
 رزم آرا و انگلیسي ھا، چند سند نويافته

 رحیم نیکبخت

پنجاھمین سالگرد شھادت  ھايي که جھت انجام امور مربوط به ھمايش بزرگداشت  در بررسي: چکیده
در آرشیو مرکز اسناد ) بیش از ھفت ھزار برگ سند(صفوي و يارانش در میان اسناد متعدد ايشان  نواب 

صورت گرفت چند برگ سند مھم که ترجمه اسناد مربوط به شرکت نفت درارتباط با  انقالب اسالمي 
نظر به اھمیت موضوع اين اسناد بازنويسي و درمعرض استفاده پژوھشگران و . آرا به دست آمد  رزم

اسناد بدون ھیچ گونه دخل و تصرفي فقط با افزودن معادل شمسي . گیرد محققان تاريخ معاصر قرار مي
 (). میالدي خود به اندازه کافي گويا بوده نیاز به توضیح اضافي ندارند  ھاي تاريخ

 
 [1سند شماره ]

 
  وزارت دادگستري

 
  يادداشت

 
ُدي دادستان شھرستان تھران   جناب آقاي شھب

 
  چھار برگ مستخرجه و ترجمه اسناد مربوط به شرکت سابق نفت را که

 
 .شود آرا دارد برحسب قرار بازپرس به پیوست ارسال مي ارتباط با رزم

 
 31.2.9[ امضا]

 
 8303تاريخ ثبت [ مھر]

 
31.2.30 

 
 شرح فوق را آقاي اکرمي رئیس دفتر اداره بازرسي کل کشور

 
 اند و مترجم رسمي به دادسرا به انضمام اوراق پیوست فرستاده

 
31.2.9 

 
 شھبدي

 
 دفتر

 
مربوطه بازپرسي ارسال شود  چھار برگ ترجمه و ھفت برگ مستخرجه به زبان انگلیسي به شعبه 

 شھبدي 31.2.9
 

 31.2.9[ امضا]دفتر در پرونده مربوطه بايگاني شود 
 

 #)3[ (امضا]تھران  1شعبه  ھاي پیوست اداري است و الصاق تمبر ضرورت ندارد؛ بازپرس ترجمه
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 [2سند شماره ]

 
 [نشان شیر و خورشید]

 
  وزارت دادگستري

 
آرا   سفیر کبیر انگلیس به رزم شرکت سابق نفت راجع به سئواالتي که 56مستخرجه از پرونده شماره 

 داده است که از وزارت خارجه خواسته شود
 

 . ھاي ايران فرستاده است وزارتخانه وزير راجع به ملي کردن صنعت نفت به سئواالتي که نخست 
 

 . سئواالت اضافي که به او توصیه شده است
 

  از لحاظ فني
 
ھاي نفت را  شناس ايراني به قدر کفايت ھستند که بتوانند موقعیت و محل چاه ـ آيا مھندسین معدن1

 برداري نمايند؟ ترسیم و نقشه
 
 ـ در اثر ملي کردن صنعت نفت قیمت تولید و حجم بازار آن چه خواھد شد؟2

 
اند و اين نسبت  ـ چقدر متخصصین ايراني و خارجي از طرف شرکت نفت ايران وانگلیس استخدام شده3

 .ايران مقايسه نمود توان با شرکت نفت را چگونه مي
 

  از لحاظ سیاسي
 
 ـ آيا سیاست پسنديده است که از الغاء يک جانبه قرارداد دفاع نمود؟1

 
 ـ آيا سیاست پسنديده است که روابط بین ايران و انگلیس را تضعیف يا قطع نمود؟2

 
  از لحاظ مالي و اقتصادي

 
ً يا من غیرمستقیم از صنعت نفت اعاشه1  نمايند؟ مي ـ چند عائله مستقیما

 
از قرارداد الحاقي عايد ايران [ 1329]1950، [1328 ]1949ھاي  بايستي در سال ـ چه مقدار درآمد مي2

 گردد؟
 
  شرکت نفت را جبران نمود؟ توان خسارات ـ در صورت ملي کردن صنعت نفت با چه مبلغي مي3

 
 شود؟ تضمین مي ـ آيا دولت ايران موفق به گرفتن قرضه شده و ربح آن از چه طريقي 4

 
 .خواھد آمد ـ سرمايه که بايد صنعت نفت را به کار اندازد از چه منبعي به دست5

 
 8303نمره 31.2.30 31.2.7[ امضا]ترجه مطابق است 

 
 صحت امضاي آقاي اکرمي مترجم رسمي زبان انگلیسي وزارت
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 [ناخوانا]شود  دادگستري گواھي مي
 

 #)4(اداري است 
 
 
 
 [3سند شماره ]

 
 [نشان شیر و خورشید]

 
  وزارت دادگستري

 
ھا و مذاکرات است استخراج  مستخرجه از ثبت وقايع ايام که از روي پرونده شرکت نفت راجع بھمالقات

 .شد
 

ھاي  راجع به مالقات[ 1329.7.10تا 1329.7.5[ ]19]50.10.2تا [ 19]50.9.27ھاي مربوط به  يادداشت
مستشار نظامي سفارت کبراي (، پايمان  قول جھت انحالل مجلس حضرت براي گرفتن آرا با اعلي رزم

دادن قول در اين زمینه  حضرت براي وزير از فشار آوردن به اعلي دھند که نخست به ما اطالع مي) انگلیس
 . تواند آن را به عنوان تھديد در مقابل وکال به کاربرد ھنوز ناامید نشده است که مي

 
 8303نمره 31.2.30[ 13]31.2.7[ امضا]ترجمه مطابق است 

 
  دادگستري صحت امضاي آقاي اکرمي مترجم رسمي زبان انگلیسي وزارت[ مھر]

 
  اداره دفتر کل وزارت دادگستري[ مھر]اداره دفتر کل وزارتي [ امضا]شود  گواھي مي

 
 #)5(   دبیرخانه اداري است

 
 
 
 
 
 [4سند شماره ]

 
 [نشان شیر و خورشید]

 
  وزارت دادگستري

 
مستخرجه تلگرافي که از طرف وزارت خارجه انگلیس به سفیر کبیرانگلیس به ايران مخابره و در پرونده 

 . شرکت سابق نفت بايگاني است
 

 [1329.12.14 ]1951به تاريخ پنجم مارس 
 

پیرو جلسه که در وزارت امور خارجه در روز جمعه دوم مارس تشکیل ونمايندگان وزارت امورخارجه و وزارت 
داري وبانک انگلیس در آن حضور داشتند تلگرافي به مضمون زير خطاب به  سوخت و نیروي برق و خزانه

 :سفیرکبیر انگلیس در تھران مخابره گرديد
 

Page 3 of 6

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\10.htm



ً با رزم ـ اينجانب پیشنھاد شما را که متذکر شده1 نمايند  قضیه نفت مساعدت  آرا براي حل ايد شخصا
نمايم ولي ھرگونه تصمیمي که اتخاذ و مربوط به قانوني نبودن ملي کردن صنعت نفت نباشد از  تقدير مي

که شما در موضوع  اعلیحضرت پادشاه انگلستان پذيرفته نخواھد شد از جريان امر معلوم است  طرف دولت
ھیچ گونه امتیازي بین . ايد آرا راتحت تأثیر خود قرار داده شرايط تصمیمي که ممکن است اتخاذ شود رزم

صالحیت شخصي ورسمي شما گذارده نخواھد شد و حتي بايد فرض شود که تصمیمي که اتخاذ 
 .  حضرت پادشاه انگلستان قرار خواھد گرفت شود مورد پشتیباني دولت اعلي مي
 
دھم که براساس  نمايند اينجانب ترجیح مي آرا توصیه مي ـ بنابراين ھرگاه ھر نوع تصمیمي را به رزم2

اخیر تلگراف سربند نوشته شده است پیشنھاد بايد  با توجه به قسمت(اسناد تلگراف اينجانب باشد 
 ) باشد براساس نصف و نصف

 
خبر  حضرت پادشاه انگلستان بي  اعلي آرا، را راجع به احساسات دولت ـ در ھرحال شما نبايد شاه و رزم3

ً بايد غیرقانوني   بودن صنعت نفت را تصريح نموده و بار ديگر تأکید نمايند که موضوع بگذارند و مخصوصا
ً تأکید نمائید که امیدواريد رزم.  معلوم نشده است[ ناخوانا]شرکت و مساعدت اخیر  آرا در  شما بايد جدا

ايد عملي نموده و ترتیباتي بدھید که  موقع مذاکره با کمیسیون نفت قولي را که داده گزارش آن را داده
 .اظھارات او در جرايد و راديو کامالً منعکس گردد

 
 31.3.308303نمره  31.2.9[ امضا]ترجمه مطابق است 

 
اداره . شود  دادگستري گواھي مي صحت امضاي آقاي اکرمي مترجم رسمي زبان انگلیسي وزارت[ مھر]

  دادگستري اداره دفتر کل وزارت[ مھر]دفتر کل وزارتي 
 

 #)6(  دبیرخانه.  اداري است
 
 
 
 
 
 
 
 [5سند شماره ]

 
 [نشان شیر و خورشید]

 
  وزارت دادگستري

 
 که به مرکز شرکت درلندن ارسال شده است[ ناخوانا]مستخرجه از گزارش عملیات شرکت نفت 

 
  محرمانه[ 1329.12.23 ]51.3.14به تاريخ 

 
 . وضعیت ايران از لحاظ امتیازـ طرز نزديک شدن به افکار عمومي درايران

 
 ـ تماس با اشخاص1

 
   ـ با ادارات الف
 

.  به حداکثر نزديک ساخته است از لحاظ سیاست امور نماينده کل شرکت تماس خود را با اعضاي دولت
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، مساعي نماينده کل از اين حیث موجب گرديد که در مدت  حضرت ھاي اتفاقي با اعلي عال و بر مالقات
ً نخست  وزيري رزم نخست مالقات نموده و با ھر يک بحث  وزير و وزير دارايي را ھر ھفته جداگانه  آرا مرتبا

از [ 1329دي ماه  5]دسامبر  26مفصلي راجع به جريان اوضاع بنمايد مثالً دفاعي که فروھر در تاريخ 
،  تحت سرپرستي نماينده کل.  ھايي بوده است نمود نتیجه مستقیم چنین مالقات) 7( قرارداد الحاقي

 .اند کارمندان وابسته با او تماس خود را با مأمورين دولت افزوده
 

ً نماينده کل به يک عده  اند اجازه داده است براي  اعضاء اداري که براي اين منظورانتخاب شده[ از]ضمنا
بالنتیجه اطالعات زيادي مبني بر . در ھر فرصتي استفاده نمايند آشنا ساختن مأمورين مذکور با حقايق 

شده يا آن که  حقايق امورکه در دفتر نماينده کل تھیه شده برحسب تقاضا به ادارات دولتي ايران داده
اند بديھي است اين  ھا ھم اين اطالعات را دراسناد دولتي گنجانده ھا فرستاده شده است و آن براي آن

]1950ھاي فروھر به مصدق در دسامبر  جواب.  ترتیب عقیده مقامات مسئول راتحت تأثیر قرار داده است
و بسیاري از نظريات [ 1329 بھمن ]1951آرا به مصدق در فوريه  ھاي رزم و جواب[ 1329دي ماه 

ھايي  براي کمیسیون نفت قرائت نمود نمونه[ 1329.12.12] آرا در تاريخ سوم مارس که رزم»  متخصصین«
 . اطالعات بوده است از اين

 
 31.2.308303نمره  31.2.7[ امضا]ترجمه مطابق است 

 
  دادگستري صحت امضاي آقاي اکرمي مترجم رسمي زبان انگلیسي وزارت

 
 اداره دفتر کل وزارت[ مھر[ ]امضا]شود اداره دفتر کل وزارتي  گواھي مي

 
 ) 8(   دادگستري دبیرخانه اداري است

 
 
 
 
 
 
 
 . مشاور علمي معاونت پژوھشي مرکز اسناد انقالب اسالمي) 1(

 
(تکاپوي اسالم شیعي در ايران  ، بیست سال هللا حسینیان روح:  براي اطالع بیشتر در اين مورد رک به) 2(

آرشیو مرکز اسناد انقالب ) 3. (1384،  ، چاپ دوم اسالمي ، مرکز اسناد انقالب ، تھران)1320ـ1340
سندھاي  ھا در ھمان پرونده  متن انگلیسي گزارش 46سند شماره  639شماره بازيابي  اسالمي پرونده

 .وجود دارد 57الي  51شماره 
 
 .47، سند شماره  ھمان) 4(

 
 .49، سند شماره  ھمان) 5(

 
 .48، سند شماره  ھمان) 6(

 
 .99ـ100، صص  ، پیشین حسینیان:  رک به) 7(

 
 5، سند شماره  ھمان) 8(
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