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 پیش گفتار

 
در ش���رکت س���ھامی ش���یالت  نگارندهروز خدمت  ۴۱۷یادمانده ھایی از خاطرات  آوری ش���ده، مطالبی کھ دراین نوش���تھ گرد

 ایران است کھ بھ بیش از نیم قرن پیش از این باز می گردد.

 

 کھ مش����تاقانھ مایلند راجع بھ بھ ویژه طبقھ جوان از مدتھا پیش بر خود وظیفھ ای احس����اس می کردم  کھ برای اطالع عموم و

کھ در این باره مطالب  آنھ ویژه ب دست اولی بھ دست آورند، شمھ ای درباره شیالت بنویسم، کشوراطالعات صحیح و شتھگذ

 زیادی نوشتھ نشده است.

 

فارس و بحر و خلیج  آن کھ دریای خزر در مقدمھ این کتاب با بازنگری تاریخچھ کوتا ھی از وض��ع ش��یالت یادآورش��ده ام با

ولی متاس��فانھ این کش��ور بھ علل متفاوتی  عمان  در ش��مال و جنوب کش��ور منابع پر ارزش��ی را در دس��ترس ایران  قرار داده،

  استفاده الزم را نبرده است. ازاین منابع اختصار تشریح شده،ھ کھ ب

 

یری در آبھای گروسھا  تجاوز بھ حقوق ماھی درایامی کھ ایران گرفتارفقرو عقب ماندگی بود،، از ابتدای قرن نوزدھم میالدی

ایران را آغاز کرده، س������رانجام موفق ش������دند امتیاز بھره برداری انحص������اری از کلیھ منابع ماھی ایران در دریای خزر و 

س��رانجام بھ دنبال  ورودخانھ ھای مربوطھ را بدس��ت آورند . تس��لط  روس��ھا بر منابع ماھی ایران س��الیان درازی  ادامھ یافت 

پس گرفتھ شد  روسھاشیالت از شمسی امتیاز ۱۳۰۶دگرگونیھایی کھ در اوضاع  سیاسی ایران و روسیھ پدیدار شد، در سال 

مدت اعتبار فعالیت ش�رکت مختلط پایان  س�ال از آن تاریخ، ۲۵با گذش�ت  ردید.گبھ ش�رکت مختلط ایران و ش�وروی واکذار  و

 شیالت ایران ملی گردید ومدیریت بھره برداری از آن بھ شرکت سھامی شیالت ایران سپرده شد. ۱۳۳۱در سال  پذیرفت و

 

ارنده بھ مد یریت ش���یالت برگزیده ش���دم، این موس���س���ھ بازرگانی دوازده س���ال تجربھ را پش���ت س���ر گکھ ن ۱۳۴۳درآبان ماه 

ویار در س��طح جھانی بودند. ص��ید ماھیان ش��ورص��ادرکننده خاوی  دو کایران ھمراه با ش��ور گذاش��تھ، ش��رکتی معتبر ش��ده بود.



۲ 

ذاش���تھ بود.  اما مش���کالتی ھم درکار بود کھ  اھم آن کمبود گو ص���ادرات آن رو بھ پیش���رفت  خاویاری و عمل آوری خاویار

 آن برای ایران حائز اھمیت  فوق العاده ای است. ظذخایره آبزیان بود، ذخایری کھ حفوضع نامطلوب  ماھی و

 

زر اعم از خ، وضع ذخایر انواع آبزیان دریای شده بود محیط زیست  موضوعی کھ در آن زمان موجب نگرانی کارشناسان

 ماھیان خاویاری و اس�����تخوانی بود کھ بھ علت ش�����رایط نامس�����اعد طبیعی ھمراه با ماھیگیریھای بی رویھ بھ خطر افتاده بود.

دریای خزر در  ی س���ورھا یادگار تاریخی بازمانده از دوران دینا، رژنکارش���ناس���ان اعالم کرده بودند کھ نس���ل ماھیان اس���تو

ابودی تدریجی اس��ت. متاس��فانھ این پیش بینی  س��ریعتر از آن چھ کھ انتظار داش��تند، درحال بھ وقوع پیوس��تن اس��ت. نمعرض 

تقلیل صادرات خاویار دریای خزربھ ویژه پس از فروپاشی  اتحاد جماھیر شوروی و پیدایش کشور ھای جدید در کرانھ ھای 

تن  ۲۰۰بھ طور متوس��ط متوس��ط س��الی در حدود  ۴۰الھای اولیھ دھھ این دریا ش��تاب بیش��تری پیدا کرده اس��ت.ایران کھ در س��

س��بب عمده این تقلیل تغییرات فاحش  .بودتن تنزل پیدا کرده  ۱۰بھ زیر  ۱۳۸۸خاویار ص��ادر می کرد، ص��ادراتش در س��ال 

 ید.م بھ صفرخواھد رسق)این ر۲۰۲۳(۱۴۰۲ا سال تعوامل طبیعی است. کارشناسان شیالت پیش بینی کرده اند کھ 

 

تدبیرھایی برای مقابلھ با مشکالت در شرکت ایران ،   ۱۳۴۴و  ۱۳۴۳در بخشھایی از کتاب خاطرات ایام خدمت در سالھای 

یری ایران در گبیرھا کھ در نظام س��نتی ماھیورد بررس��ی قرار گرفتھ اس��ت. این تدم بھ منظور حفظ ذخایر بھ کاربرده ش��د، و

ممنوعیت واگذاری ماھیگیریھای دس���تھ جمعی  بھ مقاطعھ ش���امل در درجھ اول د تغییرات اس���اس���ی ایجاد می کر دریای خزر

بود. شرکتھای تعاونی ماھیگیران  ایجاد شرکتھای تعاونی ماھیگیران منطقھ ای با رعایت مقررات موضوعھو کاران در دریا

یری در گنوعیت ماھیمم .نداش���تی اس���ابقھ  کھ امروزه در کش���ور فراگیر ش���ده درآن  تاریخ در ش���یالت ایران ھیچ مفھوم و

اقدام  -یکی از مھمترین رودخانھ ھای مرکز تخم ریزی انواع ماھیان خاویاری و استخوانی در دریای خزر -رودخانھ شلمان 

عتی ماھیان خاویاری در نکثیر ص��تاجرای طرح جامع  موثر دیگری بود کھ  کھ برای حفظ ذخایر بھ مورد اجرا گذاش��تھ ش��د.

 غاز شده است.فید رود نیز در ھمین دوره آسنگر سکنار سد 

 

 با اس��ت. دربخش��ھایی ازکتاب وض��ع ماھیگیری ایران درخلیج فارس و دریای عمان نیزبھ اختص��ار مورد بررس��ی قرارگرفتھ

محدود  در س���ال ھایی دراز, از این منابع عظیم ایرانکش���ورمان ، بھره گیری دردریاھای جنوبفراوانی انواع ماھیان  وجود

 وس����ایلایران  بودکھاین   .علتاش����تغال داش����تند ص����ید روش����ھای ابتدائی درکرانھ ھا بھ یران محلی بود کھ باگبھ فعالیت ماھی

 رادراختیار نداشت. الزمفنی مکانات او

 

برداش������ت ودربندرعباس کارخانھ ای برای تھیھ جنوب ایران اولین قدم را در راه ص������نعتی کردن ش������یالت ۱۳۱۴در س������ال 

ھای کنس���روماھی و آرد ماھی تاس���یس کرد. فعالیتی کھ آغاز ش���ده بود بھ س���بب  بروز جنگ دوم جھانی متوقف گردید و قوطی

بدون وقفھ  بھ  ھمچناندرس�����الھای بعد دنبالھ آن گرفتھ نش�����د. کارخانھ بندر عباس یکی از یادگار ھای ایام گذش�����تھ اس�����ت کھ 

 .است  اقتصادی ثمر بخش مشغول کار صورت یک موسسھ

 



۳ 

در جنوب آغاز ش����د و ش����رکتھای ماھیگیری با س����رمایھ ماھیگیری  فعالیتھای تازه ای برای گس����ترش ۴۰ و ۳۰دردھھ ھای 

بار نیاورد. ایران ھ گذاری ھای شخصی و سازمانھای دولتی وموسسات وابستھ، ایجاد گردید ولی این اقدامات نتیجھ مطلوبی ب

 ساسیاولی متاسفانھ باید اذعان کردکھ درقیاس بااین تحوالت  شمگیری داشتسالھا در بسیاری از صنایع  پیشرفتھای چ ایندر

ش��اید بتوان گفت اص��ال رنگی  ھای متعدد ص��نایع، توس��عھ ص��نعت ماھیگیری درجنوب بس��یار کم رنگ تر بوده ویادر رش��تھ 

 نداشتھ است.

 

آبھای ش��مال و  تماممور ماھیگیری دردرآغاز مدیریت  نگارنده درش��رکت ش��یالت ایران، این ش��رکت برابر قانون مس��ئولیت ا

حسنعلی منصور نخست وزیر در ھنگام انتصابم تاکید کرده بود کھ بھبود وضع ماھیگیری  جنوب کشور را بر عھده داشت.

جنوب مورد توجھ مخص��وص دولت اس��ت وطبعا انتطارداش��ت ش��رکت ش��یالت ایران در کار ماھیگیری جنوب فعال تر ش��ود. 

بھ بندر جنوب  رھ امور ماھیگیری بنادر و جزایتوس���ع ای برای  ای بررس���ی وض���ع و تھیھ  برنامھدر ھمان آغاز خدمت  بر

زارش���ی تس���لیم نخس���ت وزیر کردم. دراین گزارش، ض���من تش���ریح وض���ع نامطلوب ماھیگیری  گرفتم و در مراجعت عباس 

. گزارش��ی کھ پیش��نھادھایی داده بودموان کرده، ض��رورت تجدید نظری بنیادین درس��یس��تم ماھی گیری کش��وررا عن درجنوب،

شد توصیھ وت فموردتوجھ و تایید قرارگربررسی شد ودستور نخست وزیر با حضور چند نفر  از وزیران ھ تھیھ کرده بودم ب

قتصادی کشور بھ طور مرتب مسائل ابرای بررسی در شورای عالی اقتصاد کھ  برای بررسی وتصمیم گیری در مورد اھم 

ش��ورای عالی دردس��تور جلس��ھ  ۱۳۴۳دی ماه  آماده ش��ده و در در گردد. گزارشتھیھ  ،ده تش��کیل می ش��در حض��ور ش��اھنش��ا

و جنوب ازھم شیالت شمال مدیریت ماھیگیری ستور داد کھ ددراین جلسھ  شاه بھ نخست وزیر   قرار گرفت. مطرحاقتصاد 

برنامھ ریزی  در بحث در باره وبدین ترتیب  نکندای  شیالت جنوب مداخلھ  امور مربوط بھ  مجزی گردد وشیالت شمال در

س��ال  ۷کھ حدود  خواھیم دید بھ عالوه. اس��ت ش��رح موض��وع در این کارنامھ آمده .گردیداس��اس��ا منتفی باره ماھیگیری کس��ور 

 مدیریت ماھی گیری جنوب بھ ش����رکت ش����یالت ش����اه بھ تلخی از تص����میمی کھ در باره واگذاری ، ۱۳۵۰  در مرداد ماهبعد 

این موضوع را با نھایت  .بھ تلخی یاد می کند ،گرفتھ بودمخصوص اداره آن را بر عھده  ککھ دکتر ایادی پزشایران  جنوب

شاهھم  بط در تاریخ یادداشت کرده ام. این واقعیت راضدقت برای  شاه مانند پدرش رضا بھ  باید متذکر گردم کھ محمد رضا 

ھ ب  نگارنده کھ فراموش ش��دنی نیس��ت. داده کش��ورانجامنو س��ازی س��تھ ای درواش��تباھات، خدمات برج اس��تی ھابرخی کرغم 

 ازنزدیک ش��اھد ،خارج  از کش��ور بر عھده داش��تھ ام  داخل و در دوران س��لطنتس��ال پایانی  ۱۵درکھ س��ئولیتھایی مناس��بت م

  بوده ام.خدمات این زا برخی

 

مقصودم  است. بھ یادم ماندهاز دوران خدمت در شیالت ذکر کرده ام کھ  را مطالب متنوعی ،کارنامھدر بخش ھای دیگری از

این اس���ت کھ تص���ویر جامعی از  کھ گاه ھم  بھ  درازا کش���یده ش���ده،و غبره  اداری بازرگانی و از ش���رح این مطالب گوناگون

 ین شرکت دولتیاار الت و امکانات وروش ککمشرا با چگونگی خوانندگان وضع شیالت درسالھای مورد بحث ارائھ دھم و

سازم. شنا صاد آ شد کھ درآن انھ قبھ نظرم نقل  ستگاھھای مملکت وجود  دورهاین نکات می تواند نمایانگر واقعیت ھایی با درد

 و رقم ھابرخی  درنقل ام. و منابع موجود تکمیل کرده ھ ھامراجعھ بھ نش������ری باامکان  تاحدود نکتھ ھا رااز  رخیبداش������ت. 

 را بھ یاد نیاورده ام.  زاشخاصانام برخی  و ام تقریب اکتفا کردهتاریخ ھا ناچار بھ 



۴ 

 

مرا برای تنظیم این ، ھ اس����ت دوس����ت و ھمکارم، علی اکبر بھرامی، کھ متاس����فانھ درس����الھای اخیر بھ رحمت ایزدی پیوس����ت

چند  . در س��فری کھندعض��وھیئت مدیره ش��یالت و مدد کارمن بودو ناص��ر فرھاد معتمد، دو  کارنامھ  بس��یار تش��ویق کرد. او

باوجود این کھ از نابینایی و نا ش���نوایی بھ ش���دت رنج می برد،  او بھ لندن رفتھ بودم، بھرامیبرای عیادت و دیدار س���ال پیش

بھ بود،  زخاطرم رفتھا کتھ ھایی راکھنش���تیاق فراوان ا اوباو   مدتی از خاطرات دوران خدمت در ش���یالت باھم  س���خن گفتیم

و  دیده رجمندی کھ پیش نویس این یادداش������ت ھاراا دوس������تدو  آبادی فرخ نجموش������ادروان  عالیخانی قیازعلی ن آورد. یادم

از ھمس��رعزیز وفرزندان نازنینم کھ ھمواره مش��وق من برای نوش��تن خاطرات ایام خدمتم و ھم چنین توص��یھ ھایی کرده اند و

 کمال امتنان رادارم. بوده و ھستند،

 

 ۱۳۹۷ بھمن / ۲۰۱۹فوریھ  -ویرجینیا



 

 

 

 

 

 بخش اول

 انتصاب وآغاز خدمت

 
  

او پس از تعارفات مرسوم و بیان شمھ ای  دعوت  حسنعلی منصورنخست وزیر بھ دیداراو رفتم.  بنا بھ ۱۳۴۳آبان  ۷عصر روز

ریاست ھیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت سھامی شیالت برگزیده است و ھ باز برنامھ ھای اقتصادی دولت اظھار داشت مرا 

 برایم  در این پست موفقیت آرزو نمود.

 

و نھ من  بود نحوی نظر مرا پرس���یدهھ و یا ببود آوربود. نھ کس���ی قبالً در این باره با من حرفی زده تعجب ش���نیدن این خبربرایم 

ً و گذش��ت از ماموریت اوپک در ژنو میم از بازگش��تیکی دو ماھی خود داوطلب تص��دی چنین پس��تی بودم.  در  در این مدت موقتا

بھمن ماه  ۱۷مورخ  ۴۹۳۳۰ش��ماره  س��اس تص��ویب نامھ بر ا قرار بودو قس��مت حقوقی ش��رکت ملی نفت ایران مش��غول کار بودم

ش�رکت  خس�ت وزیر پس�ت مدیریتنکھ در ھمین موقع بود  و )۱دروزارت امورخارجھ مش�غول کار ش�وم( ھیئت وزیران  ۱۳۴۱

یک بار بھ درمراجعتم از ژنو .ندانی نداش��تمچا نخس��ت وزیر س��ا بقھ  آش��نایی ب داش��ت . من محول میھ بایران را ش��یالت س��ھامی 

  مرا خواھد خواست.بھ زودی اظھار محبت گفتھ  بود ضمن  ورصمنو در این جلسھ  رفتھ بودمدر نخست وزیری ار او دید

 

خارجھ بروم .منصور گفت  امور بھ وزارت بود کھ  قرار شده گفتم ه و توجھ نخست وزیرصمیمانھ سپاسگزاری کردو  از اعتماد

بعد از ایران ش��رکت ش��یالت و اض��افھ نمود  بھ ش��یالت برویدقرار اس��ت فعالً ، وکول بھ بعد ش��ده م رفتن بھ وزارت امور خارجھ

 نفت مھمترین ش���رکت دولتی اس���ت و توس���عھ  بھره برداری از ش���یالت کش���ور یکی از اھم برنامھ ھای مورد توجھ ملی  ش���رکت

التی بروز کرده کھ باید س��ریعاً بھ آن رس��یدگی ش��ود . گعالوه ھم اکنون در کار ماھیگیری در دریای خزر مش��ھ بو دولت اس��ت 

برای تص��دی پس��ت مدیریت عامل  ومرااداریم مس��تحض��رھس��تند خدمات  س��وابق تحص��یلی ونخس��ت وزیر تاکید کرد ش��اھنش��اه از

 .شیالت  شایستھ تشخیص داده اند



 ۲ 

  

ش��یالت جنوب  مطالعات محلی  باره وض��عیت عقب برد و بھ یاد ایامی انداخت  کھ در ھ ند س��الی بچاین گفتار نخس��ت وزیر مرا 

در ھمان لحظھ و ض��ع ماھیگیران جنوب را پیش .  کش��ور داده بودمجنوب ان تی در باره بھبود وض��ع ص��ید و ص��یادانظرو کرده 

امادر مورد  خود راه دھم.ھ پیش آمده نباید کمترین تردیدی بخدمت بھ صیادان امکان  خود گفتم حال کھھ شم خود مجسم کردم وبچ

چھ کھ  از آناطالعی بیش اتی داشت، اشار دان و نخست وزیر ببود  در کار ماھیگیری در دریای خزر  پیش آمده کھ  التیگمش

نداش�تم. نخس�ت وزیر گویا در قیافھ من آثاری از ش�ک و دود لی می دید و  ، میخواندماھی می و گرانی در جرائد راحع بھ کمبود 

خیال مرا راحت کند گفت کار مزایده فروش خاویار بھ اروپا و امریکا در س������ال جاری بھ پایان مایل بود ھرحال ھ یا این کھ ب

شده و از این بابت ھیچ مشکلی نا رسیده و قرارداد ھا شاره حسنعلی منصور ب خواھید داشت.مضاء  سرو صداھای ھ بی گمان ا

روح الھ  رتیپس��. جع بھ امر مبارزه با فس��اد در ش��رکت ش��یالت بھ راه افتاده بود راو محافل  جراید  آن روزھابود کھ درفراوانی 

 بود.ی زندانھم ومدتی افتاده بود سروکارش بھ دیوان کیفر کارمندان دولت  ایراناسبق شرکت شیالت مدبرعامل نویسی  

 

یر زروز باترمیم کابینھ بھ س�مت  و کھ ص�بح ھمان- س�توده مدیر عامل قبلی ش�یالت نخس�ت وزیر دس�تورداد فورا بھ اتفاق فتح هللا

شروع کنم.  فوریشمال بروم و کارم را ول بھ تحتحویل و  معرفی و برای ، معرفی شده بود بھ شاه  جدید پست و تلگراف  وتلفن

عضویت در  تقاضای و داده شدهالزم رحزب ایران نوین ترتیب تان دھنگام خداحافظی گفت در مورد عضویت بھ درپایان جلسھ و

برای عض��ویت در نگارنده تقاض��ایی یادآورش��وم کھ  بھ تاریخ چندی قبل نوش��تھ اند کھ ارتباطی باپس��ت ش��یالت پیدانکند. راحزب 

 امات دولت اوعضو حزب ایران نوین باشند.قمکھ حزب نکرده بودم ولی بھ ھر حال نخست وزیرعالقمند بود 

 

شرکت اصلی  مرکز فعالیت ،انزلی امروز)( بھ بندرپھلوی ابتدا ھمراه  با فتح الھ ستوده  ۱۳۴۳آبان  ۸فردای آن روز،صبح جمعھ 

چند روزه مسافرت  .شدیم مروز)امازندران وگرگان (گلستان گیالن ودر شرکتز فعالیت وسپس رھسپار سایر مراک شیالت رفتیم

 گرداننده این صنعت متصدیان شخص  شیالت و باشرکت تا از نزدیک با کارساخت فراھم برایم را امکان این بھ صفحات شمال 

ازاوخواستھ بودم  .و قابل اعتماد آمده بودمردی کاردان و فعال م بشناسم. ستوده بھ نظرخوب  یداکنم وھمسفر خودرا پ آشنایی

چیست الت گمشت  وبھ نظر او جراساباتجربیاتی کھ در خدمت شیالت بھ دست آورده مراراھنمائی کند چھ طرح ھائی دردست 

درطول مدتی کھ و ارداد قرشرکت امور کلیھ  درجریان نھایت صداقت مرااوھم  باستوده ھم  چھ راه حلھایی بھ نظر او می رسد.و

ً  ھم  با  ،او وزیر پست و تلگراف وتلفن بودو کردم می در شیالت خدمت  ھمواره و کردیم مشورت می و یمبوددر تماس   مرتبا

 او بودم.سپاسگزار

 
 پی نویسھای بخش اول

نگارنده  کھ در آن زمان در اداره حقوقی شرکت ملی غالمعباس آرام در سالھایی کھ در پست وزارت امورخارجھ  در تھران خدمت می کرد، نسبت بھ -)۱(

مسائل بین المللی وسیاسی با من مشورت می نمود و درمواردی مرا بھ منزلش از رخی راجع بھ  باغلب نظر خوبی داشت و   نفت ایران خدمت می کردم

در  شرفیابی امروز شاه    گفت  ودعوت کرد  بھ منزلش  مرا  او  ۱۳۴۴ماه سال صحبت کنیم.  دراواسط  شھریورراحت تر  دعوت می کرد کھ درآن جا 

و دستور داده اند تعدادی افراد جوان  کنید وارد رگھای وزارت خارجھ بھ کھ باید خون تازه ای در مورد کادر سیاسی وزارت امورخارجھ  بھ او فرموده اند 



 ۳ 

این  از من خواست برای تھیھ لیستسپس و بھ عنوان مثال از شما نام برده اند. آرام  کنیداستخدام  دمت در کادر سیاسی وزارت خارجھخی ابرواجد شرایط 

در آن تاریخ استخدام جدید ممنوع بود  در وزارت امورخارجھ  اقدام  شود . استخدام آنان برای  قرار شد و   شدمورد نظر تھیھ   کنم. لیست کمکاوبھ افراد 

 صورت گیرد و پس ازباز شدن دو مجلس وزیران تصویب نامھ ھیئت صدور  افراد انتخابی از طریق استخدام  دومجلسین در حال تعطیل بود ند و قرار بو

علینقی عالیخانی  محمد علی رشتی و ھوشنگ انصاری ونگارنده و  .خواھد رسیدھا بھ تایید قوای مقننھ ھمراه با تصویبنامھ ھای دیگر  تصویب نامھاین 

جدید  شخاصبھ طور کلی نسبت بھ ورود ا زارت خارجھ کارمندان کادرسیاسی در و .یک یا دونفر دیگری کھ نامشان  را بھ یاد ندارم، دراین لیست بودند 

ممنونیت بھ آرام توضیح دادم  منع قانونی دارد. آنانواستخدام ھمسر خارجی دارند  منتخبینکھ  شده بھ اوگزارش گفت  وزیر خارجھ می  مخالف داشتند .نظر 

و منعی برای در اساسنامھ ای کھ بھ تصویب ھیئت وزیران رسیده و در حال حاضر در وزارت امورخارجھ در دست اجراست  مندرج می باشد مورد نظر 

ورد شما کھ ھمسر خارجی ندارید مشگلی نیست و بایدھرچھ زودتر کارتان را شروع کنید.  صدور تصویب نامھ جدیدی نیست. آرام گفت بھ ھر حال  در م

قرار بود برای یک ماموریت شش  انتخاب کرده بود و تصادفاً در ھمین تاریخ  فواد روحانی  دبیر کل اوپک، مرا برای خدمت در دبیرخانھ اوپک در ژنو 

وبعد ازاتمام این ماموریت برای خدمت در  بھ ژنو بروم  برای یک دوره شش ماھھ موافقت کرد   ورخارجھوزیر امپس از مذاکره با  ماھھ بھ ژنو بروم .

بر اساس   پیشنھاد وزیر امورخارجھ، ھیئت وزیران  بنا بھ  ۱۳۴۱بھمن ماه  ۱۷در روز  ،دوره ماموریتم در ژنودر ھمان وزارت خارجھ آماده باشم. 

و مصطفی علم و ھوشنگ باتمانقلیچ را در وزارت امورخارجھ  غالمرضا تاج بخشساخت کھ  زامورخارجھ را مجاوزارت   ۴۹۳۳۰تصویب نامھ شماره  

 ً   صویب مجلسین رسید.در مجلسین بھ ت استخدام نماید و این تصویب نامھ متعاقبا
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 بخش دوم

 مروری بر تاریخچھ ماھیگیری ایران در سده ھای گذشتھ

 در دریای خزر
در دریای خزر آغاز می کنیم . از گذشتھ ھای بسیار دور ساحل   ) ایران۱کارنامھ را بامرورسریعی بر تاریخچھ شیالت (

 داشتند، ازاین آ بھاماھی می گرفتند.درآن دریای خزر و رودخانھ ھای مجاور آن، با بااستفاده ازامکانات اولیھ ای کھ نشینان

)ماھیگیری صنعتی بھ مفھوم امروزی این کلمھ دراین مناطق وجود ۱۹شمسی(قرن  ایام وحتی تادھھ ھای پایانی قرن سیزدھم

 قاجار یھ طبق روال گذشتھ ماھیگیران غالباً  نداشت و ماھیگیری با ابتدایی ترین روش انجام می کرفت. دردوران پادشاھی

درمقابل پرداخت مبلغی بھ عنوان "عوارض د یوانی" بھ حاکم محل کھ عنوان دریابیگی داشت اجازه صید تحصیل می کردند. 

این عوارض براساس قاعده مشخصی نبود و بدون آن کھ ارتباطی بانوع ماھی و یا میزان صید داشتھ باشد بیشتربھ  اوضاع 

 )۲وشرائط روز ودرجھ انصاف حاکم بستگی داشت.(

 

روسھای تزاری درھمسایگی ایران فعالیتھای ماھیگیری دردریای خزررا گسترش داده ودر زمانی کھ ایران درخواب غفلت 

وبی خبری بود، دامنھ فعالیت ھای خودرا بھ شیالت ایران تسری دادند. ایران رادر جنک ھای پیاپی شکست داده ،قرارداد 

فوریھ  ۲۱ش برابر با ۱۲۰۶م)و ترکمان چای(اول اسفند۱۸۱۳اکتبر  ۲۴ش برابر با۱۱۹۲آبان  ۲ھای خفت بار گلستان (

م) رابھ ایران تحمیل کرده بودند. ماھیگیران روس بابھره گیری ازمزایاو امتیازات تجاری وقضائی خاصی کھ قرارداد ۱۸۲۸

االجاره بیشتری بھ حکام محلی ترکمان چای بھ آنان داده بود، باصیادان ایرانی رقابت می کردند. مستاجرین روس غالباً  مال 

می پرداختند و اتباع ابران  قدرت مقابلھ با آنان را نداشتند وھمین موضوع سالھا مورد اختالف دودولت بود. در مواردی کھ 

ً ازدعاوی اتباع   بین دولت ایران و مستاجرین تابع روسیھ شیالت اختالفی بروزمی کرد سفارت روسیھ در تھران قویا

 می کرد. خودپشتیبانی

 

) اسناد فراوانی از این نوع دعاوی را ۳ابراھیم تیموری، مولف کتاب جالب "عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران" (

عینا نقل کرده است. نمونھ ای ازاین دعاوی نامھ تھدید آمیز سفارت روسیھ درمورد حمایت ازدعاوی میرابوطالب  اقراسمیوف 

 میرزا مسعود وزیر دول خارجھ وقت ایران نوشتھ است.(تبعھ روسیھ) است  کھ بھ 

 



حا جی میرزا آقاسی، صدر اعظم  محمد شاه با دخالت روسھادرشیالت مخالف بود و حتی المقدور از اجاره دادن  شیالت بھ 

را بھ روسھا  اتباع روسیھ جلوگیری می کرد و بھ حکام نواحی شمالی ایران نوشتھ بود  بدون اجازه او شیالت ھیچ منطقھ ای 

اجاره ندھند. او برای آنکھ شیالت تحت نظر خودش اداره شود از محمد شاه درخواست کرد تمام شیالت دریای خزر را بھ 

او اجاره دھد وبعداز آن ھرنقطھ ای از شیالت را کھ دراجاره تبعھ روسیھ بود و مدت آن پایان می یافت سعی می کرد دیگر 

و بھ وزیر مختار روسیھ ھم نوشتھ بود ھراجازھای کھ بدون اجازه دولت ایران باشد باطل است.  بھ اتباع روسیھ اجاره ندھد.ا

با تمام کوششی کھ حاج میزا آقاسی برای جلوگیری از دخالت  روسھا معمول می داشت  نتوانست جلوی کارشکنی آنھا را 

خواست ازتجاوز و دست اندازی ماموران روس  بگیرد و سر  انجام نامھ تضرع آمیزی بھ وزیر مختار روسیھ نوشت و ازاو

درامر شیالت جلوگیری نماید .این اقدام ھم  مشکل را حل نکرد .ھرچھ حاجی میزاآقاسی بیشترالتماس و در خواست  می کرد 

یخ روسھا بھ عملیات خالف خود بیشتر ادامھ می دادند و سرانجام  صدر اعظم ایران شکوه نامھ مفصلی در ھمین زمینھ درتار

بھ خط خود بھ  وزیر مختار روس نوشت و با جملھ  "ھی جزاءاالحسان اال  )۱۸۴۷جوالی  ۲۴ش (برابر با  ۱۲۲۶مرداد ۲

 االحسان" (پاداش نیکی بجزنیکی چھ میواند باشد) نامھ را بھ پایان رسانید.

 

وشش فراوانی مبذول داشت میرزاتقی خان امیرکبیرنیز در دوران صدارت خود برای جلوگیری ازتوسعھ نفوذخارجیان ک

وبرای ممانعت  از دخالت نمایندگان سیاسی و کنسولی روسیھ تزاری  در امور شیالت ایرا ن تصمیم گرفت شیالت را بھ 

برای مدت چھارسال اجاره دھد و اداره امور شیالت ایران را کال بھ دست او  –تبعھ ایران –میرزا ابراھیم خان دریابیگی 

 ین امر اعتراض کرده مزاحمتھایی ایجاد کردند ولی امیر کبیر دست از مبارزه نکشید.بسپارد. روسھا بھ ا

 

دردوران صدارت آقاخان نوری نیز وضع بھمین منوال بود. او ھم بنوبھ خود برای کوتاه ساختن دست روسھا از منا بع ماھی 

یری کرد وبرای ماھیگیران روسی تضییقاتی ایران بسیارکوشش کرد . از ورود کشتیھای جنگی روسبھ  بھ مرداب انزلی جلوگ

 بھ وجود آورد.

 

) این است کھ، بھ رغم تمام این کشمکش ھا و زدوخوردھای ۴واقعیت امر،ھمان طوری کھ ابراھیم تیموری نیز توضیح داده (

ھ صید و متخصص گاه و بیگاه، ماھیگیران ایرانی بھ کمک روسھا نیازمند بودند. وسایل صید از روسیھ خریداری می شد. عمل

ماھیکیری از روسیھ می آمد ، کشتی و وسایل حمل و نقل بیشتر در دست روسھا بود و باالخره ماھیگیران ایرانی، بھ علت 

نبود وسایل و امکان توزیع ماھی در داخل ایران، ناچار بودند بخش عمده ای ازماھیھای صید شده را برای فروش بھ  شھرھای 

گمان بھ ماھی ایران نیاز فراوان داشتند و در مقابل ھر اقدام ماھیگیران ایرانی و یا ماموران  روسیھ بفرستند. روسھا بی

دولتی کھ مانع از رسیدن ماھی ایران بھ روسیھ می شد بھ انحاء مختلف عکس العمل نشان می دادند ، کشمکشی کھ سالھا 

 ادامھ داشت.

  

خالف رویھ اسالف خود درمورد شیالت مصلحت دانست  با میرزا حسین خان سپھساالر، صدراعظم عصر ناصری، بر 

روسھا کنار بیاید. " تاجر حاج طرخانی" ( کھ قاعدتا باید ھمان  لیانازوف معروف باشد کھ بزودی اورا خواھیم شناخت ،) 



دول خارجھ  قبالپیشنھاد ی از طریق کنسول روسیھ برای اجاره کردن شیالت ایران داده بود ولی ناصرالدین شاه  بھ وزیر

 کھ این تقاضارا  گزارش کرده بود ،نوشت "حاال موقع این گفتکوھا نیست، البتھ در کمال خوبی از قونسول عذر بخواھید". 

 

معھذا سپھساالر سرانجام شاه را راضی کرد اداره امور شیالت را از طریق اجاره بشخص او  واگذارد. ناصرالین شاه 

 م صادر کرد ، شیالت را بھ سالی سی ویک ھراز تومان بھ سپھساالر اجاره داد :۱۸۷۶ش / ۱۲۵۵بموجب فرمانی کھ در

ھجری لغایت  ده سال تمام کامل الشھور و االیام  ۱۲۹۳"از ابتدای  ھذه السنھ سیچقان ئیل  خیریت تحویل سنھ         

چھ در گیالن و جھ  در مازندران و تنکابن و رودخانھ ھا و -ھمگی و تمامی  کل شیالت و صید انواع ماھی خزر را

بھ اجاره  صحیحھ شرعیھ متصلھ غیرمنفکھ درسالی سی و یک  مرداب و غیره، آنچھ متعلق بھ دولت علیھ ایران است

     خزانھ عامره  بھ جناب مستطاب اشرف  حاجی میزا حسین خان مشیرالدولھ سپھساالر اعظم  ھزارتومان  وجھ رایج 

ضوع از مبلغ  مزبور مو  )۵وزیر امورخارجھ واگذار فرمودیم کھ ھمھ سالھ سالی  ھیجده ھزار تومان  مواجب خودرا(

 کار سازی دارد."  ند  داشتھ مبلغ سیزده ھزار تومان باقی راکھ خالص از وجھ اجاره می ما

و دردنبالھ ھمین فرمان آمده است : "وضمنا اختیار تام تمام بھ جناب معزی الیھ  داده ایم کھ برای ترقی شیالت ھرگونھ  

داند زیاد نموده و از ارباب خبرت و بصیرت بھر کس کھ صالح  عملجات و اسباب و آالت .صیادی و پیرپاس و ابنیھ کھ 

 رجوع کرده کمال جھد و کوشش را در ترقی این عمل بعمل آورد..."   مقتضی ترقی این عمل را ببیند

 

 ) قرارداری  با  استپان مارتینوویچ لیانازوف  ۱۲۵۵خرداد  ۲۳( ۱۸۷۶ژوئن  ۱۲سپساالر بھ استناد این فرمان ، در تاریخ 

Stepan Maritovic Lianazov  .بازرگان ارمنی حاجی طرخانی تبعھ روسیھ امضا نمود، این  اجاره را بھ او منتقل کرد

قرارداد اجاره بھ علت عدم پرداخت مال االجاره ازطرف مستاجر، چندان دوامی نیافت و مأموران  ایرانی بھ دستور سپھساالر 

سال بعد از امضای  ۳.  اما سرانجام کار بھ مصالحھ کشید وکردند و با اطالع سفارت روس اسباب صیادی وی را توقیف

)در تھران حاصل شد، دوسند یکجا بھ امضا ۱۲۵۸مھر ماه  ۱۲(۱۸۷۹ا اکتبر ۴قرارداد اصلی،بر اساس قراردادی کھ در 

رده اند و بھ رسیده است.سند اول "مصالحھ نامھ" ای است حاوی سھ شرط کھ سپھساالر و لیانازوف و وکالی آنان امضا ک

موجب آن طرفین بھ تمام دعاوی و مطالبات خود در گذشتھ خاتمھ داده اند. سند دوم "قرارنامھ کنتراکت" ی است کھ بین 

شرط امضا شده  ۱۰حاجی  میرزا حسین خان سپساالر از یک طرف و برادران لیانازوف و وکالی آنان از طرف دیگر در 

 زیر است: )  شرط اول قرار نامھ بھ شرح۶است.( 

 "سپھساالراعظم ووزیر خارجھ دولت ایران بموجب اختیار و اقتداری کھ  از دولت ایران دارد این           

 قرارداد را با لیانازوف و شرکاءاوامضامیکند" .طبق شرط اول  قرارنامھ، سپھساالر "تمام و ھمگی          

 "( تاکید از نگارنده  ممسی بحالل و حرام استکھ" شیالت  وعمل صید ماھی دولت علیھ ایران را          

 است) از رودخانھ  آستارا کھ سرحد دولت بھیھ روسیھ است الی رودخانھ اترک کھ سرحد دولت          

 مھر ماه ۹م )تا ۱۸۷۹ش(اول اکتبر ۱۲۵۸مھر ماه  ۹سال کامل یعنیاز ۵علیھ ایران است بھ موعد         

 بھ اجاره صحیحھ قطعیھ میدھد بمبلغ اجاره  ھرسالھ پنجاه ھزارتومان م ) ۱۸۸۴تبر ش (اول اک ۱۲۶۳         

 پول رایج ایران ."          



 

در شرط سیم این قرار نامھ بھ صدراعظم اختیار داده شده کھ در صورت تمایل صید ماھی حالل را در اختیارخود بگیرد کھ 

 جاه ھزار تومان کسر میشود.در این صورت سالیانھ دوازده ھزار تومان از پن

 

عمر ده سالھ صدارت میرزا حسین خان سپھساالر یکسال بعد ازامضای این قرارداد بھ پایان رسید،اواز صدارت معزول و 

 بھ قزوین تبعید گردید.

 

میرزانایب با عزل سپھساالرازمقام صدارت، ناصرالدین اجاره شیالت را از  سپھساالرپس گرفت وآنرا بھ فرزند خودکامران 

السلطنھ سپرد. بھ دستور ناصرالین شاه تلگرافی بھ قزوین مخابره شد کھ اجاره نامھ شیالت و اسناد مربوطھ را بھ تھران 

بفرستد. سپھساالر  بھ پیوست نامھ ای بھ ناصرالین شاه ضمن ارسال اسناد نوشت از ای کھ شیالت را سرو صورتی داده و 

 زیادی باال برده"کمال تشکروافتخار و مباھات" را مینماید.میزان مال الجاره را بھ مقدار 

 

 ۶پس از انفضای مدت احاره، لیانازوف برای تجدیداجاره با کامران میرزا بھ مذاکره پرداخت وشیالت را بھ تنھائی بھ مدت 

نھ کا مران  میرزا )و شش ھزارتومان براجاره افزود. این قرارداد را نایب السلط۱۸۸۴اکتبر ۱-ش  ۱۲۶۲سال اجاره کرد(

 ۲۱و میرزا سعید خان وزیرامور خارجھ ازطرف ایران امضا کرده اند.قرارداد شیالت با لیانازوف  ووراث او یک باردر 

م ) تمدید شد  ولی  لیانازف قبل از انقضای مدت قرارداد اخیر درسال  ۱۸۹۳-ش  ۱۳۷۲و بار دیگر درسال   ۱۲۶۷مھر

 م) درگذشت. ۸۹۳۱ش ( ۱۲۷۵

 

مھر   ۱۹پس از قتل ناصرالدین شاه و بھ سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، امین السلطان کھ در مقام صدارت ابقا شده بود، در

  Georgi  Stepanovic   Lianazov   ) قرارداد شیالت را باگئورگی  استپانوویچ لیانازوف  ۱۸۹۶اکتبر  ۱۰ش/۱۲۷۵

تمدید کرد وپنج سال بر مدت آن افزود. بھ موجب این قرارداد مستاجر -فوتش)فرزنداستپان   لیانازوف ( وفرزندان او پس از 

حق داشت در صورت لزوم "برای ترقی کل صیادی" شیالت شرکای جدیدی بیاورد و "از روی قانون مملکتی روسیھ درانعقاد 

 و دایر نمودن آن  شراکت مختارخواھد بود".

 

یھ گزاری قابل مالحظھ ووارد کردن ماشین آالت مدرن و نصب دو سردخانھ درھمین ایام است کھ لیانازوف تدریجابا سرما

تن و تجھیز وسائل مدرن موفق میشود در  ۲۵۰-۲۰۰تن و دیگری در آشوراده با ظرفیت  ۷۸۰یکی در انزلی باظرقیت –

 این آبھا ماھیگیری صنعتی بھ وجود آورد.

 

عین الدولھ، صدراعظم وقت مطفرالین شاه ،بسبب مضیقھ )عبد المجید میرزا ۱۹۰۶مارس  ۳۰شمسی / ۱۲۸۵درفروردین 

قرارداد مخصوصی " با نماینده وراث گئورگی "–کھ ھمواره در آن ایام  گریبانگیر ایران بود  –مالی و بی پولی خزانھ 

 ۱۲۸۸و ۱۲۸۷و۱۲۸۶سینانوویچ لیانازوف  امضا کرد کھ "بالمساعده پیشکی بدھند". بموجب قرارداد مال االجاره سھ سالھ 



پس از   -کھ بھ پول ان وقت یک ملیون و سیصدو ھشتاد ھزارفرانک میشد -میالدی ) را  ۱۹۰۹و  ۱۹۰۸-۱۹۰۷شمسی (

درسال یکجا بھ ایران پرداخت شد و ایران طبق این قرار باتایید  اعتبارتمدید قراردار ھای قبلی متعھد  %۶کسر تنزیل معادل 

 انویچ لیانازوف کنترات ھای مزبور را فسخ ننماید.شد  کھ بدون رضایت وراث گیورکی استیپ

 

میالدی  وراث لیانازوف ، بعلت انقالب روسیھ  و ممنوع شدن صدور پول طالازروسیھ  ۱۹۱۷شمسی / ۱۲۹۶درسال 

قرارداد را  ۱۹۱۸ژوئن   ۱ش/  ۱۲۹۷خرداد  ۱۲ازپرداخت مال االجاره استنکاف کردند. مشارالملک  وزیروقت مالیھ در 

ایران شیالت دریای خزر را باضمانت تجارتخانھ   ۱۹۱۹ژوئن  ۱۳ش / ۱۲۹۸خرداد  ۲۴د. در یک سال بعد در لغو کر

سال اجاره  ۲۰بھ مدت  Gerigori Petrovic Vanitsovتومانیانس بھ شخصی از اتباع روسیھ بھ نام پتروویچ وانیتسف 

ابق دفاتر مستأجر متعلق بھ دولت ایران بود و از آن داد.  بموجب قرارداد اجاره مزبور ھمھ سالھ نصف عایدات خالص مط

ھزار تومان، درسال سوم  ۱۵۰ھزار تومان، در سال دوم  ۱۰۰کذشتھ مستاجر متعھد شده بود درسال اول بھره برداری  مبلغ 

 ۵۰۰ھزار تومان واز سال ششم ببعد ھمھ سالھ  ۳۰۰ھزار تومان،درسال پنجم  ۲۵۰ھزار تومان، درسال چھارم  ۲۰۰

اردیبھشت ماه   ۱۲ھزارتومان بھ دولت ایران بپردازد. اما وانیتسف ھم نتوانست بھ تعھدات خود عمل کند و اجاره وی در

 )۷میالدی  فسخ گردید و اموال و دارائی شرکت او در مقابل طلب دولت توقیف شد.( ۱۹۲۱مھ  ۲ش/ ۱۳۰۰

 

ً بھ دولت ایران  وراث گئورگیا ستپانوویچ لیانازوف کھ بھ فسخ اجاره نامھ خود اعتراض داشتند در خالل این مدت مرتبا

شکایت داشتند و ادعای خسارت می کردند و سرانجام قرار می شود کھ اختالف بین ایران و ورثھ لیانازوف بھ  حکمیت 

نصرالھ  مراجعھ شود. ذکاءالملک فروغی رییس وقت دیوان عالی تمیز و دکتر ولی الھ نصر رییس وقت ثبت اسناد و حاج سید

تقوی مدعی العموم وقت دیوان عالی تمیز بھ عنوان حکم ھای ایران برگزیده شدند  و دو نفر روس ھم از طر ف ورثھ 

 ۱۹۲۲ش/ھ  ۱۳۰۱لیانازوف بھ عنوان حکم تعیین  شدند و شروع بھ  رسیدگی بھ دعاوی دو طرف کردند.  حکم ھا در آبان 

سالی کھ  ۸ان رأی دادند .بھ موجب این رای بھره برداری ازشیالت برای مدت میالدی بھ نفع وراث مذکور  وعلیھ دولت ایر

سال دیگر برمدت قرارداد  ۷بھ انقضای قرارداد مانده بود  بھ وراث لیانازوف واگذار گردید  و بھ عنوان  جبران خسارت 

 افزوده شد.

 

 پی نویسھای بخش دوم
 
رودخانھ ھای حنوب دریای خزر و مخصوصا در ناحیھ گیالن برای بدام انداختن ماھیان شیالت جمع شیل و بمعنای سدی است کھ در عرض  -)۱(

خلیج میسازند. این اصطالح در اصل گیلکی  تدریحا بھ جای ماھیگیری  بھ  کاررفتھ ونام سازمانھای مسئول بھره برداری از ماھیان دریای خزر و 
 فارس ازآن گرفتھ شده است .

 
در تھران بچاپ رسیده درباره تاریخجھ ماھیگیری  ۱۳۵۷جلد دوم دائره المعارف فارسی کھ بسرپرستی او درسال غالمحسین مصاحب در  -)۲(

 دردریای خزر اطالعاتی جمع آوری کرده کھ با سپاسگزاری قسمت ھائی ازآن دراین مقدمھ نقل شده است.
 
. تیموری در سومین قسمت بخش سوم " (صفحات ۱۳۳۲. چاپ تھران "عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات درایران "تالیف ابراھیم تیموری  -)۳(

ببعد )   این کتاب  تحت عنوان "شیالت" اطالعات   سودمندی مستند بھ مدارک و اسناد  بھ دست میدھد کھ در این بخش از کارنامھ بخشھایی  ۲۷۴
 از آن با اظھار تشکر از مولف آمده است.

 
 ۲۹۰ن.ک. بھ تیموری ص –) ۴(



 
فریدون آدمیت درکتاب جالب "  اندیشھ ترقی و حکومت قانون"  سپھساالر کھ اطالعات مبسوطی  در باره رندگی و خدمات ارزنده  دوران –) ۵(

نوشتھ است کھ سپھساالر   ۱۲۸صدارت او بدست میدھد  ھیچ اشاره ای بھ موضوع شیالت ندارد . او درچدین جا در این کتاب و از جملھ در صفحھ 
 مان صدارت مواجب نکرفت"."حتی بھ ز

 
 کتاب تیموری مندرج است.۲۹۵-۲۹۳–) مصالحھ نامھ و قرارنامھ در صص ۶( 
 
  ۳۰۵.تیموری  ص  ۱۵۷۳ن.ک.  بھ  غالمحسین مصاحب، ص  –) ۷(
 



 

 

 

 

 

 بخش سوم

 
 قرارداد ماھیگیری ایران و شوروی

 وملی شدن شیالت ایران
 

وروی کار آمدن دولت نوپای اتحاد جماھیر شوروی شوروی این کشور کوشش سعی کرد کھ با   ۱۹۲۱پس ازانقالب اکتبر

فوریھ  ۱۲۹۹/۲۶اسفند  ۸ایران،  مناسبات حسنھ برقرار کند و با قبول وامضای عھدنامھ مودت  -کشور ھمسایھ جنوبی خود

 )۱فصل جدیدی درتاریخ مناسبات دو کشور گشود . درفصل اول این عھد نامھ دولت شوروی رسما اعالن کرده بود:( ۱۹۲۱

 

نسبت بھ    -کھ بھ اراده کارگران و دھاقین این مملکت سرنگون شدند -"از سیاست جابرانھ ای کھ دولتھای روسیھ

ظر می نماید.دولت شوروی روسیھ تمام معاھدات و مقاوالت  و قراردادھاراکھ ایران تعقیب می نمودند قطعاصرفن

دولت تزاری تزاری روسیھ باایران منعقد نموده وحقوق ملت ایران راتضییع مینمود ملغی وازدرجھ اعتبارساقط 

 شده اعالن می نماید".

 

ه بودند یکی ازمصادیق آشکار ھمان "سیاست بااین کھ امتیازاتی کھ روسھادردوران قاجاردر شیالت ایران بھ دست آورد 

جابرانھ و استعماری" گذشتھ بود، معھذا بھ خاطر اھمیت خاصی کھ شیالت ایران برای اقتصاد روسیھ داشت  شورویھا 

درمذاکرات عدیده ای کھ با مقامات ایرانی داشتند  حاضربھ ھیچگونھ گذشتی درمورد شیالت  نشدند . در فصل چھاردھم  

با صراحت   " اھمیت شیالت بحر خزر برای اعاشھ روسیھ " مورد تصدیق قرار کرفتھ است . متن ماده مزبور بھ  عھد نامھ

 شرح زیر است"

  

 (تاکید از نکارنده است) دولت ایران  پس  از انقضای "با تصدیق اھمیت شیالت سواحل بحرخزر برای اعاشھ روسیھ         

 لی خود نسبت بھ شیالت مزبوره حاضراست کھ با ا داره  ارزاق جمھوریت اتحادی اشتراکیاعتبار قانونی تقبالت فع         



 شوروی روسیھ قراردادی درباب صید ماھی با شرائط خاصی  کھ تا آن زمان معین خواھد شد منعقد نماید. ھمچنین       

 دولت ایران حاضراست کھ با دولت شوروی روسیھ داخل مطالعھ وسایلی کھ حالیھ نیز تارسیدن موقع شرائط مذکوره        

 در فوق امکان رساندن مواد شیالت مزبوره رابھ روسیھ درنظرادارات ارزاق جمھوری اشتراکی روسیھ تامین نماید        

 بشود."       

 

م عھد نامھ ایران و شوروی کمیسیونی مرکب از نمایندگان دو کشور تشگیل گردید ولی بھ بھ منظور اجرای فصل چھاردھ

علت اختالف نطر دو دولت کمیسیون نتوانست تصمیمی اتخاذ کند. شورویھا میل داشتند شیالت را اجاره کنند ولی ایران مایل 

سرمایھ گذاری مساوی ھر دو طرف  برای بھره  بھ اجاره دادن نبود و پیشنھاد می کرد یک شرکت مختلط ایران و شوروی با

اکتبر  ۸/ ۱۳۰۰مھر  ۱۶برداری از شیالت تشکیل شود . چون مذاکرات بھ بن بست رسیده بود نمایندگی شوروی در تاریخ

پیشنھاد کرد تااتخاذ تصمیم نھایی مورد قبول دو طرف،  قرار موقتی داده شود کھ فرآورده ھای شیالت بشوروی   ۱۹۲۱

 ۱۹(  ۱۳۰۰اسفند  ۲۸شود  ودولت ایران با این تقاضا روی موافق نشان داد . طبق تصویب نامھ ھییت دولت مورخ  فروختھ

 ) ایران موافقت نمود محصوالت شیالت بھ قیمت عادلھ بھ شورویھا فروختھ شود.۱۹۲۲مارس 

 

ماترک لیاناروف را  ۱۹۲۲نوامیر  ۱۳۰۱/۱۶آبان  ۲۴درھمین ایام  وراث لیانازوف کھ بھ سن بلوغ رسیده بودند در تاریخ 

ً مارتین لیانازوف یکی از وراث  کلیھ سھام خودرا بھ اداره موسسات صیادی دولت اتحاد  بین خود تقسیم کردند ومتعاقبا

جماھیر شوروی واگذار نمود. دولت شوروی  کھ بدین ترتیب مالک حقوق ورثھ لیانازوف شده بود ، قرار موقت را برای 

چھاردھم عھد نامھ کافی نمی دانست و مکرارا از دولت ایران خواستار اقدامی جدی بود . در اواسط سال  اجرای فصل 

 ۸مذاکره بین نمایندکان دوکشوردرباره شیالت باردیگر شروع  شد وسرانجام منتج بھ امضای قراردادی شد کھ در ۱۳۰۶

راخان قایم مقام  کمیسریای امور  خارجی شوروی و علیقلی بین نمایندگان دودولت ، لئون کا ۱۹۲۷اول اکتبر /۱۳۰۶مھر ماه 

ماده و بھ زبانھای  ۲۱.این قرارداد در  )۲.(خان انصاری وزیرامورخارجھ ایران،درمسکو بھ امضا رسیده است 

 )۳(فارسی،روسی و فرانسھ تنظیم و امضا شده است. خالصھ ا ھم مضامین آن بھ شرح زیر است.

 

 ایرن و شورویایجادشرکت مختلط  -الف

قبالبھ  -دولتین ایران و شوروی یک شرکت مختلط تجارتی و صنعتی تشکیل میدھند وامتیازصید ماھی درآبھای ایران راکھ 

سال است. مرکز  ۲۵از طرف دولت ایران بھ این شرکت واگذارمیشود. مدت قرارداد  -برادران  لیانازوف داده شده بود

 نفراز شوروی) آنرا اداره میکند.  ۳نفرازایران و۳نفری ( ۶ه شرکت در تھران است و یک ھیئت مدیر

 

  حرام و حاللماھیھای  -ب

)درحوزه امتیاز متعلق بھ کمپانی است و صیادان آزاد و صیادان کمپانی آنھارا باید بھ قیمت ۴تمام ماھیھای بی فلس ( حرام ) (

بھ کمپانی بفروشند. تمام ما ھیھای با فلس(حالل) کھ  ھایی کھ قبال برای دوره ھای معینی از طرف کمپانی برقرارمیشود



ممکن است بھ توسط صیادان آزاد و صیادان کمپانی صید شود متعلق بھ خود آنھاست و آنھا میتوانند بھ ھر کس کھ میل داشتھ 

 قرارداد). ۳باشند بفروشند و منجملھ ھم بکمپانی .(ماده 

 

 حق االمتیاز و تقسیم سود -ج

کھ شرکت مختلط سالیانھ بھ ایران می پرد ازد عبارت است از مبلغ ھشتاد ھزار تومان از عایدات مطلق  بھ حق اال متیازی 

کمپانی محسوب می شود.  خالصکھ بعد از وضع مخارج ادازی وبھره برداری عایدات   کمپانیعایدات  بقیھاز %۱۵اضافھ 

 ۷(موادھ بین طرفین (ایران و شوروی) تقسیم خواھد شد. شود بالمناصف کھ از عملیات شرکت  حاصل می  تمام منفعت خالص

  قرارداد) ۸و

 

 انقصای قرارداد و انحالل شرکت مختلط -د)

عھدنامھ مودت ایران و  ۱۴طبق ماده چھارم قرارداد ،پس ازانقضای مدت قرارداد تعھدات دولت ایران ناشی از فصل 

مایل بھ تجدید قرارداد نباشد شرکت مختلط شیالت منحل خواھد شد. شوروی خاتمھ یافتھ محسوب میشود و اگر دولت ایران 

سال شیالت بحرخزررابھ مالک  ۲۵امادولت ایران متعھداست کھ پس ازانقضای قرارداد در صورت عدم تجدید آن تا مدت 

   )۵(دیگر یا اتباع آنھا واگذار ننماید  ونیز متخضص بیگانھ برای اداره شرکت استخدام نکند.

 

برای تصویب بھ مجلس شورای ملی داده شد وپس از شور در کمیسیونھا ی مربوطھ بھ تصویب  ۱۳۰۶مھر  ۸اد  قرارد

رسید.  این قرارداد بھ نظر برخی از محققین منافع ایران در دریای خزررا  بھ طور کامل  استیفا نمی کرد و بعضی از 

د کھ  دولت ایران  با توجھ بھ ھمھ جوانب امر، مخالفت با این نمایندگان مجلس با آن موافق  نبودند .اما چنین بنظر می رس

قرارداد را بھ صالح ایران تشخیص نمی داد. ایران کھ سر سختی روسھا را در باب شیالت تجربھ کرده بود، بھ مصلحت 

کند .رضا شاه کشورنمی دانست کھ با رد کردن  قرارداد ماھیگیری سدی درسرآغازمناسبات بادولت نو بنیاد شوروی ایجاد 

کھ بھ تازگی بھ سلطنت رسیده بود  وبا وضع اقتصادی بسیار نامطلوب و نا بسامانیھای عدیده ای روبھ رو بود، بھ درستی 

تشخیص داده بود کھ با عدم امادگی ایران برای اداره صنعتی مانند خاویاردرآن تاریخ بھتراست درکار ماھی وخاویارچندی 

 ضمن تحصیل درآمدی برای کشور، تجربیات الزم را ھم برای مدیریت خاویار کسب نماید. با شوروی ھمکاری نماید تا 

  

با توجھ بھ خطوط اصلی سیاست کشور متبوعھ اش با ھرنوع  کھ ازابتدا   Sir R. Cliveوزیرمختار وقت انگلیس درتھران 

را درتھران دقیقاً تعقیب می کرد، متن فرانسھ نزدیکی ایران واتحاد جماھیر شوروی مخالف بود وتحول مناسبات این دو دولت 

برای اطالع وزیر خارجھ انگلستان بھ لندن فرستاده ودر  ۱۹۲۷اکتبر ۲۱را بھ پیوست گزارشی در ۱۹۲۷قرارداد اول اکتبر 

آن ) " شاه تمایل خود را برای تصویب این قرارداد ابراز داشتھ و اکثریت و کال نمی توانستند از۶بخشی از آن نوشت :(

سرپیچی کنند." او در بخش دیگری از این گزارش ، بھ شایعاتی کھ از چند منبع شنیده ، اشاره کرده و میگوید " شایع است 

کھ روسھا برای سھولت تصویب قرارداد درمجلس پولھائی خرج کرده ووعده داده اند بعدازتصویب مبالغ بیشتری بدھند. رقم 

 یشود کھ البتھ نمیتوان صحت یک چنین شایعاتی را  تضمین کرد.ھزارپوند)شنیده م ۴۰یکصد ھزارتومان (



 ۱۳۳۱بھمن ماه ۱۱پایان یافت ودولت ایران در تاریخ شنبھ  ۱۳۳۱امتیاز شرکت مختلط شیالت ایران و شوروی دراواخر سال 

ملی  اعالم کرد .  ) انحالل این شرکت را بھ نمایندگان شوروی اعالم داشت و شیالت ایران را۱۹۵۳ژانویھ  ۳۱(برابر با 

لایر ارزیابی شد وبین  ۱۵�۸۸۰۱۴۳۰۲اموال منقول وغیر منقول و موجودی نقد شرکت مختلط ایران و شوروی  بھ مبلغ 

).سرمایھ شرکت ھشتاد ملیون لایر است کھ بھ ھشت ھزار سھم ده ھزار ریالی تقسیم شده ۷ایران و شوروی تنصیف گردید .(

 وتمام آن تعھد و نصف آن پرداخت شده است. ،کلیھ سھام شرکت با نام  باشد

 

بھ امضای دکتر مصدق رسیده است.  ۱۳۳۲مھرماه  ۶ماده  در تاریخ  ۳۳ا سنا سنامھ شرکت سھامی شیالت ایران مشتمل بر 

 امضا کرده است . ۱۳۳۱دی ماه  ۳۰دکنر محمد مصدق این اساسنامھ قانونی را  بر اساس قانون تمدید اختیارات مورخ 

 ه اول این اساسنامھ قانونی مذکور شده: درماد

 "برای صید ماھی و تھیھ محصوالت مربوط بھ صنعت ماھی و حفظ و ازدیاد نسل ماھی  وایجادکارخانجات و انجام         

 ھر گونھ امور بازرگانی و معامالت مجاز مربوط بھ صنعت  ماھی در حوزه دریای خزر، شرکت سھامی بھ نام         

 شرکت سھامی شیالت ایران تشکیل میشود."          

 اساسنامھ  تصریح گردیده  کھ   ۳۱در ماده 

" صید در دریای خزر و کلیھ رودخانھ ھای حوزه بحر خزر ومردابھای پھلوی وخلیج گرکان بھ شرکت سھامی شیالت         

 ایران واکذار می شود"

 

 پی نویسھای بخش سوم
 
 ۱۳۷۳ا مناطقی از آسیای مرکزی. اداره انتسارات . اسناد دفتر مطالعات بین المللی وزارت خارحھ. سال اسنادی از روابط ایران ب -)۱(
 
ماده راجع بھ ماھیگیری بین  ۱۷بھ قرار گزارش سررابرت کالیو وزیر مختار انگلستان در تھران بھ وزارت خارجھ انگلستان، قراردادی در  -) ۲(

توافق قرار گرفتھ بود و دولت آن را برای تصویب بھ مجلس شورا داده بود ولی مجلس پنجم در آخرین جلسھ حاضر شوروی و ایران در تھران مورد 
     بھ بحث درباره آن نشد.ر.ک.بھ:

F.O. 371/1/17290. Sir Robert Clive to Dir Austin Chamberlain, Oct, 21, 1927                                            
 
 متن فارسی قرارداد راھمکارم پرویز مھاجر با مراجعھ بھ ورارت امورخارجھ  درتھران تھیھ کرده و برایم فرستاده است. -)۳(
 
درزبان انگلیسی است. در متن فارسی در برابر   unclear fishدر متن فرانسھ بھ کار رفتھ کھ برابر با اصطالح   ”non placé”اصطالح -)۴(

 رام)و در مقابل ماھیھای با فلس (حالل) ذکر شده است.ماھی ھای بی فلس(ح
 
 بھ کتاب  گیو میر فندرسکی  بھ شرح زیر مراجعھ شود: -)۵(

Guive Mirfendereski: A Diplomatic History of the Caspian: Treaties, Diary Other Stories.          
   New York, Palgrave 2001                                                                                                                   

 
)۶ (–Sir R. Clive     وزیر مختار انگلستان در تھران گزارش مبسوطی در زمینھ این قرارداد و سوابق آن را برای اطالع وزیر خارجھ انگلیس

 و مجلدات دیگر برای مطالعھ در اختیار عموم قرار دارد.  F.O. 371/17290رجھ اتگلیس فرستاده است کھ در بایگانی اسناد وزارت خا
 
  ۱۲۹۷۲لغت نامھ دھخدا. جلد نھم ص  -)۷(
 



 

 

 

 

 
 چھارمبخش 

 مسئلھ ماھی و ماھیگیری در دریای خزر

 
در ش��یالت  با آن مواجھ ش��دم، ھمانطور کھ نخس��ت وزیر ھم توجھ داده بود، گرفتاریھائی بود کھ در  کار مش��کلی کھ درآغاز

این  وضع بھ صورت یک مسئلھ  روز درآورده بود. ھ و رودخانھ ھا پیش آمده و ماھی  را ب امر ماھی گیری در دریای خزر

 کاھش فوق العاده تولید ماھی از  طرف دیگرسرچشمھ می گرفت . اضا ازیکطرف وقت انھ طور خالصھ ازافزایش روز

 

ش مص��رف ماھی یدراین بخش ض��من بررس��ی این عوامل خواھیم دید چگونھ توس��عھ اقتص��ادی و افزایش جمعیت س��بب افزا

وارد ش����ده بود  ھایی کھ بھ ذخایر کش����ورنزیا بود.رویھ  ش����ده  بیھای  موجب گرانی نرخ و بیش����تر ش����دن ص����ید در نتیجھو

ھ ب ھا و تمھیداتی کھ ازطریق ممنوعیت و محدودیت ص���ید برای حفظ ذخایر اه  بھ تش���ریح چاره جوییگبرخواھیم ش���مرد وآن

 چگونھ شرکتھای تعاونی ماھیگیران دریای خزر بوجود آمد.  و کار برده شد توجھ میکنیم وخواھیم دید چرا

 

 افزایش مصرف ماھی  —)۱(

ونکی افزایش  مصرف ماھی در سالھای مورد بحث  بپردازیم، بھ نظرم الزم است در اطراف گپیش از آن کھ بھ بررسی  چ

تا روشن گردد چرا ایرانیان درگذشتھ ماھی خور بار نیامده  طور کلی مختصر توضیحی داده شودھ سوابق مصرف ماھی  ب

 ماھی بھ سبد غذای روزانھ آنان راه یافت. بودند و چگونھ وازچھ زمانی

 

کنند، در گذشتھ ای نھ چندان دور،  رودخانھ ھا و مناطق مجاورزندگی  می و بحز کسانی کھ درکناردریا ھا انیان،ریامتاسفانھ 

قلیمی اکثر نقاط سریع الفساد بودن ماھی و شرایط ا عدد داشتھ است.تاین امر علل م با این ماده مھم غذایی آشنایی نداشتھ اند.

جملھ این  توان از امکانات حمل ونقل و نگاھداری  را می دور بودن مراکز مص�����رف از مناطق ص�����ید، نبود راه و کش�����ور،

آگاھانھ مصرف  ی وغفلت پیشنیان را ھم باید بخاطر داشت. درایامی کھ ما ناگفقر ھمھ جانبھ  کشور و عقب ماند عوامل کرد.



دریای خزر را برخود شرعا حرام کرده بودیم، ھمسایھ ما در دریای خزر راه ترقی و توسعھ را می بیش از نیمی از ماھیان 

پیمود.  روس��یھ، بھ ش��یالت ایران دس��ت انداختھ، با تدارک  وس��ایل حمل ونقل دریا یی و زمینی مناس��ب ماھی ایران را بدس��ت 

 ۸عھدنامھ مودت   ۱۱در فص���ل  در س���الھا بعد، مص���رف کنندگان  روس در ش���ھرھای دور و نزدیک میرس���انید.  تاکیدی کھ

) ایران و شوروی بھ  "اھمیت شیالت بحر خزر برای اعاشھ روسیھ" شده ، در واقع اشاره  ۱۹۲۱فوربھ  ۲۶(۱۲۹۹اسفند 

 ای بھ ھمین معنی است.

  

امکان توزیع  ،یلکردند بعلت نبود راه و وس�������ا رودخانھ ھا ص������ید می یای خزر وردر کرانھ ھای د کھ یران ایرانیگماھی

کشتیھای روسی  برای  زاستفاده ا ماھیھای  صید شده را با بودند  ناچار و  نداشتند خود ماھیھای صید شده را در داخل کشور

یخ بھ قطعاتی از زمان و در البالی  میزان اندکی از آن  با وس�ائل نقلیھ نامجھزآن و فقطبفرس�تند فروش بھ ش�ھرھای روس�یھ  

رس����ید.  بدس����ت معدودی از مردم ش����ھرھای ش����مالی و طبقات مرفھ س����اکنان پایتخت می و ش����د ل حمل مینقاط  نزدیک داخ

یخ زده در ایران گدش��تھ رایج وس��یلھ ای برای انجماد و نگھداری ماھی نبود. و اص��وال مص��رف ھیچ ماده غذایی  س��ردخانھ و

اشرافی تلقی میشد. در بعضی از خانواده ھای قدیمی نوع غذای لوکس و  ماھی سفید درواقع یک چھ بسا حرام می بود. ،نشده

سفید و  آنھم بھ مناسبت عید و بار مرسوم بود  کھ در سال یک سفید و یک ماھی گنوروز یک عدد ماھی  اھی ھم  یک ماھی 

و شامات ت بااد داشتھ باشیم در آن دوره ھا، شھروندانی کھ عازم زیارت خانھ خدا و یا عتھ یدودی برسرسفره داشتھ باشند. ب

را بھ بندر انزلی  زحمت خودھ و یا کش��ورھای دیگر بودند، راه س��فرش��ان بھ خارج از ایران  معموال از طریق روس��یھ بود. ب

رفتند و از آن شھر راھی مقاصد مورد نظر میشدند. ایرانیھا ھنوز استفاده از نیروی  رساندند واز آنجا باکشتی بھ باکو می می

ند. مراکزی در اطراف ش���ھر تھران و بعض���ی از ش���ھرس���تا نھا  بنام "یخچال"وجود داش���ت  کھ در برق را تجربھ نکرده بود

در تابس��تان دراختیار مص��رف   یخ راکردند، وقطعات کوچک و بزرگ  طور طبیعی یخ تھیھ میھ زمس��تان بماھھھھای س��رد 

 )۱.( دادند کنندگان قرار می

 

 گیرفت کھ نیاز محلی و حدی انجام می ص����ید در کرانھ ھای جنوبی تاداخل کش����ور نداش����ت. ھ عا راھی ببماھی جنوب ھم ط

، یا رس��اندند کرده خود بھ مص��رف می کزیر آفتاب خش�� ص��یادان ماھیھای فروش نرفتھ را در مناطق نزدیک را تامین  کند.

 فروختند. می

 

ظاھر ش�����د. اس�����تفاده از وس�����ایل راه تدریجا   ویژه در زمینھ ھای  برق وھ نتایج اص�����الحات عمرانی ب ۴۰و ۳۰دردھھ ھای 

فروش���گاھھا و منازل  نگاھداری ماھی در وازجملھ امکان عرض���ھ و یعا  رایج ش���دس���رکند  متعددی کھ با نیروی برق کارمی

ادی کش���وروس���طح درآمد  ھمزمان با این تحوالت، جمعیت پایتخت و ش���ھرس���تانھا  افزایش یافتھ و وض���ع اقتص��� فراھم گردید.

 ماھی س��روکاری نداش��تند، یا بھ ندرت آن را بھ بھبودی گذارده بود.  کس��انی کھ درگذش��تھ با دم روروھی از مرگوطرز تغذیھ 

در تغذ یھ خود و فرزندانشان  ، حاال ماھی خور شده بودند و از وجود پروتئین درانواع ماھیان و اھمیت آنمصرف می کردند

البتھ  نشانھ ای از یک دگرگونی مثبت در ماھی در سبد غذایی مردم بیشتری راه پیدا کرده بود کھ  . بدین ترتیبداشتندو گگفت

و  ش���دت کاھش یافتھ بودھ اما این تحوالت تص���ادفا در ایامی اتفاق میافتاد کھ ذخایر دریای خزر ب .بود زندگی مردم کش���ور ما



دگان ھنوز با ماھی جنوب خو ننولی ذائقھ مص��رف ک  دا یافتھ بودراه پی جوابگوی تقاض��اھا نبود. ماھی جنوب کم کم  بھ بازار

 می دویدند. شمال  دمردم ھمچنان بھ دنبال ماھی سفی و نگرفتھ بود

 

 کاھش میزان صید –) ۲(

 

ویژه ماھیان ھ و ب آمار وارقام تولید نش�����انگر افت قابل مالحظھ انواع ذخایر دریای خزرھ گزارش�����ھای مش�����روح و مس�����تند ب

 .دوران فعالیت شرکت مختلط ایران و شوروی اغاز شده وھمچنان ادامھ پیدا کرد بود. این کاھش ھمزمان با استخوانی

 

ذخایر و بھ ویژه نس��ل ماھیان خاویاری بودند. آنان اعالن خطر کرده بودند کھ کارش��ناس��ان ذخایر از ھمان ایام نگران وض��ع 

در معرض مخاطره جدی قراردارد. برخی ازانواع  ،دریای خزرای  دیناسورھسل تاریخی ننسل ماھیان استورژن، باقیمانده 

ھ در س�����الیان کمراحلی از انقراض تدریجی را طی می کنند. از بلوگا ( فیل ماھیان )  زاھیان بھ کلی نابود ش�����ده، بقیھ نیاین م

ه بودیم، دیگر اثری باقی خوانده و یا از ص���یادان کھنس���ال ش���نید گذش���تھ در این آبھا ص���ید می ش���د و توص���یف آن را در کتابھا

متر ذکر  ۶کیلو گرم و طول قامتش��ان را تا  ۱۴۰۰آنھا را تا  نس��ال عمر می کردند، وز ۱۵۰تا  ۱۰۰نیس��ت. این ماھیان بین 

  )۲(.ارد دوجود نوحش ی در حیات رھیچ امیدی بھ بقای نسل ماھیان خاویا" کارشناسان  محیط زیست  رکرده اند. بھ نظ

 

سناتور دکتر پاسخ پرسش در  بحث در این کارنامھ، تولید ماھیان استخوانی ھم کاھش فوق العاده ای داشت.ذر سالھای مورد 

دی  ۱۱ھویدا وزیر دارائی در جلسھ ، وضع شیالت در شمال و جنوب کشورھ امیر حکمت از دولت حسنعلی منصور راجع ب

 )۳. (مجلس سنا  چنین توضیح داده است ۱۳۴۳ماه 

 

ن رسیده و ماھی ت۱۰کمترازھ ب ۱۳۴۲تن بوده در سال  ۱۷۵درحدود  ۱۳۳۵-۳۶ی کپور کھ در سال "... صید ماھ  

تن رسیده است.طبق آمار ھای موجود صید  ۱۷۲در سال گذشتھ بھ  ، تن داشت ۲۰۶۶سال تولیدی بیش ار  سفید کھ در ھمان

-۱۳۱۹صید این ماھی در سال بھره برداری درحالیکھ میزان ، بود  در سال تن ۴۱۷سال گذشتھ   ۵متوسط ماھی سفید در

است کھ  قدریھ ب کلمھ و سیم ،سوف، تن بوده است . میزان کاھش تولید در برخی از ماھیھا مثل آزاد  ۵۸۲۲بالغ بر ۱۳۱۸

 .نگرانی شده است"  باعث

 

را س�بب کاھش تولید عوامل متعددی   ،ماھی ھمکاری نزدیکی داش�تند ھ درزمینھ حفظ ذخایرککارش�ناس�ان ایرانی و ش�وروی 

 رویھ است.  میدانستند کھ  مھمترین آنھا  تغییر شرائط طبیعی در حوزه دریای خزر، آلودگی آب دریا و افزایش صید ھای بی

 

 

 

 



 تنزل سطح آب دریای خزر–الف 

 

ست .کاھش سطح آب  سطح آب دریای خزر در یک سال گذشتھ دستخوش نوسانات حیرت انگیزی بوده ا از  این دریا  صد 

س���انتی متر  ۱۵۰بحث در این کارنامھ ادامھ داش���ت و بحدود  ش���مس���ی تدریجا آغاز ش���ده، ھمچنان در ایام مورد ۱۳۰۵س���ال 

اراضی  "زمین ھا  است. این اراضی کرانھ ای متصل شده و بھ  رسیده بود. در نتیجھ این کاھش قسمتی از دریا خشک شده 

ه، متعلق بھ دولت بھ تص��ویب مجلس��ین رس��ید ۱۳۴۶مرداد  ۲۵قانونی کھ در طبق  ش��ده و برنامگذاری  " مس��تحدثھ س��احلی ا

اصالح و تکمیل  رسیده، تصویب بھ  ۱۳۵۴تیر ماه  ۲۹ تاریخ  کھ دردیگری موجب  قانون ھ این قانون ب شناختھ شده است.

 )۴( .شده است

 

ھمانطور کھ   ی،  زیان آوربود،نقص���ان  س���طح آب دریای خزر، برای اقتص���اد ھر دو کش���ور س���احلی وقت، ایران و ش���ورو

ریات متفاوتی ظ. در باره علل کاھش ن) ھم خس��ارات فراوانی ببار آورده اس��ت۵در س��نوات اخیر( افزایش س��طح آب این دریا

تا در این باب چاره اندیش��ی ند  گرد آمد در ھمان ایام  کارش��ناس��ان ش��وروی در ھش��ترخان  (یاحاج طرخان) ش��ده اس��ت.ابراز 

نام دیمتروف یا بھ طرحی بود کھ از جانب یک کارش�����ناس روس�����ی  ، کھ دراین اجالس مطرح ش�����د طرح ھائیکنند. ازجملھ 

دو رود بزرگ ش��وروی از  دریای خزر   کھ قس��مت اعظم آبن ایھ در طرح خود با توجھ ب او دیمیتریوف عرض��ھ ش��ده بود. 

شنھاد کرده بود برای تحت کنترل در آورشود، تأمین می (ارس و اورال) دن سطح آب دربخش باال دست این دریا، سدی از پی

دریا  را  از پایین  دس����ت  آن جدا کند و معابری ھم برای  عبور کش����تیھا  ۳/۱غرب احداث ش����ود بنحوی کھ حدود ھ ش����رق ب

. امکان  اجرای چنین طرح  عظیمی کھ درتاریخ سد سازی سابقھ نداشت، از ھمان ابتدا مورد تردید شودوماھیان  پیش بینی 

احداث آن برای کرانھ  اصوال ،بسیاری ازکارشناسان بود .عالوه بر ھزینھ ھای گزافی کھ عملی کردن این طرح  دربرداشت

گرفت،  بس������یار زیان آور و  ھای جنوبی دریای خزر، کھ بخش عمده ای از س������رزمینھای ایران و ش������وروی را دربر می

تقدیر کارشناسان  شوروی آنرا طرحی غیرعملی ھر ) و بھ ۶شت(موازین حقوق بین المللی مطابقت ندا بود وبا خطرناک می

در گذشتھ  ظاھرا است. جاد کانالی میان دو دریای سیاه ودریای خزریر دیگری ھم درآن زمان مطرح بود اشمردند. ظاھرا فک

 دریاھای سیاه و خزر و آرال  بھم متصل بوده اند. ھای دور،

 

 سایر عوارض زیان بخشپیدایش  ب: تقلیل مراکز تخم ریزی و

 

این امر صدمھ فراوانی بھ مراکز  و سبب خشک شدن تعدادی از انھار وتاالب ھا شده بود کاھش سطح آب دریای خزر مآالً 

 است .تخم ریزی ومحیط زیست  آبزیان زده 

 

ای ماھیان زیان درن کشورھم برو مزارع کشاورزی م عالوه بر شرائط نامساعد طبیعی فوق الذکر معدودی از صنایع نوپا

 آزمایشھای شد. سرازیرمی رودخانھ ھاھ بود. ازجملھ این عوامل فاضل آبھائی بود کھ ھمراه با فضوالت کارخانجات ب آور



علت فاضل ھ ب عبور می کندداد کھ آب رودخانھ ای مثل  رودخانھ چالوس کھ از کنار شھر چالوس  البراتوار شیالت نشان می

 ه کرده بود.شدیدا آلود را، محیط زیست آبزیان این رودخانھ سرازیر استھ سازی چالوس بآبی کھ از کارخانھ فیبر 

 

در بعضی از مراکز کشاورزی جدید التأسیس، باالخص در استان گرگان (گلستان امروزی) کھ آب برداری ازرودخانھ ھا با 

ی (از قبیل نصب توری و احداث حوضچھ) پمپ ھای آبیاری درھمان اوان  رایج شده بود، بھ علت عدم رعایت مالحظات فن

پمپ ھای آبیاری ماھیھای شناور در آب  رودانھ ھا را مکیده و موجب اتالف آنھا در مزارع میشدند کھ البتھ برای رفع این 

ضرر سازی این مراکز اقداماتی آغاز شده،  لوایح قانونی در دست  نواقص با ھمکاری با سازمانھای دولتی مربوط برای بی

 ظیم بود. تن

 

 : معضل الیروبی مرداب انزلی پ

 

مرداب انزلی یکی از عمده ترین مراکز پرورش انواع آبزیان دریای خزر اس����ت ولی متأس����فانھ رش����د علفھای ھرزه در این 

 از آغاز ملی شدن شیالت، است ، اختالالتی بھ وجود آورده رای محیط زیست ماھیان ضرورت داردمرداب در شرایطی کھ ب

 ه است.، ھیچگاه عملی نشداستطرح الیروبی مرداب ھمواره مطرح بود ولی اجرای آن  کھ مستلزم  صرف ھزینھ  گزافی 

اخیر ش��یالت از قول یک مقام رس��می خواندم  کھ الیروبی مرداب انزلی پس از گذش��ت س��ا لیان س��الھای دریکی از نش��ریات 

طرحی کھ کارش��ناس��ان روس��ی در گذش��تھ برای  بھبود وض��ع در باقی اس��ت. دراز ھمچنان بھ ص��ورت یک معض��ل حل نش��ده 

،  نوش�����تھ بودند از وجود این  ماھی کردهوجود یک نوع ماھی علفخوار در دریای خزراش�����اره ھ مرداب  تھیھ کرده بودند،  ب

حد رشد ھ ب شده بود  این ماھی وقتی گفتھتوان برای از بین بردن علفھای ھرزه مرداب استفاده کرد. دراین طرح  علفخوارمی

ی ھزار بچھ ماھ ۲۰رای آزمایش کارآیی  این نظریھ سفارش خرید باندازه یک حیوان علف می خورد .ھ کامل رسید روزانھ ب

کھ شخصاً شیالت ھ ھنگام تحویل این بچھ ماھیھا ب یم. ک مؤسسھ معروف شوروی دادبھ یرا از این نوع ماھیھای علف خوار

سانتیمتر بود. ماھیھا در حوضچھ ھای مخصوص پرورش یافتند  و پس از رشد کافی   ۲۰طول متوسط آنھا حضور داشتم ، 

سایر ماھیان بود  سریعتر از  طوریکھ بعد از گذشت پنج ماه  کھ بتدریجا در مرداب رھا گردیدند.  رشد این ماھیان بھ مراتب 

یقیناً این  گرم ش��ده بود.  ۱۲۰۰س��انتی متر و وزنش بالغ بر  ۷۰دس��ت کار ش��ناس��ان افتاد، طول آن نزدیک بھ ھ یکی از آنھا ب

  گرفتار شده اند.ماھیھا ھم بھ تور صیادان 

 

 مقررات وسنن ماھیکیری در دریا و رودخانھ ھا - )۳(
 

ماھیگیری دردریای خزر و کلیھ رودخانھ ھای  ۱۳۳۲تیرماه  ۶ونی شرکت سھامی شیالت ایران مورخ نبراساس اساسنامھ قا

قانون  عھده شرکت  شیالت واگذارشده است.ھ ، بگلستان امروزی)( رکانگخلیج  و پھلوی ( انزلی فعلی)  حوزه آن و مرداب

 چگونگی بھره برداری ازاین منابع ملی شده دوسیستم متفاوت مقرر داشتھ است: مذکور درمورد

 مربوط بدان  عملیات دولت است وکلیھنحصار ااز خاویاردر برداری بھره و صیدماھی غضروفی(استورژن) -الف    



 گیرد. وسیلھ شیالت انجام میھ وعمل آوری و فروش راسا ب اعم از صید       

 ھ ب برداری از آن ذاری بھرهگنقش شیالت وا ند،شمار میروھ ب درمورد سایر ماھیان کھ ھمھ آنھا  جزو منابع ملی–ب          

  . بعبارت دیگر ھمانبرداری کنند هبا نظارت شیالت بھر صیدھ مربوط بخش خصوصی است کھ با رعایت مقررات ب    

 

 رایج بوده است.  دراین منطقھ و رودخانھ ھا است کھ ازدیر باز یستم اجاره دادن دریاس     

 

نین وسایل مجاز و چدر مورد  صید در دریا و رودخانھ ھا نظامات خاصی مقرر شده بود. فصول و مناطق مجاز صید و ھم

غیر مجاز و س��ایر نکات ص��ید و ص��یادی  در قوانین و آئین نامھ ھای مربوطھ مش��خص ش��ده و ماھیگیران موظف بھ رعایت 

 .آن بودند

 

بود و ھمھ  رفتھ شدهگر ظای مشخصی برای صید دستھ جمعی درناستان کرانھ ای ایران دریای خزر جایگاھھ ۳درھریک از 

اران اجاره داده رسوم برای یک فصل صید از طرف شیالت استانھا بھ مقاطعھ کن جایگاه ھا، طبق میسالھ بھره برداری ازا

اه ھا در اس����تانھا مش����خص ش����ده بود ولی  گاھی زیاد و یا کم میش����د. در اص����طالح محلی این جایگاھھای گمیش����د. تعداد جای

 رود "پره کشی"میگویند. کار میھ ) و روشی  را کھ ب۷ماھیگیری دستھ جمعی را "پره"(

 

یری میکردند. گدس������تھ جمعی ماھی طورھ بھ کارگیری ص������یادان حرفھ ای درمحل ب محلی بوده وبا مقاطعھ کاران عموما

ی عنو یران بص����ورت روزمزدی  یاگن ھزینھ ھا بود. حق الزحمھ ماھیتدارک وس����ائل ص����ید و تأمی مس����ئولیت  مقاطعھ کار

ھم در رودخانھ ھا طرف قرارداد ش��یالت لیدی بود. بعض��ی از مقاطعھ کاران مش��ارکت با مقاطعھ کاردرتقس��یم محص��والت تو

ھ و قدرتی پیداکرده و در اص���طالح محلی ب دس���ت داش���تند.  معدودی از آنان  ازاین راه نفوذ بودند وھم در کار ص���ید در دریا

روه در کلیھ مقاطعھ کاریھا گاین  نفر از سران ۵۲وری شده بود آنان "سّماک" میگفتند. برابر اطالعاتی کھ در شیالت جمع آ

 در دریا و رودخانھ ھا  مشارکت داشتند.

   

تعدادی  ،کارسختی  استدادند ولی چون پره کشی  ش ماھیگیران حرفھ ای محلی انجام مییعملیات پره کشی را درسالھای پ

در گروه ھای س���ھ  ارک وس���ائل وبرای تحص���یل درآمد بیش���تر با کاری کمتر خود با تد از آنان از این کار دس���ت برداش���تھ و

جای ماھیگیران حرفھ ای  ازکارگران فص����لی با ھ کھ بی دادند ماھیگیری روی آوردند و س����ماکان ھم ترجیح مھ چھارنفری ب

این طرف ھمھ س�الھ عده ای ازکش�اورزان منطقھ خلخال آذربایجان ھ ب ۱۳۳۰ در س�الھای آخر دھھ .دس�تمزد کمتراس�تفاده کنند

عنوان کارگران ھ کم کاری کشاورزان است ب معروف ھستند در فصل صید کھ مقارن با ایام بیکاری و یاسخت کوشی ھ کھ ب

داد عمقاطعھ کاران ت ۱۳۴۰ی اولیھ دھھ کرانھ ھا میآمدند. آمار موجود نش��ان میداد در س��الھاھ ص��ید بھ فص��لی برای اش��تغال ب

 کار پره کش���ی اجیر کرده بودند و دربعض���ی از مناطق ندرتابجای ماھیگیران حرفھ ای برای  کثیری از کارگران خلخالی را

 تراکتور برای پره کشی استفاده میکردند. شد کھ از دیده  می

  



معمول بود. اجاره داری در رودخانھ ھا ھم مثل مقاطعھ کاری  ھم براس���اس اجاره داری ای بھره برداری از ماھیان رودخانھ

ت ھرمحل  ھمھ س��الھ بھره برداری از ماھیان رودخانھ ھا رادر فص��ل مجاز ص��ید در دریا ش��غلی پر درآمد بود. ادارات ش��یال

مقاطعھ کاران محلی  اجاره میدادند.  درمورد رودخانھ ھائی کھ مال االجاره آنھا کمتر از یکص������د ھزار ھ از طریق مزایده ب

مطابق  تن این قرارداد ھای اجاره یکسان وتومان بود ادارات  شیالت محل مجاز بودند قرارداد اجاره را راسا امضا بکنند . م

برای اجرا بھ  ش���یالت اس���تانھا فرس���تاده میش���د. اگر میزان مال االجاره   نمونھ ای بود کھ  فبال در اداره مرکزی تھیھ میش���د و

 . شد  رودخانھ ای بیش از این مبلغ بود پرونده  امر برای اتخاذ تصمیم نھائی بھ ھیئت مدیره بھ تھران فرستاده می

 

 چھارمپی نویسھای بخش 
 

ً آو بودم یخچالھا را در خارج از ش�������ھر تھران دیده  نگارنده  یکی ازاین  –)۱( ی "یخچال"  عبارت از یک قطعھ زمین می آورم.  یادھ ب ن را  دقبقا
مناطق مختلف متفاوت بود) مش���خص���ھ آن دیواربلندی ش���ھر ھا و (این ابعاد در  .رض داش���تعمتر  ۳۰تا  ۲۰متر طول و ۸۰-۷۰بود کھ درحدود 

سنای طول زمین کھ در است ساختھ شده از خشت و کل   کردند و پس  در شبھای سرد زمستان  این محوطھ را  مملو از آب میبنا شده است. را
قطعات یخ دراین س�������ردابھا ی زیرزمینی کردند.   س�������ردابھای زیرزمینی در ھمان محل منتقل میھ ازانجماد کامل آب  قطعات یخ راخرد کرده ب

ویا فروش���ندکان  دوره گرد با چھارپایان آن را در مناطق  ی رفت.فروش مھ ماند ودر فص���ل گرمای تابس���تان درھمان مرکز ب ان محفوظ میچنھم
 مختلف شھر توزیع می کردند.

 
  

 ماھیان خاویاری را   ، وض����عیت۱۳۸۸در س����ایت س����یالت در اردی بھش����ت محمد پور کاظمی رئیس موس����س����ھ بین المللی ماھیان در ایران )  ۲(           
 نگران کننده و بحرانی" توصیف کرده است. " بسیار           

  
 ۱۳۴۳دی ماه  ۱۱روزنامھ کیھان، تھران  -) ۳(            

 
 سطح آب یا ھر نوع   زمینھایی کھ در نتیحھ پایین رفتن"ارا ضی مستحدث عبارت است از  ۱۳۵۴بند الف ماده ا قانون   برابر تعریف - )۴(   

 و در بند   ".ایجاد می شود  ظاھر و یا  نتیجھ پایین رفتن آب یا خشگ شدن تاالبھا جزایریا در جریان آب درکرانھ ھای دریا و دریاچھ ھا و            
 سطح آب در آخرین  بھ ارتفاع یکصدو پنجاه ساتنیمتر از  مستحدث دریای خزرخط ترازیست   عرض اراضی ساحلی فتھ شدهگ ۲الف ماده             
 .."۱۳۴۲نقطھ پیشرفت آب دریا در سال              

 
 تازه ای شده و بھ جای نوسات سطح آب دریای خزر وارد مرحلھ  ۱۳۴۰برای اطالع بیشتر باید یادآور شود کھ ازاواخر دھھ   -)  ۵(   

 در سنوات کذشتھ را جبران کرده  بلکھ سطح اب دریا  ازآنچھ در   رو بافزایش گذاشتھ بھ  نحوی کھ ، نھ تنھا نقصان سطح آب دریا کاھش             
 زیادی شده است. یترھم رفتھ و موجب خسارات البوده ،با ۱۳۰۵ سال            

   
  گزارش مبسوطی تھیھ کرده بودم . ی بھ کارشناسان فنی و حقوق مراجعھ  بررسیھائی نموده وبادرآن تاریخ نگارنده راجع باین طرح -) ۶(             
 ید جھ زیاتھائی برای ایران خواھد  داشت و برای مقابلھ با آنآمورد اجرا درھ دراین گزارش توضیح داده شده بود  کھ اگر این طرح ب             

 یرد.اقدامی باید انجام ک  چھ              
 

 توپوگرافی سواحل دریای خزر وشیب و عمق  باتوجھ بھ آن کار میرود توربزرک نخی است کھ طولھ ابزاری کھ دراین عملیات ب - )۷(              
 درھر پره در–در عملیات پره کشی  متفاوت است.  متر ۱۵تا  ۸متر وارتفاع آن ار  ۱۴۰۰متر تا  ۱۱۰۰توراندازی از   آب و منطقھ              
 دور از ساحل کھ دریا عمق پیدا   منطقھ ایھ باقایق برا  ین صورت است کھ پره  بھ ادارند. عملیات پره کشی   نفرمشارکت ۱۰۰حدود               
 وزن   کھ گوھای سبک  نحویھ میگسترانند ب  -موازات ساحل  ھصورت د یواری دردریا بھ ب  اّب  انداختھھ برند وآنرا ب کند می می              
  تعدادی از پره کشھا دریا سرپا نگھمیدارد .متعاقبا د یوار توری رادر  ماند و سفید یا رنگین تعبیھ شده درطول پره روی آب شناور می              

 پره تدریجا بصورت نیم دایره در میاید .  کشانند و می   طرف ساحلھ آنرا باخود بشناکنان  منتھی الیھ ھر دو سوی توررا گرفتھ و              
 کھ ھریک کوشھ ای از توررا بروی درحالیازھم فواصل معین ھ پره کشان ب روهگدو گروه نقسیم شده و در ھرھ ب   سپس پره کشان              
 ماھیانی کھ در پره گرفتار .میروند وآنقدر پیش میروند تا تمامی پره ازآب بیرون کشیده شود  اختھ اند بطرف ساحلدنا  دوش خود              

 شده اند محصول  کار پره کشان است .               
 
 
 
 
 



 
 



  
 
 
 
 

 بخش پنجم
 

 یران دریای خزرگایجاد شرکتھای تعاونی ماھی
 

عدم توازن فاحش بین عرض������ھ و تقاض������ای ماھی ،نظام ماھیکیری در دریای خزر رادجاراختالالت فراوانی کرده، این امر  

تعداد کسانی کھ بھ  رسبب افزایش بھای ماھی شده بود. ھرچھ تقاضای خرید ماھی افزایش می یفت  بھای آن باالتر میرفت وب

 طوز غیر مجاز ماھیگیری می کردند افزوده می شد.

  

مقاطعھ کاران،واس�طعھ ھاوھمھ دس�ت اندر کاران ماھی ازاین بازار گرم حداکثر اس�تفاده را می بردند وص�یادان غیر مجاز در 

اری کھ میتوانس������تند بکنند توقیف ھمھ جا بھ دریا و رودخانھ ھا ھجوم آورده بودند. مأمورین حفاظت آبھا در ش������یالت عمال ک

 شیالت رویھم تلنبارشده وواقعا حیرت آور بود.انبارھای وسائل توقیف شده در توروقایق ووسائل صیادی متخلفین بود.

 

درچنین ش��رایطی کش��یالت ناگزیربود س��ریعاً دس��ت بھ اقدامات مؤثری بزند  ونظام  جدیدی درکار ص��ید  بھ وجود آورد. اولین 

سطھ ھا و مقاطعھ کاران وماھیگیران غیرحرفھ ای ازدخالت در امور ماھیگیری گامی  کھ  شد  کوتاه کردن دست وا شتھ   بردا

 بود کھ  با اعالم ممنوعیت واکذاری اجاره دادن جایگاه ھای صید دستھ  جمعی بھ مقاطعھ کاران صورت پذیرفت .

 

ود. ضرورت ایجاد شرکتھای تعاونی ماھیگیران ، ھمزمان با تاآن تاریخ شرکت تعاونی در کارشیالت امری کامال بی سابقھ ب

اعالم ممنوعیت س��یس��تم مقاطعھ کاری طرف توجھ قرار گرفت . ض��وابطی کھ برای برقراری نظام جدید ص��ید در نظر گرفتھ 

گونگی ود.چصیادی اجازه صید داده ششرکتھای تعاونی عضو  حرفھ ایماھیگیران مبتنی بر آن بود کھ فقط بھ اصوالً  شده بود 

مس��تلزم بررس��ی ھمھ جانبھ ای بود و مدتی طو ل کش��ید تا این مقررات مربوطھ  اعض��اء و انتخاب  و ایجاد ش��رکتھای تعاونی

مطالعات انجام شد و مقدمات اجرای آن فراھم گردید. برخی از خطوط  اساسی کھ درآن تاریخ بھ ھتگام  تھیھ اولین اساسنامھ 

 یای خزردرمد نظر بود تاآنجا کھ بھ یاد دارم، بشرح زیربود:شرکتھای تعاونی ماھیکیران در

 ھای مجاز در سھ استان کرانھ دریا جایگاهحداکثربھ طورکلی تقلیل یابد وداد جایکاه ھای صید دستھ جمعی تع -الف 

 جایگاه باشد. ۳۰جمعا         

 دراختیار شرکتھای و  بھره برداری ازجایگاه ھا منحصرا گردد سیستم اجاره دادن و مقاطعھ کاری بھ کلی متروک  -ب        

 باشد.تعاونی  ماھیگیران ھمان منطقھ         



 شرکتھای  شرکتھای تعاونی  منطقھ ای خودرا کھ  دنماھیگیران حرفھ ای راتشویق کن شیالت استانھا -ج       

 کنند.بھ وجود آورند و برای  این منظوربھ آنان کمک فنی ومالی ب       

 .ماھیکیرحرفھای کسی است  کھ شغلش منحصرا ماھیکیری واعاشھ اوفقط از این راه تامین میشود -د       

 ھر شرکت تعاونی با عضویت یک صد نفر ماھیگیر حرفھ ای   موجودیت می یابد وبھ ھرشرکت -ه       

 فقط یک جایگاه صید واکذار می شود.       

 

نفر ماھیگیر حرفھ ای اجازه ص����ید در  ۳۰۰۰کھ با در نطر گرفتن وض����ع ذخایر،بھ حد اکثر  بھ طور خالص����ھ برنامھ آن بود

اس��اس��نامھ ش��رکت ھای تعاونی ماھیکیران دریای خزر تھیھ ش��د وباتص��ویب طول کرانھ ھای ایران در دریای خزر داده ش��ود.

 ھییت وزیران بھ مورد اجرا گذارده شد. 

 

شددر باره این اقدامات کھ برای  حفظ ذخ در بعضی از جراید از آن ولی  نکردی تبلیغھیچگونھ شیالت  شرکت  ایر انجام می 

ازآن تقدیر کردند.اماگروھی دست اندر کاران ماھی  کھ و ند " در برابراصالحات ارضی نام برد"اصالحات دریاییبھ عنوان 

. مقاطعھ کاران برای خود حقوقی در دریا و ه و اعتراض می کردندازاین جریان زیان برده بودند،با آن ش�������د یدا مخالف بود

رودخانھ ھا مطالبھ می کردند و حاضر بھ قبول تغییر شرایط نبودند، آنھا حاضر نبودند پره و لوازمی کھ روی دست آنھا مانده 

 منصرف سازند. ھابود بھ  شرکتھای تعاونی نو بنیاد بفروشندو سعی می کردند شیالت راازاجرای برنامھ 

  

دیگر ش�����یالت در  تامین  اعتبارات کافی برای کمک بھ راه اندازی و گردش کار جاری ش�����رکتھای تعاونی چنذی با از طرف 

اش����کال روبرو بود ولی بھ رغم ھمھ مش����کالت ،ش����رکتھای تعاونی ماھیگیران  تدریجا موجودیت پیدا کردند و بھ ھنگامی کھ 

تعدادی از آنھا مش����غول ماھیگیری بودند و در برخی از مناطق  ماموریت نگارنده در ش����یالت پایان  یافت در ھر س����ھ اس����تان 

دیگر نام نویسی ماھیگیران  و مقدمات تشکیل شرکتھا شروع شده بود. اساسنامھ شرکت ھای تعاونی ماھیگیران دریای خزر 

 یب رسید.تصوھ در شیالت از طرف دولت برای تصویب بھ مجلسین داده شد و بم  متعاقبا چندی پس از خاتمھ ماموریت

 

ھمزمان با ایجاد ش������رکتھای تعاونی ماھیگیران در دریا در نظر بود در مورد رودخانھ ھا نیز بھ ھمین ترتیب اقدام ش������ود و 

ش��رکتھای تعاونی ماھیگیران رودخانھ جای مقاطعھ کاران را بگیرند ولی فرص��تی پیدا نش��د. تنھا اقدامی کھ در مورد رودخانھ 

بود کھ با   ۱۳۴۳ممنوعیت کامل ماھیگیری دررودخانھ ش���لمان در فص���ل تخمریزی ماھیان در س���ال ھا معمول گردید  طرح 

 وشرح آن را در این کارنامھ مالحظھ خواھید کرد.  کمک موثر ارتش با موفقیت کامل انجام شد

 

یک ماھیگیر گیلک درباره حفظ ، بیاد مذاکره ای افتادم کھ در ھمان ایام با یادداشتھا از بخش ھم اکنون کھ مشغول نکارش این 

).این گفتگو یقینا منعکس کننده طرز فکر اکثریت مردم ۶ذخایر داشتتم وحیفم  آمد آن را عینا در پی نویس این صفحھ نقـل نکنم(

سرو کار ان شب و روز با آنشیالت  از ما ھیکیرانی کھمعدودی و ھمھ ماھیگیران  در این باره نیست ولی  بھرحال نشان میدھد 

 راجع بھ امر حفاظت ذخایر آبزیان چگونھ می اندیشیدند داشت



 
روزه جمع کثیری در مدخل اداره مرکزی شیالت  دردست اجرا بود، ھمھدرایامی کھ مقررات مربوط بھ حفاظت  –) ۶(

جلب  کردند. در یکی از این تظاھرات قیافھ مردی توجھ مرا در بندر انزلی بھ حال اعتراض تجمع کرده و سر و صدا می
کرد کھ پرخاش کنان بھ  مأمورین انتظامی ایراد داشت آخر چرا نمی گذارید بروم و با مدیر شیالت دو کلمھ حرف حسابی 

. مرد میان سالی بود کمی فربھ با واردشد دفتر مھ بزنم. از مأمورین خواستم مانع ورود او نشوند و او ھمچنان عصبانی ب
راحتی ھ خنک باو تعارف کردم وازاو خواستم بآب کرد. یک گیالس  ی صحبت میموھای خاکستری و با لھجھ شیرین گیلک

و آزادانھ ھر مطلبی کھ دارد بیان کند.  او پس از اندکی  تأمل باآرامی گفت: آقا جان آخر چرا خانھ خراب کن ما ھیکیر ھا 
انقراض اھی نان ما را ببری؟ این داستان شده ای؟ ما نسل اندر نسل ازاین دریا ماھی گرفتھ و ارتزاق کرده ایم . چرا می خو

 کھ راه انداختھ ای چھ معنی دارد؟ اینھا تقریباً ھمان کلماتی بود کھ این ماھیگیر گیلک خطاب بھ من بیان می کرد. پنقراض
ر تولید با لحنی دوستانھ توضیحاتی باو دادم و ارقامی کھ روی میزم بود باو نشان دادم و برای او خواندم سال بسال چھ قد 

صیدرا محدود و ممنوع  ،ماھی کم شده و چرا شیالت مجبورشده برای مقابلھ با خطراتی کھ نسل ماھیان را تھدید می کند
او گفتم نباید تصور ھ کند. آماری از تعداد تورھا ی غیر مجازی کھ در ھمان فصل ضبط شده بود باو نشان دادم و خالصھ ب

مازندرانی ویا گرگانی  است کھ مجاز باشند آزادانھ ودر ھرموقع ودر ھرکجا  –یالنیشود کھ این دریا ارث پدری صیادان گ
کنند. ماھیان این دریا بھ فرزندان و نسلھای آینده ھمھ مردم ایران  تعلق دارد و آنان  این   صیدراندازه کھ بخواھند ھ ھوب

سپرده اند .ما کھ این ثروت را از نسل ھای  دست ما ھ ماھیھارا بھ طور امانت و برای بھره برداری صحیح  وبی ضرر ب
کھ مسئولیت  ماھیگیری را -دراین راه ھم من وآنرا بھ نسل ھای آینده تحویل بدھیم  پیشین تحویل گرفتھ ایم  موظفیم  عینا

طب من ماھیگیر مخا احساس مسؤولیت بکنیم. و ھم او کھ یک ماھیگیر زحمتکش ایرانی است باید شدیداً   -بدستم سپرده اند 
کھ صحبت   ھای من  در او اثری کرده باشد ندیدم.   زایناکرد ولی در قیافھ او ھیچ نشانی  با آرامی حرفھای مرا گوش می

آقای مدیر تو ھنوز خیلی جوانی ، ترا  خام  کرده اند.  -اوسرانجام لب بھ سخن گشود  و با ھمان لھجھ شیرینش  گفت:آقا جان
واھم بپرسم  یک گاو در سال چند گوسالھ میزاید؟ در جواب گفتم بستگی دارد بھ اینکھ گاو من یک سئوال از تودارم و میخ

نر باشد یا ماده . گاو نر اصالً نمیزاید. او در جوابم گفت: آقا مغلطھ نکن منظورم را خوب فھمیدی . سئوالم راجع بھ گاو 
دارم . آیا  ھم از تو ت گفتی حاال من یک سئوال دیگرھای ماده است. گفتم معموالً یکی گفت خدا آن پدرت را بیامرزد درس

ریزد. باز گفت  ھزار تخم می ۵۰تا  ۴۰در حدود  -ریزد؟  درجواب اوگفتم خیلی زیاد میدانی یک ماھی چند عدد تخم می
نقراض آفرین این جوابت ھم  درست است  . حاال  میخواھم بپرسم آیا ھیچوقت شنیده ای کھ کسی بگوید نسل گاو در معرض ا

است؟ چرا راجع بھ گاو کھ فقط سالی یک گوسالھ میزاید کسی نمیگوید نژاد گاو در معرض انقراض است ولی چرا تو 
ھزار تخم میریزد نژادش رو بھ انقراض میرود؟ . آقا جان این حرفھا را بگذار کنار، مانع نان  ۵۰-۴۰میگویی ماھی کھ 

وی  آنروزی ما  پایان گیفایده است ویادم نیست چگونھ گفتی ین ماھیگیر بظرم آمد کھ ادامھ بحث با اھ ب خوردن ما نشو.
کبار دیگر بھ بینم و باو بگویم :  ولی حاال کھ سالھا ازمذاکرات آنروز گذشتھ ، چقدر آرزو میکنم  ابن ماھیگیر را ی یافت.

تن در سال بود و  ۲۲۰با لغ بر  با ھم صحبت  میکردیم  تولید خاویار ممکت ما ۱۳۴۳ھموطن  درآنروزھائی کھ در سال 
طور کھ مسئولین  تاسفانھ آنتن رسیده و م ۱۰،رقم تولید سالیانھ خاویار بھ زیر گذشتھ  روزگارقرن از آن  بیش ازنیم حاال کھ 

حاال شما چھ صفر خواھد رسید.ھ ببھ زودی کنند این رقم  اخیرا گفتھ ودر نشریات رسمی ھم منعکس است،  پیش بینی می
 می کنید؟فکر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 
 
 
 ششمبخش 
 

 منوعیت صید در رودخانھ شلمانم
 

ر کرده و مشغول شیالت استانھا طبق معمول آگھی مزایده اجاره رودخانھ ھا را منتش ۱۳۴۳در آغاز فصل ماھیگیری در سال 

) سھ پیشنھاد رسیده بود. باالترین رقم ۱رسیدگی بودند. برای اجاره  رودخانھ شلمان واقع در غرب شھرستان رودسر (

باارقامی   ) کھ برنده مزایده شناختھ شده بود و دو پیشنھاد یگر با رقمی کمی پایین تر ۲پیشنھادی در حدود یک ملیون تومان بود(

این پرونده را طبق مقررات برای تصمیم گیری نھایی در ھیئت مدیره  کمی پایین تر،برندگان ردیف دّوم و سّوم اعالم شده بود.

 بھ مرکز فرستاده بودند.

 

جمعی از صیادان در برابر دفتر شیالت گرد آمده و مصراً ،تھران رسید ھ بمربوط بھ رودخانھ شلمان از روزی کھ گزارش 

آنان اجازه شروع بھره برداری داده شود . این گروه ھر روز بھ شیالت ھ بگردد و خواستند  ھر چھ زودتر قرارداد امضاء می

دانستند ورونوشت  می ئول شیالت رامسو آنھازیان وارد شدهھ تلگراف  زده و ادعا می کردند در اثر تأخیر در شروع  صید ب

 فرستادند. می  تلگرافات را برای اطالع مقامات مختلف

 

است . مال االجاره سال قبل مبلغی متجاوز  سوابق امر مالحظھ شد کھ برنده سال جاری ھمان مستاجرسال قبلھ با مراجعھ ب

 بود،دو برابر بھای سال پیش افزایش یافتھ ھ کھ بھای خرده فروشی ماھی تقریبا ب ۱۳۴۳از یک ملیون تومان بود  ولی درسال 

 پیشنھاد داده است .مبلغ کمتری را 

 

ھمراه او آمده بودند  مذاکره کردم. آنھا حاضر ھ عنوان وکیل وشریک بھ برنده مزایده راشخصا  خواستھ و با او و جمعی کھ ب

متن )مندرج در ۳کھ ممنوعیت احداث سد وکلھام ( شدند  پیشنھاد را تا مبلغ  مال االجاره سال پیش افزایش دھند مشروط برآن

 پیشنھادی برخالف مقررات جاری  و پذیرفتنی نبود.  البتھ ، کھبماندقرارداد حذف شود و یا عمالً موقوف االجراء 

 



، رودخانھ ساکنندتیجھ تحقیقات معمولھ مشخص می کرد ماھیگیران روستا ھای متعددی  کھ در مسیرطوالنی این رودخانھ 

سھ نفر از اعضای   کھ در صورت ظاھردانند وبین خود توافق کرده اند  شلمان رادر واقع یک منطقھ انحصاری و تیول خود می

 طور انفرادی رسما در مزایده شرکت کنند ولی در حقیقت ھمھ در بھره برداری سھیم و شریک باشند.ھ ب این گروه 

 

کم  یاھمیت کھ  ودمسئلھ مھمتر اھمیت فوق العاده رودخانھ شلمان در امر تکثیر طبیعی ماھیان بمبلغ اجاره، صرفنظراز

اتفاق  دونفر کارشناس ھ ھمھ نوع ماھیان خاویاری و استخوانی در این رودخانھ تخمریزی می کنند.  من شخصا  ب داشت .نظیر

شیالت  باقایق ازقسمت ھائی از مسیر رودخانھ شلمان دیدن کرده ، مخصوصا در قسمت ھای باال دست رودخانھ محلھای 

 وقتی بھ یاد می ).۴اھمیت حیاتی این رودخانھ اقف شده بودم(ھ بیش از پیش ب و وددیده بودمتخمریزی ماھیان را باچشم خ

، شود برای تکثیرصنعتی ما ھیان دریای خزرچھ ھزینھ ھای گزافی صرف ساختن وراه  اندازی مراکز پرورش میکھ  آوردم

گفتم آیا  تأسف آور نیست کھ  باخود می -مراتب بھتر و موثر تر از تکثیر صنعتی است ھ درحالی کھ اصوال تکثیر طبیعی ب

دست مقاطعھ کاران سود ھ ب و در مقابل دریافت اجاره بھای ناچیزی، این منبع عظیم ثروت ملی رادرمعرض مخاطره قرارداده

 کلی صرفنظر کرده و آنھ دادن این رودخانھ ب فکر انداخت کھ در آن سال از اجارهھ ین نکات مرا ببھ اجو بسپاریم ؟ توجھ 

را ممنوع الصید اعالم کنیم . وقتی این فکررا با کارشناسان شیالت در میان نھادم ھمھ آنرا تایید کردند. درست است کھ در 

 شوند وماھی کمتری بھ بازار مصرف عرضھ متضرر و شاکی می نتیحھ این ممنوعیت  مقاطعھ کاران و تعدادی ماھی گیر

 مصلحت کشور است.ھ ولی در دراز مدت این  اقدام بدون شک بسیار ضروری و ب ،خواھد شد

 

او ھ فتم وگزارش مشروحی بردیدارامیرعباس  ھویدا وزیر دارایی ھ مستلزم کمک دولت بود، لذا ببرنامھ چون اجرای این 

درنظر دارد این رودخانھ را در سال جاری  گفتم  ھیئت مدیره بر اساس وظایف قانونی خود دادم. وقتی در ادامھ صحبت می

جا  تھ بود، ھمانفآشکارا تحت تاثیر قرارگرو کرد گوش میم را کھ دقیقا توضیحات وزیر داراییممنوع  الصید اعالم کند، 

ل سخنم رابرید وگفت بسیار تصمیم درستی است پس معطل چھ ھستید؟ فوراً آنرا اجرا کنید. درجواب وزیر دارایی گفتم در اص

 ۴۸موضوع تردیدی نیست   ولی مشکل در چگونگی اجرای آنست. توضیح دادم رودخانھ شلمان در مسیر طوالنی و بیش از 

اگر ممنوعیت صید را فقط بااتکاء بھ امکانات اجرایی محدود شیالت  .گذرد کیلو متری خود از کنار روستاھای فراوانی می

گیران منطقھ رابی اندازه خوشحال خواھیم کرد، چون بدین ترتیب ، بدون پرداخت  طعھ کاران و ھمھ ماھیقامیقیناً اتخاذ کنیم، 

. پیشنھاد کردم  تنھا راه صحیح و عملی ممنوعیت  ماھی بگیرندتوانند مجانا از این رودخانھ  ھمان مال االجاره ناچیز، می

درھمسایگی ما در دریای خزر  و گفتم   نیمرتش واگذارکاعھده ھ بئولیت حفاطت از آن را  این رودخانھ آنست کھ مسدر  صید

رتش برای اجرای  انفری  از ۲۰۰یک عده ای کھ شورویھا برای حفظ ذخائربا قاطعیت عمل میکنند. خالصھ پیشنھادم این بود 

 طرح ممنوعیت موردنظر دراختیار شیالت گذاشتھ شود.

 

خط تلفنی  مخصوص دولت با سپھبد اسدهللا صنیعی، ھویدا ضمن تأئید مطلب و تصدیق اھمیت و فوریت آن، ھمان لحظھ با 

خواستار اقدام فوری شد. مذاکرات تلفنی دو وزیر مدتی  و درجریان  امرگذاشتا وزیر جنگ ، تماس گرفت و مشروحاً اور

دا ، ھویشدگوید.  وقتی مذاکرات تلفنی تمام  شنیدم وزیر جنگ در آن سوی خط تلفنی در جواب چھ می ادامھ یافت ومن نمی



 یھ شخص شاه امکان پذیر نیست .او اظھار داشت وزیر جنگ درحواب او اظھار داشتھ  در ارتش ھیچ نقل و انتقالی بدون امر

 مراتب را بھ شرفعرض خواھد رسانید. ،در اولین پنجشنبھ کھ اختصاص بھ شرفیابی افسران دارد

 

شد. وزیر دارائی نظرش این  بود کھ  (شنبھ یایکشنبھ ) انجام میمذاکرات در دفتر ھویدا در یکی از اولین روز ھای ھفتھ این 

کارش را کرده،  شیالت بالدرنگ اعالمیھ ممنوعیت را صادر ویم ناعالم ممنوعیت زا موکول بھ آمدن ماموران ارتش نک

بھ  د گذاشت.رتش را برای کمک دراختیار شیالت خواھار جنگ  ھم در پایان ھفتھ باکسب اجازه نفرات یوز  و شروع کند

ند ھفتھ پیش چدھند.من یکبار کھ در  وزیر دارائی کفتم شما وافقید کھ پادشاه تاچھ حدی بھ  حفط ذخایر کشور اھمیت می

رساندم، دستورات موکدی راجع بھ حفاظت ذخایر دادند. تردیدی ندارم بھ محض اطالع از  گزارشی دراین زمینھ بعرض می

فوریت امر و از آنجا کھ  مقاطعھ کار ازتاخیر شیالت  ھ پیشنھاد کردم نظر ب و ار این رود این برنامھ فورا اجازه خواھند دا

وزیر جنگ تقاضای شرفیابی فوری   خودشما ویا ،شکایت دارد  و بھرحال بایدھرچھ زودتر تکلیف  موضوع روشن شود

صیادان واھالی منطقھ مأموران  نظامی  ،نوعیتدرضمن گفتم اگر ھمزمان با اعالم تصمیم مم . بکنید و یا من این تقاضارا بکنم

ً  ببینند، کنار رودخانھ انجام وظیفھ درھ مجری قانون را حاضر ب شوند. دراین باره مشغول  بیشترمتوجھ اھمیت موضوع می یقینا

 تر ایادی برای دیداراوآمده و دراطاق انتظاراست.کاطالع داد تیمسار د  وزیر بودیم کھ رئیس دفتر گفتگو

 

دکتر  آمدننمی دانم درب اطاق ھمھ وزرا بروی او ھمیشھ باز بود.  -پزشک مخصوص شاه داشت-موقعیتی کھ دکتر ایادیبا 

او ھ بو  سرزده  بود یا  باتعیین وقت قبلی آمده بود .؟ امابھرحال ھویدا با دیدن اواظھار مسرت فراوان کرددر آن روز ایادی 

ل  حا بھ ایادی گفت بعد از بیان  این مطلب  او ) ۵(.است مھ یافتھتجنوب کال خا گفت خوشحالم کھ کار تحویل و تحول شیالت

مربوط بھ شیالت کشور کار  باھم  در  جا حاضر ھستید وباید کھ  ھر دوی شما، مسئولین شیالت  شمال  وجنوب کشور در این

دکترایادی -شیالت شمال ، از شخص شما ھ ھمکاری نزدیک داشتھ باشید، میخواھم برای پیشبرد یک  کار فوری و مھم مربوط ب

کمک  بگیرم.  ھویدا  آن گاه درباره طرح ممنوعیت ماھیگیری در شلمان توضیحات مبسوطی داد ودرباره اھمیت و فوریت 

با چند دقیقھ پیش  رتش اجرای این طرح امکان پذیر نیست. او سپس مذاکراتی را کھاان صحبت کرد و گفت بدون کمک  

تواند در این  جوابی راکھ از او شنیده بود برای دکتر  ایادی بازگو کرد و گفت یقین دارم شخص او می تھ وداشوزیرجنگ 

 باب اقدام فوری بکند واز اوانتظارکمک دارد.

 

دکتر ایادی بدون ھیچ سؤالی ازھویدا و یا از من  گوشی تلفن مخصوص را از روی میز وزیر دارایی برداشت و با وزیرجنگ 

 سوی خط تلفنی می چھ را کھ وزیر جنگ ازآن خیلی  خودمانی ولی  قاطع بود. البتھ آنگفتگو ره پرداخت. لحن این بھ مذاک

، ولی آنچھ تکرار کرده  بود یقینا  ھمان جوابی را کھ بھ امیر عباس ھویدا داده بود او  گفت وزیردارائی و من نمی شنید یم،

ھردوی ما بھ وضوح  کامل شنیدیم. دکترایادی با لحنی محکم و اطمینان بخش  بھ  وزیر جنگ  گفت، ھ راکھ ایادی  متعاقبا ب

راجع مطلبی کھ جناب وزیر دارائی حاال در جیبت بدان. ازھمین  مریھ راشد و ایالت از ھرجھت آسوده باخ جنگ گفت وزیر

ھمین حاال ترتیب  رد.مورد توجھ مخصوص اعلیحضرت است وبسیارفوریت دا کمک ارتش بھ شیالت گفت، ضرورت بھ 



بھ ھنگام صرف صبحانھ  گزارش شرفعرضی رازود  صبح  خودمسرباز از گارد شاھنشاھی را بده من فردا  ۲۰۰اعزام 

 جا یک چای باھم میخوریم . دفترت ودرآنھ آورم ب اوامر مبارکشان را میخودم حضورشان  

 

گفت کاری را کھ ازمن خواستھ بودید انجام دادم ،مطمئن باشید وزیر دارائی ھ دکترایادی پس از خاتمھ مذاکرات تلفنی خطاب ب

من  کرد گفت ھمین امشب از ستاد ارتش با شما تماس خواھند گرفت و ترتیب اعزام نفرات ھ اقدام خواھند کرد. سپس رو ب اً فور

 را خواھند داد.

 

بھ خاطر اھمیت فوق العاده ای کھ داشت ھمچنان درخاطرم  ،مطالبی کھ دکتر ایادی دراین مذاکرات تلقنی بھ وزبر جنگ میگفت

داد بدون اطالع  قبلی پادشاه  . دکتر ایادی بھ خود اجازه میه امنقل کرد آن را در این جا ھیچ کم و یا زیادیدون عیناو ب مانده و

ھیچ نھ  نخست وزیر و نھ ارمصادر کند. یقین دی و انتقال نفرات در ارتش شاھنشاھی دستورقل و از طرف شخص او در باره ن

 راحتی بھ ذھن خود راه نمی دادند.یک چنین جراتی و لشگری یک از مقامات کشوری 

 

ھمکاران را، بدون آنکھ از جزئیات  ومحل کارم در شیالت بازگشتم ھ آنروز تقریباً بھ پایان رسیده بود کھ از دفتر وزیر دارائی ب

گذاشتم و مشغول تھیھ اعالمیھ ممنوعیت صید و تدارک اجرای برنامھ شدیم. در  در جریانچیزی بھ آنھا  بگویم ،  موضوع 

شب از طرف اداره مخابرات ارتش یک تلفن مخصوص بی سیم در دفتر کارم درتھران نصب شد و پس از انجام  ۳۰/۸ساعت 

ھد ساخت وھمینطور ھم شد. زودی از طریق ھمین خط بی سیم فرمانده نیروی اعزامی ارتباط برقرار خواھ آزمایش  گفتند ب

فرمانده نیروی اعزامی ازگارد شاھنشاھی کھ درجھ سرھنگی  وصدا درآمد ھ بامداد زنگ تلفن مخصوص ب ۴حوالی ساعت 

طبق امریھ دریافتی ھمراه با نفرات از پایگاه منجیل کرد گزارش -داشت ضمن معرفی خود (متاسفانھ نام او در خاطرم نمانده) 

منطقة مأموریت در شلمان وارد شده ،مامورین در طول دوطرف رودخانھ در حال استقرار ھستند و ھم اکنون بھ حرکت کرده 

 گزارش خواھد کرد.قباً  واستقرارکامل رامتعا

 

اعالمیھ شرکت شیالت دائر بر ممنوعیت صید در رودخانھ شلمان  سحرگاه ھمان روز صادرشد و یک نسخھ از آن در جلو   

 کت شیالت در تھران نصب گردید و عصر آن روز ھم برای اطالع عموم در جراید انتشار یافت.در ورودی شر

   
 پی نویسھای بخش ششم

 
 در غرب وشرقی سیاھکل سرچشمھ میگیرد  متر ،واقع در جنوب ۱۵۸۵ارتفاع  رودخانھ شلمان از کوه تیریان  با-) ۱(
شلمان و آبادیھای  –گلستان محلھ چھارده -سنگتاش –کیلومتری خود  آبادیھای بلورکان  ۴۸مسیر یان دارد. شلمان در جر  ھرستان ھای رودسر و املشش

کیلومتری شمال شرقی آبادی گالش کالم بھ دریای  ۲کند و در  آبگرم رود و لنگرود را دریافت می-دیگررا مشروب میکند و آب رودخانھ ھای زیلھ رود
 ریزد. خزر می

 
 ھزار تومان بود. ۹۸۵یا  ۹۷۵شنھاد بنظرم رقم دقیق پی--)۲(        

 
 آب بند ھای ساختھ شده  از  سنگ وچوب است کھ  ماھیکیران درمسیررودخانھ ھا میسازند نا ماھیان را در موقع -)۳(

 بازگشت  از تخم ریزی بدام بیاندازند.              
 



 رھای خلقت است کھ ھمھ سالھ با نظم  وترتیبی خاص ونحوه تکثیر نسل وتخم ریزی ماھیان واقعا یکی از شاھکا-) ۴(      
 صورت میگیرد. ابتدا ماھیان ماده بر خالف جریان آب درمسیر،کھ ارتباط فیزیکی بین ماھیان نر و ماده ایجاد شود بی آن      

 طرف مصب آتقدر پیش میروند تا بمناطق سنگالخی وکم آب برسند ودر مسیر خود گاھی ھ رودخانھ حرکت می کنند وب      
 ھم در واقع روی آب پرش میکنند. ماھیان ماده باین منطقھ کھ رسیدند  آنقدر شکم خودرا بروی سنگھا و شنھای  کف     
 ماھیان نر کھ بدنبال ماھیان ماده ھ . سپس نوبت برودخانھ میمالند تا کیسھ تخم خودرا پاره کنند و تخم ھارا یبرون بریزند      

 بارورمی کنند. تخم رسد. آنھااسپرم خودرا بھ روی تخم ھا می پاشند و بدین ترتیب  تخم ھارا بھ این منطقھ آمده اند می      
 کشد کھ بچھ ماھیھا سراز تخم بیرون آورده  گراید و طولی نمی تیرگی  میھ تدریج بھ ماھیھا ابتدا رنگی روشن دارد و ب      

 و درآب شناور می شوند.      
 

 اشاره ھویدا بھ موضوع واگذاری مدیریت  ماھیگیری شیالت جنوب بود کھ در بخش مربوطھ در این کتاب مطرح -)۵(     
 شده است.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 

 ھفتمخش ب
 

 فروش ماھی خاویاری و خاویارایران
 در بازارھای جھانی

 
 

بازارھای بین المللی ھ درایامی کھ امتیازشیالت ایران در دست روسھا بود، خاویار تولیدی درایران بھ عنوان محصول روسی ب

تولید و عمل آوری و ھ رأساً اقدام بکھ شیالت ایران ملی گردید، شرکت سھامی شیالت ایران  ۱۳۳۱عرضھ می شد .از سال 

عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر تولید کنندگان ھ عرضھ و فروش فرآورده ھای شیالتی کرد، نام ایران ھمراه با شوروی ب

 خاویار مصرف جھان را تامین می کردند. %۹۵این دوکشوردر حدود و انحصاری خاویاردر جھان شناختھ شد

 

 تن و تولید خاویار ۲۳۰۰حدود  تولید انواع ماھیان خاویاری را بھ   فعالیت خود، ھای اولیھ درسال شرکت سھامی شیالت ایران

و سوای مختصری کھ بھ مصرف داخلی تن رسانید. ماھی خاویاری و خاویاراصوال صادراتی بودند  ۲۳۰حدود سالیھ را ب

از ملی شدن ھمچنان یکی از خریداران عمده ماھی شوروی پس  شدد.عرضھ می  می رسید، بقیھ آن بھ بازارھای بین المللی

کم و بیش  یک ثلث فرآورده ھای ایران را خریداری می کرد و بقیھ آن منحصراً  بھ خاویاری و خاویار ایران بود و ھمھ سالھ 

یکی ازاین دو مراجعھ بھ از نیازخودراناچار بودند خریداران سایرنقاط جھان  و  دو بازار اروپا و امریکا صادر می گردید

شیالت بررسیھایی در باره بازار ھای بین المللی توزیع ومصرف خاویار انجام داد دوران خدمت نگارنده  در .کنندبازارتامین 

 اده شوددور و خاورمیانھ و شمال افریقا ھم مزایده ھای جداگانھ ای ترتیب د برای توزیع در بازار ھای خاور بودو در نظر

  پیش نیامد. ی این برنامھاجرافرصتی برای ولی 

  

 ۳۰در دھھ  کلیاتی در باره فروش خاویار )۱(

 

بھ دست اطالع چندانی  بھ اروپا و امریکا شیالت  سالھای اولیھ پس از ملی شدنایران دردر باره چگونگی فروش خاویار

می خرید، توزیع در کشورھای اروپایی  خاویار ایران را برای  موسسھ ای کھ  ،ابتدا ھماناجماالً می توان گفت کھ از. نیاوردم

لو وٌ د نیکخواه انھ ایران بود. این شرکت متعلق بھ خانواده دٌولو بود و مدیریت آن را احسبھ نام شرکت شیالت موسسھ ای 

دٌولو بود. لو قاجار ، مادر امیر ھوشنگ وٌ برعھده داشت. او کھ خود از سھامداران عمده شرکت بود، دختر دایی منیراعظم د



امیر ھوشنگ  ن میرزا نایب السلطنھ و خالھ احمد شاه قاجار بود.اقرابت نزدیکی با خاندان قاجارداشت. او دخترکامراعظم منیر

 ھای  ، قدرت و نفوذی دردربار و دستگاهازسالھا پیش بھ او داشتمحمد رضا شاه وتوجھ خاصی کھ  دٌولو بھ خاطر محبت

 ی دربار و دولت ،عمالً انحصار توزیع خاویار ایران در اروپا را بھ دست آورده بود.دولتی پیدا کرده  بود و درزیرچتر حمایت

قابت ، با عرضھ قیمت ھای بیشتری اغلب ر خاص و موسسات دیگری ھمشاز آن جا کھ معامالت خاویار بسیار سودآور بود، ا

با با البردن بھای خرید بھ القتضا نفوذ و عندااعمال با و ،با سازمان مجھزی کھ در اروپا ایجاد کرده بود دولومی کردند ولی 

 رقیبان فرصتی نمی داد. او بھ سلطان خاویا ر ایران شھرت پیدا کرده بود.

 

، ۱۳۳۹آذرماه  ۲۸در دوران نخست وزیری جعفر شریف امامی، رئیس ھیئت مدیره شیالت، سرتیپ روح هللا نویسی، در 

تن خاویار برای  ۵۰موافقت کرد کھ برای مدت  سھ سال و درھرسال بھ میزان ه قراردادی  با شرکت خاویار ایران امضا نمود

، دکتر علی امینی مامور تشکیل ۱۳۴۰در اردی بھشت  یف امامیربفروشد. پس از استعفای ش شرکت این  توزیع در اروپا بھ 

 نخست وزیری ، در ھمان روزھای اول کابینھ شد. امینی کھ مبارزه با فساد را در راس  برنامھ ھای  دولت خود قرار داده بود

تعدادی از امیران ارتش را کھ قبالً در مشاغل نظامی و غیر نظامی مصدر خدماتی بودند ، بھ اتھام سوء استفاده و حیف ومیل 

مدیره سابق رئیس ھیئت نویسی روح هللا  سرتیپ  )۱(از جملھ این افراد اموال دولتی تحت تعقیب قرار داده، زندانی کرد. 

(حسام الدین نجم آبادی و مھدی عھظیما )  وھمراه با  احسانھ نیکخواه دولو،  الت شی مدیران سابق ازبود کھ با  دونفر شیالت

فر کارمندان دولت تحت تعقیب یدیوان ک رو د  هبازداشت شد ۱۳۴۰اردی بھشت  ۲۳سھامدار و مدیر شرکت خاویار ایران در 

تبلیغات و جار و جنجال  با و در شعبھ چھارم دیوان کیفر کارمندان دولت  آغاز شد سئوالن شیالتمقرار گرفتند.  محاکمھ 

نویسی بھ سھ سال  پایان گرفت. -۱۳۴۰ آبان  ۲۹با محکومیت متھمان در  ھمراه بود. این محاکمھ جراید و محافل فراوانی در 

ماه  ۱۸یمھ محکوم شد. عظیما و نجم آبادی بھ ملیون لایر جر ۱۳و پرداخت  و نیم حبس مجرد و انفصال ابد از خدمات دولتی

حبس تادیبی و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جریمھ محکوم شدند.  خانم دولو محکوم بھ یک سال ونیم حبس تادیبی 

بھ تقاضای رسیدگی کردند. شعنموده  و) متھمین بھ آرای صادره اعتراض ۲ملیون لایر جریمھ محکوم گردید. ( ۴۰و پرداخت 

دیوان عالی کشور پرونده متھمان شیالت را خارج ار نوبت رسیدگی نمود و در نتیجھ احکام صادره را نقض بال ارجاع  ۱۱

 )۳(کھ یک سال و اندی د ر زندان بودند، مرخض گردیدند.شیالت تیب ھمھ متھمان تر نبدی. کرد

 

مصادف با خاتمھ مدت قراردادی بود کھ   ۱۳۴۳سال در فروردین ماه شیالت شرکت تح هللا ستوده بھ مدیریت شروع خدمت ف

شرحی بھ امیر  ۱۳۴۳اردی بھشت  ۲۳در  بود. ستوده  هبا شرکت خاویار ایران امضا کرد ۱۳۳۹مدیر عامل وقت شیالت در 

تن از طریق مزایده اقدام نماید و م )۴اب اروپا(عباس ھویدا وزیر دارایی وقت نوشت و اجازه خواست برای فروش خاویار ب

دو آگھی مزایده برای  ھ ج. ھویدا با این پیشنھاد موافقت نمود و در نتی)۵(راھم بھ پیوست نامھ ارسال داشتآگھی  مزایده  

تن  ۵۰تن برای صدور بھ  امریکا و دیگری بھ میزان  ۶۰فروش خاویار از طرف شیالت منتشر گردید کھ یکی بھ میزان 

 متقاضیانی شرکت نموده و ظرف مھلت مقرر پیشنھادھایی بھ شرکت داده بودند. در ھر دو مزایدهبرای بازار اروپا بود. 

 

 



 

 

 

 

 قرارداد فروش خاویار برای -) ۲(

 توزیع در بازار اروپا

قرارداد فروش خاویار برای  ،ول ش���روع کار روی میزم قرار گرفتی ایکی ازاولین پرونده ھایی کھ درھمان دوس���ھ روزھا

نگام انتص����ابم گفتھ بود کھ کار فروش خاویاردراروپا و ھ حس����نعلی منص����ورنخس����ت وزیر بھبا این کھ توزیع در اروپا بود. 

و قرارداد آن امضا شده و قرارداد در  آمریکا خاتمھ یافتھ است، ولی معلوم شد قرارداد فروش خاویار بھ آمریکا قطعیت یافتھ 

   است. ا مضاء نرسیدهھ و لی ھنوز ب قانونی را طی کرده ، حل تمام مرااروپا با آن کھ ھ ولی قرارداد فروش ب دست اجراست 

 

 ۶۰دو آگھی مزایده بین المللی جداگانھ، یکی برای فروش گفتھ شد،  ھمان طور کھ قبالشیالت  ۱۳۴۳توضیح آنکھ  در سال 

ھر بود ودر اروپا منتشر کردهتن خاویار برای توزیع در بازار  ۵۰میزان ھ ودیگری ب تن خاویار برای توزیع در بازارآمریکا

 دو مزایده  متقاض��یانی ش��رکت کرده، ییش��نھادھایی داده بودند. پیش��نھادھای رس��یده طبق مقررات جاری مورد بررس��ی قرار

برنده بازاراروپائی  برنده مزایده بازار امریکا شرکت رومانف خاویارامریکائی و نتیجھ ھر دو مزایده اعالم شده بود.و رفتھ گ

 . آن را امض���ا کرده بود ، فتح هللا س���توده، مدیر عامل وقت ش���یالت، ویار ایران بود. متن قرارداد اول آماده ش���ده ش���رکت خاو

 یرای امض������اآن را بھم تمام مراحل قانونی را طی کرده و   قرارداد با ش������رکت خاویار ایران برای فروش خاویار بھ اروپا

منص��ور نخس��ت وزیر اورا بھ عنوان وزیر پس��ت و تلگراف  بھ ش��اه  اوان ولی در ھمین مدیر عامل آماده کرده بودند س��توده 

  .برگزیده بودنگارنده را بھ جای او کرده بود ومعرفی 

 

گروھی براین  می ش�����د. نظریات متفاوتی ابراز " مبارزه با فس�����اد"راجع بھ محاکمات  تحت عنوان  درمحافل وجراید آن ایام

سی دارد سیا شتر رنگ  ستگان نزدیک امیر ھوشنک دولوبود، و امیر  احسانھ  .عقیده بودند کھ این محاکمات بی دولویکی از ب

ای قرارداد با شرکت  خاویار ضداشت. با توجھ بھ این مالحظات نگارنده تصمیم گرفتم  ام ی با دربارھوشنک روابط نزدیک

 دقیق پرونده امرتوس������ط  یکی از مش������اورین عالی حقوقی مورد اعتماد خود بکنم . برای اینایران  را موکول بھ بازنگری 

کھ از س���الھا پیش -امرهللا مبص���ر قاض���ی بازنش���س���تھ دادگس���تری ومش���اور عالی حقوقی ش���رکت ملی نفت ایران رازس���یدگی 

علی اکبر  و (ناص����ر فرھاد معتمد او نھایت اطمینان و اعتقاد راداش����تم ،  با تص����ویب دو مدیر دیگر ش����رکت ھ میش����ناختم و ب

نظر اعالم ش���ده ازطرف  ،پروندهس���وابق  بھ عنوان مش���اور حقوقی ش���یالت برگزیدم. مبص���ر پس از رس���یدگی ھ ب -بھرامی )

متصد یان شیالت رامورد تأیید و منطبق با قوانین و مقررات جاری اعالم کرد وبدین ترتیب قرارداد فروش خاویار با شرکت 

امضا  کردم. در تمام دوره مأموریت در شیالت دکتر امرالھ مبصر ھمواره در کلیھ مسائل  با اطمینان خاطر اخاویار ایران ر

 گرفت. حقوقی و مالی مشاور من بود و ھیچ کارمالی بدون مشورت بااو انجام نمی

 



 

 

 

 ابطال قرارداد فروش ماھی بھ بازار آمریکا -)۳(

 

تن ماھی خاویاری با یک شرکت آمریکایی بستھ  ۶۰۰شیالت قراردادی برای فروش ھیئت مدیره قبلی  ۱۳۴۳دراوایل سال 

و یا بھ ھر حال نماینده تام االختیار آن شرکت  -شرکت طرف قرارداداین  مدیر عاملنام این شرکت را بھ یاد ندارم ولی   . بود

 شود. ن "قرارداد فریدمن" نام برده میعنواھ ب دراین یادداشت ھا فریدمن نام داشت کھ  - کھ با شیالت در تماس بود

 

با اش���کال مواجھ ش���د. فریدمن در مراجعات مکرربھ ش���یالت مدعی بود نگارنده فریدمن ازابتدای تص���دی با  اجرای  قرارداد

برخالف تعھدش قسمتی ازماھیھای   ،شرکتی کھ ازشیالت ایران  ماھی خاویاری برای توزیع در بازا ر اروپا خریداری کرده

شرکتھای حمل و نقل  داشت ادعا  اوبازاراو صدمھ زده است. از آن گذشتھ ھ در نتیجھ بنموده  وخریداری رابھ آمریکا صادر 

امریکاحمل کنند قادر نیس��تند براس��اس جدول زمانی تعیین ش��ده در قرارداد ھ بھای خریداری ش��ھده اورا  کھ قرار اس��ت ما ھی

تحویل  داش������ت جدول تنظیمی برای  واز اینروتقاض������اتحویل بگیرند بھ امریکا  حمل برایموقع ھ ش������یالت ماھیھارا ب او با

اجرای تعھدات قراردادی می باش���د ھ مایل بکھ داد  فریدمن اطمینان می ماھیھای خریداری ش���ده مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

عھده بانک ملی ایران را (کھ طبق قرارداد برای ھ مبلغ سی ھزار دالر بھ نامھ بانکی  ب و برای اثبات حسن نیت خود ضمانت

 .ه بودمدت یکسال اضافی تمدید کردھ ب ،حسن انجام تعھداتش سپرده بود و ھنوز چند ماھی از اعتبار آن باقی مانده بود)

 

ش���ده بود کھ اگر خریدار بھ تقاض���ای خریدارجلس���ات متعددی در ش���یالت تش���کیل ش���د. در قرارداد پیش بینی ھ برای رس���یدگی ب

تواند س��پرده اورا ض��بط کند ولی با ض��بط س��پرده س��ی ھزاردالری خریدار مش��گل ش��یالت حل  تعھداتش عمل نکند فروش��نده می

رسید و برای انبار کردن استحصاالت صید تازه در سرد خانھ ھای شیالت الزاماً راھی  زودی فرا میھ شد . فصل صید ب نمی

ھر حال مش���تریان خاص���ی ھ تن ماھی خاویاری کھ ب ۶۰۰ھا از ماھیھای ص���ید ش���ده  قبلی نبود و فروش جز تخلیھ س���رد خانھ 

درخارج از کشورداشت  و طبق روش معمول میبایستی از طریق مزایده انجام شود ،در یک فرصت نسبتاً کوتاه مطلقاًعملی بھ 

او عمالً فرص��تی برای ھ ریدار عجلھ ای نش��ود  وباین  بود کھ برای ض��بط س��پرده خمش��اورین رس��ید. نتیجھ بررس��ی  نظرنمی

امض��ای مدیران و بازرس��ان ھ ماھی داده ش��ود.ض��مناً برای ض��بط در س��وابق محرمانھ ش��رکت ص��ورت مجلس��ی بگرفتن  تحویل 

کھ ازلحاظ  حقوقی حقی از ش�یالت  س�اخت. البتھ برای آن قانونی دولت تھیھ ش�د کھ مش�روحاً علل تص�میم متخذه را  روش�ن می

کھ بعد از انقضای دو  خالصھ آن کرد. خریدارابالغ میھ موقع بھ بازرگانی شرکت اخطاریھ ھای الزم را ب اداره یع نگردد ضا

در نتیجھ شیالت ناچار و انجام تعھداتش نیست ھ مشخص گردید کھ او قادر ب ،روزه کھ عمالً بھ خریدار داده شده بود ۲۰مھلت 

 د و بھ بانک ملی ایران دستورداده شد سپرده اورا ضبط  کرده بھ خزانھ دولت واریز کند.شد رسماً ابطال قرارداد رااعالم کن

  



اتفاق ھ عنوان مدیر عامل شیالت رسید کھ بھ ) ب۶جمشید آموزگار( -چند روز بعد از این جریان نامھ ای ازوزیردارایی جدید 

اوتشکیل میشود شرکت کنم. در این نامھ مشخص نشده بود کھ  اعضاء ھیئت مدیره و بازرسان دولت در جلسھ ای کھ در دفتر

ھمراه دو عض��و ھیئت مدیره و محمد تقی س��یرنگ و حس��ین بھش��تی نگارنده بھ این دعوت بچھ منظوری اس��ت.در روز مقرر 

مراه و در جلسھ مزبور شرکت کردیم. یکی از معاونین وزارت دارایی ھ یموزارت دارایی رفتھ ب یالت بازرسان دولت در ش

 .نیز در این جلسھ حضور داشتندکل  با دو نفر از مدیران

 

فروش معاملھ ماھی در ھ در آغاز جلس������ھ وزیر دارایی اظھار کرد اخیراً از مجلس س������نا نامھ ای بھ وزارت دارائی راجع ب

دیر کل الزم بھ مبرای اقدام  ش���رکت ش���یالت رس���یده و از وزارت دارایی  خواس���تھ ش���ده در این باب تحقیق کند واو نامھ  را

 سپس از مدیر مذکور خواست نتیجھ تحقیقات خودرا گزارش کند.اوبازرسی وزارت دارائی ارجاع کرده است .

  

کرد، بھ تاریخچھ انعقاد  قرائت میو کھ تھیھ کردهکتبی در مقدمھ گزارشی  - ایرج کریمی–مدیرکل بازرسی وزارت دارایی 

موقع از تحویل گرفتن ھ کھ خریدار ب ف قرارداد اشاره کرده وسپس با توضیح اینقرارداد فروش ماھی با شرکت آمریکائی طر

کھ مدیران شیالت می بایست  سپرده حسن  یری کرده بودجنس خودداری و از انجام تعھدات شانھ خالی کرده است ، نتیجھ گ

ھ نظر بازرسی وزارت دارایی جرم انجام تعھدات خریدار را بالدرنگ ضبط مینمودند ودراین راه کوتاھی  کرده اند، لذاب

 ھستند. مدیران شرکت محرز و قابل تعقیب جزایی در دیوان کیفر کارمندان دولت

 

منتظر جواب بود.این جانب مقدمتا گفتم مثل  ه،من کردھ رو بآموزگار  مدیر کل وزارت دارایی، بعد از پایان قرائت گزارش

شده و مدیر کل وزارت دارایی  تصور  شتباھی  شیالت یکی از ادارات تابعھ وزارت  کردهاین است کھ در این باره ا شرکت 

این  کھدارائی نظیر اداره قند و شکراست و با چنین برداشتی این گزارش راتنظیم کرده است. اگر قبالً اطالعی داده شده بود 

خودداری می کردم . توضیحاً این جلسھ  درشرکت از ،، با عذر خواھی از وزیر داراییشود جلسھ بچھ منظوری تشکیل می

اض�افھ کردم جناب وزیردارایی  مس�تحض�رند ش�رکت س�ھامی ش�یالت ایران یک ش�رکت بازرگانی دولتی وتابع قانون تجارت 

تواند در باره  یندگی از طرف ھیئت وزیران اس�ت. ص�احب س�ھم میاعتبارنماھ اس�ت .ش�رکت وزیردارایی درمجمع عمومی ب

سنامھ  ،ھر موضوع مرتبط با امور شرکت  از مدیران توضیح بخواھد سا شریفات مقرردر قانون تجارت و ا البتھ با رعایت ت

احترام بھ مقام گفتم با لب مط. س�پس در دنبال  ام مجمع فوق العاده ص�احبان س�ھ درش�رکت  یعنی در مجمع عمومی عادی و یا

کنیم جلسھ امروز ھمان جلسھ فوق العاده صاحبان سھام شرکت شیالت  وزارت بعد از بیان این تذکر قانونی، حاال فرض می

دنبالھ موضوع کفتم مدیر کل  درو  .نماینده صاحب سھم ایراداتی عنوان کرده و مدیران شرکت باید جواب آن رابدھند و است

این معاملھ سؤاالتی داشت . تمام سوابق امر و ھ در شیالت بھ شخص من مراجعھ کرده و راجع بوزارت دارایی  چندی پیش 

 یز توض��یحاتااو بھ ھیچ یک  ولی متأس��فم کھ  ،دادمرا بھ او  پرونده ھای محرمانھ را در اختیاراو گذاش��تم وتوض��یحات الزم 

موظف بھ حفظ منافع ص��احب س��ھم   -عنوان امینھ ب دیران ھر ش��رکت بازرگانیم اش��اره نکرده اس��ت. دراین گزارش  کھ دادم

اس��ت ،اگر جز این عمل کنند خیانت در امانت کرده اند.   ھس��تند کھ بھ آنھااعتماد کرده و س��رمایھ خودرا در اختیار آنان گذارده

این  ،رداد نباشداجرای قراھ توضیح دادم از اولین روزی کھ من و ھمکارانم متوجھ شدیم ممکن است خریدار مایل و یا قادر ب



تواند بکند و چھ کاری بھ مص��لحت اس��ت کھ بکند؟ فراموش نش��ود ماھی  س��ئوال برایمان مطرح بود کھ ش��یالت چھ کاری می

جنس مورد نظر صدھا تن ماھی . انبارکرد خاویاری جنسی مثل نخود و لوبیا نیست کھ اگرامروز خریداری نداشت آنرا موقتا

ت کھ خریداران بخص���وص���ی در خارج از کش���ور دارد و یافتن و معاملھ کردن با آنان  کوچک و بزرگ خاویاری یخ زده اس���

بخصوص برای شرکتی مثل شیالت کھ بنای کارش را بر مبنای فروش از طریق مزایده بین المللی  کار یکی دو روز نیست.

ر شده فضای عمده ای از سردخانھ . فروش از طریق مزایده تشریفات طوالنی دارد و در خالل این مدت ماھی انباندگذارده ا

سردخانھ روزافزون است . در چنین وضعی ھ کت برھای شرکت را اشغال کرده در حالیکھ با شروع فصل جدید صید نیاز ش

امر وبا قبول زیان قابل مالحظھ ای کھ اقص���ادی عواقب ھ کھ بدون توجھ ب مدیران ش���رکت فقط دو راه در پیش داش���تند یا این

کھ خریداربتواند  امید اینھ عمالً باین کھ ویا  دھزاردالری خریدار را ضبط کنن ۳۰فوری سپرده ،شد ت وارد میبھ شیالیقیناً 

ند تشخیص دادصالح شرکت ھ صرفھ و تعھداتش راانجام دھد با تقاضای مھلت او موافقت کنند . مدیران شرکت راه اخیر راب

و ھر موقع امکان ض��بط آن بود  بود .واض��ح اس��ت کھ س��پرده خریدار در ھر حال در اختیار ش��یالت ه اندو آن را انتخاب کرد

  کردیم.ضبط این سپرده را کھ سرانجام  کما این

  

بانوعی پرخاش از کریمی پرسید شما کھ سوابق را دیده و این توضیحات  ،کرد گوش میبا دقت اظھارات مرا کھوزیر دارایی 

جمشید آموزگار  در گزارشتان این نکات را مسکوت گذارده اید و وی نتوانست جواب مقنعی بھ وزیر بدھد. را شنیده بودید چرا

از سیرنگ .او سپس مورد تأیید وزارت دارایی است جای ایرادی ندارد و در پایان جلسھ اظھار کرد طرز عمل مدیران شرکت 

 او آماده کند.  مین مضمون برای امضایھ خواست نامھ جوابیھ مجلس سنا را بھ

 

 

 خاویاری برای بازار آمریکا  قرارداد جدید فروش ماھی - )۴(

 

پس از لغو قرارداد فریدمن اقدامات جدیدی برای فروش ماھی بھ امریکا آغاز ش�����د. متن آگھی ش�����یالت مزایده در جراید بین 

 نتیجھ بودیم در حالیکھ کمبود ظرفیت سردخانھ کماکان موجب نگرانی بود.  المللی انتشار یافت  و منتظر

 

خرید ماھی بھ نموده واظھار عالقھ  دفاتر ش����یالت درانزلی و تھران مراجعھھ اوان نماینده یک ش����رکت آمریکائی  بھمین  در

دیدن من آمد و رسما پیشنھادی ھ  روزی ب در مزایده ای کھ در جریان است شرکت جوید. او توصیھ شده بودبھ وی  ود.کرده ب

برای تحویل گرفتن و حمل  متقاضی داد. ملغی شده با فریدمن را ھمان میزان و قیمت  مندرج درقراردادھ برای خرید ماھی ب

را در  ظر می رس��ید ولی وقتی کھ آنھ  نپیش��نھاد راه گش��ای مش��کل روز ش��یالت باین  امریکا عجلھ داش��ت .ھ فوری ماھی ب

مطرح کردم وحدت نظری بین مدیران و بازرسان دولت و مشاوران  حقوقی مالحظھ نکردم، اکثرا قبول پیشنھاد  ھیئت مدیره

دانس��تند. یکی از مدیران پیش��نھاد کرد مراتب بھ وزیر دارائی نماینده ص��احبان س��ھام کھ  را مغایر با قانون معامالت دولتی می

ھمین مض��مون را امض��اء ھ ب  تھیھ ش��ده نامھ  موقعی کھ  نمایم .جویی وازاو چاره  کنمبھ مش��کالت امر وقوف دارد گزارش 

کردم چھ نوع جوابی از وزیر دارایی دریافت خواھم داش�������ت،  ھمین طور ھم ش�������د. جواب  کردم بھ یقین پیش بینی می می



و با  "ح ش�رکتبا رعایت ص�رفھ و ص�ال"آموزگار در حاش�یھ نامھ ش�یالت خیلی س�اده و کوتاه بود. او خطاب بمن نوش�تھ بود 

مقولھ  موازین قانونییک مقولھ و  ص����رفھ و ص����الحاقدام الزم معمول دارید. واض����ح اس����ت کھ  " موازین قانونیھ توجھ ب"

جای جمش������ید آموزگار بود  جوابی بھ رھم گاگر کس������ی دی البتھ  .دیگری اس������ت کھ گاھی، مثل ھمین مورد،ھم خوانی ندارند

 داد. جزاین نمی

 

باب بایکی از مقامات عالی قضائی تماس بگیریم و بطورغیررسمی ازاو مدد خواھی کنیم. بنا بھ توصیھ  نظرم رسید دراینھ ب

شتم و ب شنایی خانوادگی دا ھمراه خود او و دکتر امرهللا مبصر مشاور حقوقی ھ یکی از قضات عالیرتبھ دادگستری کھ با او آ

این   تیم و مش��کل را با او در میان گذارد یم. نتیجھ مش��ورت ش��یالت بھ  دیداریک مقام عالی قض��ائی دروزارت دادگس��تری رف

لحاظ عدم رعایت موازین ھ مورد نبوده اس������ت. اگرپیش������نھاد را بپذیزیم ممکن اس������ت ب بودکھ نگرانیھای ھمکارانم چندان بی

و درخالل  این فاص������لھ انتظار نتیجھ مزایده بمانیم ھ قانونی تحت تعقیب کیفری قرار بگیریم. ولی اگر پیش������نھاد رانپذیریم و ب

موقع اقدام ھ کھ ثابت کنیم درانجام وظایف خود ب متوجھ ش���یالت بش���ود از لحاظ اداری قابل تعقیب ھس���تیم مگر آنخس���اراتی 

او پیشنھاد کنیم ماده ای در ھ با خریدار مذاکره شود وب کرده ایم.دراین جلسھ مشورتی یک راه عملی ھم مطرح و توصیھ شد

میزانی محاس����بھ خواھد ش����د کھ در نتیجھ مزایده آتی بدس����ت آید. بدین ھ ده ش����ود کھ بھای قطعی ماھی  بقرارداد فروش گنجان

معنی کھ اگر در نتیجھ مزایده بھای ماھی نسبت بھ مزایده قبلی افزایش داشت ، خریدار متعھد است این تفاوت را نیز بپردازد 

 . و سپرده الزم را ھم برای حسن اجرای این تعھد بسپارد

 

دانس����ت وزیر بار  رفت خریدار چنین تعھدی را مغایر با موازین متعارف در معامالت بازرگانی می ھمانطور کھ انتظار می

از این ش����رط عدول کند . خریدار چند روزی مھلت خواس����ت تا با ھمکارانش در آمریکا  مایل نبودو ش����یالت ھم  ی رفت نم

در شد وا پذیرفت و بر ھمان اساس قرارداد ی  برای فروش ماھی تھیھ روز بعد مراجعھ کرد ه شرط ر ۳یا  ۲مشورت کند و

 چھ بود.ما  امضاء رسید. نمی دانم اگر خریدار این شرط شیالت را نمی پذیرفت تکلیفھ ب  ۱۳۴۴شھریور یا مھر ماه 

 

 اتحاد جماھیر شورویھ فروش ماھی و خاویار ب -)۵(

 

آمدند و معموالً سالی  ایران میھ ھیئتی برای خرید ماھی و خاویار بازطرف وزارت بازرگانی خارجی شوروی ھمھ سالھ 

اویسترا و سوروگا) ازطریق -تن از ھر سھ نوع  خاویار(بلوگا ۵۰تن انواع ماھیھای خاویاری و در حدود   ۵۰۰دود حدر

 درشوروی استحصال میکردند. بعضی ازانواع خاویارھای ایرانی (بویژه بلوگا) ازنوع مشابھ آن کھ  پایاپای خریداری می

خصوصی کھ از قدیم ھ مشتریان بھ ھمین علت روسھا بخشی از خاویار خریداری از ایران را  بھ شد معموال مرغوبتر بود وب

داشتند بعضی  فروختند. درخصوص علل مرغوبیت خاویار ایرانی کارشناسان نطریات مختلفی ابراز می خریدار آن بودند می

دانستند وبرخی براین عقیده بودند کھ در صفحات شمالی دریای  بیشتر دریا در سواحل ایران می خاطر عمقھ علت این امر ب

 ).۷تزاید است و این امر طبعا روی ماھیان اثر گذاشتھ است (ھ میزان آلودگی آب ھم روب ،علت توسعھ بیشتر صنایعھ خزر ب

میزان سال قبل ماھی و خاویاربخرندو بھای آن ھم بر اساس   ھمانھ نمایندگان شوروی کھ بھ ایران آمده بودند در نظر داشتند ب



ھمان قیمت  سال پیش محاسبھ شود. در آن سال قیمت ماھی خاویاری با قیمت ھای سال قبل تفاوت جندانی نداشت ولی بھای 

ن بود کھ در آن سال بھای خاویار دراروپا و امریکا باالتر رفتھ بود. ارقام دقیقی بخاطرم نمی آید و بنظرم پیشنھاد شوروی ھا آ

دالر محاسبھ گردد در حالی کھ بھای خاویار فروختھ شده برای   ۳۲یا   ۳۱ھر کیلو خاویار مثل سال قبل در حد متوسط

شوروی حاضر نمایندگان  دالر درھرکیلو رسیده بود.۵۰حدودھ واکر اشتباه نکنم ب بازارھای اروپاوآمریکا درآنسال بیشتر شده

کردند و پاسخ ما آن  خاویار نبودند وبھ گسترش  ھمکاریھای بین دو کشور در زمینھ ھای مختلفھ اشاره میافزایش بھای ھ ب

بود کھ شیالت یک مؤسسھ بازرگانی است و نمیتواند فروش خاویاررا زیر قیمت بین المللی توجیھ  کند. نمایندگان شوروی 

ع بھ بھای خاویار توافقی حاصل نشود از خرید ماھی نیز منصرف خرند و اگر راج سرانجام گفتند ماھی و خاویار را یکجا می

نخست  ) بھ ھویدا G.T. Zaytsevدر این باره پیشرفتی نکرد، سفیر شوروی در تھران، زایتسف (ه خواھند شد. چون مذاکر

استفاده از فرصت بازگو کردم . در ضمن با  شورویھاداده بودم برای نخست وزیرھ وزیر مراجعھ کرد ومن توضیحاتی را کھ ب

بھ اوگزارش کردم نتیجھ بازاریابی برای فروش ماھی خاویاری در داخل کشورکھ برای اولین بار یھ عنوان آزمایش صورت 

) وبا استقبالی کھ مصرف کنندگان داخلی برای خرید ماھیھای خاویاری نشان داده اند ۸کرفتھ، بسیار رضایت بخش است (

ست دادن بازار شوروی برای ماھی خاویاری باشد. نخست وزیر ازشنیدن این گزارش شیالت دیگر نباید  نگران از د

سفیر شوروی جواب مساعدی نداد.  بدین ترتیب مذاکراه بجایی نرسید وھیئت با دست خالی بھ مسکو ھ اظھاررضایت کرد و ب

وی برای ادامھ مذاکرات  بھ ریاست معاون وزارت  بازرگانی خارجی شورھ بازگشت. اما طولی نکشید کھ ھیئت دیگری ب

تھران آمد و قرارداد را با تجدید نظر در بھای خاویار بنحوی کھ مورد رضایت شیالت بود پذ یرفت. یقیناً شورویھا متوجھ 

در داخل ایران شده بودند و استقبال مصرف کنندگان ایرانی برای خریدماھی خاویاری برای آنھا امری  فروش ماھی خاویاری

سفارت شوروی در تھران پیشنھاد کرد طبق یک سنت دیرین مراسم امضای قرارداد . غیر منتظره بودسابقھ و بی

دردفتروابستگی بازرگانی سفارت شوروی در منطقھ پامنار درجنوب  تھران امضاء شود. ضیافت مفصلی برای صرف 

 نمایندگان دو طرف رسید.ی امضاھ صبحانھ در آن محل ترتیب دادند وقرارداد ب

 ھفتمنویسھای بخش  شپپ
 
سپھبد مھدیقلی علوی مقدم  ۰نام امیران باز داشتی  دیگر بھ شرح زیر بود: سپھبد حاجعلی کیا، رئیس سابق اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران  -)۱(

کتابی کھ  تحت  ۳۳۰در ص وزیر سابق کشور ) در دولت شریف امامی).سرلشگر علی ضرغام وزیر دارایی اسبق (در دولت دکتر اقبال). ایرج امینی 
 است. عنوان "بر بال بحران .زندگی سیاسی علی امینی " راجع بھ پدرش دکتر علی امینی " نگاشتھ  در باره  بازداشت این امیران  توضیحاتی داده

 
 مندرج است. ۱۳۴۰تیرماه  ۵و ۴و ۳رای مطول  دادگاه در روزنامھ اطالعات ، در روزھای   -)۲(
 
بیشتر یادآور می شود کھ برای رسیدگی بھ اتھامات علیھ سایر ایمیران بازداشتی ھیچ دادگاھی تشکیل نشد و ھمھ بازداشتیھا پس از  برای اطالع -)۳(

 چندی از زندان آزاد شدند.
 
 اصطالحی است کھ در شرکت شیالت مرسوم بود. -)۴(
 
ی راد در مقالھ جالل فرھمند تحت عنوان " سلطان خاویار ایران" درفصلنامھ ) در گزارش عزت هللا نعیم۲متن کامل این نامھ بھ پیوست  شماره ( -)۵(

 چاپ شده است. ۱۶۷-۱۶۶ص  ۱۳۸۶تاریخ معاصر ایران، بھار سال 
امیر عباس ھویدا نخست وزیرجدید  پست وزارت دارائی  شد،تشکیل  ۱۳۴۳بھمن  ۷در روز  اولین کابینھ ای کھ بعد ازترور حسنعلی منصوردر–) ۶(

عنوان وزیر دارائی ھ جمشید آموزگار را کھ قبال وزیر بھداری بود ب ۱۳۴۴ردیبھشت ۱ ۱۲در روز راخود بر عھده گرقت وسپس در ترمیم کابینھ 
 معرفی کرد.

 
ھ و عده ای از س���فیران  خارجی ھم حض���ور داش���تند  ص���حبت ببود  گویا در ض���یافتی کھ با حض���ور امیر عباس ھویدا نخس���ت وزیر بر پا ش���ده -) ۷( 

ھویدا  کھ در  ،ارضموضوع خاویار و تفاوت بین خاویار ایرانی و روسی کشیده شد ه ونظریات  متفاوتی ابراز شده بود. در جواب پرسش یکی از ح



ھ کھ ب کنند و بمحض این ی خزرکمتر دھان خود را باز میاظھار نظر کرده بود ماھیھا در س�����واحل ش�����مالی دریا، لطیفھ گویی یدی طوالنی داش�����ت 
 در نتیجھ گرفتار قالب ماھیگیران میشوند. ،با راحتی خیال دھان میگشایند و. رسند  سواحل جنوبی می

   
 بھ بخش مربوط بھ بازاریابی ماھیھای خاویاری در داخل کشور مراجعھ فرمایید. -)۸(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 ھشتمبخش 
 

 خاویاری درداخل کشور انریابی ماھیاباز
 

در  وبود   عنوان غذائی لوکس و گران قیمت مخص���وص ص���ادرات ش���ناختھ ش���دهھ ماھی خاویاری و خاویارایران، ھمیش���ھ ب

تن ، یعنی  ۹۰سالیانھ رقمی حوالی  ماھی خاویاریمیزان فروش داخلی    ۴۰داخل کشورمصرف چندانی نداشت.دراوایل دھھ

 دادند. سفارش می شیالت ن بودند و بیشتر ار نوع دودی آن  بھ خریداران آن غالبا اغذیھ فروشا و تولید بود %۵کمتر از 

 

اص��طالح س��ر و دس��ت ھ ما چرادر موقعی کھ کش��ور دچارکمبود گوش��ت و ماھی بود  و مردم برای خرید ماھی س��فید ش��مال با

 ماھی خاویاری خریداری نداشت؟ ،شکستند می

 

برای جواب بدین پرس��ش باید بھ واپس��ین س��الھای حکومت ص��فویان وحدیثھای فراوان یادمانده ازفقیھان آن دوران باز گش��ت. 

 ،شمردند  از لحاظ فقھ شیعھ مجازنمی آنان ماھیان خاویاری را بدون فلس می شناختند وازآنجاکھ مصرف ماھیان فاقد فلس را

جای "ماھی خاویاری" ویا"ماھی ھ ین ماھیان الص����اق ش����ده بود. ظاھرا ازھمان ایام  اس����ت کھ در افواه بدبرچس����ب حرمت ب

سرزباتھا افتاده رویا  گاھی "سگماھی" ب  " ماھی بی فلس" و یا "مماھی حرا"ھای  غضروفی " ویا  "ازون برون" اصطالح

 بردند. بھ کار میرا و  برای سایرانواع  ماھیان دریای خزراصطالح "ماھی حالل "  بود

 

 ۱۲اش�������اره دارد "قرارنامھ کنتراکت" مورخ  ین دونوع  اص������طالحدکی ازاس������ناد تاریخی و احتماال  قدیمیترین آن  کھ بی

سپھساالر ۱۸۷۹اکتبر  ۴شمسی ( ۱۲۵۸مھر ست کھ  ح آن راقبالدر بخش دوم این امضا کرده و  مشرو با روسھامیالدی )ا

کھ ھیچ نوعی از انواع ماھیان موجود در این  کتاب دیدیم. خبرگانی کھ در تھیھ این س�����ند روس�����ھارا یاری داده اند،  برای ان

  ممسی : تمامی وھمگی شیالت وعمل صید ماھی دولت علیھ ایران را کھ"انددریارا ازقلم نیانداختھ  باشند زیرکانھ   قید کرده 

 ."بھ حالل و حرام است

 



، رسیدهامصابھ  روی،کھ نیم قرن بعد ازدوران سپھساالرایران و شو) ۱۹۲۷اول اکتبر /۱۳۰۶مھر  ۸ماھیگیری  درقرارداد

 "صید تمام ماھیان بی فلس (حرام )و تمام ماھیان با فلس (حالل ) "این  قرارداد درگروه بندی ماھیان مشخص تر شده است. 

و تمامی ماھیان فلس���دار حرام بدین ترتیت  کلیھ ماھیان بی فلس " و تھگرفدر انحص���ار ش���رکت مختلط ایران و ش���وروی قرار

 شناختھ شده است.حالل 

 

نوعی مبتکر و  طراح اص����لی قض����یھ  حرمت ماھیان ھ خود ب  دوران گذش����تھاز ھمان  ر روس����ھاگاواقعیت امر اینس����ت کھ 

سیاست آنھا مبتنی بر یسالیانیقینا  ند،خاویاری نبود بوده کھ باتوسل بھ جمیع امکانات بھ تعصبات و ناآگاھیھایی کھ این دراز 

و  "حرام" عوام  زجمعی اکریبان آن بودند دامن بزنند تا بدین س��ان  زیرکانھ ماھی خاویاری رادرچش��م ھ مردم ایران دس��ت ب

 .دن آن را  بھ روسیھ با پرداخت ثمنی بخس آسان تر سازندمصرف جلوه دھند وبدین طریق  راه بر در نتیجھ  خوارو بی

 

ھ مراب  بررس���ی کردیم، قبالً  و مش���روح آن را امریکا پیش آمدھ درامر ص���ادرات ماھی خاویاری ب۱۳۴۴وقفھ ای کھ درس���ال 

اختص�����اص بھ مانند خاویار  یفکر بازار یابی برای فروش ماھی خاویاری در داخل کش�����ور انداخت . گوش�����ت ماھی خاویار

این  برای فروش  ض��رورتی ندیده بود کھاز کش��ور ص��ادرات بھ خارج از کش��ور داش��ت و ش��یالت با داش��تن بازارھای خارج 

آرای بھض����ی از فقیھان آن دوره، بھ جمعی از متعص����بین بھ تبعیت از درآن س����الھا  .اقدامی بکندکش����وردر داخل نوع ماھیان 

) اما ھیچ ۱(و یا بھ نظر بعضی  مکروه بود. دانستند  است، مصرف آن را جایز نمیخاویاری فاقد فلس   ماھیاعتبار این کھ 

براس����اس س����فارش قبلی در دس����ترس  ماھیان خایاری  درفروش����کاھھای معتبر و منع قانونی برای عرض����ھ و فروش آن نبود

بنابراین تص�میم کرفتھ ش�د مقادیری کوش�ت ماھی  خاویاری منجمد آماده  ای نداش�ت. ولی فروش قابل مالحظھ  خریداران بود

عبھ ھای مقوایی مکعب ش��کلی کھ محتوای آن جردد. بدین منظور گطورآزمایش��ی توزیع ھ تھیھ ش��ود وب داخلی برای مص��رف

یک  جالب  نگیر. روی جعبھ عکس گردیدآماده و برای فروش شد تھیھ  یک کیلو خالص گوشت  ماھی خاویاری یخ زده بود

خاویاری دستورالعمل چاپ شده ای بود کھ  طرز نگاھداری و پخت  ماھی  جعبھدر داخل و  سیخ کباب ازون برون چاپ شده

 جدید منظور تبلیغ وشناساندن این فرآورده ھ ربال تعیین شده بود. بعالوه ب ۳۵را نشان میدا د.  بھای خرده فروشی ھر قوطی 

ھای سیاری در بعضی از مراکز پر جمعیت پایتخت دایر شده بود. دراین اماکن درکنارکامیون  بھ مصرف کنندگان، فروشگاه

 کباب کرده و ماھی راکھ فروخت ،وس��یلھ کباب پزی  حض��وری ھم بود  یخچال دارش��رکت ش��یالت کھ ازاین جعبھ ماھیھا می

ش���یالتی تاآن تاریخ  س���ابقھ نداش���ت و  کرد. این نوع فروش فرآورده خریداران عرض���ھ میریا ل بھ  ۱۰از قرار ھر س���یخی 

  می کشیدند. خریداران فراوانی دربرابراین مراکزدرانتظار نوبت صف  

 

مقادیری از این نوع فرآورده در تھران وچند  شھرستان وسیلھ کامیون ھای شیالت حمل و توزیع شد و در ھمھ جا با استقبال 

داد  محموالت یک کامیون ماھی  اطالع میھ تبریز تلفنی با نگارنده تماس گرفتیاددارم  فرماندار ھ خریداران مواجھ گردید.  ب

ً خاویاری کھ برای توزیع بھ ش��ھر تبریز رفتھ بود س��ری از این محتویات کامیون دیگری  و تقاض��ا داش��ترفتھ اس��ت بفروش  عا

در ھمان ش�����ھر  –ا گرفتھ بودند واھالی تبریز جلوی حرکت آنر -کھ بھ مقص�����د ش�����ھر اھراز تبریز در حال عبور بود ماھیھا 

بیادم مانده اس���تقبال غیر منتظره اھالی ش���ھرری اس���ت . خاویاری ماھی   حاطره دیگری کھ از بازار یابی  تبریز تخلیھ ش���ود.



علت تعصبات مذھبی بھ کھ ممکنست  کرد اظھارنگرانی میرانندگان موقعی کھ فروشگاه سیاری عازم شھر ری بود یکی از 

ھ آید، اما ماھیھای عرض���ھ ش���ده در این منطقھ س���ریعتر از نقاط دیگر بش یپظیم اش���کاالتی در کار توزیع در حض���رت عبدالع

 رسید.فروش 

  

آمار و ارقامی از  میزان فروش این فرآورده دردس����ترس . مدت تقریبی ده  دوازده روزادامھ داش����تھ این برنامھ آزمایش����ی ب

کھ در داخل  گردید بیش از حد رض�������ایت بخش بود ومش������خص   بازاریابی نتیجھ اینیادم می آید جا کھ  ندارم ولی تا آن

تواند بازار خوبی داشتھ باشد .حیف است کھ ما مردم کشور خود را ازمصرف این ماده غذایی  مییقیناً کشورماھی خاویاری 

س��ر انجام خوب ش��د چھ  و با ص��رف وقت ودرد س��ر در بدر دنبال مش��تریانی در خارج از کش��ور بگردیم.  مفید محروم کنیم

باز تر وجود فلس در این ماھیان را مورد تایید قرار دادند و مش�����گل زیان بخش�����ی را حل انی مردمی پیدا ش�����دند کھ با چش�����م

 )۲(کردند.

 
 ھشتمپی نویسھای بخش 

 
در یی کھ آیت هللا  خمینی در مقالھ جالبی کھ  راجع بھ ماھیھای حرام و حالل نگاشتھ، در باره سابقھ فتوا ھوشنک شھابی استاد دانشگاه بوستون -)۱(

 خاویاری را حالل دانستھ  است ، چنین توضیح داده است:  ای) داده و ماھیھ۱۹۸۴(۱۳۶۲سال 
چھار نفر  ازعلما(جعفر   ۱۳۶۲مھر ماه  ۳ش�������د . در تاریخ  نوع ماھی خاویاری  برای  مطالعھ و تحقیق بھ ش�������ھر قم برده  ۳نمونھ ای از ھر "...

و ابطحی) نمونھ ھارا بھ دقت مورد  بازدید قرارداده ، دریافتند کھ در ناحیھ دم و ھمچنین در قسمت نزدیک وزیر  آذری قمی ، رشتی کاشانی کریمی،
ارای فلس بوده است ..براین اساس آیت الھ  خمینی فتوا داد " اگر فلس بالھ ھا ضمایمی وجود دارد کھ دلیل کافی است بر این کھ  ماھی ازون برون  د

 . برای اطالع بیشتر بھ عین مقالھ رجوع فرمایید..دارد و لو آن کھ در دم باشد حالل است" 
       How Caviar turned out to Halal: Gastromica. The Journal of Food & Culture. Vol.2                                                

                                                                                    Spring 2007                                                                                                     
                                                          

یم حالل نبوده و امروز حالل اعالم شده است ؟ حجت االسالم مرتضی آقا ددرھمین زمینھ  درپاسخ این سئوال کھ چرا ما ھی اوزون برون در ق -) ۲(
 تھرانی چنین گفتھ است:

ما حکمی داریم کھ اگر ماھی پولک داش��ت حالل اس��ت. اوزون برون روی پوس��تش پولک ندارد. بعد از گذر زمان فھمیدند کھ پش��ت گوش این ماھی " 
م پولک وجود دارد بعالوه پولک ھای روی پوستش بھ مرور زمان می ریزد. در نتیجھ بعد از فھمیدن این موضوع، ماھی اوزون برون را حالل اعال

 .پس بستھ بھ شرایط، امری حالل یا حرام می شود. مثل حکم قلیان میرزای شیرازی، کھ حرام دانستھ بودن در آن زمان  کردند.
 > www.irannews.irبھ نقل از سایت خبری تحلیلی اسالمی>  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 نھمخش پ

 نگاھی از درون
 

مطالب  گوناگونی کھ تحت عنوان نگاھی از درون در این بخش از کارنامھ مطرح می ش������ود از جملھ نکتھ ھا و خاطراتی 

اس��ت کھ از ایام خدمت در ش��یالت بھ یاد دارم  و نقل آن در تکمیل مطالب مندرج در بخش��ھای دیگرکارنامھ و برای روش��نتر 

 رسد. نظرمیبھ د مفی ۱۳۴۴ -۱۳۴۳ساختن وضع شرکت شیالت  درسالھای 

   

 اجمالی در باره تشکیالت و سازمان شیالت-)۱(
  

شرکت سھامی شیالت ایران از آغاز تاسیس با ھمان تشکیالتی کھ  در دوران شرکت مختلط ایران و شوروی  وجود داشت ، 

عمل و ص��ید ماھیان غض��روفی فعالیت ھای خود را ادامھ داد. پیشھای تنظیمی از کار خودرا ش��رو ع کرد و بر طبق برنامھ 

،کھ قبل از ملی شدن  متعلق بھ شرکت مختلط ایران و شوروی  بود، درانحصار دولت ( شیالت ) قرار خاویار آوری وفروش

در دھھ اول س���الھای پس ازملی ش���دن رقمی درحدودھش���ت ھزار نفر –اعم ازکارگروکارمند –جمع کارکنان ش���رکت گرفت . 

ی ھھای ص��ید بھ دس��ت ص��یادانی کھ در اس��تخدام ش��یالت بودند انجام می گرفت وس��پس ماھیھا عملیات ص��یادی در جایگا بود.

وترکمن صحرا  حسن کیاده  بھ مراکزاصلی شیالت  در انزلی، برای عمل آوری و آماده  سازی برای صادرات صید شده را 

ستخوانیامرمنتقل می کردند.  شد،  را شرکت شیالت بھره برداری از ماھیھای ا بھ بخش خصوصی ھمانطور کھ قبال ه دیده 

 می کرد.واگذار 

  



شیالت ابران سلط طوالنی بر  سکان  ،روسھا در دوران ت سات فنی و دفاتر اداری و ھم چنین برای  ا سی ساختمانھایی برای تا

استان شمالی  ۳ان در کارکنان شیالت، ساختھ بودند. این تاسیسات ھمزمان با  توسعھ صنعت خاویار و نیازمندیھای مربوط بد

 کرد. کمک می ا ستانھا آبادانی این شد وبھ گسترش یافتھ ، مرتبا نوسازی می

 

کادر فنی ش���یالت ، کارآموزی را در کارگاھھا نخس���ت  زیر نظر متخص���ص���ان  روس���ی وپس از رفتن آنان زیر دس���ت کار 

پیدا کرده بودند .  جمعی از کارکنان کھ در دوران فعالیت  را ش��ناس��ان ایرانی  فراگرفتھ ،دررش��تھ ھای مربوطھ مھارت الزم

بھ خدمت درآمده بودند روشھائی راکھ در گذشتھ یاد گرفتھ بودند ھمچنان حفظ می کردند.  روزی برای بازدید لط شرکت مخت

سبتا کوچک سھ چھار نفر ب مشغول )۱(ا چرتکھیکی از دوایر حسابداری در انزلی رفتھ بودم با تعجب دیدم کھ در یک دفتر ن

محاسبھ ھستند . معلوم شد بھ کار بردن این ابزارقدیمی محاسبھ ھنوزھم در شیالت رایج است.متصدی حسابداری توضیح داد 

کم ندارد و چیزی س���رعت عمل این حس���ابداران با چرتکھ چیزی از س���رعت عمل کس���انی کھ با ماش���ین حس���اب کار می کنند 

 یم روشن شد.صحت این اظھار نظرچند روز بعد برا

 

شیالت از سالھای پیش از ملی شدن، کمبود  شناختھ شده ای بود. در سالھایی کارھای مربوط بھ فقدان کادر تحصیل کرده در

بھ -کھ جوانان مش��تاق بھ تحص��یل را برای  انتخاب رش��تھ ھایی مانند پزش��کی ومھندس��ی و حقوق و یا نفت تش��ویق می کردند

ر و ازآن جملھ در رش���تھ ھای مربوط بھ  ش���یالت داش���ت توجھی نش���ده بود. تا زمانی کھ  گنیازی کھ کش���ور درزمینھ ھای دی

ایجاد  و روسھا امتیاز شیالت ابران را دردست داشتند و از ایرانیان تنھا بھ عنوان کارگر ساده یا متخصص استفاده می کردند

ال فعالیت ش��رکت مختلط ایران و ش��وروی کھ س�� ۲۵س��اس��ا برای آنھا مطرح نبود.  در طول اکادر تحص��یل کرده ایرانی  یک 

کادر تحص��یل کرده ایرانی فراھم ش��ده بود، نیزھیچ اقدامی  ایران در ھیئت مدیره س��ھ نفرعض��و داش��ت و فرص��تی برای ایجاد

 معمول نگردید.

 

ش کار کردن بیشتر آنان رو در سالھای اولیھ پس از ملی شد ن شمار اندکی از کارکنان شیالت ازتحصیالت برخورداربودند.

تنھا س��ھ نفر ازکارکنان ش��یالت  تحص��یالت دانش��گاھی داش��تند و از ۱۳۴۰را درعمل آموختھ بودند . در س��الھای نخس��تین دھھ 

مقارن شروع کار من بازنشستھ شده و رفتھ بود . نفر  نفردانشکاھھای شوروی درجھ مھندسی گرفتھ بودند.  یکی از این سھ 

، متخص���ص ماش���ین آالت و س���رپرس���ت س���ردخانھ ھای  ش���رکت بود کھ ا بھ یاد ندارم)(نام کوچک اوردوم، مھندس س���احلی

سال  سومین نفر آنان  ۱۳۴۳دراواخر  شد.  شستھ  شناسفرھاد باز ن بود کھ درآن ایام درشیالت  فرید پاک، تنھا مھندس ماھی 

کرد. فریدپاک در مدتی کھ س��توده مدیر عامل بود وپس از آن در مدت یکس��ال واندی کھ من دراین پس��ت بودم،  ھنوز کار می

ستی مردی پاک و ھ و ادارات شیالت رادر شمال سرپرستی می کرد .او ب عھده دار بودسمت معاونت فنی مدیر عامل را  را

ناسان شیالت کھ در آزمایشکاھھا و موسسات دیگر فعالیت زحمتکش،  و در کار ماھی شناسی تالی نداشت . تعدادی از کارش

 داشتند زیر دست اوآموزش دیده بودند.

 



مقررداش��تھ بود  اس��اس��نامھ ۲۵از بدو ملی ش��دن ص��نعت ش��یالت دولت متوجھ کمبود کارش��ناس در ص��نایع ش��یالتی بود. ماده 

رشتھ  تخصصی صنعت ماھی را کھ دامپزشگی پنج  نفر از دانشجویان دانشکده ھزینھ تحصیلی ھمھ سالھ  شرکت می تواند

ان دردور بپردازد. س������ال در ش������رکت خدمت نمایند،پنج  حص������یلترا تعقیب کنند با دریافت تعھد دایربھ این کھ بعد از خاتمھ 

خارج اعزام ش��دند. ھمچنین درھمان  ایام ھ خدمت نگارنده دو نفر دانش��جو برای تحص��یل در رش��تھ ماھی ش��ناس��ی انتخاب و ب

ی کھ  در رش��تھ ماھی ش��ناس��ی در آلمان غربی  فارغ التحص��یل ش��ده بود با نگارنده تماس گرفتھ و تقاص��ای اس��تخدام ھموطن

 و برای خدمت در آزمایشکاه شیالت بھ انزلی فرستاده شد. سریعاً داده شد  او استخدامترتیب داشت .

 

خل ویا درخارج از کش��ور در رش��تھ ھای مرتبط بھ تعدادی از دانش��جویانی کھ در دا  ۴۰خوش��بختانھ در س��الھای پایانی دھھ 

استخدام شیالت درآمدند. مراکز تحقیقاتی شیالت  ھ صنایع شیالتی تحصیل کرده و مایل بھ خدمت در شرکت شیالت بودند، ب

 داشت . سالھاپیشرفت ھای بسیارچشمگیری درآن

 

 

 شمالھ ) انتقال ادارات مرکزی شیالت ب۲(
 

 پھلوی(انزلی فعلی) در تھران بھ بندرمس��تقر  ادارات مرکزی ش��رکت ش��یالت  تص��میم دولت،براس��اس  ۱۳۴۴دربھار س��ال 

دفاتر ش���رکتھای دولتی راکھ عملیات دولت تص���میم گرفتھ بود . در اجرای برنامھ عدم تمرکز امور در پایتخت، ندمنتقل گردید

 منتقل کند.  ،آنھا در شھرستانھاست، از پایتخت بھ شھرستانی کھ محل اصلی فعالیت آنھاست 

 

. ابواب جمعی کارکنان ش�یالت در مرکز درآن تاریخ  بھ ش�یالت س�اختمانی راکھ درتھران در اجاره داش�ت تخلیھ کردش�رکت 

تعداد معدودی از  بادس��تگاھھا ی دولتی و ش��رکتھا، ای انجام  امور ض��روری و ارتباطبر نفر بود.  ۳۵تا  ۳۰نظرم در حدود 

انتقال اکثریت آنان کھ  کارمندان درتھران باقی ماندند و محل کار انان در قسمتی از ساختمان اصلی وزارت دارایی تعیین شد.

.بھ این دس���تھ از  ش���دده بود، بزودی عملی کار مش���خص���ی در مرکز انجام می دادند و محل کارش���ان در بندر انزلی تعیین ش���

برای اقامت موقت آنان  خوابگاه ھایی در  وکارکنان فرص��تی داده ش��د تا در محل جدید کار خود در بندر انزلی حاض��ر ش��وند 

 مسکن تھیھ کنند.در انزلی با فرصت برای اقامت خانواده خود تا  ساختمان اصلی شیالت در انزلی در نظر گرفتھ شد

 

تن  کارمند وزارت دارایی مامور خدمت در ش���یالت بودند کھ  ۱۲-۱۰روھی در حدود گھ از این دس���تھ از کارمندان، گذ ش���ت

روه باالترین حقوق و مزایا را از بودجھ ش���یالت دریافت می کردند در حالیکھ نھ گش���د. این  تکلیف آنان  نیز باید روش���ن می

د. از جملھ یکی از آنان بھ اعتبار یک ابالغ وزارتی کھ چند س��ال تخص��ص خاص��ی داش��تند و نھ کار مش��خص��ی انجام می دادن

درحالی کھ کرده بود حفظھمچنان برای خود  پیش برای او ص������ادر ش������ده  بود عنوان قائم مقامی مدیریت عامل ش������یالت را

وجود آنان واقعاً ھ دس��تھ از کارکنان کھ ب نداش��ت. وض��ع خدمتی  این دراس��اس��نامھ قانونی ش��رکت ش��یالت چنین پس��تی وجود

نیازی نبود، در حدود دوس��ال پیش ازآن ،در دوران تص��دی مدیر عامل قبلی فتح هللا س��توده مطرح ش��ده بود. س��توده  با نھایت 



کھ  جای آنان افراد واجد ش��رایطی راھ وزارت دارایی باز گرداند و بھ در نظر داش��تھ آنان را  بکھ ص��داقت بھ من بازگو کرد 

عمل ھ استخدام کند ولی موفق بھ اجرای آن نشده است.با ارزیابی مجددی کھ از وضع کار این عده بست ، مورد نیاز شیالت ا

آمد،  تصمیم گرفتھ شد آنان بھ وزارت دارایی باز گردانیده شوند.  برای ھمھ آنان نامھ ای فرستاده شد  بدین مضمون کھ چون 

موجود نیست، لذا با قدردانی از  ن  جادرآ با سوابق خدمت آنان باشدادارات  شیالت بھ شمال منتقل شده و پستی کھ متناسب 

ماه حقوق و مزایا بھ مأموریتش��ان در ش��یالت خاتمھ داده  ۳خدماتی کھ در ش��یالت انجام داده اند و با پرداخت پاداش��ی برابر با 

طور ھ این گروه باعض������ای اکرد .مھ ھای مزبورغوغایی برپنا ش������د و در اختیار کارگزینی وزارت دارائی قرار گرفتھ اند .

ستند و ضمن شکایت اعالم جرمھ دستھ جمعی علیھ تصمیم ھیئت مدیره ب مطرح کردند، آنان نامھ ھای  ھایی ھم مبارزه برخا

 کایت کردند. مفص��لی بھ کمس��یونھای عرایض مجلس��ین و دس��تگاھھای مختلفھ دولتی و جراید نوش��تھ ،علیھ مدیران ش��یالت ش��

ی ابطال حکم ھای ص��ادره بھ امض��ای وزرا کھ بودندند، مدعی وش��تنبھ جمش��ید آموزگار وزیر دارایی  کھ ازجملھ در نامھ ای

ش����یالت فرس����تاده بود . ھ وزیر دارایی این نامھ را ب و مقام وزارت دارایی اس����تھ و یا جانش����ینان آنان اھانت ب س����ابق دارایی

نص��ب و عزل کارمندان ش��رکت  ش��یالت جزو اختیارات مس��لم  کھنوش��تم  جمش��ید آموزگار وزیر دارایینگارنده در پاس��خ  بھ 

ھیئت مدیره ش��رکت اس��ت و اھانت بھ ھیچ مقامی نیس��ت . آموزگار در حاش��یھ این نامھ جملھ جالبی نوش��ت کھ مض��مون آن ھم 

اقدام نمی اگر در گذش��تھ برخالف این ترتیب اقدامی ش��ده آن "یادم مانده اس��ت. او ض��من تأئید این نظریھ نوش��تھ بود ھ چنان ب

آگھی "در جرائد کھ در آن بھ جای ش���رکت ش���یالت  ش���اکیان از جملھ با توس���ل بھ انتش���ار یک آگھی". تواند مورد تأئید باش���د

صوال  فرق بین مناقصھ و مزایده را نمی اچاپ شده بود مدعی شده بودند کھ مدیران شیالت  "آگھی مزایده"اشتباھاً  "مناقصھ

 دانند.

  

بھ مورد اجرا گذاش���تھ ش���د انتقال ش���یالت بھ ش���مال دس���تور دولت در مورد و تعاطی مکا تبات وقت گیر ھمھ ش���کایتھا رغم بھ

کار ش��دند.  جلس��ات ھیئت مدیره غالباً عص��رھا تش��کیل می ش��د وتا پاس��ی  درانزلی مس��تقرومش��غولوکارکنان ھمراه با مدیران 

، ش��خص��ا ناچار بودم ی بھ ش��کایات گوی پاس��خ و مده بودبا مش��گالتی کھ در نتیجھ انتقال ش��یالت پیش آ .ازش��ب ادامھ می یافت

یک پا در تھران و پای دیگر در انزلی داش���تھ باش���م. متاس���فانھ در آن روزھا وبای التور در ش���ھرھای رش���ت وانزلی فراگیر 

س�����اعت با  ۵ھفتھ ای چندین بار فاص�����لھ  بین  تھران و انزلی را  کھ حدود  .ش�����ده،تمام منطقھ را آلوده و خطرناک کرده بود

کردم و در ص��ندلی  اغلب س��اعاتی دیر وقت از ش��ب از انزلی حرکت میبودم.اتوموبیل طول می کش��ید، مرتبا در رفت و آمد 

این برنامھ س�����نگین .عقب ماش�����ین در س�����اعاتی  کھ راننده طی مس�����افت می کرد می خوابیدم تا بھ موقع بھ دفترتھران برس�����م

 یالت ھمچنان ادامھ داشت.در چند ماه پایانی خدمتم در ش وآزاردھنده

  

ھ رغم ھمھ زحماتی کھ کشیده شد عمال با اشکاالت متعددی ب  در اینجا باید صادقانھ اعتراف کنم برنامھ انتقال شیالت بھ شمال

حضور ھمین تعداد اندک کارمندان شیالت کھ بھ ھمراه خانواده از تھران  .مواجھ گردید و متاسفانھ اثر مطلوبی  بھ بارنیاورد

س��ال وس��ط  بودند بھانھ ای برای گران ش��دن کرایھ خانھ ھا دران ش��ھر ش��د. انتقال فرزندان کارکنان ش��یالت در آمدهھ انزلی ب

ی کارمندان و از ش��ھربزرگی مانند تھران بھ یک ش��ھر  نس��بتاً کوچکی چون انزلی، کمبود ھا و ناراحتی ھائی  برالی تحص��ی

در امرارتباط با برخی از مؤس������س������ات  این ش������رکت بازرگانی تغییر محل دفتر  یجاد کرد. از طرف دیگرافراد خانواده آنان 



یاددارم دردو مورد کھ ش���یالت در ش���ھر انزلی برای خرید ھ جای گذاش���ت . بھ بازرگانی و دس���تگاھھای دولتی اثرات  منفی ب

علت آنرا دورشدن شیالت  بعضی لوازم مورد نیاز آگھی مناقصھ منتشر کرد ھیچ فروشنده ای حاضر بھ شرکت در آن نشده و

ھمین مالحظات و اش��کاالت عملی دیگر بود کھ درآغاز دوران مدیریت جانش��ین نگارنده  خاطربھ از پایتخت عنوان میکردند.

،تص��میم دولت در مورد انتقال دفاتر ش��یالت بھ ش��مال مورد تجدید نظر قرار گرفت واداره مرکزی -مالیری الدین ش��جاع  --

 تخت بازگشت.شیالت مجدداً بھ پای

 

ھ فاص����لھ کوتاھی پس ازپایان دوران خدمت نگارنده در ش����یالت  اکثر کارمندانی را کھ ش����یالت  بھ کھ ب نماندفتھ گض����منا نا

ل ماموریتم کویت بھ حازمس��ر کارھای قبلی خود باز گش��تند. در اولین س��فری کھ ھ وزارت دارایی پس فرس��تاده بود، دوباره ب

مورد این  برای مذاکرات اداری ضمن صرف ناھار باھویدا بھ نخست وزیری رفتھ بودم ، در آمده بودم وطبق مرسومتھران 

ھویدا پاسخ مستقیمی  خیلی خودمانی از او پرسیدم چرا مامورین وزارت دارایی را بھ شیالت باز گرداندید؟،کارمندان دستھ از

تو و بھ کار خودت برس .گفت مطلب را دراماتیزه مکن( اصطالتی کھ غالبا در مذاکرات بکار میبرد) ندادولی سئوال این بھ 

خبرش را ،ه ای ھمان اول با پختگی ش����روع کرد کش����ور ازازدر ماموریت خارج کارت را وحاال مس����ئولیت مھمتری داری 

 دارم .

 

 ایجاد پست معاونت درامورانتظامی شیالت-)۳(
 

قبل برای حفاظت آبھا وجود س��الھا پیش کرد وطبعا اداره ای کھ از  مس��ئولیت س��نگینی برعھده ش��یالت محول میحفظ ذخائر، 

داش��ت  قادر بھ اجرای وظایف بنحو مطلوبی نبود. در تجدید نظری کھ دراین باره معمول ش��د، پس��تی در س��طح معاونت مدیر 

) در نظرگرفتھ ۲عامل در امور انتظامی شیالت ایجاد گردید . برای تصدی این پست افسری بھ نام سرھنگ اسمعیل آریامھر(

افسر نامبرده را برای تصدی این پست انتظامی مامور خدمت در شیالت بنمایند.  چند روز بعد  شدتقاضا  شد و از ستاد ارتش

  ند.را پیشنھاد  کرد  ئیستاد ارتش پاسخ داد کھ با مأموریت افسر خواستھ شده موافقت نمیشود و بھ جای او سرھنگ علی زیبا

 

ھنگامی کھ در ھ ازخش��ونت او بمحافل و در جراید ناختھ نبود. دری را ش��خص��ا نمی ش��ناختم ولی  نام او نا ش��ئس��رھنگ زیبا

او با دانش�����جویان در موقعی کھ  دریکی از س�����فارتخانھ تند نین از برخوردچحکومت نظامی تھران مامور خدمت بوده  و ھم 

و نامھ  هبال نکردزس��تادارتش اس��تقارو از پاس��خ واص��لھ ین ھای ایران در اروپا کارمی کرده ، مطالبی منعکس ش��ده بود. ازا

 .ستاد بی جواب ماند

 

(س��پھبد وارتش��بد  بعدی) رئیس س��ازمان اطالعات نعمت هللا نص��یریوزی  س��رھنگ احمد کس��ری، رئیس دفتر س��رلش��کر ر

س��رھنگ کس��ری راازقبل  می ش��ناختم  .رئیس س��اواک مایل اس��ت ازاو دیداری بکنمس��اواک )تلفنی اطالع داد وامنیت کش��ور( 

ولی با نص���یری ھیچگونھ آَش���نایی نداش���تم و نمی دانس���تم علت دعوت او چیس���ت؟ روزی کھ برای دیدار او رفتھ بودم کس���ری  

دوستانھ ای داشت  و ھنگامی کھ مرابھ دفتر رئیس ساواک ھدایت می کرد در گوشم آھستھ بھ زبان فرانسھ  ی بسیاربرخورد



حرف را درس���ت این در آن لحظھ معنی  ).(خواھش می کنم خونس���ردی خودت راحفظ کنDu calme, s'il te plait  :گفت

ی نام برد متوجھ مفھوم توص���یھ س���رھنگ کس���ری ش���دم.  ئنفھمیدم ولی وقتی نص���یری آغاز بھ س���خن کرد و از س���رھنگ زیبا

ست انتظامات شیالت خواستھ ولی ستاد ین بود کھ شیالت  افسری را با ذکر نام برای تصدی پاخالصھ حرف رئیس ساواک 

چرا باماموریت او  ، افس����رواجد ش����رایط دیگری را بھ جای اوپیش����نھاد کرده و ارتش با مأموریت آن افس����ر موافقت نداش����تھ

و کوتاه آمدم .بدین ترتیب  هکس����ری خونس����ردی خودرا حفظ کردس����رھنگ  ھ بھ توص����یھجدرپاس����خ اوبا تو مخالفت کرده اید؟

مور خدمت در ش�����یالت ش�����د و کلیھ امور انتظامی ش�����رکت و از جملھ اداره حفاظت از آبھا زیر نظر او س�����رھنگ زیبائی مأ

زیبایی در این ماموریت وظایف محولھ را با ص���میمیت ومردمداری علی نص���افاً باید تص���دیق کنم کھ س���رھنگ . اقرارگرفت

 بسیار راضی بودم. کامل انجام داد وازطرزکار او

 

 در مرداب انزلی) حادثھ تیراندازی ۴(
 

در مرداب انزلی حادثھ ناگواری اتفاق افتاد کھ منجر بھ تیراندازی و مجروح  ۱۳۴۴در یکی از آخرین روز ھای بھار س�����ال 

تذکرات مکرر ھ در آن روز چند ماھیگیربا یک قایق ماھیگیری در داخل مرداب ب یران متخلف گردید.گش������دن یکی از ماھی

س��ئول م و س��ربازانص��یادان مش��غول توراندازی بودند. درنتیجھ بین وعیت ص��ید وقعی ننھاده مأموران انتظامی دائر بھ ممنو

 آلت خودماھیگیری یکی از سرنشینان قایق  خشونت کشیده شده بود. دراین موقعھ کار ب و مشاجرات لفظی در گرفتھ حفاظت 

داده و ناسزا گویان فریاد کشیده بود اگر مردی بزن سربازی کھ او را تھدید بھ تیراندازی کرده بود، نشان بھ  درآورده و آن را

و س��رباز ھم کھ در حین انجام وظیفھ مورد اھانت قرارگرفتھ و کنترل اعص��اب خودرا از دس��ت داده بود فش��نگی در خش��اب 

دچار و تیراندازی کرده بود. در نتیجھ تیراندازی آلت آن ش����خص قطع ش����ده آن ص����یاد  موض����ع مخص����وصھ تفنگ نھاده و ب

اتفاق افتاد کھ از ابتدا ش��اھد ص��حنھ مش��اجره فراوانی خونریزی ش��دیدی ش��ده بود. حادثھ در وس��ط روز ودر جلوی چش��م نظار

عده ای ص��یاد و غیر ص��یاد کھ از ممنوعیت ص��ید ناگوار  این جریان درنتیجھ .س��رعت در ش��ھر پخش ش��دھ و خبر آن ب بودند

و شروع بھ  گرد آمده درمد خل اداره مرکزی شیالت  اغتشاش می گشتند، و پی بھانھ ای برای بھ راه انداختن ناراضی بودند

را کش���تھ اند. مأموران انتظامی بھ بی گناه فریاد س���رداده بودند کھ س���ربازان یک نفر ماھیگیربا عص���بانیت ، نمودهتظاھرات 

اخل محوطھ شوند.دردرمانگاه دھ درمانگاه در داخل شیالت برسانند و مانع از دخول جمعیت بھ زحمت توانستند مجروح را ب

س���ریعاً بھ  اورانبود وض���رورت داش���ت مجروح پزش���گ و وس���یلھ ای برای درمان  ،ش���یالت کھ برای مراجعات س���رپایی بود

باز کردن  عصبانی کنندگان . دردرمانگاه  یک دستگاه آمبوالنس وجود داشت ولی با توجھ بھ کثرت تظاھربرسانندبیمارستان 

آن لحظات پرتنش کھ تلفن ھای  ت  برای خارج ش������دن آمبوالنس خالی از مخاطره نبود. درش������یالس������اختمان درب  بزرگ 

زد و ھمھ از بروز یک بلوای بزرگ در بندر انزلی شدیدا اظھار نگرانی  محلی مرتباً زنگ می و مقامات انتظامی یاستاندار

ارات مرکزی ش������یالت  در آن جا قرار دارد، بھ یادم آمد ص������بح ھمان روز در انتھای باغ بزرگ قلم گوده کھ اد ،می کردند

ی معاون انتظامی ش��یالت گفتم س��ریعاً و بدون این کھ توجھ کس��ی ئس��رھنگ زیباھ بولدوزری را مش��غول بھ کار دیده بودم . ب

طریق از محوطھ عقب ،ازھمان جلب ش��ود با بولدوزر دیوار باغ را خراب کرده و مجروح را کھ در آمبوالنس خوابانده بودند

سریعاً  بھ بیمارستان برساند.  ھم بالدرنگ اقدام کرد و موقعی تظاھر کنندگان از جریان اطالع زیبائی شیالت خارج کرده و 



در حرکت بود. س���وی تھران ھ ی از انزلی خارج ش���ده و بھ س���رعت بئپیدا کردند کھ آمبوالنس حامل مجروح و س���رھنگ زیبا

تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از پایان معالجات و مراقبت ھای پزش��کی مرخص تھران  مجروح در بیمارس��تان پارس

 ). ۴(گردید

 

از این حادثھ ش��خص مص��دوم بھ دفتر ش��یالت در تھران آمده و تقاض��ای دیدار مرا داش��ت. جوانی رش��ید و  پس حدود س��ھ ماه 

پیش آمده نزد س��ر و  شبا وض��عی کھ  برایداش��ت ر اطھااو گریس��ت .  ورزش��کار بھ نظر می رس��ید و ش��دیدا  منقلب بود و می

سیار خفیف شده،  بچھ ھای محل او را بھ باد مسخره می گیرند و دیگر نمی تواند در  واطراف  بھ جست و این شھر ھمسر ب

 جوی کاری برود.  تقاض��ا داش��ت در منطقھ ای دوردس��ت  کاری بھ او ارجاع کنم. برای او ماموریتی در اداره حفاظت آبھای

 ترکمن صحرا درنظر گرفتم واو را بھ این منطقھ فرستادم. 

 

 شکایت صنف فروشندگان ماھی و پرنده از شرکت شیالت –) ۵(
 

دیدار داش������تم گفت  نخس������ت وزیرا ھویدا وزی کھ ب.رخاطرم می آوردبھ گوناگونی رادرش������یالت خاطرات  باقاچاق مبارزه

شما  پاسخ دادمبشود. اساسی دامیقا این بارهدر باید ،اند کرده رضایتعدم اظھار ازافزایش قاچاق خاویارپیش شاھنشاه شب 

دانید  وسایل نقلیھ  از جملھ خوب می .بھ مشکالت و کمبود ھای شیالت وقوف کامل داریدید و خودتان در وزارت دارایی بود

بارکاس (قایق)ھای پر سروصدا و فرسوده و کم تحرک بازمانده از دوران لیانازوف ھااست  ھمان  دریایی شیالت منحصر بھ

نمی خورد. عوامل ووس��ایلی کھ ش��یالت برای  چیانی کھ بھ وس��ائل پیش��رفتھ ای مجھزندقچادرد کار امروز ومبارزه با قاھ کھ ب

ی کرده و عرساست .معھذاتا حدودامکان دراین باره سونا  مبارزه با قاچاق دارد با توجھ بھ وسعت دریا و رودخانھ ھابسیارکم

 بازھم بیشتر سعی خواھیم کرد.

 

در پاساژھای  و صورت یک گردشکاه عمومی درآمده بودھ ترین خیابان پایتخت ب درآن ایام خیابان استانبول تھران، معروف

دو طرف این خیابان چندین فروش��کاه میوه و مواد غذایی بھ س��بک س��وپرمارکتھای کش��ورھای غربی احداث ش��ده بود و اکثرا 

حکایت از آن داش���ت کھ در برخی از این رس���یده  یخانواده ھای متمکن پایتخت مش���تریان این فروش���گاھھا بودند. گزارش���ھا

ھمین علت تصمیم گرفتھ شد این مراکز مشکوک مورد بازرسی قرار ھ ب و شود یعرضھ م اقچفروشکاھھاخاویارو ماھی قا

 گیرند.

 

) و کالنتری یک پایتخت (کھ خیابان اس��تانبول در حوزه عمل آن قرارداش��ت) ھم ۵طبق برنامھ ای کھ از قبل با کانون ش��کار(

، برای بازرس���ی بھ این پاس���بانآھنک ش���ده بود، یک روز عص���رماموران ش���یالت و کانون ش���کار وص���ید ھمراه با تعدادی 

پس از تنظیم ص���ورت مجلس ض���بط و  فراورده ھا این  ھده کردند.مقادیری خاویاروماھی غیر مجاز مش���ا فروش���گاھھا رفتھ،

این قض����ا یی آماده گردید. درس����ت بھ خاطر ندارم  برای تعقیب دردس����تگاه وپرونده داده ش����د امانتا بھ س����ردخانھ دانیرتحویل

ولی عکس العمل  این اقدام ش���یالت رااز  اه  جمع آوری ش���ده بود،از چند فروش���کفرآورده ھای غیر مجاز بھ جھ میزان بود و



خاطر دارم.دراول وقت فردای آن روز، جمش������ید آموزگار وزیر ھ نظرم کامال غیر منتظره بود، دقیقا ب بھطرف دولت،کھ 

از ش��نیدن کلمھ غارت بس��یارمتعجب ش��دم وگفتم  ؟باناراحتی می پرس��ید چرا فروش��گاھھارا غارت کرده اید زد و  ًدارایی تلفن

باید  ،بول استنچیست؟ اگرمنظورتان بازرسی انجام شده دیروزعصر درخیابان استا توجھ نشدم منظورتان از غارتدرست م

عرض����ھ  شطور غیر قانونی برای فروھ راکھ بفراورده ھایی  -توض����یح دھم  این کار یک اقدام قانونی بود و ماموران دولت

در این باره اطالع ص��حیحی بھ نخس��ت وزیر نداده  منظرھ کفت ب اند. وزیر دارایی ش��ده بود،طبق موازین قانونی ض��بط کرده

 ش��کایت دارند. از ش��یالتو ھم اکنون درنخس��ت وزیری اجتماع کردهو پرنده فروش ف ماھی فروش ناعض��ای ص��و گفت  اند

موض��وع راگزارش کنید.  و نخس��ت وزیر از چگونگی موض��وع بی اطالع اس��ت و الزم اس��ت فورا تلفنی با او تماس بگیرید

دنبال پرس���ش خود ھ و ب کرد ھمان پرس���ش وزیر دارایی را تکرار می ناراحتیپش���ت خط تلفن آمده و با  ھویدادرھمان لحظھ 

از ش��یالت وھس��تند نخس��ت وزیری  دراتفاق  اعض��ای ص��نف ھ ) ب۶گفت ھم اکنون رییس ص��نف ماھی فروس و پرنده فروش(

 .شکایت دارند 

 

ابطین ضرسانده اند. مامورانی کھ بھ این اماکن رفتھ اند  رگفتم اصناف گزارش خالف واقع بھ عرضتاندر جواب  نخست وزی

مربوطھ  و مقررات گونگی  بازرسی انجام شده چاندو درباره  قانونی خود عمل کردهکھ برای انجام و ظایف دادگستری ھستند 

ھ و ب دادبھ شاکیان می  توضیحاتیرا می شنیدم کھ در توجیھ اقدام شیالت   تلفن صدای نخست وزیر توضیحاتی دادم .در

کرد. ھویدا  در دبنالھ صحبت بامن گفت اصناف می گویند چرا این مقررات را قبال بھ آنان  اعتراضات آنان  نیز گوش می

تشر شده نبھ موقع مپایتخت  نتشارابالغ نکرده اید؟ پاسخ دادم ھمھ مقررات در روزنامھ رسمی کشور و روزنامھ ھای کثیراال

و بھ اطالع ھمگان و از آن جملھ اصناف رسیده است .من ھمچنان مدتی گوشی بھ  دستم بود و پاسخی را کھ نخست وزیر در 

و شکایت شاکیان را اعالم نموده . او صریحا عملکرد  شیالت را اقدامی قانونی  می کردم شگواین زمینھ بھ  شاکیان می داد 

رسید شاکیان از دفتر نخست وزیر بیرون رفتھ اند، او از من پرسید حاال چھ کاری  نظر میھ کرد .  موقعی کھ ب ھ ردقاطعان

ر اوامری باشد بھ وزیر گ. اشده است می توانی برای آنان بکنی؟ پاسخ دادم پرونده برای رسیدگی بھ دادسرای تھران فرستاده

درجریان  قبالً این پس ھروقت خواستی کودتایی بکنی قبال مرا زداد بسیارخوب. ا دادگستری ابالغ بفرمایید. نخست وزیر پاسخ

ً بھ نطرم شکایت اصناف  .برخورد نخست وزیر با موضوعکھ غاقلگیر نشوم.  بگذار رابھ  وربود و علت آنآشگفت واقعا

ورین طبق موازین قانونی عمل بود و مام نمودهدرستی درک نکردم. ھویدا امر شاه را ھمراه با دستور موکد خودش ابالغ 

و در ماموریتھای  در دوران خدمتم در شیالت ھویدا نخست وزیری آشنا بھ قانون و عالقمند بھ اجرای آن بود و .کرده بودند

ھمواره از اقداماتی کھ در جھت اصالح وضع و نو آوری انجام می دادم جداً پشتیبانی می کرد وھمواره ازاو سپاسگزار دیگر 

ھ وجار وجنجالی کھ بھ ناحق ب  کھ بھ ھر حال قدرتی بھ حساب می آمدند- اصناف رسد شکایت ھرحال بھ نظر میھ ب بودم.

ت نخس امیرعباس ھویدا.غافلگیر وناراحت کرده بوداورا راه انداختھ و بطور دستھ جمعی بھ نخست  وزیری رفتھ بودند، 

 سرو صدایی از ھیچ جای مملک بلند نشود.کمترین خدمتش در دوران نمی خواست  ابداوزیری بود کھ 

 

 

 



 برنامھ ھای نکثیر صنعتی ماھیان دریای خزر -)۶(

 

متعاقب ملی شدن شیالت دو کشور ساحلی وقت دریای خزر، ایران و شوروی ، ھمکاریھای دامنھ داری را ا برای بھبود و 

فزونی یافت. سازمان برنامھ  ۱۳۴۰بھ ویژه در دھھ افزایش ذخایر ماھی ،بویژه ماھی خاویاری، آغار کردند.و این ھمکاریھا 

و بودجھ  براساس قرارداد ھمکاری  کھ بین شرکت شیالت وشورویھا امضا شده بودد، طرح جا معی برای تکثیر صنعتی 

کیلومتری جنوب شھرستان  ۲۵ھکتار، در  ۱۳۰ماھیان خاویاری تنظیم کرده بود. بموجب این طرح زمین وسیعی بھ مساحت 

در کنار سد سنگر سفید رود، برای ایجاد حوضچھ ھای مخصوص تکثیر صنعتی ماھی خاویاری درنظر گرفتھ شده رشت 

شدند. ظرفیت   ماه پرورش میافتند وپس از رشد در رودخانھ رھامی ۸تا  ۷بود. دراین حوضچھ ھا بچھ ماھی ھا برای مدت 

ود. مقدمات اجرای این طرح در ھمان ایامی کھ من در شیالت تولید سالیانھ این مجموعھ سالی  سھ ملیون ونیم بچھ ماھی ب

مشغول خدمت بودم شروع شد و باصرف ھزینھ گزافی،چند سال بعداین مجموعھ آماده بھره برداری شد ه، رسما افتتاح گردید. 

ین مراسم ) ،نگارنده کھ در آن وقت در ماموریت کویت بودم، درا۳بنا بھ دعوت منضور روحانی،وزیر آب وبرق وقت (

حضور یافتم. این طرح یکی از برنامھ ھای بسیار سودمندی است  کھ برای تکثیر ماھیان خاویاری در دریای خزردر آن ایام  

 بانجام رسیده است .

درپایان این قسمت بی مناسبت نیست بھ یک مطالعھ مقدماتی کھ در آن زمان درباره پرورش ماھی برای مصارف خانگی در 

تنھا در استخر ھا و حوضچھ ھا ی وابستھ بھ آزمایشکاھھای شیالت  ۴۰ه بود مختصر اشاره ای بشود. دردھھ شیالت شروع شد

بود کھ تکثیر صنعتی انواع ماھیان معمول بود  و ماھیان پرورشی از نوع غضروفی و استخوانی پس از رشد اولیھ در رودخانھ 

ھنوز کاربرد صنعتی  نداشت.  پزشگی از دوستان خانواده ھا رھا میشدند . پرورش ماھی صنعتی برای مصارف خانگی 

نگارنده بنام دکتر منوچھر معتمد ابتکاری بھ خرج داده وبا پشتیبانی سازمان برنامھ وبانگ اعتبارات صنعتی،درکنار رودخانھ 

ھا دیدن کرده، کرج موسسھ ای برای پرورش ماھی قزل آال ایجاد کرده بود وفروش خوبی ھم داشت. من از این موسسھ بار

معتقد شده بودم ایجاد موسسات  مشابھ آن برای تولید وپرورش انواع ماھیان  رودخانھ ای اقدام بسیار ارزنده  است وامکان 

اجرای آن در بسیاری از روستاھای شمالی و مناطق مختلف کشور بھ آسانی میسر است . این نظر را با  کارشناسان شیالت 

ولیھ ای را اغاز کرده بودیم و.در نظر بود  مراکز نمونھ ای برای پرورش انواع ماھی برای مصارف درمیان  نھاده مطالعات ا

 خانگی ایجادکنیم، ولی با پایان ماموریتم درشیالت این برنامھ پی گیری نشد.

 

 منھپی نویس ھای بخش 
چتکھ می گویند) ابزاری اس�ت کھ در قدیم برای محاس�بھ ارقام "چرتکھ"  از زبان روس�ی گرفتھ ش�ده،( و در اص�طالح معمولی در فارس�ی بدان  -) ۱(

بکار میبردند ومی توان آن را حلقھ ابتدایی ماش��ین حس��اب امروزی دانس��ت. چرتکھ بش��کل چھارچوب مربع مس��تطیلی اس��ت کھ میلھ ھای موازی درآن 
 تعبیھ شده وروی ھریک ده حلقھ متحرک قرار گرفتھ است.

 
مبرده قبال ابو ترابیان بود کھ بھ آریا مھر تغییر یافتھ بود . بعد از اعطای لقب آریا مھر بھ پادش����اه ، نام خانوادگی آریا مھر نام خانوادگی افس����ر نا -)۲(

 برای افسر نامبرده ھمچنان حفظ گردید. 
 
سیار  بزرگی ب-)۳( شبکھ ھای برق وآب کشور خدمات ب ست . ھ منصور روحانی با تکمیل  سفانھ اورا در اوایل انقالب اسالمی کشور انجام داده ا متا

 اعدام کردند.
 



ھزار تومان ش����ده بود کھ از اعتبارات ش����یالت  ۲۲ھزینھ عمل جراحی و س����ایر ھزینھ ھای بیمارس����تان تا آنجاکھ بھ یادم مانده  رقمی در حدود  -) ۴(
 پرداخت شد.

 
فروش  است ونحصار دولت ادر صید ماھی غضروفی (استورژن) و خاویارماده واحده قانون اساسنامھ شرکت شیالت ایران   ۵بموحب تبصره -)۵( 

و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتگبین قاچاق قابل تعقیب خواھند بود. نوع مجازات مرتکبین  می شود و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب
کرد. برای تکمیل  تناد این قانون و با معاضدت کانون شکار عمل میقاجاق ماھی و فر آورده ھای آن در قانون شکار  مشخص شده بود و شیالت باس

و اص���الح قانون مجازات ص���ید ھای غیر مجاز دردریای خزر و ھمچنین مجازات معامالت غیر مجاز این فرآورده ھا ش���یالت بررس���یھایی انجام داده 
بھ  ۱۳۴۶قانون مجازات ص���ید غیر مجاز از دریای خزر در اس���فند ماه  دولت داده بود. براس���اس این مطالعات  س���رانجام ماده واحده ھ وپیش���نھاداتی ب

)  ۵۰۹و  ۵۰۷تص����ویب فوه مقننھ رس����ید. برای مطالعھ متن قانون بھ مجموعھ قوانبن جرایی گردآوری احمد کمانگر چاپ  محمد حس����ین علمی  ص 
 مراجعھ شود.

 
 م مانده است.نام رییس صنف ماھی فروش و پرنده فروش، عباس تیموری، بیاد -)۶( 



 

 

 

 

 

 بخش دھم  

 تالش در راه صنعتی کردن
 شیالت جنوب ایران

 
پیش ازآن کھ اکتشاف و بھره برداری از منابع نفتی سبب ساز دگرگونیھای اساسی در منطقھ خلیج فارس گردد، این منطقھ بھ 

عنوان یک مرکزعمده ص���ید و تجارت مروارید و مرجان معروفیت جھانی داش���ت و عالوه برآن کرانھ نش���ینان دریاھای این 

ی اشتغال داشتند. ایجاد وتوسعھ صنعت کشت صدف مروارید در خاور دور منطقھ ،از گذشتھ ھای دور بھ کار ماھیگیری سنت

 بازار مروارید طبیعی را در این مناطق کسادکرد، ولی ماھیگیری حرفھ ای بود کھ ھمچنان رواج داست. 

 

 آغار دوران ماھیگیری صنعتی- )۱(

رس ودریای عمان اقداماتی را آغاز دولت ایران برای اولین بار برای ص����نعتی کردن ماھیگیری در خلیج فا ۱۳۱۴در س����ال 

رئیس مرکز زیس����ت ش����ناس����ی دانمارک دعوت نمود در باره ماھیگیری در این  H. Belgvadکرد و از دگتر ھرالد بلگواد 

بررس���یھایی   H. Loppenthinدریاھا مطالعاتی بکند. دکتر بلگواد با ھمکاری یکی از  کارش���نایان دانمارکی بھ نام لوپنتین 

) نخس�تین گزارش تحقیقی عالمانھ ای اس�ت کھ در باره ۱وگزارش�ی بھ دولت داد. گزارش دکتر بلگواد و ھمکاراو(انجام داده  

و در س��الھای بعد مورد اس��تناد پژوھش��گران و اس��تفاده عملی دولتھای   ماھگیری در خلیج فارس و دریای عمان انتش��ار یافتھ

منطقھ  و بھ ویژه کویت قرار گرفتھ است. در این گزارش تصریح شده کھ خلیج فارس ودریای عمان از منا بع سرشار آبزیان 

 )۲ه است.(نوع ماھی مورد مصرف خوراک انسان در این آبھا شناختھ شد ۲۰۰گوناگونی بھره منداست و بیش از

 



در گزارش کارشناسان دانمارکی راجع بھ چگونگی وضع صید ماھی در جنوب ایران توضیح داده شده کھ ماھیگیران ایرانی 

طبق س������نن دیرین و با ابتدائی ترین وس������ایل در آبھای نزدیک بھ کرانھ ص������ید می کنند. میزان ص������ید ناچیز و در حد تامین 

لھ پبش��رفتھ ای برای ص��ید و نگاھداری ماھیان دارند ونھ امکانی برای حمل و مص��ارف محلی و نقاط ھمجواراس��ت. نھ وس��ی

توزیع آن. از آن گدش����تھ بازاری ھم برای مص����رف نیس����ت. دراین گزارش نتیجھ گیری  ش����ده اگر ایران بھ طور ص����حیح و 

کھ از نفت تحص���یل می کند بھ عاقالنھ ای از این ذخایر اس���تفاده کند می تواند س���االنھ درآمدی برابر یا حتی بیش���تر از آن چھ 

 دست آورد و راه کارھائی برای بھره برداری در کوتاه مدت و دراز مدت ارائھ داده بودند.

 

براساس توصیھ دکتر بلگواد، دو کارخانھ از دانمارک یکی برای تھیھ کنسرو و دیگری برای تھیھ آرد ماھی خریداری شد و 

ب کارخانھ و مرکز فعالیتھای ماھیگیری ص����نعتی ایران در آینده در نظر در بندر عباس نص����ب گردید. محلی کھ برای نص����

گرفتھ شد از ھرجھت مطالعھ شده بود. بندر عباس در مدخل شاھراه آبی بسیار پر رفت و آمدی واقع شده و بھ اقیانوس ھند و 

افی برگزیده شده بود. کنسرو دریای عمان و خلیج فارس دسترسی دارد. نوع محصوالتی کھ کارخانھ تولید می کرد با دقت ک

و آرد ماھی تولیدی  بھ آسانی قابل حمل ونقل و نگاھداری است و با آب و ھوای بسیار گرم منطقھ و درنبود شبکھ ھای برق 

و راه و تاسیسات زیر بنائی الزم با شرائط آن روز ایران سازگاری کامل داشت و این کارخانھ ھا در واپسین سالھای سلطنت 

 ھ کار افتاد.رضاشاه ب

 

اجرای این برنامھ بدون شک سرفصل تحول بی سابقھ ای درامرصنعتی شدن ماھیگیری درتاریخ خلیج فارس ثبت شده است، 

اقدامی کھ متاس��فانھ در س��الھای پس از جنگ دوم جھانی دنبالھ آن گرفتھ نش��د. اگر جنگ و عواقب اس��ف بار متاثر ازآن پیش 

برنامھ ھای س���ازندگی آن ایام گرفتھ می ش���د ود ر نتیجھ ماھیگیری ایران دراین مناطق امروزه نیامده بود، بدون تردید دنبالھ 

 بھ کلی شکل دیگری داشت. 

 

بھ منظور      E. Petersonبار دیگر بنابر دعوت ایران، کارش�����ناس دانمارکی دیگری بنام پترس�����ن ۱۳۲۸در پایان س�����ال 

، ضمن بازدید از ۱۳۲۹خرداد  ۲۹تا  ۱۳۲۸اسفند  ۲۰بررسی  ٍو امکان توسعھ صنعت ماھیگیری جنوب بھ ایران آمد و از 

مراکز مھم جنوب و مراکز عمده مصرف ماھی در داخل کشور لزوم توجھ بھ این منبع مھم ثروت و درآمد کشور را گوشزد 

دراین س��الھا توس��عھ ص��نعت نفت در کرانھ ھای جنوبی س��بب کش��ش وجذب عده ای از  نمود. البتھ نباید از نظر دور داش��ت کھ

طبقھ جوان و فعال ایرانی مقیم جنوب بھ آن س�وی خلیج فارش ش�ده بود. عده قابل مالحظھ از این مھاجرین پیش ازترک وطن 

بھ امور مربوط بھ ش��یالت جنوب، و کم توجھی مقامات ایرانی  دس��ت اندرکار ماھیگیری بودند. باوجود ھمھ عوامل نامس��اعد

 ) ۳صیادان در حد توانایی شان توانستند حرفھ صیادی را زنده نگاه دارند. (

 

 

 

 



 ایجاد شرکت مختلط ماھیگیری خلیج فارس -)۲(

 

گس��ترش ماھیگیری در جنوب مورد توجھ دولت قرار گرفت. س��ازمان برنامھ یک ش��رکت ماھیگیری ژاپنی بھ  ۱۳۳۰در دھھ 

در  ش����رکت ژاپنیتوس����عھ ماھیگیری جنوب " را مامورمطالعاتی در بابباره ما ھیگیری کرد. نتیجھ تحقیقاتی کھ نام "ش����رکت 

د ،در واقع تائید توصیھ ھائی بود کھ قبال درگزارشات بلگواد و پترسن عنوان شده بود: انواع انجام دا ۱۳۳۵تا  ۱۳۳۴سالھای 

وجوددارد و بس������یار بھ جا اس������ت کھ ایران با تدارک مقدمات و فراھم کردن ماھیان  بحد وفور درخلیج فارس و دریای عمان  

 وسائل و تجھیزات الزم ماھیگیری صنعتی را در جنوب کشور بھ راه اندازد .

 
کار ماھیگیری عالقمند ش��د و با تش��ر یک ھ س��ازمان برنامھ با توجھ بھ این گزارش��ھا و توص��یھ وتش��ویق کار ش��ناس��ان ژاپنی  ب

ملیون لایر تش��کیل داد.   ۳۰ت ژاپنی، ش��رکت مختلطی بنام" ش��رکت ماھیگیری خلیج فارس" با س��رمایھ اولیھ مس��اعی  با ش��رک

 ۹۰س��ال تا  ۶دو س��وم س��ھام این ش��رکت متعلق بھ س��ازمان برنامھ و بقیھ متعلق بژاپنیھا بود و قرار بود س��رمایھ ش��رکت ظرف 

ید و مرکزش��رکت درآبادان تعیین کردید. ھیئت مدیره ش��رکت پنج ملیون لایر افزایش یابد. اس��اس��نامھ ش��رکت مختلط بھ ثبت رس��

با آن کھ س����ازمان برنامھ .کردند عض����و داش����ت کھ س����ھ نفر آنان از طرف س����ازمان برنامھ و دونفر از طرف ژاپنی ھا بود.می

دا با مش��کالتی ش��ریک اص��لی بود ولی ایجاد این ش��رکت با برنامھ ریزی درس��تی انجام نگرفتھ بود و بھ ھمین علت ازھمان ابت

برخورد. کش���تی ماھیکیری اس���تیجاری با ماھیھای ص���ید ش���ده  بھ بندر رس���ید در حالی کھ س���ردخانھ ای برای نگاھداری ماھی 

وجود ندا شت. ناچار یک سردخانھ قدیمی را کھ متفقین در طول جنگ دوم برای رفع نیاز خود در خرمشھر ساختھ بودند و در 

   گرفت.سرعت تعمیرکرده، مورد استفاده قرارشد وبھ تعمیربود، راختیارگمرک خرمشھرپایان جنگ بال مصرف مانده و د

 

مشکل عمده مانع شروع کاراصلی شرکت، نبود سردخانھ با ظرفیت باال و اسکلھ ھای کافی بود.  سازمان  برنامھ موفق نشده 

ای متص��ل بدان مناس��ب باش��د فراھم کند واز بود در خرمش��ھر زمین وس��یعی را کھ برای ایجاد س��ردخانھ و بارانداز و اس��کلھ ھ

طرف دیگر ش��رکت ژاپنی ھم  نتوانس��تھ بود بھ س��ھم خود اعتبار الزم برای خرید س��ردخانھ با ظرفیت مورد نظری را کھ قرار 

بود از ژاپن خریداری کنند، تامین نماید و در نتیجھ بعلت فراھم نش���دن زیر بناھای ض���روری، ش���رکت نمیتوانس���ت کار اص���لی 

 را شروع کند.خود

 

سازمان برنامھ برای تشویق مردم بھ خرید و مصرف ماھی از راه تبلیغ و ارزان کردن نرخ فروش ماھی کوشش فراوانی بھ 

سیاری از  شنایی ب شت. مشکل دیگر نا آ ساندن ماھی جنوب بھ مصرف کنندگان اثر مفیدی دا شنا کار برد و این اقدام البتھ در 

جنوب بود کھ از سالھا پیش برخی از متعصبین مذھب شیعھ تعدادی ازاین ماھیان را فاقد فلس و در ھموطنان با انواع ماھیان 

 )۴نتیجھ حرام دانستھ بودند وھنوز ھم این شک و تردید وجود داشت.(

 

س���ھام خود را بس���ازمان برنامھ فروختند وش���رکت ماھیگیری خلیج فارس بعد از کنار ۱۳۳۶دی ماه  ۱۵ژاپنیھا س���رانجام در 

 تنی ژاپنیھا را اجاره ۵۶۰رفتن ش���رکای ژاپنی تص���میم گرفت بفعالیت ماھیکیری ادامھ دھد و بدین منظور کش���تی ماھیگیری



و بھ فعالیت ماھیگیری   کرد وس��ھ نفر از ژاپنیھا را بھ عنوان مدیرفنی و کارمند فنی ومتص��دی انبار س��ردخانھ اس��تخدام کرد

تن ماھی صید شده بھ شرکت ماھیگیری  ۱۵۰۰طی دو دوره بھره برداری در حدود ،۱۳۳۸ادامھ داد. ژاپنیھا تا اواسط  خرداد

خلیج فارس تحویل دادند. قس������متی از این ماھیھا بقیمتی ارزان در اختیار مص������رف کنندگان اھالی جنوب قرارگرفت ولی بھ 

اس��د ش��دن بود. ناچار تص��میم علت نبود س��ردخانھ و نداش��تن برنامھ ای برای توزیع ، مقادیرعمده ای ازماھی ھا درمعرض ف

گرفتند این ماھیھا را مجانا بین مردم بی بض���ا عت منطقھ تقس���یم کنند. فعالیت ش���رکت بھ علت بروز اختالف با ژاپنیھا چندی 

اجاره کش���تی تجدید ش���د و بار دیگر ژاپنیھا مقادیری ماھی ص���ید کرده تحویل دادند.  ۱۳۳۹متوقف ش���د وبار در اواس���ط س���ال

تن  خریداری کرده مورد اس��تفاده قرار داد داده بودولی  ۲۰۰دراین اوان س��ردخانھ ای در خرمش��ھربظرفیت س��ازمان برنامھ  

مجددا بھ علت بروز اختالف با ژانیھا و مش�کالت دیگر فعالیت ش�رکت متوقف ش�د و باالخره س�ازمان برنامھ   ناچارگردید با 

ند. س���رانجام س���ازمان برنامھ بنا بر توص���یھ وزارت دارایی تحمل خس���ارات قابل مالحظھ ای فعالیت ماھیگیری را متوقف ک

تصمیم گرفت شرکت ماھیگیری خلیج فارس و تاسیسات آن را بھ شرکت سھامی شیالت ایران واگذار کند و بر طبق تصویب 

از تمام بھ تصویب ھیئت وزیران رسید، این انتقال قطعیت یافت. دارایی سازمان برنامھ  ۱۳۴۰نامھ ای کھ در شھریور سال 

 ) ۵در خرمشھربود.(سرمایھ گذاریھایی کھ در کار ماھیگیری جنوب کرده بود، تنھا یک سردخانھ با ظرفیت متوسط 

 

 فعالیت شرکت کویتی برای صید میگو -)۳(

  

درآغاز ماموریت نگارنده درش����یالت، یک ش����رکت ماھیکیری خص����وص����ی کویتی طبق قرادادی کھ با دولت ایران داش����ت، 

ماھی میگو در منطقھ مشخصی ازآبھای جنوبی خلیج فارس بود. شرکت مزبور یک موسسھ خصوصی متعلق مشغول صید 

 بھ شیخ صباح االحمد وزیر خارجھ وقت کویتی بود کھ در حال حاضر امیر دولت کویت است.

 

د از مرکز فعالیت مدیرعامل این ش��رکت دکتر خلیل عثمان س��ودانی در بدو ش��روع بکارم در ش��یالت بدیدارم آمده، دعوت نمو

شرکت درکویت دیدن کنم.این دعوت را با اشتیاق پذیرفتم و بھ کویت رفتم. شرکت کویتی برای انجام عملیات صیادی ناوگان 

 )۷صیادی مجھزی مرکب ازچند فروند شناور کوچک و بزرگ کھ ھمھ بھ سیستم برودتی مجھز بودند تدارک دیده بود.(

مجھز ش����ناورھانگاھداری میش����د و طبقھ بندی وانجماد و بس����تھ بندی  در مرکز عملیات میگو ھای ص����ید ش����ده در انبار ھای 

شرکت در ساحل کویت انجام میگرفت و میگودر بستھ بندیھای بسیار جالب برای حمل و توزیع در بازارھای اروپا و امریکا 

 آماده می شد. میگوی محصول خلیج فارس در این کشورھا شھرت بسیارخوبی داشت. 

 

از این  ھنگام بازگش��تھ دار از کویت فرص��ت مغتنمی بود کھ ازنزدیک با ص��نعت ص��ید و ص��ادرات میگوآش��نا ش��وم و  بدی

وقتی کھ پیش خود آن چھ را کھ در آن جا مش��اھده کرده با آن چھ در ایران می دیدم مقایس��ھ می کردم، با تاس��ف این  دوروزه،

ماھیگیری  وض��عھ امکاناتی کھ دارد، تا کنون موفق نش��ده س��روس��امانی  بش��ورما با ھمھ کس��ئوال برایم پیش آمده بود کھ چرا 

عزم راسخ داشتم در دوران خدمتم در شیالت قدمھایی در راه بھبود .بدھد و خود را ازخدمت موسسات خارجی بی نیاز سازد 



وضع بردارم  . اولویتھا یی کھ درآن موقع بھ نظرم میرسید موتوریزه کردن شناورھای بومی صیادان در درجھ اول وتجھیز 

 قایق ھای صیادان بھ سیستم برودتی درمرحلھ بعدی بود.   

 

 تاسیس شرکت سھامی شیالت جنوب ایران-)۴(

 

دردھھ چھل بار دیگر بھبود وضع و آبادانی بنادروجزایرو مناطق جنوبی کشورطرف توجھ ھیئت دولت قرارگرفت وچون 

و ھنوز ھم دارد، دولت بار دیگر بھ فکر سرمایھ  اجرای ھر برنامھ برای ابادانی جنوب  با توسعھ ماھیگیری مالزمھ  داشت

. سرمایھ شرکت مبلغ تاسیس کرد شرکت سھامی شیالت جنوب ایران "بھ نام "گذاری در رشتھ ماھیگیری افتاد و شرکتی 

 بھ شرح زیر تقسیم  شده بود: ریالی بین سازمانھای دولتی و موسسات وابستھ  ۲۰۰۰۰سھم  ۲۵۰۰۰کھ بھ  پانصد ملیون  بود

 سھم   ۵۰۰۰      وزارت دارایی -)۱(

 سھم  ۱۲۵۰                بانگ تعاون کشاورزی ایران -)۲(

 سھم  ۹۷۵۰          سازمان تعاون مصرف کادر نیروھای مسلح شاھنشاھی -)۳(

 سھم  ۹۰۰۰                 جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران -)۴(

  

رس��ما افتتاح و ش��روع بکار کرد. ش��رکت برطبق قوانین جاری   ۱۳۴۲خرداد ماه   ۱۵ش��رکت ش��یالت جنوب ایران در تاریخ 

مدیریت آن بھ یک ھیئت س��ھ نفری (رئیس ھیئت مدیره و دونفر مدیر)محول ش��ده بود. مدیرعامل واعض��ای  ه وبھ ثبت رس��ید

کردند . اما ازبدو تاس��یس، عمال س��رلش��گر(س��پھبد بعدی ) دکتر عبدالکریم ایادی،  ھیئت مدیره را ص��احبان س��ھام انتخاب  می

از طرف مجمع عمومی در واقع انتخابی  املومدیر ع امور ش���رکت را دردس���ت خود گرفتھ  بود،پزش���ک مخص���وص ش���اه 

و مجری دستورات اوبود. مداخلھ دکترایادی دراداره شرکت شیالت جنوب بھ خاطرآن بود کھ اتکا(اداره تدارکات  رئیس دفتر

 ) ۸داشت .(نیروھای مسلح شاھنشاھی) عمده ترین سھامدار شرکت شیالت جنوب بود و اتکا زیرنظر دکترایادی قرار 
 

 ھای بخش دھمپی نویس
 )۱( Blegvad and B. Loppenthin: Fish in Iranian Gulf. Copenhagen, 1942                                                                 
  
–س�������رخو  -ھامور-نام تعدادی از ش�������ناختھ ترین ماھیانی کھ در جنوب برای خوراک مورد اس�������تفاده قرار دارد بش�������رح زیر اس�������ت: میگو  -)۲(

 راشکو –حلوا –ساردین  –تن  –شوریده –قباد(شیرماھی)دختر ناخدا 
 
    ۱۳۵۸کش���اورزی و عمران روس���تایی در مردادجھانگیر گیاھی س���راوانی، پژوھش���گر موس���س���ھ دھقانی و روس���تایی ایران وابس���تھ بھ وزارت  -)۳(

"اوض���اع ماھیگیری  این پژوھش  تحت عنوان. انجام داده اس���تپژوھش���ی ماھیگیری در س���ھ منطقھ از بلوچس���تان در کرانھ ھای دریای عمان  درباره
ست. این  نکنارک وطبس" از طرف وزارت دارایی و عمرا ،چابھار شده ا شریھ روستایی چاپ  سودمندی صفحھ ھم ۶۶در ن را ه با عکس اطالعات 

ار  راجع بھ ماھیگیری و ماھیگیران در این مناطق بھ دست میدھد و الگوی تمام عیاری از وضع زندگی ماھی گیران در جزایر و کرانھ ھای بسیاری
 مناطق خلیج فارس و دریای عمان است.

 
در مورد خوردن  ماھی شیر و قباد  اً " لطف شده حشیرازی بدین مضمون مطردر پاسخ پرسشی کھ در پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت هللا مکارم  -)۴(

چین جواب داده ش��ده اس��ت:  " خوردن ماھی کھ فلس ندارد حرام  رس��د و ما فلس��ی روی آن ندیده ایم، اعالم نظر فرمایید"  روش میفکھ در ش��یراز بھ 
ھمچنین ش��خص دیگری از راه دوری . یف اس��ت وای بس��ا کھ دردام می ریزد"اس��ت ولی معروف اس��ت کھ ماھی ش��یر و قباد فلس دارد و فلس آنھا ظر

اوالً می خواس��تم بدانم ایا می توانم ھمھ ماھی ھای فلس��دار را بخورم با آن کھ نحوه مردن آنھا  مش��خص نیس��ت.  نوش��تھ:  "من در کانادا زندگی می کنم.
" ماھیھای فلس���دار  عموماً حالل ھس���تند مگر آن کھ در آب مرده  نین پاس���خ داده اس���ت:ثانیاً کدام یک از حیوانات دریایی حالل و کدام یک حرامند."چ

     WWW.makaremshirazi.org/persian بھ نقل از:   یز حالل است: ماھی فلسدار و میگو."چازحیوانات در یا فقط دو  باشند.

http://www.makaremshirazi.org/persian


 



 

 

 

 

 

   یازدھم بخش
 

 جنوبآبھای فعالیت  شرکت سھامی شیالت ایران در
 

بھ وجود آمده  ماھی دریای خزر عشرکت سھامی شیالت ایران ھمزمان با ملی شدن شیالت و بھ منظور بھره برداری از مناب

ش��رکت ش��ده بود. احی طر خاویار برای اداره ماھیگیری دراین دریا و مدیریت  ص��نعتطبعاً   بود و س��ازمان و تش��کیالتش 

وزارت دارایی مدیریت کارخانھ  .بود در آبھای کشوردرآن ایام تنھا موسسھ تخصصی دولت در کار ماھیگیری ایران شیالت 

بھ ش��رکت ، وزارتخانھ ھا وس��ازمانھای دولتی دس��ت بدس��ت ش��ده  بود کنس��رو بندرعباس را کھ از بدو تاس��یس چندین بار در

کھ  ش��رکت  آن با ژاپنیھا وپس از متعاقب عدم موفقیت در مش��ارکت ،پس از آن س��ازمان برنامھ. س��ھامی ش��یالت ایران س��پرد

 بھ شرکت شیالت ایران واگذاشت.را وابوابجمعی آن  فارس را متوقف کرده بود، امور شرکت منحلھخلیج   یریگفعالیت ماھی

ھ ص���ید میگو اش���تغال به بود، ایران امض���ا کردبراس���اس قراردادی کھ با ش���رکت ش���یالت  ش���رکت کویتی ماھیگیری خلیج نیز

 .داشت

  

 بھ بندر عباس رفتم. جنوب در دراولین فرص��تی کھ بھ دس��ت آمد، برای رس��یدگی بھ وض��ع ش��یالت  ،غاز خدمت درش��یالتدرآ

خاطر مرکزیتی کھ برای توزیع ھ ب خرمش��ھر. داش��ته پایگا دو دو س��وی خلیج فارس در خرمش��ھر و بندر عباس در ش��یالت

 .ما سفر بھ بندرعباس ضروری تربنظرم رسیدا ،اھمیت داشتداخل کشور ھ جنوب ب ماھی

 

محدود ذخایر طرف دریای خزر با  یک از اندیشیدم. می کشورجنوب  دریاھای شمال و ماھیگیری درھ راجع ب در طول سفر

کرانھ ھای خلیج فارس و از طرف دیگر  ، گرفتھاما بس�����یار پر ارزش�����ش در نظرم مجس�����م بود کھ درمعرض مخاطره قرار 

برای استفاده بھ کشور  را دیدم کھ کران تا کران ذخایرحیوانی فراوانی در زیر پای خود می یماپاز پنجره ھوا دریای عمان را



اندیش��یدم حال کھ دولت در تدارک اعمال محدودیت ص��ید در  در دنبالھ ھمین  رش��تھ افکار باخود میداش��تھ اس��ت. ما عرض��ھ 

 ،نخست وزیر در روزی کھ مرا در راس شیالت می گماردگسترش دھد. باید ماھیگیری جنوب را سریعا  ،است کشور شمال

شتم  بھبود وضع ماھیگیری در جنوب مورد توجھ مخصوص دولت است وحقا انتظاراتی داشت. اعتقاد تاکید کرده بود کھ  دا

 مناطق اینعت د وض��ع زندکی ماھیگیران کم بض��اھبوب نھ تنھا س��بب افزایش اش��تغال و جنوب در ماھیگیری  فعالیتگس��ترش 

اجرای چنین برنامھ ای ھم بھ  داخلی مص����رف راه پیدا کند.وس����یع ماھی جنوب بھ بازارھای ش����ود  بلکھ باعث می ،گردد می

 ذخایر ماھی سفید دریای خزر خواھد کاست. ھ بھبود وضع تغذیھ عمومی کمک خواھد کرد و ھم از فشاربیش ازحد ب

   

 با ماھیگیران بندر عباس مذاکره - )۱(

  و برنامھ خرید ماھی

 

ھمراه با  ،کارخانھ از پس ازبازدید و میسر نشد دریاھ علت بارندگی شدید امکان رفتن بھ ورود بھ بندر عباس ب اولین روزدر

در  مھندس ص���نعتی رئیس کارخانھ، برای دیدار و مذاکره باص���یادان، بھ راس���تھ  ماھی فروش���ان در بازار بندرعباس رفتیم و

گفتگو نشستیم. آنان از وضع موجود شکایت داشتند و می گفتند  اگر ھ یک دکان محقر ماھی فروشی با جمعی از ماھیگیران ب

 سوی خلیج فارس رفتھ بودند. آنھ امرار معاش بنند ھمشھریان خود برای ماخاطرعرق وطن نبود، آنھاھم ھ ب

  

معیش��تی آنان و برای بھبود وض��ع  واقف اس��ت الت آنان گتوض��یح دادم کھ دولت بھ مش��وبرای ماھیگیران کلی ص��حبت کردم 

ش���رکتھای  داریمنظرادر  ،ماھیگیران در ش���مال و جنوب کش���ورھ برای کمک ب گفتم  دارد وبرنامھ ھایی در دس���ت بررس���ی 

صی شده و  اکنون کنیم  وھم د ایجاد تعاونی  شمال آماده  شرکتھای تعاونی مقدمات اجرای این برنامھ در  در بعضی از مناطق 

طبق برنامھ  عالوه گفتم ھم اکنون ھ ب  عملی گردد.بزودی  این طرحو در جنوب ھم  امیدواریم کارش����ان را ش����روع کرده اند 

و آنھا را برای نص��ب  ش��ودآب و ھوای منطقھ  خلیج فارس خریداری  موتورھای متناس��ب بادس��ت بررس��ی در نظر اس��ت در

فاصلھ ھای دور تری از ساحل ھ روی قایق ھای بومی در اختیار ماھیگیران بگذاریم تا بتوانند با اطمینان بیشتر برای صید ب

مشغول بررسی ھستیم و باالخره اظھار امیدواری کردم کھ این برنامھ گفتم  بروند.  برای توسعھ بازار فروش محصوالت ھم

 چشم بھ بینند.ھ صیادان خودشان نتیجھ اقدامات شیالت را ب را در آید  وجھ زودتر بھ مرحلھ اچھر ھا

 

ویا  کردن س��رباز ازیا  و  تبلیغ قص��دھ کردم ب با ص��یادان بندرعباس بیان می دیدار و گفتگو مطالبی را کھ بدین مض��مون در 

و یا در دست تھیھ بودم طرحھایی آماده کرده نموده وداشتم و قبال بررسی ھایی  اعتقاد گفتم چھ می نبود. واقعا بدانستایی خود

 .داشتم

  

 زیاد شنیده این وعده ھا سالھا است از با صراحت گفتند ما ،کردند وش میم گحرفھایھ با بی اعتقادی آشکاری بکھ ماھیگیران 

واقعاً بھ  ھد خوا ش�����د: اگر دولت می عمال چیزی ندیده ایم. خالص�����ھ تقاض�����ای ص�����یادان در یک جملھ خالص�����ھ میایم ولی 

ازآب گرفتھ  ماھیگیران حاض���رند ماھیھای تازهاس���ت. آنان خرید ماھی از  ی کھ باید بردارد،اولین قدمد  ماھیگیران کمک کن

 شیالت بفروشند.ھ ب لایر ۲ز قرار ھر کیلو شده را ا



  

س����رد خانھ ھا و  .بودبندر عباس خواھانھ نبود ولی انجام آن خارج از برنامھ ھای عادی کار خانھ  اض����ای ص����یادان زیادیتق

میزان قابل ھ رفت ب کھ انتظار می ،. خرید ماھی ازص��یادانداش��تخود  در حد نیاز ش��ورخانھ ھا ی کارخانھ ظرفیت محدودی

کرد.  عادی کارخانھ اض��افھ می ینی بر برنامھگبار س��ن وآماده حمل ش��ود،و طبعا میبایس��تی منجمد  ای عرض��ھ کنند، مالحظھ

رو  این تقاضای ساده صیادان فوری جواب منفی بدھم. ازاینھ ھرحال نمیتوانستم  بھ ل ولی غیر ممکن نبود. اما بگکاری مش

جا  بھ  وھمان را می پذیردماشتقاضای و فی المجلس اظھار کردم شیالت  بدھم یآنان جواب مساعد تصمیم گرفتم بھ پیشنھاد

شیالت عرضھ  کنند تحویل ھ گفتم ازفردا صبح ماھیھای تازه ای را کھ ماھیگیران برای فروش ب رو کرده و مھندس صنعتی

ستند ) آنھا می چھ بیشتراز آن ریا ل حتی یک  (ریا ل ۳کیلو بگیرید وازقرارھر خطاب آن گاه   را نقدا بپردازید. آن وجھ خوا

 از ص��یادان نفر جلس��ھ با دعا گوئی چندگردد.ل ش��ما برای فروش ماھی حل کماھیگیران ھم گفتم امیدوارم بدین ترتیب مش��ھ ب

بھ وضوح در قیافھ بسیاری از آنان این  خداحافظی می کردم،آنان  پایان رسید و موقعی کھ باھ ب ،وادامھ غرولند تعدادی دیگر

 . داشتندبودند باور نچھ را کھ شنیده  نآخواندم  احساس را می

  

س������ردخانھ دیگری درآن تاریخ در  .خرید ماھی کار چندان آس������انی نیس������ت موقع متوجھ بودم کھ اجرای برنامھ البتھ ھمان

بندرعباس وجود نداشت کھ بتوان ماھی خریداری شده را برای مدتی انبار کرد و در نتیجھ ضرورت داشت ھمزمان با خرید 

مھندس ص���نعتی کھ مأموری بس���یار فعال و  خارج از بندر عباس تھیھ ش���ود.ھ آن ب ماھی، برنامھ ای ھم برای ارس���ال مرتب

 تمام امکانات موجود دراین راه کوش������ش کند ا برای عملی کردن این برنامھ تش������ویق کرد وقول داد باوظیفھ ش������ناس بود مر

صافا شده ، اولین ھ نحواحسن انجام داد. اوچند روز بعد تلفناً بھ این کار راب وان تھران گزارش کرد خرید و انجماد ماھی آغاز 

 گردد. ه میدزودی برای ارسال بھ مرکز از طریق خرمشھرآماھ محمولھ ب

  

ازآنجا کھ درآن ایام وس�����ائل حمل و نقل زمینی مجھز بھ س�����یس�����تم برودتی بس�����یار محدود بود و راه جدید ارتباط زمینی بین 

مناس���ب ترین راه ارس���ال  فرآورده ای فاس���د ش���دنی مثل ماھی  آن بود کھ با  ،بندرعباس و تھران ھنوز دردس���ت س���اختن بود

دستگاه سرد سازی بودند) ماھی را بھ خرمشھر فرستاد، سپس از آن جا از ھ دریایی( کھ مجھز بل قاستفاده از وسایل حمل ون

خرید ھ ش�روع ب اً مین طریق بود کھ یکی دو موس�س�ھ خص�وص�ی ھم اخیرھتھران حمل کرد. از ھ طریق راه آھن س�راس�ری ب

ت در بندر عباس ھم در نظر داشتند از کرده بودند. متصدیان شیال از شھرستانھاضی ماھی جنوب وارسال آن بھ تھران وبع

کمبود عرض��ھ گوش��ت و ماھی مواجھ بود و رس��انیدن  ھا بازاما چون بازارمص��رف درپایتخت درآن رو ھمین راه اقدام کنند.

و برای حمل  در آغاز کار مفکرافتادھ رو ب ازاین موقع بود،ھ ھرچھ زودتر ماھی از بندر عباس بھ تھران کمکی موثر و ب

ازھواپیما ھای باربری نیروی ھوایی اس����تفاده کنیم. ھواپیما ھا مجھز بھ س����ردخانھ   اض����طراراً بھ تھران اولین محمولھ ماھی 

وازآنجا وس�����یلھ کامیونھای  برس�����انند فرودگاه تھران ھ راب ظرف چند س�����اعت پرواز ماھی منجمدمی توانس�����تند نبودند ولی 

 شد. اکز توزیع فرستاده میمرھ سردخانھ دار شیالت سریعا ب

 

این تقاض�ا از طریق دفتر مخص�وص بھ عرض رس�ید و از پادش�اه اجازه اس�تفاده ازھواپبماھای باربری نیروی ھوایی  تقاض�ا 

با ایجاد یک پل ھوائی بین بندر عباس و فرودگاه مھرآباد  ماھی بندر عباس  .فاصلھ دستوراقدام فوری صادر شدگردید کھ بال



ھ ب ھنوز کھ ھنگام توزیع در یکی از این  مراکز حضورداشتم ودیدم ماھیھاھ رسید وسریعا توزیع گردید. من خود بتھران ھ ب

 ستقبالی از طرف مصرف کنندگان روبرو شد. ا با چھ،صورت نیمھ منجمد بود

 

 توزیع ماھی جنوب دربازار )۲(

 فروشی تھران و نرخ خرده

 

ھمین علت ماھی ھ آن فوق العاده گران ش���ده بود و ببھای خرده فروش���ی ماھی س���فید ش���مال بس���یار کمیاب و  ۱۳۴۳در یائیز 

شتری عرضھ ھ ب، تھران راه یافتھ بود بازارھ جنوب کھ تدریجا ب شیالت جنوب ایران ھممیران بی شرکت  شد.  ھمراه ھ ب ،می 

 در پایتخت  توزیع می نمود.ور خریداری کرده بعضی از موسسات خصوصی، ماھی جنوب را در خرمشھ

   

و  نرخ تعیین می کرد موادغذایی موردنیازعموم بعضی از ارقام یبرای خرده فروش ھمھ سالھ شھرداری تھران طبق معمول 

شھرداری تھران برای تعیین بھای خرده فروشی ماھی جنوب  بودند. ان موطف بھ رعایت نرخ ھاگفروشند سھ ای  کھ  در جل

دراین جلس����ھ حض����وریابم. ش����ھرداری کھ دعوت نمود نیز ترتیب داده بود ض����یاالدین ش����ادمان ش����ھر دار پایتخت از نگارنده 

 عیین کرد و برایت ریا ل  ۲۷از قرار ھرکیلو  را بھای خرده فروش�����ی انواع ماھیان جنوب بارعایت ض�����وابطی کھ داش�����ت،

   نمود. منتشر اطالع عموم درجرائد

 

و  مبرای ش���رکت در جلس���ھ ش���ھرداری دعوت ننموده ا را او تلفن کرده معترض بود چرا بھ دفترم دکترایادی، ردای آن روزف

ساس  شکیل داده وبرا شھردار تھران ت سھ را  سخ دادم جل ست. پا شیالت جنوب زیان آورا شده برای  اظھارمی کرد نرخ تعیین 

و خوبس��ت با ش��ھردار  م دخالتی نداش��تھیچ نرخ این من در تعیین واین نرخ را تعیین کرده اند  ،ی کھ دارندض��وابط مش��خص��

نرخی عادالنھ  است . دکتر ایادی توضیح داد بھایی کھ شیالت جنوب برای تعیین شده  خنظرم  نرلی بھ گفتم ووصحبت کند 

ً ھ خرید ھر کیلو ماھی بھ فروش��ندگان در خرمش��ھر می پردازد ب  ۲۷از   اض��افھ ھزینھ ھای انجماد و بس��تھ بندی و حمل جمعا

از فروش���ندگان  کھ ماھی را جای آنھ ب–کنید بھتر باش���د، ش���یالت جنوب  ش���ود. در جواب گفتم آیا فکر نمی بیش���تر میریا ل 

در آنجا از ومراکز دورتری درخلیج فارس  برود ھ با امکاناتی کھ دارد ب –دس�������ت دوم و یا  س������ومی درخرمش������ھربخرد 

خریداری نیاز را  ماھی مورد،فروشند  میآن ودر بسیاری ازاوقات کمتر از ریا ل ۲ماھیگیران حرفھ ای کھ ماھی راکیلوئی 

بش���ود و ھم بھ مص���رف کنندگان تحمیلی وارد نیاید ودر نتیجھ این اقدام  س���ود قابل   یکھ ھم بھ ماھیگیران مس���تقیما کمک کند 

دکترایادی بااوقات  .بش���ودش���ما عاید ش���رکت  ،رود مالحظھ ای  کھ بھ جیب واس���طھ ھایی  مانند  پور مطرقی  و امثال او می

عرض ھ گف��ت من ب��م��اھی را از کی و از کج��ا بخرد .ب��ای��د بکن��د و چ��ھ دان��د لخی گف��ت ش������یالت جنوب خودش خوب  میت

کار را  جلوی اینوگذارم  اعلیحض�رت رس�انیده ام کھ ش�یالت ش�مال قص�د دارد ش�یالت جنوب را ورش�کس�تھ کند ولی من نمی

ن کم و کاستی ونرخ شھرداری را ھم ابدا قبول ندارم وتلفن را قطع کرد. این عین اظھارات دکتر ایادی است کھ بدو گیرم می

 گردید. عینا نقل

 



انس��تم ش��یالت می خواس��تم و چگونھ می تو چرا .بود یمنطقغیر تاچھ اندازه نادرس��ت و وادعای دکتر ایادی  واض��ح اس��ت کھ

کھ دکتر ایادی از چندی  ھفتھ بعد از آن روشن شد آن بود دو از وکمتر واقعیت امرکھ خیلی ھم زود ؟جنوب را ورشکستھ کنم

بود ودراجرای  کشور  یری جنوب گمقدمھ چینی و جلب توجھ شاه برای دست اندازی انحصاری بھ امور ماھییپیش مشغول 

 کامال موفق گردید.در صفحات بعدی کتاب خواھیم دید،  کھ  طوریھ بش مقصود 

 

اس��تفاده از  با ۱۳۴۳درخص��وص بھای فروش ماھی جنوب در پایتخت  گفتنی اس��ت کھ ش��رکت ش��یالت جنوب در پائیز س��ال 

 فروش��گاه س��یار چند ،کھ در ش��یالت بھ خدمت گرفتھ بود با کمک س��ربازانی و کھ مجاناً در اختیار داش��ت  کامیون ھای ارتش

ل ریا  ۲۷کھ کیلویی ش������ھرداری  ایت نرخعبدون ر وبود   کردهبرای فروش ماھی جنوب دایرمراکز پرجمعیت تھران  در

نرخ تعیین ش���ده ناچار بودند کھ س���ایر موزعین  در حالی ،فروخت می لایر ۳۷لوکرم ماھی را ازقرار ھر کیتعیین کرده بود، 

ھیچ مقامی ھم  نبود کھ از سر پیچی این شرکت دولتی از مقررات جاری مملکت باز خواستی و را کامال رعایت می کردند. 

 بکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دوازدھمبخش 

 بھجنوب ماھیگیری واگذاری 

 شرکت شیالت جنوب ایران
  

کھ  شرح آن در بخش پیشین نقل گردید، بھ دیدار منصور نخست وزیر رفتم و مراجعت ازسفر بھ  بندر عباس از  پس

از شنیدن وعده وبا صراحت گفتم  ماھیگیران جنوب مشروحا گزارش نمودم  این سفر و نتایج حاصل از آن را  شرح

 و شنیده اند واقعا خستھ شده اندو کمک بھ ماھیگیران از مسئولین بھبود وصع ماھیکیری راجع بھ  بھ ھای مکرری کھ 

ران کھ دردو ر حاال واقعا وقت آن رسیده کھ دولت عمال اقدامی انجام دھد. دراین جلسھ حاصل اطالعات و تجربیاتی

را باصراحت  آورده بودم بھ اطالع نخست رسانیدم و نارسائیھای موجوددست ھ شیالت شمال و جنوب بخدمت در 

مشخص موجود و  وموسسات یری گماھی سیستم نیازمند تجدید نظری بنیادین در بھبود ماھیگیری در جنوب برشمردم.  

گذشتھ در چند سال کردن سیا ستی طویل المدت  و روشن است. ماھیگیری اصوال کاردولت نیست و شرکتھای دولتی 

باشد. یری  بھتراست نقش ارشادیگنشان داده اند کھ در امور ماھیگیری کارآمد نیستند. نقش دولت درکارماھی در عمل 

یران  وبا دادن گدست بخش خصوصی سپارید و با راھنمایی وپشتیبانی ازماھیھ یری جنوب را بگماھیبھ نظر من باید 

شیالت دولتی . شرکت آورددست خود صیادان فراھم ھ صنعت را ب اینکمک ھای الزم بھ آنان عمال موجبات گسترش 

بوده، تا کنون کھ و بھبود وضع اقتصادی کشور  جنوب ، کھ ھدف از ایجادآن کمک بھ ماھیگیران بی بضاعت جنوب 

مھ برنا وبرنداشتھ  وصول بدین ھدف ھا  اجرای راه گذرد ، کمترین قدمی در نزدیک بھ دوسال از تاریخ تاسیس آن می

بھ حفاظت از ذخایر کھ مھم  مشخصی ھم برای آینده ارائھ نکرده است.  شرکت شیالت ایران با  کمبود کادر و برنامھ 

 . درجنوب  برعھده بگیرد ماھیگیری برای بھبود وضع تازکی آغاز کرده، تصور نمی کنم بتواند  نقش  سازنده ای 

در  کھ  یک سازمان مرکزی مجھز دولتی برای برنامھ ریزیپیشنھادم بھ نخست وزیر بھ اختصار آن بود  خالصھ 

وبا کمک د کارگرفتھ شوھ امور ماھیگیری و نظارت بر اجرای آن در سطح کشور ایجاد شود. اشخاص باتجربھ ای ب



کوشش شود ماھیگیری جنوب را  ) FAO سازمان خواروبارجھانی(موسسات بین المللی مثل گرفتن ازکارشناسان و 

 د. دا سروسامان

 

مقررداشت جلسھ ای باشرکت وزیر اقتصاد  بررسیاین نظرموافق بود و ضمن تائید فوریت این  الً بانخست وزیراصو

ریاحی ) و مدیر عامل سازمان برنامھ و بودجھ(صفی اصفبا ) و عیل وزیرکشاورزی ( سپھبد اسم (علینقی عالیخانی) و

شورایعالی  رو با شور و بررسی  الزم گزارشی برای طرح د یری تشکیل شودگماھی مسئلھ نگارنده برای رسیدگی بھ 

 تھیھ گردد.  )۱( اقتصاد

بھ نخست  ی کھ گزارشتشکیل گردید و نگارنده  دراطراف  یرانبا حضورسھ نفرازوزورد نظرجلسھ مشورتی م

ایید تتھیھ کرده بودم کشور بھبود وضع ماھیگیری ی راکھ برای  پیشنھاد نفر سھتوضیحاتی دادم. ھرداده بودم ، وزیر

کھ بدان موقتا "طرح سازمان ماھی ایران"  –ھرچھ زودتر خطوط کلی این طرح را نمودند بھ نگارنده توصیھ کردند و

 تھیھ کنم.در شورای عالی اقتصاد برای شور و بررسی  -داده بودیم نام 

قرار شورای عالی اقتصاد  ۱۳۴۳دی اولین چھارشنبھ ماه  سریعا تھیھ شد ودردستورکار طرح سازمان ماھی ایران

عالوه براعضای دائمی شورا، دکترعبداکریم ایادی ھم درجلسھ شرکت داشت. حضور وی بھ خاطر آن بود کھ  گرفت.

 )۲اتکا (اداره تدارکات ارتش) سھامدار عمده شرکت شیالت جنوب، زیر نظراو قرار داشت.(

در کار ).۳(لیحضرت از منصور پرسیدند "چرا شیالت شمال جلسھ مزبور با پرسش شاه از نخست وزیر آغاز شد. اع

"  حسنعلی منصور اجازه خواست جواد منصور وزیر مشاور گزارشی بھ عرض  مداخلھ می کند؟ جنوب ماھیگیری 

گزارش او شاه را چندان راضی کرده کھ  برساند. سپس جواد منصور توضیحاتی معروض داشت ولی بھ نظر نمیرسید 

باشد. پس ازجواد منصورنگارنده اجازه صحبت خواستم و بھ اختصاربھ عرض رسانیدم خدماتی کھ شرکت شیالت 

ملوکانھ قوانین جاری کشورکھ بھ توشیح برابرایران درکارماھیگیری درجنوب انجام می دھد براساس وظایفی است کھ 

است کھ اخیراًشرکت  و توضیحاتی  دراین باب دادم و گفتم در اجرای ھمین وظایفرسیده، بھ این شرکت محول شده 

و توزیع آن در پایتخت کرده و این خدمت با استقبال از ماھیگیران در بندر عباس اقدام بھ خرید ماھی ایران شیالت 

 فراوان ماھیگیران جنوب و مصرف کنندگان مردم پایتخت مواجھ شده است. 

 

ن جانب دکتر ایادی اجازه صحبت خواست و بھ ھنگام بیان مطلب  از پشت میز کنفرانس بلند شد و ھم پس ازگزارش ای

جنوب بھ تفصیل در ماھیگیری مدیریت امور از آمادگی شیالت جنوب برا ی  -)۴چنان ایستاده بھ  حال خبردار نظامی (

گفت   تھران، بدون آنکھ توضیحی بدھدشھرسخن گفت و درانتقاد ازاقدام شیالت شمال در امر توزیع ماھی جنوب در

گویی داشت باین کار از لحاظ بھداشتی صحیح نبوده است. انتقاد دکتر ایادی آشکارا مغرضانھ بود و طبعا جای جوا

پیش نیامد زیرا شاه  بال فاصلھ درپایان اظھارات دکتر ایادی بھ نخست وزیر رو کرده و این کارمجالی برای ھیچ ولی 

گفتند: برای امور ماھیگیری دو شرکت درست کنید یکی مسئول  کارماھیگیری در شمال کشور باشد و بدون مقدمھ 

 دیگری بھ امور ماھی گیری در جنوب برسد.



 

و تا  پایان آن نخست وزیر و ھمھ وزیران حاضر درجلسھ سکوت کامل اختیارکرده، ھیچ  این جلسھ درطول مذاکرات 

بھ درستی استنباط نکرده بودم با نحوه پرسش شاه ، اظھارنظری نکردند. نویسنده  کھ ازسایرحضارکم تجربھ تر بودم 

ازاینرو . اکره خارج کرده استاز نخست وزیر درآغاز جلسھ، درواقع عمال طرح  سازمان ماھی ایران را از دستور مذ

و گفتم  اگراجازه فرمایند راجع بھ خطوط کلی گزارشی کھ در باره سازمان ماھی ایران  خواستھمجدداً اجازه صحبت 

تھیھ شده مطالبی بھ اختصار بھ عرض برسانم. شاه گفتند خیرفعال الزم نیست بماند برای بعد. سپس بھ نخست وزیر رو 

ھمانطور کھ دستور دادیم دو شرکت جداگانھ یکی درشمال و دیگری درجنوب بھ کار ماھیگیری  کرده و قاطعانھ گفتند

برسند وھیچکدام ازشرکتھا حق ندارند درکاردیگری مداخلھ بکند واگرمداخلھ کنند، تنبیھ می شوند و بعد ھم جلسھ را 

 ترک کردند.  

   

ً امریھ شاه بسیار قاطع بود و بھ نظر نمی رسید این تصمیم را  درنتیجھ گیری از مذاکرات در ھمان جلسھ اتخاذ  صرفا

کرده باشند. یقین بود کھ شاه  تحت تاثیرخواستھ  دکتر ایادی و زمینھ سازیھای قبلی او، پیش از حضور در جلسھ تصمیم 

سھ با بعضی از اعضای شورا داشتم، اکثراً از مداخالت دکتر ایادی . در گفتگو ھایی کھ پیش از جل گرفتھ بودقطعی 

بھ نوعی  ابراز عدم رضایت داشتند و محتمالً در باره امریھ ای کھ شاه بھ امور دیگر و برخی در کار ماھیگیری 

 نخست وزیر ابالغ کرد، ھیچ اطالع قبلی نداشتند وغافلگیر شده بودند.

 

ھ یاد دارم  برخوردی است کھ در پایان جلسھ دکتر ایادی بانگارنده داشت. درموقعی خاطره دیگری کھ از آن جلسھ ب 

کھ درسرسرای کاخ ھردو مشغول پالتو پوشیدن بودیم او مرا شماتت کرد چرا بعد از آن کھ اعلیحضرت اوامری صادر 

تم کھ دماغ عبدالحسین فرمودند دوباره حرف زده ام و با لحنی کھ سعی داشت دوستانھ باشد گفت من ھمان کسی ھس

 )۵بھنیا وزیردارائی را با آن قدرتی کھ داشت بھ خاک ماالندم .(

 

، برای امضا بھ دفتروزیر دارائی شده بوددو یا سھ روز پس از این جلسھ، پیش نویس تصویب نامھ ای را کھ تھیھ  

کھ ھیئت وزیران در ه بود این بود مشاورحقوقی شیالت تھیھ شد ،با نظر امرالھ مبصراین طرح کھ براساس بردم. 

جلسھ مورخ ...... تصویب نمودند امور بھره برداری از منابع ماھی درخلیح فارس و دریای عمان از شرکت  سھامی 

شیالت  ایران منتزع گردد و بھ شرکت سھامی شیالت جنوب ایران واگذارشود. امیرعباس ھویدا پس ازقرائت پیش 

فت خودت در جلسھ دیدی کھ اعلیحضرت چقدرعصبانی شده بودند، ھرچھ زودتر شیالت نویس نگاھی بھ من کرده و گ

 جنوب را تحویل بده و بقیھ  کارھا را بگذار برای بعد.

 

ه بھ شرکت شیالت جنوب تحویل داد ماھیگیری جنوب پرونده ھای تمامی ، دراجرای امریھ شاه ودستور وزیردارایی 

بندرعباس و سردخانھ خرمشھر، ابواب جمعی  شیالت ایران ھای موقع کارخانھ . ماموران شیالت جنوب در ھمان شد 

ماه پس از شروع  ۳یعنی کمتراز ۱۳۴۳واگذاری دراواخر دی ماه این  تحویل گرفتھ بودند. بدین ترتیب را درجنوب 



خ بھ بعد پایان پذیرفت و از آن تارینخست وزیر خدمتم در شیالت و حدود یک ھفتھ پس از ترورحسنعلی منصور

 وحوزه فعالیت شرکت شیالت ایران محدود بھ دریای خزرودیگرھیچ گونھ مداخلھ ای در کار ماھیگیری جنوب نداشتم 

 رودخانھ ھای آن شد.  سفر بھ بندرعباس اولین و آخرین سفرم بھ جنوب دردوران تصد یم در شرکت شیالت ایران بود.

 

در  ماھیگیری درمجلس سنا سئوالی ازدولت منصور در باره وضع ھمزمان با این تغییرات، سناتوردکترامیرحکمت 

مجلس سنا پاسخی بھ شرح  ۱۳۴۳دی ماه  ۱۱دریای خزروخلیج فارس نموده بود و ھویدا وزیر دارائی در جلسھ 

 ) ۶زیربدان داده بود:(

"... د ر مورد وضع شیالت جنوب و نقشھ ھای دولت برای بھره برداری از ذخائر حیوانی خلیج فارس و             

مطالعاتی کھ برای بھره برداری صحیح ازمنابع حیوانی  عمان با تجربیاتی کھ عمالً بھ دست آمده وبا  دریای 

تیجھ رسیده  کھ مناسب ترین کھ یک ثروت ملی است بھ عمل آمده دولت بدین ن-وآبھای کشور کلیھ  دریاھا

راه  برای بھره برداری ازذخائر آن است  کھ شرکت  شیالت جنوب امربھره برداری از تمام منابع مزبور 

را عھده دار شود. بدین ترتیب  وجود دو شرکت مجزا یکی در شمال ودیگری درجنوب کشورسبب خواھد 

انند درتوسعھ ماھیگیری و آبادانی کشورقدمھای شد کھ حوزه عمل ھریک ازآنھا محدود بشود و مؤثراً بتو

موثری بردارند. بزودی ازطرف دولت مقررات جامعی برای ترتیب صید در دریاھا و تفکیک وظایف شرکت 

 )۷ھا تنظیم و آنچھ الزم باشد برای تصویب تقدیم مجلسین خواھد شد".(

 

مطرح شده بود، چیزی بھ خاطرندارم و  این کھ چرا در آن ھنگام اصوال چنین پرسشی درمجلس سناخصوص در  

تصادفا در سالھای اخیر ضمن بررسی جرائد آن ایام بھ این سئوال و جواب برخوردم. جالب اینست  کھ پس از توضیحات 

وزیر دارائی  سناتور امیر حکمت مجددا پشت تریبون رفتھ  مطالبی دائر بھ اھمیت بھره برداری از منابع ماھی ایران 

 س بیان می کند و در دنبالھ صحبت خود، بطوری سربستھ می گوید:در خلیج فار

 موضوع استفاده ازشیالت و ماھیگیری یک امرتخصصی است کھ نمیشود ھرکس رادررأس شیالت گمارد.""      

 

ماھیگیری جنوب مھم  بھ نظر نگارنده طرح "سازمان ماھی ایران" یک فرصت استثنائی پیش آورده بود کھ  مسئلھ  

ً از ج بگشاید ولی این این مشگل مورد بررسی و امعان نظر قرارگیرد و گرھی ازکالف سردرگم  نبھ ھای مختلف دقیقا

درپایان جلسھ شورا در یک تجزیھ و تحلیل نھائی پیش خود می اندیشیدم حال چھ بسا ومن  فرصت از دست رفت

صالح کشور باشد وامیدوار بودم با نفوذ وقدرتی کھ خیروبھ شیالت جنوب مآالً اقدامی بھ  این مسئولیت واگذاری 

را کھ آرزوی بھره برداری ا زدریاھای جنوب کشور  دکترایادی دارد، موفق شود با استفاده ازامکانات وسیع ارتش 

 سروسامان دھد، ولی چھ حیف کھ فکر و آرزوی قلبی من رویائی بیش نبود.است، ھمھ ایرانیان 

 

ن شرایط زیر بنایی کشور، ماھیگیری جنوب ھم رو بھ بھبودی نسبی گذاشت. مصرف بھ علت بھتر شد ۴۰دردھھ 

درکشور افزایش یافتھ، سبب تشویق بخش خصوصی بھ تاسیس موسسات صنعتی ماھیگیری و سردخانھ ھای جنوب  ماھی



کھ مدیریت ماھی گیری  -شیالت جنوب  شرکت  در چنین شرایطی و افزایش ظرفیت سردخانھ ھای موجود گردیده بود.

بیش از پیش وظیفھ داشت  کھ برای جوابگویی بھ انتظارات شاه و مردم   -جنوب را ھم تحصیل کرده بوددریاھای 

 ۱۳۴۳سریعاً بھ فعالیت بپردازد. با مروردرکارنامھ شیالت جنوب پس از دی ماه ) ۸(طبق اساسنامھ قانونی شرکت بر

فقط دریافت حق االمتیاز از شرکتھای ماھیگیری کویتی و پاکستانی بوده و  این شرکت فعالیت  مالحظھ می گردد کھ

نجام نداده است. برعکس مواردی گزارش شده کھ مسئولین شیالت جنوب برای امینھ ماھیگیری ز رددیگری عمال کار

مانع ادامھ کار آنان شده  و ایجاد کردهتی گالمش داشتندفعالیت  جنوبموسساتی کھ در کار ماھیگیری صنعتی ازبرخی 

 )۹(.اند

 

نقل در زیر ورق می زنیم. خاطره ای کھ  دفتر خاطرات آن ایام را چند سالی بھ جلو رفتھ و برای تکمیل مقال اینک 

، مربوط بھ سال پایانی دوران ماموریت ھفت سالھ نگارنده درکویت است کھ بھ عنوان سفیر درآن کشور خدمت کنم می 

(برابر  ۱۳۵۰مسئولیت روابط با امارات خلیج فارس  پیش از استقالل را ھم برعھده داشتم. در مرداد ماه می کردم و 

)  کھ بنا بھ دعوت رسمی شاه ۱۰) بھ عنوان مھماندار شیخ زائد سلطان آل نھیان، امیروقت امارت ابوظبی،(۱۹۷۱اول 

درسر میز ناھاری کھ در کاخ صاحبقرانیھ بھ افتخار شیخ ھمراه با او بھ تھران رفتھ بودم. و بھ ایران سفر می کرد،

زائد ترتیب داده شده بود، برطبق معمول امیر عباس ھویدا نخست وزیر، علم وزیر دربار ،اردشیر زاھدی وزیر امور 

ضمن صحبت ھائی  تند.شور داضح پزشک مخصوص شاه  دکترایادی خارجھ و معدودی از درباریان و از آن جملھ

کھ در ایران کار ماھیگیری را چھ سازمانی  ه بود از شاه پرسید شیخ زائد   بھ ھنگام صرف غذا پیش می آید،کھ معموالً 

اشاره سرانگشت  عھده داراست ؟ اعلیحضرت بھ ھنگام پاسخ  گویی بدین پرسش ناگھان چشمشان بھ نگارنده افتاد وبا

 .ماھیگیری بود و برنامھ ھای جالبی داشت امورش عھده دار در سالھای پی مابھ شیخ زائد پاسخ دادند کھ این سفیر منبھ 

بھ ما گفت ماھیگیری ای بھ طرف دکترایادی کردند)   ولی آن شخص (در این جا اعلیحضرت با سرانگشت اشاره

گذشتھ است، ماکھ  ایامجنوب رابھ من بسپارید و سھ سال وقت بدھید، بھشت تحویلتان می دھم، ولی حاال کھ سالھا از آن 

 ھنوزازاین بھشت موعود چیزی ندیده ایم.

 

این عین بیانات  شاه است کھ با وجود گذشت سالیانی درازھیچ گاه  آن را از یاد نبرده ام وعیناً ان را بدون ذره ای 

یک ارزیابی بھ  انتظاری شیرین ھمراه با یک یادآوری تلخ و تغییردر این جا نقل کرده ام. گفتاری کھ بی گمان بیانگر

مسئولیت  ،  برای بھبودی وآبادانی مملکت ھمیشگی  یقیناً با امید و آرزوی فراوان . شاه ایران کھیاد ماندنی درتاریخ است

سال از این واگذاری ، بدین سان در حضور یک شخصیت خارجی  ۷ایادی سپرده بود، پس ازگذشت دکتر  عمده ای بھ 

رکس دیگری بھ جای دکترایادی می بود، بھ علت کوتاھی ناگفتھ نماند کھ اگرھ کند.با تلخی  اظھارعدم رضایت  می 

سالھا پیش  -بر گردن گرفتھ بود داوطلبانھ کھ خود  - درانجام وظیفھ و مسئولیتی  کھ برای انجام یک کارمھم مملکتی

روزی شاه، کمترین  از آن کار برکنار و تنبیھ شده بود. اما دکتر ایادی وضعی استثنایی داشت. او ازشنیدن  بیانات آن

نشد و ھمان لبخند ھمیشکی را برلب داشت کھ البد می خواست وانمود کند شاه از راه  دیده اثری ازانفعال درسیمایش 

 مزاح دارد. مخصوص خود سر شوخی و کپزش لطف با



 
 دوازدھمپی نویسھای بخش 

 
 گردید و تشکیل می دفتر پادشاه  در کاخ مرمردری جلسھ ای بود کھ برای رسیدگی بھ مھمترین مسائل اقتصاد  شورای عالی اقتصاد -)۱(

 معموالً در جلسات شورا  . اقتصادی مسئولیت ھایی داشتند اعضای دائمی شورا بودند کارھای زیرانی کھ درتعدادی از و ونخست وزیر
 روزھای چھارشنبھ تشکیل می شد. 

 
و در بسیاری از شرکتھا ی عمده سھامدار ابود .  مخصوص شاه  و از نزدیکان او کپزش ،دکتر عبدالکریم ایادی  )بعدی سرلشگر(سپھبد -)۲(

تھیھ  پوشاک و لوازم مورد نیاز نیروھای مسلح )   ،اداره تدارکات ارتش ( واردات دارو و برخی از سازمانھای اقتصادی و از جملھ  بود
 .زیر نظر او قرار داشت 

 
   "شیالت شمال" اصطالحی بود کھ معوالً بھ جای " شیالت ایران " بھ کار برده می شد. –)۳(

شرکت می کردند  شخصیمقامات ارتشی کھ درپست وزارت ویا سایرمقامات مھم دولتی مصدر مشاغلی بودند در این جلسات با لباس   --)٤(
غیرمعمول دکترایادی، یکی ازوزراحاضر  (باستثنای وزیر جنگ) و مثل سایرین درحضور شاه نشستھ صحبت می نمودند. در باره این روش

 .دراین جلسھ  برای تملق بیشتر بھ شاه و ارعاب حاضرین بود گفت حضور دکتر ایادی  با اونیفورم و طرز رفتارغیر عادیشمی درآن جلسھ 
 
دار ازاین پست استعفا کرد و علم خودش این پست را عھده شخصی عبدالحسین بھنیا در کابینھ علم وزیر دارایی بود و بنا بھ تقاضای   -)۵(

عھده داشت. درمصاحبھ  بھنیا  مورد احترام شاه و علم بود و با تشکیل اوپک با اختیارات کامل نمایندگی ایران را در این سازمان بر گردید.
، پاسخ ه بودم را در باره بھنیا پرسید نظر اوو ) در شھر واشینگتن با شادروان  فرھنگ مھر داشتم ۲۰۰۸( اکتبر ۱۳۸۷ای کھ در اوایل آبان 

می کرد. یکی ازمواردی کھ  بھنیا  بر خالف بعضی از شخصیت ھا درمقابل  زورگویی و کارھای خالف قانون ایادی ایستادگی داده بود کھ
نمود  سماجت دکترایادی درمورد معافیت شرکت شیالت جنوب از پرداخت مالیات بردرآمد بود کھ  ادعا می کرد چون سھامداران می ذکر 

ار عمده در شیالت دشیالت  جنوب ایران موسسات دولتی ھستند، شیالت ازپرداخت مالیات  بر درآمد معاف است ولی بھنیا، اتکا  ( سھام
 دولتی نمی دانست. ی مربوط بھ کارکنان ارتش بود،یک شرکت تعاونکھ جنوب) را 

 
  ۱۳۴۳دی ماه  ۱۱روزنامھ کیھان چا پ تھران.  - )۶(
 
 واضح است کھ این تصمیم گیری "در نتیجھ مطالعات دولت" نبوده  بلکھ  عین امریھ شاه بوده است .-) ۷(
 
کوشش در جھت بھبود وضع اقتصادی و عمران و کمک بھ امور درمانی ساکنان جنوب و ایجاد و تقویت شرکتھای تعاونی و کمک "...  –) ۸(

 شرکت ردیف  شده بود.این در اساسنامھ قانونی شیالت جنوب در فھرست مسئولیتھای کھ  بودبھ صیادان محلی.." الفاظ معنی داری 
 
درشھر واشینگتن با دکتر علینقی عالیخانی ، در باره شکایتی کھ در دوران تصدیش در  ۱۳۸۷در آذر ماه سال   در گفتگو ھایی کھ --) ۹(

 عیناً در زیر نقل می شود:از او وزارت اقتصاد از شیالت جنوب  دریافت داشتھ بود، اطالعات زیررا دراختیارم گذاشت  کھ باسپاس 
بھ خاطر نمی آورد) بھ  او نامھ ای نوشتھ و شکایت  کرده بود  کھ  عده ای سربازاز سوی  ،  شخصی ( نام این شخص  را۱۳۴۸...در سال 

شرکت شیالت جنوب ایران بھ موسسھ ای کھ  شخص  او برای  صید، و پرورش و صادرات میگو در خور موسی واقع در حومھ بندر ماھشھر 
نوشتھ بود اش ا تعطیل کرده و مانع کار او شده اند. شاکی در شکایت  نامھ بنا کرده است  ، رفتھ  و بدون ارائھ ھیچگونھ  مجوزی  موسسھ ر

اوبھ اعتبار مطالبی کھ مقامات دولتی درباره تشویق  بخش خصوصی برای توسعھ ماھیگیری ابراز می دارند و با کسب اجازه قبلی،  سرمایھ 
تعطیل غیر قانونی موسسھ  اش رو بھ  رو شده  است  واین  وضع شخصی خودرا برای ایجاد این موسسھ بھ  کار انداختھ  ودرحال حاضر با 

موجب زیان  ھنکفت او و بیکار شدن تعدادی  کارگر شده است.  شاکی با توضیح جریان امر تقاضای رسیدگی کرده بود. عالیخانی گفت عین  
داشتھ بود کھ  دستور رسیدگی  خواھد داد . عالیخانی   شکایت رسیده را  بھ عرض شاه رسانیده  بود و شاه ضمن تاسف  از این پیش آمد، اظھار

ن بعداً اطالع پیداکرده  بود  کھ شاه پس ازشرفیابی او بھ  سپھبد اسدالھ اسدهللا صنیعی وزیرجنگ  کھ درھمان  ھنگام در جلسھ ھیئت وزیرا
حالی کھ بھ خوبی می دانست   بود،  در داده  ، تلفن کرده  و او را مورد بازخواست قرارداده و دستور رفع مزاحمت  فوری حضور داشت

وزیر جنگ ھیچگونھ دستی دراین جریان ندا شتھ  و فرستادن سرباز وتعطیل موسسھ صید  و صادرات میگو بھ دستور دکتر ایادی صورت 
 گرفتھ است.

 
فدراسیون امارات را  ۱۹۷۱دسامبر  ۲با خروج نیروھای انکلیسی از خلیج فارس ،شیخ نشینھای خلیج فارس بھ استقالل رسیدند ودر  --) ۱۰(

 شیخ زاید بن سلطان آل نھیان را بھ عنوان اولین رئیس فدراسیون برگزیدند.وتشکیل دادند 
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 شرکت در نمایشگاه صنایع ایران

 در شیالت و پایان مأموریت 
 

اعلیحضرت درسومین باری کھ برای دیدن غرفھ ھای مختلف  نمایشگاه بزرگ صنایع ایران   ۱۳۴۴روز پانزدھم آذر ماه 

مناس��بت این ھ بھ غرفھ ش��یالت نوار موس��یقی جالبی کھ ببازدید  کردند. با ورود ش��اه ھم ایران غرفھ ش��یالت از آمده بودند،

خانھ صیادان خوش آمد گفت و خواننده ای ھ گوینده آمدن شاه را ب.تھیھ شده بود از بلند گوھا پخش شددر شیالت مراسم قبال 

 کرد.گیلکی خواندن یک تصنیف  ھشروع ب

 

آبزیان ی از این بخشھا  مجموعھ ای از ماکت انواع  یک غرفھ دیدن کردند. درمتعدد از بخش ھای با عالقھ مخصوصی شاه 

بس��یار مورد توجھ واقع ش��د. این ماکتھا حاص��ل کار چندین  داش��ت،کھ برای اولین بار در معرض نمایش قرار  دریای خزر

خواس���تھ بودم ماکت انواع آبزیان س���واحل  اواز  .ش���ده بودم ناماھھ ھنرمندی بود کھ تص���ادفاً بھ ش���یالت آمده بود و با او آش���

 اندازه و ش��کل و رنگ طبیعی آنھا  برای نگھداری در موزه ماھی ش��ناس��ی ش��یالت بس��ازد.ھ ایران در بحر خزر را عینا وب

 زحمت میس����ر ش����د.ھ ب ،رای س����اختن ماکت مورد نیاز بودب، کھ آبزیان کمیاب، از جملھ ماھی آزادتھیھ نمونھ بعض����ی از 

 ھنوزھم در شیالت موجود باشد.ن ماکت ھاامیدوارم ای

 

طوردقیق ھ ب  ایران در دریای خزر بود نش��انگر وض��ع ذخایرماھیان وجداولی کھ ارقام و آمار دربخش��ی دیگرازاین غرفھ،

پیش بینی وض��ع ماھی وخاویاردرآینده وھمچنین راجع   و وض��ع ذخایرھ و راجع ب قرار گرفتمخص��وص ش��اه  توجھ مورد

بھ پیش���رفت کار ش���رکتھای تعاونی ماھیگیران دریای خزر س���ئوالت دقیقی مطرح کردند کھ حاکی از تس���لط وعالقھ کامل 

یلی خ وموقع ترک غرفھ گفتند درشیالت درپایان بازدید الت روز و برنامھ ھای آینده شیالت بود. شاهگمشھ بشخص ایشان 

 توانید بروید. حمت کشیدید ازکارتان راضی ھستیم، حاال میز

 



کجا باید بروید؟ واقعا نمیدانم چرا پرسید  زمنا آھستگیھ ب ،شاه بودھمراه  وزیر دارایی کھ در این بازدید  آموزگارجمشید 

ولی  درست متوجھ نشدم.کفتم منظورشان را و  قول قدما تجاھل العارف کردمھ ب در آن لحظھ در پاسخ بھ پرسش آموزگار

بھ درک کرده بودم. کامالً  منظور شاه راداشتم، آرام وزیر امورخارجھ  گفتگویی کھ در چندی پیش باحقیقت با  توجھ بھ در

ش���رکت در حقیقت اتمام کارم در   وبھ ماموریت خارج از کش���ور می رفتم. درش���یالت پایان می پذیرفت ممدت خدمتزودی 

دود دوماه پیش از آن تاریخ در یکی ح .ی بودا بھ سابقھ مسبوقاین بار  انجام گرفت، کھ بالمقدمھآن  شیالت، برخالف آغاز

با من کاری  ، اوبگیرم ستماوزیر امورخارجھ  با نخس������ت وزیر گفت امیرعباس ھویدا ،۱۳۴۴ازاولین روزھای مھر ماه 

برای مالقات  روزکھ نآ فردای . در تماس بودمبا او با تنظرم امری عادی بود چون مرھ وزیر امورخارجھ ب. دیدار با دارد

وزارت خارجھ بیاورم اما این کار ھ شما را ب م دار نظرگفت میدانید چند سالی است در او ، وزارت خارجھ رفتم بھآرام با 

گاه  نآ .ژنو رفتید وروزی دیگر مأمور خدمت در ش��یالت ش��دیدھ روز بھ ماموریت اوپک بک اس��ت. ی عقب افتادهھ مرتبا ب

ی لیستدر  وزارت امور خارجھ،در طبق مرسوماضافھ کرد دربروی و  مکنم بتوانی از دست تبسمی گفت این بار فکر نمی با

. نام شمارا ھم نوشتھ بودم،  اعلیحضرت تقدیم کرده بودمھ پست سفارت در کویت بانتخاب برای  کھ  واجد شرائط ازافراد

گفت و سپس  نقل کردبھ نقل قول از شاه و مطالب دیگری ھم ند انتخاب فرمود را شمالیست آن افراد مندرج دراز میان  شاه

نزدیک و  از کشوراست پست ھای خارجومھمتربن یکی از حساس ترین در شرایط امروزی پست سفارت ایران در کویت 

س��فارتخانھ فعالی دائرکند. درآن کش��ور وزارت امور خارجھ درنظر دارد  واس��ت  بالتص��دی مانده اس��ت کھ  س��ال  بھ یک

چون کار ھای ند بفرستم ولی اعلیحضرت فرمودمحل ماموریت فورا بھ  و زودتر شما را معرفی کرده ھر چھ درنظرداشتم

مامی در ش������یالت  جام دارنات تان اعزابھتراس�������ت در  ،یددر دس�������ت ان خارجم لھ نش������ود  بھ  نابر ،خیلی عج ید ب با  این 

محرمانھ فعالً موض��وع را  البتھکنم و کویت آماده خود رابرای رفتن بھتاکید نمود وزیر خارجھ   بمانیم.منتظردس��تورایش��ان 

 نم.کتلقی 

 

عنوان س������فیر در ھ ب نگارنده را ،امورخارجھ وزیرآرام  ۱۳۴۴ آذرماه ۲۹ ،در روز آن دین ترتیب بود کھ دوھفتھ پس ازب

از عموم ھمکارانی کھ  ش��یالت رفتم وھ دفتر ش��رکت آخرین بار بحض��ور ش��اه معرفی نمود. فردای آن روز برای ھ کویت ب

 خدمات مفیدی دران آن با ھمکاری ص���میمانھ زحمات زیادی کش���یده بودند و آن س���ازمان روز ماموریتم در  ۴۱۷در مدت 

 .نمودمآنان خداحافظی  وباکردم عمیقا  سپاسگزاری صورت گرفتھ بود، شیالت 
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