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۲6 محرم ۱44۰ - شماره ۲۲۰۱8

چرا  کوک ؟ وجه تسمیه 
در  کیا،  حاجعلی  ســپهبد 
حین تحصیالِت عالی در رسته 
چگونگِی  بــا  نظامی،  اطالعات 
نامگذاری با حروف اختصاری و 
رمز نیز آشنایی یافته بود. انتخاِب 
نام »کیاکا« برای شرکتی که با 
شراکِت علی کاشانچی، دایر کرده 
بود، نشــانگر عالقمندِی وی به 
اینگونــه نامگذاری، که البته در 
برهه ای از زمان نیز مرسوم بود، 

می باشد.
انتخاِب   وی در خصــوِص 
ناِم »کوک« براِی این ســازمان، 
ضمن اشاره به پیشینه ی تشکیل 
حزب جنگل در منطقه کجور و 
کالرســتاق، که در قبل به آن 

اشاره شد، می گوید :
»این ســازمان را به احترام 
مغِز این که در آنجا یک کمیته ای 
هم قسم  بودیم،  داده  تشــکیل 
شدیم، اسمش را گذاشتیم کوک، 

یعنی کجور و کالرستاق.« 
باوجــود این نقــل و اعالم 
تأســیس سازمان در خرداد ماه 
نام »کوک«،  با  سال 1331ش 
ایــن نکته قابل ذکر اســت که 
سازمان کوک در آغاز فعالیت، 
برای ناِم خود، تنها از دو حرف 
به هــم پیوســته  »ک« که در 
ابتدای نام منطقــه  »ُکجور« و 
»کالرستاق« قرار دارد، بهره برد 
و در اولین صورت جلسه  رسمی 
نیز که پس از کودتای 28 مرداد 
1332 تشکیل شد، نام سازمان، 
تحت عنــوان »کمیته مرکزی 
ُکک« به ثبت رسید؛و این گونه به 
نظر می رسد که پس از گذشت 
زمان، ضّمــه ای که روی حرف 
»ک« در ابتــدای »ُکجور« قرار 
داشــت، به عنوان حرِف واسط 
بین دو حرف »ک« قرار گرفت 
و به شکِل »کوک« قرائت گردید. 
این نام در تعدادی از اسناد سال 
1337ش نیز به صورت »ُکک« 

نوشته شده است. 
پس از تشــکیل ســازمان 
اطالعــات و امنیــت کشــور، 
سازمان  تشکیالِت  و  فعالیت ها 
قرار  کوک مــورد حساســیت 
گرفت و در ســال 1336ش، در 

برخی از نشریات مطالب جسته و 
گریخته ای درباره آن نوشــته شد 
و از این پس، نام ســازمان کوک، 
بــا نام »ســازمان مقاومت ملی« 

مترادف گردید. 
ولــی ســپهبد کیا در ســال 
1343ش، از ســازمان کــوک و 
نیروی مقاومت ملی به عنواِن دو 
سازمان جدا از هم که توسط وی 

ایجاد گردیده، یاد نموده است:
»ســازمان کوک و ســازمان 
نیروی مقاومت ملی که من آنها را با 
اجازه اعلیحضرت همایونی به وجود 
آوردم، تنها سازمان مورد اعتمادی 
بود که طبقات مختلف مردم را با 

شاهنشاه نزدیکتر می کرد.« 
پس از دســتگیری ســپهبد 
ن  ا ر دو در  کیــا  جعلــی  حا
نخست وزیری دکتر علی امینی، از 
سوِی ساواک تالش بیشتری برای 
احتمالی  فعالیت های  شناســایی 

1. کو عالمــت اختصاری کوژ )به 
معنی پسر(، ک عالمت اختصاری 
کرد )بــه معنای کرد(، نتیجه )به 

معنی پسر کرد می توان نام برد( 
اختصاری  کــو، عالمــت   .2
اختصاری  عالمت  کردستان، ک، 
کبیر یا بــزرگ، نتیجه )می توان 

اعالم دارند.« 
ساختار تشکیالتی

در فروردیــن مــاه ســال 
مصدق  محمد  دکتر  1331ش، 
طی پیام نــوروزی خود، مردم 
را در مقابِل فشــارِ فقر، بیکاری، 
بی نظمــی و امنیــت قضایی به 
ایســتادگی دعوت کرد و ســه 
روز پــس از آن، دولت انگلیس، 
دادخواست مجدد خود علیه اقدام 
ایران مبنی بر ملی اعالم نمودِن 

* در سال 1352ش که 
شاه فرمان عمومِی انحالِل 

سازمان کوک را صادر 
کرد، این سازمان به عنوان 
»سازمان امور اجتماعی« 

معرفی شد.27 و در 
نهایت، در اردیبهشت 
ماه سال 1353ش، این 
سازمان، با نام »جمعیت 

فدائیان شاه« مورد 
تحقیق قرار گرفت:

حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - 2۹

و اعضاِی ســازمان کوک صورت 
گرفت. در این موقع، ساواک مهاباد، 
در رابطه با فعالیت سازمان کوک در 
آن منطقه و تحلیِل نام آن نوشت: 
»در مورد تشــکیالت سازمان 
کــوک، تــا آنجایی کــه تحقیق 
گردیده اســت، اصوالً ســازمانی 
به این نام شــناخته نشده است، 
منتهــا با بررســی که بــه عمل 
آمده اســت، احتمال می رود که 
کلمه )کــوک( عالمت اختصاری 
بوده کــه معنی زیــر را می توان 
 بــرای آن تعبیر و تفســیر نم د. 

* قوای متفقین بازهم از زمین و هوا و دریا شهرهای ایران را مورد حمله قرار می دهند و عالوه بر 
خرابی های بسیار،دهها تن از هموطنان را به خاک و خون کشیده، کشته و زخمی می کنند. اما گفته 
می شود که فقط سوء تفاهمی بوده و حاال باید از این متجاوزین و قاتلین هموطنانتان پذیرایی کنید!

۷نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

نیروهای شوروی هم به نوبه خود به متابعت و هم آهنگی با متفق 
خویش، در همان ســاعت 4 بامداد ســوم شهریور از راه جلفا و ماکو و 
ســایر نقاط سرحدی و سواحل دریای خزر به داخل خاک ایران هجوم 
آورده و نیــروی ایران را با طرز بی ســابقه غافلگیر می نمایند. اســناد 
زیر براســاس گزارش ها و تلگراف های پاسگاه ها و شهرداری ها و دیگر 
موسســات، جزییات هجوم نظامی متفقین را در شمال و جنوب کشور 
نشــان می دهد. ارتش های متفقین ناگهان به کشور ما حمله می کنند، 
ارتش ایران براســاس وظیفه خود علیرغم خیانت سران خود، مقاومت 

متفقین به آب و خاک ایران و تسلیم ارتش به خصوص سقوط نیروی 
دریایی ایران در جنوب کشور می گوید:

... در مــدت کوتاهی تمامی کشــتی هایی کــه در دریای عمان و 
خلیج فارس بودند یا غرق شدند یا اینکه طعمه حریق شدند و پس از آن، 
نیروهای انگلیسی از جنوب توانستند وارد خاک ایران شوند... همزمان با 
نیروهای انگلیسی، نیروهای شوروی هم از شمال و شمال غرب ایران وارد 
کشــور شدند و ایران را مورد تاخت و تاز و عرصه هجوم خودشان قرار 

دادند، نیروهای شوروی در منطقه شمال غرب ایران توانستند از طریق 
به آفرین و منطقه رودخانه ارس وارد آذربایجان شوند...«19

رحیم نیکبخت، نویسنده و پژوهشگر نیز در باره تجاوز نظامی متفقین 
به سرزمین ایران می گوید:

شهریور 20 روس ها وارد ایران شدند. مقاومت های پراکنده ای صورت 
گرفت که جا دارد از مقاومتی که در مرز جلفا، چند سرباز انجام دادند 
و توانستند با عده  قلیل خودشان، در مقابل روس ها ساعت ها ایستادگی 
کنند، تجلیل شود که در نهایت همگی به شهادت رسیدند و مزارشان 
االن در نقطه مرزی در جلفا هست و سنگ مزاری هم برای آنها تعبیه 

شده است...20
دکتر محمد رئوف توکلی که خود از شاهدان عینی ماجرا بوده و در 
دوران کودکی شخصا ورود سربازان روس به شهرهای ایران را مشاهده 

نموده، می گوید :
... روس ها وقتی وارد پادگان شــدند، هیچ مقاومتی نشد، چون که 
رضاشاه این طور دستور داده بود و رضاشاه هم در تهران خودش استعفا 
داد و رفــت و محمدرضا را به جای خود انتخاب کرد. آن وقت ها، دکتر 
مصدق در زندان بود. گفته بود رضا شاه کار بدی کرد که انگلیسی ها به 

او دستور دادند برو و او هم رفت!...21
به این ترتیب شهرهای تبریز، رضاییه )ارومیه(، اردبیل و... بمباران 
و تصرف شدند. اما در جنوب این تهاجم با فریب و نیرنگ ارتش بریتانیا 
رنــگ و بوی دیگری به خود گرفت و از یک نبرد حداقل جوانمردانه و 

منصفانه بیرون آمد.
تجاوز ناجوانمردانه و دغل کارانه به سرزمین ایران

سید محمود کاشانی، فرزند آیت اهلل کاشانی و محقق و استاد دانشگاه 
درباره نیرنگ و فریبی که باعث شد، ارتش انگلستان به سهولت نیروی 

دریایی ایران را منهدم کند، می گوید:
»... انگلستان به ویژه در خلیج فارس به گونه ای ناجوانمردانه نیروی 
دریایی ایران را مورد حمله قرار داد، چراکه در واقع ناوگان انگلیس به 
عنوان میهمان و دوستانه وارد آب های ایران شده بودند و حتی شب قبل 
از حمله از فرماندهان ناوگان ایران دعوت کردند که به عنوان میهمان، 

شام را در ناو انگلیسی صرف کنند. 
در یک جنگ ممکن است یک طرف علیه دیگری حیله به کار ببرد 

* ولی سپهبد کیا در سال 1343ش، از سازمان کوک 
و نیروی مقاومت ملی به عنواِن دو سازمان جدا از هم 

که توسط وی ایجاد گردیده، یاد نموده است

* »... انگلستان به ویژه در خلیج فارس به 
گونه ای ناجوانمردانه نیروی دریایی ایران را 
مورد حمله قرار داد، چراکه در واقع ناوگان 
انگلیس به عنوان میهمان و دوستانه وارد 

آب های ایران شده بودند و حتی شب قبل از 
حمله از فرماندهان ناوگان ایران دعوت کردند 
که به عنوان میهمان، شام را در ناو انگلیسی 

صرف کنند.

شــده است از قشون شوروی پذیرایی و هر دستوری دادند، انجام داده 
شــود و خالصه در ساعت 5/5 جمعه لشکر 11 شروع به تحویل دادن 
اســلحه و از ساعت 7 تا 11 شب هم قشون شوروی اسلحه شهربانی و 
امنیه را دریافت و بانک ملی و تلگراف خانه تلفون خانه و زندان را بازدید 

و کلیدهای تلگراف خانه را کشیده و مامورین گذاردند... 16 
چند هواپیمای خارجی روی شهر تبریز بمب ریختند

سند:
 از تبریز 

فوری 
ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی 

صبح امروز ساعت پنج و نیم چند هواپیمای خارجی به شهر تبریز 
بمب ریخته، از طرف ارتش هم به آنها متقابال شلیک شد. تلفات به اهالی 

وارد، به قرار اطالع روس ها از مرز جلفا هم گذشته اند
622 اردالن 17

شهرهای شمال کشور همه بی دفاع هستند
سند:

وزارت امور خارجه
1320/6/5

قوای متجاوز روس و انگلیس مشــغول پیشروی هستند، مخصوصا 
روس ها تمام شهرهای آذربایجان تا بندر پهلوی و غازیان را که همه باز 
و بی دفاع هستند، بمباران می کنند. این تجاوزات نظامی بدون هیچگونه 
اخطــار قبلی به عمل آمــده و با هیچ یک از اصول بین المللی مطابقت 
ندارد. الزم اســت فورا وزارت امور خارجه مراجعه و علت این اقدامات 
را توضیح خواسته، تقاضا کنید هرچه زودتر دستور جلوگیری از آن را 

بدهند و نتیجه را اطالع دهید.
13161 عامری 18

در مدت کوتاهی همه کشتی ها غرق شدند
علی کریمیان از کارشناســان مرکز اسناد ملی ایران درباره تجاوز 

کرده و حتی کشــته و شــهید می دهد اما پس از 3 روز دستور می آید 
که باید تسلیم شوید.

 ارتش تســلیم می شــود اما قوای متفقین بازهم از زمین و هوا و 
دریا شــهرهای ایران را مورد حمله قرار می دهند و عالوه بر خرابی های 
بسیار،دهها تن از هموطنان را به خاک و خون کشیده، کشته و زخمی 
می کنند. اما گفته می شود که فقط سوء تفاهمی بوده و حاال باید از این 
متجاوزین و قاتلین هموطنانتان پذیرایی کنید! سالح هایتان را تحویل 
دهیــد و جان و مال و اموال خود را در اختیارشــان بگذارید و از آنان 

پذیرایی هم بنمایید! اسناد زیر همین وقایع را بازگو می کنند:
بمباران ایران، سوء تفاهم بوده! از اشغالگران پذیرایی کنید!

سند:
وزارت کشور 

اداره امور شهرداری ها
مورخه 1320/6/16

ساعت شش صبح دوشنبه سوم شهریور جهازات جنگی شوروی به 
ســاحل ایران، نزدیک و روزهای سوم و چهارم و پنجم و صبح ششم از 
دریا و هوا به کرات پهلوی و رشت و الهیجان و شفارود و حتی رودبار 
را بمباران کرده و نیز اوراقی منتشر نمودند و از طرف ارتش هم جواب 

داده شد.
ســاعت ده صبح پنجشنبه ششم شهریور، فرماندهی لشکر گیالن 
توسط تلفون اطالع دادند که دستور ترک مقاومت رسیده است. از این 
جهت مراتب به همگی اعالم و حتی شب جمعه هفتم شهریور چراغ ها 
روشــن بود ولی روز جمعه ساعت 8 صبح طیارات شوروی در همه جا 

ولی آن در یک جنگ اعالن شــده اســت اما در موقعی که انگلیسی ها 
هیچگونــه اعــالن جنگی به ایــران ندادند، در حقیقــت یک نیرنگ 
ناجوانمردانه مرتکب شــدند و بعد از اینکه شــب این میهمانی در ناو 
انگلیسی برگزار شد، سحرگاه به ناوگان ایران حمله کردند، در شرایطی 
که در حقیقت دولت ایران و نیروی دریایی ایران هرگز تصور اینکه چنین 
حمله نظامی انجام خواهد شد را نکرده و اساسا برای فرماندهان نظامی 

ایران، چنین حمله ای قابل تصور نبود...«22

جنگ اقتصادی برای ورشکستگی ایران

یادداشت معین الوزاره
موضوعی که ایرانیان را بسیار می  آزرد استفاده از نرخ مبادله پیش از 
جنگ در مبادالت با دولت ایران بود؛ زیرا در آن زمان ارزش قران بسیار 
افزایــش یافته بود. در آغاز جنگ در اوت 1914، هر پوند برابر با 60 
قران بود. تا 1917، ارزش قران به هر پوند 25 قران رسید. همان طور 
که گفته شد، مقرر بود ایران ماهانه 30000 پوند دریافت کند و وقتی 
دولت ایران پوندهایی را که از ارزش آنها کاسته شده بود می  فروخت، 
کمتر از نیمی از مقدار قرانی را که پیشــتر نصیبش می  شد، به دست 
می  آورد. یعنی به جای دریافت حدود 200000 تومان، 80000 تومان 
می  گرفت. ایرانیان می  خواستند با افزایش ارزش قران و کاهش ارزش 
پوند، 60000 پوند بگیرند. انگلیســی ها   اگرچه به لحاظ فنی درست 
می  گفتند )تعهد آنها پرداخت ماهانه 30000 پوند بود(، اما در زمانی 
که قحطی ویرانگر کشور را در بر گرفته و میلیون ها   ایرانی را از میان 
برده، این اقدام انگلیســی ها   مشــخصاً کار کثیفی بوده است. عالوه بر 
این، با تورم شــدید، از قدرت خرید 80000 تومان به شــدت کاسته 
شــده بود. ساثرد اشاره دارد در کنار اشغال نظامی ایران و ایجاد پلیس 
جنوب، ایرانیان از تالش های   انگلیسی ها   برای به دست گرفتن کنترل 
کامل مالیه کشور و اعمال نرخ برابری پیش از جنگ در مبادالت خود 

با دولت ایران بسیار آزرده بودند.
کالدول درباره یادداشت انگلیس و روسیه، در گزارشی با تاریخ 29 

ژانویه 1917 می افزاید: 
به منظور روشــن شدن موضوع من در اینجا برخی یادداشت ها   یا 

توضیحاتی را که از سوی یکی از کارکنان وزارت خارجه ایران )پرنس 
معین الوزاره( برایم ارســال شده اســت، ذکر می  کنم و در عین آنکه 
قصــد ندارم درباره همه مواردی که او می گوید، عقیده ای ابراز دارم و 
یا آنکه این گونه درک شــود که تمام اتهامات و مطالب وارده از طرف 
ایشان را تأیید و تصدیق نمایم، الزم می دانم که اضافه کنم به نظر من 
معین الوزاره مردی از هر جهت مطمئن و قابل اعتماد است و یکی از 
بهترین و میهن پرست ترین ایرانیان است. او پسر پرنس عالءالسلطنه 
است که رئیس الوزراء، وزیر خارجه و چندین سمت کابینه ای در اینجا 

داشــته است؛ برادر معین الوزاره نیز وزیرمختار فعلی ایران در انگلیس 
است. البته این نظرات به کلی محرمانه  است.

درباره توافقنامه 6 اوت 1916، معین الوزاره می  نویسد: 
به اصطــالح »توافق« یا »قرارداد« که یک طرف آن سپهســاالر 
)رئیس الوزراء وقت( اســت که تنها با فشار روسیه به قدرت رسید، از 
ســوی دولت و ملت ایران رد شده است. این ]توافق[ مخفیانه انجام 
شــده است. بدون اطالع شاه و برخالف قانون اساسی؛ عالوه بر این، از 
مسیر وزارت خارجه هم صورت گرفته است. این را نه می توان به دولت 
ایران بســت و نه به ملت ایران که استقالل و تمامیتش بدین وسیله 

مورد تعرض قرار می  گیرد. 
او درباره به اصطالح »کمیسیون مالی« می  نویسد: 

قضیه گســترش اختیارات این کمیسیون مالی مشترک در حکم 

است. اگر چه این اقدام بزرگ نیز آلوده به عدم مشروعیت است، لکن 
قرارداد استمهال نیز یک معامله آشکار است و ارتباطی هم به »توافق 
6 اوت« ندارد و پیش از هر بحثی درباره کمیســیون مالی مشترک یا 
گسترش اختیارات آن، رخ داده است. الزم به ذکر است که استمهال 
)یا تعلیق موقت پرداخت سود وام و اندوخته استهالک بدهی( از سوی 
دولت ایران، متأســفانه و به ناگزیر، در پی ســقوط جدی درآمدهای 
گمرکی و دیگر درآمدها رخ داد که در اثر جنگ در اروپا و گســترش 
درگیری های   ناشی از آن به خاک ایران و نقض بی طرفی آن، علیرغم 

اعتراض های   مکرر ما حاصل شد.
در این یادداشــت او به افشــای یکی از مهم ترین راه های   محروم 
ساختن دولت ایران از درآمدش نیز می  پردازد. بنا بر توافق استمهال، 
مقرر بود کل وجهی که از گمرکات جنوب و شمال از سوی انگلیسی ها 
  و روس ها   گرد می  آمد، به دولت ایران تحویل داده شود. این دو کشور 
برای محروم ســاختن ایران از پــول خود، به تقلّب در برابری نرخ ارز 

روی آوردند. او درباره استمهال می  نویسد: 
اما در عوض، با وجود آن که این دو بانک )بانک انگلیسی شاهی ایران 
و بانک استقراضی روسیه( از این طریق نسبت بسنده ای از درآمدهای ما 
را آن گونه که به طور طبیعی انتظار می رفت، به تومان دریافت می کردند، 
خودسرانه تصمیم گرفتند پول ما را به پوند استرلینگ پرداخت کنند. 
در همیــن زمان نرخ تبادل آن چنان کاهش یافت که هم اکنون ما به 

جای 200000 تومان، در هر ماه تنها 80000 تومان دریافت کنیم.
عالوه بر این با تورم افسارگسیخته و افزایش هنگفت سطح قیمت ها 
  در دوران جنگ، قدرت خرید دریافتی های   ماهانه گمرکات عمالً به هیچ 
کاهش یافته بود. باالخره با تأسیس پلیس جنوب و پیشنهاد گسترش 
قزاق ها، مشاهده می  شود: »ساماندهی مجدد« این »نیروهای دولتی« به 
معنای تقسیم ایران و واگذاری تمام قدرت نظامی در شمال به روس ها 

  و در جنوب به انگلیسی هاست.
کالدول در گزارشــی با تاریخ 26 فوریه 1917، درباره دسیســه 

خارجی می  نویسد: 
وزارتخانه بی تردید آگاه اســت که احتماالً هیچ کشوری در جهان 
به اندازه ایران گرفتار حکومت وابســته به سفارتخانه ها   نیست. تردید 
دارم که در دوران تصدی من در این ســمت حتی یک رئیس الوزراء 
در ایران منصوب شــده باشــد؛ مگر به درخواســت و تقاضای جدی 
برخی سفارتخانه ها. حتی والیان والیات تقریباً به طور کامل از طریق 

سفارتخانه ها   منصوب می  شوند.
کالدول عناصر اصلی را معرفی می  کند: 

البته این فعالیت ها معموالً منحصر به ســفارتخانه های انگلیس و 
روسیه است، هر چند اخیراً دیگر سفارتخانه ها نیز فعالیت خود را آغاز 

کرده اند. شاید نیاز به گفتن نباشد که این سفارتخانه همواره از شرکت 
جستن در این گونه کارها خودداری ورزیده است. 

کالدول ســپس به بیان تالش های   سفارتخانه های   اسپانیا و ایتالیا 
در این باره می  پردازد و در جریان این توضیحات وضعیت سیاســی را 

به خوبی روشن می  کند: 
هنگامی که مســئله پذیرش یا رد پیش نویس کنترل مالی برای 
بررســی در کابینه ایران مطرح شد، ســفرای انگلیس و روسیه برای 
پذیرش آن به همان شــکل به شدت فشــار آوردند و سفیران دیگر 
قدرت های متفق نیز در این باره تالش می کردند، حتی سفیر اسپانیا 
داوطلب شد به رئیس الوزراء توصیه کند شرایط مذکور در پیش نویس 
را بپذیرد؛ امری که محقق نشد. به تبع آن، احساسات ملی تا حدودی 
برانگیخته شــد و چند روز پیش، یک ایرانی به نام اسماعیل خان که 

وزارت خارجه از بانک شــاهی ایران و ســفارت انگلیس خواسته 
اســت اجازه دهند ایران درآمد مازاد گمرکات سال گذشته را که بالغ 
بر 900000 تومان می شــود، دریافت کند. بانک شاهنشــاهی پاسخ 
داده اســت که این مبلغ به حســاب بدهی دولت ایــران به انگلیس 

منظور شده است. 
ساثرد در گزارشی با تاریخ 2 سپتامبر 1918، می  نویسد: 

این کمیســیون مرکب بود از مدیر بانک روسیه در تهران، وابسته 
بازرگانی سفارت انگلیس در تهران، رئیس بلژیکی گمرکات و دو ایرانی. 
دولت ایران این کمیسیون را ناقض حاکمیت خود تلقی کرده و معلوم 
است که کمیسیون مالی عماًل هرگز قدرت خود را به کار نگرفته است.

با بروز انقالب روسیه، انگلیسی ها   فشار بیشتری وارد کردند. ساثرد 
می  نویسد: 

دولت ایران تا اندکی بیش از یک ســال پیش، از ین پول استفاده 
می کرد و در این هنگام سفارت انگلیس اعالم کرد، کمیسیون مالی باید 
اختیارات متناسب خود را به دست بگیرد. کابینه وقت ایران از پذیرش 
آن وجه تحت این شرایط خودداری ورزید و از آن هنگام دولت ایران 

از هیچ پولی استفاده نکرده است.
ساثرد همچنین ذکر می  کند: 

ایرانیان دمکرات تندروتر در این کمیسیون مالی چیزی نمی بینند 
مگر گامی مستقیم از سوی انگلیس و روسیه برای کنترل کامل امور 

مالی کشور و از این بابت بسیار آزرده اند. 
با انتصاب کابینه جدید وثوق الدوله در 6 اوت 1918، انتظار می  رفت 

اوضاع تغییر کند: 
کابینه فعلی وثوق الدوله احتماالً کنترل کمیسیون مالی را می  پذیرد 
و تا آنجا که من می دانم، پولی را که در بانک های تهران انباشته شده 

برای تأمین دولت ایران به کار خواهد گرفت. 
کالدول در گزارش 1 نوامبر 1918 می  نویسد: 

پیش از فروپاشی روسیه، دولت های   روسیه و انگلیس درباره پرداخت 
ماهانه ســه هزار پوند استرلینگ به دولت ایران پیشرفت هایی حاصل 
کردند. از زمان انقالب در روسیه این پرداخت ادامه داشته، اگرچه در 
 مقاطعی که معلق مانده و یا دولت انگلیس از مبلغ آن بســیار کاسته

 است.

با تقلب در نرخ برابری ارز توسط انگلیس ها و روس ها رخ داد

حسین عالء ملقب به معین الوزارهًْ که در آن زمان یکی 
از کارمندان وزارت خارجه ایران به حساب می آمد در 
یادداشت هایی به سیاست های اقتصادی اشغالگران 

در قبال ایران اعتراض کرد.

ساثرد  اشاره دارد در کنار  اشغال نظامی ایران 
و ایجاد پلیس جنوب، ایرانیان از تالش های 

  انگلیسی ها   برای به دست گرفتن کنترل کامل 
مالیه کشور و اعمال نرخ برابری پیش از جنگ در 

مبادالت خود با دولت ایران بسیار آزرده بودند.
***

مشکالت مالی موقت فعلی ایران تا حد زیادی 
متأثر از دخالت ها و توطئه های خارجی و در 
عقبۀ دور، تأثیرات جنگ در اروپاست. چرا 

باید ایران آن گونه لگدمال شود که شاید هیچ 
کشوری تاکنون نشده است.

با تأسیس پلیس جنوب و پیشنهاد 
گسترش قزاق ها، مشاهده می  شود: 

»ساماندهی مجدد« این »نیروهای دولتی« به 
معنای تقسیم ایران و واگذاری تمام قدرت 
نظامی در شمال به روس ها   و در جنوب به 

انگلیسی هاست.
***

هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران گرفتار 
حکومت وابسته به سفارتخانه ها   نیست. حتی 

والیان والیات تقریباً به طور کامل از طریق 
سفارتخانه ها   منصوب می  شوند.

حسین عالء اما بعدها در خدمت همین سیاست های 
استعماری قرار گرفت، به نخست وزیری رسید 

و با ملی شدن صنعت نفت مخالفت کرد.

مقرر بود کل وجهی که از گمرکات 
جنوب و شمال از سوی انگلیسی ها 

  و روس ها   گرد می  آمد، به دولت ایران 
تحویل داده شود. این دو کشور برای 
محروم ساختن ایران از پول خود، به 
تقّلب در برابری نرخ ارز روی آوردند.

اعطای اختیارات دیکتاتوری به نحوی است که عمالً تمام شعب حکومت 
را به دست مشتی افراد ناالیق می سپارد که دو عضو بانفوذ آن، روسیه 
و انگلیس هستند. ایران از ورشکستگی بسیار به دور است و هرگز در 
ادای تعهداتش خلف وعده نکرده است. مشکالت مالی موقت فعلی ایران 
تــا حد زیادی متأثر از دخالت ها و توطئه های خارجی و در عقبۀ دور، 
تأثیرات جنگ در اروپاست. چرا باید ایران آن گونه لگدمال شود که شاید 
هیچ کشوری تاکنون نشده است و چنین اقدام زیان بار و نفرت انگیزی با 
تهدیدها و اولتیماتوم ها بر آن تحمیل گردد؟... و حاال بار دیگر، روسیه و 
انگلیس با بهره گیری از اوضاع غیرطبیعی و نامعمول پیش آمده در اثر 
این جنگ، به دنبال ایجاد فشار مالی و استفاده از نیروی نظامی  شان 
هستند تا به تهدید ما را وادار کنند تن به شرایطی دهیم که هیچ چیز 
آن را توجیه نمی کند و علناً مقدس ترین حقوق ما و موجودیت ما به 
عنوان یک کشــور مستقل را به سخره می  گیرند. آن گاه از دیگر سو، 
تظاهر می  کننــد که از حقوق دولت های   کوچک  تر و ملل ضعیف  تر و 
اصول ملت ها   حمایت می  کنند. با این همه، به نظر می  رســد که آنها 
شتاب بسیاری دارند تا پیش از آنکه کنفرانس صلح به ما فرصت دهد 
صــدای خود را در دفاع از منافعمان، با کمک و حمایت رئیس جمهور 

ملت بزرگوار آمریکا بلند کنیم، مسئله ایران را میان خود حل کند.
معین الــوزاره درباره تهدید به خودداری از پرداخت های بیشــتر 

می نویسد: 
این شاید به معنای قطع منابع و نگه داشتن منابع ناشی از استمهال 

مسئول انبار غله دولتی بوده و از خبرچینان مخفی اداره شرقی سفارت 
انگلیس محسوب می شد، هنگام عبور از خیابان به قتل رسید و ضاربان 
او هنوز شناسایی نشده اند. اداره مذکور اساساً دیکته کننده بسیاری از 
انتصاب هاست و ایرانیان این اداره را در پی فعالیت های سیاسی زیانبار 

و دخالت در امور داخلی خود می دانند. 
او از ایتالیایی ها   می  گوید: 

خبر رســید که سفیر ایتالیا، کنت آریوابنه، اصرار داشته است که 
دولت ایران پیش نویس کنترل مالی را بپذیرد و هنگامی که از واکنش 
رئیس الوزراء درباره این مسئله ناخشنود می گردد، بر میز رئیس الوزراء 
کوبیــده و تهدیــد می کند که پرجم خود را پایین کشــیده و روابط 
دیپلماتیــک با ایران را به کلی قطع خواهد کرد. این همان ســفیری 
است که بهار گذشته ســفیر انگلیس، سر چارلز مارلینگ را به دوئل 
دعوت کرد... چند روز قبل ســفیران ایتالیا و اســپانیا هر دو نامه های 
تهدیدآمیز ناشناســی دریافت کردند که به آنها می گفت، اگر به ارائه 
توصیه های   ناخواســته داوطلبانه مضر به مصالح ایران ادامه دهند، به 

سرنوشت اسماعیل خان فقید دچار خواهند شد.
علیرغــم آغاز قحطی و اوضاع مالی وخیم، دولت ایران از پذیرفتن 
خواسته های   کمیسیون مالی سر باز زد و دولت انگلیس با نگه داشتن 
پرداخت ها به اعمال فشــار ادامه داد. روزنامه رعد 28 ژانویه 1918، 
نمونه  ای از این توقف پرداخت ها   را گزارش کرده اســت. این روزنامه 

می نویسد: 

یک سوء تفاهم خونبار!

توپخانه سنگین انگلیسی ها در حال تیراندازی در نزدیکی 
دهکده زبیری و ارتفاعات پاطاق

حمله کرده و در همه جا مخصوصا ســرباز خانه رشت و پهلوی و شهر 
الهیجان و لنگرود و رودسر و شفارود و حسن کیاده و چونچنان مورد 

حمله واقع، تلفات جانی وارد آمد.
پس از اینکه از ســاعت 11 الی یک بعد از ظهر به وســیله تلفون 
مراتب را به عرض دفتر مخصوص شاهنشــاهی و جناب نخســت وزیر 
رســانید، ساعت 3 بعد از ظهر لشکر اطالع دادند که از دفتر مخصوص 
شاهنشــاهی جواب رسیده که ســوء تفاهم بوده است. ساعت 5 بعداز 
ظهر جمعه هم فرماندهی لشــکر اطالع دادند که از تهران دستور داده 

کردستان بزرگ نامید(« 
چون معلوم بود که ســاواک 
مهاباد، در تحلیِل این نام، گرفتار 
توهمات اطالعاتی شده است؛ در 

ذیل این گزارش نوشته شد:
»شایع است که کوک، مخفف 
کلمات کیا و کجوری اســت. نام 
فامیل تیمســار کیا گویــا کیا و 

کجوری باشد.« 
مــون  ا پیر رشــی  گزا در 
فعالیت های این سازمان، در کنار 
نام سازمان کوک، در داخل پرانتز، 
این ســازمان به عنوان »سازمان 
برادری« نیز معرفی شــد. که این 
لفظ، برگرفته از اصطالحات به کار 
برده شده در جریانات تشکیالتی 
اســت که در جاِی خــود به آن 

پرداخته شده است.
در ســال 1352ش که شــاه 
ســازمان  انحالِل  عمومِی  فرمان 
کوک را صادر کرد، این ســازمان 
به عنوان »سازمان امور اجتماعی« 
معرفــی شــد. و در نهایــت، در 
اردیبهشــت ماه سال 1353ش، 
این ســازمان، با نــام »جمعیت 
فدائیان شــاه« مورد تحقیق قرار 

گرفت:
»با توجه به اینکه نیروی هوایی 
شاهنشــاهی، چگونگی فعالیت و 
سوابق جمعیت مزبور را استعالم 
نموده، خواهشــمند است دستور 
فرماییــد هرگونــه ســابقه ای از 
جمعیــت مذکور )تحــت عنوان 
ســازمان کــوک و یا غیــره( در 
آن بخش مســتقل موجود است 
خالصه ای از آن را بــه این اداره 

صنعت نفت و خلِع ید از شرکت 
نفت انگلیس و ایران را، به دیوان 

بین المللی الهه ارائه داد.
بخشنامه ای  ایام،  در همین 
با درجه ی »بکلی سّری« و »به 
فرمان شاهنشاه ایران محمدرضا 
شاه پهلوی«، در خصوِص تشکیل 
گروه های پارتیزانی و جمع آوری 
اشغاِل  با  برای مقابله  اطالعات، 
احتمالی کشور توسط نیروهای 
اجنبی صادر شد، که اصوِل اولیه 

آن به شرح زیر ابالغ گردید:
»1. بنا به تصویب شــاهانه 
در هر منطقه از کشور که مورد 
نظر قرار گیرد، از بین اشخاص 
فوق العاده فداکار، که شاه دوستی 
و میهن پرستی آنها کاماًل ثابت 
شده است، یک کمیته اصلی 3 
تا 7 نفری تشکیل و مسئولیت 
منطقه بر عهده آن کمیته واگذار 

می شود.
2. کمیتــه اصلــی بــا در 
نظــر گرفتــن اینکــه تمامی 
فعالیت هایــش، چــه در زمان 
صلح یا هنــگام جنگ، به کلی 
سری و محرمانه است، در جلسه 
اول بــا حضور سرپرســت خود 
شاهنشــاه  اعزامی  نماینده  که 
از مرکز می باشــد، )در مرکز با 
حضــور رابط کمیته( ســوگند 
وفاداری و فداکاری نســبت به 
ذات مقدس ملوکانه و میهن عزیز 
خورده، بالفاصله پس از مراسم 
سوگند، برای توسعه سازمان و 
انتخاب فداکاران کوک مشغول 

کار می شود. 


