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 پی ريزی ساختار نظام آخونديسم در ايران

فرمانروايانی که به علت خودکامگی و ناديده گرفتن حقوق اوليه شهروندان ازملت خود بريده 

رهای کشور را بدون توجه به خواست ومنافع شهروندانی که صاحبان اصلی باشند و اختيار کا

زادگاه و ارثيه نياکان خود ميباشند به کسانی واگذار کنند که ظاهرا خادمان ديکتاتور هستند، 

شرايط حساس تغييرات بين المللی منافع ملی  ميباشند که دربيش ن اما آنان مزدورانی

منصب خود را از او دارند فدای منافع اربابان بين المللی خود  کشور و ديکتاتور را که رفاه و

 . ميکنند

شهروندان  وقسرنوشت رضا پهلوی و فرزند او محمدرضا پهلوی که هر دو بدون توجه به حق

 هم ميهن، به خودحق ميدادند نمايندگان مجلس و مسؤلين را بدون توجه به خواست مردم

ن کشور را تدوين کنند و به زبانی ساده تر ييم و صاحب نمايند، برنامه های خرد و کال نصوبم

و همانگونه که شاهدان آن بوديم، بدون توجه به اينکه آيا . اختيار مطلق کشور و مردم شوند

يرار ميگرفت آنها را  هطرخابرگزيدگان آنان درمتند يا نه؟ هر زمان منافع با تبعيد آنها موافق هس

 .عزل و از کشور تبعيد ميکردند

 .آن نگذشته است زکه زمان زيادی ا ی را نشان ميدهدوايعت نوشتار زير

 (در ره آورد)ويرايش نوشتاری از دکتر جمشيد آموزگار 

در تاريخ نفت ايران و جهان، سال تحولی بنيادین ميباشد، زيرا ( 9191) 9431 ترديد سال دونب

يع نفت در ايران برای سال از ملی شدن صنا 91در ماههای پايانی اين سال پس از گذشت 

به گونه ای ياطع در ( اوپک)نخستين بار ايران با همکاری ساير کشورهای صادر کننده نفت 

برابر تراست های نفتی ايستادگی و راه را برای مطرح کردن افزايش بهای نفت توسط توليد 

 .کنندگان، نه خريداران نفت را فراهم ساختند

تند، عليرغم تورم و افت ارزش  شدای پناصلی نفت م تراست های نفتی که خود را صاحبان

هرگاه  اراده کنند، بدون توجه به نظر توليد که اجازه ميدادند اين پول های بين المللی به خود 
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 وليدتانگيزه تشکيل سازمان متحدی را ازبدين ترتيب . کنندگان، بهای نفت را کاهش دهند

 .ميالدی فراهم ساختند 9191ال س کنندگان نفت در برابر تراست های نفتی در

اما ساليان بس دراز پس از تشکيل اوپک، با توجه به بی توجهی تراست های نفتی  و ناديده 

در بيست و يکمين کنفرانس کشور  9191انگاشتن موجوديت سازمان اويک در دسامبر سال 

برای  را فارسد که کشورهای توليد کننده نفت درحوزه خليج يهای اوپک در ونرئال مقرر گرد

آن کنفرانس شرکت  درکه  مذاکره درباره افزايش بهای نفت از تراستهای نفتی دعوت کنند 

خواهد باره اتخاذ تصميم  آننمايند و چنانچه با اين درخواست موافقت نگردد، اوپک خود در 

 .دونم

 9199ويه انژپس از مذاکرات طوالنی در  ای نفتی يرار ميگيرد وتوجه تراست اين تهديد مورد

خنان نمايندگان تراست س روند کنفرانس و. ان تشکيل ميگرددکنفرانس درتهر( 9431اه دی م)

ها نظرات خود را از يبل با همآهنگی يکديگر  های نفتی مؤيد آن بوده است که همه تراست

 .تهيه و آماده ساخته بودند

نماينده عراق دکتر مادی حدر نخستين جلسه کنفرانس اوپک در تهران به پيشنهاد سيدون 

پيشرفت مذاکرات به . ی اوپک تعيين ميگردديآموزگار وزير دارايی ايران به رياست و سخنگو

گونه ای از سوی تراستهای نفتی جريان می يابد که نشانه بی توجهی به خواسته های 

در پايان نمايندگان تراست ها ظاهرا بعد از . کشورهای توليد کننده نفت را مؤيد ميسازد

 .مشورت با دولت ها و مسؤلين تراست ها بدون رسيدن به نتيجه تهران را ترک ميکنند

همه روزه گزارش مذاکرات او به عنوان وزير دارايی و رئيس اوپک براساس گفته آيای آموزگار 

اين " ايندو ميفرم ميشوندشاه از شکست مذاکرات ناراحت . را به عرض شاه ميرسانيد

که اين مطلب را من  چنين ميفرمايندکنند به ما صديه ميدهند و شرکت های نفتی خيال مي

نميتوانم عنوان کنم ولی شما آنرا بگوييد و ضمنا خواسته های ما را هم به تفصيل درمصاحبه  

فردای آنروز روزنامه های اصلی تهران مصاحبه مرا در صفحه  ." با روزنامه نگاران تشريح کنيد

 ميسازند.اول خود منتشر 

زياده از حد با "نگام که به منزل آمدم، پيامی از چند سناتور داشتم با اين مصمون که شب ه

. زيرا بيشترين و بزرگترين سهام کنسرسيوم ايران متعلق به بی. شرکت های نفتی در نيفتيد

، "انگليسی ميباشد و مخالفت با انگليسی ها عايبت خوشی ندارد( بريتش پتروليوم )پی 

گفته سيد ضياء الدين طباطبايی به خاطرم . رو رفتم، تداعی معانی شدلحظه ای به فکر ف

 "دوستی با انگليس ها باعث دردسر و مخالفت با آنها مرگ است"آمدکه به آشنايی گفته بود

تم و هنوز نيز نميدانم که اين باور ريشه دار و گسترده، حاصل شگرد سياست سآن روز ندان

اما . يا ابتکار سر سپردگان و دلباختگان آن دولت در ايرانخاور ميانه ای دولت انگليس است و

ديری نپاييد که نمايندگان بلند پايه شرکت ها برای از سر گرفتن گقتگو ها به تهران باز 

درباره همه درخواست های ما روی خوش . اين بار رفتارآنها ماليم تر و منطقی تر بود. ميگردند

و چون وزيران اوپک اختيار اتخاذ تصميم را به من . نفت جز درمورد افزايش بهای نشان دادند،

وسپس جلسه به . واگذار کرده بودند، بی آنکه با کسی مشورت کنم از توافق خودداری کردم

 .دديعنوان تنفس تعطيل گر

شاهنشاه می فرمايند شنيده ام . ساعتی از اين ماجرا نميگذرد که زنگ تلفن به صدا درميآيد

؟ بی درنگ دانستم که از ما بهتران خبرچين کرده ايدمکارانتان خودداری شما از مشورت با ه

اگر اجازه فرماييد، "عرض کردم . گفته سناتورهای ديرينه سال بخاطرم آمذ. سعايت کرده اند
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شاه بعد از سکوتی که به . درباره افزايش بهای نفت بدون مشورت با ديگران پافشاری ميکنم

 داد.به گفت و شنود پايان  يقين با ترديد و اکراه بود

برای صرف  کردشب هنگام ويتی به منزل آمدم آيای علم وزير دربار با تلفن  از من دعوت 

انه نمی خورم، به عالوه صبح زود حمن معموال صب"به ايشان گفتم . صبحانه به ديدار او بروم

فتند ساعت هفت صبح گ" هم بايد به وزارتخانه بروم تا آماده برای دنبال کردن مذاکرات باشم

با بی ميلی دعوت " ويت خواستيد برويد ريف بياوريد، يک فنجان چای ميل کنيد و هرشت

 .ايشان را می پذيرم

درون باغ در سايه درختان بساط صبحانه را . روز بعد ساعت هفت صبح به منزل ايشان رفتم

پس از . ره ای يرار داشتندگسترده بود که انواع مربا، شيرينی و ميوه ها در ظروف بلورين و نق

د در حما نبايد زياده از : "سالم و تعارفات معمولی آيای علم شروع به سخن کرد و گفت

وچون شما از طرف نمايندگان . افزايش بهای نفت پافشاری کنيم، زيرا به سود ما نيست

گفتار،  حيرت زده از اين. اوپک اجازه تصميم گيری داريد بهتر است که زياد پافشاری نکنيد

خواسته های ما همه متکی به اريام و حساب با داليل انکار ناپذير ! "جناب علم: "گفتم

اگر . ميباشند، چرا بايد از حقوق حقه خود پاسداری نکنيم؟ به عالوه من که ياغی نيستم

کنم، امر بفرمايند همين امروز پيشنهاد نشاهنشاه مايل نيستند که بيش از اين پافشاری 

 ."ا می پذيرمشرکت ها ر

شاهنشاه به خاطر عاليه زيادی که به پيشرفت سريع مملکت دارند، طبيعتا : "ايشان گفتند

مايل هستند درآمد نفت هرچه زودتر بيشتر شود، ولی شما که امروز مشاور ايشان هستيد 

 ."بايد به عرض برسانيد که پافشاری زياد به سود ما نيست

اما در درون دل خسته ام، غوغايی . رک وبه وزارتخانه ميرومگيچ ومبهوت ازاين ماليات باغ را ت

  نمی دانستم سياست شاه گرفتار چه مشکلی شده است که وزير دربار همراز. ميشودبر پا 

چاره ای نداشتم، جز اينکه ماجرا را به عرض ايشان . برخالف ميل او به من پند و اندرز ميدهد

شما ميدانيد آن گفته از کجا آب ميخورد؟ به "  :دشاه پس از شنيدن سخنان فرمودن" برسانم

 ".حرف او گوش نکنيد و خود کار خود را انجام دهيد

. دمی بخشگفتار شاه چون ابری که در بيابان خشکی ببارد، جانی تازه به يلب خسته ام 

در اين هنگام ساير نمايندگان اوپک نيز به نشانه . ميشونداشک در ديدگانم انباشته 

و به اتفاق هشدار دادند که اگر خواسته های  ميگردند و همبستگی به تهران بازهمآهنگی 

 . اوپک پذيرفته نشوند، خود يک جانبه تصميم خواهند گرفت

شاهنشاه آگاه از اين کشمکش ها اراده کردند که در جلسه مشترک دو مجلس با حضور 

م که در جلسه ای با حضور متن سخنرانی را من تهيه کرد. وزيران اوپک سخنانی ايراد کنند

 .نخست وزير، دکتر ايبال و علم با اصالحاتی مورد يبول يرار گرفت

 

 سخنرانی شاه در اوپک

اجالسی در تهران در مورد  به دعوت شاه ايران کشورهای توليد کننده نفت در 9193در سال 

ر نيازکشو وردبا توجه به افزايش بهای کاالهای اوليه م .سيدندر افزايش بهای نفت بتوافق

وليدکننده نفت، افزايش بهای نفت ميبايد پاسخی منطقی ويابل توجيه درسطح بين ت های
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، اما کشورهای مصرف کننده نفت و صادرکننده مواد مورد نياز کشورهای ه باشدالمللی بود

 . عقب نگه داشته شده ناگاه با شوکی مواجه شدند که انتظار آنرا نداشتند

 :او تهيه کننده آن بوده است ،ه به نوشته آموزگارن سخنرانی شاه، کمت

ما در موضوع نفت با شرکت های عامل، يعنی کنسرسيوم نفتی که در ايران کار ميکند، چون 

البته آنها در يک محدوده بسيار کوچک . پنج يا شش شرکت ديگر هست که با ما کار ميکنند

هستيم، مذاکرات نه  يطع  مدتی است که ما با کنسرسيوم مشغول مذاکره. تر هستند

اين است که امروز بدون ورود درجزئيات خطوط کلی آن . شده است و نه بجايی رسيده است

  .را بايد برای شما بگويم

ما يرارداد نفت را امضا کرديم شايد در آن روز بيشتر از اين هم  9193مويعی که در سال 

د که شرکتهای عامل منافع ايران را به   يکی ار مواد يرار اين بو. نمی توانستيم بدست آوريم

 .هی تأمين خواهند کرد، ما داليل کافی داريم که اين کار نشده استوجبهترين 

ضمنا ثبت شده که . سه دوره تمديد پنج ساله در نظر گرفته شده است9193در يرارداد سال 

منافع ملی ما در  9193اگر منافع ايران حفظ نشود ما داليلی داريم که مطابق همان يرارداد 

 9191بر اساس اين موارد ما يرار داد خود را با کنسرسيوم در سال . نظر گرفته  نشده است

  .سال ديگر به هيچوجه تمديد نخواهيم کرد 9يعنی 

 

حقوق حاکميت هر مملکتی به او اجازه ميدهد که  بر ثروت طبيعی خود نظارت کامل داشته 

و يطعنامه های بخصوصی در اين مورد تأکيد دارند که  باشد و ضمنا اصول منشور ملل متحد

نه فقط ثروت زير زمينی و روی زمينی هر مملکتی مال او است ولی حتی يرارداد هايی که با 

د بدون صالحديد ند، نميتواننکمپانی های خارجی برای بهره برداری  و  استخراج بسته ميشو

د، يعنی هيچ کمپانی نميتواند بگويد که من يرگب ثروت  مورد بهره برداری  يرار مملکت صاح

. فقط  محض ياد آوری ذکر می کنم. ميخواهم مثال ازنفت ساليانه اين يدر نفت استخراج کنم

يک ريمی که يک ميليون  بشکه نسبت به  ذخاير معقوالنه  باشد بگوييم  دويست هزار 

  در يرارداد ما اين حق. داريمبشکه  بيشتر  برميداريم يا بر عکس بگويد يک ميليون کمتر برمي

 .شتبه او داده نشده ا

يک چاهی را  اگر بيش  از مقدار معين استخراج بکنند، در  . نفت صنعت پيچيده ای است 

اگر  بازيافت مجدد، چون  حرف  فنی است، اگر گاز هايی . وايع شما اين چاه را می کشيد

( تزريق)اصطالح  فنی به چاه  اينجکشن که  الزم است  مجددا به چاه  برگردانند، به يول  

راهی که برای . اين کار ها  در  مملکت ما نشده است. بکنند، اين حفظ  منافع  ملی است

 .ما ميماند فقط دو راه است

يک امکان اين است : يم ميگوييم ميباشچون مردمانی هستيم که  به امضای  خود پای بند  

ی های موجود بکار خود  ادامه بدهند، به شرط اينکه سال ديگر کمپان 9يعنی  91که تا سال 

درآمد هر بشکه  نفتی که  به ما ميرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد و به شرط 

ميليون بشکه در روز برسد و اگر فاصله ای که حاال هست تا  8اينکه يدرت صادراتی ايران به 

می دانيم که با آن نفتی که داريم چه بايد  آن ريم پر نشود، خودمان خواهيم کرد و خود ما

يرارداد خاتمه پيدا خواهد کرد و شرکت های فعلی در آن صف  بلندی  9191سال در  بکنيم.

که  بعد ها خواهيم داشت و مشتری های نفت ايران خواهند بود بدون هيچ مزيتی با 

داد جديد تمام مسؤليت ها شرکتهای ديگر بايد بيايند صف بکشند يا اينکه از مويع امضای يرار

و هرچه که امروز در دست ما نيست تمام  برگردد به ايران  و شرکت های عامل فعلی 
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مشتری طويل المدت ما باشند و ما نفت را به  مدت طوالنی به ييمت خوب با تخفيفی  که  

تنها راه اين است که او  ، بدانها می فروشيم.هر کسی به مشتری  خوب خواهد پرداخت

در صورتی که در آن . سال نفت به او ميرسد 99يا  91داند تا هر مويع  يرارداد طول بکشد ب

مرحله ديگری را  که  من آن يدر مطمئن  نيستم که  اين نفت ها به همين سادگی  از هر  

 91شرط اول مطلب  ادامه  کار تا . بايد اين مطلب روشن شود. مملکتی به خارج  صادر شود

و مطمئن بودن به اينکه نفت برای مدت طوالنی با شرايط مناسب در اختيار يا مشتری شدن 

 .خواهد بود

ولی برای اينکه شرط دوم را ما بتوانيم  انجام بدهيم الزم است  به خصوص اينکه صنعت نفت 

بهترين متخصصين خارجی را به صورت  دسته جمعی و متشکل يا . ما توسعه پيدا  می کند

ند و در ضمن در نگهداری، تفحص و نتخدام خود در بياوريم برای ما کار بکبطور انفرادی در اس

و بيش از هميشه برای اينکه يک صنعت درجه يک در  نمايندتجسس بيش از گذشته ديت 

مقياس بين المللی ايجاد بکنيم خواهيم کوشيد و برای اينکار از فردا حتی بايد مطالعه کنيم 

 9191طور خودش را برای يک زمان فوری ولو برای سال که سازمان شرکت ملی نفت ايران چ

 .آماده و مهيا کند

بهتر ازديگران ميدانيم عمده نقص ما اين . ما خودمان بهتر از هرکسی نقايص خود را ميدانيم

مدارس حرفه ای به اندازه کافی نداريم و .  است که  کادر های فنی به اندازه کافی نداريم

ه حرفه ای درست می کنيم بعد از چند سالی به تقاضای اين و  متأسفانه مويعی که  مدرس

آن به مدرسه حرفه ای که بايد ديپلمه حرفه ای بدهد فورا ميخواهند يک برچسب دانشکده 

کارگر . ای  به سر خود بزنند و يک وريه  ليسانس بدهند و آيا ميرود پشت ميز بنشيند

ارت پيدا  کردن در حرفه خود، ويتی برميگردد فرستاديم به آلمان فدرال برای ياد گرفتن و مه

هرچند، چند نفر . به ايران عده ای ميگويند ما ديگر به پست پيشين نميرويم، اين عيب است

آن کارگرانی که يا زن ها يا خو اهر شما در کارخانه . ازآنها فورا برميگردند سر کار اوليه خود

  مثل شما کار ميکنند مگر عيبی دارند؟

  

 رگاه زماندر گذ

 پيش درآمد انقالب

 خاطرات يک تکنوکرات

خيزان و  هنوز تک تک ستاره ها در آسمان بدون ابرتهران به سحر. ساعت چهار بامداد است

شب زنده داران چشمک ميزنند، پنجره رو به شمال را می گشايم، نسيم خنک بامدادی به 

وی شاخه های درخت صورتم ميخورد، استنشاق بوی خوش شکوفه های سيب که هنوز ر

که هنوز در  های درخت ياس، باز مانده خوابی را  دارند، همراه با عطر گل روبروی پنجره يرار

 .چشمانم است فرار ميدهند

آنکه سعی   با. راننده بيايد و مرا به فرودگاه ببرد  مدتی است منتظر صدای زنگ در هستم تا

 آب حمام وسپس ماشين ريش تراش داشتم کسی راازخواب بيدارنکنم، اما صدای تراوش

اوبه آشپزخانه ميرود تا ليوانی آب ميوه برای من بگيرد يا فنجانی . را بيدار ميکند همسرم

برايم آرزوی سفری خوش، . آماده کند، اما صدای زنگ درخانه اين فرصت را باو نميدهد شير

 .همراه با موفقيت ميکند، خدا حافظی کرده از خانه بيرون ميآيم
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ندارد به مجرد زنگ زدن ازخانه بيرون بيايم، شايد اميد داشت  نده خواب آلوده است، انتظارران

اما .  در ماشين بخوابد  چند کوتاه جنجال ترافيک سپيده دم، زمانی هر محلی آرام، دور از در

کنارش می . از ماشين بيرون می آيد  او را به هم ميزند، برای گرفتن چمدان سالم من چرت 

برايش غير عادی به نظرميرسد، زيرا معموال  ،نشستن من درکنار او. م وحرکت ميکنيمنشين

می کنند در صندلی عقب می نشينند و  شرکت که با آژانس آنها تردد بيشتر همکاران من در

 .کمتر با راننده حرف ميزنند

 ، ازازمسافران آخرشب سخن می گويد. ويتی من سر صحبت را بازميکنم، زبانش باز ميشود

از لودگی ها و مست بازیهای خانمها . حرفها، اشارات و يول و يرارهايی که رد و بدل ميشوند

و يهوه  کاباره ها برای خوردن غذای نيمه شب به کله پزی ها  و آيايانی که بعد از بازگشت از

 .خانه های جنوب شهر ميروند

ه سوی ديگر در رفت و آمد های زياد ازيک سو ب ماشين ها با سرعت. ها شلوغ است خيابان

را ازناهنجاری  دوران رسيده ها سرمست ازدالرهای نفتی الگوی زندگی خودبه تازه . هستند

های فيلمهای مبتذل هاليوودی الگو برداری ميکنند، يهقهه های آنها همراه صدای موزيک تند 

 .پاپ از درون ماشين ها توجه عابرين و رانندگان ديگر را جلب ميکند

چهره . ، ترافيک ميدان شهياد فشرده استشده استآماده شروع کار و فعاليت روزانه  تهران

تفاوت بسياردارند آنهاکسانی هستند که  های عابرين با آنچه درشمال تهران ديده ميشوند

ند، يا روستا ئيانی هستند که به اميد ميباش  رهسپار کار در کارخانه های جاده کرج و ساوه

سرگردان  در حاشيه ميدان  آنها . در تهران با اتوبوس به تهران آمده اند بدست آوردن کاری 

صدای بوق ماشينها، لباس پوشيدن . درچهره های آنها دنيايی ازسؤال پنهان است. هستند

آشنا و سؤال  و حتی تکه سنگ های روی آسفالت خيابان برای آنها نا عابرين، ساختمان ها

 .ميباشدبرانگيز 

ی فرودگاه مهرآباد از ماشين پياده می شوم، از راننده خدا حافظی کرده به نزديک در ورود

سالن شلوغ است، بوی عطر و اودکلن های گوناگون درهم آميخته، . سالن فرودگاه ميروم

صفوف گمرک فرودگاه شلوغ است، مأمورين گمرک خواب آلود وعصبانی به نظر می رسند، 

برای عبور از گمرک در صف مسافرين يرار . ميکنند چمدان بيشتر مسافرين را باز و بازرسی

نفر جلو تر از من آيايی غير ايرانی . ميگيرم، مدتی طول ميکشد تا به مأمور بازرسی ميرسم

است  اولين باری است که ييافه انگليسی دارد، با نگرانی به مأمور گمرک نگاه ميکند، شايد

چمدان او را نيز مشابه ساير  برسد تا اوکه به ايران مسافرت کرده است، منتظر است نوبت 

همه محتويات آنرا بيرون ريخته . مسافرين بازکنند، چمدانهای همه مسافرين را کنترل ميکنند

. خود او دارد بستگی به سليقه . دنبال چه هستند؟ معلوم نيست! يکی، يکی لمس ميکنند

هره مأمورگمرک با ديدن مسافر چ. ميگيرد آيای انگليسی باالخره رو در روی مأمور گمرک يرار

آيای مسافر انگليسی چنين   ييافه از. ميشود  روبرو غير ايرانی تغيير ميکند، با لبخندی با او

ميکند چشم های او اشتباه می بينند، چطور ميشود چهره مأمور  که فکر استباط می شود

 ناگهانی تغيير کرده باشد؟

 

گمرک دست روی چمدان گذاشته با لبخند  ما مأمورکند، ا را باز مسافر ميخواهد چمدان خود

تشکر  آيای خارجی نفسی به راحت می کشد و از مأمور «نو! نو مستر »به مسافر ميگويد 

گذاشته ميشود با  «ايکس»عالمت  چمدان او اينکه روی بعد از لبخندی به من ميزند و. ميکند

 .حافظی کرده جلو ميرود خدامأمور گمرک 
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بدون اينکه پاسخ مرا . سد، با خوشحالی به مأمور گمرک صبح به خير ميگويمنوبت به من مير

هيچ هنرپيشه تأتر يا سينما ميتواند اينطور سريع   يکه ميخورم، آيا «بازش کن»بدهد ميگويد 

شروع به باز کردن چمدان  « زود بجنب» در اين فکر بودم که مجددا شنيدم . نقش عوض کند

وجود دارد که   یستی من مدارک و نقشه های يرارداددر کيف د. در فکر هستم ميکنم، اما 

 شود.زير بنای تکنولوژی نوی برای ميهن ما که می بايست 

  به لندن خواهيم رسيد،  من و دوستان همراهم بايد با آرامش خيال با طرف چند ساعت ديگر

نکات فنی ای  باشد تکنوکرات هايی هستم که بيشتر فکرما بايد دراطراف . ديگر مذاکره کنيم

کنيم، هرچند همه ما دوره های مديريت صنايع را طی کرده ايم، اما مطرح مذاکره  در بايد که

کدام چمدان کوچکی داريم که وسايل مورد نياز چند  هر. بايد با فکری راحت به مأموريت برويم

ل کيف دستی مدارک ونقشه های فنی هم درداخ. داريم همراه را با خود لندنروز ايامت در 

 ميباشد.ما است از اينرو همه حساسيت ما روی آنها 

و پتروشيمی حاضر هستند با   بيشتر شرکت های نفتی  همراهان من کسانی هستند که

حقوق های خيلی زياد آنها را استخدام کنند، اما ما ميهن خود را دوست داريم ازاين رو تالش 

بنابراين از هم ميهنان خود . به حرکت در آوريمميکنيم چرخهای صنايع مدرن را در کشور خود 

 .انتظار داريم همچون انسان با ما رفتار کنند

ميهن ما ساليان دراز از تکنولوژی وتغييرات صنايع جهان عقب نگاه داشته شده است در اواخر 

زندگی   در فردای نا مشخصی. ارباب رعيتی هستيم يرن بيستم هنوز در دوران کشاورزی و

رو سعی ما در اين بايد باشد که بتوانيم يسمتی از عقب ماندگی های زادگاه  از اين ميکنيم،

خوشبختانه با وجودجوانان  در شرايطی که جهان درآرامش نسبی يراردارد. خودرا جبران کنيم

با درآمدهای نفتی و تالش شبانه  متخصص وکاردان که برخوردارازعرق ملی ميباشند ميتوانيم

هايی  چنين برخورد اما ويتی با .دهيم  کاهش های صنعتی را کشور و ودروزی شکاف بين خ

 .ضربه پذير ميگردند ما اشتياق مواجه ميشويم، روحيه و

های  که دربهترين دانشگاه متخصصين جوانی می باشند همکارانی که  همراه من هستنند

به ايران بودعشق و  ها به آمدن انگليس تحصيل کرده اند، عاملی که انگيزه آن فنی امريکا و

های نفتی  خواهند گذارد دالر هايی در روحيه آنها اثر برخورد  عاليه آنها به ميهن بود، چنين

های خاور ميانه مشابه عربستان با  مخصوصا کشور های ديگر  کشور. هميشه نخواهند بود

ش جمعيت گازخود را افزايش ميدهند، هرچند با توجه به افزاي سرعت ميزان استخراج نفت و

و گشايش صنايعی که به انرژی نيازدارند، ميتوانيم مدت نسبتا زيادی از وروددرآمد های نفتی 

به خزانه کشور اطمينان داشته باشيم، اما نمی توانيم اطمينان داشته باشيم که بتوانيم از 

 .ها به اندازه کافی برخوردار گرديم خدمات تکنوکرات

منابع کانی جهان، بگونه ای بايد هيدرو کربورهای نفتی را  د ازبا بهره برداری زيا سوی ديگر از

های خود را  هايی امکان آن هست که نتوانيم آرزو چنين برخورد اما با. جايگزين آنها بنماييم

 .برآورده سازيم

«. حمت را کم کنزبليتت را نشان بده و زود . رشته افکارم را مأمور گمرک ازهم می گسلد

 ترم رفتاری را با همکاران جوان  هستم که او چنين  ميرسد، چون نگران  تحمل من به پايان

فريادی ميکشم که توجه مسافرين و کارکنان ديگر گمرک . نيز بنمايد و آنها را آزرده خاطر کند

تو حقوق بگير و . يستندن متبوع تو مسافرين که برده های تو يا سازمان". را جلب ميکند

 «.ی و بايد با احترام و مؤدبانه وظيفه خود را انجام دهیخدمت گذار همين مردم هست
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 پس از چند دييقه سر. کار می کشد اعتراض دست از  با اعتراض من کارمند گمرک به عنوان

خود  ويتی از رفتار کارمند با مسافر خارجی و. پرست ارزياب ميآيد و جريان را از من می پرسد

از يکی من پوزش ميخواهد  خود را معرفی  ميکنم ازهمراهان  خود ورا برای او شرح ميدهم و

از او تشکر . ازکارگران گمرک ميخواهد چمدانهای من و همکاران را تا کانتر شرکت هوايی ببرد

 . ميکنم و از گمرک خارج ميشويم

های پيش مرا ديده بودند و  کارکنان شرکت هواپيمايی که شاهد جريان بودند و کرارا در سفر

شروع باظهار همدردی ميکنند و ازاينکه ی داشتند بت به همکاران خودآگاهاز منش من نس

کارت سوار شدن به هواپيما را . مأمور گمرک چنين رفتاری با مسافرين وآنها دارند گله ميکنند

 .گرفته و به سالن ترانزيت وارد می شويم

. لن ترانزيت هستندمسافر غير ايرانی درسا یازازدحام بيرون خبری نيست، تعداد نسبتا زياد 

ند آنها که شاهد ميباشکنارم  همکاران من نيز در. به تدريج به تعداد مسافرين افزوده ميشود

خوشگذرانی و تفريح   ند، اگر برایهستمأمور گمرک بودند ناراحت و عصبانی  مکالمات من و

ت ديگر تا ، از شش ساعاشدب يابل توجيه  گمرک برای ما  ميرفتيم، ممکن بود برخورد مأمور

از مال مردم يک  گرديم بايد مدام چانه بزنيم و مواظب باشيم کاله سر ما نرود و  روزی که باز

فکر و هم خود را به کار گيريم که مأموريت خود   از اينرو بايد همه. دينار به آنها اضافه ندهيم

ز حقوق مردم ايران را هر چه بهتر انجام دهيم، اينکار بايد در آرامش فکری باشد که بتوانيم ا

 .دفاع کنيم، زيرا وجدان ما به نمايندگی از هم ميهنان، هميشه ناظر کارهای ما هستند

خوشبختانه به تدريج آرامش  .ميدهم  مسافرت را برای او توضيح هدف از. با او صحبت ميکنم

م دارم با آشنايی به روحيه او حت. خود را بدست ميآورد و لبخندی در چهره اش پديدار ميشود

به طرف بوفه ميرويم، پس از . من او وانمود می کند که موضوع را فراموش کرده است بخاطر

همه رخداد ها فراموش به تدريج  نوشيدن فنجانی يهوه و ديدن چهره های خندان مسافرين 

 .ميشوند

ی اگر دارا ما ايرانی ها چقدر باگذشت هستيم؟ و چقدر زود ناماليمات را فراموش می کنيم؟ 

 ها و نبود، خطا  گذشت ما باين اندازه اگر  ما چگونه بود؟  وضع روحيه ای نبوديم امروز  چنين

آيا تاريخ  ،فراموش کنيم جناياتی که طی تاريخ با آنها مواجه بوده ايم را نميتوانستيم تحمل و

ان و درخش  چند نشانه تمدن هر  تفکر نبود؟ اين طرز به گونه ای ديگر  سرنوشت مردم ما و 

و دوست  انسان دوستانه نياکان ما پيش از يورش تازيان به ميهن ما بود که هنوز برای ما عزيز

اما اين مسأله برای من مطرح است، با اين روابط اجتماعی چگونه خواهيم . داشتنی ميباشد

صنعتی غالب  جامعه ای با ايتصاد سرمايه داری و هتوانست جامعه و تفکر روستايی ايران را ب

و برنامه هايی را که در راستای پيشرفت و صنعتی شدن   تکنولوژی پيشرفته تبديل سازيم و

 داريم به اجرا درآوريم؟

دچار شده اند  و با بی   بدان  فسادی که يشر باالی جامعه اخاليی و انحطاط اجتماع ما با

مگانی يطب های رخداد های دنيا و مبارزه ه بااعتمادی و بی تفاوتی حاکم بر آن در حاليکه 

، ما به سوی چه آينده ای تالش ميکنندو جديدتر  برای دستيابی به تکنولوژی بهتر که صنعتی

 خواهيم رفت؟

اجتماعی و فردی باالخره روزی  وجود آزادی های   اختالف طبقاتی حاکم بر کشور و عدم  آيا

به اينکه اکثريت مردم وحشتناکی بدرخشد با توجه   فاجعه ای به بار نخواهند آورد؟ اگر جريه

دارای هيچ شم سياسی  ،احزاب و روزنامه ها نبودنآزادی ايران بدليل آزاد نبودن تفکر و

و سازمان های سياسی و  ،ندهستنميباشند و از روند اتفايات کشور خود بيگانه  و بی خبر 
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قالب يک ان سوی اهداف ميهنی راهبری کنند، دره ها را ب که آن ملی گرايی وجود ندارند

 دچار جه فاجعه ای خواهيم شد؟ ،اجتماعی غير ملی

ايران اير به مقصد لندن خواهش ميکنيم جهت سوار شدن به هواپيما  944از مسافرين پرواز 

 .سالن ترنزيت مراجعه نمايند 9به در خروجی شماره 

 يسمت درجه در کنار صندلی من در. هواپيما آماده پرواز ميشود. بامداد است 9:41ساعت 

. آيای انگليسی که يبال او را در گمرک فرودگاه ديده بودم نشسته است 939يک جمبوجت 

باالی سر  انگليسی با خونسردی به چراع های   آيای. صندلی آن طرف يک ژاپنی است در

خيره شده است، مسافر  ميدهد بستن کمربندها را نشان سيگار و خود که عالمت نکشيدن

ساعت بايد با هم  مثل اينکه حدود شش! صبح به خير. اه ميکندژاپنی با لبخندی به من نگ

 همسفر باشيم؟

ديايقی بعد هواپيما از زمين بلند می شود و . تشکر ميکنم و آماده برخاستن هواپيما ميشويم

 .و بدون ابر است آرام  هوا. دگردتهران خارج می   بعد از يک دور زدن از سمت غرب از آسمان
ميهمانداران . و به ارتفاع تعيين شده ميرسد  و تالطم به آرامی اوج ميگيردهواپيما بدون تکان 

آيا پيش از صبحانه نوشيدنی »  ميپرسند به سوی مسافرين آمده به آنها خوشآمد ميگويند و
 «ميخواهند يا نه؟

 

سر  .من تشکر ميکنيم انگليسی درخواست ليوانی ويسکی ميکند، مسافر ژاپنی و مسافر

نم ايرانی زيبايی است و با لهجه کامال انگليسی خوش آمد گفته اعالم ميدارد ميهماندار خا

صبحانه در روی ميز   بعد سينی های  دييقه  چند. صبحانه خيلی زود سرو خواهد شد  که

به سينی  آيای انگليسی هنوز با ليوان ويسکی سرگرم است و . روبروی ما يرار می گيرند

بامداد به  8:41ساعت ديگر در ساعت  9حدود . نا ميباشدساير مسافرين بی اعت صبحانه و

. معموالبرای انتقال ما بدفتر مرکزی آی. ويت محلی به فرودگاه هيت رو لندن خواهيم رسيذ

با مدير عامل و   1:41ساعت  در  .فرستاد  خواهد  به فرودگاه  راننده ای  آی شرکت. سی

آن صبحانه خواهيم  از احتماال پيش  .اشتد  مذاکره خواهيم و مالی شرکت   کارکنان فنی

 شروع جلسه پيش از و  صرف صبحانه پس از.  شد تشکيل خواهد داشت، سپس جلسه 

نيز چنين  ساير همکاران، مخصوصا همکار حقويدان . مروری به پرونده های همراه مينماييم

 .خواهد کرد تا با  آماذگی کافی در جلسه شرکت کنيم

بی اعتنا سرگرم نوشيدن ويسکی بود، ويتی  لحظه ای پيش ساکت وآيای انگليسی که تا 

پرونده را مطالعه ميکردم، متوجه شدم او زير چشمی به آن می نگرد، توجهی به آن نميکنم 

 پس از ندارد. و کيف آن اطالع  ی است که او از کمتنم زيرا مسأله ای فنی است، و احتماال

 .و با لبخندی به من می نگرد هشتگذا چند دييقه ليوان ويسکی را کنار

 

 .روز يشنگی است، و تهران نيز شهر يشنگی است

احساس کردم می خواهد سر صحبت را با من باز کند، من هم بی ميل نبودم که اين کار را 

بکند، تا متوجه شوم چه کاره است و چرا بعد از خواندن چند سطر از متن يرار داد ميخواهد 

ای من هم خوب است بدانم چرا به ايران سفر کرده است؟ چون در بر. سر صحبت را باز کند

با لبخندی حرف های او را . آمده باشد  و حالتی نيست که برای گردش به ايران  چنان وضع

 .تأييد ميکنم

 !برای گردش به ايران آمده ايد؟  ای، اما نه کامال 
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 شما زياد به بريتانيای کبير مسافرت ميکنيد؟

 های اداری، يا بهتر بگويم فنی و تجارتی به اروپا و امريکا و ژاپن سفر ی کاربعضی اويات برا

 .مواردی که با خانواده ام برای تفريح می آييم نيست جز اما مدت ايامتم معموال زياد. ميکنم

 اين بار برای چه کاری ميرويد؟

. ب شما باشدريي ممکن است جايی که ميروم  نميتوانم به اين سؤال شما پاسخ دهم، زيرا 

حدس بزنم  ولی من ميتوانم . انگليس ميروم اجازه بدهيد نگويم برای چه کاری به  از اينرو

بی اعتنا به اطراف   شدن به هواپيما ويت سوار به ايران آمده ايد؟ زيرا   برای چه کاری  شما

حدس زديد بوديد، اما به مجرد نگاه به يادداشت ها و سرکاغذهايی که ياداشت ها در آن بود 

هرچند . م، از اينرو سر صحبت را با من باز کرديدميروممکن است برای چه کاری به انگليس 

کمی از   آموخته است تا  به ما مردمان ساده ای هستيم، اما حوادث گذشته  ايرانی ها  ما 

يک آدم  توانم حدس بزنم شما ی مثال من م. ها بهره گيريم کنجکاوی و زيرکی شما غربی

 .ی و صنعتی هستيدتجار

درست . به خنديدن می کنيم  آيای ژاپنی نيز که گفتگوی ما را می شنود، هر سه نفر شروع

من مديربازرگانی يک شرکت دارويی هستم وبرای مذاکره درمورديک همکاری . حدس زده ايد

 .های دارويی ايران به دعوت وزير بازرگانی به ايران سفر کرده ام مشترک با شرکت

از شيراز . گويم شما کشور زيبايی داريد و مردمان خوب، مهربان و ميهمان نوازی هستيدبايد ب

کاری مشترک را  هر چه زودتر به توافقی برسيم و هم  اميدوارم. و اصفهان هم ديدن کرده ام

 .شروع کنيم

 با اين اعتقاد که هيدرور کربور وابسته به دولت هستم و  ن فنی يک شرکتکارکنا يکی از من

های زيادی در مورد پايه  طرح ارزان مصرف شوند  منحصرا جهت توليد انرژی های نفتی نبايد 

. سی. ريزی سرمايه گذاری صنايع وابسته به آنرا داريم و يکی ازشرکت هايی که مشابه آی

دولت  انگليسی ميباشد نميتواند منحصرا به سرمايه داران يا  آی هرچند به ظاهر يک شرکت

زيرا درنظام سرمايه داری فعلی جهان مخصوصا بعد از جنگ دوم . داشته باشدانگليس تعلق 

شرکت های تک مليتی « طرح مارشال»اروپا از طريق   جهانی و احيای صنايع متالشی شده

وجود ندارند و در پشت سر هيأت مديره شرکتها، سيمای حاکميت شرکت های چند مليتی 

 .پنهان ميباشند

هستيم ولی  کشور خود  نوی در  صنايع دچند ما در انديشه ايجا د هربدون تعارف بايد بداني

ورود به بازار  به اين حقيقت وايف ميباشيم که سرمايه داری جهانی شانس زيادی به ما برای

 .های جهانی نخواهد داد، مگر اينکه در جهت و در راستای منافع آنها گام برداريم

 

آرام و خونسرد فقط گوش ميداد از زير عينک با همسفر انگليسی که هنگام صخبت های من 

سعی داريد روابط تجارتی و   اين طرز تفکر چگونه ديدگاهی معترضانه به من خيره ميشود، با 

می  و همکاری به انگليس سفر  کنيد و برای بستن يرارداد های ديگر بريرار صنعتی با کشور

ايران است يا نظرات گروه خاصی از مردم کنيد؟ آيا نظری که شما داريد عقيده حاکم برجامعه 

 است؟

چند يرن گذشته بين  در  گرگ و ميشی که  جمله روابط دوست عزيز، به علل مختلف، از آن

در يک  کشور ما   بريرار بود کشور من از سوی ديگر کشور شما و دولت روسيه از يک طرف و
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در کشور   شما کهبه نظر . ستعقب ماندگی ايتصادی و اجتماعی نگهداشته شده ا

دموکراتی زندگی ميکنيد، شايد اين مسأله تعجب آور باشد و ازخود سؤال کنيد مگر ممکن 

 اوصاع داخلی و بين المللی نگه داشت؟ بی خبری از است ملتی را برخالف ميل آنها در

بی خبری و بی تفاوتی نگه  صاديانه می گويم که مردم کشور ما عمدا در اما من صميمانه و

ته داشته شده اند و تأسف بار است اگر بگويم حتی روشنفکران و تحصيل کرده های ما داش

چند بحث در اين باره و علل تاريخی آن در فرصت کمی که  هر. نيز از اين مسأله فارغ نيستند

داريم امکان ندارد و برای شما غير يابل يبول است، اما من به عنوان نه فقط يک ايرانی، بلکه 

انسانی از انسان های اين دنيا به شما می گويم که عوامل عقب نگه داشته شدن به عنوان 

اکثريت مردم ما   است و  تحميل شده جغرافيايی به ما  های  مرز و کشور ما از خارج  مردم 

متأسفانه نسبت به آينده خود و کشور خود بی اعتنا شده اند و اگر گروه کوچکی با توجه به 

 آن کشور  و مقايسه حود با مردم  مسافرت به خارج از کشور  ا به سببي بينش آگاهانه خود

ند به عناوين ردمورد علل آن صحبت ميک و در  نددشی ها از عقب ماندگی خود مطلع م

بی خبری مردم می دانند، خاموش  گوناگون به وسيله دولتهايی که ادامه حکومت خود را در

ما . بودو شکنجه های غير انسانی   ن با اعمال شايهاعدام يا زندا پايان کار آنها . ميشدند

پويا که بتواند جايی  راه ساخت يک ايتصاد در  درآمد نفت خود بهره گيريم و از امروز ميخواهيم

برای ما در دنيای سرمايه داری باز کند تالش ميکنيم، اما هزاران مانع در سر راه ما وجود 

 .دارند و ما همه آنها را ميدانيم

سات زير بنايی سرمايه گذاری های صنعتی در کشورهای پيشرفته مثل بريتانيا در يرون تأسي

را  باشد صنايع خود  زمان الزم شما بر روی آنها ميتوانيد هر گذشته پايه گذاری شده است و

يک کارخانه يا خريدن يا  سازی کرده گامی به جلو برداريد، اما مشکل ما تنها مشکل ايجاد باز

دارا بودن  محروميت ما بی شمار هستند، کشور ما با. جديد نيست ن يک تکنولوژی بکار گرفت

انگلستان  خاکی به وسعت تقريبی هفده ميليون کيلومتر مربع کمترازيک درصدراه آهن کشور

به اندازه کافی  ما نيز مردم کشور کارآيی فوق العاده کم، دانش و  های کشور ما راه. را دارد

ها  ساير کشور ميآيند يا به امريکا و  دانشجويان ايرانی که به انگليس شترنمی باشد، اما بي

و در بيشتر موارد آنها رتبه  ميگردندميروند، همواره در سطح بااليی از شعور و دانش برخوردار 

 .های ممتازی را بين دانشجويان ديگر بدست ميآورند

ها درصد  تدريس ميکنند، اما آن  ريکاده ها استاد ممتاز ايرانی در دانشگاه های انگليس و ام

به عالوه حتما ميدانيد که از فعاليت اولين دانشگاه بسبک . کوچکی از جمعيت ايران هستند

سال يبل به نام  9111تقريبا   چند در ايران اولين دانشگاه د، هرگذرسال مي 91جديد کمتر از 

 991تدريس علوم جديد تقريبا ايجاد دانشگاه برای   فکر است و  جندی شاهپور تشکيل شده

 اما با يتل آن مرد .تأسيس شد  ميرزا تقی خان امير کبير  ايران  سال پيش توسط صدر اعظم

در اين . همه چيز را کد ماند 9441تا سال  و سعايت انگليسی ها بزرگ به دستور شاه ويت

ه خارج  از کشور رضا شاه برای تحصيل ب  سال نخستين گروه فارغ التحصيالن ايران که توسط

دگرگونی يابل مالحظه در تدريس دانشجويان به  ،که بيشتر در فرانسه بود به ايران بازگشتند

 .وجود آمد

به نظر . ميباشند  سرتاسر ايران به تحصيل مشغول اکنون ميليون ها دانش آموز و دانشجو در

ارزش  د من صد ها برابربه اعتقا  آينده کشور ما هستند که  من اين جوانان بزرکترين سرمايه

از آن با خبر   همه ما ايرانی ها حتی شما  که دارند مسائلی وجود ،اين با وجود. ندرا دارنفت 

 .ميباشيد

حتی شما هم از »جمله  اين جمله شما چيست؟ من متوجه نشدم منظور شما از مقصود از

 ؟منظور چه ميباشد «آن با خبر ميباشيد
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کنجکاوی و سؤاالت شما در . کرده، سرصحبت را بازکرديد دوست عزيزمن خوشحالم که لظف

ما در جهانی زندگی می کنيم که هر . فرهيختگی و آگاهی ها شما است  اين مورد نشان از

 يابل تقدير  چرچيل  در يک جمله. باشد  خود کشور   و  مردم منافع   انديشه  در  کشور بايد

. تقريبا از پانصد سال پيش وايعيت داشته است کشور ما مورد در حقيقتی را بيان داشته که 

بهتر بود  )ملت عقب مانده  رسيدن به اين هدف ما بايد در فکر منافع خود باشيم، وسيله»

 .و رجال خائن هستند( ت عقب نکه داشته شدهفگمي

 911 عامل از اين دو   شوربختانه. من ناراحت نشويد  هستم از سخنان  دوست عزيز اميدوار

 .درايران فراهم ساختند مداران انگليسی عوامل  پی ريزی اين تفکر را  يش، سياستسال پ 

 جهان و کردن آن نياز به زمان و تغيير شرايط   می پردازيم، اما مرتفع  را ما هنوز کفاره آن  که

م ب در زير و  ايران مثل بند بازان حرفه ای  از اينرو است که متفکرين و تکنوکراتهای. ايران دارد

تا چه . انديشه جلو بردن کشور و هم ميهنان خود هستند نوسانات جهانی سرمايه داری در

کشور   و بحران های منطقه ای که  اين انديشه موفق شويم بستگی به وضع جهان اندازه در

 .ما در آن يرار دارد ميباشد

ويی خود حد و هايی هستند که نه ميهنی دارند، نه برای سودج کمين ما غول ما ميدانيم در

آنها عمده ترين عامل عملکرد سرمايه انحصاری جهانی و مهمترين عامل . يايل هستند مرزی

و تمرکز سرمايه در  تراکم   ها نتيجه مستقيم اين شرکت. ندميباشسلطه امپرياليستی 

 .استری دامقياس بين المللی و بيانگر تقسيم کار جديد جهانی و الگوی نوين سرمايه 

 های توسعه نيافته اثرات عميقی اری مستقيم و يا مشترک اين شرکتها در کشورسرمايه گذ

روند و نحوه صنعتی شدن،  ها بخصوص بر اوضاع اجتماعی، ايتصادی وسياسی اين کشور بر

کوشش داريم با سرمايه  ازاين جهت ما . خواهند داشتها و طبقات اجتماعی  ساختار دولت

 .ها اثرات منفی اين همکاری ها را به حدايل برسانيمگذاری های حساب شده مشترک با آن

شايد در کشور ما عده زيادی باشند که از دام های گوناگون شرکت های چند مليتی و اثرات 

کشورهايی که در معرض ريابت اين شرکت ها يرار   آنها در ادامه وجود يا نفی حاکميت نظام

از ماهيت شرکت های  ايران هستند که  ردان می گيرند آگاه نباشند، اما گروهی نيز از دولتم

پيدا کنند تا   کوشش می کنند راهی آنها آگاهی کامل دارند، از اينرو   چند مليتی و نحوه کار

را نيز تأمين   رفاه آينده ملت ايران ،ضمن محفوظ ماندن حدايل منافع شرکت های چند مليتی

زی که درآمد نفت خود باشيم، تا رو ما نمی توانيم بدون تحرک فقط مصرف کننده. ندنماي

طبيعی  چند منابع  هر. فقر و در ماندگی شويم  بعد دچار .منابع نفتی کشور تمام شوند

کشور ما خوشبختانه آن اندازه است که ملت ما بتواند ساليان دراز در رفاه زندگی کند، اما 

  هدف. گلی زندگی کنيمبطور ان و مواد کانی باشيم  نميخواهيم هميشه صادر کننده  نفت و

 کنار دولت های صنعتی است، بطوری که آن ما باال بردن دانش عمومی مردم و يرار گرفتن در

دارند و  يرار منافع ملت ما درتنگاتنگ يکديگر  لی آنها در جهان با م ها اطمينان کنند منافع 

وطفيلی مغاير   وجود ايرانی ضعيف، عقب نگهداشنه شده  دنيای سرمايه داری يانع شود که

 .ادامه بدون دردسر گردش سرمايه در آسيای غربی ميباشد منافع آنها و

ميخواهم، همسفران ژاپنی و   من يهوه. خانم ميهماندار برای سفارش گرفتن به نزد ما ميآيد

انگليسی ويسکی با سودا خواستند، هر چند عاليمندم پيش از رسيدن به فرودگاه هيت رو 

همسفر  ای خود بکنم تا برای جلسه ساعت يازده بامداد آماده شوم، اما مروری به نوشته ه

آنقدر وسواس دارد که من فکر می کنم او يک   انگليسی با اشتياق به صحبت ادامه ميدهد و

 .سياستمدار است تا يک تکنوکرات

 د؟نکنشور شما دنبال ميآيا فکر ميکنيد شرکت های انگليسی نيز چنين هدفهايی را در ک
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ل اينکه در اين باره صحبت کرده ايم؟ خواهش ميکنم به اين مسأله توجه کن ويتی درمورد مث

مردم عادی انگليس مخلوط نکن، من دوستانی  شرکت های انگليسی صحبت ميکنم، آنرا با

مورد انگليس يا آلمان صحبت  ترين دوستان من هستند، ويتی در یدرانگليس دارم که صميم

اعتقاد من اين نيست که شرکت های . تهای چند مليتی ميباشدمورد شرک ميکنم سخن در

بازار جهانی  فعاليت در  انگليسی يا آلمانی  مجزا ازساير شرکتهای بين المللی توانايی ادامه

آنها را شرکت های   را داشته باشند، هرچند روابط شرکتهای مشترک با شرکتهايی که شما

 . ای مشابه ايران فرق داردد، روابط آنها با کشورهييانگليسی ميگو

. در کنار آی امريکااما چکونه و چرا تصور می کنيد که مثال هوخست آلمان يا االيد کميکال 

 به صورت   چند مليتی معموال  آی انگليس يرار نداشته باشند؟ چون شرکت های. سی

تفاوت رشته های مختلف و کشورهای م ارند درديعنی کوشش . عمل مپکنند  "اوليگو پولی"

ندارند، از ريابت متنفر  را زيرا آنها عاليه به وجود رييب تجاری در جهان. شعبه داشته باشند

فعاليتهای مشترک   شرکت زمينه  کل سهام  يک  اينرو يا  از راه خريدن بخشی يااز. هستند

تيار های توليد و فروش را در اخ د، تا بازارسازنچند مليتی مشابه فراهم مي را با شرکت های 

 .داشته باشند و عمليات ميزان توليد و مصرف بازار را کنترل کنند

درکشورهای ميزبان ممانعت به عمل   اين شرکت ها ازتوسعه نهضت های اصيل ملی گرايی

را  ميآورند، بدين ترتيب که برای جلوگيری از رشد ملی گرايی دموکراتيک عوامل نفوذی خود

انشعاب   پايه های. به انحراف کشانند  کراسی خواهی راروند دمو ند تا سازدر آن فعال می 

که با ساختار جريان  خواهند رفتپيش جدايی را پی ريزی ميکنند، در اين روند تا مرحله ای  و

اليه های مختلف همه  گرای دموکراتيک که در های عوام فريبانه از رشد نهضت های ملی

های واپسگرا که  رايانه نتوانند در برابر تفکرروند آزادی خواهی ملی گ ،شهروندان يرار دارند

 شوربختانه به علت نظامهای خودکامه ميتواند اکثريت جامعه را به واپسگرايی متمايل نمايند

بودن  کشوری را با دارا د، وروند پيشرفت جامعه را متويف ساز که تا نظامی شکل گيرد

  ريتی که ميتوانستند در يک نظاممدي امکانات مالی، برخوردار از جامعه تکنوکرات فنی و

 .کامل شرکت های چند مليتی در کشور باشند، خنثی گردد دموکراتيک مانعی برای نفوذ

ممکن  اين امر. بخشند  خود را استمرار مدتی دراز منافع  با اين روش آنها خواهند توانست در

 عتی شدن آن کشورها باشند و يا با از بين بردن عوامل پيشرفت و صن است در همان کشور

 .ها منافع خود را در ناحيه ديگری توسعه دهند

راه ديگری که اين شرکتها برای ممانعت ازصنعتی شدن طبيعی کشورهای عقب نگه داشته 

فراگيری و  فروش، مانع از مديريت توليد و راه مشاورت در شده جهان سوم درپيش ميگيرند از

کنند که نهايتا منجربه از بين   ه ای کنتزلنيد را بگوير بنايی ميشوند تا تولشکل گيری صنايع ز

بقدری  رايا کيفيت کاال ،را به اندازه ای باال ببرند رفتن سرمايه اوليه شود، يا ييمت های توليد

کاهش دهند که امکان ريابت در بازار بين المللی را برای کاالهای توليد شده حتی در سطح 

 .ملی نيز نداشته باشند

در اطراف آن   شرايط جغرافيايی و منطقه ای ايران و اينکه در نقطه ای يرار دارد که با توجه به

های عمده مصرف وجود دارند، شرکت های چند مليتی در پاره ای از موارد تمايل دارند از  بازار

مشابه سنگاپور،   صادراتی هرگز  ايران به عنوان سکوی صادراتی استفاده کنند، اين سکوی

آموزش  ،کار و نيروی  کافی مواد اوليه، سرمايه  اندازه  يا شيلی نخواهد بود، زيرا بهو   تايوان

نتوانند نظريات خود را به طور دربست به کشور ما   ديده و مديريت در ايران وجود دارند که آنها

نقص و کمبود عمده درکشور ما نبودن امکانات زير بنايی منطبق با رشد سرمايه . تحميل کنند

 . خواهيم شد ری ميباشد که اطمينان دارم روزی موفق به رفع اين کمبود ها گذا
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  وايع گرا ميباشد، رشد واپسگرايی  اما مشکل ديگر ما که سبب نگرانی اکثر تکنوکرات های

منطقه  ه يکی از بزرگترين دل نگرانی های من درکبه سبب حاکميت نظام خودکامه ميباشد 

طری برای ما و هديه ای الهی برای شرکت های فرصت طلب خاور ميانه ميباشد که زنگ خ

اين  مجری نظريات آنها در و نها مزدوران آنات اين شرکمديران  يتکه اکثر استبين المللی 

 .راستا ميباشند

ميدانم که مقصود ازمسافرت شما به ايران بررسی اوضاع سياسی واجتماعی ايران وتضمين 

صحبت کنيم تا با  بگذار بيشتر در اين باره است.ميکنيد،  سرمايه گذاری شرکتی که درآن کار

 .ديدی باز تر به مسأله نگاه شود

اکثريت مردم ايران هنوز دارای احساسات ملی گرايی هستند، البته نه نژاد پرستی، بنابراين 

چند مليتی شاغل   اگر تکنوکراتها و کارکنانی که در يک واحد صنعتی وابسته به شرکت های

در موايعی که پای منافع ملی مطرح باشد خاضر نخواهند شد کل منافع ملی خود را  باشند،

نمونه بارز اين رخداد حمايت شديد کارکنان صنعت . در برابر منافع شخصی خود فراموش کنند

، عليرغم است 9191نغت ايران از ملی شدن صنايع نفت وخلع يد ازشرکت انگليس درسال 

ميافتاد وحتی درموايعی حقوق آنها با تأخيرپرداخت ميشد صميمانه  اينکه منافع آنها بمخاطره

نفتی در برابر  دفاع از تأسيسات   نهضت ملی شدن نفت پشتيبانی ميکردند و خود را برای از

 ی ساختند.نظامی انگليس آماده م های هجوم احتمالی نيروی

تصميم به خريد و ملی  9199 سال شايد به ياد داشته باشيد ويتی دولت آلنده در شيلی در

کردن مجتمع پترو داو ميگيرد، همه کارکنان آن مجتمع به پشتيبانی از شرکت خارجی عليه 

مانند، از اين حوادث در مياعتصاب بايی  تا سقوط دولت آلنده در و  اعتصاب ميکنند دولت خود

را تغيير  کشور ما خبری نيست و تنها يک فاجعه غير منتظره و غير مشخص ميتواند مسيرما

 .به بن بست کشاند برنامه های پيشرفت وتوسعه ما را دهد و

وايع گرايی از بروز   تجربيات گذشته اميدوار هستم دولتمردان ما با روشن بينی و با توجه به 

 بمانند.سياست های جهانی با اطالع  از زير و بم های   چنين فاجعه غافل نباشند و همواره

های ميزبان  عواملی که در کشور مليتی با سرمايه های کالن ومتأسفانه شرکت های چند 

 اما من فکر می کنم شگرد.  ددارا هستندارند، توانايی انجام هر کار، حتی تغيير رژيم را نيز 

اختالفات طبقاتی که   اينکه توسعه ما کارآيی داشته باشد، مگر کشور های آنها نتواند در

 ان جامعه ميگردد، همراه با نبودن آزادی های سياسی وبه نارضايتی و عصيان فرودست منجر

در کنار طبقات  ،های سياسی کاهش فشار از  اميد روشنفکران نيز نا ،اجتماعی در کشور

 .اما در حال حاضر احتمال چنين تحولی جندان يوی نميباشد. فرودست جامعه يرار گيرند

شد بدون کمک   به دولت موفق متعلق شرکت هندی  يک 9191سال  آگاهی داريد، در  حتما

آسيا عرضه  های هند و  و به صورت توليد انبوه به بازار  شرکت های خارجی، بالبرينگ بسازد

طريق مشارکت با يک  از « تاتا»شرکت  در  هندی سرمايه داران از همان زمان گروهی. نمايد

. مارک اس  که با شرکت چند مليتی که در آلمان به ثبت رسيده بود بال برينگ هايی ساخت

ييمت   و  اوال مردم دنبال نام خارجی بودند  وارد بازار های هند و آسيا گرديد، و چون. ای. کا

به  آسيا ارايه می گرديد، منجر  بازار هند و بالبرينگ های ساخت آلمان با بهای ارزان تری در

که با   کتیناچار شر. کاهش مشتری شرکت دولتی هند شد و به طرف ورشکستگی گراييد

را به  خود  از سهام %91 ميکرد برای نجات از ورشکستگی تکنولوژی هندی بال برينگ توليد

تا بتواند در کشور خود در بازار حضور  ، يعنی باج ميدهد،شرکت های جند ملتی واگذار ميکند

 .داشته باشد
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به  گيريم که ناچارن امکان داشته باشد در مخمصه ای يرار   اما ما تالش مينماييم تا حدی که

که با کمک تکنولوژی  هايی را ما معموال کاال. مليتی شويم های چند به شرکت پرداخت باج 

خارجی ميسازيم، معموال حق روياليتی ميپردازيم، اما با نام ايرانی به بازار عرضه می نماييم 

ه های محتلف به از اينرو ما دررشت .و دولت ايران نيز از صنايع داخلی به شدت حمايت ميکند

می باشيم و دراين راه پژوهشگران ما  دنبال رسيدن به تکنولوژی ملی منطبق با شرايط خود

 .در دانشگاه ها و شرکت های تحقيقاتی تالشهای مشترکی دارند

آی انگليسی برای اينکه . سی. نمی کنيد که آی حقايق مشخص هنوز فکر با اين شواهد  و

داشته باشد با شرکت های چند مليتی بظاهر امريکايی   هانی راهای ج امکان ريابت در بازار

های  وجود دارد؟ و اساسا شرکت  نباشد؟ چه دليلی برای اين کار  آلمانی شريک« باير»و يا 

 انگليسی چه انگيزه ای برای اين کار دارند؟

ی استاندارد زندگ مورد در  عقيده شما. شما می کنم از  من يک سؤال. است بحث جالبی

 عمومی در انگليس، با امريکا و يا آلمان چه ميباشد؟

 .است کشوری که نام برده ايد پايين تر انگليس در مقايسه با دو استاندارد زندگی در

 يعنی مزد کارگر انگليسی از کارگر امريکايی و آلمانی کمتر است؟

 .کمتر است% 49کشور  اينطوره، مزد کارگر انکليسی در مقايسه با آن دو  

 ؟يا مساوی است آيا راندمان، يا بازده کارگر انگليسی از آن دو کشور کمتر ميباشد

زيرا اعلب صنايع انگليسی نوسازی شده اند و اختالفی در بازده آنها وجود . فکر نميکنم! نه

 .جهانی همآهنگ سازد استاندارد  ژيرا کارگر انگليسی مجبور است کار خود را با. ندارد

رمورد اين نا همآهنگی حقوق وتسهيالت کارگر انگليسی با کارگر امريکايی و مثل اينکه بايد د

 .آلمانی بيشتر بحث کنيم

نحوه سرمايه   ماهيت و چند مليتی به سبب   با در نظر گرفتن اين مسأله که شرکت های -

علق گذاری به منافع ملی چندان فکر نميکنند، در وايع نميتوانند بآن فکر کنند، زيرا سرمايه مت

به مليت های مختلف است، و ميدانيم که يکی از ايالم عمده هزينه توليد با وجود آتوميشن 

امريکايی، آلمانی،   سرمايه گذار انگليسی، که  عليرغم اين  توليد در مزد کار است، بنابراين

اينکه ارزش اضافی بدست   اختالف عقيده يا سليقه داشته باشند، به سبب.....فرانسوی يا

بيشتر است، هم شرکت  ميشود انگليسی توليد  کارگر  توسط  ه از يک کاالی معين کهآمد

بدست آورند،   اضافه را اين ارزش  ميدهند يسمتی از هم شرکت آلمانی تزجيح  امريکايی و

وشرکت انگليسی هم چون تمايلی . بنابراين درشرکت آی، سی، آی سرمايه گذاری ميکنند

را ندارد، به عالوه ميخواهد سرمايه آزادبرای سرمايه گذاری درجای  ازخود به رييب نيرومند تر

را تأمين کند يک   اين منظور شرکتی که بتواند هر را با باشد، سرمايه خود  را داشته  ديگری

 .کاسه ميکند و ظاهرا هويت ملی خود را نيز حفظ کرده است

 .بودمين مورد هنوز فکر نکرده امتأسفانه من در 

ير و بم اين وايعيات آگاه زداريد، کامال از شما پستی که مينان دارم با توجه به کار واما من اط

 .هستيد، منتهی کم لطفی ميفرماييد
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دارويی بزرگ هستم خيلی  بازرگانی يک شرکت من مدير درست ميگويم، با وجودی که !نه

 .ميباشمکمتر از اطالعات وسيع شما را دارا 

ما برای اينکه بتوانيم در جنگل سرمايه  درحال توسعه است و شايد به اين علت که کشور ما

بر ايتصاد جهان آگاه  حفظ کنيم ناچار بايد از روابط جديد حاکم  داری جهان منافع کشور خود را

جهانی  بنظر شما ويتی يک شرکت بزرگ انگليسی با سابقه و تجريه طوالنی دربازار. باشيم

روی پای خود  برای اينکه بتواند نيز بعضی موارد د و دررا حفظ کن نميتواند منافع ملی خود

بايستد ناچار بايد آوانسهايی به غولها بدهد کشوری مثل ايران چگونه ميتواند ار اين بازی يک 

 طرفه از منافع ملی خود دفاع کند؟

اين کامال درست است، اما توجه داشته باشيد ما امروز روزانه حدودشش ميليون بشکه نفت 

با توجه به بهای نفت درآمد دولت . ی نماييماز اين مقدار را صادر م% 81وليد ميکنيم که خام ت

الزاما بايد   اگر بکار سرمايه گذاری زير بنايی نرسد  ما از صادرات نفت ريم بزرگی است که

صورت جامعه ما بيک جامعه انگلی و صرفا مصرفی  درآن. صرف واردات کاالهای مصرفی شود

روزگار سختی خواهند  و روزی که منابع نفتی ما به پايان برسد مردم ما . شد تبديل خواهد

ابع انرژی خود را در راه سرمايه نيسمت عمده ای از درآمد م  هستيم از اين رو مجبور. داشت

 .گذاری های صنعتی بکار اندازيم

 يه گذارینيافته، سرما  های توسعه کشور. های جهان سوم يا واضح تر بگويم برخالف کشور

های کالن درکشور ما منحصرا توسط دولت انجام ميگيرد، وچون منافع شخصی مطرح نيست 

در کشور   اثرات منفی سرمايه گذاریهای مشترک. ميگردد و بازدهی سرمايه بخزانه دولت باز

آن نيز   ،چند مليتی شرکت های های توسعه نيافته که بيشتر توسط بخش های خصوصی و

و چون دولت از درآمد نفت و منابع . کشور ما به حدايل ميرسد ميشود، در  نجامبا گرفتن وام ا

های  سوبسيد برای کاال مالحظه ای   يابل مقدار ..... مس، آلومينيوم و   ديگر مشابه  کانی

ضروری می پردازد و حقوق کار گران نيز دربيشتر بخشهای کارگری مورد حمايت دولت است، 

کشورهای جهان سوم منجربه يطبی شدن سريع  تی مشابه بيشترشرکتهای چند ملي وجود

 و. ميباشند حدايل رفاه برخوردار آن نميشود و اکثريت  افراد جامعه از  جامعه يا کاناليزه شدن

د، شرکت هايی انتخاب ميشوند که نميگرد  توسط دولت تأمين چون بيشترسرمايه گذاری ها

 .ت کنندمشارک ،حاضر باشند در صنايع سرمايه بر

گاهی تصميم گيرندگان و دست اندرکاران سرمايه  به اين نکته نيزبايد توجه داشته باشيم که

مورد پاره ای از شرکای بين المللی عمدا با  گذاریهای کشورما متأسفانه برای منافع فردی در

فع بست هايی برخالف منا مرتکب بند و نمايند، يا تکنوکراتهای سرمايه گذاریها مشاوره نمی

 .کشور ميشوند که خوشبختانه شمار آنها زياد نخواهند بود

اندازه ای رشد کرده اند وچون دولت از راه دادن وامهای کم بهره  تاصنايع مصرفی درکشور ما  

چند مليتی رغبتی در  ند،  شرکتهای کرا نيز کنترل مي  به سرمايه گذاران خصوصی، ييمت ها

سرمايه گذاری در   يک راه باز است که  فقط  چون  رند، وبخش را ندا سرمايه گذاری  در اين 

 خواهد کرد.صنايع سنگين و توليد انبوه است که ما را همراه آنها وارد بازار بين المللی 

ها مجبورا بايد بهای  هستيم و برای آن پيشرفته  مجبور به خريد تکنولوژی های ها ن روزيما ا

دور خواهيم   ايران، در آينده ای نه چندان  در  ه رشد آموزشب توجه  اما با . گزافی را بپردازيم

اما وايعيات را نبايد از نظر دور بداريم که شرکتهای . توانست تکنولوژی مستقل داشته باشيم

منافع سرشار خود  برای حفظ   بتوانند هستند که   چنان توانايی هايی چند مليتی دارای آن

هستيم همکاری  ناچار  بنابراين . نمايند  ی حاکم ايدامابجايی نظام هاجمشکالتی، حتی تا 
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برای حفظ منافع آنها در منطقه بنماييم تا حساسيت آنها   چند مليتی  خود را با شرکت های

 .برانگيخته نگردند

  داشتن دستی  باشد که برای  اين انديشه چند شايدسياستمداران ما مخصوصا شاه در هر

من شخصا  اما . نماييم  خريداری شرکت های بين المللی را  ام به تدريج سه  يوی در بازار

 . را خطرناک ميدانم اعتقادی به اين بازی ندارم و آن

شرکتهای بين المللی  نظر کلی من اين است که به نحوی بايد منافع مردم ايران را با منافع 

ی را که با آنها شريک صنايع داشته باشيم که بيشتر توانايی آنرا  چند اگر گره زده شود، هر

ميتوانستم   مويعيتی بودم که  از اينرو اگر من در. سرپرستی نماييم هستيم خود کنترل و 

به آن ها، منابع   پرداخت عدم النفع و   تصميم بگيرم بجای خريد سهام شرکت های موجود

يی را از بين زير بنا  کمبود های تسهيالت  ارزی خود را در رشته های ديگر بکار می گرفتم تا

 .می برديم

من معتقد هستم بايد زنجير های منافع مشترک با غولها را محکم تر کنيم تا آنها با احساس 

 . امنيت کامل از توطئه چينی عليه روند پيشرفت و تريی کشور پرهيز کنند

های چند  هايی که شرکت همکاری با کشور و اين است که وابستگی بنابراين نظر شما

از نتد بادهای سياسی  آن کشور ها حرف اول را ميزنند، می توانند کشور شما رامليتی در 

صنعتی شود و  اينکه ايران کشوری   به عبارت ديگر برای. احتمالی در آينده محافظت نمايند

 مردم در رفاه زندگی کنند شما حاضريد به يک کشور نيمه مستعمره تبديل شويد؟

سرمايه، آن   شدن  دوران جهانی و استقالل در  استعمار اساسا . نميگويم  من اين را! نه

اگر ما با سرمايه گذاریهای مشترک . مبنای کالسيک يرن نوزدهم و اوايل يرن بيستم را ندارد

با شرکت های چند مليتی بازار داخل را از توليدات خودی بی نياز کنيم و ارزش افزوده آن کاال 

 فه توليد را به بازارهای مشترک عرضه نماييم، درصرف کنيم و اضامرا نيز درداخل کشور

کشورمستعمره نخواهيم بود، زيرا ما نيزميتوانيم ازطريق  ،مقياس و معيارهای امروزجهانی

 آنها منافعی داريم با آنها شريک  های چند مليتی، که خود نيز در خريد سهام درشرکت

زمانی باين ارتباط دوگانه استعمارگفته  .شويم، همانطور که در کروپ آلمان اينکار را کرده ايم

داريم، امکانات  ويتی ما سرمايه   باشد  يک طرف ميشود که دست برنده هميشه دراختيار

مديريت شريک هستيم مشارکت نميتواند رابطه  داريم، تخصص نسبی داريم در  بنايی زير

به . ت آن پول بپردازيمنداريم بايد باب اما چون در شرايط موجود تکنولوژی  .استعماری باشد

 .پرداخت باج نيست و ما با اين پرداخت مستعمره نخواهيم شد  نظر من اين

 . من با عقيده شما موافق نيستم 

  طول سال همراه فاميل خودآيا شما در. يگری بررسی کنيمد بگذاريد اين موضوع را از زاويه

 به مسافرت های تفريحی ميرويد؟

های همسايه ديدن می  کنار دريا ميرويم و يا از ديدنی های کشور معموال در سال يکبار! بله

 .کنيم

 کنيد و در چه هتل هايی ايامت می گزينيد؟ی با چه وسيله ای مسافرت م

 .در داخل کشور با ماشين و در خارج با هواپيما يا کشتی

 آيا در درجه يک هواپيما جای ميگيريد؟
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 معموال با اکونومی پرواز ميکنيم! نه -

 هتل چطور؟ -

 .ها معموال در متل، يا هتل های توريستی و در بعضی اويات هم در پالژ

 در تهران در چه هتلی بوديد؟ -

 !هيلتون

می فرستد   شما را به مأموريت  شرکتی که. را تجزيه و تحليل کنيم عالی، بگذاريد موضوع

مسافرت شما را  له در خارج، به علت نيازی که به تخصص شما دارد وسي  جه در داخل و چه

به اين دليل است که   بهترين انتخاب ميکند، هواپيما درجه يک، محل ايامت هيلتون، اين فقط

به همين . وسيله مسافرت شما را بهترين اتنخاب ميکند اينرو به تخصص شما نياز دارد، از

ا دهيم، اما می کنيم به به تخصص شرکت هايی که با آنها معامله  دليل ما نيز التزام داريم 

 متوجه هستيم که رابطه ما با آنها، رابطه گرگ و ميش نباشد، بلکه کامال يک ارتباط متقابل و

 .منطقی بين دو شريک باشد، و اينرا ما در تمام صنايع رعايت ميکنيم

بنايی ضريبی معادل  کمبود تسهيالت زير امروزسرمايه گذاری در کشور ما به علت دوری راه و

يعنی اگريک طرح درانگليس نيازبه يک ميليارد دالر سرمايه باشد، در کشور . باشدبرابر مي 9/9

دارد، طبيعی است اين اضافه سرمايه را ما بايد دالر  ما همان طرح نيازبه يک و نيم ميليارد

بلکه پيآمد استثمارگذشته است که امروز ايران بايد . بپردازيم و بنظر من اين استثمار نيست

 .سل آينده بتواند راحت زندگی کندبپردازد تا ن

 آيا نظر دولت شما نيز اينطور است؟ -

متأسفانه در حال حاضر جوی حاکم ميباشد که سالح منطق را کندکرده است و رژيم حاضر   -

به علت شرايط خاصی که داردگاهی به جای اينکه مويعيت را با منطق و وايع بينی درک کند 

د ناخودآگاه به دنبال اعتقاداتی ميرود که در خيابان و افواه و تصميمی مناسب با شرايط بگير

افراد معترض و نا آگاه وجود دارد، که بنظر من خطر آفرين است اما تکنوکرات ها فارغ از جار و 

را تأمين کند  جنجال های سياسی تا جايی که باشد، راهی را که منافع کلی کشور و مردم

در خيابان های تهران و شهرستان ها وجود دارد، نميتوان هر چند با شرايطی که . می پيمايد

 .فردا را پيش بينی کرد

 

 زنگ ها به صدا در ميآيند

بويت گرينويچ در فرودگاه هيث رو  9:30شرکت هواپيمايی ملی ايران درساعت  939جمبوجت 

 .به زمين می نشيند و در برابر داالن ورودی به اداره مهاجرت فرودگاه تويف ميکند

يادداشت ها فرصتی پيش نيامدتا  انگليسی و مرور سفر، بعلت بحث طوالنی با همسفر طی

دو نفر ازآنها برای نخستين بار به مأموريت ميآمدند، از اينرو . با همکاران صحبتی داشته باشم

الزم بود يبال به آنها تذکراتی درمورد مأموريت ونحوه برخوردبا مسؤلين انگليسی طرف صحبت 

 .ميدادم

   سفر چطور بود، راحت بوديد؟دوستان  -
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 .بد نبود، صحبت ميکرديم، زمان خيلی زود گذشت  

اتفايا من هم گرفتار بجث با يک انگليسی سمج شده بودم و در تمام راه با هم کلنجار می 

 .وايعا به يول معروف سرم سوت کشيد. کرديم

همکارم صحبت را   کرده با دوضمن رفتن به سوی کانترهای اداره مهاجرت از فرصت استفاده 

ديدن   به مجرد  بود که  بود، يک هندی مهاجرت  پشت کانتر اداره   مأموری که. کردم شروع 

گفتن  بروی پاسپورت های ما ميزند و با لبخند و   پاسپورتهای ما مهر ورود و ايامت سه ماهه

و با همکاران   ک ميرويمسالن گمر  به طرف. ما استقبال و خدا حافظی ميکند از«  ول کام» 

 . صحبت را ادامه ميدهيم

بعد از خروج از فرودگاه . هستند  منتظر ما آی در فرودگاه . سی. نمايندگان روابط عمومی آی

 همراه چند  صبحانه مرکزی شرکت خواهيم رفت وطبق روش هميشگی برای صرف  به اداره

نمايندگان شرکت ضمن حرف زدن با سرميزصبحانه . مديران به رستوران شرکت ميرويم از نفر

بر اساس صحبت . شروب نيز تعارف ميکنندم طبق معمول . را ارزيابی کنند ما سعی دارند ما 

همين  ميکنم و همکاران نيز تشکرکه درجلسات رسمی نبايد مشروب بنوشيم، های بين راه 

 .را تکرار ميکنند

. فاتی برای ارزيابی کردن ما ميباشدجلسه امروزبدون حضورمديرعامل يا معاون اوبيشتر تشري

آزمايش کرده بودند، مجددا بر اساس   که من را  در چند جلسه با وجود اين که بيشتر آنها 

احتماال امشب نيز از طرف مدير عامل يا يکی . روش را تکرار ميکنند  امروز نيز همين روتين کار

 .از معاونين او ما را برای صرف شام دعوت خواهند کرد

مديران   ممکن است چند نفر از منشی های و خانم های آنها   بر مديران  ر ميهمانی عالوهد

فردا به هتل محل ايامت ما  تمايل ميکنند بعد ازظهر احتماال آنها اظهار. نيز در ميهمانی باشند

ای  کر ازآنها به گونهبايد ضمن تش. بيايند تا چنانچه بخواهيم خريد بکنيم ما را همراهی نمايند

به دوستان . بگوييم خريدی نخواهيم کرد  يا ،موکول کنيم  به فرصت های ديگری  راعايالنه آن

درماليات . گفته ام ويتی با انگليسی ها هستيد درنوشيدن مشروب بايداحتياط رارعايت کنيد

مورد خوبی  بايد بيشتر در  مذاکرات رسمی نداريم صحبت ها با مسؤلين شرکت موايعی که 

اين که همکاری   و. ها به تهران باشد دعوت آن  ندن، زيبايی های موزه ها و تأتر ها وهوای ل

 .د بودنمشترک ما برای هر دو طرف مفيد خواه

دادی  يرار  آينده شرکت و صحبت حتی درباره  های از بحث های سياسی، برنامه ها و طرح 

رسمی يا غير رسمی يبل از  در جلسات. به هر طريق ممکن طفره برويم که بايد تنظيم کنيم

 کنيم.ايد اطهار عقيده ای بنماييم و درگفتار های خود بايد نهايت احتياط را ببمشورت با هم ن

به اتفاق يکنفر  مديرروابط عمومی. بعد از گرفتن چمدانها به سوی در خروجی فرودگاه ميرويم

هميشگی به طرف ما   لبخند من آشناي دارد، با  او از يبل با. هستند منتظر ما   از همکاران

آی چرخ . سی. از کارکنان آی  يکی. ميکنم  همراهان را معرفی. ميآيد و خوش آمد می گويد

در پارکينگ مخصوص . دستی را که چمدانها روی آن است ميگيرد و مزد باربر را به او ميپردازد

ط عمومی، من و يکی رواب مدير. هستند  ديپلمات ها دو ماشين برای انتقال ما به شهر آماده

. ازهمکاران دريک ماشين، کارمند روابط عمومی ودو نفر ازهمکاران درماشين دوم می نشينند

 .جلسه آشنايی اوليه انجام ميشود. دييقه به اداره مرکزی ميرسيم 39بعد از 

. شرکت می کنيم او همسر و عامل  ميهمانی مدير شب در ،اساس سنت هميشگی بر

همکاران با . نفر از منشی ها در جلسه ميهمانی شرکت دارند  نها و پنجمديران و همسران آ

مورد چگونگی سفر و  صحبت ها بيشتر در. می يابنداحساس مسؤليت در ميهمانی حضور 
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مورد يرارداد و  جلسه رسمی و مذاکرات در. اينکه هوای لندن خوب است يا نه ميباشد

تنظيم شده است روز بعد از ميهمانی در سالن بررسی متن يرارداد که يبال با توافق دوطرف 

بزرگ شرکت با حضور کارشناسان، مدير بازرگانی و يکی از مديران و همکاران فنی او تشکيل 

 .ميگردد

کارکنان مسؤل شرکت که  مديران و  يک طرف ميز و ميباشيم در ايران که پنج نفر  نمايندگان

جلسه با . يرار دارند  در طرف ديگر ميز روبروی ماآگاهی کامل از متن توافقنامه و پروژه دارند 

می باشد و در   که  نخستين پيشنهاد کننده شرکت مشترک  مقدمه مدير بازرگانی شرکت

است   داشت و با من نيز دوست بود حضور  جلسات پيش که در تهران و لندن تشکيل شده

دهم تا همه   کاری را توضيحبرنامه   من می خواهد مختصر از ای پس از مقدمه. ميگردد آغاز

 .آگاهی يابند روند کاراز ميکننددرجلسه شرکت رازآنها برای نخستين با همکاران اوکه چند نفر

اين جلسه با همکارانی ديدار  اينکه در و از  اوليه  پذيرايی دوستانه من بعد از سپاسگزاری از

 موارد و آرزو ميکنم که بتوانيم در ميکنم که تاکنون آنها را نديده بودم اظهار خوشحالی مينمايم

مختلف يرارداد در اين سفر به توافق نهايی براصولی که يبال مورد توافق يرار گرفته بودند و در 

مسؤل اجرای عمليات زير بنايی پروژه  از همکاری که ضمنا . مراحل نهايی می باشند برسيم

برساند  ا و آيايان شرکت کننده ميباشد درخواست ميکنم که نکات اصلی را به اطالع خانم ه

کارهای انجام شده  نمودنآی برای کامل وبهتر  .سی .و درباره نکاتی که همکاران شرکت آی

 .دارند ما را آگاه نمايند

طور که  همان :ميباشد ميگويد  بنايی که همآهنگ کننده اجرای تأسيسات زير" س"مهندس 

. کربوری آی فنی پروژه های هيدرو و مدير  رگانیباز  آيايان مدير آخرين سفری که  ميدانيد در

سايت پروژه درخوزستان بازديد کرده بودند  تهران و کارشناسان از از همراه چند نفر. آی. سی

امروز می . رسيده است توافقنامه اوليه به امضای مسؤلين دو طرف مذاکراتی انجام شده و

ايی که انجام شده و آنهايی که بايد انجام کاره مورد و گزارشها در  خواهيم دنباله بررسی ها

مورد ترکيب  در  اين مذاکرات بايد توافق نهايی ضمنا در. سانيمبرآگاهی شما  شوند را به 

صد سرمايه گذاری طرفين  و زمان بهره برداری، حق ليسانس، در  مشترک مديريت، چگونگی

سه پپش همه آنها آماده و مورد و با توجه به جل يرار نگرفته است که هنوز مورد توافق کامل

برای خريد تجهيزات يدکی که احتماال در آينده بايد   ، پرداخت اعتباراتتوافق مديريت شرکت

 ، مشورت های الزم به عمل آيد.در انبار نگهداری شوند

همکاران  ضمنا براساس توافق اوليه بيوگرافی، تحصيالت، سابقه کاروميزان مسؤليت هريک از

مدارک آنها را تقديم ميداريم وانتظار داريم که همين موارد را  ور مختصر شرح داده وآينده را بط

 .برای ارايه به هيأت مديره شرکت به ما داده شوند. سی آی .مورد همکاران آی در

 .آنها مرا می شناسند و از تحصيالت و سوابق کاری من اطالعات کافی دارند

حقوق   دکترای حقويی نيز  مشاور هاروارد، و از  ريتدکترای مدي  ،همراه  مشاور بازرگانی 

دو نفر همکار ديگر فوق ليسانس مکانيک و شيمی از دانشکده فنی . دنوارد را دارراز ها

 ميباشند.دانشگاه تهران و برکلی 

در . انتخاب شده ام  سرپرست گروه جهت مذاکره  است که من به عنوان  اين نخستين باری

گروه ها را  ،از اعضا و مشاور  بود، بيشتر به عنوان يکی چهار بار که مأموريت های گذشته 

 من بسيار حائژ اهميت ميباشد و  سفر برای  آورد اين اينرو موفقيت و ره از. همراهی ميکردم

 .گيرم بايد همه کوشش خود را برای موفقيت آن بکار
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 مورد در اطالعات الزم . شود آغاز می به کارخانه  مذاکرات از چگونگی رسانيدن خوراک اوليه 

اطالعات و تجزيه گاز مورد مصرف که ده . کيفيت و کميت گاز مورد نياز به کارخانه داده ميشود

. دنداليل آن تجزيه و تحليل ميگرد بار آزمايش شده بود چاپ شده در اختيار همه يرارميگيرد، و

لف سال، مسيرگردش مساحت واحد، محل، مشخصات جغرافيايی، درجات حرارت فصول مخت

 .يبلیباد و رطوبت بر اساس توافق های 

رسانيده ام که لوله کشی و طرح گاز رسانی آماده شده   ضمنا به آگاهی همکاران انگليسی

 تأييد دو طرف يرار آنها مورد  که صالحيت  آن با شرکتهايی و طبق موافقت های يبلی کنترات

پيمانکاران از اول ماه  آماده شده اند.دمات کار گرفته بود بسته شده و تقريبا شضت درصد مق

از بازديد   آی بعد. سی . همانطور که دو ماه پيش مدير فنی آی. واهند کردخآينده شروع بکار

کل   مديررسما و با امضای   خود را  داشتيم رضايت  خود از محل و جلساتی که با پيمانکاران

بر اساس  مراحل ساختمانی همه ست.شده اشرکت شما برای مدير عامل ما فرستاده 

بندی تنظيم شده به پايان خواهند رسيد وهردو طرف اميدوار هستيم که بعدازدو سال  زمان

های توليد جدا،  آزمايشی از واحد  عامل دو شرکت، بهره برداری درهمين روز با حضور مديران

شد،   واحد انجام خواهد  نهايی کار  پيش از شروع  اين کار سه ماه. جدا و کلی انجام شود

اشکاالت  رفعچنين آزمايشی در تمام واحدهای هيدرو کربوری انجام ميگردند، برای   چون

با اين . دناصالح گرد واحد های آماده به کار آزمايشآينده بايد با انجام سه ماه  دراحتمالی 

 .دنآزمايش اوليه، انتظار آن است که با شروع کار تمام مشکالت حل شده باش

 .بطور غير منتظره اعتراض ميکند. آی. سی. يکی از نمايندگان آی

ما در چگونگی آماده  زيرا اگر. گيريم بکار مورد تصفيه اوليه گاز ما بايد ليسانس خودمان را در

 .سازی گاز کنترل نداشته باشيم نميتوانيم کارآيی پروسس پيشنهادی خود را تضمين کنيم

ا کيفيت و آناليز گازی را که مورد نياز است به ما داده مهندس شيمی گروه اظهارداشت شم

 .ترمينال پروژه تحويل خواهيم داد مورد نياز را در ايد و ما بر مبنای نياز پروژه، گاز

اينکه اطهارداشتيد پروسس گاز بايد براساس ليسانس مورد توافی : همکار حقويی ما ميگويد

منظور از طرح   يفيت گاز اعتراض داريد؟ يا اينکهمورد ک در  باشد چيست؟ آيا  آی. سی. با آی

 اين مسأله روياليتی است که ميخواهيد درخواست کنيد؟

ما به شهرت . ميباشد  بلکه داشتن خوراک مناسب برای کارخانه. فقط روياليتی نيست  البته

 اشکاالتی که ممکن است  داريم و مايل نيستيم به سبب  و مويعيت بين المللی خود عاليه

 .خارج از اختيار ما باشد لطمه ای به اعتبار ما وارد شود

مورد  مورد خوراک گاز مورد نياز مسأله ای است که در اوال مذاکره در. صحبت او را يطع ميکنم

و اين جلسه نميتواند   گونه چانه زدن نيست و توافق شده است و جای هيچ  آن يبال مذاکره

حتما ميدانيد که يسمت اعظم اين سرمايه گذاری توسط  عالوه برآن. درمورد آن تصميم بگيرد

نوشته شده است،  «پنجاه/پنجاه»يرارداد  در  سهام شرکت اگر. می شود  دولت ايران انجام

از طرف دولت ايران به شرکت   يسمتی از سهام شما بابت فروش حق ليسانس ميباشد که

پرداخته است، . آی. سی. یبه عالوه بخش کوچکی از سهام که آ. شما پرداخت شده است

. پروژه شرکت آی  صورت شکست تضمين گرديده، يعنی در وايع در  توسط بانک مرکزی ايران

 .بنا براين جای هيج نگرانی وجود ندارد. آی چيزی از دست نخواهد داد. سی

 و ملت ايران مسؤليت  ميز نشسته ايم در برابر دولت  عالوه بر آن ما پنج نفر که در پشت اين

من خواهش ميکنم پيش از اينکه دوباره در اين موارد مذاکره . داريمبه عهده سنگينی را 

مذاکرات الزم را   خود نيز همه  کنيم، شما خود جلسه جداگانه ای داشته باشيد و با مديريت
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شد تمام  تشکيل خواهد  امروز يا فردا بعد از ظهر  جلسه آينده که انجام دهيد تا بتوانيم در

مابا پوزش ازمديرمحترم بازرگانی که درجلسات مکرردرتهران و . روشن شده باشد مسايل

لندن افتخار همکاری با ايشان را داشته ام، با مسايلی که مطرح شده است نميتوانيم کاررا 

 .ادامه دهيم

آگاه می باشد گروهی که من افتخار همکاری با آنها را دارم   عالوه بر آن جناب مدير بازرگانی

رای اين اختيارهستند تا درصورتی که اين جلسه بخواهدکوچکترين درخواست يا نکته ای به دا

مديران عامل دوشرکت برآن توافق نموده اند اضافه يا کم  ،تهران آنچه که درجلسه گذشته در

 .گرديمباز مجبور هستيم جلسه را ترک و به تهران  کنند، ناچار برخالف خواست خود

جلسات مکرر  بازرگانی که در  که به آگاهی آيايان که جز جناب آيای مديراينجا الزم است  در

درحضور ايشان بوده ايم و ازهمه جزئيات آگاه ميباشند، برسانم که بودجه پروژه های سرمايه 

شرکت های  ايرانی يا غير ايرانی بايد به تصويب کميسيون های مالی مجالس  ازگذاری اعم 

اين گروهی که آخرين گروه مسؤل اين پروژه ميباشند بايد  د، ونشورای ملی و سنا برس

برنامه و   آن بعد از تصويب کميسيون مالی دو مجلس، سازمان عالوه بر. پاسخگو باشند

بررسی   آگاه تشکيل شده اند، جزء به جژء توافق نامه را کارشناسان دييق و بودجه که از

آخرين مرحله شرکت ملی نفت  و. د گذاردرا در اختيار مجريان طرح خواهن کرده، بودجه آن

مسايل نفت مربوط به ايران  در ايران است که از حقوق دانان و کارشناسانی که نه فقط

شناسانی هستند که در برنامه ريزی  ها کار صاحب نظر و کاردان می باشند، بلکه اکثر آن

نهايتا آخرين نظر از  .ميباشند های اوپک نيز های اوپک دارای صالحيت و مورد اعتنار کشور

 .طرف آنها خواهد بود

درخدمت شما آيايان هستيم در برابرتمام عواملی که به آگاهی شما رسانيده که ما پنج نفر 

 .مسؤل بوده و بايد پاسخگو باشيم شده است

وارد ميشود کامال    کارخانه که به ترمينال   گازی  ترکيب  برای راحتی خيال آيايان بايد بگويم

ن پااليشگاه يا يک کارخانه تصفيه گاز هيدروکربوری ميتواند درباره ساست و هر تکني مشخص

بنابراين وايعا باعث . مطابقت يا عدم مطابقت آن با آنچه مورد نياز کارخانه است اظهارنظر کند

من از سوء  ميشوند.  اين مسائل امروز مطرح  تعجب من و دوستانم است که چرا اساسا

ميباشم، زيرا درسفرهای اطالعاتی که به سرپرستی  متأثر آمده متعجب وپيش  تفاهمی که

 هایداشتند به بخش  جرج و دو دوست همراه ايشان که در اين جلسه نيزحضوردارند به ايران

حتی چگونگی انتقال  تصفيه گاز و چند کارخانه مراکز صنايع نفت ميباشند از جنوبی ايران که 

ديت زياد  کرده ايم که هيأت شما ازاطالعات و يمان بازديديک سيستم گاز ترش درمسجذ سل

اين موضوع را کرارا به من گفته است   جرج. بودند  اين رشته متعجب شده ايرانی در کارکنان

 .حاال شما ميگوييد ما بايد از کيفيت گاز اطالع داشته باشيم

انتقال آن تا  يه گاز وشد، زيرا تصفامن فکر ميکنم نيازی به بحث کردن در اين باره نمی ب

ضمن اينکه عاليه دارم همه مسائل در . ترمينال کارخانه طبق يرارداد مربوز بعهده ما است

آماده   يرارداد نهايی برای امضای مديران عامل دو شرکت اين سفر حل شوذ و پيش نويس 

منحصربه  يد، بايد باطالع آيايان برسانم فرآيندی که شما برای اين طرح پيشنهادکرده اگردد

  آی، به اين. سی. آی  با شرکت همکاری  آن به  به اجرای عاليمندی ما . فرد نميباشد

از   دولت ايران تمايل دارد که  بلکه. است  بهترين ها  شما از نيست که ليسانس   دليل

 ليسانس مليت های مختلف استفاده کنيم، عالوه برآن وجود جرج درمقام مديريت بازرگانی و

  توانسته اند اعضای  ما همکاران  است اين همکاری ارايه داده  التی که ايشان برایتسهي

آنچه که متأسفانه ما با آن برخورد . برای انتخاب شرکت شما  ترغيب نمايند را  هيأت مديره

 .کرده ايم بايد بگويم که باعث تأسف من و همه همکاران ما ميباشد

http://azarrakhsh.com/


7                                                               خاطرات يک تکنوکرات 5 f o P a g e  | 23   

 

________________________________________________ 

  http://azarrakhsh.com                                              مقاله کامل در گذرگاه زمان

که به ما ديکته ميکند و ما مجری آن  استايران  هرچند سياست گذار در اين مورد دولت

اين همکاری وجود داشته باشد ما اجبارا آن را به  مشکالت زيادی در از اينرو اگر. هستيم

 مقامات دولتی منعکس خواهيم کرد و متأسف خواهيم بود که پس از ده ماه مذاکره و سفر

لی وجود دارد که همکاری مزبور را معهذا اگر دالي. يمشوطرف ناچار به يطع همکاری  های دو

به مرحله ای که امروز در برابر ما روی ميز گذاشته شده است خواهشمند است گفته شود، 

 .بدون اينکه بهانه مشکالت فنی اعالم گردد

پای  بايد به آگاهی برسانم که مديرعامل شرکت ما دراينمورد بی اندازه جدی، سخت گير و

با آنها  .سی آی .اساسی بين ايران وپاره ای ازکشورها که آیبايد به فرق . بنداصول است

داد با شرکت شما حتی ازحمل و  های طرف يرار بعضی از کشور. د توجه فرماييدهمکاری دار

نقل کارکنان عاجرميباشند و شما مجبورهستيد برای آنها برنامه ريزی کنيد، درحاليکه طبق 

مديريت بهره برداری با . ده خود ما خواهد بودموافقت های يبلی اجرای چگونگی طرح به عه

. ها با ما است کارگران ساده تا مدير و رؤسای يسمت آموزش کارکنان، ار. ما است خود

برای اطالع بايد بگويم هم اکنون کارکنان مورد نياز در واحد های صنعتی از ذوب آهن تا کار 

دانشگاه با هزينه سازمان برنامه  خانجات ماشين سازی و پااليشگاه ها و درچند دانشکده و

 .که دولت ايران هزينه ها را تأمين ميکند مشغول کارآموری و تخصص يابی ميباشند

فقط دردوره ساختمانی و راه اندازی از نظر . مديريت بهره برداری طبق توافق با خود ما است

 .آی ميباشد. سی. تسريع کار و تجربه مدير پروژه از آی

های سرمايه گذاری در پروژه های مشترک عالوه بر صنعتی شدن کشور  ما در اجرای طرح

ازاينرو درتفاهم نامه اوليه دو . باال بردن سطح آموزش واشتغال افراد ايرانی را نيزدرنظر داريم

طرف در اين مورد کامال به توافق رسيده ايم و امضای مديران مسؤل دو شرکت در زير آن يرار 

 .دارد

های دو طرف يرارداد با ايران توسط بانک  ی های شرکتارکه سرمايه گذبدون دليل نيست 

داد از بين  مکان هرگونه ريسک را ازطرف های خارجی يرار مرکزی ايران تضمين ميشود وا

سرپرست گروه انگليسی از تمام . نمايند همکاریميبرد تا آنها با اطمينان خاطر با ايران 

اجرای پروژه آگاهی دارد و زير تمام صفحات تفاهم نامه  نظريات و تعهدات ما درمورد چگونگی

 .اوليه را امضا کرده است

برای آگاهی و شناختی که از توافقنامه و يرارداد دارم برای من تعجب انگيزاست چرا امروز 

دوباره  ميکنيداگر فکر .مسائلی عنوان ميشود که جزو اولين يسمت های همکاری بوده است

را تدوين و دستور جلسه را تغيير  کنيم، اساس آن برنامه کار ليه را مرورتفاهم نامه او بايد

 .چه زودتر اين کار را انجام دهيم بهتر خواهد بود هر. دهيم

مدير بازرگانی که با من دوستی عميقی دارد در پاسخ ميگويد تفاهم نامه اوليه فقط نظرات 

وان انجيل غيريابل تغيير تصور کنيم و طرف يرارداد ميباشد و مضمون آنرا نبايد به عن کلی دو

تفاهم نامه در شرايطی نوشته شده . مصر باشيم در چهار چوب آن شرايط همکاری نماييم

بود که با شرايط امروز تفاوت فاحش دارد، بنابراين شايد نياز داشته باشد تغييراتی در آن داده 

 .دنشو

لزوم تغييرات کلی در توافقنامه را  ممکن است توضيح دهيد کدام شرايط تغيير کرده است که

 ايجاب کرده است؟

اما هيأت مديره . متأسفانه توضيح تغييرات برای من امکان ندارد، آنرا بطور کلی گفته ام

شرکت با توجه به جميع جهات به من مأموريت داده است به آگاهی شما برسانم اجرای 
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جدد دارد و بايد فرصت بيشتری داشته پروژه و امضای يراردادنهايی همکاری نياز به بررسی م

. متأسف هستم و من از اين لحظاط وايعا متأثر. باشيم تا تصميم نهايی خود را بگيريم

توجه به دوستی صاديانه ای که بين مسؤلين شرکت ما با شما،  صاديانه ميگويم، با

ن اين مخصوصا با تو دوست عزيز که دوستی با تو برای من افتخاری محسوب ميشود، بيا

 نه فقط برای من بلکه برای همه مديرانی که در. سخنان برای من آزار دهنده و زجر آور است

 .شما همکاری داشته اند اين پروژه با

من به گفته های تو دوست عزيز باوردارم که احتماال مشکل يا موانع عمده ای در اين پروژه 

رات خود را داشته باشد، اما فکر بوجود آمده اما چرا هيأت مديره شرکت شما حق دارد نظ

نميکنيد ناديده گرفتن تفاهم نامه ای که مدت نوزده ماه در روی آن کار و هزينه شده است، 

 به شهرت و اعتبار شرکت شما چه لطمه غير يابل جبرانی را متوجه خواهد کرد؟

اثرات  عالوه بر آن اين مسأله ممکن است در کل روند روابط سياسی و بازرگانی دو کشور

آيا نظريات هيأت مديره شرکت در راستای نظريات دولت بريتانيا ميباشد . منفی داشته باشد

 يا جدا از آن است؟

بعالوه تو خود بهتر ميدانی که . تمام اين مسائل که امروز در اينجا گفته شده را من نيز ميدانم

همه شما دوستان  ازمن وايعا . من شخصا برای اين همکاری چه اندازه اهميت يايل هستم

مخصوصا از تو که عالوه بر همکاری اداری، يکی از . که در اينجا هستيد پوزش می طلبم

نهايت آرزوی من اين است که در اين راستا دوستی تو را از . دوستان خوب من هستی

 .دست ندهم

ه جرج، آيا فکر نميکنی به عنوان يک طرف يرارداد ما بايد حق داشته باشيم، بدانيم چ

آی تمايل همکاری خود را با ما از دست داده است؟ آيا . سی. شرايطی باعث شده که آی

که شرايط جديدی را ميخواهيد به ما  يا اين بکلی منتفی شود داد اين است که يرار نظر

چه  ديکته کنيد؟ من و همکارانم هنوز نميدانيم عکس العمل هيأت مديره ما در اين مورد

خود ميدانی که ما متحمل هزينه های زيادی شده ايم، و چون سرمايه خواهد بود، اما جرج 

گذار وايعی دولت و سازمان برنامه ما ميباشد، ما يعنی پتروشيمی با شرايط بغرنجی مواجه 

که دولت ايران مسأله را حتی به دادگاه های  احتماال اين امکان وجود دارد .شد خواهيم

 .بريتانيا ارجاع نمايد

مديريت بازرگانی، عضو هيأت مديره و معاون مدير عامل نيز  که جرج عالوه بر ضمنا ميدانم

کيف کار آگاهی کامل داشته باشد، اما نميدانم بچه علت  ميباشد، از اينرو بايد از کم و

 کلی شرکت را اعالم دارد؟ نميخواهد نظر

خود نميدانم  و. من از وضعی که به وجود آمده و خارج از اختيار ما ميباشد متأسف هستم

 چگونه از شما دوستان عزيز پوزش بطلبم؟

مشاور حقويی ميگويد برخالف آنچه شما گفته ايدکه تفاهم نامه يک بايبل نيست شرايط و 

توافقنامه که  919طبق ماده  .مقرراتی در آن وجود دارد که طرفين را ملزم به اجرای آن ميکند

ده است که هيج يک از طرفين يرارداد امضای شما نيز زير آن ميباشد صريحا اعالم ش

درصورتی که هريک از طرفين بخواهند از اجرای  نميتوانند يک جانبه آنرا منتفی اعالم دارند و

توافق نامه کوتاهی کنند، بايد کل هزينه هايی را که طرف مقابل پرداخته به اضافه سود يا 

 .تعطيل نمايد به طرف مقابل بپردازدهزينه بانکی آنرا به طرفی که اجرای طرح را به تعويق يا 

درشرايط موجود ما نميخواهيم توافقنامه و يا جتی يک بند از آن را تغيير يا لغو کنيم، بلکه 

چنانچه استداللهای ما برای به شش ماه به تأخيراندازيم و روژه رادرخواست داريم اجرای پ
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يرارداد خسارت شما  919ساس بند تأخير انداختن پروژه برای شما يانع کننده نباشد، ما بر ا

 .را خواهيم پرداخت

من فکر نميکنم که شش ماه فرصت ميخواهيد که تغييراتی در يرارداد بدهيد، اگر چنين بود 

به عللی که نميخواهيد آنرا ابراز داريد هدف از تأخير شش ماهه . صراحتا دليل آنرا می گفتيد

از . راصراحتا ابرازميکرديد ه بود دليل يا داليل آنلغو يرارداد ميباشد، زيرا اگر تأخير شش ماه

را برای اجرای پروژه از دست داده و منتظر  آی تمايل خود. سی. اطمينان دارم که آی اينرو

 .فرصتی برای اعالم آن است

 .اين طور فکر نکنيد، خواهش ميکنم کمی حسن نيت و اعتماد نسبت به ما داشته باشيد

نهايی را تنظيم و برای امضای مديران عامل متن براساس يرارداد،  ما درحالی که آمده بوديم

آی به هر علت که مربوط به خود آنها می باشد آماده . سی. آماده کنيم، چنانچه شرکت آی

درآن صورت ما آنرا . اجرای پروژه درويت تعيين شده نيست بايدصراحتا اعالم و داليل آنرا بگويد

ا دريک فرصت ده روزه به آگاهی مديران شرکت شما خواهيم بررسی ميکنيم و نظريات خود ر

طور که ميدانيد و  همان. اينصورت ما نميتوانيم با تغويق پروژه موافقت کنيم غير در. رسانيد

بندی موردتوافق بازديد نموده ايد، شرکت  نمايندگان شما مرتبا از پيشرفت کار بر اساس زمان

يت کند، زيرا همانطور که يبال نيز گفته ام، مدير عامل شما نيزدر برابرما بايد احساس مسؤل

بايد داليل کافی برای تعويق شش ماهه پروژه به مقامهای  برابر دولت مسؤل است و ما در

برای  ويت تعيين شده به پايان نرسد و ما نتوانيم کار زيرا اگر پروژه در. دولتی ارايه نمايد

سطح کشور  را فراهم سازيم، مشکالتی کلی درکارکنانی که هم اکنون استخدام شده اند 

به وجود خواهند آمد که سبب نارسايی و ناامنی هايی برای دولت خواهد بود که مسؤل 

 .وايعی آنها ما به حساب خواهيم آمد

 .من جز اظهار تأسف نميتوانم چيزی بگويم

ن بدهيم و منتظر اينکه گزارش مسأله را به تهرا بدين يرار درحال حاضر چاره ای نداريم، جز

زيرا هيأت مديره شرکت بايد در اين مورد با سازمان برنامه، وزير . رسيدن دستور باشيم

حدايل يک هفته بايد منتظر . ايتصاد و کميسيون نفت مجلس شورای ملی مشورت کنند

 .باشيم، مگر اينکه به تهران فرا خوانده شويم

 .هر دو طرف جلب شود مصالحه صورت گيرد به ترتيبی که رضايتمن اميدوارم اينطور نباشد و

 بنابراين جلسه ما مويتا تعطيل ميشود تا دستورات الزم از. اميدوارم اينطور باشد نيزمن 

 . برسداز تهران تهران برای شما 

صورت او . طرف من ميآيد، دستها را بطرف من دراز ميکنده جورج ب. جلسه تعطيل ميشود

ره او موج ميزند، به چشمان من خيره می شود، احساس برافروخته است  ناراحتی در چه

دستهايم را ميفشارد و برخالف نزاکت انگليسی . د حرف بزند، اما مردد استهخواميکنم مي

. به دنبال او همکارن او نيز از سالن خارج ميشوند. سريع از سالن کنفرانس خارج ميشود

ا ميهمانان آنها هستيم و بايد صبر حرکات آنها برای ما غير عادی به نظر ميرسد، زيرا م

 . يموميکردند تا ما اول از سالن خارج می ش

. سه سال است من جورج را می شناسم،  آدمی خونگرم، با احساس و مبادی آداب است

پروژه به . به من عاليه مند ميباشد، من نيز به او خيلی عاليمند هستم و او اينرا خوب ميداند

سه سال پيش در سفری که به ژاپن . درشرکت مطرح شده است او ومن ابتکار وپيشنهاد

داشتم با او همسفر و در صندلی کنار من نشسته بود، ضمن سفر سر صحبت را با من باز 
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هواپيمای ژاپنی که از لندن آمده بود، در تهران دو ساعت تويف . او از لندن آمده بود. کرد

طوالنی بودن سفر تهران . نی تا توکيو بودراهی نسبتا طوال. داشت، من در تهران سوار شدم

او در آن ويت . توکيو سبب شده بود که فرصت زيادی برای صحبت کردن داشته باشيم –

من نيز سرپرست يکی از طرح هايی که با سرمايه . آی بود. سی. معاون مدير شرکت آی

 .بودم مرحله ساختمانی است گذاری مشترک با شرکت ژاپنی ميتسوبيشی که در

آی نيز درطرحی که در ميتسوبيشی درحال اجرا . سی. ضمن صحبت متوجه شدم که آی

طرح نسبتا جالبی بود، اليافی که تهيه ميکرد . آی تعلق دارد. ليسانس آن به آی سی ،است

با الياف مصنوعی که سالها بود کارکرد داشت تفاوت عمده ای دارد که توجهم را جلب ميکند، 

شدن به اهميت آن در آينده گفتم اگر مانعی نداشته باشد در مورد آن  از اينرو بعد از متوجه

جزئيات بيشتری را برايم توضيح دهد زيرا به آن عاليه مند شده ام و ممکن است اگر اطالع 

 .آن داشته باشم آنرا به مديريت شرکت خود معرفی کنم کافی از

برايم توضيح داد، بطوری که فکر  جورج با حوصله وکارشناسانه اطالعات فوق العاده جالبی را

ميباشد، زيرا جزئياتی را که بيان  مهندسين يا مديران با تجربه شرکت خود يکی از کردم او

ميداشت خيلی کارشناسانه و آموزنده بود، از اينرو  فکر کردم چه خوب خواهد بود اگر بشود 

 .بايد بازار خوبی داشته باشد آن طرح را در ايران اجرا کنيم، زيرا احساس ميکردم که در آينده

هتل مشترک هم  چون هر دو برای گفتگو با شرکت ميتسوبيشی آمده بوديم، معموال در

 و. اتفايا پيش بينی من درست بود و هر دو در هتل شرايتون جا رزرو کرده بودند. خواهيم بود

 .اين فرصت خوبی است که بتوانم اطالعات کاملی بدست آورم

 لين سفرت به توکيو باشد؟فکر نميکنم او -

 منتهی در سفرهای پيش دوستی مثل تو. تقريبا بيش از ده بار است که به به توکيو ميآيم

 .خاطره آن همواره بيادم خواهد ماند وايعا از همسفری با تو لذت بردم و. نداشته ام

می خندد . جورج خنده ای ميکند و با دستهای بلند خود، دستهايم را ميگيرد و آنرا می فشارد

تاکنون يک انگليسی به . و می گويد من نيز هم سفر خوبی داشته ام، من هم می خندم

در مرحله اول فکر ميکردم دوستی او با من شايد به اين دليل باشد . خونگرمی او نديده بودم

او عليرغم شغل . که به دنبال يک پروژه در ايران است، اما خيلی زود به اشتباه خود پی بردم

به . می که دارد با بيشتر کارکنان و ميهمانان هتل خيلی زود طرح دوستی ميريزدمه

هتل ماليات ميکند زود طرح  با ميهمان هايی که در رستوران و بار. خدمتکاران انعام ميدهد

چند بار از تخت . های مختلف دارد اطالعات زيادی درمورد دنيا و کشور. دوستی ميريزد

. آگاهی او درمورد ايران شايد بيش ازمن باشد. ديدار کرده استگاه کوروش مجمشيد و آرا

 در. فرهنگ گذشته و حال ايران وايعا برای من غرور آفرين بود ديدگاه او نسبت به ايران و

موردنفت و شرکت نفت انگليس و اينکه درملی شدن نفت که به علت تغييرات جهانی ايرانی 

رهايی از سلطه شرکت نفت بود برسند اظهار تأسف که  ها نتوانستند به آرزوی ديرينه خود

 .ميکند

در يک هفته که در ژاپن بوديم ضمن اينکه بيشتر ويت هر دو نفر در محل کار ميگذشت اين 

جرج آدمی با انرژی، خستگی ناپذير وفعال . سفر يکی از بهترين سفرهای من به ژاپن بود

مدام مزاح ميکند و می . ديدن ميکرديم بيشتر شب ها به اتفاق از مراکز مختلف توکيو. است

سفر من کوتاه تر  .شيفته اخالق خوب او شده ام. خندد، از زندگی خود نهايت رضايت را دارد

. حافظی کنم، احساس ميکنم به او عاليمند شده ام خداروزی که ميخواستم از او. ازاو است

  .ه امدرست مثل دوستانی که با بعضی از آنها از دبستان همکالس بود
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 جرج هفته خوبی را با تو داشته ام.

مثل بيشتر ايرانی هايی را که تاکنون ديده ام خونگرم و  تو. من هم اينطور احساس ميکنم

کارت شخصی خود را که آدرس من در آن . مهربان هستی، اميدوارم دوستی ما پايدار بماند

 .کنی اگر يکديگر را به بينيمنوشته است به تو ميدهم تا اگر به بريتانيا آمدی خوشحالم مي

مدتی به همان . را بغل ميکنيم دست های او را می فشارم، و مثل دو دوست شريی يکديگر

 .حافظی ميکنيم حالت می مانيم، سپس با لبخند خدا

دو هفته بعد از بازگشت به تهران پاکتی از جرج دريافت ميدارم که حاوی توضيحات کاملی از 

طرح را بررسی ميکنم و چون مدير فنی شرکت نيز آنرا جالب . اشدالياف های جديد ميب از

. مکاتبات الزم با شرکت آی. تشخيص ميدهد، طرح را به هيأت مديره شرکت گزارش ميدهم

از آنها دعوت ميکنيم يک هيأت فنی برای مذاکره و . آی از طريق جورج انجام ميگيرد. سی

ند رفت و آمد و مذاکره تقريبا ده ريذا را می پکه دعوت م. به تهران بفرستند توضيحات بيشتر

 .ماه طول ميکشد

در اين مدت جورج دو بار با همسر خود به ايران مسافرت ميکنند و به عنوان ميهمان در خانه 

در سفری که برای بازديد ازتأسيسات وابسته به نفت در آبادان، بندر ماه . ما ايامت مينمايند

ا کسب اجازه از مدير عامل همسر جورج و همسر من نيز شهر، شيراز و خارک داشتيم، ب

ضمن مذاکرات ما با مدير عامل و مسؤلين در مورد سهمی که شيميايی . همراه ما بودند

خارک بايد در پروژه داشته باشد، همسران در معيت راه نمايی در خارک، از مناطق مختلف 

  کردند.خارک ديدن  یتوريستی و شهر بندر

از اصفهان و شيراز ميروند تا در آنجا ما  ارد از خارک، همسران جورج و من برای ديدبعد از بازدي

 .من نقاش هنرمندی است همسرجورج در رشته باستان شناسی و همسر. به آنها بپيونديم

. ند با يکديگر انس پيدا ميکنندسدوستی که ساليان دراز همديگر را می شنا آنها مشابه دو

به آتش  شاهان هخامنشی و خهای پرس پوليس، همسر من از گذشته کادر بازديد از ويرانه 

سرستون های کاخ  همسر جورج در برابر. کشيده شدن آن بوسيله معشويه اسکندرميگويد

بچه کوچکی  خشايارشاه چند دييقه ای با احترام سکوت ميکند، سپس همچون دختر

توانم اين عظمت را با ديدگان خود به اصال نميتوانستم فکر کنم روزی مي" شادمانه فرياد ميزند

با هيچ زبانی نميتوانم ريزه کاری های اين کاخ را عليرغم  ”زيبا و خارق العاده است. بينم

بياد ماندنی می  ، هنوز زيبا ود توصيف کنماينکه ساليان دراز از به آتش کشيدن آن ميگذر

و دارد که در يرن بيستم نيرومند را  نی و گرانبها حق آنغملتی با چنين اندوخته های  .باشند

 .خوشبخت زندگی کند

يکبار نيز من به اتفاق همسرم که به دعوت آنها به انگليس سفر کرده بوديم در خانه آنها 

آنها تشويق ميکنند که فرزندان خود . روابط دوستانه ای بين ما  بريرار ميشود. ايامت گزيديم

چون آنها بچه ندارند از فرزندان ما مثل  تيم ورا برای تحصيل دانشگاهی به انگلستان بفرس

 .خود ما از آنها نگهداری خواهند کرد

. روز شنبه است، در البی هتل ساووی لندن نشسته ام، همکاران برای خريد بيرون رفته اند

 آی بيرون آمده ايم، همه اعصابم درهم فرو. سی. از ديروز عصر که از دفتر اصلی شرکت  آی

دورنمای يطع شدن  چند هر. مغزم خانه کرده اند در سهزاران حد ان فکر وهزار. رفته است

برنامه ای که مدت ده ماه درباره آن فکر کرده ايم، ميليونها دالر هزينه به مردم ايران تحميل 

شده است، اما ناگاه چون ابری که درگرمای تابستان ذوب و ناپديد ميشوند، همه چيز فرو 

هرويت پيش بينی هايی ميکنم و   آور ميباشد، اما وی داستان درديک س اين افکار. ميريزد

http://azarrakhsh.com/


7                                                               خاطرات يک تکنوکرات 5 f o P a g e  | 28   

 

________________________________________________ 

  http://azarrakhsh.com                                              مقاله کامل در گذرگاه زمان

تفسيرهايی درباره رخدادهای غير عادی برای همسرم بيان ميدارم، مواجه با يک فراز می 

تو ديگر روزنامه نگارو مفسر نيستی، حاال يک تکنوکرات » شوم که هميشه تکرار ميکند 

. توانمأسفانه حاال نمياما مت«. کن گاران واگذارروزنامه ن هستی، اين حرفها را به مفسرين و

يا در شرف رخ دادن  است که يکباره چنين فاجعه ای  سؤال ميکنم چه اتفايی رخداده خود از

 را سبب شده است؟

 ديروزبعد از پايان جلسه از دفتر شرکت به دکتر گزارش داده ام و اکنون منتظر دريافت پاسخ و

 آن نکات اصلی مذاکرات را به تهران گزارش داده ام تا بهتر وه برعال. راهنمايی ازتهران هستم

آنرا تجزيه، تحليل کرده دستوری منطقی ارسال کنند که چه بايد بکنيم، چون تصميم  بتوانند

 .در اين مورد با مدير عامل و هيأت مديره شرکت ميباشد

مسأله . نداشته اند اشتباهی احساس خوبی ندارم فکر ميکنم هيأتی که همراه من آمده اند

معما بايد در جای ديگر . آن به بينم جايی باشد که من نميتوانم ذره ای خوشبينی در بايد در

بلندگوی هتل اعالم  .باشد، که حاضر نيستم خود را يانع کنم که آن چه موضوعی است

 «-."کنند برداريد، ميخواهند با شما صحبت را تلفن نزديک بخود لطفا اولين......آيای» ميدارد

اما در آن طرف . فکر ميکنم که بايد ازتهران باشد. روی ميز مقابل من تلفن است، آنرا برميدارم

 .خط جورج بود

 سالم جورج، صبح به خير. -

 چرا در هتل نشسته ای؟ همکارانت نيز در هتل هستند؟ -

 .آنها رفته اند خريد کنند! نه -

 .جرج اصرار ميکند ناهار را با او صرف کنم

 من ميخواهم کمی با هم صحبت کنيم. – 

 من منتظر تلفنی از تهران هستم -

  مطمئن هستی که امروز از تهران تلفن خواهی داشت؟ -

بدانم بعد باشم، تانميتوانم هتل را ترک کنم، زيرا ممکن است تلفن داشته  کامال نميدانم. اما

 .از مباحثات ديروز چه بايد بکنم

لطفا اين فرصت . ميخواهم کمی با هم صحبت کنيم آنجا هستم.پس من تا يک ساعت ديگر 

 .را به من بده که کمی با تو، دو نفری صحبت داشته باشيم

طبق روال . در البی هتل می نشينيم. يک ساعت بعد جورج برای ديدن من به هتل ميآيد

 .بعد دستور آبجو ميدهد. هميشگی او اول پيپ خود را روشن ميکند

 تهران خبری نگرفته ای؟ مثل اينکه از -

 .شايد تا آخر ويت امروز از تهران خبری بگيرم. هنوز خبری ندارم! نه

که  من چه اندازه به اجرای اين پروژه عاليه مند هستم، اما مسايلی وجود دارد ميدانی خود

اين مسايل را تو فقط گوش کن و بعد هم آنها را فراموش . اجرای پروژه را زيرسؤال برده است
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از هيأت مديره هستيم،  بگذار بااليی ها در اين مورد تصميم بگيرند، هرچند تو ومن جزيی. کن

يبال صراحتا ميگويم اگر روزی بخواهی خارج از ايران کار . اما باالتر از آن ما دو دوست هستيم

کنی و يا مجبور شوی در خارج از ايران ايامت کنی آی، سی، آی با نهايت ميل حاضر است 

تجزبه و تحليل های دييق و ماهرانه تو در مورد . با شرايط خوب ومناسب استخدام کندتو را 

مسايل ايتصادی و طرح و تسلط به مسايل فنی اين نظر را در هيأت مديره ما بوجود آورده 

 .است

جرج تو ميخواهی چه جيزی را بمن بگويی؟ از سخنان تو من بوهای چندان خوشی  -

تی اجرا .ام. کنم بخواهی اين را بگويی که چون پروژه دی یفکر نم. استشمام نميکنم

باشم ميهنم را  رنميشود، من کارخود را درشرکت از دست خواهم داد و يا ممکن است مجبو

 .ترک کنم

نه، من اينطور فکر نميکنم و ميدانم دولت ايران چه اندازه برای تکنوکرات های ايران احترام 

. ظور پنهانی وجود ندارد، حرف من فقط يک پيشنهاد بوددر حرفهای من هيچ من. يائل است

ميدانی من مديربازرگانی هستم، به تو به عنوان يک کاال نگاه نميکنم، اما بمن حق بده برای 

و طبيعی است که بخواهم بهترين ها را . تقويت کادر فنی شرکت بخواهم کوشش کنم

 .انتخاب کنم

توی مغزت حرفهايی است که از گفتن آن به من حتم دارم . جرج، من تو را خوب می شناسم

 .ناراحت هستی

روشن کردن مجدد توتون  بعد از. مدمن نميتوانم بخن جرج طبق معمول خنده بلندی ميکند، اما

پيپ، پک محکم و طوالنی ای به آن ميزند و ليوان آبجوی خود را تا ته سر ميکشد و برخالف 

صبح سفارش ويسکی دوبل ميدهد و پس از 91:41 انتظار و روش هميشگی خود در ساعت

به چشمان او خيره . ن بار آنرا ميآورد عينک آفتابی خود را روی چشم ميگذاردواينکه گارس

شروع به حرف زدن  نميتوانم افکارش را بخوانم، اما مطمئن هستم که خيلی زود. ميشوم

بتوانم يک شوک نامنتظره برای اينکه بتوانم با او همکاری کرده باشم و احتماال  .خواهد کرد

 .ای را تحمل کنم، من نيز سفارش ويسکی با يخ را ميدهم

 .جرج ويسکی را يکباره سر ميکشد، مکثی ميکند و به من خيره ميگردد

ميدانی، مهمترين انگيزه مابرای سرمايه گذاری مشترک درايران وجود امنيت کاری و مواجه 

ما در همه سرمايه گذاری های مشترک . استی گرنشدن با اعتصابات و نارضايتی های کار

در بررسی های اوليه برای سرمايه گذاری در ايران ما به . به اين نکته حساس توجه داريم

به خوبی آگاهی داشتيم که کارگران ايرانی چه آنها که . اين موضوع توجه کامل داشته ايم

ايستگی ساليانه و سود برای دولت يا شرکتهای خصوصی کار ميکنند، عالوه بر اضافات ش

سهام، بر مبنای شاخص تورم هر دوسال يکبار اضافه حقوق دزيافت ميدارند، از تعطيالت 

هفتگی و ساليانه استفاده ميکنند، بيمه بيکاری و از کار افتادگی و بازنشستگی دارند، 

کر های کارگری ف بنابراين در بررسيهای ايتصادی طرح مسأله ای به نام اعتصابات و شورش

 .نميکرديم

ما کرارا با يکديگرصحبت کرده ايم واز نظرات تو درموردشرکت های چند مليتی آگاهی داريم، 

با بيشتر نظرات تو موافق هستم، زيرا تو دراين مورد اطالعات دست اولی داری که يابل تقدير 

ه باير  اگزان، داو کميکال و  دوپوينت است، ن“آی نه يک غول مثل . سی. اما شرکت آی. است

 ."و هوخست
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هيأت مديره ما طبق سنت انگليسی ها مخافظه کارهستند وآرام، آرام کام برميدارند و از 

در اينمورد خاص اوال دولت انگلستان به ما هشدار داده است، ثانيا . ريسک کردن پرهيز دارند

ياست همانطور که تو معتقد هستی هرچند محافظه کار باشيم و يا دربعضی از موارد از س

غولها خود  یغولها پيروی ميکنيم به اين جهت است که نميتوانيم از کل جريان و سياست ها

درست نميدانم و نميتوانم اين را ياطعانه بگويم که شايد ايران آبستن . را بدور نگاه داريم

زيرا غولها درخروش و . حوادثی غير منتظره باشد که دولت انگلستان به ما هشدار داده است

 مقصود« ) استقالل طلبی های غيراصولی مدير عامل»علت ه آنها ب شايد .يرار دارند خشم

 .هستند و ميخواهند او را تنبيه کنند( جورج در اين گفتار شخص شاه ميباشد

جرج از کجا و با توجه به کدام شواهد فکر ميکنی ايران آبستن حوادث غير منتظره ميباشد؟  -

 ر ميانه حکومت ميکند، هيچ يک از همسايگان جرأت اينکه فکردولت ايران با ايتدار در خاو

ما مثل سد سکندر سر جايش شعامل بقول  مدير. بنمايند ندارند تعرض يا مخالفت با ايران را

مردم به کار و کوشش مشغول هستند و تا جايی که من ميدانم تنها حادثه . نشسته است

توافق با  که با مذاکره و ن در جنوب تهران بودغير منتظره  بلوای چند روزه عده ای بی خانما

 .دولت و واگذاری زمين برای خانه سازی به آنها يضيه خاتمه يافته است

ميزان تورم در کشور ما فوق العاده کم ميباشد، بيکاری اصال وجود ندارد و ما اجبارا کارگر 

اهميت دارد که تو آنرا به آيا تعويض هويدا با آموزگار به نظر تو آنقدر . ساده وارد می کنيم

 عنوان يک شوک برای آينده ايران تصور ميکنی؟

متأسفانه شما تکنوکراتها فقط دور و بر کارهای خودتان هستيد وچندان ! خودت را گول نزن -

ويتی درموردايتصاد جهانی صحبت ميکنی کامال مسلط و . اطالعی از وضع کشورخود نداريد

حتی مدير عامل با همه آگاهی و تسلط . به کشور خودت هيچآگاهانه حرف ميزنی، اما راجع 

در سياست های بين المللی و مسايل ايتصادی جهانی از آنچه در کشورش ميگذرد بی 

 .اطالع است

 تمورد اوضاع و مويعيت کشور خودتان همان اندازه است که به يول خود در تو ودخآگاهی 

 .ديها ميخواهند بدان غول

 .وی، اينطور که ادعا ميکنی نيستجورج خيلی تند مير

حتی توبا همه منطقی بودن و آگاهی هايت حاضر نيستی  حقايق را . متأسفانه اينطور است

متأسفانه اين طرز تفکر حاکم بر افکار . حتی به يول خودت از نزديک ترين دوست خود بشنوی

، همه اينطور فکر از مدير عامل تا پايين ترين ايشار جامعه ايران. همه مردم ايران است

 ميکنند و اين گردابی است که کشور و خودتان را درخود فرو ميبرد، اما هيچيک ازشما حاضر

 .ميخواهيد به بينيد و بشنويد باز کنيدکه بدانچه  را جز های خود گوش ها و نيستيد چشم

ودن حرفهای من گوش بده، اگر يکبار هم شده از جلد ايرانی به لطفا عجله نداشته باش، ب

مدير عامل و دولتمردان ايران فکر ميکنند وايعا برای مردم ايران  .بيرون بيا و حقيقت طلب باش

بهشت ميسازند و اگر احيانا در برابر مخالفت خوانی ها يرار گيرند به نظر آنها مردم نمک 

 .ستند و يدر نعمت های واگذاری و ارزش وجودی آنها را درک ميکنندنينشناس 

اوخود را باالتر از همه ميداند، به . رأس اين هرم چشم وگوش بسته ها يرار داردمديرعامل در 

دنيای امروز با زمان شاهنشاهان باستانی فرق دارد . جای همه فکر ميکند وخود طرح ميدهد

و مردم ايران هم با گذشته متفاوت هستند، آنها بدون ويزا با دالر های نفتی به بيشتر نقاط 

وبا مردم دنيا تماس ميگيرند و ازچگونگی زندگی وبرخورد مردم با دولت ها سفر ميکنند  چهان
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و يوانين آنها آگاه ميشوند و ويتی به کشور خود باز ميگردند می بينند در يک يفس بلورين 

 .گرفتار شده اند، که حتی نميتوانند کلمه ای جز آنچه رژيم ميخواهد به زبان آورند

را درک ميکنم که ازآينده کشور و هم ميهنانت و ار و روحيه تمن ترا بخوبی می شناسم و  افک

که  شرکت ما با مليت های ديگر نيز ارتباط دارد، کارکنان آنها مثل تو. چقدر زجر می کشی

با ما خداحافظی ميکنی و با پرداخت تفاوت پول بليت هواپيما از  ويت کارت تمام ميشود هر

شايد يادت است دومين بار که اين . ردی به ايرانجيب خودت پروازت را عوض ميکنی و برميگ

مانی که  کار را کردی من چون از خودت ياد گرفته بودم از تو پرسيدم چرا چند روز نمی

خستگی های سر و کله زدن با ما از تنت بيرون شود و تفريحی هم داشته باشی؟ يادم 

نان خودم را خوشحال جورج من روزی خستگيم رفع ميشود که هم ميه»ميآيد به من گفتی 

تفريح من همان است که در . زودتر ميروم تا شايد وظيفه ام را بتوانم بهتر انجام دهم. ببينم

از اينرو حتم دارم تو خود بهتر از من به مشکالت و ناراحتی های . راه خدمت به آنها کار کنم

مورد ميهنت  مردم ايران وايف هستی، من اينرا گاهی که با هم تنها هستيم هر ويت در

صحبت ميکنی، من سرخی چشمانت را کامال می بينم و احساس ميکنم که در مغزت چه 

وايعا از اينکه با يک ميهن پرست منطقی دوست هستم . را ستايش ميکنم من آن. ميگذرد

 .افتخار ميکنم

ر شب هايی که ميهمان داشتی با آيايی بنام امي در سفر پيش که در خانه تو بودم در يکی از

 با تسلط درمورد صحبت ميکردم، او از همکاران تو بود، بيشتر فلسفه های دنيا را ميدانست و

هستم فکرميکردم با يکی از  اطمينان نداشتم که درخانه تو مارکسيسم صحبت ميکرد، اگر

 مردم شيعه مذهب ايران در ويتی از او پرسيدم نظر. نظريه پردازان اروپای شريی حرف ميزنم

 !ه ميباشد؟ پاسخ داد مردم شعور درک اين نظريات را ندارند، آنها نمی فهمندتو چ مورد

به ! آيا اين افکار و نظرات را را فقط بعنوان يک نظر فلسفی مورد مطالعه يرار ميدهی؟ نه -

با توجه به مرحله ايتصادی که ايران . روز در ايران پياده شود هيچوجه، بايد اين نظرات يک

وايعی، نه  برای ايجاد يک رژيم سوسياليستی مناسب ترين کشوربدان رسيده است، 

 .است وابسته به شوروی

هرچنداطمينان داشتم افرادی راکه تودعوت کرده ای ممکن نيست ازمأمورين ساواک باشند، 

به نظر من عجيب و باور نکردنی بود . اما از او دور شدم و با افراد ديگر به صحبت پرداختم

ه هنوز تعصبات مذهبی در انديشه اکثر مردم حاکم است و حتی مدير چگونه در کشوری ک

مندانی که نمايش علنی و درحالی که هر ساله مدرن ترين هنرعامل عليرغم تجدد طلبی و 

تا با  کندعمومی آنها حتی در انگلستان محدوديت هايی دارند به جشن هنرشيراز دعوت مي

حالی که مدير عامل در روزهای عزاداری مذهبی در. پرداخت مزدهای کالن برنامه اجرا کنند

 .در مراسم عزاداری شرکت ميکند

يک تکنوکرات روشنفکر که بايد با حساب و اريام وايعی سر وکار داشته باشد چگونه نميتواند 

شرايط عينی جامعه خود را درک کند؟ و ادعا ميکند که رژيم سوسياليستی در ايران پايه 

 گذاری خواهد شد؟

ن با حرفهای تو کامال موافق هستم و بخوبی ميدانم که روشنفکران ما چون اجازه جورج م

ندارند از آزادیهايی که در جوامع سرمايه داری وجود دارند برخوردار شوند ناچار در افکار خود 

جمع   کاخهايی ميسازند که کمی از فشار درونی خود بکاهند از اينرو آنها به نظر ميرسد

در  به اين باور هستم که همه اين ندانم کاری ها و فکر های بلند پروازانه من. اضداد باشند

 اما تا ويتی که پا روی دم غولها گذاشته نشود آنها. راستای منافع غولهای بين المللی است
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چنين تفکرات غير منطقی را پا برجا نگه  هستند مصر عوامل پنهانی خود و با تبليغات شديد

 .دارند

تا اندازه  نظامهای ديکتاتوری امريکای جنوبی و مرکزی نيز. کامال موافق هستم تو با اين نظر

 مدير عامل درحالی که با توجه به بی اطالعی خودش و  همين يماش ميباشند، ای از

گزارشات نادرستی که چشمها وگوشهايش باو ميدهند نميداند و نميخواهد بداند که پاهايش 

رو بدون توجه به شرايط کلی جهان خودش را  ر دارد، از اينداخل کشور روی کف صابون يرا در

شيطان سر و صدا ميکند و هنوز يرارداد های  و مثل بچه های ناخلف و با غولها در مياندازد

ها شاخ و شانه  مشترک ميلياردی با غولها به پايان نرسيده، سهام آنها را ميخرد و برای آن

ها را  ها خارج خواهد کرد و منافع آن را از دست آن های خاور ميانه ميکشد که بزودی بازار

 او فکر نميکند با توسل به کدام يدرت داخلی اين حرفها را ميزند؟. يطع ميکند

 مديرعامل نيز مثل امير ميهمان آن شب تو، شرايط عينی بربازارهای دنيا را درک نميکند و فکر

آمد، او ميتواند بدون همکاری با  بيرون ميکند به مجردی که از دودکش کارخانه هايش دود

اين اشتباهات کشور شما را به سراشيب دره ای . غولها در بازارهای جهان عرض و اندام کند

 .عميق رسانيده است، اما متأسفانه خودتان آن را نمی بينيد

است که  آی مقصر. سی. اعتقاد داری آی حاال چه فکر ميکنی؟ آيا باز! دوست عزيز من -

طرحی را که همه چيز آن آماده است اجرا کند؟ بچه کسی بايد لعنت بفرستی؟ نميخواهد 

يا تأخير شش ماهه نيست، من  و به دولتمردان ايران يا به غولها؟ مسأله بررسی مجدد

به اعتمادی که به تو دارم اينها را گفته ام، به اين . نميتوانستم آنرا درجلسه عمومی بگويم

تو ميتوانی هرجا ميخواهی آنرا . ام سپردهرا به دست تو  خودترتيب شيشه عمر وزندگی 

حالت احتضاراست، فقط اظهارات تو ميتواند  وجود ندارد، عنوان کنی، چاره ای برای درمان درد

 .زندگی مرا بباد دهد

سخنان جورج هرچند برای من ناگواراست، اما ديدگان بسته مرا که مثل کبک زيربرف پنهان 

او حقايق کشورم را بهتر ازخودمن ميداند، از اينرو احساس شرم و خجالت . شده بود بازميکند

 .ميکنم

با . درخود فرو ميروم، به بچه های خود و بجه های ميهنم که در آينده به دنيا ميآيند ميانديشم

فرودگاه مهرآباد سوار هواپيما شدم و اکنون با چه روحيه ای سوار هواپيما  چه اميدهايی در

اگر همسرم از من بپرسد چه بگويم؟ سخنان آخرين جورج همچون موريانه  و خواهم شد؟

بدنم جايگر شده را حتی نميتوانم به  دردی که اکنون در. مغز و اعصابم را متالشی ميکند

 . همسرم بگويم

. به چهره دوستم جورج نگاه ميکنم. برای نخستين بار احساس ميکنم دربدنم چيزی کم دارم

گ غرب هرچند درآغوش گرفتن وبوسيدن دو مرد در فرهن. سن شده استمثل اينکه سالها م

اما من بايد به او دلداری بدهم و از انسانيت و دوستی او . دتعبير های ناشايسته ای دار

اما هرگز فکر نميکردم . ازجا بلند ميشوم، او را در آغوش ميگيرم. بگونه ای سپاس گذاری کنم

ه بخاطر من بر زبان آورده است دردرون جورج چه طوفانی پس از گزارش حقايق دردناکی را ک

آی همچون کودکان پدر مرده . سی. بازرگانی شرکتی به بزرگی آی شکل گرفته باشد؟ مدير

 .گريه ميکند، دستهايش ميلرزد

چه ميتوانم بگويم وچگونه آرامش کنم؟ جورج، دوست نازنين وخوب من خدايم بکشد مرا که 

را  های تو اين را به تو يول  ميدهم تا روزی که زنده هستم حرف .مشده ا سبب ناراحتی تو

راحت باشی تاريخ ميهن من  به کسی، حتی به همسرم نخواهم گفت اما دلم ميخواهد تو

http://azarrakhsh.com/


7                                                               خاطرات يک تکنوکرات 5 f o P a g e  | 33   

 

________________________________________________ 

  http://azarrakhsh.com                                              مقاله کامل در گذرگاه زمان

مسلم ميدانم که روزی آنچه را که تو  و من نگران آن . فراز و نشيب های زيادی داشته است

 .هستيم، پشت سر خواهد گذارد

. اشی ليوان ديگر ويسکی سفارش دهيم و برای پايداری دوستی خودمان بنوشيماگرموافق ب

بدهد تا بتوانم فکری مناسب  مويت ليوانی ويسکی بتواند به من آرامشی فکر ميکنم شايد

 .برای تهران تهيه کنم، بدون اينکه برای جرج مشکلی توليد کند

در . اينرو بايد از آن استفاده کرد احتمال بارندگی نيز نيست، از .امروز هوا خيلی خوب است

ويتی که ميخواهيم از هتل خارج شويم، آی فون البی اعالم ميدارد برای يک مکالمه راه دور 

 .به نرديکترين تلفن بروم

طبق معمول بدون سالم و تعارف شروع به . دکتر مدير فنی شرکت است. حتما تهران است

ميم گرفتيم با درخواست آی، سی، آی چطوری؟ خوبی؟ هوا چطوره؟ تص: »صحبت ميکند

صحبت !« گزارشت را تهيه کن تا در هيأت مديره مطرح کنی، زودتر حرکت کن.« موافقت کنيم

او معموال اينطورحرف ميزند، همکاران نزديک او را می شناسند . های اوهيچ اثری در من ندارد

 .لفن را روی تلفن ميگذارمبدون خداحافظی گوشی ت. آنها نير با اوبه همين نحوصحبت ميکنند

کمی احساس آرامش ميکنم، زيرا اگر تهران اصرار در ادامه مذاکرات داشت، اجبار داشتم 

 .من بوجود آيدخود توضيحات بيشتری بدهم، در اين صورت ممکن بود مشکالتی برای جورج و 

، هوتاه آمدرج هرچند اوضاع و احوال برطبق مراد نيست، اما خوشحالم تهران دراين باره کوج

 .حاال کار من در تهران راحت تر شده است

 .من هم خوشحال هستم، چون برخالف امروز صبح چهره ات کمی آرام تر شده است

پاب خيلی جالبی است، فکر نميکنم آنجا رفته  ،در ريجنت استريت. از هتل بيرون می آييم

بجوی انگليسی را دارد، اين پاب عالوه بر اينکه هميشه بهترين آ ”.نرفته ام! هن. باشی

فقط همين دو غذا را دارد، اگر . سوسيس آهو و تی بون استيک آن هم در لندن معروف است

 .بتوانيم ميزی گير بياوريم خيلی شانس آورده ايم

ريجنت استريت پاب آبجو فروشی معروف لندن، مثل آبجو فروشی مونيخ ميباشد، کارگران 

تند، از مشتريان خوب استقبال ميکنند و سريع هم همه مسن، اما خوش اخالق و موير هس

سنت گرا که خالف  مشتریها يا توريست هستند يا انگليسی های مسن و. سرويس ميدهند

با آشنايی جورج يک . سنت و مويعيت خود، در اين پاب بلند می خندند و لطيفه تعريف ميکنند

 .ميز گير ميآوريم

به بين اين آيا دوست من : ز می نشاند ميگويدجورج به خانم مستخدمی که ما را روی مي

ايرانی است، خيلی پولدار، عصبانی و دستپاچه، اگر برای ما زود آبجو و سوسيس نياوری 

 !ممکن است به شاه بگويد پاب را بخرد و همه کارکنان مسن را اخراج کند

دوست دارم،  من ايرانی ها را خيلی: خانم مسن از زير عينک نگاهی به من ميکند و ميگويد

اين ييافه جنتلمنانه بايد از شاه اين آيا با. هم ميدهند یآنها مهربان هستند وانعام خيلی خوب

بخواهد بجای خريدن اين پاب وزارت کشور و پارلمان را بخرد و آن شکم گنده های پر حرف و 

. افتيمازاين شوخی معنی دارهر سه نفر به خنده می ! بی خاصيت را از آنجا ها بيرون کند

 .خانم مسن بطرف من ميآيد و صورتم را می بوسد
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شب هنگام از پاب بيرون آمده به خانه جورج . ساعت ها در پاب می نشينيم و حرف ميزنيم

ضمن صرف شام  .شام را با هم در آنجا بخوريم  شم تا ضمن خداحافظی از او و همسرميروي

سخنرانی شاه  و افزايش بهای نفت انناگاه افکارم به عقب برميگردد، برگذاری اوپک درتهر

های بين المللی نفت و تمديد يرارداد برای سه دوره  درباره يرارداد نفتی ايران با شرکت

علت اجرای سناريوی جلسه صبخ امروز، همچون  ه بعد از  پايان بيست و پنج سال،پنجسال

 .از برابر ديدگان من ميگذرند  فيلم از پيش ساخته ای

آی با ايران راحاال  متوجه . سی. ماهه يرارداد آی 9درموردتأخير  جلسه امروز جورج، استذالت

سخنرانی شاه درمورد  در تهران و 9194 اگر بياد داشته باشی در جلسه اوپک سال. شده ام

مبنی بر »عدم تمديد بخش دوم يرارداد پانزده ساله نفتی ايران با کنسرسيوم بين المللی 

اد نفت با کنسرسيوم تمديد نخواهد شد زيرا منافع ملی ما را تأمين اينکه به هيچ وجه يرارد

اما اين وايعيت از زبان . آن گفته کامال درست و در راستای منافع ملت ايران بوو« نخواهد کرد

کسی گفته ميشود که خود عامل تدوين آن يرارداد بود، و بر اساس همين خيانت در راستای 

گذشته بر ملت ايران  سال 99 خودکامه ای که شاه درمنافع تراست های نفتی و روش 

در بحران های آينده نميتواند از پشتنيبانی مردم ايران برخوردار گردد، بنا بر اين  ،تحميل کرده

، چون ايرانی ها به او اعتماد ندارند ه باشدهرچند آن سخنان در راستای منافع مردم ايران بود

های  آن کشورها خواهد بود  ت ها که با پشتيبانی  دولتاز اينرو متأسفانه توطئه های تراس

ميتواندخطربزرگی عليه ملت ايران باشد، که متأسفانه ممکن است ازپشتيبانی اکثريت مردم 

داشته باشد که  فاجعه بزرگی است که آغاز  آهنگیهمنيز ايران، حتی روشنفکران ايران 

 .پرتو های آن در جلسه ديروز پديدار گرديد

نيمه گذشته است، نگاه جورج هرچند سخنان مرا تأييد ميکند، اما برای آرامش من شب از 

احساس . ويت خداحافظی فرا ميرسد ”دوست عزيز من اين يدر بدبين مباش"اظهار ميدارد، 

 .ميکنم ممکن است اين آخرين باری باشد که اين دوست خوب را می بينم

يک انگليسی . مان جورج پراز اشک استآستانه در ميايستم، چشمدتی در مويع خداحافظی

نميدانم چرا؟ گريه او مرا آزار ميدهد، به خود مسلط . ريستوکرات برای ملت ايران گريه ميکندآ

، اميدوارم يکبار ديگر مو جورج را در دست ميگير دستهای همسر جورجبا دو دست ميشوم، 

اکسی که منتظرم است به هتل به سرعت دور ميشوم و با ت. در تهران به بينم شما دو نفر را

 .ميگردم باز

 .کجا بودی؟ پدر ما را درآوردی !رئيس. دوستان در البی منتظر من هستند

منهم همراهشان ميخندم . مگر من حق ندارم؟ همه دوستان می خندند! رفته بودم الواطی

 .احتماال تا آخر هفته برميگرديم تهران. را به آنها ميگويم..... و تلفن دکتر 

حافظی ميکرديم ويرار ميگذاشتيم چه ساعتی برای  مکاران برخالف هميشه که شبها خداه

 اق خود ميرويم     طصبحانه بياييم، بدون گفتن شب به خير، هرکدام به ا

سخنان . هوای لندن برای من خفقان آور و زجر دهنده است، افکارم مغشوش و درهم است

نگام خداحافظی امشب همچون پتک گرانی بر مغز و هبه  جورج صبح امروز و گريه تإثر انگيز

يادآوری رخداد  بااوسياستمدار نيست، يک تکنوکرات صرف است، از اينرو. اعصاب من ميکوبد

م شايد نپنجسال گذشته، حرفهای او را خيلی جدی و مستند نميدانستم و فکر ميکهای 

ا به دليل اينکه ميتسوبيشی ي. اعتبار کافی برای همکاری در پروژه را ندارد. آی. سی. آی

ميخواهد بازار اين الياف را در سطح بين المللی در اختيار داشته باشد، حاضر نشده است 

اما . اين کارها از شرکت های بزرگی چون او غيرعادی نبايد باشد .روياليتی آنرا به ايران بدهد
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ه ممکن است برای آينده د کنافکاری که ناخواسته در مغزم نفوذ کرده فاجعه ای را خبر ميده

 .ميهن و هم ميهنانم بهای گرانی را همراه داشته باشد

و افکارپراکنده . با اين افکار برختخواب ميروم، اما اطمينان دارم که خواب خوبی نخواهم داشت

از خود شرمنده هستم، از بی خبری و باورهای دروغين، خود را در . تا صبح آزارم خواهند داد

 .ان و نسل های آينده مسؤل و سرافکنده ميدانمبرابر ملت اير

 

 روز يکشنبه در هايد پارک

بادگرمی از کرانه های مانش . برخالف چند روز گذشته لندن امروز هوای آفتابی و زيبايی دارد

ساعتی در هايد پارک . از هتل بيرون ميآيم، تا سری به هايد پارک بزنم 9:41ساعت . می وزد

تی می پوشم حازميگردم، دوش می گيرم و لباس رابه هتل ب 8:41 ساعتيدم ميزنم وحدود 

همکاران با اطالع از اينکه بايد به تهران برگرديم و برنامه ای  .و در البی هتل منتظر می مانم

برای صرف   1:41نيز نداريم، با خيال راحت در روز يکشنبه استراحت ميکنند و حدود ساعت 

تی همه در البی جمع ميشوند برای صرف صبحانه به وي. صبحانه به البی هتل ميآيند

امروز از فکر کار  “هان پيشنهاد ميکند ابعد از صرف صبحانه يکی از همر. رستوران هتل ميرويم

 ”.و يرارداد بيرون بياييم و کمی تفريح کنيم

همه موافقت  .در چند روز گذشته اويات خوبی نداشته ايم، مخصوصا رئيس خيلی ناراحت بود

ند، يکی پيشنهاد کرد اول برويم هايد پارک يدم بزنيم وسری هم به هايد پارک کرنر بزنيم، کرد

 فکرميکتم شنيدن سخنرانی های انتقادی روزهای يکشنبه خودش ميتونه تفريح خوبی باشه

 .و يدم زنان به طرف هايد پارک ميرويم ميکنيمهمه موافقت 

 ، ودرآمدخوبی نيزندنسبتا خوبی هست همه اعضای گروه دارای مشاغل ومويعيت اجتماعی

طبيعت کارما طوری است که درجهت راستای منافع و پيشرفت کلی کشور ميباشد  . داريم

اما با توجه به جو کشور که امکان هيچگونه فعاليتهای اجتماعی و سياسی وجود ندارد مثل 

حرفها و سخنان بيشتر هموطنان بمجرد خارج شدن از کشور دنبال اين هستيم که با شنيدن 

از اينرو رفتن ما به طرف هايد پارک کورنر ناشی از اين غريزه و . انتقادی خود را ارضاء کنيم

 .احتياج است

در گوشه ای از محوطه  عده ای جمع شده اند، ييافه ها نشان ميدهد که بيشتر آنها ايرانی 

ارد هايی ديده ميشوند يا عرب ميباشند، در دست افراد يا روی درختهای اطراف اجتماع پالک

سخنرانی . که روی همه آنها جمالتی درمورد فلسطين وانقالب تا پيروزی نوشته شده است

اگر موافق هستيد بمانيم؟ اکثريت موافقت . بايد در مورد فلسطين باشد؟ به نظر اينطور است

ی سخنرانها همه انگليسی هستند، با لهجه سليس انگليس. درکناری می ايستيم. ميکنند

 .لندنی

سخنرانی از فلسطين و اشغال توسط ايسرائيلی ها آغاز ميشود، اما با يک گردش خيلی 

عده ای دختر و پسر جوان . سريع ايران و شاه به جای ايسرائيلی ها مورد حمله يرار ميگيرد

دختران روسری .  که به نظر ميرسد ايرانی باشند، اعالميه هايی بين حاضران پخش ميکنند

 .و پسران دارای ته ريش ميباشند های سياه
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يکی ازدختران که روسری به سر دارد بطرف من ميآيد، با لهجه انگليسی لندنی از من سؤال 

باعث . بله ايرانی هستم، اما اتفايی به اينجا آمده ام ”شما ايرانی هستيد؟“: ميکند

او همخوانی  یسرای که اصال با لباس پوشيدن و رو با لبخند فريبنده! حوشحالی من است

ندارد، به هر کدام از ما يک جزوه و يک اعالميه ميدهد که هردو به دو زبان ايرانی و انگليسی 

عکس يک روحانی  که برای من ناآشنا است . نگاه سريعی به اعالميه ميکنم. چاپ شده اند

خمينی  با خواندن چند سطر از اعالميه متوجه ميشوم نام روحانی. درکنار نوشته ها يرار دارد

 .ميباشد و اعالميه ظاهرا توسط ايشان نوشته شده است

به علت سالها کار و زندگی درخوزستان . اطالعات من درمورداين روحانی خيلی کم است 

خود غرق شده بوديم که فرصت  مثل بيشتر کارکنان صنايع نفت و پتروشيمی آنقدر در کار

اجتماعی و احتماال نقش و از روند رخداد های  مطالعه روزنامه يا راديو و تلويزيون را نداشتيم

زياد اطالع نداشتم جز آنها که در نهضت ملی شدن نفت در راستای منافع کشور  روحانيون در

  بريتانيا با دولت مخالفت کرده بودند.

موضوع اعالميه همان حرفهای تکراری است که بيشتر روحانيون ضد رژيم در روضه خوانی ها 

اما آنچه از روحانيون در خاطر من از دوران دانشجويی که  .ی محرم ميگويندو مراسم عزادار

مصادف با ملی شدن نفت و نقش روحانيونی  مشابه کاشانی و فلسفی در راستای منافع 

شرکت سابق نفت وانگليس بودهنوز فراموش نشده اند، از دخترخانم هم ميهن که با طنازی 

 :می پرسماست به ما چشم دوخته 

آيا که عکس مبارک ايشان دريلب انگلستان توزيع ميشود چکاره هستند و منظور ازپخش اين 

 آن در مراسمی که برای همدردی با مردم فلسطين ميباشد چه معنی دارد؟

همه مردم ايران از زن و مرد، سياسی ! باعث تعجب است که شما اين آيا را نمی شناسيد

 .و بی طرف ايشان را می شناسند

از دوستان ديگر . شايد بايد متأسف باشم که تا حاال به ايشان ارادت پيدا نکرده امنميدانم، 

. همه اظهار بی اطالعی ميکنند« آيا شما اين آيای روحانی را می شناسيد؟»می پرسم 

سخن گفتن با سرکار را داريم يک دوره مبارزه برای آزادی و رهايی  همه ما که حاال افتخار

با توجه به تصوير ايشان در اين اعالميه . در پرونده زندگی خود داريمميهن و هم ميهنان را 

داشتند، اما نام يا ميمقامی  در دوران مبارزه برای ملی کردن نفت سن و سال و ايشان بايد

شايد جزو آن روحانيونی بودند که با ملی شدن نفت . خاطره ای از ايشان را بياد نمی آوريم

 !مخالف بودند، يا بی تفاوت

ما مسلمان ها به مبارزه برای ملی کردن صنايع نفت و يا هر مبارزه ای که در جهت اهداف 

. امام و ما مبارزات را از بعد انسانی نگاه می کنيم تحضر. ملی گرايی باشد کاری نداريم

حضرت امام بوده و هستند از  بهمين جهت مبارزه آغاز عملی مسلمانان راستين که پيرو

 از شده است.آغ 39خرداد سال 

آيا اين اعالميه در انگلستان چاپ شده است؟ روی پالک کاردها  ،ببخشيد، هم ميهن عزيز

فقط مسائل فلسطين مطرح شده، اما بجای اينکه اسرائيل مورد حمله يرار گيرد لبه تيزحمله 

نميدانم . متوچه  کشور شما و رژيم حاکم برآن است، و سخنرانان نيز همه انگليسی هستند

شما دخترخانم هموطن که با پول ملت ايران برای درس خواندن باينجا آمده ايد، دراين  نقش

 گردهمآيی ضد ايرانی چه ميباشد؟

 .من مجبور نيستم به مأمورين ساواک پاسخ دهم
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ويتی اعالميه ای را . خودت نيز اين را ميدانی. هم ميهن عزيز، ما مأمورين ساواک نيستيم

بتوانی  آن مطرح شده است ياعدتا بايد زادگاه خودت در مورد رتوزيع ميکنی که مسائلی د

چطورميخواهی سايرهم ميهنانت را به اين ترتيب . پاسخ گوی سؤاالتی که پيش ميآيد باشی

 ی؟مايجذب کنی و برای خمينی تبليغ ن

ومبارزه برای خدا است و بطور حتم  تامام نيازی به تبليغ ندارد، مبارزه ايشان يک مأموري

 .وز خواهند شدپير

ممکن است سؤال کنم شما دختر خانم عزيز از چه و از کجا ميدانيد؟ آيا از نقشی که 

روحانيون و مبلغين اسالم، يا بهتر بگويم مرجعيت روحانيت شيعه درچهار صد سال گذشته در 

ن کشور ما داشته اند آگاهی داريد؟ نظامی را که امام ميخواهد در ايران بريرار سازد آيا هما

شيخ احمد نرايی، ميرزای يمی و شيح نظريات مال باير مجلسی يا مالحسن مجلسی، 

 که ابداع کنندگان واليت فقيه و عامل تجزيه بخش بزرگی از ايران بودند کاشف القطاعجعفر 

نوری و امام جمعه تهران مخالفين مشروطه، زيرا  آن را مخالف با  شيخ فضل هللاميباشد؟ يا 

، فلسفی و گروهی از علمای يم و نجف...... که در کاشانی ميدانستند. شريعت و اسالميت

راستای منافع انگلستان با دکتر مصدق مخالفت ورزيدند که منجر به کودتای بيست هشت 

 گرديد. 2331مرداد سال 

آيا اين ايدئولوژی ميتواند رفاه و سعادت ملت ايران را در نيمه دوم يرن بيستم فراهم کند؟ چرا 

 را فريب ميدهيم و وايعيات را نمی پذيريم؟خود 

آيا ميخواهيد آنها را از بند يک . رژيم فعلی ايران رژيمی متکی به مردم، و دموکراسی  نيست

حکومت خودکامه درآوريد وگرفتار يک نظام مذهبی کنيد؟ آيا نظامی را که خمينی در نظر دارد 

 ؟ فقط توضيح المسايل را اجرا ميکند يا متکی بر آزادی و برابری حقوق همه انسان ها است

بند يک نظام خودکامه خشن  شما اشتباه ميکنيد، يبول رهبری يک روحانی گرفتار شدن در

 .نميباشد؟ بلکه رها شدن از ييودات و آزاد ساختن نفس است تر

متأسفانه بايد بگويم تو نه تنها اطالعی از دين نداری، بلکه هيچ مطالعه ای در اين زمينه 

رده ای وآنچه ميگويی پيروی کورکورانه از فردی واحد يا افرادی که هنوز سوء نيت آنها به تو نک

 پيروی کورکورانه از باورهای مايبل تاريخ هرچه هست يک طرز. ميباشد آشکار نشده است

تفکر است که براصول نظام عشيره ای، فايد هرگونه ضوابط و روابط يانونی در اوج بربريت، 

و غارت ازاجزاء اين نظام است، و تو که برای تحصيل به انگلستان آمده ای و حاال  يتل، کشتار

کار برايت يک سرگرمی و  ن نظام شده ای، شايد اينياجبارا روسری سر گذارده ای، مبلغ ا

 .اما خاطر جمع باش جزوه ای را که به من داده ای کامل و با ديت خواهم خواند باشد؟تفريح 

که بوی تعفن غرب زدگی از حرف ها و حرکاتتان به  ه بينانه تو و امثال توبرخالف نظرات کوت

مشام ميرسد، من دنبال سرگرمی و تفريح نيستم، مبارزه ما و پيروی از تفکر امام برای 

برخالف نظر تو ما . بريراری عدالت اجتماعی خارج از طرز تفکر الحادی وسرمايه داری ميباشد

 .روی نمی کنيمکورکورانه از حضرت امام پي

افسوس که شما پيروان راستين امام ميخواهيد کشور خود را مثل يک خوکچه آزمايشگاهی 

در اين آزمايشگاه عدالت مذهبی مورد آزمايش يرار دهيد، درحالی که اگر چشم وايع گرا می 

 .داشتيد نگاهی به نظام سعودی ها ميکرديد که الگوی زنده ای دربرابر ديدگان شما يرار دارد

دختر هم ميهن با عصبانيت بدون تعبد ها و دلفريبی های اوليه دور ميشود و چند دييقه بعد 

نيز سخنرانی به پايان ميرسد و جمعيت با دعوت سخنران جمعيت به طرف خيابان آکسفورد 

http://azarrakhsh.com/


7                                                               خاطرات يک تکنوکرات 5 f o P a g e  | 38   

 

________________________________________________ 

  http://azarrakhsh.com                                              مقاله کامل در گذرگاه زمان

 فريادها و شعارها در دوربين های فيلم برداری بکار ميافتند، و بر خالف انتظار. براه می افتند

 .ميت دولت اسرائيل نميباشد، بلکه فرياد ها عليه شاه و رژيم ايران استمحکو

تا ايرانی بطرف سفارت ايران و سپس خيابان آکسفورد انتخاب شده است.  مسير راه پيمايی

در آکسفورد پرسه ميزنند آنها را به بينند و در بازگشت به ايران با آب و  دهايی که برای خري

 .را تعريف کنند تاب آن

تعداد جمعيت به تدريج اضافه . پليس مسير راه پيمايی را برای عبور جمعيت آماده ميسازد

در ميدان پيکاديلی يکی ازايرانی ها يطعنانه ای ميخواند . دننفر ميرس 411د وبه حدود نميشو

و رژيم ايران را به علت تجاوز به حقوق انسانی و نبودن آزادی های فردی و اجتماعی در ايران 

 .يطعنامه هيچگونه بوی ضد شاه نميآيداز م ميکند، اما محکو

به نظر ميرسد همکاران از اينکه توانسته اند در راه پيمايی شرکت کنند خوشحال شده اند، 

 .بر خالف آنها من در آن نشانه ای از يک جنبش و جوشش مردمی نمی بينم

ا مجددا به فکر فرو ميبرد، آی درون مغزم کوبيده ميشود و مر .سی. سخنان مدير بازرگانی آی

مشابه اين سخنرانی  و راه پيمايی ها را در سفرهای خود در اروپا و امريکا ديده ام، اما امروز 

با خاطراتی که ازروحانيون اززمان ساسانی تا نهضت . حرفهای دخترک درذهنم درغليان است

 .گاری به بينمنور رست ممشروطيت و ملی کردن نفت دارم، در چنين کشتی ای نميتوان

روز يکشنبه است . راه پيمايان در ميدان متفرق ميشوند و ما به ايستگاه مترو پيکادلی ميرويم

روی تمايستگاه های ايستگاه پيکادلی يکی از شلوغ ترين . ايستگاه مملو از مسافر ميباشد

اليی ، بيشتر خطوط مترو زيرزمينی لندن در اين ايستگاه بايکديگر تاستزير زمينی لندن 

برای اينکه کشش حداکثر مسافر را داشته باشند، پله . مسافرين ترن عوض ميکنند ميکنند و

 .های بريی  اين ايستگاه سريع ترين پله های بريی در لندن ميباشند

به علت شلوغ بودن ايستگاه و نزديکی آن با پيکادلی و سوهو که محل بار ها، کاباره ها و 

اگر انفجاری در اين . به شدت از اين ايستگاه حفاظت ميکندعشرتکده های لندن است پليس 

محل رخ دهد عالوه برتلفات انسانی زياد، ازدرآمدهای ارزی انگليس که از توريستهای ايرانی، 

پيکادلی وسوهو هستند، کاهش می ..... عرب و افريقايی که اکثرا مشتری های کاباره ها و 

 .کامال مختل کنديز ند، ميتواند حمل و نقل در لندن را ياب

شب که آخرين ترن ايسگاه پيکادلی را ترک ميکند، درهای ورودی ايستگاه  99بعد از ساعت 

در روی ديوار های محوطه ايستگاه و . بامداد مجددا باز ميگردند 9بسته ميشود و در ساعت 

آلمانی در کنار پله های برق جمله مرگ بر شاه  به زبان های ايرانی، انگليسی، فرانسوی، 

 .و عربی نوشته شده اند

دوستان فکر ميکنيد اين شعارها را چه ويت روی ديوارها و در کنار پله ها بريی که با سرعت 

حرکت ميکنند نوشته شده باشد و چرا؟ يکی از همکاران با خنده ميگويد شايد خود انگليس 

 !ها می نويسند و بقيه می خندند

زيرا امکان ندارد بدون اجازه مسؤلين شرکت مترو يا . ماتفايا من هم با اين نظر موافق هست

مثل ساير آگهی های بازرگانی . پليس جمالتی با اين ديت و خوش خطی نوشته شده باشد

 .هستند که به ديوار های اطراف چسپانيده اند
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ممکنه، اما آگهی های تجارتی چاپی هستند که با چسب به ديوارها می چسپانند و بعد از 

ها  اما رنگ ها را چطور ممکن است به آسانی پاک و ديوار. ا را کنده و عوض ميکنندمدتی آنه

 د؟اين کار از کجا تأمين ميشوبودجه را تميز کنند؟ 

متينگ هموطنان شکم سيری که امروز در هايد پارک و ! شايد از بودجه خمس و سهم امام

و  شعار  ه کرديد بجای انتقادچه معنی ميدهد؟ مالحظترتيب داده شده بود  خيابان آکسفورد 

دادن عليه اسرائيل از زبان فلسطينی ها به شاه و مردم ايران مرگ و فرمان نابودی 

حاال چرا دوستان . من فکر نميکنم شاه بدترين ديکتاتورهای جهان باشد. ميفرستادند

م سخنران انگليسی فقط از او صحبت ميکردند و او را منفورترين فرمانداران جهان اعال

ميداشتند، و از ديکتاتوران عراق، عربستان، کويت، مصر و يا کشورهای امريکای جنوبی و 

 !اين برای من معمايی شده است. مرکزی و افريقايی حرفی نميزدند

شايد شاه فضول ترين ديکتاتورها باشد، ويتی دست در جيب جليقه اش ميگذارد و ميگويد ما 

او دارد ميخ های تابوت رژيم خود را ميسازد و . دهيمديگر نميخواهيم به چشم آبی ها باج ب

مسأله ای که به چشم آبی . چشم آبی ها بدنبال فرصتی هستند تا او را گوشمالی دهند

سال گذشته  99 ها کمک ميکند، متأسفانه عدم رضايت ونارضايتی ملت ايران از عملکرد او در

يلی پيچيده و از پيش تنظيم شده به نظر من مسأله بايد يک سياست و سناريوی خ. ميباشد

 .باشد و متأسفانه ما سياستمدار نيستيم تا همه آنها را کنار هم بگذاريم و نتيجه گيری کنيم

 کنار نمايش جزوه ای که دخترک انقالبی به ما داده بخوانيم و در بايد سرفرصت اعالميه و

بفهميم چه آشی برای ما تاديده ايم درکنارهم بگذاريم که درهايدپارک وايستگاه مترو هايی

 پخته اند؟

. رئيس آيا يبول نکردن امضای يرارداد همکاری به وسيله آی: مهندس شيمی گروه ميگويد

 آی نميتواند گوشه ای ازاين ماجرا و سناريو باشدکه ما ديروز و امروزشاهدان آن بوديم؟. سی

هم و به حالت اول بر سعی ميکنم خود را بی تفاوت نشان د. از سؤال او دچار شوک ميشوم

اما سؤال آنقدر بی مقدمه بود که همه متوجه تغيير حالت من ميشوند و شک ميکنند . گردم

 .مباشکه ممکن است من چيزهايی بدانم که به آنها نگفته 

 !ممکن است، اما احتمال خيلی کم و ضعيف است. درست نميدانم

بوده م دارند که پاسخ من مصلحتی نميشوند و حت یبه نظر ميرسد که همکاران از پاسخ راض

است و من از آن ويوف کامل دارم، اما فعال صالح را در ساکت بودن ميدانم و نميخواهم آنها 

 .به داليل مختلف از وايعيات آگاه گردند

همه به فکر فرو ميرويم و در سکوت سنگينی که بريرار ميشود هريک به دنبال خيال خود به 

در اين بامداد زيبا و آفتابی لندن بوی .  اما ما اهل سياست نيستيمدنبال نظريه ای هستيم، 

شايد افکار ناشی از شکست مأموريت همه را بدبين و . ناخوش آينده جان ما را آزار ميدهد

مثل پليسی که بدنبال کشف يک يتل دنبال هر برگه ای ميگردد، ما نيز . حساس کرده است

و  نيمآی از امضای يرارداد وصل ک. سی. ه انصراف آیسعی داريم هر مسأله و حادثه ای را ب

 .آنرا برای خود توجيه نماييم

امروز يرار بود تفريح کنيم، متأسفانه راه خود را بد انتخاب کرديم، اگر مسير . دوستان، بگذريم

بريم به يک . خود را از هايد پارک انتخاب نکرده بوديم شايد حاال حال و هوای ديگری داشتيم

 .روشی، بعد ببينيم چه پيش خواهد آمدآبجو ف
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پنج آبجو  .پشت يک ميز می نشينيم به طرف سوهو به راه می افتيم، وارد اولين پاب شده و

اگر موافق باشيد پيش از ناهار به . سفارش ميدهيم، دومی و سومی را نيز سفارش ميدهيم

اما . م تا تفريح کنندجوان ها ترجيح ميدهند به يکی ازکالب های سوهو بروي .سينما برويم

در يکی از گوشه های ميدان پيکادلی دو . همه پيشنهاد مرا برای رفتن به سينما می پذيرند

مادام »با شرکت آنتونی کوئين و ديگری « پيام آور» در يکی فيلم. سينما نزديک هم يرار دارند

 .را نمايش ميدهند« کلود

که روی سر در سينما نصب شده  انتخاب مشکل است، ديدن شمشير برهنه جنگجوی عرب

فرياد  .همه ما را مشمئز، و خاطره سقوط امپراتوری ساسانی و يورش اعراب را زنده ميسازد

دهشت آور بربر ها در مداين، آتش زدن کاخ و کتابخانه آن، تکه تکه کردن فرش بهارستان، 

ديوار باورهای ايرانيان،  کشتار بی رحمانه ايرانيان و به اسارت گرفتن زنان ايرانی، فرو پاشيدن

گرفتن جزيه و تاراج دسترنج کشاورزان ايرانی و انتقال آنها به ده کوره های عربستان، نام 

گذاری ايرانيان به نام موالی ومجوس به مغز من  و احتماال ساير دوستان حمله ميکنند، سرم 

ک کلمه در طيران در اعماق معز هرکدام ي. داغ ميشود، سايرين نيز همين حالت را دارند

 "آيا تاريخ ميخواهد تکرار شود؟“است، اما هيچکدام در شرايطی نيستيم که آنر بر زبان آوريم 

و نبودن تفکری تبعيضات طبقاتی . آنروز بيداد شاهان و موبدان مردم ايران را به جان آورده بود

آنها به اميد . بودحس تشخيص را از توده مردم باز ستانيده  يدرت مقاومت وواحد در اجتماع 

در مقابل آئينی فرا رسيده از  بدانؤرسيدن به عدالت و رهايی از سيطره طبقاتی شاهان و م

ها تسليم  شده و زنجيری بپای بستند که هنوز گرانباری آن مردم را از  صحرای سوزان بربر

د؟ انند بکشآيا همان ايدئولوژی بار ديگر ميخواهد مردم ايران را به ب. حرکت باز داشته است

 .يموشميبدون اينکه سخنی بگوييم همگی متوجه فيلم مادام کلود 

درسالن انتظار در گوشه ای از سالن چشمان من به دختر وپسری ميافتد که درآغوش يکديگر 

نار گوشه و کمناظری چنين در بيشتر کشورهای اروپايی هر روز در . لب بر لب هم گذارده اند

برای آن کردن  اين بار ديدگان با منظره ای مواجه است که باور چشم ميخورد، اماه شهرها ب

 .ميباشدسخت ما 

دختر خانمی که در آغوش پسر انگليسی است، همان دختر خانم محجه ای است که امروز 

 . اعالميه خمينی را پخش ميکرد

ترک دوستان آنچه را که من می بينم، شما هم می بينيد؟ جوان ها جلو ميروندکه خود را بدخ

نشان دهند، يکی ازآنها بقدری عصبانی است که اعالميه را ازجيب خود درآورده با نهايت بی 

 .نزاکتی به صورت دخترک می کوبد

پسرک انگليسی به علت توهينی که نسبت به دختر انجام شده  پرخاش ميکند و ميخواهد 

خدادجلب ميشود، توجه همه به آن ر. به پليس شکايت کند، اما دختر او را آرام ميسازد

وحاال درآغوش يک  یبدبخت صبح اعالميه مذهبی پخش ميکن“: زنان ميگويد دوست ما فرياد

ميخواهند سرنوشت آنها را تعيين  بيچاره ملتی که افرادی جون تو ی،جوان انگليسی لميده ا

 .يابددختر و پسر همراه او بعد از اين اعتراض از سالن خارج ميشوند و غائله پايان می . کنند

دوستان اعالميه و جزوه هايی را که صبح امروز دريافت کرده بودند پاره کرده، بداخل سطل 

 . زباله می اندازند، اما من آنها را نگه ميدارم

 .دگرددييقه نمايش فيلم آغاز مي پنجپس از گذشت تقريبا . در سالن نمايش باز ميشود
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دخترانی که زير نظر او کار . جهان است مادام کلود زن مشهوری در ميان رجال و ثروتمندان

ی با رؤسای گهمخواببرای که فقط  و مانکن ها انتخاب ميشوند زيباترين دختراناز ميکنند 

 .انتخاب ميگردند و ميهمانان سياسی آنها جمهوری، شاهان و فرمانروايان بزرگ جهان

ها به درخواست يکی از آن. داستان فيلم سرگذشت و زندگی سه نفر از اين دختران است

و . هنری کسينجر برای هم صحبتی با نخست وزير ژاپن که برای مأموريتی به امريکا می آيد

ديگری در رل معشويه صدر اعظم آلمان، اسرار دفتر او را به اداره جاسوسی شوروی ميدهد 

و دختر سوم که دخترک دلفريب و زيبای آلمانی است به درخواست يکی از فرمانروايان خاور 

ميانه سفر ميکند، اما به جای اينکه همخوابه فرمانروا شود در اطايی با چند جوان غشقبازی 

 د و فرمانروا بعلت ناتوانی جنسی نميتواند از تحفه زيبايی که مادام کلود برای اومايمين

 ، شاهد عشقاستيک سويه  آن ای که شيشهه فرستاده بهره گيرد، اما از پشت پنجر

 .اطاق هستندآن انی است که در بازی دخترک و جوان

فرمانروا به گونه ای ايستاده که صورت او ديده . فرمانروا از ديدن عشقبازی آنها لذت می برد

اما حرکات و هيکل وموهای پشت سر و چگونه سيگار کشيدن او کامال مشابه شاه . نميشود

 ميباشد.ايران 

آخرين تک خال گردش  ، متأسفانهفيلم اينيسمت آخر  “دوستان ميگويم ه بعد ازپايان فيلم، ب

 «که به سويات خواهيم برد! ما خواهد بودامروز 

 طوفان فرا ميرسد  

  که در مسير لندن، تهران پرواز ميکند، برای روز سه شنبه پنج صندلی رزرو 939 در جمبوجت

رج بار ج. درآخرين شب ايامت در لندن به جورج تلفن ميکنم تا ازاو خدا حافظی کنم. می کنيم

آی لندن يا هريک از شعبه . سی. ولين فرصت برای کار در آی ديگر از من دعوت ميکند در

افکارم آنقدر مغشوش و درهم است . پاسخی نميدهم. های آن درخواستی برای او بفرستم

 .که نميتوانم پاسخ مناسبی پيدا کنم

مکاران ظاهرا خوشحال ه. وار هواپيما می شويمسبامداد روز سه شنبه در فرودگاه هيت رو 

من نيز در يسمت اکونومی صندلی گرفته ام تا در مسير . هستند که به تهران باز ميگردند

نيمساعت . ميروبرو شو خودبا خانواده  پروازبا دوستان صحبت کنم تا بتوانيم با روحيه ای بهتر

ا در آرامش پرواز رساعت  0335تا  کنندبعد از پرواز همکاران شروع به نوشيدن ويسکی مي

 .بگذرانند

نميدانم چرا نخواستم در يسمت درجه يک . از اينکه در کنار هم هستيم خوشحاليم ههم

دنيا تغيير ميکند بنابراين مسائلی . بايد تغييراتی به وجود آيد کردمصندلی بگيرم، شايد فکر 

بنيادی است ده، آنقدر ورکه نظم نوين حهان با پيشرفت تکنولوژی و  فلسفه در جهان بوجود آ

کرد، از اينرو تغييرات و تحوالت خواهد که تند باد آن خواهی نخواهی به کشور ما هم سرايت 

ديگر نميتوان با اصولی که يرن ها از زمان فاصله دارد کشور و مردم را  .نوی را ايجاب ميکند

 . و همآهنگ با شتاب رو بتزايد دنيا باشدهمراه اداره کرد و انتظار داشت ما 

مردمی . ن شک کشورآبستن حوادثی است واين حوادث و رخدادها غيريابل گريز ميباشندبدو

که ميتوانند راحت سوار هواپيما شوند و به اروپا و آمريکا سفر کنند و ناظر پيشرفت جهان 

را به  ی ديگرونگی روابط مردم و دولت هاو چگ گردند و کشور خود را با آنها مقايسه کنند

هند توانست تابع نظامی باشند که متعلق به دوران يبل ازانقالب صنعتی بينند چگونه  خوا
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و همه ارگان های . گردد اجرابرنامه ريزی و چگونگی اداره کشور توسط فرد واحدی و؟ است

 يرار داشته باشد؟ يک نفرکشور زير فرمان 

ز دولت، کشور ظاهرا دارای يانون اساسی ميباشد که حقوق مردم و ارگان های نظام، اعم ا

يوه های يضائيه، مقننه واجرائيه ظاهرا ازيکديگرجدا هستند، اما منتخب همه آنها فرد واحدی 

است که هيچ مسؤليتی در برابر يوانين ندارد، درحالی که او خود تدوين کننده همه يوانين 

به يانون اساسی کشور احترام بگذارد و خود را منحصرا به عنوان  شاه اگر نخواهد. است

خواهد توانست خود را از تند بادهای حوادث به دورنگه دارد، زيرا در نبل مليت نگه دارد، سم

 .داردنآن حالت پشتيبانی مردم ايران را با خود همراه 

اما کارنامه گذشته او، مخصوصا کودتا عليه منافع ميهن و هم ميهنان خود که با ناديده گرفتن 

با پايان دادن به سلطه شرکت سابق  که راننهضت ملی گرايی ملی کردن صنايع نفت اي

نفت انگليس بوده است آينده تاريکی را نه فقط برای خود و رژيم شاهنشاهی ايران ريم زده 

نيز در هاله ای از نابسامانی و فقر اجتماعی و ايتصادی گرفتار را است بلکه آينده ملت ايران 

که نقطه  وار سازدو ضد ايرانی هم ی حاکميتی واپسگراراب را ساخته که ميتواند خاکريزی

باين نقطه تاريک دوره  مضافا اينکه اگر. بود ايران خواهد نظام آينده  و تاريکی برای آينده کشور

جايی برای او در يک بحران اجتماعی ديگرشاهی و سرشت خودکامگی او را نيز اضافه کنيم، 

حفظ منافع کشورهای فرصت نخواهد گذاشت، مخصوصا اگر طرح کنار گذاری او در راستای 

 و تراست های جهانی نفت باشد. طلب 

 

سقوط او در شرايط موجود بين المللی و با . از حوادثی که در اطراف او ميگذرد بی خبر است

منظور اين نيست که برای . توجه به به عدم آگاهی توده مردم برای ميهن ما فاجعه بار است

فاجعه بدين سبب بروز خواهد کرد که نظام ديکتاتوری  .مردم ايران او يک مائده آسمانی است

نظام حکومتی او اجازه نداده . او مانع رشد و شکوفايی فکری توده مردم ايران شده است

رشد فکری توده مردم شوند و عامل رهبرانی که بتوانند در بحران ها بر اوضاع مسلط شوند، 

 .رهبری نمايند یو مردم را به سوی درست

ر زيرسلطه ديکتاتوری شاه همچون بيماری است که نميتواند هنگام هجوم ميکروب ميهن ما د

شايد مردم ايران دارای رفاه نسبی باشند، اما فقر فرهنگی . ها به حوبی از خود دفاع کند

ناخواسته وندانسته آنها را بگردابی ميکشاند که ژرفای خطرناک آن برای خود آنها مشخص 

 .نميباشد

تشکيل دانشگاه و . ور مسلم منشاء تحوالت بزرگی در ايران بوده اندسلسله پهلوی بط

مدارس عالی راه پيشرفت ايتصادی وفکری گروه يابل توجهی از اجتماع را سبب شده است، 

  جمود فکری و وابستگی به خرافات مذهبی، اما در شهرهای دور افتاده و روستا ها به علت

اند، اما جهش آنچنان نميباشد که فراگيرباشد و تا اعماق تا اندازه ای به تريی گرايی گرائيده 

 .جامعه نفوذ کند، از اينرو اطمينانی وجود ندارد که توده مردم تمايل به يهقرا نداشته باشند

درپنجاه سال گذشته ميهن ما به پيشرفت هايی رسيده است و زيربنای اجتماعی وايتصادی 

ط فعلی جهان، نظام خودکامه شاه به بن بست شراير دچار تغييراتی شده است، اما درکشو

زيرا سازمان . رسيده است و اين بن بست برای مردم و کشور ما خطرناک و نابود کننده است

بيشتر . وتشکيالت متشکلی که بتوانند درشرايط غيرعادی مردم را رهبری کنند وجود ندارند

اندازه ريشه در افکار مردم روشنفکران کشور، مشابه خود من به خوبی نميدانيم مذهب چه 

 د و ميتواند توده را به ناما اين را ميدانم تنها گروهی که در شرايط فعلی تشکل دار. دارد
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 توده .خيابان ها سرازير کنند روحانيون هستند که  حدايل چهار صد هزارطلبه را دراختيار دارند

رايط نامناسبی زندگی می فرودست جامعه و چادر نشينان کرانه های شهرها را نيز که در ش

 .با اعتقادات مذهبی به راحتی جلب آنها ميشوند کنند، نيروهايی هستند که

متأسفانه دولت مردان جامعه نميتوانند اين وايعيات را درک کنند و شهامت آنرا نيز ندارند که 

 .حقايق را آنچنان که هست، نه آنچنان که شاه ميخواهد به او گزارش دهند

کثر ديکتاتور ها در گذشته نشان داده است مرد بحران ها نيست و خيلی زود شاه مشابه ا

روستائيان تشکيل  برابرمشکالت تسليم خواهد شد، وچون استخوان بندی ارتش را نيز در

داده اند، بسبب نفوذ مذهب در انديشه روستا زادگان، اين ارتش در برابر فتاوی مذهيب 

يدهد و تمايلی به دفاع از نظام نخواهد داشت، و اگر روحانيون ديسيلين خود را از دست م

خواست سرمايه داری جهانی همان باشد که جورج در راستای تحول در ايران بيان داشته، 

گفته آن دخترک مدافع نهضت روحانيون در هايد پارک کورنر نميتواند چندان دور از وايعيات 

 .يخ جانشين آن خواهد شدباشد که ارتجاع فئودالی سايط و ارتجاع مايبل تار

ما که بايد شاهد يک عقب . شده ای، با ما هم پياله هم باش کابين رئيس، حاال که با ما هم

گرد دورانی صدو هشتاد درجه ای به عقب باشيم، الايل ازفرصت استفاده کنيم و ازحال لذت 

را که مهندس شيمی گروه، که در رديف پشت سر من نشسته بود ليوانی  ويسکی . ببريم
ديايقی پيش بدون اينکه به من گفته باشد برايم سفارش داده بود به دستم ميدهد و ليوان 

 .خود را به سالمتی من مينوشد
 

نميدانم رئيس چرا چند روز است در دريای تفکر فرو رفته، فکر ميکنم آن روز شنبه که بعضی 

ست؟ گوشه گير و متفکر شده، ما تنهايش گذارديم نميدانم چه تحولی دراو به وجود آمده ا از

اگر رئيس را نمی شناختم فکر ميکردم يکی از دختران لندنی . جوکی نميگويد، حرفی نميزند

او هميشه سفارش . نميدانم حاال به سرکار خانم چه بگوييم. رئيس را از راه بدر کرده است

 بی بدهم؟رئيس را به ما ميکند، اگر از ما در اين مورد بپرسد، نميدانم من چه جوا

ميهمانداران نهاررا سرو  . لبخندی ميزنم و ليوان را به سالمتی وشادمانی دوستان می نوشم

. دوستان کم کم به خواب ميروند. و بعد از جمع کردن سرويس، موزيک ماليمی پخش ميشود

اگر . افکارم مجددا متالطم ميشوند. من نميتوانم چشمان خود را حتی برای يک لحظه ببندم

شود، مقصر وايعی او و سيستم از نظام شاهی گرفتار کشور در دام ارتجاعی خشن ترروزی 

ظاهرا يا عمدا او می خواهد با چشم آبی ها پنجه درپنجه شود، اما حاضر . جکومتی او است

نيست يبول کند مبارزه با غولها بايد مويعيت او درداخل مستحکم باشد و نيروهای مردمی از 

او چطورنميداند به علت اعمال گذشته، مخصوصا همکاری با کودتای سيا . اوپشتيبانی نمايند

اکثريت هموطنان از او دل خوشی ندارند، او ميخواهد گرگ ها را شکار کند، اما پناهگاهی 

غرور بی جای خودکامگان به آنها فرصت . ندارد تا اگر گرگها به او حمله کنند بدانجا پناه ببرد

هستند که  یآنها همچون شعله های خانمان برانداز آتش. د بگيرندنميدهد ار تاريخ گذشته پن

 .نخست خود را می سوزانند و ويران ميکنند، سپس خود ناگهان خاموش ميشوند

صحبت از فضای باز سياسی شده است، نميدانم مقصود او از فضای باز سياسی چه 

دور هم جمع  ”نشاهیبازرسان شاه“ميباشد؟ شايد انتظار دارد کسانی را که زير عنوان 

چند نفر ازآنها را می شناسم و ميدانم چگونه بازرس . کرده، همه مشکالت کشور را حل کنند

مشتی سوء استفاده چی و سود طلب که از عنوان بازرس شاهنشاهی . هايی ميباشند

ری سوء استفاده ميکنند و ازمردم باج ميگيرند تا مشکالت آنها را به اصطالح حل نمايند، اما کا

 .از آنها ساخته نيست
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فضای باز سياسی بايد اول سالم سازی جامعه  و تفويض مسؤليت جامعه به آنها باشد که 

نخستين آن در اين مرحله اعالم پايان دوره مجلس شورا و سنا و برگذاری انتخابات آزاد 

ؤليت تا درمردم، مخصوصا فرهيخته گان جامعه اين احساس را به وجودآوردند که مس ميباشد

در آنها انگيزه ای به وجود آورد که بيشتر احساس مسؤليت کنند، . بيشتری احساس نمايند

 .کشور و جامعه را از خود بدانند و برای آنها بيشتر فداکاری کنند

آينده کشور و خود آنها . برای رسيدن به اين اهداف، افراد بايد بدانند در اطراف آنها چه ميگذرد

ن و دولتمردان چگونه فکر ميکنند؟ برای سالمت جامعه و آينده کشور چه خواهد بود؟ مسؤلي

 چه برنامه هايی دارند؟ آيا فضای بازی که شاه وعده آنرا داده است چنين است؟

چه کسانی روی کرسی های يدرت نشسته اند؟ عملکرد گذشته آنها چه و چگونه بوده 

اسی مسؤليت های کشوری  را است؟ آيا کسانی را که شاه وعده ميدهد در فضای باز سي

به عهده خواهند گرفت، همان کسانی هستند که در فضای بسته سياسی به نام نماينده، 

وزير، مدير کل و استاندار، فرماندار حاکميت سياسی، ايتصادی و اجتماعی کشور را بر عهده 

اما حرفهای  داشته اند، امروز نيز بر اريکه يدرت نشسته و اهرمهای يدرت را در دست دارند،

 .آنها تغيير کرده که مصنوعی و فريبکارانه شده است

مردم ايران، مخصوصا نسل جوان امروز که اکثريت با آنها است به راحتی سخنان فريبکارانه را 

از اينرو سخنان و رفتار آنها که دم از فضای باز . از کلمات درست و صاديانه تشخيص ميدهند

د و باور کردنی نيستند و براحتی ميتوان تشخيص داد که سياسی ميزنند به دل نمی نشين

و سريع ميتوان . آنها شيپور را از سرگشاد آن مينوازند که گوش خراش و آزار دهنده ميشود

من آدم بدبينی نيستم و اينرا ميدانم  رسيدن به آزادی و . دنفهميد که دستگاه را عوضی ميزن

از کجا؟ هرچند از همه کس ميتوان انتقاد کرد، اما  بايد از جايی شروع کرد، اما را دموکراسی

يعنی نگويی کارت و حرف هايت همه اشتباه است،  .انتقاد بايد سازنده و دور از غرض باشد

اما همه ديکتاتور ها . حق نداری تو خودت را ييم مردم بدانی و بجای همه آنها فکر کنی

 .همين حرف ها را ميزنند

از . اين مغاير فضای باز سياسی است. ای همه فکر ميکندشاهنشاه ييم همه است و بج

شايد انتهای کوچه نزديک باشد، اما با وضع موجود و . اينرو از اين راه به جايی نخواهيم رسيد

مشخص نبودن خطوط سياسی سازمانهای مخفی وناپيدايی انتهای کوچه من اعتقاد ندارم 

ن راه باشد، متأسفانه نظر من اين است که و آزادی ملت ما در انتهای اي تکه دروازه سعاد

ار ما ميباشد و اين سرنوشت مختوم ظسقوطی حتمی وغم انگيز تر از آنچه امروز داريم در انت

 .مردم نميدهنده ملت هايی است که رژيم های ديکتاتوری شانس رشد فکری وآينده نگری ب

. ان سازی همراه ميباشدمتأسفانه در اين کشور ها انتقال يدرت همواره با کشتار، وير

 .متأسفانه ميهن ما نيز در انتظار چنين فاجعه هايی خواهد بود

خواهش ميکنيم تا تويف . اينجا فرودگاه مهرآباد تهران، درجه حرارت پانزده درجه سانتيگراد

کامل هواپيما و باز شدن درهای خروج، از صندلی های خود بلند نشوند و کمربند ها را بسته 

 . دنگاه داري

و برای کنترل پاسپورت . بعدازپياده شدن نيمساعت طول ميکشد تا به اداره مهاجرت برسيم

بعداز ورود به سالن گمرک به همسرم تلفن ميکنم و آمدن خود را به . ها در صف يرار ميگيريم

از اينکه زودتر از مويع مقرر بازگشته ام تعجب ميکند و می پرسد آيا خوب هستم؟ . او ميگويم

نه  .ميکند شايد به سبب بيماری زود تر آمده ام فکر. ی پاسخ مثبت ميدهم باور نميکندويت

 خدا را شکر. ويتی به خانه آمدم همه چيز را تعريف ميکنم.
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 روز شنبه اول ويت به خانم غفاری منشی آيای مهندس مستوفی تلفن ميکنم.

ضی بوديد؟، پاسخ ميدهم: سالم آيای مهندس، ازکجا تلفن ميکنيد؟ تهران هستم. از سفر را

صبح به  9ساعت  "ای بد نبود". خوش آمديد. آيا تشريف دارند؟ گوشی را داشته باشيد.

دفتر آيای مهندس مستوفی ميروم. من برای آيای مهندس مستوفی احترام فوق العاده يائل 

 هستم نه به عنوان يک مدير عامل، بلکه به عنوان يک ملی گرای فداکار و ميهن دوست.

در شروع مبارزات مردمی برای ملی کردن صنايع نفت در آخرين روزهای مجلس شورای  

را که با توجه به شرايطی که  2321ملی دولت ساعد برای اينکه يرارداد تحميلی نفت سال 

پس از کنار گذاشته شدن رضا شاه از سلطنت توسط انگليس ها در کشور به وجود آمده بود 

 –ملی يانونی نمايد. اليحه ای بنام يراردادالحايی نفت گلشائيانرا با تصويب مجلس شورای 

شرکت  2321گس را به مجلس تقديم ميدارد، تا الحاييه ای که همان متن  يرارداد سال 

بگذراند. چند  ی ملیکه در راستای منافع مردم ايران نبود، از تصويب مجلس شورابود نفت 

روزهای آخر عمر مجلس  ی از تصويب آن يرارداد درنفر از نمايندگان مجلس شورا برای جلوگير

نطقهايی يانونی و مستدل ايراد مينمايند که توسط آيای مهندس حسيبی به آيای مکی 

داده شده بود که شامل آنقدر سؤال و جواب های فنی و يانونی بود که ويت کافی برای 

 ند.د که بتواند اليحه را از تصويب مجلس شورای ملی بگذرانماندولت 

از « نفت و مکی»حسين مکی نماينده ای که يکی از سخنرانان مخالف يرارداد بود، در کتاب 

يول آيای مهندس حسيبی مينويسد: " تمام اطالعات مربوط به نفت را آيای مهندس باير 

 مستوفی در اختيار او گذاشته بود".

و عاليه صنعتی  مستوفی بعنوان مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران با شهامت

را پايه گذاری ميکند که آينده ميهن بدان وابسته است. اکنون من در برابر چنين شخصی 

 نشسته ام تا عدم موفقيت خويش را در سفر اخير به آگاهی او برسانم. افکارم به افق های

دور پرواز ميکند. باير مستوفی وايعا چه شخصيتی است؟ زمانی با منتقدين نظام همکاری 

را که  رئيس کل صنايع نفت  کند. دراوج يدرت دکتر ايبال با او مخالفت ميورزد و دستورات اومي

ميباشد و پتروشيمی نيز زير فرمانروايی او يرار دارد و همچنين از نخست وزيرانی بوده که 

 همواره مورد اعتماد شاه و غالم جان نثار او بوده است، را نديده ميگيرد. 

 چه فکر هستی؟مهندس کجايی؟ و در 

ببخشيد! نميدانم از کجا بايد شروع کنم. ضمن اينکه از او خواهش ميکنم مکالمات امروز را تا 

ثابت شدن آنها جزء اسرار بداند، سخنان جورج را برای او تعريف و تشريح ميکنم. همچنين از 

نشان ميدهم.  ديدارخود از هايدپارک و رخدادهای آنروزسخن ميگويم و اعالميه و جزوه را به او

مستوفی اعالميه را ميخواند و از من سؤال ميکند اين عکس را نمی شناسی؟ جواب من 

 منفی است.

ميگويی تو او را نمی نميدانستم اينقدر دور از جريانی، اين بابا را همه می شناسند، چطور 
های کارم را در  کنيد نمی شناسم. شايد به اين علت که من اکثر سال شناسی! باور

خوزستان گذرانيده ام و محيط کار و زندگی ما در خوزستان محيط سربسته ای بود و ما اکثر 

ويت خود را صرف کار ميکرديم و ساعات فراعت خودمان را يا در باشگاه های شرکت می 
گذرانديم يا سرگرم با خانواده بوديم. در ديدارها و ميهمانی های دوستانه نيز بيشتر حرف ها 

 و رخدادهای کاری بودند.در باره کار 
 

به نظر ميرسد سخنان جورج و اتفايات هايد پارک کورنر برای او غير عادی نميباشد. پوکی به 

 سيگار ميزند و با خونسردی سؤال ميکند: "بچه ها در جريان کارها ميباشند؟" 
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م صحبتی خير، بچه ها در جريان هايد پارک کورنر بوده اند، اما درموردسخنان جورج وتفکر خود

نشده است. من حتی دليل زود آمدن خود از مأموريت را به همسرم نگفته ام. و زود آمدن  را 

 حاضر نبودن مقاوله نامه ها، به سبب عدم حضور مدير عامل آی. سی. آی در لندن گفته ام.

من به تو اعتماد کامل دارم و مطمئن هستم که دراينمورد حتی به رئيس هم حرفی نخواهی 

رخدادهای هايد پارک را هم يک مسأله عادی تلقی ميکنی. در يکی از روزهای هفته  زد، و

آينده ترتيب برگذاری کنفرانسی را در اينمورد بده و دليل عدم امضای يرارداد نهايی را عدم 

آمادگی و مشکالت داخلی شرکت مقابل گزارش بده. و به بچه ها هم سفارش کن جز گفته 

قط گوش باشند. ضمنا خودت نيزسخنان جورج را فراموش کن و آنها را های تو حرفی نزنند و ف

 از دفتر خاطرات مغزت به تدريج خارج نما.

در شرفيابی نيز من چيزی نخواهم گفت و خود بهتر ميدانی مسأله تأخير امضای يرار داد را 

رهايی بچه ها نميتوانند بکسی نگويند، مخصوصا حقويدان ما که ازکاه کوهی ميسازدو تفسي

خود ساخته با آب و تاب  منتشر ميسازد. از اينرو بايد باو اين اخطار را بدهی که من هم اين 

را ميخواهم. هرچند کار مشکلی است، همانطور که گفتم در شرفيابی به حضور شاه من نيز 

 در اين مقوله چيزی نخواهم گفت و سعی ميکنم دليلی پيدا کنم و آنرا به شرفعرض برسانم.

اخيرمستوفی را نميتوانم بپذيرم، زيرا مطمئن هستم او همه چريانات را جز آنچه درمورد  گفته

هايد پارک تعريف کرده ام را به شاه خواهد گفت. هرچند اينروز شايعات زيادی در افواه است 

که پسر فاطمه به او تيراندازی کرده و شاه مجروح و بستری شده است. اما با توجه به 

ه درمورد توسعه صتايع پتروشيمی دارد و حتی در مواردی ريزه کاری های حساسيتی که شا

طرح را نيز مورد سؤال يرار ميدهد، نگران هستم بعد از گزارش من تو نيز احضار شوی. با 

توجه به شناختی که من از تو دارم، اين شرفيابی را صالح نميدانم، بنابراين فکر ميکنم بعد از 

له سفری را که يرار بود يک ماه ديگر انجام شود، هرچه زودتر ترتيب برگذاری کنفرانس بالفاص

بده که فعال اگر احضارشدی درايران نباشی. هرچند ميدانم که روزهای خيلی سختی را 

گذرانيده ای و روحيه چندان مناسبی نه از لحاظ فکری، ونه از لحاظ جسمی برای اين سفر 

تنها راه چاره ای است که به نظر ميرسد که تو احضار نداری، اما چه بايد کرد؟ اين متأسفانه 

 نشوی. 

سپاسگزارم، همانطور که ميفرماييد، از لحاظ فکری و جسمی آمادگی اين سفر را ندارم و 

حتم دارم شما داشتن يک کارمند بيمار را نمی پسنديد، بنابراين برای نخستين بار 

م بپذيرم. به دو دليل: يکی اينکه مسافرت فرمايشات جنابعالی را برای رفتن به ژاپن نميتوان

های پياپی و دوری از بچه ها در خانواده مشکالتی را سبب ميشوند که همراه با بدرفتاری 

همسرم نسبت به بچه ها در غيبت من و نسبت به خودم دربازگست از سفر است که پيآمد 

نابعالی نيز ازآن راضی خواهد بود و بطور حتم ميدانم خود ج خانوادههر دو آن سستی نهاد 

نيستيد. دوم اينکه من متأسفانه به هر دليل نميتوانم در حضور شاهنشاه بدون تفسير 

گزارش وايعی را بيان دارم، زيرا حتم دارم اگر همه گزارش را بگويم، چاهی خواهد شد برای 

عمد مدفون کردن خود من، چون بعد از گزارش تنها فردی هستم که در مظان کم کاری يا ت

برای عدم اجرای يرارداد خواهم بود در آن صورت بايد پاسخگوی بازجوی ساواک باشم، که 

 خود ميدانيد چگونه خواهد بود؟

بعد از اين مکالمه به دفتر خود ميروم تا شايد کمی استراحت کنم. اما ديايقی بيش نميگذرد 

احت و عصبانی است. که از دفتر مستوفی احضار ميشوم. مستوفی در اطاق يدم ميزند، نار

برخالف صبح پياپی به سيگاری که بر لب دارد پوک ميزند. اميدوارم اتفاق سوئی نيفتاده 

و جزئيات را « از دفتر اعليحضرت خواسته اند صبح فردا به دفتر ايشان شرفياب شوم»باشد. 

 شرح دهم و داليل عدم اجرای طرح را به استحضار ايشان برسانم.

http://azarrakhsh.com/


7                                                               خاطرات يک تکنوکرات 5 f o P a g e  | 47   

 

________________________________________________ 

  http://azarrakhsh.com                                              مقاله کامل در گذرگاه زمان

 گردی، از اينرو نميدانم چگونه مسأله را توجيه کنم؟ نميخواهم تو در گير

چند لحظه ای ساکت می مانم، اما باالخره بايد جواب او را بدهم. با توجه به ارادت  و 

اطمينانی که نسبت به او دارم، و يلبا نميخواهم شاهد ناراحتی او باشم، ناجار ميگويم اگر 

نم. اما آنها چيزی نيست که بشود به شاه اجازه دهيد آنچه در فکرم ميباشد به عرض برسا

گفت به اعتقاد من شخص اعليحضرت خود مسؤل وايعی مسائلی است که  متأسفانه در 

 شرف اجرا است.

آيای مستوفی پس از گفته ام مات و مبهوت به من چشم ميدوزد. ميخواهد سخنی بگويد، 

 رت در نشست اوپک در تهراناعليحضنماينده ويتی »اما مردد است. ناچار در ادامه ميگويم 

صراحتا و با يدرت درخواست افزايش ييمت نفت را ميکند و کشورهای ديگر را نيز تشويق 

کنسرسيوم، به هيچوجه  سال يرارداد 10پايان  غولها را تهديد ميکند که پس از ميکند و

درحالی که به علت دروغها و تملق های اطرافيان خائن خويش که « تمديد نخواهد شد

حقايق حاکم به کشور را واژگونه به اطالع او ميرسانند، آزآنچه در پشت پرده سياست ايران 

 ميگذرد بی اطالع هستند. 

ساواک نيز، نه آن است که ايشان می پندارد، چطور ممکن است با وجود سفارت و مأموران  

های يکشنبه  در ساواک در آنجا که بطور يطع و يقين شمار زيادی نيز هستند، از آنچه در روز

هايد پارک و دانشگاه های انگليس که با بودجه وزارت خارجه در آنجا تحصيل ميکنند، سفارت 

 يا دولت ايران اخطار يا سؤالی از دولت انگليس نمينمايند و گزارشی به شاه نميدهند؟ 

کارکنان و عالوه برآن همانطور که جنابعالی مستحضر ميباشيد و کرارآ نيز درمورد نياز و ميزان 

تخصص های هر پروژه پيش از آغاز کارهای ساختمانی توصيه های الزم را ميفرماييد، ويتی 

کشوری درحال توسعه و پيشرفت صنعتی است، تکنوکرات ها و کارشناسان ميبايست دييقا 

از منابع مالی، انسانی جامعه  آگاه باشند تا بتوانند بر اساس آن بودجه الزم را درخواست 

 .نمايند

همانگونه که مستحضر ميباشيد نيروی انسانی مورد نياز  برای دو پروژه ای که در حال حاضر 

در برنامه کاری پتروشيمی ميباشد، بطور مستدل و با ذکر داليل تهيه گرديده است و جناب 

عالی آنرا به سمينار ساليانه رامسز به آگاهی شاه رسانيده ايد. مالحظه کرده ايد آشکارا در 

با توجه به امکانات آموزشی کشور برای آموزش کارکنان مورد نياز »ای آن اضافه شده انته

 «سال کار فعاالنه نياز ميباشد 25برای پروژه های آينده که ليست آن تقديم گرديد،  به 

انتظاراين بود که شاهنشاه در مورد اين فراز سؤاالت الزم را مينمودند و يا مسؤلين سازمان 

ت الزم را از جنابعالی درخواست ميکردند، اما جنابعالی آگاه ميباشيد که برنامه توضيحا

سؤالی در اين مورد نه از جانب شاه، نه سازمان برنامه که مسؤل تأمين بودجه آن ميباشد 

 نشده است. 

« کاری غير منطقی و امکان ناپذير»چون ميدانم آيای مستوفی درمواردی که مجبور بتوضيح 

ميباشد، يکی از رؤسا يا مسؤل و مجری مربوطه را مأمور پاسخگويی   به شاه يا مقامات

مشکالت مينمايد. از اينرو من نگران هستم اگر آيای مستوفی از من بخواهد که همراه او به 

دفتر شاه برويم و گزارش سفر و علت عدم امضای يرارداد توسط آی. سی. آی و همه آنچه 

ک، مقابل سفارت ايران ديده ام را به آگاهی شاه برسانم را که در مذاکرات لندن، درهايد پار

گرفتار چه مشکلی خواهم شد؟ زيرا من تملق گو و فرصت طلب نيستم که برای خرسندی و 

رضايت شاه همه مسائل را معکوس بيان دارم، زيرا نميخواهم همچون ساير گزارشگران 

 «.و امان است آسوده بخوابيد که شهر امن»تخيالت او را بازگويی کنم که 
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در اينگونه موارد مستوفی از شخص ديگری ميخواهد که همراه او شرفياب شده و سخنگو 

باشد تا اگر مشکلی پيش آيد او مسؤل يلمداد نگردد. بنابراين چنانچه بخواهم درخواست او 

ه را نپذيرم تا مجبور نشوم جريان را تقليب نمايم، ميگويم برای اينکه شاه از همه حقايق آگا

گردد بنظر من بايد به آگاهی ايشان برسانيم همانطور که در گزارش خود در رامسر به 

ما به شرکت هايی که  استحضار رسانيده ام بر اساس توافق های انجام شده چون

ليسانس و بخشی از هزينه های شرکت را ميپردازند متعهد شده ايم که با پايان کار 

اده کار سازيم. درحالی که چنين نخواهد شد! آن ويت ساختمانی نيروی انسانی الزم را آم

مشخص ميشود که زمان الزم برای آمادگی راه اندازی پروژه ها دييقا تنظيم نشده است. در 

اين وضعيت کسی که مورد بازخواست و احتماال تنبيه يرار خواهد گرفت مجريان پروژه 

يست بچه سرنوشتی دچار خواهند ميباشند که به عنوان کم کاری متهم ميگردند. و معلوم ن

 شد. زيرا يک مسأله تخصصی و فنی تبديل به کاری سياسی ميگردد.

از اينرو صالح دراين است که خود جنابعالی اين مسأله را بدان گونه که درست ميدانيد به 

اطالع ايشان برسانيد. چون وايعا معلوم نيست چه خواهد شد و چه پيش خواهد آمد، زيرا 

د آمادگی پاسخگويی را ندارم که نغير از آنچه که بايد گفته شود، از من بنماي اگر سؤالی

 مسلما به نفع شرکت نخواهد بود.

مستوفی چند دييقه ساکت به من مينگرد، سپس ميگويد من نيز چنين تصور ميکنم. بهتر 

و  است اول خود بروم و آنها را که تو گفته ای بطور خالصه البته سانسور شده بيان کنم

اميدوارم کافی باشد، اما اگر توضيحات بيشتری خواست و بخواهد مستقيما از زبان يکی از 

 اعضای گروه بشنود، چاره ای نيست که تو همراه من بيايی. من نيز ناچار می پذيرم.

فردای آنروز آيای مستوفی مرا به دفتر خويش فرا ميخواند، فکر ميکنم اگر پيشنهاد ديروز را 

من ناچار از رفتن هستم. بايد فکر کنم  چه بگويم؟ اما مستوفی سخنی از حضور تکرار کند، 

شاه نميکند، اما در چهره او حالت عادی می بينم. بعد از چند دييقه که به اوراق روی ميز 

خيلی بد شد، برای نخستين بار چهره اعليحضرت را آشفته و "خود نگاه ميکند ميگويد 

 ."افسرده ديدم

ناراحت ميشوم، اما نه برای شاه، برای فاجعه ای که درانتظار ميهن، زادگاه و چند لحظه ای 

هم ميهنانم ميباشد. فکر کردم حاال خودش برای من مطرح نيست، سرنوشت کشورم است 

که مرا به فکر فرو ميبرد. اين انديشه خيلی سريع از مغزم عبور ميکند، به عقب برميگردم. 

ميدان بهارستان، دکتر فاطمی وزيرخارجه دکتر مصدق بعد از ، 2331مرداد سال  10عصر روز 

رهايی از بازداشت سربازان گارد جاويد در خانه خود که همراه با اهانت و ضرب وشتم نسبت 

به او و همسر او بود. در اجتماع مردم تهران در ميدان بهارستان در سخنرانی خود فرياد 

اليان دراز درچنگال استعمار بريتانيا گرفتار بودند. ميزند، فرياد او فرياد خشم ملتی بود که س

اما با همآهنگی مردم ايران با ملی کردن صنايع نفت و خلع يد از شرکت نفت بريتانيا آزادی 

ند، اما شاه به دستور کروميت روزولت از نوشهر فرمان عزل دکتر مصدق دخود را بدست ميآور

هم ميهنان خود از سلطه انگلستان خط بطالن  و انتصاب زاهدی را صادر ميکند تا بر آزادی

 بکشد.

سال بعد از آنروز ويتی خبر افسردگی  10آنروز من دانشجويی درکنارنهضت مردم ايران بودم، 

شاه  را از زبان مهندس مستوفی ميشنوم ناخودآگاه متأثرميگردم، اما نه برای او، با آنچه در 

خترک بمن داده بود برای آينده هم ميهنانم، برای هايد پارک لندن و دربيانيه و جزوه ای که د

نسل های فردای ايران و برای سرنوشت آينده ميهنم افسرده و ناراحت شدم. با شناحتی 

که مستوفی از من دارد حالت من برای او چنان بود که مستوفی با پوزخندی به صورتم نگاه 
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بايد دفتر او را ترک کنم. ويتی به ميکند، بنابراين بدون اينکه سخنی بگويد، متوجه شدم من 

 «به نظر من، نيازی به برگذاری کنفرانس نميباشد!» نزديک در رسيدم شنيدم که ميگويد: 

چند روز از ماليات من با آيای مستوفی ميگدرد که من مدير عامل را نديده ام، از خانم غفاری 

ز سؤال من از خانم غفاری سؤال ميکنم، او نير اظهار بی اطالعی مينمايد. چند روز بعد ا

می روزی ويت سوار شدن به آسانسور حاجی کالنتری باغبان خانه مهندس مستوفی را 

که با کارگران و راننده ها صحبت ميکند و اظهار ميدارد چند روز است آيا را نمی بينم. دو بينم 

زدند، به نظر سه روز است که آدمهايی برای ديدن خانه ميآيند، با خانم صحبت کردم، حرفی ن

 من خانه را برای فروش گذاشته اند.

 

 

 

 کنفرانس گوآدلوپ
کارتر به تهران ميآيد. در سر ميز شام ميزبان و ميهمان جام خود  2339سال  شب اول ژانويه

را به سالمتی يکديگر مينوشند. کارتر ضمن تقدير از شاه، ايران را جزيره ثبات در خاور ميانه 

 می نامد. 

ژيسکار دستانگ  ژانويه با دعوت 6از ميهمانی دوستانه تهران در شامگاه شب شش روز بعد 

شرکت جيمی کارتر رئيس جمهور با  جزيره گوآدلوپ رئيس جمهور فرانسه کنفرانسی در

برای بررسی  هلموت اشميت صدر اعظم آلمان و امريکا، جمس کاالهان نخست وزير انگليس

  برگذار ميگردد. روز 4ت به مداثرات آن در جهان  بحران ايران و

در اين جلسات رئيس جمهور فرانسه با شور و هيجان خيلی زياد بيش از ساير شرکت 

کنندگان اصرار ميورزد چنانچه محمد رضا شاه در يدرت بماند امکان بروز جنگی که با حمام 

 خونی همراه خواهد بود حتمی ميباشد.

ر مسيری يرار دارد که کمونيست ها هر روز شرايطی که امروز در ايران به وجود آمده است د

نيرومند تر خواهند شد و در حالی که شمار بسياری از مستشاران امريکايی در ايران 

هستند، ناخواسته مجبور به شرکت در منازعه خواهند شد که بهانه ای برای مداخله اتحاد 

 جماهير شوروی در ايران خواهد بود.

کميت روح هللا خمينی ژيسکار دستانگ اين گفتار را انکار بعد از سقوط شاه و بريراری حا

ايامت آيای خمينی در نوفل  تميکند اما با توجه به تسهيالتی که دولت فرانسه در مد

لوشاتو برای ايشان فراهم مينمايد امکان درست بودن گفتاری که به او نسبت داده ميشود 

کنندگان بعد ها سعی کردند ديگران  هر چند هر يک از شرکت بيشتر محتمل به نظر ميرسد.

را متهم به پشتيبانی نيروهای انقالبی مذهبی بنمايند. اما بر اساس گفته ژيسکار ديستن، 

شاه »جيمی کارتر نخستين کسی بود که موافقت خود را با برکناری شاه اعالم داشت: 

نی در اين باره داشته نميتواند بماند، مردم ايران ديگر او را نميخواهند، ما نبايد هيچ نگرا

 «.باشيم

شايد روزی حقايق گفته ها و مباحث مطروحه در آن جلسات که به مدت چهار روز بطول 

انجاميد فاش گردد. اما تمام مدارک و شواهد نشان ميدهد که هر چهار مقام شرکت کننده 
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اشتند، ولی در آن اجالس با رفتن  روح هللا خمينی به ايران و خروج شاه از ايران موافقت د

 شد.نکمترين عاليمندی نسبت به اين نقل و انتقال توسط صدر اعظم آلمان ابراز 

خارجه امريکا در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم  امور در پايان کنفرانس سايروس ونس وزير

شاه ايران آماده سفربه خارج کشور است، ضمنا نقش شاه در سياست گذاری های »ميدارد 

 «.به پايان رسيده استآينده ايران نيز 

برای اجرای اين تصميم ژنرال هايزر، يائم مقام امريکايی فرمانده کل نيروهای ناتو مأموريت 

می يابد که خروج شاه از ايران را سرعت بخشد. ژنرال هويزر به تهران عزيمت ميکند بدون 

مذاکره ای شده اينکه در اين مورد با شاه و يا يکی از مقامات ايرانی نزديک به شاه يبال 

 باشد. 

در ايران هويزر نخست با افسران عاليرتبه ارتش مذاکره ميکند و جلسات متعددی نيز با 

رهبران و روحانيون نزديک به آيای خمينی گفتگو مينمايد و در مرحله آخر در معيت سوليوان 

ود، به گفته شاه سفير امريکا در ايران به ديدار شاه ميرود. مذاکرات با شاه کوتاه و مؤدبانه ب

شاه «. مذاکرات با من فقط به منظور تعيين تاريخی برای خروج از ايران بود»در پاسخ به تاريخ 

افسران از حتی از آمدن هويزر آگاهی نداشت درحالی که بيشتر مخالفين شاه و پاره ای 

ث ميکردند. جز ارتش ايران از آمدن هويزر به ايران با اطالع بودند و در مورد مأموريت هويزر بح

شاه که در آخرين روزهای ايامت هويزر در ايران در ماليات با سفير امريکا از آمدن هويزر و 

 نيت او آگاه گرديد.

 25هويزر تقريبا با بيشتر رهبران انقالبی حدايل سه بار ماليات نمود. يکی از اين ماليات ها 

بعد از آگاهی از مأموريت هويزر ساعت بطول انجاميد. شايع بود که بعضی از افسران ارتش 

در فکر بودند که هويزر را ترور کنند و سوء يصد را به انقالبيون نسبت دهند. اردشير زاهدی 

که اسما سفير ايران در واشنگتن بود و در آن ويت در ايران حضور داشت در مورد ايامت شاه 

ورود به شاه خودداری کند در امريکا و يا کشور ديگری درصورتی که امريکا از دادن اجازه 

درتالش بود، با شنيدن شايعه سوء يصد به هويزر تلفنی با يره باغی رئيس کل ستاد ارتش 

نگرانی خود را ابراز ميدارد. يره باغی پاسخ ميدهد نگران نباش، هويزر مشاور سياسی من 

 ميباشد.

از جانب امريکا و دولت  بنا بر اظهار شمار زيادی از شاهدان ماجرا، ژنرال هويزر مأموری بود

بر مبنای موازين « بازرگان –خمينی »های صاحب نفوذ ارويايی با هدف تشکيل دولتی از 

اسالمی و با حمايت ارتش، زيرا آنها معتقد بودند که اين رخداد مسأله ای است که بطور 

بطور مسلم انفاق خواهد افتاد. و بعد از کناره گيری شاه و بريراری جمهوری اسالمی که 

 يقين دموکراسی در ايران مساير خواهد شد.

هويزر چند روز بعد از ترک شاه از ايران نيز در ايران ايامت داشت و سپس خارج ميشود. در 

 تمام اين ماجرا مقامات سفارت امريکا در آن شرکت و همکاری داشته اند.

 

مرداد نميباشد؟ 98آيا نظام آخونديسم پيامد کودتای   

)نويسنده و تحليل گر سياسی(استيفن کينزر   
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 آغاز استخراج نفت توسط شرکت نوبنياد انگليس و ايران

  "اين موهبتی است از سرزمين پريان ، که ماوراء تصور ما است "

 چرچيلوينستون   -۶۹۲۱پائيز

يرارداد يک جانبه ايران و  ۶۲۶۲با پی بردن به ارزش عظيم اين ماده ، انگليس ها در سال  

ر احمد شاه تحميل کردند. براساس اين يرارداد انگليس ها برارتش ، خزانه داری،  انگليس را ب

شبکه حمل و نقل و شبکه ارتباطی ايران تسلط يافتند. آن ها برای تقويت يدرت جديدشان 

حکومتی نظامی را بر ايران تحميل کردند و با يلدری به حکومت پرداختند. لرد کرزن که يکی 

اد بود اعالم داشت که عقد اين يرارداد ضروری بوده تا سياست صد ساله از طراحان اين يرارد

                                                                    .انگليس را نسبت به ايران روشن سازد

                                    

ه ايم و چرا ايرانيان به حال خود گر سؤال شود که چرا ما اين مسؤليت ها را به عهده گرفت"ا

گذاشته نمی شوند تا بپوسند ، پاسخ اين است که مويعيت جغرافيائی ايران و گستردگی 

منافع ما در آن کشور و امنيت آينده امپراتوری شريی ما اين امر را غير ممکن ميسازد. همان 

يده بگيريم. به عالوه سال گذشته برای ما غيرممکن بود که وضع ايران را ناد ۰۵گونه که در

اکنون که در آستانه تحت ييموميت درآوردن بين النهرين هستيم که باعث ميشود با غرب 

آسيا مرزهای مشترک داشته باشيم نميتوانيم اجازه دهيم که مستعمرات جديدمان در نکبت 

ا آن و بدبختی و فقر و آشوب سياسی بسر ببرند و اگر ايران تنها ميماند به يقين بلشويک ه

را نابود ميکردند. حرف آخر اين که ما در گوشه جنوب غربی ايران دارائی های عظيمی به 

شکل چاه های نفت داريم که مورد مصرف نيروی دريائی انگليس يرار ميگيرد و منافع ما را در 

 .«آن بخش از جهان تأمين ميکند

 عملکرد شرکت نفت در ايران

يچ دليل  مبادرت به کاهش حقوق کارگران مناطق شرکت نفت بدون ه ۶۲۹۲در اواخر سال 

را به خيابان ها ميکشاند و آنان به طرفداری  اين امر ساکنين مناطق نفتخيز .نفت خيز ميکند

از کارگران ميپردازند. بخشی از اين عمل به دليل همدردی مردم با کارگران و بخشی ديگر به 

اين شرکت  ۶۲۹۱وانگليس بود. مثالدرسال خاطر نابرابری چشمگير يرارداد شرکت نفت ايران 

ميليون ليره داشته است، درحالی که  ۰۵گزارش داد که پس از کاهش ماليات سودی معادل 

ميليون ليره بود. بدتر از همه اين بود که شرکت هرگز به  ۷سهم ايران از اين سود عظيم تنها 

ويعی ننهاد و مدرسه و  با رضا شاه مبنی بر بهبود وضع کارگران ۶۲۶۹توافقنامه سال 

 .بيمارستان،  جاده و خطوط تلفنی که وعده داده بودند ساخته نشده بودند

مورد  رئيس اداره نفت در وزارت دارائی  بود در ۶۲۹۱منوچهر فرمانفرمائيان  که در سال 

  :کارگران ايرانی صنعت نفت چنين ميگويد

ماری و يا تعطيالت حقوق دريافت سنت بود. آن ها در زمان بي ۰۵حقوق کارگران روزانه 

نميکردند. کارگران در شهر مخروبه ای به نام حلبی آباد زندگی ميکردند که فايد آب و برق 

بود. در زمستان سيل جاری ميشد و شهر را دربر ميگرفت.  مردم تا زانو در گل و الی فرو 

ها که از مرداب های  ميرفتند و با يايق رفت و آمد ميکردند. پس از تويف باران هجوم مگس
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درون شهر برميخواستند اهالی را به تنگ می آوردند. دسته های مگس بر لبه ظروف پخت و 

 .پز می نشستند، انگار با چسبی محکم به آنها چسبيده بودند

تابستان بدتر از ساير فصول بود زيرا ناگهان به جهنمی تبديل ميشد ، گرما کشنده بود، 

رم ديده ام ، مرطوب و وحشتناک ، درحالی که باد و توفان شن بدترين گرمائی که در عم

دربيابان به چشم ميخورد ساکنين حلبی آباد بشکه های نفت زنگ زده را با چکش صاف 

ميکردند و از آنها به عنوان سر پناه استفاده مينمودند ، در همه جا بوی نامطبوع گوگرد 

کت نفت ايران و انگليس با پيراهن های ناشی از سوختن نفت به مشام ميرسيد. مديران شر

اتو کشيده و دفاتر مجهز به دستگاه های تهويه مطبوع کارگران را به صورت زنبورهايی نامرئی 

  .ميديدند که تنها صدای وزوزشان را می شنيدند

در بخش انگليسی آبادان چمن های سبز ، باغچه های پر گل ، زمين تنيس و باشگاه های 

ميخورد. در حلبی آباد چيزی ديده نميشد. نه يهوه خانه ، نه حمام نه حتی متعدد  به چشم 

درختی ، حوض های کاشيکاری شده و سايبان هائی که به گونه سنتی در همه شهرهای 

ايران حتی شهر های فقير و خشک به چشم ميخورد در آبادان ديده نميشد. کوچه های 

ا هنگام فروش کاالها در تشتی ازآب می خاکی مراکز موش ها بودند. فروشندگان دکان ه

نشستند تا گرما را احساس نکنند. تنها مسجد گلی و نيمه ويران محله يديمی شهربود که 

  .به اهالی اميد رهايی و رستگاری ميداد

کارمندان دون پايه که دارای ديپلم دبيرستان و يا فارغ التحصيل از آموزشگاه شرکت نفت 

گی ميکردند که تنها وسيله خنک کردن آنها در تابستان يک پنکه بودند در خانه هايی زند

سقفی بود. از داشتن يخچال محروم بودند. شرکت نفت در روزهای تابستان يک بار در روز با 

 .ماشين مقداری يخ به منازل اين کارکنان تحويل ميداد

مه جروسالم پست بعد از ملی شدن نفت ، وزير مختار انگليس در تل آويو گزارشی از  روزنا

در اين گزارش يک « شرکت نفت  مستحق اين مکافات است» به لندن ارسال  ميدارد 

مردم آبادان فقيرترين مخلويات » اسرائيلی که ساليان زياد درآبادان بسر ميبرد مينويسد : 

روی زمين هستند. آن ها هفت ماه تابستان سوزان سال را در زير درخت ها زندگی می 

مستان  اين توده  جمعيت به سالن های  بزرگی که  شرکت  نفت ساخته  بود  کنند. در ز

نفر در هر يک از اين سالن های بهم پيوسته زندگی  ۰۵۵يا  ۲۵۵انتقال می يافتند و درحدود 

ميکردند. هر خانواده فضائی به اندازه يک پتو اشغال ميکرد. دستشوئی و توالت وجود 

انگليسی خود تالش ميکرديم که اشتباهاتشان را به آن ها  نداشت. ما درگفتگو با همکاران

ما انگليسی ها تجربه صد ساله در رفتار با ملت » نشان بدهيم و معموال پاسخ آنها اين بود 

ها را به دست آورده ايم، در کشور ما سوسياليزم يابل يبول است ، اما اين جا شما بايد 

 .«ارباب باشيد

 ايع نفتايران بعد از ملی کردن صن

در خانه سدان رئيس شرکت نفت در تهران پرونده های مهمی به دست آمد که نشان ميداد 

شرکت نفت ايران و انگليس در همه زمينه های زندگی سياسی ايران دخالت ميکند. اين 

مدارک نشان داد که اين شرکت بر سناتور ها ، نمايندگان مجلس و وزرای کابينه سابق نفوذ 

ان خود را از کار برکنار ميکرده است. همچنين به جرايد رشوه ميداد تا مقاالتی داشته و مخالف

درمورد فساد رهبران جبهه ملی و رشوه گيری آن ها از شرکت نفت انگليس و ايران چاپ 
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کنند. يکی از مدارک حاکی بود که علی منصور نخست وزير اسبق به شرکت نفت ايران و 

را از نخست وزيری برکنار نکنند ، درعوض او يول ميدهد وزير انگليس التماس کرده بود که او 

دارائی ديگری را که طرفدار انگليس ها است در کابينه اش وارد کند. همچنين مؤيد اين است 

 .که بهرام شاهرخ رئيس تبليغات و راديو سابق در استخدام شرکت نفت بوده است

نوز اميدوار بود راه حلی برای بحران بيابد اوضاع هر روز بدتر ميشد ، رئيس جمهور ترومن که ه

کميته امنيت ملی را در اوايل تير ماه فرا خواند. وايعيات هشدار دهنده بودند. تالش های 

جرج مک گی برای تغيير سياست شرکت نفت و وزارت امور خارجه انگليس کامال بی اثر 

نموده بود و احتمال بسيار مانده بود. شرکت نفت شروع به خارج کردن کارمندانش از ايران 

ميرفت که پااليشگاه نفت آبادان نعطيل شود. متخصصان خاور ميانه در وزارت امور خارجه 

امريکا گزارش دادند که اگر مسأله نفت ايران حل نشود احتمال ميرود که جهان آزاد ايران را از 

انگليس ها يصد  دست بدهد. مصدق در پيامی که برای ترومن ارسال داشت متذکر گرديد که

خراب کاری در جريان ملی شدن نفت را دارند و افزوده بود که در ايران هيچ خطری خارجی 

 .ها را تهديد نميکند

موريسون درمورد عکس » مک گی در بازگشت از لندن در گزارش خود به دين آچسن گفت 

رد ارائه يطعنامه ای العمل های ما نسبت به وضع ايران اعتراض کرد و از پيشنهاد امريکا در مو

من با مصدق ديوانه پشت يک »  ماليم به شورای امنيت عصبانی بود و چندين بار تکرار کرد 

او ويتی يادداشت آچسن را خواند گفت نا اميد کننده است « ميز محاکمه نمی نشينم 

موريسون اطمينان داشت که سر گالدوين جپ  شورای امنيت سازمان ملل متحد را تحت 

 .يرار خواهد داد و ايران محکوم خواهد شد تأثير

اما آن ها اشتباه ميکردند. مصدق اين مباحثات را دوست داشت تا اندازه ای که حاضر شد 

شخصا به نيويورک سفر کند و از کشورش دفاع نمايد. اين حمله جانانه ای عليه انگليس ها 

بين المللی ظاهرشده بود و  بود. محبوب ترين شخصيت ايران در طول يرن ها اکنون در صحنه

نه تنها مظلوميت کشوری ضعيف در يبال حکومتی يوی ، بلکه ظلم و ستمی را که اغنيا بر 

فقرا در سراسر جهان اعمال مينمودند به نمايش در ميآورد ، مصدق می خواست سخنگوی 

به فصيح حرکت های ملی کشورهای عقب مانده شود که زير يوغ استعمار يرار داشتند. او 

خوبی و فصاحت از حقوق ملی کشورش دفاع کرد و برخالف اطمينان موريسون به موفقيت 

نماينده اش در سازمان ملل، در آخرين جلسه شورای امنيت سر گالدوين جپ ضمن ستايش 

 .از شخصيت دکتر مصدق به شکست سياسی انگليس در شورای امنيت اعتراف نمود

 ان شاهنوشته ای از مجله تايمز در کتاب مرد

روزی، روزگاری در سرزمينی کوهستانی که ميان بغداد و درياچه خاويار وايع شده است 

نجيب زاده ای زندگی ميکرد که پس از يک عمر شکوه و شکايت از حکومت سلطنتی 

کشورش رئيس دولت شد. او در عرض چند ماه همه دنيا را متوجه کلمات و رفتار و لطيفه ها 

ای خود کرد. در پشت دلقک بازی های مضحک او نکات متعددی  در و خنده ها و کج خلقی ه

مورد جنگ يا صلح وجود داشت که بسياری از سرزمين های ماورای اين سرزمين کوهستانی 

بود. او مرد سال  ۶۲۲۵را تحت تأثير يرار داد. او محمد مصدق ، نخست وزير ايران در سال 

ای او ستون های باييمانده يک امپراتوری بود. او تجارت نفت را به آشوب کشيد. اشک ه
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بزرگ را ويران کرد. او با صدای بريده بريده و محزون ، مبارزه ای جسورانه را که مملو از 

 .حسرت و نفرت و برای غرب تقريبا غير يابل درک بود منعکس ساخت

ت و بی موفقيت بريتانيا در سراسر خاور ميانه نااميد کننده است. آن ها همه جا مورد نفر

اعتمادی اند. رابطه استعماری گذشته به آخر رسيده است و هيچ يدرت ديگری نميتواند 

جانشين بريتانيا شود. اياالت متحده امريکا چه بخواهد و چه نخواهد ناچار به اتخاذ سياستی 

برای خاور ميانه است ، هنوز مردد است و تصميمی اتخاذ نکرده است... امريکا درنقش 

ی غير کمونيست ، مسؤليت خطيری برشانه هايش احساس ميکند ، يکی از رهبرکشورها

آنها رويا روئی با مبارزات اخاليی است که جادوگری پير و عجيب که در اين سرزمين 

 .کوهستانی زندگی ميکند و مرد سال است آغاز نموده است

 آغاز کودتا توسط طرح آژاکس 

ج رسيده بود. مطبوعات بر ضد او حرف ميزدند و در اين زمان تبليغات منفی عليه مصدق به او

مقاالتی که مرکز عمليات ديکته ميکرد در روزنامه ها منعکس ميشد. سازمان سيا با 

يادداشت های جعلی از جانب حزب توده به رهبران مذهبی هشدار ميداد که اگر با مصدق 

نده به خانه های مخالفت کنند به مجازات سنگينی محکوم ميشوند و تلفن های تهديد کن

آنها زده ميشد و در خانه يکی از رهبران مذهبی بطور ساختگی بمب گذاری شد. به زودی 

خبر رسيد که شاه  مستقيما در عمليات ضد مصدق دخالت دارد. اين خبر از طريق مرکز 

 .عمليات روزولت بر سر زبان ها افتاد

و اعالم داشت که پس از پايان  مرداد،  مرکز عمليات تلگرافی به واشنگتن فرستاد ۹۲در 

عمليات آژاکس حکومت زاهدی با خزانه خالی روبرو خواهد بود و نياز به کمک مالی دارد و 

پنج ميليون دالر پول تقاضا شد که سازمان سيا بايد چند ساعت پس از پايان عمليات اين 

 .مبلغ را تهيه ميکرد

نداشتند جز اين که منتظر خبر اعالم  مرداد روزولت و ساير عوامل کودتا کاری ۹۰شامگاه 

پيروزی باشند اما خبری که دريافت داشتند نا اميد کننده بود. زيرا آنچه روزولت ازآن وحشت 

داشت اتفاق افتاد و نه تنها سرتيپ رياحی بازداشت نشد بلکه نصيری که فرمان عزل مصدق 

فقيت انجام و شاه دوباره روز بعد کودتا با مو ۲را داشت خلع سالح و بازداشت شد. ولی 

 ....جايگاهش را بدست آورد اما

  ديدگاه هايی درمورد کودتا

بعد از آنکه نسل انقالبی ايران به سن بلوغ رسيد ، روشنفکران ايران شروع به ارزيابی 

 .نمودند ۶۲۲۹تأثيرات دراز مدت کودتای سال 

 در يک مجله سياست خارجی امريکا

تا نبود ، ايران ميتوانست از دموکراسی بالغی بهره مند شود. حقيقت اين است که اگرآن کود

، زمانی که شاه ايران را ترک ميکرد  ۶۲۰۷يادآوری آن کودتا آن يدر دردناک بود که  در سال 

بسياری ترس از آن داشتند که تاريخ تکرار شود و اين يکی از انگيزه های دانشجويان برای 

وگان گيری در مقابل موجب تهاجم عراق به خاک ايران اشغال سفارت امريکا بود. بحران گر

گرديد و ازطرفی انقالب اسالمی در ايران موجب شد که روسيه به افغانستان حمله کند. 

http://azarrakhsh.com/


7                                                               خاطرات يک تکنوکرات 5 f o P a g e  | 55   

 

________________________________________________ 

  http://azarrakhsh.com                                              مقاله کامل در گذرگاه زمان

حاصل کالم آنکه ، بخش وسيعی از تاريخ تنها به دليل عملياتی که فقط يک هفته به طول 

 .انجاميد شکل گرفت

نقطه آغازين صف بندی های سياسی امروز خاور ميانه و پيآمد های آن ،  ۶۲۲۹کودتای سال 

و درون ياره آسيا بود. آيا کسی ميتواند با انديشيدن به گذشته بگويد که انقالب اسالمی 

ايران اجتناب ناپذير بود؟ يا اينکه انقالب به ويوع پيوست زيرا اميد های ملت ايران  ۶۲۰۷سال 

 برای هميشه به باد رفته بود؟ ۶۲۲۹در سال 

با ديد تاريخی آسان است که تأثيرات فاجعه آميز عمليات آژاکس را به عيان ديد. اين تأثيرات 

سال های طوالنی دنيا را به ستوه خواهد آورد. اما اگر کودتا در ايران اجرا نميشد چه اتفايی 

ميافتاد؟ رئيس جمهور ترومن تا آخرين لحظه حضورش در کاخ سفيد اصرار داشت که امريکا 

يد در امور داخلی ايران دخالت کند. راستی اگر رئيس جمهور آيزنهاور نيز با ترومن اتفاق نبا

 نظر داشت ، چه اتفايی ميافتاد؟

تصميم بر براندازی مصدق راستی تصميمی تاريخی بود. ايران در نقطه » ريچارد کاتم:  

شدند و يا از عطفی يرار گرفته بود که در آن درصد افرادی که وارد جريانات سياسی مي

شرکت در اين جريانات منع می گشتند ، با رشدی سريع افزايش می يافت. اين افراد بيدار 

شده رهبران خود را به الگوی ارزش ها و سنت های خود می پذيرفتند و از آنها حمايت 

ميکردند. اگر مصدق، جبهه ملی و رهبران مذهبی که گفته های يرآن را به نحو ماليم تری 

يکردند حکومت را در دست خود حفظ مينمودند ، می توانستند در نقش ناجيان بيان م

اجتماعی به اين ملت بيدار خدمت کنند. اما در عوض پادشاهی ديکتاتور حکومت را بدست 

گرفت و از مردم جدا ايستاد. سياست امريکا شالوده تاريخ ايران را دگرگون ساخت ، اين 

ملی گرا ، همان هائی که امريکا را دوست خود می  سياست کمک کرد تا افراد فرهيخته

 .« پنداشتند و آن را حامی خارجی يابل اعتماد خود تلقی ميکردند از ميدان خارج شوند

در  ۶۲۲۹مرداد سال  ۹۱با نگاهی به گذشته ، کودتای امريکائی که در » مارک گازيوفسکی: 

از جنگ دوم جهانی به ثبت رسيده ايران روی داد به صورت حادثه ای بحرانی در تاريخ پس 

است. اگر اين کودتا اجرا نشده بود ، آينده ايران به يقين متفاوت بود. نقش امريکا در تقويت 

يدرت ديکتاتوری شاه پس از کودتا نيز در ارتباطات آتی ايران با امريکا بسيار سرنوشت ساز 

ی به امريکا و رويداد هائی که بود. دخالت امريکا در اين حوادث به وضوح در حمالت تروريست

و همچنين  ۶۲۰۷در ايران رخ داد ، در طبيعت انقالب ضد امريکائی سال  ۶۲۰۵در اوايل دهه 

در ساير عمليات ضد امريکائی که در ايران پس از انقالب رخ داد و مهم تر از همه در ماجرای 

فداران اين کودتا ادعا گروگان گيری در سفارت امريکا در تهران منعکس شده است. امروز طر

ميکنند که حدايل بيست و پنج سال ثبات و آرامش کشور ايران تحت رهبری حکومتی طرفدار 

امريکا مديون همين کودتا بوده است ، درحالی که مضرات انقالب ايران برای منافع امريکا هر 

نگين و آيا کودتا ارزش چنين بهای س» روز آشکارتر ميشود، اين سؤال پيش ميآيد که  

  «طوالنی مدتی را داشته است؟

شايد در دراز مدت بپذيريم که ناتوانی بريتانيا در معامله با مصدق،  که :»مری آن هايس 

دارای سياست معتدلی بود ، راه را نه تنها برای شاه و عواملش در طول چند دهه بعدی، 

هموار ساخت.  روی کار آمد ۶۲۰۷بلکه برای حکومت افراطی ضد غربی که پس از سال 

، ملت ايران را  ۶۲۲۲و يرارداد کنسرسيوم در سال  ۶۲۲۹دخالت امريکا در کودتای سال 
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متقاعد ساخت که امريکا کوچکترين توجهی به منافع آنها ندارد و بيشتر نگران تثبيت نظام 

امپرياليستی بريتانيا است تا خواسته های ملی و استقالل طلبی ايرانيان. اين امر موجب 

ت که ملی گرايان ايران امريکا را شيطان بزرگ بخوانند و آن را مسبب همه بدبختی های گش

 .ملت ايران بدانند

با سرکوبی ايرانيان ملی گرا هسته اصلی انقالب اسالمی را در  ۶۲۲۵منازعات نفتی دهه 

سال بعد منجر به روی کار آمدن حکومتی شد که حتی بيش از  ۹۰دل ايرانيان کاشت که 

احساسات ضد غربی داشت. نتيجه آنکه اين پيآمد ها حتی اکنون بر خليج فارس و  مصدق

 .«ماورای آن سايه ای سنگين افکنده است

که نتايجش در يرارداد نفت سال بعد ظاهر گشت و  ۶۲۲۹کودتای سال » نيکی اورکدی : 

ی خارجی درصد منافع نفت را در اختيار کارتل های نفت ۰۵محصوالت نفتی و بازاريابی و 

گذاشت ، تأثيرات دردناکی بر افکار عمومی ايرانيان نهاده که تا به امروزادامه يافته است. 

احساس خشم ملت پس ازآگاهی ازدخالت مستقيم امريکا در کودتای ايران به اوج رسيد. 

سال به آتش اين خشم دامن زد. اما در هرحال  ۹۰حمايت امريکا از ديکتاتوری شاه به مدت 

ت گاه مبالغه آميز و افراطی ايرانيان، هم درمورد امريکا و هم انگليس ميتواند ريشه در اتهاما

رويداد های مهم و حقيقی داشته باشد ، به ويژه شرکت در سرکوب حرکت های انقالبی 

 .«مردمی و حمايت از حکومت های غير مردمی

ر شوند ، مگر آنکه سرانجام ملت ها نيز چون افراد نميتوانند استثما» ويليام راجرز لوئيس : 

 ۶۲۲۹استثمار کننده بايد روزی تصفيه شود...  در کوتاه مدت ، دخالت امريکا در کودتای سال 

مفيد وايع شد ، اما در طوالانی مدت ، شايد درايت سياسی حکم ميکرد که امريکا دستان 

 .« خود را از ايران کوتاه کند

*** 

است ، و کسانی را که مخالف براندازی مصدق اين نگرش ها هم جهت با آرای عمومی 

بودند، بطور يابل مالحظه ای تبرئه ميکند. رئيس جمهور ترومن پيش بينی ميکرد که روش 

ميشود. هنری « فاجعه ای برای جهان آزاد» نادرست مقابله با بحران ايران موجب ايجاد 

کامال احمقانه » در ايران گريدی ، سفير ترومن در تهران هشدار داده بود که اجرای کودتا 

اگر کسی در طی ربع يرن پس از کودتا در «. است و موجب تجزيه ايران و عوايب آن ميشود 

ايران اين کلمات را ميخواند آنها را اشتباه ميدانست ، اما اکنون تاريخ درستی آنها را نشان 

تناک بود. اگر چه ميدهد. نتايج عمليات آژاکس همان طور که آن ها پيش بينی ميکردند وحش

 .ضربات نهائی آن را ،  بيش از آنچه مردم انتظار داشتند به طول انجاميد

اگر عوامل انگليس و امريکا آن چنان  بی شرمانه در امور داخلی ايران دخالت نکرده بودند، 

سرانجام صلح آرامش ورفاه به ايران باز ميگشت. نميتوان تصور کرد که هيچ حادثه ديگری 

سال بعد بر ملت ايران  ۹۰يات آژاکس ميتوانست اين همه درد و وحشت در طول چون عمل

 .نازل کند

سال به اياالت متحده امريکا ، انگليس و غرب اهدا  ۹۰کودتا ايرانی يابل اعتماد را به مدت 

کرد و اين يک پيروزی کامل بود ، اما با توجه به آنچه بعد ها رخ داد و با پذيرش فرهنگ 

انی به صورت بخشی از سياست خارجی امريکا ، پيروزی ای خدشه دار بود. از عمليات پنه
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خيابان های پرهرج و مرج تهران و ساير پايتخت های کشورهای اسالمی تا صحنه های 

« آژاکس » حمالت تروريستی در سراسر جهان ، اسطوره دردناک و وحشت آفرين عمليات 

 .به چشم ميخورد
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