتيش کشتی های بريتانيا به ايران شدکه از سوی 

  .درنتيجه اين مسئله نيز بدون نتيجه باقی ماند. بريتانيا به شدت رد شد
( پيمانی بين بريتانيا و مصر در يکی از شهرهای سوئيس ١٩٣٧در سال . ٣
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Montreux  (سال اشغال  ۵٠به امضا رسيد که بر اساس آن، مصر پس از
  .توسط بريتانيا، به عنوان يک دولت مستقل شناخت شد
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  دهم فصل
  

  تيمورتاش سقوط و صعود علل در تأملي
   

  :» علل صعودی و سقوط  تيمورتاش « به روايت حسن دمحمی در بارۀ 
ران را متحول و جامعۀ اي ، گفتمان سياسى و فكرى ١٢٩٩كودتاى سوم اسفند 

تغيير نظام سياسى را فراهم ساخت كه در نهايت، از درون آن  مقدمات
ً         ، صرفا  كودتائى  ١٢٩٩كودتاى . ديكتاتورى خودكامه و اقتدارگرا سر برآورد       

تحميل شده از سوى دولت های بيگانه همانند انگليس نبود؛ بلكه طيف گسترده 
       ً                       ى،شديدا  خواستار تغييرات اساسى اى ازروشنفكران، سياستمداران ونخبگان ايران

و بنيادين در ساختار سياسى واجتماعى كشور، ازطريق كودتا يااقداماتى مشابه 
 .اين مسئله، آشكارا در آثار نويسندگان آن دوره ديده مى شود. آن بودند

سياسى، كودتا با استقبال  -به هر حال، با توجه به بسترهاى مساعد اجتماعى 
رضاخان سردارسپه، اندكى پس از كودتا به شاخص ترين  همگانى مواجه شد و

اقدامات رضاخان در راه . و مؤثرترين شخصيت كابينه هاى ايران تبديل شد
ايجاد نظم و امنيت و در كل، پيشرفت كشور، طيف گسترده ا ى از روشنفكران 

 .و نخبگان سياسى را پيرامون او گرد آورد
خواست . ش ١٣٠٢روشنفكران در سال  رضاخان، ابتدا با همكارى جمعى از آن

تا با طرح نظام جمهورى، زمينه را براى رسيدن به رياست جمهورى و سپس 
ولى بنا به داليلى كه شرح آن از عهدۀ اين مقاله . پادشاهى براى خود آماده كند

 .خارج است، موفق نشد
شكست جريان جمهوريخواهى، موجب دلسردى رضاخان از رسيدن به هدفش 

اين بار كوشيد تا از طريق نهادهاى قانونى به آرمان سياسى خود جامه  نشد و
به همين خاطر كوشيد تا پايه هاى ديگرى از ميان روشنفكران و . عمل بپوشاند

 .نخبگان سياسى براى رسيدن به آرزوهاى سياسى ا ش جستجو كند
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و در همين هنگام بود كه تيمورتاش دست رضاخان را به منزلۀ همراهى فشرد 
وى، فرزند يك زميندار بجنوردى و دانش آ موختۀ . به اوقول همكارى داد

همچنين، نمايندۀ دورۀ دوم، سوم، چهارم و پنجم . مدرسۀ نظام نيكالى روسيه بود
و قبل از ) در فترت بين مجلس سوم و چهارم(مجلس ومدتى نيز حاكم گيالن 

 .نمايندگى مجلس پنجم، والى كرمان و سيستان بود
ه به اين زمينه ها، اكنون به بررسى رابطۀ تيمورتاش ورضاشاه، باتوج

  .ازنمايندگى مجلس پنجم تيمورتاش تا مرگ او مى پردازيم
 

  تيمورتاش و تالش او براى رساندن رضاخان به سلطنت
 

برگزار شد و  ١٣٠٢انتخابات دورۀ پنجم مجلس شوراى ملى،درتابستان 
از نيشابور به وكالت مجلس  -د كه درآن دوره والى كرمان بو -تيمورتاش

در آن دوره، رضاخان سمت رئيس ا لوزرائى داشت . شوراى ملى انتخاب گرديد
تيمورتاش، پس از حضور در مجلس با . و احمدشاه، به اروپا مسافرت كرده بود

ذكاوت وآينده نگرى خود فهميد كه قدرت واقعى مملكت در دست رضاخان است 
فت و ديگر براى احمدشاه قاجار، جائى در كشور و همان طور هم پيش خواهد ر

از اين رو، هرچه بيشتر خود را به رضاخان نزديك كرد تا خطرى . نخواهد بود
 .متوجه او نشود

ولى هر جا ! او، در مجلس پنجم نه در فكر نايب رئيسى بود و نه نطق كردن
د، در حق احساس مى كرد كه سردارسپه احتياج به دفاع يا فعاليت و دوندگى دار

او دريغ نمى كرد و چون رياست كميسيون نظام مجلس با وی بود و سردارسپه 
بيشتر از همۀ كميسيون ها با اين كميسيون سروكار داشت، خود به خود آن دو به 

به او، بيش از » سردار« اطالق عنوان « هم نزديك شدند، على ا لخصوص 
 )٢٠٣ – ٢٠٢، صص  ١٣٧٢عاقلى، . (پيش مشوق وی در كارها بود

تيمورتاش  -كه سردارسپه كابينۀ خود راازنو تشكيل داد  -  ١٣٠٣در شهريورماه 
را به وزارت فوايد عامه وتجارت منصوب كرد وفروغى را به سمت وزيرماليه 

از ميان وزيران، تيمورتاش رابط بين سفارت شوروى و فروغى، رابط . برگزيد
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 .سفارت انگليس با رضاخان بود
مى كوشيدند تا رضايت انگلستان و شوروى را نسبت به سلطنت  اين دو نفر،

 .رضاخان جلب كنند
بعد از اين كه رضاخان به غائلۀ شيخ خزعل درخوزستان خاتمه بخشيد و قدرتى 

تنها مشكلى كه . در مقابل خود نيافت، به فكر كسب مقام فرماندهى كل قوا افتاد
. س با طرح موضوع بودسد راه هدف رضاخان گرديد، مخالفت سيدحسن مدر

، داوطلب شد اين مشكل را حل كند و براى اين منظور، )تيمورتاش(سردارمعظم
درشبى كه قراربود طرح واگذارى فرماندهى كل قوا به سردارسپه مطرح شود، 

درنتيجه، مدرس از طريق سردارمعظم به . او با مدرس در اين باره رايزنى كرد
ا با اصالحاتى تأييد كرده ا م، شما نيز رأى اقليت پيغام فرستاد كه من، طرح ر

 ١٣٧٢عاقلي، . (اقليت هم با متابعت از مدرس، رأى موافق خود را  دادند. بدهيد
 ) ٢٠٤، ص 

              ً                                                    همان طوركه قبال  اشاره شد، تيمورتاش درزمان تصديگرى وزارت فوايد عامه 
و تجارت، به عنوان بازوى چپ رضاخان، درصدد جلب رضايت شوروى 

لطنت رضاخان بود وحتا دراين راه زمينۀ واگذارى شيالت شمال را به براى س
 .روسها فراهم ساخت تا نظرمساعد آنها را نسبت به سلطنت رضاخان جلب نمايد

درسايۀ فعاليت وپشتكارفيروزو تيمور،دو وزير باوفا ازبيرون، ] مجلس[اكثريت 
نهادند و در و داوروديگرهمدستانش دراندرون مجلس، بناى كاروفعاليت را 

 )  ٢٧٩، ص ٢، ج  ١٣٧١بهار، . (اواخرمهرماه  مطلب را آشكار كردند
تيمورتاش و يارانش، تمام تالش خود را در درون و برون مجلس براى سلطنت 
به كارگرفتند وچون نياز به تغييرقانون اساسى داشت واين كاربا وجود اشخاصى 

سمت رياست مجلس، امكان مانندمدرس درمقام نمايندگي ومستوفى الممالك در
آنها با طرح نقشه هائى سعى درخارج كردن آن دوازمجلس و سپردن . پذيرنبود

سپردگان  رياست مجلس به سيددمحمتدين، نائب رئيس مجلس داشتندكه او نيزازسر
  .بدين ترتيب، جريان اموررابه نفع رضاخان به پايان هدايت كردند.رضاخان بود
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نمايندگان مجلس دورۀ قاجار و پهلوی ، در اين باره يحيى دولت آ بادى، يكى از 
تيمورتاش، ازطرف سردارسپه به مجلس آمده تا مستوفى الممالك « :نوشته است

را ببرد به منزل سردارسپه، و او را به امر سردارسپه، تا بعد از تمام شدن كار 
 در مجلس، آن جا توقيف نمايد وچون خواست برود، عدم قبول رياست مجلس را

مدرس هم، تا موقع . در مجلس بخوانند] تا[نوشته، به يكى از نمايندگان بدهد 
خوانده شدن اين ورقه درمجلس بنشيند وچون ورقه خوانده شد، بهانه به دست 

دولت آبادی ( » .رئيس ندارد، رسميت نخواهد داشت. آورده، بگويدچون مجلس،
 )٣٨٤، ص  ٤، ج  ١٣٧١، 

      ً                              كه قبال  طرح تك ماده ا ى انقراض سلسلۀ  -مورتاش از روز پنجم آبان، داورو تي
نمايندگان هوادار سردارسپه را يك به يك به  - قاجار را تهيه و تدوين كرده بودند 

زيرزمين منزل رضاخان مىخواندند وموافقت و امضاى آنان را دريافت مى 
او داشتند و اگر كسى امتناع مى ورزيد، با وعده و وعيد و يا تهديد و نصيحت، 

 ) ٤٣٧ – ٤٣٦، صص ٣، ج  ١٣٧٤مكى، . (را به امضا كردن  وامي داشتند
باألخره دراثركوشش ومساعى سرسپردگان رضاخان همچون تيمورتاش، داور، 

طرح انقراض سلسلۀ  ١٣٠٤، مجلس شوراى ملى، در روز نهم آبان ...فيروز و
ائمى قاجار و واگذارى حكومت به رضاخان را تصويب كرد و تعيين سلطنت د

 .را، به رأى مجلس مؤسسان واگذاشت
مجلس مؤسسان نيزدر بيست ودوم آذرهمان سال، چهاراصل از متمم قانون 
اساسى را اصالح وسلطنت ايران را،به رضاخان پهلوى واعقاب ذكور او 

 .واگذار كرد
رضاخان نيز، درروز بيست و چهارم آذرماه درمجلس شوراى ملى حضور 

، مراسم سوگند را به جا آورد و فردای آن روز، پس يافت و طبق قانون اساسى
  .از جلوس بر تخت مرمر، پادشاهى خود را اعالم كرد
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  دربار وزارت به تيمورتاش انتخاب

 
رضاشاه، پس از رسيدن به سلطنت، مقامات حساس كشورى را به افرادى كه 

را به در راه سلطنتش كوشيده بودند، واگذار كرد و در اين ميان، تيمورتاش 
 .وزارت دربار پهلوى برگزيد

حال بپردازيم به اين كه چرا رضاشاه با وجود افرادى مطيع تر و سرسپرده تر و 
، )امير اكرم(مهم تر از همه، افرادى با طول خدمت بيشتر مانند چراغعلى خان 

، )دبيراعظم(، سرتيپ خدايارخان و فرج هللا بهرامى )عدل الملك(حسين دادگر 
 .ان را به اين مقام برگزيدتيمورتاش جو

با بررسى شواهد و مدارک، مى توان گفت كه بجز تالش تيمورتاش در رساندن 
از : رضاشاه به سلطنت، چندين عامل ديگر نيز در اين انتخاب دخيل بوده است

جمله اين كه، رضاشاه وزير دربارى مى خواست كه شايستۀ دربار  پهلوى 
 ) ٤٢، ص  ١٣٥٧خواجه نورى، . (باشد

رضاشاه، مى خواست دربارش را تا حد دربارهای اروپائى ارتقا دهد و براى 
كه هم تحصيل كرده و هم باهوش و سخندان  - اين كار، كسى جز تيمورتاش را 

 .مناسب نديد - بود و همچنين به چندين زبان خارجى تسلط داشت 
را در  از سوى ديگر، ازآن جا كه رضاشاه تربيت قزاقى داشت و تمام عمر خود

سربازخانه گذرانده بود، در ابتدا آگاهى چندانى از امور سياسى و كشورى 
بنابراين، دردربار خود به كسى نياز داشت تا امور كشورى را اداره كند . نداشت

زيرا او، هم با شوروى ها . و براى اين كار، تيمورتاش را از همه مناسب تر ديد
اين دليل، در سخن خود . نه داشتو هم با انگليسى ها مراوده و روابط حس

از « :           ً                                                   رضاشاه كامال  مشخص است كه در ابتداى سلطنتش به تيمورتاش گفته بود 
كارهاى نظامى ا ش با من . امروز به بعد ما دو نفر ايران را اداره خواهيم کرد 

 ) ٩، ص  ١٣٧٩شيخ االسالمى، ( »  .و كارهاى سياسى ا ش با تو
براى انتخاب تيمورتاش برشمرد، تحصيالت  از داليل ديگرى كه مى توان

               ً                                       همان طور كه قبال  اشاره شد، تيمورتاش دانش آ موختۀ مدرسۀ . نظامى او بود
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نظام نيكالى روسيه بود ورضاشاه، مى دانست كه او به خاطر تحصيالت نظامى 
ا ش، به لزوم ديكتاتورى و اطاعت كوركورانه و حاكميت زور بر قانون اعتقاد 

از . ى رسيدن به هدفش، پايبند هيچ قانون و مقرراتى نخواهد بوددارد و برا
قضا، پيش بينى رضاشاه درست از آب درآمد و تيمورتاش، همان كسى بود كه 

  .رضاشاه نياز داشت
  
  

  تيمورتاش، وزير دربار پهلوى
 

تيمورتاش بعد از رسيدن به مقام وزارت دربار، نه تنها همۀ خواسته هائى كه 
ربار داشت برآورده كرد، بلكه از آن نيز فراتر رفت و به فزون شاه از وزير د

 .خواهى هاى خود ادامه داد و تا آن جا پيش رفت كه شخص دوم مملكت شد
تيمورتاش، بالفاصله بعد ازرسيدن به وزارت دربار، مراسم تاجگذارى پادشاه 

دورۀ  كه انتخابات -جديد را به رسم اروپائى انجام داد و چند روز پس از آن 
نقش اساسى در انتخابات بازى كرد و اكثر مخالفان  -ششم مجلس شروع شد 

بدين ترتيب، مجلس ششم نه به مثابۀ يك . خود را از فهرست نمايندگان خط زد
نهاد نيرومند ملى بلكه به صورت يك مؤسسۀ دولتى، زيرنظر وزير دربار 

او، همچنين )  ٢١٥، ص  ١٣٨١مالئى توانى، (آغاز به كار كرد ) تيمورتاش(
تيرگى روابط ايران وشوروى رابرطرف كرد وبا آن ها پيمان دوستى و تجارى 

 .به امضا رسانيد
دربارۀ مسائل ديپلماتيك، ) تيمورتاش(رضاشاه، در اوايل كار ازسردار معظم 

پروتكل و تشريفات سؤاالتى مى كرد و تا يك سال، هر وقت سفيران و وزيران 
او مى آ مدند، سردارمعظم را به عنوان مترجم دعوت مختار خارجى به ديدار 

 .مى كرد و در كنار خود مى نشاند
حقيقت امر، اين بود كه رضاشاه در حضور سفيران ووزيران مختار خارجى 

درآن هنگام . احساس ضعف مى كردوقادربه مذاكرۀ سياسى با آن ها نبود
  ن كه حاضران تيمورتاش با آن زرنگى خاص به داد شاه مى رسيد و بي آ 
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متوجه شوند، اورا ازمخمصۀ تكلم اصولى و صحيح با سفرا مى رهانيد و به 
همان خاطر، رضاشاه هرگز مايل نبود بدون تيمورتاش، كسى از رجال داخلى و 

 .خارجى را به حضور بپذيرد
يرد و خود را تيمورتاش، كوشيد تا در اين مدت از تمام رقيبان خود پيشى بگ

وی، توانست فروغي رئيس ا لوزرا را . هرچه بيشتر به رضاشاه نزديك كند
او، تا آن جا پيش رفت كه رضاشاه بعد از . كنار بزند و از او پيشى بگيرد

استعفاى مستوفى ا لممالك از رياست وزرا، تعيين رئيس ا لوزراى جديد را به او 
اسبى بود تا از آن بهره بجويد و سپرد و اين امر، براى تيمورتاش فرصت من

 .هرچه بيشتر قدرت نمائى كند
تيمورتاش براى اين كه مديريت دولت را در دست بگيرد، سعى كرد كسى را به 
رياست ا لوزرائى برگزيند كه هم وجهۀ ملى داشته باشد و هم مجرى اوامر او 

او را به پس . باشد وكسى را جزمخبرالسلطنۀ هدايت براى اين كار مناسب نديد
رياست وزرا برگزيد ودرطول رياست ا لوزرائى او، زمام اموررا دردست 

 .داشت
دخالت . همان طوركه گفته شد، تيمورتاش در انتخابات مجلس ششم دخالت داشت

هفتم، بيشترشد و تمام كسانى را كه حدس مى زد با لوايح و  او در انتخابات دورۀ
ذاشت و مجلسى يكدست و مطيع اوامر كارهاى دولت مخالفت كنند، بكلى كنار گ

                            ً                                         خود به وجود آورد كه درآن اصال  از كسانى همانند مدرس، ملكا لشعراى بهار، 
 .دكتر مصدق و سيدحسن زعيم، خبرى نبود

به قدرى اعتماد شاه را جلب كرده بود كه بدون مشورت و ] تيمورتاش[
 .صالحديد او كارى انجام نمى گرفت

ان، واليان وحكام و نمايندگان، همه ازطرف او الوزرا، وزير دولت، رئيس
تمام سفرا و وزرای . سياست خارجى را يكت نه اداره مى كرد. انتخاب مى شدند

مختار از طرف او تعيين مى شدند؛ حتا چند بار سازمان وزارت امور خارجه 
  ) ٢٥٠ – ٢٤٨، صص  ١٣٧٢عاقلى، . (را  تغيير داد

تيمورتاش، : دكه رضاشاه دربارۀ او می گفتتيمورتاش تا آن درجه پيش رفته بو
طرف اعتماد شاه و در هر . وزير دربار ماست و واسطۀ بين شاه و هيئت دولت
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: روزى اعليحضرت در هيئت دولت خطاب به وزرا  فرمودند. كارى نافذ است
 )  ٤٧٢، ص ١٣٧٥هدايت ، ( » .قول تيمور، قول من است

. هرچه بيشتر قدرت خود را افزايش دهداين سخن، براى تيمورتاش كافى بود تا 
. تيمورتاش، تنها راه دستيابى به رضاشاه شد و خويشتن ديگر رضاشاه گرديد

 ) ٤٠٤، ص  ١٣٧٧غنى،  (
                    ً                                             از اين تاريخ، او عمال  شخص دوم مملكت بود و با دو دوستش يعنى داور و 

اين البته . فيروز، كارهاى داخله و خارجه را به نحو مطلوب انجام مى داد
چنانچه . تكروى تيمورتاش، موجب ناراحتى وكينۀ ديگر خادمان شاه از او گرديد

وزير دربار، چنان زهرچشمى از همه « : عين ا لسلطنه دربارۀ او نوشته است
 ١٠، ج  ١٣٨٠عين ا لسلطنه، ( ».گرفته كه مردم به اخالق شاه سجده  می کنند

 )  ٧٧٠٠، ص 
  

مرحوم تيمورتاش، « :عدها دربارۀ او نوشتويكى ازهمكارانش درهيئت دولت، ب
برخالف نظر او انجام نمى گرفت و ] ی[در زمان خود همه كاره بود و هيچ كار

نظريات و خواسته هاى رضاشاه را بخوبى و درستى و صداقت و لياقت انجام 
مى داد؛ ولى افسوس كه تيمورتاش، اين بوذرجمهر عصر، مردى كه نقص و 

 )  ٤٢٢، ص  ١٣٧٩تقى زاده، ( » .ان رفتعيبى مهم نداشت، ازمي
 ٩٥، صص  ١٣٥٦طبرى، ( -تيمورتاش، يكى ازبنيادگذاران ديكتاتورى پهلوى

باتوجه به ).  ١٣٨، ص  ١٣٥٤دشتى، (و مظهر قدرت و ارادۀ شاه بود )  ٩٦ -
موارد ذكر شده، مى توان پى برد كه ميزان نفوذ و تأثير تيمورتاش در رضاشاه 

 .استتا چه حدى بوده 
مذاكرات بين دولت . رضاشاه از روز اول سلطنتش، از درآمد نفت راضى نبود

چون مديران . ايران و شركت نفت نيزدراين پنج سال اخير به نتيجه نرسيده بود
تيمورتاش، در . شركت نفت، به هيچ وجه حاضر به امتيازدهى به ايران نبودند

رئيس هيئت » کدمن  سرجان« براى مذاكره با ١٣١٠روز پانزدهم شهريور
مذاكرات تيمورتاش با . مديره و مديرعامل شركت نفت، عازم انگلستان شد

مديران شركت نفت درلندن، نزديك به يك ماه طول كشيد، ولى نتيجه ا ى به 
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) سرجان سيمون(تيمورتاش، بناچار با وزير امور خارجۀ انگليس . دست نيامد
 .ى حاصل نشد مالقات و مذاكره كرد واز آن نيز نتيجه ا

وی، پس از ناكامى در مذاكرات نفت، از انگلستان عازم روسيه شد و در آن جا 
با استقبال باشكوهى مواجه شد و پس از مذاكره با مقامات شورورى به ايران 

، تيمورتاش از خدمت وزارت  ١٣١١پس از مدتى در روز اول ديماه . بازگشت
 .ه شددربار معاف و در خانۀ خودش تحت نظر گرفت

 ١٣١١در روز بيست و نهم بهمن ماه . او، حدود دو ماه درمنزلش تحت نظر بود
، وی را به زندان منتقل كردند و پس از دو بار محاكمه، به جرم ارتشا و فساد 

،  ١٣١٢مالى، به پنج سال حبس مجرد محكوم كردند و سرانجام در نهم مهرماه 
  .او را در زندان قصر از بين بردند

  
  وط تيمورتاشعلل سق

 
همان طور كه گفته شد، تيمورتاش چندى پس از برگشت از مسافرت اروپا، از 

حال بايد بپردازيم به اين كه چرا تيمورتاش . مقام وزارت دربار كنار گذاشته شد
به رغم اين كه خدمات شايان توجهى براى حكومت پهلوى انجام داد، از پست 

كناری، كشته شد؟ داليل متعددى در حساس خود كنار زده شد و چرا پس از بر
اين باره مطرح شده است و ما بايد به بررسى صحت و سقم اين داليل و ميزان 

  .تأثيرهريك دربارۀ تيمورتاش بپردازيم
 
  قضيۀ نفت. ١
 

همان طور كه مى . يكى از مهم ترين عوامل سقوط تيمورتاش، قضيۀ نفت بود
سعى در افزايش سهم ايران از نفت دانيم، رضاشاه از درآمد نفت راضى نبود و 

از اين رو، تيمورتاش از طرف شاه مأمور حل قضيه و مذاكره با شركت . داشت
نفت گرديد و چون در كار مذاكره، خيلى سرسختانه و سخت گيرانه عمل مى 
كرد وحاضر نبود هيچگونه امتيازى به انگليسى ها بدهد، آن ها وجود تيمورتاش 



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٤٤٧                                              ١٦       ت م

  

  

به هدف خود ديدند و از راه هاى غيرديپلماتيك وارد  را مانعى در راه رسيدن
در مطبوعات خود به تعريف و تمجيد از تيمورتاش پرداختند و او را همه . شدند

که به قول   -كارۀ ايران ناميدند؛ تا با اين كار، ديكتاتور بدگماني مثل رضا شاه 
اقلى، ع(» حتا از هوائى كه  استنشاق می کند، هراسنک است«تيمور تاش  

توفيق نيافتن . ، از او ظنين و وی را از ميدان بدركنند) ٣٥٤، ص  ١٣٧٢
تيمورتاش در حل قضيۀ نفت و مخالفت او با شاه در شيوۀ غيرديپلماتيك لغو 

 .نيز، مزيد بر علت شد) انداختن قرارداد در بخارى و لغو يكبارۀ آن(قرارداد 
« : گفتۀ يكى از نزديكانش  با مطالعه در اخالقيات و خصوصيات رضاشاه كه به

يك مستبد مبتال به بيمارى خودآزارى و مبتال به جنون سوءظن بود كه پيوسته 
خود را در معرض تهديد بدخواهان و خائنان و جاسوسان دو جانبه و سه جانبه 

اسفنديارى ( » .يا چهارجانبه مى ديد كه فقط براى خيانت  به وی بدنيا آمده اند
، مى فهميم كه چنين عملى به خاطر سوءظن ) ١٤٩ ، ص ١٣٧١بختيارى، 

 .رضاشاه دور از انتظار نيست
ناگفته نماند كه بيشتر سوءظن رضاشاه در اين قضيه، به روابط تيمورتاش با 
شوروى و قضيۀ شركت او در مهمانى خصوصى وزير جنگ شوروى مربوط 

ر مذاكره با ولى تيمورتاش د. است كه آن را از رضاشاه مخفى نگاه داشته بود
شورورى، هدفى جز ايجاد بيم در انگليسى ها، براى راضى كردنشان به پذيرش 
شرايط ايران نداشت؛ كارى كه به عنوان يكى از روش هاى ديپلماتيك، براى 

  .قبوالندن شروط خود به طرف مقابل در مباحثات سياسى جا افتاده بود
 
 ترس از برچيده شدن سلطنت. ٢
  

تيمورتاش، ترس رضاشاه ازبرچيده شدن تاج و تختش بعد عامل ديگر درسقوط 
ازخود، با وجود شخصى فرصت طلب و زياده خواهي چون تيمورتاش بود و 
آنچه بيشترازهمه به اين عامل دامن مى زد،مقالۀ مشهور تايمز بود كه تيمورتاش 
را، مغز متفكر تشكيالت ادارى ايران معرفى كرده بود و با اشاره به كهنسالي 

ضاشاه، نتيجه گرفته بود كه با وجود تيمورتاش جاه طلب، با درگذشت شاه، ر
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 .وليعهد سيزده ساله هيچگونه اقبالي براى سلطنت نخواهد داشت
آن گاه راهكاری پيش روى رضاشاه گذاشته بود كه او بايد تمام مردان برجسته و 

افراد كم جاه طلب كشور را همانند تيمورتاش، از مسند قدرت بركنار سازد و 
 -كه ، جاه طلب نباشند  –خطر را همانند دمحمعلى فروغى، وزير خارجۀ فعلى 

اين نيز، ضربه ).  ٢٩٤  - ٢٩٣صص  ١٣٧٩شيخ االسالمى، (روى كار آورد 
  .ا ى بود كه تيمورتاش از  طرف انگليسى ها خورد

 
ه که شاه از هركسى ك» عمدۀ مطلب، اين بود كه شاه « : به تعبير تقی زاده  

تمام را مى خواست از ميان بردارد، به خاطر . جربزه داشت، وحشت مى كرد
چون اگر از بين مى . شايد فكرش هم درست بود. پسرش؛ پسرش كوچك بود

رفت، معلوم نبود آدم كوچكى در مقابل شخصى مثل  تيمورتاش چه مى توانست 
  ) ٢٥٥- ٢٥٦، صص  ١٣٧٩تقی زاده ، ( » .بكند

زيرا موجوديت . عامل مهم ترين عامل سقوط تيمورتاش بودبه نظرنگارنده، اين 
و بقاى حكومت پهلوى را تهديد مى كرد؛ حكومتى كه رضاشاه براى به دست 

! آوردن آن، عمر خود را گذاشته بود وبراى حفظ آن حاضربه هركارى بود
، براى حفظ سلطنت در خاندان پهلوى، راضى  ١٣٢٠چنان كه ديديم درشهريور

  !شد؛ كارى كه هيچكس تصور آن را نمى كردبه استعفا 
ميزان تأثير اين عامل، از گفتۀ خود رضاشاه نيز مشخص مى شود كه تقى زاده 

 :از او نقل كرده است
گفته، تيمورتاش مى خواهد، پسر مرا ] رضاشاه: [گفت] تقى زاده[كسى به من 

يمز از آن و ميزان تأثير مقالۀ تا)  ٢٥٨، ص  ١٣٧٩تقي زاده، (از ميان ببرد 
جا روشن مى شود كه رضاشاه، طبق سفارش مقاله، عمل كرده و بعد از 

كه تيمورتاش به نخست وزيرى  -بركنارى تيمورتاش، مخبرالسلطنۀ هدايت را 
  .بركنار و دمحمعلى فروغى را مأمور تشكيل كابينه كرد - برگزيده بود 
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  دوستى و معاشرت با وكيل الملك ديبا. ٣
 

وكيل (عوامل سقوط تيمورتاش، دوستى او با عبدالحسين خان ديبايكى ديگر از 
گفته مى شود كه ديبا، شخصى بود كه . ، رئيس حسابدارى دربار بود)الملك

برعكس، .    ً                                 ً                   اصال  پايبند اخالقيات نبود ورضاشاه، اصال  ازاو خوشش نمى آ مد
ا و تيمورتاش روابط بسيار نزديك و صميمى با او داشت و در اكثر مهمانى ه

 -» بلبل « . همراه خود مى برد -مسافرت ها، او و همسرش را خطاب مى كرد 
فوت . رضاشاه دنبال بهانه اى مى گشت تا وی را از دربار بيرون كند كه وى را

كه سبب آن را سكتۀ قلبى به علت باخت در قمار به ديبا  - پدرزن رضاشاه 
 .بهانه اى به دست رضاشاه داد –عنوان كردند 

روز شاه به دفتر محاسبات وزارت دربار رفت و ميزو صندلى او را يك « 
اين مرد را از اين جا بيرون : درهم شكست وسپس به پيش خدمت  دستور داد كه

 ) ٢٩١فرخ، بى تا، ص » و... كنيد
بعد از اخراج ديبا از دربار، تيمورتاش احساس خطرنكرد و به رغم خواست 

ادامه داد تا عاقبت رضاشاه به خشم آمد و او  شاه، به روابط دوستانۀ خود با او
 .را نيز از كار بركنار كرد

اين عامل گرچه موجب نارضايتى رضاشاه ازتيمورتاش بود، ولى عامل سقوط 
معقول به نظر نمى رسد كه رضاشاه به خاطر يك رابطۀ . تيمورتاش نمي باشد

كرد و  دوستى، تيمورتاش رابه رغم خدمات شايانى كه به حكومت پهلوى
  .همچنان به وجود او در دربار نياز داشت، بركنار كند

 
  توطئۀ دوستان و رقيبان. ٤
 

تيمورتاش از زمان رسيدن به وزارت دربار، در تمامى كارهاى مملكت بجز 
امور نظامى و لشكرى، مداخله مى كرد و هيچ كارى بدون اطالع تيمورتاش 

دراين . اور، اعتماد نداشتاو به هيچيك از وزيران بجز د. صورت نمى گرفت
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ميان وزيرانى بودند كه با وجود تيمورتاش در رأس امور، خود را در سايه مى 
ديدند و نسبت به تيمورتاش احساس كينه داشتند و منتظر فرصتى بودند تا 

» تيمورتاش« . موقعيت او را در نزد  شاه متزلزل كنند و خودى به شاه بنمايانند
باد وكالت را از دماغ وكالئى كه هنوز امر به آن ها  در ظرف اين دو سه سال،

مشتبه بود و خيال مى كردند مى توانند صاحب رأى و نظرى در سياست باشند، 
 ) ١٣٩، ص  ١٣٥٤دشتى، (» .بيرون كرد

دومين ضربه برقدرت وموقعيت بالمنازع تيمورتاش، با ورود فروغى وتقى 
دى وزارت خارجه و وزارت ماليه، زاده به كابينۀ مخبرالسلطنه در دو پست كلي

فروغى، از ابتدا نسبت به تيمورتاش نظر مثبتى نداشت و او را عامل . وارد آمد
« بركنارى خود از مقام نخست وزيرى در اوايل سلطنت رضاشاه مى دانست و

تقى زاده هم، كسى نبود كه زير بار امثال تيمورتاش برود و به قول معروف، 
ُ       براى او تره خ رد بكن د كه با غرور و تبختر در جلسات هيئت دولت حضور مى             

يافت و به وزيران كابينه، حتا شخص نخست وزير امرو نهى مى كرد، ناگهان 
                                                                      ً    خود را در برابر كسانى يافت كه نه فقط از او حرف شنوى نداشتند، بلكه علنا  به 

( » .ندمخالفت با او برمى خاستند و گاهى با لحنى تحقيرآميز با وى سخن مى گفت
 ) ١٩١ – ١٩٢، صص  ١٣٧٦طلوعى، 

كه در انگلستان مشغول  –فروغى، هدايت و تقى زاده، در غياب تيمورتاش 
دربارۀ توطئه . شاه را نسبت به اقدامات وی ظنين مى كردند -مذاكرات نفت بود 

باز هم يادم آمد از ديگران، « :چينى رقباى تيمورتاش، مهدى فرخ نوشته است
                  ً                                    ازآن هائى كه ظاهرا  مرعوب تيمورتاش بودند و اما در باطن از ساير وزرا، 

يادم آمد كه حاجى .اوازهيچ تالشى خوددارى نمى كردند سقوط براى
مخبرالسلطنۀ هدايت، فروغى و تقى زاده، در باطن تا چه حد نسبت به تيمورتاش 

م، بدگمان بودند و باز هم يادم آمد هر بار كه سرزده به اين سه تن نزديك مى شد
زيرا مى پنداشتند كه دوست .           ً                           آن ها فورا  حرف خودشان را قطع مى كردند

نزديك تيمور رسيده است و ديگر صالح نيست كه در مورد تيمورتاش مخفيانه 
 » .گفتگو شود

 )٢٩٩-٣٠٠فرخ ، بی تا، صص (
ناگفته پيداست كه هدف اين وزرا، فقط كاهش قدرت تيمورتاش بود و به كشته 
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اما باز كسانى مانند آيرم در دربار بودند كه به قول متين . ودندشدن او راضى نب
دفترى براى دور كردن رجال استخواندار از اطراف شاه و يكه تاز شدن خودش 

 ) ٧٣، ص  ١٣٧٠متين دفترى، ( ».پاپوش مى دوخت و پرونده مى ساخت
د آيرم، از طرف شاه مأموريت داشت تا تيمورتاش را بشدت تحت نظر داشته باش

و او براى درهم ريختن قدرت وزير دربار، از دادن هيچ گزارشى خالف واقع 
مضايقه نكرد واو را عامل شوروى معرفى كرد و شاه نيز، گزارش هاى آيرم را 

خود تيمورتاش نيز در يادداشت هاى . باور مي كرد و عكس العمل نشان مي داد
را فعاليت هاى  دليل مغضوب شدنش -كه در زندان مى نوشت  - خصوصى ا ش 

 ) ٣٥٤، ص  ١٣٧٢عاقلى،  . (تقى زاده، نواب و آيرم مى دانست
ّ     همان طور كه درباريان ناصرالدين شاه، وجود اميركبير را براى خود مضر  مى                                                                  
ديدند و با ترفندهای مختلف، ناصرالدين شاه را نسبت به او ظنين كردند و 

از تبعيد، به خاطر ترس از  مقدمات عزل و تبعيد او را فراهم ساختند و حتا بعد
بازگشت او، راحت ننشستند و دستور قتل او را از شاه گرفتند، رقيبان تيمورتاش 

  .نيز سرنوشت مشابهى برای او رقم زدند
 
  ارتشا و فساد مالى. ٥
 

قضيۀ ارتشا، از اين قرار بود كه تيمورتاش، انحصار تجارت ترياک را در 
ه ميرزا حبيبا  امين التجار واگذار كرده ازاى گرفتن مبلغى به عنوان رشوه ب

بود و قضيۀ فساد مالى، به اين ترتيب بود كه تيمورتاش هنگام رفتن به اروپا، 
مبلغ معتنابهى پوند براى مصارف شخصى از بانك ملى خريدارى كرده بود و 
هنگامى كه در اروپا بود، بهاى ليره به طور ناگهانى سقوط كرد و تيمورتاش 

اين . ازگشت به ايران، مابه ا لتفاوت نرخ ليره را از بانك ملى پس گرفتپس از ب
ها، عواملى بود كه تيمورتاش به خاطرشان دادگاهي شد و به زندان محكوم 

گرچه احتمال درستي آن ها زياد است، ولى چندان مهم نبودند كه . گرديد
نه « بلوشر كه به قول -رضاشاه بخواهد به  خاطر آن ها وزير دربار خود را 

بلوشر، (تنها چشم رضاشاه بود، بلكه گوش و دهان او نيز به حساب  می آمد 
 . از كار بركنار كند -)  ٢٤٨، ص  ١٣٦٩
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از ميان عوامل برشمردۀ باال، دو عامل اول، ضربه ا ى بود كه تيمورتاش از 
انگليسى ها خورد و خودش پايه گذار عوامل سوم و پنجم بود و علت چهارم 

اما اين كه تأثير كدام عامل . را، از طرف دوستان خود دريافت كرد سقوطش
بيشتر بوده است، به نظر عامل دوم يعنى بيمناكي رضاشاه از فروپاشي 
سلطنتش، مهمترين عامل سقوط تيمورتاش بود و عامل چهارم يعنى توطئۀ 
رقيبان تيمورتاش، به عنوان مكمل عامل دوم عمل كرد و به بركنارى و كشته 

 .شدن تيمورتاش انجاميد
شاهان پهلوى بويژه پهلوى اول، به رغم اين كه گام های بنيادينى در راستاى 
توسعه يافتگى صنعتى، ادارى و نظامى برداشتند، نه فقط مخالفان خود را عقب 
راندند، بلكه كسانى را هم كه در رسيدنشان به قدرت نقش اساسى داشتند، از راه 

از صحنۀ سياسى خارج كردند و ) يد و خانه نشين كردناعدام، تبع(هاى مختلف 
  .تمام قدرت و اختيارات حكومت را در دست خود متمركز ساختند

   ً                                                                عمال  تمام كسانى كه برای كسب قدرت هم ترازی با شاه مى كوشيدند، رضاشاه 
با كمك گرفتن از يك رشته سازوكارها و شيوه هاى خاص خود، آن ها را از 

عالوه بر تيمورتاش، ).  ١١٥، ص  ١٣٧٩ازغندى، (د صحنۀ سياسى طرد كر
افراد ديگرى هم مانند نصرت الدولۀ فيروز، على اكبر داوروسردار اسعد 

  .بختيارى، به سرنوشت او گرفتار شدند
  

 نتيجه
تيمورتاش، به عنوان باوفاترين و پرتالشترين يار رضاخان، وی را در رسيدن 

قداماتى براى خارج كردن مدرس و مستوفى او،با انجام ا. به سلطنت يارى رساند
الممالك از صحنه و كسب رضايت نمايندگان با وعده، تهديد و گرفتن امضای 
آنان براى زدودن قاجار وكسب رضايت شوروى ها، سرانجام رضاخان را در 

 .به سلطنت رساند ١٣٠٤سال 
ت هائى رضاشاه نيز برای جبران خدمات تيمورتاش و به خاطر استعدادها و لياق

كه داشت و همچنين، به خاطر نيازى كه در اداره كردن مملكت به او داشت، 
به خاطر  -تيمورتاش در مقام وزارت دربار . وی را به وزارت درباربرگماشت

تا آن جا پيش رفت كه  -استعدادهائى كه داشت و آمادگى شرايط براى پيشرفتش 
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ظر مى كرد و تبديل به در تمام كارهاى كشورى وسياسى، دخالت و اعمال ن
 .شخص دوم مملكت شد

زيرا رضاشاه پهلوى، . پيشرفت سريع تيمورتاش، براى خودش مشكل به وجود آورد
به هيچ وجه وجود افراد باجربزه و نافذ را در كنار خود برنمي تافت و ازوجود آن ها 

نها را لذا تصميم گرفت به هر نحوى كه شده، آ. براى بقاى تاج وتخت خود نگران بود
تيمورتاش، در . از پيش روى خود بردارد ونتيجه، همان شد كه بر سر تيمورتاش آمد

ظاهربه خاطرارتشا وفساد مالى ودرحقيقت، به خاطركارهائى كه ممكن بوددرآينده 
  )١(.شد انجام دهد،محكوم به حبس وسپس مرگ
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  مآخذ و ضيحاتتو
  
، سازمان اسناد و » صعود و سقوط تيمورتاش تأملي در علل« حسن دمحمی - ١

   ) ١٣٨٨پائيز  - ٧٥فصلنامۀ گنجينۀ اسناد (کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران
  ١٥ – ٢٥صص 

  
 :كتابنامه

ناكارآمدى نخبگان سياسى ايران بين دو ).  ١٣٧٩( ازغندى، عليرضا . ١
 .قومس: تهران. انقالب

). مترجم(نادعلى همدانى . كاخ تنهائى ). ١٣٧١( اسفنديارى بختيارى، ثريا . ٢
 .نشر مترجم: تهران

). مترجم(كيكاووس جهاندارى . سفرنامۀ بلوشر).  ١٣٦٩( بلوشر، ويپرت . ٣
 .خوارزمى: تهران

انقراض (تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران ).  ١٣٧١( بهار، دمحمتقى . ٤
 .اميركبير: تهران). قاجار

 .فردوس: تهران). خاطرات(زندگى طوفانى  ). ١٣٧٩( تقى زاده، سيدحسن . ٥
داور، (بازيگران عصر طالئى ).  ١٣٥٧( خواجهن ورى، ابراهيم . ٦

 .جاويدان: تهران). تيمورتاش، آيرم، اميرطهماسبى، دشتى
دولتآ بادى، .  ٨.  اميركبير: تهران. پنجاه و پنج).  ١٣٥٤( دشتى، على .  ٧

 .عطار و فردوسي: انتهر). ٤ج . (حيات يحيى).  ١٣٧١( يحيى 
روزنامۀ خاطرات عينا ).  ١٣٨٠) ( عينا لسلطنه(سالور، قهرمان ميرزا . ٩

 .اساطير: تهران). كوششگران(مسعود سالور و ايرج افشار ).  ١٠ج . (لسلطنه
به حكايت (صعود و سقوط تيمورتاش ).  ١٣٧٩( شيخا السالمى، جواد .  ١٠

 .توس: هرانت). اسناد محرمانۀ وزارت خارجۀ انگليس
 .خلق: بى جا. جامعۀ ايران در دوران رضاشاه).  ١٣٥٦( طبرى، احسان .  ١١
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از فروغى تا (بازيگران عصر پهلوى ).  ١٣٧٦( طلوعى، محمود .  ١٢
 . علم: تهران).  ١٠ج ). (فردوست

فصلنامۀ . ( تيمورتاش در صحنۀ سياست ايران).  ١٣٧٢( عاقلى، باقر .  ١٣
 .جاويدان: تهران١٣٨٨ئيز پا( ٧٥گنجينۀ اسناد 

برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و : ايران).  ١٣٧٧( غنى، سيروس .  ١٤
 .نيلوفر: تهران). مترجم(حسن كامشاد . نقش انگليسى ها

معتصما (خاطرات سياسى فرخ ). بىت ا) (معتصما لسلطنه(فرخ، مهدى .  ١٥
 .جاويدان: تهران). لسلطنه

باقر عاقلى . خاطرات يك نخست وزير).  ١٣٧٠( متين دفترى، احمد .  ١٦
 .علمى: تهران). كوششگر(

 .علمى : تهران. تاريخ بيست سالۀ ايران).  ١٣٧٤( مكى، حسين .  ١٧
             ّ                    مجلس شوراى مل ى و تحكيم ديكتاتورى ).  ١٣٨١( مالئىت وانى، عليرضا .  ١٨

 .مركز اسناد انقالب اسالمى: تهران. رضاشاه
: تهران. خاطرات و خطرات).  ١٣٧٥) ( برالسلطنهمخ(هدايت، مهديقلى .  ١٩

  .زوار
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   يازدهم فصل

  
 » يافته نو اسناد اساس بر ايران خارجی روابط و تيمورتاش عبدالحسين«

 
 

عبدالحسين تيمورتاش و روابط خارجی «درمقاله ای تحت عنوانباديان آحسين 
اين مقاله با اتکاء به   : ی کنداينگونه بررسی م »و يافته  ايران بر اساس اسنادن

برگه هايی از اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی در اوايل دورۀ سلطنت رضاشاه، 
اسناد آرشيو ملی بريتانيا در لندن و اسنادي از آرشيو ملی امريکا در مريلند، 
موضوع گسترش موازنۀ تجاري و سياسی ايران با شوروي را به بحث ميگذارد 

ورتاش، وزير دربار رضاشاه را در اين زمينه بررسی و نقش عبدالحسين تيم
اين اسناد علل وعواملی را که بعدها باعث فروگرفتن تيمورتاش شد، در . می کند

روندي تاريخی به بحث می گذارند و روايتی جديد از اين موضوع عرضه می 
مسألۀ اصلی مقالۀ حاضربه نقش تيمورتاش در برقراري توازن در . کنند

ارجی با قدرت هايی مانند انگليس، شوروي و آلمان اختصاص دارد، مناسبات خ
اما مخالفان داخلی و خارجی او را هم معرفی می کند و تأثير اين مخالفت ها را 

  .بر سرنوشت آتی وي به اختصار شرح ميدهد
  

 مقدمه
عبدالحسين تيمورتاش، ملقب ومشهور به معززالملک و سردار معظم خراسانی، 

 ١٣١١ين بازيگران سياسی ايران از دورۀ مشروطه تا سال يکی از مهمتر
او تحصيلکردۀ يکی از آکادمی هاي نظامی روسيه بود و به زبان . شمسی است

در زمان مشروطه به لحاظ مسلکی به جناح ميانه . روسی و فرانسه تسلط داشت
حزب رقيب اين . تعلق داشت" حزب اعتدالی"رو مشروطه خواهان موسوم به 

بود و رقابت هاي آشکار و نهان اين دو حزب در " حزب دمکرات"تتشکيال
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ِ                                                صحنۀ تحوالت ايران  عصر مشروطه و پس از آن، منجر به شکل گيري حوادث                 
از دورۀ   . گوناگونی شد که در منابع و پژوهش هاي تاريخی انعکاس يافته است

 (شکل گيري احزاب سياسی در دومين دورۀ قانون گذاري مجلس شوراي ملی 
، گروهی از سياستمداران به برقراري نوعی توازن سياسی )ق١٣٢٩ – ١٣٢٧

بين دو رقيب ديرين خارجی يعنی روسيه و انگليس و در آستانۀ بروز جنگ 
پس از جنگ، بقاياي احزاب . جهانی اول به اعالن بيطرفی کشور معتقد بودند

د؛ از آن ميان اعتدالی و دمکرات به اشکال گوناگون به فعاليت خود ادامه دادن
  .تيمورتاش چندي به دنبال کودتاي سوم اسفند به دستور سيدضياء بازداشت شد

 ١٤ – ١٣٠٠/  ٢٩/١٠( فاصلۀ زمانی تشکيل کابينۀ نخست احمد قوام السلطنه 
، )رئيس الوزرايی رضاخان ميرپنج( ١٣٠٢تا سوم آبانماه ) ش ١٣٠٠/  ٣/ 

گيري بحث جمهوريخواهی؛ و در  مقارن بود با پنج نوبت تغيير کابينه و شکل
چنين شرايطی، تيمورتاش به طيف ميانه تعلق داشت، اما از آن پس به 
جريانهايی وارد شد که از رضاخان سردارسپه حمايت می کردند؛ و از آن جمله 

در نقطۀ . بود جريانی که تغيير سلطنت را محور فعاليت هاي خود قرار ميداد
ِ                       مقابل  تيمورتاش، حسينقلی خان نواب قرار داشت که از بقاياي حزب دمکرات      

يکی از . دورۀ مشروطه بود و اين دوآشکارو نهان با يکديگررقابت ميکردند
مهمترين عرصه هاي اين تکاپوها موضوع سياست خارجی کشور در اوايل 

تيمورتاش تالش می کرد تا در ايران نوعی توازن سياسی . سلطنت رضاشاه بود
در زمان جمهوري (بلشويکی روسيه و دولت آلمان ميان انگلستان، دولت 

، برقرار شود؛ از آن جمله برقراري روابط حسنه با شوروي در همين )وايمار
همين موضوع باعث شد تا به او اتهام هايی زده شود که طبق آنها . راستا بود

     ً                  معموال  در منابع اينگونه . گويا وي روابطی ويژه با مقامات شوروي داشته است
زمان ( ١٣١١تا  ١٣٠٨ته شده که اين اتهامات به بحث نفت در سالهاي نوش

مربوط ميشود، اما مقالۀ حاضر بر اساس اسناد بايگانی ) دستگيري تيمورتاش
هاي داخلی و خارجی نشان ميدهد اتهاماتی از اين دست مسبوق به سابقه بوده و 

ِ                                                    دست  کم به اوايل دورة سلطنت رضاشاه ميرسد؛ همين اتهامات  سالها بعد باعث   
ِ                                  خارج شدن وزير دربار  مقتدر رضاشاه، از گردونۀ تحوالت شد                    .)١(  
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  ١٣٠۵ سال در ايران خارجی سياست اولويت
 

، يکی از مهمترين )ش ١٣٠٤( پس ازتغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي 
اولويت هاي سياست خارجی رضاشاه مسألۀ شوروي بود؛ زيرا به لحاظ تاريخی 

ري و چه شوروي سوسياليستی، درهرحال نمی توانستند چه روسيۀ تزا
علت امردر مناسبات تجاري دو . درمعادالت سياسی ايران ناديده گرفته شوند

ميالدي، يعنی هفت سال پيش از انقالب  ١٩١٢حتی در سال . کشورنهفته بود
از کل مبادالت تجاري %  ٧٤٫٧اکتبر روسيه و شش سال پس از مشروطه، 

با اين که پس از انقالب اکتبر سطح مبادالت  )٢(. ه انجام ميگرفتايران با روسي
بازرگانی دو کشور تا اندازه اي کاهش يافت، اما حدود دو سال پس از تغيير 
سلطنت، شوروي يکی از بزرگترين واردکنندگان کاالهاي ايران بود، به گونه 

 )٣(. فتاز کل مبادالت تجاري ايران با اين کشور صورت ميگر%  ٢١اي که 
حکومت سوسياليستی شوروي نيز مانند روسيۀ تزاري به کاالهاي زراعی ايران 

 .نيازمند بود
رضاخان در دورۀ رئيس الوزرايی، پيش نويس طرحی را براي نقل و انتقال 

اما اين طرح توسط مجلس پنجم  )٤(متقابل کاال بين دو کشور به امضا رسانيد، 
د طرح به گونه اي نيست که بتواند منافع شوراي ملی رد شد؛ زيرا گفته می ش

با تغيير سلطنت در ايران، روابط دو کشور نيز تا اندازه اي . ايران را تأمين کند
’ روبل‘بانک شوروي در ايران ازتبديل ١٣٠٤تيره شد؛ در بهمن ماه سال 

در همين ماه، بدون هيچ هشدار قبلی کليۀ صادرات . خودداري کرد’ لایر‘به
تثناي محصول پنبه به شوروي تحريم شد، انگليسی ها علت امر را ايران به اس

ً                                                               صرفا  فقدان توازن اقتصادي با کشورهاي شرقی و ناچيز دانستن نظام حمل و      
اين مناسبات بيش از هرچيز به زيان  )٥(. نقل مناسب در شمال ايران دانستند

انست ايران خاتمه مييافت، زيرا در آن زمان راه هاي ارتباطی که می تو
محصوالت شمال کشور را به نواحی مرکزي و جنوبی ارسال کند، بسيار 
نامناسب بود، قطع ارتباط تجاري با شوروي می توانست ضربات مهلکی بر 
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علت در پيش گرفتن اين . اقتصاد ايران، به ويژه در بخش هاي شمالی، وارد کند
وي ها، با سياست از سوي شوروي در برابر ايران واضح است؛ به باور شور

استقرار رضاخان بر اريکۀ سلطنت، بريتانيا حلقۀ محاصره عليه اتحاد شوروي 
را تنگ تر می کرد و سياست خصمانۀ بريتانيا عليه شوروي، از اروپاي غربی 

همان گونه که براي بريتانيا امنيت منافع تجاري . تا خاورميانه را دربرمی گرفت
رتباط با رضاخان به شمار می رفت، و حفظ هندوستان مبرم ترين موضوع در ا

طرف شوروي هم در درجۀ نخست امنيت مرزهاي خود را در برابر تهديدات 
نفوذ بريتانيا در ايران، تهديدي . بريتانيا خيلی جدي مورد ارزيابی قرار می داد

عليه امنيت شوروي محسوب می شد، بنابراين شوروي ها تالش می کردند 
ا بر اساس آن اصول عدم دخالت در امور داخلی سياستی را در پيش گيرند ت

يکديگر، عدم تعرض و بيطرفی از سوي دو کشور شوروي و ايران، سرلوحۀ 
  .سياست خارجی قرار گيرد

  بريتانيا مواضع
 

راميتوان در ارتباط با  ١٣٠٥نتيجۀ اولويت سياست خارجی ايران در سال 
ازاين رو، حکومت . دادسياست هاي دوکشورشوروي و بريتانيا مورد تأمل قرار

براي نيل به نوعی توافق مرضی  ١٣٠٦و  ١٣٠٥رضاشاه در طی سالهاي 
بديهی است که واسطۀ . الطرفين روابط با شوروي را مورد تجديدنظر قرار داد

اين روابط، عبدالحسين تيمورتاش، وزير مقتدر دربار بود که توانست ابتکار 
بهبود روابط و مناسبات دو کشور عمل را به دست گيرد و گام هايی در راه 

. بردارد، اما تالش هاي او اين توهم را دامن زد که وي به شوروي متمايل است
،  Sir Austin Chamberlaine) (کار تا جايی پيش رفت که سر اوستين چمبرلين

، وزيرمختار کشور  ( Sir Percy Loraine  )وزير امورخارجۀ بريتانيا،از لورين
خواست تا مراتب نگرانی بريتانيا را از اقدامات تيمورتاش به خود در تهران، 

ً                       لورين در مالقات با شاه صريحا  واگذاري هرگونه امتياز  )٦.(رضاشاه ابرازکند                            
به شورويها را که مخالف موقعيت بريتانيا در ايران باشد، مردود شمرد و شاه 

يس هشدار داد سفير انگل. را از عقد احتمالی چنين قراردادهايی برحذر داشت
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اگر اميتازي به شوروي داده شود، بريتانيا وادار خواهد شد به همان وضعيت 
رجعت کند؛ اين  -که از قرن نوزدهم شکل گرفته بود- کشمکش خود با روسيه 

                                                         ً       موضوع سياست عدم مداخلۀ انگليس در اوضاع داخلی ايران را عمال  منتفی 
 )٧(. ميکرد

اشاره کرد که در چارچوب عهدنامۀ  لورين به طورخاص به امتياز شيالت
امتياز شيالت به . ملغی شده، اما دوباره در شرف احيا بود ١٩٢١مودت سال 

واقع نفوذ روسيۀ تزاري را در سواحل جنوبی درياي خزر به ارمغان می آورد، 
موضوعی که به گمان انگلستان موقعيتی مسلط را براي شوروي در امتداد 

می داد؛ لورين از احتمال وقوع اين امر ابراز مرزهاي شمالی ايران شکل 
  )٨(.نگرانی کرد

به رغم چنين مسائلی، رضاشاه اعالم کرد که ناچار است به گونه اي با روسيه 
ازاين رو، چاره اي نبود جز اين که دولت ايران از طريق امتيازات، به . کنار آيد

ي شمالی کشور ويژه امتياز شيالت، ضمن تداوم روابط سياسی، امنيت مرزها
اين سياست البته با اين که بازگشتی بود به عصر امتيازات . را محفوظ نگاه دارد

اما وزارت امورخارجۀ بريتانيا تاحدودي به اين اظهار نظرها، )٩(دورة ناصري،
به واقع رضاشاه نه می توانست با شورويها دربيفتد و نه  )١٠(.حسن نظرنشان داد

ه کند، پس بايد با در پيش گرفتن سياست دفع الوقت، قادر بود با آنها قطع رابط
دمحمعلی ذکاءالملک فروغی، . در موقعيت مقتضی ابتکارعمل را به دست گيرد

ِ  رئيس الوزراي وقت هم در مالقات با لورين از اين که دولت ايران به حمايت                                                                     
                                                 ً                    بريتانيا پشت گرم است، سخن گفت و اشاره کرد که قطعا  در قبال فشار شوروي 

رسختانه مقاومت خواهد کرد، اما به شکلی آرام و انفعالی؛ همچنين توضيح س
 )١١. (دادکه دولتش دست به اقدامی نخواهد زد تا بر وخامت اوضاع افزوده شود

دولت شوروي با سفير ايران در مسکو وارد مذاکره  ١٣٠٥در ارديبهشت ماه 
. اي وارد مذاکره شود شد و اعالم آمادگی کرد تا با ايران براي انعقاد معاهده

رضاشاه پيش از اين که به اين تقاضا پاسخی دهد، با لورين مالقات کرد و  )١٢(
در اين مالقات توضيح داد که سياست خارجی او بر اصل رهايی از تهديد 
همسايۀ شمالی و توانمندي در مقابل هرگونه فشاري از سوي شوروي استوار 
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با جلب حس همدردي بريتانيا نسبت به  نکتۀ مهمتر اين که رضاشاه گفت. است
خود، می خواهد در صورت وقوع خطري ناگهانی از سوي شمال، روي حمايت 

را براي رهايی  ١٢٩٩باالتر اين که وي وقوع کودتاي . بريتانيا حساب باز کند
در اين که روسيه بلشويکی شده است : کشور از چنگ روس ها دانست و گفت

غيرممکن است ايران بلشويکی شود، اما ايران از  اهميتی وجود ندارد، زيرا
رضاشاه همچنين به لورين گفت . جانب روسيه هميشه مورد تهديد خواهد بود

گرچه خواستار گسترش روابط نزديکتر و بيشتر با انگلستان است، اما اين 
طبق برخی اسناد بريتانيا او . موضوع بايد با رعايت نهايت احتياط همراه باشد

ت گفت در هرحال به خاطر پيروي از انگلستان مورد سرزنش است و به صراح
 )١٣(. اگر نتواند رابطه با بريتانيا را متعادل کند، بيشتر مالمت خواهد شد

چمبرلين از اين اظهارات ابراز خوشنودي کرد، به شاه اطمينان داده شد که می 
اين . يران تکيه کندتواند بر دوستی بريتانيا و همکاري نمايندگان اين کشور در ا

کاردار سفارت .Sir Harold Nicolsonيادداشت براي سر هارولد نيکولسون  
بريتانيا در تهران ارسال شد، زيرا اندکی پيش از اين تاريخ، سر پرسی لورين 

 Victorبا اين همه، مالت  )١٤.(به دليل خاتمۀ مأموريت به لندن بازگشته بود
Mallet هيچ ايرانی نيست : رت خارجه انگلستان نوشتمسئول ميز ايران در وزا

  )١٥(.که به صداقت بريتانيا باور داشته باشد

  شوروي با روابط مسئله و تيمورتاش

  
رضاشاه براي ايجاد توازن و جلب اعتماد روس ها،  ١٣٠٥در تيرماه سال 

کابينه اي جديد تشکيل داد، رياست وزرائی اين کابينه با حسن خان مستوفی 
اندکی بعد در اوايل مردادماه، تيمورتاش وزير دربار به منظور . ودالممالک ب

حل و فصل مسائل بين دو کشور ايران و شوروي طی يک مأموريت خصوصی 
اما حسن مشار . که از انظار مخفی نگه داشته شد، به مسکو اعزام گرديد

مشهور به مشارالملک به سرعت خبر اين سفر را به نيکولسون داد مبنی بر 
نکه رضاشاه به تيمورتاش فرامينی داده است که حتی کابينه از مضمون آن اي
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. اطالع ندارد، ليکن سفراي شوروي و ترکيه در جريان اين سفر قرار گرفته اند
در خراسان که شايع بودمورد  )١٦(مشارالملک با اشاره به شورش لهاكخان 

نيل به حمايت شوروي است، اظهارداشت بحران امنيتی خراسان ضرورت 
نيکولسون   )١٧(. تفاهماتی ضروري با دولت بلشويکی رامضاعف ساخته است

که البته با تيمورتاش ميانه اي نداشت، تالش کرد در گزارش اين اظهارات به 
وزارت امور خارجه دولت متبوع خود، مأموريت وزير دربار را امري توطئه 

 )١٨(. آميز تلقی کند
را دامن زد که مذاکرات تيمورتاش با روسيه و              ً              نيکولسون بعدا  هم اين سوءظن 

او گزارش . ترکيه، مقدمه اي است بر انعقاد يک پيمان سه جانبه بين سه کشور
داد وزارت امور خارجه بايد به دولت ايران تذکر دهد اگر معاهده اي علنی يا 
سري منعقد سازد که به قول آنها استقالل ايران را مورد مخاطره قرار دهد، 

. بريتانيا در مورد سياست خويش در ارتباط با ايران تجديد نظرخواهد کرد دولت
دبير بخش شرقی وزارت امور  Laneslat Oliphant. لنسالت اوليفانت  )١٩(

خارجۀ  انگليس هم نوشت حسن مستوفی، رئيس الوزاري جديد، شخصيتی است 
تمرد، بنابراين ضعيف، اما در مقابل، وزير دربار مردي است ناآرام با ماهيتی م

در اين بين نشريۀ هفتگی خاور ) ٢٠(. تمام اين مذاکرات تا حدي نگران کننده است
ديدار تيمورتاش از مسکو را امري مرموز تلقی کرد  )٢١(نزديک و هندوستان، 

چمبرلين با اين که ) ٢٢(. که هدف آن نزديکی بيشتر روابط ايران و شوروي است
ن تهديدي عليه منافع بريتانيا ارزيابی نکرد، نفس مذاکره با شوروي را چندا

ليکن به مأموران ديپلماتيک خود در مسکو و آنکارا تذکر داد تا نسبت به ماهيت 
مسافرت تيمورتاش هشيار باشند و نتايج مطالعات خود را به وزارت خارجه 

رضاشاه به انگليسی ها توضيح داد مأموريت تيمورتاش نبايد  )٢٣(. ارسال کنند
ث نگرانی آنها شود، زيرا او براي حل و فصل مسائل تجاري به مسکو رفته باع

است، ضمن اين که قرار است از نمايندگی هاي ايران در برلين، پاريس و لندن 
سرانجام هم مأموريت تيمورتاش با فشار انگليسی ها تغيير يافت . هم بازديد کند

. بريتانيا جلب شود و اهداف مأموريت وي به گونه اي خالصه شد که رضايت
  .فوري و البته خطرناك بود  نتيجۀ اين مذاکرات براي موقعيت تيمورتاش) ٢٤(
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  تيمورتاش مأموريت و داخلی بحرانهاي

 
يعنی درست همزمان با مسافرت تيمورتاش، در تهران  ١٣٠٥از تابستان سال 

وزير اخباري دربارة بحران کابينه به گوش ميرسيد، اين اخبار به گونهاي به 
تيمورتاش . مقتدر دربار که اينک درمأموريت مسکو به سر می برد، رسانيده شد

از فرج هللا بهرامی، رئيس دفتر مخصوص رضاشاه، خواست تا از آن بحران، 
متن تلگراف . او را خبر داده و از نقش حسن مشار دراين ميانه  سخن بگويد 

همايون  شاهنشاهی ارواحنا فداه  به خاکپاي«: تيمور تاش به بهرامی  بدين شرح  بود
ً                     ، خبر بحران کابينه مخصوصا ک ه مذاکرة رياستوزراء  مشارالملک در اينجا سوء ] و[                          

                                                                 ً      تأثير بزرگ کرده؛ مؤثر در جريان مذاکرات، رفع بحران مفيد، راپورتا ب ه عرض 
به دستود  رضا شاه  پاسخ  زير خطاب  به  ) ٢٥(».خاکپاي مبارك همايونی معروض 

حضرت تيمورتاش وزير دربار پهلوي، تلگراف « : تاش  ارسال  شد تيمور
حضرتعالی به شرف عرض خاکپاي همايون شاهنشاهی ارواحنا فداه رسيد، ميفرمايند 
معلوم ميشود شما هم در تحت تأثيرمحيط مسکو واقع شده ايد، حسن مشار کيست؟ بی 

 )٢٦(».جهت خود را به اين جعليات مشغول نکنيد
ه وزير دربار، درست مقارن بود با دهان به دهان گشتن خبري ديگر پاسخ شاه ب

شايع شد توطئه اي کشف شده است  ١٣٠٥در اواخر شهريورماه سال . درتهران
مهمترين افراد دستگيرشده برخی . که قرار بوده ضمن آن رضاشاه را ترور کنند

رضاشاه  هنگی که پرسنل آن وفادارترين نيروها به(افسران هنگ پهلوي قشون 
بودند و از آن ميان، سرهنگ محمود ) و محافظان شخصی او تلقی می شدند

پوالدين از مهمترين اين افسران بود که مردي تحصيل کرده از قواي 
اندکی بعد همراه با پوالدين . ژاندارمري و فرماندۀ هنگ پهلوي به شمار ميرفت

هور به شيخ العراقين و عده اي ديگر از افسران قشون، ميرزا دمحمرضا تجدد مش
 شيخ العراقين مدير روزنامۀ تجدد واز نمايندگان مجلس. هم بازداشت شد

پنجم شوراي ملی بود که نقشی مؤثر در برکشيدن رضاخان به تخت سلطنت 
در اين بين سليمان حئيم نمايندۀ سابق کليميان در مجلس پنجم هم در . داشت
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اتيک سفارت امريکا در تهران برخی مقامات ديپلم. مظان اتهام قرار گرفت
گزارش دادند که نيکولسون کاردار انگليس در تهران از آنها خواسته است براي 
جلوگيري از دستگيري سليمان حئيم که متهم به مشارکت در توطئه بود، به او 

کاردار امريکا بيان کرده بود که حئيم در نزد جامعۀ يهوديان ايران . کمک کنند
شناخته می شود  و حتی در دورة »  جاسوس بريتانيا« ا خوشنام نيست، زير

به ) ٢٧. (داده بود جنگ جهانی اول در اينتليجنس سرويس هم خدماتی ارائه
نظر کاردار امريکا يکی از موضوعات مهم اين است که در زمان قتل ايمبري، 
 کنسوليار سفارت آنها در تهران، سرهنگ پوالدين و يکی ديگر از متهمان به نام

سرگرد روحا خان که مأمور ويژة حمل جنازة ايمبري به امريکا بود، کمکهاي 
وزارت خارجۀ امريکا از کاردار خود . فراوانی به اين سفارت کرده بودند

خواست تالشهايی براي حمايت از حئيم صورت دهد، زيرا در قضيۀ کودتاي 
او اشکالی توليد نمی و بنابراين حمايت از ) ٢٨(ادعايی، امريکا دخالتی نداشته 

در اين بين دادگاه نظامی براي پوالدين و ديگر متهمان تقاضاي حبس کرد . کرد
کودتا بی مبناست، اما شاه از اين رأي  که خود نشانی بود از اين که شايعۀ

دادگاه . ناراضی بود؛ بنابراين دستور داد حکم را مورد تجديدنظر قرار دهند
شاه چيست، پوالدين را به اعدام محکوم کرد و  نظامی که دريافته بود منظور

اعدام  ١٣٠٥اسفند  ٢٥پوالدين در . براي ديگران تقاضاي مجازات حبس نمود
شد، سرتيپ حبيبا خان شيبانی فرماندة ستاد ارتش که حاضر نشده بود اين 

سليمان حئيم هم . حکم را تأييد کند، به دستور رضاشاه از منصب خود استعفا داد
 .تيرباران شد ١٣١٠نی شد، اما باالخره در بيست و سوم آذرماه سال زندا

همزمان با کشف شبکۀ ادعايی کودتاي سرهنگ پوالدين، شايعاتی در محافل 
سياسی تهران سر زبانها بود مبنی بر اين که تيمورتاش از مسکو به ايران 

عليه حسن بازخواهد گشت تا با وثوق الدوله و نصرت الدوله فيروز، که به شدت 
مستوفی فعاليت می کرد، کابينه اي تشکيل دهد و به احتمال رياست آن را خود 

در ديماه آن سال شايعۀ ائتالف سه گانۀ مزبور قوت يافت و  )٢٩(. بر عهده بگيرد
حتی حسين عالء، رئيس انجمن دوستی ايران و امريکا، هم در مالقات با کاردار 

  )٣٠.(سفارت امريکا آن را تأييد کرد
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  تيمورتاش مأموريت ماهيت
 

آغاز شد، در طی چند  ١٣٠٥مأموريت تيمورتاش در روسيه از تابستان سال 
ماهی که وزيردربار خارج از کشور به سر می برد، دسيس هاي عليه وي 
جريان داشت و برخی از مخالفانش به رضاشاه گزارش می کردند که او در 

ر دربار در مأموريت ديپلماتيک خويش ناکامی وزي. توطئۀ عليه شاه دخالت دارد
بر سوءتفاهم ها ميافزود؛ يکی از مهمترين مأموريت هاي وي تالش براي خريد 

اگرچه او در گزارش هاي رمز خود اطالع ميداد که  در . اسلحه از شوروي بود
به عشق آباد دستورالعمل داده شد، براي تحويل حاضر کنند، « موضوع اسلحه 

اما مکاتبات موجودنشان ميدهدهيچ گونه ) ٣١(» ع خواهند داد،رااطال موقع تحويل
"  ارکان حرب کل قشون"درحقيقت . توافقی دراين زمينه، صورت نگرفته بود

متعاقب اين نامه نگاري ها تقاضا ميکرد نتيجۀ اقدامات در زمينۀ خريد جنگ 
رضاشاه اواخرشهريورماه آن سال،  )٣٢(. افزاررابه مقامات مربوطه اطالع دهند

دستور داد تيمورتاش پنج هزارقبضه تفنگ پنج تير، صد قبضه مسلسل، پنج 
ميليون فشنگ پنج تيروشش فروندطياره از دولت شوروي خريداري کند و براي 

 :طياره ها هم سه خلبان و سه مکانيک روسی به استخدام درآورد
مهمات  لذا حسب االمر ملوکانه مقتضی است براي ابتياع طيارات و اسلحه و

فوق، اقدامات سريعه مبذول فرماييد و چون به وجود طيارات احتياج فوري 
و سه مکانسين فوق  )٣٣(است، متمنی است در خريد طيارات و استخدام سه پيلت 

          ً                                                         الذکر فورا  اقدام فرموده که هر چه زودتر خريداري و استخدام آنها صورت 
ً                      ً در خاتمه تذکارا ع رض مينمايد که سابقا ص  . گيرد ورت قيمت اسلحه و مهمات                 

از طرف آتاشۀ نظامی شوروي داده شده بود، چون خيلی گران به نظر ميآمد 
                                                        ً فرماييد که نسبت به قيمت سابقه تخفيف کلی گرفته شود و ضمنا  ] اقدام[نوعی 

  )٣٤.(قيمت آنها هم به اقساط تأديه گردد
ليلی حاضر تيمورتاش با مقامات شوروي وارد مذاکره شد، اما آنها به هر د
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وزير دربار مراتب را . نشدند طيارۀ جنگی در اختيار دولت رضاشاه قرار دهند
به شاه اطالع داد، وي از رئيس ارکان حرب کل قشون خواست اين اطالعات را 

  :به اطالع شاه برسانند
 

                       ً                                              نخست اين که شورويها فعال  طياره اي در اختيار ندارند، شايد بتوان يکی دو 
                      ً                               گرفت، ليکن الزم است قبال  سيستم طياره هاي درخواستی مشخص فروند از آنها 

. گردد که فی المثل آيا  بمبافکن می خواهند يا هواپيماي اکتشافی و يا نوعی ديگر
دوم اين که شورويها » .بمب انداز هيچ ممکن نيست بدهند«  : تيمورتاش نوشت

         ً شود و فعال  ابراز تمايل کرده اند اگر طياره اي از سوي ايران درخواست 
تيمورتاش پرسيد آيا خلبانها و . موجود نباشد، آن را در پنج تا شش ماه توليد کنند

                         ً                                                  مکانيکهاي هواپيما لزوما ب ايد به استخدام دولت ايران درآيند يا با خريد طياره 
        ً                                                             موقتا ب ه آنها احتياج وجود دارد و بعد از مدتی بايد به شوروي بازگردند؟

از اين که اخبار مأيوس کننده اش تا چه اندازه به  وزير دربار بدون اطالع
فضاي مخالف وي در ايران دامن ميزند، گزارش داد در روسيه مسلسل مورد 
نياز ارتش ايران وجود ندارد، فقط مقداري از غنايم جنگی باقی مانده است که 

طبق همين گزارش مسلسل ماکسيم . جمع آوري آنها يکی دو ماه زمان الزم دارد
شوروي موجود بود، ديگر اين که تيمورتاش قيمت اسلحه هاي سبک را هم در 

آيا از اروپا نميشود « : به ارکان حرب کل قشون اطالع داد؛ اما در نهايت پرسيد
اين بدان معنی است که امکان خريد هيچ سالحی از )٣٥(»خريد]اسلحه[

 .شوروي وجود نداشت
يۀ طياره در روسيه ممکن نيست، اکنون که ته« : رضاشاه نيزدرپاسخ دستورداد

                ً                     ً                                به طوري که سابقا  هم تذکر داده شد، فعال  براي خريد يک ميليون فشنگ مطابق 
شرحی که در سابق  تذکرداده شده، با قيمت مناسب مذاکره و نتيجه را اعالم 

  )٣٦( ».فرماييد
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  مأموريت آنکارا

 
ما گزارش بعدي مأموريت تيمورتاش در خريد طياره از شوروي ناکام ماند، ا

وي نشان می داد که او در عرصه اي ديگر هم نه تنها موفق نبود، بلکه 
. پيشنهادهايی ارائه کرد که با سياست بلندمدت بريتانيا در ايران مغايرت داشت

تيمورتاش در گزارش مفصلی از سفر به آنکارا سخن گفته است که ترك ها نيز 
اين گزارش  نشان ميدهد  که ترکها .  ندکرد» فوق العاده خوب پذيرايی«  از  او 

حاضر به » يعنی با اعليحضرت همايون شاهنشاه ارواحنا فداه « با ايران 
با اين همه ، دولت ترك با دعوت دولت ايران براي کنگرة . همکاری  بودند

  »  .ممالک اسالمی موافقت  نخواهد کرد
وسيه با حکومت تيمورتاش همچنين در گزارش خود نوشت، هم ترکيه و هم ر

جديدالتأسيس ابن سعود در حجاز موافقت دارند، افغانستان هم با اين حکومت 
با ] ابنسعود[خيلی مايل ارتباط مشاراليه .«موافق گرديده است و اين دولت ها 

گزارش شد اين دولت ها از حسن موافقت ايران مطلع شوند،  می » ايران هستند 
. را  می آيد مالقات کرد  و مذاکرات آغاز شودتوان با پسر ابن سعود که به آنگا

معلوم بود برقراري ارتباط گستردة ايران با حکومت عربستان دشوار بود؛ يک 
سال قبل، وهابيان به اماکن مقدس شيعيان حمله و آنها را تخريب کرده بودند، 
امري که حتی در مجلس ايران بازتابی گسترده يافت و با اعتراض هاي فراوان 

ه شد، بنابراين نه تنها گزارش تيمورتاش چندان مهم تلقی نشد، بلکه مغاير مواج
 .مصالح کشور ارزيابی گرديد

بين تيمورتاش و سفير انگليس در آنکارا مالقاتی صورت  ١٣٠٥در آبانماه سال 
هدف از مأموريتش حل مسائل معوقه بين ايران : او خطاب به سفير گفت. گرفت

گراين کارصورت گيرد دولت ايران خواهد توانست و کشورهاي همسايه است، ا
تيمورتاش سفير انگليس . مساعی خود را در راه ازدياد ثروت کشور مبذول دارد

را به اين نکته توجه داد که ايران به شکلی دردناك گرفتار فقر و بدبختی است و 
سپس توضيح داد کشورش با روسيه، ترکيه، افغانستان، عراق و نيز بريتانيا 
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سائلی دارد که هنوز حل ناشده باقی مانده اند، اين مسائل بايد حل می شد و هيچ م
سفير )  Hoare(هوئر) ٣٧. (نقشۀ خاصی از مسافرت او در ميان نيست

بريتانيا در آنکارا نيز گزارش داد اگر تيمورتاش به دنبال عقد پيمانی با 
انگليس از آن همسايگانش در مشارکت با روسيه باشد؛ چيزي که در نشريات 

                                         ً            ياد می شد، آنگاه بايد گفت وزير دربار قطعا  شغلش را از " معاهدة آسيايی"به 
با اين وصف او نوشت هيچ قرينه اي در دست نيست تا نشان . داد دست خواهد

دهد تيمورتاش به دنبال عقد معاهده اي با همسايگان، يعنی ترکيه و افغانستان 
از آن سو رضاشاه با سفير جديد انگليس  )٣٨. (براي مشارکت با شوروي باشد

مالقات کرد و به او  Sir Robert Clive. در تهران يعنی سر رابرت کاليو 
اطمينان داد بيش از هر زمان ديگري مصمم است تا روابط نزديکتري با 

تيمورتاش ) ٣٩. (بريتانيا برقرار سازد، زيرا اين ارتباط براي ايران حياتی است
در . گوهايش را براي دفتر مخصوص رضاشاه ارسال کردخالصه اي از گفت

،   Chechri. گزارش او آمده است که وزير امور خارجۀ ايران به چيچرين
کميسر امور خارجی شوروي، گفته است طبق توافق هاي وزير دربار با مقامات 
شووري، مقرر شده تا در هيئت مديرة شيالت چهار عضو ايرانی و سه عضو 

نبوده ] اي[در صورتی که هيچوقت همچو مذاکره« ته باشند، روس حضور داش
ي از شايعۀ تفاهماتش با » .است ً                        توضيحات تيمورتاش نشان می داد اوال و                                   

ً            شورويها و انعکاس آن درمحافل سياسی ايران نگران است و ثانيا  مذاکرات با                                                           
ده باالتر اين که شوروي ها تهديد کر. روس ها چندان اميدوارکننده نبوده است

بودند روابط تجاري خود را با ايران محدود خواهند ساخت و از قول آنها ادامه 
از تجديد روابط ] در اين صورت[سرحدات خودمان را خواهيم بست و : داد

وزير دربار  در ادامۀ  گزارش خود . تيره، دشمنان  مشترك، انگليس  بود
واسطۀ اعليحضرت عقيدة بنده اين است که وضعيت ايران فقط فقط به : نوشت

»  همايونی ارواحنا فداه خيلی خوب است، از اين موقع بايد با عجله استفاده کرد
ارادۀ  روس ها  هميشه در سياست « و روابط با روسيه را بهبود بخشيد؛ زيرا 

. مشغولند» شرق  عامل مؤثر  و با ترکيه  در اجرای سياست مشترک  حقيقی
سيه با ترك و افغان و براي دفع ضرر خود به واسطۀ ارتباط کامل رو« ديگر  
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روسيه که يگانه عامل خطرناك است و از ايران نگران است، کنار آمدن با 
روسيه ضرورت دارد، باقی بسته به رأي مطاع اعليحضرت اقدس همايون 

وزير دربار توصيه کرد رضاشاه سفير کبير »  .شاهنشاهی ارواحنا فداه است
فع نگرانی نمايد، به ويژه از اين حيث که کميسر شوروي را احضار وازآنها ر

امور خارجه روسيه يک هفته ديگر با وزير امور خارجۀ ترکيه مالقات خواهد 
توقف «اودر پايان  نوشت » .خيلی  خوب است» کرد و رفع کدورت تا آن موقع 

مقتضی نيست، چهارشنبه يا )  ٤٠( انقوره ] کنفرانس[بنده در ترکيه بعد از
به برلن خواهم رفت، از خاکپاي مبارك همايون شاهنشاهی ارواحنا فداه  پنجشنبه

. استدعا دارد امر مطاع به تعيين تکليف بنده در معاودت ايران صادر شود
خاکپاي مبارك برسانيد، منتظر جواب عاجل . متمنی است مراتب به عرض

  ) ٤١(» .هستم
 

  سوءظنها تشديد و برلين به مسافرت
  

آنکارا روانۀ برلين شد تا مقدمات پيمانهاي جديدي را با تيمورتاش پس از 
دراين سفر او تالش کرد روابط تجاري مستحکمی . جمهوري وايمارفراهم سازد

يکی ازاين اقدامات مذاکره با شرکتهاي آلمانی براي احداث : با آلمان برقرار کند
مذاکره با خطوط آهن ايران بود که منجر به عقد قراردادهايی شد؛ اقدام ديگر 

يکی از شرکتهاي خطوط هوايی آلمان به نام بود که انحصار تأسيسات 
يونکرس را در ) Junkers(فرودگاهی، خطوط هوايی و امکانات مسافربري 

به عالوه مذاکراتی با برخی متخصصان آلمانی . ايران به دست می آورد
الی بانک صورت گرفت و کارشناسانی از آن کشور استخدام شدند تا بر امور م

انگليسيها نميتوانستند نسبت به . ملی ايران که در شرف تأسيس بود، نظارت کنند
اين موضوع بی تفاوت باقی بمانند، ازجمله بانک شاهنشاهی ايران که متعلق به 

ازديگر سو، حسينقلی خان نواب . انگليسيها بود، نسبت به موضوع حساس شد
ت، فعاليت خويش را عليه او شدت که کينهاي ديرينه نسبت به تيمورتاش داش

به گونه اي . بخشيد، در کنار اينها دست اندرکاران سفارت انگليسهم بيکار نبودند



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٤٧٠                                              ١٦       ت م

  

  

 )٤٢.(که حتی سقوط وي در آينده با رضايت وزارت خارجۀ بريتانيا مواجه شد
عقد پيمان همکاري با شرکت يونکرس چيز جديدي نبود، اين مذاکرات از 

ازهمان آغاز مذاکرات، دولت انگليس تالش . ه بودشروع شد ١٣٠٤تابستان 
ميکرد تا آلمان نتواند انحصارخطوط هوايی ايران را به دست گيرد، از ديگر 
سو خود بتواند امتيازي براي پرواز شرکت خطوط هوايی بريتانيا درامتداد 

چنانکه بيان شد، گرچه شوروي حاضر نشد . سواحل خليج فارس به دست آورد
ان راختيار دولت ايران قرار دهد، اما آلمان حاضر شد دوخلبان و طياره وخلب

انگليسيها متعاقب قرارداد . سه هواپيما در اختيار وزارت جنگ ايران قرار دهد
آلمان و ايران به نگرانی هايی دامن زدند مبنی بر اين که قرارداد مزبور باعث 

ن نگرانی وقتی شدت اي. تسلط آلمان بر خط هواپيمايی نظامی ايران خواهد شد
يافت که شرکت يونکرس متعهد شد در صورت بروز هرگونه جنگ يا بحرانی، 
براي دولت ايران، تسهيالت هوايی فراهم کند،نيز براي آموزشگاه هوايی ايران 

انگلستان تالش کرد به معاهدۀ )  ٤٣. (دو خلبان و دو هواپيما اختصاص دهد
را از تأمين تجهيزات نظامی براي يک ورساي توسل جويد که طبق آن آلمانيها 

اما اين تالشها به جايی نرسيد و تيمورتاش اين بار در . قدرت ثالث منع مينمود
به بعد  ١٣٠٤             ً                                         کار خود نسبتا  موفق بود، صدها برگ سند وزارت جنگ از سال 

  .گوياي اين نکته است
مري که کارشکنی و سوءظن بريتانيا مانع از مسافرت تيمورتاش به لندن شد، ا

به همين دليل به ناچاربه مسکو بازگشت و به . دربرنامۀ مسافرتی او قرار داشت
از « ، اما  » اگرچه تمام نشدن کارها باعث تأسف است « رضاشاه  نوشت،

خاکپاي مبارك اقدس همايون شاهنشاهی ارواحنا فداه مستدعی است مرخص 
 ١٣٠٥ز اول آذرماه او رو) ٤٤(».بفرمايند مسکو معطل نشده، مراجعت  کنم 

از برلين اطالع داد در حال حرکت به سوي  مسکو  است وبدون معطلی روانۀ  
اگر  امری  باشد  مسکو تلگراف  « ايران خواهد شد، سپس  در خواست کرد

روز بعد دفتر مخصوص رضاشاه تلگرافی به مسکو مخابره ) ٤٥(» .فرماييد
پهلوي، حسب المقرر معطل  حضرت وزير دربار« : کرد  که در ان امده بود

نشده فوري عزيمت ايران فرماييد، روز حرکت ازمسکورا اعالم  فرماييد 
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تيمورتاش اطالع داد روزشنبه وارد مسکو شده )  ٤٦: (» » .مسبوق باشيم
است، نظربه اين که کشتی فقط روزهاي دوشنبه از باکو به انزلی حرکت ميکند، 

. در پهلوي تغيير نام يافته بود، خواهد رسيدسه شنبه به انزلی که اينک به بنزرو
همچنين تقاضا کرد يک دستگاه اتوموبيل کاميون دربندر انزلی براي اومهيا 

وزير دربار وارد مسکو شد و از آنجا به باکو آمد تا با کشتی به ) ٤٧.(گردد
« : در باکو به  ناگاه تلگرافی به دست او رسيد به اين مضمون. انزلی وارد شود

ت وزير دربار پهلوی ، بر حسب امر مطاع مبارك همايونی ارواحنا فداه حضر
مشابه اين ) ٤٨(».بالترديد مراجعت به مسکو فرموده و منتظر امر ثانوي باشيد 

تلگراف نيزبه سفارت ايران درمسکوارسال شد اما در مسير باکو و درروستوف 
 :تور داده شده بوددر اين تلگراف به تيمورتاش دس. به دست وزير دربار رسيد

حسب االمر مطاع مبارك همايونی اروحنا فداه از مسکو حرکت نفرماييد و «
تيمورتاش حدس زدکه علت دستور رضاشاه شايد ) ٤٩(».منتظرامر ثانوي باشيد

اين بوده باشد تا مذاکرات ناتمام با مقامات شوروي براي بهبود روابط خاتمه 
 :ر اين اساس بود که نوشتيابد و آنگاه به کشور مراجعت کند، ب

الزم ميدانم مراتب ذيل را به عرض خاکپاي مبارك همايونی ارواحنا فداه 
   ً                                                        اوال  بعداز ورود مسکوبا جانشين کميسرخارجه کاراخان مالقات حاصل : برسانم

شد، ابتدا ميگفت دولت شووري عدم تعقيب مذاکرات را در مسکو عالمت قطع 
دستورالعمل داده شده همينطور به دولت ايران  مذاکرات ميداند و به سفير روسيه

ً                                                       بگويد، جوابا  مشکالت را در ندادن جواب عاجل تقويت کردم و قانع کردم که              
اين اظهارات دولت شوروي مقبول نيست، به عالوه مشاراليه ميگفت که در 
طهران نبايد تصور شود که نبودن چچرين در مسکو باعث تعويق مذاکره با 

بعد از اين مذاکرات . هد شد، نظر دولت تغيير نميکنددولت شوروي خوا
ً                                                           مخصوصا  در حرکت از مسکو تعجيل کردم، بالنتيجه اظهارات اهميت ندارد،        

ً                                                ثانيا  اگر امر مطاع مبارك در مراجعت بنده به مسکو براي . مسکو قانع است      
تعقيب مذاکرات و اتمام کارها است، ممکن است از طهران مراجعت کنم ولی 

رض راپرتها به خاکپاي مبارك همايونی ارواحنا فداه و تعيين تکليف براي ع
بعد از تعيين تکليف کارها . کارها با دولت اجازه ميخواهم طهران بيايم
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برميگردم واال معطل بودن بنده در مسکو براي پيشرفت کارها و مالحظات 
اوضاع       ً                   تکرارا  جسارت ميکنم که با . عديده مضر بوده، آمدن طهران الزم است

حاضر معطلی بنده در مسکو جز ضرر نتيجه ندارد، بعالوه جنبۀ اقتصادي 
مأموريت بنده با عدم موافقت وزارت ماليه خراب و تا حال هفت هزار تومان از 

مسکو هستم، متمنی ] به[                          ً                    خودم خرج راه کرده ام و فعال  فاقد موجبات مراجعت 
ده جواب مرحمت است مراتب را به عرض خاکپاي مبارك همايونی رسان

 )٥٠. (بادکوبه منتظر جوابم] در. [فرماييد تا شنبه که کشتی حرکت ميکند
قرائن نشان ميداد نه تنها گزارشهاي انگليسيها عليه تيمورتاش مؤثر واقع شده 

 .                                                   ً                   است، بلکه روسها هم به دليل توافقات برلين با او علنا  وارد خصومت شده اند
در تهران عليه او وجود داشت، آگاه بود؛ به               ً               تيمورتاش ظاهرا  از تحرکاتی که 

حضرت وزير دربار : ويژه زمانی که دستوري بدين مضمون به وي داده شد
از اين )  ٥١(» >پهلوي، تا وصول دستور ثانوي در بادکوبه تشريف داشته باشيد

خطاب به رئيس دفتر »       ً      کامال  خصوصی« روي وي تلگرافی مجدد ارسال کرد
در بادکوبه « لگراف از دستور رضاشاه در مورد توقف وی  در اين ت. رضاشاه

  : و اصرار او در بازگشت به ايران، ياد شد» تا وصول دستور ثانی 
بيشتر شبيه به کم رحمتی اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهی ارواحناه فداه 

خدمات خود، نميدانم بدبختانه چه چيز باعث آن شده است ] وصف[است که با 
                                                            ً وضاع غيرمساعد دولت آذربايجان و بيحاصل بودن هر نوع مذاکره فعال  واال با ا

... با روس ها؛ توقف بنده در بادکوبه جز توليد توهين و مشقت نتيجه ندارد
الحمد ايران وسيع است و اگر ورود بنده به طهران مقتضی نيست، ممکن 

دة بنده است در قزوين يا رشت منتظر دستور باشم، اطالع داريد که خانوا
ناخوش و منتظر است، در عالم دوستی استدعا ميکنم اجازه حرکت بنده را به 
ايران، يا دستور ثانی را که اشاره فرموده ايد با حقيقت مطلب زود تلگراف 

 )٥٢. (بفرماييد
شواهد نشان ميداد تيمورتاش در ارسال تلگراف مزبور عجله کرده است، زيرا 

حضرت وزير دربار، حسب المقرر با « رئيس  دفتر مخصوص به او نوشت 
همان روز تيمورتاش تلگرافی ) ٥٣(».اولين کشتی عزيمت  طهران فرماييد
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ديگر ارسال کرد که در آن قيد شده بود  تلگراف قبلی پيش از رؤيت دستور 
. رضاشاه ارسال شده است، بنابراين به زودي به سمت تهران حرکت خواهد کرد

                                     ً         تلگرافهاي رمز تيمورتاش اين است که اوال  پيامهاي  نکتۀ مهم در کليۀ)  ٥٤(٦٤
او ابهام داشت، به گونه اي که متصديان رمز قادر نبودند مطالب آنها را عينا 

به عبارت بهتر بسياري از مطالب او با حدس و گمان کشف رمز . ً        ک شف کنند
ً                     می شد، اين امر يا تعمدي بود و يا اين که حقيقتا ک شف رمز مطالب او دشوا ري                                                

       ً                                                               ثانيا ت يمورتاش مطالب به آن مهمی را همواره با اشاره و کنايه و البته با . داشت
نهايت اختصار گزارش ميکرد، همين موضوع باعث سردرگمی مقامات تصميم 

آيا به واقع تعمدي در کار تيمورتاش بود که اين گونه . گيرنده در تهران می شد
در ايران عده اي قصد داشتند با پيامهاي خود را ارسال می داشت، يا اين که 

ابهام آفرينی در اطراف تيمورتاش و تالش براي اثبات اين که رفتار او رازآميز 
  است، اذهان و به ويژه ذهن شاه را نسبت به او مشوب سازند؟

 
 نتيجه گيري

شمسی برخالف تصور رايج  ١٣١١ماجراي فروگرفتن تيمورتاش در سال 
هاي سقوط او را به لحاظ تاريخی بايد به دورة ناگهانی اتفاق نيفتاد، ريشه 

حوادث مشروطه و از آن باالتر اختالف نظرهاي رايج در دورۀ انتقال سلطنت 
با اين که شايعاتی حول و حوش ارتباط هاي . از قاجاريه به پهلوي جستجو کرد

مرموز او با شورويها وجود داشت و البته سابقۀ تحصيالت او در روسيه به 
ش هايش براي گسترش روابط با دولت شوروي اين ظن و گمانها را عالوة تال

تقويت ميکرد؛اما گمان نگارنده آن است که فرايند کنار گذاشتن او از عرصۀ 
                                         ً                    سياست ريشه دراختالف نظرهايی داشت که اصوال ب ه موضوع شوروي مرتبط 

مله تيمورتاش تالش ميکرد تا از يک سو، با دولتهاي همسايه و ازآن ج. نبود
شوروي مناسبات حسن همجواري برقرارنمايدوازديگرسو،مذاکرات با شرکتهاي 
آلمانی در دورۀ جمهوري وايمار را براي تشويق آنان به سرمايه گذاري در 

اين تالشها نه تنها باعث برافروختن آتش سوءظن انگليسی ها . ايران شدت بخشد
لمان، شوروي ها را هم می شد، بلکه سياست در پيش گرفتن مناسبات حسنه با آ
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به همۀ اينها بايد شايعات ريز و درشت پيرامون او . نسبت به وي بدگمان ميکرد
را افزود، يکی از اين شايعات مربوط بود به ماجراي کودتاي سرهنگ پوالدين 

موضوع ديگر . و احتمال دخالت او در اين کودتا؛ شايعه اي که واقعيت نداشت
ان نواب با تيمورتاش بود، فردي که باالخره بعدها اختالفات ديرينۀ حسينقلی خ

در مقام رئيس بانک ملی ايران او را به ارتشاء متهم کرد و اسناد الزم براي 
گزارشهاي حسن مشار، وزير ماليۀ کابينه و از . گرفتاري او را فراهم ساخت

دن نزديکان سفارت بريتانيا، نيز در بدبينی انگليسی ها به وزير دربار و رقم ز
سرنوشت او تأثير فراوان داشت، بايد سوءظن بانک شاهنشاهی ايران و البته 

کليۀ اين عوامل بودند . شرکت نفت انگليس و ايران را هم بر اين فهرست افزود
  )١(.مؤثر بودند ١٣١١که در سرنوشت نهايی تيمورتاش در سال 
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   مأخذ و توضيحات

  
ين تيمورتاش و روابط خارجی ايران بر اساس اسناد عبدالحس«باديان آحسين  - ١

     ١ - ١٩صص    ١٣٨٨ - ١٥شماره  –مجله تاريخ  ايران »  نو يافته 
 

  پی نوشت ها
 
نقش تيمورتاش در روابط خارجی ايران و از آن ميان با انگليس در حوضه  - ١

خليج فارس و در مواجه با سياست هاي شوروي و انگليس در عرصه روابط 
جی، از سوي پژوهش گران مورد تأمل قرار گرفته است، اما نگارنده در خار

مقاله حاضر بر اساس اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی کوشيده است تا تأثير 
روابط خارجی را در موقعيت، منصب و فرو افتادن وي از آن موقعيت و 

ازجمله پژوهش ها دراينباره، ميتوان به اين دو مورد . منصب، بررسی کند
قربانی منافع ايران در : ، تيمورتاش«غالمحسين زرگري نژاد، : اشاره کرد

ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه (مجلۀ تاريخ »خليج فارس 
 ١١٩ -١٤٠، ص  ١٣٨٤، اسفند ٤، شماره )تهران

پايان » ، ديپلماسی تيمورتاش در قبال شوروي و انگلستان «ميکائيل وحيدي راد 
دانشگاه شهيد بهشتی، . کارشناسی ارشد رشتۀ تاريخ ايران دورۀ اسالمینامۀ 

١٣٨٨ 
علی اصغر زرگر، تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در دوره رضاشاه،  - ٢

 ١٤٩. ،ص) ١٣٧٢پروين و معين،: تهران(ترجمۀ کاوه بيات 
که در  ١٣٠٥بر پايۀ گزارش هاي اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی، سال .  - ٣

آرشيو موسسۀ مطالعات و :تهران. مقاله بدان ها پرداخته شده است اين
 .پژوهشهاي سياسی

نشر ناشر، : تهران( ٣حسين مکی، تاريخ بيست ساله ايران، ج : نک  - ٤
  ٧٧-  ٨٤،ص ) ١٣٦٢
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Report on Economic Condition of Northern Iran, February 25/1926, FO   

5-    

 ,p. 4-5 .11485  /  371 

Documents on British Foreign Policy, Vol. I, No. 654, p. 809  6- 
گزارشی از موازنۀ قوا بين روسيه ترازي و انگلستان در اين دوره توسط  - ٧

فيروز کاظم زاده، روس و انگليس در ايران؛ : فيروز کاظم زاده ارائه شده است
  )١٣٥٤فرانکلين، : نتهرا(پژوهشی در باره امپرياليسم، ترجمۀ منوچهر اميري 

  8- Lorain to Chamberlain, February 2/1926, FO. 371/11481. 
ابراهيم تيموري، عصر بی خبري يا تاريخ امتيازات : در اين مورد، نک  -  ٩

 ) ١٣٣٢اقبال، : تهران(در ايران

10-  Lorain to Chamberlain, February 2/1926, FO. 371/E707/10/34  

  . Lorain to Chamberlain, February 6/1926, FO. 371/E1440/10/34 .11- 

 .Lorain to Chamberlain, Telegraph No. 182, May 14/1926, FO  12- 

٣٧١/ E3006/644/34. 

 .Minute by Lorain, July 1/1926, FO. 371/E 4324/92/34  13-  

 .Chamberlain to Nicolson, July 28/1926, FO. 371/E5272/92/34 .14- 

Minute by Malet, August 23/1926, FO. 371/E5272/92/34.  15-  

لهاكخان افسر قشون بود، شورش او در نواحی سرخس روي داد و به  -  ١٦
جانمحمدخان عالئی فرماندۀ . سرعت توانست تا نزديکی هاي مشهد پيشروي کند

 ً          ب راي سرکوب  قشون خراسان از مقابله با او فروماند و در نتيجه رضاشاه شخصا
شورش به خراسان رفت، بعد از اين ماجرا او عالئی را خلع درجه کرد و از مقام 

  .فرماندهی قشون خراسان عزل کرد
 .17-  Nicolson to Chamberlain, July 28/1926, FO. 371/E4500/644/34 

 Ibid 18-  

  .Ibid.19-  

Note by Oliphant, August 3/1926, FO. 371/E4520/544/34 .20- 

Near East and India 21-  
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Chamberlain to the British ambassadors to Moscow and Istanbul, August 
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FO. 371/E4520/644/34. 

Nicolson to Chamberlain, August 14/1926, FO. 371/11494  24-  

، تيمورتاش به فرج   ١٣٠٥اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی، سال   -  ٢٥
،  ١٣٠٥مطابق با اول شهريورماه  ١٩٢٦اوت  ٢٣بهرامی، از مسکو، مورخه 

  ٤٥. ، سند ٢پوشه 
، فرج هللا بهرامی به تيمورتاش، مسکو، مورخه نهم  ١٣٠٥همان، سال  -  ٢٦

 ١٢٣، سند ٢، کارتن  ١٣٠٥شهريورماه 
  27-   US National Archive, Dispatch by Philip and Enclosurs, No. 186, 

October    

5/1926, 891. 001P15/43  

  US National Archive, Letter to Philip by Shaw, November 16/1926  28-  

F.W.891.001P15/43                                                                                                    

  .Ibid, Dispatch by Philip, No. 222, December 2/1926, 891.00/1397.29 -  

  Ibid, Dispatch by Philip, No. 242, January 11/1927, 891.00   30-  

رئيس ارکان  ، تيمورتاش به ١٣٠٥اسناد ارکان حرب کل قشون، سال   -  ٣١
آرشيو موسسۀ مطالعات : تهران( ١٣٠٥شهريورماه  ١٨حرب کل قشون، مورخه 

 ).و پژوهشهاي سياسی
 ٢٤، ارکان حرب کل قشون به تيمورتاش،مورخه ١٣٠٥همان،سال   -  ٣٢

 ٣٥١. ، سند٢، پوشه  ١٣٠٥شهريورماه 
  .خلبان  -   ٣٣
رتاش، مورخه ، رئيس ارکان حرب کل قشون به تيمو ١٣٠٥همان، سال  -  ٣٤
  ٣٥٠. ، سند٢، پوشه  ١٣٠٥شهريورماه  ٢٤
، تيمورتاش به فرج هللا  ١٣٠٥اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی، سال  - ٣٥

، پوشه  ١٣٠٥شهريورماه  -  ٣١مطابق با  ١٩٢٦سپتامبر  ٢٢بهرامی، مورخه 
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 ٣٣٧ -  ٣٣٨، اسناد ٢
مهرماه  ٦، فرج هللا بهرامی به تيمورتاش، مورخه  ١٣٠٥همان، سال  -  ٣٦

  ٣٣٩، سند ٢، پوشه  ١٣٠٥
 .British Records, Hoare to Chamberlain, November 26/1926, FO   37- 

٣٧١/E6324/644/34, telegram of November 19, No. 149. 

 .Ibid  .38-  

    British Records, Clive to Chamberlain, November 17/1926, FO  .39 -   

E6825/92/34/ .371  

  .آنکارا  -  ٤٠
، تيمورتاش به فرج هللا  ١٣٠٥اسناد دفتر مخصوصشاهنشاهی، سال  -  ٤١

     ٣٢٦، ٣٢٧،   ٣٢٨، اسناد٢، پوشه  ١٣٠٥آبانماه  ٢٥بهرامی، مورخه 
علمی،  :تهران(ابوالحسن ابتهاج، خاطرات، به کوشش عليرضا عروضی -  ٤٢

ياسی ايران و تاريخ روابط س. برای آگاهی بيشتر زرگر  ٣٥ - ٣٦،ص ) ١٣٧١
 ٣١٥انگليس در دوره رضاشاه،ص 

  ١٦٣. زرگر،ص.  ٤٣
، تيمورتاش به فرج هللا  ١٣٠٥دفترمخصوص شاهنشاهی، سال  اسناد.  -  ٤٤

 ٣٢٢. سند ٢، پوشه  ١٣٠٥آبانماه  ٢٨بهرامی، مورخه 
 ٢٢، تيمورتاش به فرج هللا بهرامی، از برلن، مورخه  ١٣٠٥همان، سال .   -  ٤٥

 ٣٢٢. ، ش٢، پوشه  ١٣٠٥طابق با يکم آذرماه م ١٩٢٦نوامبر 
،  ١٣٠٥، فرج هللا بهرامی به تيمورتاش، دوم آذرماه  ١٣٠٥همان، سال .   -  ٤٦

 ٣٢١. ، سند٢پوشه 
 ٦، تيمورتاش به فرج هللا بهرامی، از مسکو، مورخه  ١٣٠٥همان، سال .   -  ٤٧

 ٣١٩. ، سند٢، پوشه  ١٣٠٥آذرماه 
، فرج هللا بهرامی به  ١٣٠٥شاهنشاهی، سال  اسناد دفتر مخصوص.   -  ٤٨

  ٣١٨. سند ٢ ، پوشه ١٣٠٥آذرماه  ٨تيمورتاش، مورخه 
آذرماه  ٨، فرج هللا بهرامی به تيمورتاش، مورخه  ١٣٠٥همان، سال .   -  ٤٩

 ٣١٦، سند ٢، پوشه  ١٣٠٥
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، تيمورتاش به فرج هللا  ١٣٠٥اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی، سال .  -  ٥٠
 .و  ٣١٣اسناد  ٢، پوشه  ١٣٠٥آذرماه  ١٥ورخه بهرامی، م

آذرماه  ١٥، فرج هللا بهرامی به تيمورتاش، مورخه  ١٣٠٥همان، سال  -  ٥١
 ٣١١. ، سند٢، پوشه  ١٣٠٥

 ٨، تيمورتاش به فرج هللا بهرامی، از بادکوبه،  ١٣٠٥همان، سال .   -  ٥٢
 ٣٠٧سند   ٢، پوشه  ١٣٠٥آذرماه  ١٦مطابق با  ١٩٢٦دسامبر

آذرماه  ١٦، فرج هللا بهرامی به تيمورتاش، فوري،  ١٣٠٥همان، سال  -  ٥٣
 ٣٠٩. ، سند٢، پوشه  ١٣٠٥

 ٨، تيمورتاش به فرج هللا بهرامی، از باکو، فوري،  ١٣٠٥همان، سال  -  ٥٤
  ٣٠٨، ش ٢، پوشه  ١٩٢٦دسامبر 
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 ١٣٧١ی، علم: تهران. عليرضا عروضی به کوشش. خاطرات. ابتهاج،ابوالحسن. 
، اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی، تيمورتاش به دفتر مخصوص شاهنشاهی،  

 ١٣٠٥آبان ماه  ٢٥مورخه 
 ٣٢٨. ش - ٢- ). آرشيو موسسۀ مطالعات و پژوهشهاي سياسی: تهران( ١٣٠٥

،٣٢٦، ٣٢٧ 
آبانماه  ٢٨شاهنشاهی، مورخه  تيمورتاش به دفتر مخصوص.  - ٢-  ١٣٠٥.

 ٣٢٢. ، ش ١٣٠٥
 ١٩٢٦نوامبر  ٢٢دفتر مخصوص شاهنشاهی، ازبرلن، مورخه  تيمورتاش به. 

 مطابق با يکم
 ٣٢٢. ، ش ١٣٠٥آذرماه  - ٢- ١٣٠٥.
. ، ش ١٣٠٥شاهنشاهی به تيمورتاش، دوم آذرماه  دفتر مخصوص.  - ٢- ١٣٠٥.

٣٢١ 
،  ١٣٠٥آذرماه  ٦تيمورتاش به فرجا بهرامی، از مسکو، مورخه .  - ٢-  ١٣٠٥.

 ٣١٩. ش
 ٣١٨. ، ش ١٣٠٥آذرماه  ٨ بهرامی به تيمورتاش، مورخه فرجا.  - ٢- ١٣٠٥.
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 ٣١٦. ، ش ١٣٠٥آذرماه  ٨هللا بهرامی به تيمورتاش، مورخه  فرج  - ٢- ١٣٠٥.

. ، ش ١٣٠٥آذرماه  ١٥تيمورتاش به فرجا بهرامی، مورخه .  - ٢-  ١٣٠٥.
 ٣١٣و  ٣١٤

 ١٣٠٥ آذرماه ١٥شاهنشاهی به تيمورتاش، مورخه  دفتر مخصوص  - ٢-  ١٣٠٥.
 ٣١١. ، ش

مطابق  ١٩٢٦دسامبر  ٨تيمورتاش به دفتر مخصوص شاهنشاهی، از بادکوبه،   - 
 آذرماه ١٦با 
 ٣٠٧. ، ش ١٣٠٥ - ٢-  ١٣٠٥.
 ١٣٠٥آذرماه  ١٦شاهنشاهی به تيمورتاش، فوري،  دفتر مخصوص  - ٢-  ١٣٠٥.

 ٣٠٩. ، ش
ر دسامب ٨تيمورتاش به رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی، از باکو، فوري، . 

 .، ش ١٩٢٦
.٣٠٨- ٢- ١٣٠٥ 

 ١٩٢٦سپتامبر  ٢٢تيمورتاش به رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی، مورخه . 
 ٣١مطابق با 

 ٣٣٧و  ٣٣٨. ، ش ١٣٠٥شهريورماه  - ٢-  ١٣٠٥.

،  ١٣٠٥مهرماه  ٦به تيمورتاش، مورخه  رئيس دفتر مخصوص.  - ٢- ١٣٠٥.
 ٣٣٩. ش
 ١٩٢٦اوت  ٢٣ تيمورتاش به دفتر مخصوص شاهنشاهی، از مسکو، مورخه. 

 مطابق با اول
 ٠٤٥. ، ش ١٣٠٥شهريورماه  - ٢- ١٣٠٥.

دفتر مخصوص شاهنشاهی به تيمورتاش، مسکو، مورخه نهم شهريورماه . 
 .، ش ١٣٠٥

.٢/١٢٣- ١٣٠٤ 
، اسناد ارکان حرب کل قشون، تيمورتاش به رئيس ارکان حرب کل قشون، 

  ١٣٠٥شهريورماه  ١٨مورخه 
 ٣٥١. ش - ٢- ). العات و پژوهشهاي سياسیآرشيو موسسۀ مط: تهران( ١٣٠٥
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 ٢١/ و روابط خارجی ايران بر اساساسناد نو يافته  عبدالحسين تيمورتاش
شهريورماه  ٢٤ارکان حرب کل قشون به تيمورتاش، مورخه .  - ٢-  ١٣٠٥.

 ٣٥١. ، ش ١٣٠٥
 ١٣٠٥شهريورماه  ٢٤رئيس ارکان حرب کل قشون به تيمورتاش، مورخه .  - ٢- 

 ٣٥٠. ، ش
: تهران. عصر بيخبري يا تاريخ امتيازات در ايران. تيموري، ابراهيم.  ١٣٠٥.

 ١٣٣٢اقبال، 
. تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در دورة رضاشاه. زرگر، علی اصغر

 ١٣٧٢معين، . پروين و: تهران. ترجمۀ کاوه بيات
. »  قربانی منافع ايران در خليج فارس: تيمورتاش. «ضميمه مجله (مجلۀ تاريخ 

 زرگري نژاد، غالمحسين
 ١٣٨٤، اسفند ٤شماره ). دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران -  ١١٩.

 ١٤٠،ص 
ترجمۀ . روس و انگليس در ايران؛ پژوهشی دربارة امپرياليسم. زاده، فيروز کاظم

 :تهران. منوچهر اميري
 ١٣٥٤فرانکلين، . 
 ١٣٦٢نشر ناشر، : تهران .٣ج . تاريخ بيست سالۀ ايران. مکی، حسين. 

. » ديپلماسی تيمورتاش در قبال شوروي و انگلستان . «پاياننامۀ کارشناسی ارشد 
 وحيدي راد، ميکائيل

  ١٣٨٨دانشگاه شهيد بهشتی، . رشتۀ تاريخ ايران دورة اسالمی. 
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 دوازدهم فصل

  
  بحرين  مسئله و تيمورتاش

  
  م١٩٣٤تا  ١٩٢٧/ش١٣١٢تا  ١٣٠٦

:  می نويسند»تيمورتاش ومسئله بحرين« اميرشيخ نوری؛ابوذرخسروی درمورد 
ان بر بحرين های سياسی دولتمردان ايران، در اثبات حاکميت اير بررسی تالش

هايی است که از جان و مال خود، درراه  اثبات وجود شخصيت های بارز ازنمونه
تيمورتاش از رجال سياسی ايران عصر پهلوی . اعتالی اين سرزمين گذشتند

وی در اين . اول و وزيردربار وقت و شخص شماره دو دولت پهلوی  اول بود
عنوان نماينده ويژه  م، به١٩٣٤تا  ١٩٢٧/ش١٣١٢تا  ١٣٠۶مدت، از سال 

رضاشاه درنقش ديپلماتی کارکشته ماموريت يافت به هر طريق ممکن، حاکميت 
تيمورتاش دراين راه، . فارس به اثبات برساند ايران را برجزاير وبنادرخليج

، )Kliue(به مذاکرات او با کاليو . منازعه سياسی با انگلستان را در پيش گرفت
کمتر توجه شده است؛ اما اين امکان وجود دارد که  نماينده انگلستان، در منابع

. هايی از اين جريان را بازبينی کرد براساس برخی اسناد و منابع موجود، گوشه
ای  طرح مسئله بحرين، در مقطع حضور تيمورتاش در دربار رضاشاه، به نتيجه

ای  ندهکن نرسيد؛ اما اقدامات اودرزمينه معامله برسربحرين با انگليس، نقش تعيين
دراين تحقيق با . المللی دوره پهلوی دوم داشت ای وبين درسياست منطقه

دنبال پاسخ به  گيری از اسناد تاريخی، به رويکردی توصيفی و تحليلی و با بهره
اين سوال هستيم که اقدامات تيمورتاش در مناقشه ايران و انگليس، داير بر 

تنداتی بود و چرا اين ادعا به ادعای مالکيت ايران بر بحرين، متکی بر چه مس
واسطه  عنوان ديپلماتی فعال وبه ناکامی کشيد؟ فرض براين است که تيمورتاش،به

پيوند نزديک با شخص رضاشاه، زبان گويای حکومت پهلوی در موضوع 
  .                                            ً                   بحرين بود؛ هرچند اين گستردگی اختيارات نهايتا  از عوامل حذف او شد
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 مقدمه 
 

ترين مسائل  ه موضوع جزيره بحرين، يکی از مهمدر دوران حکومت رضاشا
های طوالنی ميان اين دو کشور  بحث درروابط ايران وانگلستان بود که کشمکش

الجيشی  درآن دوران، بحرين برای انگلستان اهميت سوق. را به همراه آورد
فارس  جزيره عربستان وديگر مناطق خليج بسياری داشت وپل ارتباطی شبه

ت؛همچنين يکی ازايستگاهای مهم تدارکاتی نيروی دريايی رف شمارمی به 
فارس در  ديگر، دولت پهلوی سياست فعالی درقبال خليج ازسوی. انگلستان بود

لذا، اعاده حاکميت ايران بر بحرين و تثبيت قدرت ايران در آنجا . پيش گرفته بود
  بدين. اشدفارس ب توانست علل مهمی، برای احيا قدرت تاريخی ايران درخليج می

ها و  های ايران برای حل مسئله بحرين دراين دوران، کشمکش منظور، تالش
از آنجا که دولت . های سياسی طوالنی ميان ايران وانگلستان را موجب شد چالش

ايران هميشه بر اين عقيده بود که بحرين جزء الينفک ايران بوده است، به ناچار 
اکيد بر تعلق بحرين به ايران و تاکيد بر ت. ملل ارجاع داده شد قضيه به جامعه

مسئله جزاير، ازجمله اقدامات ايران در آن دوران بود که تيمورتاش مسئوليت 
منظور مبارزه با قاچاق کاال که در سواحل  دولت ايران به. آن را بر عهده داشت

فارس استفاده  شدوبا توجه به اينکه قاچاقچيان ازجزايرخليج جنوبی کشورانجام می
اين اقدام . فارس توسعه دهد کردند برآن شد که حاکميت خود را بر جزايرخليج می

شدن دوباره مسئله بحرين وديگر جزاير را در روابط بين ايران و  مطرح
با وجود کمبود منابع و اسناد تاريخی، درخصوص تحوالت . انگلستان باعث شد

دربار رضاشاه، در  خصوص در ارتباط با تاريخی ايران دردوره پهلوی اول وبه
های سياسی آن دوره صورت گرفته  های اخير مطالعاتی درباره شخصيت دهه

درخصوص پهلوی اول و تيمورتاش، در منابع اطالعاتی وجود دارد که . است
در . اند صورت موضوعی به بررسی جوانب مختلف نپرداخته يک به البته هيچ

عنوان يکی ازاضالع مثلث  منابع مربوط به آن دوره، تيمورتاش همواره به
های  تحقيقات مجزايی که درخصوص شخصيت. قدرت، درکنار داورقرار دارد

های متفاوتی بررسی  درباری و شخص تيمورتاش صورت گرفته او را با چهره
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طلب و برخی ديگربا  عنوان شخصيت فاسد و قدرت برخی او را به. اند کرده
های مختلف، فردی جسور  درزمينه های وی در تامين منافع ايران مالحظه تالش

» صعودوسقوط تيمورتاش«درميان تحقيقات موجود، کتاب.اند وکوشامعرفی کرده
خورد؛ البته نويسنده  بيش از همه به چشم می) ١٣٧٩(االسالمی  نوشته جواد شيخ

اين اثر را بيشتر با توجه به اسناد محرمانه وزارت خارجه انگليس تدوين کرده 
با عنوان  ی که دراين خصوص صورت گرفته استتحقيق ديگر. است

است که با ) ١٣٧٢(تاليف باقر عاقلی » تيمورتاش در صحنه سياست ايران«
نيز ) ١٣٨٢(نژاد  غالمحسين زرگری. پردازد ديدگاهی انتقادی به موضوع می

به بررسی » قربانی منافع ايران در خليج فارس: تيمورتاش«ای با عنوان در مقاله
. پردازد ها در حذف او می فارس ودسيسه انگليسی مورتاش درخليجهای تي تالش

های دوره پهلوی  در اين خصوص، همچنين در خاطرات سياسی برخی شخصيت
درميان اسنادسياسی ورسمی انگلستان، ازجمله مجموعه . مطالبی ارائه شده است
در که در اصل اسناد ديپلماتيک  ١٩٦٦تا  ١٨٢٠فارس   چند جلدی ايران وخليج

فارس است، نيز مطالب مفيدی ارائه  روابط ايران وانگليس درخصوص خليج
فارس،  درمقاالت باموضوع مناسبات ايران وانگلستان وبا محور خليج. شده است

ای  اما در اين ميان، تاکنون مقاله. به شخص تيمورتاش اشاراتی شده است
پرسش . استصورت مجزا به بررسی نقش تيمورتاش در مسئله نپرداخته  به

اساسی اين تحقيق اين است که اقدامات تيمورتاش در مناقشه ايران و انگليس، 
دايربرادعای مالکيت ايران بر بحرين متکی بر چه مستنداتی بود و چرا اين ادعا 
به ناکامی کشيد؟ فرض غالب براين است که ايران در دوره پهلوی اول، سياست 

تجديد حاکميت ايران بر جزايروبنادرآن فعالی را در قبال مسائل خليج فارس و
اقدامات تيمورتاش برای اعاده حاکميت قطعی ايران درخليج . درپيش گرفت
                   ً                          م، آغاز شد و نهايتا  به يک دوره، مذاکرات فعال ١٩٢٧/ش١٣٠٦فارس، از سال

ش، ادامه  ١٣١٢   /م١٩٣٢منجرشدکه تاسال  ديپلماتيک بين ايران وانگليس
علل مختلف تيمورتاش شاهد نتيجه درخور توجهی از وجود، به  بااين. يافت

 .مذاکرات فشرده خود نبود و درنهايت، اقدامات او با شکست مواجه شد
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 تيمورتاش و پهلوی

 
های  خان نردينی که بعدها به تيمورتاش شهرت يافت، از شخصيت عبدالحسين

يد و گيری ايران جد وی نقش مهمی، در شکل. سياسی ايران دوره پهلوی است
عبدالحسين در قريه . قدرت سياسی واقتصادی آن دردوره پهلوی اول داشت

نژاد،  زرگری(ای روستايی متولد شد  تيمورتاش ازتوابع بجنورد ودرخانواده
های سياسی  بندی تاثير دسته که تبار اشرافی نداشت، تحت ازآنجايی). ١٣٨٢:١٢١

م،  در ١٩٠٩/ق١٣٢٧ال او در س. دوران گذاراز قاجار به پهلوی قرار نگرفت
عنوان نماينده قوچان پا به عرصه سياست  دوره دوم مجلس شورای ملی، به

پس ازانحالل مجلس دوم، به خراسان بازگشت و به سردارمعظم ملقب . گذاشت
دردوره سوم مجلس، . واندکی بعد به رياست قشون خراسان منصوب شد

مجلس، به حکومت گيالن  عنوان نماينده قوچان وارد مجلس شد وبا انحالل به
وی دراين مجلس عضو . سردارمعظم در مجلس چهارم نيز حضور يافت. رسيد

دنبال کودتای سال  به). ١٠: ١٣٧٨االسالمی،  شيخ(حزب سوسياليست بود 
های سايسی  يابی رضاخان،تيمورتاش به علت گرايش م و قدرت١٩٢٠/ش١٢٩٩

اواز مشوقان پايان حکومت . شدگرايانه، به سردارسپه نزديک  های ملی و انديشه
م، در کابينه سوم مشيرالدوله، با منصب ١٩٢٥/ش١٣٠٤قاجاريه بود و در سال 

وزارت دادگستری ودرکابينه دوم و سوم سردارسپه، در وزارت فوايد عامه 
م، به پايان ١٣٠٤/١٩٢۵آبان ٩عمر سلسله قاجاردر . وارد نظام ديوانی شد

رضاشاه فرمانی صادر شد مبنی بر اينکه آذرهمان سال، ازطرف ٢٨در. رسيد
و  ١٢: ٢٥٣٥دشتی، (خان تيمورتاش واگذار شود  وزارت دربار به عبدالحسين

کرد، در  عنوان وزير دربار خدمت می هايی که به تيمورتاش در تمام سال). ١٣٦
لت عترين  مهم). ١٠:١٣٧٨االسالمی،  شيخ( بود نماينده نيشابور مجلس نيز

گرايانه، استبداد رضاخانی را  اراين بود که به علت خوی ملیپيشرفت او دردرب
مکی، (ديد  برای استقالل و نجات ايران از دست روسيه و انگليس مفيد می

گاه دستگاه حاکم به  های روستايی بود و هيچ تاش ازخانواده تيمور). ٦٥: ١٣٦٢
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مداری در رو، نظرهای او در دوره زما های اوديدگاه منفی نداشت؛ ازاين سياست
االسالمی،  شيخ(گذاشت  وزارت دربار، تاثيرمهمی بر تصميمات رضاشاه می

کرد  ها نيز مداخله می باوجوداينکه در کار ديگر وزارتخانه). ٩٩تا  ٩٧: ١٣٧٩
تيمورتاش «: نويسد دشتی دراين باره می).١٣٦١:٤٧٢مخبر،(شد  شاه مانع اونمی

که ] هايی را آن... [ربار بوددار وزارت د در ظرف آن دو سال اول که عهده
بهار، (» توانند در سياست نظری داشته باشند بيرون کرد کردند می خيال می

ای ملی از رضاخان، تمايل  به اين علت بود که ارائه چهره). ٩۵تا  ٩٣: ١٣٦٣
وزير دربار در تمامی ). ٧٨: ١٣٥٨مليکف، (اوبه شاه ايران را موجب شد 

ستان، ازهمان ابتدا تا زمان دستگيری، حضور فعال دوره مذاکرات ايران و انگل
  ).١٢٣: ١٣٨٢نژاد،  زرگری(داشت 

  
 فارس خليج در ايران دريايی نيروی و تيمورتاش 

 
تيمورتاش ازهمان ابتدای حضور در دربار، به مسائل خليج فارس توجه کرد 

درآن زمان، دولت ايران ).  Amirahmadi, 1996: 47 , 48؛ ٩٤: ١٣٦٣بهار، (
های خود، درخصوص جزاير و بنادر جنوبی دست به تحرکاتی  در ادامه سياست

دراين خصوص، . زد که تشکيل نيروی دريايی نمودی از اين برنامه بود
رضاخان قبل ).  ٧٨: ١٣٥٨مليکف، (تيمورتاش نيز نقش بارز خود را ايفا کرد 

فارس  خليجگذاری، درمسافرتی که به جنوب رفت متوجه کمبود کشتی در  از تاج
او برای عبوراز بوشهر به خرمشهر، پس از يک انتظار طوالنی، مجبور . شد

 ٢٠٠٠: ٣٩٥  - &  ٣٩٨  ٦١٧ - ٦٥٥(شد با کشتی تجاری انگليسی سفر کند  

Burdett & Seay.( خزعل نيز اين کمبود کامال  احساس  پيشتردرقضيه شيخ       ً                       
جرای عمليات دريايی با وجود سرکوبی اين شورش، ناتوانی ايران در ا. شد می
خوبی نمايانگر بود واين عوامل، لزوم ايجاد نيروی دريايی را بيشتر محسوس  به

که رضاخان  م،زمانی١٩٢٣/ش١٣٠٢پيشتردرسال).١٣٥٠:٧٧٩رائين،(کرد  می
فرمانده نيروهای نظامی ايران بود،احکامی به نيروهای نظامی مستقر در 

لباس مخصوص و استفاده از درجات  ها ابالغ کرد که آنان را به پوشيدن کشتی
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: ١٣٨٤؛ وثوقی، ٤٦٣: ١٣٨٠نيا،  مهدی(ساخت  نيروی دريايی موظف می
با استقرار حکومت پهلوی، تقويت نيروی دريايی در دستور کار قرار ). ٥١٥

آهن سراسری و اتصال تهران به خورموسی و  رضاشاه با ساخت راه. گرفت
زمان، فعاليت ايران  هم. نيز توسعه دادبندرشاهپور، بندربوشهروبندرعباس را 

در منطقه وتالش برای تثبيت قدرت سياسی باعث شد که روابط ايران و انگليس 
حمايت رضاشاه مأمور تحکيم مواضع   درواقع، تيمورتاش تحت. متحول شود

هايی به مسئوالن  تيمورتاش در اين مقطع بارها با نامه. فارس بود ايران درخليج
رو، برای خريد کشتی  کرد و ازاين تاسيس نيروی دريايی تاکيد میوقت، برلزوم 
م، عازم اروپا شد و چند فقره قرارداد  ١٩٢٨/ش١٣٠٧درسال . به اروپا رفت

کشتی کوچک مظفری ).  ١٠۶تا  ١٠۴:  ٢٠٠٥ماتير، (خريد کشتی امضا کرد 
ن عصر عنوان پايه نيروی دريايی ايرا که از دوره قاجاريه باقی مانده بود، به

همچنين، پس ازسرکوبی غائله خزعل، سه کشتی او به . پهلوی قرارگرفت
اسفند  ٢٩در ). ٣٧٩تا  ٣٧٦: تا رسايی، بی(ناوگان نيروی دريايی پيوست 

ملی تصويب شد و  شورای م، بودجه نيروی دريايی در مجلس١٩٢٧/ش١٣٠٦
ت ،  پس از بازگشت تيمورتاش از اروپا، سفارش ساخ١٩٢٨/ش١٣٠٧در سال 

ِ  تنی به کارخانجات ناپل   ٣٢٠فروند ناو توپدار  ۴تنی و  ٩٥فروند ناوشکن ٢                     
مأمور تماس و پيگيری  ايتاليا داده شد و يک افسرايرانی، به نام اردشيرسپهبدی، 

برای داشتن نيروی دريايی، غير ). ٧٨٠: ٢/ ١٣٥٠رايين،(بادولت ايتالياشد 
يازبود؛ بنابراين، افسران جوان ازناو، به دريانوردان باتجربه وآزموده نيز ن

برای آموختن فن دريانوردی و گذراندن دوره مهندسی دريايی و فرماندهی، به 
ايتاليا اعزام شدند تا دردانشکده دريايی اين کشورتحصيل و کسب مهارت کنند 

)Amirahmadi,1996: 58  ؛Bavand,1994:84  .( اولين گروه اعزامی، در سال
سيم، برق، ملوان و سکان را در  ی مانند موتور، بیهاي ، دوره١٩٢٧/ش١٣٠٦
 ها شدن کشتی زمان باساخته م، هم١٩٣٠/ش١٣٠٩گذارندند؛همچنين درسال  ايتاليا 
ِ                                        فرماندهی سرگرد توپخانه،غالمعلی بايندر،عازم ايتالياشدند  ای تحت ،عده  رايين(             

تمان با تعليم و آموزش افسران و دانشجويان ايرانی، ساخ). ٧٨٢/ ٢: ١٣٥٠،
ها  م،  ناو١٩٣١/ش١٣١٠کرد؛ باالخره در سال  های ايران نيز پيشرفت می ناو
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نفر سرباز از ٢٥٠. سوی ايران آماده شدند برداری و حرکت به برای بهره
های مخصوص  ها، مانور طور عملی روی ناو خرمشهربه ايتاليا روانه شدند تا به

م، اين ناوها به ١٩٣٢/ ش١٣١١دريايی رافراگيرند؛باالخره درخرداد سال 
فرماندهی ناخداغالمعلی بايندرکه رضاشاه اورابه سمت فرماندهی نيروی 
دريايی جنوب منصوب کرده بود از راه کانال سوئز، دريای سرخ، اقيانوس هند 

: ١٣٧٣؛ خليلی، ١٠٩: ١٣٣٣مقتدر، (فارس وارد شدند  و دريای عمان به خليج
گروه جداگانه کار خود را آغاز کرد؛ فارس، در سه  نيروی دريايی خليج). ١٣٧

ناوهای ببرو . تنی بود١٠٠٠تنی وهمای ٩٥٠دسته اول ناوهای ببر و پلنگ 
توپ مسلسل ٢متری و   ميلی ٧٦توپ ٢متری و ميلی١٠٤توپ٢پلنگ ظرفيت

در . شدند  َ                        ت ن مالح و گروهبان اداره می٧٢ َ         ت ن افسر و ٧سنگين را داشتند و با 
آسايش، برای استراحت و زندگی افسران  تعبيه شده  اين ناوها تجهيزات و لوازم

ً                                              از ناو هما که تقريبا  فرسوده شده بود و امکان حرکت نداشت برای تقويت . بود                     
رسايی، (شد  عنوان آموزشگاهی دريايی استفاده می داران فنی، به کادر درجه

تنی شاهرخ، شهباز، سيمرغ و کرکس بود ٣٢٠های  دسته دوم ناو). ٣٩٣: تا بی
متری بودند  ميلی٦/٧قبضه مسلسل سنگين ٢متری و  ميلی٧٦توپ ٢      ّ     که مسل ح به 

های  سيم، نورافکن، قايق نجات، اطاق و به تناسب ظرفيتشان، وسايلی از قبيل بی
دستة سوم که به دستة ساحلی . داشتند... ، درمانگاه و خواب وغذاخوری، حمام

به نام شاهين را شامل تنی ١٧١ناوچه ١تنی و ٤٠٠بر ناو يدک١معروف بود، 
آوری مين در پاشنه آن قرار  کن بود و دستگاه جمع جمع اين ناوچه مين. شد می

). ١٣٨: ١٣٨١اسدی، (شد  متر بود و در آغاز پهلوی ناميده ١داشت و آبخورآن 
حفاظت ازسواحل : ترين علل ايجاد نيروی دريايی دراين زمان عبارت بوداز مهم

نظارت بر امور بحرين وديگر جزاير؛ جلوگيری  سازی برای و جزاير؛ زمينه
از قاچاق کاال؛ جلوگيری ازمهاجرت ايرانيان ساکن مناطق جنوب؛رونق تجارت 

های افرادی همچون تيمورتاش و با  ترتيب، با تالش بدين. در مناطق جنوب
حمايت رضاشاه، هسته مرکزی نيروی دريايی ايران با چندين افسر جزء و 

). Amirahmadi, 1996: 24-25(گذاری شد  د کشتی و ناو پايهای مالح و چن عده
تاکيد بر تعلق بحرين به ايران و تاکيد بر مسئله جزاير، ازجمله اقدامات بعدی 



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٤٩٠                                              ١٦       ت م

  

  

منظور مبارزه با قاچاق کاال که در  همچنين، دولت ايران به. تيمورتاش بود
جزاير  شد وبا توجه به اين مطلب که قاچاقچيان از سواحل جنوبی انجام می

فارس  کردند برآن شد که حاکميت خود را بر جزاير خليج فارس استفاده می خليج
خليج فارس  زنی درسواحل طی گشت).٢٥٨و١٣٧٢:٢٥٧زرگری،(گسترش دهد

دولت ايران با . ، در جزيره تنب يک قايق باربری متعلق به اتباع دبی توقيف شد
کاالهای مکشوفه را به حاکميت ايران است  اين استدالل که جزيره تنب تحت

های  اين اقدام درحالی صورت گرفت که چندی پيش نيز، قايق. فروش رساند
شدن  اين عمل باعث مطرح. نيروی دريايی ايران در اطراف جزاير ديده شدند

دوباره مسئله جزاير در روابط بين ايران وانگلستان شد و جريانی از مذاکرات 
تيمورتاش . فارس مطرح شد جزاير خليجميان دو کشور، درموضوع حاکميت بر 

 ).٦٧: ١٣٨٠موحد،(ازطرف ايران مامور مذاکره با انگليس شد 
  

 فارس خليج بنادر و جزاير و تيمورتاش
 

های ورودی دريايی و  اعمال سياست تثبيت حاکميت قانونی ايران بر لنگرگاه
المللی  نای، ازجمله نخستين اقدامات تيمورتاش برای اعاده حقوق بي رودخانه
 درسومين سال سلطنت پهلوی، هيئت وزيران دستور.رفته ايران بود ازدست

فارس ابالغ کردند که  العملی رابه تمام مقامات ايرانی دربنادروجزاير خليج
فارس  پس،هيچ کشتی خارجی بدون کسب مجوزحق پهلوگيری دربنادر خليج ازآن

 روشد رخارجه انگلستان روبهاين اقدام دربدوامر،با مخالفت وزارت امو. راندارد
موقعيت . ای جزپذيرش مذاکرات مستقيم با ايران نداشتند ها چاره ؛ اما انگليسی

الملل و تقويت نيروی دريايی ايران و رواج روحيه  جديد، از جمله اوضاع بين
داد  گرايی، تيمورتاش را درمذاکرات با کاليو در موقعيت خاصی قرار می ملی

)Adamiyat, 1954: 249-254 .( تيمورتاش با استفاده از اين فرصت، ابتکارعمل
، به سفير انگلستان اطمينان ١٣٠٧/١٩٢٨ارديبهشت ٩را دردست گرفت ودر

فارس خواهد بود و  دنبال اعاده حاکميت خود بر خليج پس، به داد که ايران ازاين
سررابرت . عمل خواهد آورد های الزم را به برای تغييروضع موجود، تالش
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عنوان نماينده انگلستان  پس به يو، وزيرمختارانگلستان در ايران، که ازاينکال
ماموريت مذاکرات با تيمورتاش را برعهده داشت در همان ابتدای کار، در 
گزارشی به مستر آستين چمبرلين، وزير خارجه انگلستان، آورد که عمده حرف 

است و پافشاری بر  فارس به ايران وچرای جزاير خليج چون تيمورتاش تعلق بی
اند  صورت غيرقانونی اشغال کرده ها جزايررا به اين موضوع که انگليسی

)Burdett & Seay, 2000: 620 , 619.( 
 

اقدام تيمورتاش درزمينه بنادر و جزاير، از همان آغاز ورود او به عرصه 
م، حاکم ايرانی بنادر و جزاير خليج ١٩٢٧/ش١٣٠٦درسال . سياست نمودار شد

ها در بنادر را  وآمد کشتی هايی به دربار  وضعيت نابسامان رفت س، در نامهفار
به درخواست تيمورتاش، حاکم بنادر و جزاير مستقر در بوشهر . تشريح کرد

های خارجی بدون اعالم قبلی حق ورود به بنادر  يک از کشتی اعالم کرد که هيچ
ايرانی بنادر خليج فارس به دستور تيمورتاش، حاکم . و خروج ازآنجا را ندارند

های انگليس  از نماينده انگلستان دربوشهر خواست که ورود و خروج تمام کشتی
همچنين تمام مقامات ايرانی در بنادر و جزاير . را قبل از حرکت اطالع دهد

های خارجی، در اسکله آبادان برای  موظف شدند تا ازپهلوگيری کشتی
اين قوانين خوشايند انگليس نبود و حتی . گيری بدون مجوزجلوگيری کنند سوخت

        ً                    ها شديدا  اعتراض کرد؛ اما پس  وزارت خارجه اين کشور، به اين دستورالعمل
از مشاهده جديت مقامات ايرانی دراين زمينه، به ناچار راهی جز مذاکره مستقيم 

، ١٣٨٤وثوقی، ؛ Morcy, 1987: 12(نيافت  وفصل مسائل به وجود آمده  و حل
وزيردارايی ايران نيزبا تاييد موضع تيمورتاش و حاکم بنادر  ).۴٩٨و ۴٩٧

خلوت  خصوص دربندر روبه رشد آبادان که به حيات اعالم کرد که اين وضع، به
تيمورتاش . گيری بيشتری اعمال خواهد شد ها تبديل شده بود، با سخت انگليسی

وضعيت ادامه تنها اين  درمقابل اعتراض وزير خارجه انگلستان اعالم کرد که نه
خواهد يافت بلکه ايران وجود شعب اداره بنادربصره وغيره رادرايران 

اسناد و مکاتبات (الملل است  شناسد واين وضع خالف حقوق بين رسميت نمی به 
زمان، يکی ازاقدامات مهم تيمورتاش در دوران  هم). ٩٧: ١٣٨٣تيمورتاش، 
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ها بود که در مقايسه  با  یاش امضای قرارداد جدی گمرکی با انگليس زمامداری
گونه اقدامات  های بعد، اين دردوره.های پيشين، حقوق ايران را لحاظ کرد قرارداد

ها با او و درنهايت عزل و مرگ او به  تيمورتاش نقش مهمی در دشمنی انگليسی
مسئله تأسيس خط هوايی ازديگر موضوعات روابط ميان . دست رضاخان داشت

م، ١٩٢٨/ش ١٣٠٧های بعد از  ها بود که تا سال سالايران و انگليس دراين 
 دولت انگلستان درنظرداشت خط هوايی ميان مصرو.همچنان ادامه يافت

منظور، با   بدين. فارس احداث کند را ازطريق بصره وخليج)کراچی(هندوستان 
م، ازايران درخواست استقرار سرويس ١٩٢٥/ش ١٣٠٤تيرماه ٢٣يادداشتی در

تا  ١٧، ش٤ش، ک ١٣٠٦ناد وزارت امور خارجه ايران، اس(مزبور را کرد 
های خود به لندن، همواره  دراين زمان، کارگزاران انگليسی در گزارش). ۵٠

يابی انگلستان به مقاصد سياسی و تجاری  تيمورتاش را يکی ازموانع دست
اقدام بعدی تيمورتاش، در زمينه ). ٩٢و  ٩١: ١٣٧٩االسالمی،  شيخ(دانستند  می

در اين ). ١٩٥: ١٣٧٢زرگری، (توان در قضيه اروندرود ديد  فارس را می خليج
ها و شيوخ قبايل جنوب  ها باايجاد روابط نزديک با بختياری دوره، انگليسی

 ,Amirahmadi(ها،قصداعمال نفوذبيشتردرتجارت اروندرودراداشتند عراقوکعبی

گيری  شکل زمان با ش، هم١٣٠٢/م١٩٢٣رو، درسال ازاين ). 48-52 : 1996
شناختن اين کشور و مذاکره برسرتعيين  رسميت کشور جديد عراق تيمورتاش به

: ١٣٧٢زرگری،(مرزها را منوط به تعيين وضعيت حقوقی اروندرود دانست 
االسالمی درکتاب صعود و سقوط تيمورتاش، درباره ديدگاه اوبه  شيخ). ٧٩

رلن ارائه کرده است، ای که کاليو به چمب اروندرود معتقد است که طبق نامه
وسيله تيمورتاش اعتراض  کاليو به بهبودی اوضاع تجاری در خورموسی، به

شرکت نفت  کرده وادامه اين وضع را به ضرر تجارت انگلستان در آبادان و 
خورموسی دراين زمان، . ايران و انگليس و تجارت اروند و بصره دانسته است

کرد و تيمورتاش سعی  ا طی میتوسط تيمورتاش روند توسعه و آبادانی ر
ها را در آبادان و  دادن به تجارت اين منطقه، انگليسی کرد تا با رونق می

آهن از  همچنين، طرحی برای تاسيس راه. اروندرود به پای ميز مذاکره بنشاند
 ).٨٥: ١٣٢٧ملکوتی، (خورموسی به مناطق مرکزی ايران در دست اجرا بود 
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فارس، مربوط به قضيه  ش درزمينه مسائل خليجيکی ديگرازاقدامات تيمورتا
کردند به هر نحو ممکن، اجازه تاسيس پايگاه  ها سعی می انگليسی. جاسک بود

هوايی را از ايران بگيرند و تيمورتاش پس از مقاومت سخت، تنهاموافقت 
درزمينه ). ٢٠٩:  ١٣٧٢زرگری،(مدت سه سال باشد کردکه اجاره زمين فقط به

ش، نيز تيمورتاش نقش ١٣١٢/م١٩٣٣داد دارسی و قرار داد نفت و فسخ قرار
مهمی داشت و همواره از حقوق کارگران و بوميان جنوب ايران، در مقابل 

 ,Toye؛ ٥٣و  ٣١: ١٣٦٢گذشته چراغ راه آينده، (کرد  مسئوالن شرکت دفاع می

 جزيره هنگام از ديگر مسائل مناقشه ميان ايران وانگليس دراين). 244/4 :1993
ای  يافت وبه درجه روزافزايش می نفوذ انگليس دراين جزيره، روزبه. ها بود سال

رسيده بود که درجزيره بدون اجازه از دولت ايران، مرکز بحريه وساختمان 
های جنگی وهواپيماهای  سيم احداث شده بود وکشتی تلگراف و تلفن و بی

، ١٣٠٦، ٣٦ن، س المتي روزنامه حبل(وآمد مشغول بودند  انگليسی، به رفت
خليفه  ازاواخر دوره نادرشاه، بحرين در دست خاندان آل).  ١٩و  ١٨: ٢٠ش
فارس  های عتوبيان بودند که از نجد، به سواحل خليج خليفه يکی از شاخه آل. بود

اين گروه، در ابتدا حاکميت ايران بربحرين را برای خود . مهاجرت کردند
توجهی دولت مرکزی  واسطه کم ه و بهداشتند؛ اما ازدوره قاجاري مفروض می

علت نبود کشتی، برای   های ارسالی شيوخ بحرين که بيشتربه ايران، به نامه
الحمايگی انگليس با شيوخ  وآمد به آنجا بودزمينه برای انعقاد معاهدات تحت رفت

پس، تا  انگلستان ازآن. ق، فراهم شد١٢٧٩/ م١٨٦١خصوص ازسال  بحرين، به
الحمايگی با شيوخ  هلوی توانست با انعقاد قراردادهای تحتاستقرارحکومت پ

پس . عنوان قيم شيوخ به تثبيت برساند سواحل جنوبی موقعيت خودرا به
 .عنوان قدرت برترسواحل جنوبی مطرح بود اول، انگليس به جهانی ازجنگ
فارس، در دوران پهلوی اوج   های انگليس دربحرين وسايرمناطق خليج دخالت

گيری جريان مقابله با استعمار، درميان اهالی  زمان بود با شکل ين همگرفت و ا
، ٣١المتين، س  روزنامه حبل(های بعد به کرات بروز يافت  بحرين که دردهه

های مخالف وبرای  دولت انگلستان برای مقابله با جريان). ١٤:١٦، ش١٩٢٣
شيوخ محلی العمل حکام و آنکه به اعمال خود مشروعيت ببخشد و همچنين عکس
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های مختلف، با شيوخ قراردادهای امنيتی منعقد کرد و  را برنيانگيزد به بهانه
جزيره ). Toye, 1993: 378-384(خود را ملزم به تامين امنيت شيوخ دانست 

برانگيز در روابط ايران و انگليس، دردوران  بحرين يکی از مسائل مهم و بحث
های طوالنی ميان ايران وانگلستان  سلطنت رضاشاه و بعد از آن بود که کشمکش

 عيسی، در هنگام مسافرت به ايران وروی  باعزل شيخ. همراه آورد را به
َ    ح م دبن کارآمدن شيخ خليفه، نفوذ انگلستان دراين جزيره روبه افزايش  عيسی آل َ 

حکومت پهلوی سياست فعالی را درقبال ). ٤٩٩: ١٣٨٤وثوقی، (گذاشت 
؛ لذا، اعاده حاکميت ايران بر بحرين و تثبيت قدرت گرفته بود فارس درپيش خليج

فارس  توانست نمود بارزی از اعاده حاکميت ايران درخليج ايران درآنجا، می
ادعای ايران به علت وجود تعداد بسياری از ). ۵٠٠: ١٣٨۴وثوقی، (باشد 

های ايران برای  بنابراين، تالش. گرفت االصل درآن منطقه قوت می نفوس ايرانی
های سياسی طوالنی ميان  ها وچالش مسئله بحرين دراين دوران، کشمکش حل

تا پيش ازکودتای ). ٨٠: ١٣٧٨االسالمی،  شيخ(ايران وانگلستان را موجب شد 
باردرصدد اعاده حاکميت خود، بر بحرين  م، دولت ايران يازده١٩٢٠/ش١٢٩٩

زرگری، (نرسيد جايی  برآمد و هربارتالش ايران، در برابر مخالفت انگلستان به
بعد از کودتا ). Burdett & Seay, 2000: 557 , 558؛ ۵۵٨و  ۵۵٧؛ ٢٤٦: ١٣٧٢

ش، انگلستان از ايران خواست ١٣٠١/م ١٩٢٢درسال . نيز اين روند ادامه يافت
از ادعای خود، دربارة بحرين دست بردارد؛ ولی وزير امور خارجه وقت 

اضر است مسئله حاکميت نپذيرفت ودرعوض، اعالم کرد که دولت ايران ح
خود، بر بحرين را به حکميت يک هيئت بررسی گذارد و رأی اين هيئت را 

: ١٣٧٢زرگری، (ولی انگلستان از پذيرش چنين طرحی سرباززد . بپذيرد
اززمانی که خبر انعقاد قراردادهای انگلستان با اميرنجد، برسرسواحل ). ٢٤٧

  ).Toye, 1993: 2/133(يد يافت فارس منتشر شد تالش ايران تشد خليججنوبی 
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 )کاليو و تيمورتاش مذاکرات( بحرين سر بر منازعه تشديد
 

ش بين سرپرسی کاکس، نماينده انگلستان مقيم در خليج ١٣٩۵/م١٩١٥در سال 
ژوئيه ١٨ای منعقد شد و اين معاهده را در تاريخ  فارس، و سلطان نجد معاهده

. ندوستان و حکومت آنجا تصويب کردالسلطنه ه ش، نايب١٢٩۶/م١٩١٦سال 
، بين ١٣٠٦ارديبهشت ٢٩/م ١٩٢٧مه ٢٠همين منوال، در معاهده ديگری به

انگلستان و حجاز در جده منعقد و در آن استقالل عمل شيخ بحرين عنوان شد 
ملل بود و  که ايران عضو جامعه ازآن جايی).  ٢۴٨و  ٢٤٧:  ١٩٦٦رمضانی، (

کرد، ايران با  ماميت ارضی دول عضو را تأمين میماده ده اساسنامه جامعه، ت
براساس جوابيه وزارت . ملل ارجاع داد تالش تيمورتاش، موضوع را به جامعه

العمل ايران در قبال اين قضيه،  امور خارجه به سؤال تيمورتاش، مبنی برعکس
ملل، با رد ماده ششم  شود که وزير خارجه ايران در جامعه چنين برداشت می

مه در رابطه با موضوع بحرين، معتقد به حفظ حقوق حقه ايران در بحرين عهدنا
وی بحث دربارة جزئی از خاک ايران، با کشورهای ديگر را اضافی . بوده است

هايی را  همچنين، ايران اعتراض. و منافی با تماميت ارضی ايران دانسته است
اتباع بحرين، به  عليه مداخالت انگلستان، در زمينه صدورمجوز مسافرتی برای

مدتی ). ١۴٣و  ٩٠و  ٨٩: ١٣٧٢فارس،  گزيده اسناد خليج(ملل فرستاد  جامعه
 ,Adamiyat(ای به سفيرانگلستان در تهران فرستاد  بعد، وزير خارجه ايران نامه

همچنين با تالش تيمورتاش، دولت ايران به حاکميت انگلستان بر ). 134 :1954
). ٢٤٨: ١٩٦٦رمضانی، (ملل تقديم کرد  امعهبحرين اعتراض و يادداشتی به ج

استين چمبرلين، وزير خارجه وقت، درجواب اعتراض ايران به ماده ششم 
وقت مالکيت يا حق مالکيت  عهدنامه جده، اعالم کرد که دولت انگلستان هيچ

عقيده دولت انگلستان، اين ادعا  ايران را بر بحرين تصديق نکرده است وبه
سپس اضافه کرد دولت انگلستان جزاير بحرين و سکنه آن  وی. پذيرفتنی نيست

يکی از ). ١٥٤: ١٣٧٢فارس،  گزيده اسناد خليج(داند  حمايت خود می را تحت
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در ماده ششم «: نمايندگان انگليس در مجلس عوام آن کشور، در نطقی گفت
شود با بحرين و شيوخ  قيد شده که شاه حجاز و نجد ملتزم می... عهدنامه نجد

همين . ها نيز باشد دوستی برقرار کند و حافظ آن... ارت قطر و سواحل عمانام
معاهده است که با مالکيت و تماميت ارضی و استقالل دولت ايران منافات 

سرسختی تيمورتاش و طرح انکارناپذيربودن ). ٤٨١: ١٣٤٤نشأت، (» ...دارد
ن مهم واقف کرد که ها را به اي هر حال انگليسی حق حاکميت ايران بر بحرين، به

فارس را ناديده گرفت و  توان منافع سياسی و اقتصادی ايران در منطقه خليج نمی
 ١٣٠٧مرداد  ١١در . آمده، بايد مذاکراتی صورت گيرد برای حل مشکالت پيش

ای به سفارت انگليس عللی را مبنی  م، وزارت خارجه ايران در نامه١٩٢٨/ش
م، ١٨٦٩/ق١٢٨٧س اعالم کرد که در سال بر حاکميت ايران بربحرين آورد؛سپ

گزيده اسناد (بودن جزيره بحرين تاکيد کرده است  دولت انگلستان برايرانی
درقسمتی ازسند مربوط به همان سال آمده ). ١٥٥و ١١٩: ١٣٧٢فارس،  خليج
دولت انگلستان شيخ بحرين را فقط برای جلوگيری از دزدی دريايی و «: است

. سازد فارس، واداربه اجرای اين تعهدات می نظم خليج تجارت برده و نگاهداری
فارس برای اين مقاصد نگاه  اگر دولت ايران حاضر باشد که قوای کافی درخليج

» ازيک وظيفه پرزحمت وپرخرجی خالص خواهدشد اين مملکت دارد
)Adamiyat,1954: 259 .( کفيل وزارت امورخارجه انگليس درايران، در قسمتی

المللی آورده بود به سفارت انگليس  که براساس يک اصل حقوق بينخود   از نامه
يک خاکی متعلق به يک مملکت مستقلی باشد ممکن نيست «: نويسد چنين می

ً                                  ازآن مملکت قانونا  مجزا شود ومادامی که حق مالکيت، به واسطه يک سند                   
ستقالل رسمی مثل قرارداد به دولت ديگری منتقل نشده و يا الحاق آن قطعه و يا ا

ً                 آن ازطرف مملکتی که مالک قانونی آن رسما  شناخته نشده باشد اينکه جزاير .                                       
وقت  هيچ. باشد مثل تمام حقايق تاريخی بديهی است بحرين متعلق به ايران می

وقت دولت ايران از حاکميت  دولت مستقلی درعالم مثل بحرين وجودنداشته وهيچ
خود را به دولت ديگری منتقل  نظر نکرده واين حق خود بر جزايرمزبور صرف

عنوان حکمران مستقل نشناخته  يک از شيوخ جزاير مزبوره را به ننموده و هيچ
در اين نامه که برای رد ماده ششم عهدنامه جده آورده شده بود، چنين . »است
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ً                                              بحرين دائما  و بالانقطاع در قرون سابقه جزء ايران بوده و جز «: آمده است            
م، که در آن تاريخ ايران  ١٦٢٢تا  ١٥٠٧ها از  یدرزمان تسلط پرتغال

و  ١٢٤: ١٣٧٢فارس،  گزيده اسناد خليج(»             ً               جزايررامجددا  به تصرف درآورد
م، چمبرلين، وزير خارجه وقت انگلستان، ١٩٢٨/ش ١٣٠٧دراواخرسال). ١١٨

که ايران بار ديگر، حاضر به پذيرش  ازآنجايی. بار ديگر ادعای ايران رارد کرد
ساز تمايل دو طرف  رت خارجه و سفارت انگليس نبود، اين امر زمينهپاسخ وزا

ديگر جزاير اختالفی بين ايران ۀ بحث دربار. برای برقراری مذاکرات شد
های  ها، ميان دو طرف بحث ها اوج گرفت و در باب آن وانگلستان، درهمين سال

). Burdett & Seay, 2000: 437 , 438; 618-623(ای بروز يافت  پراکنده
اداره . رو، مذاکره در دستور کار دولتمردان انگلستان قرار گرفته بود ازاين

مشی انگلستان در آن مقطع  امپراتوری وحفظ موقعيت موجود، هدف اصلی خط
رفت که ازطريق مذاکرات با ايران، موقعيت  تا زمانی که امکان آن می. بود

جود بهترين راه انگلستان وضع عادی وقانونی به خودگيرد حفظ وضع مو
درواقع، مذاکرات واکنشی در قبال ناسيوناليسم . حفاظت از منافع انگلستان بود

هايی همچون  های ملی ايرانيان بودکه درچهره شخصيت ايرانی وحساسيت
  تيمورتاش طرح مذاکره با طرف انگليسی را به. تيمورتاش نموديافته بود

درفاصله . ت دادش، صور١٣١١تا ١٣٠٧/م١٩٣٤تا١٩٢٧خصوص درمقطع 
موضوعات ديگری، همچون ۀ ها، مذاکرات ايران وانگلستان دربار اين سال

 & Burdett & seay. 2000: 396-398(مسائل تجاری و نفت نيزانجام پذيرفت 

ای کلی حل  آن بود که مسئله بحرين را در خالل معاهده تيمورتاش درپی). 439
. فارس و مناطق جنوب بود ر خليجکند که شامل تمام موضوعات اختالفی ايران د

گانه اين بود که  قضيه بحرين و جزاير سهۀ سياست کلی تيمورتاش دربار
کرد  ملل تهديد می همواره، مقامات انگليسی را به کشاندن قضيه به جامعه

تيمورتاش به علت تمايالت شديد ). ١٠۵و  ١٠۴: ١٣٨٢مجتهدزاده، (
شان داد و اين شدت عمل او، در مسئله ناسيوناليستی، به توافق جده شدت عمل ن

؛ گزيده اسناد Amirahmadi, 1996: 137 & 138(بحرين را موجب شد 
پس از آنکه معلوم شد هر دو طرف بر مواضع ). ٩٤تا  ٨۵: ١٣٧٢فارس،  خليج
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کنند انديشيده شد که مذاکرات را بايد، براساس يک فرمول  خود پافشاری می
پيشنهادهايی را تيمورتاش و طرف . ی کردريز پذيرفتنی برای طرفين طرح

در نخستين . شود طور کلی در چند نمونه خالصه می انگليسی مطرح کردند که به
ِ                                                                      دور  مذاکرات تيمورتاش و کاليو، برای تيمورتاش اين مسئله عينيت يافته بود که    

فارس  انگلستان حاضر به گذشتن ازسياست استعماری خود، در جزاير خليج
الملل که بعد از  وه، به علت موقعيت زمانی حاکم بر روابط بينعال نيست؛ به

اندازی و طرح ادعاهای ارزی  اول ايجاد شده بود و کشورها دست جهانی جنگ
  ازيک. تافتند، مسئله بحرين ازحساسيت خاصی برخوردار بود را چندان برنمی

نظامی سو،ايران برای اثبات حاکميت خود بر بحرين، به جای اقدام مستقيم 
ديگر،  ملل ارجاع دهد؛ ازسوی بايست موضوع رابه شکل قانونی به جامعه می

گذاشتن توان دريايی خود، خواهان   نيروی دريايی انگلستان ضمن به نمايش
دولت انگلستان نيز  .اعطانکردن هرنوع امتيازی به ايران دربحرين بود

قبای سياسی و ملل ارجاع داده شود؛ چراکه ر خواست موضوع به جامعه نمی
. زدن به منافع اين کشور بودند استعماری انگليس درپی فرصتی برای ضربه

. رو، تيمورتاش درصدد نوعی معامله يا فروش جزيره بحرين برآمد ازاين
 :وفصل مسئله بحرين دو پيشنهاد کلی به انگلستان داد تيمورتاش ابتدا برای حل

 
 کنند؛ واگذار طرف بی اي سوم مرجع يک حکميت و رأی به را مسئله .١

 
رسميت بشناسد و ايران  نخست دولت انگلستان ادعای ايران را بر بحرين به. ٢

زمان، حقوق خود را به دولت انگلستان خواهد فروخت؛ درآن صورت،  نيز هم
تواند يا آن جزيره را خود نگه دارد  يا به شيخ واگذار کند  دولت مزبور می

)Toye, 1993: 4/382 .(ده تيمورتاش، بدين طريق هم وجهه دولت ايران به عقي
شد که همان حفظ وجهه  ماند؛ هم خواسته دولت انگلستان تامين می محفوظ می

شد  ای حل می فارس بود؛ هم مسئله سياسی و دست برتر در سواحل جنوبی خليج
يک از مقامات دو طرف نتوانسته بودند به  که از دوره قاجاريه تاکنون، هيچ

وزير دربار ايران اطمينان داد که مجلس و مطبوعات ايران و . برسانندای  نتيجه
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های جنوب، نيز با شادمانی و  المتين و روزنامه منطقه، ازجمله روزنامه حبل
هر  وی معتقد بود اين اقدام، به. نيک خواهند گرفت حل را به فال سرور اين راه

، ايران و ق١٢٨٥/م١٨٦٧حال از بروز جنگ و درگيری شبيه جنگ سال 
 ,Adamiyat؛١٩۶ ١٣٧٢فارس،  گزيده اسناد خليج(کرد  انگليس جلوگيری می

تر اين  که کاليو دربارة علت طرح و مفهوم ضمنی دقيق زمانی). 289 :1954
وجو کرد، تيمورتاش پاسخ داد که اين بيشتر،  خريدوفروش از تيمورتاش پرس

ومنال برای دولت  الحلی است برای حفظ وجهه وآبروی ايران تا کسب م راه
ولی انگلستان اين پيشنهاد را نپذيرفت؛ زيرا در ناحيه بحرين، برای ايران . ايران

-Toye, 1993: 4/ 378(کند   حقوقی قائل نبود که بخواهد در ارتباط با آن معامله
درمقابل ادعاهای سرسختانه انگليس، تيمورتاش درصدد بود قضيه را به ). 384

تيمورتاش درمذاکرات خود با کاليو، سفير انگلستان، . بخشدنحو دوستانه فيصله 
اين پيشنهاد را نيز مطرح کرده بود که در مقابل انصراف ايران، انگلستان اين 

ای در کانون منازعه، بلکه  عنوان منطقه جزاير را از ايران اجاره کند؛ البته نه به
تيارخود، به اجاره عنوان بخشی از خاک ايران که دولت ايران آن را به اخ به

يااينکه با همين عنوان، بحرين را از ايران بخرد . طوالنی انگلستان داده است
)Burdett & Seay, 2000: 646-648 .( درمقابل اين پيشنهادهای تيمورتاش، کاليو

کرد ايران را به اين نکته ترغيب کند  تنها حاضر به پذيرش نبود بلکه تالش می نه
ها قبل به پايان  نکردن ايران، مدت واسطه توجه بحرين، بهکه حاکميت ايران بر 

ها قبل از آن تاريخ، به اختيار خود، معاهده  خليفه مدت رسيده است و آل
های نماينده  ازجمله تالش. الحمايگی را با دولت انگلستان منعقد کرده است تحت

اصل،برای استفاده از اين . کشی بود انگليس در مذاکرات، استفاده از اصل وقت
سازی تغييرندادن دروضع موجود و واداشتن تيمورتاش برای پذيرش  زمينه

مواضع خود بود؛ اما برای اينکه طرف ايرانی را همچنان در وضع موجود 
ملل جلوگيری کند پيشنهادهايی رامطرح  قراردهد و ازارجاع موضوع، به جامعه

ين به کاليو که ش، چمبرل١٩٢٩/١٣٠٨مه ٢٢ازجمله دستورالعمل مورخ . کرد
  :دانست درآن انعقاد معاهده کلی را متضمن سه اصل اساسی می
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  بحرين؛ ۀدربار ايران ادعای ترک .١
 

ای که در آن ايران استقالل شيخ بحرين و روابط خاص او را با دولت  ماده. ٢
 رسميت بشناسد؛ انگلستان به

 
ولت انگلستان وجود شاه ايران روابط خاصی که ميان حاکم مستقل بحرين و د. ٣

معنای شناسايی غيرمستقيم استقالل بحرين خواهدبود  دارد، بشناسد واين به
وجه، ازسوی تيمورتاش  هيچ درواقع، اين نکات به). ٢٥٤: ١٣٧٢زرگری، (

؛ چون در اصل، ٠ای برای مذاکرات نبود عنوان پايه پذيرفتنی يا قراردادن به
که ايران بارها به آن اعتراض کرده  همان موقعيت قبلی انگلستان دربحرين را

اگر . داد المللی قرار می بود در وضع و شکلی قانونی ومطابق با معاهدات بين
عنوان  ها به ايران به هر شکل ممکن و حتی به شکل شفاهی، با قرارگرفتن آن

توانست يک گام  راحتی می پس، انگلستان به کرد، ازآن اصول مذاکره موافقت می
. ره بحرين جلو ببرد و ايران را در مذاکرات، با شکست مواجه کندخود را دربا

شده،  رو، در مقابل نظرهای کاليو، تيمورتاش ضمن رد پيشنهادهای مطرح ازاين
رو، بعد از رد پيشنهادهای  نوعی معامله بود؛ ازاين بخشيدن به درصدد صورت

و انگلستان قبلی، طرح ديگری را مطرح کردکه براساس آن هر دو دولت ايران 
عيسی را بر سرنوشت جزيره  حمدبن استقالل بحرين وحق حاکميت شيخ

تيمورتاش همچنين اعالم کرد که ايران حاضر است در . شناختند رسميت می به
های مالی  عنوان هزينه ازای مشخصی از دولت انگلستان که به برابر دريافت مابه

هدف او از . نظر کند رفو مبالغ ديگر بود، از حق حاکميت خود بر بحرين ص
اين پيشنهاد آن بود که وجهه سياسی مناسبی از ايران در ميان شيوخ ارائه کند و 

. های قضيه به اثبات برساند فارس، به طرف نيت ايران را درمسائل خليج حسن
نخست آنکه ايران چند واحد : کرد به اين قرار بود ازايی که او طلب می مابه

تنی، ١٠٠٠فروند ناو توپدار ۴ ُ     ت نی و ٢٠٠دناوچه توپدارفرون۶شناور دريايی مثل
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های ايران به اتباع و  ديگر آنکه او لغو تمام بدهی. صورت هديه دريافت کند به
 ١٣٧٢گزيده اسناد خليج فارس، (های انگلستان و هند را خواستار  بود  دولت

:٢٠٢.( 
 
زدن به منافع  هها در بحرين، بر ضرب درحالی بود که سياست کلی انگليسی اين 

عيسی،  حمدبن کارآمدن شيخ عيسی و روی ايران تمرکز يافته بود؛ پس عزل شيخ
خوبی تطميع شده بود درهمين  م، که به١٩٤٢تا  ١٩٢٣/ق١٣٦١تا  ١٣٤١

حمد برای تشکيل عدليه  شيخ). ١٤٥: ١٣٧٥مجتهدزاده، (راستا صورت گرفت 
. انگليسی استفاده کرد نفر بلوچ و عرب، به سرپرستی کاپيتان اسميت٣٠٠از 

ترتيب امور بحرين،  همچنين، گمرک بحرين را به فردی انگليسی سپرد؛ بدين
در دوره قبل از مذاکرات . صورت کامل در دست انگلستان قرار گرفت به

تيمورتاش در مطبوعات ايران، درخصوص بحرين و نفوذ انگلستان و حقانيت 
المتين، سال  روزنامه حبل( ر شد مالکيت ايران بر آنجا مقاالت بسياری منتش

). ١٢تا  ٢: ١، ش١٣٠٦، ٣٦؛ س٢٠تا ١۴: ١٨، ش٣٢،١٩٢٤
عيسی از شيوخ سرسپرده و از اجداد شيوخ کنونی بحرين، در تمامی  حمدبن شيخ

او با . ها قرار داد طور کامل در تابعيت انگليسی دوران پهلوی اول خود را به
اندکی بعد، ابزار سرکوب ساکنان  وعده برخی اصالحات بر سر کار آمد؛ اما

ها به کار افتاد و بسياری از مخالفان استعمار  جزيره با حمايت انگليسی
م، برای مهار ١٩٢٥/ق١٣٤٢انگلستان در سال. انگلستان، به هند تبعيد شدند

ِ                                   اوضاع، س ر چارلز بلگريو را به بحرين فرستاد  بلگريو که ). ٤٤داک، (       
گ داشت، افسارگسيختگی خاندان حاکم را تا سررشته حکومت بحرين را به چن

. ويژه پس از کشف نفت، به اصالحات متعددی دست زد حدی مهار کرد و به
که امتياز آن ) باپکو(م، با شرکت نفت بحرين ١٩٢٩/ق١٣٤٨حمد در سال  شيخ

ساله ٦٩در دست شرکت استاندارد اويل آمريکايی بود، قراردادی بست و امتياز 
ها در بحرين  که نارضايتی ازآنجايی. ه آن کمپانی واگذار کرداستخراج نفت را ب

های ديگری، نظير تحريک  کرد از راه تداوم يافت دولت انگلستان سعی می
احساسات ضدايرانی در ميان اعراب بحرين يا تقويت اختالفات سنی و شيعه و 
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عبورومرور ايرانيان به بحرين، ايران را وادار به ۀ وضع مقرراتی دربار
: ١٩؛ ش ١٩تا  ١٦: ١٦، ش ١٩٢٥، ٣٣المتين، سال  حبل(پذيرش شکست کنند 

 ).٢٠:٢ش، ش ١٣٠٥؛ روزنامه اطالعات، سال اول، ٢٠تا  ٣٨
 

ترتيب، با سياست سرچارلز بالگريو که طراح نام جعلی خليج عربی نيز  بدين
شناخته شده است و افزايش اعتراضات ايرانيان به اين مسائل، جريان لزوم 

م، ١٩٢٠های دهه  در خالل سال. ده حاکميت ايران بر بحرين تقويت شداعا
عنوان  ای برای منافع انگلستان برخوردار بود و به العاده  بحرين از اهميت فوق

که انگلستان در سال  صورتی به. فارس درآمد مرکز ثقل استراتژيک منطقه خليج
در اين مقطع . ش، در آنجا دست به تأسيس پايگاه دريايی زد١٣١٤/م١٩٣٥

ترين عامل تقويت توجه  زمانی، آگاهی از ارزش نفت و وجود منابع نفتی عمده
کاليو برای حل کامل مسائل، ).٢٤٦: ١٣٧٢زرگری، (انگلستان به بحرين بود 

. ای کامل را تهيه کرد نويس معاهده ش، پيش ١٣٠٩/م ١٩٢٩ژانويه ١١در 
قسمت اول ). Kelly, 1957: 59-62(موضوع معاهده به دو قسمت تقسيم شده بود 

شد و قسمت دوم، شامل انتظاراتی بود  شامل نکاتی بود که به ايران واگذار می
نکات قسمت اول در هشت بخش به . رفت که در مقابل قسمت اول از ايران می

سيم در  واگذاری سه ايستگاه بی. ٢واگذاری باسيدو به ايران؛ . ١: شرح زير بود
بردن نمايندگی مقيم انگلستان از  بيرون. ٣اين دولت؛  سواحل جنوب ايران به

آهن دزداب؛ به فرض اينکه دولت هند ادعايی بر  واگذاری راه. ٤خاک ايران؛ 
رسانی به ايران در زمينه  ياری. ٦داشتن کنسول در بحرين؛ ۀ اجاز. ٥. آن ننمايد

. ٨؛ رسانی به ايران در گفتگو با شرکت نفت ياری. ٧حل اختالف با عراق؛ 
 FO.371/1928(ای ايران  ميليون ليره١۵٠ميليارد و ١پوشی از بدهی  چشم

E.1147:34 .(شدن نيازهای دريايی انگلستان در  برآورده. ١: قسمت دوم شامل
پوشی ايران از  چشم. ٣پوشی ايران از ادعا بر بحرين؛  چشم. ٢جزيره هنگام؛ 

خاب روشی مناسب انت. ٤ادعا بر جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی؛ 
های انگلستان، در سواحل ايران و حل مسئله  ازجانب ايران هنگام ديدن کشتی

حل ادعای . ٦کيلومتر؛  ۵/۴های سرزمينی ايران به  محدودشدن آب. ٥قرنطينه؛ 
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. ٨شناختن استقالل عراق؛  رسميت به. ٧آهن ايران و ديگر ادعاها؛  سنديکای راه
 يو به چمبرلينبخش مسئله تلگراف کال حل رضايت

)FO, p/2474/1929, E. 1285, 11 March 1929 .( ٧در مذاکرات بعد، در 
های دريايی و راه  ش، ميان کاليو و کوشندان مسئله چراغ١٩٢٨/١٣٠٧نوامبر 

 هوايی جنوب نيز به اين نکات اضافه شد
)FO. 617/1929, E 5315/3164/34 .(. دولت ايران در مقابل موضوع بحرين و

 .شدت مخالفت کرد هجزاير ب
 

 ملل جامعه به مسئله ارجاع برای تيمورتاش تالش
 

ش، پيشرفت چندانی در مذاکرات ١٣٠٧/م١٩٢٩ترتيب، تا نيمه سال  بدين
دنبال حل  ها به ديگر برای تيمورتاش مشخص شده بود که انگليسی. حاصل نشد

. فاده کنندکردن طرف مقابل اززمان است خواهند با خسته مسئله نيستند؛ بلکه می
در همان سال، تغييراتی در کابينه انگلستان رخ داد و حزب کارگر جايگزين 

عنوان وزير خارجه،  کار بالدواين شد؛ پس آرتور هندرسون، به حزب محافظه
هندرسون به طرفداری از سياست انگلستان، در حفظ . جايگزين چمبرلين شد

تيمورتاش در سال . شدوضع موجود پرداخت ودرنتيجه، مذاکرات کاليو قطع 
هايی برای بازگرداندن  ش، با همراهی وزارت خارجه،  تالش١٣٠٩/م١٩٣٠

فوريه، وزارت خارجه انگليس در پيامی به کاليو ٢٤در . جزاير صورت داد
پادشاه ... براساس اطالعات دريافتی پرچم ايران در جزاير افراشته شده«: نوشت

هيچ ... نداشته و درمورد افراشتن پرچمانگلستان هيچ حق مالکيت بر اين جزاير 
رود در مورد اعاده وضع  عالی انتظار می حق تقدم ندارد و بنابراين از جناب

 م١٩٣٠درسال ).٣٥٥: ١٣٧٢فارس،  گزيده اسنادخليج(موجوداقدام فرمائيد
ها به  ش، ايران به علت نقض حاکميت خود بر بحرين، توسط انگليسی١٣٠٩/

علت اين رجوع، تفويض حق استخراج منابع نفت  .ملل مراجعه کرد جامعه
دولت ايران معتقد بود بحرين يکی . جزيره بحرين به يک سنديکای انگليسی بود

ناپذير ايران است و هرگونه امتيازی که بدون اجازه دولت  از مناطق جدايی
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 :Burdett & Seay, 2000(مرکزی به ديگران داده شود از اعتبار ساقط است 

آن موقع، در لندن اين باور وجود داشت که دولت ايران نه فقط از در ). 648
ملل ارجاع داده است؛ بلکه  جهت نفع شخصی موضوع نفت بحرين را به جامعه

ها، ايران را به اين عمل تشويق  رود که شوروی و ديگر قدرت احتمال کلی می
ور درهمين رابطه دمحمعلی فروغی، وزير ام). ٦٧: ١٣٨٠موحد،(اند  کرده

طبق «: ای به وزير مختار انگليس در تهران نوشت خارجه وقت، در نامه
خبرهايی که در جرائد مختلف منتشر گرديده است، يک سنديکای انگليسی از 

نظر به اينکه . شيخ بحرين امتياز استخراج نفت جزيره را تحصيل کرده است
بر اين جزاير باشد، در حق حاکميت ايران  جزاير بحرين جزء الينفک ايران می

موضوع با ). ٢٠٢: ١٣٧٢فارس،  گزيده اسناد خليج(»     ً               ابدا  جای ترديد نيست
ملل بررسی دقيق نشد و مجمع مثل سابق، تنها با  ها در جامعه کارشکنی انگليسی

م، انگليس با الزام ١٩٣١/ش١٣١٠در . های جزئی مسئله را خاتمه داد بررسی
. تر کرد ط خود را بر بحرين محکمشيخ بحرين با امضای قراردادی جديد، تسل

ای سرگشاده به اين موضوع  دولت ايران در پانزدهم تيرماه، در قالب نامه
ش، مذاکراتی  ١٣١٠و ١٣١١/ م١٩٣١و  ١٩٣٢های  در سال. اعتراض کرد

دربارة موضوع بحرين صورت گرفت و بار ديگر، پيشنهادهايی در آن مطرح 
م، روزنامه ١٩٣١/ش١٣١٠له در سال ازجم. شد که درنهايت به نتيجه نرسيد

احرار چاپ بيروت تلگرافی را از تهران منتشر کرد؛ براساس اين تلگراف، 
دولت ايران پيشنهاد دولت انگليس را در باب اداره مشترک حکومت بحرين و 
شرکت در انتخابات بلديه و فرستادن يک نفر کميسر عالی از طرف دولت ايران 

   ّ                        الل ـه هويدا، نماينده سياسی  حبيب). ٤٧٧: ١٣٤٤شآت، ن(در بحرين رد کرده بود 
ای به وزارت امور خارجه معتقد به مالکيت  ايران در حجاز و نجد، در نامه

اصل موضوع ميان ). Adamiyat, 1954: 102(مطلق ايران بر بحرين بود 
کردنی بود؛ اما با توجه به اينکه اين پيشنهاد، به منافع ايران در  طرفين طرح

کرد و همچنين، به علت موقعيت اتباع ايرانی در  ين چندان توجه نمیبحر
در اين زمان، . بحرين، در ظاهر امر انگلستان نيز با اين وضع موافق نبود

ً                               سنت که عمدتا  از اهالی الرستان و مناطق اطراف  ايرانيان از شيعيان و اهل             
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بحرين و بودند، موقعيت خاصی در بحرين داشتند و بخش مهمی از اقتصاد 
ها با ادامه آن  موقعيتی که انگليسی. مناطق ثروتمند آنجا در دست ايرانيان بود

دادن به موقعيت ويژه ايرانيان بودند  دنبال پايان مخالف بودند و همواره، به
زمان در مذاکره با تيمورتاش،  ها هم انگليسی). ٢۵۵تا  ٢٥٣: ١٣٧٢زرگری،(

ها به جزيره اعمال کردند و  ج ايرانیهايی برای محدودکردن ورود و خرو طرح
ازجمله اين . فشار قرار دادند ها تحت عيسی را برای اجرای اين طرح حمدبن شيخ

گرفت و  سختی صورت می ها اين بود که اعطای گذرنامه به ايرانيان، به طرح
؛ ٦٩٧:١٢٠، ش١٣٠٨، ٣اطالعات، س(فشارهای شديدی بودند  ايرانيان تحت

ها که زمينه  در اين سال). ٢٨تا  ٨: ٢٧تا  ٧، ش١٣٠٨، ٣٧حبل المتين، س 
شدت  گانه نيز به برای توافق ميان تيمورتاش و کاليو فراهم شد مسئله جزاير سه

زمان با جريان مذاکرات، مسئله ارتباط  هم). ٩٠: ١٩٥٠عيدروس، (تداوم يافت 
قرار گانه نيز در مذاکرات بين تيمورتاش و کاليو مدنظر  بحرين و جزاير سه

). FO,371/18980:E.1147/1147/34؛ ٨٧: ١٣٧٩االسالمی،   شيخ(گرفت 

باوجوداين، در اين مذاکرات سياست انگلستان بر اين اصل استوار بود  که 
فارس درخور مذاکره نيست؛  های جنوبی خليج موقعيت انگلستان در بخش

ارس را ف يک از ادعاهای ايران در اين بخش از خليج عالوه، انگليس هيچ به
ها با بهانه  درواقع، انگليسی). ٤٦١: ١٣٧٢زرگری، (شناخت  رسميت نمی به

م تا آن زمان، با شيوخ ١٨٢٠قراردادن قرارداهای صلح دريايی که از سال 
ها  دانستند و معتقد بودند که تنها انگليسی منعقد کرده بودند خود را قيم شيوخ می

. های ديگر را دارند قدرت حق نظارت بر مسائل سياسی و روابط شيوخ با
تدريج، اين تمايالت تهران را به طرفی سوق داد که از منافع اصلی انگلستان  به

در فوريه ). ٢٢٧: ١٣٧٩االسالمی،  شيخ(فارس سوال نکند  در خليج
                              ً                          ش، تيمورتاش اعالم کرد که احتماال  طرفين به توافقی پذيرفتنی ١٩٢٩/١٣٠٨

در آگوست همان سال، ). ١٠۶تا  ١٠٤:  ٢٠٠٥ماتير، (دست خواهند يافت 
برداشتن  کاليو اعالم کرد که آيا تيمورتاش آمادگی دريافت مبلغی، در مقابل دست

در جريان . اما تيمورتاش اين عقيده را رد کرد گانه دارد؛  از مسئله جزاير سه
عقيده تيمورتاش اگر حقوق ايران در  مذاکرات بعدی، کاليو اعالم کرد که به
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عنوان  رسميت شناخته شود، ايران جزيره ابوموسی را به ب بزرگ بهجزيره تن
). ۵٠٢و  ٥٠١: ١٣٩٠قاسميان، (شناسد  رسميت می جزئی از محدوده شارجه به

در دور بعدی مذاکرات، سر رابرت کاليو ازسوی شارجه و تيمورتاش ازسوی 
خسارت عنوان  هزار روپيه، به۵در ابتدا، کاليو خواستار . ايران شرکت کردند

های  طبق اين ادعا اين خسارت را قايق. زدن به منافع دبی بود ناشی از ضربه
ايران . وجود آورده بودند موتوری ايران، درپی توقيف قايق تجاری اهالی دبی به

چون عدم دريافت «:  اين ادعا را ناديده گرفت و کاليو به اين نتيجه رسيد که
يب خواهد کرد اين مبلغ بايد دريافت غرامت وجهه انگلستان را نزد اعراب تخر

نکردن تيمورتاش به  اما با توجه). Toye, 1993: 3/223 , 255-280(» گردد
مسئله، خسارت درخواستی هرگز پرداخت نشد و تيمورتاش پيشنهاد داد که 

موضوع ). ٢٣١: ١٣٧٩االسالمی،  شيخ(المللی ارجاع شود  قضيه به دادگاه بين
گزيده اسناد (های انگلستان و هند نيز کشيده شد  مهقايق دبی، حتی به روزنا

کاليو در گزارش  ١).٣٤٣، ٣٤١، ٣١٨، ٣١١،٣١٦: ١٣٧٢:فارس،  خليج
سپس راجع به «: ش، به چمبرلن نوشت١٩٣٠/١٣٠٩محرمانه هشت اکتبر 

جزاير به گفتگو پرداختيم، من از وزير دربار پرسيدم که حکومت ايران چه 
جزاير جزء الينفک ... جواب داد که... بيند ير میمنفعتی در گرفتن اين جزا

 »اشغال شده است... ايران است و
)Kelly, 1957: 69 .( ق، پرچم ١٣١٧/م١٩٠٣استدالل ايران اين بود که در سال

: ١٩٣٠قاسميان، (شيوخ عرب با تحريک انگلستان بر جزاير نصب شده است 
د کرد که شيخ ش، تيمورتاش پيشنها١٩٣٠/١٣٠٩در آويل ). ٥٠٠و  ٤٩٩
برداشتن از ادعای مالکيت جزاير تنب، مبلغی را از  الخيمه در مقابل دست راس

مقامات انگلستان مسئله  ).Abdollah, 1987: 178(طرف ايران دريافت کند 
                              ً                                 مذکور را نزد شيوخ مطرح و شديدا  شيوخ را به رد موضوع تحريک کردند 

دهد در  اين مهم نشان می). Burdett & Seay, 2000: 637؛١٦٧: ٢٠٠۵ماتير، (
ها خود، يکی از  قضيه مناسبات ايران، با شيوخ محلی سواحل جنوبی انگليسی

آميز بودند؛ درنتيجه،  صورت مسالمت وفصل قضيه به ترين موانع حل مهم
 ٤٩٩:  ١٣٩٠قاسميان، (ها از عوامل مهم تداوم قضايای مطرح بودند  انگليسی
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، مبنی بر نپذيرفتن پيشنهاد ايران کاليو اعالم کرد دنبال اعالم شيوخ به). ۵٠٣تا 
که قادر به حل اين مسئله نيست؛ پس ايران بايد مسئله بحرين و جزاير تنب و 

شدن حقوق ايران در جزيره تنب  شناخته رسميت ابوموسی را تنها با پذيرش به
يافته تلقی کند؛ وی همچنين عقيده داشت که دربارة جزيره ابوموسی  پايان

). ٢١٣:  ١٣٧٦ولدانی،  جفری(توان با شيخ شارجه وارد مذاکره شد  یم
درواقع، هدف اصلی کاليو اعالم ايران مبنی بر پذيرش موقعيت انگلستان در 

فارس بود و جزيره تنب، به علت قرارگرفتن در نزديک  مناطق جنوبی خليج
موسی المصالحه بحرين و جزيره ابو عنوان وجه توانست به سواحل ايران می

ها ممکن بود مسائلی را در روابط ميان ايران و انگلستان،  باشد؛ چون بعد
اين در حالی بود ). ٣٣۶تا  ٣٣٣: ١٣٨٨قاسميان، (عنوان قيم شيوخ ايجاد کند  به

عقيده تيمورتاش هر سه جزيره تنب و ابوموسی همراه با بحرين جزو  که به
عماری انگلستان اشغال شده های است الينفک ايران بودند که زمانی با سياست

به گفته کاليو تيمورتاش درنهايت، برای پيشرفت مذاکرات پيشنهاد داده  ٢.بودند
بود که با پذيرش طرح حاکميت مشترک بر بحرين يا اجاره آن به انگلستان، 

درمقابل شيخ از حقوق . سال، به ايران اجاره دهد٥٠جزيره تنب را شيخ به مدت 
گزيده (باغات خود، در جزيره تنب را داشته باشد گمرکی معاف و حق حفظ 

؛ اما کاليو اين پيشنهاد را رد کرد و آن را )٩۵تا  ٨٥: ١٣٧٢فارس،  اسناد خليج
دنبال به  البته با توجه به اينکه انگلستان در اين زمان، به. عملی ندانست

ه توان گفت که انديشه اجاره جزاير را ن گرفتن جزيره هنگام بود، می اجاره
پذيرد که  عالوه، ماتير نيز خود می به. تيمورتاش، بلکه کاليو مطرح کرد

انگلستان به علت نياز به کسب موافقت ايران در اجاره جزيره هنگام، از ايده 
قاسميان، (کرد؛ اما شيوخ حاضر به پذيرش آن نبودند  اجاره تنب حمايت می

فارس اعالم  ر خليج، نماينده سياسی انگلستان د١٩٣٠در سال ). ٥٠١: ١٣٩٠
الخيمه است و شيخ ضمن پذيرش  کرد که تيمورتاش در حال مذاکره با راس

کشيدن پرچم خود از جزيره تنب، با نماينده ايران به توافق ضمنی دست  پايين
نامه مسئله سکان جزيره تنب و همچنين معافيت آنان از  اين توافق. يافته است

ت آنان از ايران بود مدنظر قرار داده حقوق گمرکی را که خود، متضمن تابعي
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دنبال افشای توافق تيمورتاش و شيخ  به). Toye, 1990: 4/ 19-21(بود 
، کدخدای جزيره هنگام گزارش داد که شيخ ١٩٣١الخيمه، در سال  راس
الخيمه از افراشتن پرچم انگلستان در جزيره تنب بزرگ خودداری کرده  راس

در همان روز، تيمورتاش در ). ٣٦٣: ١٣٧٢گزيده اسناد خليج فارس، (است 
هايی از بوشهر رسيده  ای به وزارت امور خارجه اطالع داد که گزارش نامه

الخيمه  کردن توافق ايران و شيخ راس است و براساس آن انگلستان برای خنثی
الخيمه اجاره کرده  سال از شيخ راس٥٠مدت  اعالم کرده که تنب بزرگ را به

ش، ١٣١١شهريور /١٩٣٢در آگوست ). ٦٣: ١٣٨٢ مجتهدزاده،(است 
ها، در مسير  های مکرر انگليسی تيمورتاش بار ديگر پس از مشاهده کارشکنی

گانه و بحرين، اعالم کرد که درصورت شناختن حق  حل مسئله جزاير سه
گانه حاضر است از حق حاکميت خود، بر بحرين  حاکميت ايران بر جزاير سه

درواقع، اين چندمين بار بود که در ). ٧٣: ١٣٧٥ده، مجتهدزا(نظر کند  صرف
باوجوداين، مشخص شد . آمد طول مذکرات بحث معامله بر سر بحرين پيش می

ها حاضر به واردشدن به وضعيت آرامش در مذاکرات نيستند و  که انگليسی
هايی برای  ترتيب، تيمورتاش تالش بدين. دنبال تداوم اختالفات در منطقه هستند به
عنوان يکی از  جاد ارتباط مستقيم ميان ايران و شيوخ و کنارزدن انگلستان، بهاي

م، ١٩٣٣/ ش١٣١٢در سال ). Kelly, 1957: 98 & 69(طرفين مذاکرات کرد 
. فرماندار بندرعباس و ساير مقامات ايرانی با کشتی از تنب بزرگ بازديد کردند

ل بين طرفين به وجود آمده ای که از قب در اين بازديد، درنتيجه توافق محرمانه
حالت  بود شيخ شارجه، به عالمت احترام به ايرانيان، پرچم خود را در جزيره به

بازديدهای نيروی دريايی ). Burdett & Seay, 2000: 653(افراشته درآورد  نيمه
فارس که از چندی پيش آغاز شده بود در  جنوب ايران از جزاير ايرانی در خليج

براين اساس معلوم ). Toye, 1993/4: 379-380(اوب تکرار شد اين دوران به تن
های کاليو، برای حل مسئله فرمول خاصی  شود که تيمورتاش، طبق گزارش می

ها و در مقابل، حاکميت بالفصل ايران بر جزاير  برای فروش بحرين به انگليسی
 ۶۴ ، ١٣٧٥؛ مجتهدزاده، Amirahmadi, 1996: 49 & 50(سه گانه ارائه کرد  

گانه،  وی در برخی مواقع، طی مذاکرات با کاليو در زمينه جزاير سه). ۶۵و 
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                                        ً                         هايی را برای اجاره تنب بزرگ داد که ظاهرا  با موافقت شيخ نيز مواجه  طرح
توجيه تيمورتاش در ). ١٢۴تا  ١٢١، ١١٣و  ١١٢: ١٣٧٩االسالمی،  شيخ(شد 

کاال به سواحل ايران   رابطه با طرح مذکور آن بود که بحرين مرکز قاچاق
ماند بايد الاقل با استفاده از  است؛ پس حال که ايران از بحرين محروم می

امکاناتی که در مقابل فروش بحرين يا استقرار نيروی نظامی در جزاير تنگه 
اين . آورد، مانع فعاليت قاچاقچيان در سواحل ايران شود هرمز به دست می

ها بود، با موفقيت  ها کارشکنی انگليسی ها نيزبه عللی که ازجمله آن طرح
ش، مذاکرات  در باب اين ١٣٠٩/م١٩٣٠رو نشد و درنتيجه در سال  روبه

کاليو در زمان مذاکره با ). FO,1930,E.10/8/5588:461(موضوع قطع شد 
نفع  کرد تا به هر طريق ممکن مسئله را به شکل حقوقی، به تيمورتاش سعی می

پس از آنکه ).  Mirfendereski, 1985, Bavand, 1994(وفصل کند  شيوخ حل
تيمورتاش از خود، نوعی نارضايتی نشان داد انگلستان برای حل مسائل جزاير 

طبق اين . ماده بود١٥فارس، طرحی عمومی را مطرح کرد که شامل  خليج
نشينی  بايست از حقوق خود در بحرين و ابوموسی و تنب عقب طرح، ايران می

های تلگراف لنگه و بوشهر و هنگام را به  ل، انگلستان ايستگاهکرد و در مقاب می
تيمورتاش با بيان اينکه حاکميت ايران بر مناطق مذکور، . داد ايران انتقال می

مسلم و ردنشدنی است اين پيشنهاد را نپذيرفت؛ پس کل ايده معاهده عمومی 
ديگر اعالم ش، بار ١٩٣٣/١٣١٢تيمورتاش در ژوئيه. نتيجه ماند فارس بی خليج

کرد که در مقابل شناساسی حق حاکميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسی 
زمان با رد مسئله ازسوی  حاضر است از حق خود بر بحرين بگذرد؛ اما هم

 ).Kelly, 1957: 69 & 70(کاليو، بحران نفتی ايران و انگلستان مطرح شد 
داوم آن تا سال ش و ت١٣١٢/م١٩٣٣دنبال لغو قرارداد دارسی در سال  به 

رو،  ازاين.                                          ً       ، مذاکرات طرفين با محدوديت مواجه و تقريبا  قطع شد١٣١٣/١٩٣۴
های  های تيمورتاش برای مذاکره مستقيم با شيوخ تجديد شد؛ اما تالش تالش

طور کامل                                                      ً          مکرر انگلستان، در ممانعت از انجام اين توافق که ظاهرا  تنب را به
به همين علت، . نع اصلی پيشبرد مذاکرات بودداد ما در اختيار ايران قرار می

 ).Toye, 1993: 2/ 143(های بعد با اعتراضات ايران ادامه يافت  مسئله در سال
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م، به شکست انجاميد ١٩٣٢/ش١٣١١مذاکرات تيمورتاش و کاليو در سال 
ازجمله علل شکست ). ٢١٣: ١٣٧٦ولدانی،  ؛ جعفری٢٥٥: ١٣٧٢زرگری، (

درمجموع، هدف انگلستان . لستان، در برابر ايران بوداين مذاکرات مواضع انگ
ش، تغيير موضع ايران ١٣١١تا  ١٣٠۵/م١٩٣٣تا  ١٩٢٧های  از مذاکرات سال

درخصوص اشغال تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی ازسوی انگلستان، به 
ترتيب، با پايان  بدين). Bavand: 1994:84؛ Amirahmadi, 1996: 58 ( قواسم بود
دوم، بار ديگر تمام  جهانی ضور تيمورتاش در دربار و شروع جنگدوران ح

نشده باقی ماند و به دوره  ها از دست رفت و مسئله بحرين، همچنان حل فرصت
  .بعد منتقل شد

 تيمورتاش کار پايان 
 

م، پاکتی با مهر دربار به ١٩٣٢دسامبر  ٢٢/ش١٣١١روز پنجشنبه اول دی 
. ته بود از اين تاريخ در دربار سمتی نداريددست تيمورتاش رسيد که در آن نوش

رسد کسی يارای  ازحد تيمورتاش در رضاشاه، بعيد به نظر می به علت نفوذ بيش
های عزل  به همين علت، بايد ريشه. بدگويی از وی را نزد شاه داشته باشد

: ١٣٧٢زرگری، (ناگهانی و قتل سريع وی را در جای ديگری جستجو کرد 
حسين مکی در تاريخ بيست ساله ايران از . دو بار محاکمه شدتيمورتاش ). ٢٥٥

گفت مردم را به جرم سياسی تعقيب  وزير دربار می«: کند تيمورتاش نقل می
کنند؛ ولی اگر کسی به نام  ها طرفدار پيدا می نکنيد؛ زيرا در حال و آينده، آن

ادآوری رود و هيچ کس هم رغبت به مساعدت و ي دزدی تعقيب شد، از ميان می
ترتيب، تيمورتاش به  بدين). ١٩۵تا  ١٩٢: ١٣٦٢مکی،(» از او نخواهد کرد

التجار  هزار تومان رشوه از امين١٠٠جرم دزدی و ارتشا، يعنی گرفتن 
ماه ٨اصفهانی، در تجارت ترياک محاکمه و به حبس محکوم شد و پس از 

ر سه روز پس از مرگ تيمورتاش، وزي. حبس، در زندان قصر جان سپرد
مختار وقت انگليس در تهران در گزارشی محرمانه، به وزير امور خارجه 

خان تيمورتاش سه روز پيش، در  عبدالحسين«: نويسد دولت متبوع خود می
مردی بود که روحانيت، دولت و کشور انگليس، ... زندان قصر قاجار درگذشت
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د که پرتو همگی زمام قدرت خود را به دست وی سپرده بودند و از طريق او بو
تابش هنوز در پی ترقيات  تابيد؛ اما سرشت بی عنايات شاه بر اتباع کشور می

ای به خواسته ديگر و هر قدرتی به قدرتی  گشت؛ زيرا هر خواسته بيشتر می
فرضياتی چند برای سقوط ). ٢٥٦: ١٣٧٢زرگری، (» شد بيشتر، منتهی می

ها  مورتاش؛ وساطت روسافزايش اقتدار تي: ناگهانی تيمورتاش مطرح شده است
برای بخشش او که باعث بدگمانی بيشتر شاه شد؛ جاسوسی تيمورتاش برای 

؛ تعلل و تعمد تيمورتاش، در حل )١٢٢: ١٣٨٢نژاد،  زرگری(ها  روس
اختالفات با انگلستان و روسيه؛ درنهايت، مقاومت فزاينده تيمورتاش و مخالفت 

له عوامل مهم و احتمالی است که در ها ازجم اين. ها جدی وی با سياست انگليسی
: ١٣٦٨زاده،  ؛ تقی١٩٠و  ١٨٩: ١٣٦٢مکی،(طرد و حذف او اعالم شده است 

ترين علت را پس از کارشکنی مقامات انگليسی، بايد در  ؛ اما مهم)٢٣٤تا  ٢٣٢
های او در تصميمات سياسی دانست که با خوی  روی محوری و زياده خود

اگرچه به گفته ). ۴٩تا  ٤٤: ١٣٧٩االسالمی،  شيخ(رضاشاه سازگاری نداشت 
دشتی، شاه حتی پس از عزل تيمورتاش قصد نداشت او را به قتل برساند 

بودن او و تحريکات کارگزاران  و تنها، اتهام روسی) ١٥١: ٢٥٣٥دشتی، (
االسالمی با ارائه اسنادی نقش سفير  شيخ. انگليسی در اين دو تصميم نقش داشت

و  ١٣٨، ٩٢تا  ٩٠: ١٣٧٩االسالمی،  شيخ(داند  يار مهم میانگلستان را بس
که تيمورتاش بر سر کار است اميد  ها اعالم کردند تا زمانی انگليسی). ١٣٩

و  ٢٧٢: ١٣٧٢زرگری، (چندانی به حل مسائل بين ايران و انگليس نيست 
د اگر ش تاثير قرار دادند که گفته می ها با توطئه چنان شاه را تحت انگليسی). ٢٧٣

تيمورتاش بر سر کار باقی بماند انگلستان ممکن است برای حفظ منافع خود، 
؛ ١٥١: ٢٥٣٥دشتی، (دست به اقدامات جدی بر ضد سلطنت رضاشاه بزند 

رو، سرنوشت تيمورتاش از سرنوشت  ازاين). ١٣٨: ١٣٨٢نژاد،  زرگری
کراتی تيمورتاش طی مذا. فارس و امتياز نفت دارسی مجزا نبود جزاير خليج

م، تمام تالش خود ١٩٣٢تا  ١٩٢٨/ ش١٣١١تا  ١٣٠٧های  طوالنی، بين سال
را برای اعاده حقوق ايران و بالطبع، در تضاد با منافع انگلستان در منطقه 

ً                   ها قطعا  برای ايران، نبايد  مذاکراتی که از ديدگاه انگليسی. مصروف کرد        
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تاش بود که در سال های تيمور درنتيجه تالش. رسيد ای مثبت می نتيجه به
الخيمه تصميم خود، مبنی بر بازگرداندن تنب را اعالم کرد  م، شيخ راس١٩٣٤

ها برای او طراحی  ق، انگليسی١٢٣٥/م١٨٢٠زمان پرچمی که در سال  و هم
پايين کشيد و در مقابل در سال ) ۴٠٨تا  ٤٠٥: ١٣٨٧قاسميان، (کرده بودند 

افراشت؛ اما در ادامه، با ش، پرچم ايرن را در جزيره بر١٣١٤/م١٩٣٥
ها مبنی بر واگذاری جزيره به  الخيمه و تهديد آن فشارهای انگلستان بر شيخ راس

الخيمه  ش، شيخ راس١٣١٤ارديبهشت /١٩٣٥شيخ شارجه، بارديگر در آوريل 
). ٢٢٩تا  ٢٢٧: ١٣٧٦ولدانی،  جعفری(پرچم خود را درتنب برافراشت 

دادن جزيره تنب بزرگ به  مه، برای بازپسالخي انگلستان در مقابل تصميم راس
سيری را دارند و هنگامی   تنب و ابوموسی همان وضع جزيره«ايران اعالم کرد

منظور مطالعه و بررسی از  به) HMS Ormand(که رزمناو اورمند انگلستان 
فارس ديدارنمود، حکومت پادشاه از حکومت ايران تقاضا کرد تا به  خليج

ه سيری اطالع دهد که ناو ياد شده از آن جزيره نيز ديدار ماموران خود درجزير
ای به مطلب فوق افزوده شده بود که  جمله). Toye, 1993: 4/ 157(» خواهد کرد

معنی شناسايی حق و عنوان ايران به جزيره تعبير نشود  به تقاضای مزبور، به
درپی  یترتيب، تيمورتاش درنتيجه اقدامات پ بدين). ٦٤: ١٣٧٥مجتهدزاده، (

الخيمه و شارجه را به پذيرش حق حاکميت  خود، درنهايت موفق شد شيوخ راس
ايران بر جزايرتنگه هرمز وادارد؛ اما عزل و حذف او از صحنه سياسی ايران، 

ها  بار ديگر زمينه را برای تغيير وضعيت منطقه و تجديد حيات انگليسی
دوم، در   جهانی ه جنگهای منتهی ب رضاشاه نيز در سال.درمنطقه فراهم کرد

مقايسه با  دوره حضور تيمورتاش، کمتر مسائل جزيره بحرين را مدنظر قرار 
 ١دوم در  جهانی   جنگ. داد؛ درنتيجه، موضوع به دوره پهلوی دوم کشيده شد

ش، آغاز شد و متفقين که درصدد ١٣١٨شهريور  ١٠/ م  ١٩٣٩سپتامبر 
های فراوان،  ند پس از بررسیپيداکردن راهی برای کمک به ارتش سرخ بود

ترين راه ممکن برای رسيدن به اين هدف را استفاده از بنادر  بهترين و مطمئن
بنابراين، روسيه و . آهن سراسری نيز متصل شده بود فارس ديدند که به راه خليج

ای که به  انگليس به توافق رسيدند و برای اشغال ايران متفق شدند و به شيوه
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بردند، از جنوب و شمال و غرب، به ايران هجوم  د يورش میديگر دشمنان خو
اين رويداد، ). ١٢٠و١١٩: ١٣٣٣؛ مقتدر، ٧١: ١٣٧٥مهدوی، (آوردند 

درگيری ميان نيروهای انگليسی و نيروی دريايی تازه تاسيس ايران را منجر 
های اخير به فرماندهی شهيد  شد؛ درنتيجه، ناوگان دريايی ايران که طی سال

زنی متعددی در منطقه در کارنامه داشت، با سياست  های گشت ، عملياتبايندر
ها به سرنوشت تيمورتاش دچار وتمامی ناوگان دريايی رضاشاه نابود  انگليسی

 .شد
 نتيجه

 
ترين مسائل عصر رضاشاه است که  فارس، ازجمله مهم تيمورتاش و مسئله خليج

ابوموسی و همچنين، امتياز به مسئله حاکميت ايران بر بحرين و جزاير تنب و 
رسد سرنوشت تيمورتاش نيز از اين دو  به نظر می. شود نفت دارسی مربوط می

فارس  مسئله جداشدنی نيست؛ چه او در جهت احيای حق حاکميت ايران بر خليج
السهم بيشتر از نفت جنوب، برای ايران تمام تالش خويش  آوردن حق دست و به

های سياسی ايران دوره پهلوی  مله شخصيتتيمورتاش ازج. را مصروف کرد
اول بود که در جريان مذاکرات ايران و انگلستان، بر سر مسائل مختلف 

. فارس و ازجمله موضوع حاکميت ايران بر بحرين نقش بارزی ايفا کرد خليج
واسطه نفوذ روزافزون انگليس در بحرين ناديده  ، به١٩حاکميتی که از آغازسده 

هايی به مسئوالن وقت، بر لزوم تاسيس  يمورتاش بارها در نامهت. گرفته شده بود
طرح . رو،  برای خريد کشتی مامور اروپا شد نيروی دريايی تاکيد کرد و ازاين

. م، رسميت يافت١٩٢٧/ش ١٣٠۵ادعای حاکميت ايران بر بحرين از سال 
داد از  فارس صورت می مذاکراتی که تيمورتاش برای حاکميت ايران در خليج

م،  به طول ١٩٣٢/ش١٣١١م، آغاز شد و تا سال ١٩٢٨/ش ١٣٠٦سال 
در آن تاريخ يک قرارداد سياسی ميان انگلستان و امير حجاز امضا . انجاميد

اين قرارداد، توافق شد روابط ميان اميرعبدالعزيز و   شد؛ براساس
 .الحمايگان انگلستان، يعنی بحرين و قطر و امارات متصالحه، گسترش يابد تحت

دارساختن موقعيت   تالش ويژه انگلستان برای خدشه«دولت ايران اين قرارداد را 
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دولت . شناخت و عليه آن اعتراض کرد» فارس حقوقی سرزمينی ايران در خليج
زمان با اعالم تشکيل حکومت متمرکز، برای تعيين تکليف مرزها، دو  ايران هم

ح حاکميت بر بحرين توانست پس، طر ازاين. قرارداد با عراق و افغانستان بست
های خود، در  دولت ايران در ادامه سياست. روحيه ملی را در ايران تقويت کند

هايی همچون تيمورتاش،  مناطق جنوبی و درخصوص جزاير، با تالش شخصيت
به جز . دست به تحرکاتی زد که تشکيل نيروی دريايی نمودی از اين برنامه بود

ت ايران برای مبارزه با قاچاق کاال برآن شد که گانه، دول بحرين و جزاير سه
با آغاز مذاکرات بين ايران . فارس گسترش دهد حاکميت خود را بر جزاير خليج

و انگلستان، مسئله بحرين نيز در صورت مذاکرات بين تيمورتاش و کاليو قرار 
سياست انگلستان در اين مذاکرات، بر اين اصل استوار بود که موقعيت . گرفت

عالوه،  به. ناپذيراست فارس موضوعی مذاکره های جنوبی خليج ن کشوردربخشاي
يک از اداعاهای ايران را نيز در اين بخش از  توانست هيچ انگليس نمی

تيمورتاش اعالم کرد که در صورت شناختن حق . رسميت شناسد فارس  به خليج
نظر  صرفحاکميت ايران بر جزاير حاضر است از ادعاهای ايران بر  بحرين 

زمان، فرماندار بندرعباس و ساير مقامات ايرانی از تنب بزرگ بازديد  هم. کند
های  ها در دوره تيمورتاش، به روش عمل آوردند؛ اما به هر حال، انگليسی به

کردند برای حفظ موقعيت خود، در مسير ايجاد تفاهم ميان ايران  مختلف سعی می
اکرات تيمورتاش و کاليو با کارشکنی درنهايت، مذ. اندازی کنند و شيوخ سنگ

ای شد برای مذاکرات جدی و  ها به شکست انجاميد؛ اما اين خود زمينه انگليسی
ها که  قاطعانه ايران در دوره پهلوی دوم و پذيرش اين مهم ازسوی انگليسی

. بردار نخواهد بود فارس دست ايران هرگز از حقوق خود، در منطقه خليج
اکرات تيمورتاش و کاليو مواضع انگلستان در مقابل ازجمله علل شکست مذ

تا  ١٩٢٨های  درمجموع، هدف انگلستان از مذاکرات سال. ايران بود
ش، تغيير موضع ايران درخصوص شيوخ سواحل ١٣١٣تا  ١٣٠٦/م١٩٣٤

ترين نتايج مذاکرات تيمورتاش و کاليو در زمينه  از مهم. فارس بود جنوبی خليج
تدريج شيوخ عمان متصالح، حاضر به  ه اين بود که بهگان بحرين و جزاير سه

آن، مذاکرات پنهانی  دنبال به. پذيرش حاکميت ايران بر جزاير تنگه هرمز شدند
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درنتيجه آن در سال . الخيمه شروع شد بين مقامات ايرانی و شيخ راس
الخيمه پرچم خود را از جزاير پايين کشيد و مسئله  ش، شيخ راس١٣١٣/م١٩٣٤

هرحال مذاکرات  به همان شکل، به دوره پهلوی دوم کشانده شد؛ اما بهبحرين 
عنوان پايه و اساس بسياری از  های بعد، به ها، در دهه تيمورتاش و انگليسی

. فارس و بحرين بود مسائل ميان ايران و انگلستان، درخصوص جزاير خليج
ش، ١٣٥٠/م١٩٧١زمان با استقالل بحرين در سال  گانه هم استرداد جزاير سه

 )١(.های دوران تيمورتاش نبود زنی تاثير از چانه بی
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   سيزدهم فصل

  
    شرکت متمدانه مأموريت : ساتن الول

 

ن وضعيت  اجتماعی و امکانات زندگی کارگرا»نفت ايران« الول ساتن درکتاب 
و کارکنان شرکت نفت و ايران انگليس را اينگونه بررسی و ارزيابی  گرده 

پس ازامضای امتيازجديد، شرکت برای مدتی رفتارش رابا کارگران : است
اما برای برطرف کردن يا تعديل شکايتهای بسياری که درطول . ايرانی تغييرداد

شش مرثری ساله اش ازطرف دولت ايران مطرح شده بود هيچ کو٣٠فعاليت 
  .انجام  نداد

شرکت بارهاادعا کرده بود که دستمزد پرداختی اش ازهردستمزدی که درمناطق 
درواقع اين ادعا نيزمورد مناقشه ومخالفت . ديگرايران پرداخت می شد بهتراست

مقايسه دستمزدها با مالک دستمزدهای داخلی برای يک شرکت . قرارگرفت
سطح کلی دستمزدها . به نظرنمی رسيدثروتمندبريتانيا به هيچ وجه صحيح 

 ١٣٢٥/ ١٩٤٦حتی پس ازاينکه درسال. درشرکت هميشه خيلی پايين بود
 افزايش عمده ای ازطرف دولت ايران به شرکت تحميل شد،هنوزدستمزدها در

  .مقايسه باهزينه زندگی افزايش قابل توجهی نيافته بود
اشد که دردوران جنگ اگراساس محاسبات، نرخ مبادله لایر نسبت به پوند ب

وپس ازآن به طورمصنوعی باال نگاه داشته شده بود، حداقل دستمزد يک کارگر 
. روزی يک شلينگ ثابت مانده بود) ١٣٢٥/  ١٨٤٦(آن تاريخ غيرماهرتا

اگرقدرت خريد واقعی به لایر درنظرگرفته شود، دستمزدها خيلی کمترازيک 
لایر  ٨٠جاری،يک پوند به نرخ  ١٣١٥/  ١٩٣٦درسال. شلينگ بوده است

درشرايطی  ١٣٢٥/  ١٩٤٦درسال .لایر بود ٤وحداقل دستمزد يک شلينگ يعنی
درصد افزايش يافته بود حداقل دستمزد برای  ٩٠٠که هزينه زندگی بيش از 

                                                ً    لایر تعيين کرد وبه اين ترتيب، قدرت خريد را تقريبا  به  ٤٠منطقه خوزستان را 
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  اصراربه پرداخت دسمتزد برای يک .  بازگرداند ١٣١٥/  ١٩٣٦طح سال س
دستمزدی که به اين ترتيب تعيين . روز تعطيل درهفته نيزبهبود اندگی ايجاد کرد

شد براين اساس محاسبه می شد که ضروريترين نيازهای معيشتی يک فرد را 
اداره « رگزارش ليست اقالمی که دستمزد بر اساس آن تعيين شد، د. تأمين  کند

 اين ليست تصويری   از. آمده است١٣٢٩/ ١٩٥٠درسال »بين المللی کار
کل اعانه از انواع  مواد غذايی درهر .  استاندارد تعيين  شده  را ارائه می دهد

ته اين ميزان اعانه برای يک بال. گيلو گرم نان بود ٦٧يلو گرم شامل ک ١٠٠ماه، 
به همين  ترتيب، انتظارمی رفت يک کارگر . کارگرمتأهل يا مجرد يکسان بود

ً وخانواده اش دريک اطاق تقريبا   جيره ساالنه .  متری سکونت داشته باشند١٢                            
يک دست لباس زمستانی، يک دست لباس تابستانی، زيرپوش، : لباس، شامل

درصد اعانه لباس  ٧٥کارگرمی بايد ازمحل . شورت و چهارجفت جوراب بود
ان ر     ً               يقينا  دهقانان و کارگ. انواده اش رانيزتأمين می کردخود، پوشاک تمام افرادخ

اما جای تعجب اين بود که . زيادی درايرن بودند که چيزی بيشترازاين نداشتند
نمايندگان کشوری پيشرفته وصنعتی مانند بريتانيا، ازاين خرسند باشند که  به  

  !ان  شرکت کمترازدستمزد محلی حقوق  نمی دهندرکارگ
                                         ً             ادعا می کرد که تنها معدودی ازکارگرانش عمال  ازاين حداقل  البته شرکت

اين ادعاچنانکه آمار وارقام گزارش اداره بين المللی .دستمزد برخوردارند
/ ١٩٤٩نفرکارگز روزمزد درسال  ٤٢,  ٦١٤از. کارنشان می داد، درست بود

. لایر را دريافت می کردند ٤٠      ً                  نفرعمال  دستمزد ناچيزروزی  ١١٦٧تنها ١٣٢٨
 دور اماآنچه که به نظرمی رسد ازچشمان هيئت نمايندگی اداره بين المللی کار

 -هرچند که آنها توانستند آن را ازمحاسبه ارقام خود به دست آورند -مانده بود
درصد کل کارگزان  ٩٥نفرکارگريعنی حدود ٤٠, ٤٣٣اين واقعيت بود که 

پوند  ٤ش اسمی هفته ای اين مبلغ ارز. لایر درروزدريافت می کردند ٨٠کمتراز
را داشت، اما در واقع ارزش آن کمترازيک چهارم اين رقم وتنها دوبرابرحداقل 

 ١/  ٦٥کارگران صنايع نفت درهمان موقع دراياالت متحده ساعتی . دستمزد بود
اين مبلغ حدود شش ونيم برابرمتوسط مزدی بود که . دالر دريافت می کردند

اين دستمزد . ال پيش ازآن پرداخت می کردشرکت نفت انگليس وايران درس
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ممکن است استثنائا خيلی باال باشد، اما درهيچ منطقه ای خارج ازخاورميانه ، 
  .حد متوسط  دستمزد، پايين ترازايران تعيين نشده بود
درواقع يکی ازداليلی که . وضع در رده های باالترشغلی نيزچندان بهترنبود

ايرانی ها را برای انجام امور اجرايی تربيت کند، شرکت قادرنبود به تعداد کافی 
اين بود که دستمزدوحقوق پيشنهادی برای کسی که خواهان ترقی بود، بطورکلی 

  .رضايت بخش نبود
عملکرد ديگرشرکت که چهره ارقام رسمی اش را بهبود می بخشيد، اجيرکردن  

شرکت نبودند  اين افراد درليست دستمزدهای. تعداد زيادی کارگرقراردادی بود
وازهيچ تسهيالتی که برای کارگزان شرکت درنظر گرفته بود، استفاده نمی 

با مراجعه به گزارش با ارزش اداره بين المللی کار  که شرکت به . کردند
طورشتاب زده ای ازآن منظور دفاع  کامل ازاقدامات خود استقبال کرد می توان 

نفر به صورت کارگز  ١٦ ؛ ٤١٠تعداد  ١٣٢٨/  ١٩٤٩دريافت که درسال 
اغلب آنها کارگران غير ماهری بودند که به عنوان . قرار دادی اجير شده بودند

  .کارگرموقتی ، فقط به هنگام احتياج اجير می شدند
نبايدتصورکرد که امنيت شغلی کارگران دائم درشرکت خيلی بهتر ازکارگران 

م انداز استخدام  دائم چش١٣٢٥/ ١٩٤٦حتی  پس ازتغييرات سال . قراردادی بود
 ١٣٢٧/  ١٩٤٨ارقام نشان می دهد که حتی درسال . کارگران خيلی خوب نبود

درآن زمان شرکت موظف . درصد کارگران روزمزد ازکاراخراج شدند ٢١، 
بود به هنگام اخراج کارگران در ازای هرسال کامل کار، يک هفته دستمزد 

رمنابع مالی شرکت داشته باشد، اين قرارنمی توانست فشارسنگينی ب. بپردازد
اخراج  شدند کمتر از  ١٣٢٧/  ١٩٤٨درصد کارگرانی که درسال  ٥٩زيرا 

درصد ديگر، اندگی بيش ازيک سال  سابقه کار  ٢٨يکسال کار کرده بودند و
  .داشتند

برداشتن . پيش ازشروع جنگ، هيچ اخطاری برای اخراج کارگران الزم نبود 
در ورودی به اين معنی بود که آنها بايد برای دريافت شماره های آنها از مقابل 

گاهی اوقات تنها کارگران . اوراق تسويه حساب خود  به اداره کار مراجعه کنند
را معلق می کردند وبه اين ترتيب، تا زمانی که درجای ديگری به کار گمارده 
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هفته  مدت تعليق ممکن بود يک. شوند، آنهارا ازدريافت مزد محروم می ساختند
اين روش به منظوراعمال نظم نيزبه کارمی رفت . ويا بيشتربه طول انجاميد

ودرمقابل سوء رفتار، چند روزتعليق ازکاربه عنوان تنبيه عمومی به کار می 
  .رفت

بيکارشدن به . ترس ازبی کاری هميشه درذهن کارگران شرکت وجود داشت
از مسکن  بود که برای   مفهوم از دست دادن مزد، امتيازات شغلی ومحروم شدن

به دست آوردن آن مبارزه شديدی جريان داشت و نيزموجب محروميت ازحقوق 
حقوق بازنشستگی درصورتی پرداخت می شدکه کارگرمی . بازنشستکی می شد

جای . توانست به کا بازگردد وبرای مدت الزم جهت بازنشسته شدن دوام بياورد
ناگهانی جنگ جهانی اول، نسبت به تعجب  نبود که کارگزان  پس از گسترش 

ادامه قراردادکارشان ونيزنسبت به توسعه پااليشگاههای شرکت درخارج  
در صد کارگران شرکت درآبادان  ٧٠نزديک به .              ً            ازايران شديدا  نگران بودند

ازسوی ديگر، سياست گسترش پااليشگاهها درخارج از . استخدام شده بودند
وقتی پااليشگاه . ش بيکاری درصنعت نفت داشتايران تأثيرفراوانی بربرافزاي

در نزديکی سوونسی  ١٣٠١خرداد /  ١٩٢٢درژوئن  ) (Landarcyالندرسی 
(Swansca)  افتتاح شد، سر چارلزگرينوی  با مباهات  اظهار داشت که پااليشگاه

دولت ايران معتقد بود که تصفيه نفت ايران . نفراستخدام  خواهد کرد٢٠, ٠٠٠
امتيازدارسی است که شرکت راملزم  به  ١٦ران نقض ماده درخارج ازاي

  .استخدام  هر چه بيشترايرانی ها  درعمليات خود می کند
يک منبع ديگر شکايتهای درازمدت ، استخدام خارجيها به وسيله شرکت نفت 

امتياز دارسی را تعديل   ١٦، تا حدودی ماده ١٩٣٣قرارداد  . انگليس وايران بود
اين ماده شرکت ملزم بود صنعتگران وکارکنان فنی وتجاری براساس .  کرد

» تا آنجا که اشخاص با صالحيت وبا تجربه درايران  يافت شود« خود را
مستخدمين غيرفنی شرکت  « درعين حال، مسلم بودکه .ازاتباع ايران انتخاب کند

عالوه بر اين ، شرکت تعهد کرد  که » .      ً                          منحصرا  از اتباع ايران خواهند بود
ً       برطبق آن هرسال ومرتبا  تعداد «درتهيه يک طرح عمومی همکاری کند که                      

مستخدمين غيرايرانی راکاهش داده وبه جای آنهابه طورتصاعدی درکوتاهترين 



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٥٢٦                                              ١٦       ت م

  

  

  ».مدت ممکن ازاتباع  ايرانی گمارد
/  ١٩٣٨درسال . اين ماده بيشترين مزاحمتها رابرای شرکت ايجاد کرده بود 

،يکی ازمديران شرکت، به تهران  (Sir William Fraser )ويليام فريزر١٣١٧
آمد تا درباره  شرايط عمومی کاردرصنعت  نفت، وبه ويژه ، پيرامون طرحی 
که امتيازبرای کاهش تعداد مستخدمين خارجی درنظرگرفته بود با داور، 

, ٠٠٠درآن هنگام تعدادمستخدمين شرکت. وزيرعدليه وقت، بحث وگفتگوکند
به داورگفته شد . نفرآنها راخارجيها تشکيل می دادند ٢٠٠٠نفربودکه حدود  ٣٠

                           ً                                    ازآنجاکه عمليات شرکت احتماال  باسرعت بيشتری گسترش  نخواهند يافت، 
نتيجه مطلوب می تواند به راحتی،با کاهش تصاعدی نسبت مستخدمين خارجی  

با وجود اين، سرويليام فريزرخاطرنشان . به جای کاهش تعداد آنها، به دست آيد
نفرمستخدم  خارجی   ٦٥٠                          ً                         ساخت که اميداواراست نهايتا  بتواند کارها را با حدود 

وی اضافه کرد پيشنهادی ارائه شده که اولين مرحله آن درخالل پنج . آنجام دهد
برطبق اين قرار، درصورتی که تسهيالت . سال به اجرا گذاشته خواهدشد

تعداد  ١٣٢٢/  ١٩٤٣آموزشی ايران به گسترش خودادامه دهد، تا سال 
  . نفر يا کمترخواهد رسيد ١, ٥٠٠مستخدمين  خارجی  به حدود 

هرچند داوربا اين طرح موافقت کرد،  اما به دليل اينکه با مفاد و روح امتياز 
 Modus مغابرت داشت، دولت آن را تصويب نکرد وبه عنوان يک توافق موقتی

Vivcndi )  (يب، شرکت توانست بيش به اين ترت. برای پنج سال برقرارماند
جنگ در  . نفردراولين سال به تعداد مستخدمين خارجی خود بيفزايد ٨٠٠از

اماچندی  . آغازموجب کاهش اندکی درتعداد مستخدمين شرکت درتمام سطوح شد
اين اقدام همراه با ورود کارکنانی . بعد، تعداد  مستخدمين  پی درپی افزايش يافت

صورت  –پس از فتح برمه  توسط ژاپنی ها  –از فلسطين وازشرکت نفت برمه 
  .گرفت

به طور رسمی تجديد نشد، گرچه  ١٣٢٢/  ١٩٤٣موافقت نامه داوردرسال
  ٤٢, ٠٠٠ازکل  ١٣٢٤/  ١٩٤٥درسال .      ً                            ظاهرا  به عنوان دستور کار  تلقی شد

نفرافزايش يافته   ٤٠٠٠نفرمستخدم شرکت، تعداد خارجيها به اندک بيس از 
 ١٣١٧/  ١٩٣٨درصد بود، درحالی که درسال  ١٠به نسبت  اين افزايش. بود
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ازسوی . اين نسبت درمشاغل  باالتر بسياربيشتربود.  در صد بود ٧همين نسبت 
/  ١٩٤٥و  ١٩٣٩ديگر، درحالی که حقوق مستخدمين خارجی بين سالهای 

افزايش يافته  بود، حقوق  مستخدمين  )  پوند(  ٢٤٧٨به ١٧٤٤از١٣٢٤و ١٣١٨
درسطح  صنعتگران ، ارقام  مربوط . کاهش پيدا کرد١٤٧٩به  ١٤٩٦از ايرانی 

کاهش پيدا   ٦٢٥٤به  ٦٥١٦به سالهای ذکرشده برای مستخدمين  خارجی از
حتی . افزايش يافته بود ١, ٥٥٢به  ٩٧٩کرده بود، وبرای مستخدمين ايرانی از

 ردرصد مستخدمين خارجی به داخلی،پس ازاينکه تعدادزيادی کارگ١٠نسبت
  .غيرماهرايرانی جذب شد به دست آمد

سال گذشته تحول عظيمی  ٢٠تا١٥ايرانی هاخاطرنشان می ساختند که درخالل  
بنابراين، بايد تعداد زيادی ايرانی وجود .  درسيستم آموزشی کشوررخ داده است

برای مثال، . می داشت که بسياری ازکارهای غير فنی شرکت را انجام دهد
وراداری،آموزشی،حسابداری،خدمات بهداشتی ، ساختمانی، مشاغلی درزمينه ام

هيچ يک ازاين  مشاغل نيازمند آموزشی . راه  آهن، حمل ونقل ماشينی وغيره
. فنی خاص نبودکه درخصوص کارگران متخصص نفت ضروری خوانده شود

لذا هيچ بهانه ای برای اينکه بيگانگان درعمل، جايگزين ايرانی ها درمشاغل 
کنارگذاشتن کامل ايرانی ها ازمشاغل عالی اجرايی . وجود نداشت باالترشوند

تعداد اندکی ازتحصيل کرده های .     ً                                صرفا  می توانست موجب خشم وناراحتی شود
ايرانی فارغ التحصيل بريتانيا، فقط توانستند در رأس ادارات کوچک شرکت 

سال،  ٢٥باسابقه خدمت بيش از -مصطفی فاتح  –حتی  يکی ازآنها . قرارگيرند
 سرانجام با مسئوليت خاص تأمين رفاه  برای مستخدمين ايرانی ، دستيار مدير

  .عامل شد
فلسطينی ها . کارکنان خارجی اندکی کاهش يافتند ١٣٢٤/  ١٩٤٥پس ازسال 

با وجود  اين،  . اخراج شدند و مستخدمين  شرکت نفت برمه، به برمه  بازگشتند
نفر آنها  ٤٥٠٠نفر کارمند   ٥٦, ٠٠٠ازمجموع   ١٣٢٨/ ١٩٤٩درسال 

کارکنانی خارجی  ) نفربريتانيايی وبقيه هندی و پاکستانی ٢٥٠٠(خارجی بودند
درحالی که تعداد . درصدکل مستخدمين بودند وازآن پس اين نسبت ثابت ماند ٨

 - ١٣٢٩اسفند /  ١٩٥١نفرباالترين رقم درمارس ٧٠, ٠٠٠کارکنانی ايرانی به  
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  .سال طرح  داور به اجرا گذاشته شد ١٣پس از سرانجام . افزايش يافت
 –به دليل احتياج به جايگزين کردن کارمندان خارجی –شرکت به لحاظ اخالقی  

مجبوربود دانشجويان ايرانی  –به علت رعايت مفاد امتياز -ونيزبه لحاظ حقوقی 
مؤسسه «اين امربه طورعمده توسط. را برای تصدی مشاغل عالی تربيت کند

. واعزام دانشجويان به بريتانيا برای اموزش بيشترانجام می شد» انفنی آباد
اما با قضاوت ازروی . آماری از تعداد فارغ التحصيالن هرسال وجود ندارد

تعداد  افرادی که اين دو نوع آموزش را گذرانده اند، متوسط فارغ التحصيالن 
بيشتراين افراد       ً احتماال  . نفردرآبادان باشد٢٠٠نفردربريتانيا و ١٥بايد حدود 

 درشرکت جذب شده وتعدادی هم علت جذاب نبودن پيشنهاد استخدام در
با درنظرگرفتن اينکه به . خوزستان، ازکاربرای شرکت خود داری کرده بودند

نفر  ٢٥٠٠نفرفارغ اتحصيل نيازبود تا جايگزين  ٢٠٠طور متوسط ساالنه به 
جذب ١٣٢٩و ١٣١٧ / ١٩٥٠و١٩٣٨مستخدم خارجی شوند که درخالل سالهای

شرکت شده بودند، می توان نتيجه گرفت که تسهيالت آموزشی باهمه زرق 
وبرق خودتنها حدود نيمی ازنيازالزم رابرای انجام الزامات اميتازتأمين می 

  .کرد
خشم عليه بيگانگان تنها ازطرف کسانی که از به دست آوردن کارمأيوس شده 

يزازتبعيض بين ايرانی ها و بريتانيايی بودند ابرازنمی شد، بلکه  زخم عميقی ن
هندی هاو . دراين مورد يک خط  تمايز نژادی وجودداشت. ها به جای مانده  بود

کليه . پاکستانی ها نيزمانندايرانی هادرشئونات وموقعيت پايينی قرارمی گرفتند
/  ١٩٣٠   ً             عمال  تا اواخردهه (دراولين طبقه . طبقه تقسيم شده بودند ٣کارکنان به 

. کارمندان اروپايی ازهرمرتبه ای جای داشتند) طبقه اول خوانده می شد١٣٠٩
تعداد معدود ودست چين شده ای ازايرانی های دارای تحصيالت عاليه ازبريتانيا 

طبقه دوم، دربرگيرنده حقوق بگيران اداری وفنی ايرانی، . دراين طبقه بودند
ل کرده، اما شرايط کافی برای اينها اغلب دربريتانيا تحصي. هندی وپاکستانی بود

: گروه را شامل می شد ٣طبقه سوم . پذيرفته شدن درطبقه اول نداشتند
کارگران  شامل هندی ها، پاکستانی هاونيزايرانی ها کارگران ماهرو-صنعتگران

اين تقسيم بندی هم به لحاظ حقوق ودستمزد وهم .               ً             غيرماهرکه صرفا  ايرانی بودند
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ن، حمل ونقل،باشگاهها، تفريحات وبه طورکلی در به لحاظ مسکن، بيمارستا
  .مورد  کليه شئونات زندگی جمعی رعايت می شد

شرکت نفت انگليس وايران ازتهيه مسکن درجه يک و تسهيالتی که برای 
بازديدکنندگان، اعضای پارلمان، . مستخدمين فراهم ساخته بود، فخرمی فروخت

توجه به شناخت اندکی که  کارشناسان امورکارگری وروزنامه نگاران با
اما بايد به خاطر . ازشرايط عمومی ايران داشتند، دراين زمينه اتفاق نظرداشتند

وقتی . داشت آنچه که توسط شرکت فراهم می شد ناشی ازنوعدوستی نبود 
. شرکت به ايران آمد منطقه موردعالقه اش چيزی جزيک صحرای خشک نبود

ای جديد بسازد وبرای کارگران خود مسکن بنابراين، شرکت مجبوربود راه وپله
زيرااين اقدامات ازجمله وظايف اساسی شرکت  درعمليات . خدمات فراهم سازد

اين اقدامات همان قدرضروری بود که برپايی دکل های حفاری يا . توليد بود
اين تسهيالت برای کارمندانی تدارک . برجهای  تجزيه و تفکيک اهميت داشت

از ماورای بخاروارد  می شدند وقراربراين گذاشته شده بودکه ديده شده بود که 
همه چيزبرای آنها را انتخاب می کرد و کشيش ها را برای انجام مراسم مذهبی 

اما هرجا مربوط به مردم ايران می شد چنين نيازی  . برمی گزيد، خشمناک بودند
ترسی به امکانات درستبه اندازه ای تدارک ديده می شد تا دس. درکارنبود

  .کارگر،بادرجه واستاندارد  الزم را تأمين کند ونه بيشتر
يکی ازکارمندان بريتانيايی تازه وارد که دارای وجدانی تأثير پذيربود، توجيهات 

عضوهيئت مديره يک باربرای « : مقامات شرکت را چنين بازگو نموده است
ما دراينجا  توضيح داد که  بايدبه خاطربسپارم،) ١٣٢٩/  ١٩٥٠درسال ( من

.                                  ً                                بايد به عنوان يک شرکت تجاری، صرفا  برای به دست  آوردن نفت عمل کنيم
ساختمان جاده ها، خانه ها، مدارس، کاشتن درخت، ايجادباغ، ساختن بازارها 
وسينماها درمناطقی که اگرشرکت حضورنمی داشت، موجودزنده ای درآن يافت 

اين مطالب درپاسخ به . شودنمی شد، بايد در نازلترين سطح  ممکن انجام 
پرسشهای جستجو گرانه  من دراين مورد داده شد که چرا شرکت نفت انگليس 
وايران اجازه داده است بازاری به کثيفی بازارآبادان درکناربزرگترين پااليشگاه 

من پرسيدم آيا اين چيزی نيست که بايد از ان شرم . جهان وجود داشته باشد
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اگر ما اندک امتيازی  بدهيم .  ما نبايدزياد مداخله کنيمداشت؟ پاسخ اين بود که 
بنابراين بهترين کار اين  است که هر .  ن در خواست خواهند کردآآنها بيشتر از 

  ».                                                    ً            جا ارائه  خدمات  برای عمليات شرکت  ضرورتی ندارد، اصال  چيزی  ندهيم
به خوبی  اين نکته باتوجه به شرايطی که برای دريافت مسکن تعيين شده بود

تنها کارمندانی به هنگام استخدام حق داشتند ازمسکن استفاده . روشن می شود
کارمندان استخدام شده درمحل بايد برای . کنندکه ازماورای بحار آمده باشند

اولويت درنوبت به طورعمده  به . دريافت مسکن در نوبت قرارمی گرفتند
نيازکارمندان .  تگی داشتحقوق يا دستمزد و تا حدودی هم به مدت خدمت بس

 چراکه مناطق نفتی از. نيازکارمندان خارجی بود محلی به مسکن درحد
نزديکترين شهرها فاصله زيادی داشت وهيچ مسکن مناسبی جزآنچه به وسيله 

کارمندان دفتری و . شرکت آماده شده بود، درآن نزديکيها وجود نداشت
ار بودند، معدود کسانی بودند صنعتگران عالی رتبه که ازحقوق بهتری برخورد

که می توانستند برای  به دست آوردن يک اطاق درطول يک زمان منطقی 
سال  ٣٠يک کارگر ماهردون پايه ممکن  بود مجبورشود . حساب بازکنند

در صد مزد بگيران   ٤٠                  ً                   يک کارگرغيرماهراصال  اميدی نداشت البته . صبرکند
  .شامل اين دوطبقه اخيرمی شدند

/  ١٩٤٩درسال . ين سيستم را می توان ازروی ارقام مشاهده کردعملکردا
کارمند جقوق  ٣١٦٢کارمندان حقوق بگيرخارجی و٣٢٩٥برای ١٣٢٨

نفر، يعنی ١١٨١ازمستخدمين حقوق بگيرايرانی . بگيرايرانی مسکن فراهم بود
 ٩٣٦٣نفرمزد بگيرخارجی و  ١١٨٢همچنين . درصد فاقد مسکن بودند٢٧حدود

 ٨٠درحدود -مزد بگيرايرانی ٢٧, ٧٨٧. ی دارای مسکن بودندمزدبگيرايران
ايرانی که به  ١٦,  ٠٠٠فاقد مسکن بودند واين درصورتی است که از درصد

 ٥١, ٤٩٣روی هم رفته، از. صورت قراردادی کارمی کردند سخنی گفته نشود
اين آمارکه مربوط . نفرآنها مسکن داده شده بود١٢, ٥٢٥نفرمستخدمين ايرانی 

گزارش اداره بين المللی کاراست تمايزروشنی بين خارجيها وايرانی هايی که به 
ازاين . درآپارتمانهای مجردی و خانوادگی مسکن داده شده اند، قائل نشده است

      ً احتماال  . نفرمتأهل بوده اند ١٢, ٥٠٠رو نمی توان گفت که چه تعداد ازاين
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نفريا  ٣٠, ٠٠٠ترتيب، شايد به اين .زياداين است که اغلب آنها متأهل بوده اند
پنج ششم . يک ششم جمعيت شهرهای نفتی درخانه های شرکت زندگی می کردند

 »روبه توسعه«جبوربودند درآلونک های برپاشده درحلبی آبادمبقيه جمعيت 
ً                                      شهرهای نفتی صرفا  برای خدمت به منافع  شرکت نفت انگليس و».بسربرند                  

  . ايران به وجود آمده بودند
کارمندان . ها مانند مستخدمين  به درجات اول، دوم وسوم تقسيم شده بودساختمان

                                        ً                              بريتانيايی درخانه ها يا آپارتمانهای کامال  مبله منزل داده می شدند وبعضی 
ازاعضای دون پايه، برای سال اول مجبوربودند به زندگی دريک اتاق رضايت 

ا فضای  کوچکتری  ايرانی های عضوطبقه اول دارای مسکن مشابه اما ب. دهند
برای اين منظورآنها را درمنطقه جداگانه ای جا داده بودند که ساختمانهای . بودند

ايرانی و  –کارمندان طبقه دوم. تازه تری با در نظر گرفتن اين مسئله بنا شده بود
نمی توانستند اميد  داشته باشند چيزی بهترازخانه ای چهاراتاقه که فقط  –خارجی

بيشتر متأهلين بايدبه سه اتاق يا حتی دواتاق .له بودبه دست آوردندقسمتی ازآن مب
مسکن .                            ً                               رضايت می دادندومجردين معموال هردونفردريک اتاق زندگی می کردند

که (اثاثيه درآنها وجود نداشت، اتاقها .مزدبگيران دارای درجه نازلتری بود
هيالت کوچکترين بود وشرايط بهداشتی وتس) هرگزبيشترازسه اتاق نبود

داشتن باغچه در کشوری که وجود آن . ديگرازابتدايی ترين شکل بر خورداربود
  .                       ً                                  تسلی هرفردی است، منحصرا  ازامتيازات کارمندان بريتانيای بود

به بعد  ١٣٠٩/ ١٩٣٠تمام خانه ها ازدهه . ساختمانها مرغوبيت کافی نداشت
يمی ازبريتانيا درلندن طراحی وبااسکلت فلزی وسقف پيش ساخته، وباهزينه عظ

برای . وارد شده بود؛ بدون اينکه شرايط آب وهوای محلی را درنظربگيرند
. درجه سانتيگراد افزايش  می يافت ٤٩نمونه، درجه حرارت گاهی درسايه تا 

شايد . البته بسياری ازکارمندان بريتانيای دارای وسايل خنک کننده بودند
ه آب وهوای کشورخود را تحمل تصورشده بود که ايرانی ها قادرند هرطورشد

کنند، حتی اگرازتهران ويا تبريزآمده باشند، جايی که زمستانها برف  سنگينی  
  .در ان برزمين می نشيند

شرکت ادعا می کرد که هيچ کارفرمايی درايران، مسکنی به خوبی آنچه که 
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شرکت نفت انگليس وايران برای کارگردان ايرانی فراهم ساخته تهيه نکرده 
البته هيچ شرکتی درايران ملزم به ساختن هيچ مسکنی برای مستخدمين . تاس

جايی که سمکن  مناسب  . زيرا آنها درمناطق شهری عمل می کردند. خود نبود
  .شرايطی درحد خانه هايی که شرکت تهيه کرده بود، وجود داشت

تدارک، کنترل وحفظ  ... مسئول سازمان دادن،«امتياز،شرکت١٧طبق ماده
آمارجالبی » اداره بين المللی کار« گزارش» .شت وخدمات پزشکی بودبهدا

دراين باره ارائه داده است، اما تفاوت تدارکاتی را که  برای مستخدمين خارجی 
بنابراين، تفسيرگمراه کننده ای  در . و ايرانی  وجود داشته مشخص نکرده است

تمايز، ارقام زياد قابل حتی بدون اين .  باره  بعضی از واقعيتها ارائه می دهد
  .نيست

درکشورهای پيشرفته اروپايی دربيمارستانها، برای « گزارش اذعان می کند که
اما درآبادان به علت ...تخت درنظرگرفته شده است ١٥تا  ١٠نفربين   ١٠٠٠هر 

مرگ و ميربيشتر و شرايط بد مسکن، احتياج به تخت بيمارستان ممکن است 
اغلب بيماران بايد . مار، ماندن درخانه نامناسب استزيرا برای بي. بيشترباشد

درخانه روی فرش يا تشک، آن هم دراتاقهای غيربهداشتی که درآن تعدادزيادی 
تخت بيمارستانی  ٥٩٠درمجموع ، » .ازافراد  خانواده زندگی می کنند، بخوابند

با توجه به . نفرتهيه شده بود ١٨٠, ٠٠٠توسط شرکت برای جمعيتی حدود 
 ٤/  ٤تخت ديگربرای بخش بيماريهای  مسری، به طور متوسط ٢١٠صاص اخت

شرکت  می کوشيد اين تعداد  را با اين .  نفر وجود داشت ١٠٠٠تخت  برای هر 
اگر ( وابستگان کارمندان. ادعا  که تنها مسئول مستخدمين خود است، توجيه کند

هزارنفر  ٥٠يا ٤٠داد تنها می توانستند معالجه سرپايی شوند وتع) ايرانی  بودند
  .از کليه خدمات  پزشکی  وبيمارستانی محروم  بودند

با درنظرگرفتن تعداد تخت بيمارستانی برای کارکنان خارجی و وابستگان آنها 
می توان  –ذکرشده بود » اداره بين المللی کار«دست کم به ميزانی که درگزارش

بدون ( يرايرانینفرکارمند حقوق بگ ١٠٠گفت که به طورمتوسط برای هر
  .تخت  پيشبينی شده بود١١تخت وبرای مزد بگيران ايرانی  ١٢) وابستگان آنها

متخصصين درايران، با توجه به شرايط  سختی که در اغلب  مناطق حاکم بود 
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دوشرکت . نفر، رقمی منطقی می دانستند ١٠٠٠تخت بيمارستانی رابرای هر٢٠
ان خود خدمات بيمارستانی فراهم که برای کارمند»دخانيات«و»راه آهن«دولتی

  .نفررا رعايت می کردند١٠٠٠تخت برای هر ١٢می ساختند، حد متوسط  
يکی ازجديترين انتقادات به خدمات شرکت ای بود که هيچ زايشگاهی    

البته شرکت به . دراختيارنداشت وبعضی از مناطق کوچکتر حتی فاقد ماما بود
از، ملزم به فراهم  کردن خدمات کافی پزشکی داليل انسانی ونيزبرپايه مفاد امتي

  .بود
پزشکان . ميزان خدمات پزشکی فراهم شده نباييد تنها به کميت محدود می شد

ايرانيها اغلب شکايت می کردند با پزشکان بريتانيايی که کارشان به طورعمده 
جه، معالجه کارمندان بريتانيای بود تماسی ندارند يا  تماسشان اندک است و،درنتي

 درصد کادرپزشکی ايرانی بودند ٥٧تنها. نمی توانندازتجارب آنهابهره مندشوند
درواقع . همانند بخشهای ديگرشرکت، پستهای اجرايی به آنها واگذارنمی شد و

درمانگاهها اين  کار. آنها انتظاری بيش ازتصدی مسئوليت درمانگاهی رانداشتند
ند آيا  می توانند به کارخود ادامه دهند بود که کارگران بيماررا معاينه و اعالم کن

دراين موردهم شکايتهايی وجود داشت مبنی براينکه طبق برآوردهای . يا خير
درصد ازبيمارانی بايد برای ادامه کار مناسب باشند، ٩٤آماری، به طورمتوسط 

برای بيمارانی که توانايی انجام . و اين درکار پزشکان موانعی ايجاد می کرد
اگر بيماری شانس زيادی می اورد يا اينکه به . ند دارو تجويزمی شدکارنداشت

فضا آنچنان نبود که . شدت مريض بود، مستخق يکی ازتختهای  کمياب می شد
پزشک با وجدانی  بتواند مسئوليت  خود را انجام دهد و بسياری  از انها ترجيح 

  .می دادند در قسمتهای ديگر کشوربا درآمد کمتری کارکنند
ارها کامل نيستند، اما با وجود اين، آشکار می سازند که برای شرکت دليلی آم

بلکه برعکس، . وجود ندارد تا نسبت به برتری خدمات بهداشتی خود مباهات کند
شرکت .                                                     ً         خدمات بهداشتينسبت به وظيفه ای که به عهده داشتند کامال نارسا بود

اعالميه ای  ازطرف هيچ دليلی برای خوشنودی ازخود نداشت که موجب صدور
خطاب به کارمندان عاليرتبه شود، اين  ١٣١٦/ ١٩٣٧مديريت  آن در سال 

قانون . اعالميه کمی پس از تصويب اولين قانون کارخانجات ايران صادرشد
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. مزبورشامل شرکت نفت، ونيزکليه  شرکتهايی صنعتی درسراسرکشور می شد
اين قانون را به عنوان اينکه  اعالميه شرکت نفت انگليس وايران بسياری ازمواد

قانون مزبورمؤسسات صنعتی با شرايط معينی  .غيرعملی است به نقدکشيده بود
اين خدمات شامل . راملزم ساخته بودتا خدمات بهداشتی وسيعی را تدارک ببينند

همچنين . تسهيالت شست وشو، توالت، لباس کار، مهد کودک وامثال آن می شد
. تا طرح جامعی برای بيمه تصادفات فراهم سازندازآنها خواسته شده بود

اعالميه خاطرنشان می ساخت که شرکت نمی تواند برای هماهنگ شدن  با 
 اين قانون بدون ترديددربسياری از. قانون جديد، عمليات خودراتعديل کند

 از امادرهيچ جا بيشتر.              ً                             بخشهای کشورعمال  به صورت نوشته باطله ای درآمد
  .تان دچارچنين سرنوشتی نشدمناطق نفتی خوزس

به نظرمی . سال  بعد، قانون جديد بيمه های اجتماعی تدوين شد ١٠٠حدود 
بر پايه . رسيد شرکت بارديگرراهی برای فرار ازاين مشکل پيدا کرده است

اولين بيمه ( وجه ديگر بيمه های  اجتماعی « گزارش اداره  بين المللی کار،
که براساس قانون )  ت صنعتی وبيماری می شداجتماعی فقط شامل بيمه تصادفا

اعمال شد شامل ازدواج ، بارداری، حمايت ازخانواده های  ١٣٢٨/  ١٩٤٩کار
براساس قانون جديد، منابع . بزرگ، تولد فرزند، تدفين و کمک هزينه می شد

درصد ماليات ازکل در يافتی  مزد بگيران تأمين  می  ٣اين طرح بايد با اخذ 
درصد را  ٢درصد را کارگرو ٢ميزان يک درصد را کارگروازاين .  شد

اما درشرکت نفت انگليس وايران وجوهات اين بيمه ...کارفرما تقبل می کرد
      ً                                                                منحصرا  از دستمزد کارگران تأمين می شد،زيرا شرکت با توجه به اعانات ويژه 
ای که تعهدکرده بود برای کارگرانش  فراهم  سازد، با موافقت دولت از 

  ».خت سهمش خود داری می کردپردا
اين نمونه ای بارز از درک نادرست نمايندگان اداره  بين المللی کار ازموقعيت   

تولد، ازدواج «شرکت نفت  هرگز ادعا نکرد که موضوعاتی همچون. بود
نيزشامل » بارداری، حمايت ازخانواده های بزرگ، مشکالت  حقوقی ومرگ

علت معافيت از پرداخت ماليات، طبق   هرچند شرکت به. کمکهای آن می شود
  .مفاد امتيازنامه حق داشت وجوهات را نپردازد
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برای مثال، نيم ميليون . شمردن کاستی های بی پايان خسته کننده خواهد بود
, ٠٠٠به جمعيت حدود ) ميليون گالون آب مصرفی  ٤٨٠از مجموع (گالون آب 

گالون  ١٠هرنفر روزانه   يعنی برای. نفری آبادان اختصاص يافته بود ١٥٠
يک کارمند بريتانايی انتظارداشت دو برابراين مقدارآب را تنها برای دوبار (

حتی برای محله های مسکونی شرکت، برق .) حمام روزانه اش مصرف کند
کيلو ٢٢٥برای مثال شهرآبادان ( کافی  تأمين نشده بود، چه رسد به خارج  ازآن 

تنها برای  تأمين روشنايی يک خيابان درحومه اين مقداربرق . وات برق داشت
 ٢٠, ٠٠٠ازجمعيت . بدترازهمه کمبود تأسف بارمدارس بود.) لندن کافی  است

  .نفرمدرسه وجود داشت ٢٥٠٠نفری که درسن مدرسه بودند، تنها برای 
مقامات شرکت استدالل می کردند که شرکت مجبورنيست هيچ نوع تسهيالتی 

ين خود فراهم سازد ومعتقد بودند اين وظيفه دولت برای افرادی جز مستخدم
پاسخ طبيعی  دولت ايران به اين . ايران است که برای آنها امکانات فراهم  کند

« :نوع ادعاها به خوبی از طرف ارزيابان اداره بين المللی کار بيان شده است
دولت درگذشته . مشکالت مناطق نفتی به علت عمليات شرکت ايجاد شده است

تحمل هزينه های سنگينی دراين نواحی شده است ونمی توان انتظارداشت پول م
وکوشش بيشتری را صرف تأسيسات عظيمی  کند که به وسيله  شرکت برپا می 

  ».شود
     ً                                                             ظاهرا  شرکت فکرمی کرد که دولت بايد ميليونها تومان ازذخايرناچيزی را  

ن حضورنمی داشت منطقه ای که اگرشرکت در آ. صرف توسعه اين منطقه  کند
با اين حال، وقتی ايرانی ها با ماليمت مطرح . منطقه ای غيرمسکونی بود

ساختند که بيشترازاين بايستی ازمنابع نفت خود بهره ببرند، با امتناع شرکت 
براين اساس، دولت بيش ازآنچه که انتظارداشت ازخوزستان به . روبه رو شدند

چه رسد به اينکه منافع صنعت نفت . ددست آورد، می بايد برای آن خرج می کر
  .درصد بقيه کشورهم برسد ٩٦به 

در خالل همين مدت شرکت ميليونها پوند برای برای توسعه صنايع خود در 
داخل وخارج از ايران صرف کرد، به ساختن پااليشگاههايی درسراسرجهان 

جديد همت گماشت،  يک سازمان عظيم بازاريابی  برپاکرد،  وبه توسعه منابع 
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تهيه نفت درکشورهای ديگر اقدام کرد تا درصورت لزوم  بتواند با ايران به 
به رقابت با  ١٣٣٠/  ١٩٥١مانند  کويت که توانست درسال ( رقابت بپردازد
تمام اين فعليتهای به زبان پيشرفت ومنافع عمومی درايران .) ايران اقدام کند

باشد که صنعت  نفت به طور                ً              دولت ايران کامال  حق داشت شاکی . انجام گرفت
  .کلی منافع اندکی برای ايران داشته است
درصد ١٥به گونه ای که هيچگاه بيش از.حق السهم ايران به طورنسبی ناچيزبود

. بودجه دولت را تشکيل نمی داد وفقط بخش بسيارکوچکی ازکل درآمد ملی بود
به وسيله  بخش اندکی ازجمعيت به صورتهای مختلف از تسهيالت وخدماتی که

کل جمعيت مناطق  نفتی تنها .                            ً                 شرکت فراهم شده بود، مستقيما  استفاده می کردند
حداکثرکمترازيک ششم اين تعداد . درصد ساکنين کشور را تشکيل می داد ١

  .ازخانه های  شرکت  استفاده می کردند
ً                                         در خارج  تز محدودۀ دقيقا  تعيين شده برای مستخدمين شرکت، خط  محکم                             

واری کشيده  شده بود که اجازه نمی داد قطره ای ازامکانات به خارج نفوذ واست
طبيعی بود منطقه ای که چنين صنعت عظيمی درآن تأسيس  شده است . کند

ً                         درطول چند  سال به صورت واقع  فعال وموفقی درآمده باشد اما خارج ازحدود  .                           
مه، جمعيت بدترازه. مايملک شرکت، رکود به همان شدت گذشته وجود داشت

به صورت گسترده ای  افزايش يافته بود، بدون اينکه امکانات وتسهيالت الزم 
ازکل ثروتی که از زمين به دست می امد قطره ای به . برای آنها فراهم شده باشد

دولت مرکزی درتهران و قطره ای نيزبه مستخدمين ايرانی شرکت  داده می 
ات  نفت در ايران  اختصاص می شد؛  بخش کمی از درآمد ، به توسعه تأسيس

يافت که بی ترديد تا زمان واگذاری آن به ايرانی ها  ارزش خود را از دست می 
. قسمت ديگری نيز صرف  تقويت شرکت درسراسر چشم گيری داشته باشد. داد

اين در صورتی است که ازمبالغ هنگفتی که درخالل اين مدت به دولت بريتانيا 
  .شد، سخنی نگوييم وسهام داران پرداخت می

اگردرخارج ازمحدوده  « شرکت می کوشيد رفتارخود را چنين توجيه کند که
مشخص مايملک خود  دست به کاری بزنيم، به انجام  فعاليتهای سياسی ومداخله 

اين يک بهانه خود به خودی ورهنمودی  » .درامورداخلی ايران متهم خواهيم شد
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  .بوداصولی  درتمام اظهارات سياسی شرکت 
سازمانی . به طورطبيعی شرکت درامورداخلی ايران مداخله زيادی می کرد

چنين عظيم درکشوری مانندايران که صنعتی نشده بود، نمی توانست بدون 
خود .  اعمال فشارآگاهانه  يا غير آگاهانه به کل دستگاه حکومت، عمل کند
اندازه   مختاری شرکت باعدم حضورمقامات دولتی درمراکزکوچکترنفتی به

درمناطق ديگر، با مديون کردن مقامات به شرکت به دليل . کافی تأمين شده بود
تأمين مسکن، خدمات و ديگر تسهيالتی که دراختيارشان گذاشته می شد، اين 

حتی رای يک فرد آگاه هم ساده  نبود . خود مختاری به حد کافی تأمين  می شد
ا از تشکيالتی که در حقيقت  خود ي. که  در چنين شرايطی بی طرف باقی بماند
  .به نحوی به آن بستگی  داشت، پيروی نکند

شرکت ازدرک اين مسئله که داليلش بهترين استداللهای ممکن را برای ملی 
شرکتی با آن غفلت درامورکشور به  . کردن صنايع نفت فراهم  می کند غافل بود

. يگری ممکن نبودمی کرد که برای هيچ  شرکت خارجی د» مداخله « صورتی 
، يا ١٠تا  ٥اگربرای ايران اين امکان وجود داشت که به جای دريافت تنها 

ميليون ارز خارجی درسال، کل ارزش صادرات نفت خود را دريافت  ٢٠حتی
اين درآمدی بود که ايران برای . کند، توسعه کشورسريعترصورت می گرفت

درآن صورت . ج داشتواردات توليدات صنعتی ازغرب به شدت به آن احتيا
ديگر مسئله، تنها ساختن چند هزارخانه درآبادان ومسجد سليمان نبود، بلکه 
مسئله تأمين تراکتور مزارع صنعتی خوزستان، برچيدن حلبی آباد ها در تهران، 

لوله کشی آب دراصفهان وهزار و يک طرح روی کاغذ  مانده ديگر نيزمطرح  
  .می شد

چگونه ممکن بود ازاين . اينها  بی خبربودند مستخدمين خارجی شرکت ازهمه
مسائل آگاه شوند؟ در ورای صحراهای گسترده  و تپه های برهنه  که تأسيسات 

آنها درحقيقت امکاناتی . ازهرسو احاطه کرده بود چيزی نديده بودند انفت ر
حتی تعداد . برای مسافرت نداشتند وتشويقی هم برای اين کارصورت نمی گرفت

از فرصت نادرمرخصی داخلی برخوردار می شدند  با اين اعتقاد  که  اندگی که
مسافرت در داخل ايران کارخطرناکی است، سفربه بصره، بمبئی ومناطق 
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هيچ کس روزنامه های فارسی و حتی .  مطمئن ترديگررا ترجيح می دادند
 ١٣١٣/  ١٩٣٤را که ازسال » ژورنال دو تهران« روزنامه فرانسوی زبان 

بولتن « شرکت روزانه. درپايتخت منتشر می شد، نديده بود ونمی خواند روزانه
را منتشرمی ساخت، اما  بولتن به ندرت کلمه ای راجع به ايران » اخبارجهان

  .داشت
دراين اواخر، مقامات شرکت حتی سعی می کردند روزنامه های فارسی راکه 

با انتشار بولتن اين کار. بين مستخدمين ايرانی پخش می شد،جمع آوری کنند
فارسی زبان شرکت ومجله هفتگی آن که  مسائل را به سود خود مطرح می کرد 

که ازتاريخ بريتانيا  بسيارکهنسال تر (ازشناخت تاريخ ايران . انجام می گرفت
، فرهنگ و نقش اساسی آن در تمدن يا حتی آگاهی ازاينکه چنين چيزهايی )است

هنرايرانی برای اغلب . چشم پوشی می شد                              ً در ايران وجوددداشته است، کامال  
کارمندان بريتانياشرکت نفت انگليس وايران، پارچه های بنجل ابريشمی 
قالبدوزی شده،  يا دست بندهای استخوانی بدرنگی  بود که توسط  فروشنده های 

ازديد آنها خط فارسی  حروف . دوره گرد طماع به درخانه آنها آورده می شد
که بربعضی از تابلوهای اطراف پااليشگاه با چاههای نفت، تصويری عجيبی بود

چاه  درحال حفاری  ! خطر« يا » استعمال دخانيات ممنوع است«به صصورت  
ايران به نظرآنها گدای ژنده پوشی بود که از کنارخيابان . نقش بسته بود» است

.  می خزيد و يا به کارگری بی رمق  و روزه داردرماه رمضان توصيف  می شد
گذشته ايران از ديدگاه  آنها به مثابه سکه های نامفهومی بود که به وسيله  بچه 

  .های  خاک آلود ازميان خرابه های مسجد سليمان پيدا می شد
                                                            ً         مناسبات شخصی بين بريتانيايی ها وايرانی ها تشويق نمی شد و قبال  مشاهده  

ها وخارجی ها  جدا سازی ايرانی. کرديم که چگونه تبعيض نژادی حاکم بود
      ً                                                                  تقريبا  به صورت کاملی، چه درامورعمده مانند استخدام يا مسکن، يا دراستفاده 

تنها يک باشگاه مختلط وجود . اتوبوسها، سينماها وباشگاهها رعايت می شد از
نفر ١٤٠نفر آنها ايرانی و ١٦٠عضو برگزيده که  ٣٠٠باشگاه  گلستان با :داشت

ی بود تا وانمود شود باشگاه توسط  اعضای تقسيم عضويت محمل. خارجی بودند
درحالی که اين باشگاه هرگزبه وسيله اعضا کنترل .  ايرانی آن کنترل می شود
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نمی شد، بلکه آن را مديريت شرکت نفت انگليس و ايران مثل همه باشگاههايی 
  .که شرکت تأسيس کرده بود، کنترل  می کرد

شرکت طرح . د را تشويق می کندشرکت روی کاغذ ادعا کرد که تماس بين افرا
اين موضوع را که به مستخدمين بريتانيايی داری وقت، انرژی وعالقه کافی 
برای گذاراندن امتحان زبان فارسی جايزه می دهد، به عنوان نشانه ای ازتمايل 

شرکت به بعضی از کارمندان . خودبه تماس با ايرانی ها مطرح می ساخت
بگيرند وتوجه آنها را » تماس« با مقامات ايرانیخاص خود مأموريت می داد تا 

حتی يک بارشرکت به تشکيل . جلب کنند" رفاهی"برای فعاليتهای عمومی
همت گماشت، تابريتانايی هايی که به زبان فرانسه " محفل فرانسوی"يک

اما اين باشگاه . صحبت می کردند با ايرانی های آشنابه زبان فرانسه مالقات کنند
درمقايسه، با فعاليتهای اجتماعی ديگری  که . ادی دوام نيافتبرای مدت زي

درانحصاربريتانيايی ها  بود، مخالفتی وجود نداشت؛  باشگاههايی مانند انجمن  
تنيس وباشگاههای قايقرانی وسرگرميهای  گلف، هنرهای دراماتيک،رقص،

  .خصوصی  که ايرانی ها در آن جايی نداشتند
که ازهندوستان عاريه گرفته شده بود، به صورت  شرکت با استفاده ازالقايی

« وزنهای آنها» صاحب«بريتانيايی ها. مبتذلی روی امتيازات  تأکيد می کرد
اصطالحاتی که حتی آن دسته ازايرانی هايی را . ناميده  می شدند» خانم صاحب

يک بار  . که دارای رتبه مشابه بودند ازهمکاران بريتانيايی جدا می کرد
کوچک، بخشنامه ای ازطرف يک باشگاه عالی رتبه انتشاريافت که  درمرکزی

پنج « ضمن اعالم تشکيل  جلسه آينده باشگاه؛، اظهاراميدواری کرده بود تمام
احساس ششمين خانم عضوباشگاه که زن » خانم صاحب خضوربه هم رسانند

  . يک ايرانی عالی مقام بود،با دريافت اين کارت به خوبی قابل  تصور است
نادراين بود که يک ايتاليايی . حوادث ورفتارهايی  ازاين نوع استثنايی نبود
ً                                     شخصا  برای همنيشينی با ايرانی ها اقدام کند اگر چنين اتفاقی صورت می .     

حتی مالقات با يک  ايرانی عالی مقام هم . گرفت به عنوان خطا تلقی می شد
فجيع ترين مسئله،  . آميزش با ايرانی دون پايه هرگزشنيده نشد. عجيب بود

موضوع چند دختربريتانيايی بود که با دانشجويان ايرانی دربريتانيا ازدواج کرده 
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بودند واکنون توسط  ميهن پرستان بريتانيايی، ازحقوق اجتماعی محروم شده 
ضع بهتری .چنددخترايرانی که با بريتانيايی ها  ازدواج کرده بودند، و. بودند

ای بريتانيايی بايکوت شده بودند، اننا دست کم جايی داشتندوآنها ازطرف زنه
  .درميان جامعه ايرانی داشتند

درچنين شرايطی بيشترين سرزنش بايدمتوجه مديريت ومقامات عالی شرکت  
سال درايران بماند،اما  ٢٠وقتی معاون   مديرعامل يا يک سرپرست بتواند. باشد

ياموزد، مديران مسئول به فقط يک جمله آن هم برای خريدن  ويسکی فارسی ب
صورت اهانت آميزی ازايرانی ها صحبت کنند واجازه  ندهند کسی  به خانه 
های آنها رفت وآمد کند، وقتی که مديريت به طور رسمی، چاپلوسانه 
درخصوص استعداد و توانايی ايرانی ها سخن بگويد، اما آشکارا به عنوان افراد 

تعجب نيست که کارمندان تازه وارد که حقيقی به آنها اهانت کند، ديگرجای 
  .الگوی ديگری جزاين ندارند، خود به خود ازرفتارمشابهی پيروی کنند

ً                            باچنين رفتاری نسبت به ايرانی هايی که اسما  ازنظراجتماعی با بريتانيايی                                           
بودند، مشکل نيست نظرغالب بريتانيايی ها را  ) بعضی می گويندبرتر( برابر

مزد بگيری  که در تمامی  روزهای حياتشان   ٥٠,  ٠٠٠در مورد کارگران يا 
« ، » متفاوت«به نظرآنها ايرانی ها نژادی .  با آنها درتماس بودند تصورکرد

به کسی گفته بودند که تنها راه .  بودند» ايکبيری « و» حرام زاده« ، » سياه
د که تأسف باربو. اداره آنها، نهيب زدن وترساندن شان برای تسليم شدن است

درحالی که او . پليس ديگراجازه نمی داد  کسی برای خود کارت ساعت کاربزند
  .ضاع درگذشته خيلی بهترازاين بود

نقل يک حادثه ازحوادث بسيار، می تواند رفتارعادی حاکم درشرکت را مجسم 
  :اين نوشته از يادداشتهای خاطرات روزانه نويسنده گرفته شده است. کند
مربوط  به يک شاگرد  مکانيک تهرانی بود که  درامور  تنها  مورد تشنج« 

توسط  سرکارگرش ) اوايل اسفند/ حدوداواخرفوريه (وی. ساختمانی کارمی کرد
عکس . انسان به سادگی  می تواند وضع او را تصورکند.  اخراج شد... آقای 

الش العمل مقامات  شرکت اين نبود که سرکارگر اروپايی را تنبيه  کنند، بلکه  ت
انتقال با . کردند تا مسئله با انتقال مکانيک  تهرانی به اداره ديگری حل شود
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شاگرد مکانيک هياهوی . مشکل روبه رو شد، وسرانجام  او را  اخراج  کردند
زيادی به راه انداخت وی به مسئول  ساعت  کار حمله کرد، زيرا نتوانسته بود 

پس ازآن مزاحمتهايی دراداره   .پولش را درموعدی که  می خواست دريافت کند
من اعتقاد دارم  که او به رئيس  .  کارايجاد کرد تااينکه توسط  پليس دستگيرشد

اين کارگربه . ديگرخبرندارم چه باليی به سرش آوردند.پليس نيزحمله کرده است
علت اينکه در تهران سکونت داشت نسبت به افراد محلی ازآگاهی  بيشتری 

اين تنها  يک نمونه  از رفتار احمقانه . اری سياسی داشتبرخورداربود وهوشي
حتی  در ميان . اروپايی ها با ايرانی هاست،  يعنی  دشمنی  به جای همکاری 

اگرتعصب ازبين نرود، .           ً                                   افراد کامال  آگاه  نيزاين تعصب تژادی ديده می شد
  »  .شرکت ازبين  خواهد رفت

سال بعد    ١٥به عمل  آمده بود،   ١٣١٥/  ١٩٣٦اين پيش بينی  که در سال  
  . تحقق  پيدا  کرد

مؤسسه انتشارات  –، ترجمۀ رضا رئيس طوسی»نفت ايران«الول ساتن 
   ١٠٣ – ١٢١، صص  ١٩٧٢ –صابرين 
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   چهاردهم فصل
 

   آبادان
  

 ٢٠در اواسط سالهای  »طالی سياه يا بالی ايران « در کتاب  ابوالفضل لسانی
العرب و   در ساحل بستر آرام و عريض  شط :آبادان می نويسد رۀ دربا شمسی 

کيلومتر   ٢٠تا  ٣و عرض  ۶۴درکنار دشت وسيع و هموار جزيره ای که بطول 
  .در دلتای شط العرب  قرار گرفته  شهری است بنام ابادان

اشخاصی که با کشتی وارد اين شهرشده و يا از آنجا می گذرند با مناظر و 
ای زيبائی مواجه  می شوند که ازديدن آن بياد بنادر مترقی و معمور اندازه چشم

ولی کسانيکه ازجاده . شهررشک ميورزند کشورهای آباده افتاده وبرساکنين اين 
اهوازبا اتومبيل به اين شهربيايند درقدم اول به لجنزارهائی بر خورد  می کنند 

  .اشدکه حتی با قبرستانهای متروک نيزقابل مقايسه  نمی ب
اين شهردارای ظاهری فريبنده و طنين انداز و باطنی فاسد و متعفن می باشد که  

قسمت اول هميشه کوس ميان خالی تبليغات خداوندان نفت را بصدا در آورده و 
قسمت دوم سندی است که بردگی وعقب ماندگی ومحروميت کارگران ايرانی را 

عتی  کشورهای عقب مانده  اين شهرهم مانند سايرشهرهای صن...ثابت می کند
  .برای عده ای انگشت شمار بهشت موعود و برای بقيه جهنم  سوزان است

 اين شهردرناحيه ای واقع شده که زمينش خشک بوده وهوايش بسيار ناگوار
زمستانش خيلی کوتاه  و مطبوع وتابستانش بقدری طوالنی است که برای . است

ی اين منطقه طاقت فرسا و هوای گرما. بهاروپائيزمجالی باقی نمی گذارد
  .مرطوب آن دراغلب اوقات خفه کننده است

اشخاصی که نام اين شهر را از دورمی شنوند بهيچوجه نمی توانند مختصات  
عقيده کسانی هم که برای اولين باروارد اين شهرمی شوند . آن را درک کنند

  اشينيسم که با تمام مربوط است باينکه با کدام يک ازجنبه های  مثبت ويا منفی م
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معايب و محاسن خود بطور وضوح بر اين شهرصنعتی حکومت می کندموجه 
زيرا کسانی که پس ازعبورازکوهستانهای برهنه جنوب و بيابانهای .  شده باشند

خشک خوزستان بدعوت اولياء شرکت نفت وارد اين شهر شده و درتمام مدت 
تازه ترين وسائل اسايش که دراختيار ميزبانان است استفاده  کرده  اقامت خود از

باشند چنين تصور می نمايند که درعالم خواب وخيال  وارد جهان تازه ای شده 
اند که در آنجا قوای طبيعت مقهوروترقی و تکامل علوم و صنايع گشته و 

  .ساکنين آن دراثرتصوری سراسرسعادت و آسايش غوطه ورمی باشند
دهقانانی که برای فرار از . عکس کارگرانی که برای رهائی ازرنج بيکاری بر

مظالم طاقت فرسای اربابهای بی انصاف پيشه وران کوچکی که برای نجات 
جوانان فراغ التحصيلی که برای ورود به جامعه کارو . ازچنگال گرسنگی و فنا

طبيب و آموزگار که کوشش و باالخره  تمام اين  افراد اعم ازکارگر و کارمند و 
برای تقال درراه تحصيل شرايط زندگانی بهتری بنا بدعوت نام و شهرت اين 

در قدم اول  با شهری .  شهر صنعتی از اقصی نقاط ايران وارد آبادان می شوند
. مواجه  می گردند که مردم آن ازهر هرگونه مظاهر حياتی محروم می باشند

  ای بود که اسکلت قبرستان سوختهاماننداين شهردرنظراين دسته ازتازه وارده
عامل مجهولی به حرکت درآمده وشبانه های سياه و دودزده مردگانش با نيروی 

  .روزبدون هيچگونه اراده ای عمليات يکنواختی راتکرار می نمايند
  ولی رويهمرفته اختالفات فاحش زندگانی طبقات مختلف در اين شهر بحدی است 

زنامه نگاران ايرانی وخارجی که از نزديک آنرا ديده وکه تمام نويسندگان و ر
اند اعم ازچپ وراست واعتدالی نام آبادان را با فقر و ثروت ، سعادت و بدبختی 

  .، صحت و بيماری يکجا ذکر می نمايند
يکی ازدکترهای طب برای تشريح گرمای تابستان آبادان به برادر خود چنين در 

  :تهران می نويسد
تابستان اين شهرورنج وعذابی را که مرمان فاقد وسايل آن  درجه حرارت« 

تحمل می نمايندد قابل توصيف نبوده ومثل آنستکه ) شرجی(دريکی از روزهای 
ن با لباس زمستانی وارد حمام  گرمی شود ولی همين آانسان در مرداد ماه هر

ی هوای گرم برای کسانيکه از وسايل صنعتی شرکت نفت بهره مندهستند ازهوا
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  ».پس قلعه شميران نيزخنگ ترمی باشد
آبادان را ديده است دربيان اختالف ١٣٢٥يکی ازنويسندگان روسيه که درسال « 

  :موجود بين زندگانی دوطبقه مشخص دردوطرف اين شهرچنين می نويسد
محله انگليسی نشين آبادان درامتداد ساحل شط العرب قرار دارد که نسيم روح « 

بانهای زيبای آن ميوزد ولی همين نسيم موقعی به محله بخش شط العرب برخيا
های ايرانی نشين اين شهر می رسد که از روی پااليشگاه  گذشته و با بوی نفت 

  ».خام ودود آميخته شده است
تاريخچه شهرآبادان آنطوريکه مدارک نشان می دهدازچهل سال پيش شروع  

ميالدی شروع شد  ١٩١٠ – ١٩٠٩ساختمان پااليشگاه درزمستان سال . می شود
و ازهمان تاريخ اين محل سير تکاملی خود را برای در آمدن بصورت يک شهر 

پس ازچنگ جهانی اول عمليات ساختمانی شرکت در . صنعتی بزرگ آغاز نمود
اين شهر توسعه يافته و بروسعت و ظرفيت پااليشگاه بتدريج افزوده شد 

شرکت نفت دراين شهر درحدود بطوريکه امروزدر پااليشگاه وساير مؤسسات 
هزارکارگر مشغول کارمی باشد واين رقم درحدود ده هزار نفر بيش ازکليه  ٤٠

ميالدی درتمام خاک ايران در استخدام شرکت  ١٩٣٠کارکنانی است که درسال 
  .بوده اند

را بهتربشناسيم الزم است بخش های مختلف آن را يکا  برای اينکه شهرآبادان 
شهرآبادان ازلحاظ مناطق مسکونی بدو قسمت  می . قراردهيم يک مورد مطالعه

  :شود
  .مناطق مسکونی متعلق به شرکت نفت - ٢مناطق مسکونی آزاد ،   - ١

  .مناطق مسکونی آزاد نيزبدوقمست می شود –الف 
  

  شهرآبادان 
  

العرب و خيابان بريم و بوارده قرار  اين قسمت در بين دو کانال مصنوعی و شط
  .دارد

بست بوده و فقط  ناميده می شوند بن" حفار " های مذکورکه درآبادان به نام  انالک
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از کانال شمالی که با . يکديگر متصل می گردند بوسيله مجرای باريکی به 
می باشد،  های تنظيم ارتفاع آب  سيمان ساخته شده و از دو طرف دارای دريچه

  ود و کانال جنوبی که به شطروهای شهر استفاده می ش بمنظور تنظيم جريان آب
درکنار کارخانجات وانبارهای مصالح ساختمانی حفر  العرب راه دارد، چون 

های  بوسيله کرجی شده برای بارگيری سنگ وآهنک وآجروشن وماسه که 
ها برای  اين کرجی. دار برای بارگيری و باراندازی ديده می شود بزرگ شراع

شهر و بصره و کويت و بحرين و بنادر خليج آبادان و خرم حمل و نقل کاال بين 
  . فارس رفت و آمد می کنند

 های بازرگانی در های شرکت کليه ادارات دولتی ومدارس وبازارها ونمايندگی
  . اين قسمت از شهرقرار دارند

ترين آنها از چندصدمتر تجاوز نمی  های معدود و کوتاه اين شهر که طويل خيابان
ها کوجک و مصالح  اغلب خانه. اسفالت شده است قصی وسعت و بطورنا کند کم

مجاری عميق و مکشوف  . ساختمانی عمده آن از آجر و گل وخشت خام می باشد
  . ها می گذرد بر تنگی آنها می افزايد آب که از وسط کوچه فاضل

ها دارای لوله آب تصفيه شده می باشند و بقيه که  عده معدودی ازاين خانه
بدون منفذ آن بسيار دشوار است، آب مصرفی  های تاريک و  سکونت در اطاق

است تهيه می  ای نصب شده  هائی که دروسط هر محله زيادی از لوله  را با اشکال
وران وتجار و اعضای  اين قسمت ازشهرآبادان محل سکونت کسبه و پيشه.نمايند

های شرکت  نهکه واجد شرايط استفاده از خا( ای از کارگران  عده ادارات دولتی و
  . می باشد) نفت نيستند

  
 احمدآباد

  
اين محله که می توان آنرا کوی کارگران ناميد بشکل مستطيل در بين 

بوارده و بوارده شمالی و قبرستان مسلمين  بهمنشير و آبادان  –های آبادان  خيابان
تفاوت که  اين محله نيز نظير شهر آبادان می بشاد با اين . محصورشده است

  بندی آن دقت بيشتری بعمل آمده است  سازتراست بهمين جهت درخيابان تازه چون
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تر است بنحوی  تر و شلوغ هايش پوشالی مردمانش فقيرتر و خانه ولی در عوض 
  .موجودات سرگردان مملو می باشد های اين ناحيه نيز از اين گونه  که حتی دکان

سط اين محله نيست که کپرهای احداثی از بوريا و تخته باعث فقط در ابتداء و و
آجری اطراف شده است، بلکه درانتهای اين محله  نيمه های گلی و رونق خانه

چند قطعه حلبی  گذاشتن  هم   مساکن مخصوصی ديده می شود که از روی
، شاخه درخت خرما، لنگه کفش مندرس و سفال شکسته  زده، گونی پاره زنگ

  .آمدهبوجود 
مهمترين مسئله مشکلی که سکنه آبادان و احمدآباد با آن مواجه هستند، مسئله 

مسئله الينحل طبق اظهار پيران اين شهر با پيدايش  کميابی خانه است واين 
ترمی گرديده  مشکل آبادان بوجود آمده و هنوز هم ادامه داشته و روز به روز 

آوری باال برده بطوری  طرز سرسامهمين مسئله است که ميزان کرايه خانه راب
گذاشتن مقداری گل و  هم ميتوانست درچند مترمربع زمين با روی که هرکس 

بسازد ماهيانه عايدی مهمی  های تنگ وباريکی بنام اطاق  بوريا وتخته، دخمه
سهم  بايد بدست آورده وهرکارگری که ميخواست دراين شهرزندگی کند

  .د را به کرايه خانه اختصاص می دادمهمی ازدستمزد ناچيزخو      ً نسبتا  
متأسفانه چنين بنظرمی رسد که اين مسئله مهم وحياتی که روز بروزمشکتر می 

زيرا انجمن شهر و شهر داری . شود  بطرق معمولی  بهيچوجه  قابل حل نباشد
بقدری در اينمورد بی غالقه گی وعدم توجه   خود را ثابت کرده اند که اولياء 

رد انتقادات صحيح ومنطقی اصالح طلبان ملی آنرا بهترين  شرکت نفت برای
  .بهانه خود قرار داده اند

گواينکه  فرضا هم اگر شرکت نفت بتعداد تمام کارگران خود خانه بسازد و 
چون د طبق   –شهرداری نيز درامرخانه های آبادان و احمد آباد توجهی  نمايد 

يم اقتصادی کهنه برای پائين يک برنامه دقيق وقديمی وی که قاعده کلی رژ
آوردن ارزش واقعی کارگر وجود تعداد زياد پيکار وبرای باال بردن  ارزش 
عمليات عمومی شرکت نفت وجود نقاط ضعف عميقی درموسسات دولتی الزم 

بهمين  جهت بازهم حل مسئله خانه مشکل بنظر رسيده و اشکال اين . می باشد
خواهد پيمود که امورمربوط بکارگران مسئله تا موقعی قوس صعودی خود را 
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آبادان نيزمانندسايرکشورهای مترقی جهان تحت نظارت دقيق تشکيالت 
  .سنديکايی  قرار گيرد که بوسيله خود آنها تشکيل شده باشد

دراين شهرنيز مانند تمامئ شهرهای ايران برای کارگران ومردمان فقيرواطفال  
يگانه وسيله تفريخ . ی موجود نيستآنها هيچگونه وسيله تفريح و يا سرگرم

کودکان بينوای آبادان همبازی شدن با ميکروبهای فراوان و مخوف مجاری 
فاضل آب بوده و تنها محل اجتماع  وسرگرمی مردان فقير اين ناحيه ميخانه ها 

زيرا کارگران . ومراکز فحشاء ومحالت استعمال ترياک و شيره می باشد
بتوليد بدون قيد و شرط بوده و فرزان عليل و بی   وطبقات  محرومی  که محکوم 

پناهی  که در اين  راه يگانه   وارث تحمل رنج  وعذاب  پدران خود خواهند بود 
  .بايستی به مرگ تهديد شوند تاب و تب راضی کردند

اين منطقه نيز بچند ناحيه زير تقسيم  : مناطق  مسکونی  متعلق بشرکت  نفت – ٢
  :می گردد

  
  پارک آريا - الف  
 

اين ناحيه بشکل ذوذنقه بين شهر آبادان و ادارات استخدام و اوقات شرکت و 
ها آجری و منظم و دارای حياط و باغچه  اين خانه ساختمان . پااليشگاه قرار دارد

در  . و سالن پذيرائی و حمام و لوله آب وبرق وباد زدن الکتريکی سقفی می باشد
                                    ً       فتری و فنی که دارای سابقه خدمت نسبتا  طوالنی د ٢اين ناحيه کارمندان طبقه 

   )مناطق بعداز جنگ جهانی دوم ساخته شد اين . (هستند سکونت دارند
 

  بهمنشير –ب 
 

بوارده شروع شده و در  –اين ناحيه ازمقابل دبيرستان رازی و خيابان بريم 
زن بهمنشيرازيک طرف وديوارقسمت مخا –آبادان چندين رديف درامتداد خيابان 

  .دارد نفت پااليشگاه از طرف ديگر تا روبروی باغات بهمنشير ادامه 
که در ابتداء وانتهای هررديف قراردارند چهار اطاقی و بقيه سه اطاقی  هائی خانه
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ها نيز آجری بوده و دارای همان وسائل مذکور در  خانه ساختمان اين . می باشند
های  درجه بعداز خانه ختمان در ناحيه قبلی است؛ ولی از لحاظ وسعت و طرز سا

اطاقی اين ناحيه فاقد باغچه  ٣های  پارک آريا قرار دارد، بخصوص اينکه خانه
  .نيز می باشد

وجه فاقد سکونت  در اين ناحيه چند رديف خانه دو اطاقی نيز ساخته شده که بهيچ
از ازيک چهار ديواری محصور و بدون منفذ بوده که  ها عبارت  اين خانه. نيست

که در باالی ديوار  وسط بوسيله ديوارکوتاهی بدو قسمت شده و بوسيله چراغی 
  . وسط کار گذارده شده است، روشن می گردد

وکارگران با سابقه سکونت  ٢در اين ناحيه نيزکارمندان فنی ودفتری طبقه 
  . دستگاه است ۴۵۵٧بالغ بر  های اين ناحيه  تعداد خانه. دارند

   
  :بهارفرح آباد و  –ج 
  
اين دو ناحيه جديد االحداث ومتصل به هم ازمنتهی اليه منطقه فوق الذکر شروع  

خرمشهرتا انتهای شمالی ديوار شرقی پااليشگاه  –شده ودرامتدادخيابان  بهمنشير
  .ادامه دارد

ناحيه فرح آباد درزمان جنگ گذشته ساخته شده و مقرسربازان هندی ارتش 
  .انگليس مقيم ايران بود

 ٣آبادان شرکت نفت خانه های فرح آباد را که  ١٣٢٥ازاعتصابات تير ماه  پس 
 اطاقی مبدل نموده ودرجوارآن نيز ٣اطاقی بودبرای سکونت کارگزان به 

  .عمليات ساختمانی را در ناحيه  بهار آغاز  کرد
که نگارنده به آبادان رفتم ساختمان اين دو ناحيه هنوز   ١٣٢٦در فروردين ماه 

شده بود ولی طبق اظهار نماينده شرکت نفت تصميم آن شرکت بر اين تکميل ن
تعداد خانه های اين دو ناحيه . بود که در اين دو ناحيه ساختمانهای الزم را بنمايد

  .                                        ً                       دستگاه  می باشد که رويهم رفته بطرز نسبتا  مناسبی  ساخته  شده است ١٥٠٠
  
  



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٥٥١                                              ١٦       ت م

  

  

 
  های گلی کلبه -د 
 

دستگاه می باشد در زمان جنگ برای سکونت  ٨٩٠ها که بالغ بر  اين کلبه
  .کارگران ساخته شد

های تنگ و تاريک داخلی آن نگاه می  واردی به حفره هنگامی که شخص تازه
نفت اين محل را در زمان جنگ برای نگاهداری  کند شايد فکر کند که شرکت 

ال شرکت نفت سو چهارپايان ارتش متفقين ساخته باشد ولی موقعی که از خود 
          ً                                                            نمايد فورا  رفع اشتباه شده و معلوم می گردد که شرکت نفت اين محل را برای 

   . ايرانی ساخته است سکونت کارگران 
مستر «هيئتی مرکب از ١٣٢٥درهمين ناحيه است که هنگاميکه درخرداد  ماه  

نمايندگان حزب » مسرلی « و» مسترجونس« نماينده محافظه کارو» کائبرت
گلستان برای مشاهده  اوضاع  آبادان به ايران آمدند،   نگارنده  کارگر پارلمان ان

                       ً                                                   از مستر  کائبرت  که قبال  نيز رئيس  بانک  شاهنشاهی همدان بود پرسيدم که ايا  
  .درمخروبه  ترين قراء اروپا اسطبلی  نظير اين خانه  ديده  است

ا ديده  باشد  نامبرده  درجواب  اظهارکرد ممکن است اسطبلی نشيراين ساختمانه 
  .ولی تا کنون چنين خانه ای درهيچ جا نديده سات

ها که در ديوراهای کج و معوج آن  های قبرمانند اين کلبه آری اينجا، در اطاق
هائی که در تابستان به  اين دخمه ای برای تهويه وجود ندارد، در  هيچ روزنه

ب سرازير گرمی کوره آهنگری بوده ودرزمستان از سقف و ديوارهای آن آ
تر بوده و کارگر  ارزش شود، موجوداتی زندگی می کنند که از هر چيزی بی می 

  .ايرانی نام دارد
           ً                             الذکر ظاهرا  بايستی شرايطی را که با حقوق  برای تحصيل خانه در نواحی فوق

ولی چون کارگران زيادی . متناسب می باشد دارا بود و سابقه خدمت در شرکت 
اند، معلوم  محروم مانده اين شرايط سالها از تحصيل خانه  هستند که با دارابودن

های شرکت نفت بايستی عالوه بر دارا بودن  می شود که طالبين سکونت در خانه
   .باال مورد توجه خاص شرکت نفت باشند شرايط 



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٥٥٢                                              ١٦       ت م

  

  

  
  بوارده  

 
های  های قشنگ خيابان در جنوب شهر آبادان، در منطقه وسيعی که شامل خانه

های تنيس و  های شاداب، استخر شنا، زمين خرم، چمن های سبز و  تزيبا، درخ
باشد، ناحيه با صفای  های درجه اول می  فوتبال، باشگاه و سينما ورستوران

های اين ناحيه به چندين درجه تقسيم شده است که بهترين  خانه. بوارده قرار دارد
که محل سکونت کارمندان اين ناحيه زيبا . کارمندان انگليسی تعلق دارد آنها به 

هر حيث بميزان بسيار عالی از نواحی  طبقه اول ايرانی و هندی است اگرچه از 
مقايسه نمی  نشين بريم نيز قابل  الذکر جلوتر است با اينحال با ناحيه انگليسی سابق
  .باشد

درست است که دراين ناحيه کارمندان طبقه اول از قبيل دکتر، مهندس، پزشک، 
سکونت دارند ومانند همکاران انگليسی خودلباس  سابداروامثال آنها استاد، ح

ها و مجالس  نشينی شب تميزپوشيده وبرای رفع عطش ويسکی وسودانوشيده و در 
رقص شرکت می کنند؛ و اگرچه بعضی از سکنه اين ناحيه برای اينکه در 

شغل خود را از نمانده و يا اينکه مبادا با تظاهر به مليت  حقوق عقب اضافه موقع 
راه گدائی پيش گيرند؛ به ميل يا اکراه  دست داده و بنا به مقتضيات اين کشور 

شان  پوست ايرانيانی را که درزير آفتاب سوزان و به کمک عرق بدن و دود نفت 
شده و از صورت و شکل ظاهری يک بشر طبيعی خارج  را سوخته و دباغی

ای از آنان در  و باالخره با اينکه عده قرار می دهند اند، مورد خشم و غضب  شده
ناپذير تمام  خلل رقصی راه افراط را پيش گرفته و برای اثبات وفاداری  اين خوش

ترين وضعی قربانی می کنند؛ با  مقدسات ملی خود را نيز در اين راه به پست
هستند، چون نفت مال آنهاست، چون موجر اين ثروت ملی  اينحال چون ايرانی 

با امتيازاتی که خيلی کمتر  د، چون بنا به عرف امپراطوران نفت بايستی می بشان
از امتيازات مستأجرين است ساخت و راضی باشند، لذا بوارده نيز به ميزان 

  .آنها ساخته شده است استحقاق 
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 بريم 
  

اليشگاه احداث شده و ای اطالق می گردد که در قسمت شمالی پا اين نام بر منطقه
  .انگليسی شرکت نفت است محل سکونت کارمندان 

های  از ترکيب ويالهای باشکوه و زيبائی که در ميان انبوه درختان سبز و گل
باصفائی که در تمام فصول سال شاداب بوده  های  اند، باغ رنگارنگ قرار گرفته

همه جا گذشته  از  های صيقلی ومشجری که وهرروزبه رنگی درمی آيند، خيابان
های گل و سبزه را با نظم و ترتيب جالبی به  های زيبا و تپه و اين عروسک

العرب  ميکنند، لطافتی که از وزش نسيم آرام و مطبوع شط قطعات مختلف تقسيم 
دارد و همچنين از صدها  های قشنگ جريان  ها وخيابان ها وسبزه درميان اين گل

حيه بوجود آمده که همواره در آغوش يک آرامش زيبائی و محاسن ديگر، اين نا
  . سحرآسائی لميده است مطبوع و 

های پر سعادت اين ناحيه همه گونه وسائل آسايش موجود بوده و  در درون خانه
نه سرما، نه رنج و نه زحمت، نه فقر و نه بيماری  با بودن اين وسائل نه گرما، 

  . ها راه ندارند وجه بدرون اين خانه به هيچ
. ايم اگربگوئيم که اين ناحيه يک بهشت کاملی است درگفته خودهيچ مبالغه نکرده

 »حسن صباح«مانندهمان بهشت مصنوعی ومعروف  زيرادراينجا نيزدرست 
مسحور اعجاز خدايان نفت  رئيس مذهب اسماعيليه، مقامات مسئول اين کشور 

  . گشته بردگی وعبوديت آنان را می پذيرند
ای  آسا و فريبنده ا دراين منطقه قشنگ و آرام، در اين گلستان بهشتآری از اينج

بوی صلح وصفا برمی خيزد، تمام اختالفات طبقاتی  که از همه جا وهمه چيز آن 
فسادهای اجتماعی، تمام  های نژادی ومذهبی، ومنبع و تمام  که منشاء تمام نزاع

  . های آبادان سرچشمه می گيرد فتنه
اخهای باشکوه با تمام مظاهر عالی خود در کنار لجن زار احمد تا موقعيکه اين ک
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تا هنگاميکه اين بهشت موعود درمقابل دوزخ سوزان آبادان . آباد  برپا می باشند
تا زمانيکه اين دسته گل روح بخش درميان خارهای زهر آلود . قراردارد

ادان نا رضايتی های شديد وخطرناک   مردمان آب. اطراف جلوه گری می کند
نيز ادامه خواهد داشت و تا وقتيکه شرايط زندگی درنوحی سابق الذکرتا اين 

ميزان نارضايتی مردم آبادان و فاصله بين  کارگزان  .  اندازه ويا شديدترمی باشد
  .و فرمان فرمايان  نفت بهمين   درجه مخوف   خواهد بود

  
  

تشارات اميرکبير ، مؤسسه ان» طالی سياه يا بالی ايران « ابوالفضل لسانی* 
   ٢٨٤ – ٢٩٤صص  –  ١٣٥٧
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   چهاردهم فصل

  
       ايران نفت درصنعت کارگری جنبش :افتخاری يوسف خاطرات از

  
 ايران به بازگشت

  
دوران سپری خاطرات « يوسف افتخاری در کتاب خاطرات  خود  تحت عنوان

  : می نويسد»   شده 
ستارا برگشتم چون آستارا را پدربزرگ من آباد کرده بعدأ دوباره از باکو به آ  

گمرک آنجا در اجارۀ پدربزرگم بود و امين بندر به . بود، در آنجا نفوذ داريم
سفارش کردم اسبی حاضر کنند تا . بنابراين آنجا آشنا زياد داشتيم. حساب ميآمد
فقط  .اين اسب راه را بلد است و شما را ميبرد: صاحب اسب گفت. شب رد شوم

همانطورکه گفته بود اسب خودش ما . متوجه باشيد که سرتان به درخت نخورد
برادرم در بندر پهلوی بود، . را رساند و در آن سوی مرز مرا تحويل گرفتند

 .شب رفتم آنجا خوابيدم و فردا شب به رشت آمدم
برادرم از ورود من اطالع نداشت ولی ميدانست در روسيه هستم و برای او 

در رشت يک ارمنی بود که . فکر نميکرد آمدن من جنبۀ سياسی دارد. بودعادی 
در مسکو کمکش کرده بودم تا تحت عمل جراحی قرارگيرد، او در رشت 

. در آن وقت که برای عبور از شهری به شهر ديگر جواز ميدادند. عکاس بود
ان در در تهر. او رفت و يک جواز شهربانی برايم درست کرد که به تهران بيايم

منزل يکی از رفقا به نام عطاهللا آرش که مکانيک و رانندۀ خوبی بود منزل 
او از اعضای کميتۀ مرکزی حزب . آن موقع حسابی را مالقات کردم. کردم

حسابی و تعدادی از . بود" کوتو"کمونيست ايران و از محصلين دورۀ اول 
که به (ت ايران کمونيست های ايرانی برای شرکت در کنگرۀ دوم حزب کمونيس
عازم شوروی ) کنگرۀ اروميه شهرت يافت و ظاهرأ در اوکراين تشکيل شده بود

  و گفت که تهران خالی . بودند و از من خواهش کرد که در ايران باشم تا برگردد
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در اين مدت من دو ماه در تهران بودم و فکر کردم که در تهران هم . است
ما يک اتحاديه ای از محصلين تشکيل داديم و اين اتحاديه به . فعاليت کردميشود 

فقط يک مدرسۀ . البته آن وقت در ايران دانشگاه نبود. سرعت توسعه پيدا کرد
  .عالی طب، يک مدرسۀ عالی حقوق و يک مدرسۀ عالی کشاورزی بود

واسته خ. محصلين خواسته هايی داشتند. درآن زمان اعتصاباتی تشکيل داديم
تنی چند . تدين وزير فرهنگ بود. ولی موفق شدند. هايشان درست خاطرم نيست

از اين محصلين بعدها نيز آشنايی خود را حفظ کردند، مانند دکتر شفيعی که اهل 
گيالن بود و در مدرسۀ شوروی تدريس ميکرد و ضمنأ درس هم ميخواند، بعدأ 

بده بود، دکتر پاکپور بود که دکتر جالل ع. دکتر شده بود ودر رشت مطب داشت
عده ای از آنها بعدأ دانشگاه رفتند و پزشک شدند و بعدها . بعدأ دندان پزشک شد

 .نيز لطف و محبت آن روزهای اتحاد و اتفاق را داشتند
ولی در ساير نقاط . در آن زمان خوزستان بزرگترين مرکز صنعتی کشور بود

حاديۀ کارگری ايران در بندر بزرگترين ات. هم مراکز کارگری وجود داشت
آخوندزاده را بعد از ايران تبعيد . انزلی بود که تحت سرپرستی آخوندزاده بود

رشد و توسعۀ اين اتحاديه به معامالت تجارتی ايران و شوروی بستگی . کردند
داشت، اگر اين معامالت تجاری توسعه پيدا ميکرد، تعداد کارگران و اعضای 

. ت قوی ميشد و اگر تجارت نبود کم کم تحليل ميرفتاتحاديه زياد وتشکيال
درتهران نيز اتحاديه ای داشتيم که بيشتر کارگران چاپخانه و کفاشها و امثالهم 

 .در آن عضويت داشتند
فقط در امور دانشجويی شرکت . دراين مرحله درتهران فعاليت کارگری نداشتم

و ميدانستم در امور کارگری  ولی از جمله کسانی که من با آنها آشنا بودم. کردم
فعاليت دارند همان عطا هللا خان آرش بود و برادرش رضاقلی که عضو کميتۀ 

برادرش نقش مهمتری . مرکزی حزب کمونيست بود و در چاپخانه کار ميکرد
يکی ديگر کارگر کفاشی بود به نام حقيقت که بعدها عضو حزب توده شد . داشت

اين کارگران با حزب کمونيست ايران مربوط . ادو اسمش را به کی مرام تغيير د
  .من در ميان آنها فعاليت نکردم و آشنايی هم نمی دادم. بودند
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  خوزستان

 
اين اقدام از چند لحاظ عمل . عازم خوزستان شدم ١٣٠٦باالخره در اواسط سال 

نه من، نه حزب : اوال. دشواری بود و اميد چندانی به موفقيت آن نداشتم
نه سنديکا ونه رفقای ماهيچ يک از اوضاع خوزستان کمترين  کمونيست،

آنها فقط می گفتندکه به محض ورودتو در خوزستان دستگيرت . اطالعی نداشتيم
 .خواهند کرد

دومين مسئله اين بود که ورود ارامنه و ترک ها به خوزستان خيلی مشکل بود و 
ا که می ترسيدند چر. اين امر داليل سياسی داشت. تحت نظر قرارميگرفتند

 .خطرناک باشند
برای اينکه لرستان شلوغ شده بود . من راه را دور کردم و از راه لرستان نرفتم

ورود به . ناچار شدم از طريق اصفهان و شيراز و بوشهر و با کشتی بروم
يک ارمنی از اصفهان با من . خوزستان آنهم توسط کشتی کار بسيار مشکل بود

دوتا بچه هم داشت و آنها را برای ادامۀ . يک ماشين بوديم همراه بود و با هم در
از بابت . اين ارمنی پيرمرد و فوق العاده سنگين بود. تحصيل به هندوستان ميبرد

بچه هايش هم . بچه هايش هم نگرانی داشت که مبادا ژاندارم ها نظر داشته باشند
تا . به من سپردبه من اطمينان کرد و خودش و هم بچه هايش را . قشنگ بودند

شب اول در يک . برازجان آمديم ولی چون باران ميآمد يک هفته در آنجا مانديم
صبح ديدم اين پيرمرد نميتواند ازجا بلند . قهوه خانه تازه تعمير اقامت کرديم

. ازادارات پرسيدم، گفتند تلگراف خانه نزديک است. چه کنيم وچکارنکنيم. بشود
و بيماری پيرمرد ارمنی را مطرح کردم و گفتم  رفتم پيش رئيس تلگراف خانه

پيشخدمت هم به . گفت ما در اينجا هم اتاق داريم هم بخاری. که دارد می ميرد
آمدم پيرمرد را به آنجا برده و . برويد و بياييد. شما می دهيم و هيچ نگران نباشيد

 .تا يک هفته در برازجان بوديم
در راه واسموس جاسوس معروف . بعد از يک هفته بطرف بوشهرحرکت کرديم

چون وقتی که ماشين ها گير ميکرد با دستگاهی که . آلمان خيلی به ما کمک کرد
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 .داشت می آمد و ماشين را بيرون می کشيد
پيرمرد ارمنی به پاداش خدمت من يک بطر . پس از مدتی به بوشهررسيديم

و آن را  من هم مشروب نميخوردم. مشروب داد و گفت اين ساخت خودم هست
که هم شيشه اش قشنگ بود هم خودش زيبا بود، رنگش هم خوب بود، گذاشتم 

 .توی چمدانم و از هم جدا شديم
ديدم در کشتی . دو سه روز در بوشهر بودم و بعد با کشتی عازم خرمشهر شدم

. عده ای از گرمای اتاق ها به عرشه آمده و نشسته اند و دارند مشروب ميخورند
من نزديک شدم و به آنها گفتم اجازه . بفرماييد: شدی ها گفتيکی مثل داش م

مثل . آمدم و اين مشروب را به آنها دادم. بدهيد من سفرۀ شما را رنگين تر کنم
پرسيدند که تو چه کاره ای و  کجا زندگی می کنی؟ گفتم . اين که دنيا را داده اند

وزستان کار هست و به وهللا من بيکارم درقم دست فروش بودم و حاال ميگويند خ
." به جدم تو استخدام شدی: "يکی از آنها گفت. آنجا ميروم شايد کاری پيدا کنم

بهشتی گفت من . معلوم شد اسم اوبهشتی است و آنها مأمور ادارۀ طرق هستند
ديگر نگو . هرکس پرسيد بگو من کارمند دولتم. اصال خودم تو را استخدام ميکنم

را ازخدا ميخواستم و بهترين وسيله ای بود برای ورود  من اين. من از قم می آيم
با هم آمديم خرمشهر نه آنها را تفتيش . من چون با يک عده  کارمند دولت بودم

يکی از آنها که مأمور دادگستری بود گفت من . کردند و نه پرسشی مطرح شد
 .جزايری هستم و اين هم سيدعباس خان بهشتی است و با هم به اهواز رفتيم

شنيده بودم يکی از رفقای ما آنجا . منزل کرديم" اسالم"در آنجا در مهمان خانۀ 
: گفت. به سيد عباس خان گفتم که من يک گردشی بکنم. در فرهنگ کار ميکند

من . معلوم ميشد با البرزدوست است. من هم ميروم البرزرئيس شهربانی را ببينم
گفت اينجا . ميکرد پيدا کردم هم رفتم علی آوينی را که در ادارۀ فرهنگ کار

فقط دو سه روز . گفتم می آيم. تحت نظر است و به يک طريقی منزل ما بيا
گفتم کجا؟ . آمدم منزل و سيدعباس خان گفت پاشو برويم. ميمانم که اينها بروند

يک مهندس روس بود گويا راه . آمديم ادارۀ طرق. گفت برويم استخدامت کنم
به اين مهندس روس گفت که اين خط فارسيش خيلی خوب . جلفا را او ساخته بود

. اوهم گفت خيلی خوب بيايد استخدام بشود. است و به وجودش احتياج است
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برگشتيم به منزل ولی همين که خارج شد چمدانم را برداشتم و يک يادداشتی 
چون در آنجا يکی از اقوامم فوت کرده و . گذاشتم که من برگشتم بروم آذربايجان

 .ديگر نميتوانم بمانممن 
آوينی گفت من يک همسايه ای دارم که از وضع خوزستان . منزل آوينی آمدم

او اينجا دبير . کامال مطلع است و اگر اجازه ميدهی او بيايد با شما صحبت بکند
او را . ديدم جوانی نيک و از مليون است. گفتم بيايد و آمد. است و تدريس ميکند

شما چه کمکی : گفت. ازآبادان به اهواز تبعيد کرده بودندانگليس ها اذيت کرده و
ميخواهيد؟ گفتم يکی اين است که شما به من اطالع بدهيد ببينم مرکز کارگری 

گفتم ميتوانيد کمک کنيد من بی سروصدا وارد آنجا . اينجا کجاست؟ گفت آبادان
يتان اتاقی گفت من يکی از رفقايم را ميخواهم که بيايد و در آبادان برا. بشوم

همين . او شما را با خودش خواهد برد و جای ساده و راحتی است. اجاره کند
مثل اينکه . کار را هم کرد و از رفيقش که اسمش هژبری بود دعوت کرد و آمد

يک اتاق برای من اجاره کرد و به . يک جايی کار ميکرد که خانه اجازه ميدادند
 .بود حاال نوبت پيدا کردن کار. آبادان رفتم

  
  

  کردم پيدا کار پااليشگاه در چگونه
  
پااليشگاه آبادان از باکو بسيار مجهزتر و بهتر بود و مانند باکو نفت به دريا  

در آبادان انگليسی ها محلۀ خاص خود را . نمی ريخت و ناراحتی ايجاد نمی کرد
ز با حتی اگر يکی از انگليسی ها ني. داشتند و هيچ کس را به آن راه نمی دادند

اسم محلۀ . يک زن ايرانی ازدواج می کرد، او را نيز از آنجا رد می کردند
 .انگليسی ها  بريم بود

   
واقعأ در وسط اين جزيره يک بهشتی برای آنها ساخته شده بود که همه چيز  

  کسی . محل شنا، باشگاه و خانه های عالی و مجهز داشتند و راحت بودند. داشت
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محلۀ ديگری بود به اسم بوارده، اين محل عرب . هم حق ورود به آنجا را نداشت
اکثر . نشين بود، ولی انگليسی ها نظر داشتند آن را از چنگ اعراب دربياورند

خانه های اعراب از حصير و پوريا ساخته شده بود و انگليسی ها بارها آنجا را 
محلۀ ديگری بود به اسم . مجدد نمی دادندآتش زدند و اجازه ساختمان و تعمير 

. اين احمدآباد به نام يک احمد نامی بود گيالنی  که شهردار آنجا بود. احمد آباد
. احمد مزبور در جريان اعتصاب کارگران توسط انگليس ها زير ماشين رفت

احمدآباد کثيف ترين محله ای بود که در عمرم ديده بودم و حتی توالت هم نداشت 
البته آبادان کال اين طور کثيف بود، ولی کانالهايی . دم  لب آب می نشستندو مر

ولی . حفر کرده بودند که با جزرومد اين مدفوع و کثافات به دريا می رفت
. غالبأ بيماری ها از آن جا شروع می شد. احمدآباد اين چيزها را هم نداشت

يادی داشت حداکثر يک کارگر که سوابق خيلی ز. وضع کارگران بسيار بد بود
. حقوقی که می گرفت نه تومان و حداقلش شش تومان يعنی روزی دو راال بود

انگليسی ها نفت کثيف و به درد . کارگرها خيلی با عسرت زندگی می کردند
نخور را در چاله ای می ريختند و زنان کارگران برای تأمين سوخت منزل به 

نفت به سر و . پر می کردند و می بردندآنجا می آمدند و پيت هايشان را آورده و 
لباسشان پاره پاره بود و از اين رو عورتشان پوشش . کله شان می ريخت

اين . مناسبی نداشت و انگليسی ها با زنانشان می آمدند و عکس بر می داشتند
قبيل حرکات انگليسی ها و بدبختی کارگران ايرانی يک تنفر عجيبی ايجاد کرده 

ه را برای تشکيالت و سازمان کارگری خود انگليسی ها آماده خالصه زمين. بود
 .کرده بودند ديگر احتياجی به تحريکات نبود

چون می بايستی بروم ميان کارگران و . ولی مسئله استخدام من حل نشده بود
می بايستی . خارج ازکارگر نمی شد کاری کرد و به عالوه فورأ می فهميدند

ستخدام اين بود که کارگران به محوطه می آمدند و نحوۀ ا. حتمأ استخدام بشوم
کارگرهای بيکار جمع می شدند . انگليسی ها می رفتند و ازباال نگاه می کردند

هر يکی  گردن کلفت تر وتازه نفس تر و سالم تر بود او را استخدام می کردند و 
و د. مرا که جثه ام کوچک بود و خودم هم ضعيف تر بودم استخدام نمی کردند

وضعم هم داشت بسيار خراب می . ماهی سرگران بودم، پولم هم تمام شده بود
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يک روز که جلوی ادارۀ استخدام نشسته بودم و با کارگرها دوزبازی می . شد
يک دقتی کرد . رئيس آنجا بود. بيرون آمد" آفيس"کرديم يک انگليسی بلند قد از 

در اداره محمود نامی بود . و چيزی به فارسی گفت و رد شد و به اداره برگشت
من فکر کردم اينها که . و منشی آنجا، آمد بيرون و گفت مستر شما را می خواهد

وارد دفتر او . می گويند انگليسی ها فورأ می گيرند حتمأ اين يک حدسی زده
گفتم وهللا من . شدم و پرسيد که شما چکاره هستيد؟ گفتم حتمأ مستر شناخته

حاال می خواهم برگردم . می گويند کار نيست. اين جا دستفروش بودم حاال آمدم
گفت سواد داری؟ گفتم سواد ندارم اما يک . سرگردان شدم. واليتم پول ندارم

سوهان کاری بلدی؟ گفتم پيش يک نفر سه : گفت. کمی خواندن و نوشتن بلدم
سوهان کاری بلد بودم، چون در کارخانۀ تراموای . (چهار ماهی کار کرده ام

شما را يک جايی می فرستم : گفت.) در مسکو سالی دو ماه کار می کردم سازی
برو يک عريضه بنويس و بياور، من موافقت : گفت. متشکرم: گفتم. برو کار کن

 .می کنم و شرح می نويسم
به يکی از آنها . آمدم به شهر، يک عده ای نشسته بودند با ماشين هم می نوشتند

ضه ای نوشت که من زن و بچه دارم، بيکارم عري. گفتم يک عريضه ای بنويس
زن و بچه ندارم که به . ولی لحن عريضه به من برخورد. و به من کار بدهيد

گفت اين . گفتم نه اين را نمی خواهم. انگليسی ها تملق بگويم و صدقه بخواهم
عريضه را برداشتم . فرمی هست که به ما سپرده اند خيلی مظلومانه بنويس

در انگشت نگاری يک ارمنی نشسته . به انگشت نگاری رفتم. پليسآوردم ادارۀ 
در آن موقع مغرور . برو برای من آب خوردن بياور: جواب کرد و گفت. بود

استکان از دستم افتاد و شکست و شروع . بودم و با ناراحتی رفتم کهه آب بياورم
 کرد 

دم نه همۀ اينها باطل دي. خواستم بلند بشوم و بزنم. به تمام ايرانی ها فحش دادن
.  باالخره انگشت نگاری تمام شد. سرم را پائين انداختم هرچی گفت . می شود

در آنجا نيز کارم تمام شد و ما را فرستادند . بعد گفتند به بهداری انگليسی ها برو
اينجا به ظاهر آموزشگاهی بود که در آن . می گفتند" ورک شاپ"يک جايی که 

می دادند ولی در واقع يک مرکزی بود که هر کجا کارگر به  بچه ها کار ياد 
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کار که تمام می شد بر می . می خواستند از اين جا اين يک عده را می فرستادند
گاهی مرا . سوهان کاری و اين قبيل چيزها هم ياد می دادند. گشتند به همان جا

ه می توانستم در پااليشگا. اين طرف و آن طرف می فرستادند و خوب بود
به تدريج تحقيق کردم و با آن دسته از کارگران که با خزعل مبارزه . بگردم

  .کرده بودند هم آشنا شدم و مقدمۀ کار را فراهم کردم
 

  نفت صنعت کارگران ميان در کارگری اتحاديۀ تشکيل
 

يکی از . قبل از ورود من به آبادان جرياناتی بود که انگليسی ها موافق آن نبودند
ت که گروهی از پارسی های فارسی زبان از هندوستان بلند می شوند آنها اين اس

آنها به کشت و زرغ مشغول می شوند و . و برای کشاورزی به آبادان می آيند
چون زمين بکر و آنها هم وارد بوده و آب هم به قدر کافی هست، محصول 

حاظ مزد انگليسی ها که می بينند اگر اين کار رونق بگيرد از ل. عجيبی می دهد
کارگر رقيب پيدامی شودموقعی که محصولشان می رسد، يک شب کل محصول 

پارسی های هندوستان متوجه شده و دستگاهشان . واموال آنها را آتش می زنند
ولی نهضت کارگری نبوده، هيچ صحبتی از اين . را جمع می کنند و می روند

گويا هندی . ا در بين نبودکه کارگری باشد ومتحد باشد و با هم مبارزه بکنند اينه
ايرانی ها . ها  اتحاديه ای برای خودشان داشته اند ولی ايرانی ها نداشتند

 .ازهندی ها يک مقدار تنفرداشتند، چون هندی ها بيشتر به آنها آقايی می کردند
حاال بايد رفيقی پيدا می کردم، رفقا را اول از ميان کسانی پيدا کرديم که 

اولين کسی که پيدا . و باشيخ خزعل مبارزه کرده بودند احساسات ملی داشتند
شعبان کاوه يکی ازمتخصصينی بود که بار سنگين را با . کردم، شعبان کاوه بود

. شعبان کاوه آدم پاکی بود". ريگ"دستگاهش بلند می کرد، دستگاهی بود به نام 
آبادانی ها را عالوه بر اين . با اين که بی سواد بود هم عاقل بود و هم با تجربه

به تدريج خيلی صميمی . هم خوب می شناخت، کم کم به خانه اش راه پيدا کردم
فوق العاده . پس ازمدتی برايش فاش کردم کی هستم و نظرم چيست. شديم

دومين کسی که کاوه معرفهی کرد و من . گفت که حتمأ پيش ما بيا. خوشحال شد
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سومين شخصی که پيدا کردم نجاری . دنبالش رفتم وپيدا کردم حسنعلی ثابتی بود
  . وفايی را  بعدا من به مسکو فرستادم تا آنجا درس بخواند. به اسم وفايی بود

. به تدريج  درميان کارگران نفوذ کرديم و تشکيالت را فوق العاده گسترش داديم
حاال مشکل اين بود که چگونه در خوزستان . کار به سرعت پيش می رفت

اين که انگليسی ها همه جا سيم کشی کرده بودند و کسی حق برای . مسافرتی کنم
 می پرسيدند که کجا می روی و . مهمان خانه هم نبود. ورود نداشت

برای چی آمده ای و با کی کار داری و کجا منزل می کنی؟ بنابر اين رفتن به 
رفقا وسايل را فراهم کردند، قصد . من هم ترک زبان بودم. شهرها مشکل بود

. به آغاجاری بروم، آغاجاری سيم کشی شده و دم درش مأمور ايستاده بود داشتم
 می خواستم به آنجا . از هيچ کجا هم نمی شد وارد شد، اطرافش هم کوه بود

گفتند اينها به . بروم، با رفقا مشورت کردم کهه چه کنم و چه طهور وارد بشوم
ما چهارتا کفش . فاشی دارندهندی ها بيشتراطمينان دارند تا ما و اينجا هندی ها ک

. از او می گيريم تو ببربه طرفش بده و به عنوان اين که کفش می بريم وارد شو
 . البته رفقايشان را نيزمعرفی کردند که با اينها بنشينيم و صحبت بکنيم

بعد ديدم يک هندی خيلی پير آمد و . آمدم دم درآغاجاری گفتم با کی کار دارم
گفتم نه . آمد وبغل گرفت و بوسيد و چمدان ها را برداشت .خيلی هم مهربان بود

 يکی خودش برداشت و يکی من . من برمی دارم
حاال محبت اين پيرمرد موجب  عقبماندن کار ما شده، . آمديم خانه اش. برداشتم

. هرکجا می روم اين روی محبتی  که جاها را به من نشان بدهد با من می آيد
من اين چند روزی که اينجا . که می روم خجالت می کشم باالخره گفتم من با شما

اگر شما با من نياييد من . هستم می خواهم اين کوه ها و همه جا را ببينم و بگردم
رفقا را پيدا کردم و تشکيالتی . قبول کرد. بهترمی توانم بگردم، چون من جوانم

. تشکيالت بدهيمبعد به وسيلۀ خود کارگرها توانستيم همه جا . به راه انداختم
کادرها می بايست . تشکيالت ما وسعت پيدا کرده بود و محتاج به کادر بوديم

  ايرانی ها حق . اداره شود و عيب کاراين بود که همه چيزدرخوزستان قدغن بود
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 .نداشتند باشگاه، شرکت تعاونی وهرچيزی که جنبۀ اجتماعی دارد، داشته باشند
به ديدن رئيس فرهنگ آبادن رفتم و گفتم که می خواهيم باشگاه ورزشی  من

آمديم اولين . ما هم ايرانی هستيم، جوان خيلی خوبی بود و اجازه داد. داشته باشيم
اما مردم، زن و مرد و . انگليسی ها غوغا کردند. باشگاه ايرانی را برپا کرديم

. د که ايرانی هم باشگاه دارندکوچک و بزرگ آمدند برای تماشا و خوشحال بودن
. دو ماه کشمکش داشتيم. انگليسی ها فورا اطرافش را گرفتند و تحت نظر بود

باشگاه فقط فعاليتای ورزشی داشت ولی برای جلب مردم بسيار خوب بود و تمام 
بعد از دو ماه باشگاه را از طرف استانداری بستند و . شهر روبه آنجا آمده بود

 .ديگر باز نشد
رای تشکيالت به کادر احتياج بود و لذا مدرسه ای شبانه و محرمانه تشکيل ب

داديم و من به افرادی که مورد اطمينان بودند مطالبی راجع به سنديکاها تدريس 
شخصی را به من معرفی کرده بودند که اهل آستارا بود و ميرايوب . می کردم

تهام همکاری با پيشه وری مثل اين که بعدها در اروميه به ا. شکيبا نام داشت
به او گفتم که شما اين جا نمی توانيد هيچ کاری بکنيد چون متوجه می . کشته شد

به شکيبا گفتم که شما محرمانه . از فرنگ آمده بود و آنجا تدريس می کرد. شوند
. کادر مختصری تشکيل داده بوديم ولی کافی نبود. فقط بياييد فارسی درس بدهيد

م همداد که ازمحصلين کوتو واز مسکو با من آشنا بود، يک سال در اين بين رحي
ارتباط با سنديکای  . بعد از ورودم از طرف سنديکای جهانی به کمک من آمد

او هم . ما مکاتباتمان را به علی آوينی می داديم. جهانی از چند جهت برقراربود
طريق ما ارتباط  به اين. در تهران تحويل سنديکا می داد، آنها هم رد می کردند

عده ای ازرفقای ما مانند حسين شرقی وآرش و برادرش رضاقلی در . داشتيم
رضاقلی با آن که کمونيست و عضو کميتۀ مرکزی بود ولی . تهران بودند

کارش بيشترامور کارگری بود و با اتحاديۀ کارگری سروکار . سنديکهاليست بود
 .داشت

طوری بود وقتی که رحيم همداد . بود درخوزستان تشکيالت ما بسيار کامل شده
ولی از لحاظ مادی خيلی در مضيقه . آمد من يک روزه  او را استخدام کردم

ماهی هشت . من با هشت تومان حقوق استخدام شدم که بعد ده تومان شد. بوديم
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البته من سپرده بودم پول را او . جمعأ هيجده تومان. تومان هم رحيم می گرفت
يک خانۀ دربست گرفته بوديم، به چهار تومان، می . بلد نبودمخرج کند چون من 
يادم هست . با چهارده تومان ما دو نفر بايد زندگی می کرديم. ماند چهارده تومان

اما هفته ای . که حتی يک روزهم بيرون غذا نمی خورديم چون نمی توانستيم
می . داشتيک کرمانشاهی بود که قهوه خانه . يک روز به نخلستان می رفتيم

يک روززودتر ازرحيم رسيدم، . گفتند دستپخت خوبی دارد، آدم با محبتی بود
گفتم يک چايی برايم بياوريد، وقتی رحيم آمد گفتم من يک چايی اضافه خوردم 

گفتم تو بده من در چيز ديگرصرفه جويی می کنم، . گفت ما نداريم من نمی دهم
چون می . مين هم سبب موفقيت ما شداينقدر ما از نظر مالی درمضيقه بوديم و ه

. ديدند يک آدمی که وضع زندگيش اين طوری است ديگرسياسی نمی تواند باشد
ازاول تا آن روزی که ما گرفتارشديم انگليسی ها توجهی نداشتند، تشکيالت  
فوق العاده وسعت پيدا کرده بود وما می توانستيم کارههای برجسته ای انجام 

  .بدهيم
 اعتصاب

  
ن موقع مذاکراتی دربارۀ نفت شروع شده بود، انگليسی ها می بايست بعد از درآ

سی سال تأسيات را تحويل ايران می دادند و مرخص بشوند و ديگر ادعايی 
يکی از نقشه . ولی انگليسی هامی خواستند آن را تمديد بکنند. نداشته باشند

تمديد بشود و  هايشان از برقراری حکومت رضاشاه اين بود که اين قرارداد
حتی  ميان . ما در اين موقع نفوذ داشتيم. مدت سی سال را شصت سالش بکنند

قرار بود روزی که اين . افراد ملی هم نفوذی داشتيم و ازما خوششان می آمد
بنابر اين . قرارداد به مجلس می رود به کارگران بگوييم که اعتصاب بکنند

اين که يک روزکارگری با کارگر اتحاديه تا . دستور داديم که کم کم آماده بشوند
يکی از آنا می رود به منشی می گويد که آن يکی مرا . ديگر دعوايش می شود

منشی خبر می دهد و ميروند خانۀ او را می . به عضويت در دعوت می کرد
. گردند و يک مرامنامه ای که البته دستی نوشته شده بود بيرون می آورند

. ادی  حمله می کنند که در تأسيس باشگاه شرکت داشتندانگليسی ها هم به افر
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اما قبل از اين که ما را . می آيند باشگاهی ها را می گيرند و ما را هم گرفتند
از جمله عده ای از کارگران را که . بگيرند ما پيش بينی هايی کرده بوديم

يک عده . مانگليسی ها برای دائم اخراج کرده بودند، ما وارد شهربانی کرده بودي
اينها در . از پليس ها در آبادان و اهوازوجاههای ديگر از رفقای خودمان بودند

در عين حال که آژان و پليس بودند در جلسات ما . جلسات ما شرکت می کردند
رکهن الدين مختاری رئيس کهل . باشگاهی ها را گرفتند. شهرکت می کردند

 .از به آنجا آمدبرای تحقيقات از اهو. شهربانی خوزستان بود
وقتی که من شنيدم . قبل از اين که ما را بگيرند يک گرفتاری عجيبی پيش آمد

رفقا را گرفته اند به يکی ازکسبه که واسطۀ مکاتبۀ ما تا تهران بود گفتم، آنجا 
آمدم پيش او نامه ای آمده بود، . سری بزند و اگر نامه ای آمده پاره بکند

باالی مغازه اش قهوه خانه بود، رفتم باال . بخوانم کنجکاوی مرا واداشت نامه را
ديدم حسين شرفی که از محصلين دورۀ اول کوتو بود به تهران آمده و . و خواندم

نامه ای نوشته که آمده ام و بعد از اين می خواهم با هم مکاتبه داشته باشيم و 
گير می شد و  اگر اين نامه به دستشان می افتاد، تهران غافل. آدرسم هم اين است
من نامه را خوانده و تمام کرده بودم که ديدم مفتشی به نام . همه را می گرفتند

 آهسته نامه را در . رضا مفتش که همه او را می شناختند باال می آيد
فکر کردم پايين که رفتم نامه را . گفت شما را پايين می خواهند. جيبم گذاشتم

بعد به شهربانی رفته و می پرسم چه  .پرت می کنم توی جوب و فرار می کنم
می گويند؟ ولی آمدم ديدم رئيس تأمينات با دو تا پاسبان آنجا ايستاده اند و اين 

آمديم شهربانی رئيس شهربانی يک آدم مغروری به . نامه هم توی جيب من است
ما به همراه دو تا پاسبان و يک مفتش و يکی . گفت ببريد. نام سليمان خان بود

وسط راه پرسيد خانه تان کجاست؟ گفتم خانۀ ما را . س تأمينات راه افتاديمهم رئي
چه کار داری؟ اينها خيال کردند خانۀ ما در اطراف آن باشگاهی است که ما 

در اين موقع فرصتی بود نامه را در جيبم پاره کنم اما بيرون نمی . گرفته بوديم
گفتم اين رااول به .بخوريم گفت می خواهيم منزلتان يک چايی.  توانستم بريزم

رئيس تأمينات يک . من می گفتيد اون مشرق است ولی اين جا ماغرب است
مقدار به رضا مفتش توپيد که تو نفهميدی اينها تا حال کجا هستند و کجا نيستند؟ 
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 .گفت در نزن قفل را باز کردم و وارد شديم. آمديم به منزل
ديدم شعبان کاوه با رحيم .هست بسوزانندقبأل دستور داده بودم که اورا  و هرچه 

گفت اينها چکار . آب می ريزند. حاال خمير می کنند.  همۀ آنها را سوزانده اند
می کنند گفتم هيچی اوراقی که جنس توی آن می پيچند زياد می شد و ما اينجا 

فقط يکی از ادوات چاپ . صندوق  شهرداری نداريم اين است که می سوزانيم
که آب نشده بود چون ما قبال بيانيه هايی تکثير کرده بوديم که در مانده بود 

موقعی کاه قرارداد سرجان کدمن به مجلس می رود ماا اعتصااب به راه 
در اين موقع که اين گفتگوها در جرياان بود دوتا از کارگرها هم وارد . بياندازيم

. ا جمع کنيد و ببريدرئيس تأمينات گفت که تمام سوخته ها ر. شديم پنج نفر. شدند
بعد منزل را تفتيش کرد و يک مقدار عکس که داشتم برداشت، خانۀ ما هم بوريا 

ببين ما هيچی : و حصير بود و روی زمين هم هيچی غيرخاک نبود و گفت
من رفتام يک مقدار . برنداشتيم، اينهارا برداشتيم خودت هم نگاه کن و در را ببند

جيبم انداختم روی خااک ها، اما باقيش هنوز در از تکه پاره های نامه را از 
من اين : گفتم. بعد آمديم بيرون ديدم رئيس شهربانی با ماشين رسيد. جيبم بود

طوری نمی روم، رئيس شهربانی گفت نه، توی ماشين بنشين و آنها باپليس می 
. آنها مرا وسط ننشاندند. نشستم و از ناشی گری پليس خوب استفاده کردم. روند

ماشين که تند می رفت، يواش يواش باقی تکه های نامه را پرت کردم، ديدم 
بعد شروع کردم به اينها . تا آن وقت خودم را باخته بودم. ديگر نمانده است

خجالت نکشيديد،  . متلک گفتن که انگليسی ها به شما دستور دادند ما را بگيريد
اوراق  سوخته بايد عليه اين اوراق  سوخته را انگليس بايد بگويد چی هست، 

شماخجالت نکشيديد باشگاه را بستيد؟ حاال آمديد افراد باشگاه را . انگليس باشد
 .از لحاظ نامه خيالم راحت شده بود. می گيريد که عليه انگليس هستند

زندان سه تا اتاق  داشت دو تا اتاق عمومی بود و گويا يک . به شهربانی رسيديم
تختی داشت، مالفۀ تميزی . رم نگاه داشته بودنداتاق هم برای اشخاص محت

. ارديبهشت بود، داشتيم خفه می شديم ١٣. هوا خيلی گرم بود. در را بستم. داشت
نصف  شب ديدم پاسبان آمد که آقا بفرماييد شما را می خواهند، اينها نصف  شب 

  ه از زندان ک. زندانی را صدا ميکردند که مرعوب بشود و بترسد و اقرار کند
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بيرون می آمدم در حياط شهربانی ديدم يک عده ای از رفقای ما را آورده اند و 
بعد مرا بردند پيش مختاری، . روی زمين نشسته اند با هم صحبت می کنند

معلوم شد اماليش خوب . مختاری تحقيق می کرد و رئيس تأمينات می نوشت
ی آمد و بازجويی ادامه ادامه  يک افسر. مختاری گفت او را عوض کنيد. نيست

                                             ً                               يافت و پرسيد  از کجا آمده ای همينها را که قبال  گفته بودم که از قم آمدم و اين 
بعد گفت اين اوراقی که از خانۀ شما بيرون آمده چه هست؟ گفتم . حرفها را گفتم

وسيلۀ چاپ را نشان داد . ما اين اورا ق را هميشه می سوزانيم. اورا  باطله است
يکی از . (جيب نايب حسن خان. ت اين توی جيب کسی می رفت؟ گفتم چراگف

گفت نايب حسن خان را ) آنها اسمش نايب حسن خان بود و جيب بزرگی داشت
گفت که اين از خانۀ . اتفاقأ درست اندارۀ جيبش بود. آنها صدا کردند. صدا کنيد

ه نجارها به کار می شما آمده اين چی است؟ گفتم وهللا اين را معموأل در کارخان
من دزد نيستم که مال شرکت را بدزدم و . برند و از خانۀ من بيرون نيامده است

حتمأ از آنجا . مال نجارها است. اين از خانۀ من بيرون نيامده است. به خانه ببرم
اما من ازخدا می خواستم . ازاين مسائل زياد پرسيد ومرا برگرداندند. برداشته اند

ل بکشد، چون اتاق بازجويی بادبزن داشت و خنک بود، اتاق  که بازجويی طو
يک پاسبان در را باازکرد وارد . برگشتم وخوابيدم.  من گرم بود و خفه می شدم 

آنها اجازه می . گفت من با رفقايم مربوطم. شد، ديدم ازرفقای خودمان است
برسی؟  پرسيدم به سرعت می توانی به آنها.  خواهند که دستور اعتصاب بدهم

فکر کردم که اگر صدای ما در نياياد قرارداد بسته . گفت وسيله داريم، می رسيم
گافتم دستور بدهيد . می  شود،  قارارداد دارسی تمديد می شود و ما می بازيم

 .اعتصاب بکنند
در اين بين تحقيقات رکن الدين مختاری ادامه پيدا . دستور اعتصاب صادر شد

سال داری؟ نام فاميلتان چی هست؟ کجاها بوديد؟  می پرسيدند که چند. کرد
کسانی که منازل شما می آمدند آياچيزی دستشان بود يا نبود؟ رحيم و کاوه در 

 خانۀ شما چکار می کردند و اين اوراقی که اينها آب می کردند 
چه بوده و  اين اوراق  چاپی که به دست آماده چيست و از کجا آوردی، از اين 

ه جوبش معلوم بود گفاتم  رحيم همداد پسرخالۀ من است و همين جا البت. حرفها
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اوراق  هم اوراق باطله و مال .  هم با من زندگی  می کنند ، منزل خودش  هست
اينجاهم صندوق شهرداری نيست و ما .  بقال و کسبه است که به ما می دهند

صحبت . ددر مراحل اول صحبت در اين حول و حوش بو. اينها را می سوزانيم
های ما را هم کارگرهای داخل  حياط  می شنيدند چون هوا  گرم بود  و پنجره 

 .ها را  باز گذاشته بودند و مطلع می شدند که جريان چيست
تمام . مأمورين شهربانی تمام مراکز فساد را گشتند که ببينند من آنجا پا گذاشته ام

ده تومان که می گرفتم پولی شهر و کارگران را گشتند تا ببينند من غير از آن 
واقعأ هم نبود، نه اين که از چشم آنها دور . خرج کرده ام يا نه؟ ولی چيزی نبود

منتها اينها که . بنابر اين مطمئن شدند که کارگرها خودشان عمل کرده اند. بماند
از شمال و آذربايجاان آمده اند، حتما يک احساساتی هم دارند ولی در بازجويی 

خوابش . د که زياد فشار بياورند فقط رحيم همداد را خواب بند کردندچيزی نبو
مرا هم آمدند که دستبند قپانی بزنند من هم شروع به مسخره کردن . را گرفتند

آنها کردم ودليلش اين بود کاه من قبل ازاين زندان هم درنازين قلعۀ اردبيل 
يک آدم تازه کار زندانی شده بودم و اين و اين برای من آنطوری که برای 

درمقابل اينها ايستاده بودم حتی سخت گرفته بودم . خوفناک و ترسناک است نبود
ما مثل شما وطن پرستيم، وظيفۀ : که چرا آلت دست انگليسی ها هستيد؟ می گفتند

بعد خبر آوردند که فردا می . ماا اين است که نظم را برقرار کنيم واز اين حرفها
درزندان آبادان بوديم ودستوراعتصاب را هم داده . ببرندحواهند ما را به اهواز

برای اين که اگر در اعتصاب . بوديم واعتصاب هم حتما بايد به عمل می آمد
. تأخيرمی شد قرارداد را سرجان کدمن منعقد می کرد و دست پر بر می گشت

اين برای . غيرازما هم کسی نبود. مامی خواستيم که اين قرارداد را به هم بزنيم
. که اين ديکتاتوری رضاشاه تماام آزادی خواهان را به جای خودشان نشده بود

بازهم . بسياری از رجال درصدد اين بودند که به دستگاه شاهنشاهی ملحق بشوند
بنابراين فکر نمی کردند که درهيچ . وکالت ووزارت واين چيزها برقرارباشد

در هم سنديکا اتحاديه داشتيم، . نقطه ازايران صدايی بلندشود وهمين طورهم شد
ولی اتحاديه فوق العاده ضعيف بود وعالوه بر وضع، فساد هم آن را مرکز 
گرفته بود، فساد عبارت ازاين بود که به سنديکای جهانی گزارشی نادرست داده 
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يک عده کفاش . که هفتادهزارنفرعضودارند، درصورتی که اين طورنبود. بودند
. وحدود صدنفری هم ازحمال های انزلی) هم نبودندکارگرصنعتی (داشتند که 

عشاير بعدأ . بنابر اين نه ازرفقای ماکسی می توانست اقدامی بکند و نه ديگران
يک مقدار سر و صدا در آوردند، عشاير قشقايی و آن هم بعد از اعتصاب بود و 

صاب دستور اعت. بنابر اين الزم بود اين اعتصاب به هر قيمتی است انجام بگيرد
داده شده بود و البته آنها نمی دانستند که دستور اعتصاب داده ايم و به من خبر 

صبح زود هنوز هوا روشن نشده . آوردند که صبح عده ای را به اهواز می برند
. ديديم ماشين حاضر است. گفتند بياييد بيرون و رفتيم بيرون. بود آمدند سراغ من

در منازل . رچه الزم داشتی بردارگفتند منزل خودت می رويم، لباس و ه
درضمن ديدم که از تکه پاره های آن نامه هم خبری . مقداری لباس برداشتم

وقتی از منزل به شهربانی رسيديم . از اين لحاظ هم فکرم راحت شده بود. نيست
مانزديک می . فهميدم که کارگران اعتصاب کرده اند. ديدم صدای زيادی می آيد

ما . نها هم نزديک می شدند که شهربانی را محاصره بکنندشديم به شهربانی آ
مدتی طول نکشيد که . کارگران هم رسيدند و شهربانی را محاصره کردند. آمديم

کشتی جنگی انگليسی آمد،هرچه قوای نظامی در خوزستان، و همچنين هرچه 
گران اول آبادان را محاصره و بعد به کار. پليس مسلح بود به آبادان آورده بودند

در آن مرحله تقاضای کارگران اين بود که رفقای ما را آزاد کرده . حمله کردند
مختاری آمد و به اينها قول شرف داد که شما به خانه .و به حرفهای ما گوش کنيد

اينها گناه نکرده اند اينها . هايتان برگرديد و فردا ما اينها را مرخص می کنيم
 .نمی کنيم، مقصر که نيستنداعتصاب کرده و می گويند ديگر کار

کارگران برگشتند خانه هايشان، صبح نگذاشتند آنها از خانه هايشان بيرون 
از بيرون . درحدود سيصد نفرزن ومرد را گرفتند. بيايند،دستگيری ها شروع شد

زنهای کارگر نيز همگی در اعتصاب . هم ديگران به اعتصابيون ملحق شدند
 مشهر، مليون خرمشهر آمدند به همچنين اهالی خر. شرکت کردند

آبادان و در اعتصاب شرکت کردند، اعتصاب در واقع فقط مال کارگرها نشد و 
البته اطرف کارگر شروع شد و ديگران هم به کارگران . عموميت پيدا کرد

در حدود سيصد نفر با ما بودند، در اهواز نيز يک  . آنها را گرفتند. ملحق شدند
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همۀ . زندانی در کار نبود. يک عده از زنها هم آزاد بودند عده را زندانی کردند،
. ما را به عمارتی آورده بودند که مال شهرداری بود ودرآنجا تحقيقات می کردند

در آبادان مرتب کسانی را که . من و رحيم را از کارگران جدا نگهداشته بودند
 . مضنون می شدند می گرفتند

ولی سرجان کدمن . ه مجددأ  شروع شودحرکت بود و از حرکت می ترسيدند ک
. فورأ حرکت کرد و رفت و قرار  داد را نتوانستند ببندند و مدت نفت تمديد نشد

يکی از مقاصد اعتصاب ما اين بود . منظور آنها تمديد نفت بود که موفق نشدند
که اين قرارداد را به هم بريزيم و نگذاريم، اين اولين بار بود که در ايران عصر 

  .لوی با نهضت ملی قراردادی را به هم می زدندپه
  

   ١٣٠٨ اعتصاب در زنان شرکت
 

ما وقتی که شروع به سازماندهی . جا دارد ازنقش زنان هم دراينجا صحبت شود
کرديم، هر فردی از کارگران را که جمع کرديم به مرور به خانواده اش هم نفوذ 

جود می آمد با همسريا دختراو کرديم و اولين اتحادی که از طريق اين فرد به و
بنابراين دريک خانواده ای که ماعضو داشتيم، عائله اش هم تقريبأ عضو . بود

منتها مردان حوزه ه ای مرتبی داشتند ولی زنان . اتحاديه محاسبات می شدند
به همين حوزه ها ی . می ترسيديم آنها گير بيافتند. حوزه ه ای مرتبی نداشتند

شد مگر اينکه الزم می شد به زنان مأموريت بدهيم، وقتی  خانوادگی اکتفا می
که در شهربانی زندانی بودم بعضی شبها که مختاری کار نداشت مارا صدا می 

کنم که  يک شب گفت آقای اردبيلی تعجب نمی. کرد و با من صحبت می کرد
هی يوسف اردبيلی  بلند شده و لنگان لنگان کاری پيدا نکرده، آمده آبادان با ما

،ولی درايران که هنوز حجاب است، شما چه طور .کند هشت تومان کار می
کنم، که تو  من از اين تعجب می. توانستيد اين تشکيالت را به وجود بياوريد

ای و نگفتند نامحرم است،  نگفتند اين کيست و از کجا  ها رفته چطوری ميان آن
 آمده؟

ی کرديم، منتها در ميان آنها ما درميان کارگران وعائلۀ کارگر نفوذ پيدا م
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خودشان حسن . بعضی ها بسيار هشياربودند وجنبۀ اين کاررا اصال داشتند
می ديدند که منافع شوهرو همسرشان در اين است که در اين . استقبال می کردند

يکی از آنها به نام . جلب می شدند.  اتحاديه باشد و خواهان اين اتحاديه باشد
درست نظرم نيست ولی . نکنم همسرصادق  يامصدق نام بودزهرا که اگر اشتباه 

زهرا هرگز فراموشم نمی شود يک زنی بود از اهالی لرستان و واقعأ زن مبارزی 
زهرابه خانواده ها وحوزه ها، يعنی حوزه های خانوادگی سرکشی می کرد . بود

آنها می  چون حوزۀ جداگانه ای اززنها نداشتيم، دستوراتش را از ما می گرفت و به
ی سياسی داشتيم که همان جا  ضمنا همان طور که گفتم، يک کالس محرمانه. . داد

داديم و من خودم يک  اگر کسانی سواد فارسی کم داشتند، فارسی درس می
ای را به سطح  بنابراين، يک عده. دادم ها می اطالعات سياسی و سنديکايی به آن

 .از اين کادرها زهرا بودو يکی . کادر و نيمه کادری رسانده بوديم
های مبارز لرستان بود وموقع اعتصاب اولين کسی که جلوی شرکت  زهرا از زن

گويا . نفت برای کارگران نطق کرد وگفت دستوراعتصاب صادر شده، او بود
او گفته بود در صورتی که زن . چيزی که گفته بود، زياد هم موثر واقع شده بود

  . د مبارزه نکندتوان کند، مرد نمی مبارزه می
زهرا آمد . البته زندانی نبود. وقتی ما رااسير کردند و به اهواز آوردند، زهرا هم آمد

يوسف : مختاری گفت. خواهم يوسف را ببينم من می: و رفت پيش مختاری وگفت
تو لری و او ترک است تو : مختاری گفت. برادر من است: ی توست؟ گفت چه کاره

ها هستيم، که با هم خواهرو  ما از آن لرها و ترک: تچطور خواهر او شدی ؟ گف
برو : زهرا گفت. پليس هم وسط ما ايستاد. آمد. من هم بايد حتمااو را ببينم. برادريم

من با برادرم : گفت. چنان حکم کرد، که پاسبان اطاعت کرد و دور شد. کنار
: گفتم. نکردم ازخارج خواستند پولی به ما برسانند، من قبول: گفت. کنم صحبت می

من بسيار . دهيم تا رفقای ما در زندان مصرف کنند فروشيم می ما طال داريم، می
مهم اين است، که . خوب کاری کردی: گفتم. اش را بوسيدم-خوشحال شدم و دست

مانيم و نياز و احتياجی هم  گرسنه می. آدم از کسی چيزی نگيرد و مديون کس نشود
لحاظ عقيده و از لحاظ اخالق به تمام معنی يک زنی بود اين، زهرا از  بنابر .نداريم
  منتها عيب کار در اين است، که در ايران اغلب زنها بی. شد قهرمان ناميد که می
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 .کنند سواد و کم سوادند و تحصيل نمی
بعدها شنيديم که پس ازاعتصاب روزنامۀ حبل المتيان چاپ کلکته خوب از 

جرايد مصر خوب از آنها دفاع کردند و   . ه دولتکارگران دفاع کرد و حمله کرده ب
حتی نوشتند که ما بايد مبارزۀ ضد استعماری را از ايرنيها و از کارگران ايرانی ياد 

شنيدم که يکی از رفقای ما رفته بود به مسکو و در کنگرۀ سنديکای جهانی . بگيريم
در موقعی که هم خوب حمله کردند به نمايندگان کارگران انگليس که شما چرا 

کشتی جنگی دولت انگليس به کارگران ايران حمله کرده بودند از انگليسی ها انتقاد 
يک شعری هم الهوتی در . همين برای ما دلخوشی بود. و ازکارگران دفاع نکرديد

البته اين دفاعيات درروحيۀ زندانی . گفته بود" به رفيق محبوسم " دفااع ازما به نام 
   . وب است، خبرجرايد هم می رسيدها تأثيرمی کند وخ

. ديگر خواسته های کارگران هم مطرح شد. خالصه بعد که ما را آوردند به اهواز
قرارداد تمديد نشود و انگليسی ها بايد از ايران بروند : خواسته های ما زيااد بود

عالوه براين که ثروت ما را می برند ظالمند و ظالم بايد از . چون ظلم می کنند
کوتاه مدتش اين بود که اخراج دائم . اين جنبۀ سياسی بلند مدتش بود. ان بروداير

کارگران با اصطالح پروندۀ سياه از بين برود، دليل ندارد که کسی را تا ابد اخراج 
دراين جورموارد بيشتر کسانی را اخراج می کردند که مصدوم شده و ديگر .  بکنند

ما تقاضا کرديم اخراج اينها موقوف بشود، . ودندنمی توانستند کار بکنند وبيمه هم نب
دستورمی دادند که برو    .کارگران را شکنجه می کردند. شکنجۀ کارگرازبين برود

. اين بدبخت اگر نمی کرد اخراج ابد می کردند. کله ات را به ديوار بزن
 اينها برای کارگران مسکن نمی داداد. کارگرمسکن نداشت و کنار شط می خوابيد

وضعيت عجيبی بود که   .غالبا عورتشاان باز بود. نهايشان گرسنگی می کشيدندز
در آنجا . حتی در تاجيکستان هم که خيلی عقب مانده بود. من درجای ديگرنديده بودم

نمی دانم انگليسی ها بين خودشان چه فکر . جای وحشت آوری بود. هم اينطور نبود
ند، می خواستيم حقوق کارگر اضافه بشود آخر اينهاها مگر انساان نبود. می کردند

قضاوتی بين طرفين بشود، . و اتحاديه از طرف شرکت به رسميت شناخته بشود
  .مذاکره ای بشود، ظلم در حق ديگران نشود، از اين قبيل چيزها خواستيم

عبدهللا خان بهرامی مدير کل وزارت . بعد از دوسه روز تحقيقات موقوف شد 
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بهرامی خودش را به من معرفی کرد که من رئيس . آمددادگستری به اهواز 
شهربانی مرحوم خيابانی بودم، خودم آزادی خواهم واعليحضرت هم احساسات 

مرا پيش شما فرستاده اند که بگويم اعليحضرت می . عجيبی نسبت به آزادی دارد
بيايند و اين . فرمايند اول سلطنت من است، می خواهم سروصدايی بلند نشود

را کنار بگذارند هر کاری، حرفه ای می خواهند در تهران به او بدهيم و  نهضت
ديگر به آنجا برنگردد و اگر کسی اين پيشنهاد را قبول نکند تا ابد در زندان می 

موضوع، موضوع من . پوسد و از بين می رود و حاال خودت می دانی، گفتم که نه
عله شاه قيام نکرده ايم، اعتصاب  نيست و ما عليه دولت هم هيچ اقدامی نکرديم، بر

که  اعليحضرت اول سلطنتش باشد يا واقعأ . ما راجع به شاه هيچ صحبتی نمی کند
ما . اينها اصال مطرح نيست موضوع ايران هم مطرح نيست. آزادی خواه باشد

شما خودتان قاضی خوبی هستيد و می توانيد قضاوت بکنيد، .. هستيم و انگليسی ها
آمده اند ثروت ما را می خورند و خودمان را هم شکنجه و تحقير . يدقضاوت بفرماي

وقتی که می گوييم که آقا ما با اين مصيبت کارنمی کنيم شما می آوريد . می کنند
خواب رحيم را گرفتند و مرا هم آوردند دستبند قپانی . زندانی و شکنجه می کنيد

رکن الدين مختاری گفت بيخود  .بعد رفتند گفتند که اين به شکنجه می خندد. بزنند
بعد آمدند و گفتند رئيس . اذيتش نکنيد، اگر چيزی هم بداند لج می کند و نمی گويد

عبدهللا خان بهرامی گفت شما يا در زندان می ميريد و يا . گفته برود استراحت بکند
را بياييد شغل و کار هرچه می خواهيد به شما بدهيم، برويد تهران و اين قبيل کارها 

 . گفتم نه. هم ديگر انجام ندهيد
اگر . اين قضيه شرکت نفت بايد مطرح بشود و خواسته های ما را گوش بکنيد

بعدأ اگر گفتيد من اهوازنمانم، اهواز نمی مانم، بگوييد . مشروع است عمل بکنيد
خوزستان نمانيد نمی مانم، بگوييد ايران نمانيد از ايران هم می روم، هيچ فرقی نمی 

ولی موضوع اين است که کمپانی نفت و . برای من جا و مکان فرق نمی کند. کند
عبدهللا خان دست خالی برگشت و رفت و . ظلم انگليسی ها، بايد ازسرما رفع بشود

 .دو ماه رفقای ما آنجا بودند
بعدأ حدود صدوپنجاه نفر از کارگران زندانی را به زندان خرم آباد نزد امير احمدی 

ده ای را هم به زندان آبادان و رحيم همداد را هم به زندان ع. فرستادند
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بعدازمدتی ازطرف شهربانی آمدند و گفتند که بايد اتاق خودتان . خرمشهرفرستادند
. گفتم برويدهرچه اثاثيه هست بفروشيد. را تخليه کنيد صاحبانش آنها را می خواهند

 . يمتش هم بيشتر از اين نبوديعنی ق. اثاثيه دو رجل سياسی را به ده تومان فروختند
در زندگی ما . بنابر اين نمی توانستند ايراد ديگری بگيرند. زندگی ما اينطوری بود

غير از آن چه به عنوان دستمزد از شرکت گرفته بوديم، پول يا گشايش ديگری 
بنابر اين دهانشان بسته بود و تا زمانی که پيشه وری و ديگران را رفتند . نبود

اغلب درزندان هم می آمدند و تملق می گفتند . بسته بود وازما می ترسيدنددهانشان 
فصل پاييز . بعد از دوماه رضاشاه به خوزستان آمد. که انشاءهللا مرخص می شويد

بود، گفتند که به مناسبت ورود رضاشاه درصد حقوق کارگران را باال برديم و 
ی کارگرهای عائله مند هم هليسوت سياه  را موقوف کرديم و برا"بولک لويست"

 . بسرعت خانه ساخته خواهد شد که بتوانند در مسکن شرکت ساکن باشند
بعد از برگشتن رضاشاه ما را به . رضاشاه دستور داد که اينها را به تهران ببريد

روحيۀ . بيشتر اين امتيازات نتيجۀ اعتصاب بود و نه مسافرت شاه. تهران آوردند
. حتی روحيه ما که در زندان تهران بوديم خوب بود. ودکارگرها دربيرون خوب ب

روحيه شان خوب . بعد از آن که  اززندان هم بيرون آمودم، روحيه را حس کردم
ما را به . بود و همان رويه را نسبت به انگليسی ها داشتند و مخالفتشان برقرار بود

گويا در نظام  من ورحيم همداد ويک نفر سورن نام ارمنی بود که. تهران آوردند
بعد از اعتصاب برای اينکه بگويند يک طرفه و انگليسی  يک عده  از . وظيفه بود

يکی از آنها هم . آن جاسوسهای  خيابانی ومشهورانگليسيها را گرفتند و تبعيد کردند
يک نفر هم . نبی دزفولی که با ما بود که می آوردند تحويل شهربانی دزفول بدهند

ل بصره گويا برای آقاولی که استاندار آنجا بود کار می کرد که ايرانی بود و اه
برای ايران از بصره خبر  می . اسمش را گذاشته بوديم وطنی. وجاسوسی می کرد

  .آورد
 
، بکوشش ) ١٣٢٩تا  ١٢٩٩( »خاطرات دوران سپری شده«يوسف افتخاری  *

   ٢٨ – ٤٤، صص  کاوه بيات و مجيد تفرشی
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   پانزدهم فصل
  

 ١٣٠٨ ارديبهشت آبادان، ايران کارگران از کنار بر يا کنار در
 

در ارديبهشت درکناريا برکنار از کارگران ايران آبادان،«تحت عنوان کاوه بيات
 : درباره کارکنان و کارگران شرکت نفت ايران وانگليس می نويسد» ١٣٠٨ سال

گليس درآستانة يک رويارويی مهم و طوالنی ميان دولت ايران و شرکت نفت ان
 و ايران که بيش ازنيم قرن بر تاريخ معاصرايران تأثير نهاد، در پااليشگاه آبادان

کارگری رخ  ۀـ يک اعتصاب گسترد قلب امپراتوری شرکت نفت،درخوزستان ـ
اين اعتصاب که درنوع خودنخستين اعتصاب کارگری مهم بود که در ايران .داد

های  با توجه به تالش. ر دادرخ ميداد، دولت ايران رادرموقعيت دشواری قرا
جاری دولت ايران برای پايان نهادن به موقعيت برتر شرکت نفت درخوزستان 

کارگران ايرانی نقش سياسی واخالقی مهمی  ۀکه در آن دفاع از حقوق پايمال شد
را احراز کرده بود ازيک سو، و نگرانی ذاتی نظام رضا شاهی ازهرگونه عمل 

ی مطلق نظام مزبوررا زيرسؤال برد، ازسوی توانست چيرگ مستقل که می
 .بايست اتخاذ شود به هيچ وجه روشن نبود ای که می ديگر، رويه

 
اگرچه درنهايت بنا به داليلی چند، ازجمله ماهيت استبدادی نظام پهلوی و 
توانايی دولت بريتانيا درتفسيرکل ماجرابه يک توطئة خطرناک بلشويکی، دولت 

ای که  يزتظاهرات کارگران تصميم گرفت ولی به گونهايران بر سرکوب قهرآم
تحوالت بعدی نيز نشان داد، دراين عرصه فقط کارگران ايرانی صنعت نفت 
سرکوب نشدند، بلکه ناسيوناليسم نوپای ايرانی هم بخشی از تحرک و توانايی 

 .خود را از دست داد
قش اين عامل ای که با شرکت نفت جريان داشت، ن با حذف کارگران از مبارزه

در بسياری . ای يافت ای مجمل و حاشيه درتاريخ نگاری ايران معاصرنيزجنبه
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های اساسی و مهمی که در مورد تاريخ صنعت نفت منتشر شد، حتی  از بررسی
توجهی به ¬اين بی. يک پاورقی جزيی نيز به اين موضوع اختصاص نيافت

وصيف اعتصاب آبادان به           ِ                                    انضمام تالش  پيش گفته مراجع و منابع انگليسی در ت
، با گرايش ديگری که بعدها شکل گرفت، يعنی تعبير »توطئه بلشويکی«يک 

ای  کل اين تغيير وتحول به يک واقعه کارگری محض نيزدر تثبيت وجه حاشيه
 .و مکتوم آن مؤثر واقع شد

 
  امتياز نفت دارسی

 
... خراج تفتيش و تفحص وپيدا کردن و است«دولت ايران امتياز ١٩٠١درسال 

را به مدت شصت سال به ويليام ناکس دارسی، » ...گازطبيعی ونفط و قير و موم
، يعنی حدود هشت سال بعد، ١٩٠٩در آوريل . يکی از اتباع استراليا، اعطا کرد

وجود نفت به حدی که از  پس ازبررسی واکتشافات گسترده برای تعيين
نفت انگليس و ايران  استخراج آن از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد، شرکت

نخست درخرمشهر، مرکز . برداری ازامتيازدارسی تاسيس شد برای بهره
های نفتی را درخود جای داده بود،  اداری شرکت و مسجد سليمان که حوضه

های مستقر در ¬مراکزی تاسيس شد و آنگاه شرکت برای رساندن نفت به اسکله
دان در حال احداث بود، خطوط کنار خليج فارس و همچنين پااليشگاهی که درآبا

 .ای را بر پا داشت لوله
 ٨٠٠٠٠ميالدی استخراج نفت از١٩٢٠/شمسی ١٣٠٠ ۀهای پايانی ده درسال

۶به حدود  ١٩١٣تن درسال  ٠٠٠ افزايش  ١٩٢٩/١٣٠٨تن درسال  ٠٠٠
ِ                          يافته، و در عين حال تعداد کارگران ايرانی  شاغل در شرکت نفت نيز از                                         

۵ ١۶به  ١٩١٣نفر در سال  ٧٠٨ اگر چه . رسيده بود ١٩٢٨نفر در سال  ٣٨٢
سريع صنعت نفت درخوزستان مواهبی نيز به دنبال داشت ـ از جمله  ۀاين توسع

قدرت . هايی را نيزبه دنبال آورد يک منبع درآمد جديد برای ايران ـ ولی نگرانی
شرکت نفت در حوزة جنوب غرب ايران که موجب تضعيف حاکميت  ۀالعاد فوق
ِ            ان گشته بود، يکی از مهمترين  اين نگرانیاير درکناراين نگرانی عمده، . ها بود                           
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بار کارگران  مسائل ديگری نيز دامنگير ايرانيان بود از جمله وضعيت اسف
آبادان به شهرکی تبديل شده . ايرانی که آن نيز به تدريج اهميتی فزاينده يافت

شلوغ و کثيف فاقد بسياری های  ای از محله بود، در هم و پر جمعيت، مجموعه
عالوه بر اين وضعيت . از خدمات عمومی ضروری چون آب آشاميدنی و غيره 

ساز هر گونه اعتراض و آشوب بود، فقدان هر گونه ¬نابسامان که خود زمينه
های صنفی کارگران نيز مزيد بر  ای برای رسيدگی به نارضايی جا افتاده ۀروي

گروهی ازکارگران هندی و عرب  ١٩٢٠/١٣٠٠ ۀدر اواسط ده. علت بود
ِ                                    شرکت نفت که در قياس  باکارگران  ايرانی ازشرايط بهتری نيز برخوردار           ِ                   
بودند، توانستند برای ابراز نارضايتی خود ازشرکت، دست به نوعی اعتصاب 
بزنند ولی در آن زمان کارگران ايرانی نه آمادگی شرکت در چنين اقداماتی را 

 .         ً                             ستند رأسا  چنين اقداماتی را سازمان دهندتوان داشتند و نه خود می
 

  های آبادان ناآرامی
 

، مديريت شرکت نفت انگليس و ايران ١٣٠٨ارديبهشت  ١٢/ ١٩٢٩مه  ٢در 
که از وجود يک تشکيالت مخفی درميان کارگران ايرانی اطالع يافته بود، 

اولی  هللا خان آق تصميم گرفت که اين موضوع را به اطالع سرتيپ فرج
خوزستان برساند و از او برای جلوگيری عاجل و  ۀالعاد مران و مأمور فوقحک

 .احتمالی تقاضای کمک کند» آشوب«قاطع از بروز هر گونه 
اچ الکينگتون، .درمالقاتی که ميان استاندارخوزستان، فرماندارآبادان وايی

مديرپااليشگاه آبادان صورت گرفت، قراربر سرکوب سريع و اساسی تشکيالت 
الدين  بور گذاشته شد و در خالل عملياتی که تحت سرپرستی سرهنگ رکنمز

از . نفر بازداشت شدند ۴۵خان مختاری رئيس نظميه خوزستان صورت گرفت 
نفر در استخدام شرکت نفت بودند و مابقی را کارگران  ٢٠ها ميان بازداشتی

 .دادند سابق شرکت تشکيل می
جکز نمايندة شرکت در مرکز نيز . ال. یهمزمان با اين تحوالت، درتهران نيز ت

وی در اين . با عبدالحسين خان تيمورتاش، وزيردربار مقتدروقت مالقات کرد
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ديدار با تشبيه کل اين ماجرا به يک توطئه بلشويکی که نه فقط ضربه زدن به 
شرکت که برآشفتن کل جنوب را مطمع نظرداشت توانست موافقت تيمورتاش را 

ارديبهشت هنگامی که  ١۶/ مه  ۶لهذا در. تر جلب کندبرای شدت عمل بيش
تشکيالت برجای مانده ازکارگران شرکت نفت برآن شد که دراعتراض به 
بازداشت رفقايشان از حضور کارگران در پااليشگاه آبادن جلوگيری کند و 

هايی نيز صورت گرفت، يک واحد نظامی به آبادان اعزام شد و تجمع  درگيری
 .هم زد کارگران را بر

ساعت ... «بر اساس گزارش رئيس پست وتلگراف آبادان از تحوالت آن روز 
رفتند ¬نه و نيم قبل ازظهرموقعی که عملجات کمپانی دسته دسته سرکار می

از . هياهوی غريبی شنيده شد و دفعه با کمال مهابت و شتاب مراجعت نمودند
اند، ¬کمپانی توقيف شده ای که چند روز قبل بنا به معرفی قرار تحقيق چون عده

خواستند راجع به قلت حقوق اعتصاب نمايند، امروز  برای اين بوده که می
. عملجات تصميم داشتند برعليه کمپانی قيام و خساراتی به مؤسسه وارد بياورند

گويا نظميه قبال اطالع پيدا کرده، به محض بروز شورش، عدة آژان مأمور به 
حاکم و رئيس نظميه با اتومبيل رسيد، قبل از  معيت سرهنگ رکن الدين خان و

تا ] را[اينکه عملجات داخل مؤسسات بشوند از آنها جلوگيری کردند و کليه 
] ای[خواست عده¬کمپانی می. مقابل اداره پست وبانک شاهنشاهی عقب نشاندند

. را برای کار برده، عملجات جلوگيری کرده و مانع رفتن آنها شدند] ؟[رنگولی
ا و امنيه جمعيت را ساکت نمودند و يک عده سه چهار هزار نفری مقابل ه¬آژان

پست ايستاده بودند که غفلتا سيصد و چهار صد نفر از بين آنها به سمت مؤسسه 
 »...کمپانی حمله آورده، جلو رفتند 

اگر چه با اقدام نيروهای انتظامی جمعيت متفرق شد و اوضاع عجالتا تحت کنترل 
به لرستان » مظنون«کارگر  ٢٠٠حدود . هنوز وضع متشنج بودقرار گرفت، ولی 

تبعيد شدند ولی مقامات هنوز از آن بيم داشتند که فعالين کارگری با استفاده از تقارن 
بااين حال درپی . ايام محرم با اين روزها، بار ديگر برای تعطيل پااليشگاه اقدام کنند

 ی تقويتی ـ ازجمله يک دستگاه زرهتدابيرويژه حکومت چون استقرار واحدهای نظام
 .پيش نيامدپوشـ درآبادان، ايام محرم نيز گذشت و مشکل خاصی 
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نيز به پايان رسيد؛ اين » های آبادان ناآرامی«با خاتمه يافتن ماه ارديبهشت،
تحوالت برای مدتی چنان موجبات نگرانی مقامات شرکت نفت وسفارت بريتانيا 

حصور يک ناو جنگی انگليسی در حوالی  را فراهم ساخت که حتی خواهان
 .آبادان شده بودند تا در صورت اقتضا وارد عمل شود

 
 های کمونيستی فعاليت

  
ِ  در مجموعه تحوالتی که مقامات ايرانی و انگليسی را به سرکوب تشکيالت                                                                

. های کمونيستی نقش مهمی داشت نوپای کارگری در آبادان سوق داد، فعاليت
و تصميم مسکو مبنی ) ١٣٠٢خرداد / ١٩٢۴ژوئن (ينترن پس ازکنگرة پنجم کم

کردن نهضت کمونيستی جهانی که در کنگره ششم کمينترن » بلشويزه«بر
         ً                             نيز مجددا  مورد تاييد قرار گرفت، احزاب ) ١٣٠٧خرداد / ١٩٢٨ژوئن (

های خود، خط مشی  مختلف کمونيست فرمان يافتند که هر يک در حوزه
حزب کمونيست ايران نيز که به دليل تفاهم سياسی . ندراديکالتری را اتخاذ نماي
 ُ                  ب رايی اوليه خود را  ١٣٠٠/ ١٩٢٠های نخست دهه  ايران و شوروی در سال

در پی مصوبه . از دست داده بود، بر آن شد که رويکرد جديدی را اتخاذ کند
مبنی بر تجديد ) ١٣٠۶آذر /١٩٢٧دسامبر (کنگرة دوم حزب کمونيست ايران 

کيالت کارگری گروهی از عوامل تعليم ديده کمونيست مانند يوسف سازمان تش
 .های نفتی خوزستان اعزام شدند به حوضه... افتخاری، رحيم همداد و علی اميد 

های  وضعيت اسفناک کارگران ايرانی صنعت نفت و انبوهی از نارضايی
 ملموس و گسترده چون تبعيض آشکار ميان کارگران ايرانی و خارجی، شرايط
ِ            سخت زيستی، دستمزد اندک از آنجايی که با سر آغاز رويارويی  رسمی دولت                                                        
ايران برای واداشتن شرکت نفت به تجديد نظردر قرارداد دارسی توام شده بود 

 .زمينة مساعدی را جهت فعاليت و تبليغات عوامل مزبور فراهم ساخت
نجا به تعداد به خوزستان اعزام شدند در آ ١٩٢٧/١٣٠۶اين گروه که در پاييز 

ديگری از هواداران و فعالين کمونيست که از قبل در خوزستان حضور داشتند، 
تری که در ان مقطع بر ضد  های گسترده ملحق شده و با استفاده از فعاليت
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                                    ّ                              شرکت نفت جريان داشت ـ از جمله تالش مل يون برای سازماندهی کارگران بر 
در عرض مدت زمانی کمتر از  .ضد شرکت ـ توانستند کارخود را پيش ببرند

يک سال آنها موفق شدند تشکيالتی رادر ميان کارگران سازمان دهند که آمادگی 
 .آن را داشت به نحوی صريح و علنی رو در روی شرکت نفت قرار گيرد

های اوليه در مراکزی چون آموزشگاه فنی شرکت  آنها پس از يک رشته فعاليت
مساعد بود، تشکيالتی مخفی را سازمان دادند ای  که از لحاظ جذب افراد زمينه

به نوشتة . های سه نفری مرتبط با يکديگر سامان يافته بود که بر اساس گروه
چون کارگران نفت و اکثريت اهالی خوزستان با شرکت ... «يوسف افتخاری 

نفت مخالف بوده و از آن شرکت متنفر بودند، ايجاد و توسعة تشکيالت چندان 
ت اما اداره کردن و رهبريت و هدايت افراد به مقصد با نداشتن اشکالی نداش

بنابراين مجبور . اندازه مشکل و دشوار بود افراد وارد در مسائل کارگری بی
بوديم بيشتر اوقات جلسات را صرف مباحثات سياسی و تشکيالتی کرده، بدين 

ها در  واریاما عليرغم اينگونه دش. »کادر رهبری تهيه نماييم] ای[وسيله عده 
ای که مالحظه خواهد شد ـ با پيشرفت روبرو شد و  نهايت اين اقداماتـ به گونه

 .عرصه را برای رويارويی با شرکت نفت فراهم ساخت
از لحاظ آموزش و سازماندهی   فعالين کمونيستی که در اين زمينه فعاليت داشتند

ش به رغم اهميتی کارگران ايرانی صنعت نفت نقشی مهم ايفا کردند ولی اين نق
که داشت، فقط يکی از چندين و چند عاملی بود که در نهايت به سرريز يک 

ای  ها جنبه اعتراض و شورش گسترده منجر شد؛ اگر چه برخی از اين فعاليت
های  های صادره از حوزه     ً                                     کامال  سری داشتند و در ارتباط با دستورالعمل

ای باز و آشکار  ر، عرصهکمونيستی صورت گرفته بود، ولی عرصة اصلی کا
           ّ                         صريحی که مل يون ايرانی بر ضد شرکت در ۀ بود و در تطابق کامل با مبارز

ای برای خاتمه دادن به چيرگی کامل شرکت نفت  پيش گرفته بودند؛مبارزه
های  ها پيش ازشروع فعاليت انگليس و ايران برمقدرات خوزستان که مدت

اظ حمايت عمومی از پايگاه اجتماعی کمونيستی دراين حوزه آغاز شده بودوازلح
ِ                                    و سياسی  به مراتب و سيعتری نيز برخوردار بود       .  
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  ناسيوناليسم ايرانی

 
نسبتا  ۀکه به يک دور ١٣٠٣پس از يک رشته عمليات نظامی در اواخر سال 

ِ          طوالنی از خودمختاری عملی و آزادی عمل شيخ خزعل حکمران  خوزستان                                                    
های  اکميت ملی بر اين ايالت در صدر اولويتخاتمه داد، بازسازی اقتدار و ح

ناسيوناليسم نو پای ايران قرار گرفت؛ و با توجه به چنين اولويتی، دور نبود که 
شرکت نفت و همچنين وضعيت اسفناک  ۀهای خود سران محدود کردن فعاليت

. ای که در استخدام آن بودند نيز مورد تاکيد و توجه قرار گيرد کارگران ايرانی
نگونه که الکينگتون، مدير تاسيسات شرکت نفت در آبادان در گزارشی تحت هما

ِ  برآوردی از وضعيت سياسی خوزستان با توجه خاص به ناآرامی  «عنوان                                                      
خاطر نشان ساخت، بعد از سفر اخير رضاه شاه به خوزستان در نوامبر » کنونی
نيز  نشان دادن اين امر که کل خوزستان«، با هدف اصلی ١٣٠٧آذر /١٩٢٨

بود که مبارزات جاری برای » ...همانند ديگر اياالت بخشی از امپراتوری ايران
 .کاستن از موقعيت ممتاز شرکت ضرباهنگی تندتر به خود گرفت

در خالل اين سفر بود که برخالف انتظار و تدارکات شرکت نفت، رضا شاه از 
ه شفق سرخ برای روزنام. ديدار از تاسيسات شرکت در خوزستان امتناع کرد

¬ که اين ماجرا را گزارش کرد نارضايی عمومی از شرکت نفت مهمترين
کمپانی در کليه ... «عاملی بود که رضا شاه را به چنين اقدامی وادار کرد؛ 

معامالت خود با مردم رويه عاليجنابی و حتی انصاف را رعايت نکرده و غير 
مردم بالطبيعه از . ی نداردا¬از جلب نفع و اظهار خودنمايی و اعمال نفوذ رويه

 ۀتکبر و نخوت فروشی آنها عاجز بودند، مامورين کمپانی خود را فقط نمايند
دادند که در کليه امور  خواستند فرض کنند و ترجيح می مؤسسه اقتصادی نمی

سياسی داشتند که حال اسم آن اداره مبدل شده است به  ۀحتی ادار. مداخله کنند
يک دولت قوی در يک دولت  ۀسياسی مثل سفارتخان ۀداراداره اطالعات و اين ا

روی هم رفته قبل از استقرار سلطنت .... نمود ضعيف مداخله در هر امری می
ای که کمپانی هند  پهلوی رويه کمپانی نفت جنوب بی شباهت نبود به رويه
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به اين داليل و به دليل . دو قرن قبل در هندوستان اتخاذ کرده بود... شرقی 
ا مطلب جزئی ديگر مردم اينجا نظر خوبی به رويه کمپانی نفت جنوب صده
البته در اين صورت احساسات چندان موافق نبود به اينکه پادشاه خود را . ندارند

 »...نيز ميهمان آنها ببينند
: الکينگتون در گزارش پيش گفته در پی بازگشت رضا شاه به تهران  ۀبه نوشت

تی معلوم بود که به آنها دستورالعمل داده شده از مواضع مقامات حکوم... «
است که در عين بذل هر گونه مساعدت و حفاظت از شرکت، در اينکه صاحب 

 ».واقعی خانه چه کسی بود نيز جای کوچکترين پرسشی بر جای نگذارند
 

در مطبوعات بر ضد  ١٣٠٧تبليغاتی وسيعی که از تابستان  ۀدر کنار مبارز
نوامبر  ٢٠ ۀود، سخنان مخبر السلطنه هدايت در جلسشرکت نفت آغاز شده ب

هيئت دولت نيز  ۀمجلس شورای ملی در معرفی برنام ١٣٠٧آبان  ٢٩/ ١٩٢٨
البته ... «وی خاطرنشان ساخت که . از اين جهت مهم و درخور توجه تلقی شد

دولت شاهنشاهی معتقد به دادن امتيازات مطابق اصول و شرايط امتيازات 
و اجازه دخول هيچ نوع سرمايه را که مؤيد و مروج نفوذهای گذشته نبوده 

سياسی باشد، نخواهد داد و اميدوار است که خود دارندگان امتيازات گذشته 
متوجه خواهند بود که شرط حتمی جلب مساعدت کامل دولت شاهنشاهی منوط 

در چارچوب يک چنين تحوالتی بود که » ...به تجديد نظر و اصالح آنها است
ِ                                     يت کارگران ايرانی  صنعت نفت نيز اهميتی بيش از پيش يافتوضع                 . 

 
  مسئله کارگران ايرانی

 
وضعيت کارگران ايرانی از ديرباز يکی از مضامين مهم در ارتباط با شرکت 

بر اساس قرارداد دارسی شرکت نفت متعهد شده بود که به استثنای . نفت بود
ده کند؛ ولی اين توافق هيچگاه امور فنی و مديريت، از کارگران ايرانی استفا

ای از کارگران هندی و عرب در اين حوزه  رعايت نشد و حضور طيف گسترده
 يکی از آخرين تنش. از ديرباز موضوع شکوه و شکايت ايرانيان قرار داشت
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شايع  ١٣٠۶اسفند /١٩٢٨هايی که در اين زمينه پيش آمد آن بود که در مارس 
١٠شد که شرکت نفت قصد دارد  کارگر ايرانی را اخراج و به جای آنها  ٠٠٠

کارگران عرب و هندی استخدام کند، و اين شايعات باعث آن شد که بيش از 
امور کارگری شرکت در آبادان گرد آمده و  ۀکارگر ايرانی در برابر ادار ٢٠٠٠

مزبور  ۀهايی نيز به طرف ادار در خالل تظاهراتی که صورت گرفت، سنگ
 .پرتاب شد
اين امر نظر داشتند تا » کمی« ۀدر آغاز مقامات ايرانی بيشتر به جنباگر چه 

آن، يعنی ملزم داشتن شرکت به استخدام تعداد هر چه بيشتری از » کيفی«وجه 
کارگران ايرانی، ولی به تدريج ـ و با توجه به مالحظات جديد که در قبال 

يعنی شرايط کار اين ماجرا نيز اهميت يافت، » کيفی« ۀشرکت پديدار گشت، جنب
 .و زندگی کارگران ايرانی

ای که مطبوعات ايران ازاواخر تابستان  تبليغاتی ۀدر خالل مبارز
گرا  بر ضد شرکت آغاز کردند عالوه بر تعدادی از جرايد چپ ١٩٢٨/١٣٠٧

چون طوفان که از ديرباز منافع بريتانيا را در ايران هدف حمله و انتقاد داشتند، 
ير چپ و شبه رسمی تهران نيز وارد کار شدند؛ جرايدی تعدادی از جرايد غ

ايران و شفق سرخ که آنها نيز وضعيت اسفناک کارگران  ۀچون اطالعات، ستار
  عالوه بر اين جرايد داخلی پاره. ايرانی صنعت نفت را مورد توجه قرار دادند
اهره نمای ق و چهره المتين، کلکته  ای از نشريات ايرانی چاپ خارج مانند حبل

نيز که در قياس با جرايد داخلی از آزادی عمل بيشتری برخوردار بوده و لهذا 
ها به طور کلی و شرکت نفت به  تری نسبت به انگليسی مواضع تندتر و صريح

 ۀمعامل« ۀتوان به مقال طور اخص، داشتند، در توضيح بيشتر اين مقوله می
ی اشاره کرد که در به قلم محمود خوزستان» شرکت نفت جنوب با کارگران

در اين مقاله پس از اشاره به . در شفق سرخ منتشر شد ١٣٠٧اوايل مهر ماه 
کارگران ايرانی شرکت نفت ....آور  به نهايت درجه فجيع و رقت«وضعيت 

، در توضيح جزئياتی » ...                                  ً          ايران و انگليس در خوزستان و مخصوصا  در آبادان
ً         اسما  ماهی نه ... «ه بود؛ اينکه تر وضعيت دستمزدهای آنان بررسی شد دقيق     

تومان حقوق دارند اما پس از وضع اجرت ايام تعطيل يعنی روزهای شنبه و 
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شود، قريب به هفت تومان و کسری  که بر آنها تحميل می.... هايی -جريمه
به تفاوت از ... «و اين در حالی بود که اکثر آنها » .گيرند ماهانه اجرت می

بعضی ] و[ومان به کسبه و دکاندارهای آبادان مقروضند پنجاه تا صد و پنجاه ت
از اين کارگران که دارای زن و بچه باشند حالشان بااين اجرت کم خيلی بدتر 

سياه و پوشالی آنها منتها درجه فقر و مسکنت و ذلت را در نظر  ۀاست و کلب
 ».يک نفر انسان حساس تجسم ميدهد

ر بررسی علل توفيق شرکت نفت در محمود خوزستانی در ادامه اين مقاله، د
مامورين دولتی «عالقگی  هايش برخالف منافع ملی ايران، بی پيشبرد خواسته

حس دفاع از «و جهل کارگران ايرانی و فقدان » را به حفظ مصالح جمهور
اگر ... «او در چنين وضعيتی  ۀبه نوشت. را در ميان آنها مهم دانست» نفس

ای در دفاع از حقوق خود  ن بخواهند کلمهفرضا وقتی معدودی از کارگرا
آنها را سرکوب و از (!) پرست  تواند به دست مامورين وطن بگويند کمپانی می

در هيچ جای دنيا نظير اين ... «او  ۀبه عقيد» .توحيد مساعی آنها جلوگيری کند
معامله وجود ندارد و در صورت موجوديت، کارگر و کارفرما و يا کارگران در 

اجتماع و دفاع از حقوق خويش آزادند يا دولت در اين قبيل امور دخالت تشکيل 
زحمتکش ملت را  ۀداران نسبت به کارگران که تود کرده و از تعديات سرمايه

 »....نمايد دهند جلوگيری می تشکيل می
فقط به موضوع » مسئله کمپانی نفت و معامالت او در خوزستان«با اين حال 

آمال استعماری جوانان انگليسی مستخدم ... «حدود نبود، دار م کارگر و سرمايه
ً                                                 شرکت نفت که غالبا  اعضاء سابق قشون يا اداره سياسی هندوستانند سربار                   

ايرانی را  ۀداری ارباب سهام خارجی گشته و گلوی کارگر بيچار مقاصد سرمايه
خذ اگر از طرف دولت اقدام جدی تدافعی ا... دهد و  اختناق فشار می ۀبه درج

نشود عنقريب حالت معنوی مستعمراتی در رأس خليج فارس ايجاد شده و 
ميکروب اين جذام اجتماعی نه تنها خوزستان و جنوب ايران، بلکه ساير نقاط 

 ».مملکت را خواهد خورد
افکار عمومی ايران،  ۀدر کنار طرح و بحث مضامينی از اين دست در عرص

حلی و مقامات دولتی که با اقدامات های م در خوزستان نيز ترکيبی از شخصيت
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شرکت نفت و مداخالت دائمی آن در امور محلی مخالف بودند رکن  ۀيکسوي
اصلی رويارويی با شرکت نفت را تشکيل دادند؛ کسانی چون ميرزا حسين خان 

های محلی  اين شخصيت ۀخرمشهر در مجلس شورای ملی از جمل ۀموقر نمايند
هايی که  سرمايه بود که عالوه بر امالک و مغازهموقر از صاحبان محلی . بودند

اش در ميان جمعيت بوشهری و  در آبادان داشت، به دليل تبار بوشهری
در ميان مقامات محلی نيز به افرادی . تنگستانی خوزستان نيز صاحب نفوذ بود

 توان اشاره کرد که از چهره چون دمحمحسين بديع، کنسول ايران در بصره می
انگليس در اين دوره بود و يا مرزبان مسئول گمرکات  های شاخص ضد

خوزستان که حتی در يک مرحله از سوی مقامات انگليسی به اختفاء يک 
 .محموله اسلحه در منزلش متهم شد

ِ         ای که در تشکل و آموزش کارگران  ايرانی  های کارگری در واقع باشگاه                             
رضا شاه و با حمايت الذکر  صنعت نفت نقش اساسی ايفا کردند در پی سفر فوق

اگر چه پس از مدتی با توجه . کسانی چون ميرزا حسين خان موقر تاسيس شدند
             ِ                                 شرکت نفت، تالش  موقر برای افتتاح يکی از شعب اين  ۀهای فزايند به مخالفت

های فعال در اهواز و خرمشهر نيز  باشگاهها در آبادان به نتيجه نرسيد و باشگاه
هايش خاطر نشان  ه الکينگتون در يکی از گزارشتعطيل شدند ولی همانگونه ک

موقر مجبور شد که با پنهان کاری بيشتری ... «ساخت از اين مرحله به بعد 
خود ادامه دادند ولی از اين ] به فعاليت[ها  باشگاه. مقاصد خود را دنبال کند

های معتنابه  های مخفی و برخوردار از کمک مرحله به بعد به صورت انجمن
 »...ل براساس خطوط مشخص کمونيستیو متشک

منجر شد از  ١٣٠٨تحريکات و تبليغاتی که به اعتصاب و تظاهرات ارديبهشت 
روزگار سخت و دشوار کارگران ايران، . دو وجه مشخص برخوردار بود

ً            يعنی مسائل صرفا  طبقاتی يکی ... دستمزدهای نازل و شرايط نامناسب زيستی                
سعی و تالشی در جهت مرتبط ساخت اين  داد و از اين وجوه را تشکيل می

قضيه با رويارويی جاری ايرانيان با دولت بريتانيا و نماد چيرگی آن، يعنی 
 .شرکت نفت انگليس و ايران نيز وجه ديگرش را

هايی که در همان ايام منتشر شد خود به روشنی گويای اين دو  يکی از بيانيه
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تاجدار ، مقامات حکومتی و دربار  پدر«در اين بيانيه که خطاب به . جنبه است
اوالد شريف و نجيب «صادرشده بود از تيره روزی کارگران ايرانی ـ » ما

ها و به ويژه  ـ سخن به ميان آمده بود که تحت ظلم و ستم انگليسی» داريوش
در راه ... «های هندی آنها قرار داشتند؛ کارگرانی که ¬کارمندان و واسطه

درجه  ١٢۵فدا کردند ولی اينک جز اينکه در دمای شرکت نفت هر چه داشتند 
هايشان حمل کنند، کار  خوزستان لوله و مواد سنگينی را برشانه] فارنهايت[

ِ                             در انتهای  اين بيانيه نيز از سرتيپ فرج» .بهتری نداشتند حامی و «هللا خان که          
 ۀجامع«توصيف شده بود، خواسته شد که » مدافع واقعی حقوق ملت ايران

ران خوزستان را تحت حمايت خود گرفته و بدين وسيله دست ظلم و ستم کارگ
کوتاه ... شرکت نفت را از سر گروهی اززحمتکشان تحت ستم و بيچاره 

 ».سازد
نيز اگر چه مقامات شرکت نفت  ١٣٠٨بعد از تظاهرات و اعتصاب ارديبهشت 

ونيستی در بيانات و اظهارات خويش بيشتر بر نقش عوامل شوروی و ماهيت کم
                               ً                                           اين تحرکات تأکيد داشتند ولی عمال  بيشتر از وجه ايرانی امر نگرانند تا وجه به 

از اين رو از ميدان به در کردن و برکناری آن دسته . آن» بلشويکی«اصطالح 
ِ                              از مقامات ايرانی که از نظر آنها، پشتيبان  اصلی اين ماجرا بودند نيز در                                         

ديگر خويشان او در خوزستان يا  اولويت قرار گرفت؛ کسانی چون موقر و
 .مرزبان مسئول گمرکات

  
  در کنار يا برکنار از کارگران ايرانی؟

 
 تر از اين بود و اولويت ايران، مسئله به مراتب پيچيده ۀبرای تشکيالت حاکم

برای مثال تيمورتاش که در يک مالقات اوليه . های کار نيز به اين روشنی نبود
  ارديبهشت، برداشت ١۵/مه ۵کت نفت در تهران در شر ۀجکز نمايند.ال.با تی

وی از وخامت وضع را در خوزستان زير سؤال نبرد و در نتيجه در صدور 
فرامين الزم جهت همراهی مقامات محلی در سرکوب اعتراضات کارگری نيز 

های ¬درنگ نکرد، در خالل مالقات دومی که با او داشت، در پذيرش خواسته
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و به ويژه مواردی که به تنبيه و برکناری مقامات مقامات شرکت نفت ـ 
الکينگتون در گزارشی ديگر . شد ـ ترديد نشان داد ايرانی مربوط می» خاطی«

های نادرست  را حاصل اطالعات غلط و توصيه» تاسف بار«اين دگرگونی 
ورزند، و از  نسبت به منافع ما دشمنی می... «: دانست که» عناصری چند«

 ۀبه نوشت» .به ويژه نسبت به ميرزا حسين موقر ظن داريمميان آنها ما 
و اگر نتوان ... « توانست موجب نگرانی جدی باشد  الکينگتون اين امر می

وزير دربار را به تجديد نظر در ديدگاهش متقاعد ساخت، بايد منتظر واکنش 
 ».بسيار خطرناکی در مراکز عملياتمان باشيم

آميز بودن برآورد شرکت نفت از وضعيت  قاگر بار ديگر تحوالت آتی اغرا
در آن حوزه روی نداد ولی » واکنش بسيار خطرناکی«خوزستان را ثابت کرد و 

برداشت آنها از دگرگون شدن طرز تلقی مقامات ايرانی و به وجود آمدن 
شفق  ١٣٠٨مرداد /١٩٢٩در اوت .                            ً         ترديدهايی در ميان آنها کامال  درست بود

شرکت نفت، از عملکرد  ۀناسبت انتشار گزارش ساالنای به م سرخ در مقاله
حال «دراين مقاله که . شرکت در قبال کارگران ايرانی به شدت انتقاد کرد

نام » کمپانی نفت جنوب ۀعمومی ساليان ۀکارگران ايرانی، به مناسبت جلس
سياست نفت ايران و انگليس در جنوب ايران بر اساس ... «داشت، آمده بود که 

تهديد مستخدمين و کارگران بنا شده و اداره کنندگان شرکت مذکور به  تخويف و
جای آن که سعی کنند از راه ترفيه حال کارگران ايرانی اسباب تحبيب و ترضيه 
آنها را فراهم کنند کوشش دارند هميشه احساسات آنها را خفه کرده و آنها را 

 »...چشم بسته نگاه دارند
های بر حق کارگران ايرانی، از سرتيپ  تهسپس شفق سرخ در دفاع ازخواس

ماموری «اولی حکمران خوزستان انتقاد کرد که اگر چه  هللا خان آق فرج
اما غافل ازدسائس اجانب ووظيفه ناشناسی مامورين ... «است» درستکارونجيب

ها را به مجرد سوء ظن  ای از منشی عده...«به اشتباه » ...زير دست خويش
کارگران آبادانی که قبال به ... «وهنگامی هم که » ...اند هدستگير و تبعيد کرد

اند به عنوان پرتست بر ضد اين اقدام يک روز  علت کمی اجرت ناراضی بوده
را در تحت ] هللا خان سرتيپ فرج[اند، حکمران خوزستان  اعتصاب کرده
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 اوضاع نامساعدی از سياست مملکت راضی به دستگيری و تبعيد و حبس عده
های کارگران و متفرق  اوز از صد نفر از منشيان شرکت و سر دستهای متج

 »اند قهريه نموده ۀنمودن اعتصاب کنندگان به قو
شفق سرخ در نفی روايات مقامات شرکت نفت از اين ماجرا و به ويژه تأکيد آنها 

های آبادان، خاطرنشان ساخت اگر چه بيشتر  ناآرامی» بلشويکی«بر ماهيت 
مامورين ما در خوزستان صالح مملکت و ... «آيد که  چنين به نظر می

اند که موقتا با تقاضای نامعقول شرکت  مقتضيات سياست آن روزه را چنان ديده
ای از  در استعمال قوا بر ضد عمله ايرانی و جلب و حبس و تبعيد عده

حقيقت مطلب بر ... «رسد که  ولی بعيد به نظر می» ...مستخدمين موافقت نمايند
د آنها هم مشتبه شده و باور نموده باشند که کارگران و مستخدمين ايرانی خو

به . » ...اند واقعا توطئه داشته و در تحت تأثير تعليمات اشتراکی قرار گرفته
برای ] را[پرست  يک نفر مأمور جدی و وطن... «نظر شفق سرخ اگر دولت 

توطئه هم برای  تحقيق قضيه به خوزستان بفرستد معلوم خواهد شد که ابدا
اغتشاش يا آتش زدن تصفيه خانه درکار نبوده است و اگر شکايتی از طرف 

ِ               کارگری از کمی  اجرت بوده است ۀعمله شده تنها شکايت ساد             ...« 
ِ                 تشکيالت حاکمه اگر چه به ارزش اخالقی و سياسی همراهی  کارگران ايرانی                                                 

ل خود به هيچ در رويارويی جاری با شرکت نفت واقف بود ولی در عين حا
دمحمحسين بديع کنسول ايران . توان با آن کنار آمد دانست که چگونه می وجه نمی

های شرکت  فعاليت ۀدر بصره که پيشتر نيز به او اشاره شد، از منتقدين ديرين
ِ            نفت در خوزستان و به ويژه رويکرد آن در قبال کارگران  ايرانی بود او بعد از .                                                  

ز خوزستان بازديد و گزارش مفصلی نيز در اين های آبادان ا بروز ناآرامی
ی ا اين گزارش از لحاظ ترسيم شمه. زمينه به وزارت امور خارجه تسليم کرد

او اگر چه  ۀاز ترديد و تزلزل پيش گفته جالب ودرخور توجه است؛ به عقيد
                                                ً                 کارگران ايرانی در مدعيات خود بر ضد شرکت نفت کامال  محق بودند و حتی 

به نقل از يکی از مامورين محلی، خاطر نشان ساخت که بحث  در اين زمينه
ِ                         قصد  آشوب و بلوای کارگران بی کمپانی برای بدنام ساختن ... «اساس بوده و    

، ولی با اين » ...اجزای ايرانی و اخراج آنها اين تهمت را به ايشان زده است
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است و فدوی هم  اقدام حاکم آبادان به موقع بوده... «حال بر اين اعتقاد بود که 
 سرحدی مثل آبادان کارگران بهانه برای مداخالت انگليسی ۀعقيده ندارد در نقط

 »...ها تهيه کنند
ِ       بديع که در مقام يکی از نمايندگان دولت احتماال  هم از مخاطرات  بالقو نهفته در  ۀ                                            ً             

 ۀهر گونه حرکت مستقل کارگری آگاه بود و هم از ارزش و اهميت آن در مقابل
يک کميسيون دائمی از طرف دولت ... «با شرکت نفت، توصيه کرد که جاری 

و عضويت » فوائد عامه ۀمخصوص وزارت جليل ۀدر آبادان به رياست نمايند
کسانی چون حکمران خرمشهر و همچنين حکمران و روسای پست و شهرداری 

تمام شکايات اجزاء و کارگران ... «آبادان تشکيل شده و به صورت منظم به 
يرانی رسيدگی و بر طبق امتيازنامه و قوانينی که در ساير کمپانيهای نفط ا

هر گاه . حال آنها اقدام نمايد  معمول و متداول است در احقاق حق و ترضيه
کند، جلوگيری و اگر اجزاء و کارگران تقصير دارند آنها را  کمپانی اجحاف می

ع کمپانی و طرز معيشت االطرافی از وض تنبيه بسازند و هر ماه راپورت جامع
 »...کارگران و مستخدمين آنها به مرکز تقديم نمايد

برای نشريه حبل المتين که اين گونه تحرکات کارگری را امری عادی و طبيعی 
در همه جا عملجات را هم به فکر ] که[ محيط امروزه... «دانسته ومقتضی 

 ر میبيشت راکمترواجرت خويش را راحتی خود انداخته، زحمت خود
.. «تدريجی صنايع در ايران، از اين به بعد نيز  ۀ، که با توجه به توسع»...جويند

اين گونه آوازها در نقاطی که عملجات مجتمع شوند همه روزه پيش آمده و 
اولين ... «بر ضرورت تدوين يک قانون کار تأکيد گذاشت؛ » ...خواهد آمد

افزون قانون وضع نموده  دولت و مجلس است که برای اين جماعت روز ۀوظيف
 »...تا وظايف عملجات و تکليف مالکيتی معين باشد

 
برای رسيدگی به » يک نفر مأمور جدی و وطن پرست«دانيم نه  تا جايی که می

های آبادان و اعالن برائت کارگران از اتهام قصد بلوا و آشوب به  ناآرامی
اعت روز افزون برای اين جم«خوزستان اعزام گرديد و نه دولت و مجلس 

يک . »قانون وضع نمود تا وظايف عملجات و تکليف مالکين معين باشد
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ای که بديع در ذهن داشت و پيشنهاد کرد،  نيز به گونه» کميسيون دائمی«
آمد که بتواند جايگزين  شد، بعيد به نظر می تاسيس نشد و اگر هم تاسيس می
 .يک حرکت مستقل کارگری گردد

 ۀ، تحرکات جاری در عرص ١٣٠٨اهرات ارديبهشت در واقع با سرکوب تظ
رويارويی با شرکت نفت انگليس و ايران بخشی از تاب و توان خود را از دست 

اگر چه برای مدتی اين نهضت ادامه يافت، ولی وجه کارگری آن که تا پيش . داد
از اين از جمله نکات مهمی بود که جرايد ايران در لزوم احقاق حقوق ايرانيان، 

ازاين به بعد تأکيد جرايد بيشتر . کردند، به دست فراموشی سپرده شد وشزد میگ
های حقوقی و مالی قرارداد دارسی قرارگرفت تا سيه روزی و بيچارگی  برجنبه

 .کارگران ايرانی کمپانی نفت جنوب
پس از يک رشته مذاکرات طوالنی و بی نتيجه  ١٣١١آذر /١٩٣٢در نوامبر 

شرکت نفت انگليس و ايران، ايرانيان تصميم  ۀئت مديرميان دولت ايران و هي
با آن که لغو امتياز مزبور نيز به نحوی . گرفتند که امتياز دارسی را لغو کنند

ملل  ۀيکجانبه اعالن گرديد ولی اندک زمانی بعد، پس از ارجاع قضيه به جامع
ارداد های پيشينش، قر دولت ايران وادار شد، با عدول از بسياری از خواسته

در بررسی علل . جديدی را امضا کند که به هيچ وجه قرارداد رضايتخبشی نبود
های شرکت                     ً                                        تسليم سريع و تقريبا  بی قيد و شرط دولت ايران در برابر خواسته

، فقدان يک تکاپوی واقعی محلی ـ از جمله يک تحرک )و دولت بريتانيا(نفت 
تکاپوی محلی را تشکيل داد  توانست بخش مهمی از اين نيرومند کارگری که می

  .توان مورد توجه قرار داد ـ نيز از جمله عواملی است که می
 

، ايران با تحرکات مشابهی روبرو ١٣٢٠ ۀحدود بيست سال بعد، در اواخر ده
توانست دولت را در برابر معضلی همانند معضل پيشين قرار  گرديد که می

ها و اعتراضات  ی از نارضايتیا مجموعه ۀدهد؛ بروز گاه به گاه ولی فزايند
                                          ِ                        صنفی در ميان کارگران صنفت نفت جنوب، در تالش  ارتقا دستمزدها و بهبود 

» آشوب کارگری«وضعيت زندگانی که از نظر مقامات دولتی چيزی جز يک 
گيری دور جديدی از تحرکات ضد انگليسی که يک  نبود و در عين حال شکل
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ولی اين بار . جنوب را مد نظر داشتتجديدنظر اساسی در مفاد امتياز نفت 
فروپاشی نظام استبدادی . قبل، کارگران از صحنه حذف نشدند ۀبرخالف دور

عرصه را بر يک فضای جديد سياسی  ١٣٢٠رضا شاه در پی وقايع شهريور 
ملی در جهت  ۀای که در آن در چارچوب يک تکاپوی گسترد گشود؛ عرصه

، يک تحرک مستقل کارگری نيز پا کوتاه کردن دست شرکت نفت از خوزستان
قبلی روالی متعارض و ناهمگون يافت، اينک همسو و هم  ۀآنچه در دور. گرفت

 .گام شد و به نتيجه رسيد
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   مآخذ و توضيحات
  
  
 ١٣٠٨در کنار يا بر کنار از کارگران ايران آبادان، ارديبهشت  : کاوه بيات -١ 

 ۴۴گفتگو شماره 
  
  

 :اه داشتياد
که » فراز و نشيب نوسازی آمرانه در ترکيه و ايران«اين گزارش در نشست  

 IISHالمللی تاريخ اجتماعی -در مؤسسه بين ٢٠٠٣سپتامبر  ١٩-٢٠در 
اميد است که گزارش کاملتری از واقعه . آمستردام برگزار گرديد، ارائه شد

 .ب.ک. شر شودهای تاريخی و اجتماعی آن به زودی منت آبادان و زمينه
برای مثال بنگريد به ابوالفضل لسانی، طالی سياه يا بالی ايران، تهران، .  ١

، فواد روحانی، تاريخ ١٣٣۴؛ مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت، تهران ، ١٣٢٩
 ١٣۵٢ملی شدن صنعت نفت ايران، تهران، 

                    ِ                                        برای آگاهی از يک تالش  اوليه جهت ارائه يک تفسير کارگری محض از .  ٢
» وضعيت کارگران نفت جنوب در ايران« ۀيع خوزستان بنگريد به مقالوقا

 ١٣٠٩، فروردين ـ ارديبهشت  ٧-٨های  ستاره سرخ، سال دوم، شماره
های کارگری و قانون کار در ايران  همچنين بنگريد به ويلم فلور، اتحاديه

، ١٣٧١انتشارات طوس، : دکتر ابوالقاسم سری، تهران ۀ، ترجم١٩٠٠-١٩۴١
  ۶٠-٧١صص 

 .Ronald W. Ferrier, "The Development of the Iranian Oil Industry" in 

H. Amirsadeghi (ed.), Twentieth Century Iran, William Heineman Ltd., 

London, ١٩٧٧, pp.٩٨-٩٣ 

 .Ibid, 
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 ۶٢و همچنين فلور، پيشين، ص 
 .Labour Welfare, ١٧ ۶ ١٩٢٩, British Petroleum Archive (BPA), ۵٩٠١١ 

ای از اسناد ذيربط  از دوست گرامی آقای مجيد تفرشی که تصوير مجموعه(
 )شود¬آرشيو شرکت نفت را در اختيار نگارنده قرار دادند، تشکر می

 .Ferrier, The History of the British Petroleum Company, Vol. ١, 

London, p. ۴٣٢ 

 .Sir John Cadman to Brig - General Sir Clayton, British High 

Commissioner in Baghdad ٢۴ May, ١٩٢٩; Copies of Telegrams 

Regarding Recent Dispatches in Persia, ٢nd May - July ١٩٢٩, pp. ٢-١, 

BPA. ۵٩٠١٠ 

 .From Tehran to Abadan, ۵th May, ١٩٢٩, No.٩٧. Copies of Telegrams, 

p.١, BPA ۵٩٠١٠ 

 .Form Abadan to London, ۶th May, ١٩٢٩, No.٩٢, Ibid. p.٢ 

 ١۶گزارش رئيس پست و تلگراف خرمشهر به وزارت پست و تلگراف، .  ١٠
رضا شاه ، اسنادی از تجديدنظر در  ۀبه نقل از نفت در دور ١٣٠٨ارديبهشت 

 ۀکل آرشيو، اسناد و دفتر موز ۀ، ادار)١٩٣٢قرارداد (دارسی  ۀامتيازنام
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد : ر، تهرانرياست جمهو

 ٩٩-١٠٠، صص ١٣٧٨اسالمی، 
 .E. H. Elkington (Abadan), To H. E. Medlicott (London), ٢٢nd June, 

١٩٢٩, BPA ۵٩٠١٠ 

 .Persia, Annual Report, ١٩٢٨ in Iran Political Diaries, ١٩-١٨٨١۶۵, 

Vol.١٩٣٠-١٩٢٧ :٨, Dr. R. M. Burell (General Editor), Archive Editions, 

١٩٩٧ , p. ۴۵۵ 

 .Hugh Seton - Watson, the Pattern of the Communist Revolution, 

Methuen and Co. Ltd., London, ١٩۶٠, pp. ١٠۴-١١٠  

  

سپهر ذبيح، تاريخ جنبش کمونيستی در ايران، ترجمه دمحم رفيعی .  ١۴
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 ١٠٨-١٢١، صص ١٣٧٨، ٢ات عطايی، چ مهرآبادی، تهران، انتشار
يوسف افتخاری، خاطرات دوران سپری : برای آگاهی بيشتر بنگريد به .  ١۵

انتشارات : ، به کوشش کاوه بيات و مجيد تفرشی، تهران١٢٩٩-١٣٢٩شده 
 ١١۵-١٣۴و ٢٩-٣۶، صص ١٣٧٠فردوس، 

 همان.  ١۶
 ١٢۶همان، ص .  ١٧
 همان.  ١٨
 .E. H. Elkington, An Appreciation of the Political Situaiton in Kuzistan 

with Special reference to the Present Unrest at Abadan, ١٧th June ١٩٢٩, 

p.۴, BPA ۵٩٠١٠ 

؛ برای آگاهی از تفسير سفارت بريتانيا از اين ١٣٠٧آذر  ١٢شفق سرخ، .  ٢٠
 :سخنان و تحوالت ذيربط بنگريد به

Persia, Annual Report, ١٩٢٨ in Iran Political Diarie, ٧ op. cit., p. ٢٧٣ 
 .E. H. Elkington, An Appreciation... op. cit. p.۴ 

  ١٣٠٧آبان  ٢٩اطالعات، .  ٢٢
 ۴٢و  ٣٢-٣۴و  ١۵-٧رضا شاه، پيشين، صص  ۀبنگريد به نفت در دور.  ٢٣
 ٣۵-٣٨همان، صص .  ٢۴
طوفان از  ۀدات اوليه روزنامای از يکی از انتقا برای آگاهی از نمونه. ٢۵

در » .پ.ب«ای از فخرالدين شادمان تحت عنوان  شرکت نفت بنگريد به مقاله
 .همان روزنامه ١٣٠۶شهريور  ٢٨ ۀشمار

 ١٣٠٧مهر  ٨شفق سرخ، . ٢۶
 همان.  ٢٧
 همان.  ٢٨
دمحمحسين رکن زاده : برای آگاهی بيشتر از سرگذشت موقر بنگريد به.  ٢٩

 ۵، ١٣۴٠کتابفروشی خيام، : سرايان فارس، تهران¬و سخنآدميت، دانشمندان 
  همچنين زهرا شجيعی، نمايندگان مجلس شورای ملی در . ۵٢۶، ص ۵جلد، ج 
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مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی، : قانونگذاری، تهران ۀبيست و يک دور
 ٣٧١، ص ١٣۴۴

.Jacks [?] To E. H. Elkington, ٧th June ١٩٢٩, BPA ۵٩٠١٠ 

ً                                            نسبتا  مساعد مقامات محلی نسبت به کارگران ايرانی و  ۀآگاهی از رويبرای       
-١۴٣، و ٣٣-۴۴های آنان بنگريد به يوسف افتخاری، پيشين، صص ¬خواسته

١١۵ 
 .E. H. Elkington, An Appreciation..., op.cit., p.۶ 

 .Notice, enclosed with a letter from Abadan, ١۵, ۶, ٢٩, BPA ۵٩٠١٠ 

 .Sir John Cadman to Brig- General Sir Gilbert Clayton, op. cit.,; see 

Annual Report, ١٩٢٨ in Iran political Diaries, op.cit., p. ۴۵۵.  

شوروی در خرمشهر و ارتباط احتمالی آن با » فرونزه«اشاره به حضور ناو 
دن به وجه وقايع جاری از ديگر مطالبی بود که مقامات انگليسی در پر و بال دا

 .ماجرا عنوان کردند» بلشويکی«
 .Interview with his highness Teymourtash on the ٢٩th of May. ١٩٢٩, 

p.٢, BPA ۵٩٠١٠ 

 .E. H. Elkington, to Medlicott, ٢nd June ١٩٢٩, p.۴. BPA ۵٩٠١٠ 

 ١٣٠٨مرداد  ٣٠شفق سرخ ، .  ٣۶
 همان.  ٣٧
 همان.  ٣٨
، در نفت در ٢۴/٢/١٣٠٨يع به وزارت امور خارجه، گزارش دمحم حسن بد.  ٣٩
 ١٠٨-١١١رضا شاه، پيشين، صص  ۀدور
 همان.  ۴٠
  خرداد ١۴، ٣٧المتين، شماره  حبل.  ۴١
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   شانزدهم فصل 
  

  - ايران نفت صنعت در کارگر طبقه زايش کارگر؛ تا عمله از :اتابکی تورج 
 

را  اين چنين  بررسی می تورج اتابکی  وضعيت کارگزان صنعت نفت ايران 
  :کند

، در ) ١٩٠٨می  ٢۶( ١٢٨٧در نخستين ساعات يک روز بهاری، پنجم خرداد  
های  ها در دامنه ها اکتشاف و حفاری در جنوب غرب ايران، يکی از چاه پی ماه

 - های يک معبد پارتی، تخت سليمان نه چندان دور از ويرانه - رشته کوه زاگرس
و متعاقب آن ساختن  ١٢٨٧ستخراج نفت در سال ا. سرانجام به نفت رسيد

های شرکتی در جنوب غربی ايران،  پااليشگاه نفت، اسکله حمل و نقل و شهر
مندی ازانحصارمطلق برسر استخراج،  بابهره. فصل نوينی درتاريخ ايران گشود

توليد و بازاريابی نفت، شرکت نفت ايران و انگليس که اکنون با نام بريتيش 
شود، کارزار عظيمی را جهت استخدام کارگر و در  خوانده می) BP(پتروليوم 

وهله اول با طرح جذب نيروی کار ايالت و ساکنان روستاهای نزديک به راه 
ای که نيازهای انسانی کم و ارزان بودند، قانع ساختن  ليکن، در منطقه. انداخت

صنعتی شان جهت تعويض با محيط  مردان جوان برای ترک سبک زندگی سنتی
آنان . ای نبود ای الگوی کار متفاوتی داشت، کار چندان ساده نو که به طور ريشه

که به نيروی کار صنعتی نفت پيوستند از آن پس، تحت تسلط نظم کاری يک 
های طبقه کارگر ايران  اقتصاد پيشرفته صنعتی درآمدند که نهايتا نخستين گروه

کار برای صنعت نوپای نفت، به هنگام استخدام نيروی . مدرن را ساختند
شهرهای نفتی نوآباد عمال تمام روابط . تغييرات جمعيتی چشمگيری رخ داد

اجتماعی، سازمان اجتماعی و ساختار اجرايی حکومت را در سطوح محلی و 
 .ملی دگرگون کردند

با بررسی اين تغييرات، اين پژوهش بر آن است که يک درک تجربی و کيفی از 
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با استفاده از . رگران ايرانی در صنعت نفت به دست دهدزندگی روزمره کا
های کارگران، منابع شرکت نفت ايران و انگليس، بايگانی وزارت امور  گفته

خارجه انگلستان، اسناد ملی ايران و ديگر منابع، اين پژوهش در پی يافتن پاسخ 
ايران های کارگران در صنعت نفت  اينکه نخستين گروه: هاست ای پرسش به پاره

های استخدام و  چه کسانی بودند؟ فرآيند عملی استخدام، ساختار استخدام، بنگاه
های تهديد يا ترغيب توسط  کرد؟ چه روش ارتباطات شخصی چگونه عمل می

رفت؟ الگوهای سنتی زندگی  ها برای استوار کردن تعهد کاری به کار می واسطه
بود، تا چه حد دگرگون شد؟ جماعتی که بيشتر نيروی کارشان به زمين وابسته 

فهم کارگران ازدستمزد کار و نظم کار در صنعت جديد چه بود؟ شرکت نفت 
داد؟ چگونه نياز برای دستمزد نقدی  کرد و تداوم می چگونه نظم کاررا تحميل می

رشد يافت؟ و نهايتا، افراد کارگران چگونه به بازنمود خود رسيدند و هويت 
ر آخر اينکه نگاه جامعه، دولت يا شرکت نفت به شان شکل گرفت؟ و د طبقاتی

 باز نمود طبقاتی کارگران چگونه بود؟
 

 َ     ا شکال : چارچوب نظری پژوهش من شامل دو سطح متکی به هم از تحليل است
های کاررا در         َ                            مفهوم ا شکال کار، تمامی وجوهات تحليل. کار وساختار طبقاتی

استخدام، (يابی نيروی کار ختگيرد، مثل ترکيب قوميتی نيروی کار، سا برمی
) های مزددهی و نظم کار شيوه(، مناسبات کار)ها، آموزش و تحصيالت مهارت

درسطح ساختارطبقاتی،هدف من تحليل . و مهاجرت نيروی کار، تحرک و ادغام
 .يابی طبقه کارگر، هم در شکل افقی آن است و هم عمودی ساخت

 
و اينکه چگونه کار در صنعت نفت،   ُ                                     ب عد افقی عموما با مناسبات ميان کارگران

مساله اين است که . هويت فرهنگی آنان را تحت تاثير قرار داد، سروکار دارد
صنعت نفت چگونه قيد و بندهای خويشاوندی و پيوستگی ايالتی را که سلوک و 

: پرسش اينجاست. رفتار اجتماعيشان، به طورسنتی مبتنی برآن بوددگرگون کرد
نفس را ميان  سازی معنای اراده شخصی و اعتماد به ولتريزههای پر آيا پويايی

  کارگران، جايگزين ساخت يا خير و آيا منجر به توسعه يک همبستگی جمعی شد 
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چگونه تجربه کار صنعتی : يا نه؟همچنين برآنم که پاسخی به اين پرسش بيابم
 ای همپای فردگرايی را ارتقا بخشيد؟معنای جمعی هويت طبقاتی و همزمان، معن

       ُ                                                              تحليل ب عد عمودی به پيچيدگی روند کار به عنوان يک وجه چشمگير تاريخ کار 
پردازد و به چندجانبگی مناسبات کار بين کارگران و  در صنعت نفت ايران می

های کنترل  کند شيوه تالش می. دهد ديگر بازيگران اصلی درفرآيند کارارجاع می
نمايندگان . تشان توسط هر يک از بازيگران اصلی را توضيح دهدکار و کاربس

های  دولت بريتانيا، دولت هند، شرکت نفت ايران و انگليس؛ دولت ايران و گروه
هريک ازاين بازيگران در يک عالقه مشترک سهيم . رو انسانی يکجامان و کوچ

برای  ها اما ابزاری که آن. کارصنعت را به طور موثری برسازند: بودند
های فردی و  پاداش: ای گسترده متنوع بود نظارت برنيروی کار داشتند، به گونه

 .حقوق قراردادی با ارعاب و تهديد توام بود
  

 کشف نفت
 

وايمن نفت يکی از  درآغازقرن نوزدهم،کشف وکنترل ذخايرقابل اعتماد
يه، امپراتوری روس.های بريتانيايی درسراسرجهان بود های اصلی شرکت  چالش

متحده، در آن  ميدان نفتی باکو را دراختيار داشت که پس از ميادين نفتی اياالت
همان   اين مالکيت به . زمان دومين ذخيره نفتی بزرگ شناخته شده درجهان بود

يابنده انرژی را  های نوظهوروگسترش ميزان به روسيه توان کنترل بر بازار
د که با کشف و نگهداری ذخاير جديد شان مشتاق بودن رقبای بريتانيايی. داد می

در ارديبهشت، ويليام دارسی، . نفتی در سراسر جهان،اين وضعيت را تغييردهند
گذاراستراليايی باحمايت سفارت بريتانيا درتهران، دردستيابی به امتيازی  سرمايه

کاوش، فراهم آوردن، استخراج، توسعه، ارائه «کامياب شد که حقوق انحصاری 
                                                  ُ       تجارت، انتقال و فروش گاز طبيعی، نفت خام، آسفالت وا زوکريت  مناسب برای

در تمام حوزه سراسری امپراتوری ايران، به استثنای پنج استان شمالی به مدت 
 .ساخت را ممکن می» سال ۶٠

های شمالی از اين قرارداد به وضوح کنشی بود برای اجتناب  مستثنا کردن استان
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يک سال پس . اش، روسيه يران و همسايه شمالیازبه خطرانداختن مناسبات بين ا
هايش  دلبازانه، شرکت نفت برای نخستين بار فعاليت از حصول اين امتيازدست و

هرچند، عوايد محدود نفت به دست آمده در . را، در بخش غربی کشورآغاز کرد
اين مساله عوامل دارسی . بينی شده را برآورده نکرد منطقه، حجم معامالت پيش

شد، متقاعد کرد که به سوی  ناميده می» شرکت استخراج اوليه«اکنون  را که
 .جنوب کشور حرکت کنند، به سوی استان خوزستان

 
پس از افزايشی کالن در عوايد نفت و يک رشته از معاهدات پيچيده مالی در 

. تاسيس شد ١٢٨٨فروردين  ٢۵لندن، شرکت نفت ايران و انگليس درتاريخ 
انگليس با سرمايه موجودی دو ميليون پوند، استخراج، شرکت نفت ايران و 

توليد و بازاريابی نفت ايران را در انحصار خود درآورد و مزيت تمامی حقوق 
مزيد براينکه، شرکت نفت استانی بختياری . قيد شده درامتياز دارسی را دارا بود

محلی  هزار پوند، برای تضمين حمايت سران ٣٠٠گذاری مبلغ  را نيزبا سرمايه
ترين  پس از اين کاميابی در کشف ذخاير نفتی، فوری. ايل بختياری، تاسيس کرد

رو شد، چالش انتقال نفت از  ای که شرکت نفت ايران و انگليس با آن روبه وظيفه
برای بهينه ساختن . بود) تصفيه(سر چاه نفت به بازار، به صورت خام يا پالوده 

در داخل ايران تصفيه کند، جايی در  سوددهی، شرکت تصميم گرفت که نفت را
مجاورت خليج فارس به شرکت نفت ايران و انگليس امکان دسترسی آسان به 

در امتداد خط ساحلی، جزيره آبادان در گوشه شمال . داد بازار جهانی را می
لنگرگاه مناسبی برای تانکرهای  -در سمت آبراه اروندرود  -غربی خليج فارس

د و مکانی مناسب برای ساختن پااليشگاه به نظر کر حمل ونقل عرضه می
سه ماه بعد، در دی ماه . آغاز شد ١٢٨٨ساخت پااليشگاه آبادان در آبان . آمد می

کيلومتر خط لوله برای انتقال  ٢٢٠ای برای ساختن  ، پروژه بلندپروازانه١٢٨٨
 .نفت از ميادين مسجدسليمان به آبادان شروع شد
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 جديد صنعت برای کار نيروی استخدام 

 
برداری در  پيش ازکشف نفت در مسجد سليمان و هنگامی که هنوز عمليات نقشه

دوجين حفار، تعدادی آهنگر و «جريان بود، کارکنان ميدانی، شماری بيش از 
مکانيک، يک حسابدار، يک سرپرست حمل و نقل، يک پزشک، يک دستيار و 

رای پيشبرد عمليات، مشتمل بر نيازهای نيروی کار ب. نبود» چند قاطرچی محلی
. شد تجهيزات کار، عمدتا از طريق مذاکرات با روسای ايل بختياری برآورده می

توسط مهندس برادشاو، کسی که مسئول کارهای  ١٢٨۶در گزارشی که درسال 
السلطنه برای  سازی بود، تدوين شده، به کارگرانی که به وسيله صمصام جاده

به طور مشابه، . شود فرستاده شده بودند، اشاره می ساخت جاده به مسجد سليمان
گويد،  آرنولد ويلسون ازخاطرات خودبه عنوان افسرسياسی بريتانيا در منطقه می

گرفت تا از آنان  وقتی که او اغلب با روسای قبايل کوچک در منطقه ارتباط می
نيروی کار، دسته حيوانات و حتی تجهيزاتی ازحصير، جو، چوب برای سوخت 

دريک قرارداد ديگر، که در سال . و ديگر اقالم مورد نياز شرکت را بخواهد
بين شيخ خزعل و کاکس، نماينده مقيم سياسی انگليسی امضا شد، شرکت  ١٢٨٧

يک از افراد قبيله   تضمينی مبنی براينکه هيچ«نفت به شيخ خزعل پيشنهاد 
ر جريان کار معلوم هرچند، د. دهد را می» اجازه شيخ به کار گمارده نشوند بی

شد که در تمامی مذاکرات برای استخدام نيروی کار، نياز برای نيروی انسانی 
تراز تامين نيروی  آالت وپرسنل آن بغرنج های شرکت نفت، ماشين محافظ فعاليت

 .سازی بود انسانی برای کار در روی چاه يا جاده
 

اش  قدرت فرونکاستنیتوانست  ای بود که دولت مرکزی ايران نمی کار در منطقه
تنها بايد به  شرکت به سرعت دريافت که برای پيشرفت کار نه . را اعمال کند

دولت مرکزی رو کند، بلکه حمايت روسای ايل و قبايل محلی را نيز داشته 
باشد، کسانی که همکاريشان برای محافظت از شرکت در مقابل حمالت احتمالی 

که بحق، شرکت نفت را به تصرف ها و يکجامانانی ضروری بود  رو کوچ
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گوشه چشم روسای ايل و قبايل، . کردند های مرتع و کشتشان متهم می زمين
 .نمود همچنين برای تامين نيروی کاری که شرکت نياز به آن داشت، حياتی می

 
در آغاز قرن بيستم، ساختارقدرت درايالت بختياری که در آن زمان بزرگترين 

های  اين جايگاه. بود، مبتنی بر پنج جايگاه طبقاتی بودايل در جنوب غربی ايران 
های  ای که داشتند و زمين شد، اندازه گله طبقاتی با منزلت اقتصادی تعريف می

ها شامل ايلخان و جانشينش ايل بگ،  روستايی که تخصيص يافته بود،اين جايگاه
ن مرتبه در هر تري خان، کالنتر مسئول طايفه، کدخدا مسئول تيره و نهايتا، پايين

کش و                                 َ         عمله خود دربرگيرنده تفنگچی، چوب کی، توبره. شد ايل، يعنی عمله می
ترين مرتبه ايل جای داشت و  کننده، در پايين عمله مصداق عمل.  َ      پ تی بود دست

های  عمله نياز. شايد جز رمه کوچک از چند بزوگوسفند، صاحب مکنتی نبود
ايل عينی روزمره در ايل سروکار کرد وبا مس لجستيکی ايل را برآورده می

. داشت، از جمله حفاظت از مردمان ايل در برابر تعدی بيگانگان بيرون از ايل
های  ها بود که با کار کردن در سر چاه عمله در حقيقت نخستين گروه از بختياری

نفت وحفاظت ازاموال شرکت به عنوان نگهبان،به صنعت نوظهور نفت 
 .پيوستند

  
نفت در ميدان نفتون، مساله استخدام گسترده نيروی کار به يکی از  اما با فوران

آورد  آرنولدويلسون به ياد می.روی شرکت نفت بدل شد های پيش ترين چالش جدی
های  آمدند وشماری نيز از بخش ماهرازهند می که اغلب کارگران ماهر و نيمه

ن زمان ديگرايران؛ ديگربنادرخليج فارس ونيزامپراتوری عثمانی که آ
کارگران ايرانی، به جزبنايی، نجاری و نقاشی . النهرين را زير سلطه داشت بين

های  گرفت، در کنار فعاليت که اکثرا توسط کارگران ماهر اصفهانی انجام می
ساخت جاده و نقل و انتقال، عموما به عنوان کارگر غيرماهر در عمليات 

د و به تدريج ترکيب قومی های بع در سال. شدند حفاری، به کار گمارده می
 .نيروی کار به سود يک نيروی کار عمدتا ايرانی تغيير کرد
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يافت،  ، همچنان که عمليات حفاری شرکت نفت گسترش می١٢٨٨در پايان سال 
. خط لوله انتقال، کار گذاشته شد و پااليشگاه نفت آبادان شروع به توليد کرد

در طول . ا در خود جای دادصنعت نو، نيروی کار به سرعت در حال رشد ر
نفر، برای خطوط  ۴۵٧يک سال، شمار کارگران ايرانی در عمليات ميدانی به 

 .نفر رسيد ۵٩٠نفر و در آبادان به  ٧٧٠گذاری به  لوله
 

ترکيب نيروی کار در مراحل اوليه استخدام هر چند با مسامحه، با شروط امتياز 
رد اعتراض بحق مجلس شورای تنظيم شده بود، اما گاه مو ٢٨٠نفت هزار و 

کارگران ايرانی به کار گمارده شده، هم از . گرفت ملی و دولت ايران قرار می
ترين بخش کارگران غيرماهر  ها بودند وهم ازبرزگران يکجامان و عمده رو کوچ

استخدام عمله به علت تغاير سبک زندگی ايالتی و الزامات . دادند را تشکيل می
ران و انگليس به زودی به معضلی بزرگ برای شرکت کار در شرکت نفت اي

: کرد ايل به طور فصلی دو بار در سال کوچ می. نفت ايران و انگليس بدل شد
ها و  های سوزان کويری در جنوب را به همراه گله در اواخر بهار، دشت

های برف گرفته زاگرس پشت  کوه هايشان به سوی ارتفاعات شمالی و رشته دسته
در اواخر . اين ييالقشان بود. شت، جايی که مراتع تازه در انتظار بودگذا سر می

رفت،  زده فالت مرتفع زاگرس از بين می پاييز، هنگامی که علف در هوای يخ
وجوی مرغزار و علف تازه در  تر، درجست های پست ايل دوباره به سمت زمين

کرد، سرازير  ن میهای گوسفند و بز را تامي دشت که مقدار فراوانی از غذای گله
) مازاد(قشالق همچنين، فصلی برای بازاريابی بيشينه . شدواين قشالقشان بود می

تر،  های دزفول، شوش هايشان در بازارهای شهر محصوالتشان و خريد نياز
ای  زندگی درايل نياز چندانی به پول نداشت و مبادله. رامهرمز و اصفهان بود

 .شد ای گسترده، پاياپای انجام می ود به گونهش ها انجام می که برای رفع نياز
 
مثال، هنگامی که . کوچ فصلی برای تمامی اعضای ايل بختياری اجباری نبود 

هوا در ييالق و قشالق   افتاد ووقتی که آب و ای اتفاق می های دوره خشکسالی
رفت  به نزد خان می» عمله«مساعد نبود، يکی از اعضای ايل، معموال از گروه 
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. شد رخصت ماندن، معموال اعطا می. کرد رخواست اجازه برای ماندن میو د
ها بود که شرکت نفت ايران و  طور که اشاره شد، ازميان همين عمله  همان

  انگليس نخستين کارگران غيرماهرش رادرآغاز به عنوان دستيار در عمليات
گذاری  ها در لوله سازی و انتقال و بعد سازی وحفاری، يا در جاده های اوليه آماده

از آنجا که شرکت نفت . کرد نفت، يا در ساخت پااليشگاه نفت آبادان، تامين می
ترين چالش، به روشنی اين بود که  پرداخت، مهم در تمام طول سال به فعاليت می

چگونه نيروی استخدام شده خارج از فصل نيز برای شرکت بماند و با ايل کوچ 
گشتند، ايلياتی به  آمدند و سپس باز می شش ماه می مردان کمی برای... «: نکند
هوا   ای به آب و اين قضيه، تا اندازه. هايش، شهرنشين به شهرش وابسته است گله

های تابستان باقی  های داغ، در خالل ماه چندتايی ايلياتی، در دامنه. وابسته بود
هايشان در  گله های تابستانی، با ها با نخستين نفخه داغ باد آن. مانده بودند

 ».ماندند رفتند و تا پاييز در آنجا می وجوی علف، به ارتفاعات می جست
 

درکناردشواری ايمن ساختن ذخيره دايمی کارکنان، آشنايی وقبول انضباط 
  شناسی،هم برای کارفرماوهم کارگران،حتی چالش کاری، نظم وترتيب ووقت

انداز  مت در شرکت، چشمبرای جذب مردان ايلياتی جهت خد«: ترشد برانگيز
پرداخت منظم و آسايش مضاعفی که حقوق ماهانه ممکن است به همراه داشته 

شد تا  روی کافی نبود؛ به هنگام استخدامشان بايد تدابيری اتخاذ می باشد، به هيچ
 ».داد ضمانتی بر استمرار کارشان می

 
 کارگر اسکان و کارگر استخدام

 
برخی از . با سبک زندگی جديد صنعتی خو گرفتعمله استخدام شده، رفته رفته 

شناخته » سرکار«آنان دسته جديدی از نيروی کاررا تشکيل دادند که به عنوان 
. متمايز بودند) foremen(ها  يا فورمن» ها سرکارگر«ها از  سرکار. شدند می

کرد که در روزهای آغازين شرکت  ای ازنيروی کار رانمايندگی می دومی شاخه
در ميان ديگر . ان و انگليس مختص کارگران ماهر اروپايی يا هندی بودنفت اير
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اگردر . کرد ها، سرکار، نيروی کارالزم برای شرکت را نيزتامين می نقش
بود که از طريق مذاکره با شرکت نفت، » خان«های کاوش نفت،  نخستين روز

تنها   د که نهها بودن کننده اصلی نيروی کار شرکت بود، حاال ديگر، سرکار تامين
کردند، بلکه مسئوليت استخدام  بر کارايی نيروهای استخدامی جديد نظارت می

کارگران جديد را هم بردوش داشتند و به ازای هر استخدام جديد مبلغی پاداش 
گيری صنعت نفت  های شکل سان، در نخستين سال به اين . کردند نيز دريافت می

ار، تنها فراخواندن افراد برای نيروی کار گرانه سرک در ايران، کارکرد ميانجی
. جديد درصنعت روبه گسترش نبود، بلکه تضمين ماندگاريشان نيز بود

 .کننده بود، هم ناظم سرکارهم استخدام: ماموريتی دوگانه
 

عمل استخدام نخست توسط خان بختياری و سپس سرکار تا آغاز پااليشگاه 
 ١٢٩١ ه بود، ادامه يافت؛ در بهار شروع شد ١٢٨٨آبادان که ساختش از پاييز 

های شرکت نفت ايران و  با گسترش فعاليت. نخستين بخش نفت خام پااليش شد
انگليس و خصوصا ساختمان پااليشگاه آبادان، شرکت تصميم به گسترش حوزه 

ای در محوطه پااليشگاه آبادان  به زودی دفتر کار تازه. هايش گرفت فعاليت
ف مهم اين دفتر، تالش برای ساماندهی اشتغال با پايان تاسيس شد ويکی از وظاي

تاکيد براين سياست . بخشيدن به کار فصلی، به سود اشتغال دايمی بود
با آموزش . استخدامی، روابط اجتماعی ميان کارگران را شکلی تازه بخشيد

ها رفت و  نسلی نو برای کاردرصنعت نفت، تاثير اين سياست به فراسوی کارگاه
 .جديدی را در فضای عمومی شهرهای نفتی ايران شکل دادفرهنگ 

 
های دسترسی و خطوط لوله برای  های حفاری و ساخت جاده با گسترش عمليات

انتقال نفت به خليج فارس، به تدريج جماعتی در محل، اقامت يافت و مساله 
سالمت و اسکان پيش آمد؛ نجاران اصفهانی و آهنگران شوشتری و دزفولی، به 

مهاجرت انسانی به مسجدسليمان، چه به نيت . منظم مشغول به کار شدند طور
رسانی به کارکنان اين  ای درصنعت نفت چه جهت خدمت وجوی حرفه جست

، ١٢٨٩ای که درسال  ميدان نفتی. های نوآبادراتوسعه داد صنعت، مرزهای شهر
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ای  کتیرفته به شهر شر کارمند و کارگر را در خود جای داده بود، رفته ۵٢٣
، جمعيتی بالغ بر ١٣٠٠توسعه پيدا کرد که اينک با نام مسجدسليمان و به سال 

درحالی که شرکت نفت ايران و انگليس به کارکنان اروپايی . هزار داشت ١٧
های  های ييالقی آجری و به کارکنان هندی سکنی در خانه خود اقامت در خانه

هايی که از  ی بايد در پناهگاهسازمانی بزرگ راارائه داده بود؛ اعضای ايران
های نخل مسقف شده بودند،  چوب يا بامبو که به سستی به هم وصل و با برگ

تنها در دوره پس از جنگ جهانی اول بود که شرکت نفت . کردند زندگی می
 .ايران و انگليس نخستين پروژه مسکن برای کارگران ايرانی را آغاز کرد

های  داشتن کارگران، شرکت نفت، مراقبت ت نگهای بيشتر جه برای ايجاد انگيزه
هايشان در مسجدسليمان انجام  اوليه پزشکی رايگان را برای کارگران و خانواده

اقدامات ديگری نيز جهت مطلوب ساختن کار در شرکت نفت انجام شد، از . داد
توانستند با صرف دستمزدشان  جمله فراهم کردن بازار محلی، که کارگران می

نخستين بازارازاين نوع در . های تزيينی بخرند باس، تنباکووکاالغذا، ل
. مهاجران شوشتری نخستين دستفروشان اين بازار بودند. مسجدسليمان برپا شد

آنان همچنين مهاجران پيشگامی بودند که در حومه نخستين چاه نفت، اجتماعی 
های  يی از پناهگاهها به زودی محله. شد ناميده می» کلگه«شان  محله. تشکيل دادند

. های نخل توسط کارگران تازه استخدام شده شکل گرفت مسقف شده با برگ
به هرحال، وقتی که مهاجران جديد . »مال کريم«يا » سرکوره«هايی چون  محله

آمدند،  از سرتاسر ايران، برای پيوستن به شرکت نفت بالنده و روبه رشد می
. توانست مقاومت کنند گسترش شهر نمی اقليمی در مقابل - کننده قومی خطوط جدا

شد،  های اقليمی پيشين اگرچه محو نمی رفته همه مسجدسليمانی بودند وهويت رفته
 .رفت اما به سايه می

  کار نظم و کارگر استخدام
 

های متعددی درباره کارگرانی داريم  در روزهای آغازين صنعت نفت، گزارش
طالع قبلی، به سادگی محل کار را که پس از تنها چند روز کار، بدون هيچ ا

برای غلبه براين مشکل، شرکت قواعد مخصوصی جهت پرداخت .اند ترک کرده
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به جای پرداخت روزانه دستمزد، که در روزهای نخست نه . دستمزد تنظيم کرد
شد، اجرت به صورت هر دو هفته يکبار  به لایر که به روپيه هندی پرداخت می

گامی بود که شرکت نفت برای تامين تداوم کار به  اين نخستين. شد پرداخت می
هرچند که در درازمدت، اين قاعده جديد پرداخت دستمزد تبعات . اجرادرآورد

خواران بازار  ديگری به همراه داشت، مثال کارگران را، به زير قرض نزول
 .ناپذير تداوم کاررا تضمين کرد ای اجتناب کشاند، اما به گونه

هرچند که هيچ . نيزجهت پافشاری برنظم کاراتخاذ شد برخی اقدامات شوم
ارجاع مستقيمی به جريمه يا تنبيه بدنی در منشور قواعد کار شرکت نفت ايران 
و انگليس وجود ندارد، اما در اسناد شرکت نفت ايران و انگليس گاه به رويدادی 

 ازجمله، يک گزارش محرمانه از. رسيم که نشان از چنين رفتاری دارد می
داريم که در آن يک سرکارگر انگليسی  ١٢٩٠ميدان نفت، به تاريخ اول مرداد 

کاری  ای به سينه کارگری ايرانی زده واو را متهم به تنبلی و سست با لگد ضربه
واکنش خشمگينانه و متقابل کارگرايرانی، هم سرکارگر انگليسی و . کرده است

ای  از اين هرگز هيچ بومیپيش «هم مدير ميدان را سخت مبهوت کرده، چرا که
از پی رويدادی » .جرات نکرده که حتی دستش را برای يک اروپايی بلند کند

قران برای  ۵٠ای به مبلغ  ديگر و همسنگ، شرکت نفت ايران و انگليس، جريمه
ای  کند؛ جريمه هر توهين از سوی کارگران ايرانی به کارکنان اروپايی وضع می

گيری  های طوالنی کاری و اندازه روز. رسد ر میکه درصورت تکراربه دو براب
هايی بود که توسط شرکت نفت برای ايجاد نظم کاری  مدرن زمان ازشيوه

های  روايات کارگران ايرانی همگی نشان ازآن دارد که در سال. مرسوم شد
نخست فعاليت شرکت نفت، هيچ روز کاری استانداردی برای کارگران وجود 

رفت  انی، درست مثل کارگران هندی ياعثمانی، انتظار میازکارگران اير.نداشت
چند سال . که همگی هفت روز هفته، از طلوع خورشيد تا غروب آفتاب کار کنند

شش : بعد، درهنگامه جنگ جهانی اول، سامان روز کاری جديدی به اجرا درآمد
کار، در طول . ساعت در روز، منوط به فصل سال ١٢تا  ٩روز درهفته، بين 

يافت و در تابستان  ستان، ازساعت شش صبح آغاز و در شش عصر پايان میزم
در روزهای آغاز فعاليت شرکت . از شش صبح تا سه بعدازظهر ادامه داشت
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  هرچندکه در سال. نفت،يکشنبه ونه جمعه، به عنوان روزتعطيل انتخاب شده بود
 .گرفت ر میهای بعد، روز تعطيل از ظهر پنجشنبه آغاز و جمعه را نيز در ب

آرام به تجربه نوسازی برخاسته بود، اما آهنگ  اگرچه ايران آن زمان آرام
ای بودازمردمانی که زمانشان  ايران جامعه.زندگی مدرن شهری هنوزفراگيرنبود

جايی که ساعت . ها ها و ثانيه شمردند، نه در دقيقه ها می ها و ماه را در روز
در . تمهيد عملی مفيدی برعهده گيرد شانس اندکی داشت تا نقشی رابه عنوان

ساعت زمان کاری، تقسيم  ١٢صنعت نفت، توليد روزانه به دو شيفت متشکل از 
درغياب استفاده گسترده ازساعت، تنها راه برای آگاه ساختن کارگران . شده بود

بانگ . خواندند  ازنظم زمانی درمحل کار،استفاده ازبوقی بود که آن رافيدوس می
شد در شش صبح و شش بعدازظهر  ها نواخته می معموال از فراز برجفيدوس که 

. شد تا شروع و پايان روز کاری را نشان دهد دوبار در روز نواخته می
شد  ها به علت کوتاه بودن روزکاری، بانگ فيدوس را فقط در ظهر می پنجشنبه

 .شنيد
 

شيدن به شرايط ،کارگران پااليشگاه آبادان اعتصابی را برای بهبود بخ١٣٠٨در 
هزارکارگر  ٩های حدود  درميان خواسته. کاری ودستمزدشان برپا کردند
ساعت به هفت ساعت در تابستان و هشت  ١٠اعتصابی کاهش روز کاری از

 .ام کارنامه اين اعتصاب را جايی ديگر بررسی کرده. ساعت در زمستان بود
 

 کارگران طبقاتی منزلت پذيرش و طبقاتی خودآگاهی
 

ازاين اشاره رفت که عمله ايل چگونه زندگی ايالتی را ترک کردوبه پيش 
کرد  روزانه دريافت  نوکاری راپذيرفت،دستمزد صنعت نفت پيوست؛چگونه نظم

توان اين فرآيند را به مثابه دگرگونی  آيا می. و در مجاورت محل کارسکنی گزيد
اش را،  منزلت سنتیبنيادين در ايفای نقشی جديد برای اودرنظر گرفت؟ اينکه او 

اش بيشتر خيالين بود تا  برای کارگر شدن، ترک کرد؟ آيا منزلت جديد اجتماعی
واقعی؟ اگراين فرآيند حاصل يک تغيير واقعی اجتماعی بود، پس بازتابش را 
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 اگر تنها يک امری خيالين بود،تغييرخيالين درکرد؟ وتوان رصد چگونه می
 يافت؟ اش انعکاس می یمنزلت اوچگونه درشرايط واقعی زندگ

 
گيری طبقه کارگرو بازنمايی آن به عنوان نتيجه مستقيم تغيير ساختار  تفسيرشکل

بسياری از جوامع، چه » کار«نگاری  داری، در تاريخ اقتصادی و توسعه سرمايه
در . از اين منظر، ايران نيز مستثنا نيست. غربی و چه شرقی، معمول است

گيری و بازنمايی طبقه کارگر  تفسيراستاندارد شکل درايران،»کار«نگاری  تاريخ
گويم  می. شود گرا يافت می های غايت عموما در روايات مطرح مارکسيست

. گرا نبود توان نگاه مارکسی داشت و غايت گرا، چراکه می های غايت مارکسيست
نوعی رشد و : گرا کم و بيش از اين دست است های غايت استدالل مارکسيست

آسای صنايع  داری دراروپای غربی، در توسعه غول بات سرمايهبسط مناس
های اروپايی به گسترش  ترقی قدرت. شود ها متجسد می سنگين و توليد انبوه کاال

های جديد، بلکه  تنها برای اضافه کردن بازار حيطه قدرتشان منوط بود، نه 
ج اين نتاي. همچنين حصول مواد خام که به شدت مورد نياز صنايعشان بود

از نيمه قرن . فرآيند، معياری برای تقسيم کارجديد در سطح جهانی ايجاد کرد
داری پيوست و در پايان قرن، با  نوزدهم، ايران به اين مناسبات جهانی سرمايه

داری در ايران و ادغامش در بازارهای جهانی، نيروی  دخول توسعه سرمايه
اين وجود، تحکيم آگاهی طبقه با . کار به عنوان طبقه کارگر جديد سرشته شد

های  های کارگری و از قبل مبارزات کارگری و جنبش کارگر تنها توسط اتحاديه
 .ای که کارگران ايرانی در اوايل قرن بيستم سازماندهی کردند، محقق شد سياسی

هم حاصل ) گيری همه طبقات درحقيقت شکل(گيری طبقه کارگر  اما شکل
اينکه مدعی باشيم که تنها گذاراز . ندی گفتمانیفرآيندی مادی است و هم فرآي

است که کارگران را به هويت طبقاتی » طبقه برای خود«به » طبقه در خود«
مرادمان » گرايی طبقاتی سازمان«هم تنها » برای خود«کند و از  خويش آگاه می

. اش آگاه نيست باشد، يعنی اينکه، کارگر تا به آن مرتبت نرسد، به هويت طبقاتی
گرايی طبقاتی، هرگاه  اما پرسش فراساختارانه اينجاست که در غياب سازمان

انسان کارورز به هويت خود برسد و جامعه نيز او را با هستی خودباز نمودش 
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)selfrepresentative (بپذيرد، چرا نبايد از تکوين هويت طبقاتی سخن گفت؟ 
 

رآيندی مادی است که قدر ف گيری طبقه کارگر در صنعت نفت ايران، همان شکل
شناخت و خود بازنمود يک هستی جديد اجتماعی زبانی نو و واژگانی . گفتمانی

هايی که کارگران شرکت نفت ايران و  ها و عريضه در شکوائيه. کند نو خلق می
گيری زبانی  اند، شاهد شکل انگليس به مجلس شورای ملی و دولت فرستاده

از سوی ديگر، زبانی را هم که مجلس و . دهستيم که نشان از آگاهی طبقاتی دار
برند، زبانی است متحول و مبتنی بر شناخت  دولت و گاه شرکت نفت به کار می

در يکی از نخستين مکاتبات بين کميسر : ای به دست دهم نمونه. جايگاه کارگران
نفت دولت ايران و کاردار ايران در لندن درباره استخدام کارگران در صنعت 

همان    در. استفاده شده است» عمله«اشاره به کارگر غيرماهر از واژه نفت، در 
های بعد،  درسال. تنها برای کارگرماهر به کار رفته است» کارگر«نامه واژه 

های دولتی،  نيروی کار غيرماهر در صنعت نفت توسط کارفرما و ارگان
) tandil(»  َ    ت نديل«يا ) cooli(، »کولی«وگاهی ) عملجات(» عمله«همچنان 

در آن زمان، . همچنان جاری بود ١٣٠٠اين کردار تا اواخردهه . شد خطاب می
  های نخست حيات صنعت نفت، کارگران ايرانی نيز در شکوائيه يعنی سال

را » کارگر«خواندند و واژه  می» عملجات«وازجمع » عمله«هايشان خود را 
ها و  ل در شکوائيهاما از پی جنگ جهانی او. بردند برای هنديان به کار می

برای معرفی خود » کارگر«رفته به کاربرد واژه  های کارگران، رفته عريضه
رسيده،  ١٣٠٣ای که به مجلس شورای ملی به سال  مثال، در عريضه. رسيم می

انگيز و  بيش از اندازه رقت«از وضعيت کار و زندگی نيروی کار آبادان به 
اه، شرکت مبلغی را از حقوقمان کسر هر م«: شود ياد می» فراسوی تحمل انسان

کند، به بهانه اينکه پرداخت کامل حقوق، کارگران را ملزم به کار در تابستان  می
بنا بر آنچه که شرکت مدعی است، پرداخت کامل حقوق، کارگران را . کند نمی

ها از  نمونه» .دارد از ماندن بر سرکار طی تابستان که هوا گرم است، باز می
  .سيار هستنداين دست ب

سال پس از کشف نفت در خوزستان،  ١٠با پايان جنگ جهانی اول، حدود
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نيروی . صنعت نفت به تدريج نيروی کار ثابت وماندگارخود رابه دست آورد
کارگری که . خواندند ش می»کارگر«خواند و  می» کارگر«کاری که خود را 

ی نوساخته و نيز کهن ها اش، هويت ديگر عمله ايل نبود و در کنار هويت طبقاتی
طبقه . آبادانی، مسجدسليمانی، خوزستانی وسرانجام، ايرانی: ديگری نيز داشت

رفت تا سهم خود را  کارگر در صنعت نفت ايران اينک ديگر قوام يافته بود و می
 .در نوسازی ايران به جای آورد

صد سال تاريخ اجتماعی صنعت «ترجمه فصلی ازکتاب   اين نوشته، خالصه* 
  .است که به زودی به انگليسی منتشر خواهد شد» نفت ايران

  
  

، » ازعمله تا کارگر؛ زايش طبقه کارگردرصنعت نفت ايران«تورج اتابکی * 
   ١٣٩٢اسفند   ٢٥، منبع  تاريخ ايرانی  آرش اسدی: ترجمه
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   هفدهم فصل
  

  
 اول پهلوی اندور و قاجاريه اواخر در ايران نفت صنعت هندی كارگران

  
كارگران هندی صنعت نفت ايران در اواخر «جمشيد نوروزي و فاطمه معزي 

 : اينگونه بررسی کرده اند»  قاجاريه و دوران پهلوی اول
باتوجه به هم جواری تاريخی ايران و هند و قدمت روابط سياسی و فرهنگی «  

يکديکر  هایواقتصادی آن هاهمواره شماری ازايرانيان وهنديان درسرزمی ن
در اين . ودرزمينه های فرهنگی واقتصادی فعاليت می كردند  حضورداشتند

پژوهش تاريخی با رويكرد توصيفی  تحليلی و برمبنای داده های اسناد و منابع 
سيرحضورواشتغال كارگران هندی در صنعت نفت ايران از اواخر عهد قاجاريه 

در اين نوشتار . رسی می شودتا پايان سلطنت پهلوی اول و پی آمدهای آن بر
اين موضوع بررسی می شودكه حضورواشتغال كارگران هندی در صنعت نفت 
ايران چرا وچگونه صورت گرفته وچه پی آمدهايی درجامعۀ ايران به جا 
گذاشته است؟ يافته ها بيان گر آن است كه ورود كارگران هندی به صنعت نفت 

ی چون سياست مديران بريتانيايی ايران واستمرار حضورآنان به علت عوامل
شركت نفت ايران و انگليس برای استفاده از نيروی كارمتخصص و ارزان و 

اين امرباعث شده است كارگران . نيزتأمين منافع اقتصادی بريتانيا بوده است
هندی كه با گذرزمان درجايگاه يك اقليت درنواحی ای چون خوزستان مستقر 

فرهنگی وآداب ورسوم خود، تأثيرهای اندك شدند، ضمن حفظ برخی مظاهر 
  .فرهنگی وزبانی در اين مناطق به جای گذارند
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  مقدمه. ١
 

پيشينۀ ارتباطات سياسی واقتصادی وفرهنگی ايرانيان وهنديان وسابقۀ 
درزمينۀ قدمت اين مناسبات . حضورهندی ها در ايران بسيار طوالنی است

سخن بگوييم، اشاره به دوران صفويه گسترده اگر نخواهيم از دوران باستان 
كفايت می كند كه اين امردرمقاله ها و كتاب های بعضی پژوهشگران داخلی و 

هم چنين ، در برخی ازسفرنامه ها و منابع . خارجی مورد توجه قرارگرفته است
، مطالب و شواهد درخورتوجهی برای )ق ١١٣٥ – ٩٠٧( اصلی به جامانده 

باوجود . صفويه ايرانيان وهنديان ديده می شود ازدورۀ حکومت   مناسبات
اختالف ها و جنگهای معدود ميان حكام ايران و شبه قارۀ هند، به داليلی چون 
رونق مناسبات اقتصادی وامنيت راهها شمارقابل توجهی ازتجارهندی در ايران 

نوروزی و رمضانی (  و شماری از تجار ايرانی در شبه قارۀ هند حضورداشتند
١٦٥:  ١٣٩٤. (    

مراكزاستقرار تجارهندی در قلمرو ايران عصرصفوی پراكنده بود، اما بيش 
 )E. Kaempfer(كمپفر.ترين تجمع آن ها دراصفهان وشهرها وبنادرجنوبی بود

 – ١٠٥٢( در سفر خود به ايران ،   كه در دورۀ سلطنت شاه سليمان صفوی 
يم اصفهان را حدود ده هزار انجام گرفته است ، تعداد هندی های مق)  ق  ١٠٧٧

،حضور جمعيت هايی به اين ) ١٩٧،  ٥٧: ١٣٦٠كمپفر(نفر برآورد می كند 
ميزان در پايتخت صفويه نشان می دهد كه آنان برای زيست اجتماعی از آزادی 

هم چنين، به نظر می رسد، هندی های مقيم اصفهان .عمل نسبی برخوردار بودند
افزون . زندگی خويش را حفظ كرده بودند عناصری از مظاهر فرهنگی و سبك

براين، آن ها با كمترين مزاحمت و دردسر دركنار اقليت های ديگر كسب وكار 
 ) .٣٢٦: ١٣٦٣سيلوا ای فيگروآ (می كردند 

هندی های مقيم . مقر مهم ديگر تجار و مهاجران هندی در ايران بندرعباس بود
گروه . ن بت پرست تقسيم می شدنداين بندر به دو گروه مورهای مسلمان و بانيا

                                                           ً            دوم، دركنار اشتغال به اموراقتصادی چون تجارت و داللی، ظاهرا  آداب و سنن 
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به نوشتۀ ) ٢٨٦:  ١٣٩٠بازماندگان خميری ( قومی خود را به جا می آورد
گی می اين ها طبق  رسوم  و آيين خاص خود زند«  )  ١٩٧:   ١٣٦٠( كمپفر 

كنند و حق دارند لباس خاص خود را بپوشند، به زبان خود  سخن بگويند و از 
اين مهاجران برای برگزاری مراسم اعياد محلی خاص . »دين خود پيروی کنند

؛ البته گاه، به عللی چون واردكردن ضررهايی به اقتصاد ) ٢١٩: همان(داشتند 
فرمانی برای شكستن بت های حتی زمانی . ايران، مورد تهاجم قرارمی گرفتند

معابد آن ها صادر شد، اما اين قبيل فرمان ها وبرخوردها آن قدر تكرار نمی شد 
  كه باعث شود شمار

به ).  ٥٤١)  ٥٤١:  ١٣٥٢حسينی (قابل توجهی ازآنان ايران راترك كنند 
از )  ٨٠٠:  ١٣٧٩جعفريان (غيراز تجار، مندرجات برخی تحقيقات منتشره 

 .و كنيزان هندی در اين دور ۀ تاريخی سخن می گويند حضور بردگان
بعداز سقوط صفويه، به علت هرج ومرج و ناامنی حاكم بر ايران، زمينۀ مناسب 
استمرارفعاليت تجار هندی تا حدود زيادی از ميان رفت و بسياری به موطن 

باوجود بازگشت تجارهندی ازايران، ديگرگروه های اجتماعی . خويش بازگشتند
با اين كه . ن كارگران هندی درمناطق جنوبی ايران كمابيش حضورداشتندچو

اطالعاتی مفصل دربارۀ گروه اخيردردست نيست، به نظرمی رسد كه بخشی از 
كارگران هندی دراموری مانند بازرگانی، ماهی گيری، و كشتی رانی به كار 

 .اشتغال داشتند
م زمينۀ  ١٩٠٣/ ش ١٢٨٢/ ق ١٣٢١به دنبال اكتشاف نفت درايران، درسال 

بخشی . حضورواشتغال گروهی ديگر ازهندی ها در صنعت نفت ايران مهيا شد
از اين زمينه ها متأثراز مقارن بودن سلطۀ بريتانيايی ها در شبه قارۀ هند و نفوذ 
قابل توجه آ نها درحكومت وقت ايران بود؛ البته در شيوۀ سلطه و نفوذ بريتانيايی 

هندی هايی كه . تفاوت هايی وجود داشت ايران وهندها در اموراقتصادی 
بيش تركارگران ماهرموردنياز صنعت  دراواخرحكومت قاجاريه به ايران آمدند

اولين كمپانی های خارجی شاغل .                   ً                      نفت بودند كه عمدتا  در خوزستان مستقر شدند
در استخراج نفت ايران، درجست وجوی يافتن كارگران ارزا ن قيمت و كم 

اين قبيل كارگران هندی تا . شماری ازهندی ها را به خدمت گرفتنددردسر، 
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. چندسال بعد ازخاتمۀ سلطنت پهلوی اول در صنعت نفت ايران باقی ماندند
حضوركارگران هندی درايران، همانند حضورتجارهندی در دورۀ صفويه، 

 .دارای پی آمدهای فرهنگی واجتماعی بود
ه ای از اسناد و منابع تاريخی و تحقيقات اين مقاله كه برمبنای مندرجات پار

 ١٢٨٢جديد به شيوۀ توصيفی  تحليلی تنظيم شده است دورۀ زمانی بين سا لهای 
در پژوهش حاضر تالش شده است كه با تكيه بر اسناد . دربرمی گيرد ١٣٢٠ –

و منابع دردسترس گوشه هايی از زندگی اجتماعی، مشكالت، و مسائل كارگران 
هم چنين، بيان . ده هايشان در مناطق نفت خيز خوزستان تبيين شودهندی و خانوا

زوايايی از فر ايند تركيب و تلفيق و حذف و استقرار برخی مظاهر فرهنگی و 
آداب و رسوم كارگران هندی در محل اقامتشان طی چند دهه از ديگر اهداف در 

 .اين مقاله است
ركت نفت ايران و پيش تر، برخی پژوهش ها درخصوص كارگران هندی ش

 .W(   ً           مثال  ويلم فلور . انگليس به زبان فارسی و انگليسی صورت گرفته است
Floor ( در كتاب اتحاديۀ كارگری و قانون كار در ايران )ذيل عنوان ) ١٣٧١ ،

حضور كارگران هندی دركنار كارگران ايرانی و نقش » وضع در قلمرواپك « ،
اعتراض ها ، دراواخر دورۀ اين حضور را درشك لگيری اعتصاب ها و 
صنت نفت و « مقالۀ ديگر، . قاجاريه و اوايل دورۀ پهلوی بررسی كرده است

به قلم ربابه معتقدی، »  تحول جمعيتی و شغلی در مناطق نفت خيز جنوب ايران
دمحم امير ، شيخ نوری، و تورج اتابكی است كه در شمارۀ دوم دوفصل نامۀ 

منتشر شده و روند استخدام )  ١٣٩٢ز و زمستان پايي(تحقيقات تاريخ اجتماعی 
تازه ترين . كارگران بومی و خارجی را درصنعت نفت ايران بررسی كرده است

تأليف  ١»دورازديار، دردياری نو« پژوهش منتشرشده دراين زمينه،مقالۀ ديگر،
به )  ١٣٩٥پاييز (تورج اتابكی است كه درشمارۀ نخست فصل نام ۀ مرد منامه 

درمقالۀ مزبوركارنامه و زمانۀ كارگران مهاجر هندی در . ده استچاپ رسي
، )ش ١٣٥٩(ايران، ازهمان آغاز كشف نفت تا زمان آغاز جنگ ايران وعراق 

با تكيه بر اسناد مراكز آرشيوی چون آرشيو شركت بريتيش پتروليوم، آرشيو 
ی درپژوهش حاضر، سع. ملی هندوستان،وآرشيو ملی بريتانيابررسی شده است
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برآن بوده است تا بااستفاده از مندرجات تعدادی ازاسناد منتشرنشده درايران 
مسائلی جزئی ترچون مهاجرت خانواده های كارگران هندی،مشكالت پيش روی 
آنان،مسائل آموزشی فرزندان اين مهاجران، و وضعيت زندگی آنان در ايران 

 .بررسی شود
داليل وزمينه های : ارت اندازموضوعاتی كه دراين مقاله بررسی می كنيم عب

حضورهندی ها درصنعت نفت ايران،چگونگی زندگی كارگران هندی شاغل 
درصنعت نفت ايران در اواخر عهد قاجاريه و دوران سلطنت پهلوی اول، و پی 

  .آمدهای حضور اين گروه در ايران است
 

  ايران نفت صنعت در ی هند ماهر كارگران حضور اوليۀ زمينۀ پيدايی .٢
 

در نهم صفر ) W. K. D’Arcy(قرارداد نفتی ميان ايران وويليام ناكس دارسی 
سال  ٦٠م به مدت  ١٩٠١بيست و هشتم می / ش ١٢٨٠هفتم خرداد / ق ١٣١٩

قراردادی كه براساس آن سرمايه گذاربريتانيايی اجازۀ تفتيش و . منعقد شد
به، تأسيس تفحص واستخراج نفت،حفرچاه های نفت، احداث حوض ها، محل تلم

رادرسراسرايران به غيرازآذربايجان،گيالن، مازندران، خراسان، ... كارخانه، و
سه ماده از )  ١٥ – ٦:  ١٣٧٨نفت دردورۀ رضا شاه (واسترآباد به دست آورد 

مادۀ پنجم .                                 ً                              اين قرارداد هجده ماده ای مستقيما  به نيروهای انسانی مربوط می شد
براساس اين بند طرح . نب شركت مزبوربودبه حق داشتن مهندسان ازجا مربوط

ريزی و نقشۀ كارگذاشتن لوله ها با مهندسان صاحب امتياز يا خود او خواهد 
 .بود

مطابق مندرجات بند هشتم صاحب امتياز بايد يك يا چند نفر از اهل خبره را به 
 ). ١١: همان(منظورتفتيش برای كشف معادن نفت بفرستد 

سی برتابعيت ايرانی كارگران موردنياز برای استخراج مادۀ دوازدهم قرارداددار
نفت عمله و فعله كه در تأسيسات فوق كارمی كنند بايد رعيت اعلی حضرت 

» شاهنشاه باشند،به استثنای اجزای علمی ازقبيل مديرومهندس وعماق ومباشرين
درصد جمعيت فعال كشور در كشاورزی مشغول   ٩٠«درروزگاری که). همان(
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، كارگر واژه ای بی جايگاه بود، زيرا فعاليت ) ٥٧:  ١٣٩٤حد مو(»بودند
صنعتی جدی ای ايران صورت نمی گرفت تا پی آمدش كارگر به معنای 

روستاييانی كه به استخدام شركت دارسی . صنعتگرو اهل حرفۀ صنعتی باشد
درمی آمدند به صورت موقت كارمی كردند ودرهنگام برداشت محصول به 

             ً                               عشايرنيزدائما  كوچ می كردند واسكان دائم برای . ازمی گشتندروستاهای خود ب
  ).  ١٢٤ – ١٢٣:  ١٣٩٢معتقدی و ديگران (آنها مقدور نبود 

مهندس معدن و زمين شناس بريتانيايی، پيش ازورود گروه ) H. T. Burls(برلز 
او در . ودره بيدشد) چياسرخ(دارسی مأمورتهيۀ گزارش ازدوميدان نفتی ذهاب 

بيستم /ش١٢٨٠بيست ونهم تير/ ق ١٣١٩خودبه تاريخ سوم ربيع الثانی گزارش 
م درخصوص ميدان نفتی چياسرخ دركرمانشاه تعداد كافی ١٩٠١جوالی

ُ                                          كارگرك ردبا دست مزد روزانۀ  يك قران را برآوردكرد به نوشتۀ او يگانه شرط .      
) ٥: ١٣٩٥برلز (استخدام آنان جلب همكاری خان محلی بااعضای کمپانی بود 

 :او درخصوص وضعيت استخدام كارگر در منطقۀ دره بيد نوشت
ساكنان عرب در حوالی، با كمك شيخ محلی، می توانند مشغول به كارشوند؛ 
بدون شك درابتدا مشكالتی وجود خواهد داشت، اما باپرداخت های منظم ورفتار 

ا مهم ترين عامل در تعامل بابومی ه.خوب تعدادكافی می توان به دست آورد
روش برخوردبا آن هاست، زيرابه افرادغريبه ای كه وارد منطقه می شوند با 

 ) . ٣: همان(شك نگاه می كنند  
م  ١٩٠٢دارسی بعد ازدريافت گزارش های دقيق مورداشاره فعاليت خود را در

به اين ترتيب، مهندسان حفار لهستانی و انگليسی به . درغرب ايران آغاز كرد
كارشناس انگليسی نفت كه به استخدام دارسی )G. B. Reynolds(هم راه رينولدز

آهن گران اروپايی، )  ٦٠:  ١٣٩٤موخد ( درآمده بود، وارد قصرشيرين شدند 
  بازرس ترك، و معاون ان و پزشك  

. هندی هم به علت نبود نيروهای متخصص ايرانی دراين عمليات حضور داشتند
 ١٣٩٤نفت چياسرخ كرمانشا ه ( ود     ً                                 ظاهرا حضوراين افراد ناقض مفادقرارداد نب

نه تنها در خدمت هيئت حفاران بود ، بلكه  ٢ی رستم چی، اهندی، واس) .  ١٣: 
  ).٦٩: همان(درصورت بروزمشكل زيرنظراودرمان می شدند.(افراد محلی نيز
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كار اكتشاف نفت درحالی در ايران آغاز شد كه دارسی و بريتانيايی ها مطابق 
به استفاده از كارگر ايرانی بودند، اما عملی شدن اين  مندرجات قرارداد ملزم

) ق  ١٣١٣ – ١٢٦٢: حک( در دورۀ نصاری . موضوع به راحتی مقدور نبود 
عدۀ زيادی ازايرانيان ساكن نواحی شمال و شمال غربی ايران به قفقاز مهاجرت 

ۀ پديده ای كه با  گذشت زمان و توسع. كردند و در صنايع نفت مشغول كار شدند
در )   ٩٦ – ٦١: ١٣٩٠اتابكی (اين صنعت در روسيه رو به فزونی گذاشت 

م، يعنی مقارن با تغييرعمليات حوزۀ اكتشاف نفت از غرب به جنوب  ١٩٠٥
ايران، حدود ده هزار كارگرايرانی درحوزه های نفتی باكو مشغول به كار بودند 

لی ايران بودند و ، اما اين مهاجران محدود به سرزمين های شما) ٧٥: همان (
از بخ شهای مركزی و غربی وجنوبی ايران مهاجرتی به قفقاز صورت نگرفت 

سابقۀ حضور استعماری . و ساكنان اين مناطق با كار صنعت نفت آشنا نبودند
بريتانيا در هندوستان و به تبع آن گا م برداشتن درجهت صنعتی شدن اين كشور 

كز صنعتی آشنا بشوند و بيش از ايرانيان باعث شد هندی ها با سابقۀ كار در مرا
كشف نفت و ساخت پااليشگاه . آمادۀ حضور در صحنه های استخراج نفت باشند

طيفی از كارگران را با عنوان ) م ١٨٨٦/ ش ١٢٦٥/ ق ١٣٠٣( در برمه 
ازاين رو، بريتانيايی ها به . كارگران نفتی درهندوستان برسركار آورده بود

ی كارايرانی ساكن دربخش های جنوبی اين سرزمين علت ضعف مهارتی نيرو
»  شگردان مستعدی« بريتانيايی ها هندی ها  . هندی ها را استخدام می كردند

دانستند كه تاحدی از معلمان بريتانيايی خود آموزش هايی چون تقسيم كار و 
  ). ٤١:  ١٣٩٤ويلسون  (بازده اقتصادی را فراگرفته بودند 

  
 

  نفت صنعت در هندی كارگران اشتغال به يرانا اوليۀ اعتراض .٣
 

حضور كارگران هندی در صنعت نفت، كه نقض مادۀ دوازدهم قرارداد ايران و 
عبدالحسين ميرزا . دارسی بود، اعتراض دولتمردان ايرانی را موجب شد

فرمانفرما، حاكم وقت كرمانشاه، ناراضيتی  خود را در اين باره  اعالم کرد با 
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نفت چيا سرخ ( » نولدرمهندس باشی معادن نفت جنوبی  ايران بی توجهی  ري
م رينولدز  ١٩٠٣ش  ١٢٨٢/ ق ١٣٢١در . مواجه شد)   ٤٥: ١٣٩٤کرمانشاه 

بعد از ). ١٠٩: ١٣٩٤حسن نيا (برای تمديد قراردادش به بريتانيا سفر كرد 
كه پيش از اين سابقۀ حضور در صنايع ) R. Plaenter(رفتن او روزن پالنتر

دمحمحسن خان شيخ الملك سيرجانی، . ت آسام و باكو را داشت جای او را گرفتنف
كه درجايگاه واسطه ای ميان شركت دارسی و دولت ايران عمل می كرد، ضمن 

/ ش ١٢٨٢سوم ارديبهشت / ق ١٣٢١نامه ای به تاريخ بيس توششم محرم 
رای جلب م به فرمانفرما از اقدام روزن پالنتر ب ١٩٠٣بيست وچهارم آپريل 

در بخشی . نظر او درخصوص اخراج كارگران خارجی شركت نفت تمجيد كرد
 :از اين نامه آمده است

به محض اين كه فهميد ميل مبارك حضرت اقدس اشرف روحی فداه بر اين 
                                                  ً                   است كه عمله جات از اتباع دولت عليه بايد باشد، فورا  درصدد تغييروتبديل 

گزاران مهندس باشی كه به طبيعت و حال او                ً               آنهابرآمد و فعال  جزدوسه نفرخدمت
بلديت حاصل كرده اند، با چهارپنج نفرگاريچی كه متصل بايد با گاری ازبغداد 

تمام اتباع . اسباب وآالت حمل نمايند، ديگراحدی ازعمله جات خارجه نيست
 می توانستند گاری راهم راه ببرند،آن ها را نيز ادولت عليه هستند؛اگرايرانيه

به اين واسطه، آن .                   ً                               می داد، ولی مخصوصا  تجربه كرديم ايرانيها نتوانستندتغيير 
، مانعی نبود   ). ١٣٩٤:٥٣نفت چياسرخ كرمانشاه (                           ّ            ها را تبديل نكرده اند؛ واال 

در ادامۀ مقاله متوجه می شويم كه اين امربه صورت موقت روی داد وشركت 
تخدام كارگران دارسی بی توجه به اعتراض های مسئوالن ايرانی به اس

  .غيرايرانی ادامه داد
 
  ايرانيان دوبارۀ اعتراض و نفت صنعت هندی كارگران افزايش .٤
  
بعداز آن كه سرمايۀ دارسی در دورۀ چهارسالۀ حفاری های منطقۀ غرب رو   

به پايان گذاشت، او قصد فروش و واگذاری امتياز خود را به شركت های 
ود كه موجب نگرانی مقامات حكومتی اين مسئله ای ب. مشتاق ديگر داشت
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به . بريتانيا شد وبه فكر اتخاذ تدبير مناسب برای ممانعت از اين عمل برآمدند
دنبال اين سياست، شركت نفت برمه برای سرمايه گذاری مشترك وارد صحنۀ 

 (حاصل اين توافق تشكيل شركت سنديكای  امتيازات . استخراج نفت ايران شد
concession syndicate( پانزدهم ارديبهشت / ق١٣٢٣دربيست ونهم صفر

تغيير حوزۀ حفاری ).  ٦١:  ١٣٩٤موحد (بود ١٩٠٥پنجم  می / ش ١٢٨٤
به اين ترتيب، . برای نفت درايران ازپيش نهادهای شركت نفت برمه بود

 ٢نيروهای حفاری ازغرب ايران به جنوب يعنی ماماتين و شاردين و نفتون 
 ١٣٢٣تيم حفاری، در رجب )  ٣٩: ١٣٨٤ابطحی (دروی آوردن) مسجدسليمان(

  )٧ – ٦:  ١٣٢٣حبل المتين ( ق، در جنوب به حفاری مشغول شد 
در جريان تغيير حوزۀ حفاری از غرب به جنوب ايران، به كارگرفتن كارگران  

اين امر اعتراض . غيرايرانی هم چنان مدنظرمسئوالن شركت نفت برمه بود
نمايندگان مجلس شورای ملی . رانی را برانگيختدوبارۀ برخی ازمسئوالن اي

دراين باره اعتراض كردند وجوادخان سعدالدوله، نمايندۀ طبقۀ اعيان در دورۀ 
ق اين موضوع را  ١٣٢٤اول مجلس شورای ملی، درجلسۀ هفتم ذی القعد ۀ 

عبدالعلی (سعدالدوله خواهان حضورنمايندۀ كمپانی دولت ايران . بررسی كرد
در بخشی . درمجلس شد تا دربارۀ اين موضوع توضيح دهد)سلطنهخان صديق ال

  : از نطق اعتراضی اين نماينده آمده است
  
عمله جات بايد رعايای مسلمان ايرانی باشند، ولی  ازقرارمعلوم تمامی عمله «

جات ازارامنه ورعايای عثمانی و هندی و غير اين ها از رعايای  خارجه هستند 
  )  ٧٧:  ١٣٨٤ميرزا صالح ( رايی اين امر پاسخ دهند که مسئوالن بايد به چ

ميرزا نظام الدين مهندس (ق، وزيرمعادن  ١٣٢٤در جلسۀ پنجم ذی الحجۀ 
و صديق السلطنه برای پاسخ گويی به مسئلۀ استخدام كارگران ) الممالك كاشی

وزير معادن درپاسخ به سعدالدوله توضيح . غيرايرانی درمجلس حاضر هم شدند
» همه عمله جات  ايرانی هستند مگرسی نفر« بعداز تذكردولت ايران كه  داد كه

می شوند كه » عمله جات ايرانی « آنها نيز شامل مقامات باال، تكنسين ها، و
صديق السلطنه نيز در پاسخ به سعدالدوله . حضورشان ناقض قراردادنيست
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 و منتظراظهارداشت تابه حال مأموريتی برای حضوردرمنطقۀ جنوب نداشته 
سعدهللا  که از پاسخ نمايندۀ دولت )  ١٠٦همان ( »چاه نفت بيرون بيايد« است كه

آن سی نفر را که خارجه «وزير معادن قانع به نظر نمی رسيدهنوز مصمم بودكه
  ).همان( » اند  هم معلوم کنيد چکاره هستند

ن بار فشار نمايندگان مجلس شورای ملی باعث شد تا صديق السلطنه برای نخستي
نتيجۀ بازديد اعتراض به رينولدز برای . از مناطق نفتون و ماماتين بازديد كند

به نظر صديق السلطنه، درحالی . حضور نجاران و  آهن گران ترك عثمانی بود
كه صنعت گران اصفهانی اين تخصص را داشتند آوردن عثمانی ها توجيهی 

اين گروه درزمرۀ كارگران  درمقابل اين اعتراض، رينولدز پاسخ داد كه. نداشت
 ١٩٩٢معتقدی و ديگران  ( محسوب نمی شوند وايرانيان اين تخصص را ندارند

به اين ترتيب، بريتانيايی ها بی توجه به اعتراض های رسمی مقامات ).  ١٣٠: 
  .ايرانی هم چنان كارگران غيرايرانی را درزمينۀ اكتشاف نفت به كار گرفتند

 
  ها ی هند روزافزون حضور تداوم و پااليشگاه تساخ و نفت چاه فوران .۵

 
پنجم / ق ١٣٢٦با كشف نفت در مسجدسليمان در بيست وچهارم ربيع الثانی 

-anglo)  م شركت نفت آنگلو پرشين  ١٩٠٨بيست وششم می / ش ١٢٨٧خرداد 

persian oil company) گرفت كه مجموعه ای از سهام داران قبلی بود؛  شکل
موحد ( حضور داشت نيز در هيئت مديرۀ شركت  جديد بااين حال، دارسی

دراين مرحله، وزارت امورخارجۀ بريتانيا تصميم گرفت به )  ٧٠: ١٣٩٤
منظور حفاظت از نيروی اكتشاف وحفاران بيست سربازفوج هجدهم بنگال رابه 

به جنوب ايران اعزام ) A. T. Wilson(فرماندهی آرنولد تالبوت ويلسون
 ٩٤: همان(اين نظاميان اهل پنجاب ومسلمان بودند ).  ٤٦ :١٣٩٤ويلسون (كند
جيرۀ « هزينۀ سربازان  هندی به مراتب كمترازسربازان بريتانيايی بود كه ). 

( می خواستند» سطح باال و نيازمندی ها و سوخت وگوشت و لوازم پرخرج
 )١٧٠: همان

مسجدسليمان پيدايی مباحثی چون ضرورت ساخت  كشف نفت درمنطقۀ
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اليشگاه، مسئلۀ اسكان و استقرار نيروهای متخصص ، و استخدام كارگران پا
ازسوی ) A. Campbell(آندرو كمپبل . مشخص و دائمی را به دنبال داشت

منطقۀ  م برای  بررسی و تعيين ١٩٠٩/ ق  ١٣٢٧كمپانی نفت برمه در بهار 
ابادان بود / محل انتخابی او منطقۀ عبادان . ساخت پااليشگاه به جنوب ايران آمد

)British Petroleum Archive 1931   ( ساخت پااليشگاه برعهدۀ مهندسان
كارگرانی كه . مهندسان پااليشگاه برمه گذاشته شد. پااليشگاه برمه گذاشته شد

برای اين كار به استخدام درآمدند كارگران ماهرهندی بودند كه پيشتر تجربۀ 
موحد ( داشتند )rangoon(دربرمه ساخت پااليشگاه را در شهر رنگون واقع 

٧٢: ١٣٩٤ (  
ديگر عامل مؤثر دراستخدام كارگران هندی برای عمليات ساخت پااليشگاه آن 
بود كه تحمل هوای گرم وشرجی منطقۀ خوزستان برای آنها سهل ترازكارگران 

ويلسون در گزارشی )  British Petroleum Archive 1931 15:( اروپايی بود 
كارگرانی از هندوستان و ساكنان » کثير« ن دوران از حضورمربوط به همي

 )  ٢١٦: ١٣٩٤ويلسون (بنادر وجزايرخليج فارس می نويسد 
ً                                     دركنار ارگران ماهرعمدتا  هندی كه مشاغل مشخص داشتند، شماری از                         
روستاييان منطقه و حتی استادكارانی كه مهارت های الزم را نداشتند هم 

سنگينی كه مهارت خاصی الزم نداشت به كار  استخدام شدند و در كارهای
دست مزد قابل توجه شركت باعث تشويق مردانی از لرستان، ايل . گرفته شدند

 British Petroleum Archive.(بختياری، و كردستان برای كار درپااليشگاه شد 

در تصاوير به جامانده از ساخت خط لوله وپااليشگاه آبادان كارگران ) 15 :1931
نی ديده می شوند كه درحال حمل لوله های انتقال نفت به پااليشگاه اند  ايرا

)www.petrophoto.ir (.  
عامل مؤثر ديگردرترغيب انگليسی ها برای به كارگيری شمار بيش تری از 
كارگران هندی در صنعت نفت ايران بروزبرخی تعارض ها بين كارگران 

مسئلۀ برتری كارهندی ها درنظر مديران . رانی وهندی صنعت نفت بوداي
كارگران ايرانی با بی . انگليسی بازخوردی منفی دركارگران ايرانی داشت

اعتنايی به توصيه های مديران شركت نفت برای پرهيزازطرح اختالف با هندی 
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رح های ها شيوۀ خود را دركارپيش می گرفتند؛ اين امرباعث تأخيردراجرای ط
اين مسئله برحضورتعداد بيشتری از كارگران هندی كه . مورد نظرمی شد

ً                             بعضا مهارت خاصی هم نداشتندمی افزود     )British National Archive Fo 460/3 

گذشت زمان نشان داد كه شركت نفت آنگلو پرشين به عللی ترجيح می  )  1909
هند تهيه كند ، زيرا دهد برخالف تعهد خود نيروی كارغيرماهر خود را نيزاز

استخدام اين كارگران به مراتب به صرفه تر و ارزان تر از استخدام كارگران 
از سويی )  Archive Fo 460/3 1911 British National.(ُ       ُ            ك رد و ل ر ايرانی بود
انتظار داشت كه  كارگران بومی عرب به ) شيخ خزعل(ديگر، حاكم محمره 

امر، يعنی ) ibid(خلستان ها حاضر باشند هنگام بهره برداری از خرما در ن
  .غيبت مقطعی كارگران عرب، به روند كار صنعت نفت لطمه می زد

  
  نفت صنعت ايرانی كارگران با هندی كارگران روابط چگونگی .۶

 
تعداد كارگران ) ق ١٣٢٨/ م ١٩١٠( در آمارهای سال آغاز ساخت پااليشگاه 

 ١٣٩٦فلور (اروپايی بود  ٤يرانی وكارگر ا ٤٠٠نفر درمقابل   ٧٠- ٦٠هندی
احتياج به نيروی كار بيش تر در پااليشگاه ورود كارگران هندی را در ظرف ). 

م تعداد كل كارگران  ١٩١١/ ق ١٣٢٩در . يك سال افزايشی قابل توجه داد
 . نفر ايرانی بود ١٨٨٤نفر درمقابل  ٣٣٤هندی درمجموع 

ران هندی در آبادان، يعنی محل ساخت براساس اين آمارها بی شترين تعداد كارگ
در قسمت خط لوله . نفر می رسيد ٢١٨پااليشگاه، فعال بودند كه شمار آ نها به 

نفر كارگرهندی مشغول به كار بودند  ٤٩نفر كارگر ايرانی  ٧٧٠نيزدرمقابل 
  ). ٢٥٢ – ٢٥١:  ١٣٩٤حسن نيا (
ا برعهده داشت ويلسون كه مدتی سرپرستی هيئت نظاميان هندی درخوزستان ر 

متوجه تفاوت فرهنگی ميان ايرانيان و نيروهای هندی و تعارض های پديدآمدۀ 
اگرچه با ورود اين تعداد كارگر )  ١٠٤:  ١٣٩٤ويلسون : (ناشی از اين امر بود

هندی واكنش ها وبرخوردهايی بين آنان و بوميان ايرانی روی داد، با گذر 
ده بين دو طرف كم تر شد و كم كم زمان، به تدريج موارد تنش زای رخ دا
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فضای زندگی برای كارگران مهاجر در ايران باز شد و ارتباط اجتماعی ميان 
درصورت بروز برخی مشكالت . اين دو فرهنگ متفاوت به آهستگی برقرار شد

،   كنسول گری بريتانيا برخی مسائل كارگران هندی را پی گيری و حل می 
  ) ٢١٧: همان(كرد 

ز مشكالت كارگران هندی شاغل درصنعت نفت ايران به پی آمدهای پاره ای ا
ناشی از زندگی وكار در سرزمينی ديگرونيز روابط آن ها با بوميان ايرانی 
ارتباط داشت و بخشی ديگربه عملكرد مسئوالن شركت نفت در ناديد هگرفتن 

دی برای نمونه، كارگران هن. وضعيت كاروزندگی آنان در ايران مربوط م يشد
ساخت پااليشگاه تا زمان ساخته شدن مقری مستحكم برای آنان در كلبه های 

 ) .British Petroleum Archive 1931(حصيری يا چادرها مقيم بودند
حوادث : برخی ديگرازمشكالت و گرفتار يهای كارگران هندی عبارت بودند از

داشتی مربوط                                               ً          كاری، اختالفات دينی، وتفاوت درسبك زندگی كه بعضا  به اموربه
/ ش ١٢٩٠بيس توششم / ق ١٣٢٩   ً                       مثال ،دربيست وششم ذی القعدۀ .می شد

م ميان كارگران هندی ومحافظان بختياری شركت نفت ١٩١١هجدهم نوامبر
اين امربه اعتصاب اغلب كارگران . آنگلوپرشين درآبادان درگيری روی داد

 مشكل خود كارگران هندی برای حل.هندی به غيرازسيك های فنی كارمنجر شد
 .به كنسولگری بريتانيادرخرمشهررفتندومشكالت فراوان خودرامطرح كردند

كار خود بااين حال، سرانجام باترغيب وتشويق كنسول بريتانيا يك روزبعد سر 
   Political Diaries of the Persian Gulf 1990, vol. 4 : 459 ).( حاضر شدند

رخی بيماری های واگيردار ازديگرپی آمدهای حضوركارگران هندی شيوع ب
درجنوب ايران و بروزاختال ف نظر بين ايرانيان و مهاجران در شيوۀ جلوگيری 

ق هم  ١٣٢٩/ م ١٩١١برای نمونه، در سال . از انتشار اين بيماری ها  بود
زمان با ساخت خط لولۀ انتقال نفت ازمسجدسليمان به آبادان و پااليشگاه بيماری 

يكی تعويق در : شيوع اين بيماری دو پی آمد داشت. شد وبا در اين مناطق شايع
و ديگری نمايان )  ١٣٩٦فلور، (ساخت وساز به علت مرگ ومير كارگران 

يكی از . شدن بيش ازپيش اختالف های فرهنگی ميان كارگران مهاجر و بومی
اين امر كه . شيوه های جلوگيری از شيوع بيماری سوزاندن اجساد مبتاليان بود
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ارگران هندومذهب امری رايج بود برای كارگران ايرانی مسلمان امری ميان ك
 )١٢٠:  ١٣٧٤عباس شهنی (غيرقابل پذيرش وناممكن  به نظر می رسيد 

مطابق با برخی گزار شها، مناسبات ميان ايرانيان و نيروهای هندی شركت نفت 
اين به عبارت ديگر، . ايران وانگليس هميشه توأم با دشمنی و خشونت نبود

روابط و مناسبات گاه دوستانه بود و گاه به واسطۀ مواردی چون برتری اين 
ويلسون در . اتباع خارجی نزد مديران انگليسی خشم ايرانی ها برانگيخته می شد

يكی از گزارش های خود از روابط دوستانۀ دو نقشه بردار هندی با بوميان 
ديگر گزارشی از  منبعی). ١٨٠:  ١٣٩٤ويلسون (ايرانی سخن می گويد 

               ُ                                                        دعوای كارگران ل ر با رانندۀ هندی لكوموتيو ارائه كرده است ؛ مطابق با اين 
نفر بودند در اعتراض به  ١٥٠٠                ُ                    گزارش، كارگران ل ر كه جمعيتی بالغ بر 

                        ُ                                              تصادف مرگ بار يك كارگر ل ربا لكوموتيوی كه رانندۀ آن هندی بود مدتی تجمع 
   ُ          ل رهای معترض. كردند

كه ازدفن همكار خود تا زمانی كه راننده خون بهای او را پرداخت اعالم كردند 
معترضان بعدازمدتی، به علت دريافت نكردن پاسخ . نكند خودداری می كنند

موردانتظار، واكنش تندتری نشان دادند و دست به تخريب و انهدام كارگاه های 
دست گيری سرانجام اين اعتراض با دخالت كنسول گری بريتانيا و. شركت زدند

 Political Diaries of the Persian  (41:.سه تن ازرهبران معترضان خاتمه يافت

Gulf 1990, vol. 5  (  

 
  آن آمدهای پی و كاری وضعيت به هندی كارگران های اعتراض .٧

  
از محاسن حضوركارگران هندی وعملكرد آن ها درمحيط كار آگاهی تدريجی 

با اتفاق هايی . ونی كارفرما و كارگر بودكارگران بومی ايرانی از حقوق قان
مشابه آن چه در باال اشاره شد، بعدازمدتی، اعتصاب هندی ها ازحالت اعتراض 
به كارگران يا محافظان ايرانی به اعتراض به رفتاركارفرمايان انگليسی تبديل 

 ١٢٩٩هجدهم آذر / ق ١٣٣٩برای نمونه، در بيست وهفتم ربيع االول . می شد
م كارگران هندی كه در اين زمان تعدادشان به سه هزار  ١٩٢٠سامبر نهم د/ ش
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برخی . نفر می رسيد دراعتراض به وضعيت كاری خود دست به اعتصاب زدند
افزايش دست مزد، تقليل ساعات كار روزانه، : خواسته های آنان عبارت بودنداز

ار توهين دريافت دست مزد برای اضافه كار، بهبود وضع بهداشت، و تغيير رفت
ساعت از اين  ٢٤گذشت كمتراز)  ٤٤:  ١٣٧١فلور(آميز كارمندان با كارگران 

دست مزد اندك، تسهيالت ناكافی، « اعتصاب، كارگران ايرانی هم به عللی چون
 ١٣٩٥اتابکی ( به کار گران معترض هندی پيوستند»  و شرايط زندگی كثيف 

نجامی خوش داشت وشركت اتحادوپيوند اين دوطيف كارگردستاورد وسرا) ٣٢:
نفت انگليس با پذيرفتن برخی خواسته های  اعتصاب كنندگان حقوق آن ها را 

 )  ٤٤: ١٣٧١فلور (درصد افزايش داد  ٨٠
نتيجه گرفتن ازاعتصاب يادشده مشوق كارگران ايرانی و هندی برای تداوم گاه 

/ ش ١٣٠١دوسال بعد، درارديبهشت . گاه اين قبيل اعتصاب های كارگری شد
برخی . م، بارديگركارگران هندی به وضعيت حاكم اعتراض كردند ١٩٢٢می 

» فالکت بار« گزارش ها حاكی ازمحق بودن  اين قبيل  اعتصاب ها و وضعيت 
 : به نوشتۀ اتابکی .  كارگران هندی است

تا پيش ازشروع اعتصاب . هيچ محدوديتی برای ساعات كار روزانه وجود ندارد
كارگران به دليل عدم توجه شركت نفت به . ارگران داده نمی شدزغال و يخ به ك

خواسته های رفاهی شان در تابستان به دليل گرمازدگی و در زمستان براثر ذات 
  ) ٣٣:  ١٣٩٥.( الريه می ميرند 

به هرحال، مسئوالن كمپانی نفت انگليس و ايران در واكنش به اعتصاب سال  
هم . عتراض ها را كذب و بی اساس خواندندش دعاوی مطرح شده در اين ا ١٣٠١

چنين اين بار، به جای پاسخ به خواسته ها، بهترين راه رادر اخراج كارگران 
م دو هزار نفر از مجموع  ١٩٢٢/ ش ١٣٠١به اين ترتيب، در . اعتصابی ديدند

کارگر هندی از کمپانی  نفت انگليس و ايران )    ٢٤٠ -  ٨٨٠٩٣ساكما (نفر  ٤٩٤٢
اکثر كارگران اخراجی هندی .  دند و با كشتی به هندوستان بازگردانده شدنداخراج ش

شدت واکنش کمپانی در برخورد با اين )   ٣٤ – ١٣٩٥اتابكی (پيروآئين سيك بودند 
اعتراض های كارگری به گونه ای بود كه روزنامۀ تايمز لند ن درگزارش خود 

 ). ٢٤: ١٣٨٨بهبودی ( ستاحتمال تكراراعتصاب هايی ازاين دست را بعيد دان
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چندی از اين اخراج گسترده نگذشته بود كه روزنامۀ شفق سر خ در تيرماه 
ش خبر اعتصاب كارگران ايرانی در مسجدسليمان و آبادان و ورود  ١٣٠١

در بخشی از گزارش . رابه اين جريان منتشر كرد) شيخ خزعل(حاكم خوزستان 
 :مه آمده استاين روزنا

به واسطۀ پاره ای اختالفات، چندی قبل عمله جات معادن جنوب چند روزی 
اعتصاب وتعطيل نموده بودند كه پس از مذاكرات و استعالم تقاضاهای آن ها 

نيزبه مسجدسليمان آمده، نمايندگان آ ن ها را احضار ، ]شيخ خزعل[سرداراقدس 
اينك . ده يازده ماده است داده بودند و وعد ۀ انجام مقاصد حقۀ ايشان را كه تحت

درخصوص يكی ازدرخواست های مهم ايشان كه خار جنمودن عمله جات هندی 
ازخدمت معادن بوده ازطرف دولت نيزاقدام شده ودرنتيجه موفقيت حاصل 
گرديد كه عمله جات هندی را، كه بالغ بر چهار هزارنفر می شوند، منفصل و به 

شفق ( عمله جات ايرانی استخدام نمايند . جای آنها  هندوستان عودت دهند و به
 ). ٤١ش :  ١٣٠١سرخ 

از ديگر پی آمدهای اعتصاب ها واعترا ضهای خبرساز كارگران هندی باز 
شدن مجدد فضا برای بحث دربارۀ حضور نداشتن اتباع بيگانه در صنعت نفت 

اری ها بين برخی نامه نگ. ايران در برخی محافل دولتی و حكومتی ايران بود
وزارت ماليه، وزارت امورخارجه، وسفارت بريتانيا ازپی گيری دولت ايران 
برای رسيدگی به مسئلۀ حضور كارگران خارجی در شركت و برخورد با نقض 

 )٢٤٠- ٨٨٠٩٣ساكما، (مادۀ دوازدهم قرارداد دارسی حكايت دارد 
) فريدالسلطنه( برای نمونه، نمايندۀ دولت ايران در شركت نفت ايران وانگليس

اعتراض » عمله جات هندی وچينی « ش به استخدام بی رويۀ  ١٣٠٠در بهمن 
 ) ١٥:  ١٣٧٨نفت در دورۀ رضا شاه ( كرده بود كه پاسخی درخورنيافت

باگسترش عمليات صنعت نفت درايران به تدريج تعداد كارگران ايرانی درمقابل 
ريجی شمار كارگران هندی، كارگران هندی افزايش يافت، اما باوجود كاهش تد

كارگران . برخی تأثيرهای كارگران هندی در كارگران ايرانی از ميان نرفت
ايرانی برای طرح برخی خواسته ها واعتراض هايشان از رفتار كارگران هندی 

هم چنين ، آن ها ب همرور مهارت الزم را برای رهبری و . الگوبرداری كردند



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٦٣٦                                              ١٦       ت م

  

  

رفتار تبعيض آميز مسئوالن . های خود يافتندهدايت اعتراض ها وطرح خواسته 
شركت نفت انگليس و ايران با كارگران ايرانی و غيرايرانی ازلحاظ حقوقی و 

اين . معيشت پی آمدهايی چون تشديد اعتراضه ای كارگری را به دنبال داشت
 قبيل رفتارها ازسوی كارگران ايرانی صنعت نفت در اوضاع و احوالی

اين ايام جنبش چپ كارگری در همسايۀ شمالی ايران  صورت می گرفت كه در
رونق زيادی داشت؛ اگرچه نمی توان دربارۀ نفوذ اين جنبش در ) شوروی(

كارگران صنعت نفت ايران اظهارنظر قطعی كرد، اما در سا لهای بعد جديت 
. بيشتری در رفتارهای اعتراضی كارگران شاغل در صنعت نفت ديده م يشود

ش شايع شد كه كمپانی نفت جنوب قصد اخراج ده  ١٣٠٦اسفند برای نمونه، در
اين شايعه باعث تجمع كارگران ). ٣٦:همان (هزارنفركارگر ايرانی را دارد 

: همان(اين محل شد »  سنگ باران « ايرانی درمقابل ادارۀ كارگزينی شركت و
 در مقابله با اين معترضان شماری از كارگران هندی و عرب با).  ٣٨

اندازی به سوی كارگران معترض ايرانی برای بی اثركردن اين اعتراض سنگ 
 ) ٣٧: ١٣٩٥اتابكی .( (ها گام برداشتند

، نقد نشريات آن روزگار به تفاوت قائل شدن ) ٢٠٠: ١٣٩٠(به نظركاوه بيات  
ميان  كارگران هندی وايرانی ازعواملی بودكه تاحدی در تشويق كارگران 

برای نمونه، نويسنده ای به نام محمود . ها نقش داشت ايرانی به تداوم اعتراض
خوزستانی در روزنامۀ شفق سرخ در مقايسۀ وضعيت كارگران هندی و ايرانی 

 :نوشت
 چراكمپانی باعملۀ ايرانی اين طور رفتارمی كند وعمله وكارگران هندی رابا
حقوق بيش تری ازهند آورده وبه آن ها همه گونه وسايل آسايش و منزل و 
مخارج اياب وذهاب می دهد؛ برای اين كه كاررا يك سره به دست ايرانی ها 
ندهدواگر روزی كارگرايرانی بخواهدمطالبۀ حقوق خودرا بنمايد، درقسمت های 

  )  ١:  ١٣٠٧شفق سرخ ( عمدۀ كارخانجات از وجود كارگرايرانی بی نياز باشد
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  نها آ عمومی ناماك برخی و آبادان در هندی كارگران گاه اقامت .٨

 
كشف نفت درمسجدسليمان وساخت پااليشگاه در آبادان وحضور جمعيتی متشكل 
از اقوام و مليت های مختلف با جايگاه های اجتماعی متفاوت موجب رونق 

شركت نفت ايران وانگليس برای كارگران و كاركنان . آبادان و مسجدسليمان شد
  خارجی پااليشگاه،

، محله های مسكونی ) ١٣٩٦فلور (زايش می يافت كه به تدريج تعدادشان اف
جزيرۀ آبادان درزمان انعقاد قرارداد اجاره ميان كمپانی نفت ايران و . ساخت 

اين جمعيت در . هزارعرب بومی داشت ٢٤انگليس وشيخ خزعل جمعيتی حدود 
روستاهای گوناگون اين جزيره سكونت داشتند ودرنخلستان های شيخ خزعل 

 ).همان(بودند مشغول به كار 
خانه . آبادان با ساخت پااليشگاه تبديل به شهركی سازمانی با ساختار طبقاتی شد

سازی برای كارمندان و سازندگان اروپايی و كارگران هندی و ايرانی شركت 
نفت انگليس وايران به صورت جدا ازهم درمناطق متفاوت آغازشد  

).www.historiae.org/abadan.asp ( با ساخت محلۀ هندی ها در حد واسط محله
                               ً                                        های اروپاييان و ايرانيان ظاهر ا  تالش شده است كه تعادلی بين دو فرهنگ دور 

محل های كه خانه های مسكونی كارمندان اروپايی در آن .از هم برقرارشود
ان هندی در منطقه ای ساكن شدند کارگر.  نام گذاری شد) brime(واقع بودبريم 

اين محله مدتی بعد به علت سكونت  . نام داشت ٣كه در ابتدا منطقۀ كولی ها 
گرفت ودرنهايت، به محلۀ هندی ها تغييرنام ) sikh lane(سيک ها نام سيک لين
 )  ٢٧: ١٣٩٥اتابكی (داد سيك ها سيك لين 

: همان(هندوها ساخته شد  در محلۀ هندی ها مسجد سنيان،مسجد شيعيان، ومعبد  
                                          ّ                  مسجدرنگونی های آبادان يادگاری ازكارگران سن ی مذهب رنگونی است ) ٢٩

كعبی فالحيه (ساخته شد  ١٢٩١ – ١٩١٢/ ش ١٣٠٠ -م  ١٩٢١كه طی سالهای 
درساخت بخشی ازساختمان های اين مسجد كه درجنوب ). ،مسجد رنگو نی ها 

ه بود از لوله های نفت و ريل راه پااليشگاه وكناراروندرود واقع شد] شرقی[
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اين مسجد ساخته شد تا نياز مسلمانان هندی را . آهن درسقف وكف آن استفاده شد
 ).همان(برای برپايی نمازو عبادت و گردهمايی برطرف كند 

امكانات زندگی برای كارگران هندی شركت نفت اسفناك بود، اما هنوز 
كارگران . كيفيت باالتری برخوردار بود درمقايسه با امكانات كارگران ايرانی از

. هندی به صورت جمعی دراتاق هايی به شكل سربازخانه روزگارمی گذراندند
 م درهمان كپرهای حصيری وچادر ١٩٢٤/ ش ١٣٠٣كارگران ايرانی نيزتا 

حسن نيا (های به جامانده اززمان اقامت كارگران هندی زندگی می کردند
بيمارستان مجهزهندی ها ) ١٨٠ – ١٧٩:  ١٣٧٣؛ يعقوبی نژاد  ٢٤٣: ١٣٩٤

درمقابل، بيمارستان .به نام بيمارستان كمپانی درمجاورت شركت نفت قرارداشت
به .ايرانی هادرمحلۀ كثيف و بدبوی شيخ قرار داشت وفاقد تجهيزات مناسب بود

 علت اين قبيل تبعيض های آشكاركارگران ايرانی صدای اعتراض خود را از
ائيه به مرجع قانون گذاری مجلس شورای ملی رساندند طريق نوشتن شكو

  ) ٣٦: ١٣٩٥اتابكی (
  

  مشكالتشان حل و اقامت برای ايرانی مقامات به هندی كارگران توسل .٩
 

مسئلۀ مسكن نامناسب گروهی يكی از مشكالت كارگران هندی شاغل در صنعت 
خانواده  مشكل ديگر محدوديت های اعمال شده برای مهاجرت. نفت ايران بود

مسئوالن بريتانيايی شركت نفت انگليس و ايران . های اين كارگران به ايران بود
به كارگران هندی اجازه  نمی دادند كه خانوادۀ خود را به هم راه داشته باشند 

با گذشت زمان  ازاستقراركارگران هندی در ايران، )  ٢٤٠- ١٧٥٣١ساكما، (
وحتی كسب مجوز  های خود درايران شماری از آنان مايل به حضور خانواده

اين درخواست گويای آن است كه آن ها خود را جدا از . اقامت در ايران بودند
 .جامعۀ ايرانی نمی پنداشتند

جمعی ازكارگران مسلمان هندی با درك تمايالت باستان گرايانۀ رضا شاه و 
 ش، درعريضه ای خطاب به ١٣٠٦اهميت آن درمنظر حكومت پهلوی، درآذر 

خواندند »محبت فوق العاده به ايران « با »ايرانی نژاد« رضا شاه پهلوی خود را
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حكمی به حكومت هندوستان و رئيس «؛ سپس در ادامۀ عريضه از او خواستند 
كمپانی نفت انگليس و ايران صادر فرمايند تا بعداز اين به ما اجازۀ آوردن عيال 

). همان(» عيال بار به ما بدهد « یبدهند؛ كمپانی نفت ذمه داری بگيردكه خانه ا
ازجمله داليل محكمه پسند كارگران معترض هندی برای طرح خواسته های 

يكی : ،دو مسئله بود» آب و خاك ايران « اشاره شده، عالوه بر اظهار عشق به،
در بخشی از عريضۀ شماری از . مسلمانی و ديگری برهم زدن توطئۀ استعمار

 :شاه ايران آمده استكارگران مسلمان هندی به 
از ...راضی نيستند كه پول اسالم در كفرستان كه هندوستان باشد خرج بشود 

همين است كه ما می خواهيم عياالت ما اين جا . پول مسلمانان كفارنفع بخورند
پول ايران بايستی دركيسۀ ايرانی ها برود . باشند تا خرج آن ها همين جا بشود

همين است كه كمپانی نفت اجازه به . نيان ترقی بكنندتا برادران اسالمی ما ايرا
 ).همان(آوردن عيال نمی دهد 

ميل به مهاجرت واستقراردرايران و تالش برای حل برخی از مشكالت ازطريق 
عريضه نوشتن به مسئوالن ايرانی فقط محدود به كارگران هندی شاغل در 

اس مندرجات اسناد برای نمونه، براس. منطقۀ نفت خيز جنوب ايران نمی شد
ش، شماری از تجارثرو تمند هندی  ١٣٠١سازمان اسناد و كتاب خانۀ ملی، در 

زاهدان نيز به هم راه تعدادی از تجار ايرانی درنام های / مستقر در دزدآب
رسمی به وزارت معارف و اوقاف به دنبال تأسيس مدرسه  برای فرزندان خود 

  )  ٢٤٠- ٢٨٤٨٢ساكما، (بودند 
  

  آن فعاليت ادامۀ مشكالت و آبادان در ها هندی مدرسۀ شدن ائرد . ١٠
 

چند سال بعدازطرح خواسته هايی چون رفع ممنوعيت ورود همسران و خانوادۀ 
كارگران هندی شاغل در خوزستان يا تقاضای تأسيس مدرسه برای دانش 
آموزان هندی درزاهدان، تعداد اطفال هندی درآبادان به اندازه ای رسيد كه 

ركت نفت انگليس وايران به صورت غيررسمی به افتتاح دبستان خصوصی ش
اقدامی با مخالفت دولت ايران مواجه . برای اطفال هندی درشهر آبادان اقدام كرد
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دراين باره، وزارت دارايی ايران درنامه ای به شركت سهامی نفت انگليس . شد
دائركردن مدرسه به اطالعی دربارۀ » ظرف اين چند سال«و ايران ازاين كه در

 ) ٢٤٠ – ٣٤٩ساكما، (دولت ايران داده نشده بود ابراز تعجب کردند 
شركت نفت درمقابل اعتراض دولت ايران تأسيس مدرسه رامنكرشد و از 

به نوشتۀ . كودكستان مخصوص كودكان سه تا شش سال در بهمنشير سخن گفت
كودكان « گه داری مسئوالن شركت نفت، اين کودکستان برای مدتی به منظور ن

تعطيل شده ) ش ١٣١٨( تأسيس شده ودرزمان نگارش نامه » افزارمندان هندی
گرچه بعدها تحقيقات وزارت امورخارجه مشخص كردكه اين ). همان(بود 

دريكی از اسناد مرتبط . است»هند وانگليس« كودكستان مسئله ای جدا ازدبستان
 :با اين موضوع آمده است

ً                                             يقا  معلوم نيست، ولی اين قسمت محرزاست كه در حدود تاريخ تأسيس آن تحق    
چهار پنج سال جريان داشته و مفتوح بوده است؛ دبستان دارای شش كالس بود 

موادی كه در آن تدريس .       ً                                       و عينا  برنامۀ مدارس هندوستان درآن تدريس می شد
می شده اردو،عربی، انگليسی،جغرافی، تمام به طرزآموزشگاه های هندوستان ، 

مدير دبستان يك نفرهندی بود . لی تدريس زبان فارسی درآن نمی شده استو
 ).همان(

    ً                                                             قطعا  فعاليت اين مدرسه وحضورهرروزۀ كودكان وعده ای معلم درمحلی خاص 
درهرحال، شركت نفت انگليس و . ازديد شهربانی رضا شاه درآبادان پنهان نبود

رتماس مكرربا ادارۀ ايران پی گيربازگشايی اين مدرسه بود، ازاين رو، د
فرهنگ و اوقاف خوزستان خواهان مشخص شدن علت تعطيلی مدرسه و رفع 

رئيس باشگاه هندی ها نيز،كه انگليسی بود، با ). همان(موانع بازگشايی آن شد
مراجعه به ادارۀ فرهنگ و اوقاف خوزستان برای بازگشايی اين مدرسه تالش 

  ).همان(كرد 
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  آبادان نفت پااليشگاه در هندی صنعتگران و كارگران توجه قابل حضور . ١١
 

با آغازعمليات ساخت وساز تأسيسات پااليشگاه نفت آبادان و راه سازی مرتبط 
 با نفت درخوزستان چند شركت بريتانيايی هندی درهندوستان به تأمين كارگرو
 .نيروی فنی و كارمند اداری موردنياز شركت نفت ايران وانگليس مشغول شدند

                                                                     ّ  ازجمله كارگران ايرانی كه به استخدام پااليشگاه آبادان درآمدند عده ای بن ا 
  در بقيۀ قسمت های فنی وغيرفنی حتی پيش خدمت ها وآشپزها نيز . ونجار بودند
سيستم خطوط ارتباطی نيزبرعهدۀ هندی ها )  ١٥: ١٣٩٥اتابكی (هندی بودند 

 ٤) tembi(بی بودكه ازاين طريق چگونگی حركت و فشار نفت ازتم
 ).  ٢٧٧:  ١٣٩٤حسن نيا (مسجدسليمان به ايستگاه بعدی گزارش داده می شد 

كارمندان اداری ودفتری هندی ويژگی هايی داشتند كه باعث رجحان آنان بر 
از جملۀ اين ويژگی ها . ايرانی ها ودربرخی موارد حتی انگليسی ها می شد

آن احتياجی به مترجم و واسطه تسلط آنان به زبان انگليسی بود كه درنتيجۀ 
برای انتقال دستورات كارفرمايان انگليسی نبود و كارفرمايان در ارتباط مستقيم 

گذشته از آشنايی كارفرمايان انگليسی با . با مرئوسان و زيردستان خود بودند
خل قوخوی هندی ها، نداشتن منافع ملی و ميهنی هندی ها در ايران نكتۀ مهم 

اعث می شد در مقايسه با كارگران ايرانی كار مقامات شركت ديگری بود كه ب
نفت در برخورد با كارگران و اخراج آنان سهل تر و بی دردسرتر باشد؛ مزيت 
ديگراستخدام هندی ها سطح توقع پايين آنها بود كه هزينۀ كم تری برای شركت 

اد باتوجه به ويژگی های اشاره شده، تعد)١٧٠:  ١٣٩٤ويلسون (نفت داشت  
كارگران هندی در پايان عمليات ساخت پااليشگاه نفت ابادان به هزارنفررسيد 

با راه اندازی پااليشگاه نفت آبادان، مديران شركت نفت ) ١٧: ١٣٩٥اتابكی (
شركت . انگليس و ايران بيش ازگذشته به كارگران ماهر هندی احتياج پيدا كردند

پرچ کوبی،رانندگی، « مانند نفت به دنبال استخدام كارگران ماهردرمشاغلی
)  ١٨: همان( بود » مکانيکی، مونتاژ، ريخته گری آهن و برنج، و قالب سازی 
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،  اما در نگاه نخست چنين به نظر می رسيد كه قوانين مهاجرت هندوستان 
موانعی برای اشتغال و مهاجرت اين كارگران ايجاد می كند؛ ازاين رو، شركت 

ل مشكل قوانين مهاجرت با حكومت هند مذاكره نفت انگليس و ايران برای ح
از نكات جالب درپاسخ حكومت هند به اعتراض شركت نفت انگليس و . كرد

ايران آن بود كه بيان شد مانع عمدۀ حضور كارگران ماهر هندی در صنايع نفت 
خليج فارس نه قوانين مهاجرتی، بلكه هزينۀ باالی زندگی در اين مناطق است كه 

  ). ١٩: همان(ی صنعت گران هندی برای كاردراين مناطق می شود سبب بی ميل
به كارگيری كارگران هندی در صنعت نفت برای بريتانيا به قدری مهم بود كه 
با آغازجنگ جهانی اول ارتش و درياداری بريتانيا استخدام كارگران ماهر 

حال،  بااين. هندی باسابقۀ اشتغال درشركت نفت انگليس و ايران را منع كرد
مشکالت ناشی ازجنگ، گرانی مخارج زندگی، و شيوۀ «كارگران هندی به علت

اين ممنوعيت را ناديده گرفتند و به هندوستان بازگشتند )٢١:همان(» اجباری كار
برخی گزارش ها حاكی ازآن است كه . تا به استخدام ارتش بريتانيا دربيايند

ستان وبستگان خود در هند به شماری ازاين كارگران ازطريق نامه نگاری با دو
آنان توصيه می كردند كه به استخدام شركت نفت انگليس و ايران درنيايند 

  ) ٢٠: همان(
  
  

  ايران نفت صنعت هندی كارگران مذهبی و قومی تنوع . ١٢ 
  
كارگران هندی ازمناطق مختلف هند وبا مذاهب و اديان گوناگون درشركت  

از جملۀ اين گروه های قومی ومذهبی . بودند نفت انگليس وايران مشغول به كار
                         ّ                                    عبارت اند ازرنگونی های سن ی مذهب شاغل درساخت پااليشگاه آبادان، 
          ّ                                                   كارگران سن ی مذهب اهل چيتاگونگ شاغل دربخش مهندسی بندرگاه وحمل 
ونقل دريايی، سيك های پنجابی شاغل دربخش رانندگی ومشاغل تكنسين و 

ل دركارهای دفتری، وگازارهای مسلمان مأمورامنيتی، اهالی مدرس شاغ
  )٢١: همان(پنجابی برای رخت شويی 
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   نفت صنعت در شاغل ههای گرو ديگر با ها هندی فاصلۀ ايجاد . ١٣ 
  

درعمليات احداث تأسيسات نفتی وساخت پااليشگاه آبادان با مديريت بر يتانيايی 
ليسی، كارگران كارفرمايان و متخصصان انگ: ها سه گروه عمده حضورداشتند

مسئوالن ومديران عالی رتبه و . و كارمندان دفتری هندی، وكارگران ايرانی
بريتانيايی تبار شركت نفت انگليس و ايران، بنابر رويۀ ديرينۀ استعماری 

برابری وتناسبی . بريتانيا،بررعايت فاصله بين اين سه گروه اصراروتأكيدداشتند
ق و اجرای نظم و نظام اداری بين اين درخصوص امكانات رفاهی يا ميزان حقو

گرچه هندی ها درمقايسه با بريتانيايی ها دررتبۀ پايين تری . سه گروه حاكم نبود
برای . قرارداشتند، اما هنوزازبسياری جهات در موقعيتی برتر از ايرانيان بودند

ش كارگر ماهر ايرانی چهارده تابيست  ١٣٠٨ – ١٣٠٧/ م  ١٩٢٩نمونه، در 
تا  ٥٠٠ستمزد می گرفت، اما دراين سال مديران وكارمندان انگليسی از تومان د
                                                              ً تومان دريافتی داشتند؛ در اين زمان كارگران و كارمندان هندی قطعا   ١٥٠٠

اين قبيل ).  ١٣٦:  ١٣٧١فلور (مبلغی بيش ترازكارگران ايرانی دريافتی داشتند 
 .ايرانی می شدتبعيض ها و تفاوت ها باعث بروز واكنش و خشم كارگران 

به موازات تالش انگليسی ها برای حفظ فاصله و مرزبندی هندی ها با ايرانی ها 
آ نها بر آن بودند تا فاصلۀ گروه هندی ها با انگليس يها هم در بسياری از امور 

برای مثال،دربحث استفاده از كتاب خانۀ كمپانی برای كاركنان هندی . حفظ شود
براين بود كه كتاب خانه ای ازكتاب های اضافی و  ترجيح مسئوالن بريتانيايی

كهنه برای اين كارگران ايجاد شودتا اعضای انگليسی ازعضويت آنان دلچركين 
هم چنين، هندی ها بيمارستانی )  www.historiae.org/abadan.asp  p 9.(نشوند

بااين حال، . يفيت ازبيمارستان انگليسی ها پايين تربودجدا داشتند كه ازنظرك
بيمارستان هندی هادرمقايسه با بيمارستان كارگران ايرانی وضعيت و تجهيزات 

 )ibid.(بهتری داشت
در برخی موارد كارمندان دفتری هندی بر کارگران ايرانی برتری پيدا م يكردند 
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برای نمونه، در يك . ا می يافتندو گاه گاه اجازۀ حضور د محافل بريتانيايی ها ر
برنام ۀ بازديد از ناو جنگی بريتانيا كارمندان دفتری هندی به هم راه اعضای 

برخی مسئوالن شركت ) ibid.(اروپايی برای شركت دراين مراسم دعوت شدند 
نفت داليل وزمين ههای اين قبيل اقدامات جداسازی گروه های شاغل در صنعت 

ت ايران مرتبط می كردند واين گونه اظهار می داشتند كه نفت را به سياست دول
» نزديکی و هم بستگی فرهنگی بين نيروی کار « مسئوالن ايرانی عالقه ای به 

  ) ٣١:  ١٣٩٥اتابكی (ندارندد 
 

 قرارداد لغو بعداز نفت صنعت در ها هندی كارگيری به رويۀ تداوم . ١۴
  دارسی

 
م  ١٩٣٣/ ش ١٣١٢غو قرارداد دارسی در به دنبال اقدام رضا شاه پهلوی در ل

شيوۀ استخدام . م بين ايران و بريتانيا منعقد شد ١٩٣٣قرارداد جديدی در سال 
مادۀ شانزدهم چهاربند . كارگران براساس مادۀ شانزدهم اين قرارداد تغيير كرد

از بين » صنعت گران ومستخدمين فنی و تجاری « داشت كه بند دوم به انتخاب
ازبين اتباع ايرانی مربوط می » مستخدمين غير فنی « جی و استخداماتباع خار

» مستخدمين غير ايرانی « بند ديگر اين ماده به موضوع طرح تقليل . شد
اختصاص » کوتاه ترين مدت ممکن«وافزايش تصاعدی شماركاركنان ايرانی در

مبلغ مندرجات بند چهارم شركت نفت انگليس وايران را ملزم به پرداخت . داشت
دوهزارليرۀ استرلينگ برای آموزش اتباع ايرانی در رشته های مرتبط با  

  ).٤٢٧:  ١٣٧٨نفت در دورۀ رضا شاه ( صنعت نفت در بريتانيا می كرد
با گذر زمان مشخص شد كه اين ماده نيز همانند قرارداد دارسی ناديده گرفته می 

 .شود
چهارصد « رش داده شد كه  در همان آغاز امضای قرارداد به وزارت ماليه گزا

 به » نفر هندی 
در بخشی از جوابيۀ ) .  ٢٤٠- ٢٤٨ساكما، (استخدام شركت نفت درآمده اند 

استخدام خارجی ها « : تكراری شركت نفت به اعتراض دولت ايران آمده است
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در مواقعی كه شركت نقشۀ ساختمانی وسيعی در جلو دارد يا در مواردی كه 
خود محتاج به استخدام است، درصورت فقدان كارگر  برای عمليات مؤسسات

 ) ٢٤٠ – ٤٦٧٦ساكما، (»  ماهرايرانی، ممكن است گاه گاه اتفاق بيفتد
درجوابيۀ شركت نفت معنايی متفاوت داشت وبرخالف انتظار » گاهگاه« عبارت

شركت نفت انگليس و ايران به دنبال . امری دائم در رويۀ كاری شركت نفت بود
. ی مختلف برای استخدام كارگران هندی به جای كارگران ايرانی بودراه كارها

 برای نمونه،رئيس ادارۀ كارگزينی شركت نفت انگليس وايران دربمبئی در
در اين اعالنات . ش به انتشاراعالنی در روزنامه های بمبئی اقدام كرد ١٣١٦

يس دعوت ازايرانيان ساكن هندوستان برای استخدام درشركت نفت ايران وانگل
انتشار اين اطالعيه باعث هجوم بسياری از هندی ها به كنسول . به عمل می آمد

اين مراجعان پرشمار،باادعای ايرانی نژاد بودن، . گری ايران دربمبئی شد
 ٤٦٧٦ساكما، (خواهان دريافت گذرنامۀ ايرانی و استخدام در شركت نفت بودند 

- ٢٤٠  .( 
استخدام در شركت نفت، سفارت ايران دردهلی مدتی بعداز انتشار اعالميه های 

با ارسال گزارشی به وزارت خارجۀ ايران اعالم كرد كه تعدادزيادی ازهندی ها 
در بخشی . به كنسول گری بمبئی مراجعه كرده اند و ادعای تابعيت ايرانی دارند

 :از اين گزارش آمده است
راايرانی نژاد و  هرروزگرفتار جماعتی ازاين گروه هستيم كه همه خود... 

بعضی هم ازكثرت ولع دخول در خدمت نفت خود را ازاحفاد امام زين العابدين 
 ).همان... (قلم داده و آن حضرت را هم ايرانی می دانند ... 

                                                              ً       كارگران هندی ای كه با اين شيوه به استخدام شركت درمی آمدند كامال  ازحيث 
اين امردر اوضاع و ). همان ( حقوق ومزايا با كارگران ايرانی متفاوت بودند

احوالی صورت می گرفت كه كارگران ايرانی با بهانه هايی چون مشكل نظام 
در اين زمان، . وظيفه يا باال بودن سن از استخدام در شركت نفت بازمی ماندند

از شگردها و راه حل های ) همان(» يكی دو نفر از ارامنۀ ايرانی« استخدام 
ه رعايت مندرجات قرارداد و متعهدماندن شركت به شركت نفت برای تظاهر ب

  .اجرای بند شانزدهم قرارداد جديد بود
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تخلفات اشاره شدۀ شركت نفت در جذب كارگران هندی درحالی روی می داد كه 
ادارۀ گمرك بندر محمره وظيفه داشت تعداد كارگران هندی را به دولت گزارش 

ۀ اطالعات نيزدرگمرك خرمشهر دهد؛حتی برای نظارت دقيق ترمأموری ازادار
حاضرمی شد، اما به نظر می رسد يگانه مرجع اطالع دقيق برای محاسبه و 
اعالم شمار كارگران هندی مسئوالن خود كمپانی بودند، زيرا بسياری از اين 
. كارگران از بنادر و مجاری ديگر به غيراز بندر خرمشهر وارد ايران می شدند

ود دولت ايران آن روزگار نيز به آن معترف بود اين ناكامی امری است كه خ
 ) .٢٤٠ – ٢٢٥٥٠ساكما، (

با آغاز جنگ جهانی دوم و بروز مسئلۀ احتياج روزافزون به نفت تقاضا برای 
به كارگيری كارگران هندی در شركت نفت، به منظور باالبردن ظرفيت توليد، 

ا در شركت نفت به به اين ترتيب، مسئلۀ حضور هند ی ه. رو به افزايش گذاشت
 .شكل سابق بازگشت

به گونه ای كه، تعدادكارگران هندی دربرخی گزارش های رسمی به عدد 
  ).٢٦:  ١٣٩٥اتابكی (نفر رسيده است  ٢٤٩٨

  
  گيری نتيجه . ١۵

 
 ارتباط ايرانی هاوهندی ها با يك ديگر وحضورآنان به قصد كار يا مهاجرت در

حضورهندی ها درايران زمين . دارد سرزمين های همديگر سابقه ای طوالنی
دراواخر قاجاريه وعهد پهلوی اول متأثرازكشف و استخراج نفت درايران و 
فعاليت انگليسی ها دراستخراج نفت وايجاد تأسيسات نفتی چون پااليشگاه آبادان 

 .در مناطق جنوب ايران است
استخراج به واسطۀ سياست انگليسی ها در به كارگيری نيروی هندی درعمليات 

نفت وادارۀ صنايع نفتی ايران شمار درخورتوجهی ازهندی ها به ايران آمد ند و 
انگليسی ها كه در اين ايام برهند . درمناطقی چون خوزستان مشغول كار شدند

حكم رانی داشتند با ترفندهای مختلف رويۀ به كارگيری هندی ها را مستمر نگه 
. اه مسئوالن ايرانی را رفع می كردندداشتند و به گونه ای اعتراض های گاه گ
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هندی هادرايام اشتغال درصنايع نفتی ايران باگرفتاری ها وتبعيض های متفاوتی 
افزون بر مخالفت گا ه گاه ايرانی ها باهندی ها، انگليسی ها هم . روبه رو بودند

 .تبعيض های چندی رابه اين اقليت روا می داشتند
وخارج شدن انگليسی ها از مسئوليت ) ش ١٣٣٠(با ملی شدن صنعت نفت ايران

ادارۀ شركت نفت انگليس وايران تداوم حضور هندی ها در ايران سخت تر شد 
در چند دهه پيش از ملی شدن صنعت . و بسياری از آنها به موطن خود بازگشتند

نفت هند يها درسمت كارگر، پيش خدمت، و كارمند صنعت نفت درجنوب ايران 
بيش جايگاهی بين مردم برخی شهرها چون آبادان پيدا كرده حضورداشتند و كما

بعد ازملی شدن صنعت نفت،گرچه ازتعداد هندی ها درشركت نفت كاسته . بودند
شد، برخی ازمهاجران هندی مقيم جنوب ايران هم چنان در ايران ماندگار شدند 

 شماری از اين قبيل هندی ها افرادی. وبه كسب وكارهای ديگر روی آوردند
بودند كه بعداز ملی شدن صنعت نفت، با كسب موافقت مجلس  شورای ملی، 

 ).٣٨ – ١٣٩٥اتابكی (توانستند اجازۀ اقامت در ايران بگيرند 
به واسطۀ حضورچند دهه ای شمار درخورتوجهی ازهند ی ها در جنوب ايران 
دادوستدهای فرهنگی وتمدنی ايرانيان و هنديان را در برخی شهرهای خوزستان 

 .شاهد يم
. آن ها به تدريج به اقليت قومی مشخص و اثرگذاری درجنوب ايران تبديل شدند

يكی ازنشانه های بارزاين امرآن است كه بعضی از واژگان هندی به زبان 
ازديگر شواهد حضورطوالنی هندی ها درخوزستان حفظ . فارسی راه يافته اند 

روزگار در شهرهايی چون اسامی وآثاربرخی اماكن وبناهای بازمانده ازآن 
ازاين ميان، می توان به مواردی چون محلۀ هندی ها، . آبادان و خرمشهر است

باشگاه و رستوران هندی ها، سينما، بازار، ومكان های دينی آن ها چون مسجد 
حفظ اين قبيل اسامی وآثار درخوزستان گويای آن است . رنگونی ها اشاره كرد

                                         ً رهندی ها دراين منطقه ديگر آن ها قومی كامال  كه بعداز گذشت مدت ها ازحضو
غريب نبودند و تاحدی بستر تلفيق فرهنگی و نژادی و زبانی هند ی ها با 

  )١(.ايرانيان در شهرهايی چون آبادان هموارتر شده بود
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  مآخذ و اتحتوضي
  

تحقيقات تاريخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم ** فاطمه معزي*جمشيد نوروزي - ١
دوفصل نامۀ علمي  پژوهشي، سال هفتم، شمارۀ    -طالعات فرهنگي انساني وم

   ٢٠٧ – ٢٣٢صص  – ١٣٩٦دوم، پاييز و زمستان 
  

  پي نوشت ها
 
يانگ جا نشين . وان. م به علت نارضايتي از پزشك هندي دكتر ام ١٩٠٧در . ١

:   ١٣٩٤حسن نيا (داد  مي طبابت امور اطالعاتي را هم انجام او شد كه دركنار
١٩٩ ( 

  .ش به مسجدسليمان تغيير يافت ١٣٠٥نام ميدان نفتون در . ٢
می )   (coolieبر وزن پولي به معناي كارگر؛ خود انگليسي ها هم كولي.  ٣

 )  ٢١٨:  ١٣٩٥کعبی فالحيه   ( گفتند 
  .روستايي در چهار كيلومتري مسجدسليمان. ٤
  

  كتاب نامه
 

مؤسسۀ مطالعات تاريخ : تهران ، نفت و بختيار يه،ا) ١٣٨٤( ابطحي، عليرضا 
 .معاصر ايران

فرودستان ايران در حاشيه هاي امپراتوري : مهمانان ناراضي« دولت و ،: در
 ١٣٩٠( اتابكي، تورج ( ،» تزاري 

ترجمۀ آرش »  فراز و فرود تجدد آمرانه در تركيه و ايرا ن«: فرودستان
 .ققنوس: عزيزي، تهران

دور از ديار، در « ، ١هرام غالمي، ش فصل نامۀ مرد منامه ، ترجمۀ ش. 
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 ١٣٩٥( اتابكي، تورج ( ،» دياري نو 
( ،» بندر عباس ي در دورۀ صفوي براساس سفرنامه هاي اروپايي « ،

 ١٣٩٠( بازماندگان خميري، احمد 
 .پژوه شنامۀ خلي جفار ، س دفتر سوم

 ٢٣١كارگران هندي صنعت نفت ايران در اواخر قاجاريه و دوران پهلوي اول 
، ترجم ۀ )چياسر خ(، گزارشي بر ميدان نفتي ذهاب ) ١٣٩٥. ( تي. برلز، اچ

 :عبدالرضا مقدسي، تهران
 .موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران

: ، تهران٢، روزشمار تاريخ معاصر ايرا ، ن ج ) ١٣٨٨( بهبودي، هدايت هللا 
 مؤسسۀ مطالعات و

 .پژوهش هاي سياسي
آبادان : كنار يا بركنار از كارگران ايراندر« ،: دولت و فرودستان: در

 ١٣٩٠( بيات، كاوه ( ،»  ١٣٠٨ارديبهشت 
فراز و فرود تجدد آمرانه در تركيه و ايرا ، ن به كوشش تورج اتابكي ، ترجم ۀ 

 آرش عزيزي ،
 .ققنوس: تهران

، صفويه در عرصۀ دين و فرهنگ و سياس ، ت ج ) ١٣٧٩( جعفريان، رسول 
 ه حوزهپژوهشگا: ، تهران٢

 .و دانشگاه
 ٣، ش ) ١٣٢٣( ، حب اللمتين . رجب ١١

 ١٩٠١، تاريخ نفت ايران ) ١٣٩٤( حسن نيا، دمحم  -. اميركبير: ، تهران ١٩١٤
، وقاي عالسنين و االعوا ،م تصحيح دمحمباقر ) ١٣٥٢( حسيني، عبدالحسين 

 :بهبودي ، تهران
 .كتاب فروشي اسالميه

سازمان اسناد و كتاب  -٢٤٠؛ ١٧٥٣١ -٢٤٠؛ ٢٨٤٨٢ - ٢٤٠؛ ٣٤٩ -٢٤٠؛
 ٨٨٠٩٣). ساكما(خانۀ ملي ايران 

 ٢٤٨ -٢٤٠؛ ٤٦٧٦ -٢٤٠؛ ٢٢٥٥٠ -٢٤٠.
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، سفرنامۀ دن گارسيا د سيلوا فيگوئروآ ) ١٣٦٣( سيلوا اي فيگروآ، گارسيا د 
 سفير اسپانيا در دربار شاه

 .نشر نو: عباس او ، ل ترجمۀ غالمرضا سميعي، تهران
 ٤١، ش ) ١٣٠١( خ ، شفق سر. سرطان ٦
( شفق سرخ ( ،» معاملۀ شركت نفت جنوب با كارگران « ، ١٠٥٧، ش . مهر ٨

١٣٠٧ 
 .هيرمند: ، تاريخ مسجدسليما ، ن تهران) ١٣٧٤( عباس شهني، دانش 

، اتحادي ههاي ) ١٣٧١( فلور، ويلم  - ، ترجمۀ ابوالقاسم سري ،  ١٩٤١
 ١٩٠٠: كارگري و قانون كار در ايران

 .ستو: تهران
.>http://www.abadan.wiki/fa/309 -  شروع « ، ٢< بازگويي آبادا ، ن

 ١٣٩٦) فلور، ويلم ( ،» روزگار مدرن آبادان 
: ، واژگان هندي در گويش مردم آبادا ، ن تهران) ١٣٩٣( كعبي فالحيه، احمد 

 .انديشۀ فردا
، واژگان هندي در گويش بومي خوزستان، ) ١٣٩٥( كعبي فالحيه، احمد 

 .مؤلف: انتهر
( ،» نماد معماري هندي در شهر آبادان : مسجد رنگوني ها« موزۀ اسناد و ،

 ١٣٩٥( كعبي فالحيه، احمد 
.>www.petromuseum.ir <صنعت نفت ايرا ن 

، سفرنامۀ كمپف ، ر ترجمۀ كيكاووس جهانداري، ) ١٣٦٠( كمپفر، انگلبرت 
 .خوارزمي: تهران

معتقدي، ربابه، دمحمامير شيخ نوري، ( ،» صنعت نفت و تحول جمعيتي و شغلي 
 ١٣٩٢( و تورج اتابكي 

 در مناطق نفت خيز جنوب ايران« ، ٢تحقيقات تاريخ اجتماع ، ي ش . 
از قرارداد دارسي تا سقوط رضا : ، خواب آشفتۀ نفت) ١٣٩٤( موحد، دمحمعلي 

 .كارنامه: شا،ه تهران
 ١٣٩٦پاييز و زمستان  تحقيقات تاريخ اجتماعي، سال هفتم، شمارۀ دوم، ٢٣٢
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، مذاكرات ) ١٣٨٤( ميرزا صالح، غالمحسين  -. مازيار: ، تهران ١٣٢٦
 ١٣٢٤مجلس اول 

( ه منتخبي از اسناد حكومتي عبدالحسين ميرزا فرمانفرما :نفت چياسرخ كرمانشا
 ، به كوشش) ١٣٩٤

نشر تاريخ : ، اسماعيل شمس، سعيد روحي، تهران)نظام مافي(منصوره اتحاديه 
 .يرانا

، ) ١٣٧٨( ه اسنادي از تجديد نظر در امتيازنامۀ دارسي :نفت در دورۀ رضا شا
 تهيه و تنظيم ادارۀ كل آرشيو

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: اسناد و موزۀ دفتر رئيس جمهور، تهران
نوروزي، ( ،» نقش بانيان و تجار هندي در اقتصاد ايران عصر صفوي « ،

 ١٣٩٤ )جمشيد و شهرام رمضاني 
 ٢١مجلۀ پژوه شهاي تاريخ ايران و اسال،م ش . 

، س فرنامۀ ويلسون در جنوب غربي ايرا ، ن ) ١٣٩٤( ويلسون، آرنولد تالبوت 
 ترجمه و توضيحات

 .شاپورخواست: علي دمحم ساكي، به كوشش فريبرز ساك يمهر، خرم آباد
  .يادوارۀ كتاب: ، رئيس نف ، ت تهران) ١٣٧٣( يعقوبي نژاد، علي 

  
Political Diaries of the Arab World: Persian Gulf 1904-1965 (1990-

1998), vol. 4, 5, England: 

Redwood Press ltd. 

www.petrophoto.ir 

British Petroleum Archive (1931), “Abadan in its Early Days”, Naft 7, 

ARC 176326, George 

Thomson, no. 4, July. 

British National Archive Fo 460/3 (1909), Mohammerah, November 3. 

British National Archive Fo 460/3 (1911), Mohammerah, March 29. 

www.historiae.org/abadan.as  
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   هيجدهم فصل

  
 درايران »کارگر« برآمدن نفت، صنعت

  
در » کارگر«صنعت نفت،برآمدن«درپژوهش ديگرخود بنام تورج اتابکی 

 : در باره  کارگران در صنعت نفت ايران  آورده است» اناير
ها اکتشاف و  ، بعد ازماه١٩٠٨مه  ٢۶درساعات اوليه يک روز بهاری،  

کوه  ۀهای حفرشده دردامن جستجودر جنوب غرب ايران باالخره يکی ازچاه
های يک معبد اشکانی قرار  تخت سليمان که در حوالی ويرانه ۀزاگرس در حوز

های سراسری  سازی، احداث لوله راه ۀتأسيسات گسترد. فت رسيدداشت به ن
 ۀهايی که توسع نفت، ساخت و سازيک پااليشگاه، ايجاد بنادر بارگيری و شهرک

شرکت نفت به دنبال آورد، راه را بر فصل نوينی بر تاريخ نيروی کار در ايران 
ان و بريتش شرکت نفت انگليس و ايران که بعدها به شرکت ملی نفت اير. گشود

های عشايری  پتروليوم تغيير يافت برای تأمين نيروی کار الزم نخست به حوزه
. و روستايی مناطق اطراف روی آورد که تهيدستان بسياری رادرخود داشت

پذيری در يک چارچوب  آنگاه اين نيروی کارتحت فرايند يک تطبيق و نظم
کارگر را در  ۀطبق ۀهای اولي صنعتی قرارگرفت که در نهايت هسته ۀگسترد

ترين پرولتاريای صنعتی و معدنی در  ترين و گسترده ايران تشکيل داد؛ قديمی
 ١.خاورميانه

 
سريع صنعت نفت و دگرگونی جمعيتی شهرهای نفتی با استخدام نيروی  ۀتوسع

                                      ً                           کارجديد برای صنايع رو به گسترش نفت عمال  بر کل مناسبات و ساختارهای 
با اين حال طولی نکشيد . ارهای اداری محلی تأثير نهاداجتماعی و دولتی وساخت

آمد  که روشن شد فرايند استخدام نيروی کار غير ماهر آنچنان هم که به نظر می
بها بود، تشويق مردان  ای که نيازهای انسانی کم و کم در منطقه. آسان نيست

  سنتی زندگی و روی آوردن به يک فضای صنعتی با  ۀجوان به ترک شيو
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 .        ً                                     های کامال  متفاوت کاری و ديسپلين کاری دشوار بود اسلوب
شود از طريق  هايی، در اين نوشته سعی می با درنظر داشتن يک چنين دگرگونی

بررسی وضعيت مادی زندگی روزانه کارگران ايرانی صنعت نفت و همچنين 
های آغازين فعاليت  العمومی محل کار در س ۀورود به جهان درونی تجرب

اين . شرکت نفت به درکی از زندگی کارگان ايرانی صنعت نفت دست يابيم
بررسی با استفاده از روايات کارگران و اسناد آرشيوهای شرکت نفت و سازمان 

های اوليه کارگران  هسته: های ذيل را مد نظر دارد اسناد ملی ايران پرسش
تشکيل شده بود و فرايند عملی استخدام، صنعت نفت ايران از ترکيب چه کسانی 

های شخصی آنها از چه قرار  ساختارهای استخدامی، عوامل استخدام و ارتباط
های کارگری  بود؟ برای حفظ و تداوم اسلوب استخدام واشتغال ازسوی واسطه

های سنتی وپيوندهای جمعی که بخش قابل  شد؟ شيوه چه نوع فشاری تحميل می
زمين ساخته بود، تا چه اندازه تغيير کردند؟  ۀرا وابست توجهی ازنيروی کار

تصور کارگران از کار مزدوری و نظم کاری در يک مقياس صنعتی چه بود؟ 
ترازهمه آن که کارگران خود را چگونه عضو يک طبقه پنداشته  و باالخره ومهم

 شدند؟ و ازسوی کارفرما، شرکت نفت و جامعه به طور کلی چگونه نگريسته می
 

   شناسی و سطوح و واحدهای تحليل مالحظاتی چنددرموردرويکرد نظری، روش
  

گذشته، انحصار نگاه اروپا و آمريکای شمالی محور بر تاريخ  ۀدر طول سه ده
نگاری کارگری توسط مطالعات رو به افزايش تاريخ کار در آفريقا، آسيا و 

ت صورت گرفته هذا تحوال مع. آمريکای التين تاحدودی زير سئوال رفته است
ـ  ٣ـ به استثنای ترکيه ٢از اين منظر درخصوص خاورميانه وبه ويژه ايران

رشد دانش و آگاهی نسبت به تاريخ کار در ايران از طريق . بسيار کند بوده است
اند  های جديد وبيشتر آثاری که درمورد تاريخ کاردرايران نگاشته شده ترويج داده

های کالسيک اروپايی و  ند مأخوذ از بررسیا های مبتنی بوده بر اساس شيوه
ِ                     آمريکای شمالی  تاريخ کار که در نيم  ۴.اند نخست قرن بيستم دست باال را داشته ۀ            

شود، فرض کار بر دو  در اين بررسی که بخشی از آن در اين فصل ارائه می
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در . مفهوم کار و ساخت طبقاتی: تحليل استوار شده است ۀ          ً      سطح متقابال  پيوست
گيری کاری  ل تمامی جوانب تحليلی کارمانند ترکيب قومی، شکلسطح او

دستمزدها و انضباط (، روابط کاری )ها، تعليم و کارآموزی استخدام، مهارت(
در حالی که . ، مهاجرت کاری، تحرک وادغام مورد توجه قرار دارد)کاری

رع های زا نشينان عشايری وگروه اکثر قريب به اتفاق نيروی غيرماهرازدل کوچ
ماهر را کارگران مهاجر  شدند، بخش اصلی نيروی کارماهر و نيمه استخدام می
برای بررسی تاريخ اوليه فرايند استخدام نيروی کار در صنعت . دادند تشکيل می

 :نفت ايران دو پرسش اصلی را بايد مد نظر قرار داد
 ر،الف ـ نيروی کارمحلی به چه صورت نيازموجودبه کارگرغيرماهر،نيمه ماه
 ...و ماهر را برطرف ساخت؟ اگراصوالچنين نيازی را برطرف کرده باشد ـ و 

محلی نيروی کار وجود داشت،  ۀهايی که از لحاظ عرض ب ـ با توجه به کاستی
 های داخلی نيروی کار چه شکلی به خود گرفت؟ مهاجرت

از طريق بررسی اين دو پرسش درعين لزوم توجه به تراکم جمعيت در سطح 
کشش : ذيل تقسيم کرد ۀتوان به سه مقول واردات نيروی کار را می ۀشيو محلی،

کشش تقاضا  ۀبرای مقول. سازمان يافته ۀتقاضا، فشار عرضه و وجود يک شبک
توانستند برای جذابيت  های کاريابی يا دواير استخدام می بايد آنچه را که واسطه

ِ  از فرايند اشتغال کارگر   بيشتر طرح خود ارائه کنند و ازآن مهمتر آنچه که بعد                      
 .داشت، بررسی کرد تحت استخدام را به استمرار کار وامی

                         ً                                  ازسوی ديگر فشارعرضه معموال  به وضعيت سياسی واقتصادی محل صدور 
های پيش آمده در ساختار اجتماعی ـ  دگرگونی. نيروی کار ارتباط دارد

سياسی از جمله های  های اقتصادی يا تنش اقتصادی، رشد نيروی کار، دشواری
کار  ۀفشار عرض ۀعواملی هستند که يا به تنهايی و يا به صورت پيوسته، نحو

مهاجرت که در  ۀسازمان يافت ۀوجود يک شبک ۀوباالخره مقول. دهند را شکل می
ً                 فرايند آن روابط شخصی نقش مؤثری را ايفا کرده وغالبا  عواملی ديگر چون                                                    

 ۵.دهند شعاع قرار میال کشش تقاضا و فشار عرضه را نيز تحت
گيری ساختاری طبقه کارگر در دو  در سطح ساختار طبقاتی به تحليل شکل

سطح افقی بيشتر به روابط ميان کارگران . شود سطح عمودی وافقی توجه می
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. معطوف است وچگونگی تأثير اشتغال درصنعت نفت بر هويت فرهنگی آنان
ای  دهای خويشی و قبيلههايی چون تأثيرصنعت نفت بردگرگونی پيون  پرسش

. کارگران که رفتاروعملکرداجتماعی آنها براساس آن استواربودرامد نظر دارد
ميزان تأثيرصنعت نفت برهدايت روابط شخصی ميان کارگران را نيز شامل 

 ۀگيری نوعی حس اراد اين که آيا پويش پرولتری گردانی به شکل. شود می
جر شد يا خير نيز از جمله ديگر شخصی و اتکاء برخوددرميان کارگران من

های اين سطح از تحليل است و اين که آيا اين فرايند به نوعی همبستگی  پرسش
کاری بر  ۀعالوه بر اين چگونگی تأثير تجرب. جمعی ميدان داد نيز به همچنين

                                                          ّ       ايجاد يک حس هويت جمعی طبقاتی و در عين حال، يک حس متقابل تف رد نيز 
 .مورد توجه قرار داد

های فرايند کار به عنوان يک وجه در خور  سطح عمودی تحليل به پيچيدگی
روابط چند سويه جوانب . توجه از تاريخ کار درصنعت نفت ايران توجه دارد

کاری را بين کارگران وبازيگران اصلی فرايند کار و اين که هر يک از عامالن 
 .گيرند مورد بررسی قرار داده است آن را چگونه به کار می

های کنترل کاری واين که هر يک از عامالن يعنی موجوديت  توضيح شيوه
متمرکز و مبتنی بر روابط  ۀالعاده پيچيد استعماری شرکت نفت؛ جوامع فوق

های بيرونی ودرونی از وجوه مميزه آنهاست؛ و يک  طبقاتی جوامع ايلی که تنش
ود اين عوامل را دولت متمرکز که در يک رشته روابط متفاوت با آن در تعامل ب

اگر چه هر يک از اين بازيگران . گنجد گرفتند درهمين زمره می به کار می
هايی که  توانستند در پيشبرد امورصنعت نفت نفعی مشترک داشته باشند شيوه می

گرفت؛ از  شد اشکال مختلفی به خود می از طريق آنها کنترل کاری اعمال می
وق فردی گرفته تا عواملی چون ترس، تحميل نوعی سياست گفتاری، پاداش وحق

های  به عالوه اين که کارگران صنعت نفت چگونه به شيوه. تهديد و خشونت
                               ً                       های متعارف و غيرمتعارف و احتماال  مقاومت در برابر شرايط  واکنش ۀاولي

  .متعارض دست يافتند نيز از ديگر نکات مورد توجه اين بررسی است
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  کشف نفت

 
ن نوزدهم ميالدی، کشف نفت به يکی از مهمترين وظايف در واپسين ايام قر

در حالی که . پيش روی مؤسسات بريتانيايی در سراسر جهان تبديل شده بود
نفتی جهان  ۀدومين حوز(نفتی باکو  ۀامپراتوری روسيه با در دست داشتن حوز

 ۶انرژی را دراختيار داشت ۀاين بازارجديد و رو به توسع) بعد از اياالت متحده
ها سخت درتالش بودند که با کشف منابع جديد نفت در سراسر جهان  انگليسی

ويليام ناکس دارسی، يک کارآفرين  ١٩٠١در مه . اين ترتيب رازيرسئوال ببرند
استراليايی بريتانيا با کمک سفارت بريتانيا درتهران توانست انحصار  ۀو تبع

وحاضر کردن برای تفتيش و تفحص و پيدا کردن و استخراج و بسط دادن «
در ] ... را... [گاز طبيعی و نفت و قير و موم طبيعی ... تجارت و نقل و فروش 

در مدت ... «به استثنای واليات شمالی کشور را » ...تمام وسعت ممالک ايران 
مستثنی داشتن واليات شمالی البته اقدامی بود در  ٧.کسب نمايد» ...شصت سال 

يک . اش روسيه تزاری ط ايران با همسايه شمالیجهت جلوگيری از تيرگی رواب
های غربی  سال بعد از اعطای اين امتياز گسترده، شرکت نفت نخست در بخش

کشوربه فعاليت دست زد ولی به دليل ذخاير محدود نفت در اين حوزه که با 
برداری  دارسی که دراين هنگام شرکت بهره ۀانتظارات آنها مطابق نبود، نمايند

کارهای خود را به خوزستان واقع در  ۀشد تصميم گرفت حوز ده میاول خوان
 .جنوب غرب کشور منتقل کند

مالی در  ۀدر پی تحصيل عايدات نفتی چشمگير و بعد ازيک رشته عمليات پيچيد
 ١۴لندن، شرکت نفت انگليس و ايران بر اساس کل امتيازات قرارداد دارسی در 

که شرکت نفت انگليس و ايران با  درحالی. درلندن تأسيس شد ١٩٠٩آوريل 
٢ای معادل  سرمايه ٠٠٠ ليره اکتشاف، توليد و بازاريابی نفت ايران را  ٠٠٠

دارشد، برای جلب رضايت و همچنين پشتيبانی سران بختياری يک شرکت   عهده
٣٠٠ای معادل  محلی نفت بختياری را نيز با سرمايه  .ليره تأسيس کرد ٠٠٠

ولت مرکزی ايران درعمل اقتدار چندانی بر آن نداشت، ای که د فعاليت درحوزه
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شرکت نفت را به اين نتيجه رساند که برای پيشبرد کارهای خود محتاج ايالت 
ها نه فقط از لحاظ تأمين  همکاری بختياری. محلی و به ويژه بختياری خواهد بود

نيروی امنيت شرکت نفت در برابر هر گونه دستبرد احتمالی بلکه از نظر تأمين 
 .کار نيز مهم بود

ها به بازار نفت خام يا پااليش آن،  بعد از کشف نفت، چگونگی حمل آن ازچاه
شرکت نفت تصميم گرفت . مهمترين موضوعی شد که شرکت پيش روی داشت

از آنجايی . پااليش نفت را افزايش دهد ۀتا جای ممکن سودآوری خود در حوز
توانست بازار جهانی را نيز  نفت می که خليج فارس دور از دسترس نبود شرکت

آبادان واقع در منتهی اليه جنوب غربی خليج  ۀجزير. دردسترس داشته باشد
نيز قرار داشت جايگاه مناسبی ) العرب شط(فارس که درجوار آبراه اروند رود 

کار  ١٩٠٩به همين جهت نخست دراکتبر . های نفتکش بود جهت بارگيری کشتی
در آن حدود آغاز شد و آنگاه در ژانويه سال بعد نيز کار احداث يک پااليشگاه 

نفت شروع شد که قرار بود محصول استخراج  ۀکيلومتر لول ٢٢٠احداث حدود 
 .های نفتی مسجد سليمان را به آبادان بياورد شده ازحوزه

  های شرکت نفت تعدادکسانی که دراين حوزه کار می درروزهای اول فعاليت
نفرحفار، چند آهنگر و مکانيک، يک حسابدار، يک ناظر  ده دوازده«از کردند

 ٨.کرد تجاوز نمی» حمل و نقل، يک طبيب، يک معاون و چند چاروادار محلی
. شدند                   ً                                         کارگران محلی معموال ازميان ايالت محل و به صورت فصلی استخدام می

های  فعاليت ۀکه با توسع ١٩٠٩با اين حال با فرا رسيدن روزهای پايانی سال 
فاری شرکت نفت، حمل ونقل خطوط لوله و همچنين سنگ بنای پااليشگاه نفت ح

در عرض . توأم شد، تعداد کارکنان اين صنعت نوپا افزايش چشمگيری يافت
نفر رسيد و  ۴۵٧های نفتی به  يک سال تعداد کارگران ايرانی شاغل در حوزه

د نيز به ترتيب به های نفت و آبادان اشتغال داشتن تعداد آنهايی که در بخش لوله
 .افزايش يافت ۵٩٠و  ٧٧٠

 
ماهر را  در آن روزهای اوليه نيروی کار هندی بخش اصلی نيروی کار نيمه

کارگران ايرانی در کنار امورمربوط به راهسازی و حمل و نقل . داد تشکيل می



ان دق ،        عا ا خ  ر ی   داد ی و  رو      ٦٥٩                                              ١٦       ت م

  

  

البته به . (گرفتند برداری قرارمی حفاری موردبهره ۀبيشتربرای کارهای ساد
مور بنايی، نجاری ونقاشی که برای آنها از کارگران ماهر اصفهانی استثنای ا

ايرانی ترکيب مليتی نيروی کار به  ۀهذا با گذشت ايام کف مع.) شد استفاده می
  ٩.تر شد تدريج سنگين

 
  استخدام کارگر برای صنعت نوپا

 
های اکتشافی  تا پيش از فوران نفت درمسجد سليمان هنگامی که هنوز بررسی

داشت، هر گونه نيازی به نيروی کار از طريق مذاکره با سران عشاير  جريان
بردشاو يکی . در گزارشی به قلم اچ ای ١٩٠٧در سال . شد بختياری تأمين می

مسجد  ۀاز مهندسان شرکت به کارگرانی اشاره شده است که برای احداث جاد
هايی که »ردردس«السلطنه بختياری اعزام شده بودند و  سليمان از سوی صمصام

اش در اشاره به روزهايی  های روزانه آرنولد ويلسون نيزدريادداشت.پيش آوردند
کرد از ارتباط  که در مقام يک افسر سياسی بريتانيا درآن حوزه فعاليت می

از طريق آنها برای تأمين «نويسد که  می»روسای عشايری جزء«معمول خود با 
مورد » زم و ديگر کاالهای محلیکارگر، دواب و حتی جو وعليق و همچنين هي

 ١٩٠٨درخالل رشته مذاکراتی که در سال  ١٠.کرد نياز شرکت نفت اقدام می
مقيم  ۀو پرسی کاکس نمايند) خرمشهربعدی(ميان شيخ خزعل، شيخ محمره 

به او تضمين داد که بدون «بريتانيا در خليج فارس صورت گرفت شرکت نفت 
با اين حال چنان که  ١١».خدام نخواهد شدهيچ ايلياتی است) شيخ خزعل( ۀاجاز

روشن شد در ميان تمامی مذاکراتی که برای استخدام نيروی کار جريان داشت، 
شرکت ازهمه  ۀوسايل وخدم کارهايی چون ترتيب محافظت ازتأسيسات،

 .دشوارتربود
بين سرکنسول بريتانيا در  ١٩٠۵عمليات مسجد سليمان، در نوامبر  ۀدر آستان

سران بختياری ازهردوخاندان ايلبيگی » سخنگوی اصلی«رداراسعد اصفهان وس
و ايلخانی توافقی صورت گرفت که بر اساس آن سران بختياری در مقابل يک 

شدند برای حفاظت از اموال شرکت در  ای متعهد می ليره ٢٠٠٠ ۀمقرری ساالن
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در  ١٢.خود قوايی را تشکيل و معين دارند ۀقلمرو بختياری از ميان طوايف تابع
ها مأمور شدند تا از سه نقطه  پی اين توافق يک گروه هشتاد نفری از بختياری

قراربرآن بود که خوانين بختياری . دارگردند های حفاری راعهده حفاظت ازمحل
عليق . به هر يک ازاين نگهبانان ساالنه بين پنجاه تا صد تومان دستمزد بپردازند

به زودی روشن شد که اين نگهبانان ١٣.کنندبايست فراهم  اسبان آنها را نيز می
ً       که صرفا  ازتيره حتی يک پول سياه نيزبه «دوروبرايلخانی بودند  ۀهای عمل        

» ها ديگر راه«بايست مايحتاج خود رااز  کردند ومی دريافت نمی» عنوان دستمزد
بود که در پی توافق شرکت نفت و سران  ١٩٠٩تنها درمارس  ١۴.تامين کنند

ليره  ٢۵٠٠ليره که از ۶٠٠ای معادل  رشد با اختصاص بودجهبختياری قرا
                                    ً شد نگهبانان مزبورحقوق خود را مستقيما   های پيش کسرمی شرکت ازترتيب سال

 ١۵.هايشان دريافت کنند از سرپرست
کم  ۀبا اين حال بعد از فوران نفت در ميدان نفتون مسجد سليمان که يک منطق

نيروی کاربه يکی ازمهمترين مسائلی  ۀجمعيت بود، موضوع استخدام گسترد
آرنولد ويلسون از آن روزها چنين . بدل شد که شرکت نفت درپيش روی داشت

نيروی کاردرخور توجهی ازهندوستان وبخش قابل توجه ديگری «: کند ياد می
شود و تعدادی هم ازبنادر خليج فارس و ترکيه  نيز از ساير نقاط ايران وارد می

 ١۶»).عثمانی(
نيروی کاردرصنعت نفت ايران مستلزم  ۀگيری اولي رو بررسی شکل ازاين

ترکيب نيروی کاری . ای به خوزستان است های درون منطقه بررسی مهاجرت
الشعاع مفاد امتياز دارسی  شدندتا حدودی تحت کاراستخدام می ۀکه درمراحل اولي

 .شود بود و برای بررسی بيشتر به جوانبی ازمفاد اين قرارداد اشاره می
عمله و فعله که در تأسيسات «قرارداد دارسی مقرر شده بود  ١٢ ۀبر اساس ماد
کنند بايد رعيت شاهنشاه باشند به استثنای اجزای علمی ازقبيل مدير  فوق کارمی

براساس اين توافق شرکت نفت انگليس و ايران ١٧»ومهندس و عماق ومباشرين
ـ بيشتر  وی مرزهای ايرانماهراز فراس در استخدام نيروی کار ماهرونيمه

برای نيروی کارغيرماهر نيزشرکت نفت بيشتربه . هندوستانـ آزادی عمل داشت
و رعايای بختياری بود  نشينان های نفتی که سرزمين کوچ نواحی مجاورحوزه
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. خورد کلی،مستثنياتی نيز به چشم می ۀبااين حال درسوابق اين قاعد. توجه داشت
السلطنه کميسردولت ايران در امور نفت به وزير  ديقای ازص برای مثال در نامه

عثمانی توسط شرکت نفت ياد شده  ۀمختار ايران در لندن ازاستخدام باربر تبع
آرنولد ويلسون که درآن زمان کفالت کنسولگری بريتانيا را برعهده  ١٨.است

تأمين نيروی کار خارجی برای «داشت در واکنش به اين موضوع به ضرورت 
اعراب محمره کشاورزانی بودند «او  ۀبه نوشت. نيز تأکيد نهاد» ير فنیامور غ

ً                                 که با صرف يک نيروی کارنسبتا  اندک، معاش چشمگيری از اراضی خود                             
                ً                                    ودر مجموع احتماال  در قياس با بسياری از ديگر کشاورزان . کردند کسب می

دشوار  برای تن سپردن به کارهای. ايرانی، از رفاه بيشتری برخوردار بودند
 ١٩».دهند چنين نيز نکنند تحت هيچ محذوری نيستند و ترجيح می

السلطنه و مالحظات ويلسون بيشتر به نوع استخدام شرکت نفت  اعتراض صديق
شد که اکثريت  خليج فارس مربوط می ۀهای جنوب غربی يعنی کران در حوزه

الی به های شم حال آنکه در بخش. دادند جمعيت آن را طوايف عرب تشکيل می
کوچ  نيروی کارغيرماهررا ۀهای نفتی مسجدسليمان،قسمت عمد حوزه سمت

 .دادند بختياری و کشاورزانی يکجانشين تشکيل مینشينان 
ها  زندگی بختياری ۀبرای درک بهترفرايند استخدام جا دارد ازساختارايلی و شيو

ها  تيارینشين جنوب غرب ايران، بخ در ميان عشايرکوچ. نيز سخنی در ميان آيد
. کردند ها سالی دو مرتبه کوچ می بختياری.دهند بزرگترين واحدايلی راتشکيل می

های خشک جنوب را ترک گفته به  هايشان دشت در اواخر بهارهمراه با رمه
ِ       ارتفاعات شمال  دامنه رفتند،  های برف گرفته زاگرس و مراتع سرسبز آن می             

ده شدن مراتع به سبب سردی هوا از ودراواخر پاييز نيز با پژمر. يعنی به ييالق
های جنوب، يعنی قشالق مراجعت  نو ارتفاعات را پشت سرگذاشته وبه دشت

 .کردند می
ها در خالل اين کوچ فصلی ايام ييالق رابيشتردرچادرهای خود سپری  بختياری

کردند ولی به هنگام رسيدن به قشالق در حوالی روستاهايی چون اللی و  می
يکی ازناظران عينی در . کردند ايی سنگی يا خشتی اقامت میه انبال درخانه

ساکنين اين قسمت از ايران که «: توصيف اين زندگانی ابتدايی چنين نوشت
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دار تشکيل شده بودند  نشينان رمه کرديم بيشتر از کوچ بايست در آنجا کار می می
 ها به دنبال علف حرکت بختياری. اول عشاير معروف بختياری ۀو دردرج

حوايج آنها اندک و ... کردند درچادرها يا کپرهايی ابتدايی زندگی می... کردند می
به پول نياز .                 ً                   ای ازاين نومعموال  برايشان محسوس نبود های زندگانی دشواری

داشتند بيشتر به شکل پاياپای صورت  چندانی ندارد واگرهم داد وستدی می
وچرو نيروی کار مورد نياز انسانی ک ۀبايست از اين تود شرکت می. گرفت می

 ٢٠».خود را تأمين کند
 ۀهای نخست قرن بيستم از سه مقول در اشاره به ساختار طبقاتی بختياری در سال

داران  داران که خوانين ايل بودند، رمه بزرگ رمه: توان سخن گفت عمده می
د و بز ای نداشتند و يا مايملک آنها به چند گوسفن متوسط، و آنهايی که يا هيچ رمه

ياد » عمله«                    ً                             در ايل بختياری معموال  از اين مقوله اخير تحت عنوان . محدود بود
به صورت جمع ـ » جات عمله«اين گروه ـ عمله به صورت مفرد و. کنند می

  شد که به نوعی نيازهای خدماتی را برطرف می شامل آن بخش ازافرادايل می
ها را در مقابل دستبردهای  رمهکردند عمل کننده ياکارگزارايل بودند؛ حفاظت از

خارجی و متقابال ترتيب دستبرد به مجامع غالبا يکجانشين اطراف نيز از جمله 
 .وظايف اصلی آنها بود

                   ً        اجباری نداشت، معموال  نظر به  ۀکوچ فصلی برای تمامی آحاد بختياری جنب
و  عشاير ـ. های گاه به گاه که وضعيت ييالق يا قشالق تعريفی نداشت خشکسالی

ً               غالبا  اعضای عمله، می توانستند ازخان اجازه بگيرند که همانجا بمانند و اين       
کار، شرکت نفت نيروی کار  ۀدرمراحل اولي. شد                ً        اجازه نيز معموال  صادر می

کرد؛ نخست در مقام  جات استخدام می غير ماهر خود را بيشتر از ميان اين عمله
کارگر راهسازی يا حمل و نقل مشاغلی چون کارگر دم دستی تشکيالت حفاری، 

 .های نفت واحداث پااليشگاه آبادان و بعدها نيز در نصب لوله
نشنيان بختياری و هم يکجانشينان زارع،  استخدام نيروی کار هم از ميان کوچ

البته برای . انجاميد ای فصلی داشت و معموال بيش از شش ماه به طول نمی جنبه
نداشت مسئله اصلی آن بود که چگونه اين فصلی  ۀشرکت نفت که عملياتش جنب

 .های فصلی حفظ کند نيروی کار استخدام شده را بر مبنايی فراتر از محدوديت
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کردند؛ ايلياتی به  تعداد اندکی برای شش ماه آمده و سپس مراجعت می... «
اين امر تا حدودی ازآب و هوا متأثر بود؛ حال اگر . اش وشهری به شهرش رمه

های  ک، تنها تعداد محدودی از عشاير در طول تابستان در کوهپايهنگوييم هيچ ي
با وزش نخستين بادهای گرم تابستانی، همراه با . گرم و شرجی مانده بودند

 ٢١».ماندند شان در جستجوی علف به ارتفاعات رفته و تا پاييز آنجا می های رمه
اری، نظمپذيری و های استخدام دائم، ارائه و پذيرش انضباط ک در کنار دشواری

شناسی نيز ازديگر مشکالتی بود که هم باعث گرفتاری کارفرما بود و هم  وقت
رف جلب ايلياتی به خدمت شرکت از طريق چشم «: موجب دردسر کارگر  ِ                                        ص 

توانست به دنبال آورد،  انداز يک دستمزد مرتب و آسايشی که اين دستمزد می
بايست اقداماتی اتخاذ  آنها نيز میبرای تحت استخدام نگهداشتن . کرد کفايت نمی

  ٢٢».شود
 

  های کارگری در مراحل نخست استخدام نيروی کار موقعيت واسطه
 

هايی که به استخدام درآمدند به تدريج به اين شيوه جديد زندگانی خو گرفته  عمله
اوليه نيروی کاری را تشکيل دادند که به  ۀو با تبديل به کارگرانی ثابت، هست

َ           سرکار از ف رم ن، يک مقول. ر ـ تلخيص سرکارگر ـ شناخته شدندعنوان سرکا  ۀ          ُ 
های شرکت نفت فقط به کارگران ماهر  ديگر کاری که در مراحل نخست فعاليت

استخدام نيروی کار برای شرکت از جمله . شد، متمايز بود اروپايی اطالق می
ياری اگر درروزهای نخست استخراج نفت اين خوانين بخت. وظايف سرکار بود

اصلی نيروی کار را  ۀکنند بودند که از طريق مذاکره با شرکت نفت، عرضه
سرکارها بودند که در کنار نظارت بر کارکرد  دادند، اينک اين تشکيل می

کارگران جديد، استخدام نيروی کار جديد را بر عهده داشتند و برای هر کارگر 
از اين رو در . داشتند کردند، پاداشی نيز دريافت می جديدی که استخدام می

گيری صنعت نفت در ايران، کارکرد افراد واسطه ـ  های نخست شکل سال
های اين صنعت  سرکارها ـ فقط به استخدام نيروی کار درجهت تأمين خواسته

رو به توسعه محدود نبوده، تأمين تبعيت آنها از اين وظايف جديدشان را نيز 
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کننده و هم در مقام سرکارگر  ام استخدامای دوگانه هم در مق وظيفه: شد شامل می
 .در مراحل بعد

روش استخدام نيروی کار ازطريق خوانين بختياری و سرکارها تا افتتاح 
آغاز و در  ١٩٠٩احداث پااليشگاه آبادان در اکتبر . پااليشگاه آبادان ادامه يافت

 ۀدر پی توسع ٢٣.برای نخستين بارمقاديری نفت پااليش گرديد ١٩١٢مه 
                    ً                                      های شرکت نفت ومخصوصا  بعد از احداث پااليشگاه، شرکت بر گسترش  عاليتف

فقط به کار نفت محدود «ها  اين فعاليت ۀحوز. کارهايش تصميم گرفت ۀدادن دامن
مالک کشتی و نفتکش و انواع ... فعاليت درمقام بازرگان، بانکدار،  ۀنبوده، اجاز

شعب، مراکز  ۀو توسع حق تأسيس خريد. شد معامالت کااليی را شامل می
ها، و همچنين خريد يا شراکت  ها، انبارها، باراندازها و کشتی تجاری، کارخانه

در  ٢۴».کرد نيز صادر شد ها کار می با هر موسسه يا فردی که در اين زمينه
 ۀکار جديد در محوط ۀيک چنين چارچوبی بود که اندک زمانی بعد يک ادار

 .پااليشگاه آبادان تأسيس شد
يان دادن به کار فصلی و تبديل آن به يک کار دائم از جمله وظايف مهمی بود پا

کار، با  ۀبرای تحقق اين امر ادار. کار جديد قرار گرفت ۀاين ادار ۀکه بر عهد
ای  ، خود نيز شيوه کاری موجود ۀتأکيد و توجه بر روابط پدر و پسری در شبک

برای نوعی کارآموزی ابتدايی « مشابه اتخاذ کرد واستخدام فرزندان کارگران را
 ٢۵.تشويق کرد» در خصوص استفاده از ماشين تراش و ابزار ماشينی ساده

ِ                                                   اين خط مشی ترجيحی  استخدام باعث پيدايش نوع جديدی از ترکيب انسانی در                  
 ۀشد و تأثير آن از حوز صنعت نفت شد که چندين نسل از کارگران را شامل می

جديدی را در ساحت عمومی شهرهای نفتی جنوب  ها فراتر رفته فرهنگ کارگاه
 .ايران شکل داد

جديد برای رساندن اين نفت  ۀميادين استخراج نفت و احداث خطوط لول ۀبا توسع
به تدريج جوامع جديدی در «های جديد به خليج فارس وهمچنين احداث راه

کار شکل گرفته و مسائلی چون بهداشت و مسکن نيز پديدار شدند؛  ۀعرص
ارهای اصفهانی و فلزکارهای دزفول و شوشتر با دستيابی به کار مستمر، به نج

 ٢۶».تدريج قرار يافتند
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نشينان و زارعين يکجانشين  کار برای استخدام نيروی کارهم از ميان کوچ ۀادار
آمدند در شهرهای  بختياری وهم ازميان نيروی کارغيربختياری که از شهرها می

آبادان و  ۀبخش اعظم تجهيزات پيچيد«. ار شدجنوب ايران دست به ک ۀعمد
شد،  ها کار می همچنين مسجد سليمان و اهواز توسط اين افراد و همچنين ايلياتی

ها برای کار با اين ماشين آالت،  ها، ايلياتی زيرا در حقيقت در قياس با شهری
 ٢٧».دادند تمايل و قابليت بيشتری نشان می

برای استخدام نيروی بيشتر حالتی تهاجمی اتخاذ کار ۀهای بعد ادار در خالل سال
های اقتصادی حاکم بر  شد و دشواری کرد که به عامل فشار عرضه مربوط می

های استخدام حتی مقامات رسمی  اتخاذ يک چنين شيوه. نقاط مبداء نيروی کار
شرکت نفت برای يافتن نيروی کار غيرماهر جهت . ايرانی را نيز نگران کرد

اش در آبادان برای شناسايی متقاضيان                     ً      ساخت و سازهای نسبتا  سنگيناشتغال در 
 .کار مأمورانی را به شهرهايی چون بوشهر و بندر عباس اعزام داشت

ای مشتمل  شد که با مهر يا اثر انگشت خود بر ورقه از متقاضيان کار خواسته می
اد بودند سو بر شرايط استخدامی خود صحه گذارند ولی از آنجايی که اغلب بی

از جمله شرايطی که . آنها رسيده بود اطالعی نداشتند ۀاز مفاد سندی که به صح
شد يکی نيزاين بود که اگر بخواهند از خدمت شرکت  در اين نوع اسنادمنظورمی

شان  نفت خارج شده ويا درعرض شش ماه مرخص شوند،به خرج خود به موطن
از شرکت طلب مسکن يا  توانستند مراجعت خواهند کرد و ديگرآن که نمی

 .سوخت مجانی نمايند
بعضی از اين کارگران به محض ورود به آبادان و مالحظه شرايط سخت کار و 

خواستند ولی در صورت پيش آمد يک  زندگی در آنجا وضعيت بهتری را می
ناپذير کاری خود، کار را به  های تخطی چنين وضعيتی شرکت مطابق با برنامه

درسازمان اسناد ملی عرايضی مالحظه . داد ی خاتمه میاخراج کارگر ناراض
ای و  شود به امضای جمعی ازاين کارگران اخراجی که بدون هيچ پشتوانه می

فاقد هر گونه امکانی برای مراجعت به موطن خود در اين شهر جديد نفتی 
هايی که افراد مستأصلی از اين دست  يکی از معدود گزينه. گرفتار شده بودند

العرب گذشته  از شط) های يک نفره  بلم(و داشتند آن بود که توسط هوری پيش ر
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در واقع دولت ايران بيش از  ٢٨.به صورت غير قانونی، بدان سوی مرز بروند
مرزی غيرقانونی بود و برای پيشگيری  هر چيزنگران اين گونه ترددهای برون

کارگران مهاجر  خواست در قبال                        ً               از اين گونه موارد معموال  از شرکت نفت می
  ٢٩.اخراج شده اعتدال بيشتری نشان دهد

 
  استخدام کارگران و نظم کاری

 
گيری صنعت نفت،  های نخست شکل گونه که پيشتر خاطر نشان شد در سال همان

يکی استخدام : عامل استخدام کارگران متضمن دو امرعليحده بود ۀکارکرد دوگان
ش و ديگری نيز تأمين همراهی و نيروی کارجديد برای اين صنعت رو به گستر

ای از مقررات کاری در يک چنين  پاره. تبعيت آنها از اين وظايف جديد
 .شد چارچوبی اعمال می

ِ      در مورد ترک کار  پاره گونه  ای از کارگران بعد از چند روز کار و بدون هيچ               
شرکت نفت برای فائق  ٣٠.شود های متعددی مالحظه می هشدار قبلی، گزارش

به . ر اين مسئله برای پرداخت دستمزدها مقررات جديدی را وضع کردآمدن ب
جای پرداخت روزانه دستمزد که در روزهای نخست به جای قران ايرانی به 

. شد، قرارشد هردو هفته يک بار پرداخت صورت گيرد هندی پرداخت می ۀروپي
عالوه . داين نخستين اقدامی بود که شرکت برای تداوم بخشيدن به کار اتخاذ کر

براين برای سرکار نگهداشتن کارگران، شرکت يک فروشگاه يا بازار محلی بر 
توانستند مايحتاجی چون غذا، لباس و تنباکوی  پا داشت که کارگران در آن می

برای جذابيت . نخستين اين مؤسسات درمسجد سليمان تأسيس شد. خود را بخرند
ن خدمات رايگان بهداشتی بيشتر کار درشرکت نفت تسهيالت ديگری نيز چو

 مورد اخير(شد های مشترک کارگری نيزارائه می يااقامت رايگان درخوابگاه
 .)صورتی دائمی نداشت

اگر . شد های نامطلوب هم استفاده می برای اعمال نظم و انضباط کاری از شيوه
چه درمنشورمقررات کاری شرکت نفت انگليس وايران به مواردی چون جريمه 

بيه بدنی اشاره نشده است ولی در آرشيو شرکت نفت اشاره به اعمالی نقدی يا تن
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 .از اين دست، کم و اندک نيست
که از يکی از  ١٩١١ژوئيه  ٢۴بر اساس يک گزارش محرمانه مورخ 

َ  های کاری ارسال شده بود هنگامی که يکی از  فرم ن حوزه های بريتانيايی به نام                                          ُ  
لوی يک کارگرايرانی را به دليل آن  کرد، با پرتاب  کار نمی» درست«که ِ                                  م 

کارگر مزبور باعث شگفتی  ۀواکنش خشمگينان. اش مضروب کرد لگدی به سينه
گاه پيش از اين يک بومی حتی جرأت نکرده بود  هيچ«مدير کارگاه شد، زيرا 

روی يک اروپايی دست بلند کند و به رغم تمامی معايبی که مانند تنبلی و غيره 
ها و حتی مشت و لگدی گاه به گاه، سر به زير  بال جريمهدارند، معموال در ق

بعد از اين واقعه، اسناد موجود از  ٣١».شد داشته و شکايت چندانی مطرح نمی
صدور هشداری ازسوی يکی از مهندسان اروپايی ـ مديری به نام آقای ريچی ـ 

قران جريمه معين شده بود که در  ۵٠«کند که درآن برای هر خاطی  ياد می
 ٣٢».شد صورت تکرار تعرض، دو برابر می

اعمال روز طوالنی کارواتخاذ معيارهای مدرن شمارش زمانی از ديگر جوانب 
بر اساس روايات آن دسته از . جديد نظم کاری بود که شرکت نفت پيش آورد

کارگران ايرانی که نخستين مجامع نيروی کار بومی صنعت نفت را تشکيل 
عمليات شرکت نفت برای کارگران يک روز کاری دادند، درمراحل نخست  می

ازکارگران ايرانی نيز همانند کارگران هندی يا اتباع . استاندارد وجود نداشت
رفت از طلوع  شد انتظار می نيز ياد می» ترک«عثمانی که ازآنها به عنوان 

ولی چند سال بعد، در . آفتاب تا هنگام غروب وهرهفت روز هفته را کار کنند
جنگ اول جهانی روز کاری ترتيب ديگری يافت؛ شش روز در هفته از  ۀآستان

نه تا دوازده ساعت در روز مطابق با شرايط فصل؛ از شش صبح تا شش بعد از 
شرکت نفت . ظهر در فصل زمستان و از شش صبح تا نه بعدازظهر در تابستان

ود در مراحل نخست کار، يکشنبه را به جای جمعه روز تعطيل معين کرده ب
. شد شنبه تا روز جمعه تعطيل محسوب می های بعد ازظهرپنج ولی در سال

زندگی شهری که تحت تأثيرمستقيم مدرنيزاسيون قرارداشت، هنوز روح و 
ای که هنوز از يک  کرد، درجامعه روان حاکم بر فرهنگ ملی را تعيين نمی

که ايام را شد  باالی اهل ادب و همچنين قشر عظيمی از زارعين تشکيل می ۀطبق
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توانست در  شمردند و نه دقايق يا ساعات، ساعت نمی به صورت روز و ماه می«
با توجه به فقدان ساعت  ٣٣».سودمند عملی نقش چندانی ايفا کند ۀمقام يک وسيل

کرد،  جيبی يا ديواری، آنچه کارگران را از نوعی نظم کاری در کارگاه آگاه می
 .شد ها نصب می برجبوق يا آژير بود که معموال باالی 

به صدا درآمدن بوق دو مرتبه در روز ـ صبح زود و اوايل عصر، بيانگر شيفت 
شد و شيفت  يک روز کاری به دو بخش دوازده ساعتی تقسيم می. نيروی کار بود

آمد فيدوس  بوقی که در صنعت نفت به صدا در می ٣۴.کاری نيز به همين ترتيب
بح وشش بعدازظهر به صدا در شد؛روزی دومرتبه، شش ص خوانده می

شنبه به دليل کوتاه بودن روز کاری، ظهر به صدا در  روزهای پنج ٣۵.آمد می
کارگران پااليشگاه صنعت نفت برای شرايط بهتر کاری  ١٩٢٩در سال . آمد می

های اين کارگران ـ  يکی ازخواسته. و دستمزد باالتردست به اعتصاب زدند
های نفتی را تشکيل  زارنفری که نيروی کارحوزهحدودنه هزارنفرازکل پانزده ه

دادند ـ کاهش ساعت کاری از ده ساعت به هفت ساعت در تابستان و هشت  می
نظر به اين که نيروهای پليس اعتصاب را در هم  ٣۶.ساعت درزمستان بود

  ٣٧.شکستند اين خواسته نيز معوق ماند
 

  عمله يا کارگر
 

نبال شد که با ترک مرتع يا روستای خود، ای د »عمله«تا اينجای کار سرگذشت 
ای به خدمت صنعت نفت درآمد و آنگاه با وارد شدن به يک  از طريق واسطه

توان نوعی  ولی آيا اين فرايند را می. نظم کاری متمايز، مزد بگير روزانه شد
 ۀتعبير کرد؟ اين مرتب» کارگر«به سطح باالتر » عمله«ارتقاء از سطح نازل 

شد مالحظه  بود يا واقعی؟ اگر واقعی بود، اين واقعيت را چگونه میجديد تخيلی 
 کرد و اگر هم تخيلی، اين وضعيت تخيلی باحضور واقعی چه پيوندی داشت؟

های  گيری و نمايندگی طبقه کارگر به مثابه حاصل مستقيم دگرگونی فرايند شکل
نگاری نيروی  داری پارادايمی است که تاريخ سرمايه ۀساختاری اقتصادی وتوسع

الشعاع قرار داده است، چه در شمال و چه در  کار بسياری از جوامع را تحت
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نگاری نيروی کار  در تاريخ. جنوب، و ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست
توان  برآمدن و نمايندگی طبقه کارگر را می ۀايران نيز اين پاراديم متعارف نحو

 ۀ درچارچوب آراء فرجامشناسان                                ً در نوع رواياتی مالحظه کردکه معموال  
توان به حکايت  می های آنان  دراشاره به نوع استدالل. اند ها ارائه شده مارکسيست

داری در اروپای غربی که  مناسبات سرمايه ۀذيل اشاره کرد؛ درپی رشد و توسع
عظيم صنايع سنگين و توليد انبوه کااليی را در دل خود جای داده بود،  ۀتوسع
رو به رشد اروپايی نه فقط برای دستيابی به بازارهای جديد بلکه  های قدرت

اقتدار خود  ۀبرای کسب مواد خام مورد نياز صنايع خود در صدد گسترش حيط
يک تقسيم کار جديد، آن  ۀحاصل فرايندهايی ازاين دست به ايجاد شالود. برآمدند

جهانی  ۀر شبکاز اواسط قرن نوزدهم ايران نيز د. جهانی منجرشد ۀهم درعرص
داری در آن  سرمايه ۀداری گرفتار آمد و تا اواخر آن قرن با شروع توسع  سرمايه

کارگر تبديل  ۀکشور و ادغام ايران دربازار جهانی، نيروی کار نيز به يک طبق
های  کارگر فقط از طريق نهضت ۀگيری آگاهی طبقاتی طبق با اين حال شکل. شد

رگران ايرانی در اوائل قرن بيستم آنها را ای حاصل شد که کا صنفی و سياسی
ای  اين گفتارهای باسمه ۀای که در ادام وآری اينچنين بود ـ به گونه. تجربه کردند

 ٣٨.خوانيم ـ که طبقه کارگر ايران پا به عرصه وجود نهاد می
تعريف متعارف، ساختارگرا و ذهنی از کارگر و «مع هذا نارسايی يک چنين 

يک برداشت محدود از «ای که زاخاری الکمن با تأکيد بر  نهبه گو» طبقه کارگر
ناميد، موضوعی است » توان نوعی تالش و تکاپوی واقعی چيزی که آن را می

 ٣٩.توان آن را زير سئوال برد که می
های  کارگردرمصر، اسلوب ۀگيری طبق شکل ۀزاخاری الکمن در بررسی نحو

های  کند؛ از جمله در نوشته ی میمشابهی را در تاريخ نگاری اين حوزه ردياب
او  ۀبه عقيد: بايست موضوع نقد قرارگيرد پيشين خودش که اينک می

به همان اندازه که ) گيری تمام طبقات در واقع شکل(گيری طبقه کارگر  شکل«
در مصر نيز . شود گفتاری نيز محسوب می ۀيک فرايند مادی است يک بر ساخت

در مقام » کارگر«به مثابه يک پيکر واحد و  ها طبقه کارگر همانند ديگر جای
تواند به صورتی مفيد در مقام يک محصول، يک اثر و نه  ذهنی می ۀنوعی پديد
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ِ       صرفا  يک عملکرد  مادی           ً    ً                                    مثال  کار روز مزدی در مؤسسات بزرگ در اثر (    
های راجع به هويت کارگری و  بلکه از طريق ارائه مقوله) داری سرمايه ۀتوسع

ـ به زبانی مجهز کرد ) ای مبهم است که در همه حال، مقوله(را ـ  طبقاتی، مردم
شان  که بتوانند با آن تجارب خود را سامان بخشيده و از جهان پيرامون و جايگاه

در آن و همچنين امکانات نهفته در آن، نه فقط يک درک بلکه انواع متعارضی 
خاص هم تلقی  های مختلف را فرا چنگ بياورند، حاصل نوعی گفتار از درک

ها هميشه حاصل تعارضاتی است که در خالل آن از  به عالوه اين مقوله. گردد
طريق ارائه يک طرز تلقی از خود، جامعه و جهان، نيروهای مختلف برای 
تحقق نوع خاصی از يک طرح اجتماعی ـ سياسی درصدد گردآوردن گروهی 

 ۴٠».آيند حول يک محور هويتی برمی
هر «کارگر در صنعت نفت ايران که  ۀگيری طبق شکل در مطالعه و بررسی

رويکرد » .شود اندازه فرايندی مادی است، يک فرايند گفتار هم محسوب می
بينم که نيروی کار فعال در اين حوزه چگونه بعد از يک  اصلی را در آن می

فرايند طوالنی که در خالل آن به استخدام درآمد و تحت يک نظم جدی کاری 
به تصور جديدی از خود به عنوان يک گروه مشخص با يک هويت  قرار گرفت

 .اجتماعی مشترک دست يافت
نگارانه از همبستگی گروه تلقی  توان ديدگاهی شمايل  يک چنين بازنمايی رامی

آورد و  ای که از طريق جدل فرهنگی زندگی روزمره آنها را گرد می کرد، پديده
گيری از  با بهره. های ديگر از هويت نهآن هم نه فقط از طريق شکل دادن به گو

گيری نوعی  اصطالحات مطرح شده از سوی ريموند ويليامز در اينجا ما با شکل
کنيم و در                                           ً               آگاهی عملی روبرو هستيم؛ نوعی آگاهی که عمال  آن را زندگی می

در کنار بررسی  ۴١.ايم شود آن را زندگی کرده تعارض با آنچه تصور می
تعلق به يک طبقه، طرز تلقی کارفرما ـ شرکت نفت ـ و کل  های فردی بازنمايی

ای  شناسايی آنها از اين بازنمايی اجتماعی و نوع تعريف و نشانه ۀجامعه و نحو
 .آورد نيز به همان اندازه اهميت دارد که به دنبال می

ها و اصطالحات خاص خود را پديد  با اين حال اين شناسايی، بازنمايی واژه
شد و هم  طالحات جديدی که هم از سوی کارفرما به کار گرفته میاص. آورد می
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دراين نوشته برای شناسايی .                     ً                 ازسوی نيروی کارمعموال  با هم تفاوت داشت
هايی مناسب  نخستين مقوله از اصطالحاتی که دراين عرصه مطرح شده عريضه

اتبات دوم نيز به مک ۀو برای مقول. ديده شدکه به امضای نيروی کار رسيده بود
صورت گرفته ميان دواير مختلف دولتی درايران و يا مکاتبات آنها با شرکت 

توان مراجعه کرد که گويای طرزتلقی آنها ازنيروی کار شاغل در  نفت می
 .صنعت نفت است

در يکی از نخستين مکاتبات صورت گرفته ميان کميسيونر نفت دولت و وزير 
وط به استخدام نيروی کار در صنعت مختار ايران در لندن راجع به مسائل مرب

نفت، در حالی که از نيروی کار غير ماهر که تنی چند از اتباع عثمانی را نيز 
شود در همان نامه از  ياد می) حمال(شد، به عنوان عمله يا کولی  شامل می

ً                                                     اصطالح کارگر صرفا  برای نيروی کار غير آسيايی ـ از جمله اتباع بريتانيا،                  
در خالل  ۴٢.قال وهمچنين تعدادی از اتباع عثمانی استفاده شده بوداستراليا، پرت

های بعد نيز کارفرما و دواير دولتی کماکان نيروی کار غيرماهر صنعت  سال
 ۴۴.ناميدند نفت را عمله و هراز گاه نيز کولی و تنديل می

نخست نيزدرمراحل اوليه حيات صنعت نفت نيروی کارخودرا در  ۀدر مقول
درميان . کرد حقيروجان نثارهمايونی ورعيت شناسايی می ۀبند همان حدود

ای مالحظه نشد که  های پيش از جنگ اول جهانی نمونه عرايض مربوط به سال
گونه که پيشتر خاطر  همان. در آن نيروی کارخود را عمله يا کارگر خوانده باشد

دولتی و آن                                    ً                       نشان شد در اين دوره اصطالح عمله صرفا  توسط کارفرما يا دواير 
هايی از نيروی کارغير ماهر مورد  هم برای قائل شدن وجه تمايز ميان بخش

ولی در ادوار بعد ازجنگ اول در بعضی از عرايض در اشاره به . استفاده بود
 ١٩٢۴ای که در سال  در عريضه. نيروی کار ازاصطالح کارگر نيز استفاده شد

صوری از شرايط کار و زندگی به مجلس شورای ملی ارسال شد، درکنارارائه ت
توصيف شده ) العاده دشوار و فراتر از تحمل شد فوق(در کارگران آبادان که 

 :بود، از نيروی کار به عنوان کارگر ياد شده بود
ً           اش غالبا  مردمان فلک ای است جمعيت و سکنه عبادان قصبه« ای هستند که  زده         

گرم خوزستان و بودن از نبودن کارترک ديار خود را نموده ودرآن هوای 
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نفت مشغول کارگری  ۀناخوشی درسالی نه ماه با ماهی سی روپيه حقوق در ادار
. نمايند اند وهرماه ازحقوق آنها به عنوان جرم يک مقداری کسر می گرديده

ً                                                               صراحتا  رئيس کمپانی اظهار داشته بود که ما هر گاه بخواهيم به قدر مخارج        
شود به بالد خودشان  تان که هوا گرم میکارگران حقوق بدهيم درايام تابس

 ۴۵».بر ما الزم است هميشه آنها را مقروض بگذاريم. نمايند مراجعت می
رياست مجلس شورای ملی درواکنش به اين عريضه از وزارت امور خارجه 
خواست که برای تضمين برخورداری کارگران شرکت نفت از حمايت و 

 .وگذار نکندرسيدگی دولت ايران از هيچ اقدامی فر
با فرا رسيدن مراحل نهايی جنگ اول جهانی، يعنی حدود ده سال بعد از کشف 

ای گسترده برای استخراج نفت  نفت در خوزستان، صنعت نفت که هم بر شبکه
تکيه داشت و هم يک پااليشگاه جا افتاده، اينک يک نيروی کار مختص خود 

شرايط کار و . دادند کيل میداشت که بخش اعظم آنها را کارگران غير فصلی تش
گيری يک هويت طبقاتی جديد در ميان  ، خود به شکل زندگی اين نيروی کار 

در زبانی که هم از سوی نيروی کار . پيشين ۀآنها ميدان داد؛ هويتی متمايزازعمل
اتخاذ شد و هم از سوی کارفرما اين نماد زبانی جديد ـ کارگر ـ جايگزين عمله 

  .کارگر جديد در صنعت نفت ايران متولد شد ۀبه تدريج طبق. شد
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  مآخذ و توضيحات

  
 ۶٠، گفتگو شماره » در ايران» کارگر«صنعت نفت، برآمدن « تورج اتابکی 

 
  :ها يادداشت

 
ِ      اين نوشته تحت عنوان  اصلی*.                    : 

From 'Amaleh (Labour) to "Kargar" (Worker) Recruitment, Work Discipline 

and Making of the Working Class in The Persian/Iranian Oil Industry" 

ِ     ای است از بخش اول کتابی به همين قلم و در دست نگارش با عنوان  صد  خالصه                                                           
 .سال تاريخ اجتماعی نفت ايران

تغيير قرن کارگران شاغل در صنايع ايران با اشتمال بر رقمی معادل  ۀدر آستان.  ١
 .دادند درصد از کل نيروی کار کشور را تشکيل می٠.٧نفر، حدود  ٢٣۵٠٠

Touraj Atabaki, Willem Floor and Nazanin Sadeghi, History of Labour 

Relations ١۵٢٠٠٠-٠٠. http://socialhistory.org/en/projects/history-labour-

relations-١۵٢٠٠٠-٠٠. 
طبقه کارگر در ايران "مورد های صورت گرفته در  بررسی«ويلم فلور  ۀبه نوشت.  ٢

 :بنگريد به" عالقگی کامل به اين موضوع بسيار اندک است و بيانگر يک بی
Willem Floor, "the Brick workers of Khatunabad: A striking record (١٩۵٣-

١٩٧٩)", International Review of Social History, (December ٢٠٠٣) p. ۴٢۶.  

 :جديد در تاريخ نيروی کار در عثمانی و ترکيه بنگريد بههای  برای بررسی.  ٣
TourajAtabaki and Gavin Brockett, (Eds.) Ottoman and Republican Turkish 

Labour History (Cambridge and New York: Cambridge University Press 

٢٠١٠). Ahmet Makal, Ameleden Isciye-Erken Cumhuriyet Donemi Emek 

Tarihi Calismalari (Istanbul: Iletisim Yayinlari, ٢٠٠٧); Donal Auataert, 

Miners and the State in the Ottoman Empire: The Zonguldak Coalfield, 

١٩٢٠-١٨٢٢. (Oxford: Berghahn Press, ٢٠٠۶); Donald Quataert, Ottoman 
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Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution (Cambridge 

University Press, ٢٠٠٢(  

 :برای يک بررسی جامع پيرامون تاريخ نگاری کالسيک نيروی کار بنگريد به.  ۴
Marcel van der Linden, and Lex Heerma Van Voss, "Introduction", in Lex 

Heerma van Vos and Marcel van der Linden, (eds.), Class and Other 

Identities: Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of European Labour 

History (New York: Berghahn, ٢٠٠٢) pp. ٣٩-١.  

۵  . Mirzanur Rahman, "Recruitment of Labour Migrants for the Gulf State: 

The Bangladeshi Case", ISAS Working Paper, Institute of South Asian 

Studies, National University of Singapore, (١٣٢), ۶ September ٢٠١١.  

دريای مازندران  ۀآبشوران در کنار ۀبرداری آزاد از ذخاير نفتی شبه جزير بهره.  ۶
درصد از کل نفت  ٩۵حدود  ۀبه سرعت آن حوزه را به توليد کنند ١٨٧٢در سال 

برداری از منابع  برای بهره سرمايه دولتی روس. مصرفی روسيه تبديل کرد
ً        زيرزمينی قلمرويی که در آغاز دست اندازی امپراتوری بر آن، صرفا  اهميتی                                                              
استراتژيک و نظامی داشت وارد کار شد و در اواخر قرن نوزده خط مشی نيرومند 

سريع صنايع داخلی و همچنين  ۀو دولت محور صنعتی سازی روسيه راه را بر توسع
های راه آهن در مناطق جنوبی  نی و گسترش شبکهطرح بزرگ معد ۀتوسع

 :بنگريد به. امپراتوری روسيه گشود

M.E. Fakus, The industrialization of Russia, ١٩١-١٧٠٠۴ (London, ١٩٧٢), 

pp. ۴۴-۴۶, and ۶۴-۶۶. 

نفر ٠٠٠/١٣ها جمعيت باکو از  حاصل از اين دگرگونی» شکوفايی نفتی«در اثر .  ٧
 ١٩١٧نفر در سال  ٠٠٠/٣٠٠و  ١٨٧٩نفر در سال  ٠٠٠/١١٢به  ١٨۵٩در 

١نفتی باکو از  ۀافزايش تعداد نيروی کار فعال در حوز. افزايش يافت نفر در  ٨٠٠
٣٠به  ١٨٧٢  :بنگريد به. نيز از ديگر تحوالت اين دوره بود ١٩٠٧نفر در  ٠٠٠

Encyclopedia of Islam, Cd-Rom edition (Leiden, ١٩٩٩.( 

٨  .R. W. Ferrier, The History of the British Petroleum, Vol. ١ (London: 

Cambridge University Press, ١٩٨٢) p. ١١۴. 

           ً ای که قريبا   وضعيت نيروی کار مهاجر هندی در صنعت نفت ايران در نوشته.  ٩
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 .منتشر خواهم کرد بررسی شده است
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و روش و ش« گان، ا A  وی زمان ق  ود ان دوم و اول ھ ر یک از ورداراز ر  در

ه درت ما ی، س ت وان ی خار ه اصالحات  د ان جا ن. زد ا ه آ ، س گا A ی 
ت تان روز آن یا گ ان، را ا ه سان ان ا د ی و ھا. د ت ان آ د ی را وا  رضا  دا

ی د یک خان واع ودارای در ظا د ی ھا ا گان ان. با A ت با ز ود د جاد را یکا د ا   د

ی ود د آن با ناء ی. د ھا  ا قالل ض و آزاد ان، ا د ی رده ا ده  د  اق وای ما
ی  ه  او. ود ١٢٩٩ ود ی، یاء د روزه  ١٠٠ یاه کا با س دو ما با. د گ وز با گ  با و ا
دار »  م ی حم ن«  ا ی یان ت، ناس ون ا ی ت قام و ی دار ب ا  وز

گان م وز. یا A ،ه دون درت خ از ا د، رت س ر ر بال را روش و  ز ان ب  ی د
  . د

دو  و داور و رت   ، ش  ور   ، ی  و  ،.... ون 
با   غا
ً

ا        ی  ی دی را  اراو  د ود  د و 
د و از  یازات«و ی » ا ر«د د» ر و ی  د   . وردار  ی دار ود را از  تار  ز  و ر نان،  ا

د ه  ی یا ما ط ا واده و  ود و ارزش  Authority)(آ . خا ی  ه  وکا دن زور،  کار 
دد ی  ی. اول  یاد واده و  ی   یاد خا ی و د صادی و  ی و ا وق ایا رام   ساس آزادی و ا

د ه  ه  اساس آ سازمان یا ت ب ه  ل ن ده و  ف  دی    ».ی

  

 

  

 فاطمی –انتشارات مصدق 


