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  نبر خاطرات ابراهيم گلستااي  حاشيه
  ويال داچ شل و روشنفكرانر

  شهبازيعبداهللا 
  

: ، تهـران  رودررو با ابراهيم گلستان   : وربين نوشتن با د   پرويز جاهد،  :اخيراً گفتگوهاي پرويز جاهد با ابراهيم گلستان را خواندم        
  . صفحه276، رقعي، 1384اختران، 

هاي موج نو  تاريخ تحليلي ريشه«مينيستر لندن انجام داده با عنوان  پرويز جاهد اين گفتگوها را براي تز دكتري دانشگاه وست   
زرگ و قديمي در خارج از لندن در حـوالي شـهر   اي ب در خانه. گلستان از پيشكسوتان موج نو در سينما است. »در سينماي ايران  
  . ها با جاهد در اين خانه انجام گرفته است كند و مصاحبه زندگي مي) منطقه ساسكس(ساحلي برايتون 

  

  
  

تر   چه در اين ميان نظر مرا بيش        توان درباره خاطرات گلستان سخن گفت، ولي آن         از زواياي مختلف مي   . كتاب جالبي است  
.  اسـت 1332 مرداد 28هاي پس از كودتاي  گذاري فرهنگي در ايران در سال  ني رويال داچ شل در سرمايه     جلب كرد، نقش كمپا   

كند كه    شود و گروهي را در پيرامون خود جمع مي           با سرمايه شل در ايران تأسيس مي       1336استوديو فيلمسازي گلستان در سال      
يم گلستان، برادرش شاهرخ گلستان، فروغ فرخزاد، اسماعيل رائين،         خود ابراه : در سالهاي بعد از مشاهير روشنفكري ايران شدند       

  . كريم امامي و ديگران
 را   گلـستان   روزنامه 1299دانستم پدرش از يكي دو سال پيش از كودتاي            مي. ابراهيم گلستان شيرازي و همشهري من است      

آقـا  «از شخصيت والدين و خود      . اش رفتم   ن مدرسه براي شناخت بيشتر او به سراغ يكي از دوستان دورا         . كرد  در شيراز منتشر مي   
  . كردند، تصوير مثبتي به دست نياوردم ها در مدرسه ابراهيم گلستان را صدا مي ، آنطور كه بچه»شاهي

سيد محمدشريف تقـوي ونكـي، متولـد روسـتاي ونـك            . »مجتهد ونكي «پدربزرگ ابراهيم گلستان روحاني است معروف به        
يكي از پـسرانش    .  نجف اشرف در شيراز متوطن شد و به يكي از علماي سرشناس اين شهر بدل شد                تهران، پس از تحصيل در    

، انتـشار روزنامـه     1299، دو سال پيش از كودتاي       1297است كه از سال     ) پدر ابراهيم گلستان  (سيد محمدتقي گلستان شيرازي     
اي نوشـت   رفت و از جمله مقالـه  شمار مي  خان سردار سپه بهاين روزنامه از هواداران كودتا و رضا   .  را در شيراز آغاز كرد     گلستان

از «زاده آدميت، محمـدتقي گلـستان    نوشته ركن به. درباره زنان كه منجر به تكفير و تفسيق او از سوي برخي از علماي شيراز شد              
فـارس در مجلـس      بـه سـمت نماينـدگي        1304طلبانه او بـود و در سـال           بدو طلوع كوكب رضاشاه پهلوي مجري نيات اصالح       

در دوران دولـت    » .كه بايد انجـام داد      مؤسسان به طهران رفت و در صف هيئت رئيسه مجلس قرار گرفت و وظيفه خود را چنان                
 1331 تيـر    30دكتر مصدق نيز گلستان در صف مخالفان جنبش ملّي شدن صنعت نفت جاي داشت و به اين دليل در حوادث                     

  . بعدها، گلستان مدتي شهردار شيراز بود. گرفت و غارت شددفتر روزنامه مورد حمله مردم قرار 
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 به تهران رفت و وارد دانشكده حقوق شد ولي اندكي بعـد تحـصيل را ناتمـام                  1320در سال   ) 1301متولد  (ابراهيم گلستان   
زب تـوده را     نگارش مقاله و ترجمه براي نشريات ح       1323او از سال    . هاي سياسي در حزب توده پرداخت       گذاشت و به فعاليت   

. بعد مسئول حزب توده در مازنـدران شـرقي شـد و مقـيم شـاهي               . نوشت   مي رهبر و   مردمهاي    در روزنامه ) 101ص  . (آغاز كرد 
از نظر ابراهيم گلستان، خليل ملكي و دوستانش انشعاب كردند بـا ايـن هـدف كـه                  . گلستان مخالف انشعاب خليل ملكي بود     
ولي اندكي بعد، كه راديو مـسكو عليـه         . ونيست مورد تأييد شوروي در ايران بدل شوند       جاي حزب توده را بگيرند و به حزب كم        
ها شايع كردند ملكي جاسوس انگليس است، ابراهيم گلستان نيز از حزب توده جدا  اي انشعاب خليل ملكي سخن گفت و توده

  ) 108-106صص . (شد
 NBCهـاي   نگليس استخدام كردند و در آنجا براي تلويزيونپس از خروج از حزب توده، ابراهيم گلستان را در شركت نفت ا 

ولي متوجه شد كه    » .پول زيادي بود  «گرفت كه      تومان حقوق مي   1850در شركت نفت ماهيانه     . كرد   فيلم خبري تهيه مي    CBSو  
ومـان بـه     ت 2500گـاهي در يـك روز بـيش از          . آورد  از طريق تهيه فيلم خبري درآمدي بيش از حقوق شركت نفت به دست مي             

ها فيلم تهيـه      گلستان خواست از شركت نفت خارج شود ولي شركت نفت پيشنهاد كرد كه براي آن              ) 120ص  . (آورد  دست مي 
  . كند

هاي مربوط به پايان كار مصدق و كودتا    حاال آمده بودم به تهران تا همين كار را ادامه دهم كه مصادف شد با داستان               «
فيلم ريورسال هـم بـود و ظـاهر نكـرده از        . گرفتم  من از همه آن حوادث فيلم مي      . دكه باالخره منجر به سقوط مصدق ش      

اما هنـوز روابطـم را بـا شـركت نفـت            . خوب، فيلم خبري بود و هيچ اسمي از من رويش نبود          . فرستادم  طريق هواپيما مي  
  )120ص (» .قطع نكرده بودم

كـاره آن     دهـد، همـه     ، آنطور كه خاطرات گلستان نـشان مـي        پس از كودتا گلستان به تهيه فيلم براي كنسرسيوم پرداخت كه          
  . كمپاني شل بود

ها براور بود كه شده بود رئـيس   موقعي كه هيئت كنسرسيوم آمد بررسي كند كه چه چيزهايي كم هست، يكي از آن             «
يكي هم براي من به چهار پنج تا اتومبيل و هواپيما هم در اختيار هيئت رسيدگي به امور فني گذاشتند كه در    . كنسرسيوم

براور قبالً مهندس نفت شـركت شـل در مـصر    . اتفاقاً در اتومبيلي كه من بودم براور هم بود     . عنوان خبرنگار جا گذاشتند   
او كـه   . هاي بعد رئيس كل شركت شل شد        البته در ايران خيلي خوب كار كرد و در سال         . بود كه بعد به ايران منتقل شد      

بعد . ها بروم   كنم مرا از شركت نفت خواست و شركت نفت هم قبول كرد كه من با آن                 اري مي قبالً ديده بود من فيلمبرد    
  ) 121-120صص (» ...كردم منتقل شدم به كنسرسيوم و در كنسرسيوم تمام امور مربوط به فيلم و عكس را من اداره مي
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د در زمان ورود به ايران براي عقد قراردا و هيئت شل) كاردار سفارت انگليس(، سر دنيس رايت )س در ايرانمسئول عملياتي كودتا و شبكه بومي اينتليجنس سروي(شاپور ريپورتر 
  .1333 فروردين 22رودگاه مهرآباد تهران، فكنسرسيوم، 

  

  
  

. به هلنـد و انگلـيس و فرانـسه رفـت           ابراهيم گلستان از طرف شركت شل براي آموزش امور فني فيلمسازي             1336در سال   
، زمان رضا شـاه، بـراي شـركت انگلـو ايـرانين اويـل كمپـاني                 1938-1937هاي    خيلي مايل بود آرتور التون را ببيند كه در سال         

گفته گلستان،  به. اكنون التون رئيس قسمت فيلم شركت شل است     . »صبح«نام    فيلمي ساخته بود به   ) شركت نفت انگليس ايران   (
ولي بعد، آرتـور التـون گويـا تـصادفاً          . دهد  در اين سفر التون به گلستان وقت مالقات نمي        » .داره بزرگ فيلمسازي داشت   ا«شل  

  ) 124-122صص (» .فوري سوار شد اومد تهرون«گيرد و براي ديدن گلستان  تأثير قرار مي بيند، تحت فيلمي از گلستان را مي
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شل تجهيزات مورد لزوم را براي استوديو       . پاني شل استوديو گلستان را ايجاد كرد      به اين ترتيب، گلستان طي قراردادي با كم       
گلستان خريد با اين شرط كه گلستان دو سه ساله پول آن را پس بدهد، و وقتي تمـام پـول را پرداخـت كـرد تجهيـزات مـال                               

صله شروع بـه كـار كـرد و اولـين فـيلم             گلستان نيز بالفا  . گذاري كرد   شل حدود دويست هزار تومان سرمايه     . گلستان خواهد بود  
  ) 126 -125صص . (»موج، مرجان و خارا«: استوديو گلستان را ساخت

كردند شاهرخ برادرش بود، كـريم امـامي          افرادي كه برايش كار مي    . گلستان زميني خريد و ساختماني ساخت براي استوديو       
اسماعيل رائين هم براي اسـتوديو گلـستان كـار          .  هراند ميناسيان  بود، محمود هنگوال، فروغ فرخزاد، سليمان ميناسيان و برادرش        

  ) 128-127صص . (كرد مي
هـايش را جمـع    وقتي هم خواستند كتاب. هويدا خيلي پكر شد وقتي كه رائين كتاب فراماسونري در ايران را درآورد          «

هـا را پيـدا     جا را گشت كه كتاب     و سازمان امنيت هر   . هايش را آورد و در استوديوي من گذاشت         كنند رائين همه كتاب   
  )134-133صص (» .كند نتوانست، نكرد

اين رئيس اداره روابط عمـومي  . قرارداد گلستان به دليل بدقلقي رئيس اداره روابط عمومي كنسرسيوم به اختالف كشيده شد          
  )128ص . (نام كوالرد بود كه در زمان جنگ افسر امنيتي ارتش انگليس بود فردي به

: چهـار نفـر حكـم شـدند       . ماجرا به حكميت گذاشته شـد     . عي شد كه دو ميليون تومان از كنسرسيوم طلب دارد         گلستان مد 
اي بـود، علينقـي حكمـي مـشاور حقـوقي       مدرسه  زاده رئيس روزنامه كيهان، محمد باهري كه در دبيرستان با گلستان هم             مصباح

صـص  . (ين جلسه نصف مطالبات گلستان را به او دادنـد         در ا . وزارت كار و مهدي سميعي رئيس بانك توسعه صنعت و معدن          
  . يعني حدود يك ميليون تومان كه در آن زمان ثروتي بود) 129-130

هايم براي نقش كمپـاني   مطالبي كه ابراهيم گلستان در گفتگوهايش بيان كرده، مؤيد جايگاه بزرگي است كه من در پژوهش     
  . ام ه پهلوي قايل بوده و در ايران دور1332 مرداد 28شل در كودتاي 

  ، تهران1385 تير 7 چهارشنبه،
  


