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تلمبههای دستی و
موتوری کاروئل

تلمبــه هــای کاروئــل بــرای
چاههــای عمیــق وارد ایران شــد.
طالبیــن مراجعه نماینــد به ترانس
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المپ های فیلیپس که مدتی بود به مشتریان خود
وعده می دادیم ،اکنون وارد شــده و بطور عمده
بــه نازل ترین قیمت به فروش می رســد .نماینده
فیلیپس  ،المپ موسسه نور .خیابان ناصریه طهران

تمدید  60ساله قرارداد نفت جنوب

آتشی بر جان دارسی

لیال ابراهیمیان /یکشنبه ششــم آذرماه 1311؛ روزنامه اطالعات
در شــماره فوقالعاده خود مژده الغای امتیازنامه نفت جنوب را
میدهد« :شوق و شــعف مفرطی که بر اثر مژده الغای امتیازنامه
نفت جنوب برای ما دست داده است ،نتوانستیم این خبر برجسته
و مهم را تا فردا صبح بعهده تعویق اندازیم .امتیازنامه دارسی لغو
شد ...بهپاس این عطیه بزرگ و از بینرفتن یک قرارداد موهن...
مقتضی است تمام طبقات جشن بگیرند ».یکروز قبل روزنامه
اطالعات نوشــته بود« :به قلب من الهام شــده اســت عنقریب
امتیازنامه دارسی لغو میشود ».همان شب رضاشاه در جلسهای،
وزیران خود را توبیخ کرده که چرا نتوانستهاند قرارداد بهتری با
شرکت نفت انگلیس و ایران ببندند و با انداختن امتیازنامه دارسی
در بخاری در میان شگفتزدگی وزیران ،نامه الغای آن را دیکته
میکند .روز یکشــنبه وزارت دارایی اعالمیه لغو امتیازنامه را به
«جکس» ،نماینده کمپانی نفت انگلیس و ایران در پنج بند ابالغ
کرد؛ در بخشی از این ابالغیه آمده بود« :هر چه بر توسعه و بسط
کمپانی افزوده شــده ،منافع ایران بیشتر تضییع گردیده است ».به
عیسی فیض ،کمیســر نفت ایران در لندن هم تلگراف میکنند
که فورا ً بــه ایران بازگردد ،اما او این اقدام را خالف منافع ایران
س کمپانی انگلیس و
میداند و تا بازگشــت سرجان کدمن ،رئی 
ایران از سفر امریکا صبر میکند.

قرن بیســتم با امتیازنامه دارسی در سال  1901آغاز شد و دارسی
همیشه مخالفانی داشت؛ زمانی نیکوالی دوم تزار روسیه ،زمانی
امریــکا و بعد ایران؛ مدتهــا بود که درباره لغو امتیاز دارســی
میگفتند ،از سال  1917تا الغای آن در سال 1932؛ پانزده سال که
حداقل سهرشته مذاکره میان انگلیس و ایران درباره آن انجام شد؛
نصرتالدوله فیروز ،آرمیتاژ اسمیت و عبدالحسین تیمورتاش از
ســمت ایران و انگلیس هم بهدنبال این بودند که خود را از شــر
مقــررات ابهامآلود و نامســاعد قرارداد دارســی برهانند .کدمن
از زمان تاجگذاری رضاشــاه توانســته بــود در دل او خودش را
جــا کند و در نظــرش وزنی و اعتباری یابد .روزی که شــاه تاج
بر سرمیگذاشــت کدمن از تجدیدنظر در قــرارداد گفت و آن
گفته بر دل شــاه نشست؛ پیشنهاد ایران هم  25درصد سهم ،یعنی
واگذاری یکچهارم کل ســهام کمپانی بــه ایران بود؛ همچنین
ایران هم چون انگلیس دو مدیر در هیأتمدیره داشــته باشــد و
آنها هم از حق وتو برخوردار شوند .اگرچه انگلیس میخواست
حقوق و اختیارات کمپانی صریحتر بیان شود ،تضمینها قطعیتر
شده و قرارداد تمدید شود ،اما تعلل میکرد .ایران عجولتر بود؛
تیمورتــاش از روزنامهها خواســته بود تا در قدح و ذم دارســی
بنویســند .هفتم تیرماه  1311روزنامه اطالعات قرارداد دارســی
را سســت ،یکطرفه و بیبنیان خواند .روز بعد همین روزنامه با

عملیات در تخت جمشید

پروفســور «ارنست امیل هرتســفلد» باستانشناس آلمانی در
سال  ۱۲۸۴خورشیدی ۱۹۰۵-میالدی برای نخستین بار برای
انجام تحقیقات به تختجمشید ســفر کرد و در سال 1299
نتایج تحقیقات خود را در کتاب «سنگ نبشتههای ایران» با
همکاری «فریدریش زاره» منتشــر کرد .او بار دیگر در سال
 ۱۳۰۱به تختجمشید بازگشــت و این بار تا سال  ۱۳۰۳در
ایران بود.
هرتسفلد در این مدت نقشه ای از کل محوطه و حدود ۵۰۰
قطعه نگاتیو و همچنین به تقاضای «فیروز میرزا نصرتالدوله»
والی فارس ،گزارشــی درباره وضعیت و نقشه موقعیت آثار
برجایمانــده ،وضعیت حفاظــت از بقایا ،تخمیــن زمان و
هزینههای بازسازی تختجمشید تهیه کرد.
مؤسسه شــرقشناســی دانشگاه شــیکاگو در ســال۱۳۱۰
مسئولیت حفاری و مرمت در تختجمشید را برعهده گرفت
و هرتســفلد بهعنــوان مدیر هیأت اعزامی به تختجمشــید
منصــوب و در همان ســال به همــراه «کارل برگنر» معمار،
«آلکساندر لنگســدورف» ،تاریخدان« ،دانلد ای .مککون»
و یک عــکاس به نام «هانس فون بوس» به تخت جمشــید
اعزام شد.
خاکبرداری پلکان شــرقی کاخ آپادانا ،خاکبرداری پلههای
تاالر شــورا ،خاکبرداری آرامگاه خشــایار ،کشــف کتیبه
تأســیس کاخ جنوبشــرقی ،و کاخ صدســتون ،کشــف
مجموعه الواح گلین تختجمشــید ،کشــف الواح زرین و
ســیمین با کتیبهای از داریوش مربوط به تأسیس کاخ آپادانا
از مهمترین اقدامات این گروه بود.
آنهــا در ســال  ۱۳۱۱از کتیبه واقع بر یکــی از آرامگاههای
سلطنتی عکاســی کردند و هرتسفلد با استناد به آن توانست
شرح و تفسیر اولیه خود از سنگنگارهها را اصالح کند.
هرتســفلد در بهار  ۱۳۱۳برای همیشه تختجمشید را ترک
کــرد و «اریک فریدریش اشــمیت» از اوایل ســال  ۱۳۱۴با
همــکاری دانلد ای .مککون« ،بوریس دوبنســکی»« ،جان
اس .بولز»« ،الیوت اف .نویز» و «ریچارد سی .هینز» کاوش در
مجموعه تخت جمشید و محوطه آن را آغاز کرد.
اکتشاف دوران سهساله او  :کشف لوحه سنگی با خط میخی
مربــوط به احداث بنــای کاخ آپادانا ،خاکبــرداری از کاخ

خزانه و کشف نقشبرجستههای پذیرایی در دربار ،کشف
ظــروف پذیرایی و غنایمی از بینالنهرین ،مصر و یونان بود.
ت جمشید و کتابی دیگر
اشــمیت سه جلد کتاب درباره تخ 
گ جهانی دوم در
درباره کاخ خزانه منتشر کرد .با آغاز جن 
 ۹شهریور  ۱۳۱۸فعالیت حفاری تختجمشید متوقف شد.
روزنامه اطالعات سه شنبه  ۲۹آذرماه  ۱۳۱۱در سر مقاله خود
با عنوان «عملیات در تخت جمشید» می نویسد:
«خوانندگان محترم اطالع دارند که مؤسســه شرقی دارالعلم
شــیکاگو از دولت ایران تقاضا نمــوده بود که به خرج خود
در خرابه های تخت جمشــید اقداماتی برای پاک کردن آن
نقطــه و بیرون آوردن عمارات و تعمیرات الزمه بنماید ،این
اقدام مؤسســه مزبور بطوری که سابقاً نیز تذکر داده شده از
لحــاظ پیدایش تاریخ قدیم ایران و حفظ یکی از بزرگترین
آثار تاریخی دنیا می باشد.
پروفسور هرتسفلد که از طرف مؤسسه مزبور مأموریت فوق
را برعهده گرفته است ،با جدیت مشغول انجام کار های خود
می باشد و موافق راپورتی که واصل گردیده از بدو شروع به
کار تاکنون کارهای ذیل انجام پذیرفته است:
 -1تعمیر یک قسمت از اندرون خشایارشا
عمارت مزبور تا ارتفاع دو متر مســتور از خاک شــده بود و
اینک به کلی پاک و تمام عمارت از زیر خاک بیرون آمده
است و در پاییز و زمستان گذشته ساختمان قسمت عقب بنا و
در تابستان گذشته قسمت جلوی آن بعمل آمده و فقط نصب
ستون های طاالر [تاالر] بزرگ باقی مانده است.
 -٢کارهایی که برای خود تخت (صفه) بعمل آمد:
الف -حیاط سالم که در جلوی قصر کوچک داریوش بوده
پاک گردیده اســت ،عده ای از ســنگ های حجاری شده
آن کــه زمین افتاده بود در جاهای اصلی خود نصب شــده
و عملیــات در آنجا هنوز ادامه دارد .کف طاالر اصلی قصر
کوچک داریوش که خراب شــده بود ،به حال اولیه عودت
داده شد.
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آغاز به کار
مدرسه خلبانی
ایران.

ورود رضاشاه به
تخت جمشید.
هرتسفلد خطوط
میخی روی سنگها را
برای شاه ترجمه کرد.

ب -حیاط ســامی کــه در قصر کوچک خشایارشــا و در
بلندترین نقطه تخت واقع است ،چون قسمت هایی از آن را
باران برده بود به حال اولیه عودت داده شــده و عملیات این
قسمت هم هنوز ادامه دارد.
ج -داالن سه دروازه که وسیله ارتباط عمارات دیگر بوده با
عمارت مجاور آن خاکبرداری شــده است .در این عمارت
پلکانی با حجاری های بسیار ظریف و دو سر ستون که خوب
حفظ شده اند و نصف یک سر ستون بزرگ که تنه گاوی را
با سر انسان نشان می دهد کشف شده اند.
د -در تاالر صد ستون پی دیوارهای سمت جنوب آن معلوم
شــده است .در گوشــه آن سنگ نوشــته ای متعلق به آرتا
کزرسش اول بود.
ه -درب بزرگ اصلی که در مقابل پلکان بزرگ واقع است
خاک برداری شده ،عالوه بر داالن چهار ستونه ای که آنجا
واقــع و خاک برداری شــده آثار دیوارهایــی نیزکه فضای
جلوی تاالرهای بزرگ جلوس را منقسم به حیاط های متعدد
می نموده کشف گردیده است.
و -مجرای عظیمی که در زیر تخت واقع و برای جمع کردن
آب بــاران و غیره از روی تخت بوده بــه اندازه تقریباً یک
کیلومتر پاک شــده و مخرج آن هنوز معلوم نیست عملیات
برای کشف و پاک کردن دنباله و مخرج آن ادامه دارد.
ز -در پــای تخت خاکی که تا نصف دیوار را می پوشــانید
برداشته شده است.
 -3عملیاتی که در خارج تخت بعمل آمده است
الف -مدت  ۳ماه در تپه کوچک بدون اسمی که در جلگه
مرودشت واقع وشامل آثار دهکده های متعلق به تقریباً 6000
ســال قبل (عصر حجر) بود حفاری بعمل آمد .چون در آن
زمان فلزات هنوز کشــف و معمول نشــده بود تمام اشــیا و
ادوات کوچک از سفال یا از سنگ بوده است.
ب -چندی است که در خرابه های استخر سه کمانه زده اند.
مقصود از این کمانه ها این اســت کــه اوالً عمق خرابه ها و
طبقات مختلف خاکی که آن را تشکیل می دهد ،معلوم شود
تا حفاری مفصل تری در نقاط مناسب آن بعمل آید .آنچه تا
به حال تعیین شده و بدست آمده این است که در زیر دوطبقه
خاک متعلق به عهد اســام  ۳طبقه خاک که از قرار معلوم
متعلق به عهدهای ساســانی ،اشــکانی ،هخامنشی می باشند
وجود دارد .کمانه ها هنوز به طبقه سفالی خاک نرسیده اند
و در هر قسمت عملیات حفاری و تعمیر وخاک برداری ادامه
دارد و هر روز یک کشــف تازه بــه اطالعات آثار تاریخی
پرس پلیس [پرسپولیس] می افزاید».
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تصمیم دولت برای الغاء
پیمان دارسی در مجلس
شورای ملی تصویب شد.

اشاره به ســخنرانی کدمن در ضیافت رؤسای کمپانیهای نفتی
در شــیکاگو نوشت« :دنیا حاضر نیســت حرف ناحساب گوش
کنــد ولو اینکه مقید و پایبند به تعهدات و قراردادهای بینالمللی
باشــد ».بیســتوپنجم آبانماه روزنامه ایران در سرمقاله خود از
رضاشاه خواســت امتیازنامه دارسی را لغو کند و سه روز بعد بار
دیگر روزنامه اطالعات مقالهای با عنوان «الغای امتیازنامه دارسی»
منتشر کرد .باالخره هفته اول آذرماه  ،1311رضاشاه در اعتراض
به طرف انگلیسی و اینکه آنها به تعهدات خود کامل عمل نکرده
بودند ،قرارداد دارســی را آتش زد؛ دهم آذرماه الغای امتیازنامه
دارســی به مجلس شورای ملی گزارش شــد و مجلس به اتفاق
آرا آن را تصویــب کرد .پنج روز بعد از لغو قرارداد ،چند فروند
کشتی نظامی انگلیســی در اعتراض به اقدام دولت ایران در لغو
پیمان دارســی اعزام شده و شــرکت نفت انگلیس و ایران رسماً
بــه الغای امتیازنامه واکنش منفی نشــان میدهد .انگلیس اخطار
کــرد که اگر ایران تا یک هفته دیگــر اعالمیه الغا را پس نگیرد
موضوع اختالف را به قید فوریت به دادگاه بینالمللی الهه ارجاع
خواهد کرد .اما یکهفته بعد محمدعلی فروغی در پاسخ نوشت
که الغای امتیازنامه امر داخلی است و دخلی به دادگاه بینالمللی
الهه ندارد؛ اگر انگلیس به فشــار و ارعاب ادامــه دهد ،ایران به
شــورای جامعه ملل شــکایت خواهد برد .انگلیــس فرصت از

دولت انگلستان به
خاطر لغو قرارداد
دارسی ،از ایران به
دادگاه الهه شکایت
کرد.

 3دی

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی
فقدان اسفناک
حاج محمدحســین امین الضــرب [تاجر و
بنیانگذار نخســتین کارخانه بــرق تهران در
ن شــاه] دیشــب
دوره زمامداری مظفرالدی 
ساعت یازده بعد از ظهر به مرض سکته فوت
نمود .تا نیم ســاعت قبل از وفات هیچ آثار
تألمی در او احساس نمیشده است .تا مقارن
ساعت  ۱۱منزل آقای حاج شریعتمداررشتی
میهمان بــوده و در آن جــا مختصری ابراز
کسالت و درد قلب نموده و به همین جهت
از صرف غذا خودداری مینماید ،در ساعت
مزبور بــه اتفاق آقــای حــاج بحرالعلوم با
اتومبیل به منزل مراجعت مینماید و یکسره
به اتاق خــواب خود رفته و به محض اینکه
در تختخواب استراحت مینماید ،احساس
درد شــدیدی در قلب خــود میکند ،فورا ً

دیروز جشــن افتتاح مدرسه متوسطه
دوشــیزگان زرتشــتیان بنــام «فــراز
دبیرستان» در عمارت مجلل و باشکوه
جدید البنای آن روی زمین متصل به
معبد زرتشــتیان بعمل آمد .بر حسب
دعوتــی که آقــای ارباب کیخســرو
شــاهرخ از طرف انجمن زرتشــتیان
بعمــل آورده بــود ،هیــأت دولــت،
رجــال ،نمایندگان مجلس شــورای
ملی ،رؤســای ادارات ،اولیای اطفال
و خواتیــن معظمه در ســالن بزرگ
مدرسه حضور یافتند .عمارت مدرسه
با بهترین طــرزی بنا گردیده و اصول
معماری آن از هــر حیث مورد توجه
و از لحاظ حفظ الصحه شایسته یک
مدرســه متوســطه خوبی است .یک

تصویب قانون اوزان و
مقیاسها در مجلس شورای
ملی .من ،چارک و ذرع
جای خود را به کیلوگرم و
متر دادند.

فروردین ماه  1312به تهران رســیدند .نمایندگان شرکت نفت
انگلیــس و ایران برای بحث دربــاره پیشنویس قرارداد دورهم
گرد آمدند ولی بهنتیجه نرسیدند؛ قبل از ترک ایران ،باید کدمن
کاری میکرد؛ او روز چهارم اردیبهشت به دیدار رضاشاه رفت؛
آن روز هفدهمین ســالروز تاجگذاری شــاه بود .گفتوگوی
کدمن و رضاشاه یا شاید فشــار او باعث شد شاه میانداری کند
و نماینــدگان دو طرف بر ســر اصول قــرارداد توافق کنند .نهم
اردیبهشــت  1312قرارداد جایگزین امتیازنامه دارســی به امضا
رسید؛ قراردادی  60ساله .دو روز بعد کدمن راهی بغداد میشود
و هفتــم خــرداد  1312مهر تصویب مجلس شــورای ملی پای
قرارداد جایگزین امتیازنامه دارسی مینشیند.

خاموشی پدر برق ایران
برخاسته در اتاق اندرون
را میکوبــد و اطــاع
میدهد که نزد وی بیایند
و او را تنها نگذارند ،ولی
همین کــه به تختخواب
بازگشــت مینمایــد،
بالفاصله ســکته عارض
شــده و فــوت میکند،
خواستن طبیب و آمدن
دکتر لقمــان الدوله هیچ
نتیجه نداشته است زیرا قبل از رسیدن طبیب
مشارالیه وفات مییابد.
حــاج امین الضرب شــصت و دو ســال از
عمرش میگذشت [متولد  26اسفند 1250
در تهران] چند ســال بود کــه به مرض قند
مبتال و مدتی در اروپا اقامت نموده و معالجه

جشن افتتاح دبیرستان فیروزبهرام

 18دی

برکناری عبدالحسین تیمورتاش
وزیر دربار پهلوی از کار .رضاشاه:
«دربار را منحل کنید .من دربار
نمیخواهم و تیمورتاش وزیر
دربار من نیست».

دست نگذاشت و روز بیستوسوم آذرماه به شورای جامعه ملل
شکایت کرد .حدود  50روز بعد ،در نیمه بهمنماه ادوارد بنش،
قطعنامهای را به شورای جامعه ملل پیشنهاد کرد که در آن از هر
دو طرف دعوی خواسته شده بود سعی کنند اختالف خود را با
مذاکره مســتقیم فیصله دهند .تقیزاده میگوید :وقتی موضوع
تمدید قرارداد مطرح شد رضاشاه به «تحاشی و وحشت» گفت:
«محال است؛ ابدا ً ابدا ً نمیشــود .ما این همه در این مدت چهل
سال لعنت کردهایم به آن کسی که این امتیاز را داده ،میخواهید
شصت سال دیگر به ما لعنت کنند».
یازدهم اسفندماه کدمن ،فریزر و یانگ همراه پیشنویس قرارداد
مورد نظرشــان از لندن رهســپار بمبئی شــدند و روز چهاردهم

جشن لغو قرارداد دارسی در طهران

ســاعت و نیم قبل از ظهر آقای ارباب
کیخســرو شــاهرخ نطق مبسوطی در
اطراف ساختمان این مدرسه و تقدیر
از علو همت آقای بهرام جی بیکاجی
که مخارج ساختمان عمارت مدرسه
را دادهاند ایراد نمودند .پس از سخنان
وزیر معارف و خانم ملکه خانم ،صبیه
آقای [حســین] دادگر رئیس مجلس
شورای ملی ،جشن افتتاح پایان یافت.
روزنامه ایران -شنبه  3دی 1311

میکــرد ...حالــت مزاجــی امین
الضرب در این اواخر خیلی خوب
شده و حتی از طرف اطبا به صرف
بعضی از اغذیه مجاز شده بود .بنابر
این دیشــب ناگهان مبتال به مرض
قلبی شــد .مرحوم امیــن الضرب
خدمات بسیاری به مملکت انجام
داده و همیشه مصدر کارهای مهم
ملی بوده اســت ،مشارالیه در دوره
اول مجلس ســمت نیابت ریاست
را دارا بــود و در ادوار هفتــم و هشــتم نیز
نمایندگی دارالشــوری را داشت و در دوره
نهم نیــز به نمایندگی انتخاب شــده بودند.
بعالوه از بدو تشــکیل اتاق تجارت ســمت
ریاست این اتاق را مرتباً به عهده داشتند.
روزنامه اطالعات -شنبه  ۲6آذرماه ۱۳۱۱

اسامیغیرفارسیمغازههاومؤسسات

اکثر مغازهها و مؤسسات
اسامی غیر فارسی اتخاذ
و حتــى اعالنات خود را
با حروف جلی [خوانا] به
السنه دیگر نوشته و نصب
کردهاند .بهطور مثال اسامی چندی که البته منظور بخصوص نیستند
تذکر داده میشود .بن آر ،بن ژور ،کتفیانس ،سلمانی فیگارو .هتل
بریســتل ،البته همه تصدیق خواهند داشت که این مسأله مخالف
با شــئون ملی و حیثیات پایتخت اســت .علیهذا به عموم صاحبان
مغازهها و دکاکین و سایر مؤسسات اعالن و اخطار میشود که از
این تاریخ تا اول فروردین  1312باید کلیه اسامی تجارتخانه خود
را تبدیل به فارسی نموده و در تابلوها خط فارسی را با حروف جلی
در صدر نوشته و خطوط غیر فارسی را با حروف خفی در ذیل آن
قرار دهند .پس از انقضای مدت فوق متخلفین شدیدا ً تعقیب و از
نصب تابلو ممنوع خواهند بود .بلدیه طهران
روزنامه کوشش -جمعه  16دی 1311

 4اسفند

اردشیر ریپورتر از عوامل
صعود رضاخان به قدرت
و طراح و معمار پشت پرده
حکومت پهلوی در  67سالگی
در تهران درگذشت.

 25اسفند

آغاز محاکمه سری عبدالحسین تیمور تاش وزیر سابق دربار رضاشاه پهلوی.
او به سه سال حبس مجرد و استرداد اموال به خاطر ارتشا و دو سال حبس به
خاطر کالهبرداری و پرداخت  38592تومان و  1712لیره انگلیسی محکوم شد.

1932

1312

1933
 11آذر

 6مهر

تصویب نظامنامه آبله کوبی مجانی
توسط هیأت وزیران.

 7آذر

افتتاح کارخانه
قند کرج

اعزام چند فروند کشتی نظامی انگلیسی
در اعتراض به اقدام دولت ایران در لغو
پیمان دارسی .دو هفته بعد انگلیس به
جامعه ملل شکایت کرد.

 13دی

تعطیلی کنسولگری انگلستان در
رشت.

 24دی

هشتمین دوره مجلس شورای ملی
که در  25آذر  1309آغاز به کار
کرده بود ،به کار خود خاتمه داد.

 24اسفند

نهمین دوره مجلس شورای ملی
آغاز به کار کرد .این مجلس تا
 24فروردین  1314دایر بود.

تهیه و تنظیم:
محمد گرشاسبی

