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اشاره

سیدضیاءالدین طباطبایی ،از کودتای  3اسفند تا داللی زمین برای صهیونیستها

مرد مرموز
تاریخ معاصر

قزاقها توسط احمدشاه ،مشيرالدوله استعفا كرد
و رياس��ت قزاقها را انگليسيها برعهده گرفته و
فرماندهي آن را برعهده رضاخان گذاردند .طبق
برنام�� ه قبلي با همكاري رضاخان و س��يدضياء،
نيروهاي قزاق از قزوين به تهران آمده و كودتاي
س��وم اس��فند 1299ش��كل ميگيرد .در ستاد
مشترك «ضياء -رضا» حكم دستگيري  60نفر
از افراد با گرايشهاي مختلف از جمله سيدحسن
مدرس تا صارمالدوله صادر ميش��ود .روز چهارم
كودتا ،رضاخان با لقب سردارس��په ،رياست قزاق
و س��يدضياء نیز حکم نخس��توزيري خود را از
احمدشاه قاجار دریافت میکنند.
س��یدضیاء پس از تش��کیل کابین��ه خود در
اسفند 1299با اقداماتی همچون لغو قرارداد که
خود از طرفداران آن بود ،سعی کرد مقبولیتی
بی��ن مردم برای خود کس��ب کن��د ،هر چند
اقدامات و اسناد موجود بیانگر ارتباط مستقیم
وی ب��ا انگلیس در جهت تأمی��ن غیرعلنی و
غیرمستقیم منافع آن کش��ور بوده است .وی
ک��ه رضاخان را وزیر جن��گ دولت خود کرده
بود ،س��رانجام پس از ح��دود  90روز فعالیت،
 4خرداد  1300سقوط کرد .كابينه او بهعنوان
ي��ك دول��ت انقالب��ي ،اصالح��ات اقتصادي،
فرهنگي ،لغو قرارداد 1919م و تشكيل ارتشي
نيرومند را در رأس برنامههاي خود قرار داد اما
به علت دستگيري بسياري از مخالفان ،كابينه
وي به «كابينه سياه» شهرت يافت .درباره علل
سقوط دولت وي داليلي قطعي نمیتوان ارائه
داد اما جنگ قدرت بين رضاخان و سيدضياء
و ترجيح رضاخان توسط انگلستان به دليل نوع
عملكرد وی از جمله داليلي اس��ت كه توسط
عدهای از صاحب نظران بيان شده است .برخي

میشد .تشکیل «اتحاد جراید ملی» واپسین اقدام
سیدضیاء بود که شامل روزنامههایی چون وظیفه،
کاروان ،کانون ،حور ،کشور و اقدام ،بود.
■■ بازداشت سیدضیاء
پ��س از پای��ان دوره چهارده��م مجلس در
اس��فند 1324به بهانههای «اق��دام علیه امنیت
عمومی کشور» و «حیف و میل اعانات مربوط به
زلزلهزدگان گرگان» ،قوامالسلطنه که بهتازگی از
روسیه بازگشته بود ،موقتاً او را از صحنه سیاسی
کش��ور خارج کرد اما واقعی��ت امر مخالفتهای
وی ب��ا دول��ت روس و حزب توده ب��ود ،چرا که
احمد قوام پس از نخستوزیری به دنبال بحران
آذربايجان عدهاي از عوامل مش��هور انگليس��ي
را دس��تگير و زنداني کرد .هرچند پس از مدتی
در  27اس��فند  1325به دلیل کس��الت از زندان
آزاد ش��د .همچنین گزارشهایی نیز از س��ازش
بي��ن اين دو نفر به منظور جلب نظر انگليس در
س��ال  1327ارائه شده است .سیدضیاء به دنبال
ترور «رزمآرا» توس��ط «خلیل طهماس��بی» در
 16اس��فند 1329با جلب نظر ش��اه و انگلستان
زمینه را برای نخستوزیری خود فراهم میدید؛
اما ب��ه دلیل مخالفت نماین��دگان مجلس و نیز
افکار عمومی نسبت به وی به دلیل سیاستهای
«انگلیسدوس��تی» او فراهم نش��د .س��یدضیاء
که همچنان صحنه را ب��رای حضور خود فراهم
میدید ،تالش مجدد خود را برای کس��ب مقام
نخس��توزیری آغاز کرد .پ��س از تصویب نهایی
طرح ملی ش��دن صنعت نفت در مجلس ملی و
مجلس س��نا در  29اس��فند 1329که «حسین
عال» نخس��توزیر وقت در مقابل اوضاع متشنج
دوام نی��اورده بود ،دربار پهلوی دوم و انگلس��تان
درص��دد بودن��د برای پیش��برد اه��داف خود و
به شکس��ت کش��اندن طرح ملی شدن صنعت
نف��ت ،س��یدضیاءالدین طباطبایی را بر مس��ند
نخستوزیری بنش��انند اما از سوی دیگر محمد
مصدق که مجل��س او را بهعنوان نخس��توزیر
پیشنهاد داده بود ،برخالف دفعات پیشین ،بدون
هیچگونه ش��رطی ،نخس��توزیری را پذیرفت و
طرح دربار و انگلستان که هرگز گمان نمیکردند
مصدق پس��ت نخس��توزیری را در این شرایط
حس��اس بپذیرد ،با شکس��ت مواجه شد .وی در
ش فراوانی برای ساقط کردن
سال 1340نیز تال 
دکتر علی امینی به عم��ل آورد که به موفقیتی
دست نیافت.
■■ مزرعهداری یا سیاست پنهان سیدضیاء
سيدضياء که پس از آزادی از زندان در ائتالف
با ديگر احزاب و دستجات سياسي از جمله حزب
توده كه خود از مخالفان آن به شمار ميرفت ،به
علت مخالفت نمايندگان مجلس و افكار عمومي
نتوانس��ت به طور رسمی منصبی به دست آورد،
مواضع سیاس��ی خود را از مداخله مس��تقیم به
سیاست پنهان تغییر داد .او تا پایان عمر ارتباط
خویش را با دربار و سیاست حفظ کرد .سیدضیاء
پ��س از تغییر روش سیاس��ی خ��ود در مزرعه
بزرگ خود در بوئین زهرای قزوین و سعادتآباد
تهران به کش��اورزی و دامداری مش��غول شد اما
همواره منزل وی محل تجمع مقامات کش��وری
و وابستگان سیاس��ی و مطبوعاتی خارجی بود.
هر هفته نیز به حضور ش��اه رفته ،به وی مشاوره
میداد .سیدضیاء که گفته میشود در سالهای
پایانی عمر خود در روستای خود ،اهللآباد قزوین با
یک��ی از زنان محلی ازدواج کرده و از وی صاحب
 2پسر و یک دختر شده بود ،سرانجام  7شهریور
 1348در  80س��الگی ُمرد و در شاه عبدالعظيم
حسني شهرري دفن شد.
خالصهای از مقاله منیره شریعتجو،
پژوهشگر و نویسنده تاریخ
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اگر قرار باشد در عصر پهلوی چند شخصیت
پش��ت پرده و اصلی را نام ببریم که رفتار آنها در
فضای سیاسی ایران تاثیرات عمیق گذاشته است،
قطعا یکی از آنها «س��یدضیاءالدین طباطبایی»
اس��ت که اتفاقا کمتر در تاری��خ از او صحبت به
میان آمده اس��ت و جز ی��ک عکس و چند خط
در کتابهای تاریخ دوران دبیرستان درباره نقش
او در به قدرت رس��یدن رضاخان چیز بیش��تری
نیست؛ حال آنکه سیدضیاء همچون «محمدعلی
فروغی» مرد پشت پرده تاریخ بوده است.
■■سیدضیاء در یک نگاه
س��يدضياءالدين طباطبای��ی در تابس��تان
 1268خورش��یدی در شيراز متولد شد .پدرش
سیدعلیآقا یزدی از خطبای مشهور عهد مظفری
است .سیدعلیآقا زمان مشروطه تنها در چارچوب
اقدامات مظفری با مشروطهخواهان موافق بود؛ اما
بعدها در صف مخالفان مشروطهطلبان و همرزم
شیخ فضلاهلل نوری قرار گرفت و حتی در دوران
اس��تبداد صغیر به ساری نیز تبعید شد .مادرش
نیز دختری شیرازی بود که پدرش در سفری به
شیراز با وی ازدواج کرد و سیدضیاء نیز نخستین
فرزند وی بود .عدهاي او را مظهر بيگانهپرس��تي
در راستاي منافع انگلستان میدانند كه در مواقع
لزوم از او بهعنوان يك مهره بيش��ترين استفاده
را ميب��رد .بهعنوان نمونه در زم��ان عقد قرارداد
1919م در کابين��ه وثوقالدوله كه انگلس��تان را
ش��ريك مس��ائل مالي و نظامي ايران و استقالل
مملكت را دچار خدشه کرد ،وي يكي از حاميان
اين قرارداد بود و آن را «رستاخيز نو ايران» خواند
ي دوران وزارتش
و این دقیقاً برخالف موضعگير 
ب��ود كه آن را هماهنگ با سياس��ت انگلس��تان
ميدانند .برخي ديگر او را بهعنوان فردي انقالبي
و آزاديخ��واه كه ه��ر چند ممكن اس��ت داراي
اشتباهاتي باشد ،ميستايند.
■■ از پناهندگی در سفارت بلژیک تا رایزنی
فرهنگی و سیاسی برای انگلیسها
سیدضیاء تحصیالت مقدماتی خود را توسط
معلم��ان خصوص��ی در منزل فراگرفت س��پس
با ورود به مدرس��ه ثری��ای تبریز عالوه بر دروس
جدید ،زبان روس��ی را نی��ز فراگرفت .پس از آن
به ش��یراز رفته ،عالوه ب��ر تحصیالت مذهبی به
فراگیری زبانهای فرانسه و انگلیسی نیز پرداخت.
س��یدضیاء از دوران بلوغ تعارض��ات رفتاری
زی��ادی داش��ت .او گاه هيأت و ش��كل ظاهري
خوي��ش را تغيير م��يداد؛ لباس روحان��ي را از
ت��ن درمیآورد و با کت ،ش��لوار و پاپیون و کاله
در مألعام حاضر میش��د و ب��ه تفریحاتی چون
موسیقی ،شکار و  ...میپرداخت.
در  15س��الگي همزمان با مش��روطهخواهي
مردم ،به ش��يراز رفت و فعاليت سياسي خود را
با حمايت از مش��روطه با روزنامهنگاري آغاز کرد
که البته هر چند يكبار به علت توقيف ،به تأسيس
روزنامهاي ديگر اقدامکرد .وی در  17س��الگی با
همکاری دایی خود در اس��فند  ،1285نشریات
«اس�لام» و کمی بعد «ندای اسالم» را در شیراز
منتشر کرد و به حمایت از مشروطه پرداخت .با
توقیف نشریه ،سیدضیاء که جان خود را در خطر
میدی��د ،با تغییر لباس به همراه هیأت تحریریه
خود به تهران آمد .وی که در مش��روطه کمتر به
جنبههای «مشروعه» آن توجه داشت ،در هجرت
بزرگ علما و تجار به شهر قم در مرداد 1285خود
را در صف آنان قرار داد.
دیگر اق��دام وی بمبگذاری توس��ط یکی از
عواملش در مغازه حاجمحمداس��ماعیل ،نماینده
دوره اول مجل��س و هوادار محمدعلی ش��اه بود
که انفجار بمب کش��ته شدن بمبگذار را در پی
داشت و منجر به فرار وی شد .او با پناهندگی به

سفارت بلژیک راهی خارج شد .همچنین بار دیگر
که به علت بمبگذاری در منزل «شعاعالسلطنه»
برادر محمدعلی شاه تحت تعقیب قرار گرفته بود،
به سفارت انگلیس و سپس عثمانی پناهنده شد
که مورد قبول واقع نش��د .سرانجام پس از  6ماه
پناهندگی در سفارت اتریش با صدور فرمان عفو
عمومی محمدعلی شاه از س��فارت خارج شد و
به همکاری با مش��روطهخواهان تهران در تیرماه
1288پرداخت.
وی از مه��ر 1288به انتش��ار نش��ریه «ندای
اس�لام» دست زد .نشریه «شرق» هم که هزینه
آن توسط زرتشتیان و ارامنه تأمین
میش��د ،به دلیل اهانت به مجلس
دوم توقیف ش��د .روزنام��ه برق نیز
که پس از آن انتشار یافت با دالیلی
مشابه توقیف شد و سیدضیاء که به
زندان محکوم ش��ده ب��ود ،با تالش
عدهای از مشروطهخواهان آزاد شد و
به خارج از کشور رفت .او  2سال در
فرانسه و انگليس ماند و به تحصيل
زبان انگلیسی و فرانسه ادامه داد .این
در حالی است که هزينه تحصيالت
وي توسط «اتحاديه دوستي ايران و
فرانسه» تأمين ميشد.
در همین دوران که وی در خارج
به س��ر میبرد ،با شرکت در جشن
تاجگ��ذاری «ژرژ پنج��م» بهعنوان
نماینده مطبوعات ایران ،از س��وی
دیپلماته��ای انگلیس��ی بهعنوان
مش��اور ،رایزن فرهنگی و سیاس��ی
مورد توجه واقع شد.
■■ سیدضیاء از موافقت بیچون
و چرا با  1919تا مخالفت تمامقد
با آن
س��یدضیاء در آستانه اولتیماتوم
روس و انگلی��س وارد ایران ش��د و پس از مدتی
روزنامه «رعد» را با کمک مالی سفارت انگلیس
منتشر کرد که ابتدا حامی روسها و سپس مدافع
انگلستان شد .یکی از عوامل این تغییر موضع را
در کمکهای مالی سفارت انگلیس به این روزنامه
میتوان یافت .سیدضیاء در سال 1296ش جهت
ارس��ال مش��اهدات خود از آثار انقالب بلشویکی
روسیه به وزارت امور خارجه ایران ،به این کشور
س��فر کرد اما پس از هرج و مر ج ناشی از انقالب
اکتبر 1917م به ایران بازگشت.
در سراس��ر تابس��تان  ۱۲۹۸خورش��یدی
(برابر ماهه��ای ژوئن ،ژوئیه و آگوس��ت )۱۹۱۹
گفتوگوهای مربوط به بس��تن پیم��ان ،1919
بر اس��اس مواد تنظیمش��ده از لندن ،در ییالق
«پسقلع��ه» ته��ران که نقط��های دن��ج و آرام
بود ،با وزیرمختار بریتانیا و مش��اوران سیاس��ی
وی در جری��ان بود .محارم ایرانی این جلس��ات
عالوه بر شخص احمدش��اه قاجار ،عبارت بودند
از :میرزاحس��نخان وثوقالدوله (نخس��توزیر)،
صارمالدوله اکبرمیرزا قاجار (وزیر دارایی ،پس��ر
شاهزاده س��لطان مس��عودمیرزا ظلالسلطان)،
نصرتالدوله فیروزمیرزا قاجار (وزیر دادگستری،
پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما)
و میرزاعلیخان منصورالملک (رئیس اداره بریتانیا
در وزارت امور خارجه [علی منصور که در قضایای
سوم شهریور  ۱۳۲۰نخستوزیر ایران بود]) .اما
ش��خص وزیر امور خارجه (علیقلیخان انصاری
مش��اورالممالک) که باید در تمام گفتوگوهای
مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت داشته
باش��د ،از همان آغاز کار به این جلس��ات دعوت
نشده بود ،در عوض روزنامهنگار؛ سیدضیاءالدین
طباطبای��ی که مدیر روزنامه رع��د و رابط اصلی

سفارت بریتانیا و نخستوزیر بود ،در تمام مراحل
مذاکرات و در جلسات محرمانه شرکت داشت.
طی این روزها جس��ته و گریخته اخباری در
روزنامههای رعد و ایران منتشر میشد که چندان
مه��م جلوه نمیک��رد ولی پس از اعالم بس��تن
قرارداد که مشخص ش��د تمام مذاکرات مربوط
به آن در ییالق پسقلعه صورت میگرفتهاست،
اهمیت اینگونه خبرهای کوچک به ناگاه روشن
شد.
مسیر مثبت نش��ان دادن این قرارداد ننگین
در فضای رس��انهای آن روز ایران را س��یدضیاء و
روزنامه «رعد»ش برعهده داش��تند؛ چه وی در
مطلبی  1919را «رستاخيز نو ايران» خواند و این
ي دوران وزارتش بود كه
دقیقاً برخالف موضعگير 
آن را هماهنگ با سياست انگلستان ميدانند.
■■ سیدضیاء و دولت کودتا
ارتباط سیدضیاء با وثوقالدوله و خصوصیات
وی که توجه انگلیس��یها را ب��ه وی جلب کرده
بود ،باعث شد او به «کمیته آهن» که به کوشش
سازمان جاسوس��ی انگلیس جهت حفظ منافع
انگلیس در ایران و انجام کودتا تش��کیل ش��ده
ب��ود ،راه یابد .وی در رأس این س��ازمان س��ری
که متش��کل از رجال مختلف ایرانی و انگلیسی
بود ،قرار گرفت و رابط جلس��ات آن با وزیرمختار
انگلیس و دیگر عوامل اطالعاتی انگلیس در تهران
بود .با فراهم ش��دن شرایط ،انگلستان با انتخاب
س��یدضیاء بهعنوان چهره سیاس��ی و رضاخان
بهعنوان چهره نظام��ی ،کودتای خود در ایران را
عملی کرد .بدین صورت که با عزل فرمانده روس

دیگر ،داليل سقوط كابينه وي را نداشتن حزب
و جمعيت ،نداش��تن س��ابقه ملي ،سوء انتخاب
اش��خاص و حبس کردن و زنده گذاش��تن افراد
مش��هور و رنجاني��دن رضاخان و نی��ز نارضایتی
انگلستان از برخی اقدامات وی ،همچون برقراری
ارتباط با روس��یه عنوان کردهان��د .عالوه بر اینها
با توجه به رابطه عمیق س��یدضیاء با انگلیسیها
یکی از اقوال مش��هور آن است که نخستوزیری
وی و پس از آن سقوط دولت و تحویل دولت به
رضاخان همه برنامههایی بوده که س��یدضیاء در
پس پرده با انگلیس��یها طراحی کرده و تنها او
بازیگری قاهر برای این نقش بوده است.
■■ س�قوط کابینه پایان فعالیت س�یدضیاء
نبود
سیدضیاء پس از کنار گذاشته شدن از صحنه
سیاس��ت با دریافت مبلغی پول ،در حالی که به
خارج از ایران تبعید شده بود ،ساکن ژنو شد و در
حالی که روزگار را به سختی میگذراند ،در سال
1310به دعوت «حاجاالمین الحس��ینی» مفتی
اعظم فلس��طین که جهت برگزاری کنگرهای به
منظور مقابل��ه با افزایش مهاج��رت یهودیان به
فلس��طین دعوتنامههایی برای بسیاری از رجال
دولتی و غیردولتی جهان و از جمله س��یدضیاء
ارسال کرده بود ،بدین سرزمین رفت .سیدضیاء
توانست ریاست کنگره را عهدهدار شود ،لذا پس
از  2هفته اقامت جهت س��اماندهی امور خود به
س��وییس بازگش��ت و در به��ار 1311دوباره به
فلس��طین رفت .در  8ماه اقام��ت خود اقداماتی
همچون تأسیس کمیتههای ملی کنگره و ایجاد
ش��عب در برخی کش��ورهای عربی
انجام داد و بار دیگر به اروپا بازگشت.
وی دوب��اره در س��ال 1314ب��ه
فلسطین بازگشت و تا سال 1322در
آنجا اقامت گزید .وي متهم است در
زمان سكونت در فلسطين بهعنوان
يك فرد مسلمان در خريد زمينهاي
فلسطينيان و فروش آن به یهودیان
ت نقش داشته است.
صهيونيس 
■■ س�یدضیاء در عص�ر پهلوی
دوم
پس از وقایع ش��هریور 1320در
پی اش��غال ایران و س��پس سقوط
سلطنت رضاشاه پهلوی ،انگلستان
ک��ه به دلی��ل سیاس��ت انگلوفیلی
س��یدضیاء همچنان ب��ه وی تمایل
داش��ت ،در مواق��ع ل��زوم از وی
استفاده میکرد .س��یدضیاء هفتم
مهر 1322با هدایت س��ازمانهای
انگلیس��ی به ایران وارد ش��د .گفته
میش��ود یکی از اهداف انگلستان از
بهکارگی��ری مج��دد وی در صحنه
سیاسی ایران اس��تفاده از نفوذ وی
در میان ایالت و شوراندن آنها علیه
آلمانها در صورت اش��غال ایران طی جنگ دوم
جهانی بود .بدین ترتیب دور جدید فعالیتهای
انگلوفیلی س��یدضیاء ب��ا حض��ور وی بهعنوان
نماینده م��ردم یزد در مجل��س چهاردهم که با
وجود مخالفتها رأي اعتماد را كس��ب ميکند،
آغاز ش��د .وی در مقطع نمایندگی مجلس اقدام
به چاپ نشریه «کاروان» و سپس روزنامه «رعد»
کرد که سیاست آن ش��دیدا ً ضد اتحاد جماهیر
شوروی و حزب توده بود .تأسیس حزب «وطن»
و س��پس حزب «اراده ملی» در بهمن  1323از
دیگر اقدامات او ب��ود .ارگان حزب اراده ملی نیز
روزنامه «رعد امروز» بود که در سال 1324جای
خود را به نشریه روستا داد .روزنامه «اراده فارس»
در ش��یراز نیز زیر نظر حزب اراده ملی منتش��ر

سعي كنيد تا سر در لجن فرونرويد!

رضاشاه در آغاز س��لطنت خود سعي داشت
ش��خصيتهايي را كه ممكن بود در آينده با وي
به مخالفت برخيزند ،به نحوي فريب دهد و آنها
را با خود همراه س��ازد .يكي از افرادي كه با ش��اه
ش��دن او مخالفت ميورزيد ،محمد مصدق بود.
رضاش��اه در س��ال  1305خورشیدی سعي كرد
او را در كابينه نخستوزير خود مستوفيالممالك
وارد كن��د اما مصدق كه ميدانس��ت رضاش��اه
ديكتات��وري بيش نيس��ت و وزارت در حكومت
او به معناي از دس��ت دادن ش��خصيت و آزادي
اس��ت ،قب��ول نك��رد .او خ��ود در اينب��اره در
 27مهرماه  1329در مجلس شوراي ملي گفت:
«وقتي در ش��هريور سال  1305شمسي مرحوم
مستوفيالممالك ميخواست رئيسالوزرا بشود ،به
منزل من آمد و هر قدر اصرار كرد وزارت خارجه
را قبول كنم ،نپذيرفتم .ايش��ان وارد كار شدند و
پس از مدتي كه اخالقش��ان با ديكتاتور نگرفت،
از كار كنارهگيري كردند ،زيرا نظر ش��اه اين نبود
كه با مستوفيالممالك و امثال او همكاري كند،
بلكه مقصودش اين بود كه به جامعه بفهماند من
آن كسي هستم كه مستوفيالممالك و امثال او
به من تعظيم ميكنند .مرحوم مستوفيالممالك
قبول كار نمود و طولي نكشيد كه از كار بركنار شد
و حاج مخبرالسلطنه هدايت به جاي او منصوب
شد و من براي ديدن وي به خانه خواهرشان رفتم.
ميدانيد در آنجا ب��ه من چه گفت؟ وي از اينكه
[مدتي] نخستوزير شده بود اظهار ندامت ميكرد
و ميگفت :من پس از استعفا به حاج مخبرالسلطنه
گفتم من [با قبول كردن نخستوزيري] تا چانهام
در گل فرورفتم؛ ش��ما س��عي كنيد كه تا سر در
لجن فرونرويد! از اين عرايض ،مقصود اين اس��ت
آنهايي كه سنشان وفا نميكند ،بدانند كه در دوره
ديكتات��وري ،وزرا و نمايندگان مجلس ،نه تنها از
شخص شاه بلكه از رئيس شهرباني هم مالحظه
داش��تند و آنچه شهرباني دس��تور ميداد ،بدون
تخلف اجرا ميكردند».
منبع :هزارويك حكايت تاريخي ،محمود
حكيمي،انتشاراتقلم

درشكههاي بدون اسب!

«ويليام ناكس دارس��ي» باني استخراج نفت
در ايران اس��ت .آنچ��ه باعث اقدام او در كس��ب
امتياز نفت از حكومت قاجار ش��د ،گزارش��ي بود
كه  2زمينش��ناس فرانس��وي به نامهاي «ژاك
دوم��ورگان» و «ادوارد كوت��ه» در اختي��ار او قرار
دادند .اين  2نفر كه از مناطق جنوبي و غربي ايران
ديد ن كرده و گزارش مستندي درباره وجود منابع
عظيم نفتي در عمق اراضي اين منطقه تهيه كرده
بودند ،س��ال  1901ميالدي به همراه يك ايراني
ارمني به نام «آنتوان كتابچي» و با راهنمايي سر
«درموند ولف» وزيرمختار سابق بريتانيا به ويليام
دارسي معرفي شدند تا امكان حفاري و استخراج
نفت ايران را مورد بررس��ي قرار دهند .جلسه آنان
در منزل ويليام دارسي در لندن تشكيل شد و در
حاشيه آن گفتوگوي جالبي راجع به نفت ايران
بين آنان صورت گرفت .ابتدا  2كاش��ف فرانسوي
گزارش مكتوب خود را به ويليام دارس��ي تحويل
دادن��د و گفتند اين گزارش حاصل س��فر آنان به
مناطقي از جنوب و جنوبغربي ايران و همچنين
به اراضي ايالت بختياري است .آنان سپس متذكر
شدند براساس مطالعاتشان منابع عظيمي از نفت
در عم��ق زمين اين مناطق وج��ود دارد .يكي از
ميهمانان فرانسوي بحثهاي حاشيهاي نيز مطرح
كرد از جمله اينكه از پنجره منزل دارسي به بيرون
نظر افكند و براي اولين بار اتومبيلي را مش��اهده
كرد .در آن زمان به تازگي اتومبيل در اروپا و آمريكا
اختراع شده بود .ميهمانان فرانسوي كه گويا اين
وسيله نقليه  4چرخ را هنوز از نزديك به درستي
نديده بودند ،راجع به آن س��وال كردند .دارس��ي
ضمن توضيح راجع به مختصات و فوايد اتومبيل،
ت «اين همان خاصيت
از جمله اين عبارت را گف 
درشكه را دارد ولي البته بدون اسب كار ميكند».
ميهمانان فرانسوي گفتند «اين درشكه بدون اسب
كه ضمناً هم سروصدا دارد و هم دودزاست هرگز
نمي تواند جاي يك درش��كه  2اسبه را بگيرد».
دارسي به آنان پاسخ داد «شما در اشتباه هستيد.
م��ن معتقدم در آينده اتومبيل خواهد توانس��ت
انقالب��ي در وس��ايل حملونقل به وج��ود آورد و
ماشينهاي بدون اسب براي حمل بار و مسافران
ب��ه كار خواهد افتاد ،زي��را اين طرح هماكنون در
آمريكا در شرف تكوين است و بزودي به ساير نقاط
جهان سرايت خواهد كرد» .در اين هنگام «درموند
ولف» وزيرمختار سابق بريتانيا كه در جمع حضور
داشت اظهارات دارسي را كامل كرد و گفت« :آري!
ولي نه بدون نفت ،زيرا نفت نيروي محركه اتومبيل
است» .يكي از ميهمانان فرانسوي پرسيد« :اگر قرار
باشد دنيا انباشته از اينگونه درشكههاي بدون اسب
ش��ود ،نفتي كه بايد به مصرف سوخت آنها برسد
از كجا به دس��ت خواهد آمد؟» دارسي پاسخ داد:
«ما بايد نفت بيش��تري را در زيرزمينها بيابيم و
بهرهب��رداري كنيم .نفت در همانجاهايي اس��ت
كه ش��ما نمونهاي از آن را در جنوب ايران يافتيد
و گ��زارش آن را امروز ب��راي من آوردهايد .ما بايد
زمينها را حفاري كنيم».
منبع :نفت ،سياست و كودتا در خاورميانه،
نشر رسام

