
 سھ سند در باره تقدیم قلم طالیي تمدید قرارداد نفت بھ تقي زاده

 رحیم نیکبخت

باشد، به بھانه ســالگرد ملــي  تواند متفاوت اي در مورد تقي زاده داشته باشیم که بسته به زمان و موقعیت مي بدون آنکه بخواھیم قضاوت شتاب زده: چکیده
ّد حسـن تقـي زاده از چھره.مالحظه گرديد که جالب توجه بود ھاي موجود مرکز اسناد انقالب اسالمي  شدن صنعت نفت اسنادي در يکي از پرونده ھـاي  ســی

وي از جملــه روشـنفکران افراطــي تبريـز در دوره .  ، پھلوي اول و پھلوي دوم است که زندگاني سیاسي پرفراز ونشیبي داشـته اســت معروف دوران مشروطه
 .اي در تثبیت نظام پھلوي و تداوم آن انجام داد ھاي روشنفکري خدمات صادقانه کرد و بر اساس ايده  مي مشروطه بود که غربگرايي از پا تا فرق سرپا را ترويج

 
صر موجـود اسـت وي. نامند وي را خائن و گروھي ديگر خادم مي گروھي  ھـاي   بـه اشـتباھات و افراط در وصیت نامه وي که در مؤسسـه مطالعـات تــاريخ معا

 . دوران گذشته خود اعتراف کرده که قابل توجه است
 

ّد حسن تقي زاده ضمن آنکه چھره ھا حکايــت از  آثـار بــر جــاي مانــده ازوي در ايــن زمینــه. اي سیاسي بود در تاريخ و گاھشماري ھم دستي توانا داشــت سی
 وي قرار گرفته به ويژه نقش و جايگاه وي در محافل فراماسـونري ھــم  با اين حال چھره علمي وي تحت الشعاع شخصیت سیاسي. اشراف و نبوغ وي دارند

 .تر شدن چھره وي دامن زده است به منفي
 

باشد، بــه بھانـه ســالگرد ملــي شــدن  تواند متفاوت اي در مورد تقي زاده داشته باشیم که بسته به زمان و موقعیت مي بدون آنکه بخواھیم قضاوت شتاب زده
 .مالحظه گرديد که جالب توجه بود ھاي موجود مرکز اسناد انقالب اسالمي  صنعت نفت اسنادي در يکي از پرونده

 
ّد  بر اساس اين سند، سرجان کدمن مدير کل و نماينده شرکت نفت انگلیس و ايران پس از امضاء قــرارداد تمديــد امتیــاز جديــد نفـت بــا وزيـر مالیــه وقـت ، ســی

اي آن را به دفتر رضاشاه ارســال  وزير مالیه ھم طي نامه. حسن تقي زاده، قلم طاليي که با آن قرارداد را امضا کرده بود توسط وزيرمالیه به رضاشاه اھدا کرد
 .داشت

 
ً به انگلیسي» قلم طاليي« خود  اي به خط در اين وقت، شاه طي نامه ھا واگذار شده بود ـ را به وزيـر مالیـه يعــني ھمیـن جنــاب  را که با آن امتیاز نفت مجددا

 .کرد تقي زاده اعطا مي
 

بعدھا که در مجلس چھاردھم دکتر مصدق در اين مسائل سخن گفت و تقي زاده را به عنوان عامل تمديد آن قرارداد شوم متھم کرد تقــي زاده گفـت کــه در 
 .يک شوخي جالبي بود که بعد از آن مخالفان تقي زاده ھمیشه براي وي به کار مي بردند» آلت فعل«تعبیر . آن واقعه تنھا آلت فعل بوده است

 
 

 [سند شماره يک ]
 
 
 312.3.3:  به تاريخ[ نشان شیر و خورشید] 
 

 ضمیمه 7707:   نمره وزارت مالیه
 

 رياست محترم دفتر مخصوص شاھنشاھي
 

 مزبور قلم طاليي را که قرارداد مزبور را بــا آن  چون در موقع عقد قرارداد امتیاز جديد با شرکت نفت انگلیسي و ايران سرجان کدمن مدير کل و نماينده شرکت
 پس از امضاء قلم مزبور تقديم خاکپاري مبارک بنـدگان اعلیحضـرت اقـدس ھمـايون  امضا کرده بود به وزارت مالیه داده و استدعاي مشارالیه آن بوده است که

 حسن تقي زاده. دارد شاھنشاھي ارواحنا فداه گردد، علیھذا عین قلم مزبور را براي انجام منظور فوق با آن دفتر محترم ارسال مي
 

 [ناخوانا]مھر 
 

 )183، سند شماره 336ش ب : آرشیو مرکز اسناد(
 

 تصوير سند
 
 

 [سند شماره دو ]
 

 [نشان شیر و خورشید]
 

 دفتر مخصوص شاھنشاھي
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 385نمره صادره 
 

 2روسیه  9کارتن 
 

 [13 ]12.3.6خروج 
 
 
 

 جناب مستطاب آقاي تقي زاده وزير مالیه
 

به خــاک پـاي مبـارک ارواحنــا فــداھا تقــديم 7707از مدلول مراسله شريفه به  ملوکانــه [ ناخوانـا] شـده بـود خــاطر  راجع به قلمي که از طرف سـرجال کــدمن 
ً ارسال مي عین دستخطي که از طرف ذات اقدس بعنوان جناب عالي شرف . مستحضر گرديد ا ّ  .گردد صدور يافته است به ضمیمه قلم مزبور لف

 
 )184، سند شماره336ش ب : آرشیو مرکز اسناد(

 
 

 [سند شماره سه ]
 

 1312خرداد ماه  6بتاريخ [ نشان شیر و خورشید
 

 دفتر مخصوص شاھنشاھي
 

 جناب تقي زاده وزير مالیه
 

قلم طالئي را که سرجان کدمن مدير کل و نماينده شرکت نفط انگلیس و ايران قرارداد امتیاز جديد نفت را با آن امضاء نمــوده و بـر حســب تقاضـاي مشـارالیه 
 1312خرداد  6.  نمايم براي ما ارسال شده بود، به شما اعطا مي

 
 ]امضاي رضاشاه[

 
 
 

 )185، سند شماره336ش ب : آرشیو مرکز اسناد(
 
 

 1312خرداد ماه  6بتاريخ [ نشان شیر و خورشید
 

 دفتر مخصوص شاھنشاھي
 

 جناب تقي زاده وزير مالیه
 

قلم طالئي را که سرجان کدمن مدير کل و نماينده شرکت نفط انگلیس و ايران قرارداد امتیاز جديد نفت را با آن امضاء نمــوده و بـر حســب تقاضـاي مشـارالیه 
 1312خرداد  6.  نمايم براي ما ارسال شده بود، به شما اعطا مي

 
 ]امضاي رضاشاه[

 
 

 )185، سند شماره336ش ب : آرشیو مرکز اسناد(
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