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ط ا ی ه ر«  وال  انروا تان  گ وا  یو ا ت   و ددر با ن  . م   انیآن را   ل    جا  ا م  از آن ا    م ب

م، ا وزد تیر دو   دان  انن  گ  ی  ا یر ا د و  ف عد دو  ید. ود س روس و ا نار آ م   ١٩٠٧با 
د م وذ   ی هور ما را  دو   گا . ود A ور یس  را د یار ی  ون  ما  دواژ حاد  قالب  یورو ر و ا تار ا

ز   ر   یایتا  د،  یداخ  ح   دان  ود و  خاور  رون گ  ه  نازع و   ایآ ود و  ب ر  یبال فاده  ت  ود، از 
ارداد  قد  ت با  ور نان   ١٩١٩وا ور  گ  یو  یا ناسان ا ران و کار ت  را  انرد، ا ی  ی  را  د را 

ت   ط   اری  س صا یا یو  د یدو ا ار د د. ود  ت  قاو م با  ارداد  ون آن  ه  ن  یآزاد دباال ن و و وا
د وا  ما  د د،تان  گ  یپ وری د م سازد، رژ یم  یی ورت د ود را  اتی   ن  یا س ا سال از  ت را    یتا

ما صاد. ود،   کار آورد  آن  تی  یور ا صار ن ا ل وسا ن ا د از  س گ  ا ور ما را  ،ود  باال ت 
ما ب  وت م  ت با یآن     ،   ن  . دصا ب  شا ب  یو ود،  و اتیما  صا نو سا  و  ما  یطا 

ه  و  ن ا. دد ب   یپا  ی هی س ت ما را  ن عالوه  ا ی   د،د ی  یم  ازیصا تان   یو   ر  یگ د،   شا
تان   دعا یما  ر   دوا انا گ ت یا   ».سا

  
ود،   ن از ا انا م« ه  وه آ ع   ، با م  کیو دا نا یش  ن  ت،  ع سا ا ت  دا ول  باره  کیت و 

ه  گانA   ی س ه داد گا گ . خا ع، دو ا و م  کی  س  آن  ه  د دھد اتیسس ل  و ود را  . و ارعاب  ربازان 
دات  و انجاورت  د ی  یو  تاد یساح  یآب  ی ی را   ه . ما  حا ت  کار  د و  یصاد یس د

ت  صاد ن وا شار ا و  یور را با  تان دا  یارز ف و  گ ال و  ان، یه  داخ . سازد یم  م،   ا م          ّ     

ت م  ه ع  ی  ود، دسا یادیا ور  یدو و  ود و  ا صاد  و یما کار  یو   یو ما  یا ب . د ق را    یغا   خارج 
ور ت    دا ل   ی د یراه  حا م  ن و  د   ،یا بات  م سازد یو ا  ه وم   ی ت عا  ن ون از ا ان،ی . ما را 

ت   یا گاه  ی ای  اورد،ی د A ود  و  د وما   ل یظ م  ن   وان د ل د از   م ر یا ورا یداد     یو 
تان از رو دشا. ود  کا گ سات   ی دول دو ا و ل   و ق و  م  ن سا ورت ظا   یا با  ی و د،  آ یر   

وار ق  ز   یوا تی  ت،   ان ا س گ  ا ود دا تان  ن   انم ا ن اذ رو ر   ن ا ر و گ ور ا د  
ت با   ور آن ا مل  ل  وسا ی هی از  ت آ  یضا ل و سا مان ر  ز و  صاد یا ی  ت دوباره  ه  یو ا را   آن خا

ود د داد یای   اند و حال آن  م ا ل ا   م م، داده  وا ن   ق   ع سا   ».و
ر«   ») ١٣٣١  داد  ١٨( ال  دادگاه  دق د
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  شگفتارپي
  

ها را و هركس غذا را كنترل كند  نفت را كنترل كند ملت هركس: كيسينجر هنری
  :مردم را كنترل كرده است

 
ست و ايران آخرين گذاشتن درحال به دام انداختن روسيه و چين ا  با طعمه امريكا«

ما اجازه . ميخ بر اين تابوت خواهد بود كه البته ايران هدف اصلی اسراييل هم هست
داديم كه چين ارتش خود را قوی كند و روسيه دوران شوروی خود را بازيابی نمايد 

تر را برای آنها خلق خواهد  اين، يك مرگ وسيع. تا يك غرور كاذب به آنها دست دهد
طور  دهد به كارها جرأت می يك تيرانداز ماهری بوديم كه به تازه ما همچون. كرد

جنگ آينده بسيار . كند عادی تفنگ خود را بردارند و تا آنها متوجه شوند، شليك می
به همين . بود واهيمتواند آن را ببرد و آن ما خ جدی خواهدبود كه فقط يك ابرقدرت می

رچه زودتر يك ابردولت كامل برای حفظ دليل است كه اتحاديه اروپا عجله دارد كه ه
اروپا مجبور خواهد بود به شكل يك . داند چه پيش خواهد آمد چون می.خود تشكيل دهد

 .دولت منسجم درآيد
. دانند كه مرحله نهايی متكی به ما خواهد بود خوبی می گويد آنها به آنها به من می عجله

 ».بخش است اين يك لحظه لذتام و  اين، آن چيزی است كه من خواب آن را ديده
ها را و هركس غذا را كنترل كند مردم را كنترل كرده  نفت را كنترل كند ملت هركس«

 ».است
به اين شكل . توانيد خود را برای جنگ آماده كنيد شما يك آدم معمولی هستيد، می اگر«

خودتان داشته كه به روستا نقل مكان كنيد و يك مزرعه ايجاد نماييد، اما بايد اسلحه با 
همچنين . باشيد كه همچون مغوالن گرسنگی كشيده، لشگر گرسنگان پرسه خواهد زد

سرپناه ويژه خود را داشته باشند، در دوران جنگ بايد  وحتی اگر نخبگان بهشت امن 
 ».تواند به خطر افتد همچون افراد عادی، متوجه باشند كه سرپناه آنها می

جبوريم هفت كشور خاورميانه را به خاطر منابع آنها ايم كه م به نظاميان گفته ما«
ً                             در اختيار بگيريم و نظاميان تقريبا  وظيفه خود را كامل انجام داده در مورد . اند                                  

دانيم، اين است كه تا به حال دستورات را بيش از حد، اطاعت  نظاميان آنچه همه می
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ً        آخرين سكوی پرتاب، ايران است كه واقعا  تعادل ر. اند كرده . طرفه خواهد كرد ا يك                                    
های   توانند منتظر باشند و امريكا را تماشا كنند كه علف چين و روسيه تا كی می

هرزه را پاك كند؟ خرس بزرگ روسيه و داس چين از خواب غفلت بيدار خواهند 
و سالح  تشد و اين موقعی خواهد بود كه اسراييل مجبور است با تمامی زور و قدر

 .يشتر اعراب را بكشدخود بجنگد و هر چه ب
نسل جوان . يلی خواهد شدئچيز، اميدوارانه پيش رود، نصف خاورميانه اسرا همه اگر

جالب . خوبی تريبت شده است های كامپيوتری، به وسيله جنگ های گذشته به ما در دهه
بينيم، فراخوان انجام وظيفه برای مرحله سوم جنگ مدرن، همچون  است كه می

 .بينی شده، تحقق خواهد يافت پيش نامهر آينده نزديك طبق برتصوير در آيينه، د
اند كه  ريزی شده اند، زيرا طوری برنامه متحده وغرب آماده  ت ما در اياال جوانان

ها بيايند و با  همچون سربازان خوب با مهمات و موقعی كه دستور باشد به خيابان
از اين . هند كردهای چينی و روسی بجنگند، دستورات را اطاعت خوا احمق

باقی خواهد ماند و او آنی خواهد  رقدرتيك اب. ای نو خواهيم ساخت خاكسترها جامعه
متحده بهترين سالح را  فراموش نكنيد، اياالت. بود كه حكومت جهانی را برده است

پرسنلی داريم كه هيچ ملتی ندارد  و ما اين سالح را موقعی كه الزم باشد به . دارد
   ».شنود كر است هركس صدای جنگ را نمی» «.اهيم كردجهان معرفی خو

  
 )١(»٢٠١٢ژانويه  ١١-  كيسينجر در اجالس ژئوپوليتيك و اقتصادی هنری«

  
دکتر مصدق دفاعيه متن کامل کتابی که دردسترس شما خوانندگان عزيز است با 

تاريخی  آغازمی کنم که  بعنوان يک سند مهم) ١٣٣١خرداد ١٩(دادگاه الهه در
يه ای است برعليه  زور گويی، ظلم وستمی که سياست انگليس با غارتگری و دفاع

چپاول  پنجاه سال نفت ايران و افزون به ان ناديده گرفتن حقوق مردم ايران ودخالت 
درمعرض  است، از ثروت ملی سلطه گران خارجی قطع ايادیدرامورداخلی کشورو

   .  می دهدافکار عمومی جهانيان قرار 
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   الهه دادگاه در مصدق دکتر  دفاعيه کامل متن

  
توسل به  یاست به فکر افتاده که به جا یمدت تيقضات، بشر انيآقا س،ئير یآقا

 یدادگاهها ی لهيحق وعدالت و به وس قيوفشار، اختالفات خود را از طر زور
تلخ  اتيو مقدس، تجرب یفکر عال نيمنشا ا. دينما هيحل و تصف یالملل نيب یدادگستر

است که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس  ینيخون و
 ت،يبشر یو فکر یرشد عقل. مصون نخواهد ماندزيتند و وحشت انگ یالعمل ها

. دينما هيتصف زيمسالمت آم ليکند که اختالفات خود را منحصرا به وسا یحکم م
که از روز  رانيوب ملت اآمال در اعماق قل نيبه ا لين یکه آرزو ديداشته باش نيقي

 .گرفته است شهير ده،يو بعد از آن سازمان ملل متحد ملحق گرد للاول به جامعه م
تواند  یم یملت یوقت نديفرما یم قيتصد ،یالملل نيب وانيد نيمحترم ا قضات

 یکند که نه تنها به ب یالملل نيب یحکم دستگاه ها ميسرنوشت خود را کامال تسل
کامل داشته  مانيهستند، ا یمقام عال نيکه عهده دار ا یم کسانو استقالل تا یطرف

آنها  أیت رلبه تجربه و به اصا نياموروهمچن انيباشد، بلکه به وقوف آنها از جر
 عياعتماد وس نيکه هنوز چن مياعتراف کن قتيحق نياگر به ا نيبنابرا. معتقد باشد زين

نسبت به  یآن را به منزله اهانت دياوجود ندارد نب اينقطه دن چيدر ه یو اعتقاد محکم
و پروتکل  تنمود، چه در تمام منشورها و مقاوال یموسسات سازمان ملل متحد تلق

 یبسته شده، دول سع یالملل نيسسات بؤکه راجع به م یگريها و هر قرارداد د
و آنچه را که در نظرشان از  نييرا تع ديمقامات جد نيا اراتيکرده اند حدود اخت

 تيآنها و اساس استقالل شان است، از حدود صالح تيحق حاکم یاصلمختصات 
 حکومت آن مقامات خارج سازند یواسطه 

 
را به  اطيو فرانسه، احت کايآمر یمتحده  یچون کشورها یکه دول بزرگ يیجا در
خودکرده  صيرا موکول به تشخ یمل تيحدود صالح نييبرسانند که تع يی هيپا

را در  وانيد تيخواهد بود اگر صالح یچه بحث رانيد امانن یباشند، برملت کوچک
عنوان به  چياجازه ندهند به ه ه،خود محدود نمود هيحدود منشورملل متفق و اعالم

 شود ین حدود تخطا
از  یريجلوگ شيتشو ان،يرانيرا پنهان کنم که در نزدما ا قتيحق نيا انيازآقا دينبا

از سازمان ملل  دتريباشد، شد یمل تيکه در حکم مداخله در صالح یلمهرگونه ع
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تلخ موسسات  یدراز مزه  انياست که ما ملل شرق، سال نياست وعلت هم ا
به وجود آمده بوده،  گانگانيب نيرا که صرفا به منظور تام يیو استثنا یاختصاص

بوده  یاستعمار یها استيرقابت س دانيکه کشورما م ميا دهيو به چشم خود د دهيچش
و آرزو، جامعه ملل و  ديرغم آن همه ام یکه متاسفانه عل ميا برده یو ضمنا پ

و  رانيوضع اسفناک که شرکت سابق نفت ا نيسازمان ملل متحد نتوانسته اند به ا
 آن بود، خاتمه دهند یمظهر برجسته  ريپنجاه سال اخ در سيانگل
ن ساخت یجنبش مردانه، با مل کيوضع به ستوه آمده بود، در  نياز ا رانيا ملت
در . خاتمه داد گانگانيب یباره به سلطه  کينفت و قبول پرداخت غرامت،  عيصنا

. و ارعاب متوسل شد ديتهد اتيسلسله عمل کيبه  سيآن موقع، دولت انگل
آب  یکيرا به نزد یجنگ یو ناوها رانيچتربازان خود را به مجاورت سرحدات ا

شد و خواست  یاداقتص یسپس دست به کار محاصره . ما فرستاد یساحل یها
 یعمل م،يکه در انگلستان داشت يیارزها فيو توق یمنظور را با فشار اقتصاد نيا

ّ       به کمک عم ال و ا ران،يا یدر داخله . سازد دولت و  هيعل یسيخود، دسا یادي        
 قيرا تشو یما کارشکن یو صنعت یومال یاقتصادبرپا نمود و در امور ینهضت مل

 ،یالملل نيو محافل ب گريد یانداخت تا در کشورهابه راه  یغاتيدر خارج تبل. کرد
 جهيشوم نت یها تيفعال نيچون از ا ان،يدر پا. ما را فراهم سازد یموجبات بد نام

متحد  ملل یمظلومانه به خود گرفت و به دستگاه ها ی افهيق اورد،يبه دست ن یا
عدول  ديشا. نمود تيشکا تيامن یو شورا یدادگستر یالملل نيب وانيد لياز قب

به صورت  یالملل نيسابق و توسل به موسسات ب ی هيدولت انگلستان از رو
در  سيانگل استيکه از س یبا سوابق ناگوار یول د،يبه نظر آ یشرفتيظاهر پ

شد که منظور  نيچن رانيملت ا اندر اذه هيرو رييتغ نيا ريوجود داشت، تاث رانيا
و مسالمت  يیقضا ليل به وساتوس ی لهيانگلستان از عمل مزبور آن است با ح

بر ما  م،يرا که به آن خاتمه داده بود یو اقتصاد یاسيس تيدوباره همان رق زيآم
 وضع سابق هرگز تن در نخواهد داد یايبه اح رانيکند و حال آن که ملت ا ليتحم

که اعتماد ما خلل  نيا یو مخصوصا برا ميخود دار تيکه به حقان یکمال اعتماد با
 یست، در معرض خطر را یاتيما ح یرا که برا یا هيقض ميتوان ی، نماست ريناپذ

 .ميمحتمل هم باشد، قرار ده ريکه آن خطر غ نيولو ا ،ینامساعد
 رنديطرز تفکر ما خرده نگ نيتمنا دارم که بر ا انيتوجه به آن چه گفته شد، از آقا با

. ا را درک کنندکنند ودرهر حال الاقل طرز فکر م قيو اگر ممکن است آن را تصد
 یبيکبرسن و مصا ی جهيمنظوربود که با وجود نقاهت وضعف مزاج که نت نيبه هم
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 نيکه بار سنگ نيمتحمل شده ام و با وجود ا یآزاد یست که در راه مبارزه برا
با  یآمده ام تا از طرف اريد نيمرا ناتوان ساخته است، از راه دور به ا تيمسول

 یالملل نيب یبه دستگاه ها را رانيت و دولت احضور خود حس احترام کامل مل
که نسبت           یحقوق راداتيگذشته از ا مدلل سازم که انيبه آقا گريثابت کنم وازطرف د

 ینم گريکه د ميواقع شده ا یدر وضع استاي، اخالقا و سميدار وانيد تيبه صالح
و  رانيروابط ا ی خچهيتار. ميشدن نفت را مورد بحث قرار ده یموضوع مل ميتوان

. ميکن انيآن را ب ليبه تفص نجايدر ا ميتر از آن است که بخواه یانگلستان طوالن
 یستياليامپر استيرقابت دو س دانيم رانيکه درقرن نوزدهم،ا ميبگوديقدر با نيهم

کشور ما  ١٩٠٧با هم کنار آمدند ودر  فيبعد دو حر یچند. بود سيروس و انگل
 یتزار یکه امپراتور یسپس هنگام. نمودند مينفوذ تقس ی طقهرا به دو من
 ريکب یايتانيشد، بر یگرفتار انقالب داخل یشورو ريو اتحاد جماه ديواژگون گرد

بود،  بيرق یبالمنازع و ب انهيآمده بود و در خاورم رونيجنگ فاتح ب دانيکه ازم
 یامور کشور نانکه ع ١٩١٩از فرصت استفاده نمود و خواست با عقد قرارداد 

را منحصرا  رانيسپرد، ا یم یسيرا به دست افسران و کارشناسان انگل یولشکر
باالخره چون آن قرارداد . خود قراردهد یو اقتصاد یاسيو تسلط س اريدر تحت اخت

 یپلماسيد د،يخواهان ووطن پرستان مواجه گرد یآزاد ديهم با مقاومت شد
 یکتاتوريد ميسازد، رژ یعمل یگريصورت د بهخودرا  اتيکه ن نيا یبرا سيانگل

 استيس یمنظور اقتصاد .نمود، بر سر کار آورد تيسال از آن حما ستيرا که ب
نفت کشور ما را تصاحب  ،بود که باالنحصار نيا ليوسا نيا دياز تمه سيانگل
 اتيما بشود، منشا بل یموجب ثروت مل ستيبا یآن چه که م ب،يترت نيبه ا. دينما

صاحب  یکمپان ی لهيسلطه به وس نيا. ديما گرد یطاقت فرسا بيو مصا نگوناگو
 یانگلستان م یکه نفت ما را به سو نيعالوه بر ا ینعي د،يگرد یم یعمل ازيامت

 ساخت یانگلستان م ديعا یمال ريکث ديفوا رانيکشاند، به ضرر ا
 
وقت  چيه رانيمعلوم ساخت، چه ا قيتوان به طور تحق یاستفاده ها را نم نيا زانيم

کند و نه از  یشرکت منظور شده بود، بررس یکه در ترازنامه  ینتوانست به اقالم
فروخته  سيانگل ی هيبه بحر گانيحتا به را ايکه به ثمن بخس و  ینفت متيو ق زانيم
را که از راه انحصار حمل و نقل  ین منافعيو هم چن ديشد، اطالع حاصل نما یم

به اقتصاد  یازپرداخت حقوق گمرک رانيوارده به ا یو معاف ساختن کاالها يیايدر
شرکت را  یچنانچه ارقام ترازنامه . دده صيتوانست تشخ یبود، نم دهيرس سيانگل
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ره يل ونيليم ۶١، از ١٩۴٨سال  یکه مثال در ط ميکن یباز مالحظه م م،يحجت بدان
کرده،  افتيدر رهيل ونيليم ٩جهات فقط  عياز جم رانيخالص شرکت، دولت ا ديعوا

 سيانگل یخزانه  ديعا رهيل ونيليم ٢٨بر درآمد  اتيکه تنها از بابت مال یدر صورت
 شده است

 
در مقابل کارمندان  شهيهم یرانيا نيبرخسارات مزبور، کارگران و مستخدم عالوه
را در  یرانيده ها هزار کارگر ا. بودند یو در وضع نامساعد فيخف یخارج
را همواره از  انيرانيدادند وا یبود، جا م هيشب واناتيبه آغل ح شتريکه ب یمساکن

 یکارها ی هيآماده شود، از کل گاهآن دست یاداره  یبرا یترس آن که مبادا روز
 یمخف سيپل ت،يحفظ امن یشرکت به بهانه  گر،يازطرف د. داشتند یبر کنارم یفن

نه تنها در خوزستان »  سيسرو جنسينتليا« به وجودآورده بود که با کمک یواقع
تمام طبقات  نينقاط کشور و در ب ی هياستخراج نفت است، بلکه در کل یکه حوزه 

مطبوعات . داد یتوسعه م یخودرا درتمام شئون اجتماع اتيضمنا عمل. ندخ کرسو
ّ        قرارداده وعم ال انگل ريراتحت تاث یوافکار عموم رااعم ازبازرگانان و  یسي           

 ب،يترت نيبه ا. نمود یم قيتشو رانيا یبه دخالت در امورداخل یاسيس ندگانينما
و  ايتانيبر یاسير اعمال نفوذ سآن بر اث ندگانيکه نما یکه از جانب مجلس نيبدون ا

کرده  نييخودشان تع زيکه افراد آن را ن یخود شرکت انتخاب شده و دولت سيدسا
در داخل  یدولت قتيکه در حق سيوانگل رانيشرکت نفت ا ند،يبب یبودند، مقاومت

سال کشور  یداده بود، مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت س ليدولت تشک
و فساد  تيرق پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار وطن قابلما را درم
 .است، نداشت یآزاد ی فتهيکه ش رانيبه آمال ملت ا يیاعتنا چينموده و ه

وضع اسف بار خاتمه داده  نيباره به ا کينفت،  عيساختن صنا ی، با مل١٩۵١ در
 ،یقانون خاص بيبا تصو یمل یآن چه چندسال قبل ازآن، مجلس شورا حيتوض. شد

حقوق ملت را از شرکت  یفاياست یمذاکره  قيدولت را مکلف ساخته بود که از طر
حاضر شد که سهم  یکمپان قوعالو بيازخطر قر یريجلوگ ی، برا١٩۴٩در . بکند

به  یشنهاديپ نهيزم نيهم یدهدو رو شيافزاازيراازبابت حق االمت رانيدولت ا
داده ريهم د شنهاديپ نيا. کرد یآن خوددار بيمجلس ازتصو یمجلس داده شد، ول

ملت  تينداشت که رضا یآن هم اثر مهم ینبود وموضوع مال یشده بود وهم کاف
. نمانده بود گريد یساختن صنعت نفت چاره ا یرا فراهم کند و لذا جز مل رانيا

 به چه حق؟. شما واگذار کنند یخواهند آن عمل را به قضاوت و بررس یامروز م
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از دول شرق  یاريست که تاکنون بس یهر ملت یمسلمه کردن از حقوق  یمل اصل
 ريکه ما را اس نيانگلستان به ا یاصراروادعا. و غرب ازآن استفاده نموده اند

 ست،ين ديآن شک و ترد یاعتبار یکه درب یکند، آن هم قرارداد یقرارداد خصوص
، به پرداخت غرامات شده حاضر رانيکه ا نيتعجب است چه عالوه بر ا یبس یجا

» منيفرمول هر«که به  یسندرسم کينفت رادر عيشدن صنا یهم مل سيدولت انگل
سند  نياست، شناخته و مطابق ا دهيرس وانيمعروف شده و متن آن به استحضار د

شدن را که  یدولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل مل
در دست دولت  ديبا یداراکتشاف، استخراج و بهره بر اتيلمطابق قانون تمام عم

 .باشد، شناخته شد رانيا
 ١٩۵١اکتبر  ١۵ ۀهم درجلس سيانگل ی ندهيجب، نما نيرا سرگالدو يیشناسا نيا

تا آن جا که من از اظهارات « :نمود دييتا حايصر ليبه مضمون ذ تيامن یشورا
 که دولت انگلستان نديخواهند بگو یبود که م نيمثل ا دم،يدکتر مصدق فهم یآقا

» .ميدانند ما آن را قبول کرد یم همهشدن را قبول ننموده وحال آن که  یاصل مل
که از  ستيشرکت سابق ودولت انگلستان ممکن ن یبرا گريدرحال حاضرد نيبنابرا
 ینيب شيپ منيکه در فرمول هر یقينفت به طر عيشدن صنا یاصل مل يیشناسا

موضوع پرداخت غرامت  فقط ،یمورد نيدر چن. ديشده، طفره زند و عدول نما
باب هم از  نيدر ا د،يد مياختالف واقع شود و چنان که خواه محلتواند  یاست که م

  .نمانده است یباق یاشکال و ابهام چيطرف ما ه
 

 یحقه  یموظف ساخته که به دعاو حيشدن، دولت را به طور صر یمل قانون
موجب همان قانون تا دهم که به  حيدانم توض یالزم م نهيزم نيدر ا. شرکت برسد

 یدر بانک مرض ديکه شرکت آن را تقاضا کند، با یدر صورت ديدرصد از عوا ٢۵
 یغرامت برا نييبرطبق قانون، راه توافق راجع به تع. گزارده شود عهيبود نيالطرف

شرکت سابق  یبه رو رانيو برفرض عدم توافق درمحاکم ا ستيشرکت مسدود ن
دهند، مورد  یکاف از احقاق حق که به ما نسبت ماستن نيبنابرا. باز خواهد بود

ما را به حرف  یشنهادهايست که پ یکدام شخص منصف ايمقدمات، آ نيبا ا. ندارد
 کند؟ ريتعب یواه
به دولت  یشنهاديغرامات، پ نييراجع به تع راني،دولت ا١٩۵١سپتامبر ١٩در

 :کنم ینقل م اليداد که متن آن را ذ  سيانگل
و مطالبات  یدعاو ل،يذ یاز طرق سه گانه  یکيحاضر است به  رانيدولت ااول،«
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 قيتسو ران،يو مطالبات دولت ا یدعاو تيشرکت سابق نفت را با رعا یحقه 
 :دينما

شدن  یقبل از قانون مل متيبه ق(سهام شرکت سابق نفت  متيق یاز رو -  الف
 ؛)صنعت نفت

از کشورها  کيدر هر  عيکردن صنا یکه در مورد مل یوقواعد نيبرطبق قوان -  ب
 به موقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن را به نفع خود بداند؛

 واقع شود نيکه مورد توافق طرف یگريد قيبه هر طر -  ج
 شنهاديشده باشد، در همان پ نيپرداخت غرامات هم تام ی لهيکه وس نيا یبرا ضمنا

 شده که ديق
 یداريسابقا خر سيه دولت و ملت انگلراک یحاضر است مقدارنفت رانيدولت ا دوم،

 رانيبندر ا ليدرهرسال تحو یالملل نيب یعادالنه  متيبه ق زين ندهيدرآ د،يکرده ا یم
دولت . المدت به فروش برساند ليبه دولت مذکوربرطبق قرارداد طو) فوب(

خود، غرامات موضوع بند  یدارينفت خر یتواند با برداشت نصف بها یم سيانگل
واقع  سيمورد قبول دولت انگل شنهادهايپ نياگر ا» .ديامه را استهالک نمان نيا کپي

از  ريغ یگريدولت مزبور متوجه امرد یجهت بود که مساع نياز ا د،ينگرد
اداره نشود دولت  یديبه طرز مف یکه تا بهره بردار نيا یغرامات بود و به بهانه 

را مجددا در  رانيدولت اداشت  ینخواهد توانست غرامات را بپردازد، سع رانيا
و  ینفت را خواه از جهت صنعت یکه بهره بردار یسيانگل ديشرکت جد کيمقابل 

که  ستين ديترد یمن جا یبرا عهده دار شود، متعهد سازد یتجار یخواه ازجنبه 
آن است که باز از ما  ،یالملل نيب وانيو د تيامن یمقصود ازمراجعه به شورا

 ازيتلخ و اجحافات امت یها یادگاريد و حال آن که کنن ليتحص یتعهدات مشابه
شده را دوباره  یمل عيصنا ی، هنوزازخاطره ها محو نشده واگربنا بود اداره ١٩٣٣

 م؟يکردن صنعت نفت داشت یبه مل یاساسا چه حاجت م،يکن گانگانيب ميتسل
دادم و  حيبودکه توض یمولمه به شرح هيقض نيدرا رانيدولت وملت ا ی هيرو

 نيمن درک ا یبرا. ما معتدل و منصفانه بوده ی هيکرد که رو قيتصد ديافا باانص
 یاز مل یاشخاص راجع به خسارات ناش ینکته دشوار است که چرا موضوع ادعا

همه محل گفت و گوقرا گرفته و حال در  نيا رانيمورد کشور ا در عيشدن صنا
 نيساخته، چن ید را ملخو عياز جمله انگلستان که صنا گريد یاز کشورها یاريبس

معذلک با کمال  م،يطور منصفانه عمل کرده ا نيما ا. است امدهين شيپ یاشکال
خود  کوتيما را مورد حمله و با یالملل نيب یکه تراست ها ميکن یتاسف مالحظه م
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 .آورند یبه کشور ما وارد م یمين راه خسارات عظيقرار داده و از ا
به اصل موضوع به شما محول شده بود،  یدگيرسدارم اگر  نيقيقضات، من  انيآقا

داده  سيو انگل رانيکه به شرکت ا يیشنهادهايو پ ديفرمود یم قيما را تصد تيحقان
دادم،  حيخود توض اناتيب یکه در ابتدا یبه طور یول د،ينمود یم یعادالنه تلق م،يا
آن  ميوانت یصورت نم چيو مقدس است که به ه یاتيدر نظر ما ح یامر به قدر نيا

ولوآن که آن خطر هم صرف تصور  م،يقرارده گانهيب یدگيرا در معرض خطررس
ملت مستقل و  کي یاسيس یاراده  ی جهيشدن صنعت نفت، نت یمل ميتصم. باشد

است  نيکه در خواست ما از شما ا ديينکته توجه بفرما نيتمنا دارم به ا. آزاد است
 .دييفرما یدخالت در موضوع خوددارمقررات منشور ملل متحد، از  یکه به اتکا

 رانيکه به ا یبودم مظالم دواريکه از تهران حرکت کردم، ام یموقع س،يير یآقا
که  یشماريخواستم مدارک ب یبرسانم و م انيوارد شده، به طور کامل به عرض آقا

 تيامن یاز آن ها را سابقا به استحضار شورا یدارم و فقط بعض نهيزم نيدر ا
در  سيو انگل رانيشرکت نفت ا ديشد تدهم تا به مداخال هيم، به شما ارارسانده بود
که ازحدود مطالب مربوط ديچون مرامحدودساخت یول د،يببر یما بهترپ یامور داخل

 هيکنم و از ارا تيشما تبع یخارج نشوم، ناچارم که از خواسته ها تيبه عدم صالح
جا خاتمه  نيخود را به هم ضيعرا. مينما یکه در دست دارم، خوددار یاسناد ی
 یرا کامال به معرض افکار عموم رانيا تيو مظلوم تيدهم واگر نتوانستم حقان یم

 )٢.(ثابت شده باشد وانيما به د تيکه الاقل حقان دوارميبگذارم، ام ايمردم دن
  
 نهضت ملی و مصدق،«         ّ   سری مجلد های از جلدپانزدهمين ! خواننده گرامی  

  .، پيش روی شما است»صرايرانرويدادهای تاريخ معا
بدليل  تمديد ننگين قرارداد ...که  دردو جلد پانزدهم و شانزدهم و » نفت« موضوع 

دارسی درزمان رضاخان  مورد بررسی قرار می گيرد، ازجمله به سير مختصری 
به اوضاع عصر ناصری و مظفرالدين شاه  قاجاروتاريخ پيدايش نفت ايران وجهان 

ران و يشرکت نفت ااد دارسی درزمان مظفرالدين شاه و قرارداد وامتياز و قرارد
ی، سرنوشت تيمورتاش دررابطه با قرارداد نفت وبه قتل اريبخت یها خان باس يانگل

رساندن او،تمديد قرارداد ننگين دارسی واستراتژی نفت وانرژی غرب منطقه خليج 
  .د قرار می دهمفارس وخاورميانه  پرداخته ودردسترس شما خوانندگان ارجمن
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نقش نفت در توسعه « دربارۀ» نفت وسلطه« کتاب  ۀ ابوالحسن بنی صدردرمقدم ◀

  : سرمايه داری در پهنۀ جهان و زمان  می نويسد
سال پيش ازاين وقتی ٧٥. بالی جان ايران شد» طالی سياه«، »عصر انقالب نفت«

از گروه های حاکم به ايران درسراشيب انحطاط دور برمی داشت، دو نياز، يکی ني
 ثمنابع درآمد کافی وديرپا که بدون آن حفظ سلطه طبقاتی وارضای حرص تشب

گری نيازکشورهای صنعتی به منابع کانی وغير آن، جوئی شان، ميسرنمی شد ودي
همآغوشی کردند و يک رشته امتيازها به دولتهای مسلط يعنی روس و انگليس داده 

ده گذاشتن ايران بريکديگرسبقت می جستند و خود کشور درمزاي» رجال«؛ )١(شدند 
 )٢( بدنبال خارجيان می دويدند تا امتيازغارت ثروت های کشور را بدانها واگذارند

ميالدی دستخط کوتاه زير ١٩٠١درتاريخ . ازجمله اين امتيازها، امتيازنفت بود
  : صادر شد

 
ولت بريتانيا و دولت عليه روابط فوق العاده دوستانه ای که بين دبه با احترام «    

ايران برقرار است، موافقت می شود که مهندس ويليام ناکس دارسی و شرکاء، 
سال در اراضی دولت شاهنشاهی ۶٠احفاد وارثين قانونی اوبه مدت دوستان، اوالد،

بهرگونه عملی اعم ازکندن قنوات، حفر چاه ها، سوراخ کردن زمين، خاک ريزی، 
و کليه منابع  ه مهندس دارسی مايل باشد، مبادرت نمودهخاک برداری بهر عمقی ک

زيرزمينی بدون استثناء ازهر نوعی که باشد متعلق به دارسی و يا اشخاص مذکوره 
  .»در فوق خواهد بود

جريان ثروت بسوی غرب و نکبت و بال به طرف ايران، با اين چند سطر، تشديد    
  ...شد 
سلسله قاجار . کودتائی انجام گرفت ١٢٩٩فند پنجاه سال پيش از اين، در سوم اس   

امتياز ) ميالدی ١٩٣٢( ١٣١١آذر  ۶وی در تاريخ . رفت و رضاخان شاه شد
االمر قرارداد را لغو   تقی زاده، وزير دارائی وقت که حسب. دارسی را لغو کرد

کرد، خود می دانست اين لغو، مقدمه تمديد است چرا که از تدارک مقدمات کار، 
قانونی دادن  محض مشروعيت. )٣(ير ايران در انگلستان بود، آگاه شده بود وقتی سف

اين به تمديد، به درخواست انگلستان، موضوع به جامعه ملل سابق ارجاع شد و 
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در موضوعی که بدو مربوط نمی شد دخالت کرد و ! جامعه، با موافقت دولت ايران
 ۶٠بدست يک آلت فعل به مدت  بدينقرار قرارداد نفت. )۴( البته حق را به وی داد

  .سال تمديد گشت
زمان تمديد مقارن بود با شتاب گرفتن رشد اقتصادهای صنعتی و اهميت     

از اينرو الزم می شد، و هر روز بيشتر از روز . روزافزون نفت در اين اقتصادها
ما نقشی را که توقعات رشد  هسلط زير اقتصاد که درآمدهای نفتی در پيش،

هدم و نفت عامل  بدينسان. ی صنعتی مسلط ايجاب می کرد، بعهده بگيرداقتصادها
تخريب مبانی اقتصاد مستقل ايران گشت وايران را در راهی انداختند که هرگونه 

جريان اختياری در تعيين سرنوشت خويش از دست بدهد و مردمش جز از راه 
  .ثروت خود به خارجه نتوانند زندگی کنند دادن

ل متفق، امريکا و انگلستان و  روزهائی که    َ                             جنگ دوم به پايان نزديک می شد، د و  ُ                               
گروه های حاکم کشور . روسيه، راجع به مسئله قيمومت بر ايران بتوافق رسيدند

 دودولت سرمايه داری ويک دولت سوسياليستی درمورد اداره کشور: شادمان بودند
اريکی استبداد رضاخانی ت از ايران هنوز .همديگرموافق شده بودند با بدست آنها

جانبداران سياست موازنه مثبت يعنی . بيرون نيامده، بکام تاريکی ديگری می رفت
جناح های مختلف طبقه حاکم با سکوت رضايت آميز خود سلطه مستقيم خارجيان 

  : اما از ميان خلق فرياد مصدق برخاست. را بر کشور تدارک می ديدند
  

  . مت نمی رودايران رشيد است و زير بار قيمو
  

اين فرياد هنگامی درايران و جهان طنين افکند که کارها بطور پنهانی درخط     
مقاومت يکپارچه ايرانيان و جريان امور در جهان . قيمومت بر ايران پيش می رفت

  .)۵(دست بدست هم دادند و کار قرارداد سه جانبی به جائی نرسيد 
دآيک تشنگی شديد خودرا به نفت آشکار امريکا از زبان وزيرکشورخويش هارول   

  :و گفت: )۶(ساخت 
اياالت متحده ازيک کشور صادرکننده نفت به يک کشور وارد کننده نفت «     

سرمايه امپراتوری نفت بايد بسوی خاورميانه، خليج فارس و ... گردد،   مبدل می
ن سرازير                                    ً         عراق، عربستان، کويت، بحرين و احتماال  افغانستا: کشورهای مجاورآن
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اگر بايسته است که ما تمدن خود را بر پايه نفت استوار داريم و گسترش دهيم . شد
  ».می بايد همه جا نيز بدنبال نفت برويم

در صحنه ای که تا اين هنگام تنها دو قدرت در آن حضور داشتند و از حضور     
سهم قدرت جديدی ظهور می کرد و ) ٧(قدرت سوم باتفاق جلوگيری می کردند 

گروه های سياسی وابسته به قشرهای حاکم و اين . خود را از تاراج می خواست
دو قدرت خارجی، حزب توده و حزب فراماسونها منافع اين دو قدرت را در ايران 
برسميت می شناختند، حزب توده منافع انگلستان را در جنوب کشور به رسميت 

گروه های . می خواستمی شناخت و همان منافع را برای روسيه در شمال 
سياسی نماينده طبقات زير ستم و استثمار به رهبری مصدق جانبدار موازنه منفی 
بودند و می خواستند فرصت آشفتگی های پس از جنگ دوم جهانی را مغتنم 
شمرند و ايران را از همه روابط سلطه آزاد سازند و خلق زحمتکش ايران را از 

ّ                            شر  تارعنکبوتی که گروه های حاک م ايجاد کرده و مردم را در آن زبون ساخته  
  .بودند آزاد سازند

قانون منع امتياز بهره برداری از منابع طبيعی  ١٣٢٣آذر  ١١مصدق در تاريخ    
از اين زمان . کشور را از مجلس گذراند و بی درنگ از جانب حزب توده متهم شد

نی امريکا وانمود نمايندگان هر دو قدرت کوشيدند مصدق را عامل قدرت جديد يع
بعدها نيز ) ٨(» ...دکتر مصدق عامل درجه اول امپرياليسم آمريکاست « :.سازند

اين حزب که همواره . شد» بورژوازی ملی«باز از قول حزب توده مصدق نماينده 
جانبدار سياست موازنه مثبت بسود روسيه بوده و هست و بدين اعتبار منعکس 

اين عنوان که شعاراستقالل، شعار بورژوازی کننده منافع قشرحاکم است، تحت 
ملی است و مصدق به نمايندگی اين طبقه، در تضاد خصومت آميزش با امپرياليسم 
عمل می کند، وی را نماينده اين طبقه و موازنه منفی را سياست اين طبقه معرفی 

نمی تواند جانبدار سياست موازنه » بورژوازی«اين حزب غافل بود که . می کرد
  .فی باشدمن
استقالل بر پايه موازنه مثبت : درحقيقت استقالل دارای دومفهوم جداومتضاد است   

استقالل بر پايه موازنه منفی که همان شعارطبقات حاکم کشورهای مسلط است و 
استقالل در مفهوم اول عبارتست از ايجاد . که شعارشان قشرهای زير سلطه است

اين موازنه قدرت به . ود گروه های حاکمموازنه قدرت با کشورهای خارجی بس
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با گروه های حاکم ) ارگانيک(گروه های حاکم امکان می دهد از راه روابط آلی 
کشورهای ديگر موقعيت خويش را هم در داخل يعنی در قبال قشرهای زير سلطه، 

اما استقالل برپايه موازنه منفی عبارتست از حذف مجموع . وهم درخارج حفظ کند
لی با قدرتهای خارجی، روابطی که به نحو استمرار از اسباب حاکميت روابط آ

در نتيجه شمار استقالل بر پايه موازنه منفی نه تنها . گروه بندی های قدرت است
شعار گروه بنديهای حاکم نبوده و نيست بلکه مايه تميز و تشخيص طبقات زير 

روه های جانبدار سياست بدينقرار تمامی گ) ٩( .سلطه از گروه بنديهای حاکم است
موازنه مثبت، نمايندگان گروه بنديهای حاکم و دارای روابط آلی همه جانبه با سلطه 
گران خارجی بودند وبا مصدق که نماينده بخشی از مستضعفين و دوزخيان روی 

ستيز داشتند اما متأسفانه همانطور که  زمين يعنی مردم محروم ساکن ايران بود
اکم خود را دلسوزمحرومين جا زده و آنها را عليه منافع همواره گروه های ح

  .اساسی شان بکار گرفته اند اينبار نيز چنين کردند
ايران بعد از جنگ صحنه برخورد قدرتها بود و اين برخورد از يکطرف از     

طريق عوامل اين قدرتها با يکديگر صورت می گرفت و از طرف ديگر با مردم، 
برای . به ظهور می رسيد) انبداراستقالل بر پايه موازنه منفیبا واسطه نيروهای ج(

آنکه جای نفت در اين برخوردها معلوم گردد، پرسش و پاسخ زير را که در آن ايام 
ميان خليل ملکی و بوين وزير خارجه حکومت کارگری وقت انگلستان واقع شده 

  )١٠(: است ذکر می کنيم
نمی گذاريد مردم اين کشور روی آسايش  شما از جان ما چه می خواهيد؟ چرا«   

ببيند؟ چرا اين باندهای فاسد و سياهکار را تقويت می کنيد؟ چرا نمی گذاريد يک 
حکومت ملی و عالقمند ودلسوز بحال ملت ايران تشکيل گردد و چرا هر روز 

از جان ما ... کنيد؟ چرا و چرا و چرا   شکاف بين حکومتها و ملت را زيادتر می
  »اهيد؟چه می خو

  :و بوين با خونسردی تمام پاسخ می دهد
  »اويل، اويل، اويل«
  )٣(»نفت، نفت، نفت«
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انديشه ترقی «ازکتاب دکتر فريدون آدميت نوشته  چهاراز اينرو، دراين پيشگفتاربه 

گمنامي دررساله شرح عيوب  نويسنده«باعنوان» و حکومت قانون عصر سپهساالر
از ابراهيم » عصر بی خبری«کتاب مقدمۀ  ، »سالهو عالج نواقص مملكتي ايران،ر

» گزارش سرمورتيمردوراند، وزيرمختاربريتانيا دربارۀ وضعيت ايران«تيموری و
از رضا رئيس طوسی بسنده می کنم که چگونه دربار  »نفت وبحران انرژی« و

قاجار وحکومتگران و اکثريت نخبگان آن به  پول بيگانگان  خود را آلوده کردند و  
سر سپرده ونوکرانگليس و روس شدند اين خلقيات و رفتاروکرداريک مرض ديرپا 
در بين اکثريت سران ونخبگان و آخوندها وجود دارد و اکنون هم  بطور وضوح  

  . لمس می کنيم
  

نفوذ استعمار  ريکه ز کردميکار م یبا دستگاه من«: چنانکه دکترمصدق می گويد
 یکل شهربان ۀافشارطوس را در رأس ادار پيتسر ليو تبد رييپس از چند تغ. بود

دولت اين جانب با چنين ... بردند نياو را از ب. بکند یاصالحات ديگذاردم شا
 )۴(» تشکيالتی در ظرف آن دو روزچه می توانست بکند

اين نکته حائزاهميت است که در حکومت های استبدادی قاجاريه، عصر پهلوی 
وحانيت اکثريت قراردادهايی با سلطه گران اول ودوم و حکومت سلسله جليله ر

خارجی برعليه منافع وحقوق ملی مردم ايران بود، قراردادهايی نظير رويتر، 
، تمديد قرارداد دارسی در  ١٣١۶تير ١٧ دارسی در زمان قاجاريه، پيمان سعد آباد
رژيم کودتا،جدايی بحرين در عصر  ١٣٣٣عصرپهلوی اول و قرار داد کنسرسيوم 

وين موسوم به  برجام در زمان رژيم  ،  قرارداد١٣٥٩پهلوی دوم، بيانيه الجزاير 
استبداد درايران با منافع سلطه گران خارجی  زيرا. اينگونه است...روحانيت شيعه و

  :  همخوانی دارد، از اينرو
  
  » رساله ايران، مملكتي نواقص عالج و عيوب شرح رساله در گمنامي نويسنده«
  

اي  ويسنده آن را ترسابچهگيرد و ن دفتر تنظيمات را مغرضانه به باد انتقاد مي
نويسنده با . خواند كه به فكر اجراي قواعد فرنگيان در ميان مسلمانان افتاده است مي

اسالمي برخورده و به  هاي جامعهورزي به واماندگي ايران و ساير  همه غرض
از نوابغ علم و هنر و سياست، ديگر «: خطر استيالي مغرب بيناست و معتقد است
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آن «حال اگر » .دولت بيمار و سلطنت زار و نزار است. انده استاحدي بر جاي نم
 ) ...مقصود سپهر مؤلف ناسخ التواريخ است(باشي  مورخ چاپلوس كذاب

جهانگيري سالطين جليله قاجاريه و تفصيل كشف و كرامات ميرزا آقا خان  ذكر
اند خو وي مردم را به وطندوستي فرامي» .كند، حرفش مفت است نوري را بيان مي

دزدي و خوردن مال دولت و «: كند و بيسر و ساماني كشور را چنين تصوير مي
افتخار سارقين دولت  بابملت علي الرئوس به اجازه سلطنت است؛ و اين فقره اس

با مملكت دشمن به يك شمار گيرند، به «حكام به هر واليت پا نهند، آنجا را » .است
 ...ند جاي ماليات، اموال مردم را به غارت ببر

برند، جيره و مواجب نوكر را صاحبمنصبان و  ملت را حكام و پيشكاران مي اموال
خورند و جان و مال مردم از حراميان و راهزنان و دزدان، و  لشكرنويسان مي

سياست حكام و فساد لوطيان و افساد اطباء و جراحان پيوسته در معرض هالكت 
دودمان جليله «ي ايران در دوران شود كه در كشور بيست كرور چگونه مي» .است

و از آن مبلغ نيم كرورش  نباشد ماليات آن زياده از ده كرور تومان» قاجاريه
مصارف تعيش شاه باشد و پنج كرور ديگر در ميان سارقين و خوانين دولت «

توان بر قانون عدالت فقط از گيالن و  و حال آنكه اين ده كرور را مي» تقسيم بشود؟
... كرور تومان بود  ٨۵ماليات دوره شاه سلطان حسين . ..ول كرد مازندران وص

توان ترقي داد كه مالياتش به هشتاد كرور تومان برسد  را مي »يرانايران و«همين 
هزار دريغ كه عمر دولت از روي هواي نفس جاهالنه به بطالت و كسالت «اما ... 
رقيات ملت و فوايد مملكت را ريشه دولت و ت... يك مشت ميرزاي بدگهر ... گذرد  مي

شيرازي، مستشار خراساني يا  ملكقوام ال» ...خورند  مثل موريانه روي هم ريخته مي
خواهم بدانم  مي. فالن الدوله آذربايجاني هركدام به تفاوت، يك كرور آب و ملك دارند

مام ت«بندي ماليات ايران را سنجيده است؟  كدام مميز به مميزي آن واليات رفته، جمع
و  لتكه بنيان دو» بدعت ناهنجار«تا اين » .واليات در تيول ابدي اين اشخاص است

و » .از بن كنده نشود، اين مملكت روي آبادي نخواهد ديد... خورد  ملت را مي
كي باشد، با اينهمه ستم مملكت آباد كني و يا طرح «: گويد باالخره خطاب به شاه مي

شكار جاجرود، : نويسد اد ازروشها وبدعتهاي شاه ميسپس در مقام انتق» نوبنياد كني؟
صدراعظم كه ميرشكاريا رئيس آبدارخانه ...است انداختهگردش چرخ دولت را ازكار

در دولتهاي بزرگ . هاي درباري نيست، مسؤول اداره مملكت است و يا پيشكار عمله
اني يك محال است تمام كارخانجات انساني و شعبات ادارات سلط«جز روز يكشنبه 

 كاكاسياههايدر مملكت حبش و «اين رسم جديد ايران را حتي » .ساعت تعطيل شود
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سپس به جمعيت دائم التزايد شاهزادگان و روش غير معقول خاقان . ايم نشنيده» وحشي
توان به دقت به حساب  اكنون عده اوالد شاه را نميگويد،  كند و مي مغفور اشاره مي

باز  ».مكان نخواهيد ديد هاي خاقان جنت ي از وجود زادههركجا پا بگذاري خال«آورد 
هاي اصفهانيان را خراب كند، بر فقير و  خال اكرمت خانه«: گويد خطاب به شاه مي

قطمير نگذرد، دود از دل آنها برآورد و فرياد ضعفا و  غني نبخشايد و از نقير و
جليله كه منسوب سلطنت درمقابل اين طايفه «به عالوه » .عجايز را بر آسمانها رساند

سلسله سادات ... رابرده سالميهعاليه هستند، طايفه ديگري كه آبروي دين مبين ا
داخل قطار سيدهاي مصنوعي، «. رسد شمار آنان به دوسه كرورخانوار مي» .هستند

اوالد اين ... گرد به جهت تكدي پارچه سبزي بر سر و كمربسته  سقا، گدا، دوره
دو طايفه شاهزادگان و سادات «برآن » .شود روز بيشتر مي كذابها تعدادشان همه

هرروز » گداي مملكت«اين سه قبيله . خوانين اهل قاجار را هم افزود ايدب» عظام
 .كنند زاد و ولد مي

  ».مخارج عيال و اطفال زياد آنها از كجاست... واضح و آشكار است كه البته«
 
هريكي در مقام خود امير االمراي ملت پيشوايان ملت ما كه «: روحانيان بگوييم از

هستند، كسب و تجارت آنها، فالحت آنها، خوردن خون و گوشت يك مشت رعيت 
» نايب مناب پيغمبر اكرم«جناب مجدت االسالم » .باشد وپناه مي پشت صاحب بي بي

هركدام از . زنان متعدد دارد وشود، عمارتهاي رفيع  كالسكه چند اسبه سوارمي
» به فراخور متاع دكانداري، پنج نفر عيار طرار به اسم محرري دارد«آقازادگانش 

از مال بيچارگان مسلمان بواسطه احكامات باطل و «خرج آن دستگاه محترم را 
دست تصرفات در اموال صغير و كبير، و ظلم و تعدي در حق عموم برنا و پير 

: بپرسد نيست هيچكس» .نمايند، تا به كام دل در مسند رسالت رياست كنند مي
بيت المال مسلمين تا كي به هرزه در ميانه ملت تلف شود، و گاوان و خران را «

سال به سال اينهمه اموال به تبذير هدر شود و مظلمه آن در گردن . علف گردد
 »؟دهنده و برنده و خورنده بماند

كند  مينظير ايران، امير كبير، اظهار تأسف  نويسنده از قتل وزير نامدار و بي سپس
به خدا قسم «... » ده سال به اختيار صدارت كند«توانست  گويد، اي كاش مي و مي

سپس از مظالم و اعمال نارواي ميرزا » .قرنها بگذرد و ايران مثلش را پيدا نكند
 .گويد آقا خان نوري سخن مي

دهد به لزوم تفكيك شريعت از سياست  اندرزهاي سياسي فراواني كه مي ضمن
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ند و مانند ابو الفضل بيهقي معتقد است كه دولت و ملت دو برادرند و بايد ك اشاره مي
دولت و ملت چون شير و شكر «بين آنها صلح و صفا حكومت كند و آرزو دارد كه 

 ».به هم درآميزد
اگرتوامروزبنانكني ديگران «:گويد تأسيس عدالتخانه سخت معتقداست وبه شاه مي به

 ».ديده  اند و چشمها همه اثر تربيت تربيت شنيده كنندكه گوشهاهمه آواز فردامي
ازاركان قوانيني كه در فرنگستان جاري است : نويسد عزت قانون و مساوات مي در

امتيازي براي احدي در . در ديوان عدليه مساوي است«اي  اينكه هركس از هر طبقه
تزلزل و  چون بنيان حكمراني بر قانون قرارگرفت،» .اند ديوانخانه عدليه نداده

 .رود ثباتي از بين مي بي
اي مرحوم يا معزول شد، قوانين مرحوم نخواهد شد؛ بلكه وزير  وزير عدليه« اگر

  » .عدليه بايد همان قوانين را قوت داده تكميل نمايد
از عزل ميرزا آقا خان نوري، ناصر الدين شاه، براي جلوگيري از تمركز  پس

، ظاهرا تصميم گرفت اين مقام »راعظمصد«قدرت در دست شخص واحدي به نام 
را براندازد و با تأسيس شوراي دولت و تقسيم مسؤوليت امور بين وزرا، به امور 

زيرا هر تصميم و نقشه  يد؛كشوري سروساماني بدهد؛ ولي اين نقشه نيز به ثمر نرس
» همايون«اصالحي الزم بود قبل از آنكه به مرحله اجرا و عمل درآيد، به تصويب 

چنانكه تاريخ زندگي ناصرالدين شاه گواه است، وي بزرگترين دشمن . سدبر
كه وجود مرد صديق و خدمتگزاري چون امير كبير  اصالحات اساسي بود؛ بطوري

ولي عنصر فاسد و متملقي چون ميرزا آقا خان  كرد،را به زحمت سه سال تحمل 
و اين . باقي گذاشتنوري را با علم به خرابكاريهاي او هفت سال در مسند صدارت 

تشكيل مجلس . رساند كه سنخيت او با عناصر فاسد به مراتب بيشتر بود خود مي
طلبي؛ در نتيجه فشار  تظاهر ديگري است به اصالح ١٢٧۶خانه در سال  مصلحت

طلب، و آشفتگي وضع عمومي كشور، و انعكاس فساد و تباهي و  عناصر اصالح
. كند خانه موافقت مي اه با تأسيس مصلحتنابساماني ايران در كشورهاي خارج، ش

 :خوانيم خانه از قول شاه چنين مي در كتابچه مربوط به مصلحت
منعقد » تجربه آموخته«] کذا[س مقرر فرموديم که مجلس ديگری از کارگزاران پ

در اموری که متضمن صالح دولت و ازدياد آبادی مملکت باشد، مشاوره «شود تا 
مچنين اذن عمومی داديم که هريک از چاکران حضرت و و ه. و گفت وگو نمايند

عقالی مملکت و صاحبان افکار صائبه، آنچه برای منافع مملکت و صالح امور 
خلق، تدبير نموده باشند در آن مجلس حاضر شده، در حضور رئيس مجلس تقرير و 
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بيان نمايند و اهالی مجلس در صحت و سقم آن امعان نظر کرده، هر کدام را از 
دانند در ورقه جداگانه مندرج سازند که ابتدا به عرض رای ...عيوب و نقائص مبرا

جهان آرا برسد تا به مجلس خاص مشورت وزرا رجوع شده، بعد از امضای 
مجلس مزبورحکم به اجرای آن صادرفرماييم و در مسائل مختلف فيها حکم طرف 

ول در يک مساله ای جهت معتبرخواهد بود واگر ادله رد و قب [يعنی اکثريت[غالب 
بعد از رجوع به ] يعنی عده موافقان و مخالفان برابر باشند[مساوات داشته باشد 

مجلس خاص، دليل هر کدام از طرفين را که آرای وزرا تقويت نمايد، حکم طرف 
 )۵(».غالب خواهد داشت

  
  

  خبری بی عصر  :تيموری ابراهيم
  

 براين نظر» ريخ امتيازات درايرانياتا عصربی خبری«درکتابی ابراهيم تيمور 
حکومت  يکصد وپنجاه ساله قاجاريه درايران برای مردم اين مملکت «است که

وآغا دمحم خان مؤسس اين سلسله را ازحکومت » متضمن مفاسد زيادی بوده است 
فتحعليشاه، دمحمشاه، ناصرالدين شاه،  :بقيه شاهان قجرجدامی کندومی نويسد

وضع  عليشاه واحمدشاه نه تنها هيچ اقدام اساسی برای بهبود مظفرالدين شاه، دمحم
مردم ومملکت بعمل نيامد بلکه هريک بنوبه خود واسطه بی اطالعی وسوء سياست 

  .مرتکب لغزش های جبران ناپذيری برای ملت ايران شده اند
      ً        مخصوصا  دردورۀ  دراين مدت ملت ايران سراشيبی تند انحطاط وفساد را پيمود و

پنجاه ساله ناصرالدين شاه بواسط شدت رقابتهای خانمانسوز دولت های سلطنت 
رشوه خواری  خود درايران وجهالت و روسيه تزاری به منظوربسط نفوذ انگليس و

 وفساداخالق رجال دربارناصری وتشکيالت فاسداداری کارمملکت رابجائی رسانيد
می ازايران بود نه که اگرحوادثی بنفع ايران درجهان پيش نمی آمد امروزنه نا

  .ازايرانی
ازناصرالدين شاه نوشته های زيادی بجای مانده که ممکن است تاحدی ازروی آنها 

رفتاراونيزنظرافکنيم مشاهده می  باعمال و اگر پی برد و بتوان بروحيات و افکاراو
  .مجموعه  ايست ازاضداد کنيم که اوراق زندگی اين مرد

ازعدالت برخوردارباشند  يران همه مردم بايدناصرالدين شاه می گفت درمملکت ا
  .ولی دوران سلطنت اومشحون است ازبی عدالتی های بسيار
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ناصرالدين شاه به وزرای خود دستورميداد برای عمران وآبادی کشورنقشه هاطرح 
مؤثری  مکنند وخودش را موظف به اجرای آنها می خواند ولی هيچگاه نتوانست قد

لهای آخرگويا ازاين امرمأيوس گرديده بود منابع مختلف دراين راه بردارد ودرسا
  . اجانب واگذارمی کرده حياتی مملکت را بعنوان امتياز با ثمن بخس ب

ناصرالدين شاه برجال دربارخود ميگفت درکليه اموربا هم مشورت کنند و آزادانه 
  .عقايد خويش بگويند ولی خودش بزرگترين مظهراستبداد بود

رايران با اروپائيان خلطه وآميزش داشت وسه سفرهم به اروپا ناصرالدين شاه د
رفت تابقول خودتمدن فرنگ را ازنزديک ببيند وازاصولی که دردول اروپا  پيروی  
می کنند برای ترقی مملکت استفاده نمايد ولی دستورمی داد ازرفتن جوانان ايران به 

خيلی « شود برای کشوراروپاجلوگيری کنندومی گفت اگرپای ايرانی به اروپاباز
  )۶(».خيلی اثر بد  خواهد داشت

   
البته دوره سلطنت ناصرالدين شاه ازادواری است که ايران ميدان زورآزمائی «

دولت به  اين دو دورقيب نيرومندی مثل امپراطوری های روس وانگليس بود و
چ وازهي پنجه نرم ميکردند شديدترين وبی رحمانه ترين وجهی با يکديگر دست و

رسيدن به  هرکدام برای توسعه نفوذ و و نوع اقدام تخريبی خودداری نداشتند
تهديد  و با اعمال زور منظورخويش بهرعمل مخالف بشری متوسل می شدند و

وابسته بخود را بنام صدراعظم و وزير وحاکم وغيره به مردم  اشخاص سرسپرده و
  .اين مملکت تحميل می کردند

حاضرنبود ذره  رالدين شاه درتمام مدت سلطنت خوداينها صحيح است ولی ناص 
خود مختاری حکومت مطلقه خويش بکاهد ومردم را تعيين سرنوشت  و ای ازاقتدار

وهميشه ازانجام هرکاری که منافی منافع شخصی اوبود اجتناب  خود آزاد گذارد
  .داشت

ميداد  ناصرالدين شاه باختراعات وکشفيات مردم  اروپا  ميل و رغبت بسيارنشان
ومی خواست آنها  را به ايران بياورد ولی کارهايش بيشتر به اعمال اشخاص متلون 
و بوالهوس شباهت داشت و دراين مدت نيم قرن بيک کاری اساسی که آسايش مردم 

  .درآن باشد دست نزد
ناصرالدين شاه نه تنها ازسفرهای اروپا تجربه ای که بدرد مملکت بخورد نياموخت 

آزاديهايی که درکشورهای  مختلف اروپا مردم ازآن  برخوردر بودند بلکه مشاهده 
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بازشدن چشم وگوش آنها  او را بيمناک ساخت وبعدها از رفتن ايرانی به اروپا و
                                                           ً             وحشت می کرد چنانکه ازدستوری که در ذيل تلگراف رمزی که تقريبا  پنج ماه قبل 

کرده نوشته اين نظر  ازکشته شدنش دمحمعلی خان عالء السلطنه ازلندن مخابره
  .               ً             اين تلگراف عينا  گراور ميگردد. بخوبی درک می شود

  .ناصرالدين شاه درذيل آن با خط  خود نوشته است
درهر . دانم از شما اجازه گرفته است يا نه اجازه رفته است، نمی آقاحسن بی«  

انی خيلی خيلی بد است پای اير. صورت بايد او را زودتر به ايران مراجعت بدهيد
 .اين جورها به فرنگستان باز شود

ده هزاربه فرنگستان برای ديدن خواهند  ن البته ده هزار،ياگرجلوگيری نشود،بعدازا
 »   .رفت و خيلی خيلی اثر بد خواهد داشت

افکارو روحيات مردی است که پنجاه سال با ه منظورازنقل اين نوشته ها آگاهی ب
نی حکومت کرده است ومتاسفانه دراينجا مجال اختيارمطلقه برجان و مال افراد ايرا

وفرصت زيادی نيست که دراين باب به تفصيل بحث کنيم و ناچاريم اين موضوع 
  .ارنمائيمزرا به اختصار برگ

برای مزيد اطالع ازطرز فکروعقيده يکنفرمعاصر مطلع نسبت به ناصرالدين شاه  
                         ً اظم الدوله می باشد وظاهرا  قسمتی ازنامه ای  را که منسوب به ميرزا ملکم  خان ن
  .بعد از برکاری ازسفارت لندن نوشته  دراينجا می آورم

   
  

   لخت  کردن بدون  حق
  

آيا صحيح نيست که درمدت مديد سلطنت اين شاه  تمام قوانين مملکتی و مذهبی 
نه تنها بسته به  ازميان برداشته شده است وامروزجان ومال واحترام همه ايرانيها

شاه است بلکه صرف ميل نوکرهای جوان اوست که آنها را بوزارت  بوالهوسی 
  .رسانده است

ميرزا آقا خان ( آيا صحيح نيست که دارايی اين پنج وزرای بزرگ ميرزا آقا خان
ميرزا دمحم صادق قائم مقام ملقب به (ميرزا صادق - )نوری اعتماد الدوله صدراعظم

 سپهساالر- .)رات داخله منصوب شدامين الدوله که بعدازعزل ميرزا آقاخان بوز
ميرزاحسين خان ( ميرزاحسين خان مستوفی الممالک و - )ميرزادمحم خان سپهساالر(
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وزراء و شاهزادگان وصرافها  ساير دارائی خيلی از و) مشيرالدوله سپهساالراعظم
مثل آصف الدوله وعيسی خان وعموی شاه وحاجی عبدالکريم وساير  وتجار

ره شاه  ضبط وغارت شده است آيا صحيح است که  همين  اشاه مردمان بزرگ ب
شاه  از روی مرحمت ميرزا تقی خان صدراعظم خود را وشوهرخواهرخود را که 

  .ازمعارف تاريخ ايران است خفه کرده است
آيا صحيح است که همين سلطان که بقول روزنامۀ خياالت بلند او را تمام مردم 

ی يک پيرمردی را کالنترنام که درمدت ميدانند درحضورخود وبدون هيچ حکم
  .شصت سال بدولت دراداره پليس خدمت  کرده بود خفه کرد

 صحيح است که اين شاه که ازانسانيتش تعريف ميکننديک روزقبل ازسفر آيا
  .نفرسرباز را بی تقصير سربريد ٩فرنگستان درشدت خشم و درمقابل چشم خود 
يد درجاده ترقی ميزند بميل خود گوش آيا صحيح است که اعليحضرت که بدون ترد

ودماغ ودست  ميبرد وبرعايای خود بشدتی عذاب ميدهد که سنگدل ترين وحشی ها 
  .وحشت می کند واز وحشت از پس  ميافتد

آيا صحيح است که پسرهای اين سلطان بامرحمت فيمابين خود بيکديگرمی نويسند  
ای اغلب مردم اغلب مردم اتفاق که می ترسند شکم آنها را پاره کند مثل اينکه بر

هزادگان بيچاره خيلی خيلی خوب می دانند که پدراين شاه اافتاده است زيرا اين ش
  .چشم های برادرخودش را بيرون آورد

  
  

   ميزنند بهتان که اشخاصی جواب
 

آيا ازتعصب من است که حاال بيش ازبيست  يک نويسنده بمن تهمت متعصبی ميزند
کسی برای تحصيل  پرست شاه گذشته است که قدغن نمايد سال که ازخيال ترقی

آيا برای احترام تعصب من است که اين شاه نمونه بواسطه  بفرنگستان نرود
ستمهای وحشيانه آسيايی که اختراع کرده سلطنت چهل و پنجساله خود را بخون 

اين  ،که شکم پاره کرد آغشته است سليمان را که بزجرکشت اين زنهائی را
اين کشت  ،ای جوان که دچارسوء حرکت سربازها و گرفتاردست جالد شدنددختره

وکشتارتازه اصفهان ويزد که فرنگيها شهادت ميدهند آيا دليل تاريخ برای اين مطلب 
  .نيست که درعهد سلطنت کسی ازظلم ووحشی گری سلطنت چيزی نشينده است
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   سفرهای شاه
  
خود وزيراعظم  –صيل تمدنحی تاما درخصوص عشق شاه به سفرهای فرنگ برا 

که ازنتايج  خانواده نامی گرجستان است درمونيخ بمن می گفت که شاه برای روز 
به فرنگستان نيامده بلکه برای شب آمده است و تفصيل هايی می کرد که هيچ  قلمی 

ع رسيده قوجرأت نگارش آنرا نمی کند وهمچنين ازاتفاقات شبانه که درهلند بو
برای شهرت سلطان احتياط کارنقل می کرد نمی خواهم  صحبت  وخود وزيراعظم

  »...بکنم
  

   اروپا سفرهای
 

زيان برای مردم چيزی دربرنداشت وو  گفتيم سفرهای ناصرالدين شاه به اروپا جز 
مسافرتهای اروپا باندازۀ « بقول ناظم االسالم کرمانی نويسنده تاريخ بيداری ايرانيان

که هر خواهش نامشروعی را ادنا دول اروپا می  اين پادشاه را مرعوب ساخت
  ».باسم صلح پسندی تسليم می کرد ،نمود

هجری قمری اتفاق افتاد ولی تصميم آن سالها قبل  ١٢٩٠اولين سفرفرنگ در سال 
حسين خان سپهساالر را بتوان ازمؤثرترين کسانی  شايد ميرزا. گرفته شده بود

ً             مخصوصا  هنگامی که در ويق می کرددانست که ناصرالدين شاه رابه اينکارتش        
استانبول سمت سفارت ايران را داشت با نوشتن گزارشهای مفصل و شرح ترقيات 

او را تشنه اين سفرها ساخته  بودورفتن اورا به فرنگ از واجبات امورمی  ،اروپا
  )٧(.شمرد

درموقعيکه سپهساالربه صدارت ايران ميرسد وناصرالدين شاه درماه صفر سال  
هجری قمری که تازه چهل وسومين سال زندگی را به پايان رسانده بود  ١٢٩٠

  .عازم اروپا می شود
به اروپا انگليس ها نيز سهم عمده ای را داشتند وبرای » شاه ايران« دربردن 

نزديک کردن ايران و انگلستان عليه روسيه تزاری اين سفررا وسيله ای قرار داده 
رخ  ه های صنعتی  و نيروی بحری  و بری  خود را  ب بودند و در بريتانيا  کارخانه

  .                 ً                     او کشيدند تا ضمنا  رعبی  دردلش  اندازند
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  :مک گريگورمی نويسد چارلز لردکرزن  ازقول سر
من تصور نمی کنم  پذيرائی های ما از پادشاهان ايران بيک نتيجه برسد ويا « 

د که ما از روسها در مترتب شود زيرا که ايرانيها خوب ميدانن ه ایازآنها فايد
وحشت و اضطراب می باشيم واينرا مثل يک مسئله سياسی تصورمی کنند پذيرائی 
 ها که با آن شوق وذوق درلندن از شاه ايران بعمل آمد تمام باعث شد که درانظار

دراوضاع واحوال سياسی ما درايران هيچ  ماا .ايرانيها  به مقامات شاه افزوده  شود
يد بعقيده من حقيقت مطلب دراين است که ما درمقابل تغييری حاصل نگرد

  »...خطرروس خيلی بی تابی می کنيم
يک سال قبل ازاين تاريخ ناصرالدين شاه امتياز بارون جوليوس رويتر را به 

  .اين اشتباه دامن گيرملت ايران است!  بود که هنوزآثار شوم هانگليس ها داد
 درانگلستان وسايرکشورهای اروپا و شوق وذوق رفتن به اروپا وتفريح و تفرج

گرفتن چند ليره حق االمتيازجلوچشم وگوش زمامداران ايران را بطوری که خواهيم 
  .ديد چنان گرفته بود که يکجا تمام مملکت را به انگليسيها وا می گذارند

هجری قمری و آنهم بازبه راهنمايی  ١٢٩۵سفردوم بطورغيررسمی درسال 
سفر ايجاد قزاقخانه و آوردن قزاقان تزاری به ايران بود که سپهساالرو سوغات اين 

مدت نيم قرن استقالل وآسايش مردم کشورما بدست اين دژخيمان تزاری از بين 
  .رفت

هجری  قمری وگرداننده صحنه آن ميرزا علی اصغرخان  ١٣٠۶سفرسوم درسال  
  .امين السلطان بود

دامه سلطنت خود مأيوس وخسته دراين سفرگوئی ناصرالدين شاه ازاصالح اموروا
ومی خواست هرچه زودتر ايران را به اجانب بفروشد و خود را ازاين  شده بود

  .!زحمت راحت کند
به اجانب داده شده شايد هيچوقت درهيچ  امتيازات بی شماری که ازاين تاريخ ببعد 

  .کشوری سابقه نداشته  باشد
م فرنگستان نمايندگان بعد ازمراجعت شاه ازسفرسو«:لرد کرزن می نويسد

ملخ به تهران هجوم  و داران اروپايی برای گرفتن امتيازات مانند مور سرمايه
ازقبيل  بگيرند معروف بودعده زيادی درطهران حاضر بودند امتياز و. آوردند

چراغ الکتريک و برای احداث تاکستان و  - تلفون –شيشه - امتيازکارخانه قند
فالحتی وغيره شاه نيزحاضراست موافقت کند انحصارانواع واقسام محصوالت 

  ».چونکه مبلغ کلی بحساب شخص شاه  داده می شود
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پرفسورادوارد برون درکتاب انقالب ايران راجع به سفر سوم ناصر الدين شاه  به 
  :اروپا می نويسد

 داشته در وتا اين تاريخ مسافرتهای شاه مخارج زياد ١٨٨٩سفرسوم درسال
.  نها مترتب نشده و بحال ملت ايران مفيد واقع نگرديدآ صورتيکه فايده ای از

ً                    مخصوصا  سفر اخير شاه که  سک قبل ا ز اينکه   .خوش يمن و خوبی نبود، سفر ه      
  ».شاه از طهران حرکت کند امتياز بانک شاهنشاهی را ببارون  رويتر داد

و می درتاريخ بيداری ايرانيان ضمن شرح حال ناصرالدين شاه راجع به سفرهای ا 
اضافه  بر يکصد کرور خزانه  ايران صرف اين مسافرت های  بی معنی  « نويسد 

درپنجاه سال سلطنت . شد يکی  ازمورخين اين پادشاه را عالم بی عمل می نويسد
آنچه تصديق شده هشتاد وسه مقوالت تجارتی وسياسی  وسرحدی و امتيازی  با 

بون گرديد سی و پنج ازآن مقاوالت دول و اتباع خارجه بست درجميع آنها ايران مغ
امه بقوت رشوه واخذ پيشکش چشم بسته به صحه رسيد که من جمله امتياز نوامتياز

رژی وبانک شاهنشاهی انگليس وروس واجازه راه آهن وشوسه که مضارش برهر 
  » ذی جنسی  پوشيده نيست

ر سوم اروپا سيدجمال الدين اسد آبادی ضمن شکوائيه ای ناصر الدين شاه را در سف 
امتيازانحصار دخانيات را به انگليسها داده بود اينطور به مرحوم  ميرزای شيرازی  

  .معرفی می کند
سيرت گشته، مشاعرش ضعيف  پادشاه ايران سست عنصرو بد! پيشوای بزرگ...«

شده، بدرفتاری را پيش گرفته، خودش ازاداره کشور وحفظ منافع عمومی عاجز 
دست مرد پليد بدکردار پستی داده که در مجمع عمومی به  ا بهاست، لذا زمام کار ر

زند، به سادات بزرگوار توهين  گويد، به مردم پرهيزکار تهمت می پيغمبران بد می
کند، از اروپا برگشته، پرده شرم را پاره  نمايد، با وعاظ مثل مردم پست رفتارمی می

می نمايد، با کفار دوستی گساری  پرده باده کرده و خوی سری را پيش گرفته، بی
کند، اين کارهای خصوصی اوست اما آنچه  ورزد، با مردم نيکوکار دشمنی می می

به زيان مسلمانان انجام داده اين است که قسمت عمده کشور و درآمد آن را به 
 :دشمنان فروخته که به تفصيل عبارت است از

ين خطوطی که از معادن شود وهمچن معادن و راههايی که به کانالها منتهی می - ١
 .به نقاط مهم کشور متصل است

به ) در تمام کشور(کاروانسراهايی که در اطراف خطوط شوسه بنا می شود  - ٢
 .انضمام مزارع و باغستان هايی که در اطراف اين راه ها واقع است
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)  تا منتهی  اليه آن( رود کارون و مسافرخانه هائيکه  دردو طرف اين رود  – ٣
 .می شود و همچنين  مراتع که تابع  اين رود خانه استساخته 

ها و باغستانها و مزارع  راه از اهواز تا تهران آنچه از ساختمانها و مسافرخانه - ۴
 .در اطراف آن واقع است

ها، نگاهبانان  از مراکز کشتزارها، خانه(تنباکو و آنچه الزمه اين محصول است  - ۵
 ) ها هر کجا واقع شده و هر جا ساخته شودو متصديان حمل و نقل و فروشنده 

آوری انگور به منظور ساختن شراب و هر چه از دکان و کارخانه الزم  جمع - ۶
 دارد در تمام کشور

  .هايی که الزمه  آنهااست صابون، شمع و شکر و کارخانه -  ٧
جا  بانک عبارت ازاين است که زمام ملت را يک) دانی بانک چيست؟ می(بانک  - ٨

ست دشمنان اسالم داده و مسلمانان را بنده آنها نموده و سلطنت و آقايی کفار را به د
 بر آنها بپذيرند،

آن وقت اين خائن احمق برای اينکه ملت را راضی نمايد، دليل پوچی برای کردار 
گويد اينها معاهده موقتی است که مدتش از صد سال  زشت خود اقامه کرده و می

 !رهانی برای رسوائی خيانتکاران از اين بهتر؟تجاوز نخواهد کرد؛ چه ب
السکوت به دولت روسيه داده ــ که اگر  عنوان حق نصف ديگر مملکت را هم به

 :ساکت شود ــ آنها هم عبارت است از
ها و مسافرخانه ها وباغستانها  مرداب رشت و راه انزلی تا خراسان وآنچه ازخانه

دماغش خورده واين هديه را نپذيرفته، تابع اين راه است، ولی دولت روسيه به 
شود به هم نخورد،  ای که به تسليم کشور منتهی می اودرصدد است اگر اين معاهده

روسيه در واقع خراسان را مستعمره خود کرده و بر آذربايجان و مازندران نيز 
شود؛  ای است که به رياست اين احمق مترتب می اندازد، اين اولين نتيجه دست می

های دمحم  طور به مزايده گذاشته وخانه ه اين مرد تبهکار، کشور ايران را اينخالص
فروشد ولی از پست  هللا عليه و آله و سلم و ممالک اسالمی را به اجنبی می صل

 شود وجه اندک حاضربه فروش می فطرتی وفرومايگی که داردبه قيمتی کم و
.........«  

ی ازپول ملت ايران را بعنوان ديدن ترقيات ناصرالدين شاه دراين سفرها مبالغ زياد
درمواقعی که ملت در فقر . دول اروپا خرج تفريح وعياشی های خود کرد

وبيچارگی می سوزد و رشته های مختلف صنعت و تجارت يکی بعد ازديگری 
ناصرالدين شاه  ،تعطيل می گردد و روسها وانگليسها مترصد تسخير ايران هستند



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٤                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

وملکم وامين السلطان بفرنگ می رود و ثروت اين ملت را براهنمائی سپهساالر 
که حکام مستبد خود خواه با ظلم و جوراز يتيم و بيوه زن و بينوايان ديگر گرفته 

  .سيرک يا فاحشه  فالن  کاباره ميبخشد ناند  بفالن رقاصه و بازيگر فال
  .ت بودمنظور ناصرالدين شاه وکسانيکه او را به اين سفرها می بردند متفاو 
دراين سفرها فقط تفريح وگردش وعياشی است چنانکه » شاه«عمده هدف ومقصود 

  .ازمالحظه سفر نامه ها ی سه گانه اوبخوبی  اين موضوع  را می توان دريافت
نشينی  های ناصر الدين شاه پر است ازتوصيف زن فالن آقاكه در فالن شب سفرنامه

تون زيبايی و خوشگلی او شده، يا وقتی فالن لباس را پوشيده و ناصرالدين شاه مف
فالن رقاصه فالن سيرك مشغول بازی است تن وبدن سفيد و اندام قشنگ و ظريفش 

ظل « فالن حيوان در باغ وحش فالن شهر به نظر باشاه ايران را از حال برده يا 
خانم  ،دربازی شطرنج» جهان مطاع « خيلی عجيب آمده و يا باالخره ازاينکه » هللا
ازمهارت خويش  . بالدد د ساليسبوری نخست وزيرانگلستان رامات کرده بخولر

  .تعريف  کند
گفتم دردوره سلطنت ناصرالدين شاه روسها وانگليسی ها برای بسط نفوذ خود 
             ً                                                        درايران شديدا  مشغول مبارزه بودند وازهيچ نوع اعمال تخريبی وخالف انسانی 

زمانی با دادن رشوه رجال دربار رامی هم خود داری نکرده اند وگاهی با تهديد و 
  )٨(آنها را به خيانت بوطن خود وادارمی کردند.فريفتند

  
   الرجال قحط

 
  .بزرگترين بدبختی  ناصر الدين شاه  قلت رجال وطن دوست  و کار آموزده بود

در تمام  اين مدت شايد  بجز چند نفر هيچ مرد مقتدری را نمی توانيد پيدا کنيد  که 
  .نداشته باشد» بند بستی « ها  با خارجی

وزيری، هر حاکمی، هر خانی يا وابسته به سفارت روس و يا سفارت انگليس  هر
بود واغلب هم با کمک يکی از دو سفارتخانه روی کار آمده بودند و باستظهار و 

  .پشتيبانی آن دو دولت مرتکب هر خيانت و جنايتی می شدند
بودند ولی ناصرالدين شاه با روش غلط حکومت ايجاد کنندگان اين مکتب بيگانگان 

  .خود عامل اساسی و پرورش دهنده  اين اشخاص بود
هرچند اگرمرد مجرب ومقتدری مثل ميرزا تقی خان اميرکبير دردستگاه  سلطنت  
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ناصری پيدا شد بجرم کبرو نخوت از صدارت معزول و بعد مقتول گرديد ولی پس 
از فقدان رجال ورزيده وکار آموزده متأثر بودو از آن هميشه ناصر الدين شاه خود 

  .اين تأثراودراو دراغلب نوشته هايش نمايان است
درنامه ای  بعنوان ميرزا حسين   ١٢٨٧چنانکه هنگام مراجعت ازعتبات در سال  

با ) به مشيرالدوله  وسفير ايران در عثمانی بود  که آنوقت  ملقب( خان سپهساالر
  :دخط خود اينطور می نويس

  مشير الدوله « 
من دراموردولتی افکارخوب دارم که انشاء هللا دولت ترقی کند و کارهای  بزرگ  

دردنيا بکند و اين کارها اسباب می خواهد ازمن تنها هرچه باشم چه ساخته می شود 
ازشماها بهتراسبابی البته نخواهد بود خدمات سابق الحق بخصوص خدمات 

 ش نمی شودحاال راديگرخوب است که درسفرعراق عرب ماهيچوقت فرامو
اسالمبول مشغول سفارت باشد بايدخدمات رکابی را چندی متصدی باشد بخصوص 
درشعبات بزرگی که مقصود ترقی آنجاهاست انشاء هللا قرار خدمات شما در 

يد به طهران من مثل شما آدم ها را ده ئالبته دررکاب بيا ،طهران داده خواهد شد
عين  اين نامه درصفحه » .رم  و ازدست  نمی دهم آسوده باشددستی نگاه می دا

  .مقابل گراور شده است
  .و درنامه  ديگر می نويسد 

مشيرالدوله، عرايض شما رسيد گفتگوئی که با عالی پاشا کرده بوديد درفقره « 
قبولی عالی پاشا اراده ما را در مسافرت نمی دانی چقدرها مايه خوشحالی  و معهود

رز گفتگوی شما وغيرت وصداقت شما زياده  ازحد خرسند شدم و شد واز ط
بخصوص ازاين جهة زيادترازهمه چيزمشعوف ترهستم  که يک نفرمثل شما آدمی 

بکشد وعاقل وزيرک وکاردان باشد  درايران هست که درد کاربداند غيرت دولت را
سيار نادرو وبفهمد چه می کند وچه شنود می داند که اين قسم آدم درايران بسيارب

  » ...بلکه هيچ  نيست والبته بايد از وجود يکنفر ازاين نمونه  نوکرخوشحال  بشوم
ودرذيل نامه ميرزا حسين خان که ازسعايت وسخن چنينی ديگران شکايت  

  :                           ً                                              واظهارناراحتی می کند و بعدا  عين  آنرا در جای خود نقل خواهم کرد چنين نوشته
يد ميدانم که اين نوع خياالت بکنيد من نوکرخوب از کاردانی وعقل شما بسيار بع« 

ً                                            را که واقعا   ظاهرا  باطنا  نوکرباشد وبکارخدمت امروزه دولت بخورد ازهمه        ً       ً            
ميدانيد که درايران نوکرنماينده  .چيزدنيا بهترمی دانم وچهاردستی او را نگاه ميدارم

شود در  است يکی دو تا هم مثل پيدا شود بحرف مردمان پوچ بی معنی چطورمی
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حق او بی التفاتی بشود اوالهر وقت مثلتو نوکری پيدا شد حرف اواثر دارد  يقين 
ً            است شما درنوکری خود حقيقت  مثل نداريد                         .  

  »...     ً                                                                 ثانيا  تا امروزاحدی جرئت سعايت ازشما پيش ما ندارد وبخدا قسم  نشينده  ام
اين افراد ناصر الدين شاه رجال دربارخودرا کامال می شناخت ومی دانست که 

« و» دعا گوئی «      ً                                              اکثرا  فاسد االخالق ومتملق وچاپلوس هستند وکارعمده شان 
وسعايت از اين وآن است ولی هيچگاه درصدد تصفيه آنها برنيامد » مفتخوری 

وزمينه ای برای تربيت رجال اليق و وطن پرست فراهم نساخت و اگرکسانی پيدا 
د بعلت سعايت اشخاص بيکاره و شدندکه ممکن بود وجودشان منشاء اثری بشو
                               ً ايجاد می گشت ازکاربرکنارواحيانا   بواسطه رعب وهراسی که ازکاردانی آنها دراو

  .بديارعدم رهسپارمی شدند
در . ق. ه ١٣٠٢تا  ١٣٠٠مستر بنجامين، اولين وزيرمختارامريكا در ايران كه از 

و ايرانيان، تهران بود و پس از مراجعت به وطن خود كتابی به عنوان ايران 
دراين اواخر در تابستان روزی اعليحضرت «: گويد نوشته، در جايی ازآن كتاب می
آباد دراز كشيده بودند، در صورتی كه امنای ايشان  شاه در عمارت ملوكانه سلطنت

در . داشتند در پايين نشسته با پادشاه و ولينعمت خود بطور محرمانه صحبت می
گفتند مگر من هم عادل نيستم،  شيروان را عادل میاثنای صحبت، شاه گفت چرا انو

كرد كه جواب دهد، چه سؤال سختی بود، شاه دوباره پرسيد آيا  احدی جسارت نمی
ميان شما هيچكس نيست كه جواب دهد، باز احدی جواب نداد تا اينكه اين سكوت 

ر آخر االمر حكيم الممالك مرگ را د. موجب ناراحتی بلكه خطر برای همه گرديد
گفتند  پيش نظر آورده با ترديد و تعلل گفت، قربانت شوم انوشيروان را عادل می

گفت آيا ناصر الدين شاه هم . شاه ابروی خود را درهم كشيد. برای اينكه عادل بود
 عادل نيست؟

های خود را حركت داده دست خود را باز  احدی جواب نداد، فقط حكيم الممالك شانه
 .كرد

ها من يقين دارم كه اگر  شده ال تغير جواب داد، ای فالن فالنآن وقت شاه با كم
خوارنادرست در دورو كنار خود داشت هيچوقت  انوشيروان مثل شماها الواط رشوه

همه جواب دادند، قربانت گرديم قبله عالم حقيقت . ممكن نبود كه او را عادل گويند
ه خود او ادعا كرده البته در باب عادل بودن ناصر الدين شاه چنانك[ ».را فرمودند

بيان كرده و همه متملقين » قبله عالم«رود، اما درباب حقيقتی كه آن  بسيار حرف می
فقط بحث در . ای نباشد اند گويا هيچ شك وشبهه دور او نيزآن را تصديق نموده
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خوار نادرست را در  اينجاست كه پادشاهی كه عالما عامدا يك مشت الواط رشوه
داشته و به معاشرت با آنها خوش بوده و با داشتن كمال  د نگاه میدور و كنار خو

گذاشته، بديهی است  خواری و نادرستی آزاد می قدرت، ايشان را در الواطی و رشوه
زيسته و تا چه حد به حال تباه مردم و مملكت كه ملعبه همين  كه خود چگونه می

  ] ».ه استاند، توجه داشت خوار و نادرست بوده رجال الواط رشوه
سر پرسی سايکس نيزاين موضوع را با جزئی اختالفی درکتاب  خود نقل کرده 

و دولت  دراغلب مجالس  ومحافلی که ناصرالدين شاه با حضور رجال دربار. است
يک امرسياسی ومحرمانه راطرح می کرد چون می دانست يکدسته وابسته 

د بگوشه و کنابه به بسفارت انگليس ودسته ديگرمربوط به سفارت روس هستن
آنها ميگفت که ازجاسوسی برای بيگانه خود داری کنند واخبارمحرمانه مملکتی 
را به آنها ندهند ولی متاسفانه ازاين دستور وسفارش خود هيچوقت نتيجه نمی 

  .گرفت
مشکل ديگری که ناصرالدين شاه هميشه ازآن ميناليد وآنرا مانع عمده ترقی ايران 

  .ای روحانی متعصب بودمی خواند وجود علم
دراين مختصرمجال بحث در باره اين طبقه نيست فقط برای مزيد اطالع بايد گفته  

شودهرچند درتاريخ ايران علمای دينی برای حفظ استقالل ايران درمقابل اجانب 
مبارزه ها کرده اند که پرارزش ترين آنها برای نمونه بايد قضيه تحريم تنباکورا 

 جاء و پناهگاه مردم محروم ومظلوم درلراغلب مواقع تنها مذکرکرد وهمچنين د
روحانيون بوده اند معهذا متاسفانه بواسطه بی اطالعی  دستگاه ظالمانه استبداد برابر

                                     ً                              ازدنيا و تعصبات خشک و بی معنی ومخصوصا  بعلت فساد اخالق و ريا ودوروئی 
  .می رفت لکت بشمارات ممحنها بدان مبتلی بودند سد راه اصالآکه عده زيادی از

اين عده با هرچيز نو وتازه يا مخالفت می ورزيدند واختراعات واکتشافات اروپا را  
برای ايران مضر می شمردند و برای رونق بازارخود مردم را درجهل ونادانی 

ه حد درکليۀ چوخرافات نگاه می داشتند وهرگاه در نظرگرفته شود که اين دسته تا 
و تأثيربودند وتا چه اندازه درهمه موارد مردم آنها را از  شئون مردم صاحب نفوذ

روی ايمان وعقيده بجان ودل پيروی می کردنداهميت طبقه روحانی درعقب 
  .ماندگی ايران خوب آشکارخواهد شد

ناصرالدين شاه برای تضعيف وازبين بردن نفوذ اين طبقه خيلی کوشيد ولی  
  .به شددرقضيه تحريم تنباکو تمام رشته هايش پن
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  اداری التکيتش وخرابی اخالق فساد 
 

 برای اطالع ازاخالق عمومی واعمال ورفتاررجال دربارقاجاروتشکيالت اداری.. 
مملکت درآن زمان بطورکلی وچگونگی قضاوت بيگانگان دراين مورد چند کلمه 

  .ای نيزگفتگو کنيم
رب جذام يکی ازامراض خطرناک برای ملت ايران رشوه است که مانند ميک 

ازقرنها پيش موجب فساد اخالق هيئت حاکمه اين مملکت وفروريختن ارکان هستی 
  .اين ملت شده است

. مهمترين علت پيدايش اين مرض رابايد روش نکبت بارحکومت ايران دانست 
دردوره قاجاريه و قبال آن مناصب والقاب واحکام خريد وفروش می شد دراين 

 وهرقلدرظالم وپولداری هم می توانست خريداربود» شاه«معامله فروشنده شخص
به عبارت ديگرحکومت فالن محل رابمزايده می گذاردند، هرکس تعهد . باشد

به حکومت فالن محل منصوب ميگشت و بعد از آن اين  پرداخت بيشتری می کرد
 ،شخص فرمانفرمای مطلق وفعال مايشاء آن ناحيه  بشمارميرفت وبا جوروظلم

پيره زنان مفلوک وايتام بينوا را می چاپيد وبساط عيش  بخت واموال رعايای بد
  .وعشرت خود واطرافيان خويش را فراهم  می ساخت

اگرگاهی هم کسی دست ازجان خود می شست و به مرکزشکايت می کرد و بر  
حسب اتفاق ناله اين بيچاره بسمع اوليای امورمی رسيدوحاکم جابرمورد بازخواست 

بود و »  خزانه عامره« ش پرداخت مبلغی پول اضافه تربه قرارمی گرفت مجازات
پاک کند و » تقديمی« و» پيشکشی « لکه هر ننگ وگناهی را ميتوانست با داد 

سپس با خيال راحت بيش ازپيش مشغول غارت اموال مردم شده و خانواده ها را 
  .بخاک سياه نشاند

و بطوريکه سرجان ملکم  قسمت عمده عايدی دولت ايران ازاين نوع درآمدها بود 
نماينده انگلستان نوشته در دوره فتحعلی شاه مقدار پيشکشی ها به دو پنجم  بودجه 

  .کل کشورمی رسيده است
    ً                                                                اصوال  از دوره فتحعليشاه ببعد بواسطه مخارج گزاف حرمسرا وعياشی بی معنی 

وظيفه دعا « محل مالياتها به پرداخت - شاهان مخارج دولت افزايش می يافت
»  شاه« اختصاص پيدامی کردند و ناچار »  مقرری چاکران درباری« و» گويان
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» يمیدتق« مجبورشد کم کم  کسری بودجه را با گرفتن  پول بعناوين مختلف ازقبيل
وغيره تأمين  نمايد  و »  عايدی« و» سيورسات« و» مداخل« و» پيشکش« و

شی وتقديمی ومداخل که پيشک. روز نيز دامنه اين نوع  درآمد را توسعه  دهدهر
             ً                                                           درابتدا ظاهرا  فقط برای احترام وقدرشناسی کوچکترازبزرگتر بود رفته رفته از 

گذشته از خرابی » شاه« صورت اول خارج وحکم  رشوه را پيدا کرد اين عمل 
خود سر » الناس علی دين ملوکهم « يا بمضمون اعرکشوروظلم و جور حکام  ب

  .رين  دولتبود برای رشوه گری  مأمو خصمش
  :می نويسد» شاه« راجع به اختيارات » سلطنت مطلقه«لرد کرزن تحت عنوان 

ممکن ... شاه درعمل هر چه بخواهد می کند و گفتارش در حکم قانون است...«
 وزندگی . عزل يا نصب کندرا است تمام وزراء  افسران،  کارمندان و قضات 

يه افراد کشوری و لشگری بدون مرگ تمام فاميل و خانواده سلطنتی وهمچنين کل
د بدست اوست  اموال هر فردی  که محکوم يآن که به محکمه ای مراجعه نما

  .حرمت می شود  متعلق  به شاه  خواهد بود کباعدام  يا هت
کام  ح ق حيات وسرنوشت مردم مخصوص او و دردست اوست ولی ممکن استح

  .داشته باشند  و مأمورين نيز از طرف  او در اين موارد نمايندگی
ً    تمام اموال  و ثروتی که سابقا  باال ودر حقيقت  ( حقا مصادره يا خريداری  شده                              

دراختيار اوست ومی تواند  در راه ) نمی توان گفت از راه مشروع  بدست آمده
  .عياشی های خود به مصرف برساند

ی راهها –ايجادتلگراف  - استخراج معادن –تمام حقوق و امتيازات امورعمومی
 ربرداری  کليه  منابع  کشو هتراموای وغيره و در حقيقت  بهر - راه آهن –شوسه 

قوای .   متعلق باوست و  قبل ازاينکه بدست ديگران بيفتد بايد ازاوخريداری شود
  .سه  گانه حکومت  يعنی مقننه  و مجريه و قضائيه  شخص اوست

شاه . نشده است رعايت ظاهری مذهب عمومی بر او تحميل هيچگونه تعهدی جز
  .محور اصلی است که دستگاه زندگی اجتماعی بدور او می گردد

  »فساد اداری  نوشته است« و در جای ديگر زير عنوان 
اين يک نتيجه بارزسيستم اداری و رواج پيشکش است که  بشرح آن پرداختيم زيرا  

. ارندمردان محترم  برای احراز مقامات اتکائی جزعقل ودرايت مقام سلطنت ند
شل بودن بند کيف بستگی يافته فساد وخرابی  ازهمانوقت که ترقی واحرازمقام با

بايد ادارات را فراگيرد ومردان شريف ومحترم ازکارکناره گيری کرده ومنزوی 
رشوه های  شوند حتی اگرشخص محترمی هم بکسب مقامی توفيق يابد دسيسه ها و
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  ...رآورد واز کار برکنارش  داردنهانی حريف هرلحظه ممکن است او را ازپای د
هم اکنون ازکسيکه دراثردردست داشتن قدرت اين مداخل پی در پی وپيشکشی های 

سخن  گفتم اما کشورتنها از ظلم وستم و حرص و طمع . مقررباو منتهی  می گردد
درباريان لطمه نمی بيند بلکه از آنچه که نسبت به مردم  مضايقه می کنند نيزصدمه 

مقدار مخارج برای کارهای عامه المنفعه مثل حقوق لشگريان تأسيس  .می بيند
کارگاههای عمومی ساختمان پلها ومرمت جاده ها ازطرف خزانه سلطنتی مقرر 
می گردد اين وجوه نيزهيچوقت به مصرف حقيقی خود نمی رسد بلکه مقدارکمی 

ب مسئولين از آن جان به سالمت می برد و بقيه در بين راه  پخش می گردد وبجي
دزدی . امور می رود شاه ازجريان امر اطالع ندارد و يا از کشف آن ناتوان است

واختالس بين زيردستان او رواج کامل دارد وبا فقدان نظارت ومسئوليت از طرف 
  .                                                    ً         مقامات باال وعدم انتقاد عمومی مراقبت درکارآنان تقريبا  محال است

يله معشيت گرديده معلوم سته و ووقتی حرص وآز درمحيط اداری تا اين حد رف
است که سيستم موجود تا چه اندازه در قبال هررفورم واصالح اداری مانع ورادع 

می شود اميدواری  ايرانيان که بدون کمک برای نجات و  ايجاد می کند و آشکار
  .رهائی خود تالش می کنند چقدرضعيف است

  
  .را اينطورشرح می دهد» مداخل« لرد کرزن  
  
نچه که برای حفظ مقام يا کسب جاه ومنزلت حتی بيشترازهديه و رشوه اثر آ«  

بخش و مورد عالقه ايرانيان است مداخل يعنی عوض پاداش يا فايده ای که برای 
جبران کمبود مخارج شخصی ضرور است و آن يک مطالبه جابرانه است که 

رمی رود دارای ميليونها صورمختلف دارد واستادی ومهارتی که دردريافت آن بکا
  .تنوع بيشماراست و آنرا يکی ازافتخارات وموجب خرسندی  می شمارند

ممکن است آنرا به  واتسون اين کلمه مهم در زبان انگليسی معادل ندارد اما به نظر
دزدی ومنفعت  - برداشت  - عوض –عايدی متفرقه  - ه و قرينه  کميسيونلتناسب جم

درآمدی است که بصورت نقدی برای بطور کلی مداخل عبارت از. ترجمه کرد
درايران اگر . کمبود مخارج به صورت وعنوانی حتی بزور و جبردريافت  ميگردد

رئيس  و مرئوس  و يا دو نماينده  برای  - هم دو طرف معامله که دهنده و گيرنده 
انجام آن حاضرباشند  بازممکن نيست معامله ای  بدون دخالت يک واسطه که 

البته ممکن است . العمل برای انجام کارمی باشد صورت گيردمدعی دريافت حق 
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گفته  شود که طبيعت بشر درهمه جا يکسان است و يک روش مشابهی درهمه جای 
  .دنيا درتمام ممالک بنام های مختلف رائج است و ايران  نيز مثل سايرجاهاست

چ اين سخن ازبعضی جهات درست است ولی تا آنجا که من اطالع دارم درهي 
  .کشوری مانند ايران اين امرتا به اين حد علنی وبدون خجالت وعمومی نيست

که درنتيجه اين عمل سخاوت و کرم وخدمت مجانی ازمبحث  ممکن است گفته شود
خصائل ملی می گرديده وحرص ومال اندوزی بنهايت درجه رسيده و يک اصل  

  .اخالقی شده است
بانهاست می تواند بشرح مطلب پردازد چون امثله وشواهد بهترازحرفهائی که برز

بنابراين درصددهستم که نشان بدهم چگونه عادت بگرفتن مداخل درتمام مراحل 
  .زندگی ايرانی ها نفوذ يافته واجراء می گردد

يکی « :نويسنده ديگرانگليسی درکتاب تاريخ قاجاريه می نيوسد) Watson ٌ( واتسون
اين کلمه بماسمع ايرانی بسيارخوش  ازعادات مذموم ايرانيها موضوع مداخل است

آيند می باشد مستخدمين دولت  فقط  با مداخل خوشحال می باشند مواجب  و مقرری  
آنها چندان مورد توجه نيست وفقط  مداخل يک شغلی است که تمام حواس آنها را 

  ».بطرف آن شغل جلب  می نمايد
بيگانه دراين کشورشده   بدبختانه دراغلب مواقع پيشرفتهائی که نصيب  مأمورين 

بزور رشوه بوده است و نويسندگان آنها در کتب خود راجع  به اين رويه زشت و 
  .ناپسند  داستانها نوشته اند

  
» تاريخ جنگ های افغانستان« نويسنده انگليسی کتاب ) J.W. Kaye(جان ويليام کی

  :سديشاه  می نو درباره مأموريت سرجان ملکم  نماينده  انگلستان  دردربار فتحعلی
ملکم مأموريت داشت که ازدو طريق با ايران وارد مذاکره شود، اول اينکه سالی  «

. برای مدت سه سال بدولت ايران بدهد )صدهزار روپيه (سه يا چهارلک روپيه
. طريق دوم با دادن رشوه به شاه و وزراء او آنها را با خياالت خود همراه  گرداند

مقصود خويش نائل  هذ نموده درکيسه  پول را باز کرد و بطريق اخيررا اتخا مملک
هراشکالی درتحت تأثير ولمس طالی انگليس بطور معجزه مانندی  از ميان . شد

  ».بر داشته  ميشد
 Sir(ودرجای ديکرراجع  بموفقيت های مأمورديگرانگليسی بنام سرهارفوردجونس 

Harford Jones (می نيوسد:  
          ً                                  جونس تماما  بوسيله رشوه بود چونکه درآن اوقات موفقيت های سرهارفورد « 
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بدون رشوه غيرممکن  بود موفقيت حاصل شود حتی تمام قضايای سياسی 
هرگاه  يکی ازعمال دولت فرانسه  - درايران فقط  بوسيله طال قطع وفصل ميشد

. بايد اخراج شود قيمت اخراج اودرست مثل تعيين قيمت يک اسب خريداری است
  ».است که در آن بدون  صرف پول زياد نمی توان يک قدم  برداشتايران مملکتی 
  :فرانسوی می نويسد )Trezel(ژنرال تره زل 

عيب  کلی اعيان ايران که برطرف کردن  آن مشکل می نمايد حرص ايشان « 
است پول در اين مملکت معبود ملی است بهترين طرح ها اگراندک معارضه با 

  .زير  پا ميرود منفعت فالن وزير داشته باشد
متأسفانه همانطورکه گفته شد بواسطه شيوع اين مرض بين هيئت حاکمه ايران 
نويسندگان خارجی مطالب زيادی دراين باب نوشته ونسبت های ناروائی به ملت 

 البته حاجت به توضيح نيست که منظور –محروم وبدبخت ايران وارد ساخته اند 
همان هيئت حاکمه وآن عده معدود  »رانیاي« نويسندگان خودی وبيگانه ازکلمه

نادرست که هميشه در کارها  دخيل  و واسطه  بوده اند می باشد زيرا دراين بده  و 
  .بستانها آنچه  که بحساب نمی آمده همان توده ملت ايران بوده است

درخاتمه اين بحث بی مناسبت نيست چند مقاله ازچند روزنامه مختلف اروپائی که 
رالدين شاه به چاپ رسيده دراينجا نقل کنم تا خوانندگان اين کتاب به درزمان ناص

ماهيت حکومت ايران درآن دوره بهترآشنا شده ونحوه قضاوت بيگانگان وافکارآنان 
را درباره ايرانی بدانند وبه ببينند اروپائی ها ما را  چگونه می شناختند وبرای 

  ».دنيا چطورمعرفی می کردندمطامع پليد دولت های ظالم و استعماری خود در
ترجمه مقاالت روزنامه های مزبورکه دراينجا يا درقسمت های ديگر اين کتاب  

نقل می گردد توسط  مأمورين ايران دراروپا تهيه ودرهمان زمان به تهران فرستاده 
شده است من متن آن ترجمه رابا عبارات همان روز با مختصری  تغييری که معنی 

  .شود دراينجا مياورمآن بهترمفهوم  
چاپ پطرزبورغ درشماره مورخه ) عصرجديد( » نوی وريميا« رزونامه روسی  

  :ضمن مقاله ای راجع به ايران می نويسد ١٨٨٨نوامبرسال  ٢٧
 ازاخبارنگارطهران درباب امورات ايران کاغذ با فايده رسيده؛ اول کاغذ در« 

اعنوان می کند که دروغ خصوص امورسلطنت وامنای دولت و طبيعت وحالت آنه
] اروپا[گوئی ايشان هميشه دراول مسئله است در نهايت بيشرمی با اهل اروپ 

دروغ می گويند بطوريکه طبيعت ازدروغ آنها منزجرمی شود و اسم آنرا ديپلمات 
يک وقتی يکی از ديپلمات های انگليسی بوزير بزرگ ايران ميرزا آقا . گذاشته اند
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ايشان . چوجه نمی توان بحرف شما اطمينان حاصل کردخان عارض شد که به هي
رف است مگر وقتی صجواب دادند شما اين مسئله را بدانيد هرچه من ميگويم کذب 

که می نويسم تخلف ندارد آنهم نه همه وقت ولی حسن و خوبی شان اين است وقتيی 
وا می کنی که به آنها می گويند تو دروغ می گوئی وگول ميزنی و درمقابل باآنها دع

  ».وسخت ميگوئی نمی رنجند وهمه اهل ايران درنهايت بی باکی دروغ می گويند
با وجود اينکه حالت ايرانيها را ديپلماتهای روس می دانستند که دروغ می گويند 

منفعت خودشان  مالحظه طرفين را کرده بطورخوش درامورات دولتی محض اخذ
ارنکرده سلوک و رفتارمی نمودند اگرچه درمقابل انگليس هابه ديپلمات ايران  اصر

خيلی وقت است آنها ازاين مقدمه منفعت  ميبردند ولی  کارشان را بانجام  نرسانيدند 
  »....بجهة اينکه دولت انگليس نخواست  مبلغ  گزافی از بابت پيشکش آماده  کند

زبورغ به چاپ  رکه بزبان اطريشی درپط) هرولد(روزنامه ديگر روسی بنام 
وضع جديد پولتيک «دريکی از شماره های همان سال خود تحت عنوان . سيده مير

  :»می نويسد» ايران با دولتين انگليس و روس
جميع اهالی اين مملکت اگرچه درسرهرمطلب قسمی  هنه تنها وزراء ايران بلکه کلي

 يادمی کنندباوجود اين براستگوئی وصداقت اعتنائی نداشته بگفته شاعر مشهور
  .روغ مصلحت آميزبه از راست فتنه انگيزاسست عمل می نمايندسعدی د

يک وقتی معمول اين قول سعدی درميان يکنفرديپلمات انگليسی و وزير اول ايران  
اتفاق افتاده بود و ديپلومات مزبورازعدم تحقق حرفهای وزير مزبور بخودش 

اشد من هرچه شکايت کرده بود وزيردرجواب گفته بود که قاعده کليه دردست شما ب
  .می گويم دروغ است وآنچه می نويسم شايد راست باشد ولی نه هميشه

وزيرمزبورميرزا آقاخان صدراعظم بود که خود ايرانيها هم بدروغگوئی او معتقدند 
واو را فضول می ناميدندوحاالهم اکثر رجال دولت ايران او را سرمشق خود قرار 

  .می دهند
که از برای جلب منفعت وبا مداخل با مردمان  درايران فضول کسی را می گويند

متناقض وضد هم راه ودوستی داشته و بدانوسيله ضديت ازهردوطرف مداخل 
فضول عبارت ازشخص بی انصاف ورذلی است که درمقابل رؤسا و . نمايد

زيردستان خود  بزرگان که زورشان ازاوبيشتراست خود را بخاک ميمالد ولی با
دانه رفتارمی کند و بقاعده مالوفه خودهيمشه دروغ می مغرورومتکبر وخود پسن

گويد و از دهنش قول راست در نمی آيد مگر وقتی که حرف دروغ را فراموش 
                                                                       ً    کرده باشد و يا اينکه بهره و صرفه راستگوئی تفوق برمنفعت داشته باشد غالبا  به 
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دم دروغهای خود ازاشعارسعدی و فردوسی شاهد و تصديق می آورد تا درنظرمر
 سر در مثل حرف راست جلوه نمايد و از وزيرگرفته تا فراش بکارهمه می خورد و

          َ                                                                   هرکلمه ، ق سمی ياد می کند تا همه باورش کنند و وقتی که دروغ او را گرفتند بدون  
ُ                      خجالت وانفعال بدروغگوئی خوداعتراف کرده ومی گويدگ ه خوردم درزبان فارسی                                                 

  .برای کلمات ذيل لغت مناسبی وجود نداردبا آنهمه وسعتی که دارد با وجود آن 
  وجدان - حق شناسی  –نادم شدن  –عصمت وعفت  –ناموس  –عرض  - شرف 

معانی اين کلمات در فرنگستان هم کم کم ازميان برداشته می شود نبودن لغات  
مزبور،درزبان ايران دليل است براينکه ايرانيها ازمعانی آنها بکلی بی اطالع 

  .هستند
ا طالبند با آنها با وضع خودشان رفتار شود يعنی به آنها هم دروغ بگويند ايرانيه 

دردروغ گفتن گرفتند با خنده بدروغگوئی  وقتی که يکنفر ايرانی را. وچاپ بزنند
ضه بمثل وخود اعتراف می کند وخجالت هم نميکشد زيرا که با قانون تقابل ومعا

قلب سکه  قلب ميدهد ونه  يکنوع حقی درخود بدروغ گفتن ميداند درعوض پول
بيانات فوق را برای ديپلماتهای  . خود را فريب دهند می داند ونه ديگری را مقبون

قبل ازآنکه از پوليتيک ايران شرح دهم نوشتم تا اينکه . خودمان که درايران هستند
درفرنگستان اظهارتعجب نکنند ازاينکه وزيرايران با شاه ايران بعد ازاينکه بموجب 

ممضی به چيزی تعهد کند می تواند عکس اورا کرده وديپلومات اروپائی را سند 
گول بزند، دراين صورت ديپلومات اروپائی هرقدربا فراست وبا احتياط باشد باز 
درايران باوجود فراهم بودن اسباب پيشرفت کارخودنمی تواند بمقاصدخود برسد 

ازطال در بانکی که اگر طرف مقابل او محيل وموشکاف بوده وکيسه بزرگ پر
  .همان جاست واز  آنجا بوزرای ايران پيشکش های زياد ميفرستد داشته باشد

بتوسط پول که جان و روح ديپلماسی است درتمام ايران ازفراش گرفته  تا وزيراول 
هائيکه  می توان همه چيز را کرد دراين صورت درپيشرفت امورمقاصد ديپلومات

بخصوص که غيراز پول وحيله . نمی تواند باشدهم پول دارند وهم حيله، شکی 
اين امتيازتقويت را وزير مختارانگليس  - تقويتی هم ازجانب دولت درحق آنها بشود 

  .در طهران ازطرف دولت خود در کمال درجه داراست
ديپلوماتهای روسی درايران که تا حال درامورات محوله خود پيشرفتی نداشتند 

لتی اقدامات کرده و درامورداخله ايران مداخله نداشتند ازاين بات بود که بامور دو
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ولی بعکس انگليس ها هيمشه درخيال مداخله بکارها داخله درايران بودند 
  .وبمقصود خودشان رسيدند

اليه برای حصول ردرعهدوزيرمختارراولينسون دولت انگليس ووجهی را که مشا 
ر وزير مختار مزبور دو نتايج اقدامات خود  می خواست نمی داد وبعد ازاحضا

طومسون ونيکولسون به طهران مأمورشدند ولی از مأموريت آنها هم ثمری 
درمقابل پوليتک جوانمردانه روس که سد محکمی بود حاصل نشد تا اينکه ولف 
مأمورشد وبا وضع جديد خود به طهران رسيد گاه بگاه بکنند معنی جوانمردانه را 

دادم ازنيکيهای دولت روس که درعرض پنجاه من به پوليتيک روس صفت قراره ک
دولت روسيه به اينکه تنها  - سال آخر درحق ايرانيها کرده است خوب می فهمند

که ايران با افاغنه کرد به ايران  قوال وفعال کمک کرد بلکه  ١٨٣٧درجنگ سال 
وقتی که انگليسها می خواستند وسط مملکت را بواسطه خليج فارس  ١٨۵٧درسال 

ف انگليس ها خالصی داد واز خيوه رشوند ايران را ازدست و تصمتصرف 
هزارتا هزارتا اسرای ايرانی گرفت و باوطان خود فرستاد و تبريز را درسال 

ازحمله وهجوم اکراد بتوسط جماعت قشونی که درسرحد جلفا داشت حفظ  ١٨٨٠
ايران کرد و به موحب عهد نامه سان اسطفانومحال قطور را از عثمانی ها برای 

  »...گرفت
بعد شرحی راجع به کمک روسها به ايران درباره تصرف کووک تپه و جلوگيری 
ازتراکمه وعدم دخالت درامورايران و دخالت  انگليس ها اينکه به سردورد موند 
ولف وزيرمختارانگليس وعده  سفارت  استانبول را دادند به شرط اينکه به طهران 

د وايران نبايد گول انگليسها را بخورد نوشته رفته سياست روسها را ازبين ببر
  .است

 ١٨٩۴دسامبر ۵چاپ شهربريستول درتاريخ ) وسترن پرس(روزنامه انگليسی  
ضمن مقاله ای راجع بازدياد نفوذ روسها درايران پس ازاشاره به اينکه اين وضع 

بين  قابل دوام نبوده ديريا زود قراردادی برای تقسيم ايران مثل کشور لهستان که
  :همسايگان خود قسمت شده بين روس و انگليس منعقد می گردد نوشته است

پادشاه ايران به هيچوحه پادشاه بی توجه ومالحظه ای نيست ولی مثل « 
اکثرمأمورين ايران ازمسائلی که بفوايد شخصی برميخورد احتياط دارد و اگر بداند 

  .اجتنابی نخواهد داشتکه ازکمک های انگليس درجاده ترقی فوايدی حاصل است 
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درايران ازبزرگ تا کوچک يک ممر درخود پيشکش وتعارف می دانند تا اين  
رسم درميان است  طبقات مختلف بهم اعتنائی ندارند و بيکديگراعتماد نمی کنند 

  .وکارمملکت مختل است
 ١٣١٣ناصرالدين شاه بعدازنيم قرن سلطنت درتاريخ جمعه هفده ماه ذی القعده 

ری درحرم حضرت عبدالعظيم بضرب گلوله ميرزا رضا کرمانی در سن هجری قم
  .سالگی به قتل رسيد  ۶٧

 سطه خرابی کشوروظلم وجوراميرزا رضا دربازپرسی علت اقدام به اينکار را بو 
حکام وشيوع فساد وباالخره وجودهيئت حاکمه خائن بيان می کند وازاينکه امتيازات 

خواهد افتاد نگرانی » مسلمانها بدست اجنبی« لکتزيادی بخارجی ها داده شده و مم
داشته ومعتقد بوده است پادشاهی که پنجاه سال سلطنت کرده ونتيجه کارش خرابی 
و تباهی کشور ورجال مکتبش يک عده اراذل اوباش باشد بايد از بين برود ومی 

  ».چنين شجر را بايد قطع کرد که ديگراين نوع ثمرندهد« گويد
   

  شاه  مرد ضعيف النفسمظفر الدين 
  

آنرا فساد گرفته وهرقسمتش » تا مغز استخوان «بهرحال ناصرالدين شاه کشوری که
بعنوان امتيازدراختياراجانب بود با يک مشت رجال طماع  وبی اطالع و خائن 

  . بجانشين  خود  يعنی مظفرالدين شاه سپرد
ده لوح و ضعيف مظفرالدين شاه نه تنها جربزه وسياست پدررا نداشت بلکه سا

النفس و بی اطالع ومتلون بود واغلب اوقاتش به خواندن نمازهزارقل هوهللا و 
  .شنيدن ذکرمصائب ائمه دين و گريه کردن می گذشت

مرکات مملکت وفروختن بقيه منابع کشورباجانب وامهای گباگروگذاردن »شاه« اين
  .کمرشکن از بيگانگان گرفت ومانند پدرش سه سفربه اروپا رفت

و درباريانش دراروپا مورد تمسخراروپائيان وباعث آبرو » شاه« حرکات کودکانه 
بی حالی اين مرد موجب سر کشی حکام و شدت ظلم  وجور و . ريزی ايران بود
  .خرابی  کشورشد

مرحوم سيد دمحم طباطبائی درهنگام نهضت مشروطيت درنامه ای به مظفر الدين  
  : سديشاه  چنين می نو

رتا مملکت خراب، رعيت پريشان و گدا، دست تعدی حکام و مأمورين اعليحض...«
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بر مال و عرض وجان رعيت دراز، ظلم حکام و مامورين اندازه ندارد از مال 
برند، قوه غضب و شهوتشان به هر چه ميل  رعيت هر قدر ميلشان اقتضا کند می

ها و  و مبل کنند، اين عمارت و حکم کند از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت می
وجوهات و امالک دراندک زمان از کجا تحصيل شده؟ تمام مال رعيت بيچاره 

. اند که اعليحضرت بر حالشان مطلعيد اين ثروت همان فقرای بی مکنت. است
پارسال دخترهای قوچانی . دراندک زمان ازمال رعيت صاحب مکنت و ثروت شدند

ها و ارامنه  گرفته به ترکمن را درعوض سه ری گندم ماليات که نداشتند بدهند
ده هزار رعيت قوچانی از ظلم به خاک روس . عشق آباد به قيمت گزاف فروختند

هزارها رعيت ايران از ظلم حکام و مأمورين به ممالک خارجه . فرار کردند
بيان . ميرند کنند و در ذلت و خواری می هجرت کرده به حمالی و فعلگی گذران می

تمام اين . ظلم ظلمه به اين مختصر عريضه ممکن نيستحال اين مردم را از 
گذارند اعليحضرت مطلع شده در  کنند و نمی قضايا را از اعليحضرت مخفی می

حالت حاليه اين مملکت اگر اصالح نشود عنقريب اين مملکت . مقام چاره برآيد
شود در تواريخ  جزء ممالک خارجه خواهد شد، البته اعليحضرت راضی نمی

 درعهد همايونی ايران ببادرفت،اسالم ضعيف ومسلمين ذليل شدند شودنوشته 
....« )٩(  

  :ويسدنناظم االسالم کرمانی درتاريخ بيداری ايرانيان راجع به مظفرالدين شاه می 
ها حسب العاده ديرينه رسوخ و نفوذ خود را از ايام وليعهدی سخت  روس... «

  خواهی و حريت دی دعوی اصالحدرايام وليعه .درقلب اين پادشاه جای دادند
فرمود، اخبار ناصری هم در تبريز به تشويق شاهانه اشاعت يافت و  پسندی می

. رسيد دخول به ايران بود،درلف پاكت به ايشان می قانون كه ممنوع از
كفايتی ذاتی وعدم جودت طبيعی خصوصا بعد از  ی بی دانشمندان به مالحظه

ی جبنيت اميد خوشبختی به سلطنت ايشان  ن درجه                ّ         طغيان شيخ عبيد   و بروز آ
 .»نداشتند

كن پوك كه دال بر توجهات ملوكانه به اصالحات  خوش درآغاز جلوس سخنان دل«
) ای(رو تا درجه  ازاين. فرمود ويژه نظامی بود، می ملكی و نظام ادارات دولتی، به

زا علی كه مير ١٣١۵ی عامه را مبذول به خودنمود؛ خصوصا در سال  توجه
مطرود و ميرزا علی خان امين الدوله به وزير اعظمی ) امين السلطان(اصغرخان 

 .»ای اميدوار ساخت خواهان را تا اندازه انتخاب شد، اصالح
  متلون المزاج، مسخره و مضحكه لوح، سهل القبول، اين پادشاه زايدالوصف ساده«
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جات خلوت با وزرا  لهامورسلطنت با ميل عم. پسند، بدخلوت و با شرم حضوربود
نژادان و  فطرتان و پست خلوتيان پادشاه گويا ازپست. شد خود غرض اداره می

پادشاه . رو وضع دربار مالعبه بود ازاين. تربيت و بداخالقان انتخاب شده بودند بی
همه تعليم وتربيت دارای هيچ علم نبود وازاطالعات سياسی و تاريخی  شخصا با آن

عاقبت انديشی بينی و رو مآل اين واز بهره بود جهانداری است بیی  وغيره كه الزمه
 .»كرد ، حتی برای خود اخالف خويش هم به خاطرش خطور نمی

ی متصرفه در مهام امور جمهور نبود اگر  چون اين پادشاه را شخصا قوه«
ی  كرد، رشته شد وخلوت اورا صاف و پاك می وزيری كاردان وكافی او رادچارمی

ای از  در عهد اين پادشاه در هيچ شعبه. گسيخت ها از هم نمی ين قسمتامور به ا
. تر گرديد شعبات دولتی و ملكی اصالح نشده بلكه نسبت به ايام پدرش تمام خراب

فروشان داخله و  دست كهنه حكومت عالنيه حراج و القاب و نياشين و فرامين به
و فرامين دولتی يك دفعه  اعتبار دستخط. رسيد ی آشكارا به معرض بيع می خارجه

 .»زايل گرديد
گفت  آنچه را به زبان می: يكی ازمورخين در توصيف اين پادشاه چنين نويسد«

. خيلی مايل به تقليد از پدر بود ولی آن ماده و جودت را نداشت. شد اش خبرنمی كله
شد، درفن توپچيگری  داری راغب معلوم می به تعزيه. نامه هم نوشت يك مسافرت

پرست نبود ولی دماغش مانند  اگرچه مانند جدش دمحم شاه موهوم. مهارت نبود بی
ای  شوق بسيار به گربه داشت و حكايات غريبه. پدر ازخرافات صاف و پاك نبودی

 .»نمايند در اين باب ذكر می
ازاغتصاب اموال رجال و  ی جبان بود اين پادشاه خيلی بذال و منتها درجه«

جبنيت پادشاه عاقبت . نمود فس برخالف پدر، اجتناب میمتمولين مملكت و قتل ن
به حال ايران مفيد واقع گرديد كه به يك جنبش ملی، مشروطيت سلطنت را تسليم 

اين پادشاه عاقبت به خير شد و در آخر عمر جلب نام نيك كرد و محبوب . نمود
 .»القلوب رعايای خويش بلكه عامه نوع خواهان عالم گرديد

تر بود ولو اندكی  به ترقی مملكت هم مايل. تربود ادخود معارف دوستاز تمام اجد«
كه به دلخواه هرگونه  شد، حرفی نداشت مشروط بر اين هم ازاقتدارات او كاسته می

 .»تصرف در خزينه بخواهد بنمايد
هيرمند بود كه ) فيضان رود(در عهد اين پادشاه آنچه رسما از ايران كاسته شد «

سيستان وافغان قطع گرديد و عثمانی هم به دعوی سرحدی  ی سرحدی در تصفيه
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. بحرين علنا خودسر يا زير بار انگليس رفت. به خاك ايران قدری تجاوز نمود
فارس و برخی مقامات نيز در بلوچستان  ی كوچك هم در خليج چند بندر و جزيره

جمله تجديد  امتيازات بسيار مضر به خارجه داد من. از ايران موضوع شد
آهن به روس، بانك آلمان، حفر شوش كهنه برای آثار عتيقه به فرانسه،  امتيازراه

معادن نفت قصر به انگليس و غيره، اگرچه گفتگوی بعضی از اين امتيازات در 
هرگاه . زمان ناصر الدين شاه شد ولی اتمام و اجرايش در عهد اين پادشاه بود

ی روس را به  ستقراض كه پنجهها پوشيده شود، قبول شرايط ا چشم از همه اين
با نيكنامی  ١٣٢۴در سال . جسم ايران جای داد دراضمحالل اين سلطنت كافی بود

  )١٠(.»درون خوش عقيدت ترك جان و جهان فرمود  تمام اين پادشاه صافی
 
 

 وضعيت بارۀ در بريتانيا وزيرمختار دوراند، مورتيمر سر گزارش
  ايران

 

  "مکني تقسيم يهروس با را ايران منافع بايد"
 

، گزارشی در بارۀ ١٨٩٠سرمورتيمردوراند، وزيرمختار بريتانيا درايران دردهه   
وضعيت ايران درحدود ده سال قبل از انقالب مشروطه نوشته است  و نظرش را 

  : در بارۀ اوضاع  آن موقع  ايران اينگونه بررسی کرده است
  ١٨٩۵سپتامبر  ٢٧تهران، 

 ۶٧٠۴شماره : اسناد محرمانه
ن جا که نزديک به يک سال است که درايران هستم بدنيست نظرم را در باره آاز 

بايد انجام شرايط کنونی کشور و همچنين درباره آنچه که برای بهبود وضع خودمان 
 .بدهيم بنويسم

مان درتهران که اطالعات قابل توجهی  چندی قبل من ازسرهنگ پيکو، آتاشه نظامی
ستم تا سازمان اداری کشوررا بررسی کرده و همه اطالعاتی درباره ايران داردخوا

شماری از مقاالت جالب او را ضميمه اين . آوری کرده برای من بفرستد را که جمع
اند،   های سرهنگ پيکو در وجه عمده درست به گمان من داده. ام گزارش کرده

 کند بت میاگرچه هيچ دورنمايی وجود ندارد که اصالحات جدی که او از آنها صح
من همچنين گزارشی از نواب . با ارزشند اگرچه پيشنهادهايش بسيار. انجام بگيرد
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خان، منشی بخش شرق شناسی را درباره درآمدهای کشور و يادداشتی  حسن علی
اين مقاالت و همچنين . ام درباره شخصيت صدراعظم را هم ضميمه کرده

خلی ايران و همچنين روابط های نمايندگان پيش ازمن درباره شرايط دا گزارش
دهند که مرا از بررسی جزئيات شرايطی که در آن  خارجی آن اطالعات زيادی می

درخصوص هرطرحی که داشته باشم فقط کافی است که من . کند نيازمی هستم بی
 .های اصلی را رديف کنم داده

ط ترديدی نيست که اگر براساس معيارهای اروپايی بخواهيم قضاوت کنيم، شراي
حکومت اياالت و مقامات باالی دولتی به . داخلی ايران اصال رضايت بخش نيست

طور منظم ازطرف شاه به کسی که بيشترين پول را بپردازد برای مدت کوتاه 
کنند و اداره امور به شدت  به همين خاطر، کشور را غارت می. شود فروخته می

از سوی حکمرانان محلی دولت مرکزی ضعيف است ونه فقط . سازمان نيافته است
شود که قدرت شان بسيار بيشتر از آن  بلکه از سوی روحانيون هم ناديده گرفته می

وضعيت مالی بسيار نامنظم و مغشوش است و در طول سه سال . است که بايد باشد
بخش قابل توجهی از . ليره استرلينگ بود ۵٠٠٠٠گذشته ميزان کسری ساالنه 
کنند، پرداخت نشده  های دولتی کار می در ديگر بخشحقوق سربازان و کسانی که 

ارتش در ايران گروهی از مردمان فاقد ارزشند که نه سالح شان کار . مانده است
در کشور هيچ گونه دادگاه عدل قابل اعتمادی . کند ونه چيزی به اسم نظم دارند می

ت با مانع ای وجود ندارد ودرنتيجه گسترش تجارت به شد عمال جاده. وجود ندارد
های مسی که به شدت به ضررفقراست  ای ازپول سرانجام، سيل واره. رو است روبه

. هايی برای نان هستيم کشور را فراگرفته است و در بسياری ازمناطق شاهد شورش
عرضگی شاه عامل مهمی  درميان عوامل عمده اين وضعيت، حرص و آز و بی

های عمومی دولت  ستن از بودجه شاخهتقاضای دائمی شاه برای پول فقط با کا. است
  )١( .تواند برآورد شود می

قبل از اينکه تهران . اند گيرد متنوع و گاه عجيب هايی که شاه از مردم پول می شيوه
را در ماه مه گذشته ترک کنم بارها او را در سفرهای دورواطراف تهران همراهی 

» پيشکش «گرفت بايد  یهر آدم سرشناسی که مورد تفقدشاه قرار م. کرده بودم
اگر شاه برای شکار . شد ليره استرلينگ می ٢٠٠تا  ۵٠داد که معموال بين  می

انداخت که اغلب اينگونه بود، کسانی که دور و بر او  قوچ کوهی خوب تير می
های طال را به نشانه ستايش خويش تقديم  ای انباشته از سکه بودند بايد کيسه

نج بسيار عالقه دارد و اغلب هم برسر دو يا سه سکه شاه به بازی شطر. کردند می
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بزرگان حکومتی هميشه بازی را . کند طال با بزرگان حکومتی شطرنج بازی می
شود که مدتی پيش که  گفته می. زند های طال را به جيب می بازند و شاه هم سکه می

ی ای محقر درپا برای شکار رفته و گرفتار برف سختی شده بود شبی در خانه
صبح هنگام ترک خانه محقر از صاحبخانه پرسيد که چه . ای سرکرد تپه
) ليره ۵حدودا (سکه امپريال روسی  ۶صاحبخانه هم . دهد به شاه می» پيشکشی«

البته شاه تنها کسی نيست که از اين . داد که شاه با خود برد» پيشکش«به شاه 
رد و اجازه داده که ايالت وليعهد او آدمی است که شخصيت ضعيفی دا .کند کارها می

ظل السلطان هم اجازه داده است که . آذربايجان به طرز خطرناکی بد اداره شود
نظمی نقش نداشته  نظمی درجنوب همه جا گير بشود، البته اگر خودش در اين بی بی

ترين پسر شاه، نايب السلطنه که فرمانده کل قشون است به  سومين و محبوب. باشد
. چاپد شود يعنی از رفاه آنها غفلت کرده و آنها را می ثروتمند میهزينه سربازان 

صدراعظم هم همه کارهای دولت را دردست خويش گرفته است که قادربه 
اگرچه در مديريت شاه و در مبارزه با دشمنان متعددش بسيار . انجامشان هم نيست

به . هی نداردد قابليت است و قدرت سازمان هوشمند است ولی برای اداره امور بی
کوشد همه کارها را خودش انجام بدهد و نتيجه اينکه  کند و می هيچ کس اعتماد نمی

اند و صدراعظم هم زيادی  بسياری از ادارات عمومی عمال به حالت تعطيل درآمده
  ) ٢(.شود سرش شلوغ است و مملکت هم بدون هيچ روشمندی و با شلختگی اداره می

کيف سياه چرمی است که هرنامه يا تلگرامی که به اداره صدراعظم به واقع يک 
درباره هر موضوعی که تصورش را بکنيد به . کند رسد را در آن انبار می او می

نويسند و به همين خاطر اين کيف هميشه از زيادی نامه و  صدراعظم نامه می
در آورد و  گاه و بيگاه نامه يا تلگرامی را از کيف در می. ترکد تلگرام دارد می

آيد ديگر  همين که نامه از کيف در می. کند پيوند با آنها دستور اجرايی صادر می
عرضگی دو  قابليتی و بی بی. شود شود و به احتمال زياد مفقود می فراموش می

تازه همه . کنند غيرقابل توصيف است اش کار می نفری که به عنوان منشی
ها گذشته، تمرکز  از اين. دهند مکاتبات مهم دولت ايران را هم اينها جواب می

چون همه . های ديگری هم دامن زده است قدرت در دست صدراعظم به مصيبت
چيز در دست اوست او از همه اين منابع، درآمد دارد و به همين خاطردرآمد 

هر کدام از اين . هزار ليره استرلينگ است ١٠٠هزار تا  ٧٠ساالنه او بين
د باعث خواهد که صدراعظم بخشی از درآمد های اداری اگر برطرف شو کمبود

صدراعظم مدعی است که درآمد مقامات متعددی که دارد . خود را از دست بدهد
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شود که حتی اگر راست هم بگويد،  نصيب فاميالن و بستگان و زيردستان او می
متاسفم اعالم کنم که يکی از موانع جدی اصالحات در . کند تفاوت چندانی ايجاد نمی

در نهايت بايد بگويم که ضعف کسانی که اکنون در قدرتند . صدراعظم است ايران
اداره مملکت نه تنها در حال حاضر بلکه . تنها دليل شرايط نامطلوب کنونی نيست

ای که به ذهن يک مامور ايرانی  اولين ايده. ها به شدت فاسد بوده است برای نسل
ت که شيوه کار شاه و ديگران ترديدی نيس. رسد، درآمدهای نامشروع او است می

موجب تشديد فساد ] دهند ولی نمی[های خوبی به دست بدهند،  که بايد نمونه
شود ولی شاه و قدرتمندان ديگر اين وضعيت کامال فاسد کنونی را به وجود  می

ها نهفته  هايش به طور خيلی عمقی در شخصيت ملی ايرانی ريشه. اند نياورده
ها متوجه شده است که وزير پست، پسر  گفت که تازگیصدراعظم به من می . است

. دزدد اند، می کند با ارزش های پستی که فکر می رييس هيات دولت،شخصا از بسته
خندد و  تواند بکند چون رييس هيات به کارهای پسرش می صدراعظم کاری نمی

شان، من  قدرتمندتر از آن است که بتوان به او حمله کرد و اما از غير اعتماد بودن
ام که به  با هيچ سياستمدار ايرانی تاکنون درباره سياستمدار ديگری صحبت نکرده

 )٣(.من نگفته باشد، تو هرگز نبايد به حرف آن سياستمداراعتماد بکنی
پرستی با فريب  وطن. هيچ وطن دوستی که برآن اساس بتوان کار کرد، وجود ندارد

ها به ديگران به ديده تحقير  ايرانیشود تا  ملی جايگزين شده است که موجب می
ترين منافع  شود تا برای بهبود وضعيت درايران از کوچک بنگرند، ولی باعث نمی

توان منکر شد که وضع داخلی ايران اصال  به طور کلی، نمی. شخصی خود بگذرند
 .بخش نيست رضايت

اع دورنمای مناسبات ايران با قدرت خارجی از نظر ما رضايت بخش تراز اوض
تواند  اگرچه ايران آنقدرضعيف و نااليق است که هر متجاوزی می. اش نيست داخلی

ها به استثنای يکی، زبان تهورآميز و  به او زور بگويد ولی در برابر ديگر قدرت
ايران اگرچه به مرزهای کالت، افغانستان و ترکيه تجاوز . گيرد ای به کار می آمرانه

خوب انگلستان آن قدر کامل است که اغلب به اش به طبيعت  کند ولی تکيه می
سری   دهدتا بانمايندگان مابا غفلت و حتی در مواقعی با چنان سبک خودش اجازه می

 .احترامی و تحقير نيست وجلفی برخورد کند که کمتر از بی
فشار روسيه . برخوردش با روسيه از سوی ديگر، همراه با احترام و واهمه است

کند و تقريبا ترديدی  ی خود از قفقاز تا مشهد احساس میرا روی مرزهای شمال
تقريبا همه . ندارد که اياالت شمالی سرانجام به سلطه حکومت تزاری درخواهند آمد
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اند و حتی پايتخت کشور هم در شمال واقع است و  مردان قدرتمند در دولت، شمالی
ه طور دائمی از شاه ودولت او تقريبا ب. ها تاثيردارد اين دو مهم روی سياست

در واقع ترديدی . گيرند نزديکی خود به روسيه واهمه دارند و مورد ستم قرار می
نيست که نفوذ روسيه در تهران غالب است و متاسفم اضافه کنم که اين نفوذ در 

بايد اضافه کنم که اعتقاد عمومی براين است که نفوذ . تناقض با نفوذ ما قراردارد
شود هر کوششی برای اصالح و پيشرفت  زونی اعمال میروسيه که به طور روزاف

کند يعنی جلوی هرچه که باعث  در ايران را خنثی کرده و در برابرش کارشکنی می
 .گيرد شود را می قدرتمند شدن و جلوگيری از اين روند قهقرايی کشور می

ايران اين يکی از آن مواردی است که بايد بپذيريم که چه در پيوند با شرايط داخلی 
های خارجی، ما در وضع نامناسبی هستيم  و چه دررابطه با مناسبات ايران با قدرت

گويد که  صدراعظم هروقت که خيلی افسرده باشد، می. و بايد در فکر چاره باشيم
با اين همه، بايد درباره . ای هيچ جرقه نوری نيست هيچ اميدی نيست ودر هيچ گوشه

در صفحات ديگر از آن رويه ديگر که مايه احتمال بهبود هم سخن گفت و من 
 .اميدواری است هم سخن خواهم گفت

درابتدای امر، بايد بگويم که درخصوص وضعيت داخلی ايران، که آشفتگی 
اين حقيقت . ای ندارد سازمانی در آن موجود است به خودی خود طبيعت نااميدکننده

ت ولی هنوزبه صورتی که نظر اروپايی ما، هيچ چيزی برسرجايش نيس دارد که از 
اين را هم بگويم که من مطمئن نيستم که در . غيرقابل اصالح باشد درنيامده است

. تر باشد مقايسه با وضعيت عادی دريک دولت آسيايی، وضع ايران خيلی آشفته
. های قابل توجهی حاصل شده است ها در بيست سال گذشته پيشرفت دربعضی زمينه

. ش يافته و يک نظام منظم پست و تلگراف ايجاد شده استبرای مثال، تجارت افزاي
من . اگر با معيارهای آسيايی اوضاع را بسنجيم ايران در واقع، خيلی عقب نيست

ام ولی وقتی  تر از اوضاع ايران ديده در اياالت هندوستان اوضاعی به مراتب وخيم
ود پيدا کرد دولت هندوستان کنترل اوضاع را دردست گرفت، شرايط به سرعت بهب

اگرچه وضعيت مالی بسيار وخيم است ولی ايران منابع . و اقتصاد رونق گرفت
اين وضعيت اساس خيلی چيزها . طبيعی زيادی دارد و عمال هيچ قرضی ندارد

دهی در طول چند سال، اگر از سوی شاه  است و يک مدير قابل با قدرت سازمان
ايران را به صورت يک کشورموفقی تواند  حمايت شده وآزادی عمل داشته باشد می

. شنو هستند هايی که دارند بسيار هوشمند و حرف مردم با همه ضعف. در بياورد
باشند و طبيعت تنبل و دلپسندشان  دانند،می آنها مطيع شاه که اورا اولين شاه جهان می
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حتی در ايران . و اينکه متحجر و فناتيک نيستند مديريت برآنها بسيار آسان است
افتد برخالف ديگر کشورها خيلی جدی و اساسی  بود مالی که هر ساله اتفاق میکم

نظمی در پرداخت حقوق عادت دارند و حقوق و مزد هم  تقريبا همگان به بی. نيست
چه حقوق باشد و چه نباشد، . به نسبت بخش ناچيزی از درآمد يک ايرانی است

کند  ض زندگی میسربازش باقر.گذرد زندگی يک ايرانی به يک نحوی می
بخش قابل توجهی از کمبود . کنند های گوناگون زندگی می وکارمندانش هم با اخاذی

وقتی خزانه خالی . مالی به خاطروجود يک ليست طوالنی بازنشستگان است
در واقع يک امتياز است تا [)۴(.باشد،حقوق تقاعد،که بودنش از نبودش بهتراست

ه با پرداخت حقوق تقاعد يک ساله به شاه، شود ک اينکه چيز بدی باشد گفته می
شاه پول نقد را . کننده برای همه عمر حقوق تقاعد دريافت خواهد کرد پرداخت

چند هفته پيش . داری هم مسوول پرداخت حقوق تقاعد است کند و خزانه دريافت می
ليره به شاه پرداخته بود، برای همه عمر حقوق تقاعدی معادل  ١۵٠شخصی که 

به طورکلی اگرچه وضعيت کلی ايران به يقين خيلی .] ه درسال گرفتلير ٢٠٠
خطرناک است ولی به عقيده من، واقعا نااميدکننده نيست يعنی آن گونه نيست که 

ها را به خودشان واگذاريم، به  اگر ايرانی. سريعا به خاطر عوامل داخلی فروبپاشد
شان ادامه خواهند  نظم و شلخته ها همچنان به همين زندگی بی احتمال زياد برای نسل

تواند کشور را به صورتی که  داد و انجام يک سری اصالحات خيلی متوسط می
 .مورد نياز است بهبود بخشد
ترين نفوذ خارجی در تهران است و اگرچه باورعمومی  اگرچه نفوذروسيه با قدرت

ن کار ای دارد برای نابودی ايرا براين است که روسيه به طور ناجوانمردانه
ولی درعين حال کامال مشهود  - البته من هيچ سندی دراين راستا ندارم - کند می

توان با اعتماد قابل  می. است که نفوذ روسيه منحصربه فرد و نامحدود نيست
توجهی درايران ندارد ولی نفوذ  توجهی گفت که هيچ کشور اروپايی ديگر نفوذ قابل

با توجه به موقعيت جغرافيايی روسيه،  .انگلستان بدون ترديد بسيارچشمگير است
شوم که چگونه است که نفوذ ما دراين کشوراين همه زياد  من گاه متعجب می

های  ايم ولی ارتباطات ما با ايران برای سال تفاوت عمل کرده اگرچه گاه بی. است
متمادی کافی بود تا از تجاوز به سرزمين ايران جلوگيری شود و جلوی اضمحالل 

ها به خوبی اين مسائل را  کنم که ايرانی ايران را بگيريم و فکر می استقالل
های  ها خيلی دلشان برای نسيم کوهستانی و دشت هر چند که روس. دانند می

اندکه خط مرز  ولی ناچار شده رود ضعف می خراسان غش و خيز حاصل
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ان درعمل، مرزهای اير. شان در آسيا را از يک صحرای شنی بگذرانند  پيشروی
کنم بايد اذعان کنم که اين به خاطر  من فکر می. سال پيش بود٧٠همان است که

ها برای قدرت بريتانيا قائل هستند و مردم اينجا نيز اين  احترامی است که روس
ايم وبايد  هايی را از دست داده ترديدی نيست که ما فرصت. دانند واقعيت را می

دولت ايران از ما انتظار دارد که در برابر تربوده باشيم ولی  ازآنچه که هستيم قوی
ها نيز همچنان دو دلند که در پيوند  ها ازآنها حمايت کنيم و روس زورگويی روس

کنم که  در نتيجه من فکر نمی. با اين کشور کاری نکنند که باعث رنجش ما بشود
از  ما بايد از ميزان نفوذ خود در ايران ناراضی بوده و نگران يک حرکت ناگهانی

 .سوی روسيه عليه ايران باشيم
عالمت ] ناصرالدين شاه[گرچه ممکن است نظرمن نادرست باشد ومرگ شاه فعلی 

روسيه پيشروی کرده  - کنند بينی می ها چنين پيش همان طور که خيلی - الزم رابدهد
ولی من . الحمايه خود ايجاد کند يا بعضی از اياالت را غصب کند و يک کشور تحت

درحال حاضر، به گمان من . رم فکر کنم که روسيه چنين خياالتی دارددليلی ندا
اش در  ماموران مرزی. های خودش در آسيا آگاهی دارد روسيه به خوبی به ضعف

های  اند، ولی درعين حال روسيه درباره سرزمين آميز و خشن نگرش شان اغراق
روسيه کامال  آسيای ميانه به شدت نگران است و من بر اين باورم که نگرانی

بيند نيروهای ناچيز و  نگرد، آنچه روسيه می وقتی به آسيای ميانه می. طبيعی است
بسيار پراکنده او است که باجمعيتی محاصره شده است که خلق و خوی شان 

بيند با نيروهای برترو بيشتر، که با سالح و  به عوض مارا می. مشکوک است
ها ميليون جمعيت جنگجو را بسيج  انيم دهتو العاده زياد که می عرضه منابع فوق

توانند به  ها نمی نماييم آن هم نيروهايی که قابل اعتماد ما هم هستند به عوض روس
توسعۀ  سياسی دراروپا، که پی آمدهای آن را اين . ها اعتماد کنند ها وترکمن ازبک

، ولی جا نمی توان ياد کرد، ممکن است هرلحظه روس ها رابه جنگ ما  برانگيزد
اگر براساس رفتارشان درچند سال گدشته کنم، بايد بگويم که به گمانم روسيه، همان 

حتی ازايران، که آن جا . بلکه بيش ازآن؛ ازما بيم دارد –قدرکه ما از آن می ترسيم 
احساسات  سربازنداريم، می توانيم يا اندکی تحريک عاقالنه درمرزهای ترکمن ها،

ً                    ازاين پس، فرضت  اگرجنگ کريمه وجنگ . رانگيزيمازدريای خزرتا مرو  ب را              
وبتواند تمام توانش را صرف شرق کند، وپيشروی های اخيرش  - ترکيه چنين کرد

 درحال حاضر،. را تحکيم بخشد، بعيد نيست برای ما هم درآسيا دردسردرست کند
 ،درست باشد واگراين نظر. داشته باشد به نظرنمی رسدکه روسيه تمايلی به اين کار
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  .دليلی ندارد که روسيه برای برهم زدن وضعيت فعلی ايران کار خاصی بکند
                ً                                                       اگر اوضاع تقريبا  به همين  صورت باشد که می گويم،  نتيجۀ  کلی اين است که 
اوضاع داخلی ايران رضايت بخش نيست وتا حدودی هم خطرناک است 

نی نيست؛ چون ولی از بابت هيچ يک ازاين ها نگرا. وبسيارتحت نفوذ روسيه است
ايران اگربه حال خود رها شود، می تواند مدت ها يکپارچه باقی بماند وبه نظرنمی 

  .                                         ّ                                  آيد روسيه  بخواهد کاری کنئ که در گيری جد  است  با ما را به دنبال داشته باشد
فقط وضع فعلی را خفظ، بلکه  پرسش بعد اين که چه قدم هايی بايد برداريم تا نه 

و در برابر  رابر خطرات احتمالی آينده هم بتوانيم از خود دفاع کنيمبهتر کنيم و در ب
ازاين نکته درمی گذرم که آيا . خطرات احتمالی آينده هم بتوانيم ازخود دفاع کنيم

ن  اع به هماممکن است کسی بگويد که اوض.     ً                       اصوال  بايد قدمی برداشت يا نه
ن چه که به دست آورده                                 ً              صورتی که هست، مناسب است و ما عمال  چيزی فراترازآ

  .نمی خواهيم؛ ولی من با اين نظر مخالفماو ايم از 
موقعيت ما درايران به عنوان مانعی در برابر توسعه طلبی روسيه، در کل  چندان   

واگر حواسمان جمع نباشد و از . ن خوبی که بايد باشد نيستآبد نيست  ولی به 
اگرايران ورشکست . بدتر شود فرصت ها استفاده نکنيم، بعيد نيست آنچه هست

اهد شد و به وبی نظمی واغتشاش شود، شرايط به سرعت وخيم خ شود يا گرفتار
به عالوه، ما بايد به ايران  . روسيه اين بهانه ومشروعيت را خواهد دادکه مداخله کند

ناکفته  روشن است که اين نظر، وضع . ت خود بنگريمربه عنوان بازاری برای تجا
  .خيلی مانده تا مطلوب  شود فعلی هنوز

اولين کاری که بايد کرد، ايجاد تغييری اساسی درسياست هايی است که مورد 
اگر روسيه نخواهد جدی دراوضاع داخلی .حمايت سر هنری درموند وولف بود

ايران خرابکاری کند، به نظرممکن می آيدکه سعی کنيم با روسيه برسرايران به 
اين کشوربا آن  عهترک برای تجديد سازماندهی و توستوافق برسيم ودراقدامات مش

دولت   در حال حاضر،. چنين طرحی به نظرخيلی جذاب است. ها همکاری کنيم
توانند کار  کدام نمی اندازد ودرنتيجه هيچ ايران، روسيه وانگليس را به جان هم می

اگرروسيه . شود وتوسعه نايافته مانده است اداره می زيادی ازپيش ببرند و ايران بد
توانيم آسيا را بين  وانگليس به هم نزديک شوند وبا يکديگر همکاری کنند، ما می

خواهيم درايران  خودمان تقسيم کنيم وبدون کوچکترين مشکلی هرکاری که می
ات مقاومت ناپذيرمی شود و حخواستۀ مشترک ما و روس ها برای اصال. بکنيم

يک وام ضمانت شده، به ميزانی  که . بعيد  است مقاومتی دربرابرآن صورت گيرد
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برای سازماندهی وضعيت مالی و احداث کارخانه های دولتی کافی باشد، به آسانی 
می تواند تأمين شود وبعد، می توانيم ميزانی که برای ساماندهی وضعيت مالی 
واحداث کارخانه های دولتی کافی باشد، به آسانی می تواند تأمين شود و بعد، می 

ايران را با ارتباطات زمينی وآبی توسعه دهيم، زمين های زير کشت را  توانيم
ايران . گسترش بدهيم تا درآمد دولت افزايش يابد واز نظرتجاری پيشرفت کند

امتيازات طبيعی فراوان دارد واز بسياری جهات همين حاال هم خوب است، طوری 
تمربرسرچند نکته اعمال اندکی فشارمس. که مداخله در جزئيات آن الزم نيست
ايران را ظرف تنها  - اگرمتحد عمل کنند –اساسی ازسوی نمايندگان روس وانگليس

                                                                    ً چند سال به کشوری بدون بدهی، درحال توسعه، ودرگذارزمان، به کشوری نسبتا  
دراين صورت، هم انگليس وهم روسيه منافع بازرگانی  )۵(.ثروتمند تبديل خواهدکرد

ال اين جاست  که آيا روسيه با چنين طرحی موافقت زيادی کسب می کنند ولی سئو
خواهد کرد يا نه وحتی اگر موافقت کند، آيا می توان چنين طرحی را بدون اختالف 

امکان دارد که اگر اين . نظرودرگيری به پايان برد؟ اين به نظرم نامحتمل است
قالب بخشی                                                    ً            طرح را به روسيه پيشنهاد کنيم، آن ها بپذيرند؛ مخصوصا  اگرآن را در

ازبرنامه ای بزرگ تربرای رسيدن به يک تفاهم عمومی درباب روابطمان درآسيا 
هم ممکن است که اگرچنين پيشنهادی بکنيم، روسيه  دهينآالبته . ارائه کنيم

ازهمکاری با ما برای نجات ايران از هرج مرج وفرو پاشی احتمالی خود داری 
حداقل منفعت اين طرح . ن گسترش دهدتجارت سودآورش را با ايرا درمقابل،. کند

با اين همه، مطمئن  . اين است که روس ها را ناچارمی کنيم دستشان را رو کنند
به اعتقاد من،  روس ها  طرح  ما را ناديده می . نيستم که بايد اين کاررا بکنيم يا نه

 گيرند ومی کوشندبا بدگويی ازما پيش شاه ودولتمردانش، که همگی می خواهند
.  ضع کنونی برقراربماند، ازاوضاع به نفع خود و به ضررما بهره برداری کنندو

حتی اگر روسيه با اين طرح موافقت کند، دير يا زود، به ما خيانت می کند و ما 
رابه حال خود رها می کند تا باراين اصالحات نا خوشايند را به تنهايی به دوش  

راه ما از راه  روس ها  . الفت خواهد کردبکشيم و خودش هم، در نهان، با آن ها  مخ
، ما ازاين که سعی کرديم  با روس ها همکاری کننيم، پشيمان  مجداست وسرانجا

روسيه ممکن است با ما برسرتقسيم ايران به توافق برسد ولی فکر .  خواهيم بود
  .نمی کنم که روس ها با ما برای بازسازی واحيای ايران کمک مهمی بکنند

خاطرداشت که فشارروسيه و انگليس برايران، به شيوه ای که ذکرشد ، بايد به 
هرگونه روحيۀ  استقالل طلبی درايران را ازبين می برد و ايران عادت می کند که 
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اين به نظر من درس خطرناکی است که . با همچون دولتی دست نشانده رفتارکنند
  .می توانيم به ايران بدهيم

جذاب به نظربرسد، فکر نمی کنم اميدزيادی به  با اين همه، هرچنداين طرح
البته اين فقط نظر من است وشايد بهترباشد که نظر دولت  روسيه  . موفقتيش باشد

  .را دربارۀ  اصول  اين طرح جويا شويم
نمايندۀ روسيه . دربارۀ نظرنمايندۀ روسيه درتهران نخواستيم چيزی بگويم 

بی است ولی خيلی محتاط و کم حرف  دم خيلی خوآدی بوتزوف، . درتهران، ام
نم که او خود را به هيچ نظری متعهد نخواهد کرد و فکرمی کنم مئ      ً   تقريبا  مط. است

چند بارسعی . حتی اگردستور بدهيد که نظرش را بپرسم، دردی دوا نخواهد شد
دوستانه، دربارۀ مسائل ايران صحبت کنم ولی به نظرمی رسد که از  کردم با او،

  .با من  دراين باره واهمه  دارد  صحبت  کردن
اگرنتيجه اين باشد که نخواهيم همراه روسيه  در احيای ايران بکوشيم، بالفاصله 

ازهمين . با اين پرسش رو به  رو خواهيم شد که به تنهايی چه می خواهيم بکنيم
آغاز، به گمان  من، بايد اين ايده را کنار  بگذاريم که دست روسيه را کوتاه کنيم 

اين واقعيت دارد که اسالم . يا ضعيفش کنيم وخودمان تسلط انحصاری پيدا کنيم
اگربتوان کشورهای عمدۀ اسالمی را که هنوزاستقالل . هنوز نيرويی زنده است

خود را حفظ کرده اند، به منافع اتحاد بايکديگردربرابرقدرت هايی که همۀ آن ها 
ميليون هندی مسلمان  ۶٠ريتانيا، بامی کنند، متقاعد کرد، در آن صورت ب تهديد را

خود، رهبر طبيعی چنين اتحادی خواهد بود که می تواند بخش های جنوبی آسيا را 
 رتا پنجاب حفظ کند ودراين راستا، ازحمايت همۀ کشورهای برخورداروسفوازب

وقتی درکابل بودم، اميراغلب ازاختالفات مرگبارقدرت های مسلمان . خواهد بود
اين قدرت ها زيادی با هم اختالف دارند وخود خواه ترازآن اند که  غصه دار بود؛

با توجه به منافع . شايد بد هم نيست که چنين است. برای هدفی نهايی متحد شوند
  .        ً                                                              مااحتماال  دورانديشانه نيست اسالم مستقل حتی اگرممکن بود، خيلی قدرتمند شود

بسيار بعيد است  –حتمل است                  ً  که به گمان من کامال  م –اگراين ترکيب شکست خورد
که بتوانيم نفوذ روسيه درايران را پايان دهيم وکشوررا تحت نفوذ کامل سياسی 

  .             ً                                 به گمانم، فعال  بايد به دنبال اهداف کوچک ترباشيم. خود درآورديم
غيراز روسيه، بتوان کارزيادی برای  فکرنمی کنم با همراهی کشورهای ديگر،

زيک سو، هرقدرسرمايۀ خارجی بيش تربه ايران ا. بهبود اوضاع درايران  کرد
عواملی ازاين دست باعث تحکيم موقعيت کشور وجلب توجه اروپا . بيايد بهتراست
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خارجی جذب کند  هخواهد بود؛ ولی ايران درموقعيتی نيست که بتواند سرماي
 وتازمانی که اين وضع اصالح نشود، ملل خارجی در بارۀ ايران خود را به درد

من رفتارنمايندگان آلمانی، اتريشی وبلژيکی ساکن تهران را . هند انداختسر نخوا
                                                                     ً بسياردوستانه ديدم و درمواردی هم ازهمراهی شان برخورداربوده ام، ولی عمال  

ما بايد برای انجام . فکرمی کنم روسيه وانگليس تنها قدرت های مطرح درتهران اند
  .هرکاری دراين جا به خودمان متکی باشيم

ن طورکه يکی ازنمايندگان فرانسوی درتهران، باراول که به اينجا آمده بوددم، هما 
شما وروس هابا هم بازی می کنيد و بقيۀ  ما فقط  امتيازات  طرفين  « :به من گفت

  ».را می شماريم
حال که اوضاع چنين است، به گمانم بايد دست ازاصالحات عمومی وکلی بکشيم و 

بعضی اصالحات اداری را می . و درحال توسعه بسازيمايران را کشوری قانونمند 
شود به تدريج اجرا کرد ولی کار ساده ای نيست؛ حتی اگر روس هابا ما مخالفت 

البته هراصالحاتی به ضرر قدرتمندان ومنافع آنها خواهد بود و درايران کسی .نکنند
  .              ً                                   نيست که حقيقتا  وطن پرست وخواهان بهبود اوضاع  باشد

دوست بزرگ . فروش حکومت منشأ ستم گری های بی حساب است برای مثال،
                   ً                                                   ما، فرمانفرما اخيرا  به حکومت  کرمان  منصوب  شده است برای اين منصب، او 

ليره به صدراعظم و مبالغی کمتر از اين به چند  ٢٠٠٠ليره به شاه و  ١٠٠٠٠
 تن ديگر پرداخته است و اگر خواست منصبش يک سال ديگر تمديد شود، سال

می گويند . بار ديگر را بپردازد –و چه بسا بيش ازاين  - بايست همين مبلغ می  آينده
مردم را سخت تحت فشار قرار داده است تا اين مبالغ  را باز ستاند و همچنين 

. های ديگرهم اوضاع همين است ردر شه. ماليات های دولتی را جمع آوری کند
به مقامات و ناديده گرفتن شرايطی که بنابراين، حمايت از پرداخت حقوق  مناسب 

شاه و صدراعظم در تداوم آن منافع عظيمی دارند  بيهوده است درخواست 
مشترک و آمرانۀ انگليس و روسيه کم ترين کاری است که برای پايان  بخشيدن 

ليره  و  ١٠٠, ٠٠٠شاه ازاين بابت شايد  سالی . ن وضعيت  الزم استيبه ا
  .ليره به جيب  می زند  ٢٠, ٠٠٠تا  ١٠ ,٠٠٠صدراعظم  هم سالی 
ارتش منظم از نيازهای اوليۀ ايران است تا ازاقتدار دولت : مثال ديگری می زنم

اما هر کوششی برای اصالح ارتش، موجب ناراحتی پسرمحبوب شاه . حمايت کند
است؛که هرسال ازتأخيردر پرداخت حقوق سربازان وبه جيب زدن بودجۀ اونيفورم 

بنابراين، اگربر پرداخت منظم حقوق سربازان . ها، درآمد هنگفتی داردوسالح آن 
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شارنخواهد آورد و روس ها هم که  با پسر شاه روابط فاصرارکنيم، شاه  برپسرش 
  .                    ً                     دوستانه دارند احتماال  از او حمايت خواهدکرد

که به واقع دردسرهای » پول سياه« يا ضرب بيش ازحد سکه، يا به قول ايرانی ها
دليلی که برای ادامۀ اين وضع . دی دارد و بعيد نيست به مشکلی جدی تبديل شودزيا

که شاه برای واگذارکردن » پيشکشی« نامطلوب می آورند، اين است که با پرداخت 
ضرب سکۀ  نقره   –ليره    ٢۶ ٠٠٠سالی   –امتيازضرب سکه طلب کرده است 

يچيده تر می شود اگردرنظر به نظرم حق باآنهاست و اوضاع  پ. ديگرسودآورنيست
داشته باشيد که پيمانکار اصلی ضرب سکه خود صدراعظم است که  به من گاليه 

  .می کرد که ظلم شاه و اين نوع پول گرفتنش دارد مملکت را نابود می کند
ازميان مشکالتی که بر سر راه اصالحات اداری قراردارند، يکی هم اوضاع  

گمرک خوب اداره شود می تواند منبع درآمد ترديدی نيست که اگر. گمرک است
ليره  ٢٠٠, ٠٠٠قابل توجهی باشد ولی صدراعظم  گمرک کشوررا ازشاه، ساالنه 

 ۴۵ .٠٠٠، اجاره کرده است و با اجاره دادن بخش های گمرک به ديگران، سالی 
      ً                                          طبيعتا  هراصالح واقعی درنظام گمرکی، که موجب ازدست . ليره به جيب می زند

منافع می شود، ضربۀ سنگينی به صدراعظم خواهد بود، اگرچه اوادعا  رفتن اين
  . ندرور می گمی کند که اين پول ها به جيب برادرش وعده ای دي

                   ً                                                    اين نمونه ها احتماال برای نشان دادن مشکالتی که دراصالح جدی امورايران داريم  
نه تنها  ،اگر بدون توجه به همۀ جوانب، دراصالحات پافشاری کنيم. کافی است

بلکه ازچشم شاه وصدراعظم وديگر قدرتمندان  احتمال شکست مان زياد است،
  .                 ً                                     خواهيم افتاد وعمال  آن ها را به آغوش روسيه خواهيم فرستاد

ما می توانيم با توسل به .                              ً              درنتيجه درقلمرواقدامات ما عمال  محدودترمی شود 
          ً         پول تقريبا  هر کاری شاه برای . حرص وآز شاه، بعضی اصالحات را اعمال کنيم

را » رژيم« بدهی اش بابت     ً                                     مثال  می توانيم به او وامی بدهيم تا بتواند. می کند
بپردازد ومبلغ  قابل توجهی هم برای خودش بماند تا ترغيب شود که مديريت 
گمرک جنوب را به ما بسپارد وبگذارد اوضاع مالی را سامان دهيم ولی نگرانم که 

.  بينجامداست عظم، که با نفوذ ترين  دوست ما  در ايران اين طرح به سقوط صدرا
در اين صورت،  او قبل از سقوط ، به کمک  نمايندگی روسيه در ايران با هر گونه  

البته با معيارهای اروپايی، خود اوهم بسی تقصيرنيست . اصالحی مقابله خواهد کرد
ت که همانطورکه البته ممکن اس.  وگاه رفتارش باما رضايت بخش نبوده است

متمايل به روس هاست و لی به  –مخفيانه  –١٨٩٢دراين جا می گويند، اورا ازسال
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گرچه مديرخوبی . کوشيد يقين زمانی باما بود و برای گسترش منافع ما بسيار
 چنين به نظرمی رسد.           ً               البته شخصا آدم دلپذيری است. نيست؛ ازديگران بدترنيست

              ً اصالحاتی که عمال   به نظرم عاقالنه نيست به خاطر.که اوباما دوستانه رفتارمی کند
به اعتقادمن، چندان دشوارنيست . بعيد نيست شکست بخورد،اورا به مخالفت واداريم

با اين . که صدراعظم را ساقط کنيم واز جهاتی شاه به مراتب مطيع ترازاواست
را داشته همه، فکرمی کنم بهتراست او را به حال خود واگذاريم تا اين درآمدها 

باشدوايران رابه شيوۀ ايرانی اداره کند ودل به اصالحاتی خوش کنيم که باهمکاری 
  .صدراعظم  می توان به آن دست يافت

حاالبرای سازماندهی اوضاع ايران نمی توان طرحی کلی داد وازطرفی، با اعمال 
 فشاربرای اصالحات اساسی هم موافق نيستم، تنها پيشنهادم اين است که همان

تالش ما بايد . سياست هايی را که دراين سال ها درپيش رفته بوديم، ادامه دهيم
ً                                                                 عمدتا  درراستای حفظ تماميت ايران باشد تا حسن نيت، اعتماد و احترام دولت       

بايد ازايران حمايت کنيم تا بتواند درمقابل فشارها . ومردم ايران را کسب کنيم
همچنين بايد تجارت با ايران . بايد باشيممواظب اقدامات روس ها هم . مقاومت  کند

می ماند اين . را گسترش دهيم وبرای بهبود اوضاع ايران ازهرفرصتی استفاده کنيم
  .که برای رسيدن به اين اهداف چه سياست هايی  بايد درپيش بگيريم

دربارۀ حفظ تماميت ايران، پيش ترگفته ام که باورعمومی براين است که مرگ شاه 
با اين . من اين را بسيار بعيد می دانم. ب  پيشروی روسيه خواهد شدکنونی موج

چه بسا روسيه چنين برنامه ای داشته باشد وحتی االمکان  هوصف، بايد پذيرفت ک
هرچند شاه در سالمت کامل است، . آمادگی خود را برای مقابله با آن حفظ کنيم

ُ     ه  کنيم تا وقتی م رد، ديگرجوان نيست و بهتراست قبل از مرگش خودمان را آماد                 
ً            بايد بدانيم دقيقا  چه بايد کرد روسيه بارها دفاع از تماميت ايران را تضمين کرده .                  

است وهم روسيه وهم انگليس به شيوه های گوناگون اعالم کرده اند که وليعهد رابه 
به نظرم ما وروس ها بايد طرحی درپيش . عنوان جانشين پدربه رسميت می شناسند

. اگر مرگ شاه در زمان زندگی وليعهد رخ  دهد، بدانيم چه بايد بکنيم بگيريم که
اعالميۀ مشترک روسيه وانگليس درحمايت ازوليعهد، بالفاصله پس از  انتشار

مرگ شاه، برادرانش را، درتهران واصفهان، از هر گونه  کوششی برای به دست 
که چه می خواهيم بکنيم  ولی ما بايدازقبل توافق کنيم. آوردن تاج وتخت بازمی دارد

اگرنمايندگان . و درضمن به روس ها نشان بدهيم که به ماجرا بی اعتنا نخواهيم بود
انگليس وروسيه درتهران دستورالزم را دريافت کنند، می توانند بر سرجزئيات 
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پرسش اين است که آيا روسيه . توافق و طرح را برای تأييد و تصويب ارائه کنند
وليعهد برای جانشينی پدر، حفظ تماميت ارضی ايران وحقوق  وانگليس ازادعای

  سياسی آن حمايت  می کنند يا نه؟
به احتمال زياد روسی با ما  دراين مورد همکاری خواهد کرد چون ظل السلطان  

درهرحال، به نظرمی . دوباره فعال شده است وروسيه همچنان به او بدگمان است
ما نبايد در وضعيتی باشيم که با مرگ شاه . وشيم رسد بايد درهمکاری با روسيه  بک

يا  هيچ گونه نقشه ای درسرنداشته باشيم وندانيم روسيه چه می خواهد بکند،
  .درشرايطی باشيم که ناگزير ازروسيه تبعيت کنيم وبه اقداماتش تن در دهيم

های بزرگی دارد؛ضعيف النفس وبزدل است ودرمحيطی  وليعهدهم عيب    ِ خود  
ربيت شده  است ودسته ای ازافراد بی کفايت خاندانش ومقامات غيرقابل نامطلوب ت

البته وليعهد . اعتماد اورا در برگرفته اند که آذربايجانی اند وبسيار تحت نفوذ روسيه
        ً                                     او اخيرا  با اقدامات فرمانفرما که خويشاوند او .     ً                   کامال  دراختيارروسها نيست

او همچنين يک پزشک انگليسی . است وازعيان ترين هواداران ماست، قوی تر شده
حتی بعضی . را علی رغم مخالفت های کنسول گری روسيه به خدمت گرفته است

                              ً                                          مأموران آذربايجانی اش هم اخيرا  باعث نارضايتی روس ها شده اند وازاين بابت 
بد نيست  دربارۀ  شاهزاده هم، که چند ماه پيش . هم می توان به آن ها اميدوار بود

                           ً                                  بود، بگويم که اگر چه صراحتا  درجهت منافع ما عمل نمی کند، خصلت درتهران 
فريبکاری وخشونت طلبی اواز برادرانش کم تراست . های مطلوب خودش را دارد

. با صدراعظم  هم روابط  بسيار خوبی دارد. ودرمقايسه با شاه، گشاده دست تراست
بهتری خواهد بود وهيچ  اگراو زنده بماند وشاه شود به احتمال زياد از پدرش شاه

مگراين که مخفيانه . نمی دانم چرا او بايد بيش ازديگران تحت اختيار روس ها باشد
  .البته دليلی براين مدعا نيست. با آن ها به توافقاتی رسيده باشد

 دراين شرايط، به نظرم بهتر است با وليعهد روابط خوبی داشته باشيم و او را
البته ازاعطای نشان لياقت به برادرش کمی . مبيشتر تحت نفوذ خود درآوري

رابه او " صليب باث "دلخوراست وصدراعظم فکرمی کند بهتراست که مدال 
 –با وجود شواهدی که برای مخالفت با اين کاردارم، اگرنا آرامی اخيرتبريز. بدهيم

پيش نيامده بود، اين کاررا توصيه  –که نتيجۀ ضعف اووبی کفايتی مأمورانش بود
کرد؛  اما االن وقت مناسبی برای مدال دادن به او نيست ولی دو کارديگرهست  می

پزشک انگليسی خيلی دوست دارد که پزشک مخصوص . که به نظرم بايد بکنيم
درآمدش اندک است و وليعهد . ليره  مقرری بگيرد ١۵٠کنسولگری باشد وساالنه
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انم که دکترادکاک مجبور نگر.  هم در مضيقه است؛  مگرما اين پول را تأمين کنيم
شود او را ترک کند که مايه تأسف است چون دکترادکاک آدم خوبی است و برای 

اگر وليعهد قبل از  .ما  مهم است که يک انگليسی هميشه درکنار وليعهد باشد
                  ً                                                    پدرش بميرد، که اصال  نامحتمل  نيست، اين مقرری برای ما هزينۀ سنگينی دارد 

ديگر . ين پدرشود، ما اين پول را جای خوبی خرج کرده ايماگرهم زنده بماند وجانش
ليره  ٢٠٠اين که به نظرم حقوق کنسول کل ما در تبريزبايد دست کم به سالی  

اطالعاتی که ضميمه . حقوق فعلی اوبرای حفظ موقعيتش کافی نيست. افزايش يابد
ترک  کرده ام اوضاع نامناسب او را در قياس با همتايان روسی، فرانسوی و

فکرمی کنم  کنسول کل ما الاقل بايد به اندازۀ کنسول کل فرانسه . اونشان می دهد
اگر نتوانيم اين مبلغ را از راه های ديگرتأمين کنيم پيشنهاد من اين . حقوق بگيرد

است که ازحقوق کنسول کل دررشت کم کنيم وبرحقوق اوبيفزاييم؛  چون رشت آن 
م است که درمرکز اقامت وليعهد تاج و تخت اين مه. قدرها برای ما مهم نيست

  .ايران،  مأمورانی  حافظ  منافع ما شرايط مناسبی داشته باشند
کنيم و  ربايدسعی کنيم، با سياست هايی که پيشنهاد کردم نفوذمان را بر وليعهد بيشت

دراين صورت ، کارهای ما مورد توجه ديگر پسران شاه هم . برای آينده آماده باشيم
می خواهيم  - البته اگرترديد داشته باشند - می گيرد وآنها را متقاعد خواهد کرد  قرار 

. اثرآرامبخش دارد –و تمام ايران   - اين اقدامات بر آذربايجان. ازوليعهد حمايت کنيم
اگروليعهد بميرد، وليعهد بعدی با . نبايد نگران باشيم ديگر فرزندان شاه از ما برنجند

ت ماخواهد آمد؛ چون می داند که اگراورا به وليعهدی آمادگی بيش تری به سم
  .بپذيريم، ازاو فعاالنه  حمايت  خواهيم کرد

البته اين را هم درنظردارم که  پيشنهاد من ممکن است روس ها را حساس ترکند تا 
معتقدند چنين " دکترادکاک" و" وود"ولی آقای . برای نفوذ بيش تردر تبريز بکوشند

اگرچه ممکن است تا حدودی مغرضانه  باشد، ولی عقيدۀ آن  .خطری وجود ندارد
  . ها  به نظر من هم منطقی است

ضرورتی برای بررسی اين موضوع که اگروليعهد زودتر از شاه بميرد چه بايد 
تعيين وليعهد جديد از اختيارات  شاه است و دراين  بابا جداگانه  . بکنيم، نمی بينيم

  .خواهم نوشت
ه پيشنهادی می توان کرد تا درصورت مرگ شاه ، وليعهد به نمی دانم ديگرچ

و بتوانيم دربرابر پاره پاره شدن کشور، ازمنافع خود دفاع . آرامی بر تخت  بنشيند
ّ              آشکارا مصم م باشد که اگر] انگلستان[کنيم؛ مگراين که دولت علياحضرت ملکۀ            
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ازجنوب ايران را  روسيه بخش هايی ازشمال ايران را اشغال کرد،ما هم بخش هايی
به نظرمن، روس ها حاضرند برای دورنگه داشتن ما از جنوب ايران . اشغال کنيم

خيلی کارها بکنند؛ چون حضورما، مزاحم هميشگی آن ها درشمال است و راه 
  .برآنان سد خواهد کرد –که اميدوارند سرانجام به آن برسند  –خليج فارس را

انگليس يا ضميمه کردن ايران نيزسياست  پيشنهاد ايجاد حکومت تحت الحمايۀ 
بسيارخطرناکی است؛ چون ازطرفی نمی توان گفت اين کارتا چه حدودی ممکن 
. است و ازسوی ديگر، نمی دانيم برای انجام آن چه ميزان نيروی نظامی الزم است

ولی نظرم . اين راهم بايد گفت که نيروی نظامی را نمی توان نا محدود گسترش داد
ت که حتی  اگرالزم باشد ازبنادربه سوی اياالت داخلی ايران پيشروی  کنيم، اين اس

 –ازنظرنظامی عقل حکم می کند که بخشی از پادگان های ما درهندوستان 
درزمين های مرتفع اسکان بدهيم تا هستۀ اصلی نيروی  –اروپاييان وبومی ها 

ديگر قبايل  تشکيل نظامی بسياربزرگ تری باشند که با عرب ها ، بختياری ها و
به هرتقدير، روس ها وايرانی ها به گمان من بايد بفهمند که هرگونه .  می دهيم

پيشروی روس ها درشمال موجب می شود که ما اقدام الزم را برای اطمينان 
  )۶(.اين يک عامل  بازدارنده است. ازدسترسی  به بنادرخليج  فارس انجام دهيم

جايی که به نظرمن می رسد، گفته ام که بايد  دربرشمردن اهداف سياست ما تا
ممکن است . بکوشيم که احترام، اعتماد وحسن نيت دولت ومردم ايران را جلب کنيم

درسرتاسرايران، ما .  چنين هدفی قدری مبهم به نظربرسد اما اين سخن گزافه نيست
خصی اکنون ازحسن نيت، احترام واعتماد قابل توجهی بر خورداريم و راه های مش

در شهرهای .                                                ً            هم برای افزودن بر اين احساسات  وجود دارد که عمال  به سود ماست
بزرگ، البته ما به بقيۀ خارجی ها فرقی نداريم  ولی درکشور به طور کلی، نام 

می توانم به اتفاقی که چند روز ه برای نمونه ک. انگليس همچنان بسياربرجسته است
ن محلی در نواحی اطراف همدان، که مثل پيش افتاد، اشاره کنم؛يکی ازحاکما

ديگرحاکمان ايرانی برای ثروتمندشدن عجله  دارد، دراين راه با رئيس سالخوردۀ 
اين شخص که وجوه  درخواستی . يکی از قبايل کرد مرز نشين ختالف پيدا کرد

حاکم را نپرداخته بود، وآن گونه که شايعه است عادت داشته گاوهای همسايگانش 
آن ها روستايش راآتش زدند و . سوارغافلگيرشد ۶٠٠        ً         د، اخيرا  با هجوم را بدزد

اوپس از نبرد، . را کشتند –از زن ومرد - اموالش رابردند وعده ای از رعايای او
 ٢۵٠سرانجام فرارکرد و همراه پسرش و يکی، دو نفر ديگر، پس از طی مسافتی 

 پناه پرچم انگليس قرارمايلی، خود رابه سفارتخانۀ ما رساند،وتقاضا کردکه در
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البته . اوگفت که شنيده است که انگليسی ها برعدالت همگان تأکيد می کنند. بگيرد
. شاه وصدراعظم به اوامان داده اند وبا شادمانی به روستای خود بازگشته است

گزارش مقامات انگليسی، که  درميان . چنين وقايعی را نبايد بی اهميت تلقی کرد
ری ها و طوايف ديگرسفر می کنند، نشان می دهد که احساسات ترکمن ها، بختيا

اگرعالقۀ بيش تری به آن ها نشان دهيم، اين . دوستانه ای نسبت به ما دارند
. ودرسرتا سرايران، عدۀ زيادی جذب ما خواهند شداحساسات صميماترخواهدشد 

مقام  کنسولگری در کرمان و انتصاب آقای سايکس به اين برای  نمونه، ايجاد 
آقای سايکس جوان اليقی است و برای اين مقام . حرکت بسيارخوبی بود

او به فرمانفرما، که يکی از با نفوذترين دولتمردان ايران . بسيارمناسب است
وحافظ منافع ماست، بسيارنزديک شده وميان مردم شهرت خوبی کسب کرده 

اشته باشيم، نفوذ سايکس دم افرادی مثل آقای اگردربخش های ديگرايران ه. است
بوشهر،  در ما درکشوربه طورچشمگيری بيش تر خواهد شد واگرنمايندگان ما

اصفهان وخراسان به مسافرت درداخل  کشورو ايجاد  روابط دوستانه با سران 
  .قبايل تشويق شوند، نفوذ ما بيش ترخواهد شد

 الزم نيست با مسافرت های مکرردرمناطق مرزی ايران و روسيه، احساسات
روس ها را تحريک کنيم؛ ولی فکرمی کنم  برای مسافرت درديگرمناطق بايد کمی 

  .بيش ترهزينه کنيم ودرنقاط مهم هم بايد  دفترنمايندگی تأسيس  کنيم
برای مثال، من فکرنمی کنم مخالفت دولت هندوستان با ايجاد نمايندگی در سيستان  

ده ای در شوشترداشته باشيم درست باشد، ودرشرايط ويژه، به نفع ماست که نماين
ولی بايد مأمورانی اليق و .                              ُ                  که به بازشدن راه ها درمناطق ل رو بختياری کمک کند

کاردان را انتخاب کنيم که طبق دستورالعمل معين کار کنند، نه بچه های کم سن 
  .وسال وبی تجربه ای که بيهوده می چرخند ودرد سر درست کنند

ظر مردم ايران هست؛ ازجمله تأمين پول رايج راه های ديگری هم برای جلب ن
اگربتوانيم  اعتبارات الزم را برای به جريان انداختن پول نقره به دست . ومطمئن

متحمل می »  پول سياه« بياوريم وطبقات فرودست را از مصائبی  که به خاطر
زيان ناشی از قضيۀ   –حتی بيش تراز تمام  - شوند خالص کنيم، می توانيم تمام 

 درصد معامله می شود ٢۵تا  ١۵مس اين روزها با تخفيف  . تنباکورا جبران کنيم
ولی چنان که پيش ترگفتم، . سکه های مسی می پردازند و دستمزدهمه رابا

  .اصالحاتی ازاين دست چندان آسان نيست
جا که به دولت ايران مربوط می شود، من مطمئنم که اعتمادآنها را جلب آنواما تا



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٦                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

يعنی می دانند که ما لطمه ای به آن ها نمی زنيم؛ ولی فکرمی کنند که ما  کرده ايم،
چنان  - بنابراين، اعتماد آن ها. خود خواهيم ومايل نيستيم کارزيادی برای آن ها بکنيم

دست کم آن ها اين احترام را به طرزغريبی . جلب نشده است - که بايد وشايد
از لحن آمرانۀ  مأموران ايرانی يا حتی بی بسياراتفاق افتاده است که . ابرازمی کنند

توجهی بی شرمانۀ آنان که درموارد مختلف، خيرخواهی ما را رد کرده يا ناديده 
می تواند داشته باشد؛ ازجمله  یاين موضوع داليل متعدد. گرفته اند، غافگيرشده ام

حد می توانم به تمرکزبيش ازحدکارها يا کارزياد و يا تنبلی شرقی، ونخوت بی 
وحصرايرانی ها وعالقۀ آن ها به تظاهرو اطمينان از نيک سرشتی پايان ناپذيرما، 

   ً عمال  . نبايد ناديده گرفت –هرعلتی که داشته باشد –اشاره کنم ولی اين رفتارها را
. اشتباه  استکه منتظربمانيم تا دولت های آسيايی به ميل خود به ما احترام بگذارند

اب کردم که به نظرم رفتاردولت ايران با ما محترمانه بنابراين، من دومورد انتخ
يکی . نبوده است  و سعی کردم  که اين نکات  را با جديت  به آن ها  ياد آوری  کنم

از اين موارد را که دولت ايران دريک درگيری در مناطق مرزی ازخشونت خود 
در مورد  .داری نکرد وبسيارهم درد سرسازشد، پيش تربه تفصيل گزارش کرده ام

دوم ، دريافتم که بسياری ازادعاهای به حق مالی تجارانگليسی وديگران، که مورد 
حمايت اين نمايندگی هم بوده اند، سال ها ناديده گرفته شده و بعضی از وزرای 
                                                              ً       اصلی شاه، ازجمله وزيرعدليه ووزيربازرگانی ورئيس هيئت دولت، شخصا  ازعدم 

به نظرم موضوع مناسبی بود که بايد به . ده اندرسيدگی به اين ادعا ها سود می بر
با نفوذ کاری نمی  آن می پرداختم ووقتی صدراعظم گفت که دربرابرمقاومت افراد

نتيجه آن شدکه اگرچه وزرای .                             ً                 تواند بکند، موضوع را مستقيما  به شاه اطالع دادم
د می تواند که هر وقت بخواه - بازرگانی وعدليه استعفای خود را تسليم کردند، شاه 

برفيصله يافتن ماجرا تأکيد کرد  - که مطابق ميل اورفتارکنند  ديگران را وادارد
اميدوارم اين دواقدام درتهران نتايج خوشايندی  )٧(.وسرانجام همگی خالص شدند

  .داشته باشد
نظرمن اين است که دررفتارمان با دولت ايران، از هيچ مهربانی دريغ نکنيم، ولی  

دولت ايران، که وجودش  ايد بگذاريم وخواهان بهروزی آن؛ امادرعين حال نب
    ً                                                                کامال  به حمايت ما وابسته است، بايد  بفهمد که تمام اظهارات ما را بايد 

اندکی ترس توأم با اعتماد به تمايالت ما، باعث می شود که . بسيارجدی بگيرند
  .روابط ما با ايرانيان ازاين که هست، بسيارراضی  کنند تر شود

دربارۀ به دست آوردن حسن نيت دولت ايران، مسئله اين است که ما برای آنها چه  
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در واقع  - شاه وصدراعظم . بسيارساده است - متاسفأنه  –پاسخش.  می توانيم بکنيم
بی ترديد، شاه دوست دارد .    ً                            عمال  ازما چيزی جز پول نمی خواهند –دولت ايران 

ها حمايت کنيم وصدراعظم هم بی گمان که اورا دربرابرمطالبات نامناسب روس 
ولی هيچ کدام . خوش دارد که، اگردوباره با شاه اختالف پيدا کرد، ازاو حمايت کنيم

ايی ازبدهی رژی است واين هر    ً                  فعال  خواستۀ حقيقی هردو. نگران اين مسائل نيستند
ا شاه، ازآغاز، اين بدهی ر. که بگذاريم  مملکت را، هرطورخواستند، اداره کنند

اکنون نفرتش بسياربيشترشده؛ چون با سقوط . يک اخاذی نفرت انگيزمی دانست
                         ِ                                            ارزش نقره، نرخ بدهی، به ق ران، بسياربيش تر شده است و بايد پول بيش تری 

می توانيم او را ازاين بدهی  خالص  –اگر بخواهيم  –اوفکرمی کندکه ما . بپردازد
باورنمی کند که دولت سلطنتی . ررا بکنيم     ً                         واقعا  دوست اوهستيم بايد اين کا رکنيم واگ

بريتانيا قدرت نقض حقوق شرکت های تجاری را ندارد وهرگز هم باور نخواهد 
صدراعظم مسئله را کمی بهتردرک می کند، ولی اوهم معتقد است که  بايد . کرد

استدالل صدراعظم اين است که شاه يک روزخوش هم برايش باقی . کمکش کنيم
مدام اورا به خاطرمعرفی رژی سرزنش می کند و می  گويد نگذاشته است و 

صدراعظم می .             ً                                          صدراعظم شخصا  مسئول اين بدهی است و بايد پولش را بپردازد
گويدکه اين کاربسياردشواراست واصرارداردکه حاالکه حفظ منافع ما اورا به 

. تدردسرانداخته است، کم ترين کاری که ما می توانيم بکنيم، پرداخت بدهی اس
واالحضرت ازياد برده اند که در واقع حمايت ما ايشان را تا امروز درقدرت نگاه 

او وشاه  . با اين همه، فکرمی کنم طبيعی است که اواين طورفکرکند. داشته است
بايد هم اوقاتشان ازقرارداد رژی تلخ باشدچون در قضيۀ رژی هردو را به شدت 

بپرازند، برای ما چيزی نيست ولی تمام   مبلغی که بايد ساالنه. تحت فشارگذاشتيم
درآمد ساالنۀ دولت ايران اندکی بيش ازيک ميليون ليره و ميزان  کسری ساالنه هم 

هزار ليرۀ ديگربه ۴٠هزارليره بوده است وپرداخت سالی ۵٠درسال های اخير
  )٩و ٨( .عنوان بهره، ماليات ناچيزی  نيست

قوق سربازان وديگر کارمندان دولت ضرورتی به تأکيد دوباره نيست که وقتی ح
هميشه . پرداخت نمی شود، بدهی بابت رژی ما را در ايران محبوب تر نمی کند

بسياری از مردم می گويند خارجی ها در در آمد ايران را می چاپند و چيزی  به 
  .ايرانيان نمی رسد

به  نمی دانم حسن نيت دول ايران آنقدرمهم هست که ناچارشويم تعهدات مالی 
گردن بگيريم و حتی نمی دانم که می شود با سهامداران رژی دراين باره به توافق 
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ولی آن چه هم صدر اعظم را خالص می کند وهم امتيازبزرگی برای . رسيد يا خير
پرداخت بدهی  را تعهد کنيم و بعد  –پس ازگرفتن ضمانت  - ماست، اين است که ما

به اين ترتيب، دولت ايران سالی چند . يمدرصد کاهش بده ۴يا  ٣نرخ بهره را به 
از قرارمعلوم،  .هزارليره پس اندازمی کند واين در نظرايرانی هامطلوب خواهد بود

برای ما هم هزينه ای نخواهد داشت؛ چون خودمان می توانيم اين پول را با بهرۀ  
 ازسوی ديگر،. کم تر وام بگيريم و اين برای ما اهرم بسيارمؤثری خواهد بود

شکی نيست که اين کار مارا مجبور ميکند که برای گرفتن بهرۀ خودمان تالش 
            ً                                                          کنيم ولی عمال  ، حاال هم همين کاررا می کنيم واين نمايندگی، برای   دريافت 

به نظرنمی رسدکه اگراين پول مال . اقساط ، صدراعظم را تحت فشارمی گذارد
واگرشرايط  مناسب برای باز  خودمان  باشد،  نفرت ايرانی ها از ما بيش ترشود؛

به . پرداخت اصل را فراهم کنيم، تسلط مابردولت ايران بسياربيش ترخواهد شد
نظرم، هرضمانتی که بخواهيم به ما خواهند داد، مشروط به اين که خودمان را به 

  )١٠.(جنوب ايران محدود کنيم
ولی بی  بايداعتراف کنم که اين کارباعث منظم شدن وضع مالی کشورنمی شود

و من بسيارنگرانم که اگرچيزی شبيه آن چه . ترديد، کمک  محسوسی خواهد بود
                              ً                          ،ممکن است صدر اعظم را که مسلما  از زمان  رژی ازما رنجيده .گفتم انجام نگيرد

همچنين می ترسم که درآن صورت، از روس ها کمک . است، ازدست بدهيم
 دارند و صدر اعظم به من هشدارروس ها با وام دادن به ايران مشکلی ن. بخواهند

داده است  که اگر کمکش نکنيم، او نخواهد توانست جلوی شاه را برای کنارآمدن با 
البته ممکن است قصدشان ترساندن ما باشد ولی معتقدم سخن .روس ها بگيرد

اندکی قبل نوشته بودم که وقتی بانک عثمانی  می خواست . صدراعظم حقيقت دارد
  .،  اوبه راستی وسوسه شده بودبه شاه قرض بدهد

عالوه بر جلب حسن نيت دولت ايران، اعطای کمک مالی بايد طوری باشدکه ما را 
اين کمک ها بايد به گونه ای باشد که . در رسيدن سياست های ديگرمان ياری دهد

توصيۀ ما درمخالفت با پيشروی روس ها را محکم ترکند تا درتجارت و 
اگرخواسته های شاه  را برآورده . شکاری کسب کنيمديگرعرصه ها هم منافع آ

سازيم، طبيعی است که انتظارداشته باشيم شاه هم برای ما کاری کند وشاه اين را 
         ً                                                   او صراحتا  به خود من گفت که اگردربدهی رژی کمکش کنيم ، او بخش . می داند

راه عليای رود کارون را برتجارت انگليس می گشايد ومسئوليت حفظ امنيت اين 
تجاری درمسيرشرق و شمال، از شوشترتا اصفهان و بجنورد، را عهده دارمی 
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اين نشان می دهد که اعليحضرت حاضراست به ما امتيازبدهد؛ او پيش ازاين . شود
عليحضرت ااگردولت . نسبت به مداخلۀ ما درمنطقۀ کارون عليا خيلی حساس بود

ازقبل متن کامل  - به گمان من - يداابملکه آماده است تا استمداد شاه را بررسی کند، م
اين مسائل را . قرارداد وجزئيات دقيق امتيازاتی را که می خواهيم مشخص کنيم

نمی توان به صراحت با ايرانی ها درميان گذارد؛ چون درمسائل مالی هيچ ظرافتی 
وشيوه شان اين است که تامی توانند،بگيرند وحتی االمکان چيزی  ندارند

رمورد منافع تجاری، مشکل اين است که بتوانيم طرحی دقيق برای د. برنگردانند
بهبود وضعيت راه نه . مصالح عمومی تجارت بريتانيا راازخود بازرگانان بگيريم

چندان مناسب بين بوشهروشيرازيکی ازاين موارد است و بی ترديد، بهبودجاده های 
به نظرمن . ه قراربگيردداخلی ايران باعث می شود توليدات اين مناطق مورد استفاد

کاری مهم تراز رسيدگی به جاده ها نيست ودولت ايران پولی ندارد که صرف اين 
وخيابانهای اصلی . يارد راه مناسب ندارد ٢٠تهران حتی. قبيل مصارف عمومی کند

گشودن کارون عليا برای تجارت وايجاد . آن برای عبور وسايل  نقليه نامناسب است
به خصوص . اوردهای مهمی استتشتر، به نظرمن، دسيک مرکزتجاری درشو

اگر سد اهوازهم تعميرشود ومشکالت انتقال اجناس ازيک کشتی به کشتی 
ديگرمرتفع  شود ولی بنگاه های انگليسی بايد پول الزم برای اين کار را با فروش 
آب به کشورهای مجاور برای آبياری، به دست بياورند ودرباب نتايج اين کار، نمی 

  .توانم با اطمينان سحن بگويم
ازمسائل تجاری که بگذريم به نظرم کمک مالی به دولت ايران فرصت خوبی 

تأکيد می کنم که . فراهم می کند تا جا پای خود را درجنوب ايران محکم تر کنيم
                                     ً                  بلوچ ضروری است؛  زيرا يارانی ها دائما  پيشروی می کنند و  –تحديد مرز ايران 

ن داليل مکفی به دولت عليا حضرت ارائه کرده باشد، حتی ارگ دولت هندوستا
براين نکته هم بايد تأکيد  .  ورم تا پرچم ايران را ازجزيرۀ سيری جمع کنندآفشارمی 

کنم  که با توجه به منافع عظيم ما درجنوب ايران، دولت ايران بايد درعز ل ونصب 
                   ً      يد است بتوانيم رسما  چنين البته بع. حکمرانان خواسته های ما را هم درنظر بگيرد

چيزی بخواهيم يا برای کمک مالی چنين شرطی بگذاريم؛ ولی دولت ايران دراين 
نبايد بگذاريم دربوشهرومناطق .            ً                                 موارد معموال  با  دولت صحبت  کنم و قرار بگذارم

مشابه، کسانی را به ما تحميل کنند که با آنها موافق نيستيم، فقط به اين دليل که پول 
با به کار  –فکرمی کند بتوانيم برانتخابات های نامناسب. تری به شاه پرداخته اندبيش

اثربگذاريم وفکرنمی کنم کنترل اين مسائل چندا ن  –گيری عوامل بازدارنده 
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دربارۀ . دشوارباشد؛ به ويژه اگردولت علياحضرت به اين مسائل عنايت داشته باشد
بهترنيست که بدانيم حاکمی که مورد  هيچ امتيازی برای ما ازاينجنوب ايران، 

ً            تا چند سال پيش ، روال دقيقا  همين بود و  .قبول ما نباشد، منصوب نخواهد شد                            
  .دوست دارم  ببينم اين وضع  رضايت بخش دو باره  برقرارشده است

حتی درحوزۀ اصالحات اداری درايران، فکرمی کنم که کمک مالی به دولت ايران 
من . می دهد که بتوانيم دراين حوزه ها هم خوب عمل کنيم      ً            احتماال به ما امکان 

   ً         مثال  دربارۀ   .ترديد ندارم  که اگر کمک مالی چشمگيری بکنيم، چنين خواهد شد
« اگر. اصالح واحد پولی، اطمينان دارم که اين کاربه تطميع شاه وابسته است

به او بپردازيم            ً                                         ً ی را که فعال  دريافت می کند، تضمين کنيم ومبلغی هم نقدا  » پيشکش
 ،شکی نيست که ضرب سکه رابه بانک شاهنشاهی يا هرکسی که ما بخواهيم،

اگربه اين نمايندگی اجازه .دربارۀ مسائل ديگرهم همين طور. خواهدکرد واگذار
ً               بدهيدکه پولی کالنی به شاه بپردازد،اين نمايندگی می تواند تقريبا هرکاری که دوست                                                               

هيچ چيزبی فايده تراز پرداخت يارانۀ ساالنه . برساند به انجام - به دست شاه  –دارد
اگربرسر اين يارانه  توافق . نيست –همان چيزی که ازما انتظار دارد   - به شاه 

اوديگرکاری نخواهد کرد ولی با يک نظام روشن . شود ومقدارش ضمانت شود
شاه . بگيريم                                 ً                               پرداخت، به ازای بهای دريافتی، عمال  هرچه بخواهيم، می توانيم ازشاه 

 بی ترديد، صدراعظم را برکنار. هرحاکمی که ماتعيين کنيم، منصوب خواهدکرد
اوتنها به اين دليل درقدرت مانده است که می تواند پول نيازشاه راتأمين . خواهد کرد

تنها چيزی که اعطای امتيازات ازجانب شاه را محدود می کند ترس اوازتهديد . کند
برای من دشواراست که اين نکات را واضح . تروس ها يا شورش مردم اس

  .تربگويم
حدس می زنم که دولت علياحضرت مايل نيست سياستی را که به اختصار توضيح  

              ِ              ً                                              دادم درايران ا عمال  کند؛ مثال  به شما يک ميليون ليره قرض بدهد تا اوضاع مالی 
حتمالی آن مملکت را طبق طرحی که بانک عثمانی داده است، سامان دهدکه پيامد ا

بنابراين خودم را به اين محدود می کنم که چگونه می . برکناری صدراعظم است
  .به دولت ايران کمک کنيم - فقط درقضيۀ بدهی رژی - توانيم 

که  - پيش ازپرداختن به اين پرسش، بايد اشاره کنم که درهمين روزهای اخير، شاه 
خواست برايش توضيح          ً      دوباررسما  ازمن  –همچنان دربارۀ رژی کمک می خواست

 چه در« دهم که به نظردولت علياحضرت چه اصالحاتی بايد صورت بگيرد،
بايد برای اجتناب از بدفهمی، بگويم، من به ».اوضاع مالی، چه ارتش، چه عدليه
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برعکس، هيچ وعده ندادم که .                   ً                               اودربارۀ رژی مطلقا   وعده ای ندادم تا اين را بپرسد
وحتی وعده ندادم که موضوع را به . بررسی کنددولت علياحضرت اين نکته را 
حتی گفتم که کمک مالی انگليس بی فايده خواهد . اطالع دولت علياحضرت برسانم

بود وايران را ازورشکستگی نجات نخواهد داد ومنطقی نيست که ايران در 
  .باشد هشرايطی که کاری برای خودش نمی کند، ازانگليس انتظارکمک داشت

ين گفت و گو نتيجه گرفته است که خوب است ازما برای اصالح چه بساشاه ازا
.                                           ً                              امور راهنمايی  بخواهد؛ ولی تقاضای شاه کامال  خود انگيخته وبی قيد و شرط بود

شاه همين که پول بگيرد، هميشه ممکن . البته خيلی هم نبايد حرفش را جدی گرفت
خودش گفته ام، اوبايد است بهانه ای بيابد وبه رهنمودها عمل نکند وچنان که به 

با اين همه، معتقدم که هم شاه و هم . بهترازهر کسی علت اوضاع کنونی را بشناسد
صدراعظم دراين مقطع زمانی متوجه هستند که در وضعی  بحرانی قرار دارند و 
. چه بسا مايل باشند، اگرفداکاری زيادی الزم نباشد، دست به اصالحات هم بزنند

يد که تداوم نگرانی مالی او را به شدت فرسوده است وشاه صدراعظم به من می گو
ممکن است دراين شرايط، .                         ً                      درآخرين گفت وگويمان قويا  برهمين مشکل تأکيد کرد

  .اگر رهنمودی بدهيم به آن عمل کنند
درهرحال، شاه آشکارا رهنمود خواسته است وبه آن عمل کند يا نه، خوب است 

است تابا شاه بی پرده حرف بزنيم و اگرسودی  دست کم فرصتی. راهنمايی اش کنيم
  .باشد، ضررهم ندارد هنداشت

نمی دانم انتظارداريد دراين باره پيشنهادی کنم يا نه؛ ولی اميداوارم معذورم بداريد  
  .اگرچند کلمه ای دراين باب خواهم گفت

ه هرچه بگوئيم تحريف وحمل. در بارۀ عدليه، پيشنهاد می کنم وارد جزئيات شويم 
به روحانيون تلقی می شود؛ که آن چه را اين جا عدليه می نامند، آنان اداره می 

ايرانيان نيازی به نظام قضايی پيچيده . اين تازه جزء مهم ترين مسائل نيست. کنند
ارتش، کارمنطقی اين است که  درمورد .ودقيق ندارند ونمی توانند آن را اداره کنند

د وازهرجهت رفاه آن ها درنظرگرفته شود تا حقوق سربازان را منظم بپردازن
به . نيرويی مطمئن باشند ودولت ايران بتواند برای نظم عمومی به آنها تکيه کند

طورمرتب، شاه برای حفظ ارتش پول می فرستد ولی بعيد است پسرمحبوب خود 
به نظرمن، پرداخت . را ازفرماندهی برکنار کند تا پول ها به خود سربازان برسد

که  –دست کم صدر اعظم را . م حقوق سربازان وتأمين رفاه آنان ضرری نداردمنظ
خوشحال می کند وشاه هم ممکن است آن را برای  - ازنايب السلطنه متنفراست
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  .کنترل پسرش به کارگيرد
اگربخواهيم ارتش ايران کارکردی فراترازحفظ نظم داخلی داشته باشد بدون  

دانم دولت علياحضرت ملکه معتقد است که نمی . افسران اروپايی ممکن نيست
اين برنامه، اگرچه . بخشی ازاين ارتش برای آموزش بايد به ما واگذارشود يا خير

منافع خاص خودش را دارد، به يقين روس ها با آن مخالفت می کنند؛ حتی اگر 
                    ً     درضمن، شاه هم احتماال  زير . حوزۀ فعاليت افسران مابه مناطق جنوبی محدود شود

اگرترتيبی دهيم که ازاين کارسودی هم به شاه . رآن نخواهد رفت؛ چون خرج داردبا
  .فقت خواهد کردا            ً   برسد، احتماال  مو

در بارۀ پول ، پيشنهاد می کنم  که به دولت ايران بابت واداشتن ادارۀ  ضرب سکه 
ُ                 به ضرب بی رويۀ پول خ رد؛هشدارجدی دهيم علتش اين است که شاه اجارۀ زيادی .                    

اين . و دراين مورد  بايد صدراعظم را نيز با خود همراه کنيم بابت می گيرد ازاين
اقدام، حتی اگر نتايج مثبت چندانی نداشته باشد، الاقل به ما اعتبار می دهد که 

ِ  کوشيديم سيل     .را مهارکنيم» پول سياه«           
تا به       ً                                                                احتماال  مفيد خواهد بود اگرچند مأمورتعليم ديدۀ انگليسی به ايران بفرستيم 

البته روس ها . دولت ايران در بارۀ نظام مالی واصالحات مورد نيازگزارش دهند
به آنان حسادت خواهند کرد ومأموران اعزامی برای غلبه برآنان کارسختی درپيش 

. اما صدراعظم احتماال اين پيشنهاد رابا مالحظاتی خواهد پذيرفت. خواهند داشت
بکند و سعی نکند همه چيز را زير و  اکارش ر اگرمردی کاردان بيابيم که به آرامی

اما اين پيامد را .               ً                                           رو کند، احتماال  پس از مدتی  نتايج خيلی خوبی کسب خواهيم کرد
  .هم دارد که دولت ايران متخصصان آلمانی وفرانسوی را هم به کار خواهد گرفت

برای لغو نظام فروش مقامات حکومتی واصالح نظام حسابداری وخيمی که 
هنگ پيکو درگزارش خود به آن اشاره کرده است بايد شاه را تحت فشار سر

                           ً                   دراصالح نظام حسابداری احتماال فرصتی دراختيار صدر  راهنمايی ما. قرارداد
  .اعظم قرارخواهد داد

چيزی ننوشته  - که بزرگترين منبع افزايش درآمد است - دربارۀ اصالح نظام گمرکی
ی گل او به اجارۀ گمرکی بستزی صدراعظم يا عهمگان باوردارند که ابقا )١١(.ام

  .دارد و فکرمی کنم  به نفع ماست که اوبماند
ومستمری نيزخالی ازفايده  هشداربرای کاهش اسراف درپرداخت حقوق تقاعد

  .نيست
سرانجام اين که، بررسی جزئيات هزينه های شاه برای ما دشواراست، ولی نظر 
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ت، می توانيم به اوياد آوری کنيم که توجه به به اين که ازما راهنمايی خواسته اس
او، اگربخواهد، می تواند با بررسی فهرست . اين مسئله هم بسيارمهم است

شاه پول را درکمال بی مالحظگی هدرمی . کارمندان دولت، بسيارصرفه جويی کند
فکرمی کنم که صدراعظم اين هشدارها را با کمال ميل می پذيرد وشاه هم . دهد

  .ست به آن ها توجه کندبعيد ني
شايد بتوان گفت که اگرقراراست به شاه کمک مالی بکنيم، بايد مجبورش کنيم که به 

البته درست است که اگرکمک مالی . اين هشدارها  توجه ومطابق آن ها عمل کند
کنيم، می توانيم انتظار داشته باشيم که رهنمودهای ما را بکلی نايده نگيرند؛  ولی 

نبايد توقع . اين به نظرم خطاست. م که همۀ اينها يکباره انجام  شوداصراری ندار
فکرمی کنم بهتراست  دولت . زيادی داشته باشيم واين اصالحات بسيارگسترده است

من بهترين پيشنهادی . يفی که می کوشد به ما محول کند، آگاه کنيماايران را از وظ
لت ايران را تنها می گذارم که تمام را که ازما  برمی آيد، ارائه خواهم کرد ولی دو

جوانب را بسنجد واگرقرار است کمک مالی بکنيم، بايد شرط کنيم که دولت ايران 
ما را ازتوانايی وتمايل خود به افزودن درآمد وکاستن هزينه ها، يا ترکيبی ازاين 

من معتقدم که صدراعظم می تواند . دو،برای موازنۀ حسابش درآينده قانع کند
ادی ما را به عنوان اهرم به کاربندد وبه آن عمل کند و دراين صورت، کارها پيشنه

  .به مقدار  زيادی اصالح خواهد شد
پيش ازآن که اين گزارش را تمام کنم، که تا همين  جا هم طوالنی تراز آن شده   

است که انتظارداشتم، به يک موضوع ديگرهم بايد به اختصاراشاره کنم وآن، گوش 
. موضوع تنها مربوط  به ايران نيست. ودن دربارۀ کارهای روس هاستبه زنگ ب

تا وقتی که صدراعظم  دوست ماست ، ما را درجريان آن چه روس ها درايران می 
کنند، قرارخواهد داد؛ ولی او که ازآن چه  در بيرون از ايران می گذرد خبرندارد و 

دربارۀ اين اموراطالع دقيق  دگی بسيارمهم است کهنبرای دولت هندوستان واين نماي
دربارۀ اين امورنمايندگی ما  در مشهد تاکنون تنها منبع اطالعاتی . داشته باشيم

. مابوده است ولی به نظرنمی رسد که اين ترتيبات به اندازۀ  کافی  موفق  بوده باشد
به همين سبب من از سرهنگ پيکو خواسته ام به اين نکته هم،به ويژه با توجه به 

کرمی کنم  ف. ئل نظامی  بپردازد و  گزارشی  را که نوشته است ضميمه  می کنممسا
اگر به واقع  بخواهيم  بدانيم  که چه  می گذرد ، بايد در خود روسيه، کارهای روس 
ها را رصد  کنيم نه خارج از ان کشورنمی خواهم از قلمرو خودم  شوم و در نتيجه 

قلمرو خودم خارج شوم ودر نتيجه ديگر  نمی خواهم از. ديگر چيزی  ازآن کشور
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گويم ولی اگردولت علياحضرت می خواهد که مراکز  یاين باره نمرچيزی د
اطالعاتی  درمناطق  ديگرايجاد کند، اين کارمی تواند با کاستن ازهزينه های  مشهد  

واحد مشهد البته دراختيار دولت هندوستان است وشايد آن ها با . و رشت تأمين  شود
  .يده  موافق  نباشندعق

اگربخواهم جمع بندی . اکنون من نظرم را دربارۀ اوضاع اين کشوربيان کرده ام  
  :کنم بايد بگويم

وضع مالی . ايران بسياربد اداره می شود وشرايط کلی اش رضايت بخش نيست 
بعضی . منابعش دست نخورده مانده است وتجارتش رونقی ندارد. اش خراب است
ً               ضمنا  ارتشی هم وجود . ش ونا آرامی هم در کشورديده می شودنشانه های شور     

 نفوذ روسيه ی، که در. نداردکه دولت بتواند با استفاده ازآن اقتدارخود راحفظ کند
  .مقابل ماقراردارد، درتهران غالب است وگمان می رود برضد منافع  کشورباشد

م قابل توجه نيست که                         ً                             ازسوی ديگر، ايران تقريبا  بدهی ندارد ومنابع طبيعی اش ه
کامل نيست انگليس هنوز  نفوذ روسيه اگرچه غالب است،. باعث نگرانی جدی باشد

 که ازضعف هايش در - درسرتاسرکشورموقعيت بسيارمستحکمی دارد وروسيه 
بعيد است درايران کاری کند  که ناراحتی جدی ما  را در پی   –آسيا با خبر است 

  .داشته باشد
کلی ممکن است بد باشد ولی با اين وضعيت ما نمی توانيم دست بنابراين، شرايط 

  .راحت  کنار بکشيم روی دست بگذاريم  و
بعيد به نظرمی رسدکه روسيه با انگليس دربازسازی ايران و بهبود وضع تجاری 

از ديگرکشورهای اروپايی هم نمی توان انتظار مساعدت داشت؛ . آن همکاری کند
  .ی ندارندچون در تهران  نفوذ زياد

                        ً                                               انگليس به تنهايی، مخصوصا  اگر روسيه هم چوب الی  چرخ بگذارد، نمی تواند با 
مخالفت صاحبان قدرت وافراد ذينفع درمقامات باال مقابله کند و برنامه ای اصالحی 

در واقع انگليس به احتمال زياد نمی تواند هيچ گونه . برای احيای ايران اجرا کند
ان انجام دهد وبهترين کاری که می تواند هيچ گونه اصالحات ريشه ای دراير

اصالحات ريشه ای درايران انجام  دهد و بهترين کاری که می تواند بکند، اين 
است که سياست فعلی اش رادنبال کند؛يعنی بکوشد ضمن حفظ يکپارچکی واستقالل 

اعتماد حسن نيت مردم  و . ايران، مراقب تجاوز روسيه هم باشد و آن را کنترل کند
 به دست بياورد، تجارتش را افزايش بدهدودرهرفرصتی که پيش می را دولت ايران

  .آيد، دولت ايران راترغيب کند تا سياست هايی را که به نفع کشوراست اجرا کند
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برای حفظ يکپارچکی واستقالل ايران، يکی ازکارهايی که بايد بکنيم اين است که  
ام وبدون دردسر وليعهد پس ازمرگ شاه شرايط را برای به سلطنت رسيدن آر

بايد يک پژشک . وليعهد بيش تر شود کنونی،آماده کنيم و بايد بکوشيم نفوذمان بر
انگليسی همراه وليعهد کنيم و وضعيت دفتر نمايندگی مان در تبريزرا هم سامان 

بايد کاری کنيم که  .وخالصه، هرکاری که دراين راه  الزم است بايد بکنيم. دهيم
                                                  ً                          مه بدانندهرگونه اقدام متجاوزانۀ روس هادرشمال، فورا  با اقدام مشابه ما درجنوب ه

  .پاسخ داده خواهد شد
برای افزايش نفوذمان ونيزحفظ احساسات دوستانه نسبت به انگليس دربخش  

های مختلف کشور، کارگزاران منتخب ما بايد ترغيب شوند که درميان رؤسای  
. ودرمناطق مهم بايد نمايندگی های تازه تأسيس کنيم قبايل ودرداخل کشور بگردند

  .همچنين  بايد سعی کنيم که وضع واحد پولی به نفع مردم بهبود  يابد
دولت ايران بفهمانيم که ديگر نمی تواند با ما بازی کند؛ چنان که درگذشته به ببايد  

ن را جلب اما بايد بکوشيم  که حسن نيت دولت ايرا. ندرت اين کار را کرده است
اکنون موقعيتی فراهم شده است که با . کنيم وهرطورمی توانيم، به آن ها کمک کنيم

شده است، بتوانيم   سبک کردن باربدهی شان به رژی، که برايشان بسيار دشوار
شاه عاجزانه خواسته است که در اين مورد کمکش . تعهدات الزم را ازآن ها بگيريم
اتی که بايد درادارۀ امورانجام بگيرد، رهنود خواسته            ً               کنيم و رسما  ازما برای اصالح

فکر می کنم تا جايی که برای ما ممکن است بايد رهنمود بدهيم  وبرای . است
در صد بهره، قرض  ۴يا  ٣پرداخت بدهی رژی به دولت پانصد هزار ليره، با 

ط  اين شراي.                                                      ً     بدهيم؛ البته مشروط به ارائۀ تضمين کافی وبا شرايط کامال  مشخص
بايدشامل امتيازات تجاری برای ما باشد؛ ازجمله گشودن کارون عليا برای  تجارت 
 ونيز ضمانت رضايت بخشی که درآمد وهزينه های دولت، درآينده به تعادل خواهد

  .رسيد
اصالحات  نتيجۀ احتمالی اين اقدام، تا جايی که به ما مربوط می شود، اتخاذ 

                  ً                  ما درايران، مخصوصا  مناطق جنوبی است؛ مشخص درادارۀ امورو افزايش نفوذ 
  .تا بتوانيم موقعيت خود را مستحکم کنيم

اگربه شيوه ای که گفتم،دولت ايران را کمک نکنيم، اين خطرهست که صدر اعظم  
را که تا همينجا بابت بدهی رژی ازما رنجيده است، ازدست بدهيم و اورا به سمت 

صش به پول بيش ترمی شود وبعيد شاه سوق دهيم، که هرچه پيرترمی شود، حر
  . نيست با روسيه سازش کند
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هرچه سعی .                                               ً             اين را هم بگويم که شرايط کنونی، به نظرمن، کامال  استثنايی است 
به . کردم اميد واهی ندهم؛ شاه و صدراعظم انتظارعحيبی ازنتايج اخيرانگليس دارند

توجه بيش تر وجدی تری  اين انتخابات اميد بسيارومطمئن اند که انگليس  ازاين پس
آن ها همچنين بيش از پيش ازحرف ديگران . به اوضاع ايران نشان خواهد داد

رفتاردولت علياحضرت ملکه را به دقت می پايند و هرکاری کنيم، . تأثيرمی پذيرند
  )١١(.به نظرم، اثرقابل توجه وماندگاری بر روابط آيندۀ ما با ايران خواهد داشت

  
  ١٨٩۵ر سپتامب ٢٧تهران، 

 مور تيمر دوراند
  

 :» انرژی وبحران نفت «  :طوسی رئيس رضا 
   

» نفت و بحران انرژی « رضا رئيس طوسی در کتاب پژوهشی خود تحت عنوان 
امروز کمتر کاالمحصولی را می توان يافت که نفت به صورت يک : می نويسد

قش عنصر اساسی درتوليد آن چه به صورت مستقيم وچه به  صورت واسطه ن
رويی و ااکنون نيازهای انسان ازلحاظ مواد غذايی، پوشاکی، د. کليدی نداشته باشد

ساختمانی گرفته  تا عظيم ترين و پيچيده ترين تأسيسات صنعتی به نفت  وابسته 
جهان بدون نفت، درحال حاضر،جهانی را تداعی می کند که انسان برای . است

کمک حيوانات، زمين را شخم بزند امرارمعاش خود، با وسائلی بسيارساده وبه 
ومحصول بردارد، با دوک پنبه  و پشم بريسد و با کارگاههای  ساده لباس ببافد، 
درچهار ديواری های ساده ومحقردست ساخته ای در کنار مزارع خود مسکن 
داشته باشد، و يا در شهرهای کوچکی درقلب مراکز روستايی سازنده ابراز  ساده يا 

حصوالت کشاورزی باشد، و يا به کارخدمات ديگرمربوط به آن واسطه مبادله م
در چنين حالتی، تصورسفينه های فضايی ياماهواره هايی که هردم . اشتغال ورزد

اسايی طبقات زير زمين وفعاليتهای اطالعاتی درمدارهای زمين نبه کارعلمی وش
 ديويی وتصويرپديده هايی نظير انتقال امواج را درحرکتند،افسانه تلقی می شود و

تلويزيونی ازچهارگوشۀ جهان وپخش آن دراقصی نقاط ديگر داستانهايی تخيلی به 
شمارآمده، خبری ازمسافرت انسان برفراز آسمانها، ازکنکاشش دراعماق اقيانوسها 

روابط وارتباطات انسان وجوامع ، بکندی و . و ازجستجويش دردل زمين نيست
تمدن فعلی بدون نفت، ... ارد صورت می گيرددبسرعت  چهارپايانی که در اختيار 
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                                                 ً     جايگزين کردن کامل انرژيهای ديگر به جای آن نيز اقال   تا . غير قابل تصور است
 .چند دهۀ آينده عير ممکن است

چند گانه از نفت به نفت خواران غربی فرصت داد تا با استفاده  سهولت و استفاده ی
با استفاده ازاين ، ]بدينسان. [ست  يابندازآن،  به ثروت و قدرت خيره کننده ای د

قدرت وثروت، سلطۀ خود را بتدريج نه تنها درکشورهای توليد کنندۀ  نفت، بلکه 
  .درقسمت اعظمی از جهان تحکيم بخشند

امتيازنفت ايران که اولين توليدکننده نفت درخاورميانه بود، به وسيله انگليسيها  
ل ازانقالب مشروطيت به نفت رسيد از آن پس اولين چاه ايران دوسال قب. ربوده شد

عالوه بر موقعيت حساس استراتژيک، نفت عمل ديگری شد تا انگلستان با تمام قوا 
سلطه خود را در ايران بگستراند و دسترسی  به نفت درتشويق انگلستان به انعقاد 

قرارداد مزبور، ايران را به مناطق تحت نفوذ . نقش داشت ١٩٠٧قرارداد شوم 
روسيه وانگليس تقسيم کرد و نتايج انقالب مشروطيت را که هنوزحدود يکسال 

با انعقاد اين قرارداد، انگلستان نفوذ خود را . ازعمرش نگذشته بود برباد داد
قرار داد مزبور، ايران را به سه  منطقه تقسيم . درايران ومنطقه بيشترتحکيم  بخشيد

لفقار، اولين نقطه  تالقی مرز ايران با کرد، منطقه وسيعی از شمال ايران از ذوا
افغانستان درشرق تا امتداد آن به يزد در مرکز وقصر شيرين درغرب جزو منطقه  

  .تحت  نفذ روسيه تزاری  شناخته شد
منطقه ای در محدوده  تالقی خطی از بيرجند به مرزافغانستان در شرق، واز 

فارس به عنوان منطقه ای نفوذ ل خليج حبيرجند به کرمان واز کرمان به قشم درسا
منطقه ای بين اين  دوناحيه بی طرف خوانده شد و دوقدرت، .  انگلستان  شناخته شد

  .نفوذ سياسی واقتصادی برابری را دراين منطقه برای يکديگر شناختند
ايالت .                    ً                                        اما منطقه بيطرف،عمال  تحت نفوذغيرقابل رقابت انگلستان قرارداشت

ايالت لر . بودندازايالت لر، عرب، بختياری و خزيمه علماصلی اين منطقه عبارت 
آنها به دو شاخه اصلی به نامهای . در شمال وغرب اين منطقه زندگی می کردند

منطقه پيشکوه، شامل قسمت شرقی استان . ايالت پيشکوه و پستکوه تقسيم شده بودند
ی  و از غرب  لرستان، از شمال به کرمانشاه، از مشرق و جنوب  به منطقه بختيار

  .به رودخانه کرخه محدود بود
) درآن زمان جزو قلمروعثمانی ( منطقه ايالت پشتکوه، بين پيشکوه و مرزعراق 

ً                           اين منطقه شامل رشته کوههای تقريبا  نفوذ ناپذيری بود که درطرف . قراراست                                  
انگلستان توانسته بود به . راست ساحل رودخانه کرخه تا مرز عراق کشيده شده بود
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  . به نفع  خود به دست آورد  ١٩٠٧رق مختلف همکاری هردوايل را تا سال ط
وخزيمه علم در طول قرن  بسه ايل بزرگ ديگرمنطقه يعنی ايلهای بختياری، کع

و حمايت آن                                                    ً          نوزدهم از نزديک با دولت بريتانيا همکاری داشته وعمال  تحت کنترل
کوهستانی را که از شمال از بختياريها برای قرنها، قسمتهای مرکزی . کشوربودند

بروجرد تا دامنه های اصفهان امتداد می يابد وازغرب به دزفول، شوستر، 
درادامۀ  قلمرو . رامهرمرزومنطقه بهبهان در جنوب ادامه دارد تحت کنترل داشتند

           ً       ايل کعب عمال  منطقه . بختياريها به سمت غرب، حوزه قلمرو ايل کعب قرارداشت
بند قيرتا خرمشهر در سراسر طول رودخانه کارون در اختيار ای را از باالتر از 

  .داشتند آنها نفوذ خود را حتی  بر ايالت عرب شرق رودخانه در نيزگسترده بودند
قشم کليه بنادرمهم ساحلی خليج فارس يعنی بندر بوشهر، بنرلنگه و و  ازخرمشهر  

ين منطقه به اصطالح قاينات، بخش شرقی ا. بندرعباس تحت نفوذ شديدانگلستان بود
بيطرف دراختيارخانواده خزيمه علم بود که ازديرگاه تحت نفوذ وحمايت انگلستان 

  .بودند
اين  ١٨٨٨از زمان افتتاح رودخانه کارون برروی کشتيرانی بريتانيا درسال 

امپراطوری آن چنان نفوذ سياسی واقتصادی خود را در جنوب ايران گسترش داده 
بنا به نوشته لرد . منطقه بدون موافقت  آنها منصوب نمی شدبود که هيچ حاکمی در

دست بريتانيا         ً   انحصارا  در«تجارت عمده تمام منطقه جنوب  ١٨٩٠سال  کرزن، در
سرمورتيمردوراند سفيرانگلستان درايران درگزارش محرمانه ساالنه سال  .»بود

يران می خود به وزارت خارجه انگليس درمورد نفوذ بريتانيا درجنوب ا ١٨٩٩
اوبا اشاره  به . نويسد که نفوذ آن کشور دراين منطقه غير قابل رقابت است

فرمانبرداری فرمانداران، شيخ وسران ايالت محلی از نمايندگان سياسی بريتانيا در 
  :محل نوشت

آنها می بينند که مرزما، صرف نظر از مرزافغانستان و ايران، از کالت تا دريا در 
آنها  بخوبی  می دانند که روسها  نمی . در امتداد مرزآنهاست لهزار ماي ١۵طول 

 آنها می دانند  قدرتی که هنوز. توانند درجنوب و جنوب شرقی به آنها کمک کنند
درايالت خليج فارس اعمال می کنند بستگی به تحمل، اگر  نه به حمايت ما دارد 

ت ايران وبرای مثال، بندر لنگه دراختيار يک شيخ عرب که ازطرف دول
فرمانداراست می باشد که اکنون شورش کرده و ايران  قدرتی  برای سرکوبی او 

حاکم . از من خواهش  کرده اند تا يک قايق توپدار برای سرکوبی او بفرستيم. ندارد
. مزبور با خوشحالی زياد حاضر است پرچم  ما را در بندر لنگه به اهترازدرآورد
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 ند و حاضرند با شنيدن کلمه ای ازطرف ماکارون عربها مستقر)  منطقه( در
 )خرمشهر( بنادر خليج، محمره  .نشان تفوق ايران را در آنجا محو کنند کوچکترين

  ) ٢(...لنگه و بندرعباس درحمايت کشتيهای ما هستندر،  بوشهر، بند
حوزه . نفوذ غير قابل رقابتی برخوردار بود بدين ترتيب، انگلستان در اين منطقه از

بدون . ظيم نفت که امتياز آن دراختياربريتانيا بود درهمين منطقه قرارداشتهای ع
شک به اين دليل انگليس در قرارداد تقسيم ايران، با بيطرف بودن اين منطقه  

عالوه براين، انگلستان همزمان با دست  اندازی بر نفت ايران، پيود . موافقت کرد
وند ازطريق امضای تعهد نامه های اين پي. خود را با ايالت جنوب محکمتر ساخت

محرمانه ای صورت می گرفت که در آن ها انگلستان ضمن شناختن خود مختاری 
انگلستان درازای .واستقالل ايالت،جان ومال آنهارا نيزتحت حمايت خودقرارمی داد

جنوب ايران  چنين حمايتی ازايالت ازآنها می خواست تامجری سياست آن کشوردر
نين قرار دادهايی باعث  شده بود که مهمترين ايالت منطقه بدون امضای چ. باشند

  .مشورت و دريافت نظرازمأمورين بريتانيا دست به هيچ کاری نمی زدند
بين لرد کرزن نايب السلطنه حکومت هند بريتانيا با  ١٩٠٣درمالقاتی که در

 سرآرتورهاردينگ سفير انگلستان درايران درخليج فارس  صورت گرفت، سياست
دراين مذاکرات .  بريتانيا در مورد ايالت جنوب ايران مورد  تجديد قرارگرفت

دراين .      ً                                                         خصوصا  مسئلۀ افزايش نفوذ بريتانيا برايالت لرمورد مالحظه  قرارگرفت
. مذاکرات تصميم گرفته شد که لرها را مانند ايل بختياری و ايل کعب تقويت نمايند

ارت انگليس که درمذاکرات حضور وابسته نظامی سف» سرهنگ جيمز داکالس«
  :داشت در مورد نتايج تصميمات اتخاذ  شذه چنين نوشت

به نظر می رسد سياست ما توسعه نفوذ هرچه بيشتر درميان تمامی اين ايالت 
خواهذ بود  تا ازآنها به عنوان مانعی دربرابر هر پيشروی خصمانه ای ازهرقسمت 

، استفاده  گردد، و به مشکل  ) وزستانخ* (ازشمال ايران بسوی دشتهای عربستان 
  )٣( .پيشروی دولت مرکزی با روسها به سوی شيراز وبوشهر بيفزايد

برای تحقق اين سياست سرگرد برتون يکی ديگرازمأمورين مستشاری نظامی 
  .بريتانيا برای تماس با رؤسای ايالت لربه دزفول فرستاده شد

نفرجمعيت بودند ازلحاظ استراتژيک هزار  ۴١منطقه پيشکوه که ايالت آن دارای 
بروجرد ازاين منطقه می  –خرم آباد  - حائزاهميت بسزايی بود چه، راه دزفول 

گذشت واين راه مستقيم ترين راهی بود که هر نيرويی که می خواست از شمال  به 
  .زستان دست يابد می بايست  ازآن  می گذشتودشت خ
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ی برای حفظ اين راه با سران ايالت مأمورين انگليس قراردادهای مالی مختلف
ايالت پيشکوه را  نتوانستند ١٩٠۶لربسته بودند، اما در عين حال، تا اواخرسال 

سرانجام انگليس با تدابيرمختلف وسرکوبی بعضی از . تحت سلطه خود درآورند
ضرب شصتی به آنها نشان » فرمانفرما« رهبران آنها به وسيله دوست قديمی خود

تيبب مأمورين انگليس موفق شدند احترام  ترس آميز بعضی از سران بدين تر. داد
ايالت را نسبت به خود جلب وبا بعضی از با اهميت ترين آنها  همکاری دوستانه 

  .ای برقرار سازند
  ٢١٠/  ٠٠٠نيزمی ناميدند دارای » فيلی لر« ايالت پشتکوه که آنها را ايالت

آنها در . سين خان ولی پشتکوه بعهده داشترهبری آنها را دمحم ح. نفرجمعيت بودند
بعد از برقراری .                ً                                         منطقه  خود کامال  مستقل ازحاکميت دولت ايران زندگی می کردند

مأمورسياسی » ربرتسون«رابطۀ مأمورين انگليس با ايالت پشتکوه، بنا به گزارش 
در بريتانيا دربصره، اين ايالت آمادگی خود را برای تجهيز سی هزار مرد جنگجو 

  ) ۴( .اعالم  کرده بودند  ١٨٩٠دهه  

بی ثباتی وآشفتگی شهرهای ايران  و به خصوص لرستان پس از انقالب 
مشروطيت، به انگلستان فرصت داد تا برای  برقراری نفوذ دلخواه خود در ميان 

آنها موفق شدند بين سران . قدمهای مؤثرتری بردارد)پيشکوه وپشتکوه(ايالت لر،
پشتکوه وحدت به وجود آورند و با اين کار، امنيت راهها را که  ايالت پيشکوه و

. از لحاظ تجاری و نظامی برای انگلستان جنبه استراتژيک داشت تضمين نمايند
ستوان آرنولد ويلسون يکی از رابطين بريتانيا درميان ايالت جنوب سرانجام 

ب بين ولی پشتکوه وشيخ خزعل رئيس ايل کعب عر ١٩١١توانست درسال 
                                    ً          بدين ترتيب پيمان دوستی مشابهی که قبال  ميان ايل )  ۵.(نيزوحدت ايجاد کند

خزعل وبختياری به دست آمده بود به وحدت تمام اين ايالت درحفظ  منافع بريتانيا 
  .در منطقه کمک کرد

درسال . ازقدرت ايالت بزودی برای گسترش فعاليتهای شرکت نفت استفاده شد
نسول انگلستان دراصفهان ازطرف وزارت خارجه ژنرال ک» جان پريس« ١٩٠۵

انگليس دستوريافت تا به نمايندگی از طرف ويليام ناکس دارسی صاحب امتياز نفت 
هدف ازمذاکرات اين بود . ايران، با رؤسای بختياری دراصفهان وارد مذکره شود

 نتيجه  مذاکرات،. که بين سران بختياری تسهيالتی برای شرکت نفت فراهم آورند
منجربه امضای قراردادی بين شرکت نفت وسران بختياری  ١٩٠۵نوامبر  ١۵در

  .گرديد
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به موجب اين قرارداد، دارسی کليه زمينهايی را که  برای انجام عمليات خود 
نيازداشت به رايگان از بختياريها دريافت می کرد و فقط مقداری پول بابت خريد 

سکونت کارگران يا ايجاد اراضی زيرکشت کشاورزی که برای ساختن محل 
  .تأسيسات ديگر به کار می رفت می پرداخت

ازای دريافت ساالنه دوهزار پوند متعهد می شدند که از کليه  سران بختياری در
رؤسای .راهها و تأسيسات  و نيز ازافراد شاغل درعمليات نفت محافظت کنند

ود در  منطقه بختياری در قبال دزدی، خسارت ويا هرنوع خرابکاری که ممکن ب
به وسيله افراد ايل بختياری يا ديگران نسبت به تأسيسات،  ماشين   بختياری

آالت، اموال، کارگاهها و اشخاص رخ دهد مسئول شناخته می شدند وبايد خسارت 
  .آن را می پرداختند

رؤسای مخصوص ومورد احترامی در رأس  طبق قرارداد بختياريها موظف شدند
رؤسای مزبور کارکنترل نيروهای محافظ و . راردهندق نيروهای محافظ خود

. کارگران ايران را که به وسيله شرکت استخدام می شدند به عهده داشتند
محافظين، کارگران يا کارمندان ايرای کارشان « درقرارداد تصريح شده بود که اگر

نده  تنبلی کنند، رؤسای نيروهای محافظ بختياری موظفند آنها را پس ازتوصيه نماي
 ».شرکت تنبيه کرده وادار به کارسازند ونگذارند درآينده مشکالتی ايجاد نمايند

همچنين درقرارداد پيش بينی شده بود که اگر دولت ايران مفاد آن را نپذيرفت و 
مشکالتی در راه اجرای آن به وجود  آورد، بختياريها خود مسئول برخورد  با 

  ) ۶. (دولت ايران هستند

              ً                                            ن قرارداد، عمال  همه مسئوليتهای حفاظت کارکنان وتأسيسات شرکت با امضای اي
مهمتر ازآن، دولت انگلستان که بخوبی آگاه بود . نفت به عهده  بختياريها درآمد

که امضای قرارداد توسط آن کشور با اتباع ايران بدون اطالع دولت و تصويب 
تقالل ايران است، مجلس شورای ملی، غير قانونی و مغاير با خود مختاری و اس

سرانجام با مقاومت ملی روبرو خواهد شد، مسئوليت هر نوع درگيری با دولت 
شکی نيست انگلستان  بدين وسيله  در . ايران را به عهدۀ سران بختياری گذاشت

نظرداشت در صورت  مخالفت جدی دولت ايران با اين قرارداد ، در صورت لزوم 
  .يران وادار و خود به حمايت  از آن برخيزدايل بختياری را به جنگ با دولت ا

بهره برداری از اين چاه . به نفت رسيد ١٩٠٨مه  ٢۶دومين چاه نفت ايران در  
گالن نفت    ۴۵٠/  ٠٠٠سال  بعد، از چاه  مزبور روزانه . کامال اقتصادی  بود

به علت توسعه  بهره برداری  در جنوب ، شرکت نفت درنظر داشت .  توليد شد
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دستيار معاون  کنسول بريتانيا » آرنولد ويلسون« . يشگاهی درآنجا احداث نمايدپاال
. دراهواز مأمور شد محل مناسبی را برای تأسيس پااليشگاه درجنوب شناسايی کند

اين منظورمناسب تشخيص داده  یبرا) که بعدا آبادان خوانده شد( جزيرۀ الخضراه
پرسی کاکس ژنرال  سرگرد. تاين جزيره در قلمرو شيخ خزعل قرارداش. شد

کنسول بوشهرومأمور ويژۀ بريتانيا درخليج فارس دستور يافت تا برای خريد 
شيخ خزعل از . زمينهای آبادان برای شرکت نفت با شيخ خزعل وارد مذاکره شود
او فکر می کرد . توسعۀ عمليات شرکت نفت درمنطقه تحت قلمرو خود نگران بود

اهميتی درمنطقه اوسرانجام دولت ايران را مجبوربه  که گسترش چنين تأسيسات با
ازاين رو شيخ خزعل ازدولت . از بين بردن حکومت خود مختاراوخواهدکرد

  .انگلستان خواستار تعهدات بيشتری درمورد حفظ استقالل خود شد
، که رئيس ايل کعب بود »مزعل خان« شيخ خزعل پس ازبه قتل رسيدن برادرش 

درخليج به رقابت پرداخته بود به سرپرستی ايل گماشته  وبا شرکتهای انگليسی
شواهد موجود نشان می دهد که اين اقدام به دستور وهدايت انگلستان . شد بود

طی نامه ای خزعل را به » سرمورتيمر دوراند « ١٨٩٩درسال . صورت گرفت
عنوان با نفوذترين شخص درخوزستان شناخت وحکومت او را به نفع دولت 

درهمين  نامه قصد دولت بريتانيا را برای حمايت ازاو » دوران «. خواند بريتانيا
سرآرتورهاردينگ جانشين دوراند درايران  ١٩٠٢در دسامبر سال  ) ٧( .اعالم کرد

تا زمانی که او رفتار دوستانه خود را با . طی نامه ای به شيخ خزعل اطمينان داد
لت  بريتانيا  ازوی حنايت خواهد انگلستان حفظ کند می تواند مطمئن باشد که دو

. کرد ودولت بريتانيا اين حق را برای اعقاب او نيزمحفوظ نگاه خواهد داشت
همچنين دولت بريتانيا دولت ايران را از هرکوششی برای کاهش نفوذ خزعل ويا 

عالوه برای براين، دولت بريتانيا خرمشهررا . مداخله دراموراو باز خواهد داشت
  )  ٨(. خارجی محافظت خواهد کرددرمقابل حمله 

درهمان سال هاردينگ ازعلی اصغرخان امين السلطان صدراعظم ايران خواست 
امين . که به گونه ای، حاکميت خود مختارانه خزعل را درخرمشهرتأييد نمايد

به دنبا فرمان . السلطان طی فرمانی به اين درخواست سفيرانگليس پاسخ مثبت داد
اين فرامين بدون شک به . از طرف مظفرالدين شاه صادر شداو، دو فرمان ديگر 

وبه تقويت . تشويق امين السلطان و بنا به توصيه سفيرانگليس صادر شده بود
شاه درفرمان نخست، کليه زمينهای دولتی . موقعيت شيخ خزعل کمک شايانی کرد

زعل بهمنشير و کارون را برای هميشه به خ) ابادان( خرمشهر، جزيره الخضراء 
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در فرمان دوم، کليه سرزمينهای فالحيه، . بخشيد، و تحت مالکيت او در آورد
هنديان، ده مال و زمينهای شرق رودخانه  کارون تحت مالکيت  دائمی خزعل قرار 

قدرتی  که همه  . به اين ترتيب خزعل بزرگترين قدرت جنوب ايران شد) ٩.(گرفت
قتصادی  و سياسی  انگلستان قرار امکانات  خود را  در خدمت  توسعه  نفوذ  ا

  .داده بود
در حالی  که شمال  ايران  تحت سلطه روسيه و جنوب  تحت   ١٩٠٨در سال 

 جنبش آزادی خواهی واستقالل طلبی هنوزدرسراسر. تسلط عملی انگلستان  بود
حکومت مرکزی بی ثبات دمحم عليشاه، به قتل عام آزادی . کشورجريان داشت

وهيچ گونه چشم اندازی برای ثبات حکومت مرکزی  پيش  خواهان مشغول بود
  .بينی نمی شد

در چنين جو سياسی، خزعل ازانگلستان خواست تا در ازای همکاری او با آن 
بدنبال اين درخواست، .                                      ً           کشور و شرکت  نفت خود مختاری اورا رسما  اعالم نمايد

ه قيمت ناچيزی از وزارت خارجه انگليس به سرگرد کاکس که زمينهای آبادان را ب
خزعل برای شرکت نفت اجاره کرده بود دستورداد تا به خزعل اطمينان دهد که  
هر تغييری که در شکل حکومت ايران ايجاد شود، دولت بريتانيا به حمايتی که 

نسبت به آن تعهد کرده است عمل خواهد کرد و اين حمايت  شامل   ١٩٠٢درسال  
 تعهدمزبورباعبارات محکمتری دراکتبر )١٠(.شدفرزندان وجانشينان اونيزخواهد 

  :تکرار شد دراين تعهد ذکرشده بود که ١٩١٠سال 
صرف نظرازهرگونه تغييری که دردولت ايران صورت گيرد، خواه دولتی 
ازطرفداران شاه تشکيل  شود وخواه مليون دولت را دردست گيرند، در صورتی 

يا داراييهای شما درايران تجاوز  و که دولت ايران به قلمرويا حقوق شناخته  شده
کند، دولت اعليحضرت آماده خواهد بود برای به دست آوردن راه حل رضايت 

بهمين ترتيب دولت بريتانيا با تمام قدرت . بخش حمايت الزم خود را عرضه نمايد
بيگانه ای در قلمرو  خود، شما را درمقابل حمالت يک قدرت بيگانه وهر تجاوز

  .شده و امالک شما در ايران حفاظت خواهد کردحقوق  شناخته 
اين حمايت درمورد فرزندان ذکورخزعل تا زمانی که ازدستورات دولت انگلستان  

   )١١( .سرپيچی نکنند اجرا می شد
رؤسای ايالت بخوبی می دانستند که خود مختاری و استقالل آنها که مغاير اصل 

فوظ بماند که آنها، خود را در حاکميت ملی ايران است تا زمانی می تواند مح
دولت انگلستان با حمايت از منافع و ضمانت خود  .خدمت انگلستان قراردهند
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درنتيجه اعمال اين  سياست بود .                  ً                          مختاری آنها دقيقا  همين هدف را پيگيری می کرد
سياسی خود  - که انگلستان توانست ازنفوذ ايالت به نفع گسترش سياست اقتصادی

انگلستان در طول چندين دهه در مسلح کردن . بهره برداری نمايددر جنوب ايران 
و تعليم دادن ايالت بختياری  و خزعل  کوشيده بود، بطوری  که قدرت نظامی آنها 

  .   ً                             عمال  بيش از حکومت مرکزی ايران بود
انگلستان قدمهای موفقيت آميزی دراز بين بردن اختالفات سران دوقبيله بزرگ 

بود ومی کوشيد  وحدت اين ايل را که به  بختياری برداشته هفت لنگ و چهار لنگ
همچنين سياست نزديکی ايل بختياری . نفع  قدرت آن کشوردرجنوب بود حفظ  نمايد

بخشی رسيده وبا پيوند زناشويی فرزندان طرفين                        ً      با خزعل به مراحل کامال  رضايت
  .بايکديگر  تحکيم يافته بود

اطمينان خاطر را برای دولت بريتانيا به وجود  اتکا به اين قدرتهای محلی، اين
آورده بود که عمليات نفت بدون هيچ مشکلی درجنوب ادامه خواهد يافت و درنتيجه 

  .جريان نفت به آن کشوربه امنيت صورت  خواهد گرفت
دسترسی به ذخايرعظيم نفت ايران موجب شد که انگلستان به بزرگترين آرزوی 

ميت  استراتژيک داشت، يعنی تغييرسوخت کشتيهای خود که برای امپراتوری اه
سرمايه داران بريتانيايی ازسال . جنگی ازذغال سنگ به نفت جامه عمل بپوشاند

شرکت نفت برمه امتياز . به دنبال اجرای اين طرح درجستجوی نفت بودند١٨٨٢
شرکت . صاحبان اين شرکت، بريتانيايی بودند. نفت را دربرمه به دست آورد

» سرجان فيشر« دوسال بعد ، . آغاز کرد ١٩٠٢مليات خود را درسال مزبورع
اولين  نيروی دريايی بريتانيا يک کميته چهار نفری رابه رياست معاون نيروی 

« يکی از اعضای آن . دريايی مأمور بررسی تغيير سوخت نيروی دريايی کرد
اما . شدانگليس     - بود که بعدها رئيس شرکت نفت  ايران» سرفردريک بلک

بزودی آشکار شد که نفت برمه  نيازعظيم بريتانيا را تأمين نمی کند و با اتکا به آن 
با دسترسی به . بريتانيا نمی تواند طرح تغيير سوخت کشتيهای خود را عملی سازد

طرح فيشر سرانجام به دست وينستون .  نفت ايران زمينه اجرای اين طرح آماده شد
ت او را در نيروی دريايی بريتانيا به عهده گرفت به پس ١٩١١چرچيل که از سال 

فيشر خود به سرپرستی کميسيون سلطنتی بريتانيا برای تحقيق . مورد اجرا درآمد
اين کميسيون پس از جلسه ای  با شرکت . دربارۀ منابع  تدارکاتی نفت گماشته شد

ه درماه م)   ١٩٠٨ – ١٩١۵(نخست وزيرانگليس» هربرت اسکويث« چرچيل  و
در حالی که کميسيون سلطنتی مشغول تحقيق بود، چرچيل . کارش آغازکرد  ١٩١٢
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که  پس ازسهيم شدن دولت ( » سرادموند اسليد« هيأتی را به رياست دريادار
برای تهيه گزارشی )  انگليس شد  - بريتانيا درشرکت نفت، رئيس شرکت نفت ايران

درميان اين هيأت . رستادانگليس به ايران ف –ازمنابع نفت شرکت نفت ايران
پرفسورجان گدمن استاد معدن شناسی دانشگاه بيرمنگهام ومشاور نفتی اداره 

 –اوبعدها رئيس شرکت نفت ايران ( متسعمرات دول بريتانيا  نيزحضور داشت
به نيروی دريايی  ١٩١٢انگليس که از سال   –شرکت نفت ايران ) انگليس شد

بر اساس . دولت  بريتانيا در نفت ايران  شد برتانيا  نفت می داد خواهان شرکت
: درمجلس عوام  گفت ١٩١٣گزارش هيأت اسليد، چرچيل در خطابه ای درژوئيه 

هدف نهايی  ما اين است که نيروی دريايی، مالک و توليده کننده  مستقل «  
ما بايد مالک، يا بهر قيمتی که شده است الاقل ... ذخايرسوخت مايع خود بشود

  )١٢(» .نندۀ ذخاير نفت طبيعی مورد نياز خود باشيمکنترل ک
زيرا، روشن شده : چرچيل اين سخنان را در رابطه با کنترل نفت ايران می گفت

. بود که ميدانهای نفت برمه قادر به رفع نيازهای هنگفت  نيروی دريايی نيستند
ما نفوذ گرچه ميدانهای نفت ايران خارج ازحوزه امپراتوری بريتانيا قرارداشت ا

بريتانيا در ايران آن چنان بود که رئيس شرکت نفت درپايان همان سال گفت، 
ايران يکی از مناطق بسيار معدود در جهان است که منابع عظيم نفت درآن وجود 

  ) ١٣( .دارد و کشورمزبوردر قلمرو نفوذ بريتانيا قرار دارد
دولت بريتانيا اطمينان  بدين ترتيب، چرچيل که از کنترل  نفت ايران  به وسيله  

انگليس  درسال  –داشت، حتی قبل از  آنکه اليحه خريد سهام شرکت نفت ايران 
برده شود،  بنا به  ١٩١۴توسط  دولت بريتانيا به پارلمان  آن کشور درسال ١٩١۴

 ١۶۶نماينده پورت موث در مجلس عوام، »  چارلز بريسفورد« اظهارات  لرد 
وگان های نيروی دريايی ساخته بود که سوخت همه کشتی مختلف جنگی برای نا

چرچيل در ساختن اين گونه  کشتيها تالش زيادی کرد،  به )  ١۴. (آنها با نفت بود
فروند ازاين کشتيها ساخته    ١٠۴تعداد   ١٩١۴تا مارس ١٩١٢طوری که از سال 

ری از برای اينکه تصو. فروند رسيد ١۶۶شد و تعداد آنها شش ماه  پس از ان  به 
ميزان نيازاين کشتيها به نفت به دست آيد بايد خاطر نشان ساخت که تنها دوکشتی 
اژدر افکن، بنا به محاسبه بريسفورد، درطول سه روز  پنج هزار تن  نفت مصرف 

نيروی دريايی قبل از اينکه نفتی در انبارداشته باشد اين کشتيها را .  می کردند
اينکه بتواند اين کشتيها سنگين جنگی را به آب   ساخته  بود،  در حالی که قبل از

تن   ٠٠٠/٢/ ٠٠٠بيندازد، بنا به تخمين  نماينده  مزبور، نياز به ذخيره ای  بيش از 
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اين واقعيت که از يک  طرف ديگرامکان تغييرسوخت اين کشتيها   )١۵(نفت  داشت 
ی دريايی از نفت به ذغال سنگ وجود نداشت، و از سوی ديگر حفظ  تفوق نيرو

بريتانيا بر آلمان درآستانه جنگ  جهانی اول امری حياتی  برای انگليس  بود همه 
حاکی ازاين بود که نيروی دريايی  بريتانيا کوچکترين شکی دردسترسی وکنترل 

  .نفت ايران نداشت و براساس  چنين اطمينانی طرح ريزيهای خود را انجام داده بود
انگليس به وسيلۀ دولت  –د سهام نفت شرکت ايرانآخرين گفتگودربارۀ اليحه خري

پيشنهاد چرچيل اين . مجلس عوام انجام گرفت ١٩١۴ژوئن   ١۶بريتانيا، در جلسه 
در صد سهام شرکت نفت  ۵٢/  ۵پوند  ٢/ ٢٠٠/  ٠٠٠بود که دولت با پرداخت 

« :اودر نطق خود در مجلس عوام گفت) ١۶.(انگليس را خريداری نمايد - ايران
کشتی جنگی مختلف ناوگانهای بريتانيا وابسته ٢۵٠      ً                 تقريبا  تمام  ياقسمتی از امروز

وسعت ميدانهای نفت ايران آن چنان است که ما « :چرچيل افزود. »به نفت است
را قادرمی سازد برای ساليان دراز تمامی نيازهای نفتی و شايد بيش از نياز خود 

سئلۀ  کنترل کامل ايران که نيروی در واقع  م.  )١٧(»را، ازآن کشوربه دست آوريم
دريايی بريتانيا حتی تا آن زمان وابسته به آن شده بود، مسئله مرگ و زندگی 

زيرا، درآن هنگام رقابتهای مستعمراتی بين قدرتهای . امپراتوری بريتانيا بود
 بزرگ اروپايی به حادترين مرحله خود رسيده وآنها را درآستانه جنگ با يکديگر

، اين قدرتهای نفوذ مستعمراتی ١٩١۴و ١٨٧٠درفاصله دهه های . بودقرارداده 
خود را که برای برخی از آنها سابقۀ چهارصد ساله داشت برسراسرجهان گسترده 

، توسعه مستعمراتی آنها به سرحد نهايی خود رسيده ١٩١۴درآستانه سال . بودند
بورکرده بود بن بستهای اقتصادی ، هريک از قدرتهای استعماری را مج. بود

تغيير . تابرای  ادامه حيات خود نظم مستعمراتی جهان را به سود خود تغييردهند
  :نظم مستعمراتی جهان با هدفهای  چهارگانه زير مورد نظرقرارگرفته بود

  .يافتن  روزنه ای برای سرمايه  گذاری انباشته شده –الف 
  .يافتن بازارهای جديد برای محصوالت  صنعتی  - ب 
  .ستجو برای دسترسی به مواد خام ج –ج 
  . يافتن راه حل برای مسئله افزايش جمعيت –د 

، قدرتهای استعمارگربزرگ اروپايی به صورت سرمايه گذاران عمده ١٩١۴تا سال
ميليارد دالر  ٢٠بريتانيا تا آن هنگام ، . درکشورهای مستعمره در آمده بودند

 ٧/  ۵فرانسه . رمايه گذاری کره بودس... درآفريقا، کانادا، استراليا، آمريکا و
 ۶دالردرکشورهای اروپای شرقی و روسيه سرمايه گذاری کرده و آلمان  ميليارد
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. دالردرجنوب شرقی اروپا، ترکيه وخاوردورسرمايه گذاری کرده بود ميليارد
 ديگر عالوه براين هلند دراندونزی، بلژيک وسويس وکشورهای اسکانديناوی در

  ) ١٨.(يافته  دست به سرمايه گذاری زده بودندکشورهای توسعه ن
بازارخوبی ١٨٧٠توليد کنندگان قماش ولوازم خانگی وماشينی بريتانيا، تا سال  

ازآن سال به بعد آلمان، فرانسه، بلژيک . برای کاالهای خود در اروپا داشتند
 وکشورهای ديگراروپايی قادرشدند با گسترش توليدات خود، بازارهای داخلی خود

درنتيجه، اين کشورها جلوی واردات کاالهای بريتانيا را از . را به دست گيرند
کشورهای مزبورحتی به توليد بيشترازسطح . طريق تعرفه های  گمرکی گرفتند

با . نيازداخلی پرداخته وبرای فروش توليدات خود درجستجوی بازار خارجی بودند
  .تن  بازارهای  تازه افزايش  يافتاشباع  روزافزون  بازار اروپا، رقابت برای ياف

ترش کارخانجات صنعتی درکشورهای عمده اروپا سگ ١٩١۴ترتيب، تا سال  بدين
به حد اشباع رسيده در نتيجه اين کشورها در داخل مرزهای خود محل مناسبی 

درنتيجه  رقابت برای  سرمايه گذاری بيشتر . برای سرمايه گذاری نمی يافتند
تا همراه  با حل مشکل . نيافته آفريقا وآسيا افزايش يافتدرسرزمينهای توسعه 

انباشت سرمايه، مشکل پيدا کردن بازار برای فروش کاالهای صنعتی ودسترسی به 
اما به نظر می رسد که گسترش رقابت درآفريقا . برطرف گردد مواد خام مورد نياز

کند زيرا، اين و آسيا نيزنمی توانست  بن بست قدرتهای استعماری اروپا را حل 
در اين مناطق به حادترين شکل با يکديگر  ١٩١۴تا ١٨٨٩قدرتها درخالل سالهای 
گسترش رقابتهای استعماری به صورتی  بودکه تا سال . به رقابت پرداخته بودند

اما بيست . کمتر از يک دهم آفريقا به صورت مستعمرات اروپا در آمده بود ١٨٧۵
درطول . آفريقا ازچنين تجاوزی مصون مانده بود تنها يک دهم)  ١٨٩۵(سال بعد  

ميليون نفردر  ۶۶ميليون هکتارمايل مربع و ۴/ ۵بريتانيا   ١٩٠٠تا  ١٨٧١سالهای 
ميليون  ٢۶ميليون هکتارمايل مربع زمين و ٣/  ۵قلمرو خود افزوده بود و فرانسه 

مايل مربع هزار ٩٠ميليون نفر، بلژيک   ۶۵نفر، روسيه نيم ميليون مايل مربع با 
هزار نفر به ٧۵٠هزارمايل مربع و١٨۵ميليون نفروباالخره ايتاليا  ٨/ ۵با 

  )١٩(. مستعمرات خود افزوده بودند
)  ٢٠(چهارکشور از غير ، قدرتهای بزرگ اروپا تمام قاره آفريقا را١٩٠٠تا سال 

مستعمرات سه قدرت عمده يعنی بريتانيا، . به صورت مستعمره  خود درآورده بودند
اين قدرتها برای . فرانسه و آلمان به شکل  پراکنده، سراسر آفريقا را فرا گرفته بود

متصل کردن مستعمرات خود به يکديگربه يک رشته  جنگهای  مستعمراتی  ميان  
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  . خود دست زده بودند
قرن بيستم، بزرگترين قدرت اروپا وامپراتوری بريتانيا، بزرگترين  آلمان درآغاز

ميليون نفرجمعيت درقلب اروپا وبا  ۵۶داری ازرآلمان با برخو .قدرت جهان بود
اقتصاد درحال گسترش، به سرعت اقتصاد بريتانيا را دربخش صنعت تحت الشعاع 

 اين کشور قوی ترين ومجهزترين ارتش قاره اروپارا دراختيار.خودقرارمی داد
، قدرت اول اما بريتانيا به علت تفوق نيروی دريايی هنوز ازلحاظ نظامی. داشت

 اين امپراتوری، يک چهارم کرۀ زمين ويک چهارم جمعيت آن را در.جهان بود
اما جمعيت . نيمی از ظرفيت کشتبهای تجاری جهان متعلق به آن بود. داشت اختيار

بيشتر جمعيت آن، درمناطق پراکنده .بريتانيا برخالف آلمان دريک نقطه متمرکزنبود
استراليا وجزاير  کوچک بسياری ازاقيانوسهای هندوستان، سراسرآفريقا، کانادا 

امپراتوری بريتانيا درمقايسه با آلمان ازجهت  و جهان وجزاير بريتانيا پراکنده بودند
آلمان نيزدر مقتيسه با . درموضع ضعف قرار داشت قدرت تمرکزدراروپا مرکزی،

  قدرت نيروی دريايی بريتانيا دراقيانوسهای جهان برخوردار از موضع ضعف
  .بود

* وحشت اروپا فرا گرفت ،١٨٩٧ - ٩با توسعه قدرت نيروی دريايی آلمان ازسالهای
قانونی درآلمان به تصويب رسيد که بر طبق آن قدرت  نيروی  ١٩٠٠در سال 

هدف از تصويب  اين قانون اين بود  که . دريايی به دو برابر ظرفيت آن می رسيد
در واکنش نسبت به . بريتانيا، تفوق يابد نيروی دريايی آلمان نسبت به نيروی دريايی

به صورت جدی به تقويت نيروی دريايی  ١٩٠٣اين اقدام آلمان، بريتانيا از سال 
ازاين رو تغييرسوخت ناوگانهای جنگی بريتانيا از ذغال سنگ به . خود پرداخت

نفت به وسيله چرچيل مسئله ای حياتی برای حفظ وگسترش مستعمرات 
بررسيهای علمی  نيروی  دريايی بريتانيا  نشان می داد . يا بودامپراتوری بريتان

که  با تغييرسوخت ذغال  سنگ به نفت عالوه  برتسهيالت بی شماری که برای 
نيروی دريايی فراهم می شد، سرعت و کارآيی ناوگانهای جنگی بريتانيا به بيش 

اوها برای امتياز مهم ديگر نفت اين بود که ن. درصد افزايش می يافت ۵٠از
سوختگيری مجدد نياز به مراجعت  به بندرگاهها را نداشته  بلکه در همان محل  

توجه . مأموريت خود در اقيانوسها نفت مورد نياز خود را سوختگيری می کردند
به اين تحوالت جهانی،  بخوبی اهميت کنترل منابع عظيم نفت ايران را برای ادامه 

  .می دهدحيات امپراتوری بريتانيا نشان 
کمتر نماينده ای درمجلس عوام  بريتانيا  نسبت به ضرورت  تغييرسوخت کشتيها 
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اما کمتر نماينده ای هم وجود داشت که در . ازذغال سنگ به نفت  ترديد داشت
مورد حفظ امنيت منطقه نفت خيز ايران و استمرار جريان نفت که اينک حيات 

  .بريتانيا به آن وابسته بود نگران نباشد
مجلس  ١٩١۴ژوئن  ١٧مسئله چگونگی حفظ امنيت مناطق نفت خيزايران درجلسه 

مشکل . عوام که يکی ازطوالنی ترين جلسات پارلمان بريتانيا بود مطرح شد
                                                            ً       نمايندگان اين بودکه گرچه حوزه های نفت ايران درمنطقه ای ظاهرا  بيطرف 

حق داشتند ١٩٠٧ قدرت روس وانگليس طبق قرارداد قرارداشت اما ازطرفی هم دو
  .به گسترش  نفوذ سياسی و اقتصادی خود درآن منطقه بپردازند

يکی ازنمايندگان استدالل می کرد با وجود اينکه اوبا تغييرسوخت ناوگانها ازذغال 
سنگ به نفت موافق است اما اگردولت نتواند نيازهای نفتی را به موقع تأمين کند ويا 

شوررابه ورطۀ جدی ترين خطرات خواهد درهنگام جنگ دچارکمبود نفت شود ک
زيرا دولت اکنون قادرنيست کشتيهای نفت سوز فعلی را به سوخت ذغال . کشاند

نماينده مزبور   با .                                        ً           سنگ برگرداند مگراينکه تمامی کشتی را کاال  نوسازی کند
بودند به اهميت دفاع  توجه به اينکه ايتاليا واطريش نيزمشغول گسترش ناوگانها خود

. ريای مديترانه، کانال سوئزوخليج فارس ازلحاظ استراتژيک اشاره می کردازد
هزار « اوگفت که با وابسته شدن انگليس  به نفت ايران اهميت  دفاع  از اين نقاط 

درصد مواد  ۶۴. مديترانه  مهمترين بزرگراه  برای بريتانيا است» .برابرمی شود
و اکنون ما می « . ز آن می گذردغذايی ومقدارعظيمی ازمواد خام امپراتوری ا

خواهيم با درآوردن آن به صورت يکی ازعظيم ترين راهها نفت جهان به اهميت آن 
او با اين نظرکه می توان برای کاستن خظرات امنيتی حمل نفت » .بيشتر بيفزاييم

مديترانه به بريتانيا مسير خليج   –کانال  سوئز  - دريای سرخ  –ازمسيرخليج فارس 
مسيردوم که دارای . دماغه اميد به بريتانيا را انتخاب  کرد مخالفت می ورزيدفارس 

هزار مايل   ۶هزارمايل بود نسبت به مسيراول که  دارای ١٢مسافتی به طول 
  ) ٢١(.فاصله  بود از نظر وی عملی نبود

عمده ترين اتقادات ديگر ين  نماينده و چند تن ديگراز نمايندگان روی چگونگی  
آنها نسبت به عالقه بودن سياست . تأسيسات نفت درداخل ايران متمرکزبودکنترل 

اين سئوال . دولت بريتانيا در واگذاری امنيت منطقه نفت به بختياريها ترديد داشتند
از طرف آنها مطرح  بود که اگر سران ايل بختياری به توافق  خودعمل نکنند و 

آيا دولت که اکنون .د چه خواهد شدچاهها و بخشی از لوله های نفت را تهديد کنن
مسئوليت شرکت نفت را با خريد اکثريت سهام آن به عهده می گيرد مجبورنخواهد 
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آيا اين مداخله موجب گسترش بيشتر  ؟ اعزام داردشد برای تنبيه بختياريها به ايران 
آيا بهتر نيست دولت بريتانيا ازسياست تضعيف نفوذ روسيه در ايران نخواهد شد؟ 

لت ايران که تا کنون درپيش گرفته است دست برداره ودولت مرکزی را تقويت دو
نمايد ؟ زيرا اگردولت ايران مسئول  حفاظت خظ  لوله باشد آنگاه دولت بريتانيا 
. ناچار نيست برای تنبيه تخريب کنندگان لوله های نفت به ايران نيرو اعزام کند

  .د بودبلکه دولت ايران خود مسئول نظم وقانون خوا
برخی ازاين نمايندگان استدالل می کردند اگرنيروی پليس ايران را تقويت کنيم 
                                           ً                                  واستقالل وتماميت آن را محترم بشماريم اين مآال  به سود ايران وامپراتوری بريتانيا 

با تقويت ايران و حفظ آن به صورت يک کشورمستقل، منافع  جهانی « : خواهد بود
و باالخره  »  تا تقسيم  آن بين روسيه  و بريتانيا  کبير ما بسياربهترتأمين می شود 

آيا دردست گرفتن نفت ايران منجربه برانگيختن رقابت بيشترهمسايگان ايران به 
خصوص روسيه وترکيه نخواهد شد؟ آيا ارتش آنها جريان نفت را مورد تهديد  

  )٢٢.(قرار نخواهد داد
انيا به اين نمايندگان به طور وزيرامورخارجه بريت» سرادوارد گری « پاسخ 

  :خالصه به شرح زير بود
دولت بريتانيا ازچاهها ولوله های نفت در وهله اول با دادن کمک مالی به ايالت  

اما اگر اقدامات ايالت . محلی وباگرفتن  کمک ازدولت ايران محافظت خواهد کرد
اين کاردوئيت ودولت ايران درمحافظت ازنفت شکست بخورد، دولت بريتانيا برای 

و نيزاگر شرايط اضطراری مهمی . از نيروهای خود را به ايران اعزام خواهد کرد
پيش بيايد که الزم باشد بالانقطاع  نفت فراهم کرده وذخيره نماييم و وقت برای 
استفاده از وسايل ديگر برای امنيت نفت نباشد بريتانيا به آن کشورنيرواعزام خواهد 

يله نيروی  نظامی  ضرورت سق افتدکه عمليات حفاظتی به واگرشورشی اتفا.  کرد
يابد ، به جای استفاده  از نيروهای بريتانيا درهندوستان، ترجيح داده می شود که 

  .ازنيروهای ايرانی که تحت فرماندهی افسران انگليسی خواهند  بود استفاده  شود
  :وزيرخارجه بريتانيا افزود 

ارمری ايران افسران خود را به آن کشورقرض دهيم  اگرما برای سازمان دادن ژاند
اين کار خدشه دار کردن استقالل وتماميت ارضی ايران نيست زيرا ساليان درازی 
است که موقعيت ايران به اين صورت  است که نمی تواند بدون استخدام افسران 

اما من فکرمی کنم که به جای برقرارکردن . خارجی ايران پيشرفت ايران کند
ژاندارمری تحت فرماندهی افسران بيگانه، خود ايالت خواهند توانست خطوط لوله 
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ازابتدای بهره برداری از نفت .                        ً                     را محافظت کنند و احتماال همين کارعملی خواهد شد
ايران چاههای  ايالت به علت عالقه مادی که دارند  تمايل شديدی به ادامه جريان 

  .ه اندبهره برداری ازچاههايشان نشان  داد
  بديهی است با هر قدمی که برای تقويت )  :ادوارد گری ادامه داد 

منافع خود درجنوب ايران برمی داريم بايد به تعهدات خود برای حمايت ازآن 
بعلت رضايت بخش نبودن وضع ايران، روسيه راههای  تجاری را در . بيفزاييم

طاع در شمال جريان شمال حمايت کرده است ودر نتيجه تجارت آن کشوربدون انق
ما نبايد . و تجارت بريتانيا درجنوب به علت عدم امنيت راهها زيان می بيند دارد

بگذاريم شرايط آن چنان بد شود که تجارت بريتانيا ازجنوب برچيده شود و روسيه 
دولت انجام اين کار را يکی از تعهدات خود . تجارت خود را در آنجا گسترش دهد

کار استخدام افسران انگليسی به وسيله دولت ايران  برای تضمين می داند ما بايد در
لذا با توجه  به تعهدات ومنافعی که از پيش درجنوب . امنيت اين راهها تسريع  کنيم

ايران داريم  اين پندار درست نيست که بدست آوردن  نفت در جنوب  به طور جدی 
  .به تعهدات ما خواهد افزود

می کند که اگر چه دولت بريتانياهيچ تعهد مستقيمی  وزيرخارجه انگليس اضافه
نسبت به شرکت نفت ايران وانگليس ندارد، اما با توجه به اينکه آن شرکت را 
درسالهای گذشته برای به دست آوردن نفت ترغيب کرده است به شرکت مزبور 

ر حق می دهد  که مانند ديگر شرکتهای تجاری بريتانيا وقتی که داراييهايش به خط
  .                  ً                   افتاد ازدولت  قويا  تقاضای حمايت نمايد

وزيرخارجه انگلستان نتيجه گرفت که به نظر نمی رسد که دولت با خريد سهام 
ما ازپيش «:گری تأکيدمی کرد.               ً                           شرکت نفت واقعا   متحمل تعهدات بزرگتری بشود

دارای تعهدات اخالقی به تمام شرکتهای  بريتانيايی سهيم شرکت نفت اگردولت 
  ».ن شرکتهاستآهم در آن نداشته باشد يکی  از سهمی 

  :ادوارد گری  درمورد تهديد احتمالی روسيه  وترکيه گفت
ترکيه  و حفظ روابط خوب ما. ما با اين دوقدرت دارای روابط خوبی هستيم

بسيارمهم است، ونيزداشتن بهترين روابط با دولت روسيه اهميت حياتی داشته وبه 
همکاری آنها با . و روسيه درآسيا دارای منافع زيادی هستندبريتانيا . نفع صلح است

هدف وزارت خارجه اين است که . يکديگربه حفظ اين منافع بيشتر کمک می کند
علی رغم مشکالت و تيرگيهايی که براثرمسائل کوچک بين دو کشور به وجود  می 

  .ردآيد روابط فی مابين  را دوستانه نگهدارند، روسيه نيز چنين هدفی دا
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  : ادوارد گری افزود
کارتعديل برخی ازحوادث ، فوق العاده . ما مشکالت عظيمی در مذاکرات داشته ايم 

اما من احساس می کنم هرچه مشکل بيشتربوده لزوم حفظ روابط . دشواربوده است
صميمانه تربيشتر به چشم خورده  است تا امکان بخث در بارۀ  اين حوادث را به 

فرض . من عقيده دارم که اين احساس   دوجانبه بوده است. زدطوردوستانه ميسرسا
فرض کنيم که به علت . کنيم که مشکالت عظيمی در روابط  مابا ترکيه فراهم شود

تغييرات تأسف آوردرسياست هر يک از طرفين، روابط  با روسيه  بخوبی آنچه که  
اگرچه درفاصله ذخاير نفت که درجنوب ايران قرار گرفته . اکنون هست پيش نرود

قالب مالحظه ای با مرز روسيه ودرسرزمين بسيارصعب العبوری قراردارد، اما 
اين نگرانی شامل . بدون شک حمايت عملی ازان موجب  نگرانی  خواهد بود

  .حمايت ازتجارت بريتانيا وحمايت از چيزهای زياد ديگری نيزخواهد بود
هان که امکان به دست آوردن وزيرخارجه بريتانيا تأکيدکرد که درهرقسمت ازج

امتياز نفت وجود داشته  باشد، دولت با چنين نگرانی روبروخواهد بود به جز در 
آيا کسی می تواند « :او افزود. حوزۀ امپراتوری بريتانيا که درآن اين خط کمتراست

به نقطه ای  ازجهان خارج از قلمرو امپراتوری بريتانيا اشاره کند که بتوان درآنجا 
  »  خطرکمتری به امتيازنفت دست يافت؟با 
ادوارد گری پافشاری کرد که آيا آقايان می توانند ذخاير نفتی ديگری را درگوشه  

ای از جهان  نام برند که برای جوابگويی به نيازهای نيروی دريايی کافی باشد و 
حاظ  و مشکالتی که از ل» .نيروی دريايی بتواند  قيمتها  را تحت  کنترل  بيگيرد« 

سياسی  يا استراتژيک برای  گرفتن اين امتيازمطرح شد در آنجا بيش از ده برابر 
  .نباشد

پرسيد آيا قدمهايی که برای حمايت از » رمزی مک دونالد« درپاسخ اين سئوال
منافع نفتی برخواهيدداشن موجب تشويق روسيه به پيشروی در شمال ايران نخواهد 

اين استداللی است که می توان درمورد حمايت «:ادوزيرخارجه بريتانيا پاسخ د. شد
اما من نمی توانم فکرکنم که . کلی ازتجارت بريتانيا درجنوب ايران نيز مطرح کرد

ما احتماال با صرف نظرکردن از کسب منافع برای بريتانيا، يا با صرف نظرکردن 
ايران ازحمايت تجارت بريتانيا درجنوب ايران جلوی پيشروی روسها را درشمال 

  )٢٣. (بگيريم
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ازسخنان گری درپاسخ به نمايندگان مجلس عوام اهميت نفت ايران برای بريتانيا 
وزير خارجه اقدامات دولت را برای حفظ جريان نفت ..درمورد آن اشکار می شود 
اين سخنان بشرح به محور سياست  بريتانيا با توجه . به آن کشورتشريح می کند

  :زير است
رهيچ جای جهان غيرازايران نمی تواند منافع نفتی به دست آورد که بريتانيا د - ١ 

  .جوابگوی نيازهای  امپراتوری به خصوص نياز  نيروی دريايی آن باشد
تنها درايران است که نيروی دريايی بريتانيا می تواند قيمت نفت را تحت  – ٢

  . کنترل خود در آورد
لی ازنيروی آنها برای حفاظت منابع دولت بريتانيا با دادن کمک به ايالت مح -  ٣

  .ولوله های نفت استفاده می کند
بريتانيا به دولت ايران فشارمی آورد تابا استخدام افسران انگليسی به تربيت  -  ۴

نيرويی تحت فرماندهی اين افسران  برای حفظ  منافع بريتانيا درجنوب مبادرت 
  .ورزد

ا برای حفظ منافع خود هروقت بريتاني ۴و  ٣درصورت عدم موفقيت موارد – ۵
الزم بود دو تيپ به ايران اعزام خواهد کرد ودرموارد، برای حفظ جريان نفت، 

  .بريتانيا به هر ميزان الزم به ايران نيرو  اعزام خواهد کرد
بريتانيا از ترس پيشروی روسها درشمال، ازگسترش منافع خود درجنوب  – ۶

ه نفوذ روسيه درشمال، بريتانيا به سياست به عبارت  ديگر با توجه ب. نمی گذرد
  .تقسيم عملی ايران به صورت منافع  روس و انگليس عمق می دهد

اما بخش بسياری ازآنچه سرادواردگری درمجلس عوام درپاسخ نمايندگان گفت خود 
درمقام  وزيرخارجه بريتانيا، در مورد ايران اجرا  ١٩٠۴    ً                شخصا  از اواخر   سال 

نفوذ درمسائل داخلی ايران، همان طورکه در صفحات پيش ديدم،  ازلحاظ. کرده بود
ايالت . مهمترين ايالت جنوب آن زمان تحت کنترل بريتانيا درآمده  بودند
از لحاظ  . مزبوربدون اجازه  مقامات انگليسی دست به کوچکترين اقدامی نمی زدند

دراين  برخی کشمکشهای مستعمراتی با قدرتهای ديگر، به دنبال وحدتی که
به وجود آمده بود،  ١٨٨٢خصوص ميان آلمان، اطريش  مجارستان وايتاليا درسال 

به حل  منازعات خود را فرانسه درمورد  ١٩٠۴وزيرخارجه دولت ليبرال درسال 
فرانسه، مصر وسودان را به صورت قلمرو . مصر وسودان ومراکش پرداخت
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ويش درشمال وغرب آفريقا ومستعمراتی بريتانيا شناخت وخودبه تحکيم جا پای خ
باادامه مذاکراتی که ازهمان سال ادواردگری باروسيه برای پايان دادن به . پرداخت

موفق به  ١٩٠٧رقابتهای  مستعمراتی درآسيای مرکزی آغازکرد، سرانجام درسال 
به موجب اين قرارداد، دوقدرت، تبت را به . امضای قراردادی با آن کشورشد

ً              روسيه  تعهد کرد مستقيما  با افغانستان . بيطرف شناختندعنوان کشوری مستقل و                        
بين ١٩٠٧با موافقتنامه . تماس نگيرد، وايران به قلمرو نفوذ دو قدرت تقسيم شد

روس وانگليس، بسرعت زمينه وحدت سه کشور فرانسه، بريتانيا و روسيه  فراهم 
  .تی بسته بوداز ترس آلمان با روسيه  پيمان دوس ١٨٩٣زيرا فرانسه از سال . شد

، هنگام بحث نهايی مجلس عوام درمورد سهيم شدن دولت بريتانيا ١٩١۴تا سال 
                                                           ً      در نفت ايران، روسها درشمال وانگليسيها درصفحات جنوبی کشورعمال  حاکم 

به زحمت  )  اگر بتوان برای آن قدرتی قايل شد( قدرت دولت ايران . بودند
  .فراترازمحدوده تهران می رفت

، روس و انگليس با توافق ١٩٠٧اوت   ٣١قرارداد تقسيم ايران درپس ازامضای 
روسيه که به . وهمکاری يکديگر به تجاوزات آشکارخود درکشور شدت بخشيدند

لحاظ موقعيت استراتژيک، نسبت به رقيب خود ازتفوق بيشتری برخوردار بود و 
 انديشه انضمام شمال ايران را درسرداشت، برای سرکوبی جنبش مشروطيت

پس از به توپ بستن مجلس اول .  واشغال قلمرو نفوذ خود، به ايران نيرواعزام کرد
    ً رسما   ١٩٠٩، روز هشتم ژانويه  )١٩٠٨ژوئن  ٢٣( ش . هـ ١٢٨٧خرداد   ٢در

. ژانويه به قزوين رسيدند ١١دوهزار سپاه روسی از بادکوبه وارد ايران شدند وتا 
 ۴) ١٩٠٩آوريل  ٣٠(سی هجری شم ١٢٨٨ارديبهشت  ١٠چهارماه بعد در

هزارسرباز ديگر روسی برای درهم کوبيدن مقاومت  مردم قهرمانن تبريزبه آن 
روسها، ايل شاهسون را به رهبری )   ١٩٠٩سپتامبر ( پنج ماه بعد. شهر وارد شدند

اين تجاوزات درسالهای بعد همچنان . رحيم خان تشويق کردند تا به اردبيل حمله کند
تمام حوزه های   dدوازده هزار قشون روسی ١٩١١پايان سال تا . گسترش  يافت

در حالی که دو هزار ترکمن  به . نفوذ روسيه را درايران  تصرف کرده بودند
تشويق و پشتيبانی روسها از حدود مازندران گذشته و به دامغان رسيده بودند، 

ی کردند و ترکمنان از دامغان برای اجرای خواسته های روسها تهران را  تهديد م
. روسها نيز برای عملی ساختن اولتيماتومی که به ايران داده بودند فشار می آوردند

اجرای اين اولتيماتوم آخرين نشانه استقالل ايران را که در تصميم گيری نمايندگان 
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دولت بريتانيا نيز . بردی بين م بود از مردم ايران در مجلس  شورای ملی متبلور
  .ماتوم روسها از طرف دولت ايران پافشاری می کردبرای پذيرفتن اولتي

آنها اغلب  برای  از بين . تجاوزات دو دولت هماهنگ  با يکديگربه پيش می رفت
بالفاصله پس . بردن  سريع و عملی  استقالل ايران توافق وهمکاری نزديک داشتند

ان، ، در پاسخ به تقاضای هرگونه استقراضی از طرف دولت اير١٩٠٧ازقرارداد 
» دمحم ولی خان سپهدار«وقتی کابينه . دوقدرت توافق کردند قرض مشترکی بدهند

روی ) ش. هـ ١٢٨٨آذر ما  ٩ – ١٩٠٩نومبر  ٣٠(که پس از خلع  دمحم عليشاه
دولت روس وانگليس تقاضای وام کرد، دو قدرت طی يادداشتی با  کارآمد از دو

ماده سوم اين توافقنامه،   .پرداخت وام مشترک با تعيين شرايطی توافق کردند
جنوب به  یدولت ايران را ملزم می ساخت تا نيروی منظمی برای امنيت راهها

  .فرماندهی افسران انگليس تشکيل دهد
 ١٩٠٣تشکيل نيرويی به سرپرستی افسران انگليسی درايران به طورجدی ازسال 

ياست س. سلف سرادواردگری پيگيری می شد» لرد  هنری لنزدان« به وسيله 
بريتانيا اين بود که آنها هم مانند روسيه  که سازمان بريگارد قزاق را تحت 
فرماندهی و نفوذ افسران خود درايران تشکيل داده بودند، به تشکيل سازمان 

اگرچه آنها بعللی گوناگون به تشکيل چنين . مشابهی درجنوب ايران اقدام کنند
ه فعاليتهای خود درميان ايالت جنوب توفيق نيافتند، اما ب ١٩٠٣سازمانی در سال 

همکاری آنها با . افزودند تا به طورغير رسمی چنين تشکيالتی را پی ريزی کنند
نيز استفاده  روسها باعث شد که اکنون ازفشارآنها برای تحقق خواسته های خود

  .نمايند
 ١٩٠٧اما مجلس شورای ملی با گرفتن قرضی که از يک طرف به قرارداد ننگين 

عمل می  يت می داد و از طرف ديگربه طرح خيانت بارانگلستان جامعۀرسم
با جلوگيری از اجرای اين طرح سفارت انگليس . پوشاند، قاطعانه مخالفت کرد

اين . بدولت ايران اولتيماتوم داد) ١٢٨٩مهرماه  ٢٢(  ١٩١٠اکتبر ١۴در
يراز اولتيماتوم بدولت سه ماه فرصت می دادد تا امنيت راههای بوشهر، ش

درصورت عدم امنيت راهها در پايان اين مهلت، . واصفهان را برقرار سازد
اولتيماتوم را دولت ايران .                     ً                               انگلستان خود مستقيما  برای اين کار نيرو پياده می کرد

بريتانيا هم علی رغم کوششهای جدی دولت ايران، برای تشکيل ژاندارمری، 
گهبانان کنسول گری های جنوب دو به نام تقويت ن) ١٢٩٠مهرماه ( ١٩١١دراکتبر

« بدين ترتيب. اسواران سوار ويک گروهان پياده از نيروهايش را وارد ايران کرد
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سه سال قبل ازطرح مسئلۀ امکان پياده کردن نيروبرای امنيت راهها » ادوارد گری
  .در مجلس عوام آن کشوردر ايران  نيرو پياده  کرده بود

ً طرفداران سياست خود درايران راکه اتفاقا  به دنبال اين اقدام بريتانيا   پستهای                                       
 تا اولتيماتوم روسيه رانيز کليدی کشوررا هم در اختيارداشتند تشويق می کرد

لذا صمصام السلطنه، رئيس ايل بختياری که پست نخست وزيری را به . بپذيرند
ه متعاقب آن، دولت ب. عهده داشت، خواهان تسليم کشوربه اوليتماتوم روسيه شد

وقتی که اکثريت . مجلس شورای ملی فشار آورد تا اولتيماتوم روسيه را بپذيرد
نمايندگان  مجلس شورای ملی تن به اين ننگ نداده واولتيماتوم روسيه را علی 
. رغم فشارهای روس وانگليس رد کردند، بختياری ها عليه مجلس کودتا کردند

بدين ترتيب ، دورۀ دوم . بستندآنها درهای مجلس شورای ملی را بروی نمايندگان 
  ١۴( ١٢٩٠مجلس شورای ملی به خواستۀ دوقدرت بيگانه درسوم مهرماه 

  .تعطيل شد)  ١٩١١دسامبر 
                                                                 ً با بسته شن مجلس، ديگردست دو قدرت روس وانگليس درکليه شئون کشورکامال  

« .چه تا آن هنگام طرفداران خائن دو قدرت درسراسرکشورحاکم شده بودند. بازشد
« ، »سرادوارد گری« ، »لرد جرج کرزن« ، دوست وهم کالس »اصر الملکن

وچهره سرشناس طرفدارسياست انگليس درايران با موافقت » سرآرتورهاردينگ
نيابت سلطنت ) ١٩١٠فوريه   ٨( ١٢٨٨بهمن ماه  ١٩دوقدرت روس وانگليس از

حاکم خود اودر مدت  سه سال تعطيل مجلس شورای ملی، . ايران را به عهده داشت
  .مختار ايران و مجری دستورات دوقدرت  بيگانه وبه خصوص انگلستان بود

با توجه به چنين نفوذی بود که سرادواردگری اطمينان يافته بود که منابع نفت ايران 
حفظ  - خواه به وسيله ايالت، خواه به وسيله دولت و خواه با اعزام مستقيم نيرو –را 

ی شديد امپرياليستی زمان، مسئلۀ استقالل ايران بيش در فضای رقابتها. خواهد کرد
اين واقعيتی  بود که . ازهروقت قربانی حفظ  نفت برای امپراتوری بريتانيا شده بود

او پس از ايراد . يکی از نمايندگان مجلس عوام بدان اعتراف کرد »  جان  ديلون« 
  :سخنان  گری گفت

آيد اين است که پيشنهاد کنترل  نتايجی که از سخنان وزير خارجه به دست می
منابع ميدانهای عظيم  نفت به وسيله دولت بريتانيا قسمت اساسی طرحی است که 
به آرامی وکم و بيش محرمانه درطول ساليان دراز برای تقسيم ايران صورت 

انگلستان به گرفتن شمال ايران به وسيله روسها  رضايت داده واين . گرفته است
کنترل  . سه استان شمالی اکنون دردست روسها است. فته استکاراکنون تحقق يا
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است که مانند کشوری می ماند که برای ساليان  روسها براين استانها چنان زياد
بنا به تأييد وزير خارجه روسيه هم . متمادی با امپراتوری ما همکاری داشته است

ايی ازاين استانها  اکنون روسيه با به کار بردن دهقانان روسی به استعمار قسمته
  .پرداخته است

جان ديلون ادامه داد که نتيجه واگذاری شمال ايران به روسيه گرفتن جنوب ايران   
اين سياست مهلکی است که منجربه هزينه های مالی سنگين . به وسيله بريتانيا است

اگر طرح مشارکت دولت . وگرفتاريهای عظيم بی شماری برای بريتانيا می شود
انگليس پيش برود که به دليل زنجيره ای ازعلت و معلولهای  –نفت ايران درشرکت

شما خواهيد ديد که سربازان بريتانيا و پرچم « غير قابل مقاومتی پيش خواهد رفت، 
بريتانيا به دنبال کمپانی حرکت خواهند کرد و افکارعمومی دراين کشورمجبور 

نتيجه چه خواهدشد؟ . دهد خواهد شد به لزوم حمايت ازاين شرکت بزرگ تن در
 ) ٢۴(».شما، يک شريک  فعال درتقسيم  امپراتوری  باستانی ايران خواهيد شد

سرانجام مجلس عوام که کرسيهای آن را به طورعمده ليبرالها پرکرده بودند اليحه 
يک روز . انگليس  تصويب کرد - سهيم شدن دولت بريتانيا را درشرکت نفت ايران 

نی اول مجلس عوام برای پرداخت وجوهات دولت بريتانيا به پس از آغازجنگ جها
  .انگليس  رأی داد - شرکت نفت ايران 

سال بعدکه پيروزی چشمگيرآلمان متفقين را بسختی به وحشت انداخته بود، دولت  
به موجب اين . بريتانيا قرارداد  سری ديگری را با روسيه تزاری امضاء کرد

ر و وروسيه بتواند به قسطنطنيه و بغارهای بسف قرارداد ، بريتانيا توافق کرد
بدين ترتيب، روسها می توانستند درصورت پيروزی درجنگ . داردانل دست يابد

به آرزوی خود يعنی دسترسی به اقيانوسهای جهان از طريق آبهای گرم دريای سياه  
  .  و مديترانه که قرنها  برای آن تالش می کردند جامه عمل بپوشانند

 ١٩٠٧ازای اين امتياز بزرگ قسمت اعظم منطقۀ بيطرف درقرارداد  نيزدرروسها 
                                      ً باآن توافق، مناطق نفت خيزايران نيزرسما  . تقسيم ايران رابه انگليسيها واگذارکردند

  .دراختيارانگلستان قرارگرفت
راجع به بحرانهای جهان منتشر  ١٩٢٣وينستون چرچيل درکتابی که به سال  

 –که اقدام او درخريد سهام  شرکت  نفت ايران   ساخت، ازسود سر شاری
  :  او می نويسد. انگليس برای بريتانيا به ارمغان آورد با غرور صحيت  می کند

پوند به صورت سهام يک پوندی درشرکت نفت  ٢/ ٠٠٠/٢٠٠دولت بريتانيا 
در حالی که ارزش واقعی اين سهام به قيمت . انگليس سرمايه گذاری کرد –ايران 
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 ۶/ ۵٠٠/ ٠٠٠سال  ٩                 ً درطول  مدت تقريبا  . پوند بود ١۶/ ٠٠٠/  ٠٠٠ی جار
پوند به عنوان  سود سهام درآمد مالياتی، منافع اضافی، گمرک و ماليات ازشرکت 

(  پوند خريد نفت ارزان تراز قيمت جاری  ٧/  ۵٠٠/  ٠٠٠نفت به دست آورد 
د  ديگر از طريق پون  ١٠/ ٠٠٠/  ٠٠٠صرفه جويی کرد و) برای نيروی دريايی

انگليس  به  –رقابت با ديگر شرکتها  و تأمين  نفت ارزان ازشرکت نفت ايران 
  .دست آورد

پوندسرمايه  ٢٠٠/٢/ ٠٠٠براساس محاسبات چرچيل، دولت بريتانيا درازای 
  )٢۵.(سال سود برده است ٩پوند درطول  ۴/  ٠٠٠/ ٠٠٠گذاری اولی

» نفت ايران« برو درکتاب خود تحت عنوان استاد دانشگاه ادين - پرفسورالول ساتن 
کل توليد نفت ايران را که  ١٩٢٣می نويسد که اگر  نيروی دريايی بريتانيا تا سال 

برای ) که  نکرده( تن بوده است خريداری کرده باشد ١٢/  ۵٠٠/ ٠٠٠تا آن سال 
پوند صرفه چويی از طريق خريد نفت ارزان  می   ٧/  ۵٠٠/ ٠٠٠به دست آوردن 

شلينگ  خريده باشد  ٨) بشکه ٧/ ٣      ً تقريبا  = هر تن ( يست  کل توليد نفت راتنی با
  )٢۶(.بوده است) شلينگ ٢٠= هر پوند ( درحالی که قيمت جاری نفت تنی يک پوند 

انگليس هيچگاه بيالن درستی از شرکت نفت به  –از اين رو که شرکت نفت ايران 
سابرسی ازطرف دولت اجازه نيافته دولت ايران نداده است، و نيزهيچگاه هيچ ح

است جسابهای شرکت را مورد بررسی قرار دهد، لذا معلوم نيست که شرکت نفت 
ازای آن می     ً                                                       اوال  چه ميزان نفت درايران توليد و صادر می کرده وچه مبلغی در

اما اعترافاتی که بندرت، مقامات مسئول بريتانيا برای نشان دادن . پرداخته است
ه امپراتوری در رابطه با چپاول گری منابع ايران کرده اند، عظمت خدمات خود ب

يکی از »  بحرانهای جهان« چرچيل در کتاب . اين عارتگری ها را نشان  می دهد
نتايج اوليه به دست آوردن کنترل نفت ايران  را به وسيله برتاينيا  نوسازی و 

هی برای آن   از گسترش  نيروی دريايی آن کشورمی داند بدون اينکه يک شا
او دراين مورد با افتخارمی . طرف ماليات دهندگان بريتانيايی پرداخت شده باشد

ناوگانهای قدرتمندی که در طول « : ادعا کند که نويسد که دولت بريتانيا می تواند
از بزرگترين ناوگانهايی بود که  ساخته شد  ١٩١۴،  ١٩١٣،  ١٩١٢سالهای 

درتهای در زمان مشابهی ساخته شده  است، بدون تاکنون به وسيله هر يک ازق
   ) ٢٧(....اينکه يک قران به ماليات دهندگان تحميل شود

                     ً                                                     مقامات بريتانيا عموما  اذعان می کنند که کنترل وجريان مداوم نفت ايران،  يکی 
از اساسی ترين عامل  پيروزی بريتانيا وهم پيمانان آن در جنگ جهانی اول بوده 
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   - : نها چرچيل درمجلس عوام انگليس چنين اظهار  کردازميان آ. است
شکی نيست که اگرمتفقين توانستند کشتی جنگی را به ساحل پيروزی برسانند « 

اهميت نفت ايران برای بريتانيا چنان بود که » .به خاطر جريان   پيوسته نفت بودد
  )٢٨(»حيات ما به آن وابسته بود«          ً             وی صراحتا  اذعان  داشت 

، شرکت  نفت به تاراج  بی حساب وکتاب  نفت بدون اينکه هيچگونه پای ازآن پس
بندی حتی نسبت به قراردادی که خود تحميل کرده  بود داشته باشد ادامه  داد و به 

در صد از  ١۶( صورتهای مختلف، از پرداخت حق االمتياز نفت به دولت ايران
ز جمله نفت شرکت را به ا. برای چندين  سال خود داری کرد) منافع خالص شرکت

شرکت به ظاهر مستقل ديگری با قيمتی ارزانتر از قيمت تمام شده می فروخت، تا 
اما شرکت فرعی،  شرکت . بيالن شرکت هميشه به جای سود، ضررنشان دهد

عالوه بر آن شرکت نفت با استفاده از . وابسته ای بود که خود تشکيل داده بود
جهان با  [ ا تأسيس شرکتهای تابعه درسراسرذخايرعظيم نفت ايران هرروز ب

به وسيله  روس و ] درجنگ  دوم جهانی کشور ايران . ترغيب بريتانيا تأسيس شد
دو کشوربا اشغال . اشغال شد) ١٣٢٠شهريور ۴(  ١٩۴١اوت   ٢۵انگليس  در 

متعاقب آن نيروهای نظامی  ) ٢٩(.ايران مسئله کنترل مأمورين آلمان رابهانه  کردند
االت  متحده آمريکا بدون هيچگونه محرمانه نگهداشته ميشود تا از افشای اين اي

  .چپاولگری های افسانه ای برای جهان خود داری شود
حريان عظيم نفت ايران به بريتانيا اگرچه به بهای فقرروزافزون مردم ايران 
وگسترش ثروت چپاولگران بريتانيا می افزود، اما در ورای آن، سلطه سياسی 
بريتانيا برامورکشورآن چنان بود که  حتی مسئلۀ  نفت را تحت الشعاع  قرار داده 

بريتانيا با تجارب استعماری چندين صد ساله، بخوبی می دانست که نفت، بدون . بود
تحوالت جهانی . تحکيم سلطه سياسی برتمام شئون کشورما، جريان نخواهد يافت

روسيه  ١٩١٧پس از انقالب اکتبر.  ک کردنيز به هدفهای  تجاوزگرانه بريتانيا کم
با . ، دولت جديد  بتدريج از امتيازات امپرياليستی خود در ايران چشم پوشی کرد

تازميدان شد  ه                                                     ً   خارج  شدن اين رقيب از صحنۀ  سياسی ايران، انگلستان عمال  يک
با وثوق الدوله  نخست وزير وقت ايران که از  ١٩١٩و کوشيد با امضای قرارداد 

                                                     ً                رفداران سياست انگلستان درايران بود اين کشوررا مستقيما  تحت قيمومت خود ط
   .اين توطئه با گسترش مخالفتهای  داخلی و فشارهای خارجی خنثی شد. درآورد

) ١٩٢١٠(  ١٢٩٩اما انگليس، طرح استعماری کهنۀ خود را با کودتای 
رضا . نوکرد تبديل به استعمار  ١٩١٩رضاخان و صرف نظر کردن از قرارداد 
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در طول . خان بتدريج به نام نامدارملی، حافظ منافع  انگليس  در ايران شد
زمامداری  وی انگليس برای پايدار ساختن استعمار نو طرحهای دراز مدتی را 

تا پايان حکومت رضاخان ديگر ايران ازلحاظ اقتصادی، مذهبی . پياده کرد
  .ه  غرب  در امده بوددائدزرت ووفرهنگی از خود بيگانه شده و به ص

درخالل جنگ جهانی دوم، موضع استراتژيک ايران و نيزاهميت روز افزون نفت 
با .  کشور، متفقين را بر آن داشت تا علی رغم اعالم بيطرفی ، ايران را اشغال نمايند

ورود  ايتاليا به جنگ، نفت بريتانيا که ازمديترانه حمل می شد  به مخاطره افتاده 
به وسيله ژاپن، نفت ) اندونزی(با فتح هند شرقی هلند .      ً               موقتا  کاهش يافته بود وتوليد آن

با توجه به اينکه  موضع . ايران به صورت مهمترين منبع نفت متفقين درآمد
استراتژيکی ايران به اندازه نفت آن مهم بود، کشوربا جهان به صورت غول عظيم 

ا از لحاظ حقوقی از شرکت اصلی اقتصادی جهان درمی آمد، اما شرکتهای تابعه ر
. .. [ جدا می کرد، تا هيچ زمانی جوابگوی پرداخت منافع ايران ازاين شرکتها نباشد

راه  .مجوزی واردخاک ايران شدند]بدون هيچگونه[ درعمليات خوددرايران،] متفقين
آهن سراسری ايران که ازجنوب به مرزشوروی کشيده شده بود مصادره  

  . توسعه يافت تاسالحهای آمريکا وبريتانيا رابه روسيه  برساندودربعضی ازبخشها 
درصد تنزل  ۶٠٠پول ايران . فقر وقحطی در سالهای اشغال کشور گسترش يافت 

اما کشور پل پيروزی . تعداد زيادی ازمردم ايران به هالکت رسيدند. پيدا کرد
اش را به  متفقين پس از خلع رضا خان فرزند بيست و يکساله. متفقين گرديد

توطئه های  بيگانه که هميشه  .                      ً                        قدرت نشاندند تا مجددا  رسالت پدر را تداوم بخشد
حرکت نيروهای  .                                                 ً         با استقامت نيروهای ملی روبروبود اين بارنيزتدريجا  اوج گرفت

انگليس را با طرح شعارملی کردن  صنايع  نفت  –ملی سرانجام شرکت نفت ايران 
کارنهضت ملی انگشت بر روی اساسی ترين مرکز  با اين. آماج حمله قرارداد

قانون  ملی کردن صنايع نفت دراوج مبارزات . استعمار واستثمار خارجی گذاشت
با . ازمجلس شورای ملی گذشت ١٣٢٩اسفند ماه   ٢٩نهضت ملی ايران در 

به دنبال آن . تصويب اين قانون دست  بريتانيا از منابع نفت ايران کوتاه  شد
  )١٢(.راج شدندخليس از ايران  برچيده وانگليسها ازايران اسفارت انگ

  
 ميابراهبا توجه به مطالبی که به نقل ازکيسينجر، سرمورتيمر دوراند، چرچيل، ◀
اشاره رفت، محتوی  آن نقل » پيشگفتار«دراين .. ی طوس سيرئ رضای و موريت

تيالی قولها بخوبی ازماهيت ماجرای چگونگی کسب امتياز نفت،که باخوداس
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واياالت متحده آمريکا بر کشورهای نفت خيز، ) انگليس(دولتهای استعمارگر بريتانيا
سياست وخواستی . آن جوامع راهدف داشت،پرده برداشت» کنترل«که ازآن طريق،

که درمغايرت کامل با استقالل وحاکميت ملی آن کشورها، ازجمله وطنمان ايران 
  . بود

نقل شد، مطالبی  است ... الحسن بنی صدر، و يا از سوی ديگر، مطالبی که از ابو
 ۀکه بيانگر بخشهائی ازسياست وتصميمات دکتر مصدق درمجلس شورای ملی دور

که آن فعاليتها ، مبارزات و روشنگريها،  ،می باشد١۶ودوره چهاردهم وشانزدهم 
ً                                                       که دقيقا  سمت و سو وخواست و اهداف مبارزات نهضت ملی ايران برهبری          

عليه سياست وعملکرد دولت استعمارگر انگليس را روشن می کرد؛ دکترمصدق 
مبارزاتی که سرانجام، پيروزی ملی شدن صنعت نفت  ايران را با خود بهمراه 

با توجه به . پيروزی که نتيجه اش، کسب استقالل و حاکميت ملی ايران بود. داشت
بريتانيا و اياالت کشور جهان ، ازجمله  ۵اين واقعيت که درآنزمان همچون امروز، 

درسازمان ملل برخوردار بودند و حتی کشتيهای » وتو«قحاز... متحده آمريکا 
درخليج فارس، دولت ايران را برخالف تمام ) انگليس(دولت استعمارگر بريتانيای

  .قوانين بين المللی و منشور سازمان ملل متحد، تهديد می کردند
» ميانجيگری«داشت درآن ماجرا،نقش  در آنزمان،دولت اياالت متحده آمريکا سعی

را بازی کند؛ وبرای حل مسئله مورد اختالف ايران و بريتانيا، پيشنهادی ارانه داد 
که، بجای شرکت نفت بريتانيا، بانک بين الملل کنترل و اداره شرکت نفت را تا 

  . پايان زمان برطرف شدن اختالف بين ايران و بريتانيا را عهده دار شود
که بدرستی با مخالفت دکتر مصدق روبرو می شود؛ آنهم به اين دليل که خواستی 

. محتوی آن پيشنهاد درمغايرت با محتوی قانون ملی شدن صنعت نفت ايران بود
اسفند  ٢٩قانون ملی شدن صنعت نفت که آخرين مراحل قانونی خود را در روز 

  :در مجلس سنا طی کرد، عبارت بوداز ١٣٢٩سال 
  
ت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان، امضاءکنندگان ذيل به نام سعاد«

نماييم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی  پيشنهاد می
برداری، در دست دولت قرار  شود، يعنی تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهره

   ».گيرد
ملت ايران، آنهم با  اما، حکومت ملی دکتر مصدق بخاطر تاکيد بردفاع از حقوق

درنظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد، و روشنگری عليه سياست های استعماری 
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دولت های استعمارگر، بسياری از ملل تحت استعمار را درپشتيبانی از خواست های 
چونکه دکتر مصدق دراثراتخاذ تصميمات صحيح  و . خود به حرکت درآورده بود

داری از پشتيبانی بخش بزرگی از ملت ايران،درآن روشنگری درآن مورد، و برخور
  . مبارزه، عليه يکی ازبزرگترين قدرتهای استعمارگر جهان، پيروز شد
  . حتی قاضی انگليسی در دادگاه بين المللی الهه به نفع ايران رأی داد

قدرتها و دولتهای سلطه گردرآنزمان مشاهده کردند که از طريق تکيه بر قوانين بين 
، حريف حکومت ملی و قانونمدار دکتر مصدق نمی شوند و بخاطر اينکه المللی

مردم ديگر کشورهای تحت استعمار، خواست و اهدافی، همچون ايران را سرلوحه 
مبارزات خود قرار ندهند که نمايانگر اين است که  از اين  اهداف ترس و واهمه 

خشی ازنيروهای وابسته داشتند، وتصميم می گيرند که با کمک شاه ودربارفاسد و ب
به بيگانگان ونيروهای ارتجاعی وتماميت خواه ايرانی به رهبری جاسوسان 

، با پخش دالربين عده ای از اراذل و اوباش و تعدادی »سيا«و» انتليجنت سرويس«
و بحرکت .... از رهبران مذهبی ارتجاعی و تماميت خواه امثال کاشانی و بهبهانی 

حکومت  ملی و قانونی  ١٣٣٢مرداد ٢٨شاهنشاهی، دردرآوردن تانگ های ارتش 
 ٢۵و رژيمی سرکوبگر و فاسد و وابسته را به مدت . دکتر مصدق را سرنگون کنند

  )١٣( !!سال بر وطنمان ايران حاکم نمايند
  
نفت و گاز  ، رانينفت  ا خيو تار شيدايدر پ یريستا فصل پنجم  اول  فصلاز  ◀

از زغال  ،یدموکراس سوخت، قير در ايران باستانو  كاربرد  یرياساط اتيدر روا
از فصل  . نفت در جهان شيدايپ خيتار، تاريخ نفت ايران و خاورميانه ،سنگ تا نفت

 یو اعطاقاجاريه  عصر، دارسی امتياز،  امتياز نفت ی سابقهششم  تا  فصل نهم، 
... ، فاتح وانيابراهام، ساتن الولمقاالتی از از فصل دهم تا فصل يازدهم  ،ازاتيامت
قرارداد نفتی ميان دارسی و خوانين  گیچگون از فصل  دوازدهم تا فصل پانزدهم . 

عملکرد شركت نفت ايران و انگليس در اسناد  یبررس شانزدهم فصلو  بختياری
در متن  کتاب از ديد گاهها و زوايای  مختلف مورد پژوهش  و  ١٩١۴ - ١٩٠١

  . بررسی قرار گرفته است
 یجمال صفر 

 ١٣٩٨ اسفند  –فرانکفورت 
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  :مآخذ و توضيحات
  
در اجالس ژئوپوليتيك و  ٢٠١٢ژانويه  ١١كيسينجر در مصاحبه  هنری - ١

  ١٣٩٢آبان و آذر  ٨١شماره  -  »رانيچشم انداز ا«به نقل از ماهنامه اقتصادی 
نشريه ماهانه »  متن نطق دکتر دمحم مصدق در دادگاه الهه« دکتر سعيد فاطمی  -  ٢

  ۶٢ – ۶۴صص  – ١٣٨۴خرداد  ١۵شماره –حافظ 
 دری نقش نفت در توسعه سرمايه دار« يا»  نفت و سلطه«صدر  یبن ابوالحسن -  ٣

 ٣ -  ٩، صص ١٣۵۶شهريور ٧  - )١٢(انتشارات مصدق ،  »جهان و زمان ۀپهن
بکوشش ايرج  – دکتر دمحم مصدق بقلم » خاطرات و تالمات دکتر مصدق«  - ۴

  ٢٧٢ص  -  ١٩۶۵ –علمی  انتشارات  - افشار
صص  - ١٣٨٣- نشرنگاه  –جلددوم »تاريخ اجتماعی ايران« مرتضی راوندی  - ۵

انديشه ترقی حکومت قانون « و بنگريد به کتاب فريدون آدميت ۵۶٣ – ۵۶۶
  ١٥ – ٤٤صص  – ١٣٥١ خوارزمی،  انتشارات ، »عصر سپهساالر

،انتشارات اقبال  »ايران عصر بی خبری يا تاريخ امتيازات در«ابراهيم تيموری  - ۶
  ١ -  ٢، ص ١٣٣٢ –
   ۵ – ٩صص  پيشين ، – ٧
  ٩-  ١٣  صص  پيشين ،  -  ٨
    ١٨ – ٢٩ص ص پيشين ،  – ٩

،  .١٣٧۴ افکار،  نشر» قاجار سلطنت دوره در ايران«علی اصغر شميم  -  ١٠
   ٢٨۴ – ٢٨۵صص 

به نقل   برای آشنايی بيشتربا روحيات و خلقيات مظفر الدين شاه بطور مفصل*  
و پژوهش هما ناطق ) ذکاءالملک( ازخاطرات  احتشام السلطنه، دمحم علی فروغی 

  .در فصل هفتم متن  کتاب آورده ام» عدل مظفری«تحت عنوان 
در دهۀ  اسنادی در بارۀ وضعيت ايران(» گزارش سر مور تيمر دوراند«-  ١١

   ٧ – ۴٠ صص  -  ١٣٩٢ –نشر نی   - ترجمۀ احمد سيف  –) پايان قرن بيستم
 - سازمان انتشارات کيهان» نفت وبحران انرژی«دکتررضا رئيس طوسی - ١٢

  ٣ – ٣٣صص  – ١٣۶٣
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سياست موازنه منفی در مجلس « نگاه کنيد به  کتابهای  حسين کی استوان  -  ١٣
 - » ١٣۵۵انتشارات مصدق «و تجديد چاپ  ١٣٢٧ –جلد اول و دوم » چهاردهم

دردوره های پنجم، ششم، شانزدهم (،» نطق های ومکتوبات دکترمصدق« و
  ...از انشتارات مصدق و)  وهفدهم مجلس شورای ملی  ودورۀ اول مجلس سنا

  
شورای امنيت تصميم گرفت درتاريخ هشتم مهرماه «الزم به يادآوری است  ◀

روزششم مهر به دولت . به درخواست و شکايت دولت انگلستان رسيدگی کند١٣٣٠
  » نماينده خودرا به شورای امنيت بفرستدايران اطالع داده شد که 

، دکتر مصدق در رأس هيئت نمايندگی ايران عازم ١٣٣٠روزچهاردهم مهرماه
مهرماه در ميان استقبال گروه کثيری از ايرانيان مقيم آمريکا  ١۵وروز. آمريکا شد

  . وارد نيويورک گرديد
د وتا چهار ش لي، تشک١٣٣٠مهرماه  ٢٣شنبه،  در روز سه تيامن یشورا جلسه

ابتدا نماينده دولت انگلستان،  .مصدق درروز اول بود یسخنران. افتيروزادامه 
سپس دکترمصدق به . سرگالدوين جب درخواست دولت انگلستان را قرائت نمود

دفاع از حقانيت ايران ورويدادهای دولت انگليس پرداخت وطی بيانات مشروحی 
مال خود و مداخله در امور داخلی تعديات شرکت سابق  را درايران بوسيله  ع

مملکت و غارت عوايد نفت و در نتيجه  محروم ساختن مردم ايران از برخورداری 
 لهياز نفت به وس یبردار سال بهره ٥٠پس از«: او گفت  .حداقل زندگی برشمرد

که  ميو مجبور ميندار اريدر اخت یکاف یرانيهنوز کارشناسان ا یشرکت خارج کي
ّ   آنکه ش مه یبرا. ميدعوت کن یخارجاز کارشناسان   نيرا از ا سياز منافع انگل یا      

بر طبق  ١٩٤٨در سال  مياست که بگو یکاف م،يشما مجسم کن یبرا ميقسمت عظ
بوده  رهيل ونيليم ٦١درآمد خالص شرکت در حدود  رانيدفاتر شرکت سابق نفت ا

آن هم بابت  رهيل ونيليم  داده شده و هشت رانيآن به ا رهيل ونيليم ٩که فقط 
اضافه کنم  ديبا نجايدر ا. داده شده است ليتحو سيانگل یدار به خزانه اتيمال

 ینفت جهان زندگ خانه هيتصف نيتر معروف گاهيجا یعني بادانکه در آ یمردم
از  یهستند و حت بانيگر به دست حدوحساب یب یشانيبا فقر و پر کنند، یم

مانند  زين ندهياگر بنا باشد که در آ. ندباش یمحروم م زين یزندگ هياول اتيضرور
در  یرانيا ناگر قرار باشد که کارگرا ببرند، انيگذشته درآمد نفت ما را خارج

 نيآبادان در بدتر خانه هيتصف کرمانشاه و ،یآغاجار مان،يمسجدسل زيخ نفت یاراض
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همچنان عمال همه درآمد نفت را  یخارج انيبه سر برند و استثمارچ طيشرا
 نيبه هم. خواهند ماند یشانيتا ابداآلباد در فقر و پر رانيکنند، مردم ا تصاحب

داد و در  ینفت در سراسر کشور رأ شدن ینفع مل هب رانيبود که پارلمان ا ها ليدل
با  سيکشور بود که اکنون دولت انگل نيا ینظر قاطبه اهال رانيواقع نظر پارلمان ا

که  یجنبش. مخالفت کند رانيتمام مردم ا با نظر خواهد یم تيامن یبه شورا تيشکا
است که به حقوق  یافراد ملت هيکامل کل یبانياست، مورد پشت انيدر جر رانيدر ا

 یمل راثيکه م یاتيمنبع ح نيمصمم است از ا رانيملت ا. کامل دارند يیخود آشنا
افراد خود و حفظ صلح جهان  یباالبردن سطح زندگ یبرا رود، یآن به شمار م

آنگاه چگونگی  ملی شدن صنعت نفت و پيشنهادهای عادالنه  دولت »   .اده کنداستف
ايران را برای رسيدگی  به دعاوی طرفين و بی اعتنايی شرکت را  به خواستهای  

 .مشروع  ايران شرح داد
متن  یصالح از رو اريآن را الله ینطق خود را به زبان فرانسه شروع کرد و باق او

 یدگيروز رس نيمصدق هم در آخر یاز سخنران یگريش دبخ. خواند یسيانگل
  .اردالن قرائت شد یازسو

 شنهادياساس پ اعالم کرد بر تيامن یقاطع دمحم مصدق، شورا یازسخنران بعد«
 یانگلستان رابرا تيدولت فرانسه موضوع شکا ندهي، نما»الکوست سيفرانس«

خود در  تيوص صالحدشوارتا اظهارنظر دادگاه الهه درخص تيوضع نيازا يیرها
موافق  یکه با رأ ذاشتمسکوت خواهد گ سيو انگل رانياختالف ا به  یدگيامر رس

 .شد بيتصو تياکثر
  

 شدن یمل رتيبر مغا یخود را مبن تي، شکا١٣٣٠در چهارم بهمن  سيانگل اما
را به  ديخلع  یبه خاطر اجرا ران،يا تيمحکوم یو تقاضا یالملل نيب نينفت با قوان

  و همراهانش رانيا ريوز نخست  ب،يترت نيکرد و به ا ميالهه تسل یادگسترد وانيد
دکتر  استيکه به ر یرانيا اتيه یاعضا .الهه شدند یراه ١٣٣١در هفتم خرداد 

 ،یبيمهندس کاظم حس : مصدق در دادگاه حاضر شدند عبارت بودند از
حسن صدر،  ،یآباد یعل نيدکتر دمحم حس  ،يیمظفربقا ،یسنجاب ميکر ارصالح،ي هللا

 زين گانيشا یکه بعد از چند روز دکتر عل ،یسپهبد یسيو ع ردانشپو نيعبدالحس
  .به آنها اضافه شد

) ١٩۵٢ژوئن  ٢٣تا  ٩(تير  ٢خرداد تا  ١٩جلسات  ديوان دادگستری بين المللی از 
بر مظلوميت ايران در باب زور و « دادگاه نيدر ا زيمصدق ندکتر. طول کشيد
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داخله جويی های بريتانيا تأکيد نهاد و ملی کردن صنعت نفت را تصميمی فشار و م
ايران  .دفاع کرد » برخاسته از ارادۀ سياسی ملت ايران در مقابله با آن تصوير 

ديوان سنجابی را به عنوان قاضی اختصاصی خود در اين پرونده به دکتر کريم 
 الملل ني، استاد حقوق ب»رولن یهنر«پرفسور و معرفی کرد المللی دادگستری بين

را  رانيوکالت ا زين کيبلژ یمجلس سنا نيشيپ سيکسل و رئدر دانشگاه برو
  .انجام داد رانياز ا یبرعهده داشت و دفاع مؤثر

انگلستان  ليبکت، وک کيو سر ار رانيا ليجلسات دادگاه، پرفسور رولن وک در
 دنيدادگاه بعد از شن. در اثبات نظرات خود انجام دادند یمفصل حقوق یها بحث

که  اعالم کرد نيداد و به طرف انيبه کار خود پا ريدوم ت نظرات دو طرف در روز
 .نظر خود را اعالم خواهد کرد یآت یدر روزها

موافق،  یرأ ۵۶مخالف در برابر  یرأ ٩جلسه با  ١٢دادگاه الهه پس از  سرانجام
به  یدگيدر رس یالملل نيب یدادگستر وانيد تيبر عدم صالح یحکم خود را مبن

 ..را موجه ندانست سينظر دولت انگل وان،يادر کرد و ددادخواست انگلستان ص
 جهينت نيچن وانيد...«: ودآمده ب نيمختصر چن یدرعبارات وانيد یخالصه رأ

طرح نموده است  سيرا که دولت انگل یتيبه شکا یدگيرس تيکه صالح رديگ یم
طرح شده است الزم  وانيد تيرا هم که درصالح یگريندارد و ورود در مسائل د

 ديصادر نمود،اعالم گرد١٩۵١ هيپنجم ژوئ خيدرتار وانيکه د یقرار یط. داند ینم
 یدر قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رأ مصرح نهيکه اقدامات تأم

است که  یهيبد دهيصادر گرد وانيد یکه رأ نکيا. شده است زيتجو وانيد یقطع
 .»بر آن مترتب نخواهد بود یاثر گونه چيقرارموقت مزبورازاعتبار ساقط است وه

برگ  نيا. داده شد رانيدادگاه الهه به نفع ا یرأ ١٣٣١ ريت ٣١در  ب،يترت نيا به
صنعت نفت توانسته بود بار  کردن یمصدق بود که بعد از مل یبرا یبرنده بزرگ

  ** .ثابت کند یالملل نيرا در مجامع ب رانيا تيحقان گريد
اقرار بکنم  ديبنده با«:ديگو یخاطرات خود م در  یسنجاب دکترشاين ذکر است که 

 یالهه به منزله رفتن گوسفند به پاديوان  عرض کردم رفتن ما به  شانيکه به ا
                                             ً       ، اينقدر وحشت  داشتيم از آن قرار ناحقی که قبال  دويان خودش به قربانگاه است

ر بدون  به صالحيت  خودش صادر کرده بود که بيم آن  داشتيم اين بار مارا د
جواب داد اگر درصد  مندکتر مصدق به ! مذبح  استعمار جهانی قربانی بکنند

کار را که مصدق هستم  نيا ديمن با ميپنج شانس داشته باش ايشانس ده شانس 
جا بود و من در انجام  نيشانس هم در ا کي دينگو رانيانجام بدهم که فردا ملت ا
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 » ١١۵ص  –اميدها و نا اميدی ها (.کردم یآن کوتاه
 

  : در اين باره نگاه کنيد به * *
جلد  –» نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق«گزارش شورای امنيت  به نقل از  - ١

  ٨۶ – ٩٠صص  – ١٩۴٨آبان  ١٩ – ۵انتشارات مصدق  –دوم ، دفتر اول 
صص  – ١٣۵٨ –انتشارات پيام  - » پنجاه سال نفت ايران« مصطفی فاتح  - ٢

  ۵٩٢ – ۵٩۶و  ۵۶٨ – ۵٧١
مؤسسه انتشارات صابرين - ترجمۀ رضا رئيس طوسی» نفت ايران« ول ساتن ال - ٣
  ٣٣٠ – ٣٣۴صص  – ١٣٧٢ –
، شرکت سهامی کتابهای » تاريخ ملی شدن صنعت نفت ايران« فؤاد روحانی  - ۴

   ٢۶١ – ٢٧٨و صص   ١٨١ – ١٨٧صص  -  ١٣۵٢ –جيبی 
دتای و کو» جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران« سرهنگ غالمرضا نجاتی  -  ۵

 ١٩۴ – ١٩٨صص  –نجاتی  - ١٣٧٨ –شرکت سهامی انتشار » ١٣٣٢مرداد ٢٨
  ٢١٣ – ٢١٧و صص  

  - جلد دوم » خواب آشفته ، دکتر مصدق و نهضت ملی  ايران« دمحم علی موحد  -  ۶
  ١٣٧٩ - نشر کارنامه 

  ۴١١ -  ۴٣٠وصص   ٢٨۴ – ٢٨٧صص  
جلد يکم » سخنرانی هازندگی نامه ی سياسی، نوشته ها و  –سيد علی شايگان «  - ٧
 – ۴۴٢صص  – ١٣٨۴ –مؤسسه  انتشارات آگاه   - گرد آورنده احمد شايگان  –

۴٢۶   
از انتشارات  جبهه » اميدها  و نا اميدی ها«خاطرات سياسی  دکترکريم سنجابی  - ٨

  ١١۵ -  ١٢١صص  – ١٣۶٨- چاپ  لندن –مليون ايران 
، صص  ١٣٨٠  - زوار انتشارات » زندگی سياسی مصدق« فؤاد روحانی  – ٩

٢٧۵ – ٢۶٩  
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  کيسينجر  هنری

  
در  ١٩٢٣مه  ٢٧در )  (Henry Alfred Kissingerهنری آلفرد کيسينجر  

او در سال . ، آلمان به دنيا آمد) Fürth(االصل در شهر فورت ای يهودی خانواده
ا ها به اياالت متحده آمريک به همراه خانواده از آلمان تحت کنترل نازی ١٩٣٨

  .تابعيت اين کشور را کسب کرد ١٩۴٣گريخت، در نيويورک ساکن شد و در 
کيسينجردر در رشته علوم سياسی در دانشگاههای هاروارد و واشينگتن تدريس 

ای و  دار افسانه نوه زنده جان دی راکفلر سرمايه مشاور نلسون راکفلر .کرده است
 یتيچندمل یشرکت نفت نياول و) (Standard Oil » نفتی استاندارد« شرکت  بنيانگذار

و وزير امور ) ١٩٧۴تا  ١٩۶٨از سال (الهام بخش سياست نيکسون . يیکايآمر
او . ،در دوران رياست جمهوری نيکسون و جرالد فورد بود ١٩٧٢خارجه از سال 

کيسينجر در تمام . به عنوان رئيس شورای امنيت ملی منصوب شد ١٩۶٩در سال 
در دوره دوم رياست . ون در اين سمت فعاليت داشتدوران رياست جمهوری نيکس

با حفظ سمت قبلی در زمان  رياست جمهوری ريچارد نيکسون  ،جمهوری نيکسون
به عنوان وزيرامور خارجه آمريکا مشغول به کار شد و پس از پايان دوره نيکسون 

  .رسوايی واترگيت در همان سمت با جرالد فورد به همکاری ادامه داد به خاطر 
از کيسينجر به عنوان يکی از مهمترين استراژيست ها و معماران سياست خارجی 
آمريکا در دوران جنگ سرد ياد می شود، اما بسياری وی را به دليل ايفای 

در حمله نظامی به ويتنام و حمايت از رژيم نژاد پرست آفريقای جنوبی،  نقش 
   .جنايتکار جنگی می دانند

اياالت متحده و هنری کيسينجر بعنوان مشاور  ،وليویدر کودتای ب ١٩٧١در سال 
  . تی نقش فعالی داشتنديامن

، ارتش با بودجه اياالت متحده تحت رهبری ژنرال ١٩٧٣در يازده سپتامبر سال 
، سالوادور آلنده رئيس جمهور )(General Augusto Pinochetآگوستو پينوشه 

دخالت شرکت های چند مليتی ارتش با . منتخب دموکراتيک شيلی را سرنگون کرد
استاديوم های فوتبال شيلی که .  ، هزاران نفر را قتل عام کردHoechstو  ITTمانند 

   .به اردوگاه های زندان تبديل شده اند  فراموش نشدنی است
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در زمان اندونزی به در زمان رئيس جمهور فورد، وی حمله غيرقانونی  
 حدود ا مجاز ساخت، که در آنر) ١٩٧۵ - ١٩٧۵(به تيمور شرقی سوهارتو 
 .نفر به قتل رسيدند ۶٠٠٠٠

را به  )Rafael Videla (، ارتش تحت رهبری خورخه رافائل ويدال١٩٧۶در مارس 
هنری كيسينجر طبق اسناد آمريکايی، ديكتاتوری ارتش آرژانتين را . دست گرفت

است كه برای از بين بردن مخالفان رژيم تشويق كرده و در عين حال از آنها خو
     ً                         اخيرا  منتشر شده از وزارت امور  است که یياين نتيجه پروتکل ها. عجله كنند

ارزيابی " بايگانی امنيت ملی"سازمان غير دولتی  زگیاوبه تخارجه اياالت متحده 
 کرده است

                               ً                                        به عنوان يک مشاور امنيتی و بعدا  به عنوان وزير امور خارجه، هنری کيسينجر 
يات جنگی است که تحت دولت نيکسون در ويتنام انجام يکی از مسئوالن اصلی جنا

گسترش جنگ در آن زمان به کشورهای همسايه الئوس و کامبوج . شده است
ً                            مستقيما  به ابتکار عمل وی بر می گردد کيسينجر نيکسون را ترغيب کرد که .        

اين  مردم.جنگ را به سمت کامبوج و الئوس با بمبارانهای گسترده گسترش دهد
 .رنج می برندآن جنايات هنوز از عواقب کشورها 

غيرنظامی را در کامبوج  ۶٠٠٠٠٠طبق برآوردهای محافظه کارانه، اياالت متحده 
کميته جايزه نوبل به جای قراردادن اين  - . در الئوس کشته استرا  ٣۵٠،٠٠٠و 

مرد در برابر دادرسی مناسب برای جنايات جنگ، با تشويق از تاسيس، جايزه 
  .به کيسينجر اهدا کرد ١٩٧۵را در سال صلح نوبل 

، بيش از سه ميليون ١٩٧۵الی  ١٩۵٧در جنگ امريکا در ويتنام طی سال «
ها تن ديگر مجروح و معيوب شدند و اثرات مواد  ويتنامی کشته شده و ميليون

تا امروز از اين ملت » عامل نارنجی«ی استفاده شده از سوی امريکا به نام ييمياش
دو برابر مجموع بمبی که (امريکا با ريختن هفت ميليون تن بمب . ردگي قربانی می

مردم ويتنام، کامبوچ و الئوس جنايت  روی سر) در جنگ جهانی دوم به کار رفت
 ».نظير تاريخی را مرتکب شد بی
، فشار کيسينجر بر هرگونه و تمامی شبکه های خبری فارسخليج  در طول جنگ«

چ بوش درخواست مينمود که با قدرت و سريع بود که از رئيس جمهور جورج ا
سياست تجاوز نظامی تحت سپتامبر،  ١١واقعه  پس از به طور مشابه، . حمله کند

از طريق رسانه های جمعی به افکار عمومی دنيا اعالم » محور شرارت «عنوان 
پاک " مسئوليت امريکا"رئيس جمهور جورج دبليو بوش اعالم کرد که « .نمودند
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در  با توجه به سابقه ای که توسط کيسينجر در کامبوج." راز جهان استش" کردن 
در کشتار بيرحمانه )  Pol Pot(جريان جنگ ويتنام ونيز به قدرت رسيدن پل پوت

آمريکا احساس  "مردم"، بوش و ه بودبجا گذاشته شد و ديوانه وار مردم کامبوج
و . ».توجيه پذير ميباشدالزم و  ،هر سطحی از قدرت نظامیدر کردند که استفاده 

) زخم اهيس(آنتراکس  ديعراق طرح تول ميرژاين دروغ را او و يارانش ساختند، که 
صلح و  …دهد یدهه ادامه م کياز  شيب یبرارا  یو گاز اعصاب وسالح اتم

منع «اصل بنيادين ی را تهديد می کند بدون مجوز شورای امنيت که ناقض جهان
منشور ملل  ۴ماده  ٢و مغاير با بند »  ها المللی دولت توسل به زور در روابط بين

وانگليس کشور عراق را اشغال  بود، بوسيله نيروی تجاوزگر نظامی خودمتحد 
  ...و. کردند

 نيژنو، و قوان ونيکنوانس ،یفريک یالملل نيب وانيتوسط د یجنگ اتيجنا شتريب 
 یجنگ اتيتهامات جناا. اند شده في    ً    کامال  تعر الملل نيمربوط به حقوق ب یجنگ
 کايمتحده آمر االتيابنابراين  ده،يواثبات نگرد گرديپ یالملل نيدادگاه ب چيدره کايآمر

 یهمچون جمهور گريد یکشورها یوهمانندبرخ يیاروپا یالف اکثرکشورهاخبر(
 یفريک یالملل نيب وانيد تيبه عضو]) ٢[و هند ن،يچ ه،ي، روس رانيا یاسالم

عدم  هدادگا نيدرا تيعضو رشيپذ یبرا کايط دولت آمراز شرو یکي. امدهيدرن
ها  دادگاه نگونهيسربازانش است چون معتقد است که ا یجنگ اتيجنا یامکان بررس

 انيجهان دهياشکارا و محکوم شدنشان در مقابل د يیباعث رسوا توانند یم« یبراحت
بانيروی   زيرا کارنامه سياست خارجی آمريکا کودتا درچند کشور، مداخالت »شود

تجاوزگر و سربکوبگر نظامی خود، جنايات  جنگی  می باشد که  مسئولين اين همه 
 .....نتوانستند  بازداشت در يک دادگاه  بين الملل دادگاهی کنند  را جنايات ويرانگر

  
تيموری    - )  ١٣٩٨آذر   ٢٨در گذشت – ١٣٠٣ تولد( ،یموريت ميابراه دکتر« *

باستخدام  وزارت امور  ١٣٢٧رشته حقوق  در سال پس از فارغ التحصيل در  
در مرکز و  ،یو ادار یاسيسال در ادارات مختلف س ٣٠از  شيب خارجه در آمد و

 نيتر مهم ديو شا نيخدمت کرد اما آخر انهيدر اروپا و خاورم رانيا یها یندگينما
 یدر امارات متحده عرب» از انقالب شيپ رانيا ريسف نيآخر«سمت او عنوان 

خود را  یدکترا ،یو ادار یاسيدر رشته علوم س یموريت ميهر چند ابراه. باشد
 یخيتمرکز دارد و چند کتاب ارزشمند تار خيتار یهاست که رو اخذ کرده اما سال

کرده  فيتال ايتانيو بر رانيدر دوران قاجار و روابط ا رانيا نهيبه خصوص در زم
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ها و  کتاب نيهمه ا ر وی است وکتاب عصر بی خبری يکی از مهمترين آثا .است
در زمان خدمت و  رانياسناد مربوط به ا یآور مقاالت، ماحصل چند سال جمع

 ».است یبازنشستگ یها ها پژوهش در سال سال
  

 ١۴- ١٩٢۴ژوئن  ٨( ، )( Sir Henry Mortimer Duranadدوراندمريسرمورت** 
نايب السلطنه وزيرخارجه حکومت  ١٨٨۴ – ١٨٩۴درسالهای او ،) ١٨۵٠ ٔ ه  يفور

دولت لندن در رمختاريبه عنوان وز ١٨٩۴در نيهمچنمورتيمردوراند . هند بود
 – ١٩٠۶وزيرمختار انگليس  را در واشنگتن در سالهای تهران منصوب شد و 

  .  و نادرشاه نوشته است راني             ٔ   سه کتاب درباره  ا وی در . بعهده داشت  ١٩٠٣
 

، از مبارزين ر مشهد متولد شدد ١٣١٥رئيس طوسی دراسفندماه رضا دكتر***
به تدريس در دانشگاه تهران در  ١٣٦٢از سال قديمی  نهضت ملی ايران  است و 

  .  مشغول گرديد  رشته علوم سياسی
  
 
 »   نفت و سلطه«صدر  یبن ابوالحسن: پی نوشتها   ◀
 
  :برای اطالع از اين قراردادها نگاه کنيد به - ١
  .جلد ٨، ١٩سی ايران و انگليس در قرن تاريخ روابط سيا: محمود محمود - 
 عصر بی خبری يا تاريخ امتيازات: ابراهيم تيموری - 
  :ميرزا دمحم حسنخان) صنيع الدوله(اعتمادالسلطنه  - ٢
  .١٣٢۴بنگاه بازرگانی زوار، : ، مشهد)خلسه(خوابنامه  - 
، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، به کوشش ايرج افشار، )خلسه(خوابنامه  - 
  ١٣۴۵مؤسسه چاپ و انتشارات اميرکبير، : هرانت

تقی زاده وزيردارائی دوره استبداد رضاخانی، درمجلس پانزدهم خود را حسن   - ٣
ً                                         من شخصا  هيچوقت راضی به تمديد مدت نبودم و ديگران «: اينطور وصف کرد        

بوده تقصير آلت فعل نبوده بلکه هم نبودند و اگر قصوری در اينکارويا اشتباهی 
، انتشارات مصدق، ١٢۵نگاه کنيدبه سند مندرج در ص  » .صير فاعل بودهتق

  ۴شماره 
دکتر حسين فاخر در اثر . ۵٠طالی سياه يا بالی ايران، ص : ابوالفضل لسانی - ۴
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  .جريان الغای امتياز نفت دارسی به شرح اين ماجرا پرداخته است: خود
جلد تحت عنوان سياست  تاريخ اين مبارزه بزرگ مصدق راکی استوان در دو - ۵

برای متن قرارداد سه جانبی . موازنه منفی درمجلس چهاردهم گرد آورده است
 ١۶نطق های دکتر مصدق در دوره ( ٢ رجوع کنيد به انتشارات مصدق شماره

  ٧٨- ٧٩صص ) مجلس شورای ملی
ل بزرگ درباره نفت ايران نگاه کنيد به صص  - ۶ َ                                         برای اين مطلب و رقابت های د و  ُ                           

۴١ -۶  
Dr. Sh. Amiralai: Pétrole et Independence de l´Iran, 1961. 

گفته می شودعلت خودکشی داوروزيردارائی دوران پهلوی، اعطای امتيازنفت  - ٧
  .امتيازی که به مرحله اجرا در نيامد. شمال به امريکائيان بود

، ص جنگ سرد نفت تأليف پير فونتن، ترجمه شمس الدين اميرعالئی: نگاه کنيد به
تاريخ جنگ قدرتها را بر سر نفت ايران  ٢٠۶- ٢۵٢، اين کتاب درصص ٢٣٢

  .بازگو می کند
جمله متن را دکتررادمنش در کنگره نوزدهم هم حزب کمونيست روسيه گفته  - ٨

سفير کبير «و نيز اين قسمت از نامه ) ٢٧نگاه کنيد به ايران آزاد، شماره . (است
به نخست وزير  ١٣٢۶آبانماه  ٢٨ا که در ر» اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

قسمتی از نامه سفير : وقت ايران نوشته است با نوشته احسان طبری مقايسه کنيد
  :روسيه

دولت شوروی نمی تواند متذکر نشود که تصميم مجلس راجع به بی اثر بودن « 
قرارداد تشکيل شرکت مختلط نفت ايران و شوروی برای شمال ايران با وجود بقای 
امتياز نفت ايران وانگليس در جنوب ايران تبعيض فاحشی نسبت به اتحاد جمهوری 

، پنجاه سال ۴٩٠و اين قسمت از نامه در ص  ٣٨٢اين نامه در (» .شوروی است
  ).نفت ايران چاپ شده است

  :احسان طبری» اظهار نظر«اما 
عليه آن ما به همان ترتيب که برای انگلستان در ايران منافعی قائليم و بر « 

بايد . سخنی نمی گوييم، بايد معترف باشيم که شوروی در ايران منافع جدی دارد
به اين حقيقت پی برد که مناطق شمال ايران در حکم حريم امنيت شوروی است و 
عقيده دسته ای که من در آن هستم اين است که دولت به فوريت برای دادن امتياز 

کمپانی های انگليسی و امريکايی وارد نفت شمال به روس ها و نفت جنوب به 
  ».مذاکره شود
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به نقل چگونگی غارت نفت ايران، از  ١٣٢٣، مورخ آبانماه ١٢مردم شماره 
اما اين . ٢، ص ١٩٧١انتشارات جامعة سوسياليست های ايرانی در اروپا، پاييز 

 .جمله را که نوشته های بسياری نقل کرده اند، هنوز بيانگر سياست آن حزب است
نطق ايرج اسکندری رهبر اين حزب در کنگره حزب کمونيست شوروی همين 

 ١٣۵۴اسفند  ١٧اين نطق در روزنامه کيهان، يکشنبه (سخن است در بيانی ديگر 
  ).چاپ شده است

  :سخن لنين در اين باره صريح است - ٩
 بدون آنکه امتيازی را برای ملتی تضمين کند) يعنی(پرولتاريا به گونه ای منفی « 

اين خواست يعنی به خواست  يا تعهدی را در قبال ملت ديگری بر عهده بگيرد، به
اينکار عملی ] می گويند. [بازشناسی حق تعيين آزاد سرنوشت، بسنده می کند

باشد، اما واقع آنست که اين سياست بهترين تضمين ها ] پاسخ می دهيم[نيست؟ 
همين  فقطا را بايسته است، آنچه پرولتاري. برای دمکراتيک ترين راه حل هاست

حال آنکه بورژوازی هرملتی مايل است امتيازات خودش را . تضمين هاست
و وضعيت ملت ) به عواقب احتمالی تضمين اين امتيازات(و اعتنايی . تضمين کند

  ».های ديگر نمی کند
  :نگاه کنيد به جلد اول آثار منتخب لنين به زبان فرانسه تحت عنوان

V. Lenine: Oeuvres Choisies 

  ٧١٠- ٧١١چاپ مسکو، صص 
و در زمان خود لنين بود که حکومتش عکس اين سياست را درباره ايران به اجرا 

در  ١٩۵١منتخب آثارش را به فارسی ترجمه کرده اند و از اتفاق در سال . گذاشت
در اين . دوران حکومت ملی و همزمان با ملی شدن صنعت نفت انتشار داده اند

و  در تعيين آزاد سرنوشت و وجدان ملیجايی را که به حقوق ملت ها ترجمه هر 
موازنه منفی مربوط می شود، تحريف و بلکه قلب کرده اند و کار را به مرحله ای 
رسانده اند که استقالل را خواست بورژوازی و موازنه منفی را روزی سياست 

  .خوانند بورژوازی و روز ديگر شعار خرده بورژوازی خوانده اند و می
  ٩طالی سياه يا بالی ايران، ص  - ١٠
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  »نفت وبحران انرژی«دکتررضا رئيس طوسی  :ها  پی نوشت ◀
  

1- George Nathaniel Curzon: Persia and the Persian Question,(London, 
Longmans, Green an., 1892 0,Vol. II, P. 327.  

حيد مازندرانی ترجمه واز طرف توسط و» ايران وقضيۀ ايران«اين کتاب تحت نام 
  .مرکزانتشارات علمی وفرهنگی به چاپ رسيده است

2- Mortimer Durand, Memorandum on the Situation in Persia, No. 16, 
Tehran, February 12, 1899Y F.O. 60/608 

انتخاب . انگليسيها، هميشه واژه عربستان را به جای خوزستان به کار می بردند* 
واژه مغرضانه و حاکی ازمقاصد احتمالی آنها درجدا ساختن اين منطقه از اين 

  .ايران بود
3- Memorandum on the Bakhtiaris and other tribs of South – Wesat Persia 
by Lieutenant – Colonel Douglas, inclosure 2 in No. 134Y F.O, 416/16. 
4- Report on the Organiسسation  of the Persian army by Lieutenant – 
Colonel H.P. Picot, inclosure in sir M. Durands No. 1 of 18 January , 1900;  
F.O. 60 / 629. 
5- Sardar Akram to the Sheikh of Mohammerah, june 1, 1911; inclosure 8 
in No , 564; F.O. 416 / 49.  
6- Agreement between Messrs. W.K. D`Arcy and the Concession Syndicate 
(Ltd.) with Bakhtiari Khans regarding the right to drill for petroleum on  the  
isnds of  the Latter ; inclosure 3 in  No. 54 ; F.O. 416 / 26  
7- Inclosure in Mr. Spring Rice’s No. 15 , March 20, 1900; F.O. 416/52       
8- Hardinge to the Shikh of Mohammerah, December 7, 1902, British 
assurances given to the sheikh of Mohammerah , 1899 and 1902 -10; F.O. 
416 / 52. 
9- Farmanfor Territory at mohammerah, Jazirat – ul Khazra, Bahmanshir 
and Karun, dated Shawal 1320 ( January 1903 )  inclosure3 , 4and 5 in No. 
101; F.O. 416 / 45. 
10 – Consul – General Percy Cox  to the  Sheikh of Mohammerah, 
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December, 1908;  British assurances given to the  sheikh  of Mohammerah ; 
F.O. 416 /52  
11 – Consul – General Percy Cox  to the Sheikh of Mohammerah, October 
15, 1900;  F.O. 416 /52 
12 – Elwell – Sutton , Persian Oil ( London, Lawrence and Wishart, 1955), 
pp. 22- 23 .  
13- Ibid. 
14- Parliamentary Debate, House of Commons, Vol. 63, June 6 to 26 , Lord 
Charles Beresford’s Speeches, pp. 1208 – 11217. 
15 – Ibid. 

دارسی امتيازاستخراج و بهره برداری ازنفت ايران رادرسراسر کشوربه  – ١۶
سال به دست  ۶٠پوند برای مدت   ٢/ ٠٠٠/٠٠٠استان شمالی باپرداخت  ۵جز

در صد از سود خالص شرکت را ساالنه به  ١۶او متعهد شده بود که . آورده بود
پوند توسط  ١/  ٠٠٠/٢٠٠با پرداخت . عنوان حق االمتياز به دولت ايران بپردازد

 ۵دولت بريتانيا، شرکت   افزايش سرمايه می داد و دولت بريتانيا با دردست داشتن 
انگليس  را به دست می  –در صد سهام و در نتيجه کنترل شرکت نفت ايران  ۵٢/ 

  .گرفت
17 – Parliamentary Debate. Op. cit., pp. 1131 - 1132 
18 – Thomson David Europa Since Napoleon , (Pelican Books, 1967), pp.  
490. 
19 – Ibid., p. 498. 

  اين چهارکشور عبارت بودند از ليبريا، اتيوبی،بوئرو ترانسوال – ٢٠
دوازده  کشتی  به هفت کشتی  جنگی  موجود آلمان، ده رزمناو  ١٨٩٨در سال * 

جود آن کشور به دو رزمناو آن، بيست و دو رزمناو  کوچک  به هفت فروند  مو
  . اضافه شد

21 - – Parliamentary Debate. Op. cit., Speeches of Lord Charles Beresford ,   
pp,. 1208 – 1218  
22 – Parliametry Debate . op. cit.,  Speeches  of  George Lioyds pp. 1155 – 
1159.  Ramsay Mac Donald pp, 1163 – 1168 ;  Mr. Ponsonby pp. 1174 -
1178 ; Mr. Harvey pp. 1205 – 1208; and  Mr. Morrell p. 1215 – 1218  
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23 - Parliametry Debate . op. cit.,   Sir Edward Grey’ s  Speeches, pp. 1178 
– 1189 
24 - Parliamentary Debate. Op. cit., Mr. John Dillon’s  Speech , pp. 1196 – 
1201. 
25- Churchill Winstons. The  World Crisis , ( Londom, Thornton 
Butterworth, 1923) Vol. I. P. 134 
26- Elwell – Sutton . Persian Oil, op. cit., p. 24  
27- Churchill Winstons. Op. cit., p. 135  
مشهور ترين کشتيهايی که چرچيل دراين دوران ساخته است عبارتند ازکشتيهای 
جنگی کوئين اليزابت، وارپايت، مابرهام، و اليانت و مااليا که بخش کشتيهای سريع 

کيل  می داده اند خود او قيمت تمام شده هر يک شالسيرنيروی دريايی بريتانيا را ت
ند و نوع کوئين اليزابت را بيش از پو  ٢/  ٠٠٠/٢۵٠ازکشتيها ی جنگی  را 

چرچيل مخارج  تسهيالت ذخيره سازی  . کرده است يوند برآورد ٣/ ٠٠٠/٠٠٠
همان ، ( بوند ثبت کرده  است   ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نفت برای نيروی دريايی را نيز

  ) ١٣٢ – ١٣۵صفحات  
28- Ibid., p. 131 

اشغال  ايران با  چرچيل  خود به شرح سياست  بريتانيا  در ضرورت   -  ٢٩
او برای مشروعيت . همکاری  شوروی  و بر کناری رضاخان قلم زده است

بخشيدن به اين کارهمه جا روی نفوذ آلمان در ايران وخود داری  رضاخان 
  نگاه کنيد به . ( ازاخراج آنها  تأکيد می کند

Winston Churchill.The Second World war.( Cassell and Co. 
1950) Vol.iii pp. 423 – 33) 

مطالعات آقای دکتر همايون الهی که متکی  به اسناد بريتانيا است ادعای نادرست 
زمامداران اين کشور  را در اين مورد رد می کند و به شرح عوامل ديگری که 

نگاه  کنيد به . موجب  اشغال ايران دردوران جنگ جهانی  دوم شد می  پردازد
چاپ دانشگاه ( »  استراتژيکی  ايران در جنگ دوم   اهميت«دکتر همايون الهی ، 

  )  ١٣۶١تهران ، 
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اسنادی در بارۀ وضعيت (»گزارش سرمورتيمردوراند «:ها پی نوشت ◀

   ) در دهۀ پايان قرن بيستم ايران
  
قبل ازاين که درماه . شيوه های پول گرفتن شاه ازمردم متنوع وگاه عجيب اند – ١  

رک کنم بارها او را درسفر های دور واطراف تهران مه  گذشته تهران را ت
« هرآدم سرشناسی که مورد تفقد شاه قرار می گرفت بايد . همراهی کرده بودم

اگر اعليحضرت . ليرۀ استرلينگ می شد ٢٠٠و   ۵٠              ً    می دادکه معموال بين »پيشکش
برای شکار قوچ کوهی خوب تيرمی انداخت، که اغلب اين گونه بود، کسانی که  

رو براو بودند بايد بايد به نشانه ستايش کيسه ای انباشته ازسکه های طال تقديم دو
شاه به بازی  شطرنج عالقۀ بسياردارد واغلب برسردو يا سه سکۀ طال . می کردند

بزرگان هميشه می بازند و شاه  سکه . با بزرگان حکومت شطرنج بازی می کند
پيش که برای شکار رفته  وگرفتار می گويند مدتی .  های طال را به جيب می زند

هنگام ترک  برف سختی شده، شبی در خانه ای محقر، پای تپه ای، سرکردوصبح،
خواهد  »پيشکشی« خانه محقر،ازصاحبخانه پرسيدکه درمقابل اين افتخارچه 

ً       تقربا  معادل ( سکۀ امپريال روسی  ۶سرانجام صاحبخانه. پرداخت « )ليره ۵     
  .ود بردداد که شاه  با خ» پيشکش 

ادارۀ صدراعظم در واقع يک کيف سياه چرمی  است که هرنامه يا تلگرامی را  -  ٢
دربارۀ هر موضوعی که تصورش را بکنيد به . که به او می رسد درآن انبارمی کند

صدراعظم نامه می نويسند وبه همين علت اين کيف هميشه ازانبوهی نامه وتلگرام 
بارۀ آن  يا تلگرامی ازکيف  بيرون می آورد ودرکاه وبی گاه نامه .  دارد می ترکد

همين که نامه ازکيف خارج شد، فراموش وبه  احتمال زياد . دستوری صادرمی کند
تازه تمام .  است بی کفايتی وبی عرضگی دومنشی او وصف ناپذير. مفقود می شود

  .مکاتبات مهم  دولت ايران  را هم  اين ها  جواب می دهند
من گفت که تازگی فهميده است وزير پست، پسر رئيس هيئت صدر اعظم به  – ٣

صدراعظم  .             ً                                                وزيران، شخصا  بسته های پستی راکه با ارزش به نظرمی آيند،می دزد
کاری نمی تواند بکند چون رئيس هيئت درمقابل  کارهای پسر خود فقط می خندد و 

ماد بودن آن ها؛  به اما غيرقابل اعت. قدرتمند تر از آن است که بتوان به اوحمله  کرد
ندرت پيش آمده است که با يکی از مقامات ايرانی دربارۀ مقامات  ديگر صحبت  

  .کنم و به من هشدار ندهد که هرگز نبايد حرف ديگران را باور کنی
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می گويند کسی که حقوق تقاعد يک سالش رابه شاه تقديم کند، تا آخرعمرحقوق  – ۴
      ً                                 را نقد  دريافت می کند وخزانه داری مسئول  شاه پول. تقاعد دريافت خواهد کرد
چند هفته  پيش شخصی يک صد و پنجاه ليره به شاه . پرداخت حقوق تقاعد است

  .پرداخت  و تا پايان عمر ساليانه  دو يست ليره حقوق تقعد  برای او تضمين  شد
 ٧يا  ۶با اندکی آب که با قنات از. ييالقات اطراف تهران نمونۀ خوبی است - ۵ 
ولی .  ايل آن طرف تر، می  آيد، درخت ها و محصوالت زيادی به عمل می آيدم

هرسال که برف ها آب ميشود، سيالب . بخش عمدۀ آب دراين جا به هدرمی رود
ن چه به آهای گل آلود راه می افتد ودردشت کانال های متعددی ايجاد می کند، 

که نمی توان از شهر اصطالح جاده می نامند هم غيرقابل عبورمی شود وبا درش
خوب درکوهپايه، می توان بسياری از زمين های  با احداث چند سد. بيرون  رفت

  .حاصلخيز بايررا زيرکشت برد
اندکی قبل، صدراعظم  به من می گفت که هيچ فکرنمی کند روسيه وانگليس  – ۶

بين خودشان تقسيم کنند؛ چون روس ها بسيارحريص اند و ازخير خليج  ايران را
ازاين روی، ترجيح  می دهند منتظرفرصتی بمانند تا اين قسمت  . ارس نمی گذرندف

  .از ايران  را بگيرند وبگذارند ما هم سهمی  ببريم
می خواهم ازفرصت استفاده  واين اضافه  کنم که شاه يک مقام تشريفاتی  -  ٧

با حواشی  تمام مسائل مهم را تسليم او می کنند و سپس با نامه هايی از کاخ،. نيست
                   ً          اين حواشی اغلب کامال  نا مربوط . مفصل، به ادارات مربوط عودت داده می شود

آن ولی تمام تقصيرمتوجه او نيست اسناد واطالعات مناسبی دراختيار او نمی 
اين را هم بگويم که شاه . گذارند واغلب بايد پايۀ اطالعات بسيارناقص تصميم بگيرد

  .برای عقايدشان ارزشی قائل نيست نمی شمارد واغلب مقامات را پسربچه ای بيش 
ميليون ليره باشد ولی درسال های اخير، تمام  ١/ ۵البته درآمد ساالنه  بايد   -  ٨

  .وکمال پرداخت  نمی شود
آخرين قسطی  را که  پرداختند، . بهره را هم ازمنابع مشخصی نمی پردازند  -  ٩

  .قرض گرفته بودند
ن فکرکنداگرپول مال ما باشد، مشکل  کم تری با آن ها ممکن است دولت ايرا  -  ١٠

  .بايد آن ها  را  از اين بابت آگاه  کنيم.  خواهيم داشت
که هرگزبه مقداری   - عموم مردم معتقدند که اجاره کنندگان  فرعی وتاجران – ١١

به سخن . به اندازۀ صدراعظم ازاين محل درآمد دارند –که بايد، ماليات  نمی دهند 
  .هزار ليره از خزانه حيف وميل می شود ٢۵٠        ً ر،احتماال  ديگ
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  اول  فصل

 
  ايران  نفت تاريخ و پيدايش در سيری 

  
» نام  نفت و موارد استعمال « ،» پنجاه سال نفت ايران « مصطفی فاتح درکتاب

در سفرخروج از کتاب  تورات باب « :آنرا درکتابهای تاريخی اينگونه آورده است
پس برای خود کشتی ازچوب :  هم  خطاب به نوح  پيغمبر می نويسدششم آيۀ چهارد

  »!کوفر بساز و حجرات  درکشتی بنا کن ودرون و بيرونش را بقير بيند
و : در سفر خروج ازکتاب تورات  باب دوم آيۀ  سوم راجع  بتولد موسی می نويسد

ن را به قير چون نتوانست او را ديگر پنهان دارد، تابوتی از نی برايش گرفت، و آ
فت ِ   و ز    » .اندوده، طفل را در آن نهاد، و آن را در نيزار به کنار نهر گذاشت   

درکشورعراق نشان داده که ازچهارهزارسال پيش پيش  کاوشهای باستان شناسان 
مورخ ) ١(هرودوت . ازميالد مسيح مالقات قيردرعمارات وابنيه بکار ميرفته است

ای معلق بخت النصر با قير معدنی بندکشی يونانی می نويسد سنگ فرش کف باغه
شده بود و مردم  بابل استخرها وراه های آب و سدهای ی خود را با قير بند کشی 
می کردند همچنين  بنا بگفتۀ مورخين دربابل جاده ها را آجر فرش می کردند و با 

  .قير بندکشی می نمودند تا ارابه های سنگين را داشته باشد
و قيرايران وفلسطين برای موميايی کردن اجساد استفاده می  مصريان از اسفالت

نمودند وبعضی ازملل خاورميانه فرآوردهای نفتی وبخصوص قير معدنی را 
. درسحروجادو بکارمی بردند وگاهی هم بت های کوچک وبزرگ ازآن می ساختند
از بحرالميت  فلسطين يکی ازنقاطی بود که ازآن قيربدست می آيد و بقرار معلوم 

کف درياچۀ مزبور تکه های بزرگ قير روی آب  می آمد و مردم آنرا جمع کرده و 
  .از آن استفاده می نمودند

يونانيها فقط درقرن هفتم ميالدی نفت را درميدانهای جنگ بکار می بردند و   
اين اسلحه درزمان هراکليوس .می خواندند»آتش مديها«اسلحه ای داشتندکه آنرا

)Heraclius (اتور بيزانس امپر)byzan ( اختراع  شد بقسمی  که نفت  پس از تماس
دو مرتبه قسطنطنيه را محاصره  )  مسلمانان( عربها. با رطوبت مستعل  می گشت
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درسال . کردن و هردو مرتبه حملۀ  آنان بوسيلۀ آتش  اندازهای نفتی دفع  شد
ميالدی هنگاميکه ناوگان روسی مرکب ازهزارکشتی به محاصرۀ ١٩۴١

قسطنتطنيه آمد  رومی ها نفت روی آب دريا ريخته آتش زدند وکشتيهای روسی را 
  .سوزانده  آنان را بدينوسيله  مغلوب  ساختند

  
  ايران در   

  
پنج  الی شش هزار سال  ( کاوشهای باستانشناس محقق داشته که اززمان سومريان  

بجای مالت بين سنگها درشوش قيرمورد استفاده  بوده  به اين قسم که قير را ) پيش
و آجرهائی که در عمارات کارمی کردند استعمال می کردند وهم جنين جواهرات 
را بوسيلۀ تيکه های قيرنصب می کردند ودسته های چاقو وامثال آنرا با قيرمستحکم 
  .می ساختند وکشتی های وظروف سفالين رابا قيرمياندودند تا آب به آنهاسرايت نکند

بمعنای روغن معدنی آمده است و در دورۀ هخامنشيان  نفت برای دراوستا نفت ... 
  .روشنايی و مقاصد  طبی  استعمال  می شده است

ايرانيان که آتش راجزء عناصر مقدس دانسته احترام می کردند گاز نفت  را که در  
پاره ای جاها از زمين خارج می شد مشتعل کرده وچون هميشه می سوخت درنظر 

می ناميدند » اخوار يشنيک« بشمار می آمد و آنرا بزبان پهلوی » انآتش جاود«آنان
) بادکوبه( و در نقاطی که اين آتش ديده ميشد آتشگاه  بنا می کردند ودراران

  .ودامغان وبلخ و مسجد سليمان اينگونه آتشکده ها وجود داشته است
ست واکنون      ً                              ظاهرا  محل مزبورميان مراغه و زنجان ا( واقع درآذربايجان» شيز«به

آتشکده ای  بود که ازهفتصد سال پيش در آنجا اتش ) آنرا تخت  سليمان می خوانند
سپس يا قوت تعجب می کند که پس ازهفتصد سال  . فروزان بوده است» جاودان

  .آتش سوزی  کمترين  اثری ازخاکستردرآنجا  مشهود نيست
کيلومتری  ٢٢در« : هرودت در تاريخ خود راجع به نفت ايران چنين می نويسد

در اينجا چاههايی است که  با چرخ . نام دارد» اردريکا« شوش محلی است که 
وخيک از آن نفت و قيرو نمک بيرون آورده در مخزن ميريزند و پس از چندی قير 

  ».و نمک ته نشين ميشود و نفت به شکل مايع باقی می ماند
ز طرف ايرانيان درجای ديگرهمين هرودت ضمن داستان  محاصرۀ  شهرآتن ا

  :چنين می نويسد
ايرانيان از روی تپه ها قير های فروزان بسنگرهای يونانيان پرتاب می کردند و « 
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معلوم است که  تيرها آلوده به نفت  بوده وگرنه هنگام پرتاب سريع خاموش می شده 
  .است

هنگامی که اسکندر از کشور بابل می « : پلوتارک درشرح حال اسکندرمی نويسد 
ذشت در يکی از شهرهای استان اکباتان مردم برای خوش آمد اسکندر نفت روی گ

جاده ها ميريحتند و آتش می زدندتا شعله های فروزان آن موحب مسرت اسکندر 
         ً                                                            ولی ظاهرا  پلوتارک درتعيين اسم محل اشتباه کرده زيرا استان اکباتان جزء » گردد

نفت خيز کرکوک و موصل بوده کشور بابل نبوده و شايد مقصود پلوتارک ناحيۀ 
درهرحال اين مدارک تاريخی ميرساند که در ايران و کشورهای مجاورآن . است

نفت  ازدير زمانی وجود داشته ومردم اين ممالک بانواع مختلف حتی برای جشن 
  .وآتش بازی ازآن  استفاده می کردند

ندر و فردوسی در شاهنامه ضمن داستان  بستن سديأجوج ومأجوج توسط اسک
  :چگونگی  ساختمان آن از نفت نيز نام برده چنين می گويد

 کوه یکرد از دو پهلو واريد دو        شد گروه یدانش یز هر کشور  
 یاو یرش کرده پهنا صد شاه چو    ی          او یباال غيبن تا سر ت ز

 یاندک انيمس در م پراگنده   ی   کيرش انگشت و آهن  کي ازو
 انيباشد افسون دانا ک نيچن      انيردش اندر مگوگ ختير یهم
 شد آژده غياز خاک تا ت چو      رده کي یهر گوهر ختير یهم
   ختنديبر سر گوهران ر یهم           ختندينفت و روغن برآم یبس

  :هنديها راجع به استعمال نفت چنين می گويد و نيزدرطی داستان رزم اسکندربا 
  
 يكي چاره جستند بر بيش و كم                نشستند دانش پژوهان بهم 

 هر انكس كه بودند از ايشان سران              يكي انجمن كرد از اهنگران
 فزون بود مردان زصد پارسي        ز رومي و مصري و از پارسي

 سوارش ز اهن و ز اهنش زين                  يكي بارگي ساختند اهنين
 سوار و تن و باره افروختند          دبه ميخ و به مس درزها دوختن
 درونش بيا كنده نفت سياه            بگردون همي راندند پيش شاه

 خردمند را سودمند امدش                سكندر بديد ان پسند امدش
 همه هنديان دست بر سر زدند        به اسب و به نفت اتش اندر زدند

 نبيد از ان كاهنين بد سپاه بج            از اتش بر افروخت نفت سياه
 بزخم اوريدند پيالن بجوش          ز لشكر بر امد سراسر خروش
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 بماندند از ان پيل بانان شگفت       چو خرطوم هاشان بر اتش گرفت
  همان ژنده پيالن گردن فراز                همه لشكر هند گشتند باز

لين امپراتور روم بجنگ مورخ ديگررومی بنام آميانوش مارسلينوس که همراه ژو
  :شاهپور دوم  آمده  چنين می نويسد

سپس مايع ديگری  کردنديم سيمخصوص رادر روغن خ اهيگ یبرگها انيرانيا«
آنگاه تيرهای جنگی خود را درآن گذارده آتش ميزدند . بنام نفت برآن می افزودند

تا  وبطرف دشمن پرتاب می کردند ودقت می کردند کمان را آهسته رها کنند
اين تيرها بهرجا ميرسيد ايجاد . تيربسرعت پرتاب نگردد وآتش آن خاموش نشود

آتش سوزی می کردوآتش آن با آب خاموش نمی شد و فقط ريگ وشن آن حريق را 
  ».می خوانباند

دويست سال پس ازآن ايرانيان هنگام دفاع قلعۀ پترا واقع در قفقازبا اسلحه های نفتی 
پروکتپيوس مورخ بيزانس درتاريخ آن جنگها چنين می . ندروميان مهاجم را ميراند

  :نويسد
ساخلوی ايرانی کوزه های بسياری که ازگوگردو قيرانباشته  شده بود آتش زدند و « 

                                                                         ً     بطرف روميان پرتاب کردند و توانستند بدانوسيله حريقی راه بيندازند که تقريبا  همه 
  ».چيز را سوزاند

هجری ماليات  ٢٧٢خليفۀ عباسی درسال  لمعتمدآمده که ا» پند نامه« درکتاب 
  .چشمه های نفت و معدنهای  نمک بادکوبه را به اهالی دربند قفقاز بخشيد

مسعودی خود در سال سيصد هجری به بادکوبه رفته وپس از ديدن معادن نفت آنجا 
  :چنين می نويسد

چگاه می سوخت وهي»درآنجا چشمه های نفت سفيدبودزيردودکش هاوآتش جاودان«
  .خاموش نمی شد

ذکرشده که کليۀ نفت مصرف ديلمتان را از بادکوبه می » حدود العالم« درکتاب 
  .آورند

  :خود راجع به نفت بادکوبه چنين می نويسد» معجم البدان« ياقوت حموی در
دراين شهرچشمۀ بزرگی ازنفت . بادکوبه درايالت شيروان نزديک دربند است« 

کنارآن چشمۀ ديگری ازنفت سفيد است . ت می دهداست که روزی هزار درهم نف
که مانند روعن زيبق می باشد و شب و روز جاری است وعايدی اين چشمه هم 

بازرگان موثقی بمن گفت که در آنجا از يک قطعه زمين . مانند چشمۀ اولی می باشد
  » .شعلۀ آتش جاودان برمی خيزد وهيچگاه خاموش نمی شود
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  :می نويسدابن البلخی درفارسنامه 
که همان  بندر ديلم ( سينيزشهرکی است برکناردريا وحصارکی دارد واين سينيز« 

ميان مهروبان وجنابا است وجامۀ کتان بافند سخت تر و لطيف تر آنرا ) کنونی است
اما کاشتی نکنند و جزخرما نخيزد و روغن چراغ  وهوا و آب آن نيکو . سينيزگويند

  ».است
غ همان نفت است که شايد ازناحيۀ دشت قيری ادالکی مقصود او از روغن چرا

  .بدست می آمده است
  :مارکوپولو جهانگرد مشهور می نويسد

درسرحد ارمنستان وگرجستان چشمۀ نفتی موجود است که مقاديرزيادی نفت از آن  
اين روغن برای . بدست می آيد ودر يکوقت صد کشتی می تواند ازآن بارگيری کند

ت ولی برای روشنائی مصرف می شود و شترهايی  که مبتال خوراک مناسب نيس
  ».به امراض جدذی هستند با نفت معالجه می شوند

  .سخن سرای بزرگ، سعدی درباب  هفتم گلستان می گويد
حکيمی گفت ترا که خانه نبين است بازی . هندوئی نفط اندازی کرد همی آموخت«  

  ».نه اين است
ن اشاره کرده چنان بوده است که دو طرف چوبی بازی نفت اندازی که سعدی به آ

  .را کهنه پيچيده در نفت فرو می کردند و آتش ميزدند و می چرخاندند
  :القلوب می نويسدۀحمدهللا مستوفی  قزوينی در نزح

آنچه درايران است معدن بديه آبی از توابع شبانکاره . موميای معادنش بسيار است« 
می چکد و چون موم منجمد می گردد و آنرا موم کوهی است که از او قطرات فرو 

معدن ديگربدبه صاهک از توابع ارجان . موميائی اسم علم آن شد. آبی گفته اند
نفط معادن بسيار دارد و درايران زمين بزرگترش .فارس معدنی است بحدودموصل

آبی  که از . معدن باکوبه است و آنجا زمين چاه ها حفر می کنند تا بزهاب ميرسد
معدنی بحدود موصل، معدن بين بيات و . چاه ها بر می آورند نفط برسرآب می باشد

بند بنجمين و معدن ديگر واليت معدنی مابين بخارا و اشروسنه معدن بکوه اسير از 
  ».توابع فرغانه

   
  :شاردن که در اواخر قرن هفده ميالدی در ايران بوده چنين می نويسد

يافت می شود و آنرا برای رفع سرماخوردگی  نفت سياه و سفيد درمازندران« 
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وروشنائی وسوخت و رنگ کردن اشياء و مخلوط کردن آن با رنگ های  ديگر 
  ».بکار می برند

بطوريکه در تواريخ مربوط ذکر شده نادر شاه برای ترسانيدن پيل های دمحم شاه 
  )   ١.( هندی و سپاهيان هند از  آتش اندازی بوسيلۀ نفت استفاده کرده است

  
 استفاده...و ومواردطبي روشنايي براي هخامنشيان،نفت دردوره

  .شد مي
  

ها آن را از  ها، يهودها و عرب معني نپتا بوده و كلداني نفت در زبان اوستايي به
تا  ١٨٧٩كه در سالهاي  E. Hertzfeldمستشرق معروف آلماني . اند مادها گرفته

كلمه نفت را مشتق از  Baileyليسي زيسته است و همچنين مستشرق انگ مي ١٩۴٧
  .معني رطوبت در زبان فارسي به» ناب«فعل 

 
شناسي روشن ساخته است كه سومريان در حدود پنج تا شش هزار  كاوشهاي باستان

عنوان مالت  اند و آن را با ساير مواد مخلوط كرده و به شناخته سال پيش قير را مي
عنوان مثال  به. اند كار برده عابد بهضد رطوبت بين آجرها و سنگهاي ساختمان م

توان به معابد چغازنبيل در حوالي هفت تپه واقع در حدود چهل كيلومتري  مي
 .خاوري شهر شوش اشاره نمود جنوب

عنوان يك  در دوره هخامنشيان، نفت براي روشنايي وموارد طبي وحتي درجنگها به
كند، هرودوت  يران اشاره مياولين كسي كه به وجود نفت درا. شد سالح استفاده مي
براساس گفته وي درسده پنجم پيش ازميالد، چاههاي نفت در . باشد مورخ يوناني مي

آردريكا از توابع شوش كه در حوالي قيراب كنوني بوده، وجود داشته است كه با 
 . شده است چرخ و مشك از آنها نفت استخراج مي

 ۴٠٠٠و  ۶٠٠٠تي در سالهايشناسي وجودچاههاي نف پس از جستجوهاي باستان
هاي  همچنين فيلوستراتوس گفته. پيش ازميالد در دره فرات مشخص شده است

گويد كه دراين سرزمين خاك با مواد نفتي آغشته است  كند ومي هرودوت را تأييد مي
 . و زراعت در آن دشوار است

كناره  افزايد كه در گويد و مي پليني نيز از چاههاي نفت پيرامون شوش سخن مي
 .شود گذرد مواد نفتي استخراج مي رود گرانيس كه از شوش مي

سوزي بزرگي، كه  گويد، اسكندر در پيرامون هگمتانه يا اكباتان آتش پلوتارك نيز مي
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به احتمال محدوده دولت ماد بود كه . ور بوده، ديده است از منابع پايان ناپذيري شعله
 .شده است ميكرمانشاهان، لرستان و خوزستان را شامل 

خاوري ايران و در سرزمين  هاي خود از وجود منابع نفتي در شمال پليني در نوشته
 ). داغ ايران و تركمنستان امروزي كپه(پارت نام برده است 

در كتاب فارسنامه ابن بلخي در شهر سينيز كه بر كنار دريا بين محل مهروبان و 
اغ نام برده شده است، نام روغن جنابا واقع بود، از معدن نفت به نام روغن چر

سال پيش در روستاها  ١٠٠شود و تا حدود  چراغ كه براي روشنايي استفاده مي
 .مرسوم بوده نفت و يا مشتقات طبيعي نفت بوده است

زرتشتيان در شبه جزيره آبشوران در درياي خزر نيايشگاههايي ساخته بودند كه 
خوراك اين آتشگاهها گازهاي نفتي . تهمواره روشن بوده اس» آتش جاويد«در آنها 

اكنون در شمال رامهرمز برروي  هم. رسيده است بوده كه از درون زمين به آنها مي
در كنار ) آتش در گويش لري(يك تپه آتشي جاويدان وجود دارد كه روستاي تشي 

 .رود شمار مي آن ساخته شده است و از مناظر زيبا و ديدني به
روشنايي و نظامي استفاده   ازنفت در مصارف طبي،ايرانيان از گذشته دور

اي  شود اين موضوع گذشته گاه صحبت ازسالح نفتي مي امروزه گاه و بي. كردند مي
 :ديرينه دارد، چنانكه

پروكوپيوس مورخ سده ششم ميالدي امپراطوري بيزانس، در حمله روميان به 
داشته و دفاع ايرانيان را با فرماندهي بليزاريوس به قلعه پترا واقع در قفقاز شركت 

شمار مملو از  هاي بي سربازان ايراني كوزه: نويسد اسلحه نفتي تشريح و چنين مي
كردند وبا آن اسلحه،  نفت و گوگرد را آتش زده و برسر روميان مهاجم پرتاب مي

 .                            ً                  حريقي را دامن زدند كه تقريبا  همه چيز را سوزاند
همراه جوليان  قرن دوم ميالدي كه بهآمينوس مارسلينوس مورخ مشهور رم در

ايرانيان برگهاي  :نويسد مي دوم آمده بود، شاهپور امپراطور رم درجنگ با
. افزودند نام نفت به آن مي اي به خيساندند و سپس ماده مخصوصي را در روغن مي

طرف ما با دقت و آهسته  سپس تيرهاي جنگي را به آن آغشته كرده و آتش زده و به
نشستند آتشي  كردند كه آتش آن خاموش نشود واين تيرهابه هر كجا كه مي پرتاب مي
 .خواباند شد و فقط خاك و شن آن آتش را مي كردندكه با آب خاموش نمي را برپا مي

 : در تاريخ نادرشاه و جنگ كرنال چنين آمده است
بر  ها بسازند و اريكه بست در جنگ با دمحمشاه مغول پادشاه هند، دستور داد چوب

ها پر از نفت كنند و برآنها آتش  بست سپس ديگ بر چوب. پشت دو اشتر استوار كنند
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سپاه هند . هاي هندي چون آن هيوال بديدند، رو به گريز نهادند فيل. زنند، چنين كردند
 ).همه هنديان دست بر سر زدند(منهدم شد 

رشيدي از ابن علي مسعودي كه در اواخر قرن سوم خو ابن حسين ابوالحسن علي
در آنجا : نويسد الجواهر چنين مي الذهب و معادن بادكوبه ديدن نموده دركتاب مروج

سوخت و هيچگاه خاموش  مي) آتش جاودان(هاي نفت سفيدبودو زير دودكشها  چشمه
 . شد نمي

 
هاي نفتي جوشان در سر حد  ماركوپولو سياح معروف ونيزي از فراواني چشمه

 .شد برد كه براي روشنايي مردم مصرف مي يگرجستان و ارمنستان نام م
امروز در مرز كشور (در محلي از شمال ايران : نويسد وي در سفرنامه خود مي

هاي نفتي موجود است، كه نفت زيادي از آنها  چشمه) آذربايجان يا سرزمين اران
اين . توانند از آن بارگيري كنند شود و در يك زمان صدها كشتي مي حاصل مي
شود و  اي خوردن مناسب نيست ولي براي روشنايي مصرف ميروغن بر

 . شوند شترهايي كه دچار امراض پوستي باشند با آن معالجه مي
ژان شاردن جهانگرد فرانسوي كه در نيمه دوم سده هفدهم ميالدي دو بار به ايران 

در : نويسد سال درايران ماند، دركتاب سفرنامه خود مي ۶سفر كردو هربار
 شودوآن رابراي معالجه سرماخوردگي، مار ،نفت سياه وسفيد يافت ميمازندران

 . برند كار مي گزيدگي و معالجه زخمها به
عباس آمده بود در سفرنامه  سر توماس هربرت كه همراه سفير انگليس به دربار شاه

. آيد دست مي موميا نوعي صمغ است كه ازغاري نزديك جهرم به: نويسد خود مي
موميا بسيار . كند زهر را بي اثرو زخمها را درمان مي. نده استداراي بويي زن

عباس پيشكش كنند او در برابر                                ُ             پرارزش است و هرگاه شاهزادگان د روگوهر به شاه
 . بخشد از اين صمغ گرانبها به آنها مي

هاي ساحلي درياي خزر تا سواحل جنوبي و از  از زمانهاي بسيار دور از كرانه
كوههاي زاگرس گرفته تا صحاري مركزي و خاور فالت ايران  ارتفاعات باختر از

هاي  صورت چشمه                                       ً            ً   وجود معادن نفت و گازوبرخي عالئم آن كامال  ظاهر و بعضا  به
وري  زا محسوس بود ولي فقدان دانش مربوطه و تكنيك استخراج و بهره اشتعال

ناشناخته و پذير نبود، لذا مواد مذكور قرون متمادي  استحصال مشتقات آن امكان
برداري از معادن  باقي ماند بنابراين امكانات بهره  هاي دروني زمين مخفي دراليه

  )٢(. گردد نفت به كمي بيش از يك قرن و نيم برمي
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  اساطيری روايات در گاز و نفت :خدادايان فرشيد
قير در ايران باستان كاربرد و   

 
  زمان اساطيری   در ، گاز و آتش نفت 

 
 باستانزمان اساطيری  ايران  در ، گاز و آتش کشف نفت بارۀ اديان درفرشيد خداد

درجستجوي شواهدي از كاربردهاي نفت و گاز در اين « : روايت می کنداينگونه 
موردي كه به نظر مي رسد، ذكر آتش در روايات اساطيري  روايات كهن نخستين

. ل بررسي استدر اساطيرايراني روايت كشف آتش در اسطوره هوشنگ قاب. است
كسي است كه به پا دشاهي برخاست و در استخر به تخت نشست و از  هوشنگ اولين

 )١(.استخر را بوم شاه يعني سرزمين شاه ناميده اند اين رو
 همانا سرسلسله پيشداديان است كه مهم ترين كاري كه به وي نسبت مي دهند ، وي

 يند، تاريخ اساطيريآن گونه كه منابع به ما مي گو. كشف آتش بوده است
 با دوران كيومرث آغاز مي شود و سپس دوران هوشنگ پيشدادي فرزند ايران

 – سياه و نوه كيومرث روي كار مي آيد كه به روايت هاي اساطيري بر ديو سيامك
 پيروز مي شود و با پيروزي وي بر - كه پدرش سيامك را از بين برده بود

 حكمراني، قدرت را در اختيار هوشنگ سياه ، كيومرث نيز پس از سي سال ديو
  .و سلسله پيشدادي با وي آغاز مي شود قرارداده

درخصوص اين واژه دردانش نامه . است  Paradataلقب هوشنگ دراوستا پرداته 
به معنای نخستين قانونگزارجزء نخست . پيشداد/ پرداته : ايران باستان می خوانيم

در ونديداد اين کلمه به . داد/ قانون : م ذاته يامقدم وجزء دو/ گذشته / پيش : واژه پر
کسی که ازپی وقبل از ديگران قانون و داد / عنوان صف وقانون گزارکهن يا پيشين 

 )٢(.آوربوده است وهوشنگ پيشداد به عنوان نخستين قانونگزارمعرفی شده است
 دراين كلمه به عنوان نام خاص، عنوان سلسله اي از شاهان باستاني است كه 

 .داستان هاي ايراني به پيشداديان مشهور شده اند
 به معناي خانه »شنگ«يعني خوب و بزرگ و  »هو«خود هوشنگ از دو واژه 
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 در دوران. هوشنگ به معناي دارنده خانه بزرگ و خوب است. تشكيل شده است
 هوشنگ بود كه با مهار كردن آتش و نگهداري از آن و ساخت آتشكده به مرور

 نشينيآتشكده خانه هايي ساخته شد و مردم از كوچه نشيني به يك جا در اطراف
  .آوردند رو )شهرنشيني(

هوشنگ را فرمانروای هفت کشوردانسته اند که ديوان و جادوگران از مقابل او می 
به دست او نابود می شوند وهم چنين کشف ) مازندر/ مازن ( گريزند و ديوهای مزن

  :چنان چه درشاهنامه می خوانيم .آتش را به او نسبت می دهند
  

  يکی روز شاه جهان سوی کوه
  گذر کرد وبا چند کس هم گروه

  پديد آمد از دورچيزی دراز 
  سيه رنگ وتيره تن وتيزتاز  
  دوچشم ازبرسرچو دو چشمه خون 

  زدود دهانش جهان تيره گون
  نگه کرد هوشنگ با هوش وسنگ 

  گرفتش يکی سنگ و شد تيزچنگ 
  رهانيد دست به زور کيانی 

  جهانسوزمار ازجهان جوی جست
  برآمد به سنگی گران سنگ خرد

  همان و همين سنگ بشکست گرد
  فروغی پديد آمد ازهر دو سنگ

   )٣(دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
با مقدمه قبلي، چنان چه نمادها را در روايات اساطيري مبين معاني واقعي بدانيم، در 

گ و تيره كه دود از دهانش خارج مي شده اسطوره كشف آتش با ماري سياه رن
مواجه مي شويم كه هوشنگ، سنگي به سويش پرتاب مي كند و براثر جرقه اي كه از 

ً برخورد آن سنگ با سنگي ديگر ايجاد مي شود، نهايتا   با مقدمه قبلي، چنان چه نمادها                                                 
اري بدانيم، در اسطوره كشف آتش با م را در روايات اساطيري مبين معاني واقعي

خارج مي شده مواجه مي شويم كه هوشنگ،  سياه رنگ و تيره كه دود از دهانش
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و بر اثر جرقه اي كه از برخورد آن سنگ با سنگي  سنگي به سويش پرتاب مي كند
ً ديگر ايجاد مي شود، نهايتا    .هستند                          

 رومن گيرشمن در تحقيقات خود پيرامون آتشكده مسجد سليمان در جنوب
را  را از تصاعد گاز طبيعي مي داندو منبع آتش اليزال آن غرب ايران سوخت آن

نحوه شكل گيري آتش با توصيفي كه در اسطوره )  ٤(تصاعد طبيعي گاز مي داند
مار تيره تن مي بينيم  قايسه آن با جريان هاي طبيعي نفت و گاز در برخي مناطق 

دهد آن چه هوشنگ ايران در ذهن پژوهنده ، اين مساله را تداعي مي كند كه احتمال 
 وگاز از دل زمين و دررا در كشف آتش ياري گر بوده همانا جريان طبيعي نفت 

 !منطقه اي كوهپايه اي بوده كه به ماري سياه و تيره تن تشبيه شده است
 شايد اگر روايت شاهنامه در خصوص هوشنگ اين قدر كوتاه نبود مي توانستيم

 البته در فروردين يشت،. كاش كنيمبيشتر در خصوص اقدام وي در كشف آتش كن
و  آبان يشت، زامياد و ارديبهشت يشت، از هوشنگ در كنار كيومرث نام برده شده

 .مي دانند( ص)منابع عربي نيز وي را از اعقاب نوح پيامبر
ديگر  اشاره نمادين به كاربردهاي نفت و گاز، محدود به اين مورد نبوده و در جاهاي

از نفت در  ست، كما اين كه در داستان سياوش نيز به استفادهنيز به آن اشاره شده ا
 .فراهم كردن آتش اشاره شده است

دالوران   سياوش از شاهزادگان و. داستان سياوش ويژگي هاي خاص خود را دارد
بدخوي سلسله كياني  بنابر شاهنامه، كيكاوس پادشاه سبك سر و. افسانه اي ايران است

از كودكي پرورش او را رستم  لير به نام سياوش داشت كهپسري دانا، خوش سيما و د
كارآمد شد و به دربار پدر بازگشت،  هنگامي كه سياوش جواني. به عهده گرفته بود

 همسر كيكاوس، سودابه شاه هاماوران به او
نزد  سودابه خشمگين شد و. اما سياوش نيك نهاد به آرزوي او تن درنداد. دل باخت

را بي  به آيين آن روزگاران، كسي كه خود. مت بدكاري زدكيكاوس به سياوش ته
بزرگان  سياوش درحضور پدر و. گناه مي دانست بايد از آتش به سالمت بگذرد

 دربار از گذر باريكي ميان دو تل عظيم آتش سواره بگذشت و پاكدامني
 در اين بخش از روايت اسطوره اي سياوش است كه به كاربرد. خود را ثابت كرد

 .اشاره شده است نفت
  :در اين خصوص در شاهنامه مي خوانيم
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  نهادند بر دشت هيزم چو كوه ..«

 جهاني نظاره شده هم گروه
  وزان پس به موبد بفرمود شاه 

 كه برچوب ريزند نفت سياه
  بيامد دوصد مرد آتش فروز 
 دميدند گفتي شب آمد به روز

  سياوش سيه را به تندي بتاخت 
 ش بساختتوگفتي كه با اسبش آت

  زهر سو زبانه همي بركشيد 
 كسي خود و اسب سياوش نديد
  يكي دشت باديدگان پر زخون

 كه تا او كي آيد ز آتش برون 
  چو او را بديدند برخاست غو

 كه آمد ز آتش برون شاه نو 
  فرود آمد از اسب كاووس شاه

 پياده سپهبد پياده سپاه 
  سياووش را تنگ در بر گرفت

 )٥(در گرفت زكردار بد پوزش ان 
  

 درخصوص سياوش، از لحاظ اسطوره شناسي، پريدن از روي آتش را مي توان
دردوران باستان وحتي بعد ازآن دربسياري از . براي اثبات بي گناهي اش نسبت داد

 .تمدن ها، گذراز آتش براي اثبات بي گناهي انجام مي شده است
شهيد شونده درايران، بين  اسطوره سياوش به زعم برخي محققين با مراسم خدايان

النهرين، مصرو بسياري از تمدن ها يك سان است و اسنادي دردست است كه اجراي 
    )٣(  )٦( ».  تطبيق مي دهد اين مراسم را بافصل بهار كه فصل باز زايي طبيعت است
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 ديگر نگاهي از كوروش منشور
 

کاربرد مشتقات نفتی برای منشور کوروش؛ سندی قابل توجه از آشنايی ايرانيان با 
 .سال پيش از ميالد است ۵٣٨معماری در 

کاربردهای نفت و گاز در ايران "مطلب حاضربه قلم فرشيد خداداديان، مولف کتاب 
به مناسبت هفتم آبان، روز بزرگداشت کوروش، نگاهي دارد به اشاره به " باستان

 :انيمبا هم اين مطلب را مي خو. درمنشور کوروش هخامنشی"قير"
ساليانی است که عالقمندان به فرهنگ و تاريخ ايران، هفتم آبان ماه را به نام روز 
بزرگداشت پادشاه دادگستر ايرانی، کوروش هخامنشی گرامی می دارند و پس ازچند 
نوبت طرح موضوع دردهه هشتاد خورشيدی به تازگي نماينده شيراز درمجلس 

اما چرا هفتم . يم رسمی کشور شده استشورای اسالمی خواستارثبت اين روزدرتقو
 آبان ماه؟

                        ٔ                                که به بيان رويدادهای دوره  فرمانروايی نبونعيد، آخرين شاه " نبونعيد"دررويدادنامه 
بابل  پردازد ودر بابل وپس ازآن کوروش هخامنشی براساس گاهشماری بابلی می

ماه در: "اکنون درموزه بريتانيا نگهداری می شود، چنين آمده است کشف و
خسمنو َ      ا ر  های سبز در برابر  شاخه. ، روزسوم، کوروش به بابل اندر آمد)ماه هشتم( َ

 ..."گسترده شد) زير پای او(
 

متخصصان گاهشماری باستانی و تطبيق اين گاهشماری ها با تقويم کنونی، اين روز 
رو  را بيست و نهمين روز از ماه اکتبر، برابر با هفتم آبان ماه دانسته اند و از اين

است که هفتم آبان به مناسبت اقدام اخالقی و مبتنی بر رعايت حقوق بشر اين پادشاه 
هخامنشی در زمان تسخير بابل که شرح آن در منشور منسوب به وی حک شده 

 .است، به نام روز بزرگداشت کوروش، گرامی داشته می شود
 
خورشيدی  ١٢۵٨باستان شناس آسوری تبار بريتانيايی در سال " هرمز رسام"

ميالدی در ميان استوانه های گلين متعددی که در محوطه باستانی  ١٨٧٩برابر با 
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بابل کشف کرد، سند ارزشمندی از روزگار کورش را ارايه كرد که رمزگشايی و 
بازخوانی آن مويد يک روش متفاوت در کشورگشايی و حکمرانی در روزگار 

 .باستان بود
به عنوان فاتح به ملت بابل معرفی نکرده، بلکه بر اساس اين سند، کورش خود را 

به عنوان منجی و جانشين قانونی تاج و تخت معرفی و برای توضيح خود را پادشاه 
 )١:١۴١. (بابل، شاه کشورها معرفی نموده است

 ٢٠٠٧مستندترين و دقيق ترين خوانش متن استوانه که نگارنده در تابستان سال 
به بازديد آن در موزه بريتانيا شد، توسط استاد  ميالدی طی سفر به لندن موفق

ارجمندم دکتر عبدالمجيد ارفعی انجام گرديد و عالوه بر اينکه گويای مطالب مهمی 
در خصوص تساهل و مدارای کورش است، در بند چهل و يکم آن به موضوع مهم 

ه نام برده شده است ک" قير"کاربرد مشتقات نفتی در معماری اشاره و مشخصا از
بسيار قابل تامل بوده و سندی است بر آشنايی ايرانيان با کاربردهای اين مشتق طبيعی 

 !سال پيش از ميالد مسيح ۵٣٨نفت برای معماری در حداقل 
 

 كاربرد قير
 :آخر متن استوانه به قرار زير است) سطر(خوانش هفت بند 

) يکی از(دق شهر که آجر  را بر کنار خن) ساخته از(ديوار کناره ای ) .... ٣٩بند (
 .به انجام نرسانيده بود) بنايش را(شاهان پيشين ساخته و 

برنيامده بود آنچه را که هيچ از ) به تمامی(بدانسان که بر پيرامون شهر ) ۴٠بند(
افراد به بيگاری گرفته شده کشورش در بابل نساخته ) با وجود(يک شاهان پيشين 

 .بودند
  
 نو بار ديگر بساختم و بنايشان را به انجام رسانيدم از قيرو آجر از) ... ۴١بند (
و درهايی از چوب سدر ... دروازه های بزرگ وسيع مر آن ها را بنهادم ) ۴٢بند (

هر آن جايی که ... با پوششی از مفرغ، با آستانه ها و پاشنه هايی از مس ريخته شده 
  .دروازه هايشان يافت می شد

 
نوشته ای لوحه ای در بردارنده به نام آشور بانی . ...استوار گردانيدم ) ۴٣بند (
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 .بديدم) بنا(=پالشاهی پيش از من در ميان آن 
  
 )ناخوانا ۴۴بند (
 )٢:١۵. (تا به روز جاودان)..................۴۵بند آخر، بند (

در اين بخش از منشور، کوروش دادگر به اقداماتی که با دستور وی در زمينه 
 ۴١ازی برج و بارو و ابنيه شهر اشاره نموده و مشخصا در بند معماری بابل و بازس

به استفاده از قير و آجر در بازسازی ديوار و حصار شهر اشاره می کند که گويای 
 .کاربرد اين مشتق نفتی در معماری آن روزگار بوده است

در آن ايام به صورت طبيعی و خودجوش در اختيار ساکنان " قير"بديهی است 
وجود داشته و چشمه ها و معادن ) بين النهرين(ب ايران و ميان رودان جنوب غر

طبيعی قير چنانچه امروز نيز در مناطق خوزستان، ايالم و کرمانشاه وجود دارند، در 
 .آن ايام نيز در دسترس بوده است

کاربرد قير در معماری و ديگر امور مربوط به زيست بشری در ايران و ميان 
. قی کهن تر نيز داشته و تنها به معماری نيز محدود نبوده استرودان البته سواب

شواهد باستانی نمونه های متعددی از کاربردهای نفت و گاز و مشتقات نفتی را در 
 ٢. زمينه های نظامی، پزشکی و دينی، نشان می دهد

از جمله بايد به سومريان اشاره کرد که در سرآغاز تاريخ، در دره ميان رودان سفال 
حکومت مستقل . آنها بيش از هزار سال قبل از ميالد خط را ابداع کردند. ستقر شدندم

را تشکيل دادند، نظام خدايان و روابط بين خدايان و ) دولت شهر(در شهرهای مجزا 
آثار به دست آمده . آدميان را بنياد نهادند و بسياری کارهای ديگر را به انجام رساندند

حاکی از آن است که سومريان ... بابل، اور، الگاش و  های شهرهای کهن از حفاری
اند که بعدها اين هنرها توسط اقوام سامی و  در هنرهای گوناگون دست داشته

 .غيرسامی برداشت شده و به سراسر آسيای غربی گسترش يافته است
ها و ساير بناها، خشت خام و پخته  سومريان و جانشينان آنها در ساختن معابد، ارگ

ها که تکرار آن را در تمدن ايالم نيز  زيگورات. بردند التی از قير به کار میو م
شاهديم، از جمله بناهايی هستند که استفاده از مالت قير در آنها بسيار رايج بوده است 

 .توان يافت می" اور"و بهترين نمونه از اين قبيل بناها را در معماری شهر 
معماران . ن نيز همزمان تکرار شده استچنين روش معماری در جنوب غرب ايرا
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از معماری ميان ) درخوزستان فعلی" (چغازنبيل"ايالمی برای ساختن مجموعه 
اين مالط ها براساس . اند های مختلفی استفاده کرده آنها از مالت. رودان پيروی کردند

) آن روزگار(ويژگی واهميت هربخش از بنا وبا درنظرگرفتن شرايط اقليمی پرباران 
منطقه با مصالح اوليه و در دسترس همچون قير طبيعی، گچ، آهک و خاک رس 

 .های مختلف بنا به کار گرفته مي شد ساخته شده و در بخش
 

به همين منظور . برای ايالميان بسيار مهم بوده است" قير"بندی  خاصيت عايق
و احتمال های زيرزمينی که از اهميت فراوانی برخوردار بود  برای ساخت آرامگاه

. از مالت گچ و گچ به همراه قير استفاده شده است  نفوذ آب به داخل آنها وجود داشت،
از اين مالت همچنين در ساخت مخزن آب، واقع در زير حصار خارجی شهر و کليه 

های موجود درمعابر و بناهای مختلف مجموعه که در معرض آب بودند  ناودان
های آن، از  ميان آجرها و در ميانه هر يک از رج ها در اين مکان. استفاده شده است

يک مالت قير ترکيبی که شامل قير طبيعی، آهک و مقدار کمی ماسه بود، استفاده 
 )۴:۵. (شده است می

با شکل گيری تمدن های ماد و هخامنشی، تجربيات ساکنان در حوزه های مختلف و 
ه است که در مهم ترين سند از جمله معماری نيز به اين تمدن ها منتقل و اين گون

باستانی دادگستری پادشاه عادل ايران، کوروش هخامنشي نيز شاهد اشاره به اين 
 .آشنايی و کاربرد هستيم

ايرانيان از روزگاران کهن نفت و گاز و مشتقات نفتی را می شناختند و از آن در 
دی زندگی خود بهره می بردند وبند چهل ويکم منشور کوروش هخامنشی مستن

 )۴(.باستانی بر اين ادعا است
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  ٥ – ١١صص 
  )زمين آرين(شناسي پارس  مركز پژوهشي زمين: به نقل از سايت  - ٢ 

روابط عمومی : ناشر - » تانکاربردهای نفت و کاز در ايران باس« فرشيد خدادايان  – ٣
   ٧٢ – ٧٧صص ،  ١٣٨٩شرکت ملی نفت ايران  

  ١٣٩۶چهارشنبه سوم آبان ماه ،  وبالک فرشيد خدادايان  :  منبع -  ۴ 
  

  »کاربردهای نفت و کاز در ايران باستان« : پی نوشت ها 
 اديبن: تهران)حمزه اصفهاني، سني ملوك االرض و االنبياء،ترجمه جعفر شعار  -  ١
 ٣١،ص   ١٣۴۶ ران،يا. رهنگف

 . ۵۶٢هاشم رضي،كتاب پيشين،ج يك،ص   -  ٢
 ) ١ – ٢بند  ٢٠فرگرد  داديوند(
: تهران(ج  /ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه ، بر اساس نسخه مسكو،زير نظربرتلس -  ٣

 ١٠٢،ص  )  ١٣٨٧ققنوس، 
 ١٢٨رومن گيرشمن،كتاب پيشين،صفحه   - ۴
 . ۵٨٧،ص ٣شاهنامه،ج   -  ۵
    ٩٨ ، ص) ١٣٨۴ ر،يکب ريام:تهران(صفا، حماسه سرايي در ايران،... يح اذب -  ۶
  

  »  قير در ايران باستان كاربرد«  :پی نوشت ها
 

، ١٣٨٠ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه دمحم معين، چاپ سيزدهم: رومن گيرشمن - ١
 .انتشارات علمی فرهنگی، تهران

لۀ فرهنگستان ادب و هنر ايران، عبدالمجيد ارفعی؛ ترجمه منشور کوروش، مج - ٢
 .١٣۶۶، سال ٩شماره 

کاربردهای نفت و گاز در ايران باستان، انتشارات : نگاه کنيد به فرشيدخداداديان - ٣
 .١٣٩٣روابط عمومی شرکت ملی نفت ايران، چاپ دوم 

گزارش در / های به کار رفته در چغازنبيل بررسی مالت: سيدحسين حسينی سير - ۴
  .١٣٧٩تاريخ تهيه گزارش تابستان / لسايت چغازنبي
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 دوم فصل
 

 نفت تا سنگ زغال از ،یدموکراس سوخت
   

 ،یسوخت دموکراس«نوشتتۀ خود تحت عنواندرTimothy Mitchell) (تيموتی ميچل
 یهم دموکراس ،یليفس ی هاسوخت: اينگونه بررسی می کند» اززغال سنگ تا نفت

که  يی هاتيفهم محدود یبرا. ود ساختندرا ممکن کردند وهم آن را محد یستميقرن ب
 ی هااستيازس یآنچه که ظهورنوع خاص خواهم یکردند، مجاديا یليفس یسوخت ها
که من  یکيدموکرات ی هااستيس یعنيکنم،  یراممکن ساخت، بررس کيدموکرات

 ديبگذار ميقبل از آنکه به گذشته رجوع کن. ديخواهم نام یکربن یاسها را دموکر آن
 .     ّ                   که مد  نظرم است اشاره کنم يی هاتيز محدودا یبه بعض

 
به  ها تيمحدود نياز ا یکي ٢٠٠٣در سال  کاياشغال عراق توسط آمر درآغاز

که  ليدل نيبه ا انهياند که خاورم گفته یاريبس. طورگسترده مورد بحث قرار گرفت
 یبررس نيدر چند. است زيمتما گرياست ازمناطق د یفاقد دموکراس یمنطقه ا
 کشور. است دانسته شده رتبطبه نفت م انهيدرخاورم یفقدان دموکراس،یاهدانشگ

است، کمتر  ی شان وابسته به منابع نفتیازدرآمد صادرات یکه بخش مهم يیها
 اي" یدولت رانت"مسئله  ۀکه دربار یکسان شتريب نهمهيبا ا. ١شوند یم کيدموکرات

و  عيتوز د،يتول یچگونگنفت و  تيماه ۀاند، دربار نوشته یمطالب" نفت نينفر"
 یودرآمد ناش ینفت یها ها فقط راجع به رانت آن ٢.اند نگفته یاديز زياستفاده ازآن چ

 یکه برا یليدال ن،يبنابرا. ٣کنند یبه درآمد دولت، بحث م لياز نفت پس ازتبد
درآمد نفت به دولت  نکهيمانند ا - شود ینفت برشمرده م کيضد دموکرات یها یژگيو

 یاسيس یها تيحما تواند یم دهد، یرام یاجتماع یشدن ازفشارها امکان خالص
استخراج نفت،  یها به روش یربط چيه- اعتراضات راسرکوب کند اي بخرد

 ندهايفرآ نيو کنترل ا تيعامل یها وحمل و نقل، مصرف، شکل یريپردازش، بارگ
 .ندارند یمنبع متمرکز انرژ کيقدرت نفت به عنوان  اي

است؛  یدرک از دموکراس ینوع انگرينفت خود ب  ِ ی  ها یژگيو نيگرفتن ا دهيند
 یشورا کي یاعضا یآن را برا يیکايامر یکارشناس دموکراس کيکه  یدرک
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خوش  دتانيجد یبه دموکراس: "صورت بازگو کرد نيدرجنوب عراق به ا یمحل
ا را شم ام؛ دهيد هي          ً       شما را قبال  در روس ام؛ دهي             ً           من شما را قبال  درکامبوج د". "ديآمد

 شورا یاعضا از نفر جمالت دو نيا   ِ دن  يگفته شدکه پس ازشن" ام دهيد هيجري   ً   قبال درن
 کسانيدرهمه جا  یدموکراساديبن نکهيتصورا یعنيحرف  نيا.۴جلسه راترک کردند

هم  ونيزاسياز دمکرات یشده ودرهرنمونه موفق فيجهانشمول تعر یاست وبا اصول
 نياگر ا. از خودش درهمه جا دارد یپک کي یدموکراس يیگو شود، یم ديبازتول
 ليشکست خورده، دل ینفت یها شکست بخورد همانطور که درمورد دولت هينظر
ِ       بد کارکردن  تعداد ايدر فقدان  ديرا با  .شمول جستجو کرد ازآن اصول جهان ی         
ِ     نفت، خود  فرآ نينفر ۀينظر یها تيروا  کيو نفت را  کنند ینفت را دنبال نم ندي       

  شبکه یها یبخش ازدشوار کيکه درون فقط  یاختاللآورند، یرماختالل به شما
 ليتبد یاسيسود و قدرت س ،یوبه انرژ ابدي یم انيها نفت جر آن قيکه ازطر يیها
 نيا. دارد ینفت جا دکنندهيتول یها ازدولت کيهر  یريگ ميو دراندام تصم شود یم

وجود دارد و در  نفت دکنندهيتول یها را که دردولت یعالئم ،یشناس دست علت
 شود یاما چه م. نديب یبه صورت منفرد ومجزا م شوند، ینم افتي یرنفتيغ یها دولت

داشته باشند که همانا  یمشترک یبلکه مبنا گرنباشنديکدي یکپ ها یاگر دموکراس
 یها سوخت خيبه تار ژهيو یبه طرز ها یدموکراس ايکربن باشد؟ آ اي یليسوخت فس

نفت را به  نيا ،یکربن یها سوخت نيا تيماه ميتوان یما م ايآاند؟  گره خورده یکربن
  تيمحدود رينفت را به سا ۀدکننديتول یها که مسئله مبتالبه دولت ميدنبال کن ینحو

 م؟يمرتبط کن یکربن یدموکراس یها
که آنها از نفت به  یا یبدون انرژ. اند ینفت یها دولتزين شرفتهيپ یصنعت یکشورها
. ها ممکن نبود آن یاسيوس یاقتصاد یمتعارف زندگ یها لشک آورند یدست م

و کاالها  سازند ی کنند، خانه میسفر م خورند، یم یا وهيکشورها به ش نيشهروندان ا
است که از نفت  یانرژ یاديز زانيم لزمکه مست کنند یرا مصرف مگريو خدمات د

ها  و آن ستين داريپا ،یزندگ ۀويش نيا. ديآ یبه دست م یليفس یها سوختريو سا
. خواهد داد انيپا وهيش نيکه به ا نديروبرو یدوگانه ا یها درحال حاضر با بحران

است و  یاسيس یروند یليفس یسوخت هاريدرست است که روند برآورد ذخا
 نيوجود داردکه ا یهستند اما شواهد کاف ليدر آن دخ یمختلف یمحاسبات یها کيتکن
 نيازا یمصرف به نحو نديدرفرآ نيهمچن. ۵اند به سرعت درحال اتمامريذخا
آورده و آن  رونيرا ب نيرزميشده درز رهيکربن ذخ يیکه گو ميکن یاستفاده مريذخا

شده وممکن است به  نيزم هکر شيکه باعث گرما يیجا م؛يده یرا درجوقرارم
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 یکه نفت برا یتر بزرگ تيمحدود. نجامديبارب فاجعه یطيمح ستيز راتييتغ
شده تا عصر  جاديکه ا یا یاسياست که سازوکار س نياکند یم جاديا یدموکراس
که به عمر  ديبرآ یرا اداره کند ممکن است نتواند از پس حوادث یليفس یسوخت ها

 .ادخواهد د انيعصر پا نيا
ِ           که بادنبال کردن بحث  کربن، توص ستين نگونهيا  یها دگاهيد یرا به جا یماد یفي                  
که  ميهست یاسيس یامدهايبه دنبال پ اي ميگذار یم یمتخصصان دموکراس یستيآل دهيا

ِ           منظورازدنبال کردن  بحث کربن . هستند یانرژ یها آنها شکل ۀکنند نييعامل تع                 
 يیکه گو کنند یبحث م یافراد به گونه ا یموضوع ساده است که برخ نيا یادآوري
 انيبه دستان متول  سنگ معادن زغال اينفت  یها ازچاه رييکربن بدون تغ یروين

ها که  که از کار آن یشکل رييتغ ابد،يشکل  رييتغ ديکربن با. شوند یمنتقل م یدولت
 جاديا لزممست التيوتبدرييتغ نيا. شود یشروع م آورند، یم رونيب نيکربن را از زم

 ،یوذهن یاموربه ماد ميکه به تقس يیها ارتباطات وائتالف - هاست ارتباطات وائتالف
 چيه یندگيزور و نما اي یرانسانيغ اي یانسان ،یجتماعوا یعيطب ،یاسيوس یاقتصاد

 .دهند ینم یتياهم
 نيدرک روابط ب. کنند یم ليتبد گرياز قدرت را به شکل د یارتباطات شکل نيا

روابط  نيامر است که چگونه ا نيا یمستلزم بررس یو دموکراس یليفس یها سوخت
 یکيبار یرهايو مس کنند یم دجايکه ا يیها و فرصت ريپذ بينقاط آس شوند، یم جاديا

ِ      ها کنترل  به و که از آن  ۶شود کدامند؟ یمؤثر اعمال م ژهي       
 یتمرکز انرژ چرخش و  ِ ی  مختلف سازمانده یها با روش یاسيس یها فرصت
 یدانش کارشناس ،یافراد، امورمال نشيچ ها با فرصت نيواشوند یگسترده مايمحدود

 ايکرده  رشد  رند،يگ یقرار م یانرژ وکنترل عيبا توز ونديکه درپ زور یريوبکارگ
  .شوند یمحدود م

 
 مدفون آفتاب

ً   نسبتا  جد دهيپد کي زين یليفس یها سوخت ،یمردم یدموکراس همانند . هستند دي     
مقاله  نيا. اند خورده ونديپ گريکديمختلف به  یها به شکل رويدو نوع ن نيا خيتار

اول  ۀدو مجموع. کند یدنبال م را یبند مفصل ميبگو تر قيدق اي ونديچهار مجموعه پ
در اواخر قرن نوزدهم و  یمردم یها استيناظر بر ارتباط زغال سنگ و برآمدن س

 یها تيمحدود یناظربر نفت و سازماندهگريهستند؛ ودومجموعه د ستميقرن ب لياوا
 .ستميدرقرن ب کيدموکرات استيس
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ِ                     مفصل  مورد مطالعه به بررس نياول چگونه سوخت که  پردازد یمطلب م نيا ی   
 نيچگونه ا نکهيساخت؛ وا سريرا م یانرژ یها ستميس ديجد یسازمانده یليفس

را ازبطن آنچه  یجمع یزندگ یها شکل رات،ييتغ گريبه همراه د ديجد  ِ ی  سامانده
 .ساخت خارجکرده بود  جادياواخر قرن نوزده ا یا توده یها استيس
ً با  يبشرتقرازيمورد ن یانرژ ش،يسال پ ستيدوتا  یريدپذياز منابع تجد یتمامبه    

به گندم و  یديخورش یانرژ. گرفتند یم ديرا ازخورش شان یرويکه ن آمد یبدست م
 شد یم ليانسان سوخت فراهم کند، به علفزارها تبد یتا برا شد یم ليغالت تبد ريسا

پرورش داد، به  یسوخت انسان نيو تأم کار یرا برا یشتريب واناتيتا بتوان ح
تا ادوات و  شد یم ليآب تبد یرويتا آتش فراهم شود، به باد و ن شد یم ليها تبد جنگل

 .٧حمل ونقل را فراهم آورد
تا  ديها شا تا مدت ريدپذيتجد یها در شکل یديخورش ۀاشع ا،ينقاط دن شتريب یبرا

 نيبه بعد ا ١٨٠٠اگرچه از حدود سال . ٨بود یانرژ یمنبع اصل ستمياواسط قرن ب
مدفون  یديخورش یمتمرکز انرژ اريبسريه طور منظم با ذخاب ريدپذي     ِ    منابع  تجد

شده  جاديا شيسال پ ونيليم ٣۵٠تا  ١۵٠کربن که  ريبا ذخا یعنيشدند؛  نيگزيجا
که در  يیايدر یها سميمدفون شده در باتالق و ارگان یها که جنگل یزمان یعنيبود؛ 

بالقوه فوق العاده   ِ ر  يارا به ذخ یستيز ۀقرار گرفتند،تود ژنيخاص فاقد اکس یها طيمح
 ٩.از زغال و نفت بدل کردند ی       ً     و نسبتا  نادر

 یبرا گريکه موجودات د ی اهيسرما"به قول سارتر نياز ا نيزم یشترموجوديب
به فاصله صد سال  یعني یکوتاه اريدر دوره بس ١٠"انسان به ارث گذاشته بودند

 ميکه ما دار یانرژ نياز ا یآنکه تصور یبرا. تمام خواهد شد ٢٠۵٠تا  ١٩۵٠ نيب
انواع  ريو سا نيوابسته به زم یديخورش یها یبا انرژ سهيدر مقا م،يکن یتمامش م

 تريل کي: گفت ديبا مياند، بدست آور بوده دروکربنيکه قبل ازعصره یانرژ گريد
 یا ماده نياز ا شيکه پ یزيتن از چ ٢۵به حدود  ميکن ینفت که امروز ما استفاده م

و  یوانيح یمعادل تمام زندگ یدارد؛ و موجودات زنده ا ازيت نبوده اس يیايدر
 ديرا تول یليچهارصد سال الزم است تا آن مقدارسوخت فس یبرا نيکل زم یاهيگ

 .١١ميسوزان یم کساليکند که ما در عرض فقط 
 یاز انرژ یفيشکل ضع دياشعه خورش دروکربن،يمنابع متمرکز ه نيبا ا سهيمقا در

استفاده  یخيبه طور تار. گسترده است نيزم یدرهمه جا یانرژ نياگرچه، ا. است
ً        نسبتا  پراکنده یانسان یها سکونتگاه یديخورش یازانرژ  - کرده است جاديرا ا یا      

ها تا بتوان سوخت  کنار جنگل یها نيزم یکيها، مراتع ودرنزد درکناررودخانه
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رن قبل درطول دوق  سنگ زغال یچرخش به سمت استفاده ازانرژ. فراهم کرد
بود که  ليدل نيتمرکز به ا نيازا یرا درشهرها ممکن کرد؛ بخش تيتمرکزجمع

. ها آزاد کرد به مراتع همجوار و جنگلازين ديراازق یشهر یها تي، جمع سنگ زغال
را فراهم کردکه  یاز انرژ یزانيم  سنگ چوب با زغال ینيگزيجا ايتانيدر بر

 ،یازانرژ زانيهمان م نيأمت یبرا یديخورش یبه انرژ یدرصورت وابستگ
 استفاده از ١٨٢٠ ۀتا ده. موجودالزم بود یبرابرمساحت مناطق جنگل نيچند

 ديازق[را  ن     ً                              حدودا  برابر با کل مساحت کشورانگلستا یجنگل یا منطقه  سنگ  زغال
 ديرا تول یا یداشت انرژ  سنگ ، زغال١٨۴٠ ۀتا ده. آزاد کرد] ها مصرف چوب آن

 نيبه دست آمده باشد به اندازه دوبرابرمساحت ا یاز الوار تتوانس یکه م کرد یم
،  سنگ اززغال یريگ با بهره. ١٢دوباره دو برابرشد ١٨۶٠ ۀتا ده زانيم نيکشوروا

به  توانستند ی، م سنگ زغال ۀدکننديمناطق تول گريآلمان و د تحده،م االتيا ا،يتانيبر
 .١٣بزرگ جهش کنند برشهرهاوکارخانجات یمبتن یديجد"سوخت وسازپرتحرک"
شدن به همان اندازه  یاما صنعت م،يدان یم یکيشدن را با رشد شهرها  یصنعت ما
به مناطق  یشدن مستلزم دسترس یصنعت. هم هست یمربوط به کشاورز ۀديپد کي

غذا که رشد  یاضاف ۀعرض یهم برا کنند، یم دياست که محصول تول یعيوس ديجد
صنعت به  یمواد خام برا ديتول یاست و هم برا شهرها و کارخانجات وابسته به آن

 یکه قبال مناطق جنگل يیها نيزم یبا آزادساز یليفس یها یانرژ. کتان ژهيو
همانطور که . سهم داشتند یکشاورز یدگرگون نيسوخت بودند، درا ۀکنند نيتأم

باعامل  یشمال غرب یدراروپا  سنگ سوخت به زغالرييپومرانزاستدالل کرده، تغ
 یها نيبه زم توانست یمستعمرات که م یتملک نواح: خوردونديپزين نيزم ۀنندآزادک

 ليتبد یصنعت یکشت ها گريکتان و د ديمازاد وتول یغذا ديتول یبرا یکشاورز
داشته باشد که همراه با  اريرا در اخت یاضاف نيزم توانست یاکنون اروپا م.شود

 یبرا - یستقراضوا یم برسه ستميس ،یبردگ - کار یرويکنترل ن نينو یها روش
 بيترت نيوبد رديمورد استفاده قرارگ اديز ريدر مقاد یکشاورز یکاالها ديتول

نکته  نيا.متمرکزدرشهرها رافراهم کند  سنگ بر زغال یانبوه مبتن ديامکان رشدتول
درقرن . اشاره دارد یو دموکراس یليفس یها سوخت نيب یبند به بخش اول مفصل

ِ     محدوددولت  نما یها ونوزده شکل جدهيه  ازاروپا و مستعمره  يیها دربخش یندگي        
 یاسيس یها ، ظهورجنبش١٨٧٠ ۀاگرچه ازده. رشد کرده بود نيمهاجرنش یها

راشکل دادکه هابزباوم آن راهم  یا دوره افته،يسازمان  یاسيو احزاب س یمردم
 جيساز ب یبخش. ١۴نامد یم" یعصرامپراطور"وهم" ونيزاسيعصر دمکرات"
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بود،  یدر شهرها وبه کارخانجات متک تيکه به تمرکزجمع ديجد یاسيس یروهاين
گرفته شده و سرکوب  یکه به بردگ یکار یرويمستعمره و ن یها نيبا کنترل سرزم

 یها با شکل یاسيس یروهاين جيبس نيازيشده بود ممکن گشت اما به همان اندازه ن
 ريدناپذيمنابع تجد سابقه یتمرکز ب انيداشت که جر ونديپ یا یمردم یجمع یزندگ

 .کربن ممکن کرده بود
 

 یکربن یمجار کنترل
  

به  ستميقرن ب ليدراواخر قرن نوزده و اوا یمردم یبا دموکراس یليفس سوخت
                   ً مرغوب درمناطق نسبتا    سنگ زغال ميمنابع عظ. هم ارتباط دارد یگريصورت د

 دره روهر، لز،يدرشمال ومرکزانگلستان، ساوت و - افتنديکشف وتوسعه  یکم
 ینواح شتريب. نگيوميوا ودرمونتانا وريپادرر ۀوحوز یباال، آپاالچ یايلسيس

. ١۵شکل گرفتند  سنگ زغال ۀمناطق عرض رهمجوا ايجهان در باالدست  یصنعت
 گريد ايبا الوار  سهيآنقدرکربن فشرده داشت که درمقا  سنگ زغال نهمه،يباا

 یآب اي ینيزم یها راه قيتقال آن ازطران یکردن برا نهيهز ر،يدپذيتجد یها سوخت
مربوط به  نيقوان نياول ا،يتانيدر بر. کرد یم ريپذ هيرا توجردورت اريبه مناطق بس

توسعه . ١۶حفر شود يیها کانال  سنگ نقل وانتقال زغال یشد تا برا بيها تصو کانال
  نگس استفاده درمعادن زغال اش یبخار که کارکرد اصل یرويحمل و نقل باکمک ن

. کردريپذ راامکان نتقالنقل و ا نيبود ا  سنگ زغال زيبود و سوخت خود آنها ن
تجمع کنند که  يیها در مکان توانستند یبزرگ حاال م یو شهر یصنعت یها تيجمع

ً                 لزوما  درجوارمنابع انرژ گريد  یمناطق صنعت قرن نوزدهم، انيتا پا. نبود ی     
به سطح   سنگ کربن را از معادن زغال ۀفشرد ريکردند که ذخا جاديرا ا يیها شبکه

 یانرژ ديو مناطق تول یقطارها، بنادر، شهرها و مناطق صنعت هو ب آورد یم نيزم
 .رساند یم یکيالکتر
. افتي یم انيجر کيبار اريبس یها اکنون درطول کانال یاز انرژ یاديز ريمقاد

 یدر لحظات. شدند یم ها متمرکز کانال نيا یها در تقاطع دياز کارگران با یاديتعدادز
. را داد یاسياز قدرت س یديها نوع جد کارگران به آن نيو تمرکز ا تيخاص، موقع

نشده  یداده بودند ناش ليتشک ارگرانکه ک يیها که فقط ازسازمان یقدرت
 یکربن یالعاده انرژ بلکه ازتمرکزخارق یاسيس یوندهايازپايازافکارمشترک ايبود،

 .ندازندياز کار ب اي          ُ               روندش را ک ند و مختل کرده  دتوانستن یکه اکنون آنها م
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کار و  یساختارها دنيدر به چالش کش ی       ّ نقش مهم    سنگ معادن زغال   ِ ان  يمعدنچ
. به بعد داشتند ١٨٨٠ۀده یاسيس جيودربس یدرجنبش کارگر ان،يقدرت کارفرما

از  شيسه برابر ب زانيمتحده به م االتيدرا انيمعدنچ ١٩٠۵و  ١٨٨١ نيب
صنعت بعد  نيتر مهم براعتصاب کردند، و دو برا یاصل عيصنا گرين در دکارگرا

از  تر یطوالن انيبه عالوه، اعتصابات معدنچ. کارخانجات تنباکو یعنياز معدن 
 کيپادن. الگو در اروپا هم وجود داشت نيهم. ١٧بود عيصنا رياعتصابات درسا

هان در اواخر قرن ج  سنگ زغال ديرا در طول مناطق تول یصنعت یها موج کنش
 .١٨اول مستند کرده است یبعد از جنگ جهان و ستميقرن ب لينوزدهم و اوا

باشد که انتقال  تيواقع نيمربوط به ا یتا حد توانست یم انيمعدنچ يیجو زهيست
را  یا یکار یها ها و روش مکان ن،يبه سطح زم  سنگ زغال ۀکربن از رگ ريذخا

که اجتماعات  یمياستدالل قد نيا. مستقل بود یفمتعار ريکه به طورغ کرد یم جاديا
به سر  یبه خصوص یدرانزوا یتکارگران صنعريباسا سهيدرمقا انيمعدنچ

 یا شورش مستعمره ینوع"را  انيمعدنچ يیجو زهياست که ست یاستدالل بردند، یم
از استقالل  ینادرست ريکرده وتفس یتلق" متفاوت با خوداريبس یها درمقابل قدرت

و  انيبر تنوع اجتماعات معدنچ ديجد ی هایابيارز.١٩دهد یبه دست م انيمعدنچ
با مالکان معادن و با  گر،يد یها ها با گروه آن یاسيس یها یريدرگ یدگيچيپ

 یآزاد " :استدالل کرد چيهمانطورکه گودر٢٠.کند یمديتأک یدولت یقدرت ها
از   سنگ زغال یعدنمناطق م يیايجغراف یبودکه نه از انزوا ی اجهينت" انيمعدنچ

در . ٢١به دست آمد" کار در معدن طيخاص مح یايجغراف"بلکه از ،یاسيقدرت س
 ۀازرگ یبخش یرو یکاردرمعدن، دو نفر معدنچ  ِ ی  ستون - اتاق  ِ ی  روش سنت

تاالر خودشان و  نيرا ب یسنگ زغال یوارهايد ايها  ستون کنند، یکارم  سنگ زغال
 مي        ً           دو معموال  خودشان تصم نيا. زديسقف فرونرتا  گذارند یم یمجاور باق یتاالرها

غار  زشيو چه مقدارصخره را جا بگذارند تا از ر دکه کجا را بتراشن رنديگ یم
ازنظارت  انيمعدنچ"شدن گسترده کار معدن،  زهيقبل از مکان ٢٢.شود یريجلوگ

به دقت منظم  یعيمدرن که صنا عيمقابل کارگران صنا ۀآزاد بودند، درست نقط
 یا يیجو مبارزه٢٣."مدرن تحت فشار قرار داشتند ینيو کارگران با کار ماش بودند

ً     که درمعادن شکل گرفت نوعا  کوشش  یدهايدفاع از استقالل در مقابل تهد یبرا ی                        
 یها تر، ساعت خطرناک یفشار که انجام کارها نيدرمقابل ا ايبود  ونيزاسيمکان

 ليعتصابات مؤثر بودند نه به دلا.رنديکمتر را بپذ یدستمزدها ايکار  تر یطوالن
 ريز یکه تاالرها یکربن انيجر ليمعادن بلکه به عکس به دل یمستعمرها یانزوا
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که به  داد یم ونديپ یحمل و نقل ليوسا ايرا به هرکارخانه، دفترکار، خانه،  نيزم
 .برق وابسته بودند ايبخار  یروين

اعتصابات  ريسا با اسيق قابلريآن بودند غ ۀ سرکرد انيکه معدنچ یاعتصابات قدرت
در  گريو بار د ١٨٨٩سال  ليدر اوا انيدر آلمان موج اعتصابات معدنچ. رخ نمود

دوم را تکان داد که او مصمم گشت خط و  لهلميو صريدسامبر همان سال چندان ق
کاررا  یاصالح ۀکرده و برنام هارا ر سمارکيب یاجتماع استيس رانهيسختگ یمش
 یفراخواند تااستانداردها١٨٩٠را درماه مارس  ی ای المللنيانس باو کنفر ٢۴.رديبپذ

حدود اشتغال زنان و  نيو همچن  سنگ  راناظربرکار درمعادن زغال ی ای المللنيب
 فرانسکه کن یدرهمان روز" از قضا" مز،يتا ورکيوين ۀبه نوشت. کند نييکودکان تب

اعتصاب  ني ترميعظ"شرکت کنندگان گشود،  یبر رو نيرا دربرل شيدرب ها
در انگلستان و ولز به راه   سنگ زغال انيتوسط معدنچ" یکارگر التيتشک خيدرتار

 ۀالعاد عدد خارق"که دست به اعتصاب زدند به  یتعداد مردان، زنان و کودکان. افتاد
٢۶٠  یها کارخانه یليبود باعث تعط کيکه نزد  سنگ کمبودزغال". دينفر رس ٠٠٠

 کياحتمال "که  سنديآنکه مطبوعات بنو یبود برا یليود دلبزرگ شمال انگلستان ش
 .٢۵ "شود یم دهيانداز د در چشم بار بتيگسترده و مص یمنازعه کارگر

را به راه  یتر عيوس یها جنبش توانست یبزرگ م  سنگ درمعادن زغال اعتصابات
پس " یريکول هيکور" ۀبار و فاجع همانطورکه درمورداعتصاب خشونت ندازد؛يب

 سيشد و پار یدرشمال فرانسه اتفاق افتاد، باعث اعتصاب عموم ١٩٠۶آن در از
مرتبط به هم  عيبود که صنا یصاباتالگو، اعت نيتر عيهمه، شا نيبا ا. ٢۶را فلج کرد

را دربر  یراني، خط آهن و کارگران بارانداز و کشت سنگ از کارگران معادن زغال
را  یارتباطات، اعتصاب عموم نيا یريپذ بيآس ستم،يدرآغاز قرن ب. ٢٧گرفت یم

 .کرد ليتبد ديجد یبه سالح
 کي ۀرا به منزل یاعتصاب عموم کي ۀديانگلس ا ١٨٧٣در سال  شتر،ينسل پ کي

" ماه مقدس" ۀديفا یب ۀبه برنام هيانگلس آن را شب. رد کرده بود یاسيابزار س
لغ آن بود و ُ  م ب ١٨۴٠ ۀده یها در سال یستيکه جنبش چارت یبرنامه ا. دانست یم

به باور او کارگران از  ٢٨.یمل ۀدر گستر دنيدست ازکار کش کيناظر بود بر 
 يیبهره بودند؛ و در جا یب یاعتصاب نيچن کي شبرديپ یامکانات و قدرت الزم برا

سرنگون  یالزم برا یرويبدان معنا بود که از ن نيقدرت را داشتند، ا نيهم که ا
الزم به  ريغ یانحراف ريمس کي یصاب عمومکردن دولت برخوردارهستند و اعت

 .آمد یشمار م
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 نهيزم نيرا در ا یگريد دگاهيانگلس، رزا لوکزامبورگ د ۀنوشت نيسال پس ازا یس
فلج  ١٩٠۵انقالب  یرا ط هيبود که روس یاو که شاهد موج اعتصابات. کرد نييتب

کارگران  نکياستدالل کردکه ا ني، چن١٩٠۶ ۀنوشت یکرد، درکتاب اعتصاب عموم
. کنند یمتحد سازمانده یاسيک جنبش سياز  یرا بدون برخوردار یانقالب توانند یم
 گريکديواحد به  یروين کياکنون به صورت  یمنزو یمبارزات اقتصاد رايز

 یتمام  ِ ر  يگسترده، ز یهم اکنون به شکل"روين نياو، ا ۀبه نوشت. است متصل شده
شده  ليتبد کيبار یها یاز جو یميعظ یها است و به شبکه انيکشور در جر

قدرت پراکنده اما در  نييتب یاست برا یتالش مبورگ،لوکزا فيتوص ٢٩."است
همه،  نيبا ا. که اکنون کارگران به دست آورده بودند یگريکديحال متصل به  نيع

از  شيب نکهيو آن ا گرفت یم دهيرا ناد یتيواقع ،یرودخانه ا هياو از تشب ۀاستفاد
 نيو آنچه بر ا  گسن خود زغال نيآهن و کانال ها و همچن راه نيها، ا ها و رودیجو
 یروين یبه نوع قيطر نيجمع و از ا کيبود که کارگران را به  شد یم ديتول هيپا
 .کرد یم ليتبد ديجد یاسيس

 ايتانيمتحده و بر االتيو راه آهن ا  سنگ اول، مراکز زغال یطول جنگ جهان در
موارد از خدمت  یارگران معادن و راه آهن دربعضتحت نظارت دولت بود و ک

 افتياعتصابات کاهش . مربوط به جنگ شدند یها معاف بودند و جذب تالش فهيوظ
از جنگ، از اعتصابات  عدب. ٣٠آشکار شد شتريب یانرژ یها شبکه یدياما نقش کل

در  ١٩٢۶ یتا اعتصاب عموم١٩١٩در یغرب یاينيرجيو  سنگ معادن زغال
کارگران بارانداز  ان،يمعدنچ" ۀائتالف سه جانب"کن است بتوان رشدممايتانيبر

 ديقدرت را داشتند که خطوط تول نيکرد که ا یابيوکارگران خطوط راه آهن را رد
هرگز  یديخورش یانرژ ۀپراکند ی هاستميس. ندازنديبرا از کار  یو انتقال انرژ

 زي آمتيموفق شهيصابات همالبته اعت. کارگران نداده بود یبه گروه ها یقدرت نيچن
که مالکان معادن، راه آهن و باراندازها  یتازه ا یري پذبياما آن نوع آس. نبود

 اش ربه، تج سنگ کارخانجات وابسته به زغال گريوکارخانجات ذوب آهن و د
در  یاعتصاب انيکشتار معدنچ ١٩١۴در سال . خودش را داشت ريتأث کردند، یم

کرد که قدرت خانواده راکفلر را که مالک  جاديرا ا ی ایاسيالدلو، کلرادو بحران س
 .٣١قرار داد ديمعادن بودند مورد تهد نيا

ِ      دان  تربیاسياقتصاد س کي نگ،يک یمکنز راکفلر، شده در هاروارد را که به  تي   
،  سنگ از چهل اعتصاب در بخش معادن زغال شيکار کانادا مسائل ب ريعنوان وز

اعتصابات را حل کرده بود، استخدام کرد تا روش  گريو د یرانيراه آهن، کشت
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بحران،  نيدرباره ا نگيگزارش ک. ٣٢دينما یکارگران طراح تيريمد یبرا یديجد
 یصنعت ینوساز ی اهيدرباب اصول پا یمطالعه ا: تيکه با نام صنعت و انسان

 :دهد یم حيرا توض ديجد یري پذبيآس نيشد ا ميتنظ) ١٩١٨(
هولناک کشمکش درحوزه صنعت برمال شده است  جينتا رياخ یدرسال ها نکهيا ايآ

بر آمد که  یاحتماالت یاز پس داللت ها توان یاست که درتمام جهان نم یمعن نيبه ا
ً                       دائما  درحال بدتر شدناند؟ سند  بيکه دارد به تخر یسازمان یروين با سميکالي     

 ی هاهياتحاد اي کاهايبه سند یفعل الکانازم یصنعت هيوبه انتقال سرما شدياند یم
تحقق  یدرپ" یاعتصاب عموم" با سميکالياست که سند یزيچ نيا. یانقالب یکارگر

چند  ی اهيرخ بدهد اگر با اطالع سيو انگل کايها که ممکن نبود در امر چه. آن است
ناگهان بسته شوند و راه آهن ناگهان   سنگ معادن زغال ،یچندهفته ا ايروزه 

اعمال شد کل کشوررا فلج  کباري یاست که وقت یقدرت انجيا!...ستديحرکت بازازا
 "٣٣.در زمان جنگ یا مؤثرترازهرمحاصره اريخواهد کرد، بس

بعد . کار فراهم کرد یروين کپارچهي تيريمد یرا برا ی اهيطرح اول نگيک گزارش
او در  گر،يد یراکفلر وشرکت ها یبرا یاز کار به عنوان مشاور روابط صنعت

خدمت کرد و  ريو پنج سال به عنوان نخست وز ستيبازگشت و ب تاسيکانادا به س
که  یمقابل توان جنبش کارگررمبارزه دشوارد. ٣۴کشور شد نيمعمار دولت رفاه ا

قرار  ديکشور را مورد تهد کي یکربن یدرعرض چند دهه توانست شبکه انرژ
ارکرد تا را واد شان یاسيو همکاران س ديبزرگ جد یصنعت یها دهد، مالکان بنگاه

 یتحرک طبقات توانست یراکه م یهمگان یوحق رأ یرفاه یدموکراس یها شکل
 .رنديبپذ د،کن فيطبقه کارگر را تضع

  
 نفت تا  سنگ زغال از

  
 یمرکز ۀاروپا دوباره هست   سنگ معادن زغال انيدوم، معدنچ یازجنگ جهان بعد
. قرار داد ديتهد را مورد  یصنف کيدموکرات یها استيشدند که س یا يیجو زهيست

بعد ازجنگ را در اروپا  یاسيداشتند نظم س يیکايامر زانير همانطور که برنامه
را هم ارائه  انيزانو درآوردن معدنچ هب یبرا نينو یها سميمکان کردند، یم یطراح
ً عمدتا   ستميبه س   سنگ بر زغال یمبتن ستمياروپا از س یانرژ ستميس ليتبد: دادند        
از  ستيبا ینفت م نينداشت بنابرا یحوزه نفت چيه یغرب یوپاار. برنفت یمبتن

 نيا یاز فلز و لوازم و ابزار نوساز یمحدود ريمقاد ٣۵.شود نيتأم انهيخاورم
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از شرق  یشد تا خط لوله ا یريفارس بارگ جيمتحده به سمت خل االتياز ا ستميس
ت به اروپا را به نف ۀعرض  ساخته شود تا بتوان ترانهيمد یايتا در یعربستان سعود

 یطرح مارشال برا یمال یها یبانيذوب آهن و پشت ريمس رييتغ. داد شيسرعت افزا
   سنگ معادن زغال انيمعدنچ یاسيقدرت س فيبه تضع ازيبا ن یهدف تاحد نيا

 .شد هياروپا توج
در  یپرشور یصنعت تيفعال. تازه داد ی، نفت به کارگران قدرت  سنگ زغال مانند

، دراعتصاب ١٩٠۵در سال  هيباکو درقفقاز تحت کنترل روس یمناطق صنعت
-۴۶و در اعتصاب  ١٩٣٧در کيمکز یدرونزوئال، اعتصاب نفت١٩٢٢ بويماراکاا
 .شد یسازمانده رانيدر ا ١٩۴۵

 یفعال جوان کارگر کي.شدند یبعد یها مقابله یآموزش برا یمبارزات، مبنا نيا
 یسازمانده شرفتهيپ  یها ه مهارتبعدها اذعان کرد ک ن،يدرباکو، جوزف استال

شد  یا او تجربه ینفت برا عيها با صاحبان صنا کارگران نفت قفقازوشدت مبارزه آن
ِ  صنعتگر  "لقب  ستهيکه بعدها اورا شا  .٣۶کرد" انقالب) سازنده(     

   سنگ  باعث شدنفت از زغال یمکان یها تيوموقع یماد یها یژگيوجود،و نيابا
چه با  شد، یبه سطح آورده م نيزم ريه نفت با فشار از زاز آنجا ک. متفاوت باشد

آن قرار داشت، نفت به  یکه رو یگاز اينفت حبس شده بود  ريکه ز یکمک آب
با  سهيدر مقا یکار کمتر یروين به ازين کرد، یم ديکه تول یا یانرژ زانينسبت م

م و نظارت مداو تيريو تحت مد نيسطح زم یکارگران رو. داشت   سنگ زغال
 نيگزيپمپاژ و خطوط لوله جا یها ستگاهيبود، ا عيازآنجا که کربن به شکل ما.بودند

 یريبارگ ايمورد استفاده  یها به محل ديرا از محل تول یخطوط آهن شد تا انرژ
  ِ ی  بودند اما به آسان ريپذ بيخطوط لوله آس ديد ميهمانطور که خواه. ندانتقال ده

و  لييگازو. مستعد اعتصاب نبودند کرد یمحمل    سنگ خطوط راه آهن که زغال
ها  و احتراق آن شد یبخارم یبود و هم به آسان   سنگ تر اززغال هم سبک ن،يبنز

 نيبه ا. گذاشت یبجا مخوداز یکمتر عاتيضا   سنگ باسوختن زغال سهيدرمقا
 :اشاره کرده است ١٩٣۴ممفورد در سييهمانطورکه لو ل،يدال

درآنها    سنگ که زغال يیها در جاها و به شکل شد یم رهيذخ یبه آسان ديجد سوخت
 گريفشار موتور، د ايبا وجود جاذبه : ديرس یها نم به آن مکان اي گرفت یجا نم

دراثربه صحنه آمدن سوخت . رساندن سوخت نبود یبرا یخاص یبه متصد یازين
 یکيبخار الکتر یها نيدر ماش ،  گسن زغال یبرا یکيمکان یها رسان وسوخت عيما

سوخت   فهيوظ یسنگ زغال یها یکه درکشت يیها ازبرده یشمار،بخار یها یوکشت
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 .٣٧را داشتند آزاد شدندرسانی 
 یو با کمک کشت اديز زانيبودن نفت، حمل و نقل آن را درم عيو ما ینسب یَ  ُ س ب ک

 قياز طر   سنگ از زغال یکم زانيم زي   ً  قبال  ن. کردريپذ امکان ها انوسياق یدرپهنا
خود    سنگ سوم زغال کي ايتانيبر ١٩١٢درسال . شد یحمل ونقل م سانوياق

 نيمربوط به ا شد یصادرم ايدر قيطرازکه  یسنگ ودوسوم زغال کرد یراصادرم
ً با  ياما تقر. کشوربود  ترانهيمجاور اروپا و مد ینود درصد صادراتش به نواح   

 ١۵درحدود ،   سنگ صادرات زغال یجهان زانيم ستم،يدرطول قرن ب. ٣٨رفت یم
درصد نفت  ٨٠تا  ۶٠به بعد حدود  ١٩٢٠ ۀبرعکس از ده. ٣٩درصد ثابت بود

 ۶٠، ١٩٧٠حمل شد که تا سال  انوسياق قينفت ازطر یقدر هب ۴٠شد یصادرم
 .۴١داد یم ليرا نفت تشک ها یمحموله کشت ۀدرصد هم

مل ح ايدر قيکه از طر یراه آهن، در نفت قيازطر   سنگ با حمل زغال سهيمقا در
قدرت  نيو بنابرا کردند یکار نم گريد ر،يبارگ ايرسان  کارگران سوخت شد یم

. رفت نياز ب یانرژ ستميتوقف کار در نقاط حساس س یکارگران برا افتهي سازمان
 عيمحصوردر مناطق وس یفراتر از فضاها یانوسيو حمل و نقل فرا اق یريبارگ

درآنها قواعد کار و حقوق  و اعتصابات درخطوط راه آهن بود که   سنگ زغال
 ۀاز هم توانستند یم یرانيکشت یها یدرواقع کمپان. بدست آمده بود کيدموکرات

 ايشوند یالملل نيثبت ب توانستند یچون م) اتيو از پرداخت مال(قواعد کار فرار کنند 
را هم که  یا یآن قدرت محدود سازمانده" التيپرچم تسه"به اصطالح  ردنباباال ب

 .ببرند نيمانده بود، از ب یکار باق یورين یبرا
 یشده برا یازخطوط طراح یا توسط شبکه یرانيخطوط آهن، کشت برخالف

نفتکش ها . شد یداشتند محدود نم  ی اژهيو اسيطرح ومق يیمنظورخاص که توانا
ها به راه  آن. کردند یرابدانند بنادررا ترک م شان يیبارها بدون آنکه مقصد نها

 براساس سطح تقاضا در هک یمقصد شدند؛ یپس ازمقصد مطلع موس افتادند یم
در (را به دنبال داشت  يیها سکير یريپذ انعطاف نيا. شده بود نييمختلف تع ینواح

 یبود، فاجعه تور یحادثه بزرگ نفت نياول لياز دال یکي وهيش نيا ١٩۶٧مارس 
 ليتبد یت کربنسوخ عيصنا یبرا یديکه بعدها به تهد ستيز طيکه جنبش مح ون،يکن

داشتند  یشد که سع یمحل یروهاين شتريب فياما باعث تضع) تشد را به راه انداخ
شدن  یمل ايمثال اگراعتصاب کارگران  یبرا. را کنترل کنند یانرژ ديمراکز تول

 رييها به سرعت تغ نفتکش داد، یم یرو یانرژ ديمرکز تول کيصنعت نفت در 
به    سنگ حرکت زغال گر،يد انيبه ب. کنندداياپر نيگزيتا مناطق جا دادند یمريمس
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 ینقاط انسداد یدارا ،یکانال اصل کيمتعدد اما با  یها با شاخه یشکل شبکه درخت
که اغلب  کرد یحرکت م يیها شبکه انيمفصل بود اما نفت درم نيبالقوه در چند

که  یکيالکتر یشبکه شطرنج کيرا داشت؛ مثل  یشبکه شطرنج کي یها یژگيو
 یريجلوگ یبرا تواند یم یانرژ انيجرووجود دارد  ريمس کياز شين، بدرآ

 .دهد ريمس رييتغ غلبه بر اختالالت  یبراايازانسداد 
استخراج، حمل و مورد استفاده قرار  یليفس یکه انرژ يیها وهيدر ش راتييتغ نيا
کارشان  یرويکه ن یکسان یاسيرا درمقابل مطالبات س یانرژ یها شبکه گرفت، یم
 یريپذ و انعطاف ت ّ ي  الي        َ همزمان س  . کرد یمريپذ بيکمترآسبرد یم شيها را پ شبکه نيا

 عيتوز یها و شبکه ديمراکز تول ريمد ايها که مالک  آن یرا برا یدينفت مسائل جد
. خاص کنترل کرد ۀمنطق کيرا در  عيو توز ديتول شد ینم گريد. کرد جاديبودند ا

برود، گريمنطقه به منطقه د کياز  نستتوا یم یاز آنجا که نفت، به آسان
آسيب پذير   گريد یتر ازجاها نفت ارزان دنيبه خاطررس شهيهم ینفت یها یکمپان
محدوديت   که به ندرت به حساب صنعت نفت گذاشته شده، یريپذ بيآس نيا .بودند

 .کرد جاديشدن نفت ا کيدموکرات ليپتانس یرا براهای بيشتری 
کرد و درصورت  رانيرا و ها یبرد و کمپان انيا از مدربازار، منافع ر رقابت

 انوسياق قيازطر   سنگ ونقل زغال مشکل حمل.شد یآن گرفته م یجلو ديامکان با
فقط درمنطقه خودشان در رقابت قرار    سنگ زغال دکنندگانيکه تول شد یباعث م

 يیها کارتل ها از نوع کارتل ليچه با تشک گرفتند؛ یرقابت را م نيا یآنهاجلو.رنديگ
 ديکه تول یديجد یها سازمان ليشد و چه با تشک جاديمتحده ا االتيکه در آلمان ودرا

 لياروپا که بعد ازجنگ تشک   سنگ مانند مجمع ذوب آهن و زغال کرد یم ميرا تنظ
 یو دولت جا درا نابود کر دکنندگانيتول ايتانيدر بر یا رقابت منطقه نيالبته هم. شد

 .آنها را گرفت
 یماورا یاسيروبرو بودند اما در مق یمشابه یدهايبا تهد زين ینفت یها یمپانک
 نيعرضه و تحرکات نفت کمک کرد اما ب تيبه محدود یدو جنگ جهان. یانوسياق

مقدار نفت  نيشتريکه هنوز ب يیجا یعني( کايآمر یمل ینفت یها دو جنگ، هم شرکت
تجارت  یالملل نيبه دنبال کنترل ب هک یو هم تعداد معدود شرکت) شد یم ديتول یجهان

که  یابزار. محدود شود یانرژ عيو توز ديبودند تا تول یابزار ازمنديبودند ن ینفت
متحده، توافقات  االتيدر ا متيق یها وکنترل یدولت یها هيشد شامل سهم جاديا

و  انهينفت در خاورم دياز گسترش اکتشافات جد یريجلوگ یبرا یوميکنسرس
و  ها کيتکن نيا. نفت بود یجهان یابيوبازار عيتوز تيريمد یبرا تلتدارک کار
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حفظ  یبرا یستميکرد که س جاديحمل و نقل نفت را ا یسهام یها ها، شرکت کنترل
به  یتوسعه ابزار نيبه ا شود یم. ۴٢عرضه نفت از راه دور بود یها تيمحدود
هماهنگ  یا موعهمج یعني خواند یم" یمنطقه فن"آن را  ی    َ که ب ر ديشياند یصورت

 یفن یها هيو رو ها رساختيشده، ز حساب یشيپراکنده، با آرا اريبس ماتياما با تنظ
 .کنند یکنترل را ممکن م تيقابل ايرا دنبال کرده و  ن ّ ي  که اهداف مع

سازوکار  نيبه ا یديمحدود، ابزار جد ديدوم، به منظورتول یاز جنگ جهان بعد
 ستميمازاد به س یکربن یانتقال انرژ  یمهم برا کيبعد از جنگ، دو تکن. اضافه شد

درزمان صلح " یمل تيامن" ديجد التياول تشک. محدود وجود داشت ۀعرض
رادر  دشانيتا تول بودفرصت داده  يیکايامر ینفت یها یجنگ به کمپان. ۴٣بود

پول کرد تا  یسعود تقاضا ابن یوقت ١٩۴٣در سال . متوقف کنند ايکم  انهيخاورم
واشنگتن  ،ینفت یها یرا جبران کند، کمپان اش یدست دادن درآمد نفتخسارت از

 نيا. بدهد یا اجاره نييپا ۀبا بهر یها عربستان وام یکردند تا به پادشاه بيراترغ
 کايامر یمل تينفت نداشت به عنوان ضرورت امن ديبه تول یبطها که ر پرداخت

عربستان  یر آن، همکاربود که د یدرازمدت ۀها آغاز رابط وام نيا. شد یتلق
از نفت درمقابل " تيحما" یبرا یستميشد؛ س ديينفت تأ ۀدرمحدودکردن عرض

 .گرانيد
 االتيدر ا یديجد یسبک زندگ جاديا ،یاز مازاد انرژ یريجلوگ یدوم، برا روش

 ١٩۴٨ هيدر ژانو. بنا شد یمصرف انرژ یسطح باال یمتحده بود که برمبنا
 ديقانون جد بيدفاع بعد از تصو ريوز نيعنوان اول به یفورستال که به تازگمزيج

که بعدها ( وميوک یساکون سيرئ نگزيمنصوب شده بود با براوستر جن یمل تيامن
به  یمگر در صورت دسترس"که  کرد یباره بحث م نيدر ا) نام گرفت لياو ليموبا

سمت  به ندهيسال آ ۵در  ديبا يیکايآمر یساز لياتوموب یها شرکت انهينفت خاورم
 یها نيکه معمول ماشلندريبه عوض شش س[لندريچهار س یموتورها یطراح

متحده با  االتيا یساز لياتومب یها یبعد کمپان یها الس ۴۴."بروند] بود يیکايآمر
ها  آن یو معرف V٨ یاستاندارد با موتورها لندريشش س یکردن موتورها نيگزيجا

کمک  یسبک زندگ نيبه ا ،يیکايهرخانواده طبقه متوسط امر یايبه عنوان رؤ
 یهاموتور ايتانيموتورز بر سيمور یهمانطورکه فورستال گفت کمپان ۴۵.کردند

فولکس  لندريچهار س یها تليب تيچالش با موفق یرا برا سيمور نريلندرمايچهار س
کرد و  ٢CVلندريدو س یها نيکاررا با ماش نيهم تروئنيفرستاد، س دانيواگن به م
 ستايا یها نيبعد جنگش، ماش یشخص یها نيماش نيا اولب BMWیموتورآلمان
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 يیکايامر یها نيماش يیاروپا یها لياتومب. ديرا به چالش کش یلندريس کي ٢۵٠
 يیکايامر یها لياما اتومب. نداشتند پر فروش و با دوام کردند یخوب یراکه مهندس

شار از را سر يیکايطبقه متوسط امر یزندگ - کردند یتر کمک بزرگ یبه مهندس
به  شده بودجاديا انهيکه درخاورم یا تازه یاسيس يیآرا امرباصف نيا. کربن ساختند

 .نفت، سودشان را سرشار کنند یابيکمک کرد تا با حفظ کم ینفت یها یانکمپ
ها و نقاط کور  شبکه ختنيدرهم ر یبودند برا افتهيکه سازمان  یتوان کارگراناگر

 کينزد ايرا شکل داد  یجمع یها استيانواع س   سنگ برزغال یمبتن یانرژ ستميس
 یها شبکه سوخت ۀدوبار یابي سازمان نياستم،ياول قرن ب مهيکند، درن جاديبودکه ا

 .داد رييراتغ یمرتبط دموکراس یها یدبعدازجنگ بودکه توانمن یليفس
 

 یدموکراس و نفت
  

شده و فشار وارد  یسازمانده توانستند یها م که جنبش يیجاها یعني ر،يپذ بيآس نقاط
انتقال نفت،  یها لوله ،ینفت یها ازچاه یا آورند، حاال عبارت بودند از مجموعه

. انهيدر کل منطقه خاورم یرانياراندازها وخطوط کشتبآهن، خطوط راه ها، شگاهيپاال
 .را دارد یادآوريارزش  اه کشمکش نياز ا یبعض اتيجزئ
کشور، در  یاستقالل اسم نيتضمدهه پس از  کيکمتر از  ايتانيعراق که بردر

 یها زشيآن رادوباره اشغال کرد، اعتراضات بعداز جنگ به شکل خ١٩۴١سال
حزب . ديبه اوج رس ١٩۴٨و کارگران درسال  انيواعتصابات دانشجو یعموم
درمنطقه  یدهسازمان نيبهتر با یاسيس یها ازجنبش یکيعراق که  ستيکمون

و ...کيات دموکر وشرط ديبدون ق یها یادآز، یخارج یروهاياخراج ن"بود،خواهان
تمرکز " حزب نيکه ا کند یباتاتو اشاره م. ۴۶شد" مردم یتدارک نان مناسب برا

." بودند تر یاتيکشور ح یبرا[....] بزرگ گذاشت که  یها را بر شرکت شيروهاين
نقاط  نيرتريپذ بيآس یتمرکز رو نيا. ینفت یها زهآهن، بندر بصره و حو راه یعني

حزب  نيا ۀياول یاستراتژ ديبه صورت کل"برنفت  یمبتن ديتول ستميس یکينولوژتک
 ۴٧. "درآمد

در  یعني ستمينقطه س نيتر یاصل"منابعش را در    ِ شتر  يحزب ب نيآهن، ا راه ۀحوز در
 یاصل یکه انبارها يیجا یعنيکرد؛  یسازمانده" هيآهن در شلچ راه یها کارگاه

توقف ده . "رفتيپذ یدر آنجا صورت م یگهدارو ن راتيکار تعم ۀقرارداشت و هم
کل عراق را در توقف کامل  آهن اهنقاط، حرکت ر نيدرا تيفعال ۀتا پانزده روز
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حزب  نيبود، ا سيکه تحت کنترل انگل ینفت یها درحوزه" ۴٨.قرار داده است
مرکز انشعاب خطوط انتقال " تر متمرکز کرد؛ را در مراکز حساس شيها تيفعال

. ۴٩"ثهيحد کينزد ٣یپمپاژ ک ستگاهيا ،یپوليتر - و کرکوک فايح - نفت کرکوک
حق  یبه راه انداختند و در آن تقاضا ١٩۴۶در ژوئن  فتکه کارگران ن یاعتصاب

وهفت  ستيرا داشتند با ده کشته و ب یو مستمر یو ازکارافتادگ یماريب مهيتشکل، ب
رگران نفت موفق کا ١٩۴٨ زشيدرخ نهمهيبا ا. به زور درهم شکسته شد ،یزخم

 یها ستگاهيا یپمپاژ برا یها ستگاهيا نيازآنجا که ا. شدند ٣یبه ازکارانداختن ک
هم " نيبنز مانهيپ کي یحت"مراقب بود که  هياتحاد کردند، یفراهم م نيفشار،بنز

 یها محل را با اسلحه ،یو بعد کمپان ديتوقف کار، دوهفته طول کش. نرود رونيب
  پوش محاصره کرد و مانع رساندن غذا به اعتصابزره  یها نيوماش نيسنگ

 ٢۴٩گرفتند فاصله  ميکنندگان تصم اعتصاب ،یامناتوان از مقابله نظ. کنندگان شد
روز  تيو کسب حما يیمايبعد ازسه روز راهپ. کنند يیمايتا بغداد راراهپ یلومتريک

کارگران نفت به  ۵٠. "افتادند سيبه فلوجه واردشده و دردام پل"راه  انهيافزون در م
 .برگردانده شدند و رهبران اعتصاب به زندان افتادند ٣یک

در . بود گرمنازعهيمحل د نيدر فلسط فا،يح - خطوط لوله کرکوک   ِ گر  يد   ِ سر  
 ايتانيسلطه بر هيعل یضداستعمار زشيخ نيدارتريکه پا ١٩٣۶-٣٩ یشورش عرب

بود که از  یا شده ليتازه تکم ۀشورش، خط لول یبود، هدف اصل انهيدر خاورم
نفت و در بندر  شگاهيدر پاال ١٩٣۶اعتصاب در آگوست  یسازمانده. آمد یعراق م

 ايتانيبر فيتضع یبرا یا هيتالش اول ،یعموم یکارگر یها آهن و بخش راه فا،يح
 يیايدر یرويمهندسان ن ها یسيکه انگل ليدل نيبود که همه شکست خورد به ا

را آوردند تا بندر و  یهوديو کارگران  ندازنديراه بها را  را آوردند تا واگن یسلطنت
 یبرا ینيفلسط یروهاين. بود رتريپذ بيخطوط لوله آس. ۵١ندازنديرا راه ب شگاهيپاال
بعدها . کردند بيتخر ١٩٣۶ یجوال١۵در  ديربيا یکيبارخط لوله را درنزد نياول
و  سرائليهان کوکب الهوا، ما یروستاها کيخط لوله را بارها در نزد نيها ا آن

 سريج سر،ياردالمارج، تمرا، کفرم را،يودرتل آداس، الب سنيافوال وب نيب کساليا
که در حفاظت از  ها یسيانگل. ۵٢منفجر کردند ندوريو ا سانيبه  نجر،يج ،یالمجام

کمک به دفاع از  یبرا یهودياز ساکنان  یمسلح یرويخطوط لوله ناتوان بودند، ن
تحت  یروين نيا. ۵٣جادکردنديا دايل- فايز خط آهن ححفاظت ا یخطوط و برا نيا

 ١٩۴٨را درسال  نيکه کنترل فلسط یستيونيارتش صه ۀبعدها هست ها یسيامر انگل
 .داد ليدردست گرفت، تشک



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٢                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 ترانهيبه مد یعربستان سعود ینفت یها حمل نفت از حوزه یبرا یا خط لوله ساخت
شرکت خط لوله . هم کردرا فرا یاسيس یها ازمحاسبات و فرصت یگريبخش د

اکسون، شورون، تکزاکو و  یها بود مرکب ازشرکت یکه شراکت ،یالعرب نيب
 فايرا در ح يیايتانيبر شگاهيپاال کيشد تا خط لوله نزد یزير دراصل برنامه ل،يموب

نگذرد و  نيدادند تا از فلسط رييخط لوله را تغ ريمس ١٩۴۶درسال . به اتمام برساند
به  دونيص کيآن را در سواحل لبنان نزد هيعبوراز جنوب سورآن بعد از یبه جا

بود؛ اما در واقع  نينامشخص فلسط ۀنديامر آ نيا ليگفته شد که دل. اتمام رساندند
 نيهم انهيکه در پا یسيانگل شگاهيپاال. بود سميونيصه دياز تهد شيب یزيموضوع چ

مورد آن در خطوط بود که در  ١٩٣۶خط لوله از عراق قرار داشت محل اعتصاب 
 زدهيس یاعتصاب زيو ن ١٩٣۵ هيدر فور هيداده شد، اعتصاب اول حيتوض نيشيپ

 سيکونيم موئلسا ١٩۴٧درتابستان . ۵۴ ١٩۴٧دستمزد بهتردر مارس یروزه برا
مخصوص  ۀتيکم ليقبل از تشک خواست یم یوقت نيفلسط ستيحزب کمون سيرئ

در  یمحل یاسيس یها درتاعتراض به ق یبرا نيسازمان ملل در مورد فلسط
 :گفت ینفت یها یکند در مورد عملکرد کمپان لياقامه دل مياورشل

 The Consolidatedمتحد یها شگاهيخاص پاال یشرکت سهام( فاينفت درح شگاهيپاال
Refineries Limited  (یمحل یها اتياست که از پرداخت همه مال یخارج یشرکت 

 یالعرب نينفت ب یعراق و کمپان ینفت یمپانک یبرا یانحصار ازاتيامت. معاف است
 گريو د یحقوق گمرک ،یاتيمال تيشامل معاف ازاتيامت نيا. شده است نيتضم

 تيها ازهربخش ازکشور، سلب مالک خواباندن لوله - خسارات اي ها نهيها،هز پرداخت
که  یمحل یمواد معدن گريها، آب و د ها، سنگ مصادره هر بخش از جنگل ن،يزم

مهاجرت موجود، حق  نيست، حق واردات کارگر ارزان بدون توجه به قوانالزم ا
خطوط  ،یحق ساخت و استفاده ازبنادر اختصاص ن،يفلسط یمرزها زگذر آزادانه ا

 یريبارگ یصادرات برا اتيازمال تيحق معاف م،يس یب یها ستگاهيآهن، فرودگاه و ا
مردم  ازات،يامت نيا ۀهم مرغيعل. هستند ژهيو سيپل یرويو استخراج، وحق داشتن ن

 یازاتيامت ها نيو تازه ا کنند، ینم افتيرا در یتر ارزان نينفت و بنز یحت نيفلسط
 .۵۵کرده است نياست که دولت بدون مشورت با مردم تضم

 یا یاسياعتراضات س نياجتناب از چن یبرا هيسور قيخط لوله از طر ريمس رييتغ
خط لوله سر باز   ِ ی  نامه با کمپان توافق یندهاب بياز تصو هيپارلمان سور یوقت. بود

 کايامر ۀانيگرا کجانبهي تيو انتقال و موقع استدالل که عوارض نقل  نيزد، با ا
را واداشتند تا  اينفت، سازمان س یها ینرا بهبود ببخشد، کمپا نيفلسط ۀدربار



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٣                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

ِ      دولت  نظام. اورديرا سر قدرت ب یتر راه دهد و نظام سربه بيترت يیکودتا  د،يجد  ِ ی     
 ۀبه واسط. ۵۶خط لوله را کامل کرد ۀنام را معلق و توافق یپارلمان و قانون اساس

 .شد یسمهند یبعد از جنگ جهان ینفت و دموکراس نيبود که رابطه ب یاتفاقات نيچن
 یا دوجانبه یگذار هيسرما مانيمتحده، دولت راتحت فشارقراردادتا پ االتيلبنان،ا در

. ۵٧شدند یکار معاف م یاز قانون محل ینفت یها ی، کمپانرا امضا کند که در آن
که در آنها حق تشکل و بهبود  ١٩۴٣-۴۴در زمستان  یآغاز اعتراضات کارگر

. ۵٨را به ارمغان آورد ١٩۴۶ یکارگر نونکار مطالبه شده بود قا طيدستمزد و شرا
مخالف  کرد که دانيرا وارد م یطلب جناح اصالح ،یاقتصاد مل ريکمال جنبالت وز

ِ      بود و طرفدار  توسع یتيچند مل یخارج یها یکمپان یسخاوتمندانه برا یها تيمعاف  ۀ           
خط  ن،يشيپ ۀو خط لول شگاهيمعاون او هشدار داد که پاال. یداخل یا کارخانه عيصنا
درعراق است اشتغال  ٣یپمپاژ ک ستگاهيازا یگريکه شاخه د یپوليتر- کرکوک ۀلول

اما  گذرد یم یپولي ُ                  ت ن نفت هرساله از تر ونيليدوم":جادکردهيا یکم یو توسعه محل
 یعده کم ديداشته است؟ شا یزياقتصاد شهر چه چ یبرا یبزرگ ساتيتأس نيچن

خود  یبه خود یپوليکتان درتر یسير نخ و یتاب کارخانه نخ کيبدانند که تنها 
ق کار عرا ینفت ۀانيو در پا شگاهيپاال ۀکه در هم یکار یرويچهاربرابر ن تواند یم
 ها يیکايخط لوله، آمر ازيدرباره امت يیدر مذاکرات نها ۵٩."رديبکار گ کنند یم

 هکه خط لول یوقت. ۶٠اش اخراج خواهند کرد دادند که جنبالت را از پست نيتضم
و  یاستفاده از کارگران موقت استيدست به س يیکايامر یشروع به کارکرد، کمپان
 .۶١رديکار را بگ یروين یابي تشکل یاقدامات مشابه زد تا جلو

آرامکو را نشان داده است،  عيوس یها کوشش سيتاليو ،یمورد عربستان سعود در
نفت کشور  یبرا یو با حقوق اختصاص يیکايامر تيبا مالک یکمپان کي یعني

 یکمپان نيا. ۶٢کار یروين یاسيو کنش س یسرکوب سازمانده یعربستان و برا
شده بود و  یازکه براساس نژاد جداس یرگرکار و مسکن کا یروياز ن یستميس

کشور  نيرا به ا کردند یاستفاده م ستميس نيمتحده از ا االتيدر ا گريد یها شرکت
کارگران نفت شروع شد  انيدرم یکارگر یجنبش ١٩۴٠ ۀدر اواسط ده. وارد کرد

ده روزه در  یاعتصاب. شد ینژاد ضيدادن به تبع انيو خواستار رفتار بهتر و پا
ها  وعده یوقت. شد ینفت نياديم یمنجر به وعده اصالحات و لغو قانون نظام ١٩۵٣

به راه افتاد که اوج آن  ها کوتياز اعتراضات، توقف کار و با ینشد موج یعمل
داشت،  زين یاسيکارگران جنبه س یتقاضا. بود ١٩۵۶ یجوال یاعتصاب عموم

دادن به  انيو پا یمل یها و سازمان یاسياحزاب س ،یکارگر یها تشکل ليحق تشک
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کارگران  یو آزاد يیکايامر یآرامکو درامور کشور، بستن پادگان نظام لتدخا
 یسعود تيامن یروهايآرامکو رهبران اعتصاب را به ن تياداره امن. یزندان
 .شدند ديتبع ايبه زندان افتادند و  ايکرد و رهبران اعتصاب  یمعرف

 یمبارزه برا ١٩۴۵-۶ یدر سال ها. شتدا انيجر یمشابه یفشارها زين رانيا در
از اعتصابات  یکار بهتر در صنعت نفت به مجموعه ا طيپرداخت دستمزد و شرا

 زيخ آبادان و درمناطق نفت شگاهيدر پاال یا سه روزه یاز جمله اعتصاب عموم
را  هيبعد کوشش کرد تا اتحاد اها را مورد توجه قرار داد ام دولت خواسته. منجر شد
در حزب توده دوباره  نشيو متحد هياتحاد ١٩۴٩-۵١در سال . ۶٣کنددرهم بش

 یکرد با مل یطلب سع اصالح ی، دولت١٩٣٧در  کيمانند مورد مکز. متشکل شدند
 یبرا ديجد طيشرا. کند یکردن صنعت نفت کشور، قدرت کارگران نفت را خنث

رخورد ب. ستيو حزب کمون هياتحاد یتا برا بودتر  مطلوب ینفت خارج یکمپان
 ريشان دستگ دولت مصدق و کارگران صنعت نفت که رهبران نيب یبار خشونت

کردن صنعت نفت  یمل رشياز پذ یالملل نيب ینفت یها یاما کمپان. شده بودند رخ داد
شده بود  یسازمانده ايکه توسط س یگريد یکودتا ١٩۵٣سرباز زدند، و در  رانيا

 .۶۴رار کردنفت کشور دوباره برق یرا رو یخارج ترلکن
 سيانگل ۀدست نشاند ميرژ یاز حوادث پس از سرنگون یمشابه یالگو درعراق،
جان  ايس یقاسم از سوءقصدها ميعبدالکر د،يرهبر جد. اتفاق افتاد ١٩۵٨در سال 

ترور  یدار زهرآلود دستمال آرم یخواستند او را با اهدا یسالم به دربرد، حت
ِ                ائتالف  نه چندان آسان  یوقت. ۶۵کنند شکست  ستيو حزب کمون نفتبا کارگران     

٩٩برد که مطابق آنها  شيرا پ يیها خورد، قاسم طرح  ازاتيدرصد از امت ۵
دردست داشتند پس  ها یآن را خارج تينفت عراق که مالک یشده کمپان نيتضم

نفت در شمال بودند دست  ديکه در حال تول يیها ها در حوزه آن تيو به مالک رديبگ
 .۶۶ترور شد ١٩۶٣در  ايس تيبا حما يیکودتا درر برکنار و او از کا. نزد

 نشاند یسنگ م زغال یکه داشت نفت را به جا یديجد یانرژ یها شبکه اگرساختار
ها  بعد از جنگ در اروپا بود، آن شبکه یاز دموکراس یشکل خاص جاديا یمبنا

اگرچه . تندسنگ داش بر زغال یمبتن یانرژ باتياز ترت یمتفاوت یاسيس یها یژگيو
 ليتبد انهيدرخاورم ها شگاهيپمپاژ، خطوط لوله و پاال یها ستگاهيا ،ینفت یها حوزه

آن مبارزات بودند  ريکه درگ یشدند، اما به کسان یپرشور یاسيبه مراکز مبارزه س
  .نداد تر کيو ساختن نظم دموکرات یانرژ ستميفلج کردن س یهمان قدرت را برا
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 جيرا پول عنوان به نفت
  

 جيانتقال نفت از خل ريمس ۀداشتند دربار یالعرب نيخطوط لوله ب یکمپان یرؤسا یوقت
را که به ساحل  یکوتاه ريمس کردند، یم یريگ ميتصم ترانهيفارس به سواحل مد

مصر  ن،ياما مانند فلسط. درنظر گرفتند د،يرس یدر مصر م نايس رهيِ      ش به جز یشمال
را عالوه برموضوع  یشتريمسئله مشکل ب نيا. قرار داشت ايتانيدرحوزه نفوذ بر

از مستعمرات  یگروه یعنيبود نگيازحوزه استرل یمصرعضو. جادکرديا نيفلسط
خود را  یکرده بودند اما درآمدها جاديخود را ا یمحل یکه واحد پول ايتانيبر یقبل

درواقع، . آوردند یدرلندن به دست م یبانک مرکز کياز  یبراساس واحد پول
. ۶٧مبادله بودند سميمکان نيالمنافع ا مشترک ريغ یتنها اعضا اقرمصر و ع

را  نگينفت، منطقه استرل ۀخط لول ريبا استفاده از مس خواست یم يیکايامر یکمپان
 نيو لبنان، کمک به ا هيسور قيخط لوله از طر جاديا گريازديامت. کند فيتضع

 .بود یمال یزير برنامه
ِ      نکته به بخش  سوم  مفصل نيا و  یليفس یها سوخت نيکه ب کند یاشاره م يیها یدبن            ِ   

 یکه دموکراس يیها سميمکان: برقرار شد ستميدر اواسط قرن ب یدموکراس یها شکل
 .گره زد گريکديرا به  کايدرغرب، نفت و دالر امر

و  سمي، ظهور فاش ١٩٣٠و  ١٩٢٠ یها در اروپا در دهه یدموکراس یفروپاش ليدل
فهم  یالملل نيب یمال ستميس یفروپاش ۀگشت، به منزل ینکه منجر به جنگ جها یراه
ِ  قرار گرفتن   یبرا گريکشورها مجبور شدند که د ،یو شرق یمرکز یدراروپا. شد          

 یگريپس از د یکيو  نندنک یطال تالش ۀريبراساس ذخ شان یپول یواحدها
طبقات متوسط به فقر کشانده شدند و  خت،يها فرور آن یداخل یمال یها ستميس
 ١٩۴۴در  یکارل پوالن. شد رانيدوجنگ و نيشده درفاصله ب جاديا یها یوکراسدم

بود که اروپا را به فالکت  یسميمکان یالملل نيب یشکست استاندارد طال" نوشت
 ۶٨."کشاند
طال بلکه  رينه براساس ذخا - شد  یبازساز یجهان یدوم نظم مال یجنگ جهان بعداز

 ليدل نيکارکرد را داشته باشد، به ا نيا انستتو ینم گريطال د. نفت انيبراساس جر
 کايخود را به امر یطال یها مجبور بودند که تمام شمش يیاروپا یکه شرکا

 نيجنگ را تأم ازيمورد ن یگر کاالهايسنگ، نفت و د بفرستند تا پول واردات زغال
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 .کرد یآور جهان را جمع یطال ريهشتاد درصد ذخا کايجنگ، امر انيتا پا. کنند
و پنج دالر  یرا براساس س کايارزش دالر امر ١٩۴۴برتون وودز در وافقنامهت

ارزش پول خود را براساس دالر  گريد یکشورها. کرد تيهر اونس طال تثب یبرا
کمک  کايامر یبه انحصار طال ميرمستقيبه طور غ نيمستحکم کردند و بنابرا

آن نه به طال  ليتبد تيابلقکرد  تياگرچه درعمل آنچه که ارزش دالر را تثب. نمودند
. کرد یم ديمتحده دو سوم نفت جهان را تول االتيا ١٩۴۵در سال . بلکه به نفت بود

 یخطوط لوله طراح یرهايو مس افت،ي یگسترش م انهيدر خاورم ديهرچه تول
جهان  هيبق. گرفت یقرار م انييکايبحار تحت کنترل امر ینفت ماورا شتريب شد، یم

 .پرداخت یدالر م دينفت با ديخر یبرا
بعد از جنگ   ِ ی  مال یها تياز روا یارياز چشم بس یالملل نيب ۀينفت در مال گاهيجا

    ً       کامال  مشهود  گاهيجا نيپس از جنگ ا یزير هر چند که در اسناد برنامه. پنهان ماند
 ۶٩.است
نظر بودند  نينظام بر ا نيا یمعماران اصل ت،يدکستر وا یو هو نزيک نارديم جان

تجارت  تيريمد یبرا یپول و بانک جهان یالملل نيدر کنار صندوق ب ید سومکه نها
نفت در سلسله  ۀدغدغه دربار ٧٠.الزم است یاساس ۀيمواد اول رينفت و سا

 نيب. مشهود است زين ديامانج ديجد باتيترت یکه به برقرار يی هايیگردهما
را برقرار کرد پس از جنگ  یکه نظام مال ١٩۴۴ یمذاکرات برتون وودز درجوال

 یاسيو مذاکرات دوبارتون اوکز از اگوست تا اکتبر همان سال که داشت نظم س
و  ايتانيبر ندگانينما: هم برگزار شد یجلسه سوم کرد، یم یرا طراح یالملل نيب
مالقات کردند تا نظم  گريکدياگوست با  ليدر اوا یس ید تنمتحده در واشنگ االتيا

 ونيسيکم کيدر  سيانگل - کايتوافقنامه نفت امر. نندک یپس از جنگ را طراح ینفت
کند،  تيريرا مد ها متيکرده وق نييرا تع ديتول هيشد تا سهم مينفت تنظ یالملل نيب

جاد شده بود ممکن بود يپول که دربرتون وودز ا یالملل نيهمانطورکه صندوق ب
توافقنامه  نيا. ٧١را کنترل کند جيرا یها کرده و ارزش پول نييها را تع وام هيسهم

 کايوامر ايتانينفت بر یها شرکت نيب یتوافق مال ديجد ۀدرمورد نفت، نسخ
ً      بودوعمدتا  دغدغه١٩٢٨در  ميو تقس عيتوز تيرينفت،مد انياش محدود کردن جر          

 نيتر کينفت نزد  ونيسيطرح مصوب کم.بود انهيخاورم ینفتديدج یها منافع حوزه
نفت به آن دست  یالملل نيب ديتول یعموم تيريمد یبرا زانير  بودکه برنامه یزيچ
 .افتندي

متحده از نفوذ خود در سنا بهره بردند تا توافقنامه  االتيا یداخل ینفت یها یکمپان
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 ونيسيها کم که درآن دادند یم حيها توافقات موجود را ترج آن. نفت راساقط کنند
 یا را در برنامه ها متيو قديتول هيسهم،یمحل کنندگان ميتنظگريآهن تگزاس ود راه

سعود مالقات  سال بعد، روزولت با ابن ۀيدر فور نهمهيبا ا. کردند یم نييتع یالملل نيب
مستحکم  انهينفت خاورم یبرا یالملل نيب وميپترول ونيسيکم یرابه جا یکردتاتوافق
رابه "ینفت عرب"شرکت  یابيو بازار ديتول يیکايآمر یها توافق شرکت نيکند، در ا
 یکه مبارزات کارگر کردند یسعود کمک م ودرعوض به ابن گرفتند یعهده م

کارگذاشته شده  برسر ايتانيراکه توسط بر یحاکم تيراکه اقل یمردم داتيتهدگريود
به دنبال آن، طرح مارشال به اروپا پول پرداخت کرد تا . بوند، سرکوب کند

آن نفت  یجاانداخته و به  قيسنگ را به تعو مناطق زغال یبازساز یها طرح
 .شد یپرداخت م يیکاياما پول آن به دالر امر نيتأم انهياورمکه از خ ینفت - بخرد

 ب،يرق یالملل نيبه عنوان واحد پول ب نگيدفاع ازپوند استرل یبرا ايتانيبر کوشش
بود که  یمؤلفه مهم یالملل نينفت آنقدردرتجارت ب. ینفت نياديبود بر سر م ینبرد

رباب معامله نفت در محاسبات تجارت کشور نوشت که د ١٩۵۵در سال  یگزارش
آنقدربزرگ و ) ها نفتکش اتيبر عمل ملمشت یحت(صنعت نفت یالملل نيب یها شاخه"
ً با  ياست که تقر دهيچيپ  ٧٢."کرده است ليواحد پول تبد کيخود به  ینفت را به خود   

و دوباره آنرا به  داشتند یدالر را نگه م کردند، یدالر جمع م دينقاط با گريو د اروپا
ارزش  یمتحده به آرام االتيتورم درا. دادند یمتحده در قبال نفت پس م االتيا

 دنديخر یرا م کايکشورها نفت امر نيا یکرد آنقدرکه وقت شيدالررا دچار فرسا
. بود هيگرفت ارزشش کمتراز ارزش دالر اول یکه مورد استفاده قرارم یدالر

در جهان  یگريامکان راداد تا از هرکشور د نيا چاپ دالر، به واشنگتن ازيامت
را محبوب نگاه  اش یدموکراس جهياقتصاد خود را شکوفا و در نت رد،يبگ اتيمال

 .دارد
 ريپذ بيتمرکزخاص قدرت و به نقاط آس جاديبه ا یسوخت کربن یها که شبکه آنجا

از جنگ ها با انتقال به نفت بعد  شبکه نيسنگ کمک کردند، ا درعصرزغال یاسيس
بعد از  یدموکراس. شد ليرتبديپذ بيونقاط آس کياعتراضات دموکرات ديبه مراکزجد

شده  ینفت سازمانده اناتيجر یکه رو یالملل نيب یبرمبادالت مالزيجنگ دراروپا ن
با ثبات را الزم  یا ی                       ً        بعد از جنگ در غرب ظاهرا  نظم مال یدموکراس. بود بنا گشت
ها وبا کمک کنترل  نفت، خطوط لوله، نفتکش یها که باکمک چاه یداشت؛ نظم

که  تيواقع نيا. برقرار شده بود شد، یتر م روز مشکل کارگران نفت که روزبه
 یجهان جيوحرکت پول را یجهان یانرژ نيمتقاطع تأم یها شبکه ینفت مبنا انيجر
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ـ يانرژ یها شود که به بحرانداريپد یانقطاع١٩۶٠ ۀده انيبود، باعث شد تا پا
 یها بحران نيقبل ازدرنظرگرفتن ا.منجرشد ١٩٧١-٧۴یها  سال انهيدرخاورمدالر
که  ی ُ  ب عد رد؛يمورد کنکاش قرار گ ديبا یکربن یاز دموکراسگريد ی ُ  ب عدده،يتن درهم

 یستمياواسط قرن ب یها استيس: دگرگون کرد زيرا ن ١٩٧١-٧۴ یها بحران
 ".اقتصاد" نهيدرزم

  
 یکربن اقتصاد

  
 یتئور نزيک ناردي     ِ جان م   ،یعموم یدرکتاب تئور یادماندنيپاراگراف به  کي در

سنگ  مدفون در معادن زغال یبانک یها اش رابا اشاره به اسکناس تازه یاقتصاد
 .دهد یم حيتوض نيمتروکه چن

را پرکرده،  یميقد یها یبطر ،یبانک یها ازاسکناس یا نهياگر قرار باشد باگنج"
سنگ متروکه دفن کنند و بعد سطح آنرا با  لدر معادن زغا یآنها را درعمق مناسب

براساس اصول تجربه شده  یخصوص یشهر پرکرده و بگذارند شرکت یها آشغال
 داشت یوجود نم یکاريب گريد...اورنديها را ازخاک درب اقتصادآزاد دوباره اسکناس

 اري         ً   آن احتماال  بس یا هيثروت سرما زيجامعه و ن یدرآمد واقع ج،ينتا نيوبه کمک ا
 ."٧٣بود که اکنون هست یاز آن شتريب

 یتازمان. ازسرگذرانده بود ١٩٢٠ ۀنقطه اوجش را درده ايتانيسنگ بر زغال ديتول
درحال  یا سابقه یسنگ به طور ب رانوشت،معادن زغال اش یعموم یتئورنزيکه ک

در  نياز ا شيکه پ یآن تحول ۀسندينو نيجوونز، اول یاستنل اميليو. ٧۴اتمام بودند
، ١٨٧٠ۀدرده "یا هيحاش ۀينظر" ۀسندينو یعنيداده بود یرو سيانگل یاقتصادتفکر
. ٧۵شود یسنگ دارد تمام م زغال ريرامنتشرکرده ودرآن هشدارداده بود ذخا یکتاب

کتاب را خوانده بود و درباره جوونز  نيرا منتشرکرد ا اش یعموم یتئور یوقتنزيک
است  یاهدش یسخنران نيا.٧۶ردک یسخنران یدر جامعه آمار سلطنت ١٩٣۶درسال 

اتمام  گرينقش داشت دنزيآمدنش ک ديکه درپد یا  یاقتصاد مسئله که آن تفکر نيبرا
سنگ اکنون  منابع زغال تيريمد. کرد ینم یبحران تلق کيسنگ را  زغال ريذخا

 ريبا ذخا یعني گريد یزياقتصاد با چ یدرذهن و در متون آموزش توانست یم
آن کمک  یريگ به شکل ینزيتفکرک که یدرعصر. شود نيگزيجا یاسکناس بانک

. نبود یاقتصاد یها نهيگز یبرا یعمل یتيمحدودگريد یکربن یانرژ ۀکرد عرض
 .بود یآنچه که مهم بود گردش مناسب اسکناس بانک
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ناظر بر  ستم،يقرن ب ۀانيدر م کيدموکرات استينفت و س انيچهارم ارتباط م بخش
 ،یستميقرن ب یمانند دموکراس. باشد یدانش اقتصاد مو  ینقش کارشناسان اقتصاد

رشد  کربن درويبا عصر ه یدررابطه خاصزين یستميقرن ب یاقتصاد یکارشناس
 .کرد
انواع  یريبه بعد با به کارگ ١٩٣٠ ۀاز ده کيدموکرات یها استياز س یبخش
 ،ینزيدانش اقتصاد ک شيتوسعه و آرا: شد یانجام م یاقتصاد یازکارشناس یديجد

آن و  ديروبه تزا یکيتکن تيو مذاکره، ماه استيمختلف س یها گسترش آن به حوزه
 یبه عنوان موضوعات وعاتاز موض یا ندهيکوشش درجهت ادعا بر سر انواع فزا

 نييتع یو کارشناس یاقتصاد یزير بلکه با برنامه کيکه نه با مباحث دموکرات
 .شوند یم

به  ،یمردم یها استيس ديد به تهدبو یپاسخ ليوديو ن ینزيک یاقتصاد دانش
کار که به همراه بحران آمد و  یرويو فعال شدن ن ١٩٢٩ یخصوص با بحران مال

کنش  یحدود را برا جاديروش ا ینزيدانش ک. دهه بعد دوباره سر برداشت کي
 .گذاشت یم اريآن در اخت تيو رعا کيدموکرات

بود که بتوان بر آن  ینو هم مشوق جها ازمنديمتخصص، هم ن یروهاين یريبکارگ
بود که  نيهدف ا. بود" اقتصاد"شد یساخته م ديمورد، آنچه با نيدر ا. کرد یسرور
حرف زده نشود و وجود  ١٩٣٠ ۀقبل از ده زير برنامه اياقتصاددان  چيه ۀدربار

وجود داشت اما به  ١٩٣٠ ۀاز ده بلالبته اصطالح اقتصاد تا ق. ها انکار شود آن
 تيريمد اي" دولت" یاصطالح به معن نيا. زيچ کينه به  کرد یماشاره  نديفرآ کي

. ٧٧وجود دارد" یاسياقتصاد س"مناسب مردم ومنابع بودهمانطور که در اصطالح 
همزمان با ظهور (در غرب شد،  کيدموکرات یها استيس یاقتصاد هدف مرکز

ود و دولت ب یاصل ۀفيآن وظ تيريکه مد یهدف). غرب یايدن ازدرخارج " توسعه"
 .یدانش تخصص شيآرا ازمندين

و مسئوالن  ینزيک زانير که توسط برنامه" یاقتصاد مل" ۀپروژ ۀژيو تيماه به
 سهيدر مقا توان یم یارتباط آن با دموکراس نيشد و همچن یطراح یاستعمار ۀتوسع

که هدفش  یبيرق ۀپروژ. برد یها مطرح شد، پ که در همان سال یبيرق ۀبا پروژ
در آگوست  سيدر پار. سميبراليئولن ۀپروژ یعنيبود،  یاقتصاد مل ۀژپرو ینيگزيجا

مورد  ليوديدرنقد ن پمنيبرگزارشد تا کار والتر ل یا یکنفرانس دانشگاه ١٩٣٨سال 
دراقتصاد و  یزير برنامه ديبود درمقابل هدف جد یحرکت پمنينقد ل. رديبحث قرار گ

. یدانش تخصص شيز وآراتمرک جاديبه عنوان روش ا یزير در مقابل برنامه
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را که  یا یاسيس  ِ ی  که تخصص و تکنولوژ ويبود آلترنات ینظم ـ دانش سميبرالينئول
جوونز نبود  اي کاردويبازار، بازار ر نيا. ٧٨گذاشته بود انينام گرفت به م" بازار"

به خود  یديجد  ِ ی  معنا ن،ينو یستيبراليبود که در کالم جنبش نئول یبلکه اصطالح
شبح جامعه  یها که با نام شيها بدر کتا پمنيبر هشدار ل هيبا تک .گرفته بود

 نيو همچن یعموم ینسبت به خطرات باورها) ١٩٨٣(خوب  ۀو جامع) ١٩٢۵(
و  کيکارشناسان محدود بماند، ها ميبه تصم ديکه با يیها به گسترش حوزه ازين

و با  یعموم یها یدموکراس ديغلبه بر تهد یرا برا یويآلترنات ۀ همفکرانش پروژ
 .انداختند انيبه جر سميبراليعنوان نئول

. افتاد قيپس از آن به تعو یها یبه خاطر جنگ و برنامه بازساز سميبرالينئول توسعه
گروه  کي یگذار هيبعد با پا ۀده کيتا  ینزيبا وفاق ک سميبرالينئول یاسيچالش س

آغاز . بود انيردرج ١٩۵۵در لندن در" یامور اقتصاد یتويانست"باعنوان  یفکر
نفت بود؛  -  جيپول را ۀنفت به منزل امراه شروع بحران بعد از جنگ در نظ نيا
 ج،يپول را ميتنظ سميبه عنوان مکان نگيدر حفظ حوزه استرل ايتانيکوشش بر یعني

در حوزه نفت  یعني سميکنترلش را در قطب آن مکان سيانگلگريد نکهيا رغميعل
کرد که  یسع یا دانهيلندن با اقدامات ناام. داده بود ازدست رانيدر ا سيانگل - رانيا

نفت که ارزش پوند را ساخته بودند، ارزش آن را  یها باوجود ازدست دادن چاه
را به دست داد که  یريپذ بينقطه آس دانهياقدامات ناام نيدوباره به دست آورد؛ ا

 .٧٩اش را به طرف آن نشان رفت اول اسلحه ،یستيبراليجنبش نئول
 یانرژ ستميس کيو انتقال از " اقتصاد" نيب تواند یهم م یتر بزرگ یبند صلمف

ممکن است . شود ميبرتسلط نفت ترس یمبتن ستميس کيسنگ به  بر زغال یمبتن
 یخود را برا نه،يهز فراوان و کم یانرژ ۀعرض ديانتقاد کند که عصر جد یکس

بعد از جنگ را  ینزيکاقتصاد  دياست و شا اکردهيدر اقتصاد مه یديمفهوم جد
شده  یطراح یاقتصاد به شکل خاص نيا. کرد فيتوص" پترودانش"از  یبتوان شکل

اش کرد  که بتوان محاسبه ستين یزيچ یثروت مل تياقتصاد، کل نيدرا. است
 زيوجود ندارد که بشود از دوبار حساب کردن مداوم هر چ یراه چي     ً  ظاهرا  ه(

فروخته  یفروش که دوباره به شکل خرده یا دهعم یمثال کاالها یبرا. اجتناب کرد
که دست به دست  یاسکناس بانک دهيمثل پد یبه سادگ ینزياقتصادک.) شوند یم
اسکناس باشد، هروقت  کياگر فقط همان  یحت. شود یم یابيتصور و ارز شود یم

مجموعه  ینزياقتصاد ک. ديآ یاز اقتصاد به حساب م یدربخش شود یدست به دست م
 ٨٠.است یمال یمعامالت یها نهيتمام هز
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 یعني کند؛ یم فيرا تعر ديهدف جد نيا یدوباره، صورت اصل  ِ ی  ساز مفهوم نيا
 یمبنا. تر شود بزرگ یکيزيرشد کند، بدون آنکه به لحاظ ف تواند یاقتصاد م نکهيا

ثروت بودکه  یکيزيف نديتفکردرمورد ثروت، فرآ تر یميقد یها روش
کارخانجات، گسترش  وگسترش شهرها : کرد یم ادجيرشدا یرا برا يیها تيمحدود

مهاجران،  تيو جذب جمع تيطال، رشد جمع ريذخا یآور جمع ،یقلمرو مستعمرات
 يیفضا يیندهايفرآ ها نيحجم مبادالت کاال، همه ا شيافزا ،یمعدن ديجدريکشف ذخا

 نيازا یاريبس ١٩٣٠ ۀتا ده. داشتند یکيزيف ی هاتيبودندکه محدود یو ماد
 نييدرغرب داشت پا تيسطح رشد جمع: داد یم انداشت خود را نش ها تيمحدود

ِ      مستعمرات  قدرت آمد، یم  افتي ینم گرگسترشيو اروپا د کايامر یامپراطور یها        
ِ                    وبا قدرت  مقابل خود مورد تهد سنگ داشت تمام  معادن زغال گرفت، یقرار م دي       

سو، اقتصاد  گريداز . بود اديز اريو در صنعت بس یدرکشاورز ديو تول شد یم
 چيه شد یمحاسبه م یدرآمد مل  ِ ی  حسابدار  ِ د  يجد یکه با ابزار محاسبات ینزيک

نام داد،  رييتغ یناخالص مل دي       ً       که بعدا  به تول ،یدرآمد مل. نداشت یحدومرز روشن
دست به دست شدن پول  یبود نه از تجمع ثروت بلکه از سرعت و فراوان یاسيمق

 .در قلمرو رشد کند تيحدودم اي یکيزيمشکل ف چيبدون ه توانست یکه م یکاغذ
ِ    مفهوم  جد نيبا ا نفت بدون  توانست یهمراه شد که م یاقتصاد به عنوان هدف  ِ د  ي    

 ليبا تعد. ابدينفت به طور مداوم کاهش  متياول، ق. در دو جهت رشد کند تيمحدود
. بود ١٩٢٠آن در  متيسوم ق کي ١٩٧٠بشکه نفت در  کي متيق ،یاثر تورم

 یتيمحدود ،یانرژ نهيهز شد، یمصرف م یانرژ ندهيفزا زانياگرچه م بيترت نيبد
حمل و نقل از  یو آسان ینسب یبه مدد فراوان نکهيدوم ا. کرد ینم جاديرشد ا یبرا
نفت  نهيهز ۀدرمحاسب. کرد یتلق ريناپذ اتمام یزيچ شد ینفت را م انوس،ياق قيطر

 یريگ اندازه GDPرشد اقتصاد که با . مدايبه عمل ن رياز اتمام ذخا یا محاسبه چيه
 شرويآثار پ. نداشت یانرژ ريبه محاسبه امکان کاهش ذخا یازين چيه شد، یم

وکتاب  نز،يک یعموم یازجمله کتاب تئور - اقتصاد کيآکادم یبند درصورت
 - جرارد دبرو - ساموئلسون و مدل کنث ارو یادهايکتاب بن ک،يها هيارزش وسرما

 دراز رشد ١٩۶٠و ١٩۵٠ ۀاقتصاد رشد ده. نداشتند یانرژ به کاهش یتوجه چيه
به عالوه، .٨١شد یمحدودنم یانرژ یدسترس تيرا مد نظر داشت که با قابل یمدت
عواقب  گريآب وهوا ود رييتغ ،یطيمح  ستيز یها هوا،فاجعه یآلودگ یها نهيهز
در از آنجا که . آمد ینم GDPدرمحاسبات  یليفس یاستفاده از سوخت ها یمنف

 یها نهيو مضر وجود ندارد، هزديمف یها نهيهز نيب یزيتما چيه یمحاسبات اقتصاد
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 یليفس یازسوخت ها یکه الزم است تا بتوان از عهده خسارات ناش یا ندهيفزا
 نيدرهمه ا. ٨٢برسرراه رشد یو نه مانع شوند یم یتلق یاضاف یها نهيبرآمد، هز

 یها استيس ديآن به عنوان هدف جداقتصادو رشد  یده محاسبه، در شکل یها روش
ها و خطوط لوله  چاه. دردسترس بودن و عرضه نفت سهم داشت ستم،يمه قرن بين

 ینزياقتصاد ک ۀديبرآنها، کمک کرد تا ا یمبتن یاسيس يیآرا و صف انهينفت خاورم
  .رديشکل بگ کرد، یم یرا باز یکه درآنها نفت نقش مهم یدموکراس یها و شکل

 
  ٧۴- ١٩۶٧ ینوساز

 
 ١٩۶٧-٧۴دالر - به بحران نفت یبه کوتاه ميتوان یما م ها، نيدرنظر گرفتن همه ا با

 یبعداز جنگ جهان یکربن یداستان دموکراس یاتيکه بخش ح یبحران. ميبازگرد
به صحنه  انهينفت درخاورم يیگرا یدالر و مل ۀوستيبه هم پ یها بحران. دوم است

 .کرد یبند رتا صور یکربن یآمد و عناصر متقاطع دموکراس
 نيکرد که چطور روابط ب یابيرد توان یبا دنبال کردن نفت م کنم یم ديتأک دوباره

به همراه  ینزياقتصاد ک یکارشناس یروينفت، استاندارد طال، گردش دالر و ن ديتول
به دنبال . همه به بحران افتادند انهيدرخاورم کيدموکرات یها استيس یها نهيگز

ِ        بحران  پرداخت تعادل در یبرقرار واردات  ۀي، واشنگتن سهم١٩۵٠ ۀده واخرا ی    
کرد با دخالت در  یکرد تا ازارزش دالر حفاظت کند و بعد از آن سع نيينفت را تع
برنامه درنوامبر  نيا یوقت. کند تيشده حما تيتثب یطال متيلندن ازق یبازار طال

 ليتبد یسميمکان کرد تا برتون وودز را به یمتحده سع االتيا د،يفروپاش ١٩۶٨
آوردن  نييپا یدرکوشش برا. طال داده شود متيشناورشدن به ق ۀکندکه درآن اجاز

برداشت اما  ١٩٧٠واردات در سال  یواشنگتن کنترل را از رو ،ینفت داخل متيق
 االتيتا سال بعد، ا. به سمت خارج بروند شتريباعث شد که دالرها ب استيس نيا

پول ريدرصدازذخا٢٢و فقط  کردود را مصرف خ یرطاليغريذخا شتريمتحده ب
  یدرمقابل دالرها يیاروپا یها بانک یوقت. شد یم یبانيکشوربا طالپشت نيا جيرا

امرکه به عنوان  نيا.کرد یمتحده از آن شانه خال االتيطال درخواست کردند، ا شان
دولت  یاعالم ورشکستگ یشد به معن فيتوص" استاندارد طال ۀدربار یديق یب"
 .متحده بود االتيا

" رشد یبرا تيمحدود" یها استيبا ظهورس ها شرفتيپ نيا" لطف"که به  یا پروژه
 یها یبود که در آن کمپان" اقتصاد" یبرا یويکه پروژه آلترنات یاستيمصادف شد؛س
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که خود  تيبه همان اندازه پر اهم یرابه موضوع ستيز طيموضوع مح ،ینفت
           ً       کار را سهوا  انجام  نيها ا آن ٨٣.دکردن فيتعر استيس یبرا آمد یاقتصاد به شمار م
 یمنته یاربزرگينامناسب به نشت نفت بس  ِ ی  و انتقال ی  ّ  حف ار یها دادند چون روش

اما . شوند یسازمانده توانستند یم ستيز طيها طرفداران مح آن رامونيکه پ شد یم
نفت جهان، به موضوع  ريذخا ۀروش درمحاسبرييبا تغ ینفت یها یکمپان

 .کمک کردند زين یاسيس یبه عنوان موضوع ستيز طيمح
خود را از نفت به   ِ ی  دست باال یناگهان برآوردها ینفت یها یکمپان ١٩٧١سال  در

ً با  يعنوان منبع تقر بعد از  یاقتصاد یها یکه تئور يیدها برآور(نامحدود رها کرده    
به رشد  شد یبود که با آن م یکرده بود و درآن، اقتصاد هدف یزير یجنگ را پ

محاسبات مجدد . ٨۴کردند غينفت تبل انيپا ۀو شروع کردند دربار) دينامحدود رس
 نيکه داشت اول یبعث عراق برآمد، دولت ديدولت جد ديالزم بود تا بتوان از پس تهد

سردمداران  یوقت. در منطقه ینفت غرب یمستقل از هر کمپان شد؛ ینفت م ۀدکننديتول
کشور را مجازات کنند،  نيخود در عراق ا ديکاهش تولکردند با  یحوزه نفت سع

 یها آنکه دولت یبرا. ها پاسخ داد به آن شان یها يیکردن دارا یبغداد با مل
خود را  یتقاضا ،ینفت یها ینکنند، کمپان یرو فارس ازعراق دنباله جيخلگريد

که  یزيچ رفت، یباال م یا سابقه یداشت به طور ب متشيقرار دادندکه ق یبرنفت
ِ    نفت  دو   ِ مت  يق کي. ٨۵شد یبانيپشت زيمتحده ن االتيا یعوامل دولت یازسو سه  اي  

 کمتر ازاريبس یسهم یتا برمبنا ساخت یراقادرم ینفت یاصل یها یبرابر، کمپان
شمال  یايدر ینفت یها خود ادامه دهند وحوزه اتيبه ح انهيدرآمد نفت خاورم

. داشت، توسعه دهند یاديز نهيزرا که کمتردردسترس بود و ه یشمال یوآالسکا
 یا سابقه یب یدگرگون نيچن توانست یاقتصاد نم ندهيرشد آ ايازاقتصاد  يیوالگ چيه

اما اگرجهان به . معقول جلوه دهد ،یمال اناتيدرجر اي یانرژ یها نهيرادر هز
 یشود برآوردها یبند صورت یازمنابع محدودوبه سرعت تمام شدن یستميعنوان س
 .گردند یممکن م یدي    ً   کامال  جد

  
 نيبه ا یگريبا محاسبات د ستيز طيدرازمدت از منابع مح تيبه حفظ و حما ازين

 سکينفت متضمن ر متيدرق اديز شيافزا ینفت یها یکمپان یبرا. امرکمک کرد
 یانرژ بيمنبع رق یها نهينفت باعث شد فکرکنند ازعهده هز متيدر ق شيافزا. بود

 دکنندگانيبه تول توانستند ینفت م یها یاگرچه، کمپان. یا هسته یانرژ: برخواهند آمد
 یهم برا یرقم فروختند یکه م یا یانرژ متيکه در ق اورنديفشار ب یا هسته یانرژ
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از  یراکتورها یرفع آلودگ ۀنيمثل هز رنديدرنظر بگ یستيز طياثرات درازمدت مح
 یانرژ ها نهيزه نيا. هزاران سال یبرا یسوخت مصرف رهيذخ نهيکار افتاده و هز

 .کرد یتر از نفت م را گران یا تههس
را به  ستيز طيتالش کردند تا مح ینفت یها یکمپان ،يیبرآوردها نيچن یارتقا یبرا

به حساب  یخاص یها وهيکرده، و به ش یبند چارچوب ها استيس ديعنوان هدف جد
 یاقعاصل و کيبه عنوان  یمثل اقتصاد نبود که به سادگ ستيز طيمح. اورنديب

 ستيز  طيمح. ديکرد به شمارآ یبا آن مقابله م ديکه صنعت نفت با یرونياماب
 .کنند جيبس دنديکوش یم بيرق یها بود که گروه یازفشارها ومطالبات یا مجموعه

 ۀرابط   ِ گر  ي ُ   ب عدد ،یستيز طيمح یها استيس یبند درچارچوب ینفت یها یکمپان نقش
 ینفت روش متفاوتديسنگ، تول زغال ديباتول سهيدرمقا: است ینفت ودموکراس نيب

 یمقاله گفتم که بخش نيا یدرابتدا. دارد یدانش تخصص عيوتوز شيرا درآرا
مربوط به  توانست یم سنگ غالمعادن ز انيمعدنچ کيدموکرات يیجو زهيازست

سنگ  در معادن زغال ونيزاسيبه خصوص قبل ازمکان انيباشدکه معدنچ یاستقالل
مربوط به دانش  دنديکاو یکه رگه را م یستقالل کسانازا یبخش مهم. داشتند

 داشت یم  نگه نينفت، برعکس، کارگران را درسطح زم. ها بود آن یتخصص
 .کرد یومهندسان واگذار م رانيرابه دفاترمدديلتو یدانش کارشناسشتريوب
 شد یسنگ استخراج م که زغال یبه محض. افتي زين شتريب یتفاوت گسترش نيا

 رييبه تغ یازيانبارشود اما ن ايوزيامکان داشت الزم باشد که تم. ده بوداستفا ۀآماد
به  شود، یاستخراج م یا استفاده رقابليبه شکل غ نيرزمينفت ازز. نداشت يیايميش

و به محصوالت همشکل و  شود یجدا م شمختلف یها دروکربنيهر،يتقط ۀواسط
 نيازنفت به شکل نفت سنگ یلدرابتدا استفاده اص. شود یتر پردازش م قابل استفاده

محصوالت  گريود نيبنز. وبه عنوان روغن بود یخانگ يیروشنا یبرا) ِ     ک روزن(
 ینفت یها یدرصد سود، کمپان شيافزا یبرا. بود عاتيضا شيپاال نديتر،فرآ سبک

 عاتيضا نيا یشان را گسترش دادند تا برا توسعه یقات بزرگ و واحدهايتحق
درست کردند تاکاربرد آنها راارتقا  یابيبازار یها و بخش عيکنند، توز دايپ یکاربرد

را بسازند که  یکردند تا جوامع سيتأس یاسيوس یروابط عموم یها دهند و دپارتمان
 .٨۶محصوالت باشند نيا یممکن بود متقاض

  ترو گسترده بزرگ یها نفت شبکه یها یسنگ، کمپان زغال یها یباکمپان سهيدرمقا
  ِ ر  يدرگ ندهيکه به طور فزا یکردند؛ دانش جاديا یدانش کارشناس ديتول یرا برا یتر

صنعت  ل،يدل نيبه ا. بتوانند رشد و نموکنند ینفت داتيشد که درآن تول يیايساختن دن
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. برخوردکند ١٩۶٧ـ  ٧۴شده بود تا با چالش بحران  زيتجه ینفت به خوب ی المللنيب
سهم  یبرا دکنندهيولت یها با دومشکل تقاضا ازجانب دولت يیارويدر رو

 یدموکراس یبرا ستيز طيطرفداران مح یها ازدرآمدنفت وظهور چالششتريب
 نهيازمنابع رادرزم یا جنبش گسترده توانستند ینفت م یاصل یها یکمپان ،یکربن

 الملل نيب ۀيمال ،یمربوط به انرژ قاتيتحق ،یزير برنامه ،یابيبازار ،یروابط عموم
 تيماه فيبه کمک تعر توانست یم ها نيه همه ادهندک بيترت یوروابط دولت

 .ها را ارتقا دهد حل خاص از راه یا و مجموعه ديايب ها  بحران
ِ     بحران  سال ۀکه به واسط یگريبه عنصر د ديبا اکنون مطرح شد  ١٩۶٧ - ٧۴ یها     

نشان  چلريو ب ترانيهمانطور که ن. ميتر کرد، توجه کن را مهم یو پرسش دموکراس
 ديتول یکشورها نياز روابط ب ديجد یا بحران باعث ظهور مجموعه نياند، ا داده

صادرات اسلحه . ديگرد یزات نظاميمتحده براساس فروش تجه االتيکننده نفت وا
بود  ی                      ً            ً     سازندگان اسلحه، که قبال  تجارت نسبتا  کوچکگريمتحده و د االتيا یاز سو

محسوب  انوسياق یماورا یمتحده به کشورها االتيا یا کمک توسعهشتريوب
ارزش . ٨٧گشت ليسودمند تبد اريبس یصنعت به لحاظ بازرگان کيبه  شد، یم

از دو برابر  شيب ١٩٧۵و١٩۶٧ یها سال نيب يیکايامر یها صادرات اسلحه یواقع
 ٨٨.گرفت یصورت م انهيدر خاورم ديصادرات هم به بازار جد نيا شتريشد وب
از واردات نفت غرب  یا وستهيپبهم  ۀمجموع جاديکردن صدور اسلحه با ا یتجار

 یاسيس یريپذ بينفت، آس دکنندهيتول یدالرها به کشورها انيجر ليس انه،يازخاورم
 ديخر یبرا ینفت یو استفاده از دالرها شتر،ينفت ب ديتول یبرا ینظام یدهايو تهد

. ممکن شد داتيتهد نياز غرب به منظور حفاظت درمقابل ا ینظام زاتيتجه
 یها ورود اسلحه، وفرصت انيجر.عوامل رابه هم مرتبط کرد نيا١٩۶٧-٧۴بحران

اکنون به  یو بانکدار ینظام یها کمک ،مرتبط با آن در ساخت و ساز، مشاوره
متحده در نقش  االتيا استيبود و در واقع به س یمتک یگر یاز نظام یديسطح جد

وزبروز به رابطه ر زيو ن انه؛يدرخاورم یمحل یتضادها دکنندهيآغازگر و تشد
 ستميقرن ب انهيم یبودکه از نظم نفت یمتک ی         َ َ از اسالم س ل ف يیها به شکل وسته،يناپ
 نيب یها تنش. درمنطقه دفاع کرده بود انهيگرا یو مل یعموم یفشارها مقابلدر

 کيدموکرات یها استيانداز س و منازعات مسلحانه، چشم یگر یسلف ،یگر ینظام
 ٨٩.از آنچه هست خواهد کرد تر فيضع یحت ١٩٧۴پس از  ۀنفت را در دور ديتول
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 جهينت
  
 یها یتئور. ارائه دهد یدموکراس یبرا یا یعموم یمقاله درصددنبود که تئور نيا

 ستندينفت قائل ن یبرا یگاهيجا چيهم هستند هاديکه به تعداد ز یدموکراس یعموم
 قيدنبال کردن دق مقاله نياما هدف ا. استثنا به حساب آورند کيآنرا  نکهيازا ريبه غ

وانواع خاص  یکربن یها سوخت نيکه ب دخاص ازارتباطات بو یا مجموعه
 .شد یو مهندس یطراح کيردموکراتيو غ کيدموکرات یها استيس
  ِ ی  صنعت یکه در کشورها یدموکراس یها شکل ستم،يقرن ب یانيم یها دهه تا
 یمنابع محدود جهانبه دست آمده از  یالعاده انرژ ظاهر شد با تمرکز فوق شرفتهيپ
 یآن انرژ عياستخراج و توز یکه برا یفن - یاجتماع يیآرا و صف دروکربنيه

 رييبه نفت تغ انهيازخاورم یانرژ ديتول یوقت. الزم بود، شکل گرفت وتوانا شد
 جيبس یها کردکه فرصت یکار انهيهم درغرب وهم درخاورم،یدگرگون نيکرد،ا

آنکه  یها وابسته بودبه جا به آن یصنعت یبرکربن که ظهوردموکراس یمبتن یاسيس
ها نفت  که درطول آن يیها خواص نفت، شبکه یبا بررس. شودتر فيضع ابديوسعت 

 توان یاهداف مگريود یمال ،یانرژ اناتيجر نيکه ب یو ارتباطات ابدي یم انيجر
 نيا انيچگونه روابط م ميتا بفهم ميرافراهم کن یا وهيش شود یبرقرارکرد، م

 است،يو س یانرژ ميکه ما دنبال کرد یروابط. مختلف برقرار شد یروهايونعناصر
ها،  وشکل ها یندگينما ها، نانسان ، محاسبات و اهداف آريمواد و افکار، انسان وغ

 .داد ونديپ گريکديرا به  ندهيزور وحال و آ یريکارگ به
به  یخاص یريگ شد، با جهت یکه به لطف نفت طراح یکيدموکرات یها استيس

. نبود یفراوان ۀدور یعيافق بازتاب طب نيا. بود تيافق رشدبدون محدود: ندهيسمت آ
و اهداف آن بود برحسب  یدانش کارشناس یروش خاص سازمانده ۀجيافق، نت نيا

، استفاده از  محاسبه یها درروش ها ینوآور. دينام" اقتصاد"که جهان آن را یداستان
امکان داد تا بتوان  یمل یها حساب نيتدوو یمعامالت یها نهيپول، برآورد هز

 يیغا  ِ ی  ماد تيمحدود چيبدون ه تواند یمها استيس یتصورکردکه هدف اصلنطوريا
عناصر پراکنده دگرگون  نيا ۀهم انيروابط م ١٩۶٧-٧۴دربحران . ابديگسترش 

 .رندييدوباره اکنون درحال تغ طرواب نيا. شد
 استياند که س گفته شان،يپر یها قدرت شان به نام بوآل و همکارانش در کتاب اني
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کاربرد زور که  یکياست  زيمشکل کنارهم آوردن دو چ ۀفيوظ ريمعاصر نفت درگ
که  يیمنظر و بازنما یگرينفت را امن کند و د ديکرده تا تول يیآرا      ً   مکررا  صف
 - نفت است کيردموکراتيغ یها استيمؤثر س ۀبه همان اندازه، جنب ی     ً     ظاهرا  تاحد

متحده به عنوان  االتيا یگر یدوره نظام نيآخر يیاز همه، بازنما رتريأثونه کم ت
 .انهيبه خاورم یپروژه آوردن دموکراس

ِ                 ص ور  به ظاهر متفاوت  نيمنظر و کاربرد زور و ب نيرابطه ب ما ناهماهنگ  ايُ  
نه  م؛يبفهم ميتوان یم کيدنبال کردن خود نفت از نزد قينفت را ازطر یها استيس

 گررايد یزهاينفت، همه چ کيضرورت استراتژ اي یکه خواص ماد ليدل نيبه ا
دفاع "انجام شد تا یاديز سخت یبرعکس، همانطور که گفتم، کارها( کند یم نييتع

کارها با  نيشود و همه ا جاديا انهيکنترل نفت خاورم یبرا يیکايامر" کياستراتژ
خطوط لوله  نيکه ب را یاگر ارتباط نکهيا ليبلکه به دل) شروع شد V٨ یموتورها

 یا جاده یها ستميس نيب ،یرانيکشت یرهايو مس ها شگاهيپاال نيپمپاژ، ب یها ستگاهيو ا
کارشناسان اسلحه و  نيب ،یگردش دالرودانش اقتصاد نيب ل،ياتومب رهنگو ف

خاص  یا که چگونه مجموعه ميکشف کن ميتوان یمم،يوجوددارد دنبال کن یگر ینظام
برقرار  یو دموکراس یدانش کارشناس ،ی، تهاجم، امورمالنفت انياز روابط درم

 .شود یم
 یها استياگرظهورس. سنگ تفاوت دارند           ً                 روابط کامال  با روابط عصرزغال نيا

 یرفاه یخاص دموکراس یها ها و دوره که از آنها عرصه ستميقرن ب لياوا یا توده
 کيدموکرات یها استيس تيمحدود د،يسنگ فهم درارتباط با زغالدياستنتاج شد را با

 تر کيدموکرات ندهيامکان آ جه،يدرنت. ودش یابيدررابطه با نفت رد تواند یمعاصر م
ِ  دوران     ِ ان  يها به استقبال پا خواهد داشت که با آن یا یاسيس یبه ابزارها یبستگ     

 .رفت ميخواه یليسوخت فس
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  سوم فصل
 

 دانيل يرگين: پيدايش نفت در تيتو سويل پنسيلوانيا
  

جلد اول چگونکی پيدايش نفت در » تاريخ جهانی نفت« درکتاب رگين يدانيل 
حقوق ماهانه استادان دانشگاه  ١٨۵٠در دهه : آمريکا اينکونه شرح می دهد

فرزند يک شيمی  (Benjamin Silliman Jr ))پسر(اينرو بنيامين سيليمنناچيزبود، از
دان عاليقدرامريکايی که خود نيز دررشته شيمی استاد برجسته ای بود و دردانشگاه 

تدريس می کرد، عالوه برکارخويش، انجام يک پروژه  تحقيقاتی درخارج  » ييل« 
  .خود دست وپا کردنيزدانشگاه را نيز قبول کردتا درآمد بيشتری برای 

ال رشته های جديد برای فعاليت بيک گروه ازبازرگانان واهل کسب و کارکه دن
سنت شد استخدام  ٨دالرو ۵٢۶بودند اورا برای تحقيق روی پروژه ای که هزينۀ آن

کردند و با آنکه استاد کار خود را روی پروژه تکميل کرد، از پرداخت پول خبری 
بود درصدد مطالبه پول خود برآمد، و می خواست  سيليمن که خشمگين شده. نشد

خشم او در درجه اول،  . بداند برای گرفتن حق خويش بايد يقه چه کسی را بچسبد
  .    ً                                           ً                      طبعا  متوجه سردمداران آن گروه سرمايه گذارومخصوصا   دو تن ازآنها شده بود

شغل وکالت دعاوی  کهGeorge Bissell) (»جرج بيزل«يکی شخصی بودبه نام
تا ونزند   » نيوهيون «رئيس يکی ازبانکهای»جيمزتاونزند«غال داشت وديگریاشت

سعی  داشت تا آنجا که بتواند خود را از ماجرا دور نگاه درد، چه اگر مشتريان 
بانک او می فهميدند که درچنين آلودگيهايی شرکت دارد به اعتبارش به عنوان 

نچه موردنظر بيزل، تاونزند رئيس بانک لطمه وارد می شد؛ چون دراين پروژه  آ
آنهابه . و ديگر اعضای اين گروه سرمايه گذاربود بيشترجنبه حقارت آميز داشت

ن آاميد بسياربسته بودند ودليل آنکه در) نفت خام(»روغن صخره« آيندۀ مايه ای بنام
زمان اين ماده را روغن صخره می ناميدند آن  بود که  با دنبه، چربی حيوانی و 

بستر آنهامی دانستند چنين روغنی درچشمه سارهاو.ی اشتباه نشودروغن نبات
فراوان است به صورت طبيعی می » اويل کريک«  نک که درمنطقه چاههای

اويل کريک يک ناحيه پرت و دور افتاده در ارتفاعات جنگلی . جوشد  وباال می آيد 
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  .شمال غربی ايالت پنسلوانيا بود
يگران، چند بشکه ازاين مايع تيره رنگ و بدبو ازاين رو دوراز انظار و توجه د 

يا به وسيله نوعی کفگيرانداختن بسطح چشمه سارها  - رابه طرق بسيار ابتدايی
وبسترچاههای نمک ،و يا ازطريق خيساندن پتو و زيرانداز دراين نوع آبها وبعد 
چالندن آن به دست آورده بودند و تمام محصول ناچيزی که به دستشان می رسيد 

  .ر مصارف  پزشکی  مورد استفاده  قرار می گرفتد
اعضای اين گروه تصورمی کردند امکان دارد اين روغن صخره يا نفت خام را به  

مقادير زياد به دست آورد، وبعد آنرا بتدريج وبا يک سلسله فعل و انفعاالت شيميايی  
طمينان داشتند تبديل به مايعی کرد که درسوخت چراغ  بتوان مورداستفاده قراردادوا

می تواند با روغن چراغی که از زغال سنگ به دست » روشنايی جدی« که اين
  .می آمد، به طورجدی رقابت کند

                   ً                             تأمين روشنايی عمدتا  ازطريق روغن چراغی که اززغال ) ١٨۵٠دهۀ (درآن زمان
به طورخالصه آنها عقيده داشتند اگر بتوانند نفت خام . سنگ می گرفتندانجام ميشد

به ميزان قابل توجه به دست آورند، خواهند توانست مايعی ارزان با کيفيت خيلی را 
بهتر از روغن چراغ زغال سنگ را به مقدارزياد وارد بازار کنند ، و اين روشنايی 

سود  جديد را که درنيمه قرن نوزدهم آن همه مورد نياز بود تأمين کرده، از اين راه 
می گفتند با اين مايع ازنظرآنها روغن کاری چرخ آنها . سر شاری نيزبه جيب بزنند

ها و قطعات مختلف ماشين هايی بود که درطلوع سپيده دم ترقيات عصر مکانيک، 
  .هر روزه برتعداد آنها اضافه  می شد

تمام  باآنکه بسياری ازآشنايان، آنهارا مسخره می کردند،اعضای اين گروه نيزمانند
 اين رؤياها، يش بودندودراين رؤياها تحققآغازگران ديگر،تسليم رؤياهای خو

  .عصرنفت:منجربه پايه گذاری عصری بکلی چديد در تاريخ بشريت شد
  

 !تخفيف آالم
  
ريشه های اين گرد همايی وسرمايه گذاری رايک سلسله برخوردهای تصادفی به  

» جرج بيزل«اما  ستون استوارآن اراده و قاطعيت مردی به نام . وجود آورده  بود
ود که به جرأت می توان گفت بيش از هر فرد ديگری درايجاد صنعت نفت سهم و ب

  .نقش داشته است
بيزل با آن صورت کشيده و مسلط و پيشانی گشاده و فراخ خود بر بيننده نوعی 
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درعين حال مردی زيرک به شمارمی رفت که . قدرت روشنفکرانه  تحميل می کرد
ربودن هر فرصتی  در زمينه کسب و کار تجارب زندگی ازاوشخصيتی آماده برای 

  .ساخته بود
سالگی، خود تأمين زندگی  ١٢گردش روز گار، جرج بيزل را ناگزيرساخت از 

با تدريس ونوشتن » دارتماوث« اوضمن تحصيل درکالج. ومعاش را به عهده بگيرد
پس ازپايان تحصيل درآن کالج، مدتی معلم زبانهای . مقاله خرجش را درمی آورد

سی رفت ودرآنجا به کار روزنامه نگاری . ين ويونانی شد، سپس به واشنگتن دیالت
ابتدا نظم يک مدرسه وسپس  سرانجام سرازنيواورلئان درآوردودراين شهر.پرداخت

به آموختن زبانهای  اوقات بيکاری را پيش خود. بازرس مدارس دولتی گرديد
روزی وکيل دعاوی داد تا اختصاص  همچنين تحصيل علم حقوق خارجی ديگرو

نتايج اين زحمات ان شدکه وی به زبانهای فرانسه، اسپانيولی،پرتغالی مسلط . شود
گرديد درحالی که می توانست آلمانی، سانسکريت، يونانی باستان و امروزی، 

  .عبری والتين رابخوبی بخواند و بنويسد
ر راه باز ، دوباره به شمال باز گردد و س١٨۵٣بيماری او را ناگزيرکرد درسال

گشت به زادگاه خود در پنسلوانيای غربی ناظرچيزی درحد جمع آوری روغن با 
روشهای بسيارابتدايی ازطريق کفگيرزدن وکهنه خيساندن درآبهای آن منطقه 

 به ديدار مادرش رفته بود،) نيوهمشاير( اندکی بعد هنگامی که درهانوور.گرديد
 Dartmouth)الج دارتماوثسری به مدرسه ای که درآن تحصيل کرده بودک

College)   زد ودراتاق يکی ازاستادان نگاهش متوجه شيشه ای محتوی نمونۀ  همان
اين شيشه راچند هفته قبل يکی ازفارغ التحصيالن همان .روغن صخره پنسلوانيا شد

کالج دارتماوث،که اينک به عنوان روستا پژشک درپنسلوانيای غربی کار می کرد، 
بيزل می دانست اين روغن به عنوان دارويی محلی . ورده بودبا خود همراه  آ

ومجاز برای انواع بيماريها ازسردرد گرفته تا دندان درد، معالجه تا شنوايی، ورم 
معده، دفع انگل، رومانتيسم، استسقاء و معالجه زخمهای پشت اسب و قاطر مورد 

  .اسستفاده  قرار می گيرد
سرخ « دند که نام سرپوست مشهوری با لقب گذارده بو» سنکا«نام آن را روغن 

بود وتصورمی شد که معجزات اين دارورا همان سرخ پوست به اولين » قبا
يک تهيه کننده روغن سنکا . انسانهای سفيد که پا به  قاره آنان گذاردند آموخته بود

برای تبليغ قدرت معجزه آسا و شفابخش اين دارو از شعری بااين مضمون استفاده 
  .کرد
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. شکوفۀ سالمت وحيات، برای بشريت. مرحم شفابخش، ازچشمه های پنهان طبيعت
ازاعماق چشمه های جادويی، می جوشيد و می خروشد تا رنجهايمان را  تخفيف 

  !دهد و آالم مان را تسکين بخشد
وقتی چشمش در . بيزل می دانست اين مايع لزج، غليظ وسياه، قابل اشتغال است

اين . ونه دارافتاد ناگهان فکری چون برق در مغزش درخشيددارتماوث به شيشه نم
مايع نه تنها می تواند به عنوان يک دارو مفيدافتد، بلکه به صورت منبع تأمين 

او ممکن است بااستفاده »  !آالم جيب تهی او را تسکين بخشد«  روشنايی قادر است
روش آن به ف ازاين دارو،کابوس وحشتناک فقررا پشت سربگذاردوبا اشاعه و

  .عنوان منبع روشنايی ثروتمند گردد
   

اين درک وبرداشت ناگهانی برای هميشه به صورت يک اصل راهنما و اساس 
گرفت،  اعتقادی وی درآمدکه طی شش سال پس ازآن همواره موردآزمايش قرار

آزمايشی که به طور مداوم، نارضايی سرخوردگی، اميد هايش را زير سلطه قرار 
   .می داد

  !شده گم تاداس
  
می توانست به عنوان روشنايی مورد استفاده ) نفت خام( اما آيا واقعا روغن صخره 

  قرار گيرد؟
 اواخر بيزل عالقۀ ديگرسرمايه گذاران گروه خود رابه موضوع جلب کرد ودر 

پرفسورسيليمن استاد دانشگاه ييل را استخدام کردند تا با تجزيه کامل  ١٨۵۴سال 
واص و تواناييهای آنرا، هم از لحاظ منبع روشنايی وهم وسيله ومطالعه مايع، خ

  .روغنکاری ماشين االت  تعيين کند
شايد هدف آنها بيشتراين بود که با گذاردن نام پروفسور عاليقدر دراين پروژه، برای 
آن حيثيت بيشتری کسب کنندوازاين راه سهامی منتشرکرده بفروش  رساند  و 

  .هدف خويش  به دست آورند سرمايۀ کافی برای اجرای
. اگرچنين هدفی داشتند، شخصيتی بهترازاين پروفسور نمی توانستند پيدا کنندد

سيليمن با آن جثه  تنومند وطبع  پرحرارت، فعال وبا شهامت وهمچنين قيافه ای 
شاداب ودوست داشتنی نام بزرگترين  خانواده  قرن نوزدهم  را در زمينه علوم  نيز 

  .برخود داشت
او پسر دانشمندی بود که بنيانگزارعلم شيمی درآمريکا به شمار می رفت وخود  
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نيز يکی از برجسته  ترين دانشمندان عصرخويش  بود که کتب درسی بسيار در 
در نيمه  )Yale University(دانشگاه ييل . زمينه فيزيک و شيمی تأليف کرده بود

سيليمن ها، هم پدروهم پسر، قرن نوزدهم پايتخت علمی آمريکا محسوب می شد و 
  .قلب اين پايتخت  به شمار می رفتند

ً                                اما سيليمن بيشترعالقه مند به مسائل صرفا  علمی بود و درزمينه های عملی که                                         
ازسوی ديگر . پای او را ناگزيربه کسب وکارمی کشيد عالقه کمتری نشان ميداد

 ً                    ا نيازبه درآمدی اضافه درحالی که اعتباروحيثيت علم بسيار زيادبود، سيليمن دائم
حقوقهای دانشگاهی پايين بود واعضای خانواده رو به افزايش می . برحقوقش داشت

ازاين گريزی نداشت جز اينکه هميشه مشاغل مشاورتی را نيز عالوه برکار . رفتند
او برای تعدادی ازمشتريان خود درزمينه های . آکادميک خويش داشته باشد

طرف  از.وط به زمين شناسی وشيمی کارمی کردمطالعات وارزيابيهای مرب
 ديگراز لحاظ عملی نيزدرسرمايه گذاريهای مشاغلی که آينده انها مبهم بود نيز
شرکت می کردومی گفت اگراين مشاغل به موفقيت انجامد وثروتی نصيبش گردد، 
. دريايی از فرصت دراختيارش قرارخواهدگرفت تا آنرا درخدمت علم بگذارد

درباره اين موفقيت های مهم سخت ترديد داشت ومی گفت بنيامين  شوهرخواهرش
     ً                                      ً                  دائما  ازيک شاخه به شاخه ديگر می برد و واقعا  اين روش اوازلحاظ ) پسر(سيليمن 

  .پيشرفت علم درکشورمان، جای نهايت تأسف را دارد
وقتی سيليمن نفت خام را مورد تجزيه قرارداد ، مشتريان جديدش را اميدوار کرد 

درگزارش . باالخره می توانند گزارش مثبت وجالبی از پروفسوردريافت دارندکه 
می توانم  به شما قول بدهم نتيجه آزمايشهای من انتظارات شما : مقدماتی اعالم کرد

                       ً          سه ماه بعد که او تقريبا  به پايان . را در باره ارزش اين مايع برآورده خواهد کرد
. ی اميدوار کننده تر از گزارش قبلی  بودگزارش اوحت. آزمايشهايش نزديک ميشد

موففقيت غيرمنتظره دراستفاده از نفت خام تصفيه شده به « :اوخاطر نشان ساخت
  ».عنوان يک مايع روشنايی  بخش

سرمايه گذاران مشتاقانه درانتظار رسيدن گزارش علمی نهايی بودند، اما ناگهان با 
مبلغی حدود پنج ( سنت ٨دالرو ۵٢۶سيليمن برای آنها . شدند.ضربه بزرگی روبر

باالخره  . حساب باال آورده بود و آنرا مطالبه می کرد) هزاردالربه ارزش امروزی
اين مبلغ را به عنوان پيش قسط به حساب او  از راضی شدمعادل يکصد دالر

صورت حساب . درنيويورک سيتی واريز کنند تا اوسرگرم تهيه گزارش نهايی شود
زمبلغی بود که آنها فکرمی کردند، ازاين رو نتوانستند پول را سيليمن خيلی بيش ا
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هرچه باشد استاد فقط برای . واريز کنند وپروفسوربشدت عصبانی وبرآشفته شد
از اين ! ارضای حس کنجکاوی علمی خويش که روی اين پروژه  کار نکرده بود

     ً       واقعا  هم او . درو خيلی صريح گفت کاررا تعطيل می کند تا آنها  پول را فراهم نماي
نتايج مطالعاتش را به يکی ازدوستانش داد که آنرا درمحل مطمئنی مخفی کند تا 

خودش هم راه سفری به جنوب . روزی که سرمايه گذارها رضايتش را جلب نمايند
کشوررا در پيش گرفت به صورتی که سفارش دهندگان پروژه به آسانی نتوانند 

  .پيدايش کنند
اگرمی خواستند برای شروع کارسرمايه  کافی جمع . ميد شدندسرمايه گذارها ناا 

شروع کردند  اين درو آن . کنند، وجود گزارش نهايی پروفسورضرورت تام داشت
باالخره . در زدن بلکه بتوانند پولی فراهم آورند ولی همه جا تيرشان به سنگ خورد

ظر  پول نقد يکی ازشرکای بيزل ، با وجود آنکه غرغر می کرد که زمانه از ن
حاضرشد پول را به حساب طلب . بسياربد شده و نقدينگی به آسانی به دست نمی آيد

 کار وجه پروفسور در –ونه به حساب مؤسسه آنها  - شخصی خودازسرمايه گذاران
بود دراختيارسرمايه  ١٨۵۵آوريل سال  ١۶سازی کند وگزارش نهايی که تاريخ آن 

ه گذارها گيج و منگ رقم صورت حساب گرچه هنوز سرماي.گزاران قرارگرفت
پروفسوربودند، اما در واقع گنجی به دستشان افتاد که با پولی که پرداختند قابل 

گزارش سيليمن را نمی « : آن طور که يک مورخ سرشناس نوشته است. قياس نبود
توان چيزی کمتر از يک نقطه عطف در تاريخ ايجاد صنايع عظيم نفت جهان تلقی  

  ».کرد
ليمن هرگونه ترديدی را درمورد استفاده های بالقوه جديدی که می شد از نفت سي

او درگزارش به مشتريان خود نوشته بود اين مايع می . خام کرداز بين برده بود
تواند درسطوح مختلف حرارت گذارده شده و ازاين طريق به چندين ماده جديد 

يکی ازاين مواد . شده است تقطير شود که تمامی آنها از کربن وهيدروژن تشکيل
درگزارش سيليمن سپس   چنين . قادراست با کيفيتی بسيارعالی منشأ روشنايی گردد

                  ً                                 از نظرمن داليل کامال  محکم و مستندی وجود دارد که اينک . آقايان« :تأکيد شده بود
کمپانی شما وماده خامی را صاحب شده است که با آن وازراههای ساده ونه چندان 

آنگاه پروفسور که ».می توان محصوالت بسياربا ارزشی توليد کرد پرهزينه،
ازجهت دريافت پول خود نيز رضايتش تأمين گرديده بود در پايان اشاره می کردکه 
    ً                                                              شخصا  حاضراست در پروژه های ديگری که از طرف   آنان ارجاع شود همکاری 

  .نمايد
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بود،که در واقع  ازآن گروه سرمايه گذارکه اينک با گزارشی سيليمن مجهز شده 
می شدبه عنوان تشويق آميز ترين وسيلۀ تبليغ برای جلب سرمايه گذاريهای جديد 

برای جمع آوری سرمايه الزم دچار مشکالت چندانی نگرديد و . استفاده کرد
سهم  از سهام  ٢٠٠خود سيليمن نيز. توانست چند سرمايه گذار ديگررا نيز گردآورد

يل شد خريد و از اين طريق نيز برحيثيت  و اعتبار اين کمپانی جديدی را که تشک
گذاردند، به ميزان  قابل مالحظه » کمپانی نفت صخره پنسلوانيا«کمپانی که نامش را

اما يک سال ونيم ديگرطول کشيد تا اين کميپانی توانست برای برداشتن .ای افزود
  .ئق ايدگام مهم وپرمخاطره بعدی، بر مشکالت وموانعی که وجودداشت فا

( اينکه با مطالعه گزارش نهايی سيليمن، آنها مطمئن بودند که از روغن صخره   
اما آيا روغن . می توان مايع مورد لزوم برای روشنايی را استخراج کرد) نفت خام

صخره به اندازه کافی وجود داشت؟ عده ای عقيده داشتند منبع ايجاد اين ماده فقط  
  .زغال است جوشش از رگه های زير زمينی

اما آياامکان پذيربوديا طريقۀ ابتدايی کفگيرزدن وخيساندن کهنه پاره ها دربرگه ها  
ومردابهای کوچک، اساس صنعت بزرگی را پی ريزی کرد؟ مسأله اصلی و آنچه 
علت وجودی اين سرمايه گذاری را تشکيل می داد اثبات اين نکته بود که 

وجوددارد که استفاده از آن می توان صنعتی  ذخايرکافی وقابل دسترسی از اين ماده 
به راه انداخت و درآمد اين صنعت نيز جوابگوی سرمايه گذاری که در اين راه شده 

  .است خواهد بود
     

 وبدعت قيمت
 

که هنوز در پرده ای ازابهام  –اميدهايی که به ميزان وحجم نفت قابل دسترسی  
افزايش جمعيت . های زمان داشت              ً            بسته شده بودکال  ريشه درنياز–قرارداشت 

وگسترش تحوالت اقتصادی که ناشی ازانقالب صنعتی  بود تقاضای روشنايی 
مصنوعی را بسيار فراتر از چنک انداختن به روغنهای نباتی و حيوانی   می برد 

ً       اگرواقعا  می شد  - که برای قرنها بهترين منبع تأمين روشنايی به حساب می آمد          
غن اسپرم نهنگ صدها سال بود که حد استاندارد برای تأمين قبول کرد از اين رو

بهترين نوع وکيفيت منبع روشنايی محسوب می شد، اما درحالی که تقاضا برای اين 
           ً                                                            روغن مداوما  رو به افزايش داشت، نسل نهنگ های اقيانوس اتالنتيک روز بروزبه 

ً انقراض بيشترمی گذاشت وکشتی های صيد نهنگ مجبوربودند مرتبا   برای صيد آن                                                          
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را دور بزنند » هورن« تا جائی که حتی دماغه   - بيشتر در اقيانوس فرو روند
برای صيادان نهنگ اين . وخود را تا سواحل دور دست اقيانوس آرام برسانند

به حساب می آمد، چه با اين ترتيب هر روزه قيمت ها نيز » عصر طاليی«دوران 
ً                       ه مطلقا  عصر طاليی نبود، چون می افزايش می يافت، اما برای مصرف کنند        

دانستند برای هر گالن از اين روغن بايد دو دالر و پنجاه سنت پول بپردازند، قيميتی 
البته مايعات روشنايی دهنده ديگری نيزبه . که مسلم بود ازاين هم باالترخواهد رفت

ايين تمام آنها نسبت  به روغن نهنگ کيفيت بسيارپ! بازارآمده بود، ولی افسوس 
بودکه از سقزبه » کامفن« جديد ازهمه رايج تر درميان اين مايعات. تری داشتند

دست می آمد وروشنايی رضايت بخشی از آن سطع می شد، اما اين نقطه ضعف 
بزرگ را داشت که بشدت قابل اشتغال بود واين احساس نامطبوع وحشت را ايجاد 

همچنين گاز شهری رايج . ندمی کرد که ممکن است خانه مصرف کننده را منفجرک
شده بود که از تقطير زغال سنگ به دست می آمد و برای تأمين روشنايی ازطريق 
لوله کشی به چراغهای خيابانها وخانه های گروهی ازمردم طبقات مرفه و متوسط 
درحومه شهرها می رسيد، اما قيمت اين گاز  بسيارباال بود، ازاين رو نياز جدی و 

                       ً                                    مايعی قابل اتکا و نسبتا  ارزان، برای تأمين روشنايی احساس می روز افزونی به 
.  روغنکاری . البته عالوه برروشنايی، يک نياز تازه نيزبه وجود آمده بود.  شد

پيشرفتهای به دست آمده در زمينه توليدات محصوالت مکانيکی منجربه ايجاد 
ماشين بخار  مؤسساتی نظيرکارخانه های بزرگ نساجی وچاپخانه هايی که با

کارمی کردندشده بودوديگراين ماشين آالت عظيم را با چربی هايی حيواين نظيرپيه 
 ١٨۵٠و اوايل دهه  ١٨۴٠دراواخردهه . خوک غيره نمی شد روغنکاری کرد

کوششهای مقدماتی برای پاسخگويی به اين نيازمنديها آغاز شده بود که نتيجه آن 
 هيدرو زغال وديگر اشين آالت ازاستخراج روغن چراغ وچربی روغنکاری م

گروهی ازعناصرفعال پرجنب وجوش، هم دربريتانيا وهم دراياالت . کربنها بود
متحد دست به انجام تحقيقات دامنه داری زده و به دقت مشخصات نيازهای بازارها 
وطرق پيشرفت تکنولوژيک امرتصفيه وتقطيررا در اين زمينه  دنبال ميکردند 

  .  ً                                    دا  زيربنای صنايع عظيم نفت را تشکيل دادوهمين تحقيقات بع
که به علتی دردادگاه نظامی » تاماس کوچران«يک دريا ساالرانگليسی به نام

محکوم واز نيروی دريای آن کشور اخراج شده وگفته می شد درست نمونه تيپی 
خود ساخته بود به اين » دن ژوآن« ف انگليسی از.بود که لرد بايرون شاعرمعرو

د که مزايای بالقوه اسفالت را مورد مطالعه قراردهد و برای تأمين روشنايی فکر افتا



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٧                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

مالکيت يک منبع  او برای انجام اين منظور. به توسعه وتکميل اين ماده بپردازد
«  بزرگ قير را نيز در ترينيداد به دست  آورد و مدتی يا يک کانادايی به نام 

گنسرعالوه براين سعی کرد از . ختدراين زمينه  به همکاری پردا»ابراهام گنسر
طريق صدوراسب به هندغربی،کمکی برای فعاليت  های مالی که در زمينه اسفالت 
با گوچران آغاز کرده بودتأمين کند، اما پس از آنکه دوبارکشتی های حامل اسبهای 

« او دراقيانوس درهم شکسته شد، همه چيز را رها کرد وبه دانشکده بيمارستان
پس ازمدتی ازآنجا هم . ندن رفت تا به تحصيل پزشکی درآنجا بپردازددر ل»  گای

 رشته داده به عنوان زمين شناس در تغيير سرخوردودوباره به کانادابازگشت و باز
اوتوانست طريقه يا برای استخراج نفت .مشغول به کارشد »نيوبرانسويک«

نام اين . ی داشتازاسفالت ومواد مشابه کشف کند که مصرف استفاده برای روشناي
به معنای موم و   lionو  Krosگذاشت که ازدوکلمه يونانی» کروزن« محصول را

را هم به آن افزود تا محصولش از  ereروغن گرفته بودوبا ترکيب اين دوکلمه 
  .باشد که گوش  مردم به آن آشنايی  داشت» کامفن« لحاظ تلفظ  تلفظ  شبيه به 

ً        وی رسما  ازدولت  ١٨۵۴در سال   آمريکا تقاضا کرد امتياز اين محصول  که        
در تأمين روشنايی و موارد ديگر ممکن است مصرف داشته .     ً         شخصا  کشف کرده

او در تقاضا نامه خود . باشد، واسم آنرا نيز کروزن گذارده، به نام  او ثبت شود
  .تأکيد کرده بود که اين محصول نوعی هيدرو کربن مايع است

در نيويورک سيتی » کروزن« س يک کارخانه  توليدگنسر به تأسي١٨۵٩در سال 
مؤسسه . هزار گالن ازاين محصول توليد می کرد ۵کمک کردو کارخانه او روزی
جيمز « در بريتانيا نيز. فعاليت داشت»   بوستون« مشابهی نيز در اين زمينه در 

که ، شيمی دان اسکاتلندی هم درهمين رشته پيشگام تأسيس   پااليشگاهی شد »يانگ
  .با زغال کار می کرد

يک مؤسسه مشابه نيز درفرانسه تأسيس شد که محصول خود را ازسنگ  رس  
  .استخراج می کرد

کمپانی وجود داشت   ٣۴در سراسر اياالت متحد حدود ١٨۵٩بر روی هم در سال  
ً که اين محصول  آنها ساالنه معادل جمعا   ميليون دالر به فروش می رفت  ۵                                   

به بازار عرضه » روغن زغتا« ه را نيزبا نام  ژنريک آن وکروزن به دست آمد
درباره توسعه سريع صنعت روغن زغال سر دبی  يک مجله بازرگانی . می کردند

اين امرثابت می کند با چه سرعتی وتا چه حد متهورانه وفعال، آمريکايی « :نوشت
شود،خودرا ها در هر رشته ای از صنعت که ببينند پول قابل توجهی از آن عايد مي
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بخش کوچکی ازکروزن ازهمان روغن صخره پنسيلوانيا به دست می . داخل ميکنند
آمد که باهمان شيوه های بسيار  ابتدايی تهيه شده و گه گاه خود را  درپااليشگاههای 

  .نيويورک نشان می داد
از لحاظ تاريخی نمی توان گفت که مردم عصرهای گذشته با نفت آشنايی نداشته  

 رنقاط مختلف خاورميانه  ماده  نيمه  سفت و لجن مانندی به نام  قير طبيعی ازد. اند
شکاف ها وترک های زمين به بيرون می تراويدوتاريخ وجود تراوشات به دوران 

شواهدی دردست است که در سه هزار قبل از ميالد مسيح . باستان باز می گردد
» حيت« رين منبع آن درمشهورت. قيرطبيعی دربين النهرين وحود داشته است

که بغداد امروز بر ويرانه (نزديکی  رود فرات، با فاصله ای نه چندان  دوراز بابل 
مورخ مشهور يونانی در قرن اول » ديدور« . قرار داشته است) های آن بنا شده

ميالدی با شورو شوق درباره  صنايع  قير طبيعی دردوران باستان قلمفرسايی می 
درمورد رويدادهای معجزه آسايی که می گويند درکشور بابل « :اومی نويسد. کند

صورت گرفته است هرچند هم که بسياری از آنها را نتوانم باور کنيم، اما در وجود 
بعضی از اين » .مقادير معتنابهی اسفالت که در پيدا شده ترديد نمی توان داشت
خته است می تواند تراوشات طبيعی، همراه با گاز نفت که به صورت مداوم می سو

  .مبنای اعتقادات آتش پرستی در زمانهای بسيار دور درخاورميانه تلقی شود
درخاورميانه باستان قيرطبيعی به صورت يک کاالی تجارتی خريد وفروش ميشد، 

      ً          احتماال  کشتی نوح . که از آن برای ساختن مالط ساختمانی استفاده می کرده اند
 آن زمان برای آنکه در برابر آب نفوذ ناپذيروسبد حضرت موسی، به سبک معمول 

  .گردد، قيراندود شده است
اين قيرطبيعی همچنين درکارهای راهسازی، و به صورتی نه چندان رضايت  

عالوه  براين . بخش، برای ايجاد روشنايی نيز مورد استفاده قرارمی گرفته است
  .قيرطبيعی به عنوان داروموارد استعمال وسيع  داشته است

طبيعی دان معروف رومی درقرن اول ميالدی مواردی ازاستفاده دارويی » پلينی« 
نيز هنوزدرامريکا  مورداستفاده  ١٨۵٠از قيرطبيعی را ذکرمی کند، که دردهه

  .قرار می گرفته است
برای جلوگيری ازخونريزی، مرهم زخم،معالجه بريدگيها، تخفيف «:پلينی می نويسد

جلوگيری  سرفه های مزمن، تنگی نفس، ن درد،معالجه دندا دردهای نقرسی،
وصل عضالت قطع شدن بدن وعالج رومانتيسم وتب ازقير طبيعی  ازاسهال،

عالوه براين برای بيرون کشيدن مژه « :پلينی اضافه می کند» .استفاده می کرده اند
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هايی که داخل چشم رفته و موجب  تيره شدن ديد و نارحتی بيمارمی گرديده نيز 
اما يک استفاده مهم ديگرکه از اين تراوشات » .به قيرطبيعی می شدندمتوسل 

طبيعی به عمل می آمده به آتش کشاندن بوده که در جنگها اثرات عظيم داشته و 
  .         ً                                   گاهی اصوال سرنوشت يک نبرد را تعيين می کرده است

برعرشه کشتی » تروژان« : می نويسد» ايلياد«درحماسه معروف خود»هومر« 
رخود آتشی خاموشی ناپذيرافروخت و با اين حيله درجلوی او جريانی از سريع السي

  .يک شعله عظيم وسرکش به راه افتادکه هيچ چيزنمی توانست آنرو فرو نشاند
وقتی کورش هخامنشی، پادشاه ايران اماده فتح بابل می شد، به او هشداردادند که  

اوپاسخ . روبروشوددرپايتخت ممکن است با مقاومت شديد وجنگهای خيابانی 
ما بدنبال خود مقادير عظيمی  . جواب آنرا باآتش افروزی خواهيم  داد« دادکه

وقتی . قيروالياف کتان داريم که می تواندهمه جا را به سرعت در کام آتش  فرو برد
چنين آتشی افروختيم، آنان که بر بلندی های شهرمقاومت می کنند يا بايد ازپشتهای  

  » .درکام شعله های آتش فرو روند خود بگريزند ويا
مرسوم بوده » آتش يونانی « ازقرن هفتم ميالدی به بعد ميان بيزانسی ها استفاده از

که عناصر آنرا قير وآهک با ترکيب کمی آب تشکيل می داده اند که فرمول اين 
ترکيب آتش از را به عنوان يکی ازاسرار بزرگ دولتی بشدت مکتوم نگاه می 

  .داشته اند
رهبران امپراتوری بيزانس و فرماندهان ارتش آن ازاين ترکيب برای آتش زدن 
کشتی ها استفاده می کرده اندوهمچنين مقاديرکم آنرا برنوک تيرهای سربازان 
قرارمی داده اند تا با پرتاب آن توسط کمان، نتيجه ای نظيرنارنجک های ابتدايی 

ب وحشتناک تراز باروت تلقی می برای قرنها اين ترکيب سالحی به مرات. بگيرند
   .شده است

. می بينيم که استفاده ازنفت تاريخی طوالنی وبس متنوع درخاورميانه داشته است
  .اما رازعجيب اين است که برای قرنها آگاهی ازآن غربی ها ممکن نگرديده است

در چگونگی استفاده ازآن،  اين باشدکه آگاهی ازمنابع اصلی قيرطبيعی و شايددليلش
ورای مرزهای امپراتوری روم باقی مانده وبراثرنبودن ارتباط مستقيم ميانه 

با وجوداين . خاورميانه وغرب،آگاهی ازآن برای غربيان ميسر نگرديده است
 گاليسيا، و هانور دربسياری ازنقاط اروپاازجمله باواريا،سيسل،جلگه رودپو،آلزاس،

الحظه مطاالعه قرار گرفته ازقرون وسطی به بعداين تراوشات طبيعی موردم
  .وانتقال تکنولوژی تصفيه و تقطير آن توسط اعراب به اروپا انجام گرديده است
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به طورعمده اين تکنولژی فقط درزمينه های پزشکی ودارويی مورد توجه 
قرارگرفته وخواص شفابخش آنرا رهبانان وپزشکان اوليه نزد خويش حفظ کرده 

آنکه نگاههای تيزو ژرف بين جرج بيزل براين با وجوداين مدتها قبل از. اند
تراوشات افکنده شود و گزارش علمی بنيامين سليمين تهيه گردد، يک  صنعت نفت 

که به نوبت جزوخاک لهستان (ابتدا در گاليسيی  –بسيار کوچک در اروپای شرقی 
  . وسپس رومانی وجود داشته است) اتريش و روسيه  بوده  - 
با دست زمين را برای به دست آوردن اين تراوشات  طبيعی  دراين مناطق دهقانان 

باکمک » لوف« سپس داروسازی ازشهر. می کندند واز آن کروزن تقطيرمی کردند
يک لوله ساز،چراغ کوچکی اختراع کرد که با کروزنی که به اين ترتيب به دست 

، ديگر کروزن در وين به صورت يک  ١٨۵۴درسال . می آمد بخوبی می سوخت
در گاليسی فروش کروزن  تجارتی پر  ١٨۵٩االی تجارتی درآمده بود ودرسال ک

دهکده شناخته شده وجود داشت که در آنها به همان  ١۵٠رونق به شمارمی رفت و
جمع کل توليد کروزن ١٨۵٩برروی هم درسال . طريق ابتدايی آنرا توليد می کردند

ر گاليسی و رومانی توليد شده                     ً  هزاربشکه شد که عمدتا  د ٣۶درقاره اروپا بالغ بر 
تکنولوژی  اما آنچه بيش ازهرچيزديگر اين صنعت دراروپا شرقی کسرداشت . بود

  .حقاری بود
. گسترش کروزن درامريکا با دومانع عمده مواجه بود ١٨۵٠در سالهای دهه 

نخست آنکه هنوزمنابع  قابل توجهی برای توليد آن پيدا نشده، ودوم  اينکه هنوز 
چراغهای . ه بودند چراغ ارزان قيمتی بسازندکه بتواند با کروزن کار کندنتوانست

موجود با سوخت کروزن دود فراوان ايجادمی کردند که همراه با بوی بسيارتند 
. آنگاه يک نماينده فروش کروزن محصول گاليسی کارمی کند.وزننده ای بود

چراغ  لوله دار آنها براساس  طرحی که داروساز ولوله سازلوف تهيه کرده بودند 
کروزن فروش نيويورکی بالفاصله شروع . مسألۀ دود وبوی  کروزن را حل کرد

گرچه طرح اوليه .به واردکردن اين چراغها مردوبازار بسيارگرمی به دست آورد
اين چراغ بارها موردتجديد نظرقرارگرفت وتغييراتی درجهت بهبود پيدا 

تی را در امريکا تشکيل داد و به حدی کرد،چراغ وينی اساس تجارت چراغهای نف
توسعه  يافت که  وارد کنندگان امريکايی، عالوه بر فروش محلی ، مقاديری  را نيز 

  .پس از وروددوباره  به بازارهای خارحی  صادر می کردند

با اين ترتيب همان زمان که بيزل کمپانی خود را به راه انداخته بود يک نوع نفت،   
بسيار پايين تر به نام کروزن ، راه خود را به بسيياری از خانه ها باز البته با کيفيت 
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کرده وتکنيک مورد لزوم  برای تبديل نفت خام به کروزن نيز از طريق  استخراج 
بعالوه يک نوع چراغ گران . آن از نفت ذغال، ازلحاظ تجارتی پذيرفته  شده بود

ت رضايتبخش می سوخت، قيمت نيزدرآمريکاساخته شد که کروزن درآن به صور
اما آن چيزی که بيزل وديگرهمکارانش درکمپانی نفت صخره پنسلوانيا دنبال آن 
بودندکشف منبع جديدی برای ماده خام آن بودکه جانشين منابع وآنها روغن صخره 

می شد آنرا به قميتی ارزان فروخت و . به مقاديرکافی پيدا می کردند - نفت خام –
زدست محصوالتی  که با تهيه آن خيلی گران تمام می شدو يا بازار نفت چراغ را ا

کندن زمين برای رسيدن به تراوشات طبيعی اين . کيفيت مطلوب نداشت، گرفت
يک هزار وپانصد سال قبل چينی ها برای به دست . منظور را برآورده  نمی کرد

مين ردن نمک دست به حفاری چاههايی زده بودند که تا عمق سه هزارپا درز.آو
اين شيوه به اروپا نفوذ کرد و  ١٨٣٠در حوالی  سالهای دهه . فرو می رفت

  .اروپايی ها از ان تقليد کردند
. ممکن بود اين شيوه برای دستيابی به نمک درامريکا نيز مورد توجه  قرار گيرد

جرج بيزل با اين افکاردرمغزخودهنوزدرجستجو بود تا به طريقی کمپانی خود را 
، برای درامان ماندن ١٨۵۶که يک روز بسيارگرم درنيويورک، به سال راه اندازد 

همان طورکه .پناه گرفت »برادوی«ازتابش اشعه آفتاب زيرسايبان يک داروخانه در
چشمش به يک آگهی افتاد که  زيرسايه ايستاده وبه ويترين داروخانه نگاه می کرد

  ً                 فا  دراين اگهی برای تصاد. در مورد خواص دارويی روغن صخره تبليغ کرده بود
جلب توجه بيشتر، شيوه به دست آوردن روغن صخره رانيزازطريق  برجهای چاه 

  .کنی،نظيربرجهای چاه کنی نمک  نشان داده بودند
با خود گفت  پس برای تهيه دارو واز روغن صخره، از اين طريق، يعنی  شيوه 

اين نگاه  تصادفی با. چاه کنی برای به دست آوردن نمک هم می شوداستفاده کرد
به دنبال نگاههای تصادفی قبلی اودرپنسلوانيای غربی وسپس کالج  –بيزل

ناگهان آخرين قطعه از پروژه ای که مدتها در نظرداشت وصل شد  –دارتمارث
آيا نمی شود ازاين تکنيک برای استخراج  . وهمه چيزآن درمغزش شکل گرفت

  نفت استفاده  کرد؟ 
  .نجام راه ثروتمند شدن جلوی پايش باز شده  بوداگر پاسخ  مثبت بود سرا

 » کمپانی روغن صخره پنسيلوانيا«بصيرت ديزل،وپس ازاوهمکارانش در بينش و
                                               ً                          دراين بودکه تکنيک  استخراج نمک ازچاه را مستقيما  درمورد نفت به کار بستند، 

ای يعنی به جای آن که زمين رابکنند تا به نفت خام برسند، سيستم حفاری را بر
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نقاط مختلف  گروهی ديگرنيز در. البته آنها تنها نبودند. رسيدن به آن به کارگرفتند
تفاوت دراين بود که يزل وهمکارانش . همين نظريه رادشتند)کانادا( امريکا وانتاريو

شان بود وبا  گزارش پروفسورسيليمن دراختيار.برای حرکت فوری آماده بودند
با وجود اين هنوزآنها را .  فی هم جمع کرده  بودنداستفاده از اين گزارش سرمايه کا

  .خيلی جدی نمی گرفتند
بانکداردرباره نظريه حفاری برای استخراج نفت بحث می » جيمزتاونزند« وقتی

اوه، « :او را دست می انداختند ومی گفتند» نيوهيون« کرد،بسياری ازرفقايش در
ان طورکه به وسيله تلمبه می خواهی ازعمق زمين نفت بيرون بکشی؟هم. تاونزند

آب رااززمين بيرون می آورند، نفت راهم به همين شيوه می خواهی با تلمبه خارج 
  » .تو ديوانه شده ای! کنی؟  عجب مزخرفاتی 

آنها نياززمانه و فرصتی را که به . اما سرمايه گذاران مصمم بودند پيش بروند 
مهم ديگر واجرای اين پروژه چنگشان افتاده بود درک می کردند، اما يک مسأله 

  جنون آميزرابايد به چه کسی محول کرد؟
 

 !سرهنگ؟
  

 ) Edwin Laurentine Drake» دريک. ادوين لی« نامزد آنها برای اجرای پروژه،
29. März 1819 - 8. November 1880 ( نامی بودوانتخاب او نيز عمدتا  تصادفی        ً                             

ً                     صورت  گرفت، چه مسلما  برای انجام اين وظيفه هيچ خصوصيت برجسته و                      
مردی بود همه  کاره هيچ کاره که گاهی به عنوان بازرس راه آهن . ممتازی نداشت
درآن زمان به علت بيماری بيکار  شده و با دخترش درهتل قديمی . فعاليت می کرد

  .در نيوهيون به سرمی برد» تانتين« 
ً                                                تصادفا  جيمز تاونزند، بانکدارهمين شهر نيزدرهمان هتل رحل اقامت افکنده بود        

هتل تانتين ازآن نوع  هتل های پاتوق آدمهای بيکار و پرگو محسوب می شد که هر 
به مبادله اخبارمی پرداختند ، وقت می گذراندند وخود را . روزجمع می شدند
ساله بود که رفتاری بسيار  ٣٨         ً              جمع، کامال  مناسب اين مرد.سرگرم می کردند

                             ً        اج داشت، وکاری هم جزاين ظاهرا  ازدستش دوستانه وطبيعی خوش گذران وور
  .ساخته نبود

ازاين روشبها درجمع دوستان ظاهرمی شدوبا نقل داستانهای از زندگی متنوع  
  .خويش رفقايش را سرگرم می کرد
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در يک ذهنی زنده و فعال داشت وداستانهايش قصه هايی دراماتيک ومبالغه 
  .رمان ماجرا را بازی می کردآميزبود که درآنهاهميشه خود وی نقش اصلی وقه

تاونزند ابتدا اورا تشويق کردچند سهمی ازکمپانی روغن صخره پنسسيلوانا را 
             ً                                                              بخرد،چه غالبا  گفتگوهای آنها درباره اين سرمايه گذاری دور می زد و سرانجام هم 
تصميم گرفت دريک در يک رادراين کمپانی برای شرکت در پروژه حفاری 

  .استخدام کند
آن زمان بيکاربود، بنابراين عالوه براينکه آمادگی داشت او را به در يک در

مأموريتی بفرستند، به عنوان يک بازرس راه آهن کارت مسافرت مجانی با قطار 
نيز دراختيارداشت و اين خود برای  شرکتی که در وضع  مالی مساعدی  نبود و 

  .به حساب  می آمد   آينده  سرمايه گذاری آن نيزمبهم به نظر می رسيد، امتيازی
عالوه برا ين در يک يک اميتازچشم گير شخصی نيز داشت، به  اين ترتيب  که 
آدمی  بسيار لجوج، سر سخت و پی گيربود،و درکاری که شرکت می رفت انجام  

  .دهد، اين خصوصيت امتياز برجسته و مسلمی بود
رد که  اقدام حساب تصميم تاونزند به اعزام دريک  به پنسيلوانيا، درعمل ثابت ک

اوبا توجه  به اوضاع واحوال محل و روحيه ساکنان  آن . دوشده و پرارزشی  ب
دريک به منطقه . ال. ناحيۀ عقق مانده، از قبل چندين تلگراف به عنوان سرهنگ ای

ً                  با اين ترتيب درحالی که دريک مطلقا  درزندگی خود کارير. مخابره کرد نظامی                                   
اعزامی خود، پيش  برای مأمور»سرهنگ«نواننداشت، بانکدارزيرک يک ع

. ال.ای »چناب سرهنگ«وقتی.حيله کارگرافتاد.ازآنکه واردمحل شود،جعل کرد
، پس ازيک سفر طوالنی وخسته کننده، در ١٨۵٧دريک، درتاريخ دسامبرسال 

ميان دريايی از گل والی، سواربريک واکن پستی که هرهفته دوباراز آن ناحيه 
 - شد Titusville» تيتوسويل« دهکده کوچکتر،فقيروعقب مانده وارد عبورمی کرد

ودرتپه های شمال شرقی پنسلوانيا، در گوشه ای  . نفرجمعيت داشت ١٢۵که تنها 
  .مورد استقبال بسيار گرم و محبت آميزی  قرار گرفت –دور افتاده  قرارگرفته بود 

ً             ما  تا خرخره به منطقه تيتو سويل، يک مرکز تهيه الوار بود و ساکنان آن عمو     
 همه فکر می کردند پس ازآنکه الوارهای محلی. کمپانی الوار محل بدهکاربودند

   و تمامی آثار خود دهکده  بين برود،  از  آن   بر اثر قطع  مداوم درختهای بکلی، 
زندگی نيز از آن رخت برخواهد بست و بکلی به صورت منطقه ای  متروک و 

  .وحشی  درخواهد آمد
   ن وظيفه دريک آن بود که ازمنطقه ای که تصور می رفت ذخايرنفت خام  درنخستي
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سپس به .                                                 ً         آن قرارداشته  باشد بازديد وحدود حوزه کار را کامال  مشخص کند
نيوهيون بازگشت، درحالی که بيش ازهميشه  دراجرای وظيفه خويش، يعنی 

تو گزارش  داد من .  ت، مصمم به نظرمی رسيدحفاری برای به دست آوردن نف
اگربه همان طريق حفاری چاه برای به دست . تصميم قطعی خودم را گرفته ام

آوردن  نمک  در اين منطقه اقدام کنيم، به مقادير عظيمی ازنفت خام دست خواهيم 
يافت وهمچنين بايد اعام کنم  اين امری استکه فقط ازعهده من بر آيد و من آنرا 

امابه اين موضوع نيز ضمن سفرخود بر خورد کردم که هيچيک . انجام خواهم داد
ازاهالی  محل که با آنها گفتگوهای مفصل  داشتم، با نظر من موافق نيستند 
وميگويند روغن صخره را فقط ازطريق کندن ذخاير زير زمينی زغال و يا بستر 

  .رگه های زغال سن می توان  به دست آورد
حرفها نمی توانست دريک لجوج و سرسخت را از اجرای وظيفۀ خود البته اين 

برای آغاز کار به  ١٨۵٨اودربهارسال . مأيوس کند وتزتزلی دراو به وجود آورد
کمپانی « دراين مدت سرمايه گذاران، يک کمپانی جديد به نام. تيتوسويل بازگشت

کمپانی درمحل تشکيل داده و دريک را نيزبه عنوان نماينده  کل » روغن سنکا
» اويل کريک« دريک کارخودرا ازناحيه ای درحدودسه کيلومتری.برگزيده بودند

دراين مزرعه يک چشمه وجود داشت که . درتيتوسويل، از مزرعه ای آغازکرد
اهالی محل با همان شيوه های قديمی روزی سه تا شش گالن روغن صخره به دست  

  .می آورد
به « :سويل سرگرم فعاليت بود به تاونزند نوشتدر يک پس ازچند ماه که درتيتو 

طورقطع تصميم گرفته ام  شيوه کندن زمين يا دست را کناربگذارم چه عمل ثابت 
اما در همين نامه ازبانکدار نيوهيونی » .شده حفاری، حتی ارزنتر هم  تمام می شود

انجام                  ً     اگربخواهيم واقعا  کاری« :او نوشت. تقاضای ارسال فوری پول بيشتری کرد
اينجا   پول چيز .         ً                مرا فورا  درجريان بگذاريد... شود، وجود پول ضروری است

ً           واقعا  کميابی است دالر برايش  پس ازمدتی تأخيرنيزباالخره تاونزندمبلغ يکهزار».     
فرستاد و دريک  تصميم گرفت با اين پول، اگربخواهد به پيشرفت فوری دست يابد 

  .خدام کندبايد عده ای ازحفاران نمک  را سات
ً                        حفاران نمک عموما  شهرت بدی درمصرف فراوان .اما دراينجا اشکالی پيش آمد                 

ً                                              ويسکی داشتند وغالبا  مست بودند، درحالی که در يک اصرار داشت يک عده                     
ازاين رو تصميم گرفت به . کارگر درست حسابی وقابل اعتماد دراختيارداشته باشد

به اين ترتيب  که درمقابل حفريک  جای پرداخت حقوق سيستم دستمزد برقرارکند،
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اولين دونفر که به اين ترتيب استخدام کرد خيلی زود . يک دالربپردازد) پا( فوت
واقع مطلب اين بودگرچه رويشان نمی شد . ناپديد شدند ويا تقاضای استعفا کردند

دريک خيلی !صريح جلوی دريک بگويند، اما همه خيال می کردند اوديوانه است
شداولين سال اودرتيتوسويل گذشته، درحالی که اوچيزی ندارد به  زود متوجه

. ازآن گذشته زمستان وحشتناک نيزدرپيش است.اربابان خوددرمقابل نشان دهد
ازاين روتمام تالش خود را به کار برد که يک ماشين بخارنصب کند تا باستفاده از 

گذاران نيز  در اين ميان سرمايه. قدرت آن قدری کارحفاری راسريع ترکند
سرانجام در بهار سال .                ً                                      درنيوهيون مرتبا  غرغر می کردند و درانتظار نتيجه  بودند

. ويليا ا« آهنگری به نام. دريک تيم حفاری مطلوب خود را پيدا کرد ١٨۵٩
معروف بود، به اتفاق دو فرزندش   قبول کردن » عمو بيل اسميت« که به » اسميت

آنچه بايد انجام دهد کم وبيش اطالعاتی داشتش، چه اسميت در باره . با او کار کند
خود  افزارهای الزم برای حفاران چاههای نمک می ساخت واينک اين تيم کوچک 
. شروع کرد که وسايل وتحيهيزات الزم را برای پيشرفت کار جمع آوری کند
. فرض آنها اين بودکه حداکثربايد چند صد پا چاه  را داخل زمين پايين ببرند

خيلی آهسته پيش می رفت ودرنيوهيون سرمايه گذاران ازعدم پيشرفت  و کندی  کار
با . کارها رو بروز ناراضی تر می شدند و شکيبايی خود را بيشتر ازدست می داند

به هيچ قيمتی حاضر نبود وا . وجود اين دريک محکم به برنامه خود چسبيده  بود
ران، تنها  تاونزند باقی ماند که هنوز کاربه جايی رسيد که درميان سرمايه گذا. بدهد

به امکان موفقيت برنامه اميدواربود و وقتی پول صندوق کمپانی تمام شد،ازجيب 
اما باالخره اوهم مأيوس شد و . خود صورت حسابهای دريک را می پرداخت

روزی با ناميدی کامل آخرين حواله را برای دريک فرستاد وبه اودستورداد با ان 
 .گردد يش را تسويه کرده،عمليات را تعطيل نمايد وبه نيوهيون بازپول حسابها

  .بود ١٨۵٩حاالاواخرماه اوت سال 
، درحالی که هنوز حواله پول ونامه مربوط به ١٨۵٩ماه سال  ٢٧بعد ازظهرشنبه 

پايی زمين مته حفاری به  ۶٩تعطيل کارگاه به دست دريک نرسيده بود، درعمق 
درهمين جا کاررا متوقف . سانتيمتر پايين تررفت ١۵شکاافی رسيد، سپس حدود

. کردندتا آنروزعصرو فردايش را که يکشنبه بود تعطيل داشته به استراحت پردازند
با وچود تعطيل فردای آن روزعموبيلی سری به منطقه حفاری زد تا نگاهی به چاه 

دمايۀ تيره او سرش راداخل لوله حفاری که پايين رفته بود کرد وناگهان دي. بيندازد
اوبا ريسمان سطلی را پايين . است رنگ وغلظی روی سطح آب، ته چاه، شناور



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٧                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

  . انداخت تا نمونه ای از اين مايع  تيره را باال آورده وتماشا کند
روز . به محض آنکه مايع را با دست وبينی آزمايش کرد دچار هيجانی شديد شد

اضر شد، ديد عمو بيلی و صبح  که دريک طبق معمول سرکارح)  فردا( دوشنبه 
تشو و بشکه های سدو پسرش درکنار رديف پايان ناپذيری از تغارها، لگن های ش

مختلفی که کنارهم چيده شده ايستاده و سرگرم محافظت ازانها  هستند و درحالی  که 
    ً                           فورا  يک تلمبه دستی برداشت و به . تام اين ظروف عجيب مملو ازنفت خام است

                                          ً       ميان شگفتی سه نفراعضای تيم حفاری خود، شخصا  مشغول  سراغ چاه رفت و در
خارج کردن نفت با  تلمبه شد که خيلی سريع تراز سلطهای  دستی اين کار را انجام 

همان روزحواله  پول تاونزند با نامه ای که درآن دستور توقف کار را داده  . می داد
ستش می رسيد شايد اين اگر يک هفته قبل اين پول ونامه به د. بود به دستش رسيد

سر سختی دريک ثمراتش را به بار آورده و .کار را می کرد، اما حاال ديگرنه
کشاورزان اطراف اويل کريک که خبردارشدند . درست بموقع اوبه نفت رسيده بود

يانکی « :درحالی که فرياد می زدند. دوان دوان خود را به دهکده تيتوسويل رساندند
سرعت  برق و باد درمناطق اطراف پيچيده و هجوم ديوانه  خبربه» !نفت پيدا کرد

همه می خواستند آنجا قطعه زمينی بخرند وبه .وار جمعيت به آن منطقه شروع شد
جمعيت ده محقر تيتوسويل يکشنبه دوبرابرشد وقيمت .تهيه وسايل حفاری  بپردازند

 .زمين به صورتی سرسام آورباال ررفت
موفقيت مالی به همراه نياورد، بلکه مشکالت جديد  باوجود اين، موفقيت درحفاری

اين سئوال مطرح بود که دريک وعمو بيلی با سرازير شدن سيل . خود را نشان داد
نفت چه می خواهند بکنند؟ آنها برای جا دادن اين سيل عظيم نفت خام هرچه بشکه 

شروع  خالی ويسکی درآن مناطق يافت ميشدخريدند وچون ديگر بشکه پيدا نمی شد
بدبختانه درميانه اين هنگامه شبی شعله . به ساختن خمره ها و تقارهای چوبی کردند

ای ازيک فانوس،با گازی که ازچاه متصاعد می شد برخورد کرد وتمام منطقه ای 
سراسرناحيه درکام .را که آنها  تبديل به انبارنفت های خام کرده بودند منفجرکرد

اطراف آن ناحيه چاه های ديگری زده  ک درمع ذل.آتشی خاموش نشدنی فرورفت
کاربه جايی رسيد که توليد از .  می شد وهمچنان سيل نفت را سرازير می کردند

با اختراع روش حفاری برای به دست . تقاضا  پيشی گرفت وقيمت ها سقوط کرد
مسأله مهم ترپيدا کردن . آوردن نفت خام، ديکر مسأله روز کمبود اين ماده نبود

ای  ويسکی برای جادادن آن بودکه قيمت هربشکه خالی به دو برابرقيمت بشکه ه
  .محتويات آن، يعنی روغن  صخره  يا نفت خام رسيده بود
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 عصر روشنايی

  
برای کمپانی نفت صخره پنسيلوانيا، زمان درازی طول نکشيدتا ازطريق تصفيه  

کيفيت عالی اين . اين نفت و تبديل آن به کروزن راه خود را به بازارپيدا کند
 کمترازيک سال پس ازاکتشاف نفت توسط دريک،. محصول جديدخودنشان دادد

آنها که . است اين روشنايی عصر« :نويسنده کتاب راهنمای نفت درامريکا نوشت
خود سوخت آن وروشنايی راکه ساطع می کند  نديده اند می توانند مطمئن 

يک تربه روشنايی واضح، مهتاب نيست،بلکه چيزی نزد باشندچيزی شبيه به
نيرومندودرخشان روز است که دربرابرآن تاريکی راهی جزعقب نشينی 

                                                 ً                ازاين نفت خام نوری می درخشد که نورانی ترين و ضمنا  ارزانترين منبع ...ندارد
که هم  روشنايی را که  تاکنون بشردر اختيار داشته و می توان به دست آوردنوری

دگان است وهم جمهوريخوان ودمکراتها می توانند مناسب بارکهای سالطين وشاهزا
  ».ازآن بهره مند شوند

جرج بيزل، مشوق والهام بخش اصلی اين ابداع بزرگ، درميان نخستين  کسانی  
ً                  بود که خود شخصا  عازم تيتو سويل شد او صدها هزار دالر پول، با عوايد به .                

اجاره دادن مزارع دست آمده ازطريق فروش اين نفت را بی پرئا به خريدن و 
در اينجا « اطراف اويل کريک اختصاص داد وبيزل درنامه ای به همسرش نوشتک

به ... من با هيجانی روبروهستيم  که آنرا با هيچ چيز ديگر نمی توان مقايسه کرد
به ...                                                         ً               نظر می رسد تمام جمعيت عظيمی که اينجا گرد آمده اند تقريبا  ديوانه شده اند

گويی تمام مردم منطق غربی دراينجا اجتماع . جانی نبوده امعمرم شاهد چنين هي
کرده و قيمت های گيج  کننده ای  برای زمينهايی که در مجااورت مناطق نفتی 

مدت شش سال  تمام طول کشيده بود تا بيزل به اينجا » . قرارگرفته پيشنهاد می کنند
می ساخت که چنين   برسد و فراز و نشيب ها ی اين سفر طوالتی او را مستحق اين

  .عکس  العمل نشان دهد
حال من بسيارخوب است اما بشدت خسته وکوفته « :نامه اش چنين ادامه می دهد

ما برای رسيدن به چنين  مرحله ای روز گاربسياربسياربه سختی راپشت سر . هستم
 ...اما چشم  اندازی که در برابر مان اينک قراردارد، بسياراميدبخش است...گذارديم

  ».بايد ازاين چشم انداز ثروت عظمی  به دست آوريم
ودر ميان احساسات متضادی که او را تحت . در واقع هم بيزل خيلی ثروتمند شد
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سلطه قرارداده بود، ازجمله نوعی احساسات بشردوستانه، در نظرگرفت  پول 
همان کالجی که درآن تحصيل .ايجادوزرشگاهی را برای کالج دارتماوث بپردازد

ده و روزی همانجا چشمش برای نخستين بار به شيشه ای از روغن صخره افتاد کر
  .که الهام بخش  او در ايجاد  اين ثروت  گرديد

سال رنجی که اودرراه بنيانگذاری اين صنعت عظيم  ۶بيزل اصرار ورزيدبه نشانه 
و زمين  ۶اين رقم . زمين مخصوص بولينگ داشته باشد ۶برده بود ورزشگاه بايد 

سالی که در اين کالج تحصيل می  ۶درتمام مدت. ولينگ معنای ديگری نيز داشتب
کرد، به خاطرعالقه شديدی که به اين بازی داشت، ناگزيرتنبيه های انضباطی 

  !زيادی را ينزبه خاطر افراط  دربازی  بولينگ تحمل  کرده بود
ن مردان نفتی نام وشهرت من در ميا« :در آخرين سالهای حيات خود بيزل گفته بود

اين قاره از يک سرآن تاسرديگر، هميشه مرادف وهمزاد با نام نفت ودر واقع به 
  ».نوعی نام خودمانی صنعت نفت است

جيمز تاونزند، بانکداری که از لحاظ مالی دراين ميان بزرگترين ريسک را کرده 
ودرنامه ا. بود ازاعتبارو شهرتی که فکر می کرد استحقاق  آنرا داردبرخوردار نشد

تمامی طرح پيشنهاد من بود و اين نظريات منن بود که « :ای به تلخی نوشته بود
جمع آوری  بول و فرستادن  آنرا به محل برای اجرای .   ً                   عمال  بمرحله اجرا در آمد

از روی  خودخواهی  نمی گويم ولی اين بيان واقعيتی  است . طرح من انجام دادم
توسعه صنعت نفت کردم، نکرده بودم اين کار که اگرمن آنچه را به خاطرايجاد و

« :با وجود اين تاونزند در پيان نامه خود می نويسد».در آن زمان انجام نمی شد
تکرار مصيبتی را که دراين راه کشيدم، با تصاحب  ثروتی، هرچقدرهم عظيم 

  .باشدهرگز عوض  نخواهم کرد
ابتدا خود به . تاز نظر دريک دريک که اوضاع هرگز بر وفق مراد پيش نرف

» وال استريت« بعد درمؤسسه ای در. صورت يک خريدار نفت مشغول به کارشد
شريک گرديد که کارش  درزمينه خريد  و فروش سهام نفت بود و از اين نظر يک 
          ً                                                         مؤسسه کامال  تخصصی محسوب می شد اما در يک آدمی  آينده نگر و مآل انديش 

معامله گر به حساب  آورد و هروقت پای             ً                در واقع اصال  نمی شد او را يک. نبود
مسائل بازرگانی  و کسب و کار  پيش می آمد،  روش  او به نوعی  قمار باز بيشتر 

او تمام  پولی را که  داشت از دست داد و بعد  ١٨۶۶در سال . شباهت  داشت
. صورت شخصی  نيمه بيماردرآمد که از درد رنج می برد  و درفقر  می زيست

اگر  در سينه  تو قطره ای از « :ان به يکی ازدوستانش  نوشتدر همين زم
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شيرانسانيت هنوز وجود دارد ويا اندکی مهربانی هنوز می توانی نسبت  به من 
من غمگينانه در انتظار وصول   . وخانواده ام احساس  کنی، قدری پول برايم بفرست

انيا در يلولتی پنسدولت ايا١٨٧٣سرانجام در سال  » .آن هستم وزمين گير شده ام
مادام العمر درحق او برقرار  را برابرخدماتی که انجام داده بودمقرری  کوچکی

کرد که درسالهای پايانی عمرش اندکی ازفشار مشکالت مالی او کاست، گوانکه 
  .نتوانست نتوانست دردهای جسمانی اش را تخفيف دهد

. يخ حفظ و تثبيت کنددراواخرعمردريک تصميم گفت که الاقل جای خود را درتار
من ادعا می کنم تلمبه حفاری را اختراع کردم «:              ً               ازاين رو مؤکدا   چنين اعالم کرد

بدون ای تلمبه هيچکس نمی توانست به نفت برسد، ولو به انتها . وآنرا به کاربردم
وهمچنين ادعا می . اعماق زمينهايی می رسيد که جزآب درآن چيزی  يافت نميشد

امروزهم حاضرم  . که اولين چاه نفت را درقاره آمريکا زده امکنم من کسی هستم 
اگرمن اين چاه را نزده بودم، تا امروزهم کسی موفق به . محل آن چاه  را نشان دهم

  » .انجام   اين کار نشده بود
  

 درخشش اولين
  

خورداری  درواقع وقتی دريک ازطريق حفاری مسأله مهم دردسترس بودن وبر
                  ً                                       خام را حل کرد، قبال  عناصر اساسی ديگر نظير تصفيه، تجربه با  ازمنابع کافی نفت

کروزن وهمچنين نوچراغهای مناسب برای استفاده ازاين ماده درتأمين روشنايی  
حل شده بود و دسنرسی به منابع کافی، آخرين شرط الزم برای ايجاد اين صنعت 

  .جديد به معنای  واقعی کلمه بود
را به » شب« اگهان بشريت اين امکان را يافت که با حصول به اين دسترسی، ن

کشف انجام  شده توسط دری، درمدت . مع ذالک هنوز اول کار بود. عقب براند
مناسب می دانست برای جمعيت جهان تجهيز و قدرت الزم را به ميراث گذارد، 
نقش اصلی را در ظهوروسقوط ملت ها وامپراتوريهابازی کند وبه عامل اساسی 

                                ً           اما تمام اينها البته بايستی بعدا  وهريک  به . بنيادين اجتماع انسانی تبديل شوددرتغيير
  .موقع  خود  به وقوع  پيوندد

تمام . آنچه بالفاصله پس از کشف دريک حادث  شد، جاری شدن سيل طال بود
ساختمانها و آپارتمانهای  دره باريک اويل کريک به سرعت  برق وباد به اجاره 

چاه درآن ٧۵ماه پس ازاين کشف، درحدود ١٧، تنها ١٨۶٠وامبررفت و درماه ن
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منطقه به توليد نفت خام اشتغال داشتند ورديف طوالنی  چاههای  ديگری نيز ديده 
می » چاه خشک« شدند که پس ازحفاری به نفت نرسيده ودراصطالح به آن می

اينک به  تيتوسويل« :درهمان سال نويسنده ای در تشريح اوضاع می نويسد. گفتند
آنها به تبادل .ميعادگاه بيگانگان، فرصت طلبان وخطر کنندگان  تبديل شده است

قيمت ها وسهام می پردازند،زمينها رامی خرند ومی فروشند، عمق، چشم انداز و 
آنهايی که درحال ترک ... بازدهی هر چاهی را گزارش می دهند و غيره و غيره

ن به چشم خود چاهی را ديدم که روزی محل هستند به ديگران می گويند امروزم
فردا داستان به صورت ديگری گزارش می ... بشکه نفت خام توليد می کرد ۵٠
درحقيقت درهيچ کندوی زنبورعسل هنگام حرکت آنان برای پروازدستجمعی .شود

  » .هرگزچنين ازدحام،سروصداو وزوزی  ديده  نشده است
جريان » الپی« ودخانه ای به نامدرانتهای دره بازيک اويل کريک، جايی که ر

قرارداشت که البته نام آنرا ) غله کاران( » کورن پالنتز« داشت شهر کوچکی به نام
به نام سرخ پوست مشهوری که روغن سنکا  رابرای نخستين بار در سالها  قبل به 

تبديل کرده بودند و )  سرخ قبا( » سنکا« عنوان دارو و معرفی کرده بود يعنی 
گذاردند ودرتيتو سويل به صورت » نفت شهر« ام آنرا دو باره تغيير داده اينک ن

  .نام گرفته بود» مناطق نفتی « مرکز سراسر منطقه ای درآمد که اينک 
ساختمان پااليشگاهی که نفت خام را تبديل به کروزن می کرد بسيار ارزان تمام می 

کسانی که  يکی از. تپااليشگاه ديگردرپيتسبورگ فعاليت داش ۵شد درحالی که 
به ديدن اين مناطق آمد  ١٨۶٠درآن ايام کروزن را اززغال تهيه می کرددرسال 

اگر اين صنعت موفق شود، در واقع  « :وپس از اينکه وضع را مشاهده کرد وگفت
  ».صنعت من نابود شده است

، تمام پااليشگاههای تهيه کروزن  از ١٨۶٠تا پايان همان سال سال . اوحق داشت 
طغال  يا  ورشکست شدند، يا صاحبان آن خود بسرعت  تبديل به استخراج  کنندگان  

با وجود  تمام اينها، همه چاههای  نفتی که تا آن روز به توليد رسيده : نفت  گرويدند
بود  ميزان محصولشان متوسط بود وبايستی نفت خام را با تلمبه زدن آنها استخراج 

 .می کردند
تی متۀ حفاران به اولين چاه شناور رسيد، چنان جهشی از آن ، وق١٨۶١در آوريل 

بيرون آمد، که بدون  زحمت تلمبه زنی روزی سه هزار بشکه نفت محصول 
وقتی نفت با فشار ازدهانه آن خارج  شد، گازی که همراه با نفت بيرون می . داشت

اد که براثرآن جهيد با ماده قابل اشتغالی برخوردکرد و ناگهان انفجار مهيبی  روی د
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نفردرجاکشته شدند و ديواری ازحريق به جود آورد که شعله های سرکش آتش ١٩
 گرچه سرو صدای اين حادثه، درگيروداراخبار. آن تا سه روزی زبانه می کشيد

که آغازگرجنگ  - جنوب در»سامتر«وحشت آورهفته گذشته مبنی برآتش زدن قلعه
اعالم کرد  اين حادثه به دنيا گم شد،مع ذالک- داخلی وحشتناک آمريکا بود

  .ذخايرکافی برای ايجاد،توسعه ورشداين صنعت شکوفا وجود دارد
، به سه ١٨۶٠هزار بشکه درسال ۴۵٠توليد در پنسيلوانيای غربی بسرعت از

بازارديگر نمی توانست سرعت جذب . افزايش يافت ١٨۶٢ميلون بشکه درسال 
نگ کند، ازاين رو قيمت هربشکه خود را با اين سرعت حيرت انگيزتوليد هم آه

دالر بود، در ماه  ژوئن همان سال به نيم  ١٠معادل  ١٨۶١نفت خام که در ژانويه 
اما . بسياری ازتوليد کنندگان نابود شدند. سنت رسيد ١٠دالر و در پايان سال به فقط 

اين ارزانی فوق العاده قيمت موجب شد نفت پنسيلوانيا دربازارها به يک پيروزی 
ريع وقطعی نايل شود وبه آسانی مصرف کنندگان رابه سوی خود بکشد وبه س

 آنگاه تقاضا و. حيات نفت زغال و ديگرمنافع روشنايی برای هميشه پايان دهد
دو باره قيمت ها ابتدا به دالر  ١٨۶٢درپايان سال . عرضه بتدريج هم آهنگ شدند

  .درهر بشکه رسيد دالر ٧/  ٢۵به  ١٨۶٣برای هر بشکه و سپس در سپتامبر 
« با وجود تکانهای شديد قيمت ها، داستانهای به دست آوردن ثروتهای کالن در 

يک چاه نفت معروف در آن منطقه درکمتر . همچنان بر سرزبانها بود» مناطق نفتی
از دو سال توانسته بود در مقابل هريک دالری  که برای ايجاد  آن سرمايه گذاری 

  )٩!(ود خالص  بياوردهزاردالر س ١۵شده بود، 
جنگ داخلی با تمام شت وحدت خود، نه تنها براين شکوفايی ودرخشش درصنعت نفت 

چه  براثرجنگ جلوی ورود .لطمه ای نزد، بلکه برعکس به توسعه آن کمک نيز کرد
قير طبيعی از جنوب را گرفتندواين امرموجب کمبود شديد کامفن شده بود  که از آن به 

نفت منابع . ابع مهم و ارزان تأمين روشنايی  محسوب می شددست می آمد وازمن
               ً       ً                                                         پنسيلوانيا فورا  اين خال  را پرکرد و بازارهای شمال مملواز کروزن به دست آمده ازاين 
نفت شد، در حالی که اگر جنگ روی نمی داد و واردات قير طبيعی  قطعی نمی شد، 

  .ی پنسيلوانيا درآيدامکان نداشت بازاريا چنين سرعتی به تصرف منابع نفت
وقتی . اما جنگ برای صنايع نفت استفاده ای ازاين مهمتررا هم امکان پذيرساخت

امريکايی شمالی ديگرنمی تواسنت ازمنافع صادرات پنبه، که .جنوب شکست خورد
يکی از مهم ترين منابع به دست آوردن ارزهای خارجی بود بهره مند شود، ازاين 

 م را به عنوان جانشين  پنبه ازدست رفته جنوب آغازرو بيدرنگ صادرات نفت خا
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کرد واين امربخوبی توانست زيان از دست رفتن مزارع پنبه دراياالت جنوبی را 
  .جبران کند واز اين طريق حتی بيش از گذشته ارز خارجی به دست آمد

 سر»  مناطق  نفتی « هزارتن از جنگجويان قديمی راکه ديگرکاری نداشتند به 
ردتازندگی معمولی خودرا دوباره آغازکنند وازاين درخشش وشکوفايی تازه ازيرک

 ١٣/  ٧۵توأم با خطر، که همراه با افزايش خيره کننده قيمت هربشکه نفت خام به 
 دالردرهربشکه، درهردهاتی آب می انداخت کوشش نمايدثروت مورد انتظار

 حل غربی امريکا،اثرات اين هجوم جنون آاميزدرسراسرسوا.خودرابه دست آورد
 وصدها کمپانی جديد نفتی هرگوشه چون قارچ سربر ازباال تا پايين احساس می شد

کاربه جايی رسيدکه جا برای تشکيل دفاترو شرکتهای نفتی شهری به . آورده بودند
وسعت نيويورک وبويژه درمراکر تجارتی آن ناياب شد و سهام اين کمپانيهابا چنان 

که به طورمثال يک کمپانی  فقط ظرف چهارساعت سرعتی به فروش می رفت 
يک بانکدار . ساعت تمام اوراق سهامی را که منتشرکرده بود به فروش می رساند

انگليسی از اين موضوع  به حيرت افتاده بود که چگونه صدها هزار کارگرمحتاط 
 مختصرولی ومآل انديش يکباره  اندوخته های خود را دربانک ها، که به آنان سود

اوراق سهام شرکتهای  مطمئنی تعلق ميگرفت،خارج کرده وآنرابه مصرف خريد
به صاحبان اين سهام می  پرداخت منافع هنگفتی را نفتی ميرسانند که نويد

نيويورک ازاين هجوم جنون  بيش از سی نيز.دی .واشنگتن پايتخت آمريکا،.دادند
    ً                    بعدا  يکی ازسرمايه داران که   –کنگره عضو »جيمزگارفيلد«.آسا درامان نمانده بود

به يک فروشنده  - رسيد اصلی صنايع نفت شد، وسپس به رياست جمهوری امريکا
                                                                           ً اجاره نامه های نفتی گزارش داد مسأله نفت را با تعدادی ازنمايندگان کنگره رسما  

مشارکت دارند  کار برهمگی دراين کسب و مطرح کرده، چه اين نمايندگان خود
 همان شدت نقاط ديگرکنگره امريکا را نيز با» تب نفت« دوهمان طورکه می داني

  .هجوم قرارداده است مورد
 ٢۵که با تيتو سويل فقط » پيت هول کريک« هيچ چيز بهتر از داستان عجيب شهر

کيلو متر فاصله داشت، نمی تواند حدود  اين سرمايه گذاريهای جنون آسا و شدت 
اولين چاه در اين شهر . گرفته نشان دهدتبی را  که در اين زمينه همه جا را فرا 

  ۴تا ماه ژوئن تعداد چاهها به . به نفت رسيد ١٨۶۵جنگلی کثيف درژانويه سال 
 درآن زمان اين. هزار بشکه نفت توليد می کردند ٢                   ً      حلقه رسيد که مجموعا  روزی 

  سيل جمعيت جاده ای را که. مقداريک سوم کل توليد مناطق نفتی را تشکيل می داد
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به اين شهر منتهی می شد وتراکم واگنهای اسبی، با بشکه های مملو از نفت آنرا بند 
  .مردم برای رسيدن به شهر بر سروکله هم  می زدند. آورده بود، همچنان روان بود

درسراسرجاده منتهی « :ناظری درآن زمان درباره مشاهدات خود چنين می نويسد
اسهال  اثر باهت به بوی اجساد سربازانی دارد که بربه شهر، بوی زننده ای که ش

درخود . درجنگ مرده وچند روزنعش آنها دربيابانها مانده، به مشام می رسيد
. شهربه نظرمی آمد زمين بازی و بورس بازی روی آن حد ومرزی نمی شناسند

                                    ً                           يک مزرعه متروک که تا چند ماه قبل اصال  يک سنت هم ارزش نداشت وکسی 
به مبلغ يک ميليون  ١٨۶۵ريداری آن به مفت هم نبود درژوئيه  سال حاضربه خ

وسيصد هزار دالربه فروش رفت وخريدار درماه سپتامبريعنی دوماه بعد آنرا به دو 
  .ميليون دالر فروخت

هزاربشکه درروز رسيد  که دو  ۶درهمان ماه توليد نفت پيت هول کريک، به   
نقطه مجهولی درعمق بيابان بی انتها  سوم کل فروش رفت ، درهمان مزرعه که

روزنامه نيويورک هرالد » .هزار جمعيت به وجودآمد ١۵محسوب می شد، شهريبا 
اضافه » نيشن«وروزنامه» کسب وکاراصلی شهراجاره ومشروب است«:نوشت

با اطمينان می توان گفت دراين شهرک عجيب و نوظهور تعداد  ميخوارگان « :کرد
ه به همان اندازه  است که ممکن است درهر شهر بزرگ و اوباش پست و فروماي

مع ذالک شهرمذکور با سرعت به سوی توسعه » .ديگر درسراسرعالم يافت شود
درهمين مدت کوتاه دو بانک، دو دفترتلکراف، يک روزنامه، . تاخت وتاز داشت

يک شبکه آبرسانی، يک اداره آتش نشانی،تعداد زيادی پانسيون برای اقامت تازه 
که  –هتل ۵٠اردان وتعداد بيشتری دکان وکارگاه ومغازه های مختلف، بيش ازو

 - نداشتند دست کم سه تای آنها دست کمی ازهتل های لوکس وبزرگ بين المللی
هزارنامه توزيع  می کرد، در آن به  ۵وهمچنين يک اداره پست که حداقل روزی 

  .وجود آمده بود
ک باهمان سرعتی که آغاز شده بود متوقف اما دو ماه بعد، توليدنفت دراين شهر 

سمانی بود، نظير طاعون هايی که آبرای مردم پيت هول اين حادثه يک بالی . شد
، فقط يک سال ١٨۶٨درژانويه سال . از قرون گذشته داستانهای آنرا شنيده بودند

پس ازکشف نفت،هزاران نفرازشهرگريختندودرجستجوی ثروتی اميدوارانه به نقاط 
              ً                                         شهری که تقريبا  يک شبه درميان بيابان خاموش وبی پايان سر . وم آوردندديگرهج
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  . برآورده بود، به طور  کامل متروک ماند
کام خود کشيد وباقيمانده اسکلت چوبی آنها را مردم يا برای  در آتش ساختمانها را 

ساختن خانه های جديدبه نقاط ديگربردند، ويا کشاورزان مناطق اطراف ازآن به 
  .وان هيزم استفاده کردندعن

پيت هول دوباره به سکوت وانزوای مطلق بيابانی بازگشت وهمان قطعه زمينی که  
به ميليون دالرخريده شد، دريک حراج محلی  ١٨۶۵برای آخرين باردرسال 

  .سنت به فروش رفت ٣٧دالرو ۴در برابرفقط  ١٨۶٧درسال 
به صورتی انفجاری به نواحی  با آنکه پيت هول مرد، شکوفايی پرمخاطره نفت اما 

ً                                       توليد نفت جمعا  به سه ميليون وششصد هزاربشکه رسيد و به . همسايه کشيده شد               
  .نظرمی آمدکه هيجان دستيابی به اين ماده حد و مرزی نمی شناسد

نفت نه تنها به عنوان منبع روشنايی و روغنکاری ماشين آالت، بلکه در رديف 
يک نوع رقص (»پولکا« يکايی هاباآهنگامر. بخشی از فرهنگ محلی درآمد

می  »نعل نفتی تب چهار «و »نفت امريکايی« )م –رفت لهستانی که به امريکا
را می » نفت درمغز« و» مؤسسات مشهورنفتی « رقصيدند وتصنيف هايی چون

  :خواندن
روغن های گونه گون داريم، روغن جگرماهی، کرچک و شيرين، که بيمار را 

  .پا نگاه می داردبهبود می بخشد وسر
است تا آنرا  » )نفت(چاه روغن«اما حاال بزرگترين کارمان تصاحب يک  

  .درمغزشان بريزيم و ديوانه شان کنيم
  نام، مردی  فقير و جوان» اسميت« همسايه داشتيم 

  که يک شاهی هم نمی توانست پول  به دست آورد 
  لباسهايش برتنش گريه می کرد، و دائم چرت می زد 
  حاال لباسهايش  فاخر است و مد روز  اما  

  دستکش چرمی دارد، با عصايی دردست
  است) نفت( و موفقيتش مديون همين روغن 
  )١١!(که درمغزش ريخته ايم 
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 نشيب و فراز 
  

مسابقه برسر پيدا کردن نفت با همان سرعت تبديل به مسابقه ديگری گرديد به اين 
کان نفت به مسابقه ديگری گرديد به اين صورت که با همان  سرعت و تا سرحد ام

صورت که با همان سرعت وتا سرعت امکان نفت توليد وبه ميزان کافی ذخيره 
طريق  از توليد. گردد، اما فشاربرای توليد بيشتر، به ذخاير طبيعی لطمه می زد

راهها ابتدايی چاهها را ازفشار گازمی انداخت وبناراين مشکل تازه ای به شکل   
دن قبل از موقع چاهها پيدا می شد که به نوبه خود بر ميزان توليد اثر منفی تهی ش

  .می گذارد
ايجاد اين وضع داليل متعددی داشت که يکی از آنها عدم آشنايی حفاران و توليد   

  .کنندگان  با علم زمين شناشی بود
ند، دليل ديگرآن بود که حفاران بی اطالع فکرمی کردند هرچه سريع ترتوليد کن 

  .سود بيشتری عايدشان  خواهدشد
دليل سوم طبيعت شرايط قراردادهای اجاره بود که موجب می گرديد کسانی که 
. چاهها را اجاره می کردند می خواستند توليد را با حداکثر سرعت ممکن انجام دهند

امامهم ترين عامل، که سرانجام منجربه شکل دادن منطقی به زمينه حقوقی توليد 
امريکا شدو ازهمان روزهای نخست موجب  گرديد که استخوان بندی نفت در 

بود »قانون اسارت« مناسبی، ناگزير برای قواين حاکم براين صنعت به وجود آيد 
براساس اين اصل قانونی که از . که ريشه در قوانين عمومی قديم انگليس داشت

ميت شناخته شده                                                 ً      روزگاران کهن درانگليس اجرا شده و درامريکا نيزعمال  به رس
بود، اگر يک حيوان قابل شکار يا پرنده ای ازملک کسی به ملک ديگری می 
                                                                       ً گرخت، يامهاجرت می کرد، مالک زمين دوم به  استناد   همين قانون اسارت کامال  

  .حق داشت که آن حيوان را کشته ويا به خود در آورد
  
زير زمين  متعلق به زمين حق داشت هرچه را که در براساس اين قانون مالک هر 

پيداکند به تصرف خوددرآورد،چه همانطورکه يک قاضی انگليسی دردوران  خود
هيچکس نمی تواندخبر داشته باشد در رگه ها و اليه های « :قديم روی داده بود

پنهان درزير زمين يک مالک چه چيزهايی ممکن است نهفته باشد، بنابراين مالک 
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ن اليه های  پنهان به دست می آورد متعلق به خود زمين حق داردآنچه را درزير اي
  ».بداند

براساس قانون اسارت واعمال آن در زمينه توليد نفت، صاحبان سطح زمينهايی که  
آنرا برای حفاری چاه نفت خريده يا به صورتی  که در آن روزگار معمول بود 

خارج می شود  اجاره می کردند، حق طبيعی خود دانستندآنچه را ازدهانه چاه آنها
متعلق به خود بدانند، ولو آنکه نفتی که ازاين چاهها به دست می آوردندسر چشمه 
اش در يک منبع وی ذخيره زير زمينی بزرگ بود که برسطح زمين آن، مالکان يا 
اجاره داران ديگری نيزبه حفاری چاه پرداخته بودند سرعت استخراج يک مالک 

             ً                          ازسهمی که حقا  به کسی که از يک چاه بهره  واجاره دار، منبع  مشترک را پيش
  .برداری می کرد بايد برسد، تهی می ساخت

                              ً                                              بعابارت ديگرسهيميه ای که واقعا  به مالکان يا اجازه داران چند قطعه زمين مجاور 
وهمسايه يکديگربه طور مشترک تعلق داشت، با سرعت دادن بيشتر به توليد خود، 

ن ترتيب اين امراجتناب ناپذيربود که صاحبان با اي. به ضرر آنها تهی می کرد
واجاره داران چند قطعه زمين مجاور وهمسايه، هرکدام برای آنکه از زبان خويش 
جلوگيری کنند، واجازه ندهند همسايه ازميزان ذخيره ای که در يک منبع مشترک 

رعت زيرزمينی نفت وجود دارد، بيشتراستفاده  کند، تا آنجايی که امکان داشت بر س
اين مسابقه رقابت آميزبرسرتوليد هرچه بيشتر وسريع ترنفت . توليد می افزودند

درنهايت برحجم توليد به وضعی بی حساب و کتاب می افزود و به صورتی اجتناب 
بديهی است که نفت را نمی شدحيوان . ناپذير برسطح قيمت ها اثر منفی می گذارد

برتوليد آن به عنوان مبنای تعيين  »تقانون اسار« شکاری به حساب آورد و اعمال
دربهره برداری چند مالک همسايه ازيک منبع مشترک نفتی جز به هدر دادن  کننده

اما البته . و لطمه واردکردن به ذخاير آن منبع، نمی توانست نتيجه ای داشته باشد
که  جنبه ای ديگری نيزداشت، به اين معنا استفاده از قانون اسارت، برای توليد نفت

فرصت وسيعی را دراختيار اشخاص واستعدادهای  مختلف می گذاشت  که به 
البته  –انگيزه  نفع شخصی داخل اين صنعت شده وتخصص هاومهارتهای خود را 

 ازطرف ديگراز.به کاراندازند- تری تحت ضوابط ومعيارهای محدوترو مشخص
  )١٢. (دانبوه وسريع، بازارهای وسيع تری نيز  به دست آي طريق توليد

البته  مسابقه برای پولدار شدن  هر چه  - » قانون اسارت« به هر حال  با استفاده از 
تراکم . مناطق نفتی، به صورت صحنه ای ازهرج و مرج درآمد - بيشتر و سريع تر

سريع وسنگين جمعيت، روييدن ناگهانی ساختمانهای چوبی وقالبی و سرهم بندی 
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ی در و پيکری که به جای هرگونه وسايل شده، ايجادخلق الساعۀ هتل های ب
تشک برای اقامت سيل تازه واردان می انداختند،  ۶يا  ۵استراحت فقط برکف اتاق 

باالرفتن رديفهای بی انتهای دکلهای چاههای حفاری ومخازن پايان ناپذير ذخيره  
سازی نفت وتانکرها، درحالی که هرکس با جوش و خروش فراوان به دنبال پول 

ف می دويد و برباالی همه اينها تراکم هوا و بوی تند وتعفن انگيزنفت هر طر
بدتر ازهمه، و درهر وجب زمين . منظره ای بس عجيب وغريب به وجودآورده بود

گل والی . يک پديده عالج ناپذير وجود داشت که هيچکس را گريزی از آن نبود
بوده اند چنين می دو تن ازناظرانی که شاهد اين منظر . ولجن چسبناک ومتعفن

گل والی دراوايل کريک درنخستين روزهای کشف نفت وسالهای پس « :نويسند
ازآن شهرتی همگانی به هم زد که خاطره آن هرگزاز ذهن آنها که خود به چشم آنرا 

در . ميديدند و ناگزيربودند همه روزه از ميان آن عبور  کنند، فراموش نخواهد شد
الی عميق تمام راههای اصلی وفرعی را پوشانده هوای مرطوب و بارانی، گل و

بود وخيابانهای اصلی شهرکه مرکزعمده صدورنفت بودند حالت درياچه هايی 
مملواز مايعاتی غليظ وچسبناک ويا خطوطی که درآن گل والی جريان داشت پيدا 

ودرميان جماعت ناظربراين مناظر دلخراش ووحشت آور، هم کسانی . کرده بودند
حمله » دالر سريع« فقط برای تماشا می آمدند وهم طرازانی که به دنبال  بودند که

آنها که برای تماشا می آمدند بی اختيار به ياد ارتفاعات و دهکده های . ورشده بودند
ساکت، ارام و سرسبز پنسيلوانيا، قبل ازآنکه تبديل به صحنه فوران فت شود، می 

                                  ً       ده می کرد و ازخود می پرسيدند واقعا  اينجا شايد اين مناظرآنها را شگفت ز. افتادند
      ً  واساسا    - چه روی داده است، و آيا امکان دارد طبعيت انسانی تا اين حد سقوط کند

. که دربرابرچشم انداز  ثروت، به اين وضع عجيب تغييرکند - سست باشد  تا اين حد
در اين بخش ازکشورنفت «:سردبيريک روزنامه محلی نوشته است١٨۶۴درسال

يجان بورس بازی زمين به صورت يک بيماری واگيردر آمده که برای آلوده ه
ساختن  مردم، تمام قشرها وطبقات ، بدون توجه به سن وسال وشرايط وموقعيت 
اجتماعی آنها از نظر ابتال به اين بيماری يکسان هستند ونه حرف زدن آنها ، نه 

 تی به شش ماه قبل نداردنگاه کردنشان ومتصوراست زمين، اجاره کوچکترين شباه
وآنچه می گويند ويا در ذهنشان متصور است زمين، اجاره پيمان  نامه، 
برگشت،اقدام، قرارداد، بهره وهر کلمه ديگری است که به نوعی به معامله نفت 

چهره هايی .درهرقدم انسان با قيافۀ بيگانه ای روبروميشود. ارتباط پيدا ميکند
سرزمينهای دور دست را به جای آنکه درخانه،  ونيمی ازساکنان.عجيب وغريب
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محل کارويا نقاط معهود ديگر ببينيم می توانيم درنيويورک يا پنسيلوانيا مالقات 
  .دادگاهها از کار باز مانده اند... کنيم

محافل اجتماعی  . در بارها، رستورانها و اماکن عمومی ازاخالقيات خبری نيست
اموش شده وتمام عادات،اخالق، رسوم وسنت اماکن مقدس فر. درهم ريخته است

هايمان، تمام اعتقاداتمان وتمام همبستگی ها وعوطفی که ضمن نيم قرن هرکس در 
زنندگی خود به دست آورده و يا داشته دراين هجوم جنون آميز برای به دست 

پاره ای . بعضی ازفقيران ثروتمند شده اند. آوردن ثروت ازدست رفته است
گروهی ازفقرا وثروتمندانمان تمام هستی مادی و معنوی . فزودندبرثروت خود ا

  ».اين راهی است که ما در ان سرازيرشده ايم. بله. خود رابباد فناداده اند
دير يا زود اين ديگ « :سردبير مذکور در پايان مقاله خود چنين نتيجه می گيرد

ل اجتناب عکس العم.وسرانجام ديگ جوشان منفجرشد».جوشان منفجرخواهد شد
رکود  ۶٧و ١٨۶۶درسال . ناپذيربه زمينبازيهای بی حسب وتوليد لجام گسيخته نفت
 ٢/ ۴٠قيمت های نفت  تا . بود که حلقوم اين صنعت نوپا را زير فشارخود گرفت

  .دالر برای هر بشکه سقوط کرد
با وجود اين گرچه عده ای حفاری را تعطيل کردند، عده ای زير بارنرفتند و در 

ازاين گذشته . ف اويل کريک همچنان دکل های چاههای جديد باالمی رفتاطرا
ابداعات، اختراعات وسازمان دهييهای تازه ای هرروزصنعت نوپا را بيشتر تکميل 

  .می کرد
ازهمان ابتدای پيدايش نفت، گاريچی هايی که بيرحمانه بر گرۀ اسبهای گاری خود 

ای نفت بود، راه های  مناطق نفتی را شالق می زدند،با گاريهايی که مملوازبشکه ه
بابه دست گرفتن .بندآوردند،اما اکالی که ايجادمی کردندمحدودبه راه بندان نبود

  .انحصاری حمل نفت،برای اين خدمت خودنرخهای سرسام آوری مطالبه می کردند
بااين نرخها هزينۀ حمل يک بشکه نفت ازسرچاه تا اولين ايستگاه راه آهن،که چند 

متربيتشر درميان جادۀ پرگل والی نبود، بيش ازحمل يک بشکه آن به وسيله کيليو
  .راه آهن از محل صدور درهر نقطه پنسيلوانيا غربی تا نيويورک تمام می شد
ايجاد . تسلط گاريچی ها بر حمل و نقل نفت به پيدايش راه حل بی سابقه ای منجر شد

ه رغم مخالفت های گاريچی ها ب ١٨۶۴تا   ١٨۶٣بين سالهای . لوله های حمل نفت
و تعجب مردم، لوله های نفتی، که نمونه های نخستين آن ازچوب ساخته می 
شد،ثابت کردند وسيله انتقال بسيار مؤثرتروارزانتری از کاری هستند و گاريچی ها 
که وضع خود را سخت متزلزل می ديدند با تهديد، حمالت مسلحانه، آتش زدن لوله 
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  .اما ديگر خيلی دير شده بود. ريها به اين ابداع  تازه  پاسخ گفتندها وانواع خرابکا
متصل  شدند و » مناطق نفتی« لوله های نفت به غالب چاههای  ١٨۶۶در سال  

                                                                   ً         تمام لوله های فرعی به يک لوله اصلی بزرگ ارتباط می يافتند که مستقيما  به شبکه 
فت دسترسی سريع داشته تصفيه کنندگان می خواستند به ن. راه آهن می پيوست

خريدنفت ابتدا  ئسلط خريدارانی .باشند واين نيزخودوضع پرهرج ومرجی ايجادکرد
راه . انجام می شد که برپشت اسبهای خود نشسته وازيک چاه به چاه ديگر می رفتند

ديگری هم نداشتند، چون صاحب چاه قيمتی اعالم می کرد و می گفت می خواهی  
اين رو يا بايد تسليم می شدند، و اگر قيمت راخيلی باالمی از. ببر،می خواهی نبر

  .ديدند راه چاه ديگری  را در پيش  می گرفتند
اما با توسعه اين صنعت،سيستم بازار يابی و خريد منظم تری برقرار شد، يعنی  

خريداران وفروشندگان می توانستند  دريکی از . مبادله غيررسمی وغيرواقعی نفت
ويل، يا دردکه های زيرشير وانی فراوانی که درنفت شهر، اطراف هتل های پيتو س

ايستگاه اصلی راه آهن به وجود آمده ويا حتی در يکی از واگن های قطارهايی که 
با . درحال توقف بودند ياهم مالقات ومذاکره کرده برسرقيمت به توافق برسند

ا کردو تعداد اين دکه ها ومکانها صورت جديترو رسمی تری پيد١٨٧٠آغازدهه 
 نفت شهروديگرنقاط زيادی محلهای مذاکره وتوافق برسرقيمت درتيتو سويل،

خريداری و فروش نفت به سه  طريق .رک سربرآوردندووسپس نيوي»مناطق نفتی«
  .مختلف انجام می شد

که مستلزم دريافت فوری پول ازطرف فروشنده و تحويل » خريد درمحل« اول  
  .بودفوری جنس  از طرف خريدار 

روزمهلت قائل می  ١٠که برای  مبادله پول ونفت دو طرف » خريد عادی « دوم
بودکه فروشنده وخريدار توافق می کردند »پيش فروش«شدند و باالخره طريق سوم

مقدارمعينی نفت درآينده دربرابرمقدارمقدارمعينی پول، در تاريخی که مورد توافق 
ش فروش، مرکز اصلی توجه بورس طريقه پي. آنها قرارمی گرفت، مبادله شود

بازان راتشکيل دادونفت به صورت محبوبترين کاالی مناسب درآن عصر برای 
  .بورس  بازی درآمد

دراين سيستم خريدارمتعهد می شد که يا در تاريخ تعيين شده نفت را بگيرد و پول 
بپردازد آنرا بپردازد و يا تقاوت قيمت ميان روز انجام معامله و روز تحويل نفت را 

با اين ترتيب امکان داشت خريداربدون آنکه حتی چشمش به .ويا دريافت دارد
کااليی که خريدار کرده بيفتد، ازبابت ما به التفاوت  قيمت  روزمعامله وروزموعود 
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  .برای تحويل،مبالغ هنگفتی به جيب بزند و يا متضرر گردد
رت حرفه وکسب مقارن با تشکييل اين بورس درتيتوسويل، نفت ديگربه صو

وکاربسيارمهمی درامده بود، به صورتی که می توانست شرايط زندگی ميليونها 
نسبت به دوران تجربه ديوان  ١٨۶٠بر روی هم درسالهای دهه . نفرراتغييردهد

اين . وار وجنون آسای دريک پيشرفت گيج کننده ای در صنعت نفت به وجود آمد
آميزامريکايی را نشان می داد که پيشرفت نمونه ای ازانرژی وتوان جسارت 

چگونه حاضراست هرجا بوی پول به مشامش برسدتن به هرخطری بدهد وتيزبينی 
جرج بيزل،کشف لجوجانه ادوين واستقامت وپشتکارهردوی آنهاعصری پرماجرابه 

کسب ثروتهای کالن وبه خاک  معامله وتقلب، عصرابداع وابتکار، آورد، وجود
 ،اميدبه ثروتها وخوشبختی هايی که هرگزبه دست نيامد،سياه نشستنهای تأسف بار

 کارسخت ومشقت بارونوميديها ونارضايتی های وحشتناک وهمچنين عصر
  .پيشرفتهای شگفت انگيز وتکان دهنده

می شد ازآينده نفت انتظار داشت؟ اشخاصی بودند  که به آنچه  و با چنين وضعی چه
ه بود،به چشم بودن فرصتهای بزرگ باچنين سرعتی عجيب درپنسشيلوانياروی داد

برای آينده می نگريستندوآنها برای آتيه اين صنعت خوابهايی می ديدند ودرسطحی 
به آن نگاه می کردند که خود دست اندرکاران  در مناطق نفتی آنرا حتی درذهن 

اما درهمان حال اين اشخاص ازهرج . خويش نيزنمی توانستند به تصور درآورند
نوسانات شديد . ی دراين صنعت نيزسخت دلتنگ وآزرده بودندومرج وبی نظم

همين ها .قيمت ها وحرکات ديوانه واردرمناطق نفتی آنان رابه شدت نگران می کرد
درذهن خود نظرات و برنامه هايی بسياربزرگ درباره اينکه صنعت نفت چگونه 

نامه های خود بايد سازمان يابد وبه پيش رود داشتند و ازهمان  زمان، براساس  بر
  .دست به کارشده بودند

    مأخذ و توضيحات
  

ترجمۀ غالمحسين صالحيار ، انتشارات  - جلداول»تاريخ جهانی نفت«رگينيدانيل 
  ٣٣ – ۶٣صص  - چاپ سوم  –اطالعات 

  ۴٣٩٩٢٣: شماره خبر  ١٣٩٠/١٢/١١: چاپ خيتار  ٢۵٩١: شماره روزنامه
  متن خبر  يیبزرگنما
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   چهارم فصل
  

 جهان در نفت شيدايپ خيتار 
 

  .را اينکونه بررسی کرده است»  تاريخ پيدايش نفت درجهان « کامبوزيا . م  
 ريغ اتيآبادان و عمل شگاهيغول قدرتمند پاال ژهيو به و رانينفت ا یمل شرکت
وقفه کار  یساعت، منظم و ب کيخوزستان که بسان  زيآبادان و مناطق نفتخ یصنعت

منطقه  ران،يمردم ا ،یدر خدمت منافع مل نيراغ عالءالدکرد و همچون غول چ یم
و برافروخته شدن آتش  ۵٧بهمن  بخوزستان وکارکنان خود بود،پس از وقوع انقال

 ق،يناال رانيمد یريتدب یعمرش به سنگ جهالت وب شهيجنگ با عراق، به مرورش
 نيازمسئول یوشهوت انباشت ثروت توسط عده ا یضدمنافع مل یخارج استيس
 انيم در ريحق یآن غول قدرتمند، مترسک یدرحال حاضربه جا. ارتگر، زده شدغ

ِ         که ع رض خود م دهيبر پا گرد رانيع نفت و گاز ايمزرعه سوخته صنا برد و به  ی   
  .دارد یم رانيزحمت ملت ا ،یافتخار و سربلند ش،يثروت، رفاه، آسا یجا
  

*** 
کلمه  نيزبان شناسان، ا اما به باور. ستيروشن ن یبه درست” نفت“واژه  شهير

گرفته شده که به نفت اطالق ”مرطوب“و”روشن“یبه معن” نپتا“يیازواژه اوستا
 بر و يیگرمازا ،يیمصارف روشنا یباستان از آن برا رانيو در ا دهيگرد یم

 یوارد زبان کلدان ،يین واژه اوستايا. شده است ی           ِ                    افروختن آتش  آتشکده ها استفاده م
” نفتا “آن اقوام، ابتدا به  يیخاص حروف الفبا طيشرا ليبه دلو  دهيگرد یوعرب) ١(

 .است ديگرد ليتبد” نفط“به  یامروز یو سرانجام در زبان عرب
به عنوان معادل petroleum) -روغن سنگ( وميمرکب پترول ۀاز واژ نيزبان الت در
 (oleum) و” سنگ“ یبه معن (petra) گردد که از دو بخش پترا یاستفاده م” نفت“
  .شده است ليتشک” روغن“ یبه معن 

زبان ( یکيآت یونانيکه به زبان  يی یدر متون مذهب الديازم شيقرن پ کيحدود  در
 یبرا (naphtha) ”نفتا“وشته شده بوده ازواژه نKoine)زبان مشترک ايغالب 
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، ]که همان نفت باشد[» قابل اشتعال است يیکه به طور معجزه آسا یعيما« دنينام
 )٢.(شده است یماستفاده 
اپام “به نام  یهند یرانيالهه ا کينفتا از نام  یونانيواژه  گر،يد يیادعا مطابق

 زديا“از آن دو به عنوان  تايگرفته شده که در اوستا به همراه آناه) نوه آبها(” نپات
 (آب است یبه معن یدراوستا و در زبان پهلو (Ap) آپ) (٣.(شده است ادي” آب

 یعيباشد که در حالت طب یم يی یدروکربنيهمان مواد ه قتيدرحق وميپترول اي نفت
ِ  به سه حالت   عتيدر طب یماده سوخت نيا. جمع شده است یرسوب ی     ً         اکثرا  در سنگها          

و جامد مانند  (crude oil) نفت خام رينظ ع،ي، ما(natural gas) یعيگاز مانند گاز طب
 .ودش یم افتي یرسوب یاسنگه یدر حفره ها  (asphalt)ريق

گردد به حدود هفتاد هزار  یبر م خ،ينفت در تار ۀکشف شد یرد پا نيتر یميقد
غار  کيکه  در  ینئاندرتال یانسانها یسنگ یکه مربوط است به ابزارها شيسال پ

. کرده اند یم یباشد، زندگ یم هيکه هم اکنون جزوکشورسور یا هيدر ناح
نشان داده است که  هياول یانهانسا نيا یسنگ یابزارها یبه عمل آمده برو شانيآزما

 .آغشته بوده اند natural bitumen) )”(یعيطب ريق“آن ابزار ها به 
در  اهيس یطال یبه عبارت امروز اينشان از آن دارد که از نفت  یخيتار یها داده

از  شيپ ٣٣٠تا  ۵۵٠( انيسلسله هخامنش یعنيجهان  یامپراتور نيدوران نخست
المعارف  رۀيدا. شده است یاستفاده م یو پزشک يیدر مصارف روشنا) الديم

 وشينفت به فرمان دار اهچ نينخست«:نوشته است نيمورد چن نيبزرگ الروس در ا
. شده است یدر استان شوش حفار) الدياز م شيپ ۴٨۶–۵٢٢( یشاهنشاه هخامنش

     ً     حدودا  پنج  رانينشان داده است که مردمان کشورا یباستان شناس یکاوش ها
 یاز نفت برا نيها و همچن یمالط واندود کردن کشت هيته یبراريقبل، ازق هزارسال

 ».کرده اند یاز امراض استفاده م یبعض انو درم يیروشنا جاديا
که مربوط به  ١١٩باستان در کتاب ششم، بند  یايدن یوناني سينو خيتار هردوت

و نمک و  ريقچاه  نياز ا انيرانيا«: سدينو یباره م نياست، در ا رانيا یجنگها
 یا دهيآنها ابتدا با چوب خم. کنند یکه شرح خواهم داد استخراج م یقينفت به طر

 نيا[کشند  یم رونيرا از چاه ب عيبسته اند، ما یچرم یکه ته آن را به سطل
چندان ژرف  ديمورد اشاره هرودوت نبا یدهد که عمق چاه ها یموضوع نشان م

تا مواد سبک نفت  ختندير یآن م یکينزدسر بازدر  یودرحوضچه ها] نبوده باشد
 عيشوند و ما یو نمک فورأ بسته و سخت م ريشده و به سه شکل درآمده، ق ريتبخ

 اي ”ناسيراد“را  نيا انيرانيا. زندير یم يیمحفظه ها درنفت خارج شده و 
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 يیبو یو دارا یرنگ، سوختن اهيس ستيخوانند که ماده ا یم Ardericca ”کاياردر“
 )۴(» …نامطبوع

 اي "راديناس" به نفت، انيدرعهدهخامنش انيرانيبه گفته هرودوت،اگريعبارت د به
 .گفته اند یگفته م ”کاياردر“

: اظهار داشته است نيچن”کاياردر“در موردواژه  یگريد یهرودوت درجا اما
 وشيدار. شدند یاداره م یمعمول یبهتراز منزلگاه ها اريبس یشاه یمنزلگاه ها«
 نيدر سرزم»  کاياردر« را درمنزلگاهمعروف به  یديتبع یاه یا ترهيار
تنها منزلگاه  کاياردر. تشوش مستقرساخ یلومتريک١٢٠،در]یعراق کنون[انيسيک

 . )۵.(است دهياست که به جز شوش و سارد نامش به ما رس یشاه
گرفت که  جهيتوان نت یم ميبگذار گريکديدو گفته هرودوت را در کنار  نيا اگر

که چشمه نفت در  یرا از اسم منزلگاه” نفت خام“ یبه معن ”کاياردر“نام  نايرانيا
که چاه  یاحتمال وجود دارد که نام منطقه ا نيا ايآ. آنجا قرار داشته است گرفته اند

توسط  خيدر نگارش تار یداشته به نوع وجوددر آنجا  انينفت در دوران هخامنش
 باشد؟ دهيگرد ذکر” نپتا“واژه  یهرودوت به اشتباه به جا

به نفت  انيرانيکه ا ميريتوجه داشت که اگرگفته هرودوت را بپذ ديبا حاال
از  یکه پاره ا” نپتا“ يیگفته اند، وجود واژه اوستا یم ”ناسيراد“ اي ”کاياردر“

 نمود؟ هيتوج ديدانند را چگونه با یم” نفت“لغت  شهيزبانشناس آنرا ر نيمحقق
و ) ق م  ٨٠٠- ١۴٠٠(زرتشت  یدوران زندگ موضوع که نيدر نظر گرفتن ا با

 ان،يهخامنش خيبه کارگرفته شده درآن مقدم بر تار یوجودکتاب اوستا وواژه ها
در دوران  انيرانيکه چرا ا ديآ یم شيپرسش پ نياست، ا الد،ياز م شيپ ٣٣٠-۵۵٠

شوش استفاده  ینفت موجود در حوال دنينام یبرا” نپتا“از همان واژه  انيهخامنش
 یکه کلدان ندينما یچگونه است که زبانشناسان ادعا م گر،يد یکرده اند؟ به نقل ینم

را که در ” نپتا“واژه .) م. پ  ۵٣٨تا  ۶٢۶حکومت بابل نو از اي انيکالدان(ها 
وام گرفته و به مرور  انيرانينفت مرسوم بوده است از ا دنينام یباستان برا رانيا

 یآن واژه، نپتا را برا انيرانيخود ا کهير حالنموده اند، د” نفتا“به  ليتبد انزم
 !کرده اند؟ ینفت استفاده نم دنينام
 ۴٨۶( اريخشار یمقارن با پادشاه) پ م ۴٢۵ – ۴٨۴: حدود(آنجا که هرودوت  از
سال پس از  ٢٠دست کم  یعني) پ م ۴٢۴ – ۴۶۵( اول  ريو اردش) پ م ۴۶۵تا 

در  ستيبا یم” نپتا“واژه  دياست، بدون ترد ستهيز یبزرگ، م وشيدوران دار
داشته، جا  یروزمره آنها ارتباط م یکه وجود نفت با زندگ یمردمان مناطق انيم
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 اي ”کاياردر“به نفت،  انيرانيپس به چه سبب هرودوت ادعا نموده که ا. افتاده باشد
 گفته اند؟ یم ”ناسيارد“

ر“سوئد به نام  یاز مجالت علم یکيدر  شيپ یمدت ّ  دانش م صو    ُ ضاوت و نوشته ق”      
 یسؤال برده شده و در چند صفحه اطالعات ريبه ز انيرانيهرودوت در باره ا یها

 یکه دوست) ريز ريتصو(باستان نوشته شده  رانيا یدرباره امپراتور نيافتخار آفر
ارسال  ميمقاله را به شرح ادامه برا نينوشته شدن ا زهيترجمه عنوان و انگ ختهيفره

 نيدرحال حاضر مورخ- ]باستان انيرانيا[درمورد پرس ها  هياصالح«: نموده است
به آن قوم و  انيرانيسوء هرودوت درموردا غاتيبه جزتبل یگريد هياززاو

 ینباستان آنها را مردما انيرانيبه ا ینگاه سنت نکهيا. کنند یآنها نگاه م یامپراتور
 نيااکثر  رايز. ستين بياست چندان غر دهيکش رياخالق به تصو یخشن و ب

اما . است دهيها به ما رس یوناني یعنيآنها  یاطالعات نادرست توسط دشمنان سنت
ها و به  یونانيتوسط [ یاسيسوء س غاتيگرفتن تبل دهيشناسان با ناد خيتار نکيا
 نيکه نخست یاز مردمان ديکامال جد یريشروع کرده اند که تصو] هرودوت ژهيو

» .،نشان بدهند]انيرانيا[دادند ليتشک شيسال پ ٢۵٠٠جهان را در یامپراتور
را،  رانيا یاز کشور باستان زيغرور انگ خيتار نيا یاسالم یافسوس که جمهور
 .هولناک و چندش آور نموده است یريبه تصو ليدر جهان امروز تبد

 ”نجريج“ يیايجهان به نام موم یها يیايموم نيتر یميازقد یکي ه،يقضگريد یسودر
ب ل   یکه درشهرباستان  » کيناستيپرد«به دوره  شده،دايدرمصرپ (Gebelein) نيِ  ِ ِ ج 

 یجهت م نياز ا. شود یاز آن مربوط م شيپ یحت ايالديقبل ازم ٣۴٠٠حدود یعنيآخر
به کار برده  يیايکه در مصر باستان در صنعت موم یعيطب ريتوان ادعا نمود که ق

ده بوده و مورد باستان شناخته ش رانيزودتر از ا اريفراعنه بس نيشده، در سرزم یم
 یموجود در چشمه ها ريق/    ً       صرفا  از نفت انيمصر ايآ. گرفته است یاستفاده قرار م

بدون  ايحفر کرده باشند؟  یچاهک ايکرده اند بدون آنکه چاه  یدر دسترس استفاده م
 ديبع اريکه بس یاجساد از آن نموده باشند؟ امر يیايبه جز موم یگريآنکه استفاده د

بزرگ در  وشيچاه نفت حفر شده در دوران دار نکهيسبب ا نيبه هم. دينما یم
چندان  ديگردد، شا یچاه نفت حفر شده در جهان محسوب م نيشوش نخست یحوال

 .نباشد یاصول
 یباستان شناس یکاوشها ٢٠٠٠تا  ١٩٧۴ یسال ها یاضافه نمود که در ط ديبا

 ((Jean-Francois Jarrigeيريک ژان فرانسوا ژ یبه سرپرست یفرانسو یئتيتوسط ه
و در  یچيدشت ک ۀکه در گستر” مهرگره“رفته منطقه  انيدر مورد تمدن از م
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 دهيبلوچستان پاکستان واقع شده، انجام گرد التيدر ا یامتداد گذرگاه رودخانه بوالن
شهرت دارد متعلق به  زين ”ندوسيتمدن دره ا“تمدن که به نام  نياز ا یا هيال. است

اکتشافات به عمل آمده  یط. باشد یم الديازم شيپ ١٣٠٠- ٣٣٠٠ یعنيعصربرنز
 افتهي یاريبس یريحص یازجمله سبد ها یقابل توجه یباستان اءياش ه،يال نيدر ا

 یبرا یعيطب رينموده که از ق دييآن سبدها تأ یانجام شده بر رو قاتيشده که تحق
استفاده  دييتأ در یگريسند د زين نيو ا)عکس.(است دهينمودن آنها استفاده گرد قيعا

 .شود یمحسوب م الدياز م شيپ ١٣٠٠- ٣٣٠٠در  یعيطب رياز ق
 یابانهايخ ی، سنگها)عکس(هرودوت و لوحه کشف شده یهم بر اساس ادعا باز

آن  یابيدست انگرينگه داشته شده بوده اند که ب گريکديآسفالت در کنار  ی   ِ        باب ل با نوع
 .باشد یم یعيطب ريقوم به ق

سال  ٢٠٠٠در حدود  نکهيبر ا ینموده مبن زين یگريد یعااد نيهمچن هرودوت
.                     ِ                 درساخت و ساز برج باب ل استفاده شده است) ريق(از آسفالت  حيمس الدياز م شيپ

 هيناح یکيدر نزد یچاله نفت کيها نفت خام را از  یهرودوت اظهار داشته که بابل
کند در شوش  یهرودوت ادعا م هک یدرست همان واژه ا [Ardericca  کايدآره 
 یبا شهر بابل نداشته، بر م یکه فاصله چندان] ؟!شده ینفت استفاده م دنينام یبرا

از رود فرات که در  یاز سواحل شاخه ازيرا ن ازيمورد ن زهيداشته اندوشن و سنگر
 یخرابه ها ،یکنون تيدر موقع) ۶.(است دهيگرد یم هيبوده، ته یجار یکيآن نزد
بغداد  یلومتريک  ١٠٠واقع در حدود   شمال شهر الحلۀ یلومتريدر پنج ک    ِ باب لشهر 

 .گذرد یشهر م نيشاخه از رودخانه فرات از وسط ا کيواقع است که 
 یعيطب یريمس شيداياز مناطق موجب پ یدر پاره ا نيلرزه ها و رانش زم نيزم
آن به صورت چشمه  یو ماندگار نيزم یشدن نفت وخروج گاز به رو یجار یبرا
نفت هنوزهم  یچشمه ها نيچن نيا یاز نمونه ها. است دهيگرد یگازم نفت و یها

 .مانده است یامروز باق بهتا  مانيشهر مسجد سل (C Branch) برنچ یس هيدرناح
 یالديم ١٢۶۴مارکوپولو در گزارش مربوط به سال  ،یزيمشهور ون جهانگرد

 یايدر یشمالباکو واقع در سواحل  یرانياز شهر آنزمان ا داريخود در هنگام د
مشاهده نموده که از  نيرا در زم يی یعيطب یمازندران، ذکر نموده که سوراخ ها

 ینموده اند تا برا یم یآور عداشته و مردم آنرا جم انيجر رونيآنها نفت خام به ب
  .نديمصارف از آن استفاده نما گريو د يیروشنا
به همان  زين نيزم ريموجود در ز  ِ ی  عيو استفاده از نفت به حالت گاز طب وجود

 دهياز فا یلذا خال. داشته است ريبشر تأث یدر زندگ عياندازه قدمت نفت جامد و ما
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 زيگاز در جهان ن شيدايپ خچهياز اسناد موجود در باره تار یکيکه تنها به  ستين
  .اشاره شود

 
 یوناني لسوفيف(م  ٢٣ – ٧٩(  ّ   مق دم  ینيباستان از جمله پل وناني رياز مشاه یتعداد

آبشرون  رهي                   ً                و فرمانده ارتش شخصا  در اطراف شبه جز سيدان، رمان نو یعيطب ی
در  نيو همچن) جانيدرحال حاضر جزو قلمرو کشورآذربا(آنزمان  رانيدر ا

موسوم  ”یابد یآتش ها“که به  درا مشاهده کرده ان يیآتش ها رانيترکمنستان و ا
رخنه  ی یعيطب یه گازها             ً                   آتش ها احتماال  دراثراصابت آذرخش ب نيا. بوده است

خاموش  چگاهيه ،یعيفراوان گاز طب ريذخا ليشده وبه دل جاديا نيکرده به سطح زم
باکو که  یکيدر نزد” آتش یستون ها“موسوم به  یستون ها. شده اند ینم

عهدنامه گلستان  یه ط١٢٢٨در سال (بوده است نيرانزميا رودرآنزمان جزو قلم
 نيتر یمياز قد یکي روانيپ ارتيمرکز عبادت و ز قتيدر حق) دهيجدا گرد رانيازا
در آن  ی”آتش ابد“آن، تقدس  یبوده است که علت وجود یزرتشت یعنيجهان  انياد
شده  یم دهينام”نگهبان آتش“ یبه معن” اتروان“معبد  نيموبدان ا. بوده است نيد

رطول د” باغ آتش“ یبه معن Aberbadagan شود که واژه آبرباداگان یگفته م. اند
وجود نداشته  یعرب یحرف گاف در الفبا رايز دهيگرد ليتبد”جانيآذربا“زمان به

 )٧.(است
آتشکده “سبب  نيروشن بوده و به هم شهيهم یآتش یآتشکده ها که دارا نياز ا یکي 

 نيا. واقع شده است مانيشهر مسجد سل یشده در شمال شرق یم دهينام ”دانيجاو
 .باشد یم الدياز م شيآتشکده مربوط به قرن هفتم پ

متر در  ٢۴٠ یچاه نفت به ژرفا نينشان از آن دارد که نخست یگريد یاما ادعا و
البته با توجه به آنچه که . است دهيحفر گرد نيدرچ الديبعد ازم ٣۴٧حدود سال 

بزرگ  وشيشوش در زمان دار یکيچاه در نزد تيهرودوت در باره وجود و فعال
از چاه منطقه شوش حفر شده  پسسال  ٨٠٠از  شين بگما یب ینيچاه چ نينوشته، ا

 یکه به انتها يی یفلز یازمته ا ن،يچاه در چ نيحفر ا يیابزار ساده و ابتدا. است
نفت استخراج شده از . شده بوده است دهيگرد ليبوده تشک دهيچوب بامبو محکم گرد

مک موجود و به دست آوردن ن ايآب در ريجهت تبخ شيگرما جاديا یچاهها برا نيا
و استخراج نفت به عنوان   ینيچ ینوع حفار نيا. شده است یم سوزاندهدر آن، 

ادامه  یالديتا قرن دهم م یعنيسال  ۶٠٠نمک به مدت  ديتول یسوخت برا کي
از سلسله  ((Shen Kuo زمان بوده است که امپراتور شن کو نيدر هم. داشته است
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-Rock) ”سنگ غنرو“فت را با نام خود ن یادداشتهايدر  (Song Dynasty) سونگ
Oil) ٨.(ذکر نموده است(  

سفر  یکه ط) م ٩۵٩ – ٨٧٣( ی            ِ دان بزرگ باب ل ی    ّ               متکل م، مورخ و جغراف یمسعود
نموده،  دنيد یاريبس یاز کشورها یالديقرن دهم م ليخود در اوا یپژوهش

 یها زر و کان یَ        م رغزارها(” الجوهر الذهب ومعادن مروج“درسفرنامه خودش 
ترکمنستان،  ران،يا،عراقمن،يعمان،ل،يسينفت موجوددرس یازچشمه ها) هرگو

 لسوفيسال پس از ف ٩٠٠حدود  یمسعود. کرده است اديتاشکند ، هند، سوماترا 
باکو در آن شبه  زيآبشوران که شهر نفتخ رهيمقدم ازهمان شبه جز ینيپل ،یوناني

 ادي” بالد نفت“با عنوان نموده و در سفرنامه خود از آن  دنيواقع است، د رهيجز
 تيدر حدود ده تا پانزده هزار نفر جمع یخيآن مقطع تاردرشهر باکو. کرده است

شتر  ايسبد، و  لهيداشته که اکثر آنها درصنعت استخراج نفت و حمل ونقل آن به وس
آبشوروان  رهيالبته روش استخراج نفت در آن زمان در شبه جز. داشته اند تيفعال
کرده  یحفر م یکم اريبسنفت را تا عمق  یآنها چشمه ها. بوده است يیابتدا اريبس

 .ابندياز نفت دست ب یاند تا به منبع بزرگتر
صنعت  یزير هيمنجر به پا یکاوش ها نينفت و نخست یچاه ها افتني یبرا جستجو

 ”کيدر نيلورنت نيادو“توسط سرهنگ  ١٨۵٨باردرسال  نياول ینفت مدرن برا
در  کيسرهنگ در یتالش ها. است دهيآغاز گرد کايآمر یايلوانيپنس التيدر ا
به ) شاه قاجار نيلددوران سلطنت ناصرا( یالديم ١٨۵٩سال  هيژانو ٢۴ خيتار

 دهيحفر گرد یشيبه صورت آزما هياز آن چاه ها که در همان ناح یکيثمر نشسته و 
بر آن  ”کيدر“چاه که نام  نيا)  ريتصو.(رسد یاز نفت م یکم رهيبوده است به ذخ
 یچاه نفت جهان در عصر صنعت مدرن نفت محسوب م نينهاده شده نخست

در عمق  یگريچاه د ،”کيدر“  یشيدن چاه آزمايچند ماه بعد از به نفت رس.گردد
  نياوت همان سال، اول ٢٧ خيو در دنباله آن در تار. رسد یبه نفت م یمتر ٢٣٠

 )١(ادامه دارد. شود یم صنعت نفت در جهان برداشته شيزا یبرا یگام رسم
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  مآخذ و  توضيحات
 
 

 ٢٢ –منبع سايت پژواک ايران  » تاريخ پيدايش نفت در جهان « ايکامبوز. م -  ١
 ٢٠١۶شهريور 

 
 :ها پانوشت

به  یو گاه یسام ی         ٔ        به مجموعه   زبانها یکه در گذشته گاه ی؛ نام یزبان کلدان -  ١
 –نفت / دادند یکلده م یسام یميه زبان قدب یو گاه یشرق یسام ی      ٔ        مجموعه   زبانها

  .فرهنگ لغت دهخدا. است گرفته شده» نپتا« يی      ٔ       از واژه  اوستا» نفت«   ٔ  واژه     ٔ شه  ير
2- “The rise of Koiné”. In A. F. Christidis. A history of Ancient Greek: 
from the beginnings to late antiquity. Cambridge: University Press. pp. 
342–345.) 
3- David Neil MacKenzie (1971). A Concise Pahlavi Dictionary. Oxford 
University Press. p. 57  
http://www.avardad.blogfa.com/post-85.aspx 

                 ٔ  جهان است که درباره   خيتار نينخست شود، یم دهينام خيکتاب هرودوت که توار -  ۴
ً ون سخن گفته و مجموعا  گوناگ یها تيآداب و رسوم اقوام و مل فصل  ايکتاب  ٩                    

 ٩      ٔ                  در دوره  رنسانس آن را به  ینکرد ول یبند ميگرچه هرودوت کتابش را تقس. است
 نيا. خواندند وزيم کيرا به نام  کيکردند و هر ميمختلف تقس یها فصل ايکتاب 

در هر صورت اکنون  یگزارش خود وفق ندارند ول یبا محتوا یگاه ماتيتقس
 ٩از . تا مراجعه به مطالب کتاب آسان شود شوند یو سبب م اند افتهي یتسن یکاربرد

و  هيو سور رانيا رودان، انيمصر، م ر،يصغ یايکتاب او سه کتاب بهآس
                          ٔ                           مجاور آن، کتاب چهارم درباره  سکاها و کتاب پنجم تا نهم  یها نيسرزم

کتاب  .»هرودوت«. ريام ان،ياحمد –اختصاص دارد  ونانيو  رانيا یها بهجنگ
 ٩۴–٨٩): ١٣٨٨بهمن ( ١۴١. ، ش)تهران( ايو جغراف خيماه تار

،  ١، ج  ١٨۵٣ سيپار ،یونانيکوچک  يیايکتاب مولر به عنوان کتب جغراف -  ۵
 .يیرزاياصغر م ی، مترجم استاد عل ٢۵۶- ٢۴۴صص 
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 یشک کرد چون ساحل تمام یتوان تا حدود یهرودوت م یادعا نيبه ا  -  ۶
ارودند رود، دجله و  ر،يمنطقه از جمله کارون، بهمنش در یجار یرودخانه ها

رودخانه ها را  نيرسوب رودخانه بستر سواحل ا یبلکه گل و ال ستين یفرات، شن
داشته  یم یشن واحلرودخانه ها س نيا الدياز م شيمگر آنکه در پ. پوشانده است

 !اند
و به  رانيبه ا یخيتار یاز وابستگ زيگر یبرا رکانهيز اريبس جانيکشور آذبا -  ٧

و  رانيا یو غرب یشرق جانيآذربا یاز تشابه نام آن کشور با استانها زيمنظور پره
 ونان،يو اعتراض  هيهمانند موضوع نام کشور مقدون رانيا یاعتراض احتمال

و  (Azerbayjan )سدينو یم الحرف ذ ۀاسم کشور خود را با کسر نيالت یامال
ِ    آذ ربا   .کند یتلفظ م جاني 

8-Petroleum seep, Wikipedia, the free encyclopedia  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٢٢                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

  
  

 پنجم فصل
  

   خاورميانه و ايران نفت تاريخ : عيسوی چارلز
 

 پژوهش خود، در نيز »تاريخ اقتصادي ايران «نويسنده كتاب عيسوي،چارلز
بررسي كرده ويك فصل ازكتاب خود را به آن  نفت ايران را  موضوع  موضوع 

عيسوي، اين است كه چارلز   انجام شده توسط اهميت تحقيق . ختصاص داده استا
عينا در كتاب خود واهل نظر راديگر كارشناسان پژوهشها و يا فته های بخشي از 

توسعه صنعت «: درپژوهش خودبه اين نتيجه رسيده است كه وي . درج كرده است
اي آن دريافت كه آن هم  هچارچوب خاورميان توان در  نفت در ايران را فقط مي

آنچه ».المللي قرار گيرد نفت بين هاي صنعت  درجاي خود بايد درمقابل رشد و رقابت
وي . شده است اخذ  سويعي خوانيد،ازكتاب چارلز ازامروزودرچند شماره مي

كه  هرچند.تحوالت تاريخ نفت ايران رادردوره قاجاربررسي كرده است
نفت در خاورميانه شناخته شده وبه انحاي مختلفي سال قبل از اين معادن  هزاران 

و گر چه در نيمه اول قرن ) ٣، گزينش٧فصل (گرفت  مي مورد استفاده قرار 
گاليسيا استخراج گرديده بود، با وجود اين،  و  ومانيانوزدهم مقدار كمي از نفت در ر

شروع .م١٨۵٩پنسيلوانيا در سال  عصرنوين صنعت نفت ازحفر چاه كلنل دراك در 
ومحصول صورت گرفت  پيشرفت اين صنعت پس ازآن هم به آهستگي.گرديد

 رسيد . م١٨٩٠ميليون تن در سال  ١٠ميليون تن به  ازيك. م١٨٧٢جهاني آن درسال 
ميليون تن بالغ ١٠٠٠به . م١٩۶٠ميليون تن ودر سال ١٠٠به . م ١٩٢١و درسال 

كرد، ارزش  رضه ميدر وهله اول بيشتر به خاطر نفت سفيدي كه ع نفت . شد
كنندگان نفت دركنار نفت   زيادي سايرتوليداتي كه تصفيه داشت؛ در واقع براي مدت 

هاي درون  ولي اختراع ماشين .قرار می گرفت غفلت آوردند،مورد سفيدبه دست مي
اواخر اين قرن، محصول  وگسترش صنعت اتومبيل در . م١٨۶٠سوخت در سال 

اين حال  با . را هم از ارزش زيادي برخوردار ساختديگر اين ماده؛ يعني گازوئيل 
المللي  ترين محصول صنعت نفت در تجارت بين نفت سفيد تا اولين جنگ جهاني مهم

توليدي اياالت متحده به خارج  بالغ برنصف نفت سفيد. م١٨۶٠سال  تا بودو
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 به بعد، موقعيت برتري در. م ١٨٨٠اويل از سال  است استاندارد تر.شد صادرمي
ولي موقعيت آن خصوصا ازطرف .كرد بازار اياالت متحده وبازارجهاني كسب 

نفت . قرار گرفت مخاطره هاي نفت باكوي روسيه مورد  چاه سريع التوسعه  صنعت
ونقل آن  حمل روسيه در پرتونزديكي به بازارهاي عمده اروپا وآسيا و هزينه كم 

برخيزد و روسيه در اواخر اين توانست با موفقيت تمام با نفت آمريكا به رقابت 
. براي مدت چندين سال، جاي برتر آمريكا را در تهيه و توليد نفت بگيرد قرن، 

هاي نفت سوماترا و توانايي  اندونزي رخ نمود كه متكي برچاه دررمركز رقابت ديگ
رقباي اصلي استاندارد اويل گرد هم آمده و  برجسته هنري دتردينگ بود كه با 

شركت كه با سرمايه هلندي و  اين . رويال داچ شل را تاسيس نمود. م ١٩٠٧درسال 
عليه تراست  انگليسي ايجاد شده بود، توانست به مدت بيست سال با كاميابي تمام 

، عليه جانشينان آن، به خصوص .م ١٩١١استانداردو پس از انحالل آن در سال 
  .مبارزه كند) نيوجرسي(استاندارد اويل  كمپاني 

يگر از رقبا كه درآغاز كوچك بود، كمپاني نفت برمه بود كه در بازار مهم د يكي
كمپاني . برخوردار بود و به زودي با كمپاني شل به توافق رسيد اي  هند از تعرفه

يكي از . م ١٩٠۵دركمپاني دارسي در سال  اش  گذاري نفت برمه در پرتو سرمايه
 )١( .گرديد سانگلي –گذاران شركت نفت ايران  بنيان

يعني به صورت يك : هاي رقيب داراي جاذبه دوگانه بود براي اين گروه خاورميانه
صورت منطقه توليد كننده نفت ايران در هر جايي كه نفت روسيه رگه  بازار و به 

ونقل آن، مورد حمايت قرار  ايران وبا توجه به هزينه حمل داشت، مثل شمال ومركز 
قرار داشتند و در زمين ناهمواري بودند   اكوتي بهاي نف كه در جوار رگه –نگرفت 

جديدي در خاست، حمل و نقل  ودرمقابل رقابتي كه ازسوي خليج فارس برمي
براي  اختيار نداشت، هرچند كه براي كشيدن نفت سفيد باكو به خليج فارس طرحي 

ولي ) ٣، گزينش ٧فصل (تعبيه لوله نفت ريخته شد و به مرحله عمل نيز نرسيد 
كنسول انگليس .به سرعت جاي پايي در جنوب در بازار ايران پيدا كرد روسيه  تنف

سال  -  Aand P . (م ١٨٩۴/ ٩۵تجارت اصفهان درسال  درگزارش خود راجع به 
به طور مستقيم از باكو از راه رشت و  نفت سفيد «: نويسد مي) ٨٨، ص .م ١٨٩۶

گالن آن  ۵/١قران و يا   ١۵/۵ شليتر ٣اين نفت در اينجا هر . شود قزوين وارد مي
مواد خام  ها را با  ها ومنفذهاي گالن سوراخ. شود پنس فروخته مي ۵/٢شيلينگ و  ٢

ضمنا كنسول يزد » .گيرند؛ از اينجا به بعد، نفت اينجا تعريفي ندارد در شوشتر مي
بعضي ازكاالها نظيرنفت وآهن، معموال ازروسيه وارد «كرده بود كه  گزارش 
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 )، همان مآخذ.م١٨٩۴/  ٩۵،»يزد«( ».شود يم
ورود نفت سفيد روسيه به ايران در «: سال بعد كنسولي در خراسان گزارش داد چند

شود،  شود كه اين نفت سفيد تا كرمان فرستاده مي است؛ گفته مي حال افزايش 
باشند و نفت  گردند، اغلب در حال بارگيري مي برمي هايي كه به بندرعباس  كاروان

 ١٨٩٩/ ١٩٠٠، »خراسان«(».دهد مي ازبارهاي اصلي آنهاراتشكيل  سفيديكي
به  در گزارش خود راجع و كنسول انگليس ). ٩۵، ص .م ١٩٠٠سال   A and P ، .م

كل «  : گويد مي) ٩۴م، ص  ١٩١١سال   P and A . (م١١/١٩١٠اصفهان در سال 
كمپاني «اين تجارت در دست تجار ايراني و . از روسيه است) نفت(واردات 

عاملي در اصفهان گذاشته كه حدود . م١٨٩٠دسامبر سال  ركه د روسيه است »نابل
 )٢( ».است نصف واردات نفت حاال در دست او 

كه  –فارس بود كه نفت روسيه با رقابت شديدي مواجه گرديد  در ناحيه خليج فقط
ارش خود كنسول انگليسي در گز. گرديد از راه دريا وارد مي نفت به طور مستقيم 

به ) ٩٧م، ص  ١٩١١سال   P and A (  . م٠٨/١٩٠٧به بوشهر در سال  راجع
براي اولين بار نفت به  كه  دهو نيز به شركت هنگري اشاره كر«رقابت نفت آمريكا 

و » .است ها شده  اين رقابت تا حدي موجب كاهش قيمت. بازار عرضه كرده است
 ١٩١١سال   P and A . (م١١/١٩١٠به كرمان در سال  نيز در گزارش خود راجع

  : نويسد مي) ٩۴  م، ص 
شود در سال  هاي نفت سفيد آمريكا كه وارد ايران مي تعدادي محموله

تنزل يافته و حال . م١١/١٩١٠محموله در سال  ١٠٠٠  از. م١٠/١٩٠٩
. گالن رسيده است ٧٠٠٠  گالن به  ۵٠٠٠آن كه صدور نفت روسيه از 
مريكا درسطح پاييني قرار دارد؛ ولي نفت روسيه نسبت به نفت آ

عظيم نرخ آن حتي توليد عالي خارج از بازار را نيز تهديد  كاهش 
تواند نفت آمريكا را  و ساحل مي بين كرمان  نقليهو ترميم وسايل ... كند مي

  .قادر سازد تا با نفت روسيه به رقابت برخيزد
دي با رقابت شديدي مواجه فارس هم به زو نفت آمريكا حتي درحوزه خليج هذا مع
انگليس بازار را - گذشته به بعد نفت و ساير توليدات شركت نفت ايران ازسال «. شد

مملو از كاالهاي ) فارس(رسد كه بازار خليج نظر مي به ... از آن خود كرده است
 ١٧۵٢٠٠اوايل سال يك كشتي حامل  در  لمحلي گشته است؛ كمپاني استاندارد اوي

سرمايه خود را بتوانند  رسد كه  فارس فرستاد، ولي به نظر نمي ليجبشكه نفت به خ
هاي  مقاطعه اندبغداداست؛ يعني جايي كه  برگردانند وتنهاجايي كه تاحدي صادر كرده
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  . م١٩١٢ /١٣،»عربستان«(».غيرمنقضي همچنان باقي است
A and P   ج انگليس به تدري - توليدات شركت نفت ايران). ٩٣، ص .م ١٩١۴سال

هم رخنه كرد؛ وليكن بيست سال ديگر الزم داشت تا نفت روسيه  در قسمت شمال 
الوصف، درست قبل از اينكه نفت ايران بازار  مع . را از بازار ايران خارج سازد

اعتنايي به بازارهاي همسايه نظير هند  ايران را كامال از آن خود كند، به مقدار قابل 
  . و خاورميانه سرازير شد

المللي را نسبت به گذشته  اش، توجه بازار بين با توجه به توليدات نفتي ميانهخاور
ولي در واقع قبل از  - .م ١٨٧٠يعني در حدود سال  –معطوف كرد  خود  بيشتر به

هاي انگليسي  بيشتر از همه شركت. توليد نشد اولين جنگ جهاني هيچ نوع نفتي 
شد،  اين ناحيه توليد مي تي كه در نف متما. م ١٩٣٠عالقه نشان دادند و تا سال 

صنعت  متحده براي ورود به صحنه  تالش جديد اياالت. ازآن انگليس بود منحصرا
بود كه . م ١٩۵٠گردد و فقط در سال  برمي. م ١٩٢٠نفت اين منطقه به تاريخ 

  .درخصوص نفت خاورميانه به حد نهايت و نفوذ خود رسيد عالئق آمريكا 
امتياز نفت در مصر در ناحيه جمعا در دهانه خليج سوئز  حبيك نفر صا هاي تالش

ها توسط  اين تالش. م١٨٨۵رو شد و در سال  با ناكامي روبه . م ١٨۶٩در سال 
دنبال شد و . م ١٩٠۴انگليس پس از سال  عالئق مختلف . دولت آنها پيگيري گشت

بازرگاني براي يك كاالي  عنوان  هبازار خوبي ب. م ١٩٠٩پس از اينكه نفت در سال 
را  مصر توليد آن  –هاي نفت انگليس  خود پيدا كرد، گروه شل از طريق چاه

  .سروسامان داد
هاي  راجع به معادن نفت عراق گزارش. م ١٨٨١ميسيون آلماني در سال  يك

مدحت پاشا، حاكم مصلح آنجا براي توسعه معادن نفت  مطلوبي ارسال داشت و 
در بقوبا تاسيس نمود كه به هر حال  خانه  يك تصفيهمندلي تالش زيادي كرد وحتي 

سلطان به معادن نفت  اين مساله باعث شد كه توجه . طولي نكشيد كه از كار افتاد
معطوف شود تا براي توسعه آنها تالش نمايد و در سايه قانون استخراج 

اي ه امتيازات چندي به اتباع عثماني و شركت. استخراج آن را تشويق كند معادن 
  .خارجي واگذار شد

هاي خارجي كمپاني استاندارد اويل نيويورك معادن شمال  اين ميان شركت در
هاي انگليس هم معادن سوريه و آناتولي را به  چند تا از شركت آناتولي و فلسطين و 

واگذار گرديد امتيازي . م ١٨٨٨كه در سال  ترين امتيازي  ولي مهم. دست آوردند
بر آن )  Deutsche (داشه  كه بانك  توليآهن عثماني در آنا اهبود ازآن كمپاني ر
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هاي  گروه زودي تمام  شدكه به اي مي اين امتيار شامل عراق ومنطقه. نظارت داشت
هاي آمريكايي را به خود  مختلف انگليسي از قبيل شل و دارسي و بعضي از شركت

  .كرد جلب 
ي تشكيل يك كمپاني نفت تركيه كه برا. م ١٩١١- ١٢آلمان و انگليس در سال  عالئق

بدان پيوست، تلفيق يافت؛ ولي . م ١٩١۴انگليس در سال  –ايران  شركت نفت 
خصوص را متوقف ساخت و انتقال قدرتي هم كه پس  شروع جنگ پيشرفت در اين 

ديپلماتيك شديدي در زمينه تصاحب نفت و  از آن صورت گرفت،منجربه فعاليت 
براي شركت در آن پاي  د كه اول فرانسه و سپس آمريكا آينده شركت نفت تركيه ش

آنها  فصل شد وهر كدام از  و طولي نكشيد كه قضيه حل. م١٩٢۵تا سال . فشردند
 انگليس، –يعني شل،شركت نفت ايران:درصدازسهام آن شدند٧۵/٢٣صاحب 

 در ۵هاي مختلف آمريكايي بودند و كه نماينده شركت يگروه فرانسه و شركت نفت 
استخراج شد . م ١٩٢٧نفت درسال . گالوست گلبنكيان گرديد سهام بقيه هم ازآن  صد

به مقدار بسيار زيادي صادر . م ١٩٣۴سال  هاي نفتي تا مديترانه در  و با تكميل لوله
  .گرديد

ازجنگ جهاني اول هيچ نوع كوششي براي كسب امتياز نفت در شبه جزيره  قبل
معادن نفت در بحرين كشف گرديد و . م١٩١٠ نشد؛ ولي در سال عربستان انجام 

اي در يك  از اين رو نقشه. زمان مسجل گرديد وجود نفت در كويت هم در همان 
- راجع به روابط انگليس. م١٩١۴  ژوئيه  ٢١يادداشت وزارت امور خارجه به تاريخ

هاي   در قسمت دردونقطه كويت وهمچنين « :روس درايران مبتني براين است
يادداشتي در خصوص معامالت اخير «و )٣(».ان نفت وجودداردمختلف اير
به تاريخ ماه مه » االجراء فارس وسايركارهاي اجرايي و الزم خليج انگليس در

اين مالحظات  )۴(.و نيز قشم نفت وجود دارد كويت دهد كه در  نشان مي. م١٩١۴
. م١٩١۴شيخ بحرين در سال  و . م١٩١٣مبين اين هستند كه شيخ كويت در سال 

 )۵(.بگذارند بدون رضايت دولت انگليس حق ندارند امتياز نفت را در اختيار كسي 
ها همچنين نشانگر اين واقعيت هستند كه وقتي كه عالئق شركت نفت  اين يادداشت

ازاقدام به كسب امتيار در هر قسمت ازامپراتوري عثماني . م١٩١۴در سال   يه،ترك
ك گروه، كويت مخصوصا بايستي مقدمات به صورت ي خودداري كرد، به جز 

توليد كمي كه بحرين درسال  توسعه عربستان، به جز . قرارداد را تهيه كند
هاي  پيشرفت  ترين مولي مه. گردد برمي. م١٩۴٠عرضه نمود، به تاريخ .م١٩٣٣

ترين توليد  يكي ازبزرگ.م١٩۵٠صنعت نفت درايران بود؛درواقع ايران تاسال
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دراينجا نيز مساله نفت با اولين امتياز نامه . شد انه محسوب مينفت خاورميکنندگان 
تاريخ . شروع شد. م١٨٨٩و قرارداد الحاقي آن در سال . م١٨٧٢سال  رويتر در

موقعيت شركت . و درواپسين كالم بيان گرديده است بعدي نفت ايران در اين فصل 
فت به مقدار زيادي ن. تامين گرديد تثبيت و . م١٩١۴انگليس در سال  - نفت ايران

سود خالص سال  . كشف شد و محصول آن از يك چهارم ميليون تن در سال باال زد
شد شركت  رهچنانچه قبال اشا )۶(.ليره بود۶٠٠٠٠در حدود . م١۴/١٩١٣حقوقي 

انگليس يك سهام بنيادي در شركت نفت تركيه به دست آورد و با توجه  - ايران نفت 
درصد سود را از طريق سهام ۵١زار كه دولت انگليس درآمد با به وجود سرمايه و 

به شدت . م ١٩١۴موقعيت شركت در تابستان سال  ليره خود كسب كرد ٢٢٠٠٠٠٠
معامله را مورد بررسي قرار داده  اين  مفصلدكتر ماريان جك به طور . تقويت شد

  :كه ماحصل مطالعاتش به قرار زير است
ستراتژي يا اعتبار به وسيله جديد مبين اين است كه مباحث ا شواهد

وزارت امور خارجه قرار گرفته، ولي به  شركت اتخاذ شده و مورد قبول 
و بعدها فقط به  وسيله اداره هند كه تقريبا تحت تاثير آن هست، قبول نشده 

وسيله اداره نيروي دريايي و سپس به صورت منطقي كردن تحول 
د پذيرش قرار گرفته ها انجام شده مور ساير زمينه سياستي كه در

 )٧( .است
هايي در خصوص نفت بود كه به اداره نيروي دريايي صادر  ها تخفيف زمينه اين
انگليس  –مشخص شده بود وپس ازجنگ نفت شركت نفت ايران  شدودر قرارداد  مي

 ) ٨( .ساخت تر از هر ماده ديگري  را ارزان
باره  اش را در عقيده«روسيه كه اين معامله اعالم شد،سرادوارد گري به سفير وقتي

ما درنظرنداشتيم كه اقدامي درمناطق مختلفي كه در «.عرضه كرد »اين موضوع
هاي نفت كنوني را تا شمال  ما البته چاه. انجام بدهيم آنها كاري انجام نداده بوديم، 

مشخص شد، تمام نفت موردنياز  به طور شفاهي  انكهاگر چن» .توسعه نخواهيم داد
به يك كمپاني ديگر  كنم به نفع ما باشد كه امتياز شمال را  يدا شود، فكر ميدرجنوب پ

روس باشد؛ چرا كه اين مساله درآمدي در  - اجاره بدهيم كه يك كمپاني انگليس
. داد واهدخواهد داشت و خطر فرستادن قشون را به مرزهاي ايران كاهش خ پي 

  .فتانجام اين امكان جلو گر جنگ و نتايج آن از ) ٩(
دارسي كه شامل پنج ايالت شمالي ايران بود در حوزه نفوذ روسيه قرار  امتياز

هيچ تالشي براي كسب امتيازي انجام نشد و در اين سال . م  ١٩١۶داشت تا سال 
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 ) A.M. Khoshtaria (تريه  خوش . م.امتيازي به يك نفرتبعه روسي به نام آ
اعتبار اعالم شد،  بي هاي ايران و روسيه  اين امتياز بعدها توسط دولت. واگذارگرديد

حقوق خوشتريه را به . م ١٩٢٠انگليس در سال  - ولي شركت نفت ايران
ليره خريداري كرد و يك شركت فرعي به نام كمپاني نفت شمال  ١٠٠٠٠٠  مبلغ 

تقبل كرده بود؛ ) نيوجرسي(سرمايه آن را استاندارد اويل  ايران تاسيس كرد كه 
ريزي شده بود و  اين دو كمپاني طرح به عمليات توسط  پيوستناي اي كه بر پروژه

پافشاري دولت  تالش مداوم شركت متحد نفت سينكلربا مخالفت دولت روسيه و 
 .ايران براي قرض كالني كه توسط صاحبان امتيازبه حال شناوردرآيد، عقيم ماند

شرکت نفت به . م ١٩٣٧يک چنين سرنوشتی برای امتياز ملحوط بودکه درسال 
. م ١٩۴۴اميرانيان واگذار شده بودونيز برای پيشنهادهای اسکانی و سينکلردرسال 

 ١٩۴۶وموافقت نامه ای که درسال . در خصوص اخذ  امتياز  نامه انتظار می رفت
روس  امضاء شده بود بوسيله مجلس  –برای ايجاد يک شرکت مشترک ايران. م

تربه بيگانگان مخالفت کرده وصحنه تصويب نشدکه با واگذاری امتيازات  بيش
. انگليس درجنوب آماده ساخت –رابرای وارد عمل شدن عليه شرکت نفت ايران

  .نفت شمال ايران هنوزهم منتظر بهره برداری است
برای اطالعات بيشترنگاه کنيدبه کتابهای اولول ساتن، فاتح ، لسانی و فاطيمی که ( 

  .)در کتابشناسی آمده است
  

 انگليس –ايران نفت شرکت پيدايش: لکهارت رنسال - ١گزينش
١٩١۴ – ١٩٠١  

 بوشهر نفت و هوتس شركت
  

هاي پيشين شناخته شده بود و در ايام باستاني و قرون  ايران از همان زمان نفت
گرفت، ولي ارزيابي  برداري قرار مي ابتدايي مورد بهره وسطي به مقدار بسيار 
گردد كه در  بيش از يك قرن اخير برمي به كمي برداري آن  استخراج و امكانات بهره
از جنوب غرب )  W.K.Luftus (  لوفتوس .ك.شناس به نام و اين زمان يك نفر زمين

 )١٠( . ايران ديدن كرد
تا زماني كه بارون ژوليوس دورويتر، موسس آژانس رويتر نيوز در  الوصف مع

ي معادن ايران نظير نفت برداري ازبعض دولت ايران امتياز بهره از. م ١٨٧٢سال 
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دولت . اي بدان ابراز نشد يا كمتر ابراز شد عالقه و ساير حقوق ويژه به دست آورد 
احساس خطر كرده بود بر دولت   اي انبهج روسيه كه از يك چنين امتيازنامه همه

بعد يك نفر  ايران فشار آورد تا اين امتيازنامه را ملغي سازد حدود دوازده سال 
برداري از نفت دالكي  كت هوتس وشركت بوشهرامتياز محدود بهرهسهامدارشر

، را به  چهل ميلي شمال شرق بوشهر، درجايي كه معادن گسترده نفتي خوابيده در
  .حفر شد ولي به نفت نرسيد گودالي . دست آورد

بود كه در  گام ديگر در اين زمينه با اهميت نسبي دومين امتيازنامه بارون دورويتر 
به اوواگذارشد وحق استفاده انحصاري ازبعضي معادن از قبيل . م ١٨٨٩سال 
برداري نفت و ساير معادن و نيز اجازه تاسيس بانكي را در اختيار  كشف وبهره حق 

گذاري شد و بدين  بانك حقوق استخراج معادن مزبور سرمايه دراين . او گذاشت
  )١١(.وجود آمد ترتيب بود كه بانك شاهنشاهي ايران به 

تواند در  با اين حال از آنجا كه در اين امتيازنامه مقرر شده بود كه خود بانك نمي
بانك  هايش بستهحقوق استخراج معادن وارد عمل شود، لذا رويتر و وا خصوص 

كردند تا اين حقوق را از طريق آن اعمال كنند و پس  شركت معادن ايران را ايجاد 
شركت درخالل سه سال آينده در  اين .زندبرداري ازمعادن بپردا از آن به بهره

 هوتس را در دالكي، اين شركت امتيازمحدود . تعدادي ازنواحي شروع به كار كردند
قشم  در . حفركرده ولي كارش عقيم مانده بود، ازآن خود كرد اهيعني جايي كه دوچ

عمليات اين . چاهي به عمق حدودهفتصد پا حفرشده بود، ولي به نفت نرسيده بود
هايش  شيوه نارسا و نامطلوبي شروع شد و چيزي هم براي ارائه تالش شركت با 

  .خود برچيده شد خودبه. م  ١٨٩۴نداشت و دراوايل سال 
. م ١٨٩٢  شناس فرانسوي درفوريه سال  شناس وباستان ژاك دومورگان، زميناضمن

د را در هاي معدني قصر شيرين در غرب ايران نتايج ديدار خو پس از ديداراز رگه
  )١٢(.از نشريات پاريس منتشر كرد يكي 

مشخص كرده بود،  هاي نفت را دراين ناحيه به مقدار قابل اعتنايي  دومورگان رگه
برآمد  او كه براي كسب اطالعات مفيد براي كشفياتش به ايران برگشته بود درصدد

اهالي قفقاز منشي بارون دورويتر و ژنرال كتابچي كه از)  M.Cotte (كوته . تا از م
از قضاي روزگار . داشت كمك بگيرد  براي كسب امتياز رويتر نقش واسطه بود و 

كه به تازگي سفيرانگليس  اموندولفكتابچي با سرهنري در دومورگان، كوته و
و كتابچي براي ديدن سرهنري دراموندولف  كوته . درتهران شده بود آشنا شده بودند

  .رهسپار  شدند او با درپاريس وصحبت درباره اين مساله
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دارسي، مردي كه با ثروت هنگفت از استراليا به انگليس . ك.سرهنري با مستر و
مورگان در كونيزلند به دست  از معادن طالي مون ااين ثروت ر برگشته بود و 

گشت كه قسمتي ازپولش  دارسي به دنبال ماجرايي مي ازآنجا كه . آورده بود آشنا بود
نتيجه اين بود كه دارسي در ماه مارس  . از اين مساله خوشحال شدرا به كار اندازد 

به دنبال فرستاد  كوته ماريوت را همراه ژنرال كتابچي و . ل.منشي خود آ.م ١٩٠١
  .تا در زمينه امتيازي مذاكره كنند

تهران با دولت ايران وارد مذاكره  نمايندگان دارسي بالفاصله پس از رسيدن به 
است ولي وقتي  رسد كه اين مذاكرات در آغاز به كندي پيش رفته  به نظر مي. شدند

بزرگی روبه  شكلكه سفيرروسيه درايران اعتراضات شديداللحني عرضه كردبا م
بيني كرده بود در آغاز تصميم  دارسي كه اعتراض دولت روسيه را پيش. شدرو 

حذف اين ناحيه  الوصف مع. ايالت شمالي ايران را ازامتيازنامه حذف كند گرفت پنج 
نمود  ها چنين مي بعضي وقت. اعتراضات روسيه را آرام نساخت وسيع ازامتيازنامه 

ماه مه  ٢٨عقيم خواهد گذاشت ولي باالخره در را  كراتكه اعتراضات آن، مذا
 طبق اين امتياز )١٣(.گرديد شاه راضي به امضاي امتيازنامه دارسي . م ١٩٠١

نفت  برداري و صدور  سال مجاز به كشف، بهرهنامه، صاحب امتيازبه مدت شصت 
) مترمربع ۶٢٨٠٠٠غير از كل  به(ميل مربع  ۴٨٠٠٠٠بود ومنطقه عملياتي آن نيز

 االمتياز حق. اين ميان حقوق استثنايي هم براي ايجادخطوط لوله وجودداشت در. بود
صاحب . گرفت صد سود خالص را در برمي در١۶ايران  قابل پرداخت به دولت 

عرض دو سال شركتي را راه انداخت؛ اگراين  تياز براي اجراي كار امتيازنامه درام
قابل توجه (شد  اعتبار ساقط مي از  تيازشد ام شركت درعرض اين مدت تشكيل نمي

). شده بود اي بود كه براي الغاي امتياز در نظر گرفته  است كه اين ماده تنها ماده
 ٢٠٠٠٠امتياز بايستي به دولت ايران  شد صاحب وقتي كه اين شركت تشكيل مي

  .كرد ليره نقدا پرداخت مي ٢٠٠٠٠پرداخت شده و نيز  ليره سهام 
)  H. T. Burls (بورلز. ت.جريان بود،هـ امتيازنامه درتهران در توقتي كه مذاكرا

هاي نفتي  مطالعه رگه شناسي كه ازسوي دارسي گمارده شده بود مشغول  زمين
  )١۴. (شرق بود يدودرجاي ديگردرسيصد ميلي جنوبدرسرپل ذهاب ونفت سف

تصميم  ارسيشناس برجسته كه سربورتون ردوود نام داشت د با توصيه يك زمين
همه شمال اين دو منطقه را در جايي كه چاه سرخ نام دارد و در  گرفت اول از

النهرين  آن زمان در هفت ميلي شرق مرز بين ونيم ميلي شهر قصر شيرين ودر نه
  حفاري الزم بود  تمام آنچه را كه براي عمليات )١۵(.ر داشت بررسي كندقرا
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 از راه خشكي تا منطقه تركيه امروزي نجاازانگليس ازراه دريا به بصره و از آ
. سپس به مرز ايران در نزديكي قصر شيرين واز آنجا به چاه سرخ فرستاده شد و 

ي تاخيربرانگيز ماموران مرزي در ارسال ها حمل و نقل و شيوه به خاطر مشكالت 
دارسي براي عمليات حفاري انتخاب كرده بود  مردي كه . آن تاخيرزيادي رخ داد

مديريت راگذرانده بود بلكه  اونه تنهادوره عالي مهندسي و .رينولدزبود. ب. گ
  .روابط رسمي بسيار خوبي با روساي عشاير محلي داشت

عمليات حفر چاه در .»حفر شد«. م ١٩٠٢بر سال چاه سرخ در نوام اولين چاه در
خود رسيده  ايتاقتضا كردچرا كه گرما به حد نه اي را  تابستان آينده تالش ويژه

 )حتي به بيشتر از اين رسيده بود فارنهايت درسايه يا ١٢٠درجه حرارت به (بود
هنوز (بود  وضع زندگي درچادرهادريك چنين وضعي تقريبا غيرقابل تحمل 

كاركنان بارها گرمازده شدند ولي خوشبختانه تلفات ). ماني ايجاد نشده بودساخت
شد و  آب آشاميدني آلوده هم موجب بيماري مييگراز سوي د. پي نداشت جاني در 

از اينها . افتاد    كه لوله ديگ دستگاه حفاري از كار مي آب به قدري امالح داشت 
شد وضع  ريخت و درآب غرق مي مي گذشته وقتي كه بيور ملخ در بركه رودخانه 

   .شد آب بدتر از سابق مي
با وجود اين، اين مشکالت و سختيها، خفر چاه همچنان ادامه يافت و در اواخر پائيز 

به زودي پس از اين مساله، در دومين چاه . مقداري نفت به دست آمد. م ١٩٠٣ سال 
  . د كه موجب دلگرمي شدچاه اول شروع شده بود نفت به دست آم هم كه كمي بعد از

رفته به صورت  تراوش نفت اين دو چاه مدت زيادي طول نكشيد و رفته متاسفانه
زودي معلوم شد كه اين نفت كم براي توجيه هزينه گزاف كشيدن  به . قطره درآمد

ازاينها گذشته، دارسي دريافته .فارس كافي نيست خليج اي به طول سيصد ميل تا لوله
عمليات حفاري به  اگر .وسايلي است كه دارد كارفراتر وباالتر از  بودكه هزينه اين

توانست دستياراني براي خود پيدا كند  شد او مي جنوب غرب ايران منتقل مي
  . وسايلي مهيا سازد تا كار را ادامه دهد و 

پريتمن، لرد . گ.اي و مستر ) بعدها لرد(هرچند كه دارسي با آدميرال سرجان فيش 
ديد ولي او در  آشنايي داشت واز آنهاحمايت مي )١۶( ي درياييكشوري نيرو

معهذا دارسي . هاي مالي مورد نيازش با مشكالت زيادي مواجه شد به كمك دستيابي 
مقداري نوميدي و دلسردي، با تدبيرات خوب كميته ثابت  باالخره پس از درگيري با 

و با آن در ماه مه سال  تماس حاصل كرد نفت نيروي دريايي با كمپاني نفت برمه 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٣                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

شد كه سنديكاي امتيازات  براساس اين قرارداد قرار . ردقراردادي امضا ك. م ١٩۵٠
داده بودند،  كه چندروزقبل كمپاني نفت برمه ولرداستراتكوناو مونترويال تشكيلش 

تمام آنچه را كه دارسي تا آن لحظه خرج كرده بود به او پرداخت كند و اين پرداخت 
بود براي تعيين وجود قرارشد كه  چارچوب، شامل هزينه كارهايي هم مي اين در 

شد كمپاني  اگراين كاربا موفقيت قرين مي.ايران انجام شود نفت درجنوب غرب 
را با تمام حقوقش ازدارسي وسنديكاي  گشت تا امتياز  بزرگ ديگري تشكيل مي

  .برداري كند رهبه امتيازات تحويل بگيرد و برطبق شرايط قرارداد از نفت 
رينولدز قبل . متوقف شد. م ١٩٠۴تمام عمليات چاه سرخ تا اواخر ماه ژوئن  ضمنا

از تعدادي از نواحي جنوب غربي . م ١٩٠٣سوي انگلستان در سال  از حركت به 
اي  اوخصوصا مجذوب ناحيه. ديده شده بود ديدن كرد هاي نفتي درآنها  ايران كه رگه

ميلي شمال شرق  ۶٠بختياري در  سرزمين ناهموار ايل به نام ميدان نفتون در 
ويران شده به نام  در اين ناحيه يك بناي . فارس شد ميلي راس خليج ١٣٠اهواز و 

 )١٧( .مسجد سليمان قرار داشت
چون ميدان نفتون هم (داد  وجود اين كه رينولدز مسجد سليمان را ترجيح مي با

اورتون ردوود نيز درباره آن نظر خوشي واقعيت كه سرب واين ) شناخته شده بود
در ماماتين در شصت ميلي شرق اهواز  شناسان سنديكا تصميم گرفتند  داشت، زمين

ساير تداركات براي  حفاري و  هاي گاهدست. اي بود كننده كار كنند كه جاي اميدوار
گسيل  العرب به محمره  عمليات ماماتين از راه دريا و ازراه تالقي رود كارون با شط

درآنجا همه بارها بارگيري شد . شد وازآنجا از طريق رود كارون به اهواز وارد شد
ده  ودمشكالت زيادي از راه خشكي به ماماتين فرستاده شد ومدت آن حد وبا 

قبال درباره حق حفاري در سرزمين بختياري و نيز حفظ  رينولدز . روزطول كشيد
هاي بختياري مذاكره كرده  سنديكا با خانم هاي  وحراست از نيروي انساني و دستگاه

ترتيباتي الزم نبود؛چرا  هيچ نوع  طبق امتيازنامه دارسي.وكارها رامرتب كرده بود
حفاري  بود كه درهرجا ازاين ناحيه كه قرارنبود  انكه اين وظيفه دولت اير

. شودنيازها را برطرف سازد واز نيروي انساني صاحب امتيازحفظ وحراست كند
هاي بختياري  رينولدزدر زمان حكومت ضعيف قاجارها مجبور شد با خانم هذا  مع

سرخ هم انجام  همجبور شده بود يك چنين عملي را در چا ترتيب كارها را بدهد؛ او
  .دهد
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هاي زمين و  حفركرد ولي به دليل سختي پوسته سنديكاي امتيازات دوچاه درماماتين 
پيشرفت به كندي صورت  بدرفتاري آنها  نيز ناكافي بودن نگهبانان بختياري و

كه او کرد، چرا  مي رينولدزباگذشت زمان احساس بدبيني بيشتري پيدا.گرفت مي
هذا سنديكا  مع. دراينجا تاحدي درقسمت سطح زمين قراردارد فتحساب كرده بود ن

شناس معروف به نام كانينگهام كرگ را  عقيده نبود وليكن يك نفر زمين رينولدزهم با
كانينگهام با ديدار از مسجد سليمان نظر رينولدز . به ايران فرستاد راي مذاكره با او ب

بيشتر از مسجد سليمان نفت وجود دارد دور  را درخصوص اينكه در ماماتين 
را درماماتين متوقف ساخته  ازاين رو سنديكا تصميم گرفت كارهاي حفاري . ريخت

در اين زمان، سرمايه  الوصف مع .دازدو به جاي آن در مسجد سليمان به كار پر
بتوانند در اين نقطه  سنديكا كاهش يافته بود و اين براي آنها هشداري بود و در اينكه 

عمليات مسجد سليمان . جديد به كار خود ادامه دهند شك و شبهه وجود داشت
  .واقع آخرين تالش آنها بود در 

و دومين چاه آن كمي پس از آن . م ١٩٠٨چاه مسجد سليمان در ژانويه سال  اولين
ماه مه همان سال يعني زماني كه پول سنديكا در حال  ٢۶  در . به نفت رسيد

هايي كه درباره تعطيلي فرستادن  گزارش درواقع برطبق بعضي از(كشيدن بود  ته
پايي چاه اول  ١١٨٠عمق  برابردرونفت به مقدار د) باشد وسايل از انگلستان مي

قرين شد يقين  موفقيت . زبعد درچاه دوم هم يك چنين اتفاقي رخ دادرو ١٠.فوران زد
، اين )١٨(گويد  ريگ مي چنانكه النگ.شد كه ميدان وسيعي از نفت كشف شده است

 ١۴خيزمشكالت مالي دارسي و سنديكاي امتيازات را حل كرد و در سعادت كشف 
درست قبل از اينكه  .انگليس انجاميد - تشكيل شركت نفت ايران به . م ١٩٠٩آوريل 

سپس .اي از آگهي آن نشان داده شد نسخه كمپاني تشكيل شود به نيروي دريايي 
براي تهيه نفت سوخت  درروابط شفاهي بعضي ازتغييرات به وقوع پيوست تا 

توصيه مستر مک  گذشته، بنابه اازاينه.نيروي دريايي انگليس قراردادي منعقد گردد
 لرد استراتكوناومونترويال كه در شد قرار يايي،،اولين لردبعدي نيروي درکنا

به دارسي هم . انگليس گردند - دونه سالگي بودند رييس شركت نفت ايران هشتا سن 
در آن مقام . م ١٩١٧مقامي داده شد كه تا زمان مرگش در سال  درهيات مديران 

 - انشركت نفت اير. كمپاني نفت برمه داده شد ها به اعضاي  مديريت ايرس. بود
  .اي بود انگليس داراي يك سرمايه اوليه دوميليون ليره
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امتيازات درزمان تشكيل شركت جديد برچيده شدوتمام مسووليت  سنديكاي
چون . انگليس واگذار گرديد - نامه به شركت نفت ايران برداري ازامتياز   بهره

نفتي  برداري از منابع كه حق بهره انگليس تنها شركتي بود  - شركت نفت ايران
يعني به ديگر » هماهنگي  رشتوسعه و گست«مسجد سليمان را داشت؛ لذا توانست با 

كه در  راه كند؛ يعني چيزي  خيز،كارها راروبه سخن باعدم كامل حفاري رقابت
  . متحده كارها را ضايع كرده بود مكزيكو و اياالت

ايجاد سدي  كار«شركت به عنوان يك قدرت شناخته شده در زمينه صنعت نفت  اين
ها افزوده شد و  واحد در ايران به دست آورد و بر قطر چاه را به عنوان يك 

جالب توجه است كه  )١٩(».دست يافت محصوالت توليدي به حداكثر كارآيي خود 
آن گذشته، هنوز  كشف سال از زمان  خيز مسجدسليمان گو اينكه شصت اراضي نفت

  .گيرد برداري قرار مي كه هنوز است مورد بهره
خيز مسجدسليمان تا حدي متحمل  و مردان او ازلحاظ ديگر در اراضي نفت رينولدز

كرد  نفت در آن زمان با آن وسايل ابتدايي نظير چاه پازنان فوران مي اگر. فشار شدند
باري براي حفارها  رفت، نتايج مصيبت آسمان مي ووسايل حفاري كشف نفت به 

گذاشتن روي چاه، اگر نه ممكن نبود،  سرپوش يزون آورد ودستياران آنها به بار مي
  .كرد ولي مشكالت زيادي را ايجاد مي

خيز غني بايستي  انگليس با به دست آوردن اين اراضي نفت - شركت نفت ايران حال
اي  نقطه. ساخت را از طريق دريا به بازارهاي جهاني فراهم مي وسايل حمل نفت 

جاي كوچكي به نام آبادان در جانب ايراني  كه براي اين منظوردرنظر گرفته شد
خط لوله تا آبادان به دليل  ايجاد . ميلي مصب رودخانه بود ۴٠العرب وحدود  شط

ميل  ١۴٠  اين خط لوله كه . العبور بودن راهها مشكالت زيادي به بار آورد صعب
اين خط لوله گرچه  )٢٠(.تن قدرت حمل داشت ۴٠٠٠٠٠درازاي آن بود ساالنه 

هاي  خانه وتانك  تكميل شد،ولي به دليل تاخير تاسيس تصفيه. م ١٩١١  وئن درژ
دو سال . برداري قرار نگرفت پس ازآن مورد بهره به يك سال  زديكذخيره نفت ن

توانستند از تمام قدرت خط لوله استفاده  خانه تكميل شد و  پس از آن بود كه تصفيه
ها تا حد  پيشرفت به موازات اين برمقدار توليد نفت در مسجد سليمان . كنند

  .چشمگيري افزوده شد
تن نفت خام  ٢٢٠٠انجام شد و . م ١٩١٢بارگيري نفت ايران در اگوست سال  اولين

. آسيا فروخته شد و با يكي از تانكرهاي شركت از آبادان حمل گرديد به شركت نفت 
ا شركت نفت ب. م ١٩١٢بود كه شركت در آوريل  اين فروش به دنبال قراردادي 
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انگليس از همان آغاز  - نفت ايران  كتالوصف مديران شر مع. آسيا منعقدساخته بود
دريايي انگليس  عالقه شديدي داشتند كه براي تهيه سوخت نيروي دريايي با نيروي 

نيروی دريايی  پس ازنشان دادن به(واردمذاكره شوند؛اين عالقه دراطالعيه شركت 
 سطهيكي ازافراد شائقي كه وا. بروز كرد. م ١٩٠٩ال در اوايل س) و اصالح كردن

بود  )٢١(انگليس و نيروي دريايي بود مسترچارلزگرينوي - شركت نفت ايران بين 
- درجلسه شركت نفت ايران.شد شركت محسوب مي كه يكي از مديران نخستين 

شل امكان دارد جانشين  - رويال داچ وحشتناك  گليس ترس اينكه تركيب بزرگ وان
بيشتر به همين دليل  و  رفت نميقطاران آنها بيرون  ها شود از ذهن گرينوي و همآن

ترس  . رديف وي نگران توافق با نيروي دريايي بودند بود كه گرينوي و مديران هم
شل  - داچ انگليس زماني افزون يافت كه شنيد گروه رويال - شركت نفت ايران

ولت تركيه به دست آورد؛ طرحي كه النهرين را از د امتياز نفت بين درصدد است 
 - شركت نفت ايران )٢٢(.بدان عالقه نشان داده بودند خود شركت  عداول دارسي و ب

النهرين  كسب امتياز نفت بين شل در - ترسيد كه اگر گروه رويال داچ انگليس مي
شركت وارد  موفق گردد، شروع به جنگ نرخ در خاورميانه كند و فشار زيادي بر 

 )٢٣( .سازد
كرد، ولي  انگليس را حمايت مي - كه وزارت امور خارجه شركت نفت ايران هرچند

ها قبل درصدد توافق با او درخصوص تهيه سوخت  شركت ازمدت كه (اداره هند 
مستر وينستون چرچيل . م ١٩١١در اكتبر سال .بود مخالف باآن ) آهن هند بود راه

با توجه به مساله سوخت نيروي   ولاو در وهله ا. اولين لرد نيروي دريايي گرديد
. داد نشان نمي بود عالقه به نفت » درياي كوچك«دريايي، از آن زماني كه يك افسر 

با وجود اين وقتي كه اوازرشد بيش ازحد نيروي دريايي آلمان آگاه شد 
قرار گرفت،نظرياتش » ديوانه نفت«گذشته تحت تاثير آدميرال لردفيش  ها  وازاين

، راه و روش قطارنش  توجه به اظهارنامه گرينوي وهم اوبه جاي . تغييريافت
  .مطلوب ديگري در پيش گرفت

كميسيون سلطنتي درباره تهيه نفت به رياست لردفيشر . م١٩١٢ژوئن سال  در
پاييز همان سال گرينوي فعاالنه با نيروي دريايي به مذاكرات  در . تشكيل جلسه داد

زمان محكوم به استفاده از نفت به جاي زغال  در آن پرداخت؛ اين دپارتمان ناچارا 
گرينوي براي شركت . م١٩١٢  سال  مبردر نوا. براي سوخت نيروي دريايي گرديد

آن زمان  در جلسه كميسيون سلطنتي درخصوص تهيه نفت دعوت شد كه در 
  .قطاران وي با او به توافق رسيدند لردفيشر و هم
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اي  انگليس خواست تا شرحيه- از شركت نفت ايران ژانويه همان سال دولت آلمان در
در اين خصوص به . اي از آن به اين دولت عرضه كند تهيه نمونه براي سوخت و 

دپارتمان جواب داد كه درخصوص امضاي اين قرارداد  نيروي دريايي رجوع شد و 
گونه  متوقف نشده، هيچ يسانگل مادامي كه تهيه سوخت براي نيروي دريايي 

تن نفت ٣٠٠٠٠٠  نيروي دريايي خصوصا در آن زمان براي تهيه . ضي ندارداعترا
قراردادي  ،  واواخرژوئن همان سال تخليه گردد. م١٩١٣سوخت كه بين ماه سپتامبر

اين قرارداد با نيروي دريايي در آن . انگليس منعقد ساخت - با شركت نفت ايران
خواستند  انع سازد؛ آنچه آنها ميكه گرينوي و همكاران وي را ق نبوداهميت  درجه از

اين احتياجات تزايد در باال رفتن سرمايه . قرارداد بنيادي بود چيزي فراتر از يك 
  . نقش بسيار مهمي داشت

- ١۴وقتي كه ارزيابي نيروي دريايي براي سال . م١٩١٣ژوئيه سال ١٧در چرچيل
فت كه نياز چرچيل گ. بحث بود نطقي در مجلس عوام انجام داد مورد . م١٩١٣

هاي جنگي به قدري است كه اين سوخت بايستي  كشتي مملكت به نفت سوخت براي 
هاي  دريايي بايستي به غير از گام نيروي . ها تهيه شود با قيمت ثابتي براي كشتي

يك خريدار مصر  دارد براي تهيه آن  مهم و موثري كه براي تهيه اين سوخت برمي
دريايي  وي افزود كه تهيه نفت نيروي . ه تهيه نفت كندگردد و به زور هم شده اقدام ب

بايستي تا آنجا كه امكان دارد از منابع تحت سلطه انگليس يا تحت نفوذ آن انجام 
  . شود

خيز  دريايي درماه آينده تصميم گرفت هياتي را براي بررسي اراضي نفت نيروي
اين هيات مركب از  .انگليس و تاسيسات آن به ايران بفرستد  - شركت نفت ايران

پاكسو از دايره .ـ ه. دكتر اي )٢۴(كدمن اسليد، پروفسور جان .و.جي.دريادار اي
  . بود دريايي  يكالرك از نيرو.سي.شناسي هند، و مسترجي مساحي زمين

از  یسويرا چارلز ع ريز تيروا. است یهمواره جذاب و خواندن رانينفت ا داستان
 .ديخوان یاست که م داستان نقل کرده نيا

آنها ازآبادان،محمره، .دنديرس رانيبه ا. م١٩١٣دراواخراکتبر  اتيه نيا یاعضا
 رهيجز د،ي، نفت سف)بود شرفتيدر حال پ یکه حفار يیجا(اهواز  مان،يمسجد سل
به . م ١٩١۴ هيژانو ٢۵در  اتيه نيا. کردند دنيد فارس جيخل ینواح ريقشم وسا

- رانيشرکت نفت ا یها واستعدادها تيالباالخره در خصوص فع. انگلستان برگشت
موجود  زيخ  نفت یاراض نکهيبرا یعرضه کرد؛مبن یمطلوب یها گزارش سيانگل

 یرا برا يیايدر یروين یسوخت اجاتيقسمت اعظم احت تواند یم) مانيدرمسجدسل(
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 یبردار مورد بهره یا با روش عاقالنه ازيکند و اگر کل امت هيته یمدت قابل توجه
. دينما نيرا به طور کامل تام يیايدر یروين یسوخت اجاتياحت تواند یم رد،يقرارگ

 یرويو ن سيانگل - رانيشرکت نفت ا نيگزارش مطلوب مذاکرات ب نيا جهيدرنت
خزانه  ،يیايدر یروين. م١٩١۴ماه مه  ٢٠در . و خزانه به سرعت انجام شد يیايدر

 ريمواد آن مواد ز انيم در هامضا کردند ک یقرارداد سيانگل - رانيو شرکت نفت ا
 رهيل٢٠٠٠٠٠٠از  سيانگل- رانياضافه شرکت نفت ا یسهام عاد) ١.(قابل توجه بود

 .باشد یم رهيل١٩٩٠٠٠است و سهام قرضه موجود هم  رهيل کيهر کدام 
 رهيل ١٩٩٠٠٠  ،یاضاف یسهام عاد یبرا رهيل٢٠٠٠٠٠٠وجه اشتراک خزانه)٢(

) ٣. (باشد یسهم ممتاز م ١٠٠٠ یابر رهيل ١٠٠٠سهام قرضه موجود و  یبرا
اگر  ريدو مد نيا. شرکت خواهد داشت رهيمد اتيدر ه یرسم ريدولت دونفر مد

خطرناک  اي یمل قانجام دهند که مضر به حال عالئ یکار رهيمد اتيهگريد یاعضا
باشد ) همه در همان روز امضا شده بود( يیايدر یرويقرارداد شرکت با ن یبرا

حق وتو هرگز قابل برگشت نخواهد  نيجالب توجه است که ا. تحق وتو خواهد داش
 .شد

تا  یحق را تياکثر نيشرکت بود، ا یآرا تياشتراک دولت مرکب از اکثر عالئق
با  يیايدر یرويقرارداد، ن نيا یدرهمان روز امضا. حفظ شده بود.م١٩۶٧سال 

 شرکت نفت
نفت  هيته یکه برا یورتدر ص ادتر،يز ايساله  ستيقرارداد ب کي سيانگل – رانيا

 یهر جا ايدرصد در هر تن در آبادان ٣٠ثابت  متيتن با ق ۶٠٠٠٠٠٠سوخت 
شده بود که  نيقرار بر ا. باشد، امضا کرد یضرور فارس جيمورد قبول خل گريد

 یها و پرداخت ها دهپس از تمام مساع یدرصد سهام عاد١٠اگر سود شرکت از 
 .رديدر نرخ صورت پذ یتجاوز کند، کاهش سهام ممتاز و سود سهام قرضه یمجزا

با  المدت ليقرارداد طو یو امضا سيبا دولت انگل. م١٩١۴ماه مه ٢٠قرارداد جهينت
را  سيانگل - رانيشرکت نفت ا یپا یدر همان روز دست کم جا يیايدر یروين

و اغتشاشات پس از  سيتر ساخت و شرکت را قادر نمود تا در مقابل دسا محکم
  .کند یستادگيا. م ١٩١۴- ١٨ یها جنگ سال
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   ايران در  نفت صنعت اکتشاف تاريخ :فاتح مصطفی  - ٢ گزينش
  

  )٢۵٠ – ٢۵۶(صص » پنجاه سال نفت ايران « مصطفی فاتح  در کتاب 
  

  هيسرما ليتحص و اتيعمل آغاز - ٣
  

را استخدام کرد و  یحفار لهستان یا عده یدارس ازنامه،يامت یماه پس از امضا چند
در . اعزام داشت نيريبه چاه سرخ واقع در شمال قصرش هيلوازم و اثاث یبا مقدار

 نيب یدر خط مرز دنظريبود و بعدها پس از تجد رانيآن وقت چاه سرخ جزو ا
و  رانيا نيب یقسمت خط مرز نيا یالملل نيکه پس ازجنگ اول ب( یو عثمان رانيا

 یبرا یرا هم که دارس یدسمهن. ديواگذارگرد یبه عثمان. م١٩١٣در) عراق شد
که دروزارت فوائد  نولدزيبود موسوم به ر یانتخاب نمود شخص اتيعمل استير

. بود یالعاده با استقامت و پشتکار داشته و مرد فوق یعامه هندوستان سابقه ممتد
از راه بصره و بغداد عازم چاه سرخ شده وشروع به کار کردند و در  یاعزام اتيه

 .شدند یاجه با مشکالت گوناگونامر هم مو یابتدا
که در دوطرف  یفيو طوا االتيمتعددا یوتقاضاها یمرز هيناح نيدر ا تيامن فقدان

 یموجب شد که کار با کند کردند یکه م يیدهايداشتند و تهد یسکن یخط مرز
 .کار داشت شرفتيدر پ یاديز ريتاث نولدزيمداوم ر یداريپا یول دينما شرفتيپ

 یومتعاقب آن نفت مختصرداريمترپا۵٠٧گازنفت درعمق . م١٩٠٣تابستان سال در
که محصول ديبه نفت رس یچندماه بعدچاه دوم درعمق مشابه. هم به دست آمد

وقت  نيدر ا. افتي ليو پنج تن تقل ستيبعد به ب یوچند تن یروزانه آن در اول س
غ که بال( فارس جيسرخ و خل اهچ انيبعد مسافت م که به واسطه ديمحقق گرد

در آن  اتيمقدار محصول ادامه عمل یزيناچ نيوهمچن) بود لومتريک هزار کيبر
گرفت که چاه سرخ را رها کرده و  ميتصم یلذا دارس باشد یبا صرفه م یمحل مناف

 .به کاوش بپردازد یدر نقاط جنوب
ششصد هزار  هيبا سرما. م١٩٠٣در  یشرکت یدارس ازنامه،يماده شانزده امت طبق

را که  یگذاشت و سهام »هياول یبردار شرکت بهره«اد که نام آن را د ليتشک رهيل
 یدارس. پرداخت رانينقد را هم به دولت ا رهيهزار ل ستيو ب ميتعهد کرده بود تسل
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 شيخرج کرده و حاضر نبود که ب ودخ بياز ج رهيهزار ل صديس بيتا آن وقت قر
ر صدد برآمد که کمک و لذا د ديکار صرف نما نيرا در ا اش هيمبلغ سرما نياز ا

 .ديرا جلب نما گرانيمساعدت د
را که او تا  یکردند که تمام مخارج شنهاديپ یبه دارس یآلمان داران هياز سرما یا عده

به او بدهند تا او  ازيامت متيهم به عنوان ق یآن وقت کرده بود بپردازند و مبلغ مهم
از  یو بعض يیکايرکت نفت آمرش کي. ديرا به آنها واگذار نما ازيکنار رفته و امت

 یداريرا از او خر ازيکردند تا امت یبه دارس يیشنهادهايپ مه یفرانسو داران هيسرما
در دست  یشواهد. سازند ميسه ازيحاضر بودند که او را هم در امت یکنند و حت

مطلوب را  جهيکه تا آن وقت کرده بود و نت یبه واسطه خرج گزاف یاست که دارس
رفته خود  ستاز د هيکرده و سرما یا داشت که معامله ليکرده بود من ليهم تحص

 نيدرا. داد ینشان نم گانگانيبه معامله با ب یاديضمنا رغبت ز یرا باز ستاند، ول
او درهم  ازيامت دارانيوخر یدارس یها ها و نقشه رخ داد که طرح یا هنگام واقعه

انگلستان  يیايدر یرويت در نها خدم پس از سال شريلرد ف اساالريدر. شد ختهير
 در به نفت گردد ليتبد سيانگل یجنگ یها یآن که سوخت کشت یبرا غيتبل ها ومدت
 یا تهيکم یمنصوب گشت وفور سيانگل يیايدر یروين یبه فرمانده. م١٩٠۴سال 

 و مطالعه يیايدر یروين یبرا نفت را یمنابع کاف ليتحص هيانتخاب کردکه قض
من که ازسياستمداران بود برياست اين کميته انتخاب گرديد  مسترپرتی.دينما یبررس

سياستمدارانی بودند که اطالعات  وساير اعضای کميته مزبورهم متخصصين و
لرد فيشرشنيده بود که دارسی امتياز نفتی  درايران . مبسوطی دراين امرداشتند

به کميته  بدست آورده ودرمذاکره است که آنرا به سرمايه داران خرجی بفرشد لذا
طريقی که باشد اميتاز مزبوررا برای دولت  مزبور دستور فوری صادرکردتا بهر

آن ايام عقيده عمومی درانگلستان، که يک کشورسرمايه داری .انگليس تحصيل نمايد
و مخالف سرسخت با دخالت دولت دراموربازرگانی بود، اجازه نمی داد که دولت 

، يا آنکه سهام شرکتی را خريداری کند که چنين مستقيما در صدد خريد امتياز بر آيد
امتيازی را داشته باشد لذا اوليای امور مصلحت درآن ديدندکه بهر قيمتی هست مانع 
ً                             شوندکه امتيازدارسی بدست خارجيان بيفتدوضمنا  سرمايه کافی برای دارسی تهيه                                            

ا برای عمليات را ادامه دهد ومنتظرفرصت شوندتا بتدرج عقيده عمومی ر کنندتا
  .دخالت مستقيم دولت درامرنفت حاضر و مهيا سازند

کميته  مذکور بی درنگ شروع به کارکرد واولين کاری که مستر پرتی من کرد اين 
ً                                           بود، که شخصا  نزد لرداستراتکونا رفته وازاو استعانت خواست  اين لرد ثروت.             
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ودر آنوقت  ن سرتاسری کانادابود ههنگفتی درکانادا بدست اورده و موجد راه آ
بواسطه کهولت سن ازکارهای بازرگانی برکناروگوشه  نشينی   را اختيار کرده 

پرتی من ضمن نطقی که ده سال بعد درمجلس مبعوثان انگليس کرد درباره . بود
ً              خودم شخصا  به مالقات لرد  من« :مالقات خودبا لرداستراتکوناچنين گفت          

گذاشتم وتقاضا کردم که با نام و سرمايه استراتکونا رفته و قضيه  را با او در ميان 
لرد استراتکونا فقط . خود به دارسی کمک کندتا اين امتياز ازدست ما خارج نگردد

ياپيشرفت وتوفيق اين پروژه  به نفع نيروی دريايی «:يک پرسش ازمن کرده وگفت
 وهمينکه به او پاسخ مثبت» انگليس است که از من تقاضا داريد درآن شرکت نمايم؟

درجای » .دادم ديگر پرسشی نکرد وبدون هيچگونه چون وچراتقاضای مرا پذيرفت
 تشکرات مجلس مبعوثان رابايد تقديم لرد« :ديگرنطق خود، پرتی من گفت

را سخت چسبيده ونگاه داشتند تا اينکه  استراتکونا وديگران نمودکه اين امتياز
  ».ايدفرصتی برای دولت  بدست آمد که آنرا بعدها تحصيل  نم

ازطرف ديگرپرتی من باشرکت نفت برمه که يک شرکت نفت تمام انگليسی بود 
وبه استخراج نفت برمه می پرداخت وارد مذاکره شده وازآن شرکت هم تقاضای 

. م ١٩٠۵درنتيجه اين مذاکرات درسال  . مساعدت کرد که با حسن قبول تلقی شد
سکو تشکيل شد که سهام بهره درشهر کال» سنديکای  امتيازات« شرکت جديد  بنام 

برداری اوليه وامتيازنامه را مالک گرديد وسرمايه متناسبی هم برای ادامه   
صاحبان عمده سهام اين شرکت جديد عبارت بودند از . عمليات درايران تهيه گرديد

  .لرد استراتکونا و شرکت نفت  برمه  و دارسی
چاه سرخ  را متوقف ساخت  اولين کاری که شرکت جديدکرد اين بودکه عمليات 

 ودستورداد که جديدکرد اين بود که عمليات چاه سرخ را متوقف ساخت و دستور
داد که تمام اثاثيه و لوازم کار را منتقل به ماماتين که در نزديکی را مهرمز وواقع 

حفارهای  دراينجا شروع به جفر دوچاه  امتحانی شدو. درشمال اهوازاست بنمايند
چاه اول  به . خدام کردندکه تحت رياست رينولدزبه عمليات بپردازندکانادايی است

نبودن راه .  به متررسيد  ولی هيچکدام  به نفت نرسيد ۵٩٨متر و دومی ۶۶١عمق
شوسه و مشکالت محلی هزينه کار را زياد می رکد و چندی بعد اوليای  شرکت 

ب خود موسوم به ويلسون در كتا آرنولدسر  .جديد هم دچار نگرانی بسيار شدند
  :نويسد مي ٢۴ص » جنوب غربي ايران«

اي سرباز هندي  خارجه انگليس و دولت هندوستان را بايد تقدير كرد كه عده وزارت
اعزام داشتند تا به ايالت محلي بفهمانند كه اگر مانع كار يك شركت  به اين نقطه 
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متياز مزبور صحيحي در دست دارد و همين كه از ا كه امتياز (انگليسي شوند 
ايران استفاده كالني از آن خواهند  و هم  حلياي شد هم ايالت م برداري به قاعده بهره
  .چه عواقبي براي آنها خواهد داشت) كرد

كنسولي  نوشت خود سمت نايب كه سر آرنولد ويلسون كتاب مزبور را مي موقعي
او بوده است و  داشت و سرپرستي سربازان هندي هم به عهده انگليس را در اهواز 
اي سوار  براي تامين كاركنان شركت عده ها  شود كه انگليس ازاين رومعلوم مي

  .بيست نفر بودند ويلسون  تههندي به ماماتين آورده بودند كه به قرار نوش
هاي  كه درماماتين نتيجه مطلوب به دست نيامد، تصميم گرفته شد كه چاه همين

باستان شناس  .بود،حفرنمايند»ميدان نفتون«وقتكه نامش درآن  اي  ديگري درنقطه
هاي  هاي خود ذكري ازاين نقطه كه در ميان تپه گزارش فرانسوي مسيو دومرگان در

درسر راه بين مال امير وشوشترجايي  بود كه  فتهخاك بختياري واقع بود نموده و گ
اي  اي آتشكدهه هويدا وخرابه نام ميدان نفتون هست كه عالئم ظاهري نفت در آنجا  به

  .شناسند نام مسجدسليمان مي نيزدرآنجاموجوداست كه اهالي به
اثاثيه ولوازم از ماماتين به مسجد سليمان حمل و در آنجا حفاري شروع  بنابراين

رو به تحليل » سنديكاي امتيازات«سرمايه شركت . م ١٩٠٨سال  دراواسط . گشت
كردند كه  ده بود و بسياري گمان ميهم به نفت نرسي هاي مسجد سليمان  رفت وچاه مي

  .شود نمي يافت  نقطهنفت كافي و به مقدار تجارتي در اين 
گيرند كه به  مشهوراست، روساي شركت پس از مشاوره تصميم مي چنانكه

رينولدز، دستور دهند كه عمليات را متوقف ساخته و اثاثيه را جمع  سرمهندس خود، 
شود كه اين دستور به رينولدز  شود، حتي گفته مي نموده با همراهان از ايران خارج 

به مسجد سليمان داشته ازاجراي  كه  اي العاده رسد، ولي او به واسطه اعتماد فوق مي
عمليات مسجد سليمان  هر حال  به. دهد اين دستور خودداري كرده و كار را ادامه مي

 ١٢٨٧  ابق باپنجم خرداد مط. (م ١٩٠٨ماه مه  ٢۶كند تا اينكه درتاريخ  ادامه پيدا مي
 وفاي كه روي معدن معر مته حفر چاه آخرين ضربت خود را به صخره.) ش

قرار گرفته بود، وارد آورده و نفت از چاه با فشار زيادي فوران  مسجد سليمان 
قيمت نفت بوده و  كه ايران داراي منابع ذي شود  كند ودر اين تاريخ آشكار مي مي

عمق چاه دوم، كه ده روز  متر و ٣۶٠عمق اولين چاه . داردآينده درخشاني در پيش 
معدن نفت  متر بود و معلوم گشت كه قطر سنگ ٣٠٧بعد از چاه اول به نفت رسيد، 

   .متر است٣٠٠بر  مسجد سليمان بالغ
اين معدن مهم فوري مشكالت مالي را حل كرد و چند ماه بعد يعني در ماه  كشف
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انگليس با سرمايه دو ميليون ليره كه نصف آن  –نشركت نفت ايرا . م ١٩٠٩آوريل 
لندن به ثبت رسيد و اين شركت جانشين  پرداخته شده بود، تشكيل و در 

كه هر سهمي يك ليره (سهام آن  ٩٧٠٠٠٠گرديد، » امتيازات سنديكاي«  شركت
  . برداشت و سي هزار ديگر در بازار فروخته شد شركت نفت برمه ) بود

شود كه دارسي و لرد استراتكونا در اين موقع سهامداران شركت بايد گفته  اينجا
سهم مرجح  ۶٠٠٠٠٠بر اين پس از تشكيل شركت مزبور  عالوه نفت برمه بودند و 

پرداخت از  درصد سود مي۵اي كه سالي  ليره سهم قرضه يك  ۶٠٠٠٠٠يك ليره و 
نظيري از  يو با استقبال ب انگليس به بازار عرضه شد  –طرف شركت نفت ايران 

  .طرف مردم خريداري گرديد
مديره انتخاب گرديد و  سال داشت به رياست هيات ٨٩استراتكونا كه درآن وقت  لرد

انگليسي كه سوابق ممتدي درتجارت با هندوستان داشت و با شركت نفت  يك تاجر 
داشت ونامش چارلزگرينوي بود، به مديريت عامل شركت  برمه هم روابط نزديك 

مديره انتخاب گرديد و تا سال  عضويت هيات دارسي هم به . انتخاب گرديدمزبور 
   .كه فوت كرد، اين سمت را داشت. م١٩١٧

 
 انگلستان دولت شركت و اول جنگ تا عمليات پيشرفت -  ۴ 

 
المللي شروع  كه جنگ اول بين. م ١٩١۴و . م ١٩٠٨هاي  عمليات بين سال توسعه

سي حلقه چاه در . م ١٩١۴تا سال . فت داشتهرچه تمامتر پيشر گشت، با سرعت 
براي كاركنان نفت ساخته شد و خطوط لوله  هايي  مسجدسليمان حفر گرديد و خانه

با لوله آورده شد و  كارون هاي نفت وصل گرديد و آب خوراكي از رود  با چاه
  .ديدبنا گر كارخانه تعميرو انبار ملزومات و بيمارستان و درمانگاه و باشگاه و غيره 

به اتمام . م ١٩١٢سليمان به آبادان كشيده شد كه درسال  مسجد خط لوله از يك
توانست  متر بود كه مي سانتي ١۵و  ١٠جاهاي مختلف بين  قطر اين لوله در . رسيد

  .مسجدسليمان به آبادان حمل نمايد سالي چهارصدهزار تن نفت از 
كوت عبداله و دارخوين  - ثانيمال - ايستگاه تلمبه در نقاطي موسوم به تمبي چهار

در ابتداي امر . رساند كافي ايجاد كرده و نفت را به آبادان مي ايجاد گشت كه فشار 
شد و از آنجا به واسطه نبودن راه  اهوازحمل مي كليه لوازم از خرمشهر با كشتي به 

گرديد، بعدها  مسجدسليمان حمل مي نقل با قاطربه  و شوسه و وسايل جديد حمل
و ازآنجا با وسايل  تري محصوالت را ازاهواز به درخزينه رسانده  هاي كوچك يكشت
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موضوع تحصيل اراضي در مسجدسليمان . كردند جديد به مسجدسليمان حمل مي
 راگاهاراضي مزبور غالب چ. امنيت آن ناحيه از ابتدا مواجه با مشكالت بسيار شد و 

تعلق به همه افراد ايل بود، ولي بختياري بود كه طبق سنت قديم م جمعي ايل  دست
دادند كه شركت طبق امتيازنامه با مالك  اجازه نمي خوانين خود را مالك شناخته و 

بگي بختياري خود رانماينده دولت  ايل به عالوه ايلخاني و . حقيقي وارد معامله شود
بودند كه امنيت ناحيه   درمقابل دريافت وجوهي حاضر طمركزي معرفي كرده وفق

ايران  به . م ١٩٠٩يكي از كارمندان اوليه شركت كه از سال . دار گردند ا عهدهر
نام دكترينگ كه درمدت كمي زبان فارسي را آموخت و به  آمد، پزشكي بودبه

. طبابت خود محبوبيتي بين همه كاركنان شركت و اهالي محل پيدا كرد واسطه شغل 
قام پزشكي او استفاده كرده و فارسي دانستن او و م شركت از اطالعات و زبان 

  .داد انجام مي كارهايي كه با متصديان محلي داشت، به وسيله او 
آنكه روابط شركت وخوانين بختياري به نحو مطلوبي جريان يابد، سه فقره  براي

اول قراردادي . منعقد شد كه تسهيالت بسياردركار شركت فراهم كرد قرارداد با آنها 
به موجب آن خوانين بختياري را در امور شركت  بود كه مربوط به سهام شركت 

اي به  انگليس يك شركت تابعه - ايران  تبراي اين منظور شركت نف. ساخت سهيم مي
به يك ميل مربع  نام شركت نفت بختياري تشكيل داد كه حدود عمليات آن محدود

صدهزار ليره بود كه  سرمايه اين شركت چهار.دروسط مسجدسليمان بود
 آن مجانا به خوانين بختياري واگذار)اي يك ليره(هزار سهم  آن يعني دوازده درصد سه

خوانين كه دونفرنماينده خانواده حاجي ايلخاني ودو نفر نماينده  چهارنفراز. گرديد
نمايندگي داشتند كه عوايد سهام را هرسال گرفته و  ايلخاني بودند، از طرف سايرين 

بختياري منحل وضميمه شركت  عدها شركت نفت ب. بين ديگران تقسيم نمايند
شركت « سهام سهم خوانين هم تبديل به هزاربرداري اوليه گرديدودوازده  بهره
 كه هر اراضي بود دوم قرارداري راجع به خريد .گرديد »برداري اوليه بهره
بگي  خاك بختياري الزم داشت، از ايلخاني و ايل كه درحدود شركت اراضي را سال 
 متعهددانستند،  كرد واين دوكه خود را نماينده دولت مي خريداري مي مت معيني به قي

برحسب اتفاق اراضي  اگر. صاحبان حقيقي اراضي برسانند بودندكه وجه آن رابه 
بود، وجه آن را با كم و كسركردن معمول  خريداري شده متعلق به يكي از خوانين 

خود را مالك اراضي مزبور  شد كه  نمي پرداختند واگر خاني پيدا خودشان به او مي
سوم . گشت مي بگي محسوب  ايلخاني و ايل درآمدمعرفي كند،قيمت اراضي جزو 

عنوان ها رابه  زاده  قراردادي درباره حفاظت محل بودكه ايلخاني يكي ازخان
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. گذاشت  مي اي تفنگچي دراختيار او وعده كرد مستحفظ به شركت معرفي ميسر
پرداخت و آنها امنيت ناحيه را حفظ  سرمستحفظ و تفنگچي مي شركت حقوقي به 

اين سرمستحفظ ضمنا حاكم . داد ايلخاني مي هزار ليره هم به  وسالي سه كردند  يم
قديم معمول در ايل عمل  محل بود ودرهمه كارهاي حقوقي و جزايي به رسم 

نشده بود،   قرارسوم تاموقعي كه نفوذ حكومت مركزي در خوزستان مستقر. كرد مي
به قوت خود باقي بود ولي بعدها با ايجاد ادارات دولتي وژاندارمري وغيره خود به 

  . هزار ليره پابرجا بود از ميان رفت، ولي پرداخت سالي سه خود 
شركت نفت قراردادي با شيخ خزعلي منعقد و يك ميل مربع از . م ١٩٠٩سال  در

سال بعد ساختن پااليشگاه . ازاوخريداري نمودبراي ايجاد پااليشگاه  اراضي آبادان را 
ن در سال ت١٢٠٠٠٠درابتدا پااليشگاه براي تصفيه . يافت خاتمه  شروع وسه سال بعد

به موجب قرارداد ديگري كه شركت با شيخ  . يافت سعهساخته شد و بعدها به تدريج تو
پرداخت،  مبلغي كه شركت مي خزعل داشت، حفاظت ناحيه آبادان را شيخ در مقابل 

  . دار بود عهده
اولين نفتي كه از معادن جنوب ايران استخراج شده بود به شكل . م١٩١٢سال  در

تن ٨١٠٠٠سال بعد اين مقدار به . تن بود۴٣٠٠٠كه مقدار آن  خام صادر گرديد 
  ...تن رسيد٢٧۴٠٠٠  به . م١٩١۴بالغ گشت و در سال 

  
  روسيه های لوله خطوط های پروژه

   
ليس به نفت ايران از اشتياق به كنترل منابع معتبري منبعث شده بود كه آن انگ عالقه

ولي روسيه در چارچوب مرزهايش . ساخت صنعت نفت آمريكا مي را مستقل از
در واقع توليد نفت روسيه در اواخر اين قرن،  - بود داراي نفت بيش از اندازه نياز 

دهد، توجه روسيه  ينش زير نشان ميگز  چنانكه. از توليد نفت آمريكا بيشتر شده بود
بازار و سرزميني كه راه  به ايران نه تنها به عنوان منبع توليدي بلكه به صورت يك 

  .گذشت جلب شده بود بازارهاي آسيايي از آن مي
 ريرنگ ها و سا بياستفاده سوخت چراغ ها، ترک یباکو در خالل قرون برا نفت

مازندران  یايگزارش سفرش به سواحل درابوت در )٢۵(. رفت یبه کار م ازهاين
 .م١٨۴۴ژوئن ٢٩ خيدر تار

)١٠٨/FO۶که نفت را از  یکوچک یها قيها و قا یتعداد کرج«: سدينو یم) ٠
صادرات باکو به بار  انيو در م» است اديآورند ز یم یساحل ینواح ريباکو و سا
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به حساب  خروار ١٠٠ اي ٨٠ یکشت٣ اي ٢-نفت«: برد یرا نام م ريفروش فقره ز
او نفت را » .دارد زشار یمن٣۶درصد خروار ١۶که در بارفروش - زيمن تبر١٠٠

درصد ۵واردات  نيشهرها قلمداد کرده و نوشته که از ا ريسا یجزو اقالم واردات
 A and P( النيراجع به گ سيانگل یدر گزارش کنسول. شود یگرفته م یحق گمرک

آوردن نمک و نفت از  یهم برا یشتچند تا ک«آمده است که ) ۶٧، ص .م١٨۶٧سال 
 ».گرفته شده است ربه کا یساحل ترکمن به انزل

 ريسراز یا ندهيونفت خام به مقدار فزا دينفت سف ه،يتوسعه صنعت نفت روس با
 نيچند یبرا رانينفت در ا هيخواهد آمد تصف نييچنانکه در پا. ديگرد رانيا یبازارها

در رشت عرضه  سيانگل یکه کنسول یليه دالکار بنا ب نيا یشد، ول یسال انجام م
 :کرده متوقف شده است

واردات نفت صحبت  رهيل ١۴٢۵۵کاهش  یخصوص جداول واردات که حاودر
به . م١٨٩۵سال  رهيل۶٨٠٠در مقابل . م ١٨٩۴کاالدر سال  نيکرده بودم؛ واردات ا

نفت بر «است که  یتيگزارش بر اساس واقع نيا. ديرس رهيل٢١٠٠٠از  شيب یرقم
 ینوع حق گمرک چيشود ه یم هيتصف رانيکه در ا رانيبه ا هيروس یخام صادرات

از آن زمان » .مصون کرده است اتيشده را از مال هيرونفت تصف نيوضع نشده ازا
 یکاالبه صورت ماده خام حق گمرک نيمقدار ا شيافزا جهيدر نت هيبه بعد دولت روس

 نيبا ا نيحذف کرد و بنابرا ران،ياشده و صدور به  هيرا از نفت تصف یصادرات
کنند،  ليخود را تعط ساتيفشار آورد که تاس یکوچک انزل یخانه ها هيکارش برتصف

فوق الذکر به  یبند اتيمقدور نبود که بدون کمک مال ساتينوع تاس نيا یچرا که برا
 یا رهيل٢٢٠٠کاهش  نيمساله مب نيو هم نديکار خود ادامه داده و با آن رقابت نما

رخ نمود و موجب  جياست که به تدر رانيبه ا. م١٨٩۶صادرات نفت خام در سال 
 .شد رانيدرصد صادرات نفت در همان سال به ا۵٠ شيافزا
از  سيانگل - رانيشرکت نفت ا ليبالفاصله پس از تشک هينفت روس: ديگو یم چيآنان

 داتيتول ريو سا دياست که نفت سف نيا تيمع الوصف واقع. افتيکاهش  رانيبازارا
 يیپس از آن، جدا. تمام به رقابت خود ادامه داد تيبا موفق. م١٩٢٠روس تا اواخر سال 

اش، همراه با بهبودراه  یداخل اجاتياحت جهيدرنت هانج ینفت یاز بازارها یاتحاد شورو
خود رابه  یجا رانيدر بازار ا هيکه نفت روسديباعث گرد رانيحمل ونقل در ا یها

نفت درسال  ازيکسب امت یبرا هيتالش روس. دهد سيانگل - رانينفت شرکت نفت ا
 ١٩٧٠معهذا در سال. افتيتحقق ن. م١٩۴۶درسال گريوبارد)هيخوشترازيامت. (م١٩١۶

  .افتي شيگشا یجنوب به اتحاد شورو زينفت خ یخط لوله گاز از اراض کي. م
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 از نفت لوله  خط ايجاد برای روسيه های پروژه : آنانيچ. ٣ گزينش
 ايران،  قيطر

 
.م ١٩٠١و   ١٨٨٤  

 
که در اواخر قرن نوزدهم رقابت  یوقت: بر اين نظراست که * آنانيچ. و . به 

 انيو مساله نفت به م دهيبه اوج خود رس رانيدر ا هيو روس سيانگل نيب یاقتصاد
 دهيزائ رانياز رقبا نسبت به نفت ا کيشده بود، معلوم شد که عالقه هر  دهيکش

 رانيا ینفت ريعالقه انگلستان، در درجه اول، نسبت به ذخا. است یوتعوامل متفا
. است دهيگرد رانيجذب بازار نفت ا دايشد هيشده بود و حال آنکه روس ختهيگبران

دادند؛  ینشان نم رانيا ینفت یبه استخراج ثروت ها یباکو عالقه ا یصنعتگران نفت
و باالتر از همه در  انهيخاورم یارهادر باز رانيگذشته آنها از رقابت نفت ا نهاياز ا

 هيروس یشروع شده بود و محصوالت نفت. م١٨٧٠سال  ليکه از اوا رانيخود ا
و  نييپا متيبه خاطر ق هينفت روس. دنديترس یکرده بود، م دايخود پ یبرا يیپا یجا

کرده  دايپ رانيدر بازار ا یمتنفذ تيموقع ران،يباکو به ا زينفت خ ینواح یکينزد
 یخشک قياز طر ايخزر  یاياز بنادر در یعني یراه آب قياز طر اينفت  ني، ابود

 یشدودر نواح یم رانيوارد ا ران،ياز کراسنودسک به عشق آباد درشمال ا یعني
 .گشت یم عيمختلف آن توز

 ديصدور نفت سف یتجارت فقط شامل نفت خام بود چون برا نيا. م١٨٩۶سال  تا
سال  ليدر اوا. شد یم افتيگمرک در ه،يدر روس ديگمرک نفت سف زانيمعادل با م

برپا شده بود که  رانيدر ا هينفت روس هيتصف یچند دستگاه کوچک برا. م١٨٩٠
خانه  هيبا تصف دايو شد ديد یم هيبازار ته یبرا دينفت سف یهرچند محدود بود، ول

  )٢۶(.زد یباکو پهلو م یها
گرداند، در  روزيرقابت پ نيدر ا صنعت نفت باکو را نکهيبه خاطر ا هيدولت روس 

 یشد، حقوق گمرک یصادر م رانيکه به ا یشده ا هينفت تصف یبرا. م١٨٩۶سال 
به  هک ديگرد رانيبه ا هيروس ديصدور نفت سف یمساله موجب ترق نيا. نمود نييتع

نفت . م١٩٠٠سال  ليدر اوا.برخوردار شد یمتنفذ تيمثل نفت خام از موقع یزود
 للريم.آ. شد یم عيتوز رانيدسترس ا رقابليدوردست و غ ینواحدر  هيروس ديسف
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 یبيما رقدينفت سف«به سن پترزبورگ گزارش داد که  ستانيدر س هيکنسول روس
و  ستانيو مصرف آن در س نداردوجود  رانيدر ا یگريد ديندارد چرا که نفت سف

به  زين تانسيدر خراسان و س ايتانيکنسول بر) ٢٧(» .مجاور دم افزون است ینواح
 یم رانيعشق آباد وارد ا قيکه از طر هيروس ديدولت خود گزارش داد که نفت سف

شود و تمام خراسان را به  یم دشيعا یاريدارد و منافع بس یاديشود خواهان ز
 )٢٨(.انحصار خود در آورده است

از  شيب هيروس یرا برا رانيا یبازار نفت تياشتباه محض است اگر اهم نيبنابرا
و . م١٨٩٠در اواخر سال  رانيدر ا ديچرا که مصرف نفت سف م،يبزن نيازه تخماند
 یتياهم اديهندوستان ز ديمثالبازار نفت سف )٢٩(.نسبتا کم بود. م١٩٠٠ لياوا

، در Neftyanoe Delo هيشردر آنجا بنا به نوشته ن هيروس دينداشت و نفت سف
تمام با  تيد و با موفقش ینود درصد کل مصرف را شامل م بايتقر. م١٩٠١سال 

در  یبمبئ Times Of India یهفتگ هينشر )٣٠(.کرد یرقابت م کايآمر دينفت سف
را در هند  کايآمر دينفت سف یکامالجلو هيروس دينفت سف«نوشت که . م١٩٠١سال 

گالن و حال آنکه  ونيليم٢٢از  شيآن ب یواردات زانيگرفته است و سال گذشته م
گالن  ونيليم کيبه هند در همان سال کمتر از  کايآمر دينفت سف یواردات زانيم

 یبازارها ريبه سا هيروس یانتقال محصوالت نفت یضمنا هندوستان برا )٣١(.بود
 نهاياز ا. دارا بود ايدر قيمورد لزوم را از طر یتيو شرق دور مراکز ترانز يیايآس

و  رانيمرز ا هم یفارس بلکه در نواح جينه تنها در خل هيروس ديگذشته نفت سف
 یوارد آنجا شده بود وارد م ايدر قيکه از طر یاز بمبئ یديمدت مد یهند، برا

 هيشد و از آنجا توسط شتر از ناح یبا قطار هندوستان وارد کته م یگشت؛ از بمبئ
  )٣٢(.ديرس یم ستانيبه س ینوشک

طريق هاي نفتي روسيه براي صدور نفت به هند و از  صاحبان پااليشگاه هاي تالش  
كشورهاي آسيايي عالقه آنها را به ايران تشديد كرد، چرا كه ايران  آن به ساير 

لذا اتفاقي . داد مختلف كشورهاي آسيايي ارائه مي ترين راه را براي بازارهاي  كوتاه
نفت روسيه، طرحي درروسيه  صنعت  وسعهدر طلوع ت. م١٨٨۴نبودكه در سال 

فارس  خزربه خليج ايران، از طريق درياي  براي كشيدن خط لوله نفت سفيدازداخل
  .اي.طراح اصلي اين نقشه مهندس معروف روسي س. ريخته شد

بود؛ اين مساله به صورت يك سند مهم )  S. E. Palashkovskii (  پاالشكوفسكي  
هاي صاحبان صنايع نفتي روسيه در افتتاح و توسعه  نقشه  وكه منعكس كننده اهداف 

  .باشد بيشتري مي ا است، شايان دقت بازارهاي نفتي آسي
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در يادداشتي راجع به كشيدن اين خط لوله نفتي اهميت زياد بازارهايي  پاالشكوفسكي
نشان ساخته  قرارداشت براي روسيه خاطر» نزديكي اقيانوس هندوآرام در«را كه 

بازارها، اعتقاد داشته كه سياست سنتي  نويسنده، به خاطر اين  ) ٣٣(.است
و كوشش براي تسلط  گذاشته شود  ارها بايستي به كن انه براي تسلط بر تنگهخاورمي

نبايستي «  نويسد كه  وي مي. فارس واقيانوس هند مدام پيگيري گردد برسواحل خليج
شد،چشم پوشيد،  به سادگي از استانبول كه توسط رفقاي رقيب اروپايي ما اداره مي

ترين راه را  ترين و ساده  رببريم كه نزديكبايستي تالشهايمان را درجايي به كا ولي 
ما در تركيه با تمام اروپا طرف هستيم، ولي در ايران كه . دهد براي موفقيت ارائه 

راحتي به اقيانوس دست يابيم وفقط باانگلستان  به توانيم از طريق خليج عمان  مي
اي اصلي رادرافتتاح بازاره در طرح پاالشكوفسكي نقش )٣۴(».سروكارداريم

سفيدارزان  كرد كه از طريق آن نفت  بازي مي ارسف اي به خليج آسيايي،خط لوله
توانست  هابه هند،هندوچين، استراليا و ساير كشورها مي روسيه توسط كشتي

طبق گفته نويسنده اين طرح، فروش نفت سفيد باكو دراين كشورها، در . شود صادر 
ميليون ١٠٠هاي بعد بيش از  و درسال ميليون روبل١٠بيش از چند ساله اول، ساالنه 

وضع عمومي امور مالي روسيه تاثير بسزايي  داد كه به عقيده اودر روبل سود مي
  .داشت مي
طرح پاالشكوفسكي در يك كنفرانس رسمي به بحث گذاشته شد . م ١٨٨۴فوريه  در

اين كنفرانس دريافت كه  )٣۵(.»اجرا نشود«شد كه اين طرح  كه تصميم بر آن 
شود و طرح به  بيش از اندازه تمام مي ميت اين خط لوله براي تجارت روسيه اه

گذارد و از  نمي  يهشد، سود روي دست دولت روس اي كه بااليش خرج مي اندازه
توانست براي دولت روسيه فرصتي را  اين طرح نمي«نقطه نظر سياسي هم 

چراكه ... ي انجام دهداي را دريك كشور خارج نمايد تا از طريق آن معامله ايجاد 
  )٣۶( .»به دولت ايران هيچ نوع اعتمادي مترتب نبود براي ادامه اين سياست 

  
 شد وارد دورويتر بارون

  
در مقابله با روسيه مستقيما درصدد برآمد كه ذخاير نفتي ايران را كه  انگلستان

اج توجه تجار انگليس را به خود معطوف كرده بود، استخر هاي مديدي بود  مدت
دورويتر يكي از اتباع انگليس توانسته بود به  بارون . م ١٨٧٢قبال در سال . نمايد

امتياز استخراج انحصاري منابع   راموندولفدستياري سفيرانگليس درتهران يعني د
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  .طبيعي ايران و از جمله نفت را از شاه به دست آورد
يران را استخراج سال بعد رويتر بار ديگر سعي كرد تا منابع طبيعي ا نوزده

بانك شاهنشاهي انگليس ايران در تهران يك . م ١٨٩١درسال  براي اين منظور، .كند
. ميليون پوند راه انداخت معدن ايران با سرمايه يك نام شركت سهامي بانك  شركت به

فارس شروع  در يكي از جزاير خليج و  وشهراين شركت استخراج نفت رادر ناحيه ب
شركت نتوانست  شمار كارشناسان، اين  سرمايه زياد و تعداد بي رغم وليكن به. كرد

عمال . م ١٨٩٣ذخاير نفتي زيادي را كشف و استخراج نمايد و لذا در سال 
  .استخراج را متوقف كرد كار 

هاي طبيعي نفت مرز  دومورگان كه براي چاه  شناسي فرانسوي ژاك باستان هيات
مورگان در سال . هايي نايل شد ود به موفقيتگذاري كرده ب سرمايه ايران و تركيه 

درآن اشاره نموده كه منابع مهمي  منتشر كرد و گزارشي راجع به كارش . م ١٨٩٣
انگليس را به نفت ايران  عالقه  شاين گزار )٣٧(.از نفت در ايران پيدا شده است

 انگليس در پيگيري اهداف اقتصادي و نيز سياسي به دولت .بار ديگر برانگيخت
دارسي استراليايي كمك كرد تا از دولت  نام ويليام ناكس  يكي از اتباع انگليسي به

   .دست آورد ايران امتياز استخراج ذخاير نفتي را در جنوب ايران به 
وار، نه از ماده ششم اين قرارداد كه  پترزبورگ نه از اين ماجراي افسانه سن معهذا

طبق اين ماده، حقوق . ت اصال نگران نشدساخ امتياز را محدود مي حد و حدود اين 
هاي جنوبي ايران را يعني به استثناي  تمام قسمت امتياز  دارسي به عنوان صاحب

به . شد و استرآباد شامل مي گيالن، خراسان  ،اياالت شمالي آذربايجان، مازندران
به  منتهي اي كه  كس اجازه كشيدن خط لوله عالوه دولت ايران متعهد شد كه به هيچ

هاي  اين شرايط موانع زيادي براي نقشه )٣٩(.رودهاي جنوبي ايران گردد، ندهد
  .كرد فارس ايجاد مي زمينه بازارنفت باكوازطريق خليج روسيه در

فارس  اين است كه طرح ايجاد يك خط لوله از مرزهاي قفقاز تا خليج واقعيت
به دست فراموشي دروزارت ماليه روسيه مطرح شد و. م  ١٨٨۴باردرسال  اولين

مساله ايجاد . م بار ديگر مطرح گرديد  ١٩٠١سپرده شد و سپس در آگوست سال 
. م١٩٠١كه در سال  باكو  فتخط لوله نفت سفيد ازطريق ايران با بحران بازار ن

رخ  تنزل شديدي در قيمت نفت . م ١٩٠١در ژانويه . شروع شده بود ارتباط داشت
هرگز . م ١٨٩۴به سطحي رسيد كه از پايان سال  ها درپايان همان سال قيمت. داد

بهبودي در وضع حاصل نشد؛ . م ١٩٠٢در سال . باكو سابقه نداشت در بازارنفتي 
درسال . ها همچنان ادامه يافت گشت و تنزل قيمت تر  عميق رانبلكه برعكس،بح
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 كوپك درهر پود بود؛ ٧/١۵توليد،  جاي  قيمت متوسط ساالنه نفت خام به. م ١٩٠٠
كوپك و  ٧٢/۶به  . م ١٩٠٢كوپك و در سال  ١١/٨اين ميزان به . م ١٩٠١در سال 

داخلي با زاراين بحران در با. كوپك تنزل يافت ۶/۴به  ١٩٠٢در ژانويه 
نامطلوب اقتصادي كه در آن زمان دربازارهاي نفتي روسيه و خارج وجود  بحران 

  .داشت، تشديد گرديد
كرد  گسترش صادرات نفتي روسيه جلوگيري ميترين عواملي كه از از مهم يكي

بخاطر کاهش  قيمت حمل و نقل  نفت  . نقل و ارتباطي بود و حمل نبود وسايل مناسب 
سفيد که بويژه از طريق راه آهن ماوراء قفقازحمل می شد، دولت شروع به ساختن 

  ٢١۴خطوط  لوله به مسافت .   م ١٩١٠در سال . باکوکرد –خط لوله باطوم 
ست تا دهکده ميخائيلوف کار گذاشته است ولی اين لوله ها نتوانست بهبودی در ور

                            ً                        چرا که خطوط  آهن باطوم خصوصا  برای تجارب با مديترانه . اوضاع بوجود آورد
و اروپا ارزش زيادی داشت وحال آنکه صاحبان صنايع نفتی باکو باالتر ازهمه 

روسيه در آنجا با موفقيت با نفت  عالقه داشتند به خاور دور وهند، که نفت سفيد و
سفيدامريکا رقابت می کرد ومنطقه مناسبی برای گسترش بازار نفت درآينده 

  .محسوب ميشد، نفت خود را صادر  نماييد
اين مسأله يکی ازبحثهای اصلی دردفاع از پروژه ساختمان يک خط  لوله نفت  

. يم نيکالی دوم گرديدتقد. م١٩٠١سفيدازطريق ايران بودکه درپايان ماه آگوست 
طراح اين پروژه سه ماه پس ازامضای امتياز  نامه دارسی به بحران صنعت نفت 

را  ديباطوم که قراربود خط لوله   نفت سف - راه آهن باکو  »نارسايی« باکو وبه 
آن  یخربه جاآدست  ايبه صورت مکمل خط لوله ماوراء قفقاز رانيا قيازطر

). ۴٠(شده بوداستفاده  کند، اشاره کرد هيآن ته یبرا که یکرده وازمواد یکارگذار
  طبق احتساب مقدماتی وی،هزينه حمل ونقل يک پود نفت سفيد ازباکو به نزديکترين

بالغ  - با توجه به اينکه خط لوله واوراء قفقازبا آخرين ظرفيتش کار کند –بندرهندی 
ران فقط شش کوپک برهفده کوپک بود و حال آنکه خط لوله نفت سفيد از طريق اي

به نظر طراح اين پروژه، ايجاد اين خط لوله نفت . ويا سه برابرارزانترتمام می شد
سفيد امکانات زيادی برای صنعت نفت روسيه دربازارهای آسيايی يعنی جائيکه 

وهيچ وجه ترسی ازرقابت »موقعيت بسيار عالی را اشغال کرده بود«روسيه 
  ) ۴١.(امريکا نداشت ايجادمی کرد

با تعبيه و « اونوشته بود. اين پروژه درخود ايران هم اهميت سياسی زيادی داشت 
کار افتادن اين خط لوله نفت سفيد بهرحال درخليج فارسی عالئق واقعی بازرگانی 
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و لذا برنفوذ ما در ... روسيه ايجاد می شود که هيچ نوع  قدرتی راديگربرنمی تابد
  ).۴٢(فزايدايران ودرسواحال اقيانوس هند می ا

ً                                              نيکالی دوم با تصميم نسبتا  مبهمی عقيده خود را در باره  اين پروژه  ابراز                          
« وظيفه ) ۴٣.(اين مسدله اهميت زيادی دارد وبايستی باجديت  دنبال شود« :داشت

گذاشته شد و ] وزير امور ماليه[ ويت .يو. اين قضيه برعهده س» پی گيری مجددانه
سپتامبر ، نسخه ای  از آن را به   ٢٢ن تزاردر ويت با دريافت  پروژه وفرما

رد کرد وازاو درخواست نمود که اگرازنقطه  ] ر خارجه.وزير امو[ المسدورف 
به  نظر سياسی درخصوص مذاکرات با دولت ايران درزمينه  واگذاری امتيازی

 بانک استقراضی روسيه برای ايجاديک خط لوله نفت سفيد واعزام گروهی از
 .رای مساحی های ضرورتی اعتراضاتی  پيش  آيدتصميم قاطعانه  بگيردتکنيسنها ب

)۴۴(  
درست درهمين زمان ويت بطورهمزمان دستورات کتبی به تهران مخابره کرد 

سفيرروس قبل ازاينکه ابالغ رسمی المسدروف  (Argyropoulo)پول.چون آرگير
. م ١٩٠١ مبربه مديربانک استقرااضی، که بدنيال دستورات وزيرماليه درسپتا

برای گرفتن امتيازی باصدر عظم ايران به مذاکره  نشسته بود، برسد ازاين طرح 
  .آگاه شده بود

. بايستی  دراينجا ذکر کرد که سفير روسيه يکی از مخالفين اين پروژه گرديده بود
اودر گزارشات خود به وزير امورخارجه  قاطعانه درخصوص عدم امکان اجرای 

او نتايج جدی سياسی ، هزينه  باالی ايجاد  اين خط  . رده استاين اميتازصحيت ک
. لوله  وويژگی خيالی  پروزه را که متضمن  خطرات زيادی  بود ذکر نموده است

 تعدادی داوطلب و يا تبه کاررشوه خوار« بنابه عقيده وی درآينده  نمی  شد درمقابل
ويابسته باروتی  که دريک شب  تاريک ودر يک نقطه دوردست بسته ديناميت 

  )۴۵(».بکار خواهند انداخت ايستادگی کردوامنيت  حاصل نمود
مع الوصف مخالفت سفير روسيه اثری در حريان  وقايع  نداشت و فقط سرزنش 

به .  م ١٩٠١دسامبر   ١٠ويت را بريااوبه ارمغان آورد و ويت  با خشم  زياد در
روسيه  در ايران که ميتواند   عالئق یالنسدورف نوشت که او اين امتياز   رابرا

می داند وجای تأسف است که »  سفير پر اهيت« برای روسيه سرنوشت سازباشد 
يک چنين  امتيازی  به انگليس واگذار  گردد و سفير ما از آن اطالعی  نداشته « 

     ً                               مسلما   انگليس که برای کسب امتياز به « ويت با عصبانيت وطعنه گفت که » .باشد
برداری ازرگه های غنی نفت ايران کوشيده مالخظاتی را که  آرگير منظور بهره 
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وپول، رأی زن خصوصی  پادشاه اذعان  کرده در نظر نخواهد گرفت و از نتايج 
به   - سياسی کشيدن خط لوله  از طريق ايران  ترسی بخود  راه نخواهد داد

نخواهند   ديگرسخن، آنها اين امتياز را پی گيری نخواهند کرد و آنرا تحصيل
  )۴۶(».نمود

روس  برای انعقاد قرار داد  –عصبانيت ويت به اندازه عدم موفقيت مذاکرات ايران
که درآن ، چنانکه  انتظارمی رفت شش نکته  قرار داد دارسی  مانع اصلی 

صدراعظم ايران بانقل تعهداتشان .بشمارمی رفت موقعيت سفيررا تحريک نکرد
جناح . خواسته های روسيه را قبول نکرد) دارسی( نسبت به صاحب امتيازانگليس 

روسی به موقع خود فشار برای  کسب امتيازی را پی گرفت ومذاکرات برای آن با 
  .گرفتن قرضه ای درهم بافيده شد که در مراحل آغازين خود برای دولت ايران بود

ميليون روبلی از  ٢٢/ ۵گرچه بيش ازيک سال  ازموعد گرفتن اولين قرضه  
يه نمی گذشت  وولی دولت ايران بارديگرخود را درآستانه يک بحران مالی روس

  ] ...٧، گزينش٨نگاه کنيد به فصل [احساس کرد
                                          ً                            مسأاله امتيازدر رابطه باتصميم کنفرانس، فعال به کنارگذاشته شدودولت ايران 

از بانک استقراضی روسيه يک قرضه بايستی .] م ١٩٠١[درپايان ماه سپتامبر 
پس از اينکه وزارت امورخارجه . بوسيله عايدات قرضه سرشکن شودباالخره 

ايران در تهران به حقوقدانان روسی درسن پطرزبورک وحقوقدانان کنسولگری 
بلژيک يک اطالعيه رسمی، مبنی براينکه امتيازانگليس مانعی در مقابل   واگذاری  

ار ديگر در ژانويه  امتياز ايجاد خط لوله نمی باشد، داد  مذاکرات  نيمه کاره ب
  .از سر گرفته شد.  م ١٩٠٢

. روس  دراواخر ماه ژانويه به پيشرفت چشمگيری  نايل شد –مذاکرات  ايران 
ژانويه به وزارت ماليه مخابره کرد که بالخره صدر  اعظم  ٢٣در (Grube)گراب

درخواستهای روسيه را پذيرفت ودر عوض سه سال، تأييد واگذاری امتياز کشيدن 
هر چندکه اين مسأله با «  خط  لوله نفت سفيد ازطرف شاه، انجام خواهد شديک 

؛ونيزقرارشدکه درصورت اعتراض دارسی، »مخالفت شديد سفيرانگليس همراه بود
  )۴٧.(مسووليت جوبگويی به امتياز روسيه به عهده  دولت روسيه  واگذار شد

طور کلی حل شده باشد و بنابراين چنين می نمايد که مسأله خط  لوله  نفت سفيد ب
آنچه که باقی مانده قراردادی بوده که درآن ضايعاتی را که امکان داشت ازسوی 

مع الوصف ازآن زمان دولت . صاحب امتياز انگليس وارد گردد بر طرف شود
چارلزاسکات سفيرانگليس درسن . انگليس با شتاب تمام در مذاکرات دخالت کرد
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داشتی به المسدورف داد و در آن توجه دولت يادماه ژانويه   ٢١پتربورگ در
درخواست بانک استقراضی  روسيه رابه اين واقعيت جلب کردکه اگرامتياز مورد

به بانک واگذار شودحقوق تبعه انگليس راضايع خواهد کرد، ودرمتن يادداشت هم 
همزمان با اين مسأله برشاه  انگليس بطور)۴٨.(شش نکته امتيازدارسی آمده بود

آورد واعتراضيه شديد الحنی درخصوص واگذاری امتياز کشدن  يک خط فشار 
  .لوله به روسيه به او رد کرد

ژانويه درخصوص واگذاری  ٢۶شاه در. نتيجه دخالت انگليس زودی آشکارگرديد
فوريه به المسدورف اطالع  ٣امتيازی به روسيه  موافقت کرد وآگيروپولو در

» مالی بلکه از رنجش انگليس هم می ترسندايرانيان نه تنها از نتايج « دادکه
مصرانه خواسته شد که بنام شاه وازطرف خود شرايط  قرضه « وازصدراعظم 

صدراعظم ) ۴٩.(وتعويق تصيميم رادرخصوص خط لوله برای مدتی بخواباند
خود را خواست های  چندروزديگربه سفيرگفت که اگرروسهادر بازديگردرعرض

  .صله  استعفای خود را عرضه  کندپی نگيرنداومجبوراست بالفا
خصوص  وزارت ماليه درسن پطرزبورگ گويی که هيچ اتفاقی نيفتاده کاردر     ً ضمنا  

يادداشت سفيرانگليس تغييری درحال ويت ايجاد .قرارداد امتيازرادنبال می کرد
واوبه المسدروف توصيه نمودکه به چارلزاسکات جواب بدهد که امتيازخط  نکرد

يک مؤسسه خصوصی يعنی بانک استقراضی ايران تقاضا  لۀبوسي « لوله نفت سفيد
شده و دولت روسيه  درموقعيتی نيست که درخصوص محتوای آن تصميماتی 
بگيرد؛ مع الوصف تا آنجائيکه  ما ازطريق وزارت ماليه می دانيم اين امتيازازآنجا 

ی به          ً                                                     که متحصرا مربوط به واردات و حمل و نقل نفت روسيه است لذا ضايعه ا
حقوق دارسی وارد نمی سازدکه طبق فجوای امتيازنامه اش با دولت 

  )۵٠( »ايران،انحصارنفتی را بدست آورده که بيشترمحلی است
فوريه  ۴پس ازبحث مقدماتی درخصوص سياهه قرارداد درنشست وزارت ماليه در

همان سال باالخره قراربراين شد که يک خط لوله فقط برای حمل ونقل نفت سفيذ 
. باقی بماند»دردست روسيه«ايجاد شود وتصفيۀ نفت وتوليد محصوالت فرعی آن

دراين نشست همچنين قراربراين شدکه اگردستورات و قوانين ديگری در روسيه 
برقرار شود درعرض چهارسال امکان پرداخت هزينه يک خط لوله  با گنجايش 

رهزينه  کل اين معامله زيگل. ک .طبق برآورد ای. ميليون پود مهيا گردد ۶٠ساالنه 
ميليون روبل و اگرازاقيانوس هند صادرمی  ٨٠، اگرنفت ازبوشهر صادرميشد 

  )۵١.(ميليون ذوبل بود؛ استهالک اين هزينه بيست سال طول می کشيد١١٠گرديد
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طبق اين . ارزيابی خام رسيدهای عمليات خط لوله متضمن سودهای کالنی بود
 -  ۴٠( ض يکسال با کمترين ميزان گنجايش ارزيابيها، حتی اگر خط لوله درعر

هزينه صدور نفت سفيد رابه ) واز بوشهر صادر گرديد( کارميکرد) ميليون پود ٣٠
کوپک درهر پود که قابل مقايسه با حمل و نقل دريايی  ١۴/  ۵ -  ٢٠خاوردور

ايجاد « زيگلرخاطر نشان ساخته بود که . ازطريق کانال سوئز بود کاهش می داد
لوله تا حدی قيمت نفت سفيد ما را پائين می آورد ولذا فرصت خوبی برای اين خط 

ارزان شدن اين محصول باعث مصرف « ؛ و»رقابت با آمريکا بدست ما  می افتد
  )۵٢(».زياد آن درخاور دوروتا حدی درخود ايران می گردد

زحمت زيادی کشيده بود ليکن هدف  ولی گرچه دولت روسيه برای کسب اين امتياز
اين مسأله از متن قرارداد معلوم ميشود . ايجاد خط لوله را به سرعت شروع نکرد

در . به پيان  رسيد. م ١٩٠٢که سياهه آن در وزارت ماليه در منتصف ماه  فوريه  
قرارداد مقررشده بود که بانک استقراضی با توجه به زمان امتياز نامه، بايستی 

دولت ايران اعالم می کرد  که آمده انجام  امتيازرا سری نگهداشته و تا دو سال به
بانک متعهد شده بود که کارايجاد خط  لوله را نبايستی از زمان . امتياز هست يا نه 

اعالم ساختمان آن تاسه سال به تعويق بياندازدوبايد از روزيکه زمين 
  .موردنيازامتيازنامه رابدست بياورد درعرض پانزده سال تکميلش کند

                                                       ً که سياهه قرارداد با شرايط بسيارکلی تنظيم شده بود وخصوصا   بايستی افزود
يعنی اين مسأله که آيا اين خط  –چيزی درخصوص ادامه خطوط درآينده نداشت

مع . لوله دراقيانوس هند ويا خليج فارس  همچنان نيمه کاره باقی می ماد يا نه
ليه  رسيده به تصويب  وزارت  ما.  م ١٩٠٢فوريه سال ١۶الوصف اين سياهه در

  )۵٣.(وبه گروپ در تهران فرستاده شد تا  به صدر اعظم تقديم کند
سياهه زمانی به تهران رسيدکه شانس کمتری برای موفقيت وجود داشت، گرچه 

   ً قبال  . نمايندگان روسی در تهران برای کسب اين امتياز زحمات زيادی متحمل شدند
صاحب « گ تلگراف زدده بودکه               ً                   فوريه ، اجبارا  ، به سن   پطرز بور ١٢گراب در

تومان  برای دريافت اين   ۵٠٠٠٠)  + ۵۴(امتياز  انکليس خط لوله جنوب ايران
امتيازپرداخت کرده وازويت اجازه دريافت اين امتيازپرداخت کرده  و ازويت 

خسارت الزمه » اگرامتيازمورد تقاضا واگذارشود«اجازه دريافت نموده که 
تومان   پرداخت  ۵٠٠٠٠شما بايستی « اصله پاسخ داده ويت بالف )۵۵.(رابپردازد

  )۵۶.(کنيد 
ماه فوريه،  ١٣در . معهذا دولت ايران خوش خدمتی کمی ازخود نشان داده است
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يعنی  سه روز قبل ازارسال سياهه  قرارداد به تهران، صدراعظم نامه خوشحال 
ه شده بود  کننده ای ازسفيرش درسن پطرز بورگ دريافت کرده که در آن نوشت

اينکه ) ۵٧.(قرض بدون در نظرگرفتن مواد قرارداد خظ لوله پرداخت خواهد شد
دور بنظر می .  سفيرايران اين اطالعات  را ازکجا بدست  آورده بودمعلوم نيست

حدس مقرون به حقيقت آنست که از .رسدکه از وزارت ماليه کسب کرده باشد
واسط ماه  فوريه وزارت امور وزارت امورخارجه کسب کرده است چرا که درا

المسدورف درنامه . خارجه ، آشکارا، ازحمايت پروژه خط لوله امتناع  کرده  بود
به نشانی ويت نظر خود را  راجع به اين موضوع  . م ١٩٠٢فوريه  ١۵ای به تاريخ 

اوبا اين گفته شروع کرده که او  نيازی )               ً     با جمالت  نسبتا  مبهم( اعالم کرده است 
مه مذاکرات با دولت ايران نمی بيند وازحيث سياسی،چشم پوشی از مواد به ادا

ً مورد بحث و خصوصا   قانع کننده » ازنظردخالت دولت انگليس دراين موضوع«                
احتمال رضايت ما « نيست ونتيجه گرفته بود که بسيارعاقالنه خواهد بود که 

فوق الذکر  درخصوص تعديل  بعضی از شرايط قرضه وحتی  مبادله  امتياز نامه
  )۵٨.(فراهم گردد» با بعضی از شرايط  ديگر

مع الوصف از طريق وزارت امورخارجه دستورات جديد به تهران ارسال نشد 
فوريه  ادامه پيدا کرد يعنی زمانيکه به ناگهان و غير منتظرانه   ٢٠ومذاکرات تا 

ی معلوم شدکه دولت ايران محرمانه با صاحب امتيازانگليس درخصوص قرضه ا
در ان روز گراب و سفيربطور همزمان   به سن پطرز . به صحبت نشسته است

ليره   ٢٠٠٠٠٠بورگ اطالع  دادندکه دادرسی به توسط مالزمين شاه يک قرض  
گراب  در روز  بيست ويکم ( در صد به شاه  پيشنهاد کرده است ۵ای  با بهره 

گراب  براين ). ليره ٢٠٠٠٠٠ليره است نه   ٣٠٠٠٠٠تلگراف زد که ميزان مبلغ 
دارسی دراين مورد يک ببر « مطلب اين فرضيه را افزوده بود که بنظر  می رسد 

                           ً                        معلوم شد که دولت ايران  قبال  مذاکرات  طوالنی در خصوص ) ۵٩(».کاغذی باشد
گرفتن قرضه از دارسی داشته است و شاه هم  که آرزوی سفر ديگرش  به اروپا 

. ی کرد  هر چه زودتراين قرضه را تحصيل  نمايددرکله اش  می پروراند سعی م
دولت روسيه  :  اين اطالعات جديد   باعث تصميم گيری جدی درباره موضوع شد

مارس  ٢دولت ايران در. مجبورشد امتيازايجاد يک خط لوله را ازدست بدهد
 ٢٢يک مساعده يک ميليون روبلی به حساب قرضه آينده دريافت کردودر. م ١٩٠٢

دريافت .  م ١٩٠٠ميليون روبل  قرضه با شرايط قرض سال ١٠ن سال مارس هما
درصد که قراربود پرداخت بهره آن درنيمه های  ۵سال به بهره   ٧۵به مدت ( نمود
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جديد ديگری ازسوی دولت روسيه برای کسب امتيازز  تالش). هرسال انجام پديرد
  )۶٠.(ايجاد خط  لوله  نفت تا خليج  فارس بروز نکرد

تان با اقدام  به بهره گيری ازمعادن غنی نفت جنوب ايران ضربه شديدی به انگلس
با وجود اين روسيه  موقعيت . منافع اقتصادی روسيه درخاورميانه و آسيا واردآورد

بهره برداری ازمعادن . سابق خود را دربازارهای نفتی آسيا تا اين اواخرنگهداشت
ی صنعت نفت باکو وسايرعوامل نفت درهند، هلند، آسام، وبرمه، وضع بحران

روسيه را مجبورساخت که تحت فشاررقبای خود، موقعيت خود را دربازارهای 
درسر  (Neftyanoe Delo)نشريه صنعت نفت باکو با عنوان .آسيايی ازدست بدهد

نتايج تجارت سال قبل نفت را بر شمرده و نوشت . م ١٩٠٨مقاله خود در آغاز سال 
روسيه پس از کشمکش طوالنی وگزنده، سال قبل نفت  تجارت صدور نفت  « که 

مجبورشدبه بيهودگی تالش خود درمقابل فتح  بازارهای جهانی نفت بوسيله رقيب 
  )۶١(».اصلی خود، تراست آمريکايی، وناتوانی اش برای ادامه اين تالش  پی ببرد
درسال . همزمان با اين قضيه ، نفت سفيد روسيه در بنادرخليج فارس هم ته کشيد

بمبئی گزارش داد که يک شرکت عظيم   Times of Indiaنشريه هفتگی .م ١٩٠٧
آمريکايی ازمشکالت صادر کنندگان روسی استفاده کرده،محموله عظيمی ازنفت 

ً                                         سفيد آمريکا را مستقيما  ازنيويورک تا بنادرخليج فارس که تاکنون در اختيار نفت                        
  )۶٢.(سفيد روسيه  بود،  صادر کرد

اينست که نفت  سفيد روسيه برای مدتهای مديد قسمتهای شمالی ايران را در واقعيت 
پود نفت سفيديه   ٢٢۶۶٢۶٩. م ١٩١٠ – ١١روسيه درسال . انحصارخود داشت

طبق  گفته  سوبتسينسکی  سر کنسول . روبل ه ايران صادرکرد ١١۴٧٧۶٩ارزش 
ايران را  درصد کل مصرف ٩۶/  ٢سن پطرز بورگ درايران، نفت سفيد روسيه 

با وجود اين، ) ۶٢. (در بر گرفته بود واز نفت انگليس  و يا آمريکا  ارزانتر  بود
ايران با گشوده  شدن بازارهای نفتی  به رويش، باالخره  صنعتگران نفت باکو را 

برای بهر . م ١٩٠٩انگليس که در سال  –شرکت  نفت  ايران . از دست  داد
نفت تأسيس  يافته بود  اين بازارها  را از آن خود  برداری  از معادن جديد الکشف  

ساخت،  و در سياست  استعماری  بريتانيا کبير  نقش  سياسی و نظامی  عمده ای  
  )١(.درايران  و نيز درکل خاور ميانه بازی نمود
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   مأخذ و توضيحات
 

 – ترجمه يعقوب آژند ، نشر گستره» تاريخ  اقتصادی ايران « چارلز عيسوی  - ١
  ۴٨۵ – ۵٢١، ص  ١٣۶٢

 ١٩١٦درسال  ٬پژوهشگر سرشناس تاريخ اقتصادي خاورميانه  ٬چارلز عيسوي* 
تحصيالت خود را در رشته اقتصاد به پايان . در قاهره به دنيا آمد) ش ١٢٩٥.م
. شاغل شد ٬به عنوان منشي معاون وزير  ٬رسانيد و در وزارت دارايي مصر )

کزي مصر بود و در دبيرخانه سازمان ملل در مسؤول بخش آمار بانک مر مدتي
آن  ٬عيسوي ابتدا استاد دانشگاه آمريکايي بيروت بود . نيز اشتغال داشت نيويورک

رياست انستيتوي خاورنزديک  ٬عالوه بر تدريس اقتصاد ٬دانشگاه کلمبيا  گاه در
 استاد ١٣٦٥تا زمان بازنشستگي در  ١٣٥٤او از سال . برعهده داشت وميانه را
در دانشگاه نيويورک  ١٣٧٠ -  ١٣٦٦خاورنزديک بود؛ و در سالهاي  مطالعات

عيسوي درگذشته رياست انجمن مطالعات . اقتصاد اشتغال داشت نيزبه تدريس
  .و انجمن اقتصاد خاورميانه را عهده داربود ٬خاورنزديک درشمال آمريکا 

  
  :نوشت  یپ
 لياستاندارد  او یکمپان خيتار ،یديه. رالف و: به  دينگاه کن شترياطالع ب یبرا - ١ 

 اليرو  خي؛ کارل  گرستون، تار) م  ١٩۵۵ – ۵۶ ورکيوين( جلد ٢ ،یوجرسين( 
نفت  یالملل نيتجارت فدرال، کارتل ب ونيسيکم.)  م ١٩۵٣ – ۵٧دن،يل( جلد ۴داچ، 

 یالمالل نيبزرگ ب یشرکت ها ز،پترو. ت . ثي؛ واد)م ١٩۵٢ ن،يواشنگ( 
 .) م ١٩۶٨لندن ( ه رشدرو ب  یدرکشورها

با اجازه انبارنفت دررشت .  م ١٩٠٨را در سال   اتشانيبراز دراننابل عمل – ٢ 
ورشت  ینفت درانزل ۀلول لومتريک ١۶دوانبارنفت بزرگ با  یبزود. شروع کردند

و ازجمله مغازه  رانيا یدر آستارا یبزرگ یانبارها یاتباع  رو رينمودند، سا جاديا
 یم ديگرد یوارد م هيکه از روس یفلز زوگالن  را ا یکه حلب درآن داشتند یا

  هيروس یها وي، که ازآرش ١۴١ – ۴٢، صفحات  فيبه عبدهللا   دينگاه کن –ساختند 
 .کند ینقل قول م

٢٠٧ – ٣۶  /٣٧١   FO 
۴ – ٢٠٧۵  /٣٧١   FO 
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 ديننگاه  ک انهينفت درخاورم ازاتيامت خيدرمورداطالعات مفصل راجع به تار – ۵
 .آمده است  یکه درکتابشناس گانهيو یسويشوادران وع گ،يالنگ ر یبه کتابها

 انيبه پا.  م ١٩١۴دسامبر ١١ خيبه تار سيانگل – رانيازشرکت نفت ا ینامه ا - ۶
از  رهيل ٣٣۵٠اکتشاف و یکمپان نيازطرف اول رهيل ۶۵۵۴: عبارتست از  دهيرس
  ۶٠٠٠سود خالص رادرحدود  وزارت امور خارجه.  یارينفت بخت یکمپان یسو

در صد   ١۶که مبالغ  باال  هاساس بود ني               ً      کرده  که احتماال   بر ا  یابيارز رهيل
 .FO ٣٧١/  ٢٠٧٩. ازسود خالص راعرضه کرده است

٧ – Past and Present    م ١٩۶٨، اکتبر. 
 .١۶۶به ارقام همان مأخذ ، ص   دينگاه کن – ٨
 FO   ٣٧١/   ٢٠٧٧، .م ١٩١۴  هيژوئ ٢٢به بوچانان،    یاز گر – ٩

 -   هيترک یمرز ینواح یشناس نيدرباره زم« مقاله لوفتوس تحت عنوان  -  ١٠
 Quarterly Journal  of the Geologicalدر » مجاور آن یو نواح  رانيا

Soclety  يیجاها انيدرم. چاپ  شد ٢۴٧ – ٣۴۴، صفحات )٣قسمت (  ٢شماره 
 نيسرزم در مان،يقرار گرفته  بود مسجد سل فيمقاله  مورد توص نيکه در ا

 .بود رانيدرجنوب  غرب  ا  یاريبخت
نام آن به بانک  ديرس ابانيبانک ب نيا ازيموعد امت. م ١٩۴٨که درسال  یوقت – ١١
مصدق  بانک  را  ريچهار سال بعد دولت سخت گ. افتيرييتغ انهيخاورم سيانگل

 .رخت بر بندد رانيمجبور کرد از ا
 Notes sur  les Gistes de Naphte de Kend –e- chirin) سر پل ذهاب(«  – ١٢

Annales des Mines    )١ – ١۶، صفحات .)  م ١٨٩٢ هيفور  
 ١٩٢٨لندن، (درشرق  پلماتينفرد کيدرکتاب خود بنام  نکيسرآرتورهارد – ١٣

 ازنامهيازامت یحيکند که صدراعظم توض یاشاره م ٢٧٩و ٢٧٨صفحات .)م
سفارت روس، تنها  یشرق یه با خط مشل شکسته نوشته شده بود و منشراک یدارس

بخواند به  بودتوانست آنرا بخواند، آنرا نتوانست  یسفارت م نيکه درا یکس
 ازنامهيامت یتا امضا حيتوض نيبودکه ا نيا جهينت.  روس ارسال داشتريسف

الخره که با یوقت. خوانده شود درسفارت روس خاک خورد نکهي،بدون ایدارس
  یراديآن ا یمسأله   سئوال نمود جواب داده شد  که برا نيدر باره ا وتيمسترمار

 .وجود ندارد
که به سطح  ینفت یرگه ها نجايشود که درا یم دهينام دينفت سف ليدل نيبه ا -   ١۴
داشته  هيبه تصف یاجياحت نکهيا نروبدونيشودازا یم یعيطب هيتصف ديآ یم نيزم
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نفت  نيقرن ازا نيمدت چند یبرا نجايا نيساکن. باشد یدرچراغ مباشدقابل استفاده 
 .داشت  یاديخواستار ز رانيکردند ودرسرتاسرا یم داستفادهيسف

 ونيسيکم جهيبعدها درنت رانيقرارگرفته که ا یا هيازدوناح یچاه سرخ درک - ١۵
 هيدولت ترک. واگذارکرد هيبه ترک. م ١٨١٣ – ١۴درسال هيترک  - رانيا یمرز
 هيدوناح نيرا در خصوص ا یدارس ازيآن دولت عراق حقوق امت یبعد نيانشوج

 .۶۶ص  گ،يبه النگ ر دينگاه کن. شناخت تيبرسم
سوخت  سيانگل يیايدر یروين یها یزمان کشت نيجالب توجه است که درا - ١۶

 یجنگ یها یکشت. م ١٩٠٣   ً      قبال  درسال. اززغال به نفت بودندرييخود را درحال تغ
استفاده کرده  زغال، یبرا یماده کمک کيارس ازنفت، البته به صوورت وم باليهان

با نفت وزغال  ليپرنس جرج   ورزمناو آرژ  یجنگ یکشت. م ١٩٠۵درسال . بودند
 یمخرب از نوع ترا بال فقط با نفت  کار م یها یکشت کهيکردند درحال یکار م
باعث شد که به سوخت  یدرخصوص استفاده ازنفت برا  شريف  اقياشت. نمودند

با نفت  یکشت کيداشت که اگر یاواظهارم. داده شود»نفت  وانهيد« اولقب 
آن خواهد عترازيسر يیايدر لياول سه م یکشت ونفت،زغال  گربايد یکاربکندوکشت

به   دينگاه کن»    .درسرعت است زيهمه چ«:کرد که یم یريگ جهيرفت ونت
  ١٩۴، ص . ) م ١٩١٩لندن ، ( او   ادداشتهاي

 یاست ول یآتشکده زردشت کيساختمان  نيبود که ا نيبرا دهيمدتهاعق – ١٧
نقطه احتماال در  نيباستانشناس برجسته فرانسه اعالم کرد که ا رشمن،يپروفسورگ

ساختمان در بردنشان  نيچن کي. بوده است نيگرد آمدن ساکن یبرا يیگذشته دورجا
 ونيشده بود که روحان یناش نجايرازاگياشتباه د. وجود داشت زيآنجا ن یليده، چند م

. کردند یگازاستفاده م ايازنفت  »دانيآتش جاو« روشن نگاهداشتن  یبرا یزردشت
وجود  یرگه  نفت نيچن کيداشتند که هرگزدر آنجا  دهيشناسان عق نيمعهذا زم

شده که تا اواخر  یم دييتأ دهيعق نياشتباه بدون شک با ا دهيعق نيا. نداشته است
کلنل : بهدينگاه کن.آتشگاه وجود داشته است  کيمعادن نفت با کو درمانه نوزدهم

 ا،يآس یدر مجله جامعه سلطنت» ازآتشکده هندو درباکو  یشرح«استوارت،. یا. یس
 . ٣١٢،  ٣١١م،  ص  ١٨٩٠

 ١٩، ص  گيالنگ   ر   -  ١٨ 
 .۴٠۴ص .)  م ١٩۶١لندن ، (     Oil Pioneerتامسون ،   یبيب.آ   -  ١٩
. یبه مقاله آو س ديخط لوله  نگاه کن نيا کياز تکن یدرخصوص شرح -   ٢٠

 ٢١که در  »رانيدرا سيانگل - رانيخط   لوله شرکت نفت ا« با عنوان  یهارتل
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 .سازان  دراسکاتلند قرائت  شد یوکشت نيدرمؤسسه مهندس. م ١٩٣٣نوامبرسال
شرکت نفت  که با یشرکت هند کيپس ازگذراندن چندسال در ینويمسترگر -  ٢١

. ديگرد رانيرابط شرکت نفت ا. م١٩٠٨داشت دراواخرسال  یکيبرمه روابط  نزد
 او. بود سيانگل - رانيشرکت نفت ا رهيمد أتيه هياول یازاعضا یکياو 

استراتکونا  لردپس از   مرگ  ینويگر. اربوديتمام ع ستياليامپر کي اتشيدرنظر
خدماتش، درسال  اوبخاطر. ديگرد سيانگل- رانيشرکت نفت ا سيرئ.م١٩١۴درسال
 جيازاستانبر ینويبا لقب بارون گر. م ١٩٢٧لقب بارون گرفت؛ درسال . م ١٩١٩

 .مرد. م ١٩٣۴درسال . ارلزدر رأس   لردها قرارگرفت
شرکت ( یداچ شل، بانک داشه و گروه دارس اليرقابت کوشش گران رو  -  ٢٢

 ديبه مرحله پات کامل رس نيرالنه نيب ازنفتيکسب امت یبرا)  سيانگل  - رانينفت ا
آمده بودکه منجر به قرارداد معروف وزارت خارجه  شياختالط منافع پ یچون نوع

درصدمنافع ۵٠یگروه دارس ادقرارد نيا طيطبق شرا. ديگرد. م ١٩١۴مارس ١٩در
)  داج شل اليرو( ساکسون  راکسب کردوحال آنکه بانک داشته وگروه انگلو

 ميکسون هرکدام تصماوانگلوس یگرفتند؛  گروه دارس درصد  منافع را ٢۵هرکدام 
درصد سود را در رابطه با شرکت نفت   ٢/ ۵ انيلبنکگ. س. ک یگرفتند که به آقا

 ازنفتيگرفت امت ميقرارداد تصم نيدر موقع انعقاد ا هيدولت ترک.  بدهند هيترک
. گذارکند       ً           که بعدا  اعالم شد،وا یطي،  طبق  شرا هيرا به شرکت نفت ترک نيالنهر

پس  یقرارداد جلوگرفت وتا مدت نيازانعقاد ا یجنگ جهان نيمعذا، شروع اول
 ۴٢ – ۴۶، ٢٧ – ٣٢ص،  گيالنگ ر. مسأله حل و فصل نشد نيازانعقاد صلح، ا

 . به بعد ۶٨و 
 ١۴٢به جک ، ص  دينگاه  کن – ٢٣
 نيچناوهم. شد رمنگاميدپارتمان معادن دانشگاه ب سيپروفسورکدمن بعدها رئ – ٢۴
 ینفت یکارها یاوبعدها برا. رفت یبشمارم یاداره مستعمرات مشاورنفت یبرا

. م ١٩١٨گوناگون باالخره درسال  یاوپس ازکاردردولتها. ديگرد یفن یمشاور عال
K.C.M.G .گشت  سيانگل -  رانيشرکت نفت ا یسه سال بعد مشاور فن» شد

. ديگرد  ليلورديکدمن س بارون. م ١٩٣٧درسال . وستيپ رهيمد أتيوباالخره به ه
 .مرد.١٩۴١درسال 

  ١١٨لسترنج، ص   ؛»رانينفت ا« به لکهارت، دينگاه  کن – ٢۵ 
 *Rossiys I Kontsessiya d’Arsi در مجلهZapiski  Istoricheskie  ، ۶۶شماره  )

     .٢٧٨ – ٩٠صفحات .) م ١٩۶٠
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٢۶  -  Ts.G.I.A.L. ،574 .F  4 .OP ،410. d ٧ –١٢، ص ٢،جلد. 
 ۴٢، ص ١،جلد F  26.OP ،526. d. ۵۶٠، .همان مآخذ  -  ٢٧
٢٨ – Diplomatiic and Counslar Reports  وزارت  ٢٩٢١، شماره  راني، ا ،

  ٧، ص ١٩٠٢خارجه، دسامبر 
  ٩۵٠٧٩٠١٧  هيروس یکل صادرات نفت. م١٩٠١درسال یطبق ارقام رسم -  ٢٩

 ٢١٣۶٠٩٠بالغ  بر  رانيبه ا   یپود بود  و حال   آنکه   صدور  محصوالت  نفت
 : به  دينگاه کن  - شد یپود م

Obzor vneshnei Trgovli Rossil Za 1901 god   ، م ١٩٠٣سن پطرز بورگ  .
 ٣۶ ايگرم  لويک ١۶/  ٣٨پود معادل  با  کي.[ ٧٨، ٧۶، صفحات ۴جدول شماره 

 ].پوند بود
٣٠ – Neftyabnoe Delo   ،1908۵٨، ص ٨، شماره .م. 
٣١  - ،Times of India  )١٢، ص .م١٩٠١، ١١، شماره   ٢جلد )  یهفتگ. 
٣٢  - Ts.G.I.A.L.   ،560 .F  28.OP ،526. d ۴٢، ص ١،جلد 
 ob. 12، ص١،جلد F  16OP ،1. d. ۵۶٠، .همان مآخذ -  ٣٣
 ۶٨، ص ١همان مأخذ، جلد  – ٣۴
 ۶، ص ١همان مآخذ، جلد  – ٣۵
 .ob. 6ص، ١،جلد F  16OP ،10. d.١٢٢٢، .همان مآخذ -  ٣۶
 Persian Oilالول ساتن . ل  -  ٣٧
٣٨  - Ts.G.I.A.L.   ،60 .F  28.OP ،247. d ٣٧، ص ١،جلد. 
٣٩ – Obzor bokinkol neftyanol Promyanol Promyshlennosti Za 1902 g   . ،

 ٣٨٩، ص  ١بخش .  م ١٩٠٣باکو، 
بار   سندهينو نيعرضه شده که   ا یليدال... [پروژه  گمنام  است سندهينو – ۴٠

 ].بوده است  یهمان پاالشکوفسک  گريد
۴١   - Ts.G.I.A.L.   ،560 .F  28.OP ،247. d ١٣ -  ١۶، ص ٢،جلد 
 ob. 15،  ١همان مأ خذ  ، جلد  – ۴٢
  ١٣، ص ١همان مأخذ ، جلد  – ۴٣
 ١٧، ص  ١همان مأخذ ، جلد  – ۴۴
 F  28.OP ،247. d ،49.L. ۵۶٠همان مأخذ ،   – ۴۵
  L ۵١أخذ، همان م – ۴۶

 .  L.L ۶۶و  ٧١همان مأخذ،  –۴٧  
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 .Ob   78 – 78   Lهمان مأخذ،  – ۴٨
 .L  ١٠۶همان مأخذ ،  – ۴٩
 F  28.OP ،247. d ،79.L. ۵۶٠همان مأخذ ،   -  ۵٠
 .  L.L ٩٨ – ١٠١همان مأخذ،  – ۵١
 . L ٩٨همان مأخذ   – ۵٢
 .  Ob  30 – 127 L.Lهمان مأخذ،  – ۵٣
  » متن تلگرام استخراج نشده است یازصفرها یکيکه  نستيا نيمب+ عالمت  – ۵۴
 F  28.OP ،247. d ،114.L. ۵۶٠همان مأخذ ،   -  ۵۵
 . L ١١۵همان مأخذ   –  ۵۶
 . a 125 Lهمان مأخذ    -  ۵٧
  . L  ١٢۴همان مأخذ ،  – ۵٨
 . L.L.  ١٣۶،  ١٣٨همان مأخذ ،  – ۵٩
در وزارت .  م ١٩٠۶در سال  گريمسأله بارد  نيا سنده،يطبق نوشته نو[  – ۶٠
شاهراه ، حمل و نقل  جاديا  یبرا   یپروژه ا  چينوتوو. آ. ن. ديمطرح گرد هيمال

   یفارس عرضه نمود که مخارج   آن را  گروه جيوخط لوله نفت تا خل  یموتور
مذاکرات با  جهينت رطرح د نيا.  برعهده داشت یرانيبانک ا کي استيبه ر

به  یتهران شد ول ین راهآپس از  چيمعوق ماند، نوتوو) م ١٩٠٧سپتامبر( ايتانيبر
بانک  کي سيوتأس یبرقرار ۀمذاکرات دربار رانيپرداخت وبا دولت ا یامورمال

 .]ادرا ادامه د  یصنعت -  یتجار یروس
۶١– Neftyabnoe Delo    ،1908۴٧، ص ٣، شماره .م. 
۶٢  - ،Times of India  )٢، ص .م۵،١٩٠٧، شماره ١١سال )  یچاپ هفتگ. 
  ٢٠٣،  ینسکيسوبوتس – ۶٣
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  ششم فصل
 

  كرد فوران نفت  كه »١٢٨٧ سال خرداد پنجم سحرگاه « سند
  
خورشيدي، مته حفاري  ١٢٨٧سحرگاه پنجم خرداد سال : مرکز اسناد صنعت نفت  

اين واقعه به عنوان نخستين فوران . در چاه شماره يك مسجد سليمان، به نفت رسيد
در ايران و خاورميانه كه جنبه اقتصادي داشت و استحصال نفت را به صورت  نفت

 .تجاري ممكن مي ساخت، در تاريخ ثبت شد
گزارش هفتگي حفاري چاه شماره يك در "به همين بهانه مطلب زير با اقتباس از 

نگاشته " ١٩٠٨مي / به تاريخ/نفتون مسجد سليمان در هفته منجر به اكتشاف نفت 
با . اصل اين سند در مخازن مركز اسناد صنعت نفت نگهداري مي شود .شده است

 :هم مي خوانيم
» خان یآنتوان کتابچ«و با وساطت ) یالديم ١٩٠١(خورشيدي  ١٢٨٠در سال 
ناکس  اميليبه نام و یو شخص رانيدربار ا نيب یقرارداد ،یرانيا االصل یتبعه گرج

شاه  نيداد که به امضاي مظفرالدقرار نيبه موجب ا. در تهران امضاء شد یدارس
به مدت  ،یپنج استان شمال یاستثنا هب رانيازنفت ا یبردار نيز رسيد، اکتشاف وبهره

نفت  یسيدارسي بالفاصله با مشارکت شرکت انگل. واگذار شد یسال به دارس ۶٠
 نيبه موجب ا. کرد سيتاس رانيو ا سيرا با نام شرکت نفت انگل یبرمه، شرکت
 افتيبه صورت سهم در گريهزار پوند د ستيهزارپوند نقد و ب ستيه بقرارداد، شا

 نيهر چند ا گرفت، یدرصد از سود خالص ساالنه به اوتعلق م ١۶ نينهمچکرد، یم
 .بعدها موجب اختالف و منازعه شد ريشرط اخ

 یها مهندسان شرکت در بخشران،يدرا یشرکت واستقرارامکانات فن سيازتاس پس 
 ١٩٠٢ابتدا در سال . کردند یشروع به اکتشاف وحفار رانيا یو جنوب غرب یغرب

کننده  ديحاصل از آن ناام جيحفر کردند که نتا اسرخيرا در منطقه چ کيچاه شماره 
اما  د،يمنجر گرد ینفت دانييك م يیشناسا هسال بعد چاه شماره دو حفر شد که ب. بود
 سهيهر ک«: نوشت یانبا نگر ١٩٠٣در  یدارس. نبود یمقدار آن، اقتصاد ايگو

 .»نميب یخود را م سهيدارد و من دارم ته ک یتيظرف
   نياز شاه در تهران، وصلت ب ازيچهار سال پس از کسب امت باي، تقر١٩٠۵سال  در
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را به وجود  »ازيامت یکايسند«توافق آنان . رفتيدرلندن انجام پذ ینفت برمه ودارس
 .ديشرکت جد ريمد یتابع شرکت نفت برمه شد و خود دارس یدارس اتيعمل. آورد

 نياز شاه در تهران، وصلت ب ازيچهار سال پس از کسب امت باي، تقر١٩٠۵در سال 
را به  »ازيامت یکايسند«توافق آنان . رفتيدر لندن انجام پذ ینفت برمه و دارس

شرکت  ريمد یدارستابع شرکت نفت برمه شد و خود  یدارس اتيعمل. وجود آورد
 .ديجد

منتقل  رانيا یکاوش و اکتشاف نفت به جنوب باختر از،يامت یکايسند سياز تاس س 
 ليبسته شد و کارگاه تعط اسرخيمنطقه چ یها چاه نولدز،يبا نظارت جرج ر. شد

 دانيرامهرمز و سپس به م یکيدر نزد نيو اکتشاف ابتدا متوجه منطقه مامات ديگرد
 .منتقل شد انمينفتون در مسجدسل

در  نولدزير. فرسا بود سخت و طاقت اريبس مانيدر مسجدسل اتيو عمل یحفار کار
آب شناور است،  یمدفوع گاو و گوسفند رو«: آب و خوراک آنجا گفته بود فيتوص

 یوجود دارد، آنقدر سخت است که برا نجايخوراک در ا هيته یکه برا یهضم مواد
 ايمحکم  اريبس یعيطب یها شخص دندان و بهداشت الزم است که یحفظ سالمت

 ».داشته باشد یمصنوع یها دندان
  

 یا با عده نولدزير ١٩٠۵در. بود یاريبخت ليا یچراگاه زمستان د،يجد یحفار منطقه
ازمنافع،  یهنگفت وسهم یمبلغ افتيقرارگذاشت که در برابردر ها یارياز بخت

 .دار شوند را عهده ازيامت اتيحفاظت عمل
دچار  نولدزير. بود نولدزير ميترکش ت ريت نيآخر ،یمنطقه حفار مان،يمسجدسل
بايد با قبول انواع . نخست، مشکل نبودن جاده بود. بود یتدارکات یدشوار نيبزرگتر

شش ماهه را شست و  یها کوشش جهيکه نت آسا، ليس یها خطرها، ازجمله باران
و  ديبه محل حمل گرد زاتيو تجهشد  دهيشسرانجام جاده ک. يمايديرا پ ها ابانيبرد، ب

 .منطقه آغاز شد »نيآخر« نيدر ا یحفار ١٩٠٨ هيدر ژانو
 یشرکت نفت برمه از کند. شد یم یبه سرعت سپر ازيامت یکايسند یزمان برا اما

به نظرمعاون شرکت، ممکن بود همه . ناخرسند بود اديز نهيکار وهز شرفتيپ
و شرکت نفت  یدارس نيجب اختالف بعوامل مو نيتمام ا. ها به هدر برود کوشش

اطالع داد  یبرمه به دارس تشرکت نف رهيمد ئتي،ه١٩٠٨ ليدرآور. برمه شده بود
از وجه مورد لزوم را نپردازد، کار متوقف  یميکه پول تمام شده است و اگرخوداون

  .خواهد شد
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ر اخطا نولدزيبه ر ١٩٠٨مه  ١۴نداشت، در  افتيدر یاز دارس یپاسخ یوقت برمه

آماده برگشتن  ديبه اتمام است و او با کينزد اي افتهي انيطرح پا یکرد که وقت اجرا
 شتريپا ب ١۶٠٠را از  مانيدستور داده شد که دو چاه مسجدسل یبه و نيهمچن. باشد
کار را . ديدست بکش اتينشد، از عمل داياگر در آن عمق نفت پ«: نکند یحفار
تا از آنجا به برمه برده  ديبه محمره حمل کن ديتوان یرا هرچه م زاتيو تجه ليتعط
 .دينرس نولدزياما نامه به علت اوضاع آشفته پست، تا چند هفته به ر. »شود

که  یدر مدت رايرا داشت، ز یريتاخ نيسرسخت بود، انتظار چن یکه مرد نولدزير
 یکياز . شد جاديا یجانينهاد و ه شيرو به افزا ینامه در راه بود، کوشش در حفار

ضمن سر مته باز و در حفره چاه گم  نيدر ا. خاست یبرم یعيگاز طب یها بو از چاه
روز به  نيچند د،يرس یم تيدرجه فارنها ١١٠به  هيکه در سا يیدر گرما. شد

 .سر مته پرداختند یجستجو
که  یآفتاب، بخار گاز ديبود و با وجود درخشش شد دهيبه سنگ خارا رس یحفار 

بعد از  یکم ١٢٨٧خرداد  ۵/  ١٩٠٨مه  ٢۶بامداد . شد یم دهيد خاست یاز چاه برم
و به محل  دياز خواب پر یاديافسر سواره نظام با فر لسونيصبح آرنولد و ۴ساعت 

 د،يرس یم یپا باالتر از دکل حفار اهتا پنج دياز نفت که شا یفوران. شتافت یحفار
 .ا آن کارگران را خفه کندحفارها را از نظر پنهان کرده و امکان داشت گاز همراه ب

 یامضا خيبود و تنها دو روز مانده به تار دهيرس جهياکتشافات به نت سرانجام
 نيدر آخر. نفت به دست آمده بود شتر،يبه دست شاه در هفت سال پ ازيقرارداد امت

را  ١٩٠٨و ششم مه  ستيکه از دوم تا ب کيچاه شماره  یبرگ از گزارشات حفار
 «پا ١١٧٩ ارتفاعنفت به  ديفوران شد«: است آمده رديگ یدر برم

در مخازن مرکز اسناد صنعت نفت  کيچاه شماره  یگزارشات حفار اسناد
  .شود یم ینگهدار
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  اسناد صنعت نفت ركزم
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  هفتم فصل
  

  نفت امتياز ي سابقه
  

ايران دردوران سلطنت قاجار « درکتاب پژوهشی خودتحت عنوان شميماصغرعلی 
 الدين ناصر كه فرماني در: دارسی  می نويسد در بارۀ نفت ، امتيازها و قرار داد» 

» ١« دورويتر ژوليوس بارون نام به) ميالدي ١٨٧٢( قمري ١٢٨٩ درسال شاه
 سنگ زغال و) قيمتي لزاتغيرازف( فلزات معادن ي كليه امتيازاستخراج كرد، صادر

 به امتيازي چنان اعطاي مورد در شاه ناصرالدين اقدام. داد وي به را ايران نفت و
 جمله ازآن و بيگانه ناظران كه بود عجيب و غيرمترقبه چنان آن خارجي ي تبعه يك

 و سايكس سرپرسي و كرزن لرد و شاه مخصوص طبيب تولوزانفرانسوي دكتر
. انداخت حيرت به را روزجهان آن واقتصادي سياسي محافلو اطالعاتي هاي آژانس

 و ذخاير ي ازكليه برداري بهره امتياز كشوري رئيس كه نبود معقول هرگز زيرا
 سرمايه گونه هيچ داراي كه شخصي به يكجا را خود پهناور مملكت زيرزميني منابع

 .كند اعطا است، نبوده فني وتجهيزات استعداد و وتخصص
 »ايران ي مسئله و ايران« نام به خود امتيازدركتاب اين ي درباره »٢«كرزن لرد

 :نويسد مي چنين
 خارق و كامل تسليم از حاكي آن مندرجات گشت، منتشر رويتر امتياز كه وقتي«

 در گاه هيچ كه بود كاري اين و بود بيگانگان به كشور صنعتي منابع ي كليه العاده
 .»است ديده نمي كسي هم را آن بخوا شايد حتي و نداشته سابقه تاريخ

 و بودند شده مبهوت امتيازي چنين اعطاي از دنيا بازرگاني محافل حقيقت در«
 ي قرضه توانست اومي نه دولت تضمين بدون كردكه درك زودي به دورويتر بارون

 و بيندازد راه لندن بازار در را امتيازنامه شانزده ي ماده در مندرج ليره ميليون شش
. كند برداري بهرهازامتيازمزبور تا دهد تشكيل شركتي كه داشت را آن ناييتوا نه

. بود ومحكم سخت بسي آن به واعتراضات زياد بسيار امتيازهم سياسي عيوب
 روس و انگليس بين اي ناشايسته و دائم ي منازعه شدكه مي موجب امتيازنامه اجراي

 به ولي. بنمايد المللي بين شديد هاي مزاحمت توليد كه بود ممكن و درگيرد ايران در
  ».»٣« برد مي امتياز« كه بود آن تر، قوي اعتراضات ي همه از من ي عقيده
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  ميان از كامال بيگانه بازان سفته نفع به را ملت يك ي حقه وحقوق مزبورآزادي
 :است نوشته چنين هشا الدين ناصر به خطاب اي نامه در فرانسوي تولوزان دكتر

 خاكپاي به آن اخفاي و اصراردركتمان جمعي كه اي مسئله خوشبختم قدر همين ثانيا«
 است رويتر عمل فقره اين و گردد مسلم پادشاهي بندگان بر دارند، و داشته همايون

. ايم كرده تمام را عمل اين و ايم خوابانده را ماجرا اين ما اند كرده عرض كرارا كه
 بيست تقريبا انگليس كه شارژدافر تومسون مسيو يادداشت در چرا پس ودب اگرچنين

 از يكي در بالصراحه است، فرستاده ايران عليه دولت خارجه وزارت به قبل روز
 فورنگ تنها نه را رويتر عمل كه است كرده تشريح بلكه تصريح نوشته، آن فصول

 باطل) انگلستان ي كهمل(  ملكه شخص خود بلكه) خارجه امور وزارت(» ۴« آفيس
 .»»۵« داند مي برقرار ندانسته،

 و اشتباه به خود شاه الدين ناصر كه آيد برمي چنين تولوزان دكتر ي نامه مفاد از
 را آن خواست مي و بود گرديده آگاه شده، مرتكب رويتر امتياز موارد در كه خطايي

 در و داد خواهند انجام را كار اين كه بودند داده قول شاه به درباري رجال و كند لغو
 كه كردند مي وانمود چنان و دادند مي شاه به واقع خالف هاي گزارش زمينه اين

 .»۶« اند داده انجام مصلحت وفق بر را شاه دستور
 :نويسد مي سايكس سرپرسي

 را خود ي نماينده و سفير) شاه الدين ناصر( شاه) قمري ١٢٨٧( ١٨٧١ سال در«
. نبود آن دار عهده كسي بود مدتي كه برگزيد دراعظميص مقام به درقسطنطنيه
 ايران نجات كه كرد مي خيال صداقت ازروي جديد وزير نخست خان ميرزاحسين

 دارد، قرار شده بسته ها روس با كه اي درمعاهده مندرجه تعهدات درانجام فقط
 براي او بنابراين. بسپارد ها انگليس به رابايد كشور معتقدبوداصالح كه درصورتي

 براي را معظمي العاده فوق انحصار يك كه گرفت تصميم خود سياست تعقيب
 آن مقابل در. نمايد ايجاد ملي بانك يك تأسيس و معادن استخراج آهن، راه ساختمان

 وثيقه و گرو او به را امپراتوري عايدي منابع تمام درحقيقت و گمركي حقوق
 انگلستان دولت تابعيت به كه دورويتر ژوليوس بارون به عظيم امتياز اين. بگذارد
 اجراي كه گرفت تصميم و كشيده اي نقشه نيز شخص اين. واگذارشد بود، درآمده

  .»نمايند كار به شروع يكديگر با تا بگذارد شركت چند برعهده را كاربزرگ اين
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 اولين به شروع زماني درچنين اروپاييان ازسياست كامل اطالعي بي با شاه«
 فوق عظيم، امتياز اين اعطاي ضد بر پتروگراد درمحافل و كرد خود سفراروپايي

 در انتظارداشت براين،اعليحضرت عالوه. نمود احساس شديدي رنجش العاده
 به نسبت نيز درآنجا ولي كند مشاهده موضوع دراين پرحرارتي استقبال انگلستان

 دادن با نيز ايران مردم احساسات. شد رو روبه اعتنايي بي و خونسردي با مسئله اين
 و بود مخالف باشند، داشته چيزنظارت برهمه تقريبا كه اروپاييان به امتيازي چنين
 .»»٧« است بوده صحيح كامال ونظرمردم عقيده كه گفت موردبايد دراين

 افكار مخالفت و تزاري ي روسيه سياسي فشار برابر در سرانجام شاه ناصرالدين
 امتيازنامه شد، گفته يازدهم درفصل كه شرحي هجهان،ب بازرگاني ومحافل عمومي
 امتياز ناگزير داشت، برنمي خود دعاوي از دست رويتر چون و كرد لغو را رويتر
 .داد او به را ايران شاهنشاهي بانك نام به بانكي تأسيس

  
   معادن امتياز تجديد

 
 سال زا دوريتر جوليوس بارون و ايران دولت بين ومرافعه گفتگو سال شانزده از

 سرانجام) ميالدي ١٨٨٩( قمري ١٣٠۶ تاسال) ميالدي ١٨٧٢(قمري ١٢٨٩
 امتياز رويتر، به شاهنشاهي بانك تأسيس امتياز اعطاي ضمن شاه الدين ناصر

 و) جواهرات و قيمتي فلزات از غير( ايران معادن ي كليه برداري بهره و استخراج
 .»٨« داد ترروي به سال ۶٠ مدت براي را نفت معادن جمله آن از

 :بود قرار بدين ايران معادن ي درباره امتيازنامه يازدهم ي ماده
 قطعي انحصاري امتياز امتيازنامه، اين مدت سال ۶٠ درمدت شاهنشاهي بانك«

 و زيبق و مس و سرب و آهن معادن ايران مملكت وسعت تمام در كه دارد
 به تعلق كه را آالتجواهر و قيمتي فلزات استثناي به غيره و نفت و سنگ زغال
 .»نمايد داير باشد، نشده واگذار ديگران به وقت از قبل و باشد ديوان

 قمري ١٣٠٢ سال در يعني رويتر، نام به معادن امتياز تجديد از پيش سال پنج
 در اي شعبه كه )  Hotz (هوتز شركت نام به انگليسي شركت يك) ميالدي ١٨٨۴(

 براي امتيازي بود، دايرنموده ارتيتج كاالهاي وصدور ورود براي بوشهر



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٧٧                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 از بوشهر بندر نزديك فارس خليج ي كرانه در واقع دالكي ي درحوضه نفت استخراج
 چندان كه كرد حفر امتياز ي حوضه در هم را نفت چاه اولين و گرفت ايران دولت
 .شد منصرف كار ي ادامه از نرسيد نفت به چون و نبود عميق
 طبق ايران، معادن استخراج امتياز ازكسب پس چندي ايران شاهنشاهي بانك

 كه را حقوقي ،»٩« بود شده داده او به امتيازنامه نهم فصل مفاد بنابر كه اختياري
 موسوم انگليسي شركت يك به داشت، ايران معادن برداري بهره و استخراج براي

 يافتدر ازاء در)  (The Persian Mining Corporation » ايران معادن شركت« به
 .كرد واگذار انگليسي ليره هزار پنجاه و صد

 داران سرمايه از اي عده بودو انگليسي ليره ميليون يك ايران معادن شركت ي سرمايه
 و مطالعات مزبور شركت. بودند شريك آن در هم بلژيكي و وفرانسوي روسي

 نفت مورد در ضمنا و كرد آغاز ايران معادن كشف براي را خود علمي تجسسات
 ازآن بود، آورده دست به دالكي ي حوضه هوتزدر انگليسي شركت كه را امتيازي
 .پرداختند كاوش به قشم ۀوجزير ودالكي درسمنان شركت وكارشناسان خريد شركت

 هاي دستگاه ي وسيله به متر ٢۵٠باعمق مترودرقشم ٢٧٠عمق به چاهي دردالكي
 .نرسيد نفت به يك هيچ ولي شد حفر جديد حفاري

 اخذ بدون نفت، مورد در نامه مقرردرامتيازات مهلت سال ده تا شركت اتاقدام
 يازدهم فصل برطبق نرسيد، نفت از برداري بهره مرحله به شدوچون دنبال نتيجه

 هاي سنگ ي درباره. گرديد خودملغي خودبه نفت ي درباره شركت امتيازنامه،حق
 به توجه با ندرعباسب به كرمان از منگنز سنگ مقداري حمل از پس نيز معدني
 فلزي معادن از برداري بهره كه گرديد مسلم نقل و حمل و استخراج گزاف ي هزينه

 .بود نخواهد صرفه به مقرون مزبور شركت براي نيز
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   دارسي امتياز
  

نگارش مصطفي فاتح، بدان » پنجاه سال نفت ايران«چون به نظر نگارنده، كتاب 
هاي متمادي در دستگاه شركت نفت انگليس و ايران  جهت كه مؤلف كتاب خود سال

بوده و مسلما به اسناد و مدارك ) كننده نهايي امتيازنامه دارسي وارث و تحصيل(
ها براي نگارنده بسيار دشوار  ترديدي دست داشته كه دسترسي به آن متقن وغيرقابل

عمليات و شايد درحال حاضرغيرممكن بود،جريان اعطاي امتيازبه دارسي و آغاز
جا نقل واين  وتحصيل سرمايه دولت انگليس بدون تصرف درعبارات ازآن در اين

شود كه هرچند درحال حاضر موضوع آن امتياز منتفي شده است  نكته اضافه مي
هاي آينده الزم به  ولي درج آن دراين كتاب براي عبرت نسل جوان كنوني و نسل

 :»١٠«نظرآمد 
آوري منتشرشده است كه  ي شگفت زدارسي افسانهدر باب طرزبه دست آوردن امتيا

آميزاست كه باور كردن آن  اي متناقض واغراق هيچ مبنا واساسي ندارد وبه اندازه
غرض و كنجكاوي كه مايل است مطالب را با ادله و برهان بپذيرد،  براي شخص بي
 .باشد بسي دشوار مي

تر  ي يابه عبارت صحيحي مزبور راچند نفرازنويسندگان فرانسوي واتريش افسانه
 .اند نويسان اين كشور ساخته و پرداخته روزنامه

ي انگليس در  اولين دفعه قصه دارسي و ربودن امتيازاوبه دست مأمورين خفيه
» جدال را كفلر و دتردينگ«تحت عنوان »  La Grapouillot«ي الگراپوئيو مجله

در كتاب خود ) ١١(»  Anton Zischka «بعد آنتوان زيشكا . در پاريس منتشرگشت
سپس هروقت كسي خواست قصه و . آورد» جنگ مخفي براي نفت«موسوم به 

درايران اولين مرتبه اين افسانه در . اي راجع به نفت بنويسد آن را نقل كرد افسانه
 منتشرگشت وچون مردم ايران نظرخوبي نسبت به امتياز»شفق سرخ«ۀروزنام

شك اگر دقتي در وقايع  بي. قبول كردنددارسي نداشتند،با رغبت زياد آن را 
مزبورشود، معلوم خواهدشدكه اساسي ندارد وخود آنتون زيشكا  ۀمذكورودرافسان

 .هم ضمنا به افسانه بودن آن معترف است
اعتباري آن هم مشهوراست، از آن  هرحال چون اين قصه وافسانه كهنه شده و بي به

 :پردازيم گذريم و به شرح واقعي قضيه مي مي
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شناس فرانسوي كه  چند سال قبل ازاعطاي امتياز دارسي،مسيو دمرگان باستان
اي در  ها درشوش مشغول كاوش براي كشف آثارباستاني ايران بود، مقاله سال
شد، نوشت و راجع  كه درپاريس چاپ مي» Les Annales Mincs «ي معادن مجله

 .نگاشت  جنوب غربي ايران شرح مفصليبه وجود نفت در غرب و 
يك نفر ايراني به نام كتابچي خان كه درآن موقع متصدي اداره گمرك بود، مقاله 
مزبور را خواند وچون درمسافرت خود به نقاط غرب از آثار سطحي نفت مطلع 

كتابچي خان سفري . شده بود، مطمئن شد كه منابع بزرگ نفت درايران وجود دارد
ي دوستي با سرهنري دروموندولت كه چندي قبل  ت ودرآنجا به سابقهبه پاريس رف

ضمن . از آن تاريخ سمت وزيرمختاري انگليس را در ايران داشت، مالقاتي نمود
ي دمرگان اشاره كرد و مشاهدات شخصي خود را  اين مالقات كتابچي خان به مقاله

ا كرد كه وسايل دروموندولف تقاض. ي وجود نفت متذكر گرديد و از سر درباره
ها به ميان گذارد  داران انگليسي فراهم نمايد تا مطلب را با آن آشنايي او را با سرمايه

سر دروموندولف كه . ها دعوت كند كه براي استخراج نفت ايران اقدام نمايند واز آن
خود چند سال وزيرمختار انگليس در ايران بود، اطالعاتي راجع به منابع نفتي 

ي اقدام داد و از پاريس عازم لندن شد كه  و به كتابچي خان وعدهايران داشت 
در لندن سر دروموندولف با شخصي به . داران وارد مذاكره شود درآنجا با سرمايه

آشنا شد واوراتشويق نمود كه »  William Knox D'arcy «نام ويليام ناكس دارسي 
 .خود را براي استخراج نفت ايران به كار اندازد ۀسرماي

واقع در »  Newton Abbot «ميالدي در شهر نيوتن آبوت  ١٨۴٩دارسي در سال 
ي خود را  انگلستان متولد شد و تحصيالت متوسطه»  Devonshire«ايالت دونشير 

  .لندن به پايان رسانيد» Westminste«ي وست مينستر  در مدرسه
وكالت هنگامي كه دارسي هفده ساله بود، پدر او كه شغلش  ١٨٨۶در سال 

 .اش به استراليا مهاجرت كرد دادگستري بود با تمام خانواده
كه روزي يكي از  در استراليا، دارسي دردار الوكاله پدرش مشغول كار شد تا اين

مشتريان تكه سنگي را به او نشان داده و گفت كه در نزديكي محلي كه او سكني 
لوم شد كه آن تكه سنگ، بعد مع. شود ها يافت مي دارد يك كوه بزرگي ازاين سنگ

 Mount Morgan«طال داشته وازاين برخورد معدن طالي معروف مونت مرگان 
Gold Mine  «چند سالي نگذشت كه دارسي و شركاي . كشف گشته واستخراج شد

كه چنين  غالب مردم پس از آن. ها ميليونر شدند ي آن او فوايد بسياري برده و همه
اند،  آورد، قانع شده و با ثروتي كه به دست آورده يها روي م بخت و اقبالي به آن
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روند ولي دارسي ازاينگونه مردم  زندگاني بارفاهي براي خود تهيه كرده و كنار مي
درآن موقع صحبت . نبود وروح ماجراجوي اوطالب ترقي و پيشرفت بيشتري بود

ثروت نفت ومنافع سرشارآن زبانزد خاص و عام بود ودارسي به فكراين افتادكه 
 .هاي بيشتري نمايد خودرا دركارنفت به كاربرد واستفاده

اين بود كه به انگلستان معاودت كرد و درهمان حال نيزازگوشه و كنار تحقيقاتي 
 .نمود ي نفت مي درباره

ي نفت ايران با  در چنين موقعي بودكه سر دروموندلف با دارسي آشنا شد و درباره
مذاكرات اين شد كه سر دروموندولف، كتابچي خان ي اين  نتيجه. او مذاكراتي نمود

كتابچي خان شرح وبسط زيادي راجع . رابه لندن خواست واورا با دارسي آشنا نمود
دارسي تصميم . هاي دومرگان را شاهد آورد به منابع نفت ايران براي او داد ونوشته

م دارد تا در اي را انتخاب و به ايران اعزا شناس مطلع و كارآزموده گرفت كه زمين
»  H .T .Burls «برلز. شناسي به نام ه ت باره گزارش جامعي به او بدهد و زمين اين

از طرف دارسي استخدام و به ايران اعزام »  Dalton «با يك نفرمعاون به نام دالتن 
بخشي داده وگفتند  اين متخصصين پس ازمطالعه در محل گزارش رضايت. گشتند

شيرين وشوشتر بسيار محتمل است و در نقاط ديگرهم كه كشف نفت درحوالي قصر
 .رود اميد بسياري مي

به معيت » Marriot «اي به اسم ماريوت  دارسي نماينده) قمري ١٣١٩( ١٩١٠در
كتابچي خان به تهران اعزام داشت كه بادولت داخل مذاكره شده و امتيازي تحصيل 

براي وزيرمختارانگليس  اي از سردروموندولف ضمنا ماريوت سفارشنامه. نمايند
بود، همراه »  Sir Arthur Hardinge «وقت سرآرتورهاردينگ  در تهران كه درآن

 .داشت كه همه نوع مساعدت با او بنمايند
وزارت خارجه انگليس به هاردينگ دستوركلي داده بود كه هنگام مأموريتش در 

راي يكي از اتباع ايران كوشش بسيارنمايدكه امتياز نفت نواحي جنوب ايران را ب
. ها هم نشود انگليس تحصيل كند و به قسمي رفتار نمايد كه موجب تحريك روس

موقعي كه سفارشنامه سلف او رسيد، هاردينگ موقع را مغتنم شمرده و اقدام كرد 
دارسي توصيه نمود كه پنج ايالت شمالي را جزء پيشنهاد خود منظور  ۀوبه نمايند

 .كاسته گردد ها ندارد تا از اعتراض روس
ماريوت و كتابچي خان پس از ورود به تهران پيشنهادي تنظيم كرده و به مظفر 
الدين شاه تسليم نمودند و اوهم كه كامال تحت نفوذ سياست روس قرار گرفته بود، 

 .درنگ از قبول آن امتناع نمود بي
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و از او  رفت) امين السلطان(در اين وقت هاردينگ دخالت نموده و به مالقات اتابك 
تقاضاي مساعدت نمود و ضمنا به ماريوت دستور داد كه مواعيد الزمه را به 

  .را به نحو مطلوب تطميع نمايد ها متصديان امر داده و آن
 A'Diploma in the «يك ديپلمات درشرق «سرآرتورهاردينگ در كتابي موسوم به

East  ««نويسد چنين مي ٢٧٨ي  صفحه:  
ي ما موافقت  اظهارداشت كه حاضر است با پروژه) طانامين السل(اتابك اعظم «

ي  اي به فارسي خطاب به اوبنويسم و شرايط عمده نمايد و پيشنهاد كردكه من نامه
اتابك . ي مزبور رابه سفارت روس تسليم نمايد امتياز را درآن ذكر نمايم تا او نامه

 M .Argyropulo«مستحضربودكه وزيرمختارروس موسوم به مسيو ارگي روپولو
تواند خط فارسي را بخواند، مخصوصا وقتي كه فارسي به خط شكسته نوشته  نمي» 

ي جاسوساني كه داشت، آگاه شده بود كه دبير شرقي  شده باشد وضمنا به وسيله
كه تنها عضو آن سفارت بود »  M .Sritter «سفارت روس موسوم به مسيو استريتر

هاي كوهستاني است و چند روزي  زم ييالقتوانست خط را بخواند اززرگنده عا ومي
لذا اتابك كاغذي را كه دستور داده بود و من نوشتم به سفارت . غايب خواهد بود

كه ترجمه شود ماند تا دبير  روس در زرگنده فرستاد و مدتي درآن سفارت بدون اين
در اين وقت اتابك اظهار داشت كه ازطرف سفارت . شرقي ازييالق مراجعت كرد

كه وزيرمختار روس ازمندرجات  در حالي. اعتراضي به امتياز نشده استروس 
توانست بخواند، اطالعي نداشت و حتي سوءظني هم نسبت به  اي كه نمي نامه

ي اعضاي دولت، نظر اتابك را تأييد كرده  مندرجات بس مهم آن نبرده بود و لذا همه
مختارروس پس ازاطالع وزير. ي شاه رسيد و امتياز به دارسي واگذار و به صحه

طورتصادف و  خاطرگرديد ولي گناه اتابك نبود اگربه ازجريان امربسياررنجيده
بنابراين وزيرمختار روس يگانه راه عاقالنه . موقت مترجم سفارت روس غايب بود

 .»ي انجام شده را قبول كرد و عملي را انتخاب نموده و قضيه
رسيد، وزيرمختار روس تقاضا كرد كه ي شاه  كه امتياز دارسي به صحه پس از آن

وقت يك جوان  درآن. جبران اين كاربه نحوي بشودكه رضايت او فراهم گردد
اسكاتلندي دروزارت دارايي ايران شاغل مقام نسبتا مهمي بودوچون وزيرمختار 
روس تصوركرده بود كه اودرامراعطاي امتيازدارسي مؤثر بوده است، تقاضاي 

يرمختارانگليس به اخراج او اعتراض نمود ولي مؤثر واقع وز. اخراج او را نمود
 Mr «ها اين جوان را كه موسوم به مكلين  نشد و اتابك براي جلب رضايت روس

.Maclein « بود، ازكاربركناركرده وبه هاردينگ گفته بود كه ايران كشور مستقلي
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هاردينگ  .باشد ي اخراج يك كارمند دولت مربوط به تصميم شاه مي است و مسئله
هم اين كارراعمل انجام شده تلقي كرد وبه مكلين شغل افتخاري وابسته بازرگاني 

 .سفارت انگليس را واگذار نمود
 :نويسد همان كتاب، هاردينگ مي ٢٨٠ي  در صفحه

گونه  ها در ميان باشد، هيچ وقت به بعد من درك كردم هرجا كه منافع روس از آن
اي بيش  شاه كه از لحاظ فكر كودك سالخورده. تتوان داش اعتمادي به اتابك نمي

وضع . نبود، از لحاظ استقامت مزاج چون نايي شكسته، نحيف و ناتوان شده بود
شد، موقعيتي  هاي متمادي به طرزبسيارناگواري اداره مي عجيب كشورهم كه سال

دفاع كشور  را پيش آورده بود كه هردولت خارجي كه بيشتر به متصديان فاسد و بي
توانست آنان  نمود، مي ها را تهديد مي داد يا با صداي رساتري آن پول و تعارف مي

 .را از پاي درآورد و مجبور به تسليم نمايد
هنگامي كه امتياز نفت به دارسي داده شد، دولت انگليس ادعا نمود كه دخالتي 

 ليسي هاي انگ هاي ديپلمات ها ونوشته است ولي گفته درتحصيل امتيازمزبورنداشته
 .سازد اين ادعا را باطل مي

طرفي بايد به آن اذعان  اي كه نبايد از نظر دور داشت واز روي كمال بي نكته
كرد،اين است كه هنگام اعطاي امتيازبه دارسي،نه امتيازگيرنده و نه امتيازدهنده از 

هاي علمي براي كاوش نفت هم به  ي نفت ايران اطالعي نداشت و پيشرفت آينده
بيني نمود و اعتمادي به  امروزنرسيده بود كه وجود نفت را تاحدي بتوان پيش ي پايه

دار ماجراجوي خارجي به دولت  امتيازنامه پيشنهادي بودكه يك سرمايه. آن داشت
خود رابه خطر اندازدتاشايد استفاده كالني  ۀداده وحاضرشده بود كه مبلغي ازسرماي

از چگونگي امر، بدون دقت ورسيدگي  ازآن بنمايدواولياي دولت هم بدون اطالع
وقت صاحب اختيار  ي شاه كه درآن ، آن را به صحه»١٢«ي شرايط پيشنهاد  درباره

 .مطلق بود، رساندند
ي او ماريوت به  وقت به ايران نيامد و امتياز را نماينده ناگفته نماند كه دارسي هيچ 

صيل امتياز را كه در باال ي تح وكالت از طرف او امضا كرد كه اين نكته هم افسانه
 .اعتبار ساخت ذكرشد به كلي بي

ميرزا علي اصغر خان (ي شاه و امضا و مهر اتابك  امتيازنامه دارسي داراي صحه
ّ                ميرزانصر  خان مشيرالدولهو )امين السلطان صدراعظم پدرحسن پيرنيا (        

الك است و ونظام الدين غفاري مهندس المم) مشيرالدوله وحسين پرنيا موتمن الملك
 .»١٣«در دفاتر ديواني به ثبت و ضبط رسيده است 
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به موجب فصول هشتم و نهم و شانزدهم امتيازنامه، دارسي تعهد كرده بود كه در 
برداري از امتياز مزبور  ظرف مدت دوسال پس از عقد امتياز، شركتي براي بهره

هزار ليره  تشكيل دهد وپس از تشكيل شركت، بيست هزارليره نقد، معادل بيست
البته ازسايروجوهي . سهام پرداخت شده، شركت مزبوررابه دولت ايران تسليم نمايد

دارسي هنگام مذاكرات درتهران خرج كرده و مواعيدي كه داده بود، در  ۀكه نمايند
فقط آنچه بعدها محقق و معلوم شد، اين بود كه كتابچي خان . جايي ذكر نشده است

مله برد و توانست براي خود و اوالدش زندگاني با حق داللي خوبي از اين معا
 رفاهي دراروپا تهيه نمايد وبه قراري كه جرايد صدرمشروطيت به كرات ذكر

ي دارسي درحدود ده هزار ليره هم به اتابك و مشير الدوله مهندس  اند، نماينده كرده
از آن در الممالك نقد پرداخت و شايد مخارج ديگري هم كرده است كه اطالع دقيقي 

 .دست نيست
كه دارسي اولين شركت را تشكيل داد وطبق موادامتيازنامه بيست هزار  پس ازآن

ليره نقد وبيست هزار ليره سهام به دولت ايران تسليم نمود، معلوم شد كه جزء 
تعهدات خصوصي او اين بوده است كه سهامي معادل ده هزارليره به اتابك و پنج 

و پنج هزار ليره هم به مهندس الممالك به عنوان تعارف  هزار ليره به مشيرالدوله
باشد كه دارسي به تمام تعهدات خود عمل  تسليم نمايد واطالع صحيحي در دست مي

اين سهام در ابتدا قيمتي نداشت . كرد وسهام مزبوررا به اشخاص نامبرده تسليم نمود
كه سهام  د ازآنو كسي خريدار آن نبود ولي درخالل جنگ اول بين المللي و بع

ها را به قيمت  اتابك ومهندس الممالك آن ۀمزبورقيمت خوبي پيدا كرده بود، ورث
ّ      ي نصر  خان  ورثه. نازلي به چند نفرازاتباع انگليسي مقيم تهران فروختند      

 مشيرالدوله يعني حسن وحسين پيرنيا سهام خودرا تا موقعي كه حيات داشتند،
داشتند ولي به قرار مسموع پس ازفوت  را دريافت ميها نفروختند و هر سال سود آن

 .»١۴«اند  ها فروخته ي آن ورثه ها، قسمتي ازسهام مزبوررا آن
 

  سرمايه تحصيل و عمليات آغاز
  

اي حفار لهستاني را استخدام كرد و  چند ماه پس از امضاي امتيازنامه، دارسي عده
ال قصر شيرين اعزام داشت و در با مقداري لوازم و اثاثيه به چاه سرخ واقع در شم

نظر در خط مرزي بين  وقت چاه سرخ جزء ايران بود و بعدها پس ازتجديد آن
كه پس ازجنگ جهاني اول اين قسمت خط مرزي بين ايران (ايران و عثماني 
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مهندسي را . به عثماني واگذار گرديد) قمري ١٣١٣(١٩١٣در سال ) وعراق شد
ت انتخاب نموده بود، شخصي بود موسوم به هم كه دارسي براي رياست عمليا

ي ممتدي  ي هندوستان سابقه كه در وزارت فوايد عامه» G .B Reynolds «رينولدز
 .داشت و مرد فوق العاده با استقامت و با پشتكاري بود

هيئت اعزامي از راه بصره و بغداد عازم چاه سرخ شده، شروع به كار كردند و در 
 .ت گوناگوني مواجه شدندابتداي امر هم با مشكال

فقدان امنيت دراين ناحيه مرزي و تقاضاهاي متعدد ايالت و طوايفي كه در دو 
كردند، موجب شد كه كار با  طرف خط مرزي سكني داشتند و تهديدهايي كه مي

كندي پيشرفت نمايد، ولي پايداري مداوم رينولدز تأثيري زيادي در پيشرفت كار 
 .داشت

متري پديدار و  ۵٠٧گاز نفت در عمق ) قمري ١٣٢١( ١٩٠٣در تابستان سال 
 .متعاقب آن نفت مختصري هم به دست آمد

ي آن در اول  چند ماه بعد چاه دوم درعمق مشابهي به نفت رسيد كه محصول روزانه
ي  در اين وقت محقق گرديد كه به واسطه. تن تقليل يافت ٢۵تن و چندي بعد به  ٣٠

و ) كه بالغ بر يك هزار كيلومتر بود(فارس  ليجبعد مسافت ميان چاه سرخ و خ
عمليات در آن محل منافي باصرفه  ي همچنين ناچيزي مقدارمحصول، ادامه

لذا دارسي تصميم گرفت كه چاه سرخ را رها كرده و در نقاط جنوبي به . باشد مي
 .كاوش بپردازد

با ) ريقم ١٣٢١( ١٩٠٣ي شانزدهم امتيازنامه دارسي شركتي در سال  طبق ماده
 The «برداري اوليه  هزار ليره تشكيل داد كه نام آن را شركت بهره ۶٠٠ي  سرمايه

Eirst Exploitation  « گذاشت وسهامي را كه تعهد كرده بود، تسليم و بيست
وقت قريب سيصد هزارليره  دارسي تاآن. هزارليره نقد راهم به دولت ايران پرداخت
اش را در اين  كه بيش ازاين مبلغ سرمايهازجيب خودخرج كرده بود وحاضرنبود 

 .كار صرف نمايد، لذا درصدد برآمد كه كمك و مساعدت ديگران را جلب نمايد
داران آلماني به دارسي پيشنهاد دادند كه تمام مخارجي كه او تا  اي ازسرمايه عده
وقت صرف كرده بود، بپردازند ومبلغ مهمي هم به عنوان قيمت امتياز به او  آن

يك شركت نفت آمريكايي و .»١۵«ها واگذارنمايد ند تااوكناررفته وامتيازرابه آنبده
داران فرانسوي هم پيشنهادهايي به دارسي كردند تا امتياز را از  بعضي از سرمايه

شواهدي . او خريداري كنند وحتي حاضر بودند كه او راهم در امتياز سهيم سازند
زافي كه تا آن وقت كرده بود و ي خرج گ در دست است كه دارسي به واسطه
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ي  اي كرده و سرمايه ي مطلوبي راهم تحصيل نكرده بود، ميل داشت كه معامله نتيجه
ي خود را بازيابد، ولي ضمنا رغبت زيادي به معامله با بيگانگان نشان  ازدست رفته

هاي دارسي و خريداران  ها و نقشه اي رخ داد كه طرح دراين هنگام واقعه. داد نمي
 .متياز او درهم ريخته شدا

ها خدمت در نيروي دريايي  پس از سال»  Lord Fisher«درياساالر لرد فيشر 
هاي جنگي انگليس تبديل به نفت  كه سوخت كشتي ها تبليغ براي آن انگلستان و مدت
به فرماندهي نيروي دريايي انگليس منصوب گشت و فوري  ١٩٠۴گردد، در سال 

ي تحصيل منابع كافي نفت را براي نيروي دريايي،  قضيهاي انتخاب كرد كه  كميته
كه از سياستمداران »  E .G .Pretyman «من  مستر پرتي. مطالعه و بررسي نمايند

بود،به رياست اين كميته انتخاب گرديدوساير اعضاي كميته مزبور هم متخصصين 
شر شنيده بود لرد في. وسياستمداراني بودند كه اطالعات مبسوطي در اين امر داشتند

به  كه دارسي امتيازنفتي درايران به دست آورده ودرمذاكره است كه آن را
ي مزبور دستور فوري صادر كرد تا به  داران خارجي بفروشد، لذا به كميته سرمايه

 .مزبور را براي دولت انگليس تحصيل نمايد هر طريقي كه باشد امتياز
داري ومخالف سرسخت با  شورسرمايهعمومي در انگلستان كه يك ك ۀآن ايام عقيد

داد كه دولت مستقيما درصدد خريد  دخالت دولت درامور بازرگاني بود، اجازه نمي
. كه سهام شركتي راخريداري كند كه چنين امتيازي را داشته باشد امتياز برآيد يا آن

لذا اولياي امورمصلحت درآن ديدند كه به هر قيمتي هست مانع شوند كه امتياز 
ي كافي براي دارسي تهيه كنند تا  سي به دست خارجيان بيفتد و ضمنا سرمايهدار

ي عمومي را براي  عمليات را ادامه دهد و منتظر فرصت شوند تا به تدريج عقيده
 .دخالت مستقيم دولت در امر نفت حاضر و مهيا سازند

ن كرد درنگ شروع به كار كرد و اولين اقدامي كه مستر پرتي م ي مذكور بي كميته
. رفته و از او استعانت خواست»  Lord Strathcona «اين بود كه نزد لرداستراتكونا 

آهن سرتاسري كانادا بود و  اين لردثروت هنگفتي دركانادابه دست آورده وموجد راه
نشيني را  ي كهولت سن از كارهاي بازرگاني بركنار و گوشه وقت به واسطه در آن

من نطقي كه ده سال بعد در مجلس مبعوثان انگليس پرتي من ض. اختيار كرده بود
 :»١۶«ي مالقات خود با لرد استراتكونا چنين گفت  كرد، درباره) ايراد(
من خودم شخصا به مالقات لرداستراتكونا رفته و قضيه را با او در ميان گذاشتم و «

از دست  ي خود به دارسي كمك كند تا اين امتياز تقاضا كردم كه او با نام و سرمايه
آيا پيشرفت و «: لرد استراتكونا فقط يك پرسش از من كرده، گفت. ما خارج نگردد
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توفيق اين پروژه به نفع نيروي دريايي انگليس است كه از من تقاضا داريد در آن 
كه به او پاسخ مثبت دادم، ديگر پرسشي نكرد و بدون  و همين» شركت نمايم؟

 .»رفتگونه چون و چرا تقاضاي مرا پذي هيچ
 :گويد من در جاي ديگر نطق خود مي پرتي

تشكرات مجلس مبعوثان را بايد تقديم لرد استراتكونا و ديگران نمود كه اين امتياز «
كه فرصتي براي دولت به دست آمد كه آن را  را سخت چسبيده و نگاه داشتند تا اين

 .»بعدها تحصيل نمايد
كه يك »  Burmah Oil Company «من با شركت نفت برمه  از طرف ديگرپرتي

. پرداخت، وارد مذاكره شد شركت نفت تمام انگليسي بود و به استخراج نفت برمه مي
در نتيجه اين . از آن شركت هم تقاضاي مساعدت كرد كه باحسن قبولي تلقي شد

 Concessions «امتيازات سنديكاي«شركت جديدي به نام  ١٩٠۵مذاكرات درسال 
Syndicate  «« گالسكو در شهر» Glasgow ي اسكاتلند  شهر و بندربزرگ ناحيه «

متناسبي  ۀبرداري اوليه و امتيازنامه را مالك گرديد وسرماي تشكيل شد كه سهام بهره
 .ي عمليات در ايران تهيه گرديد هم براي ادامه
لرد استراتكونا و شركت : سهام اين شركت جديد عبارت بودنداز ۀصاحبان عمد

 .برمه و دارسي
ولين كاري كه شركت جديد كرد اين بود كه عمليات چاه سرخ را متوقف ساخت و ا

دستور داد كه تمام اثاثيه و لوازم كار را به ماماتين كه در نزديكي رامهرمز واقع در 
 ۶۶١دراينجا شروع به حفر دو چاه، اولي به عمق . شمال اهواز است، منتقل بنمايند

نبودن راه شوسه مشكالت . به نفت نرسيدكدام  متررسيد ولي هيچ ۵٩١و دومي 
كرد و چندي بعد از اولياي شركت جديد هم دچار  ي كاررا زياد مي محلي هزينه

 .نگراني بسيار شدند
جنوب غربي «دركتاب خود موسوم به »Sir Arnold Wilson «سرآرنولد ويلسن 

  :نويسد مي ٢۴ي  صفحه» ايران
اي سرباز  ا بايد تقدير كرد كه عدهي انگليس ودولت هندوستان ر وزارت خارجه«

هندي به اين نقطه اعزام داشتند تا به ايالت محلي بفهمانند كه اگرمانع كاريك شركت 
مزبور  امتياز كه از  همين و صحيحي دردست دارد كه امتياز( انگليسي شوند

ي كالني ازآن  اي شد، هم ايالت محلي وهم ايران استفاده برداري به قاعده  بهره
 .»»١٧«ها خواهد داشت  چه عواقبي براي آن) هند كردخوا

نوشت، خود سمت نايب قونسولي  موقعي كه سرآرنولد ويلسن كتاب مزبوررا مي
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ي او بوده است و  انگليس را دراهوازداشت وسرپرستي سربازان هندي هم به عهده
 اي سوار ها براي تأمين كاركنان شركت، عده شود كه انگليس رومعلوم مي ازاين

 .اند ي ويلسن بيست نفر بوده هندي به ماماتين آورده بودند كه به قرارنوشته
هاي  ي مطلوب به دست نيامد، تصميم گرفته شدكه چاه كه درماماتين نتيجه همين

شناس  باستان. وقت، ميدان نفتون بود حفرنمايند اي كه نامش درآن ديگري درنقطه
هاي  ري ازاين نقطه كه درميان تپههاي خود ذك درگزارش) مسيو دمرگان(فرانسوي 

خاك بختياري واقع بود، نموده وگفته بودكه درسرراه بين مالمير و شوشترجايي به 
اي  هاي آتشكده نام ميدان نفتون هست كه عالئم ظاهري نفت درآنجاهويدا و خرابه

  .شناسند نيزدرآنجا موجوداست كه اهالي به نام مسجدسليمان مي
زمات ازماماتين به مسجد سليمان حمل ودرآنجا حفاري شروع بنابراين اثاثيه ولوا

 .گشت
رو به » سنديكاي امتيازات«شركت و ۀسرماي) قمري ١٣٢۶( ١٩٠٨دراواسط سال 

هاي مسجد سليمان هم به نفت نرسيده بود و بسياري گمان  رفت وچاه تحليل مي
 .شود كردند كه نفت كافي و به مقدار تجاري در اين نقاط يافت نمي مي

گيرند كه به  كه مشهوراست، رؤساي شركت پس ازمشاوره تصميم مي چنان
سرمهندس خود رينولدزدستوردهند كه عمليات را متوقف ساخته و اثاثيه را جمع 

شود كه اين دستور به  نموده با همراهان از ايران خارج شوند، حتي گفته مي
كه به مسجد سليمان داشته اي  ي اعتماد فوق العاده رسد ولي او به واسطه رينولدزمي

هرحال عمليات مسجد  به. دهد ازاجراي اين دستورخودداري كرده وكارراادامه مي
مطابق باپنجم ( ١٩٠٨ماه مه سال  ٢۶كه در تاريخ  كند تااين سليمان ادامه پيدا مي

اي  ي حفرچاه آخرين ضربت خودرا به صخره مته) شمسي هجري١٢٨٧خرداد سال
جد سليمان قرارگرفته بود، وارد آورده و نفت ازچاه با كه روي معدن معروف مس

شود كه ايران داراي منابع  دراين تاريخ آشكارمي. كند فشارزيادي فوران مي
 ٣۶٠عمق اولين چاه . ي درخشاني در پيش دارد قيمت نفت بوده و آينده ذي

وم متر بود و معل ٣٠٧متروعمق چاه دوم كه ده روز پس از چاه اول به نفت رسيد، 
 .متر است ٣٠٠گشت كه قطر سنگ معدن نفت مسجد سليمان بالغ بر 

كشف اين معدن مهم،مشكالت مالي رافوري حل كرد وچندماه بعديعني درماه آوريل 
)  Anglo Persian Oil Company( »شركت نفت ايران وانگليس« ١٩٠٩سال 

ل و در لندن ي دوميليون ليره كه نصف آن پرداخته شده بود، تشكي با سرمايه )١٨(
 ٩٧٠. گرديد» سنديكاي امتيازات«اين شركت جانشين شركت . به ثبت رسيد
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هزار  ٣٠شركت نفت برمه برداشت و ) كه هرسهمي يك ليره بود(هزارسهام آن را 
 .ديگر در بازار فروخته شد

اينجا بايد گفته شود كه دارسي و لرد استراتكونا در اين موقع سهامداران شركت 
هزار سهم  ۶٠٠ند وعالوه بر اين، پس از تشكيل شركت مزبور برمه بود نفت

اي كه سالي پنج درصد سود  هزار سهم قرضه يك ليره ۶٠٠اي و مرجح يك ليره
پرداخت ازطرف شركت نفت ايران وانگليس به بازارعرضه شد و با استقبال  مي
 .نظيري از طرف مردم خريداري گرديد بي

سال داشت، به رياست هيئت مديره انتخاب گرديد  ٨٩وقت  لرد استراتكونا كه در آن
كه داراي ) ١٩(» Charles Greenway «تاجر انگليسي به نام چارلز گرنيوي  و يك

سوابق ممتدي در تجارت با هندوستان وبا شركت نفت برمه هم روابط نزديكي 
 .داشت، به مديريت عامل شركت مزبور انتخاب گرديد

كه فوت كرد،  ١٩١٧انتخاب گرديد وتا سال  دارسي هم به عضويت هيئت مديره
 .اين سمت را داشت

  
  انگليس دولت شركت و عمليات پيشرفت

  
كه جنگ ) قمري ١٣٣٣ - ١٣٢۶(١٩١۴و  ١٩٠٨هاي  عمليات بين سال ۀتوسع

سي  ١٩١۴تا سال . رفت تر پيش مي جهاني اول شروع شد با سرعت هرچه تمام
هايي براي كاركنان نفت ساخته شد  خانه ي چاه در مسجد سليمان حفر گرديد و حلقه

هاي نفت وصل گرديد و آب خوراكي از رود كارون با لوله  و خطوط لوله به چاه
ي تعميروانبارملزومات وبيمارستان ودرمانگاه و باشگاه و غيره  آورده شد وكارخانه

 .بنا گرديد
. اتمام رسيدبه  ١٩١٢يك خط لوله ازمسجد سليمان به آبادان كشيده شد كه تا سال 

توانست سالي  سانتيمتر بود كه مي ١۵تا  ١٠قطر اين لوله درجاهاي مختلف بين 
 .چهارصد هزار تن نفت از مسجد سليمان به آبادان حمل نمايد

به ايران آمد، پزشكي به نام  ١٩٠٩ي شركت كه از سال  يكي از كارمندان اوليه
بان فارسي را آموخت و بود كه در مدت كمي ز» Dr .M .Y .Young «دكتريونگ 

ي كاركنان شركت و اهالي محل  ي شغل طبابت خود محبوبيتي بين همه به واسطه
شركت ازاطالعات وزبان فارسي دانستن او و مقام پزشكي او استفاده . پيدا كرد

  .داد ي او انجام مي كرده وكارهايي كه با متصديان محلي داشت، به وسيله



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٠                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

بختياري به نحو مطلوبي جريان يابد، سه فقره  براي آنكه روابط شركت وخوانين
 :ها منعقد شد كه تسهيالت بسيار دركار شركت فراهم كرد قرارداد با آن

قراردادي مربوط به سهام شركت بود كه به موجب آن خوانين بختياري را در  - اول
براي اين منظورشركت نفت ايران و انگليس يك . ساخت امور شركت سهيم مي

تشكيل »  Bakhtiari Oil Company «شركت نفت بختياري «اي به نام  شركت تابعه
. داد كه حدود عمليات آن محدود به يك ميل مربع در وسط مسجد سليمان بود

ي اين شركت چهارصد هزار ليره بود كه سه درصد آن يعني دوازده هزار  سرمايه
 هار نفر از خوانينچ. آن مجانا به خوانين بختياري واگذار گرديد) اي يك ليره(سهم 

ي ايلخاني بودند، از  ي حاجي ايلخاني و دو نفر نماينده ي خانواده كه دو نفر نماينده
طرف سايرين نمايندگي داشتند كه عوايد سهام را هر سال گرفته و بين ديگران 

برداري  ي شركت بهره بعدها شركت نفت بختياري منحل و ضميمه. تقسيم نمايند
برداري  شركت بهره«ه هزار سهم خوانين هم تبديل به سهام اوليه گرديد و دوازد

 .گرديد» اوليه
قراردادي راجع به خريداري اراضي بود كه هر سال شركت اراضي را كه  - دوم

بيگي به قيمت معيني خريداري  در حدود خاك بختياري الزم داشت ازايلخاني و ايل
د، متعهد بودند كه وجه آن رابه دانستن ي دولت مي كرد واين دو كه خود را نماينده مي

اگربرحسب اتفاق، اراضي خريداري شده متعلق . صاحبان حقيقي اراضي برسانند
 خوانين بود،وجه آن رابا كم وكسركردن معمول خودشان به او به يكي از

شد كه خود را مالك اراضي مزبورمعرفي كند،قيمت  پرداختندو اگرخاني پيدانمي  مي
 .گشت بيگي محسوب مي ني وايلاراضي جزءدرآمد ايلخا

ها را به  خاني يكي از خانزاده ي حفاظت محل بود كه ايل قراردادي درباره - سوم
اي تفنگچي در اختيار او  كرد و عده عنوان سر مستحفظ به شركت معرفي مي

ها امنيت  پرداخت و آن شركت، حقوقي به سرمستحفظ و تفنگچيان مي. گذاشت مي
اين سر مستحفظ . داد و سالي سه هزارليره هم به ايلخاني ميكردند  ناحيه راحفظ مي

ي كارهاي حقوقي و جزايي به رسم قديم معمول در ايل  ضمنا حاكم محل بود و همه
قرارداد سوم تا موقعي كه نفوذ حكومت مركزي در خوزستان مستقر . كرد عمل مي

تي و ژاندارمري و نشده بود، به قوت خود باقي بود ولي بعدها با ايجاد ادارات دول
 .خود از ميان رفت، ولي پرداخت سالي سه هزار ليره پابرجا بود غيره خودبه

شركت نفت قراردادي با شيخ خزعل منعقد و يك ) قمري ١٣٢٧( ١٩٠٩در سال 
سال بعد . ميل مربع از اراضي آبادان را براي ايجاد پااليشگاه از او خريداري نمود
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 .ل بعد خاتمه يافتساختن پااليشگاه شروع و سه سا
ي آبادان  به موجب قرارداد ديگري كه شركت با شيخ خزعل داشت، حافظت ناحيه

  .دار بود پرداخت، عهده را شيخ در مقابل مبلغي كه شركت مي
 

اولين نفتي كه از معادن جنوب ايران استخراج شده ) قمري ١٣٣١( ١٩١٢در سال 
سال بعد اين مقدار به . تن بود ۴٣٠٠٠بود، به شكل خام صادر گرديد كه مقدار آن 

. تن رسيد ٢٧۴٠٠٠به ) قمري ١٣٣٣( ١٩١۴تن بالغ گشت و در سال  ٨١٠٠٠
موقعي كه اولين جنگ جهاني آغاز گرديد، شركت نفت داراي معدن بزرگ مسجد 

ي آبادان  اي ازمعدن مزبورتا آبادان و پااليشگاه متناسبي درجزيره سليمان و خط لوله
 .مك مهمي به عمليات جنگي انگلستان و متفقين آن بنمايدتوانست ك بود ومي

در كتابي ) ازطرف دولت انگليس(داستان خريد سهام شركت نفت ايران وانگليس 
چرچيل سياستمدار معروف انگلستان، بعد ازجنگ جهاني اول منتشر كرد و نام  كه

ده باشد، به تفصيل ذكر ش مي»»  The World Crists«بحران جهاني «آن كتاب
بحران جهاني در پيش بود و دولت تصميم : نويسد چرچيل در كتاب خود مي. است

هاي جنگي جديدي بسازد كه سرعت زيادي داشته باشند و اين كار  گرفته بود كشتي
اين . ها از زغال به نفت تبديل شود، راه ديگري نداشت كه سوخت كشتي بدون اين

دستوري كه به اعضاي كميسيون بودكه كميسيون مخصوصي براي اين كارتشكيل و
 :داده شد، از اين قرار بود

شما بايد به هر نحوي هست راه تحصيل نفت را پيدا كنيد و نشان بدهيد به چه قسم ما 
توانيم به قيمت ارزان و خرج كم آن را انبار كنيم و نيز بايد معلوم داريد كه  مي

و در موقع جنگ، چه توان مرتب و ارزان خريد  چگونه نفت را درزمان صلح مي
شما . خاطر به دست آورد توان با اطمينان طور قطع نفت را مي راهي هست كه به

ي شما  وظيفه. بايد اين مسائل را بررسي و مطالعه كنيد و نظر خود را اظهار داريد
 .شود ي اطالعات است و كارهاي اجرايي به اين كميسيون محول نمي تهيه

يشر شروع به كار كرد و يكي از كساني كه به كميسيون مزبوربه رياست لرد ف
. كميسيون مزبوردعوت شد كه اطالعات خود را در دسترس اعضاي آن قرار دهد

شل  رئيس شركت نفت رويال داچ» Sir .Henry Deterding «سرهنري دتردينگ 
»Royal Dutch Chell «ضمن مطالبي كه دتردينگ در اين كميسيون اظهار . بود

بود كه دانستن آن براي ساكنين تمام كشورهايي كه نفت دارند، الزم اي  داشت، نكته
 .است
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 :دترينگ گفته بود
نفت يكي از كاالهاي فوق العاده اين جهان است كه فروش آن منوط به استخراج «

شود كه ميزان مصرف آن  هيچ كاالي ديگري درجهان يافت نمي. باشد وتوليد آن مي
درمورد نفت، شما استخراج آن را تأمين كنيد و . شدمتكي به استخراج و توليد آن با

 .مصرف در تعاقب آن خواهد بود
ي مصرف آن نگران باشيد و اگر فروشنده  هيچ احتياجي نيست كه شما درباره

هستيد، ضرورتي ندارد كه قراردادهاي طويل المدت با خريدارمنعقد نماييد زيرا 
ه الزم داريد يك جيب بزرگ پر تنها چيزي ك. خود فروش خواهد رفت نفت، خودبه

ي شما اين  از پول است و هرگاه امروز، مردم مايل به خريد نفت شما نباشند، وظيفه
كنم و انبارهاي  ها ليره خرج مي ها بگوييد خيلي خوب، من ميليون است كه به آن

كنم ولي در آينده موقعي كه شما  سازم، نفت خود رادرآن ذخيره مي ذخيره مي
قيمت نفت  ت مرا بخريد، قيمت آن را باال برده و خسارت خود را هم بهخواستيد نف

 .گيرم افزايم و از شما مي مي
چرچيل به انتظار گزارش كميسيون مخصوص ننشست و با شركت نفت ايران و 
انگليس وارد مذاكره شد تا قرارداد طوالني براي خريد نفت ايران منعقد نمايد، 

ي زيادي نداشت و لذا از وزارت درياداري  شركت مزبور درآن موقع سرمايه
 .اي بابت فروش نفت كرد تقاضاي مساعده

ي منابع نفتي ايران  اي تعيين كرد كه به ايران آمده و درباره درنگ كميته چرچيل بي
 Edmond Slade «سليد ) ادموند(رئيس اين كميته درياساالر . گزارشي تهيه كند

نفت ايران وانگليس شد وعضو ديگركميته بود كه بعدها يكي ازمديران شركت »
وقت مستشارامورنفتي  بودكه درآن» Sir John Codman«پروفسورسرجان كدمن 

بود و بعدها »  Birmingham«وزارت مستعمرات وپروفسوردانشگاه بيرمينگهام 
زمين  يك عضوديگركميته .رئيس هيئت مديره شركت نفت ايران وانگليس گرديد

 .ديگر هم دبير كميته بود معروف و يك عضو شناس
اي به ايران كرده و معادن نفت را بررسي  اعضاي اين كميته مسافرت سه ماهه

 :»٢٠«ي آخر گزارش بدين قرار بود  نموده، گزارشي به دولت دادند كه جمله
برداري كافي از  ي اضافي قادر به بهره شركت نفت ايران و انگليس بدون سرمايه«

ايم دولت انگلستان در نظر  طوري كه ما مستحضر شده بهامتياز وسيع خود نيست 
در صورتي كه چنين نظري . هاي مالي به شركت مزبور بنمايد دارد كه مساعدت

كنيم كه شرط مساعدت مالي دولت اين باشد كه دولت در سياست  باشد ما پيشنهاد مي
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 .»كلي شركت دخيل باشد
، دولت انگليس با شركت نفت »پنجاه سال نفت ايران«بنابرمندرجات كتاب *** 

ي نفت سوخت را به  انگليس و ايران قراردادي منعقد ساخت كه شركت مقادير عمده
نيروي دريايي انگليس به قيمت نازلي بفروشد وضمنا دولت انگليس دو ميليون سهام 

كه در  شد راخريداري كرد ومتعهد شركت» ٢١«عادي وهزارسهم ممتاز
زاده  هاي سيد دمحم علي جمال نكند، برطبق نوشته التامورعادي بازرگاني شركت دخ

ي انگليس  ليره ١/ ٩٩٩/ ٠٠٠، شركت در آن موقع فقط »گنج شايگان«در كتاب 
ليره از سهام عادي و  ٢/ ٠٠١/ ٠٠٠بود و با شركت دولت انگليس و خريداري 

 .ي شركت نفت انگليس و ايران به چهار ميليون ليره بالغ گرديد ممتاز سرمايه
ي تعهد شركت در قبال دولت انگلستان در شركت نفت ايران و انگليس با مفاد  مسئله

كه  امتيازنامه مخالف و منافي با استقالل و حاكميت ايران بود و اين امر عالوه بر آن
موجب اعتراضات شديد رسمي دولت و مخالفت مطبوعات و مردم ايران گرديد، 

كار برانگيخت و ما در جاي  يه دولت محافظهمخالفت حزب كارگر بريتانيا را نيز عل
 ) ١( .خود در اين باب گفتگو خواهيم كرد
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   مأخذ  و توضيحات                    
  

: تهران: نشر  مشخصات» در دوره سلطنت قاجار  رانيا « م،يشم اصغر یعل -  ١
   ٩٣ – ٣١٢، صص  .١٣٨٧بهزاد، 

 
  : پی نوشت.

  
 براي( بود درآمده انگلستان تابعيت به كه بود آلماني يهودي نفر يك شخص اين - ١ 

 كتاب اين يازدهم فصل به رويتر امتيازنامه و شاه الدين ناصر فرمان مفاد از اطالع
 .)شود رجوع

٢ -Lord Curzon خارجه امور وزارت به بعدا و بوده هندوستان السلطنه نايب مدتي 
 .شد منصوب بريتانيا

 تهران، چاپ فاتح، مصطفي نگارش »ايران نفت سال پنجاه« بكتا از نقل - ٣
١٣٣۵. 

 .است Foreign office آفيس فارين آن صحيح تلفظ  - ۴
 .»ايران نفت سال پنجاه كتاب« از نقل  -  ۵
 آغاز در قاجار شاهزادگان و وزرا از شاه الدين ناصر دربار رجال از اي عده - ۶

 لطايف به بعدا و بودند برانگيخته رويتر هامتيازنام امضاي و قبول به را شاه امر
 .كردند مي جلوگيري امتياز آن لغو از الحيل

 - ۵٧٧ صفحه دوم، چاپ دوم، جلد سايكس، سرپرسي تأليف ،»ايران تاريخ« - ٧
۵٧٨. 

 Sir .H دروموندولف ه.سر ومأمورشدن السلطان امين كارآمدن پس ازروي«- ٨ 
.Drummondwolff خاتمه براي مذاكراتي ايران در سانگلي وزيرمختار سمت به 

 شاه الدين ناصر اوقات همان در و گشت آغاز) رويتر ادعاي( ادعا اين به دادن
 .داشت الزم پول كار اين براي و بود اروپا به خود سوم سفر مقدمات ي تهيه درصدد

 سال در كه بود ديگري امتياز انگليس وزيرمختار و السلطان امين مذاكرات ي نتيجه
 »گشت مشهور شاهنشاهي بانك امتياز نام به بعدها و شد داده رويتر به ١٨٨٩

 ).ايران نفت سال پنجاه كتاب(
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خود بانك، معادن و كارهاي  - فصل نهم«: فصل نهم امتيازنامه از اين قرار است - ٩
ديگر مذكوره در فصل يازدهم و دوازدهم و سيزدهم از امتيازنامچه و ايضا 

فصل اول از امتياز نامچه داير نخواهند نمود اما بانك  كارهاي تجارتي مذكور در
اند، به  حق خواهد داشت يا همه يا يكي از حقوقي كه مطابق فصول مزبور اعطا شده

كس يا به كسان بفروشد يا واگذار نمايد و اين فروش يا واگذاري مطابق فصول 
جازه به دولت كس يا كسان را جهت ا كه آن امتيازنامه خواهد بود، مشروط بر اين

عليه معرفي كند و بدون چنين اجازه از جانب دولت عليه چنين واگذاري يا فروش 
 ).كتاب پنجاه سال نفت ايران(» كامل نخواهد بود

 ١٣٣۵تأليف مصطفي فاتح كه در سال » پنجاه سال نفت ايران«كتاب  - )١٠(
 .شمسي پس از ملي شدن نفت ايران به چاپ رسيده است

)١١( -Anton Zischka نويس اتريشي كه كتاب او را داوود داوودي ترجمه  روزنامه
  .و منتشر نموده است

مفاد جمالت باال برحسب اصل تداعي معاني از طريق تضاد، نگارنده را  - )١٢(
زماني بود كه رجال و . ي احداث تأسيسات ذوب آهن در ايران نمود ي مسئله متوجه

ذخاير طبيعي كشور را بدون تأمل و انديشه ي  العين كليه ۀزمامداران ما در يك طرف
اي است كه براي  دادند و اكنون دوره به يك خارجي، آن هم نماينده و وكيل او مي

هاي  هاي ذوب آهن و صنايع سنگين مدت سي سال است كه هيئت احداث كارخانه
ي  ي ما در حال مطالعه و بررسي هستند و چه بسا كه مبلغي معادل هزينه حاكمه
هاي به خارج و  ها و مسافرت ذوب آهن خرج اين مطالعات و بررسي احداث

آن حالت تفريط بود و اين همه حالت افراط و . اند استخدام مشاوران و غيره كرده
بخشد و نه بر تعلل و  وسواس است و نسل كنوني نه عاقدين آن قرارداد را مي

   .گذارد يي وسواس و افراط مسئولين كنوني اخير صحه م مسامحه و رويه
مه  ٢٨( ١٣١٩سال و ابتداي آن از هشتم صفر  ۶٠مدت امتيازنامه دارسي « -  ١٣

ي امتياز سراسر خاك ايران به استثناي اياالت خراسان و  و حوزه) مسيحي ١٩٠١
» گنج شايگان«نقل از كتاب (» آذربايجان بود) گرگان كنوني(مازندران و استرآباد 

 ).زاده تأليف سيد دمحم علي جمال
پنجاه سال نفت «با آنكه مطالب باال بدون اندك تصرف در عبارت، از كتاب  -  ١۴ 

هاي مرحوم  هرگاه وابستگان خاندان. نگارش مصطفي فاتح نقل شده است» ايران
ّ                                                                  نصر  خان مشيرالدوله و مهندس الممالك در مقام تكذيب مطالبي باشند كه در     

دراينجانقل شده است، صفحات مورد اخذ رشوه ازدارسي دركتاب مزبورآمده و
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آنچه . نامه آنان باز خواهد بود كتاب حاضرهميشه براي درج توضيحات ويا تكذيب
دانيداين است كه مرحوم مشير الدوله را  دراين مقام، ذكرآن راالزم مي

 ۀطلبان و محافل مطبوعاتي و سياسي دوران اولي خواهان و مشروطه  آزادي
   .اند ووجيه المله عصرخود دانسته مشروطيت ايران ازرجال خوشنام

به مناسبت ١٩٢۴اي كه شركت نفت ايران وانگليس درسال كتابچه - ١۵
  .منتشركرد، اين نكته ذكر شده است Wembley  نمايشگاه

  .۶٣، جلد ١٩١۴رجوع شود به مذاكرات مجلس مبعوثان انگليس سال  - ١۶
به (طرف دولت انگليس  اعزام سربازان هندي به ايران يك تجاوز آشكار از -  ١٧

 .بود) ايران
را فراموش كرده و يا » پنجاه سال نفت ايران«ي محترم كتاب  شايد نگارنده - ١٨

اند يادآوري كنندكه شركت نفت بر روي ظروف محتوي محصوالت  الزم ندانسته
را ) نفت بريتانيا) British Petroleum يعني(B .P)نفتي ايران فقط عالمت اختصاري

   .برد وهرگز نامي از ايران در ميان نبود به كارمي
١٩ -Charles Greenway  بعدها لقب Sir  و چند سال بعد لقب لردي گرفت. 

با شركت نفت انگليس ) قمري( ١٣٣٢جمادي االخري  ٢٩هيئت مزبور در  - )٢٠(
بطور » شركت نفت انگليس و ايران«و ايران قراردادي گذاشت كه مطابق آن 

كتاب گنج شايگان، تأليف سيد دمحم علي . (گرديد ي انگليس ميرسمي شركت دولت نيمه
 ).زاده جمال

شود كه  به سهامي گفته مي) سهام مرجح) Preference Sharesسهام ممتاز - )٢١(
ها معلوم است و در صورت انحالل شركت، دارندگان اينگونه  ي آن سود ساالنه

 .ي حق تقدم دارندي خود نسبت به صاحبان سهام عاد سهام در وصول سرمايه
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  یدارس ازنامهيامت :سند بعنوان 
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 مجلس  یها ميصمتوگاز درباره نفت یمل یمجلس شورا یها ميتصم
 یمل یمصوب مجلس شورا یها اساسنامه
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 برابر و ١٩٠١مه ٢٨برابربا یديخورش ١٢٨٠خرداد٧مصوب- یدارس ازنامهيامت
 . ديشاه رس  نيمظفرالد یبه امضا هيدر کاخ صاحبقران یقمر ١٣١٩صفر  ٩با 

راجع  یقانون ميدوره هشتم تصم یمل یمجلس شورا ١٣١١آذر ماه  ١٠ خيتار در
آرا  تيرا به اکثر یدارس نامه ازيامت یدولت در موضوع الغا ميتصم دييبه تا
 .کرد بيتصو

  
 یمعدن یعينفت و موم طب ازنامچهيامت
 تهيران یناکس دارس اميليطرف و و کياز  یشاهنشاه حضرتيدولت اعل نيماب

و محل  یاسام یبه جا ازنامهيبعد در تمام امت من(گرس ونر  ۴٢شهر لندن نمره 
 نيموافق ا گرياز طرف د) خواهدشد ديق ازي      ً         مختصرا  صاحب امت رهيتوقف و غ

  .است مقرر شده ليذ ليتفاص ازنامهيامت
 

 لاو فصل
 

اجازه مخصوصه به  ازنامهيامت نيبه موجب ا رانيشاهنشاه ا حضرتياعل دولت
 یو استخراج و بسط دادن و حاضرکردن برا داکردنيو تفحص و پ شيجهت تفت

و  ريو نفت و ق یعيکه عبارت از گاز طب ليتجارت و نقل و فروش محصوالت ذ
 خيزتاردرمدت شصت سال ا رانيباشد درتمام وسعت ممالک ا یعيموم طب

  .دينما یامروزاعطاء م
 

 دوم فصل
 

 یها الزمه از سرچشمه یها لوله دنيحق االنحصار کش یداراازيامت نيا صاحب
 عيفوق به جهت توز یها فارس وکذالک شعبات الزمه لوله جيتا خل رهيوغرينفت وق
ها  نفت و حوض یچاهها یخواهد بود و کذالک حق بناگريد ینفت به جاها ميو تقس

ازهرچه که باشد خواهد  رهيکارخانه وغ سيوتأس ميلمبه ومواقع جمع و تقسو محل ت
 .داشت
 سوم فصل

 
به  ازيصاحب امت نيکه مهندس يیخود را در جا ۀريبا یاراض رانيا هيعل دولت
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ً         که در فوق مذکور است الزم بدانند مجانا  به صاحب  يیکارها سيجهت بنا و تأس                                     
آنها را از  ديبا ازيباشند صاحب امتريدا یواگذار خواهندکرد واگرآن اراض ازيامت

 دهد یحق م زين ازيبه صاحب امت هيعل ولتو د دينما یداريعادله خر یمتيدولت به ق
از صاحبان امالک به  ازيامت نيا یوامالک الزمه رابه جهت اجرا یکه اراض

 خواهدبود که یطيموافق شرا اعيابت نيو معلوم است که ا دينما اعيآنها ابت تيرضا
صاحبان امالک مجاز  یملک مقرر خواهدشد ول نيو مالک ازيصاحب امت نيماب

 .نديواقعه در حول و حوش تجاوز نما یعادالنه اراض متيکه از ق ودنخواهندب
ذرع شعاع آن باشد مجزا  ستيکه دو رهيمتعلقات آنها در دا عيمقدسه و جم یجاها

  .و مستثنا هستند
 

 چهارم فصل
 

و  ريبندر بوشهر که بالفعل دا یو والک نيريو قصرشمعادن نفت شوشتر  چون
 باشند یم یاعل ونييهم وانيدارند و متعلق به د یوانيمبلغ دو هزار تومان جمع د

 ديواگذار نما ازيدولت به موجب فصل اول به صاحب امت زيشرط شد که آنها را ن
ولت به د ديدهم که با فصلشانزده مذکور در  یعالوه بر صد نکهيمشروط بر ا

به  زيمعادن مذکوره را ن هيهمه ساله دو هزار تومان جمع حال ازيبرسد صاحب امت
  .دارد یدولت کارساز

 
 پنجم فصل

 
خود  ايو  ازيصاحب امت نيها به توسط مهندس و نقشه کار گذاشتن لوله یزير طرح

  .او خواهد بود
 

 ششم فصل
 

و  النيو گ جانيآذربا اتيشامل وال ازيامت نينظر از آنچه در فوق ذکرشده ا قطع
 چيبه ه هيکه دولت عل یبه شرط یمازندران و خراسان و استرآباد نخواهدبود ول

 رانيا یها و سواحل جنوب نفت به طرف رودخانه یها کس اجازه ندهد که لوله
  .ندينما سيتأس
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 هفتم فصل

 
 ازيکه صاحب امت یاراض نيواگذارشده و همچن ازيکه به صاحب امت یاراض تمام

تمام محصوالت آنها که به  نيموجب فصل سوم استمالک خواهدکرد و همچنبه 
معاف  ازنامهيامت نيو عوارض در مدت ا اتيخارجه حمل شود از هر نوع مال

معادن و  استخراجو تفحص و  شيتفت یخواهدبود و تمام اسباب و آالت الزمه برا
وجه   چيبه ه انريها در وقت دخول به ا لوله سيبسط آنها و کذالک به جهت تأس

  .الوجوه حقوق گمرک را نخواهند پرداخت من
 

 هشتم فصل
 

چند نفر  اي کيبه خرج خود  ريمکلف است که بدون تعلل و تأخ ازنامهيامت صاحب
احتمال وجود  ازيکه صاحب امت یصفحات شيبه جهت تفت رانيرا از اهل خبره به ا

آن اشخاص  یکه راپورتها یبفرستد و در صورت برد یمعادن مزبوره را در آنها م
 ريمکلف است که بدون تأخ ازيتباشد صاحب ام یکاف ازيصاحب امت دهيخبره به عق

الزمه با اسباب و آالت و ادوات استخراج به جهت  یعلم یو به خرج خود اجزا
  .و کندن چاهها و امتحانات الزمه بفرستند قيتعم
 

 نهم فصل
 

چند شرکت به جهت  اي کيکه  دهد یاجازه م ازيبه صاحب امت رانيا هيعل دولت
آن شرکتها به توسط  هينامه سرما و نظام یاسام دينما سيتأس ازيانتفاع از آن امت

 ازيصاحب امت یهر شرکت جاديدر ا نکهيخواهدشد مشروط بر ا نيمع ازيصاحب امت
نامه آن شرکت را با  بدهد و نظام العبه دولت اط سري       ً           را رسما  به توسط کم جاديآن ا

 یرهايدر آنجا کار کند به دولت اظهار دارد و مد ديکه شرکت مزبور با یمحل نييتع
شرکت با آن شرکتها تمام حقوق  نيبه توسط او انتخاب خواهندشد ا زيشرکتها ن

تمام تعهدات و  ديآنها با گرياز طرف د یرا خواهند داشت ول ازيصاحب امت
  رنديدرعهده خود گ زيرا ن ازيامت احبص تيمسئول
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.  
 دهم صلف
 
قرار  گريکند از طرف د ليکه تشک یطرف و شرکت کياز  ازيصاحب امت نيب

 ازيشرکت اول صاحب امت یرسم سيتأس خيماه بعد از تار کيداده خواهدشد که 
سهام  گريد رهيهزار ل ستي    ً    نقدا  و ب یسيانگل رهيهزار ل ستيمکلف است مبلغ ب

 سيکه تأس يیشرکتها امرکت و تمبدهد عالوه بر آن آن ش هيپرداخته شده به دولت عل
شانزده به دولت  یخود صد انهيخواهندشد مکلف خواهندبود که از منافع خالص سال

  .ندينما یسال به سال کارساز هيعل
 

 ازدهمي فصل
 

طرف شور  سريکه آن کم دينما نيمع سرينفر کم کيمختار است که  هيعل دولت
هرگونه  سيتأس نيا ريخ آن شرکتها خواهدبود و محض ريو مد ازيصاحب امت
به آنها خواهد کرد ومحض  يیداشته باشد به آنها داده همه نوع راهنما دياطالعات مف

بداندبه عمل خواهد  ديکه مف شيهرگونه تفت ازي                   ً           حفظ حقوق دولت متفقا با صاحب امت
ً حا  يصر یدولتسريآورد حقوق ومشاغل کم  نيشودمع ليکه تشک ینامه شرکت درنظام   

شرکت اول مبلغ هزار  ليتشک خيهمه ساله ابتدا از تار ازياحب امتص ديخواهد گرد
  .حق خواهد داد یدولت سريبه کم یسيانگل رهيل

  
 دوازدهم فصل
شاهنشاه  حضرتياعل تيرع ديبا کنند یفوق کارم ساتيو فعله که در تأس عمله

  .نيو مهندس و عماق و مباشر ريمد لياز قب یعلم یاجزا یاستثنا باشند به
  

 زدهميس فصل
 شدند یحاال از نفت آنجا منتفع م هيمحل یکه مدلل شود که اهال يیتمام جاها در

حاال هم  کردند ی     ً      سابقا  جمع م یمقدار نفت را که اهال ني             ً   به آنها مجانا  هم ديشرکت با
  .خواهد شد نيمع هيمحل یحکومت قيمقدار به اظهار خود آنها و به تصد نيبدهد ا
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 چهاردهم فصل
 نيمقصد ا یو اجرا تيکه اقدامات الزمه در حفظ امن شود یتعهد مم هيعل دولت

و  ها ندهيو اسباب و آالت و ادوات مذکوره در فوق به عمل آورد و کذالک نما ازيامت
و چون  رنديمخصوصه خود گ تيشرکت را در تحت حما یو وکال یعلم یاجزا

شده  ليتشک یاز و شرکتهايخود را اداء کرد صاحب امت فيتکال نيا هيدولت عل
  .ندارند هيوجه اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت عل چيبه ه گريد

  
 پانزدهم فصل

 یو ادوات موجوده شرکت هيتمام اسباب و ابن ازيامت نيا نهيمدت مع یاز انقضا بعد
خواهد بود و شرکت حق  هيبه جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت عل

  .ت نخواهد داشتباب نيغرامت از ا چگونهيه
  

 شانزدهم فصل
 ینتواند شرکت اول ازيصاحب امت ازنامهيامت نيا خيدر مدت دو سال از تار اگر

ساقط  یاز درجه اعتبار به کل ازيامت نيا دينما سيمذکوره در فصل هشتم را تأس
  .است

 
 هفدهم فصل

 نيو ترجمه ا ليدر تأو یمناعزه و اختالف نيمتعاهد نيطرف نيکه ماب یدرصورت
مشاجره اتفاق افتد حل مشکل  نيطرف تيو کذالک در باب حقوق و مسئول ازنامهيامت

 نيمع نيو مسئله در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرف
خواهند  نيآن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را مع زيخواهد شد و ن

متفق نشوند حکم حکم  نيمزبور نيکه حکم یدرصورت ايکرد حکم آن دو حکم و 
  .خواهد بود یثالث قطع

 
 جدهميه فصل

 یدر دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارس ازنامهيامت نيا
دو زبان حاصل  نيماب ازنامهيامت نيدر مضمون ا یو اگر اختالف. ترجمه شده است

 .ردرجوع ک ديدارد و به آن متن با تيشود متن فرانسه اولو
 ١٣١٩ هيدر صاحبقران ليشهر صفر اودئ یاست ف حيصح. شد مالحظه
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مقدس سرکار  یاست که به شرف امضا یمعدن یعيموم و نفت طب ازنامهيامت
 .است دهيرس یشاهنشاه ونياقدس هما حضرتيبندگان اعل

 
 .محل مهر اتابک اعظم اصغر یعل

اقدس  حضرتياعلمبارک  یکه به شرف امضا یموم و نفت معدن ازنامهيامت نيا
 رانيدر وزارت امور خارجه دولت ا است دهيارواحنا فداه رس یشاهنشاه ونيهما

محل امضا و مهر  ١٣١٩ ليشهر الصفر اودئ یف ٨٢٩ثبت شد در نمره 
 .رالدولهيمش
ترجمه شده و مبادله  یکه در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارس ازنامهيامت نيا

ارواحنا فداه موشح و به دستخط و  یمبارک شاهنشاهاست هر دو به دستخط  دهيگرد
امور  ريوز رالدولهيمش یمهر حضرت اشرف اتابک اعظم و خط و مهر جناب آقا

 ١٣١٩ ليشهر صفرالمظفر اودئ ٩ یاند ف شده نيخارجه مز
 

شهر  یاست ف حيمعادن محل مهر و امضاء مالحظه شد صح ريوز نيالد نظام
 . ١٣١٩ هيدر صاحبقران ليصفراودئ

که به شرف امضاء سرکار بندگان  یمعدن یعيموم و نفت طب ازنامهيامت
 .است دهيرس یشاهنشاه ونياقدس هما حضرتياعل
 

 .اتابک اعظم – اصغر یعل
اقدس  حضرتيمبارک اعل یکه به شرف امضا یموم و نفت معدن ازنامهيامت نيا

 رانيدولت ادر وزارت امور خارجه  است دهيارواحنا فداه رس یشاهنشاه ونيهما
نصرهللا  – ١٣١٩ ليشهر صفرالمظفر اودئ ٩ یف ٨٢٩ثبت شده و در نمره 

 .رالدولهيمش
 
ترجمه شده و مبادله  یکه در دو نسخه به فرانسه و به فارس ازنامهيامت نيا

ارواحنا فداه موشح و به  یهر دو نسخه به دستخط مبارک شاهنشاه است دهيگرد
 رالدولهيمش یم و خط و مهر جناب آقادستخط و مهر حضرت اشرف اتابک اعظ

 ١٣١٩ل يشهر صفرالمظفر اودئ ٩ یاند ف شده نيامور خارجه مز ريوز
 

  .معادن ريوز نيالد محل مهر نظام
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  هشتم فصل
  

   امتيازات و شاه مظفرالدين گردار و گفتار 
  

   ندارد کار قوۀ     ً ابدا   مرد اين دماغ  : فروغی علی دمحم
    

خالق وخصوصيات مظفرالدين شاه کسی که با اين فصل مختصری ازادر 
که به  اختيارات نامحدود تا انقالب مشروعيت حکومت می کرد وامتيازات  بيدريغ

 کشورهای مسلط همانند روس ومنافع وحقوق ملی مردم ايران وبه سودزيان 
ذکاءالملک  دمحمعلی»  يادداشتهای روزانۀ« بااستعانت واستنادبهبدينرو،.بودانگليس 

الملک فروغی، خاطرات احتشام السلطنه وقسمتهايی دومقاله تحقيقی دکتر هما ذکاء
  : می کنم بسندهدربارۀ خلقيات و وضعيت مظفر الدين شاه ناطق 

يادداشتهای روزانه « دمحم علی فروغی  در رابطه با شخصيت مظفر الدين شاه  در 
که در دستگاه  من از شنيدن اين حرف تعجب نکردم چه می دانم« اش می نويسد » 

يا بايد از بابت جمال منظور . اين پادشاه هرکس تقرب دارد از اين قبيل راههاست
شوديا قوادی کنديا مسخرگی با همۀ اين کارها را با هم و آنها  که اجزای  خاص 
شاه هستند ودر صميم دل او جا دارند در حضور او بايد باهم مفاعله کنند يا  به 

ه هاون و امثال  آن  به مقعد هم بکنند يا لواط  اجماعی  همديگر  بشاشند يا دست
 .اشکال  مختلف بکنند

سبحان هللا  چه بگويم که شقاوت و نفسانيت و دنائت و رذالت انسان به چه درجه 
عمده تعجب من اين است  که اين شاه با وجود متشکل بودن به شکل انسان . رسد

. رصفات انسانيت بی بهره استچرا اين طورازعقل تميزوتصرف وخوداری وساي
                  ً         دماغ  اين مرد ابدا  قوۀ کار .چيزها ازاومی دانم که شخص متحيرو مبهوت می شود

تصديق وتکذيب اوازروی  حرف ديگران . آنچه به او بگوئيد قبول می کند.ندارد
  .است و آنچه به ذهن او راسخ  کردند ديگر بيرون نمی رود
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 شاه اطرافيان 

  
کسانی که اطراف اورا گرفته اند با آن که «:فروغی درباره اطرافيان شاه می گويد

. حاالت سابق الذکرهستند درنظر اواعقل واعدل واکمل ناس می باشنددارای 
ضعف حال وعقل اواين است که ازرعد و برق می ترسد وهروقت هوا منقلب می 

ی خود گرفته ورد بخواند و رعد وبرق را ازاو شود بايد سيد بحرينی او را زيرعبا
دورکندواگرسيد بحرينی که او را آقای بزرگ می خواند خانه نباشد  اضطراب زياد 
برای او حاصل ميشود والمجاله يکی  دو نفر سيد بايد اطراف او را  بگيرند و بال 

واوهم که ساير مردم چه می کنند  اين قدر فکروشعورندارد. را از او  دور کنند
ً                                          صحبت مجلس اوتماما  لغويات و شهوانيات است بطورهای  رکيک وشنيع. بکند                   .

معاملۀ او با .  کسانی که درخلوت اومی روند اطمينان ندارند که پاکدامن بيرون آيند
ايشان مثل معاملۀ اوبا  معاملۀ هم شأ ن وهم رتبه است، آن هم  در صورتی  که با 

  .دهم معاملۀ مهتر و مشدی  می کنن
  

  ی ولخرجيها افتضاحات
  

ذکاء الملک به افتضاحات ولخرجيها ی مظفرالدين شاه  درسفر فرنگستان اشاره  
در سفرفرنگستان از فرنگ برای صادق نامی که کمانچه کش اوست : می کند که 

يک کارت پستال فرستاده بود که  سر آن باز وبدون حاجب و پرده، به اين مضمون 
می دانم درچه حالی ، . خته، االن جای توخالی کردمای صادق، ای پدرسو«که

گنديده هم پيدا کرده طرف ديگر گذاشته ای  ...بطری عرق را يک طرف  ويک
  ».هی عرق می خوری ...هی

پولهايی که بی . افتضاحات ديگر که درفرنگستان بارآورده اند که جای خود دارد  
وم است از ترکهای  اطراف معنی خرج کرده عروسک وامثال آن خريده اند که معل

خود  هيچ را نمی تواند مضايقه  کند و هزار کرور که امروز داشته باشد در طرف 
جواهر ونفايس اين خزانه را همين طور بتدريج . يک هفته  ترکها از اومی گيرند

  )١(»  ...اگر بخواهم شرح بدهم هفتاد من کاغذ شود. بردند
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   السلطنه احتشام  نگاه از شاه  مظفرالدين

  
   نگارنده درباره سفردوم مظفر الدين شاه به فرنگ در اينجا به خاطرات محمود

خان عالميرمعروف به احتشام السلطنه استنادمی کنم که به گمان من برای 
مظفرالدين شاه هوس سفر پرهزينه به فرنگستان  خوانندگان جالب خواهد بودکه  

فت قرضه جديدي به مبلغ ده ميليون روبل وي برای سفر دوم بعد از دريا. می كرد
  .  ها عازم فرنگستان شد اي درشمال ايران به روس ازروسيه واعطاي امتيازات تازه

محمودخان عالميرمعروف به احتشام السلطنه درزمان ناصرالدين شاه والی   «
و کردستان بود  درزمان مظفرالدين شاه بسمت وزير )  زنجان( واليتهای خمسه 

پس از استعفاي . درجريان مشروطيت قرارگرفت. ايران دربرلين انتخاب شدمختار 
السلطنه به رياست مجلس انتخاب  هجری قمری، احتشام١٣٢٥صنيع الدوله درسال 

شد و شش ماه در اين سمت بود و پس از استعفا به سمت وزير مختاري ايران در 
در . ايران در برلن شدپس از سه ماه، بار ديگر وزير مختار . لندن منصوب گرديد

دورۀ سوم مجلس از تهران به نمايندگي مجلس انتخاب گشت ولي از قبول آن امتناع 
سفيركبيرايران دراستانبول شد واز برلن به استانبول رفت و  ١٣٢٩درسال . ورزيد

به . ش ١٣٠٢احتشام السلطنه در سال .اين درست مقارن با جنگ جهاني اول بود
پس .مستوفي الممالك بود ۀشش ماه وزير كشور در كابين ١٣٠٥در سال . ايران آمد

 /ازآن چندي در كميسيون معارف فعاليت كرد و مدتي رياست اين كميسيون را
 ٧٣درسن. ش ١٣١٤وي سرانجام در روزيكشنبه پنجم بهمن ماه . برعهده داشت

) ع(درمجاورت حرم حضرت عبدالعظيم » عليجان ۀباغچ«سالگي درگذشت ودر
  ».دفن شد

ورود من به برلن، مقارن شد با مسافرت : وی درخاطراتش می نويسد 
موقع را غنيمت . امپراطورآلمان به مناطق  شمالی  که چند هفته طول می کشيد

شمردم وچون تا بازگشت امپراطوروانجام مراسم شرفيابی کاری دربرلن نداشتم 
خبررسيد که  برای بازديد ازشهرپاريس به فرانسه رفتم وپس ازچند روزاقامت

به احتمال اينکه شايد درمراسم تشييع . امپراطوريس  والدۀ امپراطور فوت شده است
به برلن مراجعت کرده . و تدفين وعزاداری دردربارآلمان حضورم ضروری باشد

« که امروزآنرا توسعه داده و   »Reichshof Hotel - هتل رايش هوف « و در
  .نام نهاده اند منزل کردم» راولس 
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    فرنگ به شاه مظفرالدين سفر دومين 

  
شاه قصد !! ازطهران دستورواطالع رسيد که برحسب دعوت بعضی ازدول  

اجزاء ملتزم رکاب می  مسافرت فرنگ دارند و برلن هم خواهند آمد وفالن تعداد از
  .باشند

برای من که تا اندازه ای مسبوق به حالت اعليحضرت بودم واجزاء دولت  
وصول اين . بودند را خوب می شناختم رذل تر که ازاوباش بازار ودرباريان او

  .مايۀ مصيبت وعذاب وناراحتی  گرديد!!  بهت اثر
زيرا من تازه به برلن ومحل مأموريتم وارد شده وهنوزطرززندگی وادارۀ اين 

دراولين برخوردها با مقامات سياسی ودولتی آلمان احساس . مملکت را نمی دانستم
مانند دولتين روس وانگليس  و حتی به قول خودشان به قدرفرانسه و  کردم که چون

با اين احوال . بلژيک درايران منافع ندارند نسبت به مملکت ما بی تفاوت می باشند
می دانستم که پذيرائی ازهمراهان بيشماروپرتوقع شاه و فراهم کردن اسباب آسايش 

آلمان وحالت فرعونی  وراضی کردن آنها با دست خالی وعدم اعتناء دولت
  .                              ً              وغروربی اندازه امپراطور تقريبا  امری محال است

وظيفه من برای مهياکردن دولت وکشور آلمان جهت پذيرائی ازشاه ايران وملتزمين 
رکاب اوبسيار دشواربود وبرای اين امرناچارازمراجعه به وزارتخانه آلمان و 

مراجعات يک سفيربه وزارتخانۀ گفتگو با اين وآن بودم وطبيعی است که دراينگونه 
 وقتی موفقيت حاصل می کند که درروابط  دو. پايتختی که محل مأموريت اوست

 و کشور منافع تجاری واقتصادی وسياسی مهمی وجود داشته باشدويا الاقل سفير
مأمورسياسی خارجی با مقامات ومأمورين وزارتخارجه سابقۀ خصوصيت و رفت 

  .که من فاقد اين هردو شرط بودم. باشدو آمد  دولتی  پيدا کرده 
  

   رکاب ملتزم واراذل اوباش از پذيرائی مشکل  
  

. دولت آلمان پس ازاينکه اصل  بازديد  پادشاه ايران و  پذيرائی ازاو را پذيرفت
قبول پذيرائی ازقريب يکصد نفرهمراهان که مرکب ازصدراعظم و بعضی ازوزراء 

مت و قراول  و يساول ودلقک و روضه خوان ودرباريان ورجال تا نوکر و پيشخد
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  . و معين البکاء و امثالهم بود اشکالتراشی می کرد
حق هم با وزارت خارجه آلمان بود، زيرا  برخالف معمول، ايران که اين جمع 
کثير را می توان در يک ساختمان يا هفت هشت اطاق و بوسيله چند پيشخدمت 

ی  تفريحی پادشاه که بعضی اوقات تا ده درسفرها. سکونت  داد و پذيرائی نمود
برابرهمين عده راه می افتند وبا اردوهمراه  می شوند و زير چادر و روی نمد 
آبداری زندگی می کنند و نوکرخودشان پذرائی وپرستاری از ايشان را عهده دار 
. می شود ونهاروشام وعليق مال های آنها توسط خودشان تدارک می گردد

توان چند نفررا دريک اطاق سکنی داد وبايستی به تعداد همراهان  درفرنگستان نمی
اطاق وپيشخدمت درهتل تعيين نمود وبرای هريک مهماندارمتناسب با شأن ايشان 

لذا، دولت .  همين طورکالسکه ووسائل رفت و آمد وغيره الزم  دارند. معين کرد
  .دآلمان حاضر نبود چنين تکليف وتکلف بی موردی را تحمل نماي

  
   آلمان دولت از نشان مطالبۀ و توقع 

  
بالجمله، اين  مسائل  به هر شکلی بود قرارش داده شد ودولت  آلمان را راضی به 

تازه، بعد از موافقت . پذيرائی رسمی از شاه و خيل همراهان وملتزمين رکاب کردم
پی دولت آلمان، مسئله نشان به ميان آمد ومراسالت ومذاکرات وتلگرافات پی در

از صدراعظم تا پسرسيد بحرينی وقهوه چی باشی . دراين زمينه ازتهران آغازشد
وغيره نشان می خواستند ودراطراف نوع واعتبارآن نيزهريک توقعات و 

  .گفتگووگفتگوهائی  داشتند
 اتابک امين السلطان برای خود نشان عقاب سياه که بزرگترين نشانهای آلمان است

قش اين بود که روسها به من، نشان را می دادند قبول می خواست و دليل  استحقا
آلمانها گفتند امپراطورآلمان می فرمايند اشخاصی می توانند نشان عقاب . نکردم

ً                  سياه داشته باشند که من خودشخصا  ايشان را بشناسم و وزارتخارجه پيشنهاد                                
مخصوص ومقيد بشرح خدمات وسوابق دوستی با دولت وملت آلمان برايشان 

»  نشان سنت اندر« ده باشد وديگر اينکه، اگر روسها، به صدراعظم ايران دا
. چيزی انتظارنداريمما.                            ً                درازائ خدماتی است که متقابال  ازاوانتظاردارند. ميدهند

صورت قابل حل بود زيرا برای شخص صدراعظم  دردسرنشان صدراعظم به هر
اما سايرهمراهان .  بود مالزم پادشاه گرفتن نشان ازهر درجه ونوع  امکان پذير

بالمحل دست بردارنبودند ودرسر مسئلۀ نشان هريک ازايشان مذاکرات داشتيم و 
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  .تحصيل  نشان برای آنان، مسئله حياتی برای من شده بود
هريک ازاعضاء پست خلوت برمزاج پادشاه همان قدرنفوذ داشت که صدراعظم 

  .بلکه محرميت و خصوصيت اينان بيشتر هم بود. داشت
يکی ازادعاهای با مزه اين بود که می فرمودند قصه نشان اين همه طول وتفصيل 
                   ً                                               ندارد؛ ما هم متقابال  به اجراء امپراطورومأمورين دولت آلمان نشان خود 

معدلت  دربار از غافل ازاينکه هرکس درچهل،پنجاه سال اخير!رامرحمت می کنيم
دوجين، . رامين سفيد مهرمداربه فرنگستان آمده نشانهای دولت عليه را با ف

دوجين فروخته يا به عوض انعام به اين وآن بخشيده وهر کس مايل  به  داشتن 
نشانهای  دولت  شاهنشاهی  بوده و عالی ترين  انواع آن را  به  دست آورده 

با . است و ديگر اين نشانها و فرامين مبارک در فرنگستان به پشيزی نمی ارزد
نشان ها هم به طريقی خالصی يافته و به زحمت رضای   همه اين احوال ازمسئلۀ 

  .دولت آلمان را تحصيل کردم
  

  :آهن راه قطار حرکت و ازسرعت ايران شاه ناراحتی و ترس
  

مسئلۀ مهمتراين بود که اعليحضرت قدرقدرت ازسرعت راه آهن تغييرحالت می 
اين . حرکت  کنددادند ومتوقع بودند راه آهن مثل کجاوه های خودمان لنگان لنگان 

مطلب دردستور العملها و مراسالت دولتی  مکررتأکيد شده بود که بايستی قطار 
حامل اعليحضرت آهسته وبه ميل ودلخواه ذات اقدس حرکت کند و به هيچ زبانی 
نتوانستم امناء دولت عليه را  متوجه کنم  که صدها رشته خط  آهن درهر يک 

و درهرلحظه صدها قطارازايستگاههای . ازممالک فرنگ به يکديگراتصال دارد
که اگرساعت حرکت . مختلف حرکت می کند و ازروی آن خطوط  می گذرند

نظام کلی . وسرعت وموقع وصول به مقصد يکی ازآنها يک دقيقه پس وپيش شود
تمام خطوط آهن درسراسرفرنگستان به هم ميخورد به همين مالحظه مسئولين 

وخروج و مدت توقف قطار را درهر يک  خطوط  آهن ساعت و دقيقۀ ورود
لذا، انجام اوامردولت درزمينۀ .ازايستگاهها چاپ زده ودرجای معين نصب کرده اند

ً                             قطارمخصوص حامل اعليحضرت تقريبا  غيرممکن موکول به ايجاداختالل                                
دراين  خصوص  هم بازدچار اشکاالت . درحرکت تمام خطوط آهن فرنگستان است

لين امورآلمان شديم وسرانجام با ايشان مواضعه کرديم، به واسباب خنده، نزدمسئو
  !قطارآهسته حرکت می کند اما سرعت سيرمجازخودرا داشته باشد. عرض برسانيم
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  !خاتون دايه مهربانتر مادر زا 

  
در قضيۀ خط سير ملوکانه که از فرانسه به آلمان تشريف فرما می شدند،  قصۀ 

  :داشتيم وآن  اين بود که مضحک وخنده و خجالت آورديگری  هم
 دستوردادند ازوزارت خارجه ودولت آلمان درخواست  کنم  که خط  سير

» آلزاس و لرن« اعليحضرت از فرانسه تا برلن را طوری انتخاب نمايند که قطاراز
يعنی نمی . زيرا خاطرمهربانترازمالحظه آن نقاط مکدر خواهد شد! عبورنکند

بارک خود مشاهده کنند که آلزاس ولرن، ملک طلق توانند تحمل نمايند وبه چشم م
!! زمادرمهربان تر« وسرزمين تاريخی متعلق به فرانسه درتصرف آلمانها باشد

  » !!.دايه خاتون
که البته چون طرح اين خواهش بی مزه وابلهانه ازجانب کسيکه خود را  به 

وجه به مهماندار، دورازنزاکت بود وموضوع به هيچ. زورمهمان کرده است
ترجيح دادم آنرا مسکوت بگذارم .ارتباطی به ما وشئون پادشاه ودولت ايران نداشت

چه بسا آلمانها خود بی خيال خط  سيررا چنانکه شاه . و قصه را به تقديربسپارم
اينطور . ودولت ايران درخواست کرده اند قراردهند که البته به دليلی که خواهيم ديد

   .نشد
                     ً يعنی ازفرانسه مستقيما  .  ی  دربرنامه مسافرت شاه پيش آمد      ً              اتفاقا ، مختصری تغيير

راهی برلن نشدند و ابتدا به ايتاليا رفتند وازآنجا به سوئيس آمدند وما ازبرلن  ترن 
منتظرورود موکب  مبارک » بال«مخصوصی برای شاه به سرحد آلمان برديم و در

  .مانديم
ازطرف » مسيو شاف« و» ماژرترما« و» جنرال ليگ نشتر«و» دکتر رزن« 

دربارووزارت تشريفات و وزارت خارجه  و وزارت جنگ به عنوان راهنما و 
مهماندارهمراه من با همان قطارآمدند و دربال منتظر شديم تا شاه و همراهان نزول 

  .اجالل فرمودند
ذات مبارک و ملتزمين رکاب به قطارمخصوص  داخل شدند دعوا وکشمکش 

  .ين درقطارآغاز شدبرسرانتخاب اطاق و نشم
      ً                                                                  ما قبال  اطاق ومحل نشيمن هريک ازهمراهان را به ترتيب شئونات آنها تعيين ومن 

اما  ايشان که . به فارسی برروی کارت سفيد نوشته وبه درهراطاقی چسبانده بودم
مثل يک ايل . رجال و معتبرين واعيان واطرافيان و محارم پادشاه ايران بودند



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣١٣                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

يختند و اختياررا ازدست ما گرفتند و هرچه کرديم آنها را وحشی به  داخل  قطارر
آن خيل وحشی ازکسی شنوائی  . زير بارنرفتند. بجاهای تعيين شده منتقل کنيم

  .خود اختياری  نداشت»  شاه« !! نداشتند وصاحب  اختيارآنها
  :             ً                                    آلمانها تعمدا  خط سير را از استراز بورغ قرار دارند

بگوئيد آهسته . ترن يواش تربرود. حکام آغازشدترن به حرکت درآمد وصدورا
  .ترحرکت کنند وچه و چه کنند

مهمانداراول ومهندس الممالک دراطاق سالن " دکتررزن"بالجمله، درخاطردارم با 
  .ترن نشسته بوديم و قطاربه يکی از ايستگاهها رسيد و توقف کرد
ايستگاه را روی آن  يکمرتبه وبی اختيار، چشم مهندس الممالک به لوحه ای که اسم

استرازبورغ "آخ، ما  : نوشته وموافق معمول باالی هرايستگاه اويخته اند افتادوگفت
  هستيم؟" 
. هستيم"استراز بورغ "بلی، آقای مهندس الممالک در: بی مقدمه گفت" دکتر رزن"

به شما چه . ما  اينجا را از شما و پدر شماغصب نکرده ايم واز فرانسه گرفته ايم
؟ واز فرانسويان فرانسوی تر شده دارد که اين قدراظهارتعصب  می نمائيد ربطی

وسپس مقداری عبارات تند وخشن خطاب به ايشان نمود و با درشتی به مهندس  ايد؟
  .الممالک تاخت آورد

حيرت کردم وبا ماليمت شروع "دکتر رزن " من ازاينگونه خشونت وعدم نزاکت
  .به باز خواست و مالمت نمودم

« با معذرت به من جواب داد ؛ شما خبرنداريد اين شخص درروزنامه "تر رزن دک"
ذی حجه ( پادشاه ايران درسفراول « :با چه نزاکتی چيزنوشته وگفته است» فيگارو
      ً                    مخصوصا  خط راه آهن را قسمی . که به فرنگ آمدند)   ١٣١٨تا شعبان   ١٣١٧

که ذات مبارک ملوکانه  عبورنفرمايند زيرا" استرازبورغ "قرار دادند که از
وملتزمين رکاب تحمل اينکه قطعه ازخاک فرانسه را به غصب در تصرف آلمانها 

وما نفهميديم که اعليحضرت پادشاه ايران واطرافيانشان ازجمله » .ببيند ندارند
همين آقا ، نسبت به ايالت وسيع و ذيقيمتی که روس و انگليس وترک وافغان 

وحراست آن سپردۀ به ايشان است غصب و تجزيه ازچهارگوشه ايران که حفظ 
نموده اند، چرا اين قبيل احساسات وتعصبات را ابراز نمی نمايند؟ وچطورسالطين 
ً                                         ايران ، وزراء ودرباريان مرتبا  دررفت وباز گشت به اروپا، اياالت و شهرهای                               

  قفقاز را بدون کمترين و نارختی واحساسات مخالف، زير پا می گذارند؟
قرارداده اند ويک " استرازبورغ"                 ً                      شد، آلمانها تعمدا  دراين سفرخط سير را ازمعلوم 
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 پيش بينی کرده بودندکه رفع آن گفتار"استراز بورغ"توقف طوالنی هم درايستگاه
  .نموده باشند و تالفی  نمايند را
  

  !پادشاه دراحوال وحشت و انقالب بروز و وبرق رعد
  
حالت .  وبرقی در آسمان ديده شددرعرض راه هوا ابروطوفانی شد ورعد  

خيلی ازرعد و برق می ترسيدند يا بخودشان بسته .  اعليحضرت برهم خورد
برای  مخابره به طهران، بدستم " مهندس الممالک "    ً             فورا  تلگرافی بخط .  بودند

فالن مبلغ به توسط  سيد بحرينی به فالن سيد داده . دادند که مقررفرموده بودند
  .کيد داشتند که ازاولين استاسيون مخابره شودشود و عجله و تأ

» نارنجستان« و  » قصرسان سوسی « نجا،آکه امپراطوردر"پتسدام"      ً         اتفاقا ،وقتی به 
بدبختانه بازقدری هوا رعد و . را برای شاه محل اقامت قرارداده بود نزديک  شديم

  .برق  پيدا کرد
. سالن قطار رفتيم همه با لباسهای رسمی حاضر وبه اتفاق مهماندارها به 

اعليحضرت درروی  يک صندلی نشسته با صورت زرد و رنگ چهره پريده و 
مطابق معمول تکمه های سرداری نظامی خود را پائين وباال انداخته، اززيرکاله 
زلفهايش به جلوصورت ريخته و بيرون آمده بود، با حالتی مضطرب و پريشان 

شغول اوراد خواندن وتسبيح تسبيح زرد رنگ سنگ مشهد در دست داشت وم
انداختن بود وبه هيچکس وهيچ جا توجه نداشت وهربارکه رعد وبرقی درآسمان 
پيدا می شد، شاه از جای  خود می پريد و دانه های  عرق از صورتش  می 

  .ريخت
  

  شاه اقدس نشان درشت الماس شدن مفقود
  

ونصب کرده، قدری برای اينکه ببينيم شاه لباس ونشانهای خود را درست پوشيده 
جلوتررفتم وديدم  يک قطعه ازالماسهای نشان اقدس که بزرگترين برليان نشان 

من درست : ازموثق الملک که صندوقدار  شاه بود تحقيق کردم، گفت. افتاده است
  . دادم هنگام لباس پوشيدن دراطاق مخصوص يا راهروقطار  افتاده است

    ً                         ابدا  اظهاری نکن واصراروتاکيد امرفرمودند . مطلب را به شاه عرض کردم
اما . داشتندکه  اگربه مأمورين قطاريا مهماندارها گفته شود بی آبروئی خواهد شد
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. البته تاکيد شاه بی جا وبی محل بودو نبايد چنان الماس گرانبهائی ازدست می رفت
خاصه اينکه قضيه مربوط به همان يکی دوساعت بود که شاه لباس های خود را 

  .بود و درآن فاصله  کسی از قطار بيرون نرفته بودپوشيده 
من به رئيس قطارواجزائ راه آهن سپردم وبعد از دو روزالماس را پيدا  کرده و  

ً                       عينا  آوردند تحويل  من دادند وقتی آنرا به شاه تقديم می کردم، وی به شدت .     
نمی  مخفی:عصبانی شد که چرا مطلب را به  مأمورين راه آهن گفتی؟ عرض کردم

ماندو وقتی فاش می شد بی آبروئی آن بيشتربود واگرما الماس را پيدا نمی کرديم 
بعالوه اجرای او امرملوکانه درمسکوت گذاردن . امپراطورسخت ناراحت می شد

قضيه ازچندجهت مورث عواقب سوء بود، زيرا مأمورين قطارالماس را پيدامی 
وآنها که می ديدند ازجانب ما کردند وتحويل مسئولين دولتی آلمان می نمودند

هيچگونه اظهاری نشده،  آنرا حمل بر القيدی ولنگاری ملتزمين رکاب می نمودند 
  .وباالخره موضوع بدست جرائد می افتاد و هزارگونه ايراد و انتقاد می کردند

امپراطور با تمام پرنس ها و وزراء و . قصرسان سوسی منزل شد"  نارجستان"در 
ی درراه آهن حاضر بودند و امپراطور، شاه را، تا قصرمحل  فرماندهان نظام

  .اقامتش همراهی کرد و شاه ساعتی  بعد، از امپراطور بازديد نمود
هنگام صرف ناهارو شام ميزبسيارمفصل ومجللی برای همراهان واجزائ 
حاضرمی کردند و با اينکه  به عموم ملتزمين رکاب تاکيد  شده بود که سرساعت 

هيچ وقت رعايت اين نکته به عمل نيامد وهرکس . غذا حاضرشوندبرای صرف 
  .فی الواقع خودمانی کرده بودند. درساعتی می آمد و ناهاريا شام می خواست

يک روز برای اعليحضرت عرض  لشکر و برنامۀ سان و رژه دربرلن قرارداده  
زمين رکاب با اينکه  از روز قبل ساعت حرکت را به شاه يادآوری و به ملت. بودند

گوشزد کرده و ازيک ساعت پيش از وقت ساعت حرکت ترن را به شاه اطالع دادم 
 وهردقيقه اصرارمی کردم که وقت حرکت ترن ميگذرد،  اعتنائی  نداشت ودرنتيجه
با مدتی تأخيرسوارترن  شدند و ناگزيربرای اينکه به موقع  به برلن برسيم  ترن با 

  .سرعت بيشتر حرکت می کرد
شاه ازسرعت ترن  بلند شد، که  نمی توانم تحمل کنم، حالم به هم می خورد  فرياد

                                                        ً                 ، سرگيجه گرفتم، با من دعوا وداد وبيداد می فرمودند ومرتبا  احضارم می کردند 
که  احتشام السلطنه بکو يواش تربرود، احتشام السلطنه حالم به هم می خورد، 

متوسل " دکتررزن"بناچار گاهی به وغير ذالک،  ،احتشام السلطنه بگو نگاه دارند
  می شدم وگاهی با او مواضعه می کردم که بعد از عبوراز فالن نقطه آهسته 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣١٦                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣١٧                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

خواهندرفت ودست بدست می کرديم تا وارد برلن شديم معذالک، چند دقيقه تاخير 
مشخص وتعيين شده کالسکه های سلطنتی به ترتيب برای همراهان . ورود  داشتيم 

ومن » کنت رکس«لکن مهمانداران آلمانی و وزير مختارآلمان درطهران . بود
هرچه سعی کرديم نتوانستيم ملتزمين رکاب را درکالسکه ها يی که برای ايشان از 
قبل مشخص شده بود بنشانيم و مطابق  معمول خودشان هرکدام  و به هررديف که 

از لحظه  ورود . و به ميدان مشق برلن وارد شدندخود می خواستند سوار شده بودند 
موکب مبارک ملوکانه وهمراهان باالترين  افتضاحات وبدترين رسوائی ها ببار  

  .آمد
   شاه وعطش کسالت وبروز رژه و سان آغاز

 
برای انجام مراسم سان ورژه امپراطورآلمان وتمام شاهزادگان سوار براسب  شده و 

همراهان درجه اول هم اسب های سواری آماده شده برای اعليحضرت قدرقدرت و
  .بود

کالسکه حامل ذات اقدس به وسط ميدان مشق رسيد واسب های  سواری را به  
من ومهمانداران آلمانی وجمعی ازملتزمين اطراف کالسکه .  نزديک کالسکه آوردند

اعليحضرت . پياده شده واجتماع کرديم، ولی هرچه اصرار والتماس نموديم
به عرض رسيد، اسب آرام  حاضراست و . وارشدن براسب  خود داری کردندازس

    ً                                                         ابدا  مفيد نبود وفرمودند درکالسکه  می نشينيم وکوروک کالسکه را . اذيت نمی کند
  !!پائين می کشيم

خدايا، چه خاکی برسرمان کنيم؟ دراين ميدان شاهزاده خانمها وزنان امراء وافسران 
 ت کرده اند درکالسکه نشسته اند وامپراطوروآلمانی که درمراسم سان شرک

چطورممکن است اعليحضرت . شاهزادگان وفرماندهان نظامی سواربراسب هستند
پادشاه ايران درکالسکه بنشيند وبگويندازاسب سواری وحشت دارد؟ با همه اين 
 تفضيالت شاه درکالسکه دو کروکۀ خود نشست وناچارکروک ها راکنار زدند و

  .شروع شد) انس( عرض لشکر 
مهمانداران وماها، يعنی من و وزيرمختار آلمان درطهران و صدراعظم و مهندس  

  . الممالک ويکی دو نفر ديکراطراف کالسکه  اعليحضرت پياده ايستاده بوديم
يا . سالم بدهد: هربيرق که می آمد ازحضورمبارک بگذردبه شاه عرض می کردم 

ند ويا روی خود را به آن طرف ميدان می فراموش می کردند و ديگرسالم نمی داد
هنوز ده پانزده دقيقه  نگذشته . کردند و به طرف  قشون دستی حرکت می دادند 
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بود که اعليحضرت احساس ناراحتی کردند و اظهار خفگی و خستگی و تشنگی  
وبازهم آب، ! يک گيالس آب!! امين حضرت آب.               ً              نمودند و دائما  آب می خواستند

  !!آب
ضرت آبدارباشی با لباس رسمی غرق درنشان و حمايل سبزو تمثال بی امين ح 

 ابراز مثال درحاليکه تا پائين دامن خودانواع نشان ها ومدالهائی که براثرلياقت و
  .خدمات درخشان تحصيل کرده و نصب نموده بود، برای اعليحضرت آب می برد

ت در وسط  داستان آب طلبيدن وخوردن بجای خود ظرف آب مخصوص اعليحضر
زيرا  يک نفرآبدار درحاليکه  . ميدان مشق برلن،  هيئت وهيبت خنده آوری داشت

 پشت کالسکه ايستاده بود وهربار. بردوش داشت!) حامله بلغار(يک مشک چرمی
امين حضرت ظرف آب خوری مخصوص را .که ذات مبارک آب می خواستند

محلی که ايستاده ازمشک پرآب نموده بحضورمی آورد، حرکت امين حضرت از
بودتا پشت کالسکه وريختن آب ازمشک به داخل ظرف هر بارکه تکرارمی شد، 

اما مگرذات مبارک ملوکانه به اين مسائل . شليک خنده ازاطراف ميدان بلند می شد
  توجه دارند؟؟

 .ودستی حرکت ميداد!! می گفت چه کنم. بازعرض می کردم، قربان بيرق آمد 
مهمترين اوقات که سالطين بزرگ  اطوارشاهنشاه ايران درمهماندارها ازمالحظه 

ولی .  رض لشکرآلمان می آيندغرق درحيرت وتعجب  بودندعبرای تماشای 
             ً                                                ً          شاهنشاه  ابدا  ملتفت نمی شود و نگاه به وسط ميدان نمی کندو اصوال  توجهی به 

ند  بلکه بالعکس اظهارکسالت می کند وآب می خواهد و پس از چ. سان ورژه ندارد
  .          ً           لحظه مجددا  آب می طلبد

  
  مراسم پايان از قبل شاه  وعزيمت خستگی اظهار 

  
شروع به بازکردن تکمه های . بعدازآنکه آب خواستن وخوردن چند بار تکرار شد

آويخته . سرداری فرمودند و زلفها شکل ديگرگرفت سبيل کلفت ودرازآويزان بود
  .يدقطرات درشت عرق ازسرو صورت سرازيرگرد. تر شد

ازمن پرسيدند آخراين مراسم کی  تمام خواهد شد؟ گفتم ، . باالخره طاقت نياورده 
کم کم اظهاربی طاقتی وميل به تمام شدن عرض لشکربه . قربان طولی نمی کشد

مهماندارها رسيد وخطاب به دکتر رزن   فرمودند من خسته ام چه وقت تمام می 
يا . ازها چقدرخوب  حرکت می کنندگفت مالحظه بفرمائيد سرب" دکتر رزن"؟ شود
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اينکه اين دسته  که ازحضورمبارک می گذرد فالن فوج است و با توضيحات 
نظامی  و جنرال ليک می خواست اين بچۀ لوس و ننرشصت ساله را آرام و 

  .منصرف  کند  تا مراسم به انجام برسد
  . يحات نيستند                  ً                                        اما  اعليحضرت ابدا   گوش  نمی دهند و مايل  به شنيدن اين توض 

: باالخره اظهارکسالت کردوشکايت شاه ازطول کشيدن مراسم زياد شدوامرفرمودند
  .به امپراطور پيغام داده شود، که مراسم زودتر تمام شود

دفيله ها . البته ميل اعليحضرت شاهنشاه به اطالع امپراطوررسيدوامرفرمودند
ه  استفسار کرد آيا به نظر تندتربگذرند وخودامپراطورنزدکالسکه شاه آمده وازشا

  شما چه طوربود؟
  .شاه فرمودند مثل  قلعه های آهن می گذرند 

هنوزمشق تمام نشده بود که شاه به طرف برلن حرکت کردند و به قصر سلطنتی که 
درداخل قصرچند اطاق برای . برای استراحت امروزشاه تعيين شده بود وارد شديم

عالی مقام يعنی وزراء تعيين کرده بودند ولی  شاه واتابک امين السلطان ومأمورين
برای عامۀ همراهان ازقبيل آبدارباشی وقهوه چی باشی وصندوقدارباشی واديب  

نزديک همان قصر معين و تمام اسباب استراحت » هتل کنتينانتال « السلطان وغيره
  .حضرات را حاضر کرده بودند

محل اقامت خودشان مشايعت  وقتی اعليحضرت راتااندرون قصروداخل اطاق های  
  کردم فرمودند، امين الحضره کجا است؟

عرض کردم درهمين  نزديکی درهتل منزل دارند چون عمارت آنقدر وسعت نبود 
  .هرچه الزم باشد اينجا  حاضر  است. که کليه همراهان ومالزمان درآن اقامت کنند

حظه و توجه ديدم اعليحضرت به اندازۀ خلق کبارکشان تنگ شد که بدون مال
بحضور مهماندارها قدری  به بنده تغير فرمودند و بعد حمايل را از دوش خود با 

بصورتيکه بدترين . عصبانيت و درست مثل بچه ها کندند و برروی ميزانداختند
سپس با حضورمهماندارها مقداری قرقرهای به اصطالح زنانه بخود . حرکات بود

بودکه کرديم؟ عرض کردم هرنقصی هست   چه غلطی!که چرا آلمان آمديم؟. زدند
به شدت اوقاتش تلخ و به مراتب  از آنچه .  تمام وسائل راحتی  فراهم است. بفرمائيد

و "امين الحضره "بودعصبانی تر شد و سرانجام امرفرمودند بروهرطوری هست 
   .مجبوربودم اطاعت  کنم. را بياور" موثق الملک"

ج شدم تا بايکی ازکالسکه های سلطنتی که ازعمارت وقصرمحل  اقامت شاه خار
 Continental Hotel( برای رفت وآمدشاه وهمراهان تعيين شده بود به هتل کنتينانتال
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معلوم شدحضرات ازخودراضی هريکی .محل اقامت ملتزمين رکاب بروم )
بی انصاف ها مالحظه شخص شاه . دونفرکالسکه ای رابرداشته ورفته است

باری درشکه . حاجت به کالسکه پيدا کنند را هم نکرده بودند                  ً وصدراعظم که احتماال  
دراواسط خيابان اصلی . سربازکرايه سوارشده وبه طرف هتل روانه گرديدم 

شهرمتوجه شدم امپراطوربا اسکورت و آن حشمت وهمينه مخصوص ازسان ورژه 
ازترس اينکه مرا به آن صورت وبا لباس . بازميگردد و ازجهت مقابل می آيد

رسمی که مانند ديوانه ها در درشکه روبازکرايه ای نشسته درشهرپرسه ميزنم ببيند 
دراواسط کوچه تنگ که راه . ، به درشکه چی گفتم ازيکی کوچه های فرعی برود

عبوربه زحمت ميسر نمی شد وازبخت بد چرخ درشکه شکست و بچه ها وعابرين 
به اين نوکری و . يکرددورما جمع شدند و هرکس به زبانی استهزاء وتمسخرم

  .                                           ً                             مأموريت لعنت و به خودم فحش می دادم و مجبورا  پياده راه هتل را درپيش گرفتم
با آن لباسها خورد وخسته وارد هتل شدم ودرحاليکه سعی می کردم کسی متوجه  

  .حال من نشود به طبقه باال که محل اقامت حضرات بود رفتم
     ً                            عموما  بازبود و رجال و اعيان درجه  در راهرو هتل در اطاق های همراهان شاه

               ً                                                  اول مملکت غالبا  لخت با يک زير پيراهن وحتی بعضا مشغول شستشوی خويش 
من با هيچ زبانی نمی توانم حيرت و تعجب مستخدمين و مهمانان هتل راکه  .بودند

از راهروعبورمی کردند وصف کنم، امر همايونی را به امين الحضره و موثق 
  امين الحضرت جواب  داد . مالملک ابالغ کرد

ُ                                     شاه گ ه خورد و به فالنش خنديد که  آلمان آمد«      !...«.  
خواننده البته حمل برمبالغه و اغراق نخواهد کرد و اينکه اظهارات وقيحانه نوکری 

مقصود اين . که گوشت و پوست واستخوانش ازشاه است را بالصراحه می نويسم
  .دربار و در باريان بشوداست که خواننده مستحضرازحاالت شاه و 

چه کنم؟ بزنم به دهان . امين الحضره به شاه کرد متحيرماندم"ازفحاشی هائی که 
جميع  اين شخص؟مگرنه اينکه اواين قبيل هرزه گوئی وفحاشی را درحضور

همقطاران خود اظهار می کند؟ من که ازديگران، شاه پرست ترنيستم و بعالوه 
اين الفاظ دارد و چنانکه شنيده ام درحضورملوکانه  نزديکان شاه زبانشان عادت با

الفاظ رکيکه استعمال می کنند و حتی به خود پادشاه هم می گويند،  هم ازاين قبيل
چون از اين اصطالحات خوشش می آيد و لذت می برد و ذات مبارک به قول  

  .هستند» !!اهل دبه« خودشان و به اصطالح مردم  تبريز 
رازدستم دررفت و دريک لحظه متوجه شدم که ديگر نمی معذالک رشتۀ اختيا
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خودت  : به امين الحضره گفتم. توانم با اين مردم و حوزۀ آنها زندگانی  نمايم
  .من که ديگرنوکری به اين مرد نمی توانم بنمايم! ميدانی ميروی و يا نميروی

  
  الحضره امين به نسبت پادشاه غضب و خشم  

  
عظم الينقطع تلفون ميکرد و من استعفای خود را داده و اتابک امين السلطان صدرا

                                              ً                          ازحضورعذر خواستم و بالجمله به اصرار تمام مجددا  به قصررفتم و مراتب را به 
اتابک گفته و اضافه کردم اگريک حرفهائی که درحضورتمام مردم به شاه گفت به 

سای اقدس جريان به عرض خاکپای جواهر آ. من گفته بود، شکمش را پاره ميکردم
امر ومقررفرمودند که امين الحضره را به سرحد عودت دهند برود ! اعلی رسيد

ولی اوامر ملوکانه وخط شاهانه نيم ساعت بيشتر نفاذ و دوام نيافت و . ايران
  .ازاعتبار افتاد

امين الحضره همان بود وهمان ماند تا آخرعمرشاه وآن عباراتی را که به نظربنده 
آن جمالت شرم . رای ذات اقدس شهرياری گواراترازهرچيزبودب آنقدر رکيک آمد،

  !آوروقبيح ازجملۀ مذاکرات عادی و عرايض  يوميه حضور همايون بود

  
  برلن بزرگ اپرای در  شاه الدين مظفر 

  
  امپراطريس که اعليحضرت پادشاه ايران به اتفاق امپراطورو شب همانروزقراربود

لتزمين رکاب شاهنشاه ايران واعيان و رجال وخاندان سلطنتی و شاهزادگان و م
  .آلمان به اپرا تشريف فرما شده برنامۀ  مخصوص اپرا را مالحظه فرمايند

 درسر  برنامۀ شب،اجماالاينطورتنظيم شده بودکه شاه بعدازچند ساعت استراحت 
بايستی درهمين موقع . ساعت معين از قصرسلطنتی به عمارت اپراپياده شود

به آنجا رسيده باشند تا به  اتفاق به داخل سالن رفته ودرحجرۀ اعليحضرت هم 
                                 ً           اما اعليحضرت شاهنشاه جم جاه ابدا  در فکرحرکت. مخصوص جلوس فرمايند

هر قدراصرارمی کنم که زودترحرکت فرمائيد،  بازاين دست و آندست می . نيستند
  .کنند

نی تروسخت اما هرلحظه برای من ازيک عمرطوال.لحظات وحتی دقايق ميگذرد
سرانجام ازحرکت شاه مأيوس وبرای اينکه درحضورامپراطورعذری . تراست
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بدترازگناه بياورم وبه آن حالت خفقان آورانتظارخاتمه دهم، شاه را رها کرده وبه 
  .طرف عمارت اپرا رفتم

امپراطورو وزراء او باالی پله ايستاده وگارد به حالت احترام دراطراف محوطه 
  .ر ورود پادشاه ايران هستندقراردارد ومنتظ

اما بازچند دقيقه طول . ازمن سئوال کردند؟ عرض کردم الساعه وارد می شوند
نه پادشاه ونه هيچيک ازملتزمين شعورعذرخواهی .کشيدتا نزول اجالل فرمودند

چون خودامپراطريس (بالجمله درلژ سلطنتی درکنارخواهرامپراطريس .نداشتند
رفتند امپراطور وتمام خانواده سلطنتی آلمان درهمان قرارگ) نداشت دربرلن حضور

  .لژ بودند و ملتزمين رکاب هم درهمان حجره جای گيرشدند
هنوزچند دقيقه ازشروع برنامه نگذشته بود که اعليحضرت ازصف جلو، روی 

  : خودرا به عقب برگردانده و به من،که البته چند صف دورتر نشسته بودم فرمودند
  

  !!خواهمتشنه ام، آب می 
  

سبحان هللا اين چه اوضاعی است؟؟ تمام عالم نگران ما هستند؛ چه خورده ای که 
  در چنين مواقع و لحظات مخصوص اين طور عطش پيدا کرده ای ؟؟

                 ً                                                          چاره ای نبود فورا  امين الحضره با لباس تمام رسمی که لباس سفير کبيردرواقع به 
زجای خود برخاست وبرای تهيه آب آن زينت و زيورنبود و نشانها وتمثال و غيره ا

شما ازجای خود تکان نخوريد پيشخدمت ها برای انجام خدمات : رفت، هرچه گفتم
به من بنشينم و پيشخدمت يا ديگری آب : گفت حاضر و مأمورهستند، فايده نکرد و

که البته اين همان ولينعمت است که صبح آنروز چنان ( برای ولينعمتم ببرد؟
  .)ش گرفتوقيحانه بباد فح

بازچند دقيقه بعد . بالجمله امين الحضره ليوان آب را به حضور برد و ميل فرمودند
     ً                                                               مجددا  دستورآب دادند واين کارچند نوبت تکرار شد، يک مرتيه بدون مقدمه، 
اعليحضرت ازجای خود برخاسته وقصد عزيمت فرمودند، چه شده است؟ حالم 

  .بهم خورده است
ت پی در پی چه کنم؟ اگرناخوشی مريضخانه برو ويا ای امان، با اين افتضاحا

ازمملکت خارج نشو، يا درفرنگستان با آن قدراصرارخود را مهمان مردم نکن و  
  !يا اينکه  وقتی آمدی مثل آدم رفتار کن

شاه ازسالن اپرا بيرون آمده معلوم است که همه مضطرب شدند، امپراطور پرسيد 
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شاه به سالن . ض شده ومحتاج هوای تازه هستندچه شده؟ گفتم، مختصر کسالتی عار
البته همراهان هم يکی يکی از لژخارج شدند و برنامه . بزرگ بيرون اپرا آمد

  .رسمی از سکه افتاد
شاهزاده خانم ها اظهار نگرانی کردند وموافق نزاکت وادب استفساراحوال همايونی 

  .را ميکردند و کمک خود را تقديم می داشتند
ايون، دروسط  سالن بزرگ اپرا، روی يک  صندلی  جلوس فرموده اعلحضرت هم

ً                                 ً             و تکمه ها را باز  و مرتبا  وپی درپی آب ميل می فرمايند، ابدا  کسالت جديد                            
ندارند، در حاليکه همه انتظار دارند ناراحتی اعليحضرت رفع و به محل  اپرا 

فرمودند که می  تشريف فرما شوند تا ادامه برنامه را مالحظه فرمايند، اصرار
حاال تکليف اين برنامه رسمی چه می شود؟ . خواهم بروم بخوابم و استراحت کنم

 اشراف، وزراء و ارکان دولت، سفرا و کورد صدها تن شاهزادگان، اعيان،
يپلماتيک با خانمهای آنها که امشب برای معرفی و آشنائی با پادشاه ايران دعوت 

  بايد سرمان بريزيم؟  شده اند، چه بايد بکنند؟ چه خاکی
به کلی بی . بالجمله، هرقبايح اين رفتاررا به عرض  خاکپای مبارک رسانيدم

زيرا هيچ امری به نظرمبارک قبيح نبود واصراردرحرکت فرمودند وبه . ثمرماند
جانب درخروجی راه افتادند وازعمارت اپرای  سلطنتی بيرون آمدند و کالسکه ها 

چندين پرده نمايش باقی و در حقيقت به اپرای . ا خالی شدلژه. را فرستادند بياورند
يديم و .. بزرگ ومعروف برلن وهيمه  سلطنتی دولت  آلمان وخودمان يکباره؛ 

  .پاک باقی نگذاشتيم جای 
اعليحضرت وملتزمين رکاب ظفرانتساب به طرف پستدام رفتند و بنده به سفارت  

. گوشه ای افتاده وبه فکرفرو رفتممثل  اشخاص ديوانه، گيج و منگ در. بازگشتم
. وقايع و افتضاحاتی که ازصبح امروز تا شب واقع شده بود ازپيش نظر گذراندم

خدايا، ديگر چه آبروئی برای من ومملکتم دراين سرزمين باقی مانده است و پس 
ازمراجعت موکب فيروزی کوکب دردربار آلمان چگونه می توانم ظاهرشده و به 

  .مدار و نمايندۀ کشورمستقل ومتمدن عرض اندام نمايم؟عنوان يک سياست
استعفاء بدهم، کجا . هرقدرازاين وقايع تأسف می خوردم چارۀ دردم را نمی کرد

بروم درچنين مجمعی چه طورمی توان زندگانی  کرد؟ درفرنگ که اين 
درايران که فعال مايشاء واختيارجان و مال . قدرمالحظات درکار است اينطوراست

رف مردم دردست مشتی مردمان رجاله که شاه که از آنها و سر دسته آنها و ش
منتهی سردسته ای که دردست اراذل واوباش زيردست خودش اسيرمی .  ست
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  باشد، چه خواهم کرد؟
اين دار دسته، يعنی در باريان و اطرافيان شاه که ازاوباش  تبريز وتهران ترکيب  

ی درممالک فرنگ بزنند ونشانهای دول فرنگ يافته اند به عشق  آنکه گشت و گذار
را ضميمه کلکسيون نشانهای ايرانی خود بنمايند، شاه ضعيف االراده  وضعيف 
العقل، شهوت ران، مزور، مقدس بی دين، با بيرحم، بی انصاف، متظاهر بدوستی 
نوع بشرودشمن واقعی خاليق را به اين قاره کشيده وبه زورو با وقاحت، خود را به 

اروپا تحميل و افتضاحات و کثافات خود را  به تمام پايتخت های فرنگ آورده  دول
  .دنيا را ملوث  ومملکت را مفتضح تر از آنچه هست  می نمايند

  
  

  است؟ رژيم  تغيير  حل راه تنها  
  
شب را به هرمصيبتی  بود گذارنده و با خياالت واهی از اين طرف  به آن  طرف   

نه صنعتی می دانم و . ردم، ديدم موجودی بيچاره و بدبختمغلتيدم وهرچه حساب  ک
چاره نيست، جز ديدن و حسرت خوردن، . نه غيرازنوکری کاری ازدستم بر می آيد

  .تنها يک راه حل وجود دارد
ازدست اين دلقک واعقاب  آنهم کوبيدن وسرنگون کردن اين نظام پوسيده ورهائی

ار وسيله واسباب می خواهد که وصول به اين راه حل هم هز. واجزاء اوست
باپشت گرمی به وجودمسبب . دردرجه اول لطف وعنايت خداوند متعال است

االسباب  خود را تسکين داده به جستجوی سايروسائل وابزارسرگرم شده و خويشتن 
  )٢(».را دلداری دادم و به اميد آنروزبه خواب رفتم
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   مظفری عدل : طقان هما
  

بررسی اينگونه  »  عدل مظفری «  ۀطق در نوشته تحقيقی خود دربارخانم هما نا
  : می کند

       مظفر اومده یبرگ چغندر آمده آبج
  ديکن رونشياز شهر ب ديو چاقچورش کن چادر

  
 یپس از س )١(رزا،يم نيمظفرالد ١٣١٣/  ١٨٩٦شاه، در  نيدنبال قتل ناصرالد به

ّ    صراف متم ول  یدمرتضيحاج س پول با« یعهديو هفت سال ول تهران  یراه»        
 )٢(.شد
 یاهال. دادند لقب) ٣( »مظفر  یآبج«بود، مردم او را  ماريآنجا که ترسو و ب از

چارقد زنانه بر  یندار یچون تو مرد مظفر،ی آباج«: گفتند یم شخنديتهران به ر
 )٤(»!سر بکن 

اما . » ابديست د جواهر به خزانه انباشته از طال و«بود  نيشاه ا ديسفر تهران ام در
معاصر  خياما در تار. نگذاشته بود یباق خاندانشی  برا یزيپش یشاه حت نيناصرالد

به زمانهء او . نشده بود دهيشاه د نيواپسگراتر و عاجز تر از مظفرالد ران،هرگزيا
شاه  یاز خنگ انيفرنگ. رو به رکود نهاد رانيا یمال وضع.شد یخزانه بار ها ته

  .گذاشتند رانيمنابع ا یبهره گرفته دست رو
 گريد یاز سو. شاه را پر کردند بيوام دادند و ج. گرفتند ازيرشوه دادند و امت

را به دست  رانيا استيشاه، عنان س یاز خشکه مقدس یبردار ها با بهره سيانگل
نظام  یعني تيسرانجام مشروط. نشاندند قدرت ريرا بر سر تيگرفتند و روحان

پس  ديد ميخواه مقاله نيچنان که در فصل آخر ا ختند،ير یمشروط به اسالم را پ
 به را سال به سال رانيا یها یاسناد منتشر نشده شرح بدبخت یاريکوشم به  یم

  .پادشاه به دست دهم نيزمانه ا
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 فرمانروای خرفت  
 

چنان که آرتور . از ادب و دانش نبرده بود یشاه، برخالف پدرش بهره ا نيمظفرالد
« کودک بزرگسال «در خاطراتش شاه را  ران،يدر ا سيانگل رمختاريوز نگيهارد

 دکهيد ميخواه )٥(.خواند یم»  یشب باز مهيخ عروسک«و » شکسته   ِ ی  ن» ،
درس خواندن  اليبه خ یچندی عهديبه مثل به دوران ول. رفت ینم راههيچندان به ب

شده بود  طالب دعهيول«: نوشت شخنديدر خاطراتش به ر تيمخبرالسطنه هدا. افتاد
تا چه رسد به  دينکش قيکار به تفر«اما . کار شد نيصرف ا یمدت. »حساب بخواند 

نگاران دوره قاجار کمتر قلم زده  خيدر روش و منش او تار)٦(! » ميتقس و ضرب
او ، از حرص او  یازخنگ ليبه تفص رانيدر ا یفرنگی اسياما گزارشگران س. اند

 ١٢٩٠/ م ١٨٧٤به سال  مثل  به. سخن گفته اند ليتفصاو به  یها یماريبه پول و ب
 :دست نيفرستاد، از ا یگزارش رفرانسهياو، سف یعهديبه دوران ول ،یقمر

 یکار چيقادر به ه یبه تنهائ. است یبر یاز هوشمند کسرهي رزايم نيمظفرالد «
 یم یبه دست علما سپرده که همه امور او را اداره و سرپرست را افسارش. ستين
! »است  یشخص کم عقل« عهديول: نوشت یم اطيدر کتابش با احت لسيو ». نند ک

 یزنجان ميابراه خيش. هم بد رفتار است )٨(»خودش  کينزد با نجبا واقوام« یحت
 یخواند و گواه یم» غارتگر « را انشيو اطراف» ساده لوح «فرمانروا را  نيا زين
 :داد یم
و خوشگذران و  اشياندازه ع یمحدود و بادراک  یذاتا کم حال و دارا« عهديول

در اداره کردن  ر،يتدب یقلب و نارسائ یواسطه نداشتن اجزا به.است نيخانه نش
سرگردان و گرفتار دست طلبکار  و پول و معطل یهمه وقت ب یامور زندگان

و نذر و  ريودعاگ پرست ديس درظاهرنمازگزارودعا خوان، روضه شنو،... است
 )٩(».باشد  یده م ازين

 نياز ا. بود یبس نادان و خرافات رزايم نيمظفرالد عهديگواه بودند که ول عصران هم
. اسالم داشت یبر علما هيشترتکيروزمره ب یدر زندگ. داشت محدود رو رفت وآمد

علما  انياز م. ديدخترش برگز یجمعه را به داماد امام ابوالقاسم پسر رزايچنان که م
به مثل چون . داشت اعتمادارادت و )١٠( ینيبحر دياکبر س یاز همه به عل شيب

را  او وحشت خود هءيمزبور پناه برده درسا ديبه س د،يهراس یاز رعد و برق م«
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هفتاد هشتاد هزار  یسال« ديس نيدادکه ا یم یگواه یدولت آباد.کرد یم» برطرف 
 یاما وجودش حت. ستاند یم»  دهيصد هزارتومان فا یسال«. داشت فهيوظ» تومان

 )١١(»!ملت ثمرنداشت یبرا ناريد کي«
نان  یهمه ساله بربها شانيا. سپرد انيرا به مال جانيآذربا زي       ّ   امالک غل ه خ عهديول
 یمجتهد شهر نظام العلما. دست به احتکار زدند. ق ١٣١٤/١٨٩٥ افزودند در یم

و خانه مجتهد را  ختنديمردم ر سرانجام ».احتکارکرد  گرانياز د شيب« یطباطبائ
 )١٢(  ».بردند افتند،يدر و پنجره ها را شکستند و آنچه . غارت کردند

و مردم » برپا شد  عهديو سکوت ول دياحتکار با تائ« نيقونسول فرانسه ا یگواه به
 رزايم نياما مظفر الد. عارض شدندعهديجماعت بر ول. کشاندی را به گرسنگ زيتبر

 یماجرا خشم مردم آنچنان بودکه م نيا در) ١٣(» .نان بکاهد یتن نداد که از بها
 نيا بيفر گريد ما م،يده ینم رزايم نيتن به حکومت مظفرالد گريما د«: گفتند

 ینم یدست که راه به جائ نياز ا یو شعار هائ )١٤!(»ميخور یحکومت را نم
 .برد
خانه قائم مقام  یتظاهرکنندگان به سو. دکان ها را بستند. شد ليهر رو بازار تعط به

 یاکنون اهال. خانه را محاصره و غارت کردند. شدند ريسراز جانيآذربا ريوز
 عهديول یاريدر دست یکه اول رايز. بودند یطباطبائ خانوادهخواستار اخراج مجتهد و

کار به . رفتند یگندم به شمار م احتکار نيمتنفذ از عامل یدر مقام روحان یو دوم
اعتراض به  در زنان. کرد کيجماعت شل یبه سو یکه قشون دولت ديرس یجائ
در خاموش  زيجواد، مجتهد تبر رزايهمه کوشش م. خانه مجتهد روان شدند یسو

اسالم مخالف غارت اموال «و وعظ ها که  داتياعتراض، همه تهد یصدا کردن
: مردم گفتند ز،يروزه تبر ٦در شورش . ثمر افتاد یب »گرفتن خون بها است  یبرا
 جانيبرنگردد، اهل آذربا سابق نان به نرخ یر بها، اگ»اگرحکومت عوض نشود «
 !روس خواهند رفت رقيب ريز

 یاست که مردم به اندازه ا نيا تيواقع«: کردند یفرانسه گزارش م کارگزاران
روبه  یستادگيا نيدارند که ورود قشون روس نه تنها با کوچکتر نفرتحکومت نيازا

 نيدر ا! »استقبال خواهند کرد  یاجبه عنوان ن آناناز یرو نخواهد شد، بلکه اهال
و  عهديمردم به ول دست گرچه  )١٥(.ماند یبرجا یزخم ٦٠کشته و  ٣٠ماجرا 

 از شهر رانده شد، یاما قائم مقام عزل شد، خانواده طباطبائ د،يجواد نرس رزايم
خود را  نهياما مردم هرگز ک. مجتهد درانبارها را گشود افت،ينان کاهش  یبها

اخراج  جان،يخواست مردم آذربا. نبردند اديخاندان او از  و رزاجواديم نسبت به آقا
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» کودن « عهديدور کردن ول درخواست واحتکار بود و یپسر او به اتهام انباردار
 یاز بابت کمبود نان رو یاغتشاش زيدر تهران ن«نگذشت که  یسال دوسه!زياز تبر

افراد . شدند ريدرگ یحکومت یروهايبا ن. بردند ورشي مردم به دارالخالفه. داد
زنان با اهل دولت  شهيمانند هم. »اند  بسته امروز دکان ها را. شده اند یزخم یاديز
. شدند ريبود، درگ نان آصف الدوله که از سردمداران محتکران ارخانياله ژهيبو
 آنگاه به. شدند یزن زخم نيچند انيم نيدر ا. کردند بياو را تا خانه اش تعق«
 رزايدر احتکار نان تهران، م )١٦(». کردند  رانيبردند و و ورشياش  رخانهيدب

خبر پخش شد، مردان  نيکه ا نيهم. دست داشت زين ريعباس خان قوام الدولهء وز
 تختيالدوله، فرماندار پا آصف زنان بر«. کردند جيهمسران و دخترانشان را بس

حاکم . بردند به غارت نيتا پائدفاترش را از باال . وادار به استعفا کردند. دنديشور
کردند و به غارت دفتر او  زيجماعت سر ر. و به خانه اش پناه برد ختيشهر گر
 )١٧(».بستند نيدکاک. شدند یزخم یاريبس.برآمدند

نانوا را  نيچند«: گزارش رفت. نان درگرفت یاز بابت گران یمشهد هم شورش در
خوشبختانه ورود ... صره کرده اندرا به اتهام احتکار محا حاکم خانه. کشته اند
 نيدر همه ا )١٨(».ترساند یاندازه کاف به اطراف مردم را یشهرها یسواره ها
ها،  یآرام نا نيبه رغم ا. ننمود»  یتنگ« نيهم به ا یگوشه چشم عهدياحوال ول

 .جانب مجتهدان و محتکران را گرفت  ،یتفاوت یدرسکوت وب عهديول
. زبانزد همگان بود انشيثروت اطراف دنيچاپ در برابرپول و عهديول حرص

 )١٩(. کرده است ادياو »  یدادگريو ب یستمکار« از ليمورگان شوستر به تفص
 یفرانسه گزارش م ريسف ها بود به داديهم که شاهد رو زيقونسول فرانسه در تبر

 همو! »دو  بياست به ضر یاست آزمند و ستمگر یشاهزاده دد منش نيا«: داد
 یارايخواست و مردم را  یرشوه م یپشت هم از اهال عهديداد که ول یم یگواه

مردم و اخذ پول، فرمان داد چهار تن از مردم  خيتوب درجهت به مثل،. پرداخت نبود
 انشيقربان«خواست و  یشاه رشوه م راکهيز .گذاشتند و کشتند» دم توپ «را  گناهيب

 )٢٠(». قادر به پرداخت نبودند
در خلوت . »محدود بودن فکر او بود «همانا  عهديمشکل ول ،یباددولت آ یگواه به

نماز گزار و دعاخوان و روضه «اما . نداشت یخوددار یارتکاب چگونهيهاز«هم 
از سالمت جسم و  عهديول )٢١(».بود ازدهينذر و ن ريگ پرست و دعا ديشنو و س

. آمد یر نمو از عهده شان ب داشتی دوازده زن عقد. نداشت یجان هم برخوردار
 نيا گريد )٢٢!(» نبود »  ليبه زن چندان ما«به واسطه سوء مزاج «رو  نياز ا
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 یجسمان یدرد مفاصل و ناتوان جيبه تدر. نقرس دچار بود یماريبه ب یکه از جوان
. ق ١٣١٢ \م ١٨٩٥چنان که در . آمد ديسکته پد ینشانه ها دنبالش رو کرد و به

 ( درياو، دکتر شنا یباش ميحک ،یپادشاه رنگاز نشستن بر او شيسال پ کي یعني
Schneider)  ( داد یگزارش م ) ٢٣: 

به حالت  شياز درد مفصل ها. نقرس مزمن مبتالست یماريبه ب رانيا عهديول«
است که هم از  یچند سال... باشند یفربه و چاق م... برد یم رنجی ميوخ اريبس

 ینقرس سبب بروز آشفتگ یماريب... شده ناتوانی و هم از نظر جسمان یلحاظ روح
و  یتفاوت ی       ّ   و به شد ت ب داکردهيپ  یکم هوش...شده است یميوخ اريبس یجسمان یها

 !»تمام است  عهديول کار گري      َ            احتماال  تا ده سال د... دهد یاز خود نشان م یخونسرد
)٢٤( 

وقفه نماز  یدر اندرون ب. محفوظ بود»  یشئونات اسالم« یعهديدوران ول به
 یاز شاهزادگان در لباس علما ازبرا یکي نيالد فيس خيش.شد یمنعقد م جماعت

 هيدردهه عاشورادرتک. گفت یم ديزتجوين یاسدهللا اعم خيش...کرد یخانم هاوعظ م
 ».٢٥شد  یروضه خوانده م... مفصل بود و یدار هيدولت، تعز

شاه،  نيبه دنبال قتل ناصرالد ١٨٩٦ژوئن /  ١٣١٣ حجهيذ ٢٤در   نشاهيمظفرالد
به گفته شاهدان وقت اوقات شاه به . نشست یپادشاه و بر اورنگ ديبه تهران رس

به  یربط با مراسم تاجگذار در رالدولهيظه ٢٦. گذشت» به زدن کبوتر و کالغ «
 یرسم تاج کاله و خسروياز عهد ک بايرا که تقر یانيشاه تاج ک«: نوشت شخندير

 »!٢٧سر شاه گذاشت  است برداشته، امام جمعه بر رانيسلطنت ا
 ینظر داشت،گزارش م ريرا ز رانيقزاق که اوضاع ا گاديبر سيرئ یکاساکوفسک

  :نوشت شخندير چنان که به. کرد
الشخور و شغال گرسنه و طماع، تشنه پول و  ی  ّ    گل ه ها ،یو با و ديآ یم ديجد شاه«
 )٢٥! ( » تيترب یو ب یو پر مدع مغرور و است،ير
 :داد یگواه هم یزنجان ميابره خيش
. چند نفرازعلما را هم دعوت کرده بودند. آمده در زنجان جلوس کردزياز تبر شاه«

بدفطرت و  )شاه( نيبه همه گفتم ا دم،يو حشم او را د أتيه یوقت.من هم بودم
شاه ساده لوح،  نيمظفرالد. ابله و ساده است و کودن یاما به کل ست،يستمکار ن

حق و  چياست که ه یاحمق شاه! ن اسلحه نابودغارتگر، قشون و مخاز انياطراف
 )٢٦! (» داند،  یحساب نم

نغمهء «ناظردفتر وزارت امور خارجه، صاحب کتاب  ن،يابن دمحم حس یطهران یعل
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و  ديسنج یشاه م نيبا دوران مظفرالد» افغان را  یزيو خونر غارت قتل و داود 
 :نوشت یم
جلوس تا حرکت به دارالخالفه که  شاه، از همان ساعت نيغفلت مظفرالد جهءينت«

 ی   به اجزا یحت
زادگان را مقطوع  ليهم وعده صدارت و دستخط سفارت دادن و حقوق اص یمطبخ

فواحش ، ودر خلوت  نيپدران مقرر داشتن، اجتمااع اراذل تر یب نمودن و در باره
و ... دوهزار ساله ملت بوده ديو ام ميب که مرکز طلوع یخاص و مناص مقدس

مضحکه  اسباب مال شهوت پرستانه خلوت پادشاه که در سر هر کوچه و بازار،اع
هربقال و قصاب قرار دادن، وجه استقراض خانمانسوز را که در تمام روزنامه 

طرق و شوارع و اعالن احداث راه  تيمعابر و امن حيبه عنوان تسط یرسم جات
  )٣٠(! آخر یکردن و ال»آهن 

کردکه  یشاه ساده لوح گمان م«: داد یسپهر گواه خان نيشاه عبدالحس یدر کودن
 ) ٣١ (!حاال شده. »نبوده  نيوقت با سالط چيه قشون استير

 یتا آن زمان، دربار هياز بدو سلطنت قاجار«: در خاطراتش نوشت زيشاه ن خواهر
 رهيتمام پول مملکت و ذخ«برادرم : آنگاه افزود! »نشده بود  دهيد  افتضاح نيبه ا
 ميوآن تقس نيا انيرا م» ملت بدبخت  نيا« یدارائ .ديرا به مصرف رسان» پدر یها

مورد  شتريرذل تر بود ب هرکس  .طرف توجه بود شتريهرکس مسخره بود ب«. کرد
بود  پنجشنبه امروزکه« :افزود یم شخنديهمو از زبان برادر به ر )٣٢(التفات بود
از آب  یقدر کيچون . ميگردش کرد یپس از آن آمده قدر. ميآب خورد ميصبح رفت

 )٣٣! ( » ميبود، دوباره رفته خورد یباق ما
 یساده دل، خوش باور، سست عنصر، ب«، شاه را  زيبراون محافظه کار ن ادوارد

 یخواند و م یم» اندازه نادان  یفاسد وب انيدستخوش دربار و ريرپذيياراده و تغ
 یشيوازخرد وقضاوت دوراندبلد نبوده  یزيچ استيوس خيازتار«پادشاه  نيا: افزود

  )٣٤(» .بوده یبر
 

  نوشت یکرمان االسالم ناظم شاه، روش و منش در
 

 سهل القبول، متلون المزاج، مسخره و ساده لوح، ادالوصفيشاه ز نيمظفرالد«
... علم نبود چيه یدارا«که  نيا گريد» و شرم حضوربود  بدخلوتمضحکه پسند و

نشده، بلکه نسبت  یصالح یوملک یدولت عباتش شعبه از چيپادشاه دره نيدرعهد ا
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شد  یگفت کله اش خبر نم یم شاه آنچه را به زبان. ديپدرش تمام خرابتر گرد اميبه ا
«)٣٥( 

از . کرد یم اديمردم  یاز ناخرسند م،يکرده ا اديبارها از او  زکهين یکاساکوفسک
او  یو سست یشاه و از ترسوئ نيمردم به شدت از طرز رفتار مظفرالد «:دست نيا

اگر وضع به . ترسد یاز او نم یگذارد و کس ینم احترامش یکس. اند ینا راض
 یمهمل جهءيوکشور در نت نمودخواهند یچيمنوال ادامه داشته باشد، حکام سرپ نيهم
 )٣٦(»  دچار هرج و مرج خواهد شد  یحکومت مرکز یعرضگ یو ب

 ٣٧. ستين» م ارزش قائل پول ه کي یشاه کس نيمظفر الد یبرا«: افزود یم همو
 .ورزند یخود دار اتياز پرداخت مال استانداران که یتا جائ
از  نانهيفرانسه درتهران در گزارش خود به وزارت خارجه، بدب ريسف نيهمچن

 :روال  نيدر ا. راند یم سخن رانيا کيتار ندهءيآ
ذهن  یند   ُ و ک   یادب یب ،یبه کودن رانيشاه ا. دينما یم کيبس تار رانيا سرنوشت«

  .دچار است
در . دارد یو پرداختن به امور دولت باز م دنيشياند یاو را از آزاد یضعف جسمان

 یم یالياز قاتالن خ ،یفتريرعد و برق، از وبا، از د از  شاه ،یکودن نياثر ا
که بر وحشتش  دهيدستش رس به زيدآميتهد یروزها نامه ها نياز بد حادثه ا. هراسد
 ) ٣٨(  ».افزوده 

 یطال یقدح ها«دستور داد  یپول یشاه به بهانه ب: داد  یم یهم گواه مخبرالسطنه
را هم  هيتک یها یصندل. گرو گذاشتند یرا در بانک شاه خزانهی کار نايم

را از  نيزر یو جام ها سينف ظروف آنگاه درحضور خودش ) ٣٩(  ».فروختند
شاه،  یماريب از یريره گفرمانفرما در به نيعبدالحس انياز آن م. کاخ برداشتند

. در کاخ بود، همه را جمع کرد و با خود برد» طال و نقره «و ظروف  ینيهرچه س
به ضرابخانه » را شکسته  ونيموزه هما یها یصندل«. بسنده نکرد هم نيبه ا

اروپا  یدر بازارها دوران مغول مانده بود،از راکه» طال یقدح ها«. فرستاد
 شيها ادداشتيدر  رونشود، که دستش نيا یعد ها براب. به فروش گذاشت کايوامر
 به را اءيکرد و داستان بردن اش»  یماست مال«خودش را به قول عوام  یدزد

 :ماجرا را دگرگونه جلوه داد و نوشت. سکوت گذراند
. نديبجو بيراه تحب. ادکنندياز گذشته ها کمتر ... است یگانگيو  بيحاال موقع تحب «

به خارجه داده اند، آنچه  ازاتيامت نديگو یکه م نيا. باشند بيتخر نه در فکر
حال به خارجه داده شد، در  یال نشاهيمظفرالد خارجه از عصرمرحوم ازاتيامت
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فرمانفرما  یها یدزد است که یدنيپرس )٤٠! (»وزارت خارجه ثبت است  هيدوس
 و ها بود یدزد نيگواه ا رانيشاه ا! داشت ازاتيبه ثبت شدن اسناد امت یچه ربط

دستبرد ها  نياما مردم از ا. نزد یدم نم یعرضگ یازضعف نفس و از ترس و از ب
 )٤١! (» ميخور یک ميحاال نخور«: گفتند یم خبر شدند و به طنز

چنان که . توانست ینم ستنيبودند، ز انشيعلما که تنها حام یسرپرست یب رانيا شاه
 یدار هيمجلس تعز«هر روزه شاه  نيمظفرالد: داد یم یگواهسپهر نيعبدالحس
فرموده با سوزش قلب ناله و  بتيمص استماع ذکر«آنگاه . آراست یم» مفصل 

بود و  راغب سخت یو روضه خوان هيبه تعز«که  نيا گريد. »نمود  یم یقراريب
 )٤٢( ». داشت  هيبه گر اريکرد و شوق بس یم ارياحترام بس انيبه روحان

رغبت  یو روضه خوان هيبه تعز«شاه : هداد ک یم یگواه زيالملک ن افضل
 انياطراف. کرد یم یهمه روزه عزادار! »هيبه گر« همهاز شيوب» داشت اريبس

 )٤٣! (» دينما یو ندبه م هيگر شود یم بتيچون ذکر مص«دادند که  یم یگواه
 :کرد یگزارش م نيچن نيا ،یمردم را به دوران مظفر یدگيستمد یکاشان فيشر

بالدت و غفلت  یوزرا یعلم یشاه قاجار و ب نيسلطنت مظفرالددر ازمنه  امروز«
از شدت  رانيپادشاه ساده دل، ثلث مملکت ا نيسال سلطنت ا نيازدهمي شعار، در

خبر از ناموس و شرف  یو جور شاهزادگان جاهل و ب زور و ظلم والت وحکام
 )٤٤( ».خواهد افتاد  ايدن چشم چهار گانگانيسهل به دست ب یليخ بيبرترت یمل

 یبانيدر پشت. به دست داد تيآدم دونيرا همکارم فر یداور نيتر زيانگ شگفت
خواند » نرم خو «شاه را  نيمظفرالد. انگاشت دهيرا ناد شيخطاها .شاه قلم زد نيازا

ار و بد اند شهيستم پ ارانياز شهر. داشت سالمت نفس«شاه  نيا: و افزود ّ            طر   شي 
 یاسناد با داور یگواه اما! به خطا رفته باشم یچه بسا درداور )٤٥(! مردم نبود

 گرچه وضع مردم: دادم که نوشت نيپس حق را به رائ. ندارد یدوستم همخوان
به دوران «نهاد، اما  یشانيشاه روبه پر نيبه زمانهء سلطنت ناصرالد رانيا

 )٤٦( !»ديدرجه شدت رس یستم،به اعلوهمراه باجور«شاه نيمظفرالد
 ديع. بست تا بلکه شفا دست دهد یمذهب اديو اع شيايبه ن را دشيام ماريب شاه

 ديشب والدت امام زمان، ع ،یجشن والدت عل ن،يالمومن خاتم جشن ،یاضح
. کرد یدست را هرگز فراموش نم نياازی گريد اديخامس و اع یعزا رخم،يغد

 یمستمر طالبی برا» دوازده هزار تومان  یسال«م  ١٨٩٧/ ق ١٣١٥چنان که در
  هرکس از اعقاب من که سلطنت دارند«: راستا نيداد، در ا یرد و فرمانوضع ک
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 ) ٤٧! (»نخواهم بود یمن ازاوراض نيقينرسانند،  نيبه طالب عسکر را وجه نيا 
را  یمل ادياع یجا یمذهب ادياع رانيا خيبار در تار نينخست یبودکه برا نيچن

جمعه تمام سال در  یاشب ه«دوماهه محرم و صفر،  یبرسوگوار افزون. گرفتند
سابقه دادند،  یرا رونق ب یمذهب ادياع جمله .آراستند یم»  یاندرون روضه خوان

در آن  )٤٨ (.را »السالم  هيمبارک حضرت خامس آل عبا عل الديروزم« ژهيبو
را همه  ديشاه دستور داد که آن ع ٤٩. شد یداده م یروز همه ساله دستور چراغان

جشن از آن روز در مملکت  نيا«. ندينما یو آتش باز ینو چراغا رنديگ جشن ساله
  ) ٥٠( ».معمول شد رانيا

  
   شاه باز سپهر نوشت ینداريد در
  
      َ   خصوصا  به. است هيجعفر هيامام عتيمذهب شر روانياز پ یونيهما حضرتياعل«

چون اسم مبارک . االسالم هميو فرزندش ابوالفضل العباس عل نيرالمومنيام حضرت
د شانيا َ  را شنو   یعل یرا به نام نام حضرتشياعل یاگر کس. دگرگون شود حالتش      

 )٥١! (»حاجت او را برآورده دارد  و ابوالفضل سوگند دهد، هر یمرتض
 یليخ« رانيشاه ا: داد یم یاز اربابش گواه شيشاه درستا یالسلطنه عمو نيع

 ليم یزيدر ظروف نقره و طال چ. شود ینماز و روزه ترک نم..  .مقدس هستند
از . است نياما دهن ب... کناره دارند یکل به از محرمات و مسکرات. نديفرما ینم

خود را  یرا ارياخت« رانيشاه ا: افزود یهمو م )٥٢! ( »ندارد یريو تدب یخود را
 ینم است و آب بدون اجازه او( الدوله نيع)تمامش به دست صدراعظم . ندارد

را » خزانه  یپول ها«رفت  رونياز کاخ ب که شاه هربار که نيا گريد! »خورد 
پول خزانه را جمع » سال  کيدر ظرف «شاه  نيناصرالد دستکم. ديکش رونيب

هشت «؟ مدت »پول جمع کرد  منبعد شود یاکنون از کجا م«اما . کرد  یم یآور
نشده، سر  داده نه از خزانه به مردم مواجب اتينه از وال ناريد کيماه است که 

به  رانيهرگز ا» ٥٣مغشوش  اتيو وال ستيدر خزانه پول ن. ه استکال یهمه ب
 .نشده بود دچار روز نيا

علم و  یب انياز دربار یبود در دست عده ا یشاه آلت نيمظفرالد«: دادند یگواه باز
قرارداده » را از چپاول ملت و غارت مملکت  شيمدخل معاش خو و فاسدکه ممر

 یو اموال سلطنت رياز ذخا یاريبود، بس افتهيدر رثا آنچه شاه از پدر خود به. بودند
پس از وصول آن . شد خارجه لهذا مجبور به استقراض از«نموده  ريرا تبذ یو مل



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٣٤                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 به یزيپش )٥٤(».کرد انيرا چه صرف مسافرت فرنگ و چه بذل دربار یتمام
و  ديسنج یم یرا با دوران مظفر یالسطنه سالور دوران ناصر نيع. نداد خزانه

در  نيمفسد«اکنون ! »رفته  انيداشت از م ديکه شاه شه ها آن مداخل«: نوشت  یم
» و مستهجن  کيبا الفاظ رک« صدراعظم شاه و نيمظفرالد هيعل» کوچه و بازار 

 ) ٥٥(! خوانند یشعر م
. ها باز گذاشت تياز علما، دست آنان را در آزار اقل یازبرخ یدر فرمانبردار شاه

 کي«خبر شدندکه در اصفهان  ،یالديم ١٨٩٧/ ق ١٣١٤ حجهيذ١٩به مثل در 
کتک .شدند ريسراز هوديدر دم به محلهء ! خورده از سقاخانه مسلمانان آب یهودي
 هودي فهيقرار شد که طا عظامی سرانجام به حکم علما... زدند انيهوديبه  یاديز

و  اختندسی پس آمدند از نقره نشان. »بدوزند  نهيس شيبه پ( هودانهي) یوصله قرمز
منع معاشرت مسلمان «به  زين ٥٦. چسپاندند انيهوديبه پوشاک »  یموسائ«کلمه 

ظاهر شد و به پرخاش آمد که از  یهللا نام حانير ديبه مثل س! برآمدند » یهوديبا 
پس در همان ماه ! زنند ینم نهيبر س ) هودانهي(زرد نشان انيهوديچه رو در تهران 

. نداشت نهيبه س هودانهيکه  یکس آن چارهيب«. کرد ريسراز هودياوباش را به محله 
بتراشد و  را او یجالد آماده بود که مو. بردند یم د َ ي  آن بدبخت را به زور نزد س

 ) ٥٧ (.اش نصب کند نهيرا بر س هودانهي
 تياز اقل یبانيبرخالف جد و پدرش هرگز به پش. اورديهرگز خم به ابرو ن عهديول

 .ها برنخاست
در  یآقا نجف: داد یکه گواه یفرانسو احيس کيدهم از  یدست مبه  یگزارش

پوشاک «اعالم کرد که از آن پس »  سيانگل یقونسولگر« با ومشورت» گفتگو «
الشکل باشد و رفتارشان متناسب با  متحد ديبا انيفرنگ یوحت انيو ارمن انيهودي

  )٥٨(» .اسالم 
  

   ها وام و ازاتيامت
  
رشوه دادند و دست روی ذخاير ايران . بهره گرفتند از پولدوستی شاه فرنگيان 

درآمدش را به جيب . از آنجا که شاه بيمار بود تا توانست امتياز فروخت. گذاشتند
. دولت های غربی ازبی لياقتی او سود جستند. ريخت و ديناری به خزانه نپرداخت

نه را به به زمانه او وام های پی در پی خزا. به جان زيروروی ايران افتادند
اما شاه با دستياری و . از شدت فقرحقوق کارمندان ضبط شد. ورشکستی کشاند
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شاه پول سفرمی خواست . وزيرمختار انگليس وام گرفت" آرتور هاردينگ"تشويق 
به ناگزير دست به اعطای امتيازات . وحال آنکه ايران درتنگنای مالی به سرمی برد

به ناگزير  )٥٩(.رخاطراتش ياد کرده استخود د"  هاردينگ"چنانکه . گوناگون زد
را بی مشورت با ارکان » وثيقه عايدات شيالت بحر خزر « هزار ليره  ١٩٠١در

نيز سرخود، امتياز راه آهن را به روس ها واگذارد و امتياز )٦٠(. دولت باال کشيد
 .بانک را به آلمان

به » بانک آلمان  «. در اين ميان بخشی از بانک شاهی به دست انگليس ها افتاد 
« به روسيه و » راه آهن وبانک استقراضی و شيالت شمال « . آلمان ها رسيد

« مهم تراين که ) ٦١(. به فرانسوی ها واگذار شد» حفريات باستانشناسی در شوش
درازای اخذ . رفت» زيرنفوذ انگليس ها « بحرين. »هيرمند را از ايران جدا کردند

دولت روسيه دررقابت با )٦٢(! ».وس ها واگذار شدکنترل گمرکخانه به ر« وام 
کشيدن خط راه آهن  به تبريز « انگليسها و  ميسيونرهای مستقردراروميه، به خيال

شاه کاوش درآثارعتيقه شوش را نيز به فرنگيان سپرد و ازاين راه )٦٣(. افتاد» 
  .پول کالن اندوخت

/ م  ١٩٠١نا امتيازنفت بود که در مهم ترين امتيازی که شاه به انگليس ها داد، هما  
 Knox D‘arcy(را به دارسی » انحصار استخراج «شاه . قمری امضاشد ١٣١٧

امتياز نفت را هاردينگ وزير مختار انگليس آراست و به آسانی ازچنگ . بخشيد) 
شاه بهره » پول پرستی «به سخن ديگر وزيرمختار از)  ٦٤(. دولت ايران درآورد
در ماجرای اين امتياز : منگول بيات می گويد. ه امضا رساندجست و امتيازرا ب
اگر چنين ! نمی دانيم. همدست شد" هاردينگ"بود با » رابط «امين السلطان که 

بهررو، ازعايدات امتياز ! درعزل امين السطان شرکت نمی کرد بود، هاردينگ
هم به هزار ليره س ٢٠ليره نقد و  ١٠٠٠.در صد به ايران پرداخت شد ١٦نفت 

... به خوانين بختياری دادند تا مانع تعديات ايل نشوند«در صد هم  ٣. دولت رسيد
باقی يکراست به جيب شاه ريخته  )٦٧(».بعضی از کارکنان هم به نوائی رسيدند

  . شد تابتواند راه سفر فرنگ را در پيش گيرد
به . تقر شوندنفت به کنار،انگليس ها توانستند برای ساليان دراز درجنوب ايران مس

راه جدا کردن خرمشهروبه ياری ميسيونرهای امريکائی که با انگليس ها همراه 
واژه . را به خاک وخون کشيدند» محل «آن. بودند، دراروميه مستقرشدند

ّ     مح مره «خرمشهررا برداشتند ودرخرسند کردن اعراب  . را برجايش نشاندند»  
راه . مان را درمنطفه بيافريننددرپيروی ازعثمانی هم کوشيدند جنگ عيسوی ومسل
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  . روس ها ايستادگی کردند وپا نگرفت. تجزيه ايران را بگشايند
اينان دست شاه را . به دنبال روس و انگليس، سرمايه داران آلمانی سربر آوردند

   َ               درد م وامی به مبلغ . می دانستند که بيمارگونه به دنبال پول است. خوانده بودند
يکی درجهت برپائی انبار . ديدند وبه جيب شاه ريختندميليون مارک تدارک ٢٥

. ذغال سنگ در جنوب وديگر کشيدن يک راه شوسه از قصر شيرين تا کرمانشاه
بنا بود که . در تهران نيز يک آموزشکده برای آموزش زبان آلمانی را بنياد کردند

  .کجا رسيدنمی دانيم به )٦٨(» .هزينه تدريس استادان را هم خودشان برعهده گيرند
آغازيد، با شيوع بيماری های عفونی، . ق ١٣٢١ \م ١٩٠٤بحران مالی هم که از  

بديهی است که قحطی وتنگی به . مرگ وميرباال گرفت. ازآن ميان وبا، همزمان شد
دولت قادربه سير کردن شکم مردم وپرداختن . نان پيدا نمی شد. دنبال آمد

، شاه ايران به جای اين که ياری رسان دراين تنگنا. دستمزدهای کارمندان نبود
منهای درباريان «باشد، دستورداد جمله کارمندان دستمزد خود را به دولت ببخشند، 

 !تا اين که به خودش زيان نرسد» ورجال 
» توسط بانک انگليس ازهند «ميالدی دولت ايران دوقرضه ١٩٠٥/ ق ١٣٢٢تا 

ميالدی ويکی ١٩٠٤/ قمری ١٣٢١يکی در. هزارليره ١٩٠گرفت به مبلغ 
با اجازه «آنهم  )٦٩(هزار ليره ١٠٠ميالدی به مبلغ  ١٩٠٥/ قمری ١٣٢٣ديگردر

با ١٩٠٥چندی نکشيد که فرانسوی ها هم به دنبال مذاکراتی که در! »روس ها 
تنها خبرخوش . به راه انداختند» سنديکای مطالعات مالی «دولت ايران داشتند، يک

سال، دولت عثمانی پذيرفت که محدوديت های داد و ژوئيه همان  ٢٣اين بودکه در
دراين راستا آمدند وهردو کشوريک سرويس پستی راه . ستد با ايران را لغو کند

  )٧٠(.انداختند
که  رفتيپذ یهمان سال، دولت عثمان هيژوئ ٢٣بودکه در  نيتنها خبرخوش ا

ا آمدند و هر دو راست نيدر ا)  ٧١(. را لغو کند رانيو ستد با ا دادی ها تيمحدود
 ١٥بسته، هر بسته  ٦٦٢برای نخستين بار .راه انداختند یپست سيسرو کيکشور 

  . کيلو ميان اين دو کشور رد و بدل شد
امريکا هم وارد ميدان شد  - قمری، کمپانی هامبورگ ١٣٢٤/  ١٩٠٦آوريل  ٢٩در 

ر اروپا کشتی های تجاری را از بندرهامبورگ به بناد«تا درآينده نه چندان دور 
برای پيشبرداين نقشه چنين صالح ديدند  )٧٢(».وازآنجا به خليج فارس انتقال دهند

  را بردارند وجای او )  Comte Rex( که سفيرشان
مهم . آگاهی داشت» سياست جهانی «بدهندکه از ) (Stenrichرا به ستنريچ نامی 
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را بر پا  )٧٣(آلمانیمفصلی، درهفت ماده با ايران بستند و بانک  تراين که قرارنامه
امور مالی «اين بانک مجاز است به «در ماده دوم اين قرارداد گفته می شد . داشتند

مهم تر اين که حق داشتند بدون پرداخت عوارض . نيز بپردازد» و تجاری 
  )٧٤(.وارد کنند» مبل و اثاثيه وپول «گمرکی، آزادانه 

اما دولت  )٧٥(.خن گفته استس» بانک تجارت «در ربط با آلمان آدميت نيزاز 
ايستادگی . »دوام نخواهد داشت «برآن بود که . »روسيه اين امتيازرا خوش نداشت 

اکنون آشکارا گفته می شد  )٧٦(».بانک نوينی در ايران بر پا نشود«می کرد تا 
( دريفوس نامی ! »خوب است دولت فرانسه درامورمالی ايران مداخله کند «:که

Drayfus (ما دريافتيم که زمان برای برپائی اين «: رسنديکا بود، می گفتکه مدي
از آن ميان با بانک . پس بايد با بانک های ايران کنار آمد. »سنديکا مناسب است 

نيز با بانک حاج . ملی، با بانک تومانيانس که شعبه هائی در شهرهای ايران دارد
هزار  ١٠٠ا سرمايه دمحم حسن امين الضرب در شهر مارسی و شرکت مقصوديه ب

تومان، شرکت پارس، و نيز با شرکت عمومی که امتياز راه اردبيل به آستارا را 
 )٧٧(».عهده دار است

 ١٥بود که با سرمايه » برپائی بانک ملی « اما مهم ترين اقدام دولت ايران همانا 
 به گزارش کارگزار فرانسه در. مليون تومان و به همت يک تاجرثروتمند پا گرفت

يک انبار «نيز برپائی . ايران، دولت آلمان هم کمک مالی و اعطای وام را تعهد کرد
ذغال سنگ را در جنوب ايران و درست کردن راه قصرشيرين به کرمانشاه را به 

را تدارک ديد که از چند » يک آموزشکده پزشکی «همزمان بر پائی . گردن گرفت
  Stuler) (مختار نوين هلند ستولر آنگاه نوبت به وزير . و چونش آگاهی نداريم

 )٧٨(. را برعهده گرفت» آبياری اهواز «او نيز . رسيد
. صدراعظم، عبدالمجيد ميرزا عين الدوله ناگزير شد دست به دامن اروپا بشود

يک وام دراز مدت به «بانک شاهی که بانيانش خود انگليس ها بودند، پذيرفت که 
روس ها به مخالفت برخاستند . ساز کند» درصد  ٨مليون تومان و با بهره  ٧مبلغ 

همه کمک های مالی را که به ايران داده اند، بايد پس بدهند «وبه تهديد برآمدند که 
قمری از بانک استقراصی روس، در  ١٣١٧/ م ١٩٠٠زجمله وامی را که در ا. »

 ١سرانجام و به ناگزير عين الدوله . رابطه با سفر شاه به فرنگ گرفته بودند
هزار تومان از بانک شاهی گرفت زيرا که شاه باز به خيال سفر  ٥٠٠مليون و 

  به دولت روس مقروض» مليون روبل  ٢٢دولت ايران «   )٧٩(.فرنگ افتاده بود
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آنگاه ! »خزانه خالی است و دولت محتاج پول « : مخبرالسطنه اعالم کرد. شد 
   :افزود

بسته وآنکه درجنوب است به انگليس مردم آنکه درشمال است خودش را به روس «
 .به سخن ديگر يکپارچگی ايران درخطربود ٨٠(»
 

   مالنصرالدين روزنامه از  
  
: هما ناطق ازقول روزنامه مالنصرالدن وضعت آنزمان را  اينگونه شرح می کند 

 ١٥ليره به مدت  ٢٨١هزار و  ٣١٤. درپرداخت وام نخست روس ها پيشقدم شدند
به .          َ                  اما شاه د له هنوز خرسند نبود. ک شاهی برای شاه جور کردندسال از طريق بان

هزار ليره هم از انگليس ها  ١٠٠روزهای تنگی، صدر اعظم را واداشت که 
قرض دولت به بانک شاهی به  ١٣٢٣محرم / ١٩٠٥مارس  ٣در . بگيرد

تومان  ٧٥٠٠٠خود )  ٨١(مشيرالدوله در نگه داشتن جايگاه . ليره رسيد ٢٢٩٠٠٠
تومان پرداخت و از اين راه به وزارت پست  ١٢٠٠٠٠نصرالسلطنه  .خزانه داد به

  .شاه باز هوای سفروشکار کرد. و تلگراف رسيد
دراين گيرو دار خبر رسيد که عثمانيان با بهره گيری از وضع نابسامان ايران  

يک واحد از قشون سواره را به اروميه گسيل داشته . اروميه را اشغال کرده اند
اين رويداد ها همزمان بودند با انقالب . آشفتگی ايران جبران ناپذير بود )٨٢(.ندا

درآذربايجان، . قفقازوکشتار ارامنه درترکيه که درجای خود به دست خواهيم داد
ّ    منابع س ری «از. آزاديخواهان به تبعيت از قفقاز بسيج شدند خبرمی رسيد که »       

برخی تدارک سالح ديده . حرکت درآمده اندتحت تاثير قفقاز به » ارامنه انقالبی «
در جهت انتقام » مشروطه خواهان «اين هم ديده شده بود که برخی از  )٨٣(».اند

» بناهای عمارت ناصرالملکی و هدايت خانی «به جای آباد کردن، دست به تخريب 
چنان که ممتحن الدوله شگفت زده در . خانه های دولتمندان را نشانه رفتند. زدند

بنده نمی دانم که مشروطه خواهی وآزادی چه ربطی با «: اطراتش می نوشتخ
در ربط با سران حکومت بيشتر  )٨٤(؟ »ساختمان تاريخی و انهدام آنها دارد

دولتمردان دوران ناصری را کنارزد و به جايشان شاهزادگان واقوام خودش را به 
ظلم و بيداد در تمام ايران آتش «به قول مخبرالسلطنه از اين راه . دولت تحميل کرد

 )٨٥( »! مشتعل گرديد
اکنون در بهره گيری از بالهت شاه، روس وانگليس در رقابت با يکديگردست به 
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رشوه دادند وشاه را تا بيخ گلو مقروض . ازپول پرستی اوبهره گرفتند. کار شدند
ها هم انگليس . روس ها به پشتيبانی  ازدمحمعلی ميرزا وليعهد برخاستند. کردند

  .کوشيدند ايران را از چنگ روسيان به درآورند
چنين بود که  )٨٦(.از اين رو بود که آشکارا به پشتيبانی از شاه و علما برآمدند

وزير مختار انگليس آرتورهاردينگ، به گفته خودش به ياری برخی ازعلما برنامه 
ا ازديربازنقشه گرچه انگليس ه)٨٧(.اسالمی کردن ايران را تدارک ديد و پياده کرد

چنان که ازديربازسفيرانگليس سرگورازلی می . ويرانی ايران را درسرداشتند
بهترين سياست اين خواهد بود که کشورايران را در همين حال ضعف و « : نوشت

 ) ٨٨! (» توحش و بربريت بگذاريم و سياست ديگری مخالف آن تعقيب نکنيم
  

    شاه های بيماری  
  

. بود که نشانه های بيماری قلبی شاه وپی آمدهايش رو شد م ١٨٩٧/ ق ١٣١٥از 
. رعشه دست داد. عضالت سستی گرفتند. پديدار شدند» افليج «نشانه های 

مزاج مبارک اعليحضرت را مرض «اطرافيانش با احتياط گزارش دادند که 
به سخن ديگر نشانه های بيماری . »عصبی پديد آمد و پا را به شدت آزرده داشت 

نياز به .                 ُ         حرکت پاها روبه ک ندی گذاشت. رفته رفته افليج رو نمود. س بروز کردنقر
  .پزشکان جور واجورگردآمدند. مالش همه روزه افتاد

اما خبر درشهر . درباريان بسی کوشيدند که مردم از بيماری شاه خبردار نشوند 
ليحضرت اع«شهرت داد که » نمک ناشناسان «تاجائی که در تهران يکی از . پيچيد

عدل مظفری «شاه درپيروی از! برنخواهد خاست» شهرياری ديگرازبستر بيماری 
امرفرمود گوش آن خائن را بريده مهارش «، همينکه از ماجرا خبردار شد، در دم »

آن نمک ناشناس به کنار،  ) ٨٩! (»کردند ودرشهر گردانيدند و نفی بلدش ساختند
  .ليه شاه ترانه های مستحجن می سرودندخواهيم ديد که مردم ناخرسند بودند و ع

  
 )٩٠(. پزشک فرانسوی برعهده شناخت Schneiderدرمان شاه را دکتر شنايدر 

بهر . او ترديد کردند» صميميت «هرآينه برخی از ايرانيان بر او خرده گرفتند و در
. از بالين شاه دور نشد. ١٣٢٤/  ١٩٠٦ق تا  ١٣١٣/  ١٨٩٦رو، اين پزشک از 

از اين رو انگليس ها درکمين . يگرپزشکان از بيماری شاه بهره نگرفتبرخالف د
انگليسی را  Georgeژرژبودند تا بلکه حکيم باشی را از بالين بيمار دور کنند ودکتر 
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درواقع درصدد بودند که ازاين راه افسار دولت را به دست )٩١(. برجايش نشانند
ر در واپسين روزهای های شاه در گزارش های پسين از غيبت حکيم شنايد. گيرند

 .ياد خواهيم کرد
از ميان پزشکان ايرانی که بربالين شاه بودند می توان از خليل خان عالم الدوله، 

می دانيم که اين . و دکتر لقمان الدوله ياد کرد)شيخ االطبا(ميرزا شيخ حسن علی دمحم 
آن نهاد زبان و ادبيات  در. لقمان الدوله مدرسه ای هم به نام لقمانيه برپا کرده بود

را به روانی حرف می زد و می   خود او هم زبان فرانسه. فرانسه تدريس می شد
 .در بيماری شاه دکتر لقمان با دکتر شنايدر به همکاری برآمد. نوشت

. ازپی آمد های بيماری شاه، يکی هم ضعف اعصاب،رعشه، دلهره و واهمه بود
از برکت گزارش هائی است که حکيم باشی دراين زمينه بيشترين آگاهی های ما 

منتقل می  )٩٣(فرانسوی از طريق سفير فرانسه درايران به وزارت خارجه فرانسه
بدينسان سفرا و کارگزاران با جزئيات حال شاه را به دولت های متبوع خود . کرد

 .گزارش می کردند
ردم به گوش م انيدر م یزمزمه هائ ختهيشاه، جسته گر یمارياکنون در ربط با ب

اما . آگاه نشوند یماريبود که مردم از چند و چون ب نيدر ا دربار همه کوشش. ديرس
حکم شده بود که از  )٩٤ (معالج شاه یفرنگ که به پزشکان نيبرغم ا. ديچيخبر پ

ترانه ها ساز  بازار مردم کوچه و اورند،ين انيبه م یکشور سخن یاحوال فرمانروا
 ) ٩٥(. خواندند یم»  ليوعلماريمرد ب«اه آشکارا شاه را ش یفرنگ انياطراف. کردند

از هر  شيشاه ب. هم ترس از رعد و برق بود یکياز عالئم ضعف اعصاب،  یکي
فرمان داد  ديکه به سلطنت رس نيرو هم نياز ا. ديترس یم »آسمان قرنبه «از  زيچ

 ريفت سفبه گ! گردن زدند خياز ب را باشکوه و هزار ساله کاخ یجمله چنار ها
و برق شوند  رعد باشکوه ناقل یآن چنار ها«بود که مبادا  نيفرانسه ترس شاه در ا

  Simon   مونيس داديرو نيدر ا ) ٩٦! (» آدم کشان را پناه دهند و پنهان کنند  ايو 
 نيشرح ا«چنان که در نامه اش . ستيگر یکاخ زار زار م یسيسوئ باغبان«

به قول  چارهيباغبان ب. خارجه فرستاد وزارت همدهش را با آب و تاب ب»  تيجنا
 )٩٧(»دانست  یم یقربان نيخود او را مسئول ا«خودش 

از . است دهيدر سفرنامه اش هم بارها ترس خودش را از رعد و برق به قلم کش شاه
رعد و برق  یکه خوابمان برد، از صدا یقدر. ميدياز نهار خواب بعد« دست که نيا
  )٩٨(» نبرد  خوابمان ميچه کردهر گريد. ميشد داريب

از . تاج السلطنه خواهر شاه هم در خاطراتش از داستان رعد و برق سخن راند یحت
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ترسناک و معتقد به جن و  یليمن از رعد و برق خ زيبرادر عز نيا« :دست که نيا
رعد  یرگيدر انقالب هوا و ت... ینيبحر ديس رو نياز ا. و موهومات بوده است یپر

 )٩٩( ».دينما اتيوآ اعظم در حضورباشد و شروع به خواندن اسم ديلبته باو برق، ا
 ريازترس ز«گرفت،شاه  یهربارکه رعد وبرق درم تيمخبرالسطلنه هدا یگواه به

 یبس ديس نياعتقاد شاه به ا ١٠٠.شد یرفت وپنهان م یم» ینيبحر ديسی عبا
در تهران رانسه ف ريرعد و برق هم سف داستان در. بود انشياز اطراف شتريب

 :داد یگزارش م
و از  یفترياز رعد و برق، از طوفان، از وبا، از د. ترسد یم زيازهمه چ شاه«

شده و  شتريکند ترسش ب یم افتيهم در ديتهد ینامه ها که ازآنجا. یاليآدمکشان خ
السلطنه به کنار، ترس از رعد و  تاج) ١٠١(» .هراسد  یخودش هم م هءياز سا

به حضور  سيانگل ريسف«: از جمله نوشت. نقل کرد ليبه تفص زين هيبرق را رشد
شاه را  ديغرش شد. شد یرعد و برق سخت... قضا را در همان روز . افتيشاه بار 
 شناکيشاه اند. در بازار کشته شدند دياز بدحادثه، دو س )١٠٢(».لرزاند و ترساند

ست که رعد و برق بوده ا یدر همان روز د ّ ي  س کشته شدن آن دو«که  رايز. شد
 یشاه در! مجمل نيمفصل بخوان از ا ثيتو خود حد )١٠٣! (» اتفاق افتاده بود

 یقل یبه مرتض یمعن یو ب یدستخط رسم کيبه مثل در . گفت یم اديهم ز یور
، ماشاء   یبه قول خان دائ«: نوشت یالدوله م عيصن خان ، ماشا   ّ  ماشاء          ّ         ّ      

ّ  قربانش برم انشاء                     «! )١٠٤( 
 غهيکه ص یشمار یافزون بر زنان ب. هم لنگه نداشت یشاه در زن بارگ نيمظفرالد

او را به حرمخانه خودش انتقال  یتن از زن ها ٣٠٠ زيپدرش ن مرگکرد، پس از
بوده  ليوضعف اعصاب شاه دخ یماريب عودحد وحصر در یچه بسا جماع ب. داد

  !باشد
  شاه یها سفر

  
ها سه بار  سيبا پول روس ها و انگل یو خوشگذران یبهبود ديشاه به ام نيمظفرالد

کرد که در سفر اول در  یگزارش م زيقونسول فرانسه در تبر. شد فرنگ یراه
ِ      داشت، به رسم  پدر » شهرت  یددمنش«که به  هم عهديول رزايم یشاه، دمحم عل ابيغ            

نجا که از آ. مردم شد دنيچاپ پدر دست به ضرب و شتم، دست به کار ابيو در غ
توپ  دم چند تن را به عهديرا نبود، ول یپرداخت مبلغ درخواست یارايرا  یاحد

 !»گذاشت و کشت
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. محرمانه به وزارت خارجه فرستاد یگزارش نگيهارد ن،آرتوريسفرنخست نهيزمدر
در التزام ملوکانه  یريعده کث«روال که  نيدر ا. را هم به دست داد سفر و بخشنامه

 بيعج یها یتاراج وغارتگر. بکاهد نهيهز از کوشد یهستند و صدراعظم م
 یمملکت لطمه وارد م خزانه خود شاه به یها یاز ولخرج شي، ب یرجال دربار

 چهل .گرد آوردند»  رهيهزار ل کصدي« کميسفر  نيا یبه هر رو برا» .١٠٥کند 
بود دست به دامن  یاز آنجا که خزانه خال. هم صدراعظم پرداخت رهيهزار ل
خرج سفر را به صورت  نيچند سال ا یط ستيبا یم مردم« .انان شدندبازرگ

 ١٠٦!» بپردازند  اتيمال
نخست خزانه . سفر شد یق شاه راه ١٣١٧ حجهيذ ١٢/  ١٩٠٠ ليآور ١٢ در

آن  یوام از سو نينخست. وا نهاد انيکيرا به بلژ جانيآذربا مرک. کرد یدولت را ته
)  ١٠٧ (.ديپرداخت گرد رانيدولت ا به جپن یسال و با فرع صد ٧٥دولت به مدت 

 ٥ بهره بود، با رهيهزار ل ٤٠٠و  ونيمل ٢منات که برابر  ونيمل ٢٨ نيافزون بر ا
آنکه با اهل دولت مشورت کند، سرخود  یبه دنبالش ب. درصد از روس ها ستاند

 یاهل دولت احد انياز م)١٠٨(.واگذاشت هيرابه دولت روس کشور گمرکات ديعوا
 )١٠٩(»اعتراض نبود یرااي«را 
 یم ماريخسته و ب«شاه . شد دايهو یماريب ینشده نشانه ها چيسفر هنوز ه نيا در

 یشاه به موئ یزندگ«داد که  یفرانسه گزارش م زيدر تبر فرانسه قونسول. »نمود 
داده عاقبت چندان  یروز ها رو نيهم در که یقلب یچه بسا حمله ها. بسته است

رخت  ديرس که به هر روستا رانيهمه شاه ا نيبا ا )١١٠(».نداشته باشد یخوش
را وا دار به  انيو روستائ ديبارکش را به دنبال خود کش وانيح ٨٠٠٠. انداخت

شدند و محصول سال  ماليلگد قاطران و اسبان پا ريز«روستا ها . کردی رائيپذ
ور، به کر ٢راستا هم نيدرا. رفت بازرگانان آنگاه به سراغ )١١١(».برباد رفت

 )١١٢(! کرور مقروض شد ٢٤،یوانيارباب د
ومردم را گرسنه به .کشاند یخزانه رابه ورشکست یدرپ یپ یاست که وام ها یهيبد

دستور رفت . رفت یاز شدت فقرحقوق کارمندان سخن م. رهاکرد حال خود
 )١١٣! (»دربارو رجال  یمنها«ببخشند،  دولت کارمندان دستمزد خود را به

شاه . برد یبه سر م یمال یدر تنگنا رانيخواست و ا یاه پول سفر مش نيمظفرالد
 ) ١١٤(.کرور مقروض بود ٢٤ ،یوانيکرور، و به ارباب د ٢ داخلهبه بازرگانان یحت

)٣(  
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1896, doc. no. 47, volume 46. 

چاپ  ،یانتشارات فردوستهران،  کم،ي ،جلديیحي اتيح: یدولت آباد يیحي -  ٢١
 . ١٤٩. چهارم، ص

شده، جلد دوم،  ادي، )سالور رزايقهرمان م(السلطنه  نيروزنامه خاطرات ع -  ٢ ٢
 . ١٠٢٦. ص
 یباش مينخست حک. آمد رانيبه ا ١٨٩٣نوامبر  ١٠در  دريدکتر شنا ٢٣

را برعهده » فرانسه  انسيآل«مدرسهء  استير -  ١٨٩٩در . شاه بود نيناصرالد
 ١٨٩٦از . ديرس» انجمن معارف  یعال یشورا« تيبه عضو ١٩٠١در  .گرفت

 :نک. شاه بود نيمظفرالد یپزشک خصوص ١٩٠٦تا 
H. Nategh : « Les persans à Lyon », Mélanges offerts à Charles Henri de 
Fouchécour, édité par C.Balay, 

C.Kappler Z.Vesel, Institut Français des Recherches en Iran, Téhéran, 1995, 
pp.190-199. 

مظفرالدن  یها یمارياستاد پروندهء محرمانهء منتشر نشدهء ب«: عطا ،یتيآ  -  ٢٤
 . ١٤ -  ١٥. شده، ص ادي، «شاه 
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 ١٣٦١خاطرات و خطرات، تهران،کتبفروش زوار، : تيخان هدا یقليمهد -   ٢ ٥
 . ٨٧. ، ص

 . ٩٧. همانجا، ص -  ٢ ٦
افشار، تهران،  رجيخاطرات و اسناد، به کوشش ا: دولهراليخان ظه یعل -  ٢ ٧
 . ١٣٥١ ،یبيج

 یتهران، کتاب ها ،یجل یترجمهء عباقل ،یخاطرات کلنل کاساکوفسک -  ٢٨
 . ٤٢٥. ،ص مرغيس

 رزايم نيمن، به اهتمام غالمحس یسرگذشت زندگان: یزنجان ميابراه خيش  - ٢٩
،  ١٦١،  ١٥٨،  ١٥١ص، ص خ،يتار یب ما،يصالح، چاپ دوم ، آلمان ، نشر ن

١٩٦ ، 
شماره  لميکروفيم ،یخط) قينستعل(نغمهء داود : نيبن دمحم حس یطهران یعل  - ٣٠

 ميبرا نيرياشگ ش ینسخه رااستاد گرام نيا.یمل ی، کتابخانه مجلس شورا ١٥٢٥
 .وسپاسپگزارم ونيبه دل مد.فرستادند

 عيرات الوقام ن،يملک المورخ یها ادداشتي: خان سپهر نيعبدالحس -  ٣ ١
تهران، انتشارات  ،ینوائ نيدکتر عبدالحس حاتيو توض حاتيبا تصح ،یمظفر

 . ١٩٣. ، ص ١٣٦٨ ن،يزر
 . ٨٧و  ٧٣. شده، ص اديخاطرات تاج السلطنه،  ٣٢
 . ٨٩. خاطرات تاج السلطنه، ص ٣ ٣

 ،ینيقزو یترجمهء مهر ران،يا تيانقالب مشروط: ادوارد براون -  ٣٤
 . ٥٥. ص. ١٣٧٦ ر،يتهران، انتشارات کو ان،يدوندسع روسيس یراستاريو

 یدي، بکوشش سع١جلد  ان،يرانيا یداريب خيتار: یناظم االسالم کرمان  -  ٣٥
 ١٣١. تهران، انتشارات آگاه، ص ،یرجانيس

 . ٢٣٨. ص.  شده ادي ،یخاطرات کاساکوفسک -    ٣٦
 .همانجا -   ٣ ٧
  ٣٨  - René de Balloy à Claude Louis Berthollet, Téhéran, le 25 Septembre 

1896, doc. no. 47, volume 46. 
 ،یصوت یتهران، به اهتمام دمحم عل ران،يگزارش ا: تيمخبر السلطنهء هدا -  ٣٩

 . ١٥١. ص ١٣٦٣نقره، چاپ دوم،  یتهران، شرکت سهام
فرمانفرما، به کوشش منصوره نظام  نياز مجموعهء اسناد عبدالحس یا دهيگز - ٤٠
 . ٣٢٥،  ١٣٦٦ ران،يا خيتهران، نشر تار کم،يجلد  ان،يسعدوند روسيسو  یماف



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٤٦                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 . ٣٣٧. همانجا، ص -  ٤١
تهران، انتشار  ت،يدر انقالب مشروط یسر یانجمن ها: نيرائ لياسماع -  ٤٢
 ٢٤. ، چاپ دوم، ص ٢٥٣٥ دانيجاو
  . ٢٣١شده، ص   ادي خ،يافضل التوار  -  ٤٣
 روسيدر روزگار، به کوشش س هيقاتفا اتيواقع: یکاشان فيدمحم شر -  ٤٤

 نيهم در آخر تيچنان که آدم.  ٤٠. ، ص ١٣٦٢ ران،يا خينشر تار ان،يسعدوند
 یکي. افتميکتاب را من در کتابخانه ملک  نيا یکتابش گزارش داده، نسخهء خط

متن را به عنوان رساله  نيدانشکده حقوق بر عهده شناخت که ا انياز دانشجو
نسخه در کتابخانه گروه  نيدرآمدم ، ا رانياز ا نکهياما هم. خود ارائه دهد یدکتر
 یافتاد و به نام و به حساب خودش منتشر کرد، ب هيبه دست خانم اتحاد خ،يتار

 اديماجرا  نيکتابش از ا نيدر آخر تيآدم! بکند یادينسخه  نيا ابندهءيآنکه از از 
 .کرده است

 ام،يتهران، انتشارات پ ران،يا تينهضت مشروط یدئولوژيا: تيآدم دونيفر -  ٤٥
اعتراف کنم که به  ديبا.  ١٦٤. ، ص ١٩٨٥سوئد  ران،يچاپ دوم کانون کتاب ا

گرچه او . توافق نداشتم دونيفر دگاهيد نيمن هرگز با ا یو همکار یرغم دوست
ت نفس داشت و ا ّ               عز   .ديبخش یها را به من م یگستاخ ني 

 . ٣٦. ص ،یَ  س ر یانجمن ها ن،يرائ -  ٤٦
 ن،يتهران، انتشارات زر ،یمظفر عي، مرات الوقا: خان سپهر  نيعبدالحس -  ٤٧

 . ١٩٣. ، ص ١٣٤٦
 .همانجا -  ٤٨
 ،یجلد، تهران، انتشارت علم ٣ ران،يا تيمشروط خيتار: ملک زاده یمهد  - ٤٩

 ١١٣. ص.  ١٣٦٣
 . ١٠٧. همانجا، ص -  ٥ ٠

 . ٤٧و  ٤٦. شده، ص ادي ،یمظفر عيسپهر، مرآت الوقا  -  ٥١
 نيمظفرالد یروزنامهء خاطرات، روزگار پادشاه): السلطنه نيع(سالور   -  ٥٢

 ر،يافشار، تهران، انشارات اساط رجيشاه، جلد دوم، به کوش مسعود سالور و ا
 . ١٠٢٧. ، ص ١٣٧٦

 . ١٠٣٩. همانجا، ص -  ٥٣
 ران،يتهران، انتشارات غزل، ا ت،يمفصل مشروط خيتار: یعباس اسکندر -  ٥٤

١٣٦١ . 
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 . ١٠٦٧. همانجا، ص  - ٥٥
 . ١٠٧. شده، ص ادي ع،يسپهر، مرآت الوقا  - ٥٦
در . رانيدر ا یفرنگ یکارنامه فرهنگ: ، در» یلياسرائ انسيمدرسهء آل« -  ٥٧

 .را آورده ام انيهوديفصل وضع  نيا
  ٥٨  - Victor Bérard : Les révolutions de la Perse, Paris, Librairie Armand 

Colin, 1910, p.146. 
آمد و  رانيبه ا ١٩٠١ هيفور ٩در  یمختار ريبا سمت وز نگيارتور هارد - ٥٩
 .به سمت خود ادامه داد ١٩٠٦تا 

 . ١٦٣. شده، ص ادي ران،يگزارش از ا ت،يهدا - ٦٠
تهران، سازمان  ت،يدر انقالب مشروط یسر یانجمن ها: نيرائ لياسمع - ٦١

 ٢٤.ص دان،يچاپ و انتشارات جاو
ترجمهء  ران،يانقالب مشروطه ا: یرانسکيا. س ا،يتز.و چ؛يپاولو .یالديم -  ٦٢

 . ٣٥. ، ص ١٣٥٧ ،یبيج یکتاب ها یتهران، شرکت سهام ار،يهوش
  Claude Chayet à Théophile Délcassé, Tiflis, le 3 Avril 1904  - 63 
  ٦٤  - R. Ferrier : The History of the British Petrolium Company, 

Cambridge University Press, 1982 . 
 ٦٥  - Hardingue, (Sir Arthur H.) : A Diplomatist in the East, London, 

Jonahatan Cape Limited, 1928 ,  p.325, 
  ٦٦  - Mangol Bayat: Mysticism and Dissent Socio-religious Thought in 

Qajar Iran, New York, Suraccuse Univerity Press, 1982, p.26. 
 . ١٦٤. شده، ص ادي ران،يگزارش ا: تيمخبر السلطنه هدا -   ٦٧
  ٦٨  - Apachier le Maugin à Léon Borgeois, Téhéran, le 11 mai 1906, doc. 

no. 15 (Perse, Politique Etrangère, Volume 1.( 
 . ١٦٣شده،  ادي ران،يگزارش ا: تيمخبرالسلطنه هدا -  ٦٩
 ٧٠  -  Syndicat d’Etudes Financières en Perse », Téhéran, le 22 Mai 1907 

(Perse, Finance, Volume 3( 
٧١  -  Istanbul, le 6 Aout 1904, (Mésopotamie Volume 2) 

  ٧٢  - Maurice Bompard au Ministère des Affaires Etrangère, Téhéran le 
29 Avril 1906 (Perse, Politique 
Etranère, Volume 1 
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٧٣ - Deutsche Oriental Bank 
٧٤ »Convention entre le gouvernement persan et la Deutsche Orient Bank 

», le 7 Juillet 1907, doc ; no. 58 (Perse, Finances 111( 
 . ٨٧. شده، ص ادي ،یترق شهياند ت،يآدم  -  ٧٥

٧٦  -  Paul Cambon à Stephen Pichon, Berlin, Télégramme de 31 Juillet 
1907, doc, no. 125 (Perse Finances, volume 3.) 

  .همانجا -  ٧٧
٧٨  - Apachier le Magin à Léon Bourgeois, Téhéran, le11Mai 1906 

(Perse,Finances, volume 3   
٧٩  -  Apachier le Maugin à Léon Bourgeois, Téhéran le 8 Octobre 1904, 

doc. no. 55 (Perse, Finance, volume 3( 
 . ١٦٩. شده، ص ادي ت،يمخبر السلطنه هدا -  ٨٠
تهران، گزارش محرمانه مورخ  س،يبه وزارت خارجه انگل گيآرتور هارد  -  ٨١
 انجمن ن،ي، به نقل از رائ ١٩٠٥مه  ١٠
 . ٣٠ -  ٣١. شده، ص ادي ت،يدر انقالب مشروط یسر یها
  ٨٢  - Apachier le Maugin à Léon Bourgeois, 11 Mai 1906, Télégramme, 

doc. no. 11 (Perse, Politique étrangère, volume 1( 
  ٨٣  - A. Nicolas à Léon Bourgeois, Téhéran , le 5 Juillet 1905, doc ; no. 21 

(Perse, Politique. Intérieure, volume 2( 
 ،یقشقائخان  ینقليخاطرات، به کوشش حس: خان ممتحن الدوله یمهد -  ٨٤

 . ٢٣٤. ، ص ١٣٦٢ ،یتهران، انتشارات فردوس
  . ١٣٢. همانجا، ص -  ٨ ٥
  ٨٦  - Voyage du Chah, op, cit, Téhéran ; le 2 Avril 1900 . 

٨٧  -  A.Hardinge : A Diplomatist in the East, London, Jonhatan Cape, 
1928. 

٨٨ -  Sir Gore Ousley to Lord Viscount, June 1814, Public Record Office, 
F.O. 60 /4. 

 . ١٧٩. شده، ص ادي ،یمظفر عيسپهر ، مرات الوقا  -  ٨٩
 رانيابه ا رزيبا عنوان پزشک مخصوص کامران م ١٨٩٣در  دريدکترشنا  -  ٩٠
 استيبه ر ١٨٩٩در . گرفت یباش ميلقب حک یبه دوران ناصر ١٨٩٤در . آمد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٤٩                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

انجمن معارف  یعال یشورا تيضوبه ع ١٩٠١در . ديفرانسه رس انسيمدرسهء آل
تا  ١٨٩٦ زشاه بود ا نيسمت او پزشک معالج مظفرالد نياما مهم تر. درآمد

 :نک.  ١٩٠٦
H. Nategh : « Les Persans à Lyon (1884-1907), in : Pand à Sokhan, (éds. 
CH. Balay et C ; Kappler, IFRI, Téhéran 1905, p. 191-199. 

  ٩١  - Affaires Etrangère à Apachier de Maugin, Télégramme Chiffré du 
Ministre des Paris le 9 Avril ( 1906 (M.A.E.F.) 

، ٢شمارهء  ره،ي، دب» هيمدرسه لقمان ز،يمآب تبر یفرنگ ینهاد ها«: ناطق -  ٩٢
 -  ٦٨. ، ص ١٩٨٨

در آن سال ها از  رانيشاه و وضع ا یها یماريب نهيما در زم یآگاه  -  ٩٣
کرده ام و  یسيخارجه که رونو ريسفرا و قونسوالن است به وز یشات خطگزار

 .دهم یبه دست م
Albu وبآل رتکد ، .   Adock کودآ رتکد   Lindley رتکد ،   Gerge رتکد   Schneider رتکد  

٩٤ -  
تهران،  ،یمهرآباد عيترجمهء دمحم رف ران،يمعاصر ا خيتار: یآور تريپ  -  ٩٥

 . ٥٦. ، ص ١٣٦٣چاپخانه صفا، 
  Balloy à Louis Berthollet, Téhéran, 11 Novembre 1896, doc ,no. 50.96  -   

 استيس) وزارت خارجه  ی، اسناد خط ١٨٩٦به وزارت خارجه  مونيس   -  ٩٧
 (.٢کارتن  ،یداخل
،  ١٣٦١شاه به فرنگ، تهران، کتاب فرزان،  نيسفرنامه مبارکهء مظفرالد -  ٩٨
 ٥٥. ص
 ان،يسعدوند روسيو س هي، به کوشش منصورهء اتحادخاطرات تاج السلطنه -  ٩٩

 . ٧٢. ، ص ١٣٦١، تهران،  رانيا خينشر تار
 ١٤٢. شده، ص اديخاطرات و خطرات، : تيخان هدا یقل یمهد -   ١ ٠٠
  ١٠١ - René de Balloy à Claude Louis Berthollet, op. cit. 

 . ١٣٦٢ ران،يا خيسوانح عمر، تهران، نشر تار: هيرشد نيشمس الد -  ١٠٢
 . ١٠٨. شده، ص ادي،  ه،يرشد -  ١٠٣
 . ١٠٢. همانجا، ص -  ١٠٤
 .همانجا -   ١٠٥

١٠٦ - « Voyage du Shah de Perse » 1900, (Perse, Affaires politiques 
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diverses, Série B, carton 2, M.A.E.F.( 
تهران ،  ت،يدر انقالب مشروط یسر یانجمن ها: نيرائ لياسماع  -  ١٠٧
 ٢٧..، ص ٢٥٣٥. چاپ دوم دان،يرات جاوانتشا
 . ٢٢٩. شده، ص ادي لس،يو -  ١٠٨

  Fernand Souhart à Delcassé, Téhéra, 18 Avril 1900, doc . no. 32 (Carton 
2).109   -  
  » Voyage de Chah de Perse en France », 1900 (Cartons non inventoriés, 

Carton 2).110   -  
  ( Fernand Souhart à Delcassé, le 18 Avril 1900, Téhéran , doc. no. 32  

Carton 2).111  -  
مجموعه متون و اسناد  خ،يافضل التوار: افضل الملک، نيغالمحس -  ١١٢

 خيتهران، نشر تار ان،يسعدوند روسيو س هيبه کوشش منصوره اتحاد ،یخيتار
 ٣٩٧. ، ص ١٣٦١ ران،يا

 .همانجا  -  ١١٣
مجموعه متون و اسناد  خ،يافضل التوار: لملک،افضل ا نيغالمحس  - ١١٤

 خيتهران، نشر تار ان،يسعدوند روسيوس هيبه کوشش منصوره اتحاد ،یخيتار
 ٣٩٧. ، ص ١٣٦١ ران،يا
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  نهم فصل

  
  امتيازات اعطای و صراستبدادع :علم مصطفی

  
» نفت، قدرت واصول«خود تحت عنوان مصطفی علم در کتاب با ارزش پژوهشی 

            ّ       اگرارادۀ سني ه قبلۀ  : در عصر استبداد  وعطای امتياز در دوران قاجار  می نويسذ
عالم براين قرارگيرد که با نام پرعظمت وافتخارخويش براين امتيازصحه گذارند، با 
يک اشارۀ قلم به اين مملکت و به اين ملت شکوه و جالل وحياتی بخشيده اند که 

ست که شاهان سابق ايران درطول چندين هزارسال اهميت آن بيش ازتمام اقداماتی ا
  » . سلطنت خود برای اين سرزمين کرده اند

اين آخرين فرازيک گزارش دوصفحه ای است که وزرای چاپلوس ناصرالدين شاه  
بارۀ  در تقديم سلطان مستبد قاجارکردند ودرآن نظرخود را)ميالدی(١٨٧٢درسال

 .آن شده بود، اعالم داشتندامتيازی که بارون جوليوس رويترخواهان 
ِ                                  امتيازعمال حق انحصاری  بهره برداری ازتمام منابع کشاورزی   معدنی و - صنعتی–         ً         

  .درسراسرايران می شد
ِ            مديرموفق  سرويس خبری)آلمان(رويترکه درسرزمين مادری خويش بازرگانی  –       

تابعيت بريتانيا  ١٨۵٧بود، کسب و کارخودرابه لندن منتقل کرد ودرآنجا به سال 
وکمی بعدنيزلقب بارون را برای خود خريده به بارون جوليوس .رابه دست آورد

  .رويتر ملقب ومشهورشده بود
معين الملک وزيرمختاروقت ايران درلندن، مجذوب عنوان وثروت اين تازه وارد 
انگليسی شده، اورا تشويق کرد درايران سرمايه گذاری کند وبه اوگفت اگرکسی 

ايران کنارآيد، آنوقت متوجه می شود چه استعداد بالقوه ای  بتواند با فرمانروايان
  )  ٢.(دراين کشوربرای ثرومتند شدن سريع وجود دارد

دورانی که پادشاهان بزرگ ايران برامپراتوری وسيعی فرمانروايی می کردند  
ن زمان کشوربه وسيله پادشاهان بی قدرتی اداره می شد که آسپری شده بود، ودر

  .ن دوقدرت مهم روز،  بريتانيا وروسيه گرفتارمی ديدندخود را درميا
بريتانيا ، که هند را درهمسايگی ايران، به چنگ  آورده بود می خواست کشور 

تحت تسلط خود داشته باشد،  –که دروازه  شبه قاره هند محسوب می شد - ايران را
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که لرد    اما مدتها قبل ازبريتانيا روسيه ابتکارعمل را دردست گرفته وآن طور
يعنی )  کنگره فرنگی(بتدريج اين ارتيشو« :کرزن ، نايب السلطنه هند می گفت

  )٣(».ايران را برگ  می بلعيد
   ً                                                                    قبال بريتانيا برای جلوگيری ازپيشروی روسها درايران بندرت دست به اقداماتی   

وزيروقت . اما اينک خود را نيازمند حفظ منافع حياتی خويش می ديد. زده بود
. اگر ما هندرا در تملک خود نداشتيم«:خارجه بريتانيا لرد ساليسبوی گفته بودامور

  )۴(».به خاطرايران نمی بايستی دردسرزيادی به خودمان  بدهيم
با اين ترتيب برای بريتانيا ضرورت داشت اجازه ندهد باقيمانده برگهای کنگره 

جدا می کرد،   يعنی ايران، که روسيه راازشبه قاره هندوخليج فارس  فرنگی،
  .توسط  روسها بلعيده  شود

ً                              شاه نسبت به سرنوشت اتباع خويش، که غالبا  درفقربسرمی بردند بی اعتنا بود                                          .
توجه عمده اش براين مسئله تمرکزداشت تا پولی فرچنگ آوردکه هزينۀ زندگی  

ولخرجی و دست دليبازی  شاه . مصرفانۀ پرخرج وپرعيش ونوش اورا فراهم سازد
  )۵.(اين نکته بستگی داشت که ازلحاظ مالی درچه وضعی قراردارد فقط به

      ً  تصادفا   . تا کسی او را به قبول امتياز رويترتشويق وترغيب کند دبنا براين نيازی نبو
. وردآن زمان بشدت به پول نيازداشت تا مقدمات سفرخود را به اروپا  فراهم آدر

. شورفراتر  نگذارده  بودندالبته پادشاهان گذشته هرگزپای خودرا ازقلمروک
مگرآنکه  بخواهند سرزمين  تازه ای تازه ای بگشايند وآخرين آنها  نادشاه  بود که 

  .به هند حمله کرد ويک ارتش بزرگ مغول را شکست داد١٧٣٧درسال 
 شاه  برامتيازنامه صحه گذارد وطبق آن رويتربه مدت  هفتاد ١٨٧٢ژوئيه  ٢۵روز

ست نيح ومسلم به دست آورد که براساس آن می تواسال امتيازی انحصاری، صر
بياری بپردازد و همزمان به آدرايران خط آهن بکشد، به ساختمان سدها و تأسيسات 

 صورت انحصاری ازتمام جنگل ها وزمينهای لم يزرع درسراسر  کشور، هرطور
 را مورد  اکتشاف،) ازجمله نقت( چنين تمام معادن ايرانمبخواهد استفاده کند ه

  .استخراج وبهره برداری قراردهد
درامتيازنامه همچنين اختيارتشکيل اولين بانک، ساختمان راهها وجاده ها، خدمات 

  )۶.(عمومی وغيره نيزپيش بينی شده بود
سته چنين امتيازی  را، که درتاريخ جهان  بی نخود رويتردرباره اينکه چگونه توا

هزارليره استرلينگ به شاه  و ١٨٠مبلغ « :سابقه بود به دست بياورد، گفته بود
  !وزرايش پرداختيم
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حتی . وزارت خارجه انگلس شرايط امتيازنامه را بيش ازحد مسرفانه تلقی کرد
  :باره اين شرايط چنين نظر داد ر           ً                       شخصيتی کامال  استعماری چون لردکرزن د

تسليم  کامل وخارق العادۀ تمامی منابع يک کشوروسپردن آن به دست خارجی که « 
                 ً                  چنين شرايطی محققا  درسراسر تاريخ بی . شايد حتی درخواب هم نتوان تصورکرد

هم هيچ کشوری ازکشورديگر تاکنون به دست  آنسابقه بوده وحتی خيلی کمتراز
ظل « وردی که لقب آاما ناصرالدين شاه شاهنشاهی من در ) ٧(».!نياورده است

کرد  شکارخوبی به تورزده يا سايه خداوند را نيزيدک می کشيد، احساس می » هللا
  .اده استدومعامله شيرين بزرگی را به نفع جيب خويش انجام  

اس می کرد، س، شاه که سنگينی پول نقد را درجيبهايش اح١٨٨٣سال  درماه مه 
 عازم سفری پنج ماهه به اروپاشد،با کمال تعجب مالحظه کرد که دردربار

درلندن، ميزبانان عالقدراو به  وحتی ملکه ويکتوريا) تزارروسيه( ساندردومکال
روسها سوء ظن  داشتند . نسيتند ضیداده است را»رويتر«هيچوجه ازامتيازی که به

اعطای اين امتيازيک توطئه انگليسی، به منظوربرهم زدن موازنه قوا درايران 
چنين معامله هنگفت و عظيمی را  انگليس هاهم به نوبه خودازاينکه رويتر.باشد

ازاين باالترآنها . لب نظرومشورت با آنها انجام داده ناراضی بودندسرخود وبدون ج
نيزطوء ظن داشتند ونسبت به اينکه اين بارون تازه انگليسی شده به امپراتوری 

  .بريتانيا وفاداربماند، بشدت مشکوک بودند
رويترازتابعيت انگليسی خود  که  آنهامی ترسيدند پس ازبه دست آوردن اين امتياز

آورده بود صرف نظر کند وامتيازبسيارقيمتی اش راجزء بجزء در روسيه به دست 
  ) ٨.(به حراج بگذارد

ران ديد نه تنها وطن پرستان، بلکه گروههای ممتاز  يبه تقديرشاه دربازگشت به ا 
جامعه نظيرزنان حرم خودش، شاهزادگان وهمچنين روحانيون، می خواهند که 

رسخت خود رامی ديدبرای رويترپيغام  فرستاد ظل هللا، که زيرفشا. امتيازلغوشود
جا که اززمان به دست آوردن امتيازتا آن روزهيچ گامی در راه  انجام دادن آناز

» کان  لم يکن«حتی کی ازمواد امتيازنامه برنداشته است، امتياز نامه ازنظراو
  )٩.(محسوب می شود

پشتيبانی دولت بريتانيا                                                      ً رويترمتوجه شد دليل ازدست رفتن امتيازش آن بوده که قبال  
را به دست نياورده است وبا درسی که ازاين تجربه آموخت و با صبر و شکيبايی 
تمام توانست اعتماد سرهنری دروموندولف وزيرمختارانگليس در تهران را جلب 
نمايد وازاين طريق موفق شد دوامتيازمهم، ازمجموع مواد امتياز  نامه لغو شده  را 
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، شاه  امتياز جديد به او داد که طبق آن می توانست  ١٨٨٩انويه  در ژ. زنده کند
سال يک بانک دولتی با حق انحصاری انتشاراسکناس تأسيس  ۶٠   ً          اوال  برای مدت 

ً                                         کند وضمنا  ازپرداخت هرگونه ماليات  وعوارض بابت اين  .  بانک معاف باشد          
 تمام مواد ی ازدرعين حال اين بانک حق داشت به اکتشاف، استخراج وبهره بردار

سهم ايران . بپردازد) جواهرات ( سنگهای قيمتی نقره و بجزطال، –معدانی کشور
امتياز .در صد ازمنفعت خالص تعيين شد ١۶ازمنافع حاصله از استخراج معادن 

سال عمليات توليدی  ١٠نامه مقررمی داشت اگراززمان اعطای امتياز، تا مدت 
  )١٠.(ويتر سلب خواهد شدآغازنشود، حق استخراج معادن  از ر

جرج پسربارون رويترکه رهبری مذاکرات مربوط  به کسب اين امتيازات را به 
هزار ليره ای  به شاه،  به خاطر امضای امتيازنامه   ٢٠عهده داشت، يک هديه 

با اين  ). ١١(تقديم کرد، وهدايای ديگری  نيز به صدر اعظم و سايردرباريان داد
مخصوصی   به موحب فرمان»بانک شاهنشاهی ايران«١٨٨٩ سال ترتيب دراواخر

  .که از طرف   شاه صادر شد،  تشکيل  گرديد
اندکی پس ازامضای امتيازنامه بانک، درحال که کشوردستخوش آشوب ونا آرامی   

  .                          ً               بود، ناصر الدين  شاه مجددا  عازم  اروپا شد
ای فرو  نشاندن  ران، عطش شاه به پول وآمادگی انگليس ها بريدربازگشت به ا  

اين عطش و بر آوردن نيازهای ظل هللا ، مقدمات آغاز يک نهضت نيرومند ضد 
خارجی ومخالف حکام فاسد را،که ازهرگونه بهره برداری خارجيان برای   استفاده  

  .شخصی خويش استقبال می کردند، به وجود آورد
وت به حمايت تالب. اف.يک  مقاطعه  کارانگليسی به نام جی ١٨٩٠درماه مارس

 نمايندگی سياسی انگليس درتهران ازشاه امتيازی خريدکه به موجب آن تمام توليدات
، فروش داخلی وصادرات خارجی توتون وتنباکوی ايران به مدت پنجاه سال تحت 

تالبوت درمقابل تعهد کرد يک چهارم ازدرآمد  حاصله ازاين . کنترل اودرمی آمد
  )١٢.(دهد هزارليره هم به عنوان  اجاره ١۵،وسالی راه رابه شاه ودولت اوبپردازد

 امتيازتالبوت منافع گروههای مختلفی درداخل کشورراکه باتوتون وتنباکو  سروکار 
داشتندبشدت تهديد می کرد وازاين رو جرقه  قيام رابه آتشی زد که در زيرخاکستر، 

  .درسراسر کشور وجود داشت
 در آبادی نيز جمال الدين اسد نام سيدبه اين آتش،يک چهره ضد استعماری به  

وحدت  اويک اصالح طلب ايرانی وطرفدار .خارج ازکشوربود، دامن می زد
  .مسلمانان وتوسعه اسالم  بود که طرفداران بسيار است
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اسدآبادی که به خاطرمخالفتش با نقش استبدادی شاه از ايران تبعيد شده بود، 
چ  اصالحی  يدرايران به ه«:ه بودکهادواردبراون مستشرق معروف انگليسی گفت

واضافه کرده بود که » .سرازتن جدا شود ٧يا  ۶نمی توان اميدواربود، مگرآنکه 
و . هسستند) اتابک اعظم امين اسلطان(اوليت دونفرازاين عده  شاه و صدراعظم او

  ).١٣(فی الواقع  اندکی بعد هردو نفرنيزبه قتل رسيدند 
يت هللا  حسن آ                        ً               ه ازنفوذعظيم رهبران کامال  آگاه  بود، به سيد جمال الدين اسدابادی، ک

شيرازی درسامره نوشت نسبت به امتيازات اعطايی شاه  به انگليسها و روسها 
را به خاطرتعيين   وخواند و ا» فاسد« سيد جمال در نامه اش  شاه را .  اعتراض کند

  نن السلطاه سمت صدراعظم سخت نکوهش کرده ودرباره   اميبامين السطان 
  :چنين اظهارنظرکرده بود

 و  مراکز...آنراازجمله معادن وهمچنين توتون عاوبيشترسرزمين ايران ومناف«
ِ                                               اصلی ک شت آنرا به دشمنان اسالم فروخته وآخرين معامله او  ...است»   بانک«      

يا استنباط شما   ازبانک آو)...ويتراعطا شده بودراشاره به امتيازی که به بارون (
برده  ساختن  )  و(مالساکومت به دشمنان ح؟ معنای آن تسليم کامل عنان چيست

  ».دشمن  است  تمردم  دردس
اگراوبه پشتيبانی «سيدجمال درپايان نامه خويش به مرجع عاليقدرهشدارداده بود

  )١۴( ».بزودی به تسلط خارجيان درخواهد  آمد»کيان اسالم«مردم قيام نکند
زد که به موجب آن  تازمانی که امتياز » فتوی« ورآيت هللا بيدرنگ دست به صد

  .توتون لغونگردد، استعمارتوتون وتنباکوحرام  خواهد  بود
به » فتوی«ايران که قيامهای خشونت آميزی عليه شاه برپاشده بود،مردم ازد درخو 

شاه  ناگزيرتسليم  شد وامتيازتنباکو را لغو  کردولی  خود . طورکامل  تبعيت  کردند
. مطالبۀ يک غرامت پانصد هزارليره ای ازجانب صاحب امتياز مواجه   ديد رابا

تهيه نمايد، وزارت خارجه  انگليس به  نگفتی راهوقتی دولت نتوانست چنين مبلغ 
بانک شاهنشاهی دستورداد مبلغ مذکوررا به صورت قرضه در  اختيارحکومت 

داد و قرارشد دولت  در صدبه حکومت ۶بانک نيزاين مبلغ را با بهره. قراردهد
ساله بازپس دهد وبه عنوان تضمين بازپرداختآن، عايدات  ۴٠ايران آنرا دراقساط 

. گمرکات بنادرخليج فارس را دراين مدت در گرو بانک شاهنشاهی ايران بگذارد
تمام اين زيانها به طورمستقيم ازجيب مردم ايران پرداخت می شدکه هيچ کدام 

به قول .وشرايط آن نداشتند چگونگی ين اطالعی  ازهنگام اعطای امتيازکوچکتر
مند ترشدن چند دالل طماع انگليسی ومشتی وتتمام ايها  بخاطرثر«:ادواردبراون 
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  )١۵(».وزرا ودر باريان خائن ايرانی  صورت  می گرفت
عجيب اينجاست درتمام مدتی که وزارت خارجه انگليس به طورمرتب دم از نياز 

ی زد،خودانگليسی هابا پرداختن رشوه به شاه و اطرافيانش، به اصالخات درايران م
  .هم بيشتربه دوشيدن ايران  بپردازندزفساد را درکشوردامن می زدند ، تابا

با تحميل قرضه ای که ايران را مدت چهل « : آن طورکه جفری جونزگفته است
انک ب« سال تمام، برای بازپرداخت زيرمهميزمی کشيد، بانک انگليسی موسوم به

وجود خود را بعنوان يک سازمان ثابت ودائمی در کشورتثبيت » شاهنشاهی ايران
                  ً                                                   کرد، درخالی که عمال وسيله وآلت سياسی دولت انگليس برای انجام مقاصدی بود 

 می بينيم که) ١۶( ».که درسه دهۀ متوالی پس ازآن،هرروزابعادوسيعتری می يافت
» بانک انگليسی « عبيرخويش از مفهوم سيد جمال الدين اسدآبادی، درپيش  بينی وت

  .اشتباه  نکرده بود
وطن پرستانه وضداستعماری درايران بصورت  ، نهضت ملی،١٨٩٠دراوايل دهه
، درست سه روز ١٨٩۶ماه مه  ٨ترش می يافت تا آنکه درتاريخ سروزافزون گ

قبل ازاينکه شاه قاجارجشن پنجاهمين سال سلطنت خود را برگزارکند،  به ضرب 
آن طورکه در . بود» اسد آبادی« ضارب که از پيروان . ليک گلوله از پای درآمدش

شاه فاسد واطرافيان رذل او را، که حقوق ملت   رازيرپا گذاشته : بازپرسی گفت
اما اودراين نکته اشتباه می کرد . وبه خارجيان امتيازمی دادند، مجازات کرده بود

  .ت اجزا می شودکه با کشتن شاه عدالت برقرار و اصالحا
پسرشاه مقتول ) درست يکماه بعداز قتل ناصرالدين شاه(١٨٩۶ژوئن ٨درتاريخ  

  )١٧. (درتهران تاجگذاری کرد و کمابيش مانند پدرش، به فرمانروايی ادامه داد
اين حوادث، جزيک سقوط ناچيزوموقت درارزش سهام، تأثيری دروضع بانک   

بانگ حقوق معدنی خود را از . نينداخت شاهنشاهی نگذارد وبرپايه های آن لرزه
هزارليره استرلينگ به مؤسسه جديد به نام بانک  ايرانی ١۵٠امتيازنامه دربرابر

. ن بودآبارون رويترعضوهيئت مديره رحقوق معدنی فروخت که جرج رويتر، پس
ت امتيازنامه، که درآن مقرر  شده بود دمؤسسه دراکتشافات نفتی خود ناکام ماند و م

به  ١٨٩٩يد وسود داشته باشد، درسال رآده سال بايد به صورت انتفاعی د ظرف
  ) ١٨.(پايان رسيد

ران آمدو  زمين يدرميان يک هيئت علمی فرانسوی به رياست ژاله دمردگان به ا
ً        فا  درناحيهدشناسان اين هيئت تصا درشمال غربی کشور، نزديک  » چاه سرخ«   

پس از يک  ١٨٩٢آنها درسال . يافتند مرزترکيه، به رگه ای طبيعی ازنفت  دست
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منطقه تهيه کرده ربررسی کامل ازمحل، گزارش مثبتی ازاحتمال وجود منابع نفت د
درسالهای بعد . وآنرا دريک نشريه فرانسوی به نام سالنامه معادن انتشاردادند

گزارشهای ديگری که توسط هيئت مرگان تهيه شده بود، حکايت ازآن داشت  که 
اين گزارش،يک .شناسی منطقه، وجود نفت رادرآن ناحيه تأييد می کند ترکيب زمين

ارمنی به نام کتابچی خان راکه مديرکل گمرکات ايران بود  تشويق کرد که 
. امتيازحقوق انحصاری اکتشاف واستخراج نفت را درسراسرکشوربه دست آورد

يس پيشين انگل اوسپس به پاريس رفت وباسرهنری دروموندولف، وزيرمختار
درتهران تماس گرفت وازاوبرای معرفی سرمايه گذاران انگليسی  که ممکن   بود 

ولف اوبه ويليام  ناکس  . ت ايران باشند، کمک خواستفمايل به سرمايه گذاری درن
 ستخراج طال دراستراليا  پولدارادارسی، فرزنديک وکيل دعاوی ايرلندی که ازکار

نماينده پيشين رويتر، اينک به عنوان   ادوارد کوت،). ١٩(شده  بود معرفی کرد
بچی خان به لندن اعزام شد واوبرای کارمندان دارسی کشفيات  زمين انماينده کت

آنگاه دارسی با دکتر بوورتن رد وود، يک . شناسان فرانسوی را تشريح کرد
کارشناس برجسته نفتی، مشاوره کرد وبنابرتوصيه دکترردوود، يک زمين شناس 

برلز برای تحقيقات بيشترعازم ايران کرديد و برلز در بازگشت . اچبرجسته بنام 
زارش مثبتی ازامکان وجود نفت دراستانهای کرمانشاه و خوزستان داد، گازايران 

، پس از ١٩٠١درژانويه .ردآوکه اين گزارش چرخهای عمليات را به گردش در
ولف و کوت ، جلسه درپاريس ولندن ميان دارسی ، کتابچی خان،  ١٢ – ١٠تشکيل

هرچهارتن برسرميزان سهم خود ازمنافعی که در صورت کشف نفت درايران به 
هيچ . دست خواهد آمد توافق کردند، به شرط آنکه  امتيازقانونی الزم به دست آيد

حد  هچهارتن، آن موقع پيش بينی نمی کردند عوايد حاصله ازامتيازتا چ آنکدام از
که بيشترين سهم را برای خود خواسته بود، » دارسی« هنگفت خواهد بود، و جز

  )٢٠.(    ً                                                              بعدا  همگی متأسف بودند چرا به قبول  چنين سهام  کوچکی رضايت داده اند
نکه از پشتيبانی ديپلمات دولت متبوع خويش مطمئن شود، هيچ   آدارسی، قبل از
س ازآنکه ازاين بابت خيالش راحت  شد،  شخصی به نام آلفرد پاقدامی نکرد و

عموی يکی ازمشاوران خويش رابعنوان نماينده اش درتهران  روت پسماري
وزارت خارجه انگليس به ماريوت نامه ای داد که طی آن ازسر   . معرفی کرد

رهاردينگ وزيرمختارخويش درتهران خواسته بود به او کمک کند، وبه اين وآرت
ردن   راه معذالک کارواقعی برای بازک. شد طريق دولت انگليس درماجرا متعهد

          ً راهی  کامال   درتهران، بازبه عهده کتابچی خان بود واوبرای انجام اين منظور
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واقع بينانه درپيش گرفت، به اين معنی که پشتبانی تمام وزرای اصلی و در باريان 
متنفذ شاه را به دست آورد ودراين رهگذرحتی از چرب کردن سبيل  پيشخدمت 

هوه وقليان صبحانۀ   اعليحضرت  بود مأمورآوردن ق مخصوص شاه،که صبح ها
  )٢١(!نکرد خود داری  نيز
 علی اصغرامين السلطان، نخست وزير با١٩٠١ريل سالآوبچی خان دراکت
دادی   را رمالقات کرد وپيش نويس قرا» صدراعظم ومحرم خاصه اعليحضرت«

د رانگليس  نيزچناهاردينگ وزيرمخت. که درلندن تهيه شده بود باوی درميان گذاشت
ۀ قرارداد دجلسه با نخست وزيرمالقات داشت وازوی خواست با پيش نويس تهيه  ش

اين پيش نويس برتشکيل يک شرکت اکتشاف واستخراج نفت  سموافقت کند واسا
درسراسر کشورتکيه داشت که به صورت قانونی وانحصاری قدرت عمل داشته 

 منافع خالص رادرصد از١٠ودرعوض دولت ايران به عنوان حق االمتياز. باشد
  .درصد نيزبه عنوان ماليات برصادرات نفت  بگيرد ۵دريافت داردو

نکه کتابچی خان قول پرداخت رشوه های کالنی را به نخست وزيرو آپس از
          ً                          را نيزنقدا  وعلی  الحساب پرداخت، پيش  آنمقامات ديگرايرانی داد، وبخشی از

شاه اعالم کرد با قرار  ١٩٠١مه  ٢٠روز. نويس قرارداد تقديم مظفرالدين شاه شد
             ً                           هزارليره نقدا  بعنوان پيش پرداخت  دريافت ۴٠اهد کرد مگرآنکه خوداد موافقت 

بعاالوه . رداخت  شودپهزارليره ديگر، به محض تشکيل کمپانی به وی ۴٠دارد، و
 ذکر درصدی که درقرارداد ١٠درصد باشد، نه١۶مد خالص بايدآدرزسهم ايران ا

بقصد  شکارتهران  را ترک   اه پس ازاعالم نظريات خود،مظفرالدين ش. ستاشده 
  )٢٢(».گفت

طان هم بهانه گرفت که نگران مخالفت روسيه با چنين   لاين ميان، امين السرد 
امتيازی است ولی کتابچی خان با وعده پرداخت پنج هزارليره ديگربه عنوان  

ی ديگر دراين زمنيه چنين پرداختهاماين مبلغ وه. هديه، سروته قضيه را هم آورد
اگربتوانی «: مورد موافقت دارسی را گرفته وبه ماريوت، نماينده خويش گفته بود

هرراهی پيشنهاد کنی که به اعطای اين اميتازکمک کند،  تريدد نکن  و ازجانب من 
  )٢٣( ».اختياری داری

فقط يک مانع ديگر بود که بايستی ازسرراه برداشته می شد وآن درخواست شاه 
درصد ازکل منافع خالص بود، اما ماريوت برای دستکاری ١۶رمورد مطالبه د

اوخيلی ساده پيشنهادشاه  يعنی  . ارقام  درپيش نويس قرارداد مشکل مهمی نداشت
درصد ماليات    ۵ده درصد را قبول کرد ودرعوض ازهدرصد به شا١٠افزايش 
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ازپيش  نويس . دخودشان پيشنهاد کرده بودن یصادرات را،که درپيش نويس اصل
 ازنامه را ازطرف دولت خودويماه مه شاه قرارداد امت ٢٨روز. دادحذف کردرقرا

به موجب قرارداد به دارسی .ماريوت به نمايندگی ازطرف دارسی امضا کردند
اختيارداده شدبه مدت شصت سال بتواندامتيازانحصاری اکتشاف، استخراج وتصفيه 

ی شمالی که هم مرزبا روسيه بودند، داشته نفت رادرسراسرايران، بجزپنج ايالت
اجازه داده شد ازتمام زمينهای لم يزرعی که متعلق ) دارسی( صاحب امتياز به. باشد

به دولت است، وممکن است مورداستفاده وی قرارگيرد، بدون پرداخت هرگونه 
واردکردن وسايل . ماليات وعوارضی استفاده کند وآن اراضی  را دراختيارگيرد

روآالت الزم برای فعاليتهای نفتی  وهمچنين صدورنفت وهرگونه محصوالت اوابز
   .مفتتی ازپرداخت هرگونه ماليات وعوارض  گمرکی  معاف شناخته شد

صاحب امتيازهمچنين می توانست يک چند کمپانی ديگر، غيرازخود را برای 
و مکان                                                     ً            همکاری واردعمل  کند، يا تشکيل دهد، به شرط آنکه قبال  وضع وموقعيت

قرارشد اگرقراردادلغو نشود،  اولين . کمپانی ها را به اطالع دولت ايران برساند
کمپانی ظرف دوسال ازتاريخ اعطای امتيازتأسيس گرددوهمچنين  بمحض تشکيل 

هزارليره ازسهام شرکت، که وجه  ٢٠             ً  هزارليره نقدا  و٢اولين کمپانی بهره برداری،
 بايستی البته صاحب  امتياز. ن تسليم شوددولت ايرا آن تأديه شده باشد، به

سيس آمنافع هرشرکت يا شرکتهای  ديگری که تزا درصدازکل منافع حاصله را١۶
دولت ايران می توانست نماينده ای معرفی  کند  . می کندنيز، به دولت ايران بپردازد

ماينده ن. پانيهای ديگری که قراربود تشکيل  شود مشاوره نمايدمتا يا مديرشرکت يا ک
زم درحفظ اليا کميسرمذکورنوعی نظارت درکارشرکت داشته ودرموارد مقتضی و

( ساله ۶٠به موجب قرار داد، درانقضای مدت . منافع دولت ايران می کوشيد
تمام دارائيهای شرکت، بدون  پرداخت هيچ گونه عوارضی به تملک ) ١٩١۶سال

نفری مرکب  ٢ک کميته اختالفات طرفين  بايستی به ي. يدآی مدولت ايران در
شد واين  ازدوحکم يکی به انتخاب ايران و ديگری به انتخاب شرکت ارجاع می

) ٢۴.(دونفرشخص ثالثی را می توانستندبه عنوان سرحکم يا حکم نهايی تعيين کنند
لت ايران به عنوان نماينده يا کميسرنفت خود، ونکته شگفت انگيز دراين است  که د

يعنی همان شخصی که فعاالنه برای دارسی کارمی ! کردکتابچی خان را معرفی 
شش رابه اعطای بخشی ام پادهکرد امتيازنفت را برای اوبه دست آورد، ودارسی 

دراواخرژوئن که دارسی امتيازنامه امضا شده توسط ! ازسهام شرکت  پرداخته بود
ا چنين مظفرالدين شاه را دريافت داشت به لرد  لنسداون وزيرخارجه وقت بريتاني
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  :نوشت
مايلم صميمانه ترين تشکرات خويش را به حضورآن لردمعظم، به خاطر  « 

من اميدوارم اين سرمايه گذاری که  نفع ... خدماتی که برايم انجام داده ايد تقديم کنم
ازاين روبه خود  جسارت   داده . بازرگانی بريتانيا ونفوذبريتانيادرکشورايران باشد

ه حمايت ومساعدت دولت اعليحضرت را نمود، و اميدوار می خواهم تقاضای ادام
باشم درصورت لزوم به من  وهمچنين نمايندگان من اجازه داده شود  به وزارت 
خارجه بريتانيا ويانمايندگان ديپلماتيک وکنسولی دولت اعليحضرت درايران 
مراجعه کنيم واطمينان می دهم که مشاورات آنان همواره ازطرف من مورد 

  ) ٢۵(».قرا گرفته ونظراتشان مطاع  خواهد بود بال استق
شاه ايران که بسيارخشنود بود امتيازمتضمن منافع مالی برای شخص اوست  

واحفاد و همچينين  ن اعالم شده بودبه دارسی وتمام اوالدآفرمانی صادرکرد که در
زادی غيرمحدودی داده است که برای مدت  شصت سال آدوستان اوقدرت کامل و

برداری برای  کشف نفت  يش، حفاری وخاکاام درعمق خاک ايران به آزمتم
جا که دارسی موردعنايت خاص آنبپردازند وتمام مقامات رسمی کشوربايد بدانند از

دربارعالی ماست، بهترين مساعی خويش را برای کمک  به وی به عمل 
  )٢۶.(دآورن

دادی که بر راره قرادر آن زمان درايران پارلمانی وجود نداشت ومذاکره درب
مقدرات مردم برای دهها سال می توانست اثرات عظيم داشته باشد، ازهمه  پنهان 

نيز روشن نکردند،  رعالوه براين موضوع را برای دولتهای ديگ. نگاه  داشته شد
اما روسها باالخره ازمسئله امتيازباخبرشدند وفشارشديديبرايران  گذاشتند که آنرا 

  .يل  کند ولی اين فشارکوچک ترين اثری نداشتلغو يا الاقل تعد
درجستجوی مردی برآمد که بتواند . دارسی که حاالامتياز نامه را دربغل داشت

باالخره جرج برناردرينولدز ازمهندسان  و عمليات حفاری رادرايران رهبری کند،
                            ً                                         سرسخت سلطنتی راپيداکردکه قبال  نيزحفاريهای نفتی مشابهی درهند هلند شرقی 

  .نجام داده بودا
ن شهرگروهی ازحفاران لهستانی را استخدام  کرد  آرينولدزعازم تهران شد ودر 

زات ، يرسيدن تجه.        ً                                                که قبال  درميدانهای نفتی باکوبرای روسها ، کار کرده بودند
آذوقه  وتدارکات، که بايستی با واکن وارابه ازانگليس می آمد، ماهها به طول 

 .شد آغاز»  چاه سرخ« ، در١٩٠٢ات حفاری درپائيزسالانجاميد  و سرانجام عملي
درماه دسامبرهمان سال آنتوان کتابچی وپسرش ونسان به عنوان   کميسرنفت ) ٢٧(
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طبق شرايط قرارداد دارسی  می بايست . غازبه کارکردندآازطرف ايران تعيين و
تا آن  تشکيل   دهد، اما١٩٠٣برداری اوليه را تا پايان ماه مه سال  هشرکت بهر

بوجود اين ، يک هفته  قبال ازانقضای  مدت ضرب االجل،  . تاريخ به نفت نرسديند
هزارليره  ۶٠٠را با سرمايه  اسمی  (FEC)دارسی  شرکت  بهره برداری اوليه 

  .تشکيل داد که قيمت هرسهم آن يک ليره بود
سهم   هزار ٢٠             ً  هزارليره نقدا  و٢٠همانطورکه امتيازنامه مقرر می داشت، دارسی 

  .پرداخت کرد –يا درحقيقت به شاه ايران  - شرکت را به دولت ايران 
ديگری به شخصيت های برجستۀ ايرانی » !وام های شرافتی « عالوه براين شاه 

 –هزارليره  ۴٠که در راه کسب امتياز کمک  کرده بودند، نيز داشت که با پرداخت 
ازسهام . وامها را نيز  اداکرد اين –هزارليره به صورت سهام  ٣٠هزارليره نقدو١٩

و وزرای معادن   - صدراعظم - هزارليره نصيب امين السلطان ٣٠پرداختی دارسی،
ه تمام آنها قبل ازامضای امتيازنامه نيز، مبالغی وجه  نقد بتو خارجه  شد، که ال

  ) .٢٨(دريافت کرده بودند
عهده تأمين  نتواند از (FEC)دارسی ، بزودی متوجه شد سرمايه ووسايل او و 

  .هزينه ها  سنگين  حفاری ،  درچنين سرزمين  دورافتاده ای  برآيد
بگيرد اما آنها را  چندان  سوی درصدد برآيد با ديگرسرمايه گذاران انگليسی تما

 باوجوداين بارون آلفونس روچليدفرانسوی ،  اظهار. عالقه مندبه موضوع نديد
هنگامی  که دارسی . رد مطالعه قراردهدد که مسئله سرمايه گذاری را موراشتياق ک

شد، دولت بريتانيا ناگهان متوجه .بود، تا امتيازنامه را به روچليد بفرو» کان«عازم 
. اين مسئله شدکه امتيازنامه درشرف آن است که از دست انگليس ها خارج شود

ازاينروارنست پرتی من،وزيردرياداری نامه ای برای دارسی نوشت و ازاوخواست 
  )٢٩.(غروش امتياز نامه منصرف  شوداز

به مقام لرداول دريادارس انگليس رسيد،مايل   بود ١٩٠۴سرجان فيشر، که درسال 
سوخت نيروی دريای کشورخود را از زغال سنگ به نفت تبديل کندو  کميته ای به 
رياست پرتی من مأمورمطالعه درباره اين مسئله شده بود که وضع   را از لحاظ 

  .بررسی  قرار دهد دازنفت ، تحت تسلط انگليس، مور نابع جديدیردن موآدر
بوروتن ردوود به عنوان يک مشاوربرجسته مسائل نفتی، امکانات نفت ايران   را  

به اطالع اين کميته رساند، اما دولت بريتانيا از ورود به حيطۀ سرمايه گذاريهای 
د درمحافل مالی ازاين رو پرتی من درصدد برآم. خصوصی مهم اکراه داشت

اوباالخره  . شخصيت معتبری راپيداکند که قادربه جلب سرمايه گذاران ثروتمند باشد
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شخصيت ايده آل خود را دروجود لرد استراچکوتا  يافت که بنيانگذار راه آهن 
پست کميسرعالی کانادا   ١٨٩۶نترال بودودرسال  ودا وبانک ماپاسفيک درکان

وزارت دريا داری، با کمک لرد استراچکنا شرکت  .دبو درلندن را به دست آورده
  .نفت برمه را توانست متقاعد کند که به سرمايه  گذاری  دارسی مساعدت نمايد

، يک سنديکای امتيازات با سرمايه يکصدهزار ليره  تشکيل  ١٩٠۵دراوايل سال 
ه هزارهزارليره متعلق ب ۵هزارليره آن متعلق به شرکت نفت برمه و ٩۵شده بودکه 

با اين ترتيب وزارت درياداری موفق شد امتياز  دارسی  را . لرد استراچکونا بود
  )٣٠.(همچنان دردست انگليس ها نگاه  دارد

ايران، و درجنوب اين کشورمشکل تازه ای ظاهرشده بود، به اين ترتيب  که راما د
 وقتی رينولدزوکادری که استخدام کرده بود وسايل حفاری رابه مسجد  سليمان
آوردند، خود را با مقاومت قبايل بختياری روبرو ديدند که به هيچوجه  امتيازی را 

آنها  اين مسئله را . ده بود به رسميت نمی شناختنداکه  دولت مرکزی به دارسی د
    ً                                                                     کامال  روشن کردند که هرگزاجازه فعاليت به تيم وی نخواهند داد، مگرآنکه رؤسای 

آن  و –فع خالص نفتی را که به  دست می آورند درصد ازمنا ١٠کمپانی تعهد کنند 
اما به . دريافت دارند  - متعلق به سرزمين و قلمرويشان بود طورکه آنها ادعا داشتند

ذارد، ترجيح گجای آنکه وزارت خارجه انگليس موضوع را با دولت ايران درميان 
دهد تا به  اصفهان را به  تيم دارسی وام رداد،  جان ريچارد پريس سرکنسول خود د

پريس، اصرارکرد خانهای بختياری .  آنان درخودمحل برای حل اختالف کمک کند
نوامبرخانهای بختياری موافقت  ١۵درمطالبات خود تخفيف دهند و باالخره درتاريخ

سهم  عادی کمپانی وهرشرکت ديگری که درآينده، درارتباط با نفت ١٠٠کردندازهر
عالوه براين کمپانيها . اشدبنان آم متعلق به سه ٣درمنطقه بختياری  تشکيل شود، 

 های محافظ عمليات حفاری ودبايد مبالغی برای استخدام وپرداخت حقوق گار
« توافق با خانهای بختياری منجربه تشکيل. کارگران نصب لوله های نفتی بپردازند

  ).٣١(به عنوان يک مؤسسه توليد کننده شد» شرکت نفت بختياری
احساسات ضد  . با عامل ناراحت کننده جديد مواجه گرديد ١٩٠۶رسال دسنديکا 

ً                                      استعماری، که با لغوامتيازتنباکو،موقتا صحنه سياسی ايران را خاموش گذارده بود،                                       
به صورت مخالف با رژيم استبدادی مظفرالدين شاه، بارديگرظهور کرد و   اين 

ِ  ی برآن،  حکومت  اشت که با تکادباربا شدت تمام تقاضای ايجاد قانون اساسی را               
زيرفشارشديد مردم و احساسات ضد . يک سيستم پارلمانی، برکشورتضمين شود

استبدادی آنان، مظفرالدين شاه با تهيه پيش نويسی برای تدوين   قانون اساسی 
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. موافقت کرد و زمانی که اين پيش نويس تهيه می شد، شاه دربستر  مرگ افتاده بود
داشته باشدبطودی به رحمت  ايزدی می پيوندد وبايد اوخواستند توجه  زروحانيون ا

   ً                             مثال   اقدامی، با هدفی بزرگ وعالی .. کوشش کند تا مشمول الطاف خداوند شود
اين هشدارروحانيت اورا ترغيب کردتا . سنگينی بارگناهانش بکاهدزانجام دهد که ا

 ، برفرمان مشروطيت صحه گذارد واين اقدام موجب١٩٠٧روزاول ژانويه سال
ابرازاحساسات شادمانۀ بزرگی ازطرف انبوه معيت های عظيم درخيابانهای 

يک هفته پس از اين واقعه مظفر الدين شاه فوت کرد و پسرش ) ٣٢.(پايتخت گرديد
دمحم علی ميرزا جانشين اوشد، ولی در عمل  نشان داد که موافقتش با مشروطه و 

روش پادشاهان گذشته ی، بسيارکمترازپدرش بوده ومصمم است ازسقانون اسا
  .پيروی کرده و ازهمان سيستم استبدادی  و مزايای حکومت مطلقه بهره مند شود

 رميان روسيه وبريتانيا که نگران اثرات مبارزات مشروطيت برمنافع  خود د دراين
اوت   سال  ٣١چشمی های ديرين را کنارگذاردند و در تاريخ  ايران بودند، هم

ردادی امضا کردند که به موجب آن ايران    به درسن پترزبورگ قرا ١٩٠٧
براساس اين قرارداد بريتانيا تعهدکرد که درمنافع   روسيه . دومنطۀ نفوذ تقسيم ميشد

ۀ شمالی ايران دخالت نکند، و روسها هم موافقت کردند که در  جنوب وحوزۀ نيمدر
اتی داشت، خليج فارس، که ازلحاظ سلطه انگليس برهند وخاورنزديک   اهميت  حي

مؤثری به دست  مشروطه خواهان داد که  حسال داين قراردا. دست به مداخلۀ نزنند
  .ستفاده ازآن، عليه سلطۀ امضا کنندگان قرارداد دست به ميارزه  بزنندابا

بورگ امضا می شد، امين  زدرست درهمان روزی که اين قرارداد درسن پتر
ضارب گلوله ای نيز  بخود . تل رسيدراعظم مقتدرايران درتهران به قدالسلطان، ص

و چگونگی  ١٩٠٧    ً                                بعدا  وقتی مشروح جريان امضای قرارداد . زد ودرجا کشته شد
آن درايران فاش شد، ازقاتل صدراعظم به عنوان يک وطن پرست  بزرگ تجليل 

وردن مشروطيت آبا وجود اين، عناصری که سرگرم مبارزه درراه به دست .کردند
آنها بيش ازآن سرگرم .  رابرقراترداد دارسی به وجود نياوردندبودند، معارضه ای ب

مبارزه برای تأسيس يک دولت مشروطه بودند، که  بتوانند به خود اجازه  دهند 
  .وارد مبارزه ای  برسر نفت  با بريتانيا گردند

برای محافظت آنها .کارکنان دارسی عمليات حفاری را درمسجد سليمان آغازکردند
نفری ازسربازان هندی رابه فرماندهی ستوان جوانی  ٢٠يک گروه  دولت انگليس

دراين . به منطقه اعزام   داشت)        ً                   که بعدا  سرآرنولد ويلسون شد(به نام آرنولد ويلسون
. ده بودآمردميان تأمين منابع مالی برای ادامه عمليات به صورت يک مشکل جدی 
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حقيق کند آيا عمليات با هزينۀ کمپانی نفت برمه،  برای آنکه ت ١٩٠٨دراوايل  سال 
هنگفتی که دارد، مقرون به صرفه است يا نه؟ بازرسی   را به ايران اعزام داشت و 

بی درنگ تلگرامی . اوهم دربازگشت اظهار نظرکرد ادامه عمليات  بی فايده است
ازلندن برای رينولدزفرستادند که درآن دستور داده شده بود کاررا متوقف کند، 

وسايلی را که ارزش دارد به انگليس بازگرداند، پياده نمايد وبه لندن باز تأسيسات و
  .گردد

همين طورافسرجوان، ياسرآرنولد  ويلسون .اين تلگرام رينولدزرا بشدت آشفته کرد
از کارکردن « :بعدی را که درباره اين ايام درخاطرات خويش به تلخی می نويسد

ريخت مسخره  که باکالههای سليندرو سرو...برای بازرگانان وپولداريهايی ادراينج
  ».خود درلندن نشسته وخيال می کنند پيش گامان  امپراتوری هستند، خسته شده ام

به هرحال ريينولدزتصميم می گيردعمليات حفاری را تعطيل نکندتا آنکه رسيد 
. رسمی تأييدبه کتبی تلگرام برسد وبرای  توقف کارسندی دراختيار داشته باشد

ماه  ٢۶صبح روز  ۴درساعت . اتخاذ اين تصميم پاداش خود را بخوبی گرفتواوبا 
زمين به نفت رسيد و فورانی از  پا زير ١١٨٠مته حفاری درعمق  ١٩٠٨مه سال 

در پايان ماه دارسی تلگرامی که .پا به آسمان  جهيد  ۵٠اين مايع غليظ  به ارتقاع  
اين خبر .  ا دريافت   داشتر» فوران نفت« آن همه وقت درانتظارش بود، يعنی

« بقدری او را خوشحال کرد که بالفاصله به همسرش نينا مژده  داد يک اتومبيل 
ه کارکرده وبه سراسرجهان فقط  چند صد دستگاه  از برولز رويس تازه  شروع  

  ).٣۴(اين اتومبيل جديد التوليد فرستاده بود
هزارليره در  طول  ۴٠٠سرمايه گذاری انگليسی، صرف کل سرمايه ای معادل 

  .سال، سرانجام به اکتشاف نفت  درايران موفق شده بود ٨مدت 
وقتی اين مسئله روشن شد که درذخايرکشف شده، نفت به مقاديرتجارتی وجود 

اينک مسئله آن بود که .. دارد، نگرانيهای مربوط  به مسائل مالی برطرف گرديد
تأمين مالی کافی، که بتواند تمام جنبه  طرح مناسبی برای ايجاد يک کمپانی کارآمد با
پس ازماهها مذاکره و مشاوره ميان . های مختلف عمليات را اداره کند، تدوين شود

لرد استراچکونا، دارسی، کمپانی نفت برمه، بانکداران، تکنيسين ها و وکالی 
  (APOC)خره چهارچوب طرح تشکيل کمپانی نفت انگليس و ايراندعاوی ،باال

اما قبل ازتشکيل چنين شرکتی بايد حقوق دارسی، که دارنده امتياز بود، . دبوجود آم
  .بخش اعظم سرمايه شخصی خويش را دراين راه گذارده بود، جبران می شد

به امضا » گروه برمه« دادی ميان دارسی ورقرا ١٩٠٩دراواخرماه مارس سال 
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شيلينگ  ١۶و  ليره ٢٠٣٠۶٧کرددربرابر مبلغ  رسيد که به موجب آن وی موافقت
                         ً                       هزار سهم ازسهام عادی کامال   تأديه  شده آن گروه ،  ١٧٠پنس وجه نقد و ۶و 

امتياز نامه های خودرا به همراه تمام حقوق وسهام خويش درقرار دادهای  مختلف 
  .مربوط به ان بفروشد

با اين ترتيب نه تنها تمام سرمايه ای که گذاشته بود برگشت، بلکه منافعی معادل 
هزارليره استرلينگنيزبه طورخالص به دست آورد که ارزش سهام واگذار   ٨٩۵

  .شدۀ  گروه برمه به او بود
ر، بدون موافقت دولت ايران امکان پذير گانتقال امتياز نامۀ دارسی به طرفی دي

ونسان کتابچی هم کميسرعالی نفت ) البتۀ ازلحاظ دارسی( اما خوشبختانه . نبود
برای جلب موافقت  کتابچی ، ! م شريک خود او بودازطرف دولت ايران، و ه

سهم رابه وی منقل  ١١٩٠٠هزار سهم خود درگروه برمه ١٧٠دارسی  ازمجموع 
  )٣۵.(کرد

 ١۴حاال راه برای تشکيل کمپانی نفت  انگليس وايران بازشده بود که در تاريخ 
از  سهام نيمی . ميليون ليره استرلينگ تشکيل گرديد ٢با سرمايه ١٩٠٩آوريل سال

در صد ارزش  ۶عادی وهريک به ارزش يک ليره بود ونيم ديگر راسهام ممتازبا 
                           ً                       سهام عادی که بهای آنها کامال  تأديه شده بود  به شرح . ترجيحی تشکيل می داد

  :زيرتقسيم گرديد
 ولرد استراچکنا) هزارسهم ۴٠٠( ،سنديکای امتيازات)هزارسهم۵٧٠(نفت برمه

سهام . ده  شديهمچنين به سمت رياست کمپانی  برگزلردمذکور). هزارسهم ٣٠(
        ً                                                           ممتاز کال  به بازارعرضه گرديد وتمام آن طرف نيم ساعت در بورس  به فروش 

  )٣۶!(رفت
نفره کمپانی، عالوه برلرد استراچکونا،  که به دست  رياست ٧درهيئتت مديرۀ 

ش فعالی کارگيل نق. تعيين شده بود، دارسی و سرجان کارگيل نيزعضويت داشتند
  .به عهده  داشت (APOC)درمذاکرات با وزارت درياداری برای تشکيل 

دراطالعيۀ مربوط به تعيين جزئيات کارکمپپانی به اين نکته توجه شده بود که 
را ممکن است محرمانه از طريق  » نفت سوخت« قراردادهای اساسی برای«

د که مخرج   لوله وهمچنين اين مسئله آمده بو» وزارت درياداری پی گيری کرد
. دررأس خليج فارس وتحت کنترل دولت بريتانيا خواهد بود (APOC)های نفت 

درجلسۀ افتتاحيه شرکای کمپانی، لرداستراچکونا ازطرف خود ازکمک های ارزنده 
غازفعاليت خودازجانب وزارت خارجه انگليس آای که کمپانی برای تأسيس و
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الول ساتن درکتاب .  شده بودقدردانی کردوکنسول آن وزارتخانه درايران بهره مند
  :خود می نويسد

به اين ترتيب صنعتی که دردوجنگ جهانی نيروی دريايی انگليس را نجات  داد 
های  وازطرف ديگربرای صاحب اصلی آن،يعنی ايران، بيش ازمجموع تمام مانور

  )٣٧(سياسی قدرتهای بزرگ ناراحتی ودردسرايجادکرد، به وجود آمد
به وجود  (APOC)که نفت  کشف شد، و  ١٩٠٩و  ١٩٠٨ول سالهای درتمام ط

گرچه به موجب قانون اساسی . آمد، ايران درگيرمبارزات استقرارمشروطيت بود
نمايندگان  انتخابی خود را  ستندنکه ازطرف مظفرالدين شاه امضاء شدمردم می توا

أسيسی درکشور، به مجلس شورای ملی بفرستند، پس وجانشينش دمحم عليشاه از هر ت
  .که با قدرت مطلقه اوتعارض داشت، بشدت متنفربود

مخالفت اوبا رژيم مشروطه منجربه انقالبی عليه او ازجانب مشروطه خواهان 
ً                               گرديد که عمدتا  ازدوطبقه اجتماعی برخاسته بودند اول طبقه متوسط سنتی که .               

ری بيگانگان منافع شان را سلطنت مستبده ای که کشوررا دراختيار بهره بردا
و حرفه ای » تکنوکرات« گروه ديگرطبقه متوسط جديد . گذارده بود، تهديد می کرد

اين طبقه عالوه برآن که  باقدرت . بودند که از ايده های غربی الهام می گرفتند
خداگونه سالطين مخالف بودند،ازحقوق انعطاف ناپذيروغيرقابل  تخطی  مردم 

يا بعبارت   –ظل هللا  –درزمين» سايۀ خدا« نها باآنها نه ت...نيزحمايت می کردند
ديگرپادشاهان ، به معارضه برخاسته بودند، بلکه پشتيبان مساوات ، آزادی ، 

  .برادری واخوت نيز بودند
نيروهای محرکۀ هردوطبقه را تعدادی ازاصالح طلبان، نويسندگان و روزنامه 

کميت ملی برای ايجاد  يک نگاران  تشکيل می دادند که به نظرشان مشروطيت وحا
درآن زمان در ايران ) ٣٨( ايران  نيرومند امروزين ضروری به نظرمی رسد

هيچگونه حزب سياسی وجود نداشت اما نيروهای مشروطه خواه ، حدود يکصد 
                                                 ً                            انجمن سياسی به وجود آورده بودند که اعضای آن مرتيا  گردهم می آمدند و به تبادل  

  .ی پرداختندنظر و ارزيابی  نيروها م
تشکيل  اين انجمن ها ومجامع به تشکيل  يک انجمن  محدود تر ومحرمانه  تری  
بنام کميته جنگ انجاميد که به افکندن طرحهايی برای نبرد عليه  حکومت  

که درآن زمان، سالهای  ميانی » دمحممصدق«مردجوانی به نام. استبدادی پرداخت
ذراند، نايب رئيس يکی ازاين  مجامع  به دهۀ بيست تا سی سالگی عمرخود را می گ

به اين ترتيب . نام مجمع انسانيت بوده اوبه عضويت کميته جنگ انتخاب گرديد
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مسئوليت  ازاين تاريخ، زندگی سياسی مردی آغازشدکه مقدربودحدود چهل سال پس
  )٣٩.(ملی کردن نفت  ايران  را به عهده بگيرد

مجلس برهاند وبه سرهنگ والديمير   دمحم عليشاه تصميم گرفت خود را ازچنگ
لياخوف، افسری روسی که فرماندهی  بريگاد قزاق ايران را به عهده داشت، 
 دستوردادمشروطه خواهان راتارومارکندولياخوف ومردانش مطيعانه اين دستور
 را، با توپ بستن مجلس ومسجد جنب آن، احرا کردند وصدها مشروطه خواه را

انجاميد  کشور ين امربه قيامی عمومی عليه شاه درسراسرا.درخاک وخون غلتاندند
در ماه ژوئيه سال . يروان  فراوان تازه ای فراهم آوردپوبرای هدف مشروطه 

مشرطه خواهان، سلطنت طلبان وقزاقان رادر هم  شکستند و پايتخت را به ١٩٠٩
  .وردندآاشغال خويش در

اده اش درسفارت   روسيه همراه اعضای خانو درخطرمی ديد، شاه که جان خودرا
پناه گرفت وپس ازارتکاب چنين عمل حقارت آميزی، طبيعی بودکه ديگرنمی تواند 

  .به تخت سلطنت بازگردد
سال  ١٢شاهزاده احمد، فرزند ارشد اوکه فقط  ١٩٠٩وئيه ژ ١٠ازاين رودرتاريخ 

داشت، ازپناهگاه سفارت روس خارج شد وبه عنوان  يک پادشاه  مشروطه سوگند 
تن از زنان حرم  ١٠شاه مخلوع همراه همسر، چهارفرزند و. وفاداری ياد کرد

در »  ادسا« خويش، وهمچنين تعدادی مصاحب ديگر، تهران را به قصد  بندر
  ).۴٠(ترک گفت)  اوکراين( روسيه 

اغتشاشات پايتخت اثراتی بسياراندک درآن قسمت از نواحی جنوبی کشورکه به 
با اطمينان ريا، برنامه کشيدن  لوله ای   (APOC).گذاردتوليد نفت اشتغال داشت، 

به آبادان، در دهانه شمالی خليج فارس را پيش برد که قراربود درآنجا يک تصفيه 
و به .  زمان بيشترعرب نشين بود آنمنطقه آبادان در. سيس شودأخانۀ نفت نيزت

ً        خزعل گرچه اسما  از طرف . وسيله شخصی به نام خزعل اداره می شد دولت               
 مرکزی ايران منصوب شدبود،ولی با پشتيبانی انگليس ها نوعی حکومت خود

امکان تأسيس يک دولت مشروطه درمرکز، نقش خود مختاری شيخ . مختارداشت
 کميسر( برای رفع نگرانی خزعل، سرگردپرسی کاکس. رابه خطرمی انداخت

. شنهاد کرداو پي هب ١٩٠٩درماه  مه سال ) سياسی مقيم انگليس درخليج فارس
او » وضع  موجود« بريتانيا تضمين می کند به دولت ايران اجازه نخواهد داد 

  .واعقاب وجانشينانش را برهم بزند
ها ترديد نشان  دهد،  شيخ  دليلی نداشت نسبت به قبول اين پيشنهاد تضمين انگليس
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 د، درواقع سلطان بی تاج وتخت خليج فارس به شمارمی آم»کميسرسياس مقيم« چه
)۴١.(  

« کس جلب موافقت شيخ با اجاره دادن زمينی به مساحت يک ااقدام بعدی سرگرد ک
برای  ساختمان  بندر  (APOC)ليره درآبادان بودکه  ۶۵٠مربع دربرابرسالی »ميل

  .و تصفيه  خانه  به آن  نياز داشت
اين موفقيت موجب  شدتا سرادوارد گری وزيرخارجه وقت  انگليس وهمجنين   

ازوی بطرزی شايسته تمجيد وتقديرکنند که چگونه وفا دارانه  (APOC)ن مديرا
با ترتيباتی که کاکس با خزعل داده بود  و با توجه . منافع کمانی را تأمين کرده است

                   ً                                                          به توافقهايی که قبال  با خانهای بختياری به دست  آمده ، و به آن اشاره  شد، دولت 
  .برحکومت مرکزی ايران تقويت کردرا دربرا) APOC(بريتانيا خود مختاری

در جلسۀ )  APOC( قيقت همان طورکه لرداستراچکونا رئيس هيئت مديره حدر
درداخل  خاک « :اظهار داشت ١٩١١ساالنه صاحبان سهام آن کمپانی درسال 

خوشبختانه ... وخانهای  بختياری قرار دارد ايران درقلمرو سرزمينهای شيخ خزعل
اسی کنونی اين کشوررا با متانت وآرامش  خيال کامل می می توانيم اوضاع سي

  !)ابراز اخساسات  حاضران در جلسه( » .تحمل  کنيم
با شيخ وبختياری ها داده بود اعتراض  )APOC(                 ً            دولت ايران کرارا  به ترتيباتی 

  .کرد، ولی  کلی اين اعتراضات بی نتيجه مانده بود
ه درهفته دراختيارگرفته شده بود،  لير ١٣ازآنجا که آبادان با اجاره ای کمتراز

لف تمهندسان، متخصصان وتکنسين های تصفيه خانه وکارگران ازمليت های  مخ
ايرانی، عرب، چينی، برمه ای وغيره به آنجاهجوم آوردند وبسرعت  تصفيه خانه 

  .را ساختند
به شمارمی رود، چون  ساختمان  )(APOC، سالی درخشان درتاريخ ١٩١٢درسال
  .ت ميان چاههای نفت مسجد سليمان وبندرآبادان وتصفيه خانه  آن تکميل شدلوله  نف

هزارتن نفت خام ۴٣هزار تن بود وبرای اولين بار ۴٠٠ظرفيت تصفيه خانه ساالنه 
ز شد، رقم  صادرات  اکه جنگ  جهانی  اول آغ  ١٩١۴نجا صادرشد و در سال آاز
ه بودند، دی  که در منطقه  زچاه نفت  ٣٠درآن سال سال از. هزارتن رسيد ٢۴٧به 

وقتی ظرفيت . مل لوله ها، نفت توليد می کردندحتنها دوچاه آن، بيش ازکل قدرت 
ناگزيرگرديد نفتهای  اضافی را آتش )  APOC(مخازن نگهداری نفت تکميل شد

–تنها از يم چاه به نام اف. بزند ودستورتعطيل وقت عمليات استخراج را صادرکرد
  ) ۴٢.(ميليون  تن نفت  صادر شده بود ۶/۵سال  ١٢،ظرف٧
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ريج که ميدانهای نفتی ايران روبه توسعه می رفت، هرروز دولت بريتانيا از دبت
  .   بود،  بيشترآگاهی می يافت) APOC (خايری که دراختيارذاهميت وعظمت 

وزيردياداری ( ، وينستون چرچيل سمت لرد اول درياداری١٩١١وقتی درسال
رنظريۀ تبديل سوخت موردنيازنيروی دريايی سلطنتی   از منصوب شدد)بريتانيا

) APOC(زغال سنگ به نفت تجديد نظرکرد وبرای سنجش دقيق اين مسئله که آيا  
در وضعی هست که بتواند  سوخت مورد نياز نيروی دريايی را تأمين کند، هيئتی 

ً                    ر سرادموند اسليد که سابقا   رئيس اطالعات  و ضد البه رياست درياسا اطالعات                          
يکی ازاعضای هيئت جان کدمن مشاور وزارت  . اين نيروبود، به ايران فرستاده شد

   ً         دا  خود رئيسعمستعمرات  و استاد معدن شناسی  دانشگاه  بيرمنگام  بود ب
APOC)(وفور تشخيص داد وتوصيه  کرد  اين هيئت ذخائرايران رابه حد. گرديد

گروهی از نمايندگان پارلمان  . ردبه دست بگي)  APOC(وزارت درياداری کنترل 
                                                 ً                              نگران  آن بودند که اگر ببخشی از سهام کمپانی  رسما  به دولت بريتانيا  تعلق گيرد، 
وبرآن کنترل مستقيم داشته باشد، ممکن است روسها  تحريک شوند که ايالت 
شمالی ايران را به تصرف خود درآورند، ولی  با وجود   تمام اين نگرانيها 

ً                   تصادفا   تصويب مسئله  فقط . ها، موضوع درپارلمان تصويب شدومخالفت        ۴٩ 
روز قبل از شروع جنگ جهانی  اول صورت گرفت  که درطول آن، آن طورکه 

ن شناورشده و رقص انيرو های  متفقين  برامواج  نفت اير« : لرد کرزن  گفته است
  )۴٣(».کنان  خود را به ساحل  پيروزی  رساندند

APOC) (ن تزريق گرد، سهام عادی آت انگليس به ليون ليره ای که دوبا دوميل
ليد زد تا بتواند  نياز وخويش را افزايش داد و دست توسعۀ تسهيالت، برای افزايش ت

ازطرف ديگردولت  انگلستان  . ورده سازدآروزافزون  وزارت درياداری را بر
  .    ً                                              رسما  دو عضو از طرف خود به هئيت مديره کمپانی  افزود

اين امرغيرقابل انکاراست که سهامدار «:فريرمورخ نفت انگليس می نويسددکتر
شدن دولت، روح امتيازنامه دارسی رابکلی عوض کرد واثرعظميم بر  موضوع 

ازاين پس کمپانی، هرچقدرهم تالش  می کرد که . آن در روابط بين المللی گذارد
ديگر   نه به چشم يک  ادعای استقالل وجدايی ازدولت انگليس داشته باشد، معذالک

( سازمان متعلق به بخش خصوصی، بلکه به صورت يک سرمايه گذاری ملی 
درراه اجرای منويات دولت بريتانيا به آن نگريسته می شد،ازاين رو ) دولتی

بسياری ازدولتهای جهان، ازجمله ايران، عتقاد داشتند که دست  پنهان دولت بريتانيا 
ن نباشد، دست کم حرکت دهنده اصلی قسمت عمده  ، اگرپشت تمام فعاليت های آ
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  )۴۴( ».آنهاست
هزار تن    ۵٠٠، وزارت درياداری قراردادی برای خريداری  ساالنه  ١٩١۴درمه 

 ٣٠قيمت  خريد  در .  منعقد کرد)   APOC( سال با ٢٠نفت  سوخت  به مدت 
توافق ) ریتحئيل  در روی  کشتی  هنگام بارگي( آبادان FOB هرتن شلينگ برای 

درصد درسال، به هر  سهم عادی  ١٠شد، به شرط آنکه اگرمنافع کمپانی بيش از
  .تعلق گيرد، برای وزارت درياداری تخفيفی نيزمنظور شود

همچنين  توافق شد . باوجود اين، حداقل قيمت، کمتر ازيک ليره درهرتن تمام ميشد
آوردن کل نيازمنديهای  درتمام مدت جنگ، وزارت  درياداری بتواند برای به دست 

نفتی خود به هرميزان نسبت به مشتريان ديگراولويت داشته  باشد،  و نفت  اضافی 
هزار تن  در سال ،  ۵٠٠مورد نياز نيز با همان قيمت ذکرشده در قرارداد خريد 

  .باآن  وزارتخانه حساب  شود
ت  باال رفت با شروع جنگ اول جهانی، نيازمنديهای  نفتی  وزارت  درياداری بشد

وبه همين دليل تصفيه خانه آبادان قدرت توليد خود را باال برد، تا بتواند  بيشترين 
تهيه نفت سوخت اختصاص  دهد واين رقم  هدرصد ممکن ازمحصوالت خود را ب

ِ        ً                     اين نفت  تقريبا  رايگان ايران بود که . تصفيه خانه رسيد تدرصد کل توليدا ۶۵به        
  .ماشين جنگی بريتانيا را به حرکت  درآورددرتمام مدت چهارساله جنگ 

سال ازطريق مابه التفاوت قيمت خريداری شده نفت  ٨چرچيل برآورد کرد ظرف
ن ليره  يوميل ۵/٧توسط وزارت دياداری با قيمت واقعی آن، وزارتخانه وی

رقم عمده  ديگر  را  ٣به اين مبلغ بايد . استرلينگ صرفه جويی خالص داشته است
  .نيز افزود

، آنسهام ، نسبت به ارزش اسمی  ميليون ليره بابت افزايش فوق العادۀ بهای ١۶-  ١
 .اری شده بودريدکه توسط دولت انگليس خ

ميليون  ١٠ميليون ليره بابت دريافت سود اين سهام و بهره وماليات آن و  ۶/ ۵ – ٢
قابت ليره هم ازطريق عوامل ديگرازجمله تخفيف هايی که ديگرکمپانيها برای   ر

  یون ليره هم ازطريق عوامل ديگرازجمله تخفيف هايی که ديگريميل) APOC(با 
  .به ان وزراتخانه  می دادند)  (APOCکمپانيها برای رقابت با 

ميليون ليره هم ازطريق عوامل ديگرازجمله  تخيف هايی که ديگرکمپانيها برای 
  .به آن  وزارتخانه  می دادند (APOC)رقابت با 

صه، چرچيل  حساب کرد در مدتی کوتاه فقط دولت بريتانيا ازنقت ايران به طورخال
چرچيل ازبرآوردهای خودچنين نتيجه  گرفت  . ميليون ليره به جيب زده است ۴٠
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چنان بوده )  APOC( که سود  مشخص و بالقوه دولت بريتانيا ازسرمايه گذاری در
می توانيم مدعی بشويم ناوگان  ...                                    ً        است که ما، نه بدون منطق ، بلکه  کامال   مستدل 

، بزرگترازهرناوگانی که قدرتی ١٩١٢و١٣و١۴دريايی نيرومندی درسالهای
قدرت نيروی دريايی سلطنتی رجاد کند،بينين مدتی اچدرتاريخ توانسته باشد در

نی به ماليات دهنده انگليسی ازاين بابت تحميل پبريتانياافزوده ايم، بدون آنکه يک 
  .کرده باشم

:  ن روتعجب آورنيست که ببينيم چرچيل شادمانه چنين بانگ برمی آورد که از اي
شی آورده است که فراتراز  اپاد» ن ازسرزمين افسانه ای پريانياقبال برا

اما سهم  ايران ازاين  ثروت » .درخشانترين وبلند پرئاانه ترين آرزويمان بوده است
  )۴۶(سرزمين افسانه ای خويش چه بود؟

به دست آورد،  ١٩٢۴تا سال ١٩١٢ايران بابت حق االمتيازازسال کل مبلغی که
رقم  به ) نگاه کنيد١به نمودار شماره .( شد ميليون ليره می ٣/ ٧درمجموع بالغ بر

تمام کوشش خود را به    (APOC)اين دليل تا چنين حدی پايين ونازل است که
کمتربه حساب  آورد کاربرد که هرچه می تواند با ترفندهای مختلف سهم ايران را 

 برداری ومنفعت وتوسعه عمليات خود در   سراسر هتا قادربه تحصيل حداکثربهر
  .جهان شود

ود به عمل   آورد،   خسعه عمليات ماورای بحاروبرای ت (APOC)گام مهمی که 
بود که ازکمپانيهای     (BP)تملک کمپانی بريتيش پتروليوم با مسئوليت محدود

اروپائی برمن محسوب ميشد وکارش توزيع محصوالت   نفتی فرعی اتحاديه نفتی 
کتهای    تابعه  روش   BPبا شروع  جنگ جهانی اول . کمپانی شل دربريتانيا بود

آن، به علت آنکه سرمايه های آلمانی درآن وجود داشت، ازطرف دولت  بريتانيا 
تا با قيمت کمک  کرد   (APOC)طبقه بندی شد واين امربه» دشمن« جزوکمپانيهای 

. را بخرد BPميليون ليره، که عمده آن نيز به صورت اقساط  پرداخت شد،  ٢نازل 
واحد اقيانوسی وصدها  وسيله زمينی ازقبيل دپو ١۵ - تانکر ٧مايملک شرکت شامل 

به همراه تشکيل کمپانی  BPتملک . ها و واگنهای نفتی خط آهن نيز ميشد
را قادرساخت که ناوگان دريايی   (APOC)ليره تانکربريتانيا، با سرمايه سه ميليون 

ً          متعلق به خود راداشته واستراتژی بازرايابی   جهانی اش راشخصا  طرح ريزی                                                            
مالک   اتحادی  بزرگ از کمپانيهای  نفتی ) APOC( به اين صورت )  ۴٧. (کند

اويل الف نيوجرسی شد  کمپانی  بزرگ  ديگر شل  و استاندارد ٢، بهئ همراه  
الت توزيع آن بزودی به سراسر   اروپا، هند استراليا وآفريقای جنوبی وتشکي
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  .ترده شد، واندکی بعد سراسر جهان  را زير پوشش  قرار دادسوغربی  گ
. توسعه کمپانی درماورای بحارمنحصربه بازاريابی وتسهيالت حمل ونقل   نبود

ماوث  شرکت ملی تصفيه خانۀ الندراسی درايالت ولزوگرنگ « ١٩٢١درسال
و بدنبال آن، تملک تصفيه خانه های فرانسه ، بلژيک ، ايتاليا و . دراسکاتلند کرد

  .استراليا آمد
جملگی درايران بودولی وقتی از داخل کشورپولها به  (APOC)دارييهای ثابت 

سوی آن سرازيرشد،  وبه مصرف ساختن تانکرها، ناوگانهای نفت کش وتصفيه 
  )۴٨.(تغيير  کردخانه ها رسيد، شرايط بسرعت 

آنچه اين تغييرات عظيم را امکان پذيرساخت، اين واقعيت بودکه ثابت شد چاههای  
به مجمع  ١٩١٧در گزارش سال . نفت ايران بصورتی خارق العاده غنی هستند

(APOC) ۴، رئيس کمپانی باغرورتمام اظهارمی دارد، بهره برداری  ساالنه 
ميليون ليره سرمايه  گذاری  ۴ن فقط با ميليون تن نفت ازچاههای مسجد سليما

چاه در ميدانهای نفتی رومانی و ٢٠٠٠صورت گرفته، درحالی که قبل ازجنگ 
ون ليره ، کمترازاين ميزان توليد داشته يميل ۴٠گاليسی، با صرف سرمايه ای معادل 

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧٣                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

  

  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧٤                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

:  ٣و  ٢ستونهای   .٢۴٧صفحه  - سال  نفت ايران ۵٠. فاتح  - : ١ستون : منابع 
امتيازات نفت درخاورميانه، مکداشی ، صفحات : و   (APOC)گزارشهای ساالنه

۴۶ – ۴۵.  
منافع خالص  پس ازکسرهزينه ها، پرداخت اسناد واوراق  قرضه،  اضافه : الف

  .پرداختی  به سهام ممتاز وحق االمتيازايران  حساب شده است
پايان سال   ١٩٢٨در . مام می شدمارس ت ٣١سال مالی ١٩٢٨تا  ١٩١٢از: ب 

  .دسامبرتعيين شد ٣١مالی 
تا  ١٩١٣ – ١۴از( ساله ۶ليره پرداختی بابت کل حق االمتيازايران ٣٢۵مبلغ : ج

  ).است  ١٩١۴ – ١٩
اين مبلغ شامل يک ميليون ليره پرداختی به عنوان پرداخت بخشی ازدعاوی    : د

  .ايران بابت گذشته نيست
ليره مصالحه و ١٣٢هزارو٣٣٩اين مبلغ به يک ميليون و - ١٩١٣طبق قرارداد: هـ

  .تفريخ حساب شد
  

ازبه کاربستن هرگونه  ترفندی برای کم کردن هرچه   (APOC)با وجود اين، 
طی جنگ جهانی در فوريه . بيشترازحق االمتيازناچيز ايران خودداری نمی کرد

لوله ای  ) ده بودندتوسط عوامل آلمانی تحريک ش         ً که ظاهرا  ( بختياری ها  ١٩١۵
بالفصله    APOC).( منفجرکردند. که ميدانهای نفتی را به آبادان منتقل می کرد

ران   ياعالم  کرد تا حل نهاييی مسئله پرداخت غرامت ازدادن هرگونه وجهی به ا
البته کمپانی با تنظيم صورت غرامتی   که . بابت حق االمتيازخود داری خواهدکرد

ه، حساب شلينگ وحتی يک پنی آخرهم شده بود، می خواست به عالوه برلير آندر 
رخ دولت ايران بکشد که تا چه حد درمحاسبۀ زيانهای وارده  دقييق   بوده وبه 
                                                       ً                   اصطالح حساب تا شاهی آخررا نيز داشته است؛ اما چنانچه بعدا   ثابت شد، هم مبلغ 

  )۴٩(مدآمورد مطالبه وهم اصل دعوی، بی اساس ازآب در
،دولت ايران درخواست کرد موضوع  به  ١٩٠١اد امتيازدارسی درسال طبق مف

 وزيرمختارانگليس درتهران به اطالع دولت رساندکه.حکميت ارجاع شود
)(APOC  هرگزبه هيچ کس اجازه نخواهد داد، نه حقی را که بابت خسارت   وارده

االمتياز دارد مورد سئوال قرار دارد، نه حقی را که  درمورد عدم پرداخت  حق 
          ً را که حمعا   ١٩١٧و ١٩١۶حق االمتيازهای سالهای زني APOC)( دارد و خود

با درنظر گرفتن مبالغ . نپرداخت نليره می شد توقيف کرد و به ايرا ۴۴٣۴۴٧
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هنگفتی که به عنوان تعميرات و خسارت ادعا شده بود، به نظر   می رسيد که 
)(APOCرد دست دست کم  به مدت ده سال، ، با  پشتيبانی دولت  انگليس ، خيال دا

يا شايد بيشتر، هيچگونه حق االمتيازی به ايران ندهد و دولت ايران ناگزيرشد پس 
از اين رو، دراواخرسال . از پايان جنگ به معاوضه با دعاوی کمپانی بپردازد 

از سيدنی آرميتاژ اسميت مستشارمالی انگليسی خود خواست مسئله را مورد  ١٩١٩
  .اردهدمطالعه قر

                   ً                                                       آرميتاژاسميت که قبال   معاون خزانه داری انگليس بوده به موحب توافقی که ماه   
ويليام  )  به فصل دوم همين کتاب نگاه کنيد( به دست آمده  بود ١٩١٩اوت سال 

ارقسم خورده را استخدام کرد وازاوخواست به حسابهای   دمک اين تاک، حساب
تکميل شد، خاکی از ١٩٢٠اک که درفوريه گزارش مک لين ت. کمپانی رسيدگی کند

ليره را برای آن    ۴٠٢٨٨٧بود که زيانهای وارده به خطه لوله، که کمپانی رقم  آن
  .هزار ليره نبوده است ٢٠                ً       جعل کرده بود، کال  بيش از

سارات وارده، نه دولت ايران، که خود را خازاين مهم تر، وی استدالل کرد مسئول 
مورد تهاجم انگليس ها قرارگرفته نبوده، بلکه    طی آن خودش هم جنگی که

منان بريتانياست که به اهميت وجوداين لوله نفت ازنظروزارت   درياداری شکارد
مک لين تاک لوله نفت ازنظر  وزارت درياداری . وقوف کامل داشته اند آن کشور

ه مک لين تاک طی حسابرسيهای خود  همچنين متوج.ن کشوروقوف کامل دشته اندآ
سارات وارده  می خاز دولت ايران مطالبه غرامت برای  (APOC)شد درحالی که 

هزار ليره برای انجام اين  تعميرات به حساب   هزينه ١٠کرد، درهمان حال ساالنه 
سمی خود امد  آهای عملياتی کمپانی می گذارد، وبه اين ترتيب، از يک طرف  در

آمدن حق االمتيازی ميشد که را پائين می آورد وازطرف ديگرموجب پايين 
 .ران پرداخت می کرديدرصدازکل درآمدخالص ساالنه بايستی به ا١۶براساس 

)۵٠(  
               ً        يا کمپانی واقعا    سالنه آوظيفه مل لين تاک همچنين رسيدگی به اين مسئله بود که 

، ١٩٠١، که درامتيازدارسی به سال به سال   ادرصد ازکل سود خالص خود ر ١۶
ه بود به ايران پرداخت شود می پردازد يا نه؟ وی در حسابرسيها ی      ً       صريحا  قرارشد

 خودبه بی ترتيبی هاوبی نظمی های متعددی درسيستم نگاهداری حسابهای
(APOC)  ،جمله آنکه هرساله مبلغی ازسود خالص  کمپانی به عنوان از برخورد 

کت دراين کم ميکرد،وچون ايران به موجب امتيازنامه، بابت شر»وجوه استهالکی«
،هيچگونه  تعهدی نداشت، ازاين روبا پايين »وجوه  استهالکی« کاهش به عنوان
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ران يدرصد به ا١۶نه، که  براساس آن نشان دادن کل ميزان سود ناخالص ساال
همچنين کمپانی . خت می شد نيز، کسرقابل مالحظه ای منظورمی گرديداپرد

بهرۀ اوراق واسناد قرضه ای  هرسال مبلغی از کل سود خالص خود را ، به عنوان
که توسط  کمپانيهای تابعه آن صادرشده بود، کم می کرد، درحالی که ازطرف 
ديگرمدعی بود که ايران درمنافع کمپانيهای تابعه هيچگونه سهمی ندارد، ازاين رو 

. ی کاسته می گرديدهن دليل از کل مبلغ   حق االمتيازايران مبالغ قابل توجوبازهم بد
به  آنداشت که در١٩٠١امتيازنامه  ١٠پانی مغايرت کامل با ماده مه کاين روي

درصد ازسود حاصله خالص ساالنۀ  ١۶صراحت گفته   شده بود مبلغی معادل 
هريک از شرکتهای فرعی يا تابع  کمپانی که ممکن است درآينده تشکيل شود،  به 

  ».ايران   تعلق می گيرد
به   (APOC)زمتعلقه به ايران، مبالغی را که همچنين برخالف قانون ازحق االمتيا 

در  ٣خانهای  بختياری برای حفاظت از لوله های نفت می پرداخت، باضافه  
ن مناطق به دست آصدی که قراربود ازمحل عايدات حاصله از بهره برداری در

ن  پيدا اريبرای کاستن از حق االمتيازا (APOC)راه ديگری که . آيد، کسرمی کرد
شلينگ درتن که با وزارت   ٣٠ن بود که نرخ  فروش نفت خود را ، درمبلغ کرد،  آ

ن وزارتخانه تخفيف فاحشی در نظرگرفته آدرياداری انگليس قرارداد بسته، وبرای 
  )۵١.(ران حساب می کرديبود،  با ا

شيوه های غيرواقعی درسيستم نگاهداری حسابهای زگزارش مک لين تاک که ا
(APOC)  اين گزارش نه تنها . شت، کمپانی را بشدت برآشفت رده برمی داپ

دعاوی کمپانی را عليه  ايران را رد می کرد بلکه حاکی ازخطاهای مسلم و بی 
و بی نظمی های فراوان درسيستم نگاهداری حسابهای آن کمپانی   (APOC)ترديد

 ولت ايراندبود که به قول آرميتاژاسميت موجب شده بود مبالغ هنگفتی ازدرآمد 
نکته بسيارمهمی که  درگزارش مک . برحق االمتيازخود در اين سالها کاسته  شود

درصد از منافع  تمام  ١۶لين تاک وجود داشت آن بود که ايران محق است 
کمپانيهای فرعی وتابعه شرکت  نفت  انگليس  و ايران را که در خارج  از ايران  

  .فعاليت داشتند، دريافت  نمايد
که می ديد باصطالح قاتل با دست خون آلود درمحل   جنايت به   (APOC)رئيس  

ست، در پاسخ  گزارش مشروح  ومستدل مک لين تاک و مسائلی که  ادام  افتاده 
مطرح  کرده  بود فقط  سکوت اختيار  کرد و  به جای  پاسخ  دادن  به آن  نامه ای 

ايران  نوشت وعالوه  وزيرخارجه) شاهزاده فيروزميرزا(       ً                مستقيما  به نصرت الدوله 
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  ۵٠٠برآنکه ادعای غرامت را پس گرفت پيشنهادکرد دعاوی ايران را  با پرداخت 
تسويه  کند اين مبلغ با مذاکرات  ١٩١٩تا تاريخ  ماه مارس گ هزار ليره استرلين

وی همچنين   دستورداد که پرداخت حق . بعدی به يک ميليون ليره افزايش يافت
با اين راه حل   (APOC)با انکه  .( دوباره ازسرگرفته شوداالمتيازبه به ايران 

قيقت برسوء رفتاروحسابهای کمپانی به طور ضمنی مهرتأييد گذارده بود، اما حدر
      ً        را اصال  به روی  (APOC)در صد  سهم ايران در کمپانيهای فرعی ١۶قضيه مهم 

  )۵٢.(خود نياورده وبه سکوت برگزار  کرد
استدالل کرد مواد    (APOC)مورد روبشدت گذارد، وقتی فشار ايران دراين  

امتياز نامه ای که بيست سال قبل شده، با شرايط ومقتضيات امروزين، که   تفاوت 
ران به مطالعه سهم   خود  ازکمپانيهای يزياد پيدا کرده، تطابق ندارد وتهديد کرداگرا

عنی خود ي»  کمپانی مادر«زاين کمپانيهای را ا (APOC)فرعی اصرار ورزد
(APOC) منتفی می شد دبا اين ترتيب دعاوی ايران خود بخو. کنارمی گذارد .

گرچه عملی کردن اين تهديد بسياربعيدوغيرمحتمل بود،  معذلک به پيدا  شدن راهی 
پيش نويس  (APOC)آرميتاژاسميت و  ١٩٢٠دردسامبر. برای مصالحه کمک کرد

ر مهمی در امتيازنامه  دارسی قراردادی را تهيه کردند که درواقع تجديد نظ
  .محسوب می شد

خود   زدرصد حق االمتيا ١۶طبق قرارداد جديد، ايران مستحق شناخته شد که 
درايران بگيرد، ولی درمورد فعاليت شرکتهای    (APOC)راازکليه فعاليت های 

« فرعی وتابعه درحارج ازايران، مقررگرديد سهم ايران براساس محاسبه های  
ن قسمت ازمنافع اين کمپانيهای مشخص شود،   که آاز»   ً         مال  حساب شدهمشخص وکا

خود   (APOC)       ً                                                      مستقيما  درارتباط با نفت ايران به دست می آيد و اين محاسبه  را 
  .     ً           مستقال  انجام  دهد

  (APOC)نها موجب می شد که همه چيزرا ايران  به انصاف  تاين ترتيب نه    
را بکلی ناديده می گرفت که اين شرکتهای   فرعی  واگذارکند، بلکه اين مسئله مهم 

  .و تابع، جملگی با منافع  حاصله  ازنفت ايران  به وجود  آمده اند
ازاين هم بدتر،اختيارات وسيعی که به کمپانی برای محاسبه سهم ايران ازکمپانيهای  

را ترغيب می کرد تصفيه خانه های جديد نفت را  (APOC)تابعه داده شده بود
  )۵٣.(خارج ازاين کشورتأسيس کند، تا ازاين راه بازهم سهم ايران را کاهش دهددر

آرميتاژاسميت که خود را دارای اختيارات ١٩٢٠دسامبرسال٢٠به هرحال درتاريخ 
 (APOC)کامل نمايندگی  از طرف دولت ايران می دانست قرارداد  جديد  را با 
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  .امضا کرد
مشاوره حقوقی درلندن قرارگرفت که آنرا وقتی متن قرارداد دراختياريک مؤسسه 

اسميت با  آرميتاژ: مطالعه کرده ونظربدهند،آنهادرپاسخ خودبه دولت ايران نوشتند
                                                ً برای نقض شرايط  امتياز نامه اصلی، که در آن صريجا   (APOC)امتيازدادن به 

و کليه شرکتهای فرعی  (APOC)در صد ازسود خالص  ١۶ذکرشده سهم ايران 
، که برای استفاده ازامتيازنامه يا قسمتی از آن تشکيل  می شود، می باشد وتابعه آن

  )  ۵۴.(ازتعليماتی که دولت ايران دراين باره به او داده  فراتر رفته است
ازآنجا که قرارداد جديد متضمين جرح و تعديل های اساسی درامتيازنامه سال  

ايران درمورد تصويب بدون آنکه به نظريات  (APOC)بود، با وجوداين ١٩٠١
قرارداد درمجلس وقعی گذارد، قرارداد جديدرا معتبرتلقی کرده وپرداخت حق 

ايران بزحمت می توانست راه ديگری . االمتيازخود را براساس آن تنظيم کرد
  )١(.گذشته ازهمۀ حرفها، کمپانی ازدولت ايران بسيار نيرومند تربود.پيداکند
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   مأخذ و توضيخات

  
انتشارات  - ترجمۀ غالمحسين صالحيار» نفت، قدرت واصول«مصطفی علم - ١ 

   ١٩-  ۵٠صص  ، ١٣٧٧ –چاپخش 
  

  :پی نوشت ها
  
  .١٠۶، ص »عصر بی خبری « تيموری . ا – ١
  .١٣، ص »سيه  و بريتانيا در ايران.ر« کاظم زاده. ف - ٢
  . ٢۴٣، ص »سياست بريتانيا درهند« گوپال. س – ٣
  .٢۵، ص »ايران  و دفاع هند« ريوزک. ل.ر – ۴
  ٢٨، جلد اول، ص »تاريخ شرکت نفت انگليس« فرير.و.ر – ۵
  ١٠٨، ص »روسيه و بريتانيا« کاظم زاده  – ۶
  . ۴٨٠جلد اول، ص » ايران و مسئله ايران« کرزن.ان.جی – ٧
  .١٣، ص »روسيه و بريتانيا« کاظم زاده  -  ٨
  .١٠٧، ص ص »عصر بی خبری « تيموری . ا  -  ٩

  ٢٢ – ٢٣، صص »بانکداری« جونز – ١٠
  .۶١۶، ص «روز نامه ـ خاطرات اعتماد السلطنه  - ١١
  .٣٣ص » ١٩٠۵ – ١٩٠٩انقالب ايران «  براون. جی . ای - ١٢
  .۴۵، ص » شخصيت سيد جمال الدين افغانی« کدی . ر.ن - ١٣
   ١٨ – ١٩صص » انقالب ايران«  براون   -  ١۴
  .۵٧همان ،  ص  – ١۵
  ۵٣، ص »بانکداری« ونزج -  ١۶
  .۶۶، ص »انقالب ايران«  براون -  ١٧
، »عصربی خبری«تيموری.٢۴٩،ص»سال نفت ايران ۵٠«فی فاتحطمص – ١٨

  .٢١١ص 
  .٢۵٠ – ٢۵١، صص »نفت ايران« الول ساتن. پ. ل – ١٩
  .٢۵٢، ص » بريتسش پتروليوم کمپانی « فرير – ٢٠
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سند .  يران به وزارت  خارجه نامه  هاردينگ وزير مختار انگليس در ا  -  ٢١
  . ١٩٠١مه  ١٢بتاريخ   ۶٠/  ۶۴٠شماره 

  .٢۴۵، ص » سال  نفت ايران  ۵٠« مصطفی فاتح  – ٢٢
  .١٧/  ۴٧، شماره  »اسناد بريتيش پتروليوم« همان، به نقل  از فرير ،  -  ٢٣
  .۴٣و سند شماره  ۶۴٠همان ، به  ص – ٢۴
        امه هاردينگ وزيرمختار انگليس  ن–وزارت خارجه انگليس ۴٨سندشماره  – ٢۵

  .١٩٠١ژوئن  ٢٧درتهران به  لنسداون  وزيرخارجه، 
  ١٩۵۴نيويورک » سيف پور فاطمی در باره ديپلماسی نفت. سخنرانی ن – ٢۶
  .٢١ص » شيطانهای رفتنی«مينو  –دبليو  – ٢٧
  . ٢۵۴، ص »سال نفت ايران۵٠« فاتح  – ٢٨

  .٣٢ص  »شيطانهای رفتنی«مينو  -  ٢٩ 
     » بريتيش پتروليوم« اطالعات مشروح دربارۀ اين سنديکادرکتاب  – ٣٠
  .داده شده است  ٧١و  ٧٠صص
بارکلی  به . وزارت  خارجه انگليس ، نامه سر جی  ٣٧١/  ٧١۵سند شماره   -  ٣١

  .١٩٠٩اکتبر   ٢۵سر ادوارد  گری، 
  ١٣٣» انقالب ايران« براون  – ٣٢
  ۴٩٩، ص » روسيه و بريتانيا« م زاده و کاظ ١۵٠همان، ص  – ٣٣
  .٣٩ – ۴٧صص » شيطانهای رفتنی«مينو  -  ٣۴
  . ١٠٣ – ١٠۴، ص صص » بريتسش پتروليوم کمپانی « فرير -  ٣۵
  ١٠٧همان، ص  – ٣۶
  ١٩ – ٢٠ ، صص»نفت ايران« الول ساتن -  ٣٧
» ايران بين دو انقالب« ، »آبراهاميان. ، ا١٣٣،ص»انقالب ايران«براون – ٣٨
  ٣٢١-  ٣٢۶ص ص
  .١١ - ١٢صص »  تقريرات  مصدق در زندان« بزرگمهر. ج  -  ٣٩
  ٣٢١ – ٣٢۶، ص » انقالب ايران« براون – ۴٠
  .٣٢١ – ٣٢۶، صص »نفت ايران« الول ساتن -  ۴١
» شيطانهای رفتنی « ميو .  ٢۵٩ – ۶٢،صص »پنجاه سال نفت ايران«فاتح – ۴٢

  .٢٠ – ٢١صص
  .٩١٨نوامبر  ٢٢روزنامه تايمز، چاپ لندن،  – ۴٣
۴۴ – B.P.   ٢٠٢فرير، ص.  
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  ١۶از وزارت درياداری به کنت يانگر  ٣٧١/  ٩١۶٢. او. سند شماره اف ۴۵
  .١٨۵١ژوئن  

، جلد اول،  چاپ  لندن، »  ١٩١١ – ١٨بحران جهانی «وينستون چرچيل  – ۴۶
  .١٠٢ – ١٠۵صص 

  .٢٩١ – ٩۴و  ٢١٧ – ١٩صص   .B.Pفرير – ۴٧
  ٢٠٢همان منبع، ص 

  .۶٣٧و  ٢٣٠ ، صص»نفت ايران« الول ساتن -  ۴٨
  .٢۶ – ٢٧صص » سال  نفت ايران ۵٠« فاتح  – ۵٠
و  ٣٧، ١٩،  ١٨صص » ميانهاورتحليل مالی ااز امتيازات نفت خ«مکداشی – ۵١
  .٢٨ – ٣٣، صص »نفت ايران« ، الول ساتن ٣٨
 .همان منبع – ۵٢
 .همان منبع – ۵٣
 .همان منبع – ۵۴

  
  

 )اعظم اتابک( خان اصغر یعل رزايم السلطان، نيما
  

 رزايم:ی زندگينامه اتابک رااينگونه به نوشته آورده استزند یدمحم عل
که در سال  باشد یم) اول( السلطان نيام ميپسر آقا ابراه نيدوم اصغرخان، یعل

خود را در تهران شروع کرد و  التيتحص] ١.[ديهـ ق در تهران متولد گرد ١٢٧۴
هم به آموختن  یرا فراگرفت و مدت یفارس اتيو ادب یعرب مقدمات صرف و نحو

 ميآقا ابراه. بودند یو ارمن یگرج اخاندان او اصالت] ٢.[آورد یزبان فرانسه رو
 ی که در دوره باشد یم یسردار گرج خان نيالچ ی خان و خواهرزاده فرزند زال

 ميآقا ابراه] ٣.[مهاجرت نمود رانيبا اقوام خود به ا هيو روس رانيا یها جنگ
نداشت، اما چون هوش و استعداد فراوان و صداقت  یسواد چندان السلطان نيام

شاه  نيمقرب ناصرالد انيشاه قرار گرفت و از دربار نيناصرالد وجهداشت مورد ت
دست پدر با رموز  ريتوانست ز اصغرخان یعل رزايسبب م نيو به هم] ۴.[شد

 ]۵.[شاه بشود نيو وارد دربار ناصرالدکند  دايپ يیآن زمان آشنا یادار یکارها
 قبل از صدارت اصغرخان یعل مناصب

 یمتصد(پدر خود مقلب به صاحب جمع شد  اتيدر زمان ح اصغرخان یعل
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 یدارالشور سيرئ الممالک نيام خان یعل رزايکه م وپس از آن)شترخانه و قاطرخانه
 یلقب قبل اصغرخان یعل رزايشد، م الدوله نيهـ ق ملقب به ام ١٢٩٩درسال  یکبر

پدرش . لقب بود نيملقب به ا هما ١۴شد و مدت  الملک نياو را گرفته و ملقب به ام
شاه به مشهد فوت  نيهـ ق به هنگام مسافرت ناصرالد ١٣٠٠در سال م،يابراه رزايم

 ،یسلطنت وتاتيب ليشاه پس از فوت او تمام مشاغل پدر از قب نينمود و ناصرالد
خانه، وزارت گمرک و خزانه به انضمام وزارت  ب ضرا ،یمرکز ی انبار غله

که در آن هنگام  اصغرخان یعل رزايرا به پسرش م یالسلطان نيدربار و لقب ام
 ]۶.[ساله بود منتقل نمود ٢۶ یجوان

رشد  یکه داشت، به خوب یو حافظه خاص یرکيبا توجه به هوش و ز السلطان نيام
محور ) صدراعظم( وسفي رزايم تايکه در اواخر ح یبه طور. نمود یو ترق

به جاه و مقام، به  دنيرس یچرخ مملکت بود و رجال دولت برا ی قدرت و گرداننده
سه پادشاه قاجار،  سلطنتتوانست در زمان  السلطان نيام] ٧.[شدند یاو متوسل م

 .شاه، صدراعظم شود یشاه و دمحمعل نيشاه، مظفرالد نيناصرالد
 

 السلطان نيما اصغرخان یعل رزايم صدارت
 

 السلطان نيهـ ق، ام ١٣٠٣در سال  الممالک یمستوف وسفي رزاياز درگذشت م پس
ها  خانه امور وزارت ی هيبه دو سال بر کل کيبا همان مقام وزارت دربار نزد

شاه رسما امور کشور را  نيهـ ق ناصرالد ١٣٠۵در سال  که نينظارت داشت تا ا
هـ ق رسما عنوان ١٣١٠سال  رد که نيتا ا. اعظم نمود ريرا وز یبه او سپرد و و

 ]٨.[گرفت یصدراعظم
در  سيرقابت روس و انگل ،یراعظميبا عنوان وز السلطان نيشروع به کار ام با
تا نظر شاه  کردند یم یهر دو کشور سع یبود و سفرا شيبه شدت رو به افزا رانيا

به  السلطان نيام استيس که نيبعد از ا. نديرا به کشور خود جلب نما السلطان نيو ام
بار در سال  نيسوم یشاه مجددا برا نيچرخش نمود، ناصرالد ها یسينفع انگل
از  انيچند از دربار یو تن السلطان نيوهمراه با ام. عازم سفرا اروپا شد ١٣٠۶

سفر شاه  نيا] ٩.[نمود داريوانگلستان د کيلهستان، آلمان، هلند، بلژ ه،يروس
 یدر اعطا یشاه و صدراعظم به قدر. ديگرد انيبه خارج گسترده ازاتيسرآغاز امت

 خواست یداشت و م یا هيرفتار کردند که هر کس سرما یبا دست و دلباز ازاتيامت
 ]١٠.[آورد یم یآن را به کار اندازد به تهران رو
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 ميتوانست با تقد س،يدر انگل رانيمختار ا ريخان وز ملکم رزايمسافرت م نيا در
گرفته و آن  رانيرا از ا) یالتار( يیآزما بخت ازيامت یه شاه و همراهان وب يیايهدا

در  یگذار هيبه نام شرکت سرما یسيانگل ی موسسه کيبه  رهيهزار ل ۴٠را به مبلغ 
 نيناصرالد ،یمذهب یو علما رانياز رجال ا یبا مخالفت برخ] ١١.[بفروشد رانيا

 نيکه باعث اختالف ب] ١٢[نمود یرا ملغ ازيشاه پس از بازگشت ازسفرامت
بر  یبود که و یمختار ريخان از وز خان وعزل ملکم ملکم رزايو م السلطان نيام
 ]١٣.[آنها روزنامه قانون را منتشر نمود هيعل
آتش  یها آن شعله ی سفر اتفاق افتاد و جرقه نيا انيکه در جر یداديرو نيتر همم

 کيبه  اتيدخان یانحصار ازيامت یورساخت، اعطا شعله رانيرا در ا تيمشروط
که شاه در لندن حضور داشت،  یدر زمان] ١۴.[به نام تالبوت بود یسيشرکت انگل

ل داده بود، با شاه تماس گرفت و يتشک یبه نام تالبوت که شرکت یسينفر انگل کي
] ١۵.[را کرد رانيا یتوتون و تنباکو یو فروش انحصار ديخر ازيامت یتقاضا
اما بعد از مراجعت ] ١۶[دن چندان مورد توجه قرار نگرفت،تالبوت در لن یتقاضا

درصدد برآمدند تا  السلطان نيبود شاه و ام یمملکت خال ی شاه به کشور چون خزانه
مارس ( ١٣٠٧لذا در رجب سال ] ١٧[ند،يبه تالبوت موافقت نما ازيمتا یبا اعطا
به مدت  زايو شرکت صاحب امت رانيدولت ا نيفصل ب ١۵در  یقراداد) م١٨٩٠

 ]١٨.[مشهور است یرژ ازيکه به امت ديسال به امضا رس ۵٠
 رانيو دولت ا] ١٩[بود ازيهمه به صرفه و نفع صاحب امت ازنامهيفصل امت پانزده

سال و در مقابل  ۵٠را به مدت  رانيو فروش تنباکو و توتون سراسر ا ديحق خر
واگذار  یسيبه شرکت انگلضرر  اينفع ببرد  که نياعم از ا رهيپانزده هزار ل یسال

 ]٢٠.[کرده بود
شرکت  یبرا  هيسرما یآور قرارداد درصدد جمع یبعد ازامضا شيو شرکا تالبوت

منتشر ساخته  ديدر جرا يیها هيازکشورها اعالمگريد یبرآمد و در انگلستان و برخ
 یالزم، شرکت ی هيسرما یآور سود فراوان به مردم دادند و پس از جمع ی و وعده

شروع به  رانيدر ا) هـ ق ١٣٠٨(بعد  لشرکت از سا نيا. دادند ليتشک یام رژبه ن
را در دست  رانيا اتيو فروش و صدور دخان دينمود و مقدمات انحصارخر تيفعال

را که  یحاضر نبودند محصول انيرانياست ا یهيبد] ٢١.[عمال شرکت فراهم آورد
واگذار کنند و  گانهيب شرکت کيبه  آوردند، یبا زحمت در خاک خود به دست م

لذا ] ٢٢.[کنند یدارياز آن شرکت خر یمصرف داخل یباشند برا رخودشان مجبو
با  پرستان هنياز م یا ازهرسو برخاست وعدهازيامت نيمخالفت با ا ی زمزمه
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نهضت مقاومت  کي رانيا خيبار در تار نياول یبرا ینيد یازعلما یا عده یهمکار
 ازيامت نيا یعطاها هم که از ا روس. دادند ليکتش یداخل ازاتيامت هيعل یمل

 ]٢٣.[نمودند انيرانيا کيبودند شروع به کمک و تحر یناراض
تنباکو را  ميحکم تحر یرازيش یرزايم یم به رهبر١٨٩١ زييدر پا یمذهب یعلما

استعمال تنباکو  وميال ،﷽«: حکم آمده بود نيدر ا. صادر نمودند
] ٢۴.[».نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است عج هللا فرج یباو توتون 

و مذاکرات شاه  دهايتهد رغم یعل. نمودند یرويافراد ملت بدون استثنا از آن پ ی هيکل
] ٢۵[که اتفاق افتاد، يیها یريو درگ ،یمذهب یبا مردم و علما السلطان نيو ام

 ديقرار گرد ها، یسيمخالفت انگل ليلو به د] ٢۶[را لغو نمود ازيشاه امت نيناصرالد
چون  یبه شرکت پرداخت گردد ول رهيهزار ل ۵٠٠جبران خسارت، مبلغ  یبرا
از   جنوب، جيگمرکات بنادر خل ديدر خزانه نبود، در مقابل گرو گذاشتن عوا یپول

م ١٨٩٢ ليدر آور ازيدرصد قرض شد و امت ۶ ی به بهره یپول یبانک شاهنشاه
 قيناراحت بودند از طر ازيامت نيکه از شکست ا ها یسيانگل] ٢٧.[لغو شد
 .زدند السلطان نيشاه و ام هيلع یکاتيدست به تحر نيالمت قانون و حبل یها روزنامه

 نيتر بزرگ. گذاشت یبه جا رانيا ی در جامعه یاثرات مثبت ومنف یرژ ازيامت لغو
و مقابله در  ستادنيا يیتوانا رانياقدام آن بود که ثابت نمود ملت ا نياثر مثبت ا
مقابله با اقدامات  یبرا یا مقدمه نيو ا باشند یشاه را دار م یاستبداد ميبرابر رژ

وام  افتيدر از،يامت نيلغو ا یاثر منف. گانگانيب هب ازيامت یدر اعطا ميرژ یبعد
 نيانگلستان بود که ا یدرصد از بانک شاهنشاه ۶ ی با بهره یا رهيهزار ل ۵٠٠

 یبرا ديگرد یا و مقدمه رفت یبه شمار م رانيدولت ا یخارج ی قرضه نياول
در  یرانيکشت ازي، امت)م١٨٨٨(هـ ق  ١٣٠۶درسال . یبعد یها قرضه افتيدر

 ازيامت نيهمچن. ديواگذار گرد نجيبرادران ل یرود کارون به کمپان یسفال ی هحوض
] ٢٨.[دواگذر ش تريبه رو) م١٨٨٩(هـ ق ١٣٠٧در سال  یبانک شاهنشاه سيتأس

چاپ و انتشار اسکناس  یسال بودکه به موجب آن حق انحصار ۶٠ ازيامت نيمدت ا
 نيا افتيبا در تريرو. ده بوديواگذار گرد ترياجازه استخراج نفت به رو نيو همچن

 ]٢٩.[بود جبران نمود دهيخود را که لغو گرد یقبل ازيدر واقع امت ازيامت
 یمش خط رييدرتغها، یسيانگل تيخاطرعصبان به یرژ ازيبعد از لغوامت السلطان نيام
ها در  گرفت که باعث شد روس شيها را در پ به روس یکينزد استيخود س یاسيس

هـ  ١٣١٠(م ١٨٩٣ژوئن  ٨در . ردنديرا بگ یازاتيکنند، و امت داينفوذ پ رانيدربار ا
و بوتروف منعقد شد که به موجب آن  السلطان نيام نيفصل ب ۶در  یقرارداد) ق
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و در مقابل قطعه  ديمنضم گرد هيواقع در شمال قوچان به خاک روس روزهيف ی هيرق
به نام  یا دهکده(آباد  عباس ی در ساحل راست رود ارس واقع در مقابل قلعه ینيزم

 ]٣٠.[واگذار شد رانيبه ا) حصار
به نام  یروس دار هيسرما کي) هـ ق ١٣٠٧(م ١٨٩٠ ليآور ٣١در  نيهمچن

سال از  ٧۵روس را به مدت  یبه نام بانک استقراض یبانک سيأست ازيامت اکوفيپل
 ی لهيوس قتيو در حق یظاهرا تجارت  ی موسسه کيبانک،  نيا. گرفت رانيدولت ا

بانک به  نيا. بود رانيدر ا یتزار هيروس یاسيو س یبسط و استقرار نفوذ مال
گرفتن  یدر ازا انيو دادن وام به متقاض داد یو بازرگانان وام م وران شهيپ ی همه

م  ١٨٩١در سال . بود یمتيق اءياش یاموال منقول اوراق بهادار و حت یعنيکاال 
سهام آن بانک را به انحصار خود درآورد و بانک مزبور از  عيجم هيحکومت روس

 ]٣١.[شد هيروس یلتآن پس شعبه بانک دو
 

 شاه نيمظفرالد سلطنت زمان در السلطان نيام یصدراعظم
 

 نيپنجاهم یبرگزار ی متعدد در آستانه ليشاه به دال ني، ناصرالد١٣١٣ ی قعدهيذ در
بعد از ترور ] ٣٢.[ديبه قتل رس یکرمان یرضا رزايسال سلطنت خود به دست م

را به تهران منتقل نمود  یو ی جنازه یخاص یرکيبا ز السلطان نيشاه، ام نيناصرالد
در  یعهديها در منصب ول لشاه را که سا نيو مقدمات جلوس به سلطنت مظفرالد

 یبه تهران ط متيشاه قبل از عز نيمظفرالد. اقامت داشت، فراهم ساخت زيتبر
را به حفظ مقام خود در دستگاه حکومت  السلطان نيام ز،ياز تبر یحضور یتلگراف

از کاخ گلستان  یبه تهران، پا یدستور داد تا ورود و یساخت و به و دواريام
عازم تهران  زيهـ ق از تبر ١٣١٣شاه در اواخر سال  نيمظفرالد. ننهد رونيب

انتخاب  یرا به صدراعظم السلطان نيبه تهران مجددا ام دنيو به مجرد رس ديگرد
 ]٣٣.[نمود

 یشد و از سو ديقدرت شاه جد یها هيپا ميسو مشغول تحک کياز  السلطان نيام
 یحکم نياول. آمدوام بر هيمملکت درصدد ته ی بودن خزانه یبا توجه به خال گريد

دستور اعدام  د،يصادر گرد یتوسط و ديکه بعد از انتخاب شدن به صدارت شاه جد
سه  نيا. آورده بودند زيبه تبر وساکرمان بود که از اسالمبول محب یسه تن از اهال

 ختهياند، به دار آو همدست بوده یکرمان یرضا رزايبا م که نيا ی تن به بهانه
فرزند خود را به  رزايم یدمحمعل یفرمان یط یگذار از تاج پس ديشاه جد] ٣۴.[شدند
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 السلطان نيام یرا که از رقبا الدوله نيام خان یعل رزايمنصوب و م یعهديسمت ول
 ]٣۵.[نمود جانيو روانه آذربا نيياو تع یشکاريبه پ دبو

از . دينجاميشاه چندان به طول ن نيسلطنت مظفرالد یدر ابتدا السلطان نيام صدارت
 زين هيکماکان ادامه داشت و دولت روس السلطان نيبه ام ها یسيجا که سو ظن انگل نآ

 ريسا ايو  یدر کسب وام از بانک شاهنشاه زين یقيننمود، توف یاز و یتيچندان حما
حاضر به  کس چيو در داخل کشور هم ه اورديبه دست ن یخارج یمؤسسات اعتبار

 نيعبدالحس لياواز قب یداخل یجا که رقبا نبه عالوه از آ د،ينگرد یوام به و یاعطا
شاه بودند  نيکه هر دو داماد مظفرالد الدوله نيع رزايم ديفرمانفرما وعبدالمج رزايم

بود، با او سر  عهديول یرزايم یدمحمعل شکاريکه پ الدوله نيام خان یعل نيو همچن
الزم جهت  نهياز او نداشت، زم یچندان تيشاه هم رضا نيمخالفت داشتند و مظفرالد

و  یداخل استيهم رفته شکست در س یرو. ديازصدارت فراهم گرد یو یبرکنار
از طرف  ١٣١۴سال  االول یدر جماد یو یموجب برکنار السلطان، نيام یخارج

 ها یسياز انگل یکه به طرفدار الدوله، نيام خان یو عل] ٣۶[ديشاه گرد نيمظفرالد
 السلطان نيام یازعوامل برکنار یبرخ نيبنابرا.معروف بود،به صدارت انتخاب شد

 :عبارتند از
را که دولت  یشاه مجبور بود تا سوء ظن نيدر بدو سلطنت مظفرالد السلطان نيام. ١

کرده بود، رفع و نظر مساعد آن دولت را بدون دادن  دايانگلستان نسبت به او پ
 .ديشود جلب نما هيکه موجب رنجش روس یقابل توجه ازيامت
به آن دولت قدرت خود  یرا کامال با خود مساعد و موافق سازد و با اتکا هيروس. ٢

 .ديرا حفظ نما
 .سر و سامان دهد رانيبار ا اسف یبه وضع مال. ٣
 ]٣٧.[ديبه خود جلب نما شياز پ شينظر مساعد شاه را ب. ۴
 شاه نياز طرف مظفرالد السلطان نيمجدد ام دنيصدارت رس به
 زين یبستگان و منسوبان و. به قم رفت ديبه حالت تبع یاربعد از برکن السلطان نيام

در قم  یبه حفاظت از و یافسر روس کيو ده قزاق و  دندياز کار برکنار گرد
را به  السلطان نيمجددا ام ميسال و ن کيشاه بعد از  نياما مظفرالد. پرداختند

 ]٣٨.[منصوب نمود یاعظم صدر
. زد یدست به اقدامات متعدد ،یدراعظمبعد از انتخاب مجدد به ص السلطان نيام

چون  که نيا گريد. مختلف مخالفان خود را از تهران دور نمود یها نخست به بهانه
ابتدا از . پول برآمد ی هيشاه به پول جهت رفتن به خارج آگاه بود، درصدد ته ازياز ن
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 ستندخوا یگمرک جنوب را گرو م ها یسيانگل نوام نمود، اما چو یانگلستان تقاضا
 رمختاريدوراند، وز مويبا مخالفت، سر مور ت نيهمچن یو. با آن موافقت ننمود

 السلطان نيام] ٣٩.[انتخاب شد کيسر آرتور هادرن شيانگلستان عوض و به جا
سرانجام از  یشد ول کيآلمان و فرانسه و بلژ یوام متوجه کشورها افتيدر یبرا

 با گرو گذاشتن گمرگک شمال منات طال ونيليم ٢٢به مبلغ  یوام هيروسدولت 
مانده آن را داد  و سود عقب یاز آن قرض بانک شاهنشاه یکه با بخش. نمود افتيدر

و چون در ] ۴٠.[عازم فرنگ شد) ا م٩٠٠( ١٣١٧آن در سال  گريد یو با بخش
خود جسارت نشان داده  زا السلطان نيحادثه ام نيفرانسه به شاه سو قصد شد و در ا

] ۴١.[از طرف شاه، لقب اتابک اعظم را گرفت ران،يزگشت به ابود، بعد از با
 یماريب که نيهمچنان ادامه داشت تا ا هيشاه و صدراعظم به روس یکينزد استيس

وام  افتيرفتن به خارج، با در یهـ ق مجددا عود نمود که برا ١٣١٨شاه در سال 
ام در سال و نيدر برابر ا. هـ ق صورت گرفت ١٣١٩ها در سال  از روس یگريد

 ی دو کشور منعقد شد که به موجب آن تعرفه نيب یقرارداد) م١٩١٠(هـ ق ١٣١٨
در نظر گرفته شد و بر عکس بر  هياز روس یواردات یکاالها یبرا یديجد یگمرک
 که نيا یاتابک اعظم برا] ۴٢.[ديافزوده گرد یسيانگل یکاالها یگمرک   تعرفه

به . داد یسيانگل یبه دارس یازيا، امتناراحت نشوند و ترس از آنه ها یسيانگل
 ۵ یبه استثنا رانياز نفت در سراسر ا یبردار استخراج و بهره ازيموجب آن امت

 ۶٠و خراسان به مدت ) یگلستان فعل(مازندران، استرآباد  الن،يگ  جان،يآذربا التيا
مه  ٢٨معروف است و در  یدارس ازيکه به نام امت ديواگذار گرد یسال به دارس

 نيا یعنوان رسم] ۴٣.[شاه آن را امضا نمود نيمظفرالد) هـ ق١٣١٩( ١٩٠١
فصل  ١٨مقدمه و  کيبود که شامل  یمعدن یعينفت و موم طب ازنامچهيامت از،يامت
مبلغ  نيوجه نقد و معادل هم رهيهزار ل ٢٠ یمتعهد شد سال یدر مقابل دارس. بود

 رانيرا به دولت ا اش انهيشانزده درصد از منافع خالص سال وسهام شرکت 
شاه و  یکيدرصدد نزد ها یسيانگل ،یدارس ی ازنامهيبعد از انعقاد امت] ۴۴.[بپردازد

نشان انگلستان بود به شاه  نيتر یرا که عال" بند جوراب"صدراعظم برآمده و نشان 
دو کشور منعقد شد که  نيب زين یرا به اتابک اعظم دادند و قرارداد" حمام"و نشان 

 .شدند یها برخوردار م همانند روس یگمرک فاتياز تخف زين ها یسيآن انگلبه موجب 
. ديها گرد روس نيو همچن یرانيا ونيليقرارداد، موجب اعتراض م نيا انعقاد

منات  ونيليها به مبلغ ده م از روس یوام السلطان نيقرارداد، ام نيمتعاقب انعقاد ا
 یبه بانک استقراض ن،يا به قزوخط آهن جلف ازينمود و در عوض امت افتيطال در



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٩                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 ]۴۵.[نمود رييتغ ها روس داده شد و گمرک شمال هم به نفع روس
درصدد  سيو انگل هياتابک اعظم، هر دو کشور روس یدو پهلو استيخاطر س به

تالش نمود  د،ياقدام مقابله نما نيبا ا که نيا یبرا السلطان، نيام. او برآمدند یبرکنار
انتخاب گردند از مرکز دور  یو یبه جا رفت یکه احتمال مرا  یافراد ی هيتا کل

را که از جمله افراد مقرب  الملک ميشاه حک السلطان، نيام یبا پافشار یحت دينما
به  یفرستاد که پس از مدت کوتاه النيخود بود از مرکز دور نموده، به حکومت گ

دستور داده تا  انالسلط نيو به شاه گزارش دادند که ام ديبه قتل رس یوضع مشکوک
به  تنسب ده،يمتأثر گرد اريبس الملک ميچون شاه از فوت حک. ندياو را مسموم نما

 السلطان نياز ام سيبه عالوه چون روس و انگل. شده بود نيبدب السلطان نيام
العمل  نداشتند و افراد موثرو متنفذ هم از اقدامات او به جان آمده و از عکس تيرضا

از صدارت برکنار  ١٣٢١انجام شاه اتابک اعظم را در رجب سر دند،يترس یم یو
که قبل از عزل  شود یگفته م] ۴۶.[نمود انتخابرا  الدوله نيع یرزايم ديو عبدالمج

حکم ارتداد او را صادر کرده و عزل او را از شاه  یمذهب یاز صدارت علما یو
  ]۴٧.[خواسته بودند

  
  شاه یدمحمعل زمان در السلطان نيام )صدارت( یريوز نخست

 
رفت و بعد از  کايسپس به امر. و ژاپن شد نيعازم چ یاعظم پس از برکنار اتابک

پس از آن از . به مکه رفت و در مناسک حج شرکت نمود ترانهيمصر و مد قيطر
 ميمق سيو لبنان و تونس و مراکش به فرانسه رفت و آنگاه در سوئ هيسور قيطر
 نيا یو ط ديسال به طول انجام ۴به  کيدر خارج از کشور نزد یاقامت و. شد

لژ  تيبه عضو یو  هيبرقرار ساخت وبا توص یکيخان رابطه نزد مدت با ملکم
 ]۴٨.[درآمد یفراماسونر

بود،  دهيشاه محدود گرد یدمحمعل اراتياخت طهيح ت،يمشروط یآنجا که با برقرار از
بساط آنان بود،  دنيبردن مقاومت طرفداران مشروطه و برچ نياز ب شهيو در اند

به خاطر ] ۴٩.[ديمراجعت نما رانيسه تلگراف از اتابک اعظم خواست به ا یط
که  یهنگام] ۵٠.[صورت گرفت اماقد نيبا ا يیها مخالفت رانيحرکت اتابک به ا

پهلو  یها در بندر انزل روس تيبا حما ١٢٨۶ نيفرورد ٣١حامل اتابک در  یکشت
 یانزل یانجمن مل. به سمت تهران شدند یمانع حرکت و یالنيگ نيگرفت مجاهد

نمود که مجلس اجازه حرکت او به تهران را  فيبه تهران کسب تکل یتلگرام یط
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شاه بدون اعتنا به  یهفته بعد از ورود اتابک به تهران، دمحمعل کي] ۵١.[صادر کرد
را رسما به عنوان  یو) ١٣٢۵ االول عيرب ٢٠( ١٢٨۶ بهشتيارد ١٣مجلس در 

 یخوب یاسيس ی از آنجا که اتابک از سابقه. نمود یمعرف رانيا ريوز نخست
از  رانيو مردم ا ونيمل نمود، یبه مجلس نم يیاعتنا زيبرخوردار نبود و شاه ن

سو تالش خود را  کياتابک از . بودند یناراض رانيبازگشت مجددا اتابک به ا
 نيفرقه بت جاديدرصدد ا گريد یمجلس و شاه گذاشت و از سو نيب یآشت یبرا
 نيا یهدف و. و جلب اعتماد آنان نسبت به خود برآمد یمل یمجلس شورا ندگانينما

از خارج با خود همراه  وامکسب  یمجلس را برا رو انهيم ندگانيبود که نما
 ]۵٢.[سازد

 یدر مجلس حاضر شد و ط ،یريوز در همان روز انتصابش به نخست اتابک
به اصول مشروطه  یبنديور کشور و پابر ضرورت جد و جهد در انجام ام ینطق
نمود و  یدولت خوددار یبرا یخاص ی اما از ارائه برنامه. به عمل آورد ديتأک

 :نمود یمعرف ريرا به شرح ز نهيکاب یسپس اعضا
 داخله؛ ريو وز ريوز نخست السلطنه، نياتابک ام. ١
 جنگ؛ ريوز السلطنه، بينا یرزايکامران م. ٢
 خارجه؛ ريه، وزعالءالسلطن یدمحمعل. ٣
 ه؛يمال ريوز ،یخان ناصرالملک همدان ابوالقاسم. ۴
 معارف و علوم؛ ريمخبرالسلطنه، وز خان یقل یمهد. ۵
 تجارت؛ ريوز ون،يرهمايدمحمخان وز رزايم. ۶
 عامه؛ ديفوا ريالملک، وز مهندس نيالد نظام. ٧
 ]۵٣.[هيعدل ريفرمانفرما، وز. ٨

 یبرا رازيش یاهال ی برآمد، ابتدا با خواسته ها یابتدا اتابک درصدد رفع گرفتار در
 یساالرالدوله برادر دمحمعل ی الملک موافقت نمود، سپس جهت دفع فتنه قوام یبرکنار
بر  یرا در اطراف نهاوند شکست داد و اقدامات یو انيو سپاه ديد هيته يیرويشاه، ن

 نيما هنوز از اا. اتخاذ کرد یشورش یو کردها) تقويسم(آقا سمکو  ليضد اسماع
طرفداران مشروطه و مشروعه که در  نيب یريبود که درگ افتهين يیرها ها یگرفتار

دولت او به وجود آورد  یبرا یگرياز شهرها به شدت ادامه داشت مشکل د یبرخ
 داراناتابک بود به دست طرف يیکه سعدالسلطنه حاکم زنجان که پسر دا یا به گونه

 ]۵۴.[ديشهر ترور گرد نينفوذ ا مجتهد با یعل حاج مالقربان
مشاغل حساس  یشاه هم بدون مشورت با اتابک، برخ یبر مشکالت، دمحمعل عالوه
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] ۵۵.[داد یقرار م شيافراد موردنظر خو اريخود دراخت یها نقشه یاجرا یرا برا
شاه توسط مجلس از پست  یعمو و پدرزن دمحمعل رزايم عزل کامران گرياتفاق د

حاضر شدن در مجلس را  رزايم چون کامران. اتابک بود تيوزارت جنگ با رضا
 یبر شدت خصومت دمحمعل رزايم کامران یبرکنار. دانست یخود کسر شأن م یبرا

اما ] ۵۶.[ختيرا نسبت به عملکرد اتابک برانگ یو تيشاه با مجلس افزود و سوء ن
نع شدن به خاطر ما زيمردم شهر تبر اميشاه از موضع اتابک در قبال ق یدلخور

  به تهران بود، که اتابک از خواسته زيشاه از تبر یدمحمعل یها آنها از انتقال سالح
  شاه نسبت به مشروعه تياتابک ازحما نيهمچن. کرد یم یدار جانبزيتبر یاهال

 ]۵٧.[خواهان موافق نبود
مجلس از  ندگانيعدم اعتماد نما یرأ لياتابک به دل ی نهيجنگ کاب ريآنجا که وز از
نشده بود،  یشروع به کار دولت او معرف یهم از ابتدا هيعدل ريار برکنار شد و وزک

 وريشهر ٨ خيمنظور در تار نيبه هم. خود برآمد نهيکاب لياتابک درصدد تکم
و  هيعدل ريبه عنوان وز ملکال عالء یجهت معرف) ١٣٢۶رجب  ٢١( ١٢٨۶

 یسخنان یوطا.جنگ عازم مجلس شدريوز الممالک یخان مستوف حسن رزايم
نمود و دست  ديتأک ینمودن قانون اساس ليقانون و تکم یمفصل، بر ضرورت اجرا

را که خطاب به خود او صادر  نيقوان یازاجرا تيبر حما یشاه مبن یخط دمحمعل
از مشکالت موجود در کشور  ندگانياما نما. رساند ندگانيشده بود به اطالع نما

علت  ،يیگو نمودند و اتابک ضمن پاسخ هير گالحاکم بر شهرها اظها یناامن ژهيو به
آن  بيو تصو نيپس از نوشته شدن قوان«: ديگو یوم کند یآن را نبودن قانون ذکر م

 ی جلسه ی خاتمهپس از] ۵٨.[»خواهدرفت انيمشکالت ازم ی مجلس، همه لهيبه وس
ند، دوست بود گريکديبا  ربازيکه از د یعبدهللا بهبانديمجلس، اتابک به اتفاق س

در داخل مجلس توقف نمودند و سپس قصد خروج از مجلس را نمودند که در  یمدت
فاصله  یاتابک وبهبهان انيم یانهپول ازبهب افتيبه بهانه در يیهنگام گدا نيا

خود را به اتابک رساند و با  یزيعباس آقا صراف تبر نامبه  یناگهان جوان. انداخت
هر سه گلوله به بدن . کرد کياو شل یوکه در دست داشت سه گلوله به س یششلول

در همان  یزيآقا صراف تبر درگذشت، عباس یاتابک خورد و پس از کوتاه زمان
 ]۵٩.[ديروز به قتل رس

به قم منتقل شد اما به علت ترس از واکنش مردم،  یسپار خاک یاتابک برا ی جنازه
آقا صراف،  عباس ی اما جنازه. ديگرد یخوددار یعلن ميمجلس ترح یاز برگزار

پس از اعتراضات . بود دهيدفن گرد یالسلطنه در محل نامعلوم ابتدا به دستور جالل
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تهران دفن  یدر گورستان عموم یخاص فاتياز آن محل خارج و با تشر یمردم
و  نيشرکت نمودند و بهاءالواعظ یفراوان تيجمع یدر مراسم شب هفت و. شد

 نيز اقدامات قاتل دفاع کردند و در اا یسخنان پرشور راديضمن ا نيالمتکلم ملک
  ی القدس گلوله روح ی روزنامه] ۶٠.[آقا داده شد به عباس رانيا یروز لقب منج

 ]۶١.[کرد هيدر روز جنگ خندق تشب) ع(یحضرت عل ربتآقا را به ض عباس
شاه و  یدمحمعل یا عده. علت ترور اتابک گفته شده است ی درباره یمختلف نظرات

او با مشروطه را  یدشمن یا عده. اند اوغلو را ذکر کرده درعمويح گريد یا عده
و انگلستان  هيروس نيترور او را توافق ب یا و عده. اند علت ترور او ذکر کرده

  ]۶٢.[دانند یم
  
  
سايت » )اتابک اعظم(اصغر خان  یعل رزايالسلطان، م نيما«یزند یدمحم عل  
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   دهم فصل
  
  

 مشروطه دوم دوره در نفت و  ايران سياسی اقتصاد
  
اقتصاد سياسی  و موضوع »  بحران مشروطيت در ايران« حسين آباديان درکتاب  

نفت در ايران  را مورد بررسی قرار داده  که بخشی ازآن  پژوهش را در اينجا می 
  :آورم

يط اقتصادی کشور و پی بردن به رقابت های محافل سرمايه برای ريشه يابی شرا
ساالر اروپا و بعدها امريکا برای تسلط بر منابع کشور، پرداختن بيشتر به بحث 
اقتصاد سياسی ايران در دوره دوم مشروطه، يعنی دوره ای که مصادف با رقابت 

به ايران  های عظيم شرکت های سرمايه داری اروپا و امريکا برای صدور سرمايه
همچنين اين بحث مجال الزم را برای تأمل در اين مفهوم به . بود، ضروری است

دست می دهد که چرا بريتانيا از گروههايی از مشروطه طلب های ايرانی حمايت 
می کرد و نيز چه محافلی از سرمايه ساالران بيگانه با تحوالت ايران مرتبط بودند 

پيش از همه بايد يادآور شد در دوره قاجار به دليل  و علت العلل اين ارتباط چه بود؟
هجوم سرمايه خارجی و پيوندهای ناگزير تجار ايرانی با آن، شرايط برای رشد 

                ً                             تجار ايرانی بعضا  در امر کشاورزی سرمايه گذاری . سرمايه داری ملی فراهم نبود
طرفداران  کردند زيرا محصوالتی مثل پنبه، ترياک و امثالهم در بازارهای جهانی

بانک های خارجی و برخی تجار نوظهور ايران، ترجيح می دادند . زيادی داشت
در توليد مواد خام کشاورزی مشارکت کنند؛ همان چيزی که مورد نياز کشورهای 

به تدريج بانک های خارجی با استقراض دولت های ايران که از . خارجی بود
اين مسئله باعث شد . مسلط شدندجنبش تنباکو آغازشد، بر مقدرات مالی ايران 

در طول دوره . تأثيرات اسف انگيزی برای انباشت ابتدايی سرمايه حاصل شود
مشروطه روند تسلط مالی انگليس برايران تشديد وبه دليل بحران های عديده 

 .روند انباشت سرمايه بيشتر درمعرض تهديد قرار گرفت داخلی،
خارجی به ايران بود و اين امر از طريق  امتيازات، عمده ترين راه رخنه سرمايه

ازسويی تجار محلی ماليات های . تحميل نظام کاپيتوالسيون انجام می گرفت
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متعددی می پرداختند، اين امر نه تنها مانع از تشکيل سرمايه ملی می شد، بلکه 
موضوع ديگر عوارض زياد . روند صدور سرمايه را هم به ايران شدت می بخشيد

   ً                                                  مثال  بين انزلی واصفهان شش نوبت راهداری در رشت، قزوين، . دراهداری بو
. تهران، قم، کاشان و اصفهان وجود داشت که همه از مردم ماليات می ستاندند

اما کاالی خارجی از هر . ماليات های ديگری هم به عنوان قپانداری وصول می شد
ن مسئله باعث تحکيم اي. نوع ماليات معاف بود و بی حد واندازه وارد شهرها می شد

سرنوشت محصوالتی مثل پنبه، . تسلط سرمايه و کاالی خارجی بر بازار ايران شد
کتيرا، برنج، پيله ابريشم، ترياک، خشکبار و قالی به تدريج درانحصار شرکت های 

). ١( خارجی قرارگرفت، سرمايه محلی نقش بسيار ناچيزی در صادرات داشت
دوره مشروطه تا اولتيماتوم و پس از آن روندی ميزان رشد اقتصادی ايران در 

اين روند از سالها پيش آغاز . معکوس داشت و به افالس و ورشکستگی منجر شد
  .گرديده بود

 
 رانيا جنوب در انگلستان منافع

  
 یبازار جاديا یبرا طيداران، شرا نيزم طرهياواخر قرن نوزدهم با وجود س در
. شدند یم رتريروند فق نيه بود و دهقانان در اشد ايمه یخارج یگذار هيسرما یبرا

هر روز  رانيدر ا یآن مناسبات پول یو در ازا دنديگرد یخرده پا نابود م ني   ّ مول د
. در حال صعود بود رانيهر روز در ا ااروپ یمال یگارشيال یعني. شد یم تيتقو

 روستا، ضعف یشتيشد، اقتصاد مع یامور تجار از راه واردات کاال اداره م
 یمل هيسرما ليمانع از تشک   ً دا  يشد ،یدار هيسرما ديتول یصنعت و فقدان قالب ها

 یم ديمشکل را تشد نيهم ا یجهان یدار هيدر نظام سرما رانيروند ادغام ا. شد یم
 داتيو تول عيبر صنا یمل هيتمرکز سرما یخارج هيبا وجود رخنه سرما. کرد

بود،  رانيدر بازار ا یجهان یارد هيروند محصول شرکت سرما نيا. بود رممکنيغ
 هيهم زائده و دالل سرما نهايا کنيبودند، ل اديالتجار ز نيمع مثل  رانياگرچه تجار ا

 .بودند یجهان
 جيدر خل یدر بوشهر، تجارت خارج سيانگل وزيبه گزارش بال یطيشرا نيچن در

 یوب مکه به بنادر جن يیمال التجاره ها زانيشد، م یفارس روز به روز بهتر م
  :قابل فهم است ريآمد از آمار ز
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 رهيمال التجاره به ل                رهيالتجاره به ل مال
  ١٨٩٩ سال                        ١٨٩٨ سال
 ۵٢٢/٢٣٠: هندوستان            ۶٣٧/۴٠٢: سيانگل

 ٧٨۶/٩: آلمان                ۶٧۵/٣٣: فرانسه
 ٧١٩/٣ :روس                  ٠٠٩/٨: شياتر

 ١٨: ايتاليا               ٩٣۵/٣۶: یعثمان
٩٢٢/۴۴٨                      ١۶٠/٢٣۴ 
٣۶٩/۵                           ٣۶٩/۵ 
٨٠٨/١۶٠                       ۵٠٠/١ 
١٣٣/٢۴                         ۵١٨/٩١۶  

 ------------------------------------------- 
 ٧۶۴٠۴٢              ٧٢٣٣٠١: جمع

  
شده  رانيوارد بنادر ا ١٨٩٩مال التجاره تجارت که سال  زانيگرفت م جهينت وزيبال

 ديمبلغ با نياز ا. داشته است یترق رهيل ٠۵۶/٧٣گذشته  یاست نسبت به سال مال
از آن واردکنندگان کاالها  هيو بق ديرس یم رانيا یهزار تومان به گمرک ها ٢٣٠

 ) ٢.(بود
تجار  کنيبودند، ل ونديدر پ یجهان یدار هيتجار بزرگ با سرما تيضعو نيا در

آنها خود . کوچک سر و کار داشتند اريبس یکوچک و کسبه خرده پا با تجارت ها
ی محفل مال کيبا  نکهيمگر ا ند،يبزرگ شرکت جو یتوانستند در تجارت ها ینم

به . بود هيسرما تيمنعامل، ا نيامر مهم تر نياز ا ريغ. کردند یبرقرار م ارتباط
 یم یشد و همان را ثروت تلق یفقدان آن مقوله، پول نقد بر هم انباشته م ليدل

ً   که پول صرفا  وس یکردند، درحال و پس انداز  رهيذخ ميمفاه نيب. مبادله است لهي           
شود، اما  یم هيسرما ليمنجر به تشک یعيبپس انداز بطور ط. شد ینم دهيد یتفاوت
ل یاديثروت ز. نبود نيچن رانيدر ا ّ  در دست متمو   یمصرف م یب کنيبود، ل ني          
سال  یبرا کيتار یپول نقد، جواهرات، طال ونقره در سردابه ها یاديمبالغ ز. ماند

خورد و نه  ینه به درد تجارت م نهايا. شد و از انظار پنهان بود یم یها نگهدار
ً اساسا چ نکهيکرد، مثل ا یاز کشور حل م یمشکل  یعلت مخف .وجود ندارد یزي     

 یدولتمردان و حت اي انياطراف ايها  هياز همسا نيبود که متمول نيا هيکردن سرما
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 یشد تا کس ینگه داشته م یها مخف يیعلت دارا نيبه هم. دنديترس یفرزندان خود م
رواج  چه،يها خرج تجمالت، قال يیدارا يیدر جاها ستين هودهيب. نبرد يیاز آن بو

 دايپ هياول حتاجيما یشد که حت یم یو قالب دوز یگلدوز ،ینقره ساز ،یزرگر
. ديگرد یها تلف م هيمسدود بود و سرما هيبه کار انداختن سرما یراه ها. شد ینم

تام داشت و از پانزده تا صد در صد نزول  یرواج ینزولخوار طيشرا نيدر ا
 اتيعمل. حرام است یاسالم نزولخوار عتيحال آنکه در شر ؛شد یگرفته م

 .گرفت یانجام م انيهودي     ً      عمدتا  توسط  یوارنزولخ
 ،یبانک استقراض ،یبانک شاه قياز طر ستميقرن ب یدر ابتدا رانيا یبانک اتيعمل

ازصاحب منصبان  روليچ نيسروالنت. شد یهوتز انجام م یو کمپان گلريز یکمپان
 رانيبا ا سيانگل یومال یهندوستان طرفدار گسترش مناسبات اقتصاد ميمق یسيانگل

 یازدولت هيروس تيبدون رضا رانيشد ا رقرا ی   ً    مثال  وقت. بود یبانک شاه قيازطر
 یو تجار یمال اتيانجام عمل یمسئله ناف نيمعتقدبودند ا یقرض نکند، عده ا گريد

 یاز بانک شاهنشاه ليدل نيبه هم ست،ين یاقتصاد یمؤسسات خصوص قياز طر
من  یساالران خارج هيسرماابزار تسلط  نيمهم تر یبانک شاهنشاه. قرض کردند

به وجود  یتيها بر مقدرات امور کشور بود که متأسفانه هرگز حساس یسيجمله انگل
بود که بر  گانهيمؤسسه ب نيحال آنکه با حق نشر اسکناس در واقع ا اورد،ين

 .کشور چنگ انداخته بود یمقدرات امور اقتصاد
نام  یاريبخت نياز خوان یتعداداز  ديبا رانيدر جنوب ا ايتانيمنافع بر نيمدافع از

ساختن راه اهواز به  شنهادياز مشروطه، پ شيکه پنجاه سال پ یکس نينخست. برد
 یاريخان بخت یو دمحمتق ارديال نيب. بود ارديال نيآست یرا داده بود سر هنر اصفهان

کارون، خرمشهر و  ینواح سيقشون انگل ١٨٧۵در . وجود داشت مانهيصم یدوست
. حادثه همزمان با شورش هندوستان بود نيا. تصرف خود درآوردند اهواز را به

از  یندگيبه نما) Sir George McKenzie(یسال بعد سر جورج مکنز ستيب
 ازيبه بوشهر آمد، اما نتوانست امت) Gray, Paul Co(و پائول یگر یطرف کمپان

 نينشدراموند ولف هم یسرهنر یوقت ١٨٨٨در سال . رديکارون را بگ یرانيکشت
 یدار هياطراف او که در زمره رهبران سرما انيهودي ميپرنس ادوارد هفتم و ت

به  کيکه نزد نچيل ادرانبر. ديرس جهيطرح به نت نيآمد، ا رانيبودند، به ا ايتانيبر
خود را در کارون به  یها یاز کشت یکيکردند،  یم یرانيپنجاه سال در دجله کشت

امکان احداث راه اهواز به  ران،يبه جنوب ا با مسافرت نچيخود ل. آب انداختند
به  نچيبرادران ل نيهم. داد آن را کاروان رو کند شنهادياصفهان را مطالعه کرد و پ
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 یبعدها از جد یخود در بانک شاهنشاه یهمراه با شرکا ديد ميکه خواه یطور
دار جناحها که طرف نياز تندروتر نکهيشدند و طرفه ا رانيمدافعان مشروطه ا نيتر

به  یو به عبارت دنديآنان بودند، گرد یبا محافل تحت رهبر یگسترش روابط اقتصاد
 یبا برخ نچيل طرواب ١٨٩٠در . کردند یاسم مشروطه از منافع خود جانبدار

ً تا  يو نها ديبرقرار گرد یاريبخت یرؤسا آنها ساختن جاده معروف به  یبا همکار   
از آن  یاريبخت یاز رؤسا یبا تعداد اينتايتأمل در مناسبات بر. را آغاز کرد نچيل

 تيبا محافل تندرو مورد حما ليا نيمشروطه رهبران ا انيروست که بعدها در جر
 .) Preece .(دنديرس يیآنان به همگرا

او با . بود سيدر اصفهان مستر پرا سيکنسول انگل یاريگفتگو با مقامات بخت مأمور
انجام داد که آنها نسبت به احداث  یتخان مذاکرا یقل یعل یخان و حاج ارياسفند

پل در  کيشوشتر ابرازعالقه کردند و مشکل عمده را احداث  - جاده اصفهان
در آن  رايتا پل را احداث کنند، ز دبه آنها اعالم مساعدت ش. جاده دانستندريمس

پل  جاديضرورت ا ليبه دل سيپرا. پرداختند یم یشتريب اتيمال ديصورت مردم با
 ). ٣(ديدولت متبوع خود را طلب تيحما یاريبخت دهجا ريدر مس

 ايتانيبر یبود که آنها حاضر بودند خواسته ها نيدر ا یاريبخت نيخوان یبرخ تياهم
بودند تا  یقو یآنها به اندازه کاف. به مورد اجرا گذارند یگونه بحث چيرا بدون ه

ر زمان که انگلستان و تا ه نديبتوانند اصفهان را هر لحظه که اراده کنند تصرف نما
 یاريبخت ليداد و ا یکه در مشروطه رو یامر ند،بخواهد در تصرف خود نگاه دار

کرد  یتهران لشکرکش یبه سو یدولت مرکز نيبا تصرف اصفهان و تمرد از فرام
، .)Sir Mortimer Durand(دوراند مريسر مورت. مشروطه مؤثر بود یايو در اح

 ستند،يکرد آنها به قاجارها وفادار ن یز، خاطرنشان مبعد از لسل ايتانيبر رمختاريوز
 یزندگ یبهبود شهيستاند، اما در اند یم اتيتواند از آنها مال یکه م اشاه تا آنج رايز
 ). ۴(ستين شانيا

 یحمل کاالها یاصفهان و شوشتر برا ريدر مس یکاروان نچ،يبرادران ل شرکت
در نقل و انتقال  یطالعات دست اولخواستند ا یآنها م. خود به راه انداخت یتجار

الزم را با آنها  یها یکنسول اصفهان همکار نهيزم نيدر ا. کاال به دست آورند
گسترش تجارت در  یبرا لتسهو جاديدر مورد ا یانجام داد و اطالعات جامع

    ً                                       علنا  وارد گود نشدند تا مبادا زودتر از موعد  نچيبرادران ل). ۵(آنان گذاشت ارياخت
 .زنديروس ها را برانگ تيحساس

از  یها داده شد، آنها هم به عنوان بهره بردار یاريبه بخت ازياصل امت جهينت در
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خود  کيرا شر شانيدعوت کردند و ا یرا به همکار نچيبرادران ل یخارج هيسرما
بلند شد،  یاعتراض نه از روس ها بلکه از بانک شاه یصدا نينخست. قرار دادند

 ). ۶(فارس را گرفته بود جيجاده تهران به خل ازيتتر ام شيبانک پ رايز
در مارس . در گرفته بود بيعج یرقابت رانيتسلط بر ا یساالران برا هيسرما نيب

به حساب  ازيها صاحب امت یاريمنعقد شد که طبق آن بخت یباالخره قرارداد ١٨٩٨
 اي ازيدگان امتبه دارن نچيل. را به مشارکت دعوت کردند نچيآنها هم برادران ل. آمدند

در  ستيبا ی، بهره آن شش درصد بود و م)٧(پوند قرض داد ۵۵٠٠آنها  وارثان
کاروانسرا  سيبر کارون و تأس یاحداث پل فلز ازيامت. شد یسال مستهلک م ٢۵
ها بدون دستمزد از  یاريبخت. قرار داده شد نچيل ارياستراحت کارگران در اخت یبرا

 .دادند یقرار م نچيل اريدر اخت گانيرا نيکردند و زم یکارگران حفاظت م
 ینبود و عوارض راهدار اتيشد مشمول مال یم یاريکه وارد قلمرو بخت یابزار

در طول  انيرانيموارد از خود ا یکه در برخ ميديد. شد یبار گرفته م کي یسال
وجود اگر در پرداخت قسط  نيبا ا. ديگرد یوصول م اتيشش بار مال یگاه ريمس
دولت ). ٨(رديگ اريرا در اخت یتوانست عوارض راهدار یم نچيافتاد، ل یم قيتعو

نپردازند، خود وجوه  نچياقساط خود را به ل یاريبخت نيهم تعهد کرد اگر خوان رانيا
 ). ٩(ديپرداخت نما نچيکند و به ل یرا جمع آور

را  ايتانيبر قيها و عال استيالسلطنه هند بود، س بيزمان نا نيکرزن که در ا لرد
راه آهن را در منطقه  ايراه  کياو احداث . قرار داد ليو تحل هيمورد تجز رانيدر ا
 نيخوان یدانست و رو یم یها بود، ضرور یاريبخت یکارون که محل اصل یشمال

که  نچيراه ل. بود یاسيمنطقه از نظر س رد يیپا یجا افتنيهدف او . کرد یحساب م
 یدارا ثيح نيداد، از ا یگسترش م رانيا را با مرکز ايتاني      ً         منحصرا  تجارت بر

کرد و  یم ديها و اعراب تأک یاريبخت نيادامه نفود ب استيکرزن به س. بود تياهم
 رمختاريدوراند وز. نمود کيحس رقابت آنها را تحر دينبا نهيزم نيگفت در ا یم
 ليتشک یسينظر افسران انگل ريز یمحل رياز عشا یکيچر یقوا ديمعتقد بود با مه

شود که کرزن  سيکارون تأس یدر حوال یکنسولگر کيکرد  یم شنهادياو پ. گردد
به دنبال . شد ميدر منطقه تحک ايتانيشکل نفوذ بر نيبه ا). ١٠(هم با آن موافق بود

گرفته شد، در  یدارس ازيامت ١٩٠١، به سال ١٨٩٨در  نچيقرارداد احداث جاده ل
       ً           ها رسما  از خزعل و  یسيبعد انگل چهار سال. کرد یم یشرويفارس پ جيمنطقه خل

حفاظت  نهيدر زم یقراردادی کردند و قبل از جنگ اول جهان تيها حما یاريبخت
آرام آرام از  سيانگل بيترت نيبه ا. امضا شد یاريبا سران بخت ینفت یها دانياز م



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٢                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 یشرويفارس پ جيدار خود، در منطقه خل هيو محافل سرما یتجار یشرکتها قيطر
 .کرد یم
خود قرار داده  یتيچتر حما ريرا ز یاريبخت نيخوان یها، برخ یسيانگل گرچها

کنسول روس در  ژايو دمحمحسن خان سپهدار با داب ارخاني     ً      مشخصا  اسفند کنيبودند، ل
 یبرا یکرد معضالت یم دايادامه پ یدوست نياگر ا. داشتند یاصفهان، روابط خوب

به منظور  یمال یکمک ها یبرا سيراپ شنهاديپ. آمد یم شياصفهان پ - جاده اهواز
دولت  اميا نيدر ا. صورت گرفت ليدل نيجاده به هم رياحداث کاروانسرا در مس

 استيو س ینيمحافظه کار در لندن قدرت را در دست داشت، با توجه به جهان ب
 نيبعد از دوراند به ا سيانگل رمختاريوز نگيآنها سرچارلزهارد یمنطقه ا یها
 رانيحکومت ا یشد تا اگر روز کينزد شتريها ب یاريبه بخت ديبا که ديرس جهينت

استقالل آنها  یبرا یامکانات ضرور د،يگرد» منقرض«سلسله قاجار  ايشد  یمتالش
). ١١(مقابله کرد یوجود داشته باشد و بتوان با نفوذ دولت مرکز هيدر برابر روس

 رانيدر ا متکوضدح یحرکت نيشود که کوچکتر یمطرح م یزمان دگاهيد نيا
 .نبود یحداقل علن ايشد و  یمشاهده نم

   ً مثال  . انجام گرفت ايتانيمنافع بر یهم در راستا یگريد یاقدامات اساس نهاياز ا ريغ
 یبرا یشده ا تيدر تهران عناصر ترب سيدر سفارت انگل دياعتقاد داشت با روليچ

 »وصمخص یکارها«وجود داشته باشد تا  یوکنسولگر یگر یمنش یسمت ها
)Special Works( گسترش شبکه  وا. انجام دهند و از آنها گزارش خواسته شود

 یبا روس ها م یسيرقابت تجار انگل یبرا لهيوس نيرا عمده تر رانيا یراهها
از . فارس بود جياو خل ديمنطقه از د یو اقتصاد یاسيس اتيدانست، مرکز عمل

. شد یم هيته یمتيق یذ يیايفاطالعات جغرا یشناس نيبه بهانه مطالعات زم یطرف
حدود خوزستان بود،  ديسرگرم تحد هونکه مک ما یهنگام ١٩٠٣   ً        مثال  در سال 

در واشنگتن، سرگرم  یاز طرف مؤسسه کارنگ نگتونيبه نام السورث هانت یفرد
و موضوعات  يیايآر نژاد هياول خيبود که تار نيمقصود ا. بود ستانيدر س یقاتيتحق

خزر هم تبحر  یترکستان و ماورا خياو درمباحث تار. درا کشف کن یگريمهم د
. دانست یرا م یمرکز یايقسمت اعظم آس یعيطب یايو جغراف خيداشت و تار

آب، اعتقاد  یميآثار سطح قد زيون یميقد یزارها گيسواحل ر یاز رو نگتونيهانت
 خيمنطقه  نيدر ا یاست و زمان یمياقل راتييجه تغيسطح آب نت راتييکرد تغ دايپ

ها دفاع از هندوستان در  یسيوجهه همت انگل نيمهمتر. بندان وجود داشته است
 یسيدخالت انگل یبهانه را برا نيبهتر تيمشروط. بود هيمثل روس یبرابر دشمنان
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 صامصم نيماجرا از آنجا آغاز شد که ب. ساخت ايمنظور مه نيا یها در کشور برا
صمصام . داد یمسلحانه رو یريدرگ ،یاريبخت لخانانيالسلطنه و شهاب السلطنه ا

اکتشاف نفت را ترک کنند و سپس  یها محدوده ها یاريالسلطنه دستور داد بخت
تماس گرفتند و نسبت به  سيرا نگياسپر سيانگل رمختاريدعوا با وز نيطرف
با  یاريبخت نيرقابت خوان ازاتبه مو. هشدار دادند ايتانيمنافع بر هيعل داتيتهد

 ليدل نيبه هم. کرد داياکتشاف نفت شدت پ یدرحوزه ها یراهزن سرقت و گر،يکدي
سرباز از هنگ هجدهم  ستي، ب١٩٠٧حدود، در نوامبر  نيو به منظور حفاظت از ا

 یحفاظت از کنسولگر ی     ً    ظاهرا  برا لسون،يآرنولد و یدار در بنگال به فرمانده زهين
به خوزستان اعزام  یحفاظت از محدوده اکتشافات نفت یبرا قتيحق در یاهواز ول

 .شدند
در مورد  سيروس و انگل ١٩٠٧تا بعد از قرارداد اوت  یاريسران بخت اختالف

و زمستان آن سال  زيياختالفات در پا نيادامه داشت، ا رانيمناطق نفوذ در ا نييتع
طرف واقع شده بود و قدرت  یدر نقطه ب یاريخوزستان و قلمرو بخت. اوج گرفت

. خود را در آن حدود روشن سازند تيوضع ديجد یقاد قراردادخواستند با انع یها م
کرده  ليو تحص ١٨٨۴متولد  لسونيو. درآنجا داشتند یاديهر دو منافع ز رايز

شد و در طول  سيوارد ارتش انگل یسالگ ١٩او در . دانشگاه سن هرست بود
ود دولت خ ندهينما ١٩١۴در . انجام داد رانيدر ا یمهم یها تيخدمت خود مأمور

در  سيانگل یاسيس ندهينما ١٩١٨بود، در  یران و عثمانيا یسرحد ونيسيدر کم
 رانيو ا سيشرکت نفت انگل رانيبه مدت ده سال از مد ١٩٢١فارس و از  جيخل

 ). ١٢(بود
 

 سيانگل یاقتصاد تيموقع و تيمشروط
  

 نيدر ا یسيها تجار انگل یها و ناامن یراهزن یبرخ ليدوره مشروطه به دل در
تا  رنديرا بگ - مشروطه خواهان ايطرفداران شاه  - بودند که جانب کدام دسته شهيندا

توانند  ینم یاز اشخاص به خوب یهنوز بعض رايز«دچار زحمت نشوند،  ندهيدر آ
از  کيکدام بينص یروزيدسته و پ مبا کدا تيموفق هيکه درآت ندينما ینيب شيپ

 )١٣. (»باشد یم نيطرف
باز گردد و به  رانيخواست به ا یم رانيراعظم اسبق االسلطان صد نيام یوقت

 ريرکبيبا گاسچن سف نيدر و رد،ي             ً         قدرت را مجددا  به دست گ شاهيفرمان دمحمعل
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 ايآ رديرا بپذ یاگر پست صدراعظم دياو پرس. مالقات کرد شيدر اتر سيانگل
او  به یآن کشور وام دولت ايآ نکهيا یعنينه؟  ايکمک خواهد کرد  یبه و سيانگل

 ديبرقرار کند؟ پاسخ شن تيو امن رديکند تا جلو هرج و مرج را بگ یپرداخت م
و موافقت  هيروس یبراساس روش وزارت خارجه دولت متبوعش، بدون همکار

از  یها از طرفدار یسيمنظور انگل. ستياز دست آنها ساخته ن یکار رانيمجلس ا
 استيها همزمان دو س یسيلانگ. بود سيانگل تجار یمال تيحفظ امن رانيمشروطه ا

 هيبا مشارکت روس رانيپرداخت وام به ا براليدولت ل استيس. کردند یم بيرا تعق
داشت تا مشروطه  تياهم شتريها ب یسيانگل یتزار برا تيجلب رضا نيبود، بنابرا
 ). ١۴(رانيخواهان ا

اد باالخص درباره قرارد رانيدر ا سياعتقاد داشت منافع انگل سيآن طرف را از
انجام  »یاسيکامل س تيحما«خواهد شد که از آن قراردادها  نيتأم یهنگام ،یدارس

 نيشد در ا یاداره م یسيداران انگل هيسرما هيخطوط تلگراف که با سرما. رديگ
 یاتيو ح یاساس تياهم یسينگلا یها هيسرما یکه برا یگرينکته د. زمره بود
ضرب سکه توسط بانک  یراازانحصارورود نقره ب ديبود که با نيداشت، ا
موضوع،  نيا رايشد؛ ز یم یريکه ازچند سال قبل تقاضاشده بود، جلوگ یاستقراض

در دوره ). ١۵(کرد یارزش م یچاپ اسکناس را ب یبرا یانحصاربانک شاهنشاه
 .کار انجام گرفت نيون دمکرات بود که سرانجام ايفراکس تيمجلس دوم با حما

 هيدر رقابت با روس ران،يخود را در ا یاقتصاد اتيها ح یسيانگل گريطرف د از
 ستانيدر س یخواست شعب بانک استقراض ینم برالي   ً       مثال  دولت ل. کردند یم یمعن
 یاگر شعب بانک استقراض. ضرر داشت تا منفعت شتريکارب نيارايگردد، ز ليتعط

. ديگرد یم ليهم تعط هيروس ذدر منطقه نفو یشد، شعب بانک شاهنشاه یمنحل م
با  ايتانيبر کنيخود بود، ل یجنگ نيبر ماش یمتک شتريب هيامر واضح بود، روس ليدل

شعب بانک روس در . راند یرا قدم به قدم عقب م فياتکا بر اقتصاد و تجارت حر
رقابت کند،  یسيانگل فيتوانست با حر ینداشت و نم یتياهم ايتانيمنطقه نفود بر

 یباالخص در رشت ابزار مال هيوسدر منطقه نفوذ ر یشاهنشاه بانکحال آنکه 
در آنجا  نکهيا ژهيبود، به و هيروس ینفوذ اقتصاد مياز تحک یريجلوگ یبرا یمناسب

در  یبانک شاه یرانيا ندگانينما. کرد یم یبانيپشت ايتانيخاندان آل امشه از منافع بر
 يیکه بهاخان ابتهاج الملک بود  ميابراهاز آنها  یکي.         ً                  رشت کامال  مورد اعتماد بودند
بر مال شده  هيقض نيراز ا دياکنون شا. ها کشته شد یبود و بعدها در شورش جنگل

ً قا  يدق یعنيو اصفهان  سيمشروطه خواهان درست از انگل یباشد که چرا اردو    
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 ايتانيبر یاز منافع اقتصاد یاريرهبران بخت یکه خاندان آل امشه و برخ ینقاط
 .کردند به حرکت درآمدند یم تيحما

با  ري، مغا)١۶(ديآن مطرح گرد سيتأس حهيهم که در دوره مجلس اول ال یمل نکبا
 انياز پارس انيو جهان انيديآن مثل جمش ادگذارانيبن رايز. ها نبود یسيمنافع انگل

از آن مهم تر . بود یتيفرامل یها هيبا سرما ونديآنان در پ یها هيهند بودند و سرما
 عيصن. رقابت کنند ینبود که بتوانند با بانک شاه یآنها به اندازه ا هيسرما نکهيا

 یآلمان هيخواست با سرما یمجلس اول را برعهده داشت، م استير یالدوله که مدت
 نياز ا یگريد یآلمان ها در جا هيکند، منظور از سرما سيرا تأس رانيا یبانک مل

. یتيفرامل یشرکت ها یها هيدفتر طرح شده که عبارت است از همان سرما
نظر داشت خاطرنشان کرد اگر آلمان ها  ريتحوالت را ز نيروس که ا رمختاريوز

او . به دست آورند رانيدر ا یازاتيکار شدند، خواهند خواست امت نيموفق به ا
. بدهند رانيبانک به ا سيتأس یالزم را برا هيسرما سيکرد روس و انگل شنهاديپ

اما  کرد؛ دييروس را تأ رمختارياظهارات وز رانيدر ا یبانک شاهنشاه رعامليمد
در انحصار بانک  رانيا یفلز ريذخا. در لندن گرفته شود ديبا ماتيگفت تصم

 رد،يقرار گ یبانک مل اريدر اخت ريذخا نياگر بنا بود ا. زيبود و البته ناچ یشاهنشاه
منتشر  یاسکناس فقط توسط بانک شاه نکهيتوانست با توجه به ا یبانک مزبور م

 ). ١٧(سازد واردبه آن  یهنگفت یها انيشد، ز یم
به دولت  یکرد، نامه ا یم یندگيدولت متبوع خود را نما یرسم استيکه س سيرا
 یرا با حقوق بانک شاهنشاه یبانک مل لينامه تشک نييمواد آ ینوشت و برخ رانيا

کرد اگر  ديرا تهد یمجلس، و سيالدوله رئ عياو در مالقات با صن. دانست ريمغا
الدوله  عيصن. خواهد داشت یرا در پ سيانگل یتينارضا ابد،يمزبور ادامه روند 
 یضرب سکه مخالفت کرده است و به جا یبا حق انحصار رانيداد دولت ا حيتوض

الدوله  عيامر هم صن نياز بابت هم سياما را. آن اجازه داده تا دولت نقره وارد کند
او از مسئله . انجام گرفت هيالم ريدر حق وز زين داتيتهد نيهم. کرد ديرا تهد
بود  ليو موعد آن پنجم آور رهيهزار ل ٢۶که  یوام بانک شاهنشاه بهره ديسررس

 خيکشور تار یوضع بد مال ليها تقاضا کرده بودند به دل یرانيا. استفاده کرد
 نياطالع داد با ا هيمال ريبه عالءالسلطنه وز سيرا. پرداخت عقب انداخته شود

 یرفتار بهتر سيدولت انگل بردر برا ديهم با رانياما دولت ا ست،ين مخالف شنهاديپ
خواهد زد و  یکرد دست به اقدامات ديتهد گريبار د سيچند هفته بعد را. داشته باشد

داد  یموضوع نشان م نيا). ١٨(قرار خواهد گرفت یبد تيدر موقع رانيدولت ا
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. مسلط است رانيمردم ا یو اقتصاد یاسيبر سرنوشت س هيروس یبا همراه ايتانيبر
مستقل  یو اقتصاد یاسي           ً         شد که ظاهرا  از نظر س یشناخته م یکشورآن زمان  رانيا

 یبرا یو راه) ١٩(گرفتار بود یاسيو س یاقتصاد یوابستگ یدر دام ها کنيبود، ل
 یبخش خصوص نيب ديشد یرقابت. رو نداشت شيموجود پ تيبرون رفت از وضع

 یو دولت آن کشور درگرفته بود و بهانه هر دو برا ايتانيبر یمال یدار هيسرما
 .مسئله مشروطه بود رانيتسلط بر مقدرات امور ا

ً         علنا  به مشروط يیاروپا یشرکت ها یزمان برخ نيا . کردند یکمک م رانيا تي    
) Woenchouse Co(ونکهاوس و شرکا یکمپان سيلنگه مستر براون رئ بندردر

که از مشروطه  یبه انجمن یکند، مبلغ یرد مکه وا یوعده داد بابت هر محموله ا
 ندهينما دالسلطنهيانجمن سد نيبرجسته ا یاز اعضا یکي. کرد، بپردازد یم تيحما

تا حوالجات  دکرده بو یهند در عدن هماهنگ یبراون با بانک مل. روس بود یکنسول
 یبا امپراتور یشرکت خصوص کي ونديپ. و پرداخت کند افتيو بروات را در

 یدوره به چشم م نياست که در سراسر ا یآن از مشروطه امر تيهند و حما یمال
با  یظاهر يیهمسو رغميهم عل سيدولت انگل. تنها نمونه نبود نيخورد و البته ا

را، عدم استفاده از  رانيوام به ا اخت، شرط پرد١٩٠٧قرارداد  انيدر جر هيروس
 یانجام م یبه گونه ا ديباپرداخت آن  یکرد؛ حت یمشروطه ذکر م انيجر هيآن عل

 یم حيترج سيوصف دولت انگل نيبا ا. جنبش باشد نياز ا تيحما ريشد که در مس
 یکه استفاده کنندگان از آن م ليدل ني، به ا)٢٠(قرار ندهد رانيا اريدر اخت یداد وام

 نيچن سيدولت انگل نکهيعلت ا. باشند و نه مشروطه طلبان انيتوانستند دربار
 .بود شاهيمجدد دمحمعل افتنياز قدرت  ميبود، ب گرفته یموضع

 انيتوانست حقوق سپاه ینم یمجلس را منحل کرده بود و حت شاهيحال دمحمعل نيا در
 رالسلطنهيمش. داشت انيزد و خورد جر زيکه در تبر یکند؛ در حال نيخود را تأم

م وا افتيدر یشاه را برا یکرد جواهرات شخص یم شنهاديپ زويصدراعظم به ب
ها که قصد نداشتند به  یسيانگل. شد یمگرفته ن یا جهيقرار دهد، اما باز هم نت قهيوث

 یکه ممکن بود راه پرداخت آن را دشوار م يیوام دهند، تا آنجا رالسلطنهيدولت مش
 یشاه هم وعده انتخابات م). ٢١(تنها راه گرفتن پول، برگشت مشروطه بود. کردند

داد  ورالدوله دست نيع ران،ياز پرداخت وام به ا نيدولت امتناع ليباالخره به دل. داد
دستور داده شد  سيسفارت انگل یدر برابر از سو. ضبط شود یاموال بانک شاه

که  ١٩٠٩کش و قوس مزبور تا سال ). ٢٢(گردد فيالدوله در تهران توق نيخانه ع
ماجرا  نياز ااما قبل . تهران را اشغال کردند ادامه داشت الن،يو گ یاريبخت یاردو
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 ديخر یبرا چارديبه نام ر سيتبعه انگل کيخان و  یکتابچ آنتوان ديخبر رس
 یخان از عوامل اصل یکتابچ. مشغول مذاکره هستند یسر یجواهرات شاه به شکل
 یمؤسسه جواهرفروش یبرا نکيگفتند ا یم یبودوعده ا یانعقاد قرارداد دارس

 یشاهنشاه یق بانک هايتهران جز ازطر هانتقال پول ب. کنديدرفرانسه کارم هيکارت
 ايخان  یانتقال پول به حواله کتابچ یبرا یبانک شاه. بود رممکنيغ یاستقراض اي

 یبانک استقراض. کرد که مانع ازانجام معامله شد یمطالبه م یدوستش نرخ گزاف
 ). ٢٣(گرفت شيرا در پ یهم روش مشابه

. شد سيتأس رانيو ا سيانگلگزارش شرکت نفت  نيچهار روز بعد از ا درست
پوند به سه تن صاحبان  ٢۵٠/٣٨٠روز بعد، . پوند بود ونيليشرکت دو م هيسرما

ها و شرکت بهره  یاريو بخت یدارس ازيحقوق امت هيداده شد و در برابر کل ازيامت
هزار سهم متعلق به شاه  پنجاه. ديواگذار گرد سيدالتأسيبه شرکت جد هياول یبردار

آنها توسط شرکت  هيمشروطه کل ديکه بعد از فتح تهران و تجد بود شيو وزرا
خان  رزانصرهللايالسلطان صدراعظم مقتول، م نياز شاه، ام ريغ. ديگرد یداريخر
ورثه . در شرکت داشتند یسهام) نظام نيمي( یو مهندس الممالک غفار رالدولهيمش

کار را کرد؛  نيمهم ه یغفار. اتابک بعد از قتل او سهامش را به شرکت فروختند
 انينصرهللا خان تا پا رزايمؤتمن الملک فرزندان م نيو حس رالدولهياما حسن مش

و  سيشرکت نفت انگل سيدو ماه بعد از تأس). ٢۴(عمر از سهام خود استفاده کردند
به  سياسعد که از پار رموقع سردا نيدر ا. بود که حمله به تهران انجام گرفت رانيا
 یسيانگل تيفعال. نمود افتياز او در یخزعل مالقات کرد و وام آمده بود با رانيا

. داد جهيگونه نت نيها ا یاريخزعل و بخت نيها در خوزستان و مصالحه دادن ب
پرداخت شده بود؛  رانيو ا سياست وام مزبور از طرف شرکت نفت انگل یهيبد

رار بود ق. گذشت ینم یاديمدت ز زين یارينفت بخت تشرک سياز تأس نکهيضمن ا
مبلغ از طرف انجمن سعادت  نيا). ٢۵(هم از استانبول برسد گريهزار تومان د یس

در  ميدان یاما م ست؛يآن بر ما مشخص ن یشد که روابط مال یاستانبول پرداخت م
 ازاو . کرده بود یعيوس یگذار هيسرما یسر ارنست کاسل در عثمان اميا نيهم

 . بود یاطراف و یهوديساالران  هيه سرماادوارد هفتم و گرو کانيمحشوران و نزد
به  یمبرم ازيدولت سپهدار ن. ادامه داشت یاز فتح تهران باز هم مشکالت مال بعد

. او قرار دهد اريدر اخت یخواسته شده بود مبلغ یپول داشت و از بانک شاهنشاه
به رهن گذاشته شد ) ونهيل یکرد( سيدر نزد بانک اعتبارات پار یجواهرات سلطنت

شد، فقط صد هزار تومان  یزده م نيآنها پانصد هزار تومان تخم متيق کهيو در حال
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 دييرا تأ هيقض نيا یبانک شاه رعامليمد نکهيشگفت ا. قرض دادند رانيبه دولت ا
 یاداره کننده مشروطه که اکثر آنها تندرو بودند، وام رهيمد أتيکرد به ه هيو توص

خان نواب بود، که برادرش  ینقليحس رهيدم أتيه یرهبر فکر). ٢۶(پرداخت گردد
در بوشهر طرفداران مشروطه ). ٢٧(شاغل بود سيخان در سفارت انگل یاسقلعب

 یتعرفه گمرک ینوع یخارج یکه شهر را به تصرف در آورده بودند بر کاالها
از  يیبو«خطاب کند که  یآنها را کسان لسونيباعث شد تا و هيقض نيا. وضع کردند

را  یسيانگل یرفت کاالها یآن م ميب رايز ،»دهيبه مشامشان نرس تيفرهنگ و مدن
که کاکس از نقطه  ستين ديصورت بع نيدر ا«که در مغازه ها بود غارت کنند و 

ً          که موقتا  با اعزام  دينظر اعاده نظم و آرامش از حکومت هندوستان تقاضا نما         
 . »)٢٨(آشوب و کشمکش خاتمه دهند نيبه ا ینظام یروين

 تيفارس معتقد بود مشروط جيدر خل سيحکومت هند انگل ندهيکاکس نما یسپر سر
شرکت نفت را  یکارها شرفتيشود و پ یم تي      ً                  احتماال  باعث اختالل در امن رانيا

که مأمور حفاظت از  یهند یدستور داد سربازها ليدل نيبه هم. اندازد یم ريبه تأخ
 پلماتيدر اعتراض به روش دلسون يو. بودند به هند مراجعت نکنند ینفت نياديم

 : کردند، نوشت یم یکشورش در تهران که از مشروطه جانبدار یها
که در جنوب انجام  یدر طهران با کسان سيانگل یاسيس نيمأمور ديعقا متأسفانه

که در طهران همواره به  یانيآقا نيا ايکنند فرسنگ ها فاصله دارد و گو یم فهيوظ
گذارند متوجه  یبه سر م لندريو کاله س دهيک پوشفرانسه، فرا استمدارانيروش س

 نيخورد و آنها به عبث از ا ینم کتممل نيبه درد ا یپارلمان ميکه رژ ستندين
 ). ٢٩(کنند یم یطرفدار موضوع

که در هندوستان، جنوب  مزيخبرنگار مخصوص تا زريفر ديويد ١٩١٠سال  لياوا
 اتيداشته و صاحب تجرب تيمورمأ انهيم یايآس یها نيو اکثر سرزم نيچ قا،يآفر
 تيشخص« کياو را  لسونيو. کرد دنيخوزستان د ینفت نياديبود از م یاديز

 رانين بود تا در ايهدف حکومت هند ا اميا نيدر ا. کرد یم فيتوص» )٣٠(بزرگ
و در صورت عدم  ديايبر سر کار ب رومنديمقتدر و ن یحکومت با تمام معن کي«

 ايتانيدولت بر طرهي          ً             مملکت کامال  تحت نفوذ و س نيا امکان، الاقل مشرق و مغرب
  ديکه در دوره رضاخان جامه عمل پوش یامر. »)٣١(بوده باشد
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 هندوستان یتيامن کمربند رانيا

  
                       ً از شمال و شمال شرق کامال   ايماليهندوستان به واسطه سلسله جبال ه عيوس کشور

بلوچستان متصل است  زيو ن ريشمال غرب به افغانستان و کشم هيامن است، از ناح
 یدشتها نيهمچن. شده است یبار به اعماق هند لشکرکش نيچند ینواح نيکه از ا

سلطان  ،یاسکندر مقدون. کرد یم ايورود به هند مه یبرا یمکران راه مناسب عيوس
معبر به  نيبودند که از ا یلنگ و نادرشاه در زمره افراد موريت ،یمحمود غزنو

خواست  یم سيقرن نوزدهم به بعد دولت انگل لياوا یاز سال ها. دهندوستان تاختن
 یتعرضات احتمال یدهد تا جلو ليدست نشانده تشک یدر مناطق مزبور، دولت ها

در دوره  رانيا یاسياوضاع س یاصل یو معما ديمسئله کل نيهم. رديبگبه هند را 
 . شاه به بعد است یسلطنت فتحعل

 یبالطبع کمپان. بر مقدرات امور هندوستان حاکم بود یهند شرق یدوره کمپان نيا در
 یها زهيانگ نيبود و هم ی              ً     داشتند که کامال  تجار یقيعال رانيو مقامات آن در ا

 نيبه مرور زمان ا. کرد یم هيتوج زيرا ن رانيجهت مداخله در امور ا یاسيس
دشمن  راه ورود رنديدر هند ناگز دخو یها هيحفظ سرما یگروه متوجه شدند برا

 دروازهدر  رانيا. نديها و روس ها بودند، مسدود نما ی           ً       را که عمدتا  فرانسو یخارج
سر و کار داشتند،  یکه در کلکته و لندن با مسائل کمپان یهند درچشم کسان یغرب
 یاليهم به نوبه خود نسبت به است هيفرانسه و روس. کرد دايپ یدالوصفيزا تياهم
قرن نوزدهم  ليباعث شد ازحدود اوا نيادند، وهمبر هند واکنش نشان د ايتانيبر

از  ريغ ايتانيهدف بر. آن روزگار گردد یانجه یعرصه کشاکش قدرت ها رانيا
حفظ  رانيا یارض تيبود که استقالل و تمام نيخود،ا یاز امکانات بازرگان انتيص

آن  یتورو قلمرو امپرا ايتانيدفاع از منافع بر یبرا یاتيح یمهم را عامل نيگردد و ا
 نيماش برتوانست در برا ینم ايتانيبود؛ بر زيچ کيعلت امر فقط ). ٣١(دانست یم

را  انهيم یايدستور حمالت مداوم به قفقاز و آس شيکه ژنرال ها هيروس یجنگ
در ارکان  یکردند مقاومت کند؛ اگرنه به محض احساس ضعف و سست یصادر م

به منزله  هيسرما یدر نظام جهان رانيدر ادغام نمودن ا یلحظه ا یدستگاه تزار، حت
 .که در دوره مشروطه انجام شد ینکردند، کار یکوتاه ايتانيبر یتيکمربند امن

تلگراف هند  یشعبه ها: افتي شيافزا رانيدر ا ايتانيبر یمنافع تجار ام،يمرور ا به
شده بود،  دهيکش ديگلد اسم کيبه نام سر فردر یهودي کي یو اروپا که با مساع
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ً           که سهام داران آن عمدتا  خانواده ها ینک شاهنشاهبا ساسون و شرودر  یهودي ی                      
 سيآن را داشت؛ شرکت نفت انگل ازيامت نچيفارس که ل جيخل يیايبودند؛ تجارت در

و هند  ايتانيبر یمؤسسات مختلف بازرگان ران؛يراه آهن ا یکايسند ازيامت ران؛يو ا
. بودند قيمنافع و عال نيبزرگ وکوچک درزمره ا یاز شرکت ها یريو کث
گذاشت آن کشور خود را از  ینم سيانگل یشرق یامپراتور تيمسئله امن نيبنابرا

 ريماند، از شمال ز یتنها م رانياگر ا. گذرد برکنار نگه دارد یم رانيآنچه در ا
 یعنيتا آخر دوره قاجار دنبال شد،  استيس نيا. گرفت یقرار م هيفشار روس

به صورت  رانيا یارض تيافع خود را درحفظ استقالل و تماممن نيمهم تر سيانگل
 یمنافع اقتصاد نکهيگذشته ازا د؛يد یاش درهند م یامپراتور یبرا یمحافظ

 ) ٣٢.(شد یم تياز آنها حما ديوجود داشت که با رانيدر ا یميعظ
 یسالهاشاه تا  نيو ازدوره ناصرالد یرسم رياز آغاز دوره قاجار به شکل غ حداقل

فرستاده  رانيبه ا یاسيس تيمأمور یهند برا ميمق انينظام یبه شکل رسم ،یبعد
. بود رانيهند به ا یکيو نزد یتجار شتريب قياز عال یناش هيقض نيا. شدند یم

 یبودند که در صورت ضرورت م یهند شرق یدر خدمت کمپان شتريافراد جوان ب
هنوز  ام،يدر آن ا. شور را بشناسندک نياز قبل ا نکهيا ايباشند  ميمق رانيتوانستند در ا

 یمقامات کمپان شتريدانستند، پس ب یم یاز مردم هندوستان زبان فارس یاديبخش ز
سفارت  یاعضا شتريب. آموخته بودند یخدمت خود آن زبان را تا حد ليدر اوا

 انيدرتهران م سيشدند واداره سفارت انگل یدر تهران ازهند اعزام م ايتانيبر
در سال . در کلکته در نوسان بود یهند شرق یخارجه در لندن و کمپانوزرات امور 

درتهران برعهده وزارت  سينخست قرن نوزدهم نظارت برسفارت انگل یها
را  رانيمقامات وزارت خارجه روابط باا کنيل. امورخارجه آن کشوربود

ً   نسبتا  آس یموضوع  یها أتيه تيگرفته شد مسئول ميپس تصم. دانستند یم يیاي     
 ). ٣٣(تهران به حکومت هند واگذار شود یاسيس

 کنيحفظ منافع خود در هند بود، ل یبرا هيدر کنار آمدن با روس سينفع انگل اگرچه
 نيکشور بسته به رقابت دولت تياعتقاد داشتند استقالل و موجود انيرانياز ا یاريبس

با هم  یروزدو قدرت قرار گرفته است، اگر آنها  نيا نيب رانياز آنجا که ا. است
 ). ٣۴(خواهد شد انيرانيمتوجه ا انشيز ند،يکنار آ

مسائل نحوه فراهم  نياز مهم تر یکيشاه به اروپا،  نيمسافرت مظفرالد نيدوم در
سفر  نيشاه را در ا یمال اجاتيحکومت هندوستان آماده بود احت. آوردن پول بود

وجه را به موقع به  نياعجله داشت تا  یليالسلطنه هم خ بيبپردازد و لرد کرزن نا
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ً تا  يهندوستان که مقرش در لندن بود، نها یاسيس یاما شورا. شاه برساند امر  نيبا ا   
 یقرضه ا مانيپ نيبا مفاد آخر ريوام مغا یبود که اعطا نيا ليدل. کرد یمخالفت م
حق نداشت از  رانيا مانيطبق آن پ. منعقد شده بود هيو روس رانيا نيبود که ب

 دمعتق نگياما هارد. وام اخذ کند هيروس یقبل بياطالع و تصو یب گر،يد یکشور
 یمال یها استيگذاشت روس ها بر س دينهاد و نبا یوقع مانيپ نيبه مفاد ا ديبود نبا

 .حاکم شوند رانيا
روس ها وجود  یآت يیبهانه جو یبرا یزيدستاو نکهيحل ساده بود؛ بدون ا راه

 یاما به بانک شاهنشاه د؛يکش یاز مسئله کنار مخود را  ديبا ايتانيداشته باشد، بر
بانک در  نيا. پرداخت شود یررسميکرد تا وام موردنظر به شکل غ یاشاره م
 یمؤسسه خصوص کيو  نداشتبا دولت انگلستان  یگونه ارتباط رسم چيظاهر ه

و به اشاره دولت  ايتانيداران بر هياست وام از طرف سرما یهيبد. شد یمحسوب م
فعال  رانيآن مؤسسه در ا نکهينظر به ا. گرفت یشاه قرار م اريدر اخت آن کشور

پس اخذ وام از . ستينگر یبانک خارج کيبه آن به چشم ) ٣۵(شد ی         ً   بود، ابدا  نم
وام از دو محل معتبر  قهيوث. کرد ینم دايپ یتعارض هيروس اآن با روح قرارداد ب

: بود و دوم یارات دولتخزر که جزو انحص یايدر التيمحصوالت ش: نخست. بود
 ديگمرک ها از عوا نيا یدرآمدها. رانيفارس و بنادر جنوب ا یدرآمد گمرک ها

 سيانگل ١٩٠٠         ً                      که منحصرا  به بازپرداخت وام سال  رانيا یداخل یگمرک ها ريسا
 .بود یاختصاص داشت، مستثن

    ً    بعدا  به  هياول هيسرما. بود سيانگل رهيل ونيليچهار م یبانک شاه هيمجاز اول هيسرما
و به ششصد و پنجاه هزار  افتيارز، کاهش  متينقره و باال رفتن ق یعلت تنزل بها

امور . بانک نکاست یو معامالت یاز اعتبار مال هيکاهش سرما نياما ا. ديرس رهيل
 نويمستر راب یعنيو کاردان  قيال اريبس یريبانک تحت نظر مد یو مال یتجار

او نه تنها . نگه داشت یعال یانک را درسطححسن شهرت بنويراب. شد یاداره م
 یگمرک ها رکليکرد، بلکه با نوز مد یرا فراهم م یرانيخاطر تجارا تيرضا

 شرفتيامر در پ نيکرده بود که هم دايپ مانهيصم یبود روابط شاءيکه فعال ما رانيا
 هيعل یو یتراش یناراض ،ینوزبا بانک شاه ونديپ. داشت یشگرف ريبانک تأث مورا
 .کند یدارتر م یمعن یهر کس یستگاه قاجار را براد

 اريبس یبار سابقه ا نينخست یبود که برا نيا نگيهارد شنهاديپ تيهر حال اهم به
 رانيا یاسيو س یکه روس ها گرد مسائل مال یواريشکاف در د جاديا یمهم برا

والسف  با نگيبعد از آنکه قرارداد منعقد شد، هارد. بودند، به وجود آورد دهيکش
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ن مالقات بامداد بعد از روز انعقاد يا. در تهران مالقات کرد هيروس رمختاريوز
والسف از . صورت گرفت یبانک شاه یاز سو رانيوام به ا یقرارداد اعطا

 نگيهارد حاتياو در توض. آگاهش کند قرارداد خواست ازمضمون نگيهارد
از  نگيدوروز بعد هارد -  یکي. ديند رانيقرارداد کشورش با ا ريرا مغا یزيچ
آن . دعوت کرد یمهمان کي یتهران برا ميمق یخارج یاسيس یندگينما یها أتيه

قرار داده  یو جد ديروز او متوجه شد والسف، اتابک اعظم را مورد حمالت شد
هرگاه بخواهد بدون دردسر از  سيسابقه، انگل نيها دانسته بودند با ا وسر. است
قرار خواهد داد و آن  رانيدولت ا اريالزم را در اختاعتبارات  یبانک شاه قيطر

 ريدر غ. دهد یوام قرار م قهيکشور را که هنوز آزاد بود وث یبخش از گمرک ها
. گرفت یوام قرار م قهيوث »رانيا یو باختر یجنوب االتيمنابع نفت ا«صورت  نيا

داد، در بدو از مواد قرار یکي. از آن به بعد اعتماد روس ها به اتابک متزلزل شد
وام عبارت  قهيدر بخش مربوط به وث. لرد کرزن قرار نگرفت بيامر مورد تصو

ها  قهيوث نيا يیايشده بود، تا حدود و اندازه جغراف دي    ً  عمدا  ق »رانيا یبنادر جنوب«
را » فارس و بنادر«جامع تر از  یعبارت نگيهارد ليدل نيبه هم. ابديگسترش 

ً انا  يتا اگر اح ديگنجان کرد بتوانند با استفاده از عنوان  دايپ اجيباز هم به وام احت رانيا    
نفوذ  رياز خرمشهر تا جاسک و چابهار را ز عيوس یحوزه ا »رانيا یبنادر جنوب«

 ). ٣۶(خود درآورند یمال
 هيمخالفت اول یهم برا یگريد لياست، اما دل نگيباال از آن خود هارد قضاوت
 یدار هيمحافل سرما یابزار سلطه اقتصاد یبانک شاه. توان اقامه کرد یکرزن م

 ديشياند ینم گريد یزي            ً                   بود که اساسا  جز به سود خود به چ سيانگل یمال یگارشيو ال
 نيا. نبود ايتانيبر یبه مصالح مل ديدست چندان مق نياز ا يیو مثل همه شرکت ها

 یافرادگروه و  نيا نيب. ساالر هند داشت هياستوار در مجامع سرما یا شهيبانک ر
 نيوجود داشت و بعدها ا دگاهياختالف د رانيدرباره مسائل ا شهيمثل لرد کرزن هم

 هپس دور از انتظار نبود ک. کرد دايقرارداد وثوق الدوله شدت پ انياختالف در جر
 يیها یبانک در مناطق هم جوار هند، نگران نيگسترده ا کاتيکرزن نسبت به تحر

 .طقه داشته باشددر من ايتانيبر یمنافع آت یبرا
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 قفقاز و النيگ در ها یسيانگل یتکاپو 
  

 وام اخذ انيو جر نگيهارد یرمختارياز دوره وز رانيا یدر مناطق شمال تحرکات
 نينخست یدر آن زمان برا. افتيشاه شدت  نيمظفرالد ١٩٠٣مسافرت سال  یبرا

 رانيشمال ا. باشدشاه  ازيوام مورد ن قهيخزر وث التيکرد ش شنهاديپ نگيبار هارد
 دايتحقق پ نگيهارد شنهاديشد و اگر پ یمحسوب م هيحوزه نفوذ روس یبه طور سنت

زمان  نيدر ا. آورد یبه دست م هيوسدر منطقه نفوذ ر يیجاپا سيکرد، انگل یم
. کردند دايسابقه پ یب ینفوذ النيمحتشم و مالک گ یها در خاندان ها یسيانگل

و سنت جورج  کليکه دو نشان معتبر سنت ما النياز اشراف گ یکياز  نگيهارد
 ايتانيتر از حکومت بر شيپ اياو و  تيدر دوره مأمور ايکه  ديگو یداشت سخن م

ل مشکالت دارنده آن بود نينشان ها خود بهتر. بودکرده  افتيدر  .  ّ                     حال 
آل امشه بود از  ايرا که متعلق به خاندان اکبر  یالنيگ انياع یکيالدوله  حاجب
دوست «. نگه داشته بود تختياو را در پا لي                     ً        به تهران آورد و ظاهرا  بدون دلرشت 

 نيبه ع یکش شيبود که پ نيا يیبرد، راه رها تيبه او شکا نگيهارد »یالنيگ
الدوله خاطرنشان کرد هر نوع  نيبه ع نگيهارد. بپردازد ديالدوله صدراعظم جد

 جاديدر لندن ا ميوخ تينها یبعکس العمل « ،یالنيرفتار خشن و جابرانه با مرد گ
 یکش شيپ یمبلغ ميو تقد نگيفرد مزبور باالخره با وساطت هارد. »خواهد کرد

 نگيهارد داريبه د یسپاسگزار یبرا النياز مراجعت به گ شيآزاد شد، اما پ
 تيو از حما ستنديز یم هيزاده ها که در منطقه نفوذ روس انيعا نيا). ٣٧(رفت

 یتحوالت مشروطه و بعد از آن گام ها انيدند، بعدها در جربرخوردار بو ايتانيبر
 یبرداشتند و نقش اساس سينفوذ انگل ميحکومت قاجار و تحک فيدر تضع یاساس

 .کردند فايتهران ا یبه سو یدر لشکرکش
کتاب اشاره خواهد  نيا گرياشغال تهران در بخش د انيآل امشه در جر یتکاپو به

خاندان سردار  نيا یچهره ها نياز مهمتر یکي ميکن یجا خاطرنشان م نيشد و در ا
او . پست و تلگراف شد ريمنصور فتح هللا اکبر بود که در دوره دوم مشروطه وز

را ذکر نکرده، اما داستان  ونام ا نگياست که هارد یا»اشراف زاده«همان 
 یسردار منصور پسر حاج. اش را در تهران شرح داده است يیو رها یريدستگ

او پس از مرگ . بود) یگيگلربيب( یو برادرزاده اکبرخان رشت یمشه اخان ا
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سردار منصور از سال . افتيلقب و منصب او دست  زياکبرخان به تمام ثروت و ن
همراه  ١٨٩٩در مه . و مازندران بود النيگ یها گمرک ريمد ١٨٩٢تا  ١٨٨٩

زمان  راتييتغ در ارتباط با ١٩٠۴به اروپا رفت، درمارس  رالدولهيمحسن خان مش
او  یريدستگ. در خانه حاجب الدوله تحت نظر بود یالدوله به تهران آمد و مدت نيع
 یمبلغ رداختپس از پ یو. در آستانه مشروطه بوده باشد شيبه علت تکاپوها ديشا

 .خود را به دست آورد یآزاد ميديهمانطور که د نگيکالن و البته با وساطت هارد
رشت عازم سفر دوم به  قيشاه از طر نيکه مظفرالد ١٩٠٢هللا اکبر در سال  فتح

او از طرفداران نهضت . گرفت یلقب سردار منصور ايهدا ميفرنگ بود، با تقد
 یخان رشت ميرزاکريسردار منصور عموزاده م. بود النيدر منطقه گ تيمشروط

 سيرضاخان، رئ -  اءيض ديس یاست که در آستانه کودتا یبود، او همان کس
در  یقضاوت. مؤثر داشت ینقش انيتهران به کودتاچ ميبود و در تسل رانيا یالوزرا

شخص مثل  نيکردم ا یمن تا حال گمان م«: اوست دهيچيپ تيماه انگريب یمورد و
و مدبر  طانيو ش رکيز یليخ نميب یعموم اهل طبرستان ساده است، حاال م

بود، نقش  هيروس        ً           که ظاهرا  حوزه نفوذ  یخاندان اکبر در منطقه ا. »)٣٨(است
 ینفوذ آن قدرت برعهده گرفتند و تا زمان ها یها هيپا بيدر تخر یميعظ اريبس

بس که  نيو نفوذ آنان هم تياهم زانيدر م. در منطقه داشتند یديکل یتيبعد اهم
 هيناگوار در لندن عل یکرده بود برخورد با سردارمنصور عواقب ديتهد نگيهارد

سردارمنصور و  تيبا حما ميداشته باش اديبه  .الدوله خواهد داشت نيدولت ع
را همراه با  تختيکرد و پا یبه تهران لشکرکش النيگ یبود که اردو شيپسرعموها

 .را برافکند شاهيتصرف نمود و دمحمعل یاريبخت یاردو
قفقاز در جنب و  یارامنه و ترکها ران،يا تيدر آستانه مشروط گريد یسو از

 یها ارتباط و همکار ستيليهيبا ن رياز گروه اخ یاديعده ز«بودند،  یدائم یجوش
بودند،  ريدرگ یو مذهب یقوم لي                     ً      ارامنه با ترکها ظاهرا  به دل نکهيبا ا. »داشتند یسر

در باکو، . داشتند هيبه تزار روس سبتن یدياما هر دو گروه نفرت و انزجار شد
 یکيگشت و در  یبه اروپا بازم رانيخود در ا تيکه پس از خاتمه مأمور نگيهارد
از تجار ثروتمند  یکيمالقات «اقامت داشت، به » بادکوبه یهتل ها نيمهمتر«از 
، »نفت قفقاز ارتباط داشت یبا کانونها یمتماد انيشهر، که سال نيا ميمق یسيانگل

در  یبود و آنها چه نقش یمنابع نفت باکو در دست چه کسان ديد ميخواه. رفت
 .داشتند رانيتحوالت معاصر ا

نشسته و مشغول  »یسيبازرگان انگل نيدر منزل ا« نگيکه هارد یساعت همان
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وارد شد و خود را به مهمانان  یچند لحظه بعد مرد. صحبت بود، ناگهان در زدند
 یکمک نقد« یگونه عنوان نمود که مبلغ نيآمدن خود را ا لياو دل. کرد یمعرف

 نهيمشغول آماده کردن زم«ش خواهد که گردانندگان یم» باکو یانقالب تهيکم یبرا
خود را  یآمادگ یسيبازرگان انگل. بودند» در بادکوبه یستيليهيشورش ن کي یبرا
 ینقد یقول داد که کمک ها«اعالم کرد و » قفقاز یانقالب تهيکم«کمک به  یبرا

موضوع  نياز ا نگيهارد. »را در اسرع وقت به دستشان برساند ازيمورد ن
خود  زبانيبه م یو. شد ختهيبرانگ اش»یکار محافظه احساسات«و  ديمتعجب گرد

در  ميرمستقيغ«کند و  یزندگ یانسان در قلمرو حکومت پادشاه ستين حيگفت صح
است، شرکت داشته  انيسرنگون کردن همان پادشاه در جر یکه برا يیتوطئه ها

 یضرورت چيداد ه نانيشتافت و اطم زبانياز حضار مجلس به کمک م یکي. »باشد
برابر  ني    ً                      شخصا  اطالع موثق دارد که چند رايز« ست،ين یوجدان و ناراحت ذابعبه 
محترم قرار است بدهد، خود فرماندار بادکوبه قول  زبانيرا، که م یاعانه نقد نيهم

کمک ها،  نيتا آنها بتوانند با استفاده از هم زديبر انيداده است به صندوق شورش
همان نظام در بادکوبه است،  ندهين نمايتر یعال یرا، که و هيروس ینظام سلطنت

 » )!٣٩(سرنگون کنند
مؤثر  یوصلت کرده بود که سهم یاو با خاندان. مهم بود اريبس یتيشخص نگيهارد

 اريروابط بس سيرتبه انگل یکردند و از قضا با مقامات عال فايا رانيدر حوادث ا
پس از خاتمه  نگيهارد ميياست که بگو یقدر کاف نيهم. داشتند یا مانهيصم

مرفه و راحت، واقع در  یا هدر خان«و رفتن به لندن،  ١٩٠۵در سال  تشيمأمور
بانو «که متعلق به مادر خوانده همسرش  ديسکونت گز »نييپا یبرکل ابانيخ

شخص ادوارد هفتم و  نگيفرزند هارد نيدوم یدر مراسم نامگذار. بود »یولزل
در جلسه  اميا نيدر هم. رکت کردندش یو یلرد سن ژرمن به عنوان پدرخوانده ها

مصر و فاتح سودان، بالفور  یفرمانده نظام چنريبا حضور ادوارد هفتم و لرد ک یا
که در قصر  نگ،يهارد زيامور خارجه و ن ريو لرد لنسدوان وز روقتينخست وز

بار به  نياول یبرا«واقع در اسکاتلند برگزار شد، .) Balmoral(بالمورال یسلطنت
و  هيروس انيم یقرار است مذاکرات جد«که  دياز لنسدوان شن »یطور خصوص

. »)۴٠(هرچه زودتر آغاز شود ايدر آس نيمناطق نفوذ طرف نييتع یانگلستان برا
رتبه دربار  یعال یاز اعضا« نگيکرد که پدر همسر هارد یادآوري ديجا با نيهم
در شرق،  تيبا وساطت او بود که بعد از شانزده سال مأمور. بود »ايتانيبر

 .روانه بروکسل شد کيدر بلژ سيانگل رمختاريبه عنوان وز نگيهارد
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 هند در سيانگل منافع منظر از ژاپن و روس جنگ

   
با ژاپن بست که  یاتحاد مانيپ .)Lord Lansdowne(لرد لنسدوان ١٩٠٢سال  در

 اميا نيها در ا یژاپن. بود هيروس هيها در خاور دور عل یمواضع ژاپن تيهدفش تقو
 .مواجه بودند یدر منچور هيبا ر خنه روزافزون روس

که  گريمهم د نيسه سرزم. منحصر به خاور دور نبود ايدر اعماق آس هيروس نفوذ
 نيقرار داشت، ا ديها نهفته بود در معرض تهد یسيانگل یاتيدر آنها منافع ح

ترس  نيا شهيهم رانيدر ا. افغانستان و تبت ران،يها عبارت بودند از ا نيسرزم
 سيخارجه انگل ريلرد لنسدوان وز. فارس برسند جيوجود داشت که روس ها به خل

 هيروس هيعل یداللحنيشد هيالسلطنه جوان هند، اعالم بيسخنان کرزن نا ريتحت تأث
 سياقتصاد انگل یبرا یاتيمهم و ح یفارس منطقه ا جيمنتشر کرد و اعالم داشت خل

 گاهيخود پا یاجازه نخواهد داد در آنجا برا هيبه روس یطيشرا چياست و تحت ه
 ). ۴١(کند ريدا یامنظ اي یتجار

انگلستان  غيدر یب یها تيژاپن که پشتگرم به حما ١٩٠۴- ١٩٠۵ یسال ها در
منجر به  یگسترده داخل یعامل همراه با شورش ها نيا. را شکست داد هيبود، روس

مشروطه قرار  یظام هاکشور در زمره ن نيشد و ا هيروس یدولت یدوما سيتأس
ساالران هند قرار داشتند معتقد بودند  هيبا سرما ونديمحافظه کاران که در پ. گرفت

اما درست در  ابد،يادامه  یتهاجم اتيکامل از ن ینيتا عقب نش هيفشار بر روس ديبا
که به  یرا به دست آوردند و سر ادوارد گر تيها اکثر براليبود که ل یاميا نيچن
گرفت؛  شيرا در پ هيتفاهم با روس استيبود، س هخارجه شد رينسدوان وزلرد ل یجا

 .شد ١٩٠٧که منجر به قرارداد  یامر
 يیاروپا یاست که دولت ها عيوس ینيسرزم ايها معتقد بودند آس یسيانگل یبرخ

 یاز نظر عده ا. نديبهتر است با روس ها کنار آ نيدر آن دارند، بنابرا یاديمنافع ز
خود ارزش  یبه خود رانيو البته قبل از مسئله کشف نفت، ا ايتانين براز دولتمردا

 نيا نيبر بال ديپس قدرت ها با. در رو شد رو هيآن را نداشت تا بخاطر آن با روس
 ميتقس یاو را به طور مساو راثيو پس از مرگ او م ننديرو به مرگ بنش ماريب

خواهد  نياز ب يیايالک آسمم گريزودتر از د رانيآنها ا دياز د رايز ند؛ينما
 زا دگاهيد نيمنطقه نفوذ بود، ا نييراه کنار آمدن با روس ها تع نيبهتر) ۴٢.(رفت

کند در  یشد که در برابر آلمان که تالش م یدوره ولف وجود داشت و استدالل م
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 .موديراه مصالحه با روس ها را پ ديکند، با دايپ یفارس نفوذ تجار جيخل
شد،  یگرفته م رانيبه جنوب و شرق ا هينفوذ روس یجلو ديباکه بود  یهر نحو به
اصفهان را در دست داشت،  یاصفهان بود و هر دولت ران،يتسلط بر غرب ا ديکل

 یمرزها تياگر امن. آورد یانکار بر بخش اعظم کشور به دست م رقابليغ ینفوذ
 استيس. کرد یم ديتهد راهند  تيامن یشد، خطر بزرگ یحفظ نم یو شرق یجنوب

و آ غاز وزارت امور خارجه  یسبوريبا مرگ لرد سال رانيمنطقه نفوذ در ا نييتع
منتشر کرد که طبق آن دول  یا هياو اعالم ١٩٠٣در سال . ديلرد لنسدوان آغاز گرد

 راينمود، ز یفارس منع م جيدر خل یو بندر يیاياستحکامات در سيرا از تأس گريد
ناوگان  کيسال لرد کرزن با  نيدر هم. دانست یم ايتانيمنافع بر هيلع یديآن را تهد

 گريجنوب بار د یسال گمرک ها نيفارس شد، و باز هم در هم جيوارد خل یجنگ
ها  یسيانگل عهيبه ود یجنبش ضد رژ انيدر جر یبعد از استقراض از بانک شاه

. شد ستانيحدود س ديمک ماهون مأمور تحد یسال سر هنر نيدر ا نيهمچن. رفت
ً اساسا   مک ماهون  کنيوجود نداشت، ل یاختالف افغانستان و رانيا نيزمان ب نيدر ا      

بود،  افتهي تيمأمور یخطوط مرز نييتع یکه برا ١٨۵٧طبق ماده شش عهدنامه 
  .شد ستانيوارد س

 
از رفتار  هيروس. آتش اختالف شعله ور شد هيژاپن با روس نيهنگام ب نيهم در

چرا ژاپن رابطه خود را  نکهيرد از اک یخشن ژاپن در شگفت بود و تعجب م
خارجه  ريبه دلکاسه وز هيروس رخارجهيوز. ناگهان با آن کشور قطع کرده است

پس . ماند جهينت یب شيها شتال کنيآورد تا اختالفات آنها را حل کند، ل یفرانسه رو
روس و ژاپن  نيبا لرد لنسدوان وارد مذاکره شد؛ اما لنسدوان هم حاضر نشد ب

 سيژاپن و انگل نيب ١٩٠٢به سال قتيعلت امرچه بود؟ در حق). ۴٣(کندوساطت 
 اريدر اخت یو اقتصاد ینظام یکمک ها سيبسته شده بود که طبق آن انگل یمانيپ

بود که هم دولت بلندپرواز  نيمعتقد است هدف ا ليچرچ چهاگر. داد یژاپن قرار م
 نيا تياما واقع). ۴۴(ديدرآ یاز پا نيريدشمن د هيگردد و هم روس فيژاپن ضع

جنگ  ١٩٠۴ هيدر هشتم فور. قرار داده بود هيژاپن را مهار روس س،ياست که انگل
 یدر کمال ناباور هي، روس١٩٠۵ هيسال بعد درژانو کي. ديروس و ژاپن آغاز گرد

 هينقاط روس یدر برخ یسراسر یسال آشوب ها نياز ژاپن شکست خورد ودرهم
و  یداران جهان وطن هيسرما یگذار هيرکز سرمام نيباالخص قفقاز، که عمده تر

 یدوما سيو تأس هيکه منجر به مشروطه روسديبود،آغازگرد هيدر روس سيانگل زين
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 .شد یدولت
 .W. R(لدياز جمله مانسف یسياز مقامات انگل یدور عده ا یگذشته ها از

Mansfield. (ت از و وحش یدرهنداعتقاد داشتند نگران ايتانيبر یفرمانده کل قوا
. است یرمنطقياز حد غ شيدرهند ب سيآنان بر مصالح انگل ريروس ها درباره تأث

ندارد،  هياز روس یترس یاسيو س یقدرت نظام کيبه عنوان  سيگفت انگل یاو م
تا  یدامنه نفوذ خود را حت نکهيا ايمتوقف شود  یکنون یکشور در مرزها نيخواه ا
که  یزنند که به هر علت یبه ما م یانصدمه بزرگ را کس«هند بگستراند؛  یمرزها

 . »)۴۵(پردازند یبودن ما در هندوستان م فيغلط ضع دهيعق غيباشد به تبل
 

 هيروس با مصالحه استيس و ها براليل
 

را  یپارلمان تيبر حزب محافظه کار غلبه کرد و اکثر براليحزب ل ١٩٠۶سال  در
مطرح  یتر یه شکل جدب هيمنطقه نفوذ با روس نييبحث تع. از آن خود ساخت

 ديمنطقه نفوذ با نييدر تهران، معتقد بود تع سيانگل ديجد رمختاريوز سيرا. ديگرد
 نيب رانيا یو بازرگان یاقتصاد کاناتبرابر ام ميو تقس یکپارچگيتوأم با استقالل و 

 ینشان داده شود قرارداد برا رانيبه زمامداران ا ديگفت با یم سيرا. باشد نيدولت
 یاگر آن قرارداد به مثابه ابزار. است یکشورشان ضرور یارض تيمحفظ تما

. آمد یبه عمل م یريجلوگ ري    ً          حتما  از آن تفس ديشد، با یم ريتفس رانيکنترل ا یبرا
 غاتيتبل ريتحت تأث رانيدر ا سيبود که مبادا طرفداران انگل نيا سيرا یاننگر

 رييتغ رانيفظ استقالل ابر ح یمبن ايتانيبر استيروس ها تصور کنند س یاحتمال
قسمت اعظم خاک  ه،يبا روس یرفع دشمن یخواهد برا یم ايتانيکرده است و بر

 اريهند الزم است در اخت زدفاع ا یرا که برا یرا واگذارد تا بخش کوچک رانيا
 ). ۴۶(رديبگ

هم چنان  رانيکردند، عالقه مند بودند ا یم فهيکه درهند انجام وظ یسيانگل مأموران
انگلستان اختالف  یخارج استيبا دستگاه س سيرا نگيل باشد و شخص اسپرمستق

 یم یشد پا رانيکه منجر به نهضت مشروطه ا یحوادث تياو بر اهم. داشت یجد
هم قبولش  نگي    ً                         کامال  مسلم بود که خود لرد هارد زيچ کي انهيم نيدر ا«فشرد، اما 

 یبه هدف ها یالقه اگونه ع چيه هيبود که وزارت خارجه روس نيداشت و آن ا
آن را  هيندارد وازنظرگاه مصالح درازمدت روس رانيا تينهضت مشروط

دست به  رانيدر ا هيروس هينبودند عل ليها هم ما یسيانگل. »کند یم یخطرناک تلق
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 یدر سفارت را ملغ ینيرسم بست نش ليدل نيبه هم نند،بز یتهاجم استيس کي
 ). ۴٧٢(کردند

چهارده هزار نفر در باغ  نکهيضمن نوشتن ا سيبه را یا در نامه یگر نياز ا شيپ
زود شاه  اي ريد نکهيدر قهلک بست نشسته اند، و با اعالم ا ايتانيسفارت بر یتابستان

چهار روز بعد در . را به تمسخر گرفت ینيبست نش وستيهم به جمع آنها خواهد پ
 دوازدهم

است و با اطالق  دهير رسنف ستيبه دو نانياطالع داد تعداد بست نش ١٩٠۶ اوت
 قتيداشت، اما در حق نانيبست نش ی        ً    که ظاهرا  معن Bastardدار  هاميلغت ا

 تيخود را در عدم حما یخواسته واقع گريحرامزاده را از آن مراد کرده بود، بار د
کرد و با  یرا مسخره م رانيمشروطه ا یگر. کرد یعلن ینيچن نياز حرکات ا

-Sir Evelyn Grant(گرانت داف  نيوليسر ا انينرايا یگفت بزود یاستهزا م
Doff(یکرد، به شاه یم فهيانجام وظ سيرا ابيکاردار سفارت را، که در غ 

 یحاجت م یدر باغ سفارت قضا نانيبست نش نکهيبا اشاره به ا. ديبرخواهند گز
 : نوشت یکردند، گر

 یدستگاه ها یسرو اگر آن نشد، تمام بودجه  ا،يتانيبر یامکانات خزانه دار تمام
سفارت را به  عيشما گذاشته شود که باغ وس اريما، قرار است تحت اخت یاطالعات

 یبرا» کمبود کود«به نام  یمسئله ا گريکنم د یتصور نم. ديحال سابقش برگردان
 یايمحوطه سفارت، بعد از قضا یدرختان و گلها یبارور. ميداشته باش ندهيسال آ

ً                          واقعا  ارزش پول خرج کردن را دارد شده است که یچنان غن ر،ياخ دوست .      
در باغ سفارت  ندهيدو سال آ یکيدر عرض  یسرخ قشنگ یچه گلها زم،يعز

 )! ۴٨(داشت یخواه
به  رانيکه مشروطه ا یزمان یعنيوارد تهران شد،  ١٩٠۶در سپتامبر  سيرا

 نانياز بست نش رمختاريوز ابيگرانت داف در غ. بود دهيرس شيهدف ها نينخست
 هيجز مصالحه با روس یزيچ براليدولت ل یرسم استياما س. کرده بود تيماح

را به  شيدل ها ردبود، د نيهمچ نان بدب هيکه نسبت به مطامع روس سيرا. نبود
 نيمستر نورمن از معاون مز،يروزنامه تا یمسائل خارج ريسردب روليچ نيوالنت

مجلس عوام و لرد  ندهياش رونالد فرگوسن نما یهوديوزارت خارجه، دوست 
در برابر  ايتانيبر یرسم استينوشت و از س یفاتح مصر بود م یکه زمان چنريک

 .بود نيبدب ندهيآ هکرد و نسبت ب یانتقاد م رانيحوادث ا
به  ١٨۵٢در سال  روليچ. داشت یقيعم یفکر ینبود و مبنا هودهيها ب یدوست نيا
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. و فرانسه انجام گرفت او در آلمان التيتحص. درگذشت ١٩٢٩آمد و در  ايدن
 ريمد ١٩١٢تا  ١٨٩٩کارمند وزارت امور خارجه بود و از  ١٨٧۶تا  ١٨٧٢از

و هند کرد و  رانيبه ا یمسافرت ١٩٠٢در سال  روليچ. مزيروزنامه تا یبخش خارج
 فيتأل» .)The Middle Eastern Question(انهيمسئله شرق م«به نام  یسال بعد کتاب

 سينفوذ انگل یها هيکه پا یدرست در زمان یعني، ١٨٨۴ال در س نياز ا شيپ. نمود
 Sir Ronald(سر رونالد فرگوسن تامسون س،يرا گريتوسط دوست د رانيدر ا

Ferguson Thomson (.فرگوسن تامسون از پنج . آمده بود رانيشد، به ا یم ميتحک
از آن . دبو یبر وفق مراد و زيدر تهران بود و همه چ ايتانيبر رمختاريسال قبل وز

 نيکن از ايبود، ل افتهي رانيدر ا يیآرام آرام نقاط اتکا سيانگل ١٩٠٢روزها تا سال 
 رانيهم مدتها در ا نياز ا شيتامسون پ. قرار گرفت هيسال ابتکار عمل در دست روس

او  یرمختاريدر دوره وز. داشت يیکشور آشنا نيبا ا ليدل نيکرده بود، به هم یزندگ
 هيو نفوذ سرما یاقتصاد یمقدمات قراردادها د،يطول کش ١٨٨٧تا  ١٨٧٩که از 

 .رفتشکل گ رانيبه ا يیاروپا یها
 تياهم. فارس شناخته شد جينقطه خل نيدوره بندر خرمشهر به عنوان بهتر نيا در

توانست فوق العاده مثمرثمر  یم یو نظام یمقاصد تجار یبود که برا نيمنطقه در ا
 یروس یها یود رود کارون بود که در آن کشتمنطقه، وج یهاياز برتر. باشد

ساخت صندوق خرما حمل ونقل  یو تخته برا تينفت، آرد، شکر، کبر یمحموله ها
 نچيل ازيامت تياهم نيبنابرا. شد یبوشهر و بصره جابجا م نيمحصوالت ب. کردند یم

بود که مرکز  زديشهر  ،یديمناطق کل گرياز د. شود یبهتر روشن م حيتوض نيبا ا
 ن،يافغانستان، کرمان، بندرعباس، هند، جاوه، چ ستان،يتجارت با خراسان، س
و  یزرتشت یها تياقل یاز اعضا یبرخ. آمد یبه شمار م هيترکستان، بخارا و روس

 .و هند داشتند رانيا یدر گسترش روابط تجار یدينقش کل زديدر  یهودي
شوکت الملک  ريام. بود رانيها شرق ا یسيمورد عالقه انگل یمراکز تجار گريد از

و قائنات و دوست ظل السلطان، مورد اعتماد حکومت هند قرار  رجنديعلم حاکم ب
تجارت  ستميقرن ب یدر ابتدا. بود سياز مراکز رقابت روس و انگل رجنديب. داشت

 یآنها در مشهد هم بازار اقيس نيبه هم د،يرس یم هيها روپ ونيليبه م ستانيهند با س
 .بود یبازار در دست تجار هند نيتند، اداش ارياخت در
. داشتند ايتانيبر نيبا مأمور یمناسبات حسنه ا یرازيخانواده قوام ش رانيجنوب ا در

 ینقل م لسونيو. محشور بود اريبا آنها بس لسونيآرنولد و تي   ً              مثال  در دوره مشروط
نمود  یکرد و هر لحظه تصور م یکند قوام شبها با اسلحه و قطار فشنگ استراحت م
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که «       ً              هم کامال  مراقب او بود  لسونيو. آمد اهندقتل او به سراغش خو یبرا یعده ا
. »)۴٩(نديايباغ باال ب واريد یاز رو یسوءقصد به و یبرا نيمبادا چند نفر از مخالف

او در مورد راه . کرد هيته رانيا یجنوب یاز مسافرت به نواح يیها ادداشتي لسونيو
الت و يدر مورد ا. نکات و اطالعات فراوان نوشتآهن و ضرورت احداث آن 

 یبعدها برا«کرد که به قول خودش  هيته یفارس هم مطالب جالب توجه ريعشا
از هر  رانيدر ا سيانگل یها یکنسولگر یو اعضا سيسرو جنسيانتل نيمأمور

 یحفاظت از مرزها یتالش ها همه برا نيا. »)۵٠(جهت مورد استفاده واقع شد
از دوره ولف به بعد هر  صآمدند، باالخ یم رانيکه به ا ینيمأمور. دهندوستان بو

 . انجام داده بودند یتي   ً              قبال  در آنجا مأمور نکهيا ايداشتند؛  يیکدام با مسائل هند آشنا
 نيمأمور. مخالف بود ١٩٠٧دولت متبوعش در قرارداد  یخارج استيبا س سيرا

به بنادر  سيانگل یمانع دسترس منطقه نفوذ که نييحکومت هند هم با هرگونه تع
هند و  یغرب یمرزها رانيدر ا یرومنديفارس باشد و بر عکس دولت ن جيخل

اگر هم تمرکز قوا  شتندفارس را نظارت کند، مخالف بودند و اعتقاد دا جيسواحل خل
اراده و  یآن دارا یايشود که اول ليتشک یحداقل حکومت رد،يشکل نگ رانيدر ا

 یحکومت مقتدر نکهينروند، نه ا هيروس التيبار تحم ريد و زباشن یاستقالل فکر
روس  اريبر اوضاع مسلط باشد، اما به اخت رانيوجود داشته باشد که در سراسر ا

که  یدر حال د،يجنبش مشروطه آغاز گرد یطيشرا نيچندر ). ۵١(ها اداره شود
تر شد  یجد یمشکالت وقت. کمر اقتصاد کشور را خم کرده بود یمال یبحران ها

 اکارياز مشروطه، او را ر شاهيدمحمعل هيمکرر و اول تيها با وصف حما یسيکه انگل
 Saint(ويمدال سنت آندر آنهااست و از هينفوذ روس ريگفتند ز یدانستند و م یم

Andrew (یا رهيوام صدهزار ل کي ١٩٠۵کرده و با همان مدال در سال  افتيدر 
ً   شاه را قلبا  با س،يرا. گرفته است دانست، به گمان او شاه  یمشروطه مخالف م            

خود را  تيدراز حما انيبه سلطنت، روس ها محصول سال دنيبود که با رس یمرد
بار به  نيبود، ا یبر اهرم نظام یتر متک شيپ هک هيو نفوذ روس دياز او خواهند چ

نگران بود اگر  سيرا. افتيخواهد  یشتابناک یاسيروند س زيشکل مسالمت آم
 یها متالش ینيب شيطبق پ ،یداخل یضعف و پراکندگ ليخواهان به دل مشروطه
 ) ۵٢.(رديگ یشترينفوذ سرعت ب نيگردند، ا

آن  یکه مانع از دسترس رانيمنطقه نفوذ در ا نييبا هرگونه تع هيروس یطرف از
 ايآن دولت از احداث خطوط آهن . فارس شود، مخالف بود جيکشور به بنادر خل

اش را با بحران مواجه سازد،  یاسيو س یو نقل که منافع تجار حمل ليهرگونه وسا
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مانع از  ستيبا یآمد؛ م یکنار م شتريب هيبا روس ديبا رانيا. کرد یمخالفت م   ً دا  يشد
 ستانيمانع قرار گرفتن س نکهيشد؛ و مهم تر ا یورود اسلحه از هند به شرق کشورم

نظارت  ريبه ز یشرق ینواح گذاشت یم ديو نبا ديگرد یم سيدر کانون منافع انگل
 یکرد، اوضاع بهتر م یخود دفاع م یرانيا انياز حام سياگر انگل. ديدر آ ايتانيبر

اگر . بود رانيدر ا ايتانيممانعت از قوت گرفتن متحدان بر هي       ّ        شد، واال  هدف روس
را ببلعد و  رانيتوانست ا ینم گريد هيشد، روس یبرنده م رانيدر حوادث ا ايتانيبر
 التيبا تشک هيروس نکهياز ا سيرا. شد یبا شکست محتوم مواجه م شيها استيس

وصف سر  نيبا ا). ۵٣(بود ديناام ،دهد تيرضا رانيخود به شکست در ا یفعل
 یبرا یداند، وام یاجازه داد هرگونه که خود م رمختارياگرچه به وز یادوارد گر

اما تذکر داد  د،يلب نمااو را ج نانيبه شاه بدهد تا اطم یاقتصاد یرفع بحران ها
به دست روس ها  یکند که بهانه ا یاالمکان کار یحت ستين ليما سيدولت انگل
از  یزيچ). ۵۴(ندينما یتلق رانيا یرا به عنوان مداخله درامور داخل ندهد که آ
 یاداريشاه و مجلس، در نيب ینيبدب ليدستورالعمل نگذشته بودکه به دل نيصدور ا

با توجه به  تا هندوستان فرمان داد ميمق سيانگل یروهايکل ن یبه فرمانده س،يانگل
 یبرا کينزد یا ندهيدر آ سيو احتمال مداخله روس و انگل رانيا یاسياوضاع س

به حال آماده باش  ايتانيدفاع ازمنافع بر یرا برا شيحفظ اتباع خود، ناوگان خو
 یطرف بنادر جنوب                                                   ً   درآورند تا اگرروس ها از شمال حمله کردند، آنها فورا  به

 ). ۵۵(حرکت کنند رانيا
امورهند در ريحکومت هندوستان به وز حاتيازتوض رانيدرا ايتانيبر اهداف

کشور  نيبود که ا یروابط ليبه دل رانيا تياز نظر او اهم. شود یواضح م سيانگل
قرن  یاز ابتدا. زد یرا در کشور رقم م ايتانيبر یمهم استراتژ نيبا هند داشت و هم

 نيا ینظام تيبه هند هجوم آورد، اهم رانيوزدهم که فرانسه قصد داشت از راه ان
و  رانيجدا ساختن افغانستان از ا. روشن شد شتريب یسيکشور بر دولتمردان انگل

به  رانيا. است نييقابل تب یاستراتژ نيحکومت مستقل در چارچوب هم کي ليتشک
 تيهند اهم انوسياتصال به اق ليفارس هم به دل جيخل. بلوچستان هند راه داشت

چون . داشت ینظام تيحفظ هند اهم یبرا رانيا نيبنابرا. کرده بود دايپ ینظام
بود، حکومت هند اعتقاد داشت  سيروس و انگل یدائم یعرصه رقابت ها رانيا

 هيهم از زاو گريد یدولت ها نيگذشته از ا. خواهد بود شيدر پ یميمخاطرات عظ
 ). ۵۶(شده بودند رهيمنطقه خ نيابت به او رق یچشم و هم چشم

و با  د،يد یبلکه آلمان م ه،يدشمن عمده را نه روس یسر ادوارد گر یوقت نيبنابرا
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داشت،  یبه هند برم دنيرس یبرا هي       ً                       خود عمال  موانع را از سر راه روس نشيب نيا
 یمواجه م هياز همه با مخالفت حکومت هند و در رأس همه صاحبان سرما شيب

آن داشتند اگر  ميکرده بودند، ب ددر هن یميعظ یها یگذار هيکه سرما یکسان .شد
 یشتريبا احساس قدرت ب نيريد فيبه غرب معطوف شود، حر ايتانيبر یتوجه اصل

 .شود کيهند نزد یعني نهيريبه مقصد د گريد یجوالن دهد و گام رانيدر ا
 دايضرورت پ سيگلهجوم روس و ان رانيهر حال در زمان انقالب مشروطه ا به

خود  نهيريبه دوست د ینامه ا سيرا ١٩٠٧شدن قرارداد  ینکرد؛ اما پس از علن
 یالوزراء شده بود نوشت و به طور خصوص سيرئ نکيناصرالملک که ا

امضاء شده است، اما قبل از اطالع  سيروس و انگل نيب یقراردادخاطرنشان کرد 
 رانيا یارض تيقرارداد استقالل و تمام نيادعا شد ا. منتشر نخواهد شد رانيدولت ا

 یگريشوند که در منطقه نفوذ د یمتعهد م سيکند و روس و انگل یم نيرا تضم
او . باشد یگريد ضررانجام ندهند که به  یاقدام اينباشند و  ازيدرصدد کسب امت
تر توسط  شيکار پ نيداد که ا حيخواند و توض »ی    ً     کامال  ضرور«موافقت نامه را 

صورت  ايموجود در آس تيادامه وضع یبرا سيو انگل هيانسه، روسژاپن، فر
بزرگ  یقدرت ها یاز کمک ها رانيا یبهره بردار یاو زمان را برا. گرفته است

کرد و از ناصرالملک خواست  یابيارز اسبتوسعه منابع خود من یبرا يیاروپا
 کيتصاب هم با ان هيو خاطرنشان کرد روس اوردين انيبه م یاز بانک مل یسخن

عمل  نيا رايمخالفت خواهد کرد، ز رانيا یبه عنوان مشاور بانک مل یفرانسو
 یاسيشکل سرنوشت س نيبه ا). ۵٧(فرانسه خواهد شد یاسيمنجر به مداخله س

  ) ١( .و مسئله هند گره خورده بود یاقتصاد داخل یبا بحرانها رانيا
  

 رانيا مشروطه و نفت
  

 یاو فرزند مرد. است دهيخان درهم تن یآنتوان کتابچ به نام یبا فرد رانينفت ا بحث
گرجستان بود، ژاک به هنگام تصرف قفقاز از طرف  یبه نام ژاک و از اهال

کرد و  ليتحص ايتاليا) Livourne(وورنيآنتوان در ل. بود ميدر استانبول مق هيروس
اخذ در  یميخان نقش عظ یبچکتا. بود رانيو دو سال در خدمت دولت ا ستيمدت ب

درگذشت  ايتاليدر ا ١٩٠٢او در سال . ها داشت یسيتنباکو و نفت توسط انگل ازيامت
که در بانک  يیها نهيپدر مثل نقد يیو ادوارد با دارا زيو فرزندانش ونسان، پرو

را در لندن  یمرفه یداشت، زندگ یکه در شرکت دارس یسهام زيو ن يیاروپا یها
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ً ما  يادوارد مستق نهايا نياز ب .).Marriott(دنديگذران يیاروپا یشهرها گريو د با    
 .در تهران مربوط بود سيشرکت نفت و سفارت انگل

داشت به  دهيبود، عق یسيانگل یدراموند ولف که دالل شرکت ها یتر سر هنر شيپ
 یبلکه در مناطق غرب رانيفراوان نفت نه تنها در جنوب ا ريذخا یاحتمال قو

 یولف نامه ا. خان بود یآنتوان کتابچ دييمورد تأ دگاهيد نيا. کشور هم وجود دارد
را که  ینام) ۵٨(وتينوشت و مار رانيدر ا سيوقت انگل رمختاريوز نگيبه هارد

 ازيامت ليتحص یخود برا تينمود از موقع هيکرد و توص یحامل نامه بود معرف
استفاده اش بود،  ندهينما وتيمار نيکه هم اياسترال ميدار مق هيسرما کينفت به نام 

و  نينخست یدارس ازيگرفتن امت. نام داشت یناکس دارس اميليفرد و نيا). ۵٩(کند
 ١٩٠١مه  ٢٩در  یناکس دارس اميليو. بود رانيدر ا نگيهارد تيموفق نيمهم تر

گرفت، در نوامبر سال بعد در چاه سرخ  نگيرا به واسطه هارد رانينفت ا ازيامت
خود را  اتيدر غرب کرمانشاه عمل یمروزعراق ا ايو  نيالنهر نيمرز ب کينزد

 ريگ یپ یتيمهندسان او فعال ١٩٠۵از سال . شد متوقف آغاز کرد که بعد از دو سال
 مانيبه نفتان در مسجدسل اتيدامنه عمل ١٩٠٧آغاز کردند، در  یاريدر منطقه بخت

 نيدو ماه بعد از ا. ديچاه نفت کشف گرد نينخست ١٩٠٨مه  ٢۶شد و در  دهيکش
 .از شمال و جنوب شروع شد شاهيساقط کردن دمحمعل یحمله به تهران برا اتيعمل
خان شهاب السلطنه،  نيصمصام السلطنه، غالمحس نيب ١٩٠۵پانزدهم نوامبر  در

 سي، پر)سردار جنگ(صارم الملک  رخانيخان سردار اسعد، نص یقليحاج عل
 ندهيو نماسرمهندس شرکت نفت  نولدزيدر اصفهان و ر سيجنرال کنسول انگل

به مدت پنج سال  یقرارداد به دارس نيطبق ا. امضا شد یقرارداد رانيدر ا یدارس
شد، حفاظت از  یداده م یزراع ريغ یو احداث ساختمان در اراض تياجازه فعال

 نيدو هزار پوند به خوان یها بود و در برابر سال یاريبرعهده بخت ینفت ساتيتأس
 یتعلق م نيدرصد از سود سهام به خوان ٣ نيهمچن. شد یپرداخت م یاريبخت

 .شد یها داده م یاريقرارداد به بخت مهگرفت و ساختمان ها هم بعد از خات
که  رفتنديپذ شتريپانصد پوند ب افتيدر یدر ازا یاريبخت نيخوان ١٩٠۶نوامبر  در

هم چنان  نکهيدست بردارند، ضمن ا یخود در شرکت دارس ازاتياز تمام امت
اما  د،يپوند رس ٢۵٠٠حفاظت به  نهيهز. با آنان بود یحفار یه هاحفاظت از حوز

 دنيرس یها برا یسيانگل. ديگرداز طرف آنها آسوده  ازيصاحب امت اليدر برابر خ
آنها شهاب السلطنه را . را هم آزمودند شاهيبه منافع خود، البته راه مذاکره با دمحمعل

. منصوب شود یلخانيکه به سمت ا ديام نيابه  د،يکنار آ شاهيکردند تا با دمحمعل قيتشو
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 یسيلانگ تيسپرد که اگر با حما یشهاب السلطنه تعهد کتب ١٩٠٨ ليدر پنجم آور
اجازه  یهمان شرکت دارس اي ازاتيامت یکايشد به شرکت سند یاريبخت لخانيها، ا

ً ما  يدهد مستق یم او کسر  یحقوق نگهبانان را پرداخت کند و از کل وجوه مستمر   
را رد کرد و در  شنهاديپ نيا یبعد رمختاريوز سيرا نگياسپر ليسيسر س. دينما

 یهمان ماه شجاع السلطان لطفعل. نمود وتهران گفتگ ميمق یاريبخت نيعوض با خوان
مالقات کرد و خبر داد برادرش با  سيبرادر شهاب السلطنه با را رمفخم،يخان ام

شد و نه  یبه او مربوط م گريت دمسائل نف. ها شده است یاريبخت لخانيحکم شاه ا
شده  کيصمصام السلطنه نزد یبا رقبا شاهيدمحم عل. نيشيپ لخانيصمصام السلطنه ا

 فشار یقرارداد دارسديتجد یبراشد که شاه  یعلت احتمال داده م نيبه هم ود،ب
 ). ۶٠(واردخواهد کردازيبه صاحب امت یشتريب

در مورد  یگزارش سيبا را خان ضمن مالقات یزمان ادوارد کتابچ نيهم در
گرفته بود که  راديا یبه درست شاهيدمحمعل. کرد ميبه او تقد یشرکت نفت دارس

 رانيدولت ا یاز امضا برا شيپ ستيبا یها و شرکت نفت م یاريبخت نيقرارداد ب
اگر . یاريبخت لينه ا ت،اس انيرانيمنطقه مزبور ملک همه ا رايشد، ز یارسال م
بود که از حق  نيکرد، مفهومش ا یم دييمورد بحث را تأ قرارداد رانيدولت ا

که  یا یاز اراض یبخش. دست برداشته است زيخود بر مناطق نفت خ تيحاکم
توانستند اقامه  یدر آن قرار داشت موقوفه بود و سادات شوشتر م ینفت نياديم

ف بزرگ شهاب السلطنه به شدت با قرارداد مخالرشجاع السلطنه براد. کنند یدعو
بود و  شاهيدمحمعل کانياقامت داشت، از نزد زيدرتبر یمتماد یبود، او که سال ها

نفت  یکرد کمپان هيخان توص یکتابچ. خود را در تهران هم حفظ کرده بود تيموقع
با قانون  یاريبخت نيخوان راينشان ندهد، ز یبند یاز اندازه به مفاد قرارداد پا شيب

 یپشت پا م زيبروز کند، به همه چ یآنها اختالف نيب نکهيو به محض ا ستنديآشنا ن
با هر  یخيمقطع تار نيدر ا شاهيموضع دمحمعل. ستانند یباج م قتيزنند و در حق

 یبود که و نيبود و نشان دهنده ا یاصول یصورت گرفته باشد، موضع یا زهيانگ
از  یکي ديشا. کند یرا درک م یسيانگل یکمپان یها تياز فعال یناش یخطرات آت

 ١٩٠٧گزارش ماه مارس  ديباشد، بدون ترد ليدل نيبه هم یو دنيفروکش ليدال
 .توانست داشته باشد یشاه م هيعل ايتانيدر مواضع بر یکننده ا نيينقش تع سيرا

 نياز ا ديکرد با یادآوريخان  یکتابچ. ديمتوسل گرد سيبه سفارت انگل شرکت
 یمرحله استفاده م نيآن هم در آخرو البته  یاريسران بخت هيعل یديتهد یضربه برا

اعمال فشار  یبرا یموافق بود، باز هم ابزار یهم با دارس رانياگر دولت ا. شد
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 شنهاديپ. آمد ینداشت، پس بهتر بود با خود آنها کنار م اريها در اخت یاريبخت هيعل
ر از شرکت د یا ندهينما ديبا نيهمچن. ها بود یاريبا بخت یخان ادامه دوست یکتابچ

تماس دائم داشته  رانيشد تا در مسائل مربوط به نفت با دولت ا یم نييتهران تع
کمک  یکه به و یکسان نيب یناچار شد رشوه دهد، او مبالغ هنگفت یدارس. باشد

خان  یاز سهام شرکت هم به آنان داده شد، کتابچ یمقدار. کرد عيکرده بودند توز
 .کرد دييروند را تأ نيا

 یمأمور محل کي قياز طر یدارس یبرا ديبود که شرکت با نيا شنهاديپ نيآخر
 یحل و فصل دعاو یبرا رانياز طرف دولت ا یحامل فرماندياعمال نفوذ کند، اوبا

 یبا شجاع السلطان مخالف اصل سياز آن طرف را. باشد یبوم یشرکت و اهال
شرکت  تيفعال یاريبخت یرؤسا فتوارد گفتگو شد واعالم کرد اگربراثرمخال ازيامت

 اقياز اشت نيهم چن. ديخواهند د انيز یازهرکس شينفت متوقف شود، خود آنها ب
 حيبحث و توض رانيا ندهياستخدام در شرکت نفت به عنوان نما یخان برا یکتابچ

کارها را انجام داده است که موضوع نفت باعث مخالفت  یداده شد او به گونه ا
دالل شرکت ). ۶١(داده شد صيم تشخخدمات، مه نينگردد، ا یلم یمجلس شورا

 یتعصب نيکوچکتر نکهيشد بدون ا ینفت التيتشک نيدرا رانيدولت ا ندهينما یدارس
 .استقالل کشور داشته باشد ايو  یارض تيتمام ،یدر مورد منافع مل

حال با  نيداشتند و در ع اريقم را در اخت - جاده اصفهان یاريبخت نيخوان یبرخ
 یاز آنان در دوره مشروطه مرسوالت پست یبرخ. کردند یم یهمکار نچيل یکمپان

راه به تهران مسدود کرده  نيرااز ا یتجار یکردند وراه عبور کاالها یرا غارت م
 یآنها به دولت مرکز یوفادار تو نسب یاريبخت نيخوان یبرخ تيوضع. بودند

 یمرکز در برابر دولت نکهيضمن ا ليدل نيبه هم. معلوم نبود سيانگل اي رانيا
از آن ). ۶٢( ساختند یمواجه م دهينمودند،شرکت نفت راهم بامشکالت عد یتمردم

طرف  یتهران ب - همدان - کرمانشاه - نيخواستند راه خانق یها م یسيطرف انگل
و  رانيشدن آلمان به غرب ا کينزد لياحتمال وجود داشت که به دل نيا راينباشد، ز

آن دولت قرار  اريآن منطقه مهم در اخت ران،يا به نياتصال راه خانق یآنها برا ليتما
فارس  جيهم در خل یگريد قيزمان عال نيازحفاظت هند در اريها غ یسيانگل. رديگ

 یاکتشافات نفت نياديم. بود یعثمان واز نفوذ آلمان  یريداشتند که عمده آن ها جلوگ
 ین افزوده مآ تيهند بود که روز به روز بر اهم یتيگلوگاه امن نيخوزستان مهمتر

 ینفت یمثل آلمان در مناطق مجاور حوزه هاديجد ديتهد کيحضور نيبنابرا. شد
 . فارس قابل تحمل نبود جيخل
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 مشروطه عصر رانيا و یالملل نيب ینفت یها شرکت
  

 ريسال اخ کصديحوادث کشور در  یدر سمت و سو یکننده ا نيينقش تع رانيا نفت
مورد  ینفت یها یکمپان یالملل نيب یبت هادر چارچوب رقا ديداشته است و با

م، تراست ١٨٨٠کرد از سال  یادآوري دياز همه با شيپ. رديقرار گ یابيارز
و  کايدر آمر یار مناسبيبس تيکه متعلق به راکفلرها بود، موقع لياستاندارداو

از همه از طرف صنعت نفت باکو  شيتراست ب نيا. به دست آورد یجهان یبازارها
 یقرار م ديو مارکوس قرار داشت مورد تهد لديروچ یخاندان ها اريتکه در اخ

حمل و نقل آن  نهيتر بود و هز کينزد اياروپا و آس ینفت باکو به بازارها. گرفت
تر، صاحبان نفت باکو موفق شدند در اواخر قرن  نييپا يیکايآمر بينسبت به رق

 .کنند دايپ یالملل نيب ینوزده نقش مسلط را در بازارها
نفت  یمستقر بود که چاه ها یدر اندونز ل،ياستاندارد او یتجار بيرق نيبزرگتر

 بانيبود، با رق یکه هلند نگيدترد یبنام هنر یمرد. کرد یسوماترا را استحصال م
داچ شل را  اليرو یکمپان ١٩٠٧ها متحد شد و به سال  لديروچ یعنيراکفلر  یاصل

 لياستاندارد او یمغلوب شدن کمپان بهر سال رقابت مستمر منج ستيب. نهاد اديبن
شد،  رهيچ يیکايآمر بيبر رق یهلند - یسيانگل یهودي هيشکل سرما نيو به ا ديگرد

اما شل . ديگرد لياستاندارد او یمنجر به انحالل کمپان ١٩١١که در سال  يیتا جا
 وآ لياستاندارد او یباالخص کمپان لياستاندارد او نيجانش هيامان را عل یرقابت ب

 .با قدرت ادامه داد یوجرسين
 نياز مهمتر یکيشرکت در  نينفت برمه بود، ا ینفت باکو کمپان گريد بيرق

برمه سرانجام ناچار شد  یکمپان. کرد یم تيهند فعال یعنيآن روز جهان  یبازارها
در  یکمپان نيدانست ا ديبا ابد،يدست  يیبه توافق ها)۶٣(قدرتمند شل  یبا کمپان

گذاران شرکت  اديم، از جمله بن١٩٠٩کرد و در سال  یگذار هيسرما یسدار ازيامت
 یدو جلد خيتار زيداچ شل و ن اليرو یچهار جلد خيتار. شد رانيو ا سينفت انگل

 هياز سرما یزيشورانگ ی، صحنه ها)۶۴(یوجرسيآو ن ليشرکت استاندارد او
 شيه معرض نماشل را ب ژهيبه و ینفت ميعظ یها یکمپان یها و رقابت ها یگذار

 .گذارند یم
امر واضح  ليبود، دل رانيو باالخص ا انهيشرکتها خاورم نيآوردگاه ا نيتر مهم
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 دينفت سف اميا نيدر ا. منطقه قرار داشت نيجهان در ا یمنابع نفت نيمهم تر: بود
 رانيدر شرق ا زيکرد و ن دايراه پ رانيا یو جنوب یمرکز یباکو به نواح

بود که با  یرانيدست تجار ا رد هيواردات نفت روس. افتي      ً            مخصوصا  خراسان راه 
 ونديبودند، در پ یو سوئد یهوديبرادران نوبل که . کردند یم ینوبل همراه یکمپان
م با اجاره انبار نفت در ١٩٠٨به سال  نهايساموئل قرار داشتند، ا یمال یادهايبا بن

اکش مشروطه و که کش یدرست در زمان یعنيرشت کار خود را آغاز کردند، 
 یها یکمپان نيب یرقابت فشرده ا رانيدر جنوب ا. بود دهيخود رس اوجاستبداد به 

ها باعث  يیکايداشت، عرضه نفت توسط آمر انينفت باکو جر یبا کمپان يیکايآمر
حساس  یاز سال ها. شده بود رانيمحصول در جنوب ا نيا متيتنزل ق
دو  امحصول ب نيشد؛ ا رانيرد اوا کايامر دينفت سف یمحموله ها ١٩١٠و١٩٠٩

به  د،يو شرکت نفت باکو مواجه گرد رانيو ا سيشرکت نفت انگل یعنيسد مهاجم 
به حدود  يیکايمحصول توسط شرکت امر نيسال بعد عرضه ا کي ليدل نيهم

وادار  ینيرا به عقب نش يیکايآمر بيبرادران نوبل توانستند رق. افتينصف تنزل 
. دنديگرد یشد، آنها موفق تر م یافزوده م بيرق یابيناکام زانيکنند و هر چه بر م

آن بعالوه  متيکاهش ق کنيبود، ل نييپا کاينسبت به نفت آمر هينفت روس تيفيک
 .تنگ کرده بود يیکايامر فيجنوب عرصه را بر حر یراه ها یخراب

شاه  نياز زمان ناصر الد رانيبه ا يیکايآمر نيو متخصص هيجذب سرما يیسو از
ادوارد  کا،يآمر رمختاريوز ١٨٨٧دسامبر  ۵بار در  نينخست یبرا. بقه داشتسا

 رانيکار در ا یبرا يیکايآمر نينوشت متخصص تيخان هدا یاسپنسر به رضاقل
مستشار جلب کرده اند،  کايمرها هم از آ ینيچ نکهيا حيبا توض. مناسب هستند اريبس

 اريبس رانياز معادن ا یبرداربهره  یبرا کايچند مهندس از آمر یگفته شد تقاضا
 رمختاريوز. گرفت یانجام م یرانيبه خواست طرف ا شنهاديپ نيا. خواهد بود کوين

را  رانيا یو محصوالت کشاورز اتياز معدن یدرخواست کرد ابتدا نمونه ا کايآمر
 »رهيتجارت و فلزات و نفت و غ«از  یبفرستد و گزارش کايبه او بدهند تا به آمر

طرف  یشنهادهايپ گرياز د یبانک مل جاديطرح احداث راه آهن و ا. ديارسال نما
چون «جذب شود،  رانيبه ا يیکايآمر هيکرد سرما یم هياو توص. بود يیکايآمر

 ديآن نما یمداخله در امور داخل ايملک خارجه را تصرف کند  ندارد ليدولت من م
 .»مناسبتر است کايهم آمر گريد یکيتيپل ليو به دال
در جنوب  شکريو کشت ن یپنبه ا یپارچه ها ديتول یبرا رانيکشت پنبه ا توسعه

در  یگذار هيتنباکو و سرما نيهم چن. بود رمختاريوز یطرح ها گريکشور از د
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مورد توجه  کايمختلف از آمر اهانيمحصول، به عالوه وارد کردن تخم گ نيا نهيزم
از آن  ريان داد اوضاع غنش هتجربه شوستر در دوره مشروط). ۶۵(قرار گرفته بود

 .کرد یتصور م ريرکبيبوده است که اسپنسر در دوره ام یزيچ
و  سيشرکت نفت انگل یعني ،یگريقدرتمند د بيبود که رق افتهيمرحله خاتمه ن نيا
حداقل  ديعرضه نفت سف نهيها در زم يیکايآمر نياز ا شيتا پ. دياز راه رس رانيا

شرکت به عرصه رقابت ها، بازار  نيبا ورود ا فارس بالمنازع بودند؛ اما جيدر خل
به  یدرست قبل از ورشکستگ لياو تاندارداس. از انحصار آنها درآمد رانيجنوب ا
. خود را بازگرداند هيتوانست سرما ینم یحت گريد ،یسيو انگل یهودي بانيدست رق

 شرکت نفت. آورد و محصول خود را به آنجا صادر کرد یرو به بغداد رو نياز ا
 یزيهم گشود و ست هيبه سرعت راه خود را به قلمرو نفوذ روس رانيو ا سيانگل
هند  یبه بازارها رانينفت ا نکيا. امان با برادران نوبل به راه انداخت یب و ینهان

 جينقطه خل چيدر ه رانيزمان به جز ا نيتا ا. شد یصادر م انهيو مناطق خاورم
 یسيبه بعد بود که انگل یز جنگ اول جهانا قتيآمد، در حق یبه دست نم یفارس نفت

سوم  یمتحده تا کودتا االتيا. ندرا آغاز کرد یعرب یها استحصال نفت کشورها
در دوره  قتيش، از صنعت نفت منطقه به دور بود و در حق١٢٩٩اسفند سال 
 رانيبه بازار ا یابيراه یرا برا یاحمد قوام بود که تالش مجدد یرينخست وز

 .ماند جهينت یرقبا ب یها سهيآن هم به علت دس آغاز کردند که
داچ  اليو رو رانيو ا سيشرکت نفت انگل ل،ياستاندارد او یو آناتول نيالنهر نيب در

 یم بيخود را درمنطقه تعق قيها هم عال یآلمان. کردنديم یگذار هيشل سرما
ها  یسيبا انگل رانيبه ا نياتصال راه آهن خانق یروسها برا کهيدر حال. نمودند

سرگرم کرده  هودهيب یآنها را به امر اه یسيانگل قتيرفتند ودر حق یکلنجار م
 یراه آهن عثمان یکمپان ازيبانک که امت چهيبا دو رانياو سيبودند، شرکت نفت انگل

 یکمپان ليتشک یها و آلمان ها برا یسيانگل. دنديرا داشت، به تفاهم رس یدر آناتول
شرکت  یمذاکره پرداختند و در آستانه جنگ اول جهان به گريکديدر منطقه با  ینفت

با آغاز  نيالنهر نينفت ب. ابتکار عمل را به دست گرفت رانيمستقر درا یسيانگل
بود،  دهيشد، آلمان ازصحنه خارج گرد یديشد یصحنه رقابت ها یجنگ اول جهان

گاه خالفت دست برداشته بود، دست یستياليامپر یهم با انقالب اکتبر از دعاو هيروس
در جنگ  روزيپ یدار هيسرما یبود که کشورها نيا. ختيهم درهم فرور یعثمان

 یتيفرامل یکمپان. ابتکار عمل را به دست گرفتند سيو انگل کايفرانسه، آمر یعني
 ندگانيشرکت نفت فرانسه و نما ران،يو ا سيداچ شل، شرکت نفت انگل اليرو
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کردند و پنج درصد سهام  ميخود تقس نيبمنطقه را  نيمنابع ا يیکايآمر یشرکت ها
 .تعلق گرفت انيبه گالوست گلبنک رانينفت ا

است  نيا قتياما حق. و عربستان کشف شد نيو بحر تيمعادن نفت کو اميا نيهم در
 هيدر کل رانيو ا سيبود و شرکت نفت انگل رانيدرا یمنبع نفت نيکه مهم تر

به هم زده بود در مناطق  رانيا یه هاکه از غارت چا یا هيبا سرما دياکتشافات جد
حق  مياست بدان یکاف یغارتگر عاداب افتيدر یبرا. کرد یم یگذار هيسرما ديجد

شده بود، حال  رهيل ۶۵۵۴         ً     م، مجموعا  فقط ١٩١۴تا  ١٩٠١از سال  رانيا ازياالمت
هم  رهيل ٣٣۵٠بعالوه . بود رهيها حداقل شصت هزار ل یسيآنکه سود خالص انگل

در  یوقت). ۶۶(شد یپرداخت م رانيبه دولت ا ديبا یاريرکت بختاز طرف ش
درصد سهام شرکت  ۵١ ليچرچ نستونيسر و شنهاديبه پ یجنگ اول جهان یابتدا
روس . ديگرد تيتثب شياز پ شيشرکت ب تيشد، موقع یداريخر سيدولت انگل یبرا

نفوذ شرکت را  رهيوعده داد دا سيکردند، اما دولت انگل یتوافق حرکات نيا هيها عل
 نيدولت نيب یرياجتناب از هر گونه درگ یگسترش نخواهد داد و برا رانيبه شمال ا
). ۶٧(خواهد شد سيتأس سيبا مشارکت روس وانگل یشرکت نفت کي رانيدرشمال ا

از طرف  ثيها را از هر ح یسيانگل اليتزار خ یامپراتور یوقوع جنگ و فروپاش
 .آسوده ساخت هيروس

 بود که یاز کسان ران،يو ا سيشرکت نفت انگل رانيمد نياز نخست ینويگر چارلز
سوخت آن  ا،يتانيبر يیايدر یرويبا ن یشرکت ضمن عقد قرارداد نيداشت ا ليتما

که با شرکت  یشرکت هند کيمرد در  نيا. راه وساطت کرد نيکند و در ا نيرا تأم
 یبه شمار م یدار هياز نظام سرما یداشت، مظهر نوع ینفت برمه ارتباط تنگاتنگ

او پس از مرگ لرد . نبود لملل تحت سلطه قائ یبرا یگونه حق چيآمد که ه
 کسالي س،يخدماتش به انگل ليشرکت شد و به دل سيم رئ١٩١۴استراتکونا به سال 

» ارلز جياز استانبر ینويبارون گر«لقب بارون گرفت،  یبعد از جنگ اول جهان
لس لردها را عهده دار شد و به سال مج استير خيتار نيهشت سال بعد ازا

 .ش درگذشت١٣١٣
داچ شل وحشت  اليرو یتياز شرکت بزرگ و فرامل یگونه اماريبه شکل ب ینويگر

. کند هيرا ته سيانگل يیايدر یرويآن شرکت باالخره سوخت ن ديترس یداشت و م
عراق ( نيالنهر نينفت ب ازيخواهد امت یداچ شل م اليمعلوم شد گروه رو یوقت

مضاعف  رانيو ا سيانگل تشرکت نف رانيوحشت مد رد،يبگ یرا از عثمان) یکنون
 نينفت ب ازيکسب امت یبرا ران،يو ا سيبانک و شرکت نفت انگل چهيشل، دو. شد
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 یرا آغاز کردند، باالخره در آستانه جنگ اول جهان نيسهمگ یرقابت نيالنهر
صد و شل به عنوان در ٢۵بانک  چهيدرصد، دو ۵٠ رانيوا سيشرکت نفت انگل

 ). ۶٨( راازآن خودکردند نيالنهر نينفت ب مرصدسهاد٢۵گروه انگلوساکسون
قدرتمندانه  تيريبود که با مد رانيو ا سينفت انگل یشل، کمپان بيرق نيتر عمده

خواست  یاو م. آورد یبه دست م یشتريب تيروز به روز موفق ینويچارلز گر
در برابر مداخالت «کند و  ليتبد »ايتانيبر اتيدر ح یقهرمان مل«شرکت را به 

امر عرصه  یشل در ابتدا. »ديداچ شل مقاومت نما اليو اختناق آور رو نديناخوشا
شرکت نفت  یابيبازار نکهيا ليتنگ کرد و به دل رانيوا سيرا بر شرکت نفت انگل

 تيدر نها. شرکت را ببلعد نيخواست ا یبر عهده شل بود، م رانيو ا سيانگل
. و آن را از ادغام در شل نجات داد ديشرکت رس اديبود که به فر یاداريدروزارت 

بدون کمک دولت، «بود که  نيا یاداريدر برابر مقامات در ینويگر یشگيتز هم
داد اگر  یدر معده شل ذوب خواهد شد و هشدار م رانيو ا سينفت انگل یکمپان

او . »اهد گرفتقرار خو یانحصارشل در وضع  وندديبه وقوع پ یوضع نيچن
» بودن یهلند«مارکوس ساموئل و » بودن یهودي«اثبات نظر خود بر  یبرا

 یعيرا ابزار طب رانيو ا سيشرکت نفت انگل ینويگر. کرد یم هيتک نگيدترد
 یا هيحال سرما نيکرد که در ع یم یدر منطقه تلق ايتانيبر یو استراتژ استيس

ندارند، بر  یتعصب مل چيکه ه یتيفرامل یها شرکتگذاشت  ديباارزش است و نبا
     ً مطلقا   يیدارا کيبه صورت «حفظ شرکت  ینويهدف گر. آن دست اندازند یرو
و  یبرتر ونيفارس مد جيدر خل سيانگل یاسيس یبرتر یبود، از طرف »یسيانگل

تا . آمد یتسلط به شمار م یابزارها نياز ا یکيبود که شرکت نفت  یتسلط بازرگان
 سيانگل یاداريوزارت در زيخارجه و ن ريوز یرد گرسر ادوا. م١٩١٢سال 

مورد  یو مال کيپلماتيرا از نقطه نظر د رانيو ا سياز شرکت نفت انگل تيحما
درصد سهام شرکت توسط  ۵١ ديبا خر یکمک نقد). ۶٩(دادند یقرار م ديتأک

 نيدر ا یمؤثر ارينقش بس ليچرچ نستونيشد و سر و نيتأم یاداريوزارت در
 .کرد افيا نهيزم

را متقاعد سازد که  ندگانينمود تا نما راديدر مجلس عوام ا ینطق باشکوه ليچرچ
 یاو از مؤسسه ها. مسلط شود رانيو ا سيبر شرکت نفت انگل ديبا سيدولت انگل

داچ شل سخن به  اليرو یتيمتعلق به راکفلر و شرکت فرامل لياستاندارد او ميعظ
                      ً قد برافراشته اند و عمال   ايتمام دن رخود د یفرع یآورد که با شعب و شاخه ها انيم

توسط  سيانگل يیايدر یروين» چالنده شدن«او از . دارند طرهيس ريکره خاک را ز
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شرکت  سيساموئل برادر مارکوس ساموئل که در تأس. سخن گفت یدو کمپان نيا
 یرا از سخنران ليچرچ اهويه جاديبا ا ديداشت، بارها کوش یشل نقش مهم

 ینتوانست کار ليرا متوجه خود سازد، اما در برابر چرچ اند و اذهمنصرف کن
و حکومت هند را  یاداريوزارت خارجه، وزارت در استيس ليچرچ. ببرد شيپ

مانع از آن شوند که آنها «عنوان کرد تا  یسيانگل یکمک به مؤسسات مستقل نفت
 انخاطرنش ليچرچ. »شوند دهيبلع گريد] ی[جهان وطن یکمپان ايتوسط شرکت شل 

هم ادامه همان  رانيو ا سيدر برابر شرکت نفت انگل ايتانيدولت بر استيکرد س
داچ شل و شخص  اليرو یرا کمپان استيس نيمخالف ا نياو بزرگتر. است هيرو

 یها را باال م متيق یمصنوع یشل را متهم کرد به شکل ليچرچ. مارکوس دانست
 انياز م ،»متيق رانهيمسئله پست و شر نيا« تا ديشياند یچاره ا ديادامه داد با وبرد 

 .برداشته شود
خاطرنشان  یاداريالوصف خدمات شل را به وزارت در ديزا یتيبا عصبان ساموئل
 یباز«نفت را به  متيمجلس عوام، باال رفتن ق ندهينما» واتسون واترفورد«کرد و 

 ازياز ن یا ناشارتباط دانست، بلکه آن ر یب »نيمحافل مع ايتراست ها  یبعض یها
 یها باال م متياست که ق ليدل نيبه ا«: آن عنوان کرد یمردم به نفت و فرآورده ها

و منظور منجمله  - دارند یکه نسبت عبر یانيآقا یطانيش اتيرود، نه به خاطر ن
 متيکنند تا ق یآنها دور هم نشسته، توطئه م نکهيو ا - جنابان جهان وطن است یعال

 .»ها را باال ببرند
 یرأ ٢۴۵خردکننده  تيبا اکثر رانيدر نفت ا سيمشارکت دولت انگل باالخره

 ینويخود گر یکه باعث شگفت یشد؛ امر بيمخالف تصو یرأ ١٨موافق در برابر 
 . ديگرد

تراست ها و انحصار «دانست که به  یم یحمالت جهيخود را در نت یروزيپ ليچرچ
بود و در  رانينفت ا کياستراتژ تياهم ليهمه فقط به دل نيا). ٧٠(کرده است» ها
 چيه يیهنوز در کشاکش اعتدال و انقالب بودند، تو گو یرانيا یروهايحال ن نيا

 .کشور وجود ندارد یبرا یگريمسئله د
. داشت انيجر رانيا ینفت یدر حوزه ها یمهم اتيعمل ١٩١۴تا  ١٩٠٨سال  از
ارون با لوله آورده از رود ک یدنيحفر شد؛ آب نوش مانيحلقه چاه در مسجدسل یس

فاصله احداث  نيدر هم یسازمان یو خانه ها مارستانيدرمانگاه، ب رگاه،يشد؛ تعم
چهارصد هزار تن نفت از  انهيسالشد،  دهيکه به آبادان کش یبا خط لوله ا. ديگرد

بودند که  یاريبخت نيمعضل، خوان نيمهم تر. ديگرد یبه آنجا حمل م مانيمسجدسل
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به نام  یشرکت تابعه ا. قرار گرفت ارشانيدر اخت یا ابتدا سهامآرام کردن آنه یبرا
 نياما بعدها ا. محدود بود اريشد که حوزه عمل آن بس ليتشک یاريشرکت نفت بخت

شرکت و  تيامن. شد مهيضم رانيو ا سيو به شرکت نفت انگل منحلشرکت 
خزعل  خيبا ش یقرارداد ١٩٠٩سال . ها بود یاريکارکنان آن هم بر عهده بخت

 یداريآبادان خر شگاهياحداث پاال یاو را برا یاز اراض یو مقدار ديمنعقد گرد
  د،يرس یبه بهره بردار ١٩١٢در سال  شگاهيپاال. کردند

مهم مسئله  نيا). ٧١(خزعل بود خيآبادان هم بر عهده ش یاز منطقه نفت حفاظت 
 نيتر یز افراطآنان ا تيو حما رانيدر مشروطه ا یاريبخت نيخوان یبرخ یريدرگ

مدت از زمان  یطوالن یگذار هيباالخره سرما. کند یم هيجناح مشروطه را توج
 نيآن مشارکت ا نيد و مهم تريرس جهيبه نت ليا نيخوان یبرخ یدمحم شاه قاجار رو

نظر دولت  ريخواست شرکت نفت ز یکه م یبود، مرد شاهيدر برافکندن دمحمعل ليا
 یتجار کيباشد نه شر رانيرف قرارداد دولت اط ،یسيباشد و شرکت انگل رانيا
 یاريبخت ليشد، قلمرو ا یم نياز ا رياگر غ شاهيبه قول دمحمعل رايز ،یاريبخت ليا

 .شد یشناخته م لمستق ینطقه ا
 

  مشروطه دوره در رانيا و سيانگل نفت شرکت کارنامه
 

ط تلگراف خطو دنياقدام کش نيفوران کرد، مهم تر مانيازآنکه نفت درمسجدسل پس
 نيکرد، ا یرا به بندر خرمشهر مربوط م مانيخط تلگراف، مسجد سل. و تلفن بود

افتخار . گرفت یدر مجلس دوم و دولت انجام م رانيا ندگانيعمل بدون اطالع نما
تلگراف از  ميس دنيقبل خبر کش یندچ ديامور خارجه پرس رياز نواب وز نيالواعظ

خبر را  نيپست و تلگراف ا ريوز. تخرمشهر تا معادن نفت گزارش شده اس
 یم ندهينما نيا. »تلگراف نشده ميس دنيدر کش یفرمودند که اقدام«کرده و  بيتکذ

 .دينشن یاما پاسخ درست ر؟يخ ايخواست از زبان نواب بشنود خبر فوق صحت دارد 
امور خارجه  ريهم از وز نيغالمحس خيآقا ش ١٣٢٨و سوم شوال  ستيب روز
دو هزار تومان  یسال ستيبا یشرکت نفت جنوب م یداد دارسطبق قرار ديپرس

ً  بود که اساسا  آ نياستحصال نفت بپردازد، سئوال ا ازيبابت حق االمت تاکنون  اي            
مربوط به  ئوالس نيخارجه پاسخ داد ا ريوز ر؟يخ ايپرداخت شده است  یزيچ

ور داده شود به وزارت مزب ديهم با انهيدو هزار تومان سال. وزارت فوائد عامه است
خصوص معلوم شده  نيدر ا«: برساند؛ اما هيو آن وزارتخانه مبلغ را به وزارت مال
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که شده است  یقاتيوجه را از قرار تحق نينفت غفلت کرده است و ا یاست که کمپان
تا به حال نداده است به وزارت فوائد عامه؛ و وزارت امور خارجه هم بنابر 

شده  ینفت راض یامات کرده است و باالخره کمپاناظهارات وزارت فوائد عامه اقد
 یو حساب قياز قرار تحق ه،يمال وزارت بابت بدهد به نيهزار تومان از ا ١١بود که 

ً با  يتقر م،يکه ما کرده ا سال است که  ٩ نکهيبدهد، بواسطه ا ديهزار تومان با ١٨   
 ايمرج سابق  مدت، بواسطه هرج و نيداده باشند و در ا ديدو هزار تومان با یسال
اگر مطالبه کرده اند نداده است، در هر حال دولت  ايمطالبه نکرده است  یکس
است که دولت از  یهيبد نيدولت درصدد گرفتن است و ا أتياست و حاال ه رفتهنگ

هم از دادن حق دولت  یکمپان نکهيحق خودش نخواهد گذشت و خواهد گرفت و با ا
. »)٧٢(پول را تمام و کمال به دولت خواهد داد نياداشته باشد و البته  قهيمضا دينبا
 .طلب هم البته وصول نشد نيا

 رانيآشکار در مسائل ا یبه صورت رانيو ا سيبه بعد شرکت نفت انگل نيا از
 یتر م یبحران اريبا آن، مسئله را بس بيرق یها یکرد و رقابت کمپان یدخالت م

 د،يبرگز یفرمانده ژاندارمر شوستر، ماژور استوکس را به عنوان یوقت. نمود
نورمن که از  داريد به رانيو ا سيشرکت نفت انگل رانياز مد ینويچارلز گر

مصالح  رياقدام مغا نيرتبه وزارت خارجه بود رفت و اعالم داشت ا یعال نيمسئول
 رانيمحافل مشروطه خواه ا نيتر یاو از ارتباط استوکس با افراط. استيتانيبر

ً با  ياو تقر«: کند یآنان شرکت م یاو در جلسات انجمن ها نکهياشاهد مثال آورد و     
و  حيتقب یبرا یاست و از هر فرصت یسياست، ضدانگل یسهمان قدر که ضدرو

که  یبخصوص در مورد مشکالت رد،يگ یبهره م رانيدر ا سيانگل استيتخطئه س
 بيسآ یخود برا ديپس در سمت جد. قرار داده است رانيبر سر راه وام گرفتن ا

هر گونه  انيرانيا انيخود در م ديو نشر عقا ريکب یايتانيرساندن به موقع بر
بود که استوکس با  نيا ینوياست منظور گر یهيبد. »)٧٣(خواهد داشت یفرصت
ارتباط  رانيدر خارج ا گريد یهم به نوبه خود با محافل نانيمرتبط است که ا یمحافل

 یگروه ها نيا. استيتانيمصالح بر انيارتباطات در درازمدت به ز نيدارند و ا
بودند که به ارتباطات آنان با  یتيو فرامل یهودي یو مال ینفت یشرکت ها یخارج

گروه  م،يکرد یدمکرات ها اشارات فراوان ژهيمشروطه به و یتندرو یگروه ها
خود بودند و همان  یکه با دمکرات ها مرتبط بودند فقط به فکر منافع و سود آن يیها

 .بند نبودند یپا چندان انگلستان هم یبه مصالح مل م،يداد حيکه توضطور 
، )٧۴(ارتباط داشت یوجرسيآو ن لينفت استاندارد او یشوستر با کمپانگريد یسواز
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کرده بود و  دايپ رانيا یدر امور مال یتام اراتياخت ميدان یشوستر همان طور که م
. کرد یدخالت م یدولت ديها و عوا اتيخزانه، وضع مال ،یو پول یامور مال هيدر کل

 یبودجه و نظارت بر اجرا ميگرفت، تنظ یبدون اجازه او صورت نم یخرج چيه
 رانيبهانه دولت ا. او بود اريهمه در حوزه اخت ازاتيآن، نظارت بر قرضها و امت

و  قيتواند عال یدور است و نم یليخ کايبود که آمر نيا اريهمه اخت نيا یاز اعطا
در  یطرف و وزنه ا یرا ب کايآمر یعده ا. داشته باشد رانيدر ا یمنافع خاص

که  وانفيوصف بر خالف اظهار نظر ا نيبا ا دند،يد یم سيروس و انگل ابربر
در  کايآمر یاقتصاد یگذار هيسرما یرا برا نهيخواست زم یمعتقد بود شوستر م

 رانيدر ا یجهان یدار هيسرما یتيبخش فرامل ندهي، او نما)٧۵(فراهم آورد رانيا
حداقل تا  کايآمر رايز ود،نب کايدولت آمر یرسم تيشوستر مورد حما یتکاپو. بود

خود  یبرا رانيبه قول آنها دورافتاده مثل ا ینيدر سرزم یمقطع جنگ دوم جهان
 يیهنوز از درون گرا کايمونروئه آمر مزيج نيطبق دکتر. کرد یتصور نم یمنافع

اعمال نفوذ  نيو الت یجنوب یکايط در منطقه آمرخاص خود خارج نشده بود و فق
از  کايآمد، دولت آمر شيپ هيروس ماتوميمسئله اولت یوقت م    ً  بعدا  ه یحت. کرد یم

 یها یکمپان ندهيبلکه نما کايدولت آمر ندهيشوستر نه نما راينکرد؛ ز تيشوستر حما
 جاديابا  زيو ن یکرد با استقراض از منابع خصوص یبود که تالش م یتيفرامل

و  یتيفراملو  یخصوص یبه نفع شرکت ها ینفت یها تيگسترش فعال یبرا نهيزم
شرکت ها، راه ادغام  نيو توسط ا رانيمردم ا هيالبته احداث خطوط آهن به سرما

 یمحافل تيراه پشتگرم به حما نيفراهم کند و در ا یدار هيرا در نظام سرما رانيا
 .ميداد حيدفتر در مورد آنها توض نيبود که در ا

، هشتاد و نه ١٩٠٩- ١٠ یاعتدال و انقالب؛ در سال ها یدعوا روداريدر گ درست
در . وارد شد رانيو ا سيشرکت نفت انگل یهزار تن کاال از بندر خرمشهر برا

 هيقض نيا ). ٧۶(ديشرکت وارد اهواز گرد نيهم یتن کاال برا ١٧٠٠سال  نيهم
 یشرکت ها. فارس داشت جيلوصف خلا ديزا یتجار تياز اهم نشانخود  یبه خود

 یمقطع زمان نيدر ا. چشم پوشند يیاستثنا تيموقع نيتوانستند از ا ینم یخصوص
ً قا  يمواضع شوستر دق تالش ها  نيا. بود یبخش خصوص یها هيدفاع از منافع سرما   

همزمان بود  رانيو ا سيانگل یدولت یرقابت با کمپان یداچ شل برا اليرو یبا تکاپو
در  يیکايآمر ینفت باکو و تراستها یشل و کمپان ینيبا عقب نش تينها در زيو ن

 تيتوانست مورد حما ینم دهيپد نيا. داشت یهمزمان یسيقدرتمند انگل بيبرابر رق
منافع شرکت  نيپابرجا ب یتعارض قتياروپا باشد، در حق یجهان وطن یها هيسرما
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کردن او از  رونيب نيبنابرا. دش یم دهيشوستر د یها تيفعالبا  رانيو ا سينفت انگل
 .قرار نگرفته باشد سيدولت انگل یضمن تيتوانست مورد رضا ینم رانيا

گزارش  یبرا یاديز یتالش ها رانيدولت انگلستان در ا ندگانيآن طرف نما از
ً ما  يها مستق ادداشتي. کردند یم هيو چشم انداز نفت ته رانيا یاقتصاد تيوضع به    

شد و البته بخش  یو وزارت خارجه فرستاده م یدارايحکومت هند، وزارت در
. ديگرد یمنتشر م وانندگانخ یآگاه یازآن بصورت خاطرات و سفرنامه برا یاندک

 لياز اواخر ماه آور ليشل، نوبل و استاندارد او یها یکمپان یهمزمان با تکاپو
 یالدر ح نيا. را آغاز کردند یوقفه ا یب یتالش ها سيمقامات دولت انگل ١٩٠٩

ً     واقعا  در ا ايمشخص شده بود آ یبود که اکنون تا حد  ینفت قابل مالحظه ا راني     
 ديبه ام نياز ا شتريوصف شرکت نفت برمه حاضر نبود ب نير؟ با ايخ ايوجود دارد 

وجوه  هيشرکت کل ني     ً  اساسا  ا. به خطر اندازد رانيخود را در ا هيکشف نفت سرما
فته بود، به مصرف رسانده بود و چون در نظر گر رانينفت ا یخود را که برا

 ليخود را تعط کاردرنگ  یآن شرکت الزم دانستند ب رانيمد امد،يبدست ن یا جهينت
را که  هياستفاده را بفروشند و بق رقابليغ هياثاث. و کارگران را مرخص کنند ندينما

لندن  شرکت نفت برمه هم بالفاصله به نيبفرستند و مهندس سيبود به انگل ازيمورد ن
 .بازگردند

 نانياطم رايناراحت بود، ز اريبس شامديپ نياز ا یسرمهندس شرکت دارس نولدزير
خوزستان استفاده  متيق یذ ريزود نفت فوران خواهد کرد و از ذخا اي ريداشت د

داده شد اگر  حيکاکس اطالع و توض یبالفاصله موضوع به سر پرس. خواهد شد
 یاز کمپان یکي ايآلمان ها  ايفردا «ست برود خوزستان از د زيامروز منابع زرخ

 یابراز شگفت لسونيو. »منتفع خواهند شد هيناح نيوابسته به راکفلر از نفت ا یها
 ازيامت نياز چن یآسان نينفت برمه حاضر شده است، به ا یچگونه کمپان کهکرد  یم

و گرفت، صرف نظر کند؟ ا یرا دربر م رانياز نقاط عمده ا یکه قسمت یمهم
 ايبا وزارت امور خارجه  یچرا شرکت نفت برمه بدون هماهنگ د،يپرس نانهيخشمگ

 یا رعاقالنهيغ ميتصم نيکاکس چن یشخص سر پرس ايامور هندوستان و  ريوز
متهم به  شانيتبار اسکاتلند ليشرکت نفت برمه را به دل یاياتخاذ کرده است؟ او اول

من از «: ديبه عمل آ یدامات فورنشده اق ريلئامت کرد و از کاکس خواست تا د
فقط به پول قناعت کرده و از عقل و شعور  یکه از مواهب اله یانيآقا نيدست ا
 .»نبرده اند به تنگ آمده ام یبهره ا

از لندن  یتيفرامل یبرخالف شرکت ها کباري یبرا یشرکت نفت برمه، حت اءياول
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ً دائما   ليدل نيحدود مسافرت نکرده بودند، به هم نيبه ا به  يیاز لندن بدون آشنا      
بزرگ و  استمدارانيس. کردند یمشکالت منطقه دستورات متناقض صادر م

   ً             مثال  لرد کرزن در  ،منطقه واقف بودند تيبرعکس به اهم یسيکارشناسان انگل
کرده بود،  نيتدو خيتار نياز ا شيسال پ ستيکه حدود ب رانيا هيو قض رانيکتاب ا

که  يیها تياو از سوابق فعال. کرد یم ینيب شيتان پخوزس یرا برا یدرخشان ندهيآ
رفت  یکشف نفت انجام گرفته بود اطالع داشت، از کاکس هم انتظار م ی   ً    قبال  برا

 ). ٧٧(به عمل آورد یداند اقدامات الزم و فور یهر گونه که خود م
نفت  یگرفت، چاه ها یشيپ یريگ ميروند حوادث بر اتخاذ هر نوع تصم قتيحق در

آغاز  رانيا یو اقتصاد یاسيس خيدر تار یديفوران کرد و دور جد مانيلمسجدس
از  یداشت، مسئله لوله کش یکه اذهان را به خود مشغول م یزيچ نينخست. ديگرد

کار پس  نينان وجود داشت، ايفارس بود، اطم جياز بنادر خل یکيبه  مانيمسجدسل
 نيبزرگتر. کال خواهد بوداز اش یخزعل خال خيو ش یاريبخت نياز مذاکره با خوان

 هيروس نيو هلند و همچن کايبزرگ نفت آمر یشرکت ها ايآ«: بود که نيا ینگران
در صحنه  یسرسخت بيرق کيها که توأم با ورود  تيفعال نيدر مقابل ا یتزار

 یروزيدر راه حصول پ ايو صامت خواهند نشست؟ آ اکتاست س یمعامالت نفت
 ینفع برا یذ یشرکت ها اينخواهند کرد؟ آ جادينع اموا یسيمقامات انگل يینها یها
داشته باشند، به  ینفت منابع خوزستان هم نظارت یبردار بهره در قسمت نکهيا

 نيا ازيمورد ن یها نهيشرکت نفت برمه تمام هز ايتالش و تکاپو نخواهند افتاد؟ آ
ه وزارت شکل داده شد ک نيپاسخ سئواالت به ا» ؟)٧٨(خواهد کرد نيمنطقه را تأم

ً                                 رأسا  ابتکار عمل را در دست گرفت و با ک سيانگل یاداريدر  غيدر یب یها مک    
 .سهام عمده شرکت را از آن خود کرد ايتانيدولت بر ليچرچ

نسبت به تجارت در «) Sir Edward Slid(ديسر ادوارد اسل اساالريدر اميا نيهم در
شرکت نفت را  تايعمل نکهي، ضمن ا»کرد یفارس اظهار عالقه م جيسواحل خل

اظهار  ندهيشرکت نفت در آ یکارها شرفتياو نسبت به پ. نمود یم یريگيپ
شط  مسئلهبر سر  یو عثمان رانيدرمورداختالف ا نکهيکرد و جالب ا یم یدواريام

 ،یمسئله عثمان نيب یحال چه ربط). ٧٩(»داد یعالقه فراوان نشان م«العرب
           ً         است که قطعا  بر نکته  یود دارد، امرفارس ومسئله نفت وج جيتجارت اسلحه در خل

در  یخارج یها هيسرما تيموفق ميابي یباالخص آنگاه که درم ست،ين دهيپوش نانيب
. بوده است» و حکومت کن ندازيتفرقه ب« استيو س یمنطقه، مرهون اختالف افکن

ساختند و هم از  یم یکردند و منطقه را بحران یم ديتول یهم ناامن استيس نيبا ا
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کردند و در ضمن اسلحه  یم یمؤثر اقتصاد یگذار هيبحران ها سرما نيا قيطر
چارچوب طرح احداث خط آهن مورد  نيدر هم. رساندند یخود را به فروش م

 نيدر ا یمنطقه، مشکل التيدر ا سيبا توجه به نفوذ انگل. رفتگ یبحث قرارم
 اياحوال دنبهتر به اوضاع و «مثل خزعل که  یوجود نداشت، باالخص فرد نهيزم

ها  یسيرا در نظر گرفته و انگل ايتانيمصالح دولت بر شهيباشد و او هم یواقف م
 ). ٨٠(»کنند ی         ً            هم متقابال  به او کمک م

 خيتار یحادثه ها نيدر زمره دهشتناک تر رانيدر جنوب ا سيانگل ینفت انحصار
 ه،يناح رياوقات عشا یو گاه افتهياسکان  تيجمع. شود یمعاصر کشور محسوب م

که  ١٩٠٣در سال . دادند یم ليرا تشک یا رحرفهيغ یکار یروين نيعمده تر
شد  یانجام م یدهقانان لهيبه وس یا رحرفهيساده و غ یآغاز شده بود کارها یحفار

 ینفت ساتياز تأس یبودند، همان ها حفاظت و نگهبان انيليبد زخانيعز امر که تحت
کردند، بلکه به  ینم افتيدر یحقوقعناصر مفلوک  نيا. را هم بر عهده داشتند

 یدسته افراد در نظر گرفته نم نيا یبرا یحق چيه. اجبار به کار گماشته شده بودند
 .کرد یم یگاريبه ب ريگزآنها را نا یا رهيو عش یليا یشد، بلکه فشارها

 یم یريمولد در خوزستان جلوگ یروهايتمام از رشد ن یرحم یها با ب یسيانگل
مردم به دنبال کار در شرکت . شد یکار ته یرويعظم منطقه از نقسمت ا. کردند

وارد  یمل ديتول کريبر پ یکردند و ضربات اساس یخود را ترک م یها ینفت، آباد
شدند، تا آغاز  زينفت خ ینواح یکردند، راه یکه در باغات کار م یدهقانان. شد یم

ر آبادان، کار شرکت نفت را د یرويها و اعراب ن یاريبخت یجنگ جهان
از کارگران آبادان  یاريبس). ٨١(دادند یم لياهواز و خرمشهر تشک مان،يمسجدسل
خود که  التيا یاز دست خان ها و رؤسا نهايمثل اصفهان آمده بودند، ا یاز مناطق

شدند، گروه گروه روانه مناطق  یآنها م یاز ادامه کشاورز نعبا رفتار سفاکانه ما
آمد و دهقانان روانه مناطق  یدرم نيبه تصرف مالکها  نيزم. شدند یم زينفت خ
 )٨٢. (شدند یم یصنعت
ها  نيهم. بودند نيبه اتفاق کشاورزان اطراف اصفهان فاقد زم بيقر تياکثر

از هزار و  شيب. دادند یم ليمتخصص شرکت نفت را تشک ريغ یروين نيشتريب
 يیاز مردم روستا یهانبو. آمده بودند یپانصد تن از کارگران نفت ازاصفهان وحوال

 یاجتماع بتيمص نيبزرگتر نيرفتند و ا یکارشان به جنوب م یرويفروش ن یبرا
  )٢( .آمد یبه حساب م
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   يازدهم فصل
  

  شود می متولد جهانی قدرت يک:ساتن الول
  

  ، )  Lawrence Peter Elwell-Sutton(ساتن  پروفسورلورنس پل الول
»  نقت ايران« در کتاب پژوهشی خود  تحت عنوان   )ميالدی ١٩١٢- ١٩٨۴(  

عمليات  دارسی، پنج ايالت شمالی ايران  را از حوزه  ١٩٠١امتياز  : می نويسد
اما اين اقدام  موجب خود داری شرکت نفت انگليس وايران . خود مستثنی ساخت

استثنای اياالت  فوق ازيک  سو، به دليل . ازپيگيری منافع خود دراين اياالت نشد
ايرانی اعطا شده  - به شرکت نفت روسی  ١٢٧۵/  ١٨٩۶امتيازی بود که درسال 

روسيه شمال ايران را جزء حوزه نفوذ خود  وازسوی ديگر، به اين دليل بود که. بود
ايرانی بعدها به چند مورد حفاری ناموفق ،  - شرکت نفت روسی . می دانست

درسال .دست زد –حدود صد کيلو متری شمال شرقی تهران - » ساری« نزديک 
آکادی مفرديويچ خوشتاريا، اهل گرجستان، با حمايت دولت دولت  ١٢٩۵/ ١٩١۶

ايرانی را نسبت به امتيازياد شده   - شرکت نفت روسی تزاری بارديگرادعای 
  .مطرح ساخت

اوبدون توجه به پيچيدگيهای . دراين هنگام وثوق الدوله نخست وزيرايران بود
سياسی،مخالفتی با پذيرش کمکهای بيگانه برای حل مشکالت اقتصادی ايران 

رصت بيشتری مرداد، ف/ با به پايان رسيدن سومين دوره مجلس درماه اوت. نداشت
برای وی فراهم شد، زيرا هيچ مرکز رسمی ديگری وجود نداشت که بتواند جلوی 

خوشتاريا نمی  وثوق الدوله رابگيرد والبته اين مسئله بدين معنی بود که امتياز
افتتاح  ١٢٩٩/ ١٩٢٠              ً             مجلس چهارم عمال  تا اواخرسال . توانست به تصويب برسد

  .قاطعانه مخالفت مداخله بيشتربيگانه بودنشد ودراين هنگام جو سياسی  کشور، 
/  ٩١٧اودر خالل سال .  انقالب روسيه طرحهای خوشتاريا را متوقف ساخت

تفليس  را به قصد  پاريس ترک کرد و پيش ازاينکه واگذاری امتياز خود را  ١٩٢۶
پوند به شرکت نفت انگليس وايران پيشنهاد کند، با شرکتهای  ١٠٠, ٠٠٠به مبلغ 
مذاکره  با شرکت  .  نسوی، هلندی وامريکايی درپاريس به مذاکره پرداختنفت فرا

  ٢۵نفت  انگليس و ايران به دراز  کشيد و تا زمانی  که شرکت  سرانجام  در 
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پوند  ٢٠٠, ٠٠٠، به توافق  دست يافت ، بيش از ١٢٩٩فرودين  ۵/  ١٩٢٠مارس 
رکت نفت شمال ايران با پس ازآن ، شرکت نفت تابعه جديدی بنام ش. پرداخته بود

  .پوند تشکيل داد ٣٠٠, ٠٠٠سرمايه 
دولت ايران، چنين اقدامی را که همچون ضربه ای بر وی  وارد شده بود، نقض  
عمدی قرار داد  دارسی و سرآغازايجاد مشکالتی با روسيه خواندو درنتيجه، بی 

انونی  اعطای تنها  مرجع ق –درنگ اعالم  کرد که امتيازخوشتاريا به وسيله مجلس
، اين ١٢٩٩بهمن  ۶/  ١٩٢١ژانويه   ٢۶پس از. تصويب نشده است –امتيازات 

دراين تاريخ ، جمهوری جديد روسيه  قراردادی  با ايران . استدالل بيشترتقويت شد
امضا کرد که به موجب  آن تمامی  امتيازاتی را که به وسيله رژيم تزاری درايران 

عالوه  بر اين ، قرارداد . ملغی ساخت –نای يک امتياز به استث –به  دست آمده بود 
مقرر ساخته بود که در آينده ،هيچ امتيازی درمنطق قبلی روس ها نبايد به قدرت 

اين مسئله هم زمينه هايی را که  دولت ايران برای رد ادعای .  سومی واگذارشود
  .اهم ساختخوشتاريا الزم داشت فر شرکت نفت انگليس وايران نسبت به امتياز

سيد ضيا در نتيجه . دولت جديد سيدضيا طباطبايی رد اين قرارداد را تأييد کرد
اسفند سازمان يافته  ٣/ فوريه   ٢٢کودتايی که به وسيله  سرهنگ رضا خان در 

شرکت  نفت انگليس و ايران برای مدتی ، ضمن  پافشاری بر .  بود به قدرت رسيد
ی کرد که خوشتاريا اهل روسيه  نبوده و فردی ادعای  خود، مزورانه  استدالل  م

به ١٢٩٧/  ١٩١٨گرجی است؛همچنين مليت  کشوری را داراست که ازسال 
/  ١٩٢١ مارس ٢١گزينش شورای دولتی در اين تزپس از. بعدمستقل بوده است

سوسياليستی  ،جمهوری گرجستان وپيوستن آن به اتحاد جماهير١٣٠٠اول فروردين
شرکت نفت  انگليس وايران درشناخت واقعيتها وشرايط  شوروی فروريخت؛ اما

  .موجود به کندی پيش می رفت
دولت ايران هنوزخواهان توسعه نفت شمال ايران بود، اما تمايلی نداشت که  

علی رغم مفاد قرارداد ايران . شرکتهای بريتانيايی با روسی را برای اين کاربپذيرد
رای مدتی به ايده همکاری با شرکتی شوروی،به نظرمی رسيد دولت ايران  ب –

دراين زمان، . دراين زمان، اياالت متحده دامن می زد. ازاياالت متحده دامن می زد
اياالت متحده تمايالت غيردوستانه ای نسبت به رژيم جديد در روسيه 

سرگرم  ، واشنگتن ، حسين عالنماينده ايران در١٩٢١/١٣٠٠درخالل پاييز.نداشت
 Standard Oil of New )                       ُ نفت استاندارد نيوجرسی   مذاکره با شرکت 

Jersy) بود جنبه  اغوا کننده مذاکرات اين بود که شرکت قوق حاضرشده بود تا در
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دالری  را برای  ١٠,  ٠٠٠, ٠٠٠صورت انجام معامله ، ترتيب پرداخت يک وام 
  .ايران فراهم کند

وزيرجانشين سيد ضيا شده  ارديبهشت به عنوان نخست/ قوام السلطنه که درماه  مه  
امريکا دراين زمان . بود، طرفدار  جدی دريافت کمک ازآمريکا به شمارمی رفت

قوام السلطنه که قرارداد مستشارمالی . هوادارتز بی طرفی درامورجهانی بود
بريتانيا را لغو وبه جای اودکترميلسپو امريکايی را گماشته بود، دريکی ازجلسات 

که يک  روز تمام به  –١٣٠٠اول آذرماه /  ١٩٢١وامبرن ٢٢ –محرمانه مجلس
طول انجاميد، اعطای امتيازپنجاه وچهارساله ای را به شرکت نفت استاندارد 

ايالت شمالی ايران می  ۵برپايه اين امتيازکه شامل. نيوجرسی از تصويب گذراند
درصد ارزش  ناخالص نفت استخراج شده را  ١٠شد، دولت ايران دست کم 

قرارداد  تصريح  می کرد که هيچ  گونه مشارکت، انتقال  ۵ماده . ت می کرددرياف
  .حقوق يا قراری با طرف سوم نبايد بدون تصويب مجلس صورت گيرد

روتشتين  تئودور.اين مصوبه موجب پيدايش زنجيره ای ازتحريکات ديپلماتيک شد 
Theodore Roth  stein  د که اين سفيرشوروی در ايران بی درنگ  اعتراض کر

روتشتين اين اعتراض . است ١٢٩٩دی ٢۶/ ١٩٢١ژانويه  ١۶مسئله نقض قرارداد
، به جای  قوام ١٣٠٠دی/  ١٩٢٢وی در ژانويه . را به آگاهی مشيرالدوله رساند

. السلطنه که اکنون اعتبارحود را از دست داده بود به نخست وزيری برگزيده شد
حتی سرچارلز . اعتراض کرد يدشرکت نفت انگليس وايران هم به امتيازجد

آذردرجلسه ساالنه شرکت خاطرنشان ساخت که امضا  ٣٠/ دسامبر  ٢١گرينوی در
وثوق الدوله، برادر نخست وزير، قوام  –کننده اصلی امتيازملغی شد، خوشتاريا 

  .السلطنه بوده است
درپی اين اعتراض، سفارت بريتانيا به مشيرالدوله اطالع داد که ادعای شرکت  

نفت انگليس وايران  نسبت به امتيازشمال هنوزبه قوت خود باقی است واگربا 
امتيازايران ازپيشنهادشده ازسوی استاندارد نبوجرسی موافقت کند، چنين فرض 

شرکت نفت . خواهد شدکه شرکت نفت انگليس وايران نيز درآن مشارکت دارد
ال طی  نامه ای به ع. استاندارد نيوجرسی امکان چنبن توافقی را تکذيب کرد 

نيوريورک  تايمزعليه کوششهای روسيه وبريتانيا برای به انحصاردر آوردن منابع 
وزارت خارجه اياالت متحده نيزبه حمايت ازحفظ .  طبيعی ايران اعتراض کرد

شرکتهای نفتی آمريکايی پيشاپيش . درايران، موضع گرفت» درهای باز« سياست
يران وهمکاران بريتانيايی اش  که آنها را کم کم ازسياستهای شرکت نفت انگليس وا
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همچنان که خواهيم ديد،  . ازخاورميانه کنارمی گذاشت به اندازه کافی رنجيده بودند
اختالف آمريکا وبريتانيا درخصوص نفت عراق برای چندين سال متوالی ادامه 

اورميانه يافته بود آمريکا در نقاط ديگرجهان برنفت تسلط يافته بود، اما نفت خ
  .          ً                           هنوزتقريبا  درانحصاربريتانيا قرار داشت

سياست دولت بريتانيا اين بودکه ازبرخورد رودر روی دوشرکت نفت انگليس 
درهمين حال،سرجان . وايران وشرکت نفت استاندارد نيوجرسی جلوگيری کند

اين انتصاب بدون ترديد برای قدردانی . کدمن به عنوان مديرشرکت منصوب شد
، ونيزبه دليل  امضای قرار داد  نفت ١٢٩٣/  ١٩١٣کدمن درسال ازخدمات 

درپی اعزام . صورت گرفته بود ١٢٩٩فروردين /  ١٩٢٠درسان رمودراوريل 
کدمن به امريکا، وی با مديران استاندارد نيوجرسی به توافق رسيد که توليد نفت 

 رداداين قرا .بين دوشرکت تقسيم شود ۵٠–۵٠ميدانهای شمال ايران براساس
 تلقی شد،اصلی که درامتياز»عدم مشارکت« ازطرف دولت ايران، تخلف ازاصل

       ً ، مجددا   ١٣٠١تير /  ١٩٢٢قوام السلطنه درژوئن . استاندارد نيوجرسی مندرج بود
آبان مجلس، بن بست را / به قدرت رسيد  وبا گذراندن متمم  مصوبه ماه نوامبر 

برای : با هرشرکت معتبرامريکايی«اين متمم به دولت اختيارمی داد تا. شکست
به اين ترتيب ، مذاکره با شرکت نفت استاندارد نيوجرسی . دادن امتيازمذاکره کند

 Sinclair)همزمان، دولت با نماينده شرکت نفت سينکلر. درنيويورک ازسرگرفته شد
Consolidated Oil Corporation)درتهران به تبادل نظر پرداخت.  

اين .  سينکلرمورد توجه دولت شوروی نيزقرارگرفتعقد قرارداد با شرکت 
واقع درخاوردورامتيازبا ارزشی کسب کرده » ساخالين«شرکت نه تنها درجزيره 

بود، بلکه  به عنوان نماينده فروش فرآورده های نفت روسيه  درخارج نيزعمل می 
رشرکت                                               ً               ازاين رو داليلی وجود داشت که نشان ميداد، احتماال  روس ها در براب. کرد

به هرحال، در اوت . سينکلرکمتر ازمورداستاندارد نيوجرسی به مخالفت بپردازند
، هردوشرکت تحت فشار قرارگرفتند تا پيشنهادهای نهايی ١٣٠١مرداد /  ١٩٢٢

اختالف عمده  اين  بود که . پيشنهادها دارای خطوط مشابهی بود. خود را تسليم کنند
دی از ارزش  نفت خام توليدی را پيشنهاد در ص)  پرداخت ( استاندارد نيوجرسی

. کرده بود، درحالی که پيشنهاد سينگردرصدی از سودخالص را دربرمی گرفت
مشکل ديگری که بايدحل می شد، انحصارخطوط لوله وحمل نفت شرکت نفت 

تنها راه، حمل نفت ازراه روسيه بود واين خود، . انگليس و ايران درجنوب بود
  .ای انعقاد هر قرارداد جديدی طلب می کردموافقت روس ها را بر
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شهريوردولت پيش نويس موافقت نامه ای را تدارک ديد که / دراواسط ماه سپتامبر
اين پيش نويس پس ازتصويب . جنبه هايی ازهر دو  پيشنهاد درآن گنجانيده شده بود

شرکت نفت استاندارد . آبان، به هردو  شرکت تسليم شد/ مجلس درماه نوامبر
به اين ترتيب مذاکره با . جرسی پيشنهاد را رد کرد، سينکلر آن را پذيرفتنيو

  .سينکلرادامه يافت
شرکت  .سال معتبربود ۵٠ايالت شمالی را برمی گرفت وبرای ۵پيش نويس امتياز،

درصد ١۵سال بايد منطقه ای را برمی گزيد که بيش از   ٨دارنده امتيازدر خالل
همچنين شرکت بايد  ازانتقال حقوق خود به .  دوسعت کل منطقه مورد توافق نباش

خود داری می کرد ومديريت اين   - جزشرکتهای تابعه  –هردولت يا شرکت ديگری 
، دولت  و مردم ايران   درخالل اين مدت. شرکتها دردست امريکايی هاباقی می ماند

ايد درصد سود خالص ب. ه را خريداری  کنندددرصد سهام  منتشرش ٣٠می توانستند 
درصد محاسبه  يا به جای آن درصد ارزش   ٢۵تا  ١۶با  درجه متغيری از 

ايرانی ها بايد برای اشغال  پستهای . ناخالص  نفت  استخراج  شده پرداخت می شد
  .تکنييکی با سرعت هرچه بيشترآموزش می ديدند

درمتن پيش نويس ،مواردی وجود داشت که در واقع  حاکی ازعبرتهای دولت   
،  انتخاب منطقه ويژه برای بهره برداری.ربه شرکت نفت انگليس وايران بودازتج

شرکت قابل مالحظه ايرانی ها رد مالکيت، کنترل، وهمچنين، سطح باالترحق 
ضمن اينکه  بعضی ازاين ويژگيها .  االمتيازازجمله اين موارد به شمارمی رفت

ها اعتراضات خشم   آلودی، البته روس . هنوزبايد بيشتربه سود ايران تعديل می شد
خرداد / ١٩٢٣درژوئن . دراين خصوص انجام نيافت اما اقدام مؤثری ازجانب آنها

متن نهائی . ،  مجلس سينکلررابه عنوان نامزد برنده امتيازتأييد کرد ١٣٠٢
ازجمله تغييرات عمده . شهريور به امضا رسيد / وتغييريافته امتيازدرماه سپتامبر 

ازپنج ايالت مورد توافق، درآينده  برای يک شرکت ايرانی اين بود که يکی 
درصدافزايش  ٢٨تا  ٢٠درجه تغييرات درموردسودخالص به . کنارگذاشته شود

اياالت متحده  از دالر ١٠, ٠٠٠, ٠٠٠صاحب امتيازمتعهدشدوامی به مبلغ.يافت
  .م شدواعطای امتياز، مشروط به تأمين و پرداخت اين وا برای ايران تدارک ببيند

سهم به عنوان کميسيون به قوام السلطنه داد و قوام نيز  ١٠٠, ٠٠٠شرکت 
 ١٣٠٢اسفند /  ١٩٢۴درماه مارس . سخاوتمندانه  آن را به مجلس  واگذارکرد

اما قرارداد ازعمر . ،مجلس براساس قرارقبلی، قرارداد جديد را به تصويب رسانيد
شهريورماه يک جمعيت متعصب / دراواخرژوئيه .طوالنی وپرثمری برخوردارنشد
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معاون کنسول آمريکا حمله (Robert W. Imbrie)ايمبری .درتهران به روبرت دبليو
ايمبری می کوشيد ازيک اجتماع مذهبی عکس بگيرد؛ . کرد وموجب مرگ وی شد

دولت ايران به دستگيريهای . عملی که ازديد مسلمانان متعصب اهانت آميزبود
دولت . که  به عنوان مقصرشناسايی شدند، اعدام کردوسيعی دست زدوسه نفری را 

همچنين خسارت سخاوتمندانه ای به دولت آمريکاوخانواده مقتول پرداخت وبا وجود   
اين،نمايندگان سينکلربا طرح اين موضوع که عدم امنيت کافی،مانع فعاليت اکتشافی 

  .شده است تصميم  به ترک ايران گرفتند
ً                              قعا  چيزی بيش از آنچه که بروز کرد اين حادثه ممکن است وا   انفجارخود به  -    

اما درنهايت، نتايج آن به شود رقبای . نباشد - خودی احساسات مذهبی وضد بيگانه 
ضمن اينکه همراهی معاون کنسول آمريکا درزمان . شرکت سينکلرتغييريافت

                            ً                                       حادثه، بايک امريکايی که قبال  کارمند شرکت نفت انگليس وايران بود موجب
شايعاتی شد حاکی ازاينکه اين حادثه، توطئه ای طرح ريزی شده ودقيق ازطرف 

حتی يک کارمند عالی . شرکت نفت انگليس وايران واستاندارد نيوجرسی بوده است
رتبه ايرانی شرکت نفت انگليس وايران دستگيرشد وبه استناد اينکه گفته شده 

  .رد بازجوئی قرارگرفتبوددرميان جمعيت ديده شده است به وسيله پليس مو
  ١٠, ٠٠٠, ٠٠٠درماه اکتبر،شرکت سينکلراعالم کردکه نتوانسته است وام تعهدشده

دراين ميان شواهدی ازفعاليت شرکتهای .دالری راسيستم بانکی آمريکا تحصيل کند
شرکتهای » فرزند ناخلف« رقيب وجود داشت، زيرا به گروه سينکلر، به عنوان

بارتی پات "اين گروه به تازگی دررخداد فضاحت . تندبزرگ امريکايی می نگريس
اما ضربه نهاييی کمی پس از آن وارد شد، يعنی، هنگامی . نيزدرگيرشده بود"  ُ  د م 

که اتحاد جماهيرشوروی ازحمايت خود دست برداشت؛ امتيازساخالين و نمايندگی 
وع فروش نفت را ملغی کرد وهمچنين حمل ونقل را ازقلمرو داخلی روسيه ممن

اين اقدام تا زمانی که شرکت نفت انگليس وايران انحصار خود را درحمل . ساخت
 - جزبرای روسيه –ونقل جنوب حفظ می کرد، امکان  بهره برداری ازنفت شمال را

، شرکت سينکلرامتياز ١٣٠٣اواخر  / ١٩٢۵درنهايت، اوايل سال . ازبين می برد
  . خود را درايران  لغوکرد

زسينکلر مستثنی شده بود منطقه وسيعی درشمال شرقی ايران خراسان که ازامتيا
مدتها پيش،  در ژانويه  . دارای مرزهای معين و روشنی نبود –درآن واقع  - بود و 
 ٧٠٠٠                                      ً              ، ناصرالدين شاه  با دريافت مبلغ  نسبتا  ناچيزی  برابر١٢۵٨دی /  ١٨٨٠
ده محل مشخص  حق بهره برداری از ذخاير   معدنی)  پوند ٢٠٠٠معادل( تومان 
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درهمسايگی دوشهرسمنان ودامغان را به شخصی به نام  حاج علی اکبرامين  
شده » کويرخوريان« درميان معادن، اشاره ای هم به ذخايرنفت. معاون واگذار کرد

داشت و ازجمله پرسش  بودکه درحدود يازده کيلومتری جنوب شرقی سمنان قرار
ا فقط به صرف اينکه  صاحبان امتيازآن را های موجود دراين زمينه اين بود  که آي

،  ١٢٩۶/  ١٩١٧و ١٢٩٢/  ١٩١٣ثبت نکرده اند،  طبق قوانين وضع شده در
، درست ١٣٠٢اسفند   /   ١٩٢۴اعتبارآن ازبين رفته است؟ اما در مارس 

درزمانی که امتيازسينکلرتصويب شد، اين حقوق ازطرف وزارت امورعامه به نام 
امين معادن وحاج  ميرزا علی اکبرخان ستوده  مورد تأييد ميرزاعبدالحسين خان 

  .قرار گرفت
٠٠٠سال بعد، دولت شرکت کويرخوريان را با سرمايه  تومان تشکيل داد  ۵, ٠٠٠

شايع شده بود که رضا . درصد  حقوق  صاحبان امتياز  را خريداری  کرد ٢۵و 
نخست   ١٣٠٢/  ١٩٢٣که در سال   ١٢٩٩/  ١٩٢١خان سازمان دهنده  کودتای 

به عنوان شاه خوانده شده بود، منافع    ١٣٠۴آذر /  ١٩٢۵وزير و در دسامبر  
دراين موقعيت خوشتاريا ترجيح  داد بقيه . عمده ای دراين شرکت تازه تأسيس دارد

درصد ۶۵وی با حمايت دولت شوروی موفق. سهام صاحبان امتيازرا خريداری کند
شرکت نفت انگليس وايران ادعا  .  آورد  سهام شرکت کويرخوريان را به دست

کرد که اين منطقه  درداخل  حوزه   امتيازآنها قراردارد و اما دولت  به سادگی  
  .ثابت  کرد که  چنين چيزی صحت ندارد

به  (The French Purfina Group)گروه فرانسوی پورفينا١٣٠۵/ ١٩٢۶درسال  
و چاه درنزديکی سمنان حفرکرد که اين مجموعه  پيوست و درخالل  دو سال بعد، د

دراين . بارديگراحياشد١٣٠٩/  ١٩٣٠فعاليت اين شرکت در سال . بی نتيجه بود
 The Socicte)سال يک شرکت اکتشافی به نام انجمن محقيقين ايران و فرانسه 

Franco- Persance de Recherches) فرانک تشکيل شد  ١٠, ٠٠٠, ٠٠٠با سرمايه
اين شرکت مورد غضب شاه .  راسرپنج ايالت شمالی بپردازدتا به جستجوی نفت س

/  ١٩۴١درماه اوت. متوقف شد١٣١١/  ١٩٣٢قرار گرفت وفعاليتش پس ازسال
، درست اندکی پيش از تهاجم متفقين به ايران شايعاتی وجود داشت که ١٣٢٠مرداد 

دولت درعين حال، احتمال داده می شد که . اين شرکت درآستانه فعاليت مجدد است
ايرانی با عمليات  –شوروی به دليل سيهم نبودن دراين شرکت مختلط  فرانسوی 

  .آزاد آن مخالفت کردند
به اين ترتيب کوششهای شرکت نفت انگليس وايران برای گسترش منافع خود 
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هدف شرکت اين بود که فعاليت خود را درسراسر جهان . درشمال ايران پايان يافت
  .الها پيش در جريان بودگسترش دهد، هدفی که ازس

شرايطی  در –امپراتوری عثمانی–درترکيه١٢٨٠/ ١٩١٠فعاليت شرکت درسال
سال پيش  ١٠حدود. آغازشد که هنوزجوهرامتيازدارسی درايران خشک نشده بود

ساله بود گزارش جامعی  ٢٢که درآن هنگام " گل بنگيان. اس. سی" ازآن ،
اين گزارش چنان مورد . ارائه داده بودپيرامون احتمال وجود نفت دربين النهرين 

توجه قرارگرفت که عبدالحميد عثمانی، مالکيت قطعات وسيعی از زمينهای متعلق 
     ً           ظاهرا  اين اولين .  به وزارت معادن را به ليست امالک شخصی خود منتقل ساخت

قدمی بود که برای اجاره دادن اين زمينها به شرکتهای عالقه مند اروپايی برداشته 
  .اما به نظرنمی رسيد  سلطان عثمانی برای اين اقدام  شتابی داشته باشد. شد می

آنها درسال . اولين کسانی که درامپراتوری عثمانی حضوريافتند آلمانی ها بودند
امتيازراه آهنی رابه دست آوردند که شامل حقوق بهره برداری ١٢۶٩/  ١٨٩٠

/  ١٩٠٣و  ١٢٨٠/  ١٩٠١درسالهای. ازمعادن نزديک خطوط آهن نيزمی شد
، دارسی  که در مذاکراتش با ايران به پيروزی رسيده بود، تصميم گرفت  ١٢٨٢

لذا نمايندگانی را برای مذاکره با . فعاليت خود را به طرف غرب گسترش دهد
نتيجه مذاکرات، دريافت .  مسئولين اداره امالک شخصی سلطان عثمانی اعزام کرد

درسال . وق اعطا شده به آلمانی ها تصادم  پيدا می کردوعده ای مبهم بود   که با حق
پس ازديدار قيصر از عثمانی، تعلق حق اولويت به شرکت آلمانی   ١٢٨٣/ ١٩٠۴

از  طرف سلطان مورد  (Anatolian Railway Company)راه آهن آناتولی
  .تأييد قرار گرفت

آلمان عليه منافع  اين اقدام درخالل سالهای انجام پذيرفت که تهديد گسترش قدرت 
ازاين رو، دارسی که به ميل . بريتانيا، در شرق از شدت بيشتری برخورداربود

خود ازانجام عمليات  درايران صرف نظر   کرده بود، به بحث وگفتگو با دولت 
به الغای امتيازآلمان نايل ) ١٢٨٣/  ١٩٠۴( تا اينکه درهمان سال . عثمانی ادامه داد

سال ادامه يافت وهريک ازطرفين موفق شد جلوی   پيشرفت  اين بن بست چند . شد
  .طرف ديگر را بگيرد، بدون اينکه  خودامتيازی به دست آورد

دارسی، شرکت اکتشاف دارسی را به منظور انجام  ١٢٨٧/  ١٩٠٨درسال 
اکتشافات جهانی تشکيل داد وبارديگر درمورد ادعای خود،  دولت عثمانی را تحت 

که ١٢٨٨/  ١٩٠٩درسال »ترکهای  جوان« ش دارسی باانقالب تال. فشارقرار داد
. رژيم جديد ازآغاز   طرفدار بريتانيا بود. منجربه برکناری سلطان شد به ثمررسيد
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ازجمله  اولين » بانک ملی ترکيه«تأسيس بانکی تحت مالکيت بريتانيايی ها به نام 
 (Sir Ernest Cassel)رياست بانک را سرارنست کاسل. ثمره   اين پيشرفتها بود

گل بنگيان هم يکی از مديران . اس . به عهده داشت وسی » بانک انگليس« مدير
اگر . به زودی عالقه ويژه بانک به نفت  آشکار شد. وعضو کميته اجرايی آن بود

چه هدف صوری بانک جديد  گسترش بيشترمنافع  تجاری بريتانيا دررقابت با 
به اين . از آلمان ها برای همکاری دعوت به عمل آيدآلمان بود، تصميم گفته شد که 

، شرکتی به نام شرکت محدود ١٢٨٩بهمن ١١/ ١٩١١ژانويه ٣١ترتيب، در
با سرمايه (.Afrrican and Eastern Concerssions L.id)شرقی  –امتيازات افريقايی

درصد سرمايه  اين شرکت متعلق به بانک آلمان  ٢۵. پوند تشکيل شد ٨٠, ٠٠٠
درصد سرمايه  ٣۵. آناتولی را نيزدراختيارداشت - که مالکيت راه آهن بغداد بود 

درصد سرمايه  متعلق به گل بنگيان  ١۵شرکت به بانک ملی ترکيه تعلق  داشت، 
 Anglo – Saxon)در صد ديگرمتعلق به شرکت نفت انگلوساکسون  ٢۵و

Petroleum Company) شل بود که،  –شرکت اخيروابسته به گروه رويال داچ . بود
بانک آلمان که . به اين ترتيب، اولين تهاجم خود را به خاورميانه آغازمی کرد

درمبارزه برای شکستن کنترل کامل شرکت نفت استاندارد نيوجرسی روی منابع 
  .تهيه نفت آلمان فعال بودآماده همکاری  با شرکتهای بريتانيايی شد

م دارسی را دراختيارداشت، با توجه شرکت نفت انگليس وايران که اکنون تمام سها
                                                                   ً          به وعده هايی که در خالل مذاکرات اوليه به دارسی داده شده  وبود،  طبعا  از اينکه 

شرقی کنارگذاشته  شد به شدت   –از مشارکت درشرکت امتيازات  آفريقايی 
تصميم  گرفته  ١٢٩٢/  ١٩١٣به اين  ترتيب، دولت بريتانيا که تا سال . نارحت بود

سهام  کنترل  کننده ای درشرکت نفت انگليس و ايران به دست  آورد، دارای   بود
انگيزه ای کافی بود تا برای افزايش سهام شرکت ، به رقيب جديد فشارديپلمايک و 

، به نام شرکت نفت ١٢٩١مهر /  ١٩١٢اين رقيب ازاکتبر. تجاری وارد آورد
، حتی پيش ازاينکه دولت ١٢٩٢اسفند  ٢٨/  ١٩١۴مارس  ١٩در. ترکيه خوانده شد

ً                                             بريتانيا سهام خود را رسما  درشرکت نفت انگليس وايران به دست آورده باشد،                           
جلسه ای متشکل ازطرفين ذينفع تحت رهبری مقامات رسمی وزارت خارجه 

دراين جلسه موافقت نامه ای به امضا رسيد  که به موجب آن . درلندن تشکيل شد
رابر افزايش يافت وسهام به صورتی تخصيص سرمايه شرکت نفت ترکيه به دوب

به اين . درصد آن را دريافت کرد ۴٧/  ۵داده شد که شرکت نفت انگليس وايران 
» بانک ملی ترکيه« ترتيب، شرکت نفت  انگليس و ايران مقام دوم را پس از
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درصد سهام ، شرکت نفت  ٢۵» بانک  آلمان« . درشرکت نفت ترکيه به دست آورد
درصد سهام   شرکت نفت ترکيه  ۵درصد سهام وگل بنگيان  ٢٢/  ۵ن انگلو ساکسو

يکی از مهمترين مفاد  قرارداد اين بود که هيچ  يک ازاين سه . را دراختيار گرفت
                                            ً                         گروه نبايدبا يکديگربه رقابت پرداخته يا مستقال  درداخل مرزهای امپراتوری 

ل بين النهرين ازاين مصرومنطقه ای کوچکی درشما. عثمانی تقاضای امتيازی کند
شل درمصروشرکت نفت انگليس  - قاعده مستثنی شده بود، زيرا گروه رويال   داچ 

  .وايران ازقبل دربين النهرين امتيازاتی کسب کرده بودند
/  ١٩١۴درمارس . تا آن هنگام، شرکت نفت ترکيه دراين مناطق امتيازی نداشت

و ( تی جنوب بين النهرين ،دولت آلمان به عنوان اقدامی مقدما١٢٩٢اسفند 
را به عنوان ميدان  اختصاصی عمليات شرکت نفت ) نيزمرکزوجنوب ايران

، ١٢٩٣ارديبهشت   ٢٨/ ١٩١۴ماه مه ١٨در. انگليس وايران به رسميت شناخت
تنها دو ماه  ونيم پيش ازآغاز جنگ ، سفرای آلمان وبريتانيا دراستانبول پيش نويس   

هيه  کرده بودند وشامل حقوق نفت دربين النهرين می شد                      ً  قراردادی را که مشترکا  ت
، هنگامی  که يک  ١٢٩٣تير  ٧/  ١٩١۴ژوئن  ٢٨در. به دولت ترکيه تسليم کردند

گلوله ای شليک کرد وجهان را برای  (Sarajevo)دانشجوی صرب درسارايو 
چهار سال درگيرجنگ ساخت،  وزارت ماليه ترکيه موافقت خود را  برای 

اين ذخايردراياالت موصل . ذخاير نفت به آگاهی شرکت نفت ترکيه رساند واگذاری
البته . و بغداد قرار داشت وجزئيات واگذاری آن طبق قراردادی مشخص می شد

متن قرارداد هيچ گاه  تنظيم نشد و برای سالهای سال ، اين  آخرين فرصتی بود که  
  .سه قدرت  بايک ديگر همکاری  می کردند

وقتی که بين النهرين تحت قيمومت بريتانيا درآمد، دولت بريتانيا اين پس ازجنگ، 
امادرعمل، . قرارداد را دستاويزی برای مستثنی ساختن شرکتهای نفتی ديگرقرارداد

. البته آلمان از جريان خارج شده بود.شرکتهای امريکايی بودندکه کنارگذاشته  شدند
ن کدمن  رئيس دبيرخانه نفت ، سرجا١٣٠٠ارديبهشت  ۴/   ١٩٢١آوريل  ٢۴در

پيرامون قرارداد  سان رمو به  (Philippe Berthelot)دولت بريتانيا با فيليپ برثلوث 
به موجب اين قرارداد ودر واقع به پيشنهاد گل بنگيان، سهام آلمان . مذاکره  پرداخت

اجازه درازای اين اقدام ، به بريتانيا . درشرکت نفت ترکيه به دولت فرانسه منتقل شد
داده شد تا با استفاده ازحق عبوراز سرزمينهای تحت قيمومت فرانسه، خط لوله ای 

اما دستاورد واقعی بريتانيا حذف . ازايران وبين النهرين به دريای مديترانه بکشد
  .رقابت خارجی بود
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به بعد شرکتهای امريکايی برای گرفتن اجازه اعزام گروههای ١٩١٩/١٢٩٨ازسال
اما با وجود اينکه ازطرف وزارت . لنهرين به شدت تالش می کردندمميزی به بين ا

، موفق به ١٣٠١تير / ١٩٢٢خارجه  اياالت متحده  پشتيبانی می شدند، تا ژوئن 
. گرفتن اجازه  ازمقامات نظامی بريتانيا  که بين النهرين را درکنترل داشتند نشدند

رفتن اجازه از مقامات دراين تاريخ سرچارلزگرينوی رئيس شرکت نفت انگليس گ
 دراين تاريخ سرچارلز. نشدند نظامی بريتانياکه بين النهرين رادرکنترل داشتند

گرينوی رئيس شرکت نفت انگليس وايران با تلگرام به شرکت نفت استاندارد 
. نيوجرسی پيشنهاد کرد تا نماينده ای برای مذاکره با شرکت نفت ترکيه اعزام کند

ی برقراری اين ارتباط بين المللی فعال شد، ضمن اينکه هفت      ً              مجددا  گل بنگيان برا
اين شرکتها به شرکت نفت . شرکت امريکايی هم نسبت به مسئله عالقه مند بودند

  .دادند تا ازطرف آنها به مذاکره بپردازد استاندارد نيوجرسی اختيار
ت به درازا کشيدوبيشتردرسطح دولتی جريان داش١٣٠٧/  ١٩٢٨مذاکرات تا سال 

وزارت خارجه اياالت متحده تصريح کرده بودکه آن کشورمی . تا سطح خصوصی 
ايران ازطرف  شرکت نفت انگليس و. بايد درجريان انعقاد هرقراردادی قرارگيرد

حمايت دولتهای بريتانيا  شل نيزاز - دولت بريتانيا کنترل می شدوگروه رويال داچ 
م دراين ميان منافع مستقيم بيشتری وهلند برخورداربود، کمااينکه دولت فرانسه ه

چراکه سهام خود را ازشرکت نفت ترکيه به شرکت نفت فرانسه منتقل کرده . داشت
بقيه سهام شرکت متعلق به بانکهای . درصد سهم داشت ٣۵بود ودر اين شرکت 

عمده فرانسه وشرکتهای تابعه شرکتهای بين المللی نفت درفرانسه بودکه به 
بريتانيايی وامريکايی گروههای  نتيجه، در .ابی اشتغال داشتندبازاري کارتصفيه و

                                                             ً      سهم غيرمستقيم ديگری در شرکت  نفت ترکيه به دست آوردندکه احتماال  بالغ 
  .بريک سوم سهم فرانسه، يا يک دوازدهم کل سهام  می شد

ازجمله اينکه گروه آمريکايی  . مذاکرات حول چندين نکتۀ گره خورده دورمی زد
درمقابل، گروه های ديگری بودند . درعراق بود» درهای باز« ظ  سياست درپی حف

که تمايل داشتند درقرارداداصلی،عبارتی ذکرشودمبنی براينکه هيچيک ازگروههای 
آمريکايی ها به .                                      ً                  شرکت کننده نبايد درمنطقه موردنظرمستقال  به رقابت بپردازند

        ً که بعدا  (ت نفت ترکيهتدريج ازموضع خوددست برداشتند وبه اين ترتيب،شرک
، بحزايران ،  انحصارکاملی را درسراسرخاورميانه) شرکت نفت عراق خوانده شد

ناميده » منطقه خط قرمز« انحصار درمنطقه ای که درطی مذاکرات. به دست آورد
خط «شد وبه طور مشخصی روی نقشه ای تعيين شده بود صورت گرفت، که 
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توری عثمانی می گذشت وکشورهای عراق،       ً                     تقريبا  ازمرزهای قديمی امپرا» قرمز
  .سوريه،لبنان، فلسطين، اردن وشبه جزيره عربستان را دربر می گرفت

مشکل ديگری که برمنافع شرکت نفت انگليس وايران تأثيرگذاشت تقاضای 
در صد ازسرمايه شرکت نفت  ٢۵شرکتهای امريکايی بود مبنی براينکه  کمتراز

تقاضا درواقع به اين معنی بود که شرکت نفت انگليس  اين. ترکيه به آنها وگذارنشود
می  وايران به عنوان بزرگترين سهامدارمی بايدبيشترسهام خود را واگذار

صد از  در١٠سرانجام شرکت نفت انگليس وايران درازای اختصاص رايگان .کرد
کل نفت  خام استخراج شده به آن شرکت، با تقسيم يکسان مالکيت سهام  بين تمام 

 ٢٣/  ٧۵درنتيجه ، تقسيم نهايی سهام به صورت . روههای ذينفع موافقت کردگ
درصد بين شرکتهای اکتشاف دارسی، شرکت نفت انگلوساکسون، شرکت نفت 
فرانسه وشرکت توسعه خاورنزديک انجام شد شرکت توسعه خاور  نزديک به 

هام به گل درصد بقيه س ۵. وسيله گروه شرکتهای ذينفع آمريکايی تشکيل شده بود
. سياسی نيزبود اين گونه تقسيم سهام دارای مزيت چشم گير. بنکيان تعلق گرفت

چراکه شرکت نفت ترکيه طبق  قرارداد به صورت يک شرکت غير انتفاعی درآمد 
. ونفت خود را با هزينه  تمام شده  به نسبت سهام  صاحبانش به آنها  می فروخت

مرداد   ٩/  ١٩٢٨ژوئيه   ٣١شد و درتاريخ تمام اين ترتيبات درقراردادی تصريح 
  .، به امضا رسيد١٣٠٧

دولت عراق که تحت قيمومت بريتانيای کبيرقرارداشت، امتيازمورد ادعای شرکت  
، معتبرشناخت وشش سال بعد با دقت ١٣٠٣اسفند /  ١٩٢۵نفت ترکيه را درمارس 

رکت نفت ترکيه ش. بيشتری مرزمنطقه ای را که امتيازشامل آن می شد، معين کرد
برای جلوگيری ازرقابت شرکتهای مستقلی که منافعی درشرکت داشتند، وکسب 

اما همچنان که . امتيازاتی درطول وعرض منطقه خط قرمرزدست به اقداماتی زد
. خواهيم ديد، در بعضی ازمناطق مهم شبه جزيره عربستان موفقيتی به دست نياورد

شرکتها شد، آن هم درست وقتی که شرکت  اين مسئله منجربه رقابت سختی بين آن
نفت انگليس وايران وهم پيمانانش فکر می کردند انحصارکاملی را به وجود آورده 

  .اند
سالها پيش . شرکت نفت انگليس وايران منافع مستقيم ومحدودی درنفت عراق داشت

ازجنگ اول، اختالفاتی بين عثمانی وايران درمورد بعضی ازمناطق درامتداد خط 
يکی ازاين مناطق درهمسايگی ذخاير نفتی غرب . مرزی دو کشوروجود داشت

ايران قرارداشت وشرکت نفت انگليس وايران ازپيش در آنجا، دست به اکتشاف زده 
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، يک بخش حياتی  ازامتياز .اگرادعای عثمانی نسبت به اين منطقه تأييد می شد. بود
و،  دولت بريتانيا به نحوی ازاين ر. شرکت نفت انگليس وايران ازدست می رفت

زيرکانه وبا آينده  نگری تعهدی ازدولت عثمانی به دست آورد مبنی براينکه حقوق 
شرکت نفت انگليس وايران در اين منطقه مود احترام قرارگيرد، به خصوص 

بريتانيا ازاين بابت احساس آزادی می کردوبا . اگرمنطقه فوق به عثمانی واگذارشود
بريتانيا شرکت کرد،  - ی کامل درکميسيون مشترک مرزی روسيهاطمينان وبی طرف

ً                                                  کميسيونی که صرفا  به انگيزه مقتضيات سياسی وبدون توجه به دستاوردهای                  
 ١۴منطقه مورد اشاره به موقع به ترکيه منتقل شد وتعهد  . تجاری تشکيل شده بود

گ درتاريخ  ترکيه، با انعقاد قراردادی پس ازجن ١٢٩٢آيان   ٢٣/  ١٩١٣نوامبر 
، بين دولت عراق وشرکت نفت انگليس وايران  ١٣٠۴مرداد  ١٢/  ١٩٢۵ا وت  ٣

اين . مفاد قرارداد بسيارشبيه به امتياز  دارسی بود. مورد تأييد قرارگرفت
قسمت،ازمنطقه خط قرمز مستثنی شد تا شرکت نفت انگليس وايران با کسب اين 

  .د متخلف  شناخته نشودامتياز کوچک درعراق، نسبت به مفاد قراردا
در خالل سالهای اوليه، هدف کلی فعاليتهای شرکت نفت انگليس وايران درخارج 

برخی اقدامات  اکتشافی هم دريونان . ازخاور ميانه، حذف رقابت در توزيع نفت  بد
يک پروانه پنج ساله عمليات ١٣٠۵/  ١٩٢۶شرکت  نفت انگليس درسال . انجام شد

/  ١٩٢٨درسال   (Mecedonia)» مقدونيه« وغربی اکتشافی درقسمت شرقی
ويک سهم  (Seaua Romana)يک سهم  درشرکت بين المللی استوآ رومانا ١٢٩٧

 Brithish Borneo Petroleum)نيزدر شرکت سنديکای نفت بريتانيا و برنئو 

Syndicate)  عمليات اکتشافی شرکت نفت  ١٣٠١/  ١٩٢٢در سال . به دست آورد
 نزوئال ن درارژانتين به نتجه رسيد عمليات اکتشافی ديگری نيزدروانکليس وايرا

 New)»  نيوفاندلند«، (New Brunswick)»نيو برونزوک«، مصر،(Papua)»پپوآ«

Founland) ١٣١٣/  ١٩٣۴درسال . آلبانی، يوگسالوی ومجارستان صورت گرفت 
سی استراليا را مورد بررسی ق ُ                            سرجان کدمن امکانات نفتی سنگهای  ر  .( رارداد                                

شرکت نفت انگليس وايران ازمدتها پيش، صنعت نفت سنگهای رسی اسکاتلندرا 
  .)بدست آورده بود

شرکت چند سهم دريکی ازشرکتهای توليدی ترينيداد به ١٣١۵/  ١٩٣۶درسال  
اما انگيزه  واقعی برای گسترش عمليات توليدی تا پس ازجنگ جهانی . دست آورد
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بيشترين تأکيد روی  ١٣٠٩/  ١٩٣٠نی اول و دهه بين جنگ جها.  دوم حاصل نشد
  .کنترل بازارها بود

جريان کنترل بازاروحذف رقابت، ازاولين روزهای عمرصنعت نفت با اين صنعت 
. دربريتانيا آغازشد ١٢٧٩اواخر / ١٩٠١اين اقدام ازاوائل سال. همراه بوده است

ازجمله نوبلها  –وفرانسوی دراين سال تعدادی ازشرکتها با سرمايه بريتانيايی، آلمان
(Nobels)  و روچيلدها (Rothschilds)–  که به طورعمده دروارد کردن نفت روسيه

 Consolidated ازطريق قفقازکارمی کردند،اقدام به تشکيل يک شرکت مختلط نفت

Petroleum Company)  (دو شرکت نفت رويال  ١٢٨١/  ١٩٠٢درسال . کردند
/ ١٨٩۶و ١٢۶٩/  ١٨٩٠ل شل که به ترتيب از سالشل وتجارت وحمل و نق –داچ 

 Asiatic)فعاليت خود را آغازکرده بدند، با تشکيل شرکت نفت آسيايی١٢٧۵
Petroleum Company)    وشرکت جنرال پتروليوم (General Petroleum 

Company)شرکت نفت آسيايی اقدامات . اولين قدمها را برای وحدت برداشتند
ه می کرد و شرکت جنرال، کار بازاريابی را دربريتانيا به توليدی مشترک را دار

  .عهده داشت
ً                ، اين دوگروه رسما  به اقدام مشترک ١٢٨۵دی  ١١/  ١٩٠٧در اول ژانويه                    

پرداختندوهمزمان، کنترل شرکت مختلف نفت را به دست گرفتند تا همراه با جنرال 
شرکت اخبربه صورت  .پتروليوم يک گروه بازاريابی بين المللی را تشکيل دهند

چرا که دراين مرحله ، مالکيت . ناميده شد) شرکت نفت بريتانيا(پی . طنزآميزی بی
  .عمده آن بيشترآلمانی وهلندی بود

، با اعقاد قراردادی بين شرکت نفت آسيايی ١٢٨٨فروردين /  ١٩٠٩درآوريل  
ت آمدوبه وشرکت نفت برمه  هماهنگی بيشتری بين شرکتهای نفت بريتانيايی به دس

اين اقدام سرانجام به اختالط . جنگ گسترده قيمتها دربازارهای آسيايی خاتمه داد
درتمام اين مذاکرات گل بنکيان که . شرکتها درهندوستان ومناطق ديگرمنجرشد

  .اکنون تبعه بريتانيا شده بود، نقش عمده ای ايفا می کرد
به تشکيل سازمان با شروع جنگ، شرکت نفت انگليس وايران نيزعالقه مند 

درهمين هنگام شرکت نفت بريتانيا به علت حذف سهامداران . بازريابی شده بود
درنتيجه، گروه شل سازمان بازاريابی  . آلمانی آن می بايدتجديد سازمان می يافت

خود را به نام شرکت بازاريابی شل تشکيل داد و شرکت نفت  انگليس وايران نيز، 
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شرکت   ١٢٩۶/  ١٩١٧همچنين درسال .را به دست آوردسهام شرکت نفت بريتاينا 
ُ      نفت انگليس وايران کنترل شرکت نفت ه م اليت                                  (Home- Light Oil Company)  

اين شرکت ازستاد . رابه دست گرفت که آلمانی ها مالک بيشترين سهام آن بودند
  .خود درسويس بيشتر مناطق اروپا  را زير پوشش داشت

شرکت نفت انگليس و ايران، شرکت تانکربريتانيا را  ١٢٩۴/  ١٩١۵درخالل سال 
کنترل يک شرکت آلمانی به نام شرکت  ١٢٩۶/  ١٩١٧تشکيل داد، درسال 

خالل   را بدست آورد ودر (Petroleum Stcamship Company) کشتيرانی حمل نفت
» پورت سعيد« و» کلمبو« و» عدن« چندسال بعد به ساختن انبارهای نفت در

ليت سازمان پخش شرگت نفت انگليس وايران به سرعت  درفرانسه فعا. پرداخت
. وسايرکشورهای اروپا، هندوستان، استراليا و جنوب وغرب آفريقا گسترش يافت

درصد سهام شرکتی را که به وسيله سرباسيل  ۴۵شرکت نفت انگليس وايران، 
رانسه بنيان نماينده مالی وتسليحاتی بريتانيا درف(Sir Basil Zaharoff) زاهاروف 

سازمان پخش شرکت  ١٢٩٩/  ١٩٢٠تا پايان  دهه . گذاری شده بود،دراختيارداشت
کل سرمايه . نفت انگليس وايران به طورمؤثری تمام  جهان را تحت پوشش داشت

البته . ای که درشرکتهای تابعه سرمايه گذاری شد، رقم بسيارعظمی را تشکيل ميداد
با اين حال، شرکتهای تابعه .به دست آمده بود تمام اين پول از فروش نفت ايران

ازحوزه منافع دولت ايران مستثنی وازارائه حسابهايشان به نمايندگان رسمی دولت 
مخالفت ايران با اين نوع سازمان به هم پيوسته بازاريابی . ايران جلوگيری می شد

ترين سود ازاين جهت بود که به شرکت نفت و انگليس و ايران امکان می داد تا کم
خود را ازعمليات توليدی ايران به دست آورد وسودعمده ای را به شرکتهای تابعه 

  .بازاريابی اختصاص دهد که دولت ايران سهمی درآنها نداشت
اقدام نامطلوب ديگرازنظرايران تشکيل شرکت پااليشگاههای ملی نفت با سرمايه 

ً   بود که تماما  به ١٣٠٠/  ١٩٢١پوند در سال  ٢٠٠, ٠٠٠ شرکت نفت انگليس              
تخصص اين شرکت  ساختن پااليشگاه در بريتانيا بود وسرمايه . وايران تعلق داشت
شرکت  مزبورپااليشگاههايی .  پوند افزايش يافت ٣, ٠٠٠, ٠٠٠آن پس ازمدتی به 

 در (Grangemouth) »گرنجموث«و واقع درولز،(I.Landarcy) »الندرسی« در
ديگری نيزدرفرانسه ، استراليا، بلژيک وايتاليا  پااليشگاههای .  اسکاتلند ساخت

تفسيرايرانی ها ازامتيازاين بود که تمام عمليات مربوط به . خرديداری يا ساخته شد
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آمادگی نفت برای عرضه به بازار، می بايد درايران صورت گيرد تا کشورازرشد 
يشگاه گرچه پااليشگاه آبادان همچنان بزرگترين  پاال. صنعت جديد بهرورشود

متعلق به شرکت نفت انگليس وايران باقی مانده بود، صدورنفت خام وتصفيه آن 
مسئله ای که پس . درمناطق ديگر، تهديد اشکاری نسبت به موقعيت آبادان بود
  .ازجنگ جهانی دوم به صورت يک واقعيت ملموس  تحقق يافت

شرکت  ازپس ازجنگ جهانی اول،سه رقيب عمده بازارهای جهانی عبارت بودند 
رقابت . شل وشرکت نفت استاندارد نيوجرسی  –نفت انگليس وايران، رويال داچ 

بين دو شرکت اوبه زودی با ادغام  تسهيالت بازارآنها درسراسرجهان ازبين رفت 
اين تحول ، به لحاظ  زمينه های سياسی  .  کامل شد ١٣٠٧/  ١٩٢٨    ً        وعمال   تاسال 

    ً     عمال   غير گذشته درگروه شل داشت،وازنظر منافعی که شرکت نفت برمه از
داليلی برای اين تصوروجود داشت که  ١٢٩٨/  ١٩١٩پيش ازسال . منتظره نبود

 Petroleum Imprial) »کميته  سلطنتی سياست گذاری نفت«دولت بريتانيا از طريق 

Policy Committee)  می کوشيد تا منافعی شبيه به آنچه درشرکت نفت انگليس
دراين کميته . شل به دست آورد –آورده بود درگروه رويال داچ وايران به دست 

البته  معلوم نيست که . سرجان کدمن، سرفردريک بلک و ديگران عضويت داشتند
پرتی من که برای آخرين باردر . جی . اما، ای. آيا دولت دراين کارموفق شد يا خير

 ١٧/ مه  ٧ر ، نيروی دريايی را ترک کرده بود، د١٢٩٨تير /  ١٩١٩ژوئيه 
ارديبهشت همان سال اظهارداشت که دولت درآستانه به دست آوردن کنترل نيمی 

اين گفته می توانست به ذخايری اشاره داشته باشد که . ازذخايرنفت جهان است
  .هلندی بود - متعلق به دوگروه بزرگ بريتانيايی، وبريتانيايی 

ً         جريان تقريبا  برعکس شد چند سال بعد مذاکرات  ١٣٠٢/ ١٩٣٣درطول سال .             
موفقيت آميزی بين دولت بريتانيا ومديران شرکت نفت انگليس وايران، شرکت نفت 

در نتيجه اين مذاکرات، اطالعی  ای . شل انجام ش  - برمه و گروه رويال داچ 
آبان صادرشد مبنی براينکه دولت تصميم گرفته است سهام خود را / درماه نوامبر

       ً                                  متعاقبا  افشا شد که اين مسئله به اين معنی .  واگذارکند درشرکت نفت انگليس وايران
است که قراراست شرکت نفت برمه سهام دولت را خريداری يکند وسپس به گروه 

درصد مالکيت گروه اخيرمتعلق به  ۶٠دراين هنگام ، . پيوندده شل ب - رويال داچ 
  .درصد متعلق به شرکتهای  بريتانيايی بود ۴٠هلند، و
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رکت جديد بريتانيايی ، بيشترين آرا متعلق به بريتانيا ميشد وبه اين با پيوستن ش
نيمی ازذخاير نفت «ترتيب به يجای دولت، شرکتهای خصوصی بريتانيا کنترل

سرچارلزگرينوی نسبت به اطالعيه، اظهاربی اعتنايی . رابه دست می آوردند» دنيا
سياست دولت  دی ،دولت جديد  کارگری،/ درهرصورت، درماه ژانويه . کرد

 اين اقدام،خشم پنهانی مديران شرکت نفت برمه رابر. پيشين خود راتغييرداد
مواضع دولت کارگری بريتانيا درملی کردن شرکتهای خصوصی آن . انگيخت

کشور، مغايرت آشکاری را با موضع سرسختانه آن دولت در برابرملی کردن 
  .نشان می دهد  ١٣٣٠/  ١٩۵١صنعت نفت ايران درسال

دو شرکت عظيم بريتانيايی برای دستييابی به  ١٣٠٧/  ١٩٢٨ه هرحال، تا سال ب
ً                         مقاصدوهدفهای خود مشترکا  درسراسرجهان عمل می کردند مرحله بعد حذف .                        

شرکت نفت استاندارد . رقابت وهمسو کردن آمريکايی ها دراين  زمينه بود
ع وبازارهای نيوجرسی سخنگوی قسمت اعظم شرکتهای بودکه عالقه مند به مناب

درگزارش کارتل بين المللی نفت که به وسيله کميسيون تجارت . خارجی بودند
  :تهيه شده چنين آمده است ١٣٣٣٠/  ١٩۵١فدرال  اياالت متحده درتابستان 

. احساس می شد ١٢٩٩/  ١٩٢٠لزوم کنترل بيشتربازارهای پخش دراواسط دهه 
ان بزرگترين شرکتها، مبنای درآن هنگام آشکارشد که کنترل توليد، حتی درمي
زيرا ناگهان جنگ قيمت بين . نارسايی برای کنترل رقابت قيمتها به وجود می آورد

ازآن پس درسال .  دوشرکت از بزرگترين شرکتهای بين المللی درآسيا آغازشد
توافقی برا ی ايجاد يک کارتل بين المللی بين شرکتهای اصلی بين   ١٣٠٧/  ١٩٢٨

هدف کارتل   جلوگيری از رقابت بازار، در ميان اعضا و با . المللی شکل گرفت
با وجود اين قرارداد، فعاليت .  ديگران آن هم از طريق کنترل توليد وصادرات بود

آن دسته ازشرکتهای مهم ومستقل که طرف اين قرارداد نبودند، به صورت  گسترده 
. ی ديگری تنظيم می شدپس ازآن موفقت نامه ها. ای غير قابل کنترل باقی می ماند

                                  ً                                  دراين موافقت نامه ها قرارشد که،اوال ،ازرقابت طرفهای اصلی بيشترجلوگيری 
         ً                                                                شود،ثانيا ،به وسيلۀ توافقهای بازاريابی محلی که جداگانه تنظيم می شد، کنترل 
گروههای بين الملل به فعاليت شرکتهای  مستقل گسترش يابد، درعين حال، اين 

کن است براساس اصول ورويه هايی انجام يابد که ازجانب اقدامات تا آنجا که مم
  .طرفهای اصلی قرارداد  مورد توافق  قرارگرفته است
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شل، سرجان کدمن ازشرکت نفت  - اولين قرارداد به وسيله ديتردينگ از رويال داچ 
از شرکت  نفت استاندارد ) (Walter C. Teagleتيگل . ايران ووالترسی  - انگليس

، امضا شد که اصول زير ١٣٠٧شهريور  ٢۶/  ١٩٢٨سپتامبر  ١٧نيوجرسی  در
  :را مقرر می داشت

پذيرش حجم  موجود کاربه وسيله شرکت کنندگان، وموغفقت برای افزايش های   - 
  .متناسب

استفاده مشترک ازتسهيالت موجود برای توليد، تصفيه وغيره، براساس هزينه   - 
  .تمام شده

افی که تنها برای تدارک تقاضای افزايش يافته پيش بينی ساخت تسهيالت اض  - 
  .عامه الزم است

به عبارت ديگر، قيمتها در . توليد، برتری شرايط جغرافيايی خود را حفظ کند  - 
 به ترتيبی که انحصار.محل اصلی يکسان وهزينه حمل ونقل به آنها افزوده شود

. ( کند واگذار يدینزديکترين بازارها را از لحاظ  جغرافيايی  به هرمنطقه تول
موافقت نامه به نتيجه منطقی اين قرارداد اشاره نکرده است که مصرف کنندگان 
درديگرمناطق توليد مانندخاورميانه، علی رغم هزينه توليد ارزانترنفت خود، بايد 

  .)قيمت پايه سطح جهانی را بپردازند
  .تدارکات از نزديکترين منطقه توليدی تأمين شود - 
بايد قطع شود ونبايد برای درهم ريختن ساخت قيمت درمناطق » ليدمازاد تو« - 

  .جغرافيايی ديگر،  به کارگرفته شود
ازاقداماتی که به لحاظ مادی موجب افزايش هزينه ها می شود بايد جلوگيری به  - 

  .عمل آيد
اگرچه اين سند به شکل قرارداد مناسبی هرگز رسميت نيافت، مبنای موافقت نامه 

درخالل هشت يا نه سال بعد بين شرکتهای مختلفف مورد عالقه به  هايی شدکه
عالوه برسه شرکتی که محرک اوليه اين طرح بودند، سياستهای کلی . امضا رسيد

اين موافقتنامه درفواصل مختلف ازطرف بيشترشرکتهای عمده نفت آمريکايی فعال 
وی شرکت ازس١٣٠٩/ ١٩٣٠درخارج ازآمريکا وحتی برای مدت کوتاهی دردهه 

                      ً جريان جذب ودفع، تدريجا  . پذيرفته شد (.The Russian Oil Trust)نفت روسيه 
کارتل بين ١٩۴٩/١٣٢٧ تا اينکه درسال. تعداد شرکتهای  درگيررا کاهش داد
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گروه رويال  شرکت نفت انگليس وايران،: المللی نفت ازهفت شرکت زيرتشکيل شد
 Standard)فت استانداردکاليفرنياشرکت ن شل،شرکت نفت استاندارد يوجرسی،- داچ

Oil Company of California)وکيوم  –، شرکت نفت سوکونیSocony – Vacuum 

Oil CompanY)  شرکت نفت گلف،(Gulf Oil Corporation) و شرکت تگزاس
(Texas Company).  

به استثنای ذخايراياالت . کارتل نفت سلطه گسترده ای برذخايرنفتی جهان داشت
وسيه ومکزيک که به ترتيب، دراولی شرکتهای متعدد کوچک وبزرگ متحده، ر

محلی به کارتدارک احتياجات مردم امريکا پرداخته بودند، دردومی شرکت دولتی 
نفتی صادرنمی کرد يا صادراتش اندک بود ودرسومی، توليد نفت ملی شده و 

شدن پيش ازجدا  - ١٣٢٨/  ١٩۴٩روندی رو به کاهش داشت، کارتل نفت درسال 
درصد ظرفيت ٧٧درصد توليد جهان،  ٨٨درصد ذخايرنفت خام جهان ، ٩٢- ايران

 درصدظرفيت تانکرهای تحت مالکيت خصوصی ودربعضی نقاط،حدود٧٠پااليش،
  .صد سازمانهای  بازاريابی را کنترل می کرد در ٩٩

به اين ترتيب،هيچ بخشی بدون موافقت تمام اعضای کارتل نمی توانست صورت  
رعکس، در صورت افتضای شرايط ، تدارکات وتسهيالت می توانست ب. بگيرد

باطرحهای هماهنگ افزايش يابدباآنچه که برای مقاومت کارتل مصلحت نبود 
  .ازهريک ازاعضا سلب شود

اين شرايط ، عامل عمده ای درخفه کردن توليد نفت ايران پس ازملی شدن آن  
  .بود ١٣٣٠/  ١٩۵١درسال 
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   مأخذ و توضيحات
  
مؤسسه انتشارات  –، ترجمۀ رضا رئيس طوسی »نفت ايران« الول ساتن   - ١

    ۵١ – ٧٢، صص  ١٩٧٢ –صابرين 
  
 
 

 الول پل لورنس پروفسور زندگينامه به نگاهی
 

  سيد حسن امين دکتر: به قلم
 

 Lawrence Peter Elwell-Suttonياد پروفسور لورنس پل الول ـ ساتن  زنده□ 
  ، استاد فقيد زبان و ادبيات فارسی و رييس بخش مطالعات)ميالدی ١٩٨۴ـ1912)

مرکز ايالت اسکاتلند درشمال  Edinburghشناسی دانشگاه ادينبورا  ايران
شهر . های پايانی عمر او را در ادينبورا دريافتم کشورانگليس بودکه من سال

ادينبورغ تلفظ و ها،  ها آن را ادينبورگ و عرب ها و آلمانی ادينبورا که فرانسوی
زبان جهان است و  کنند، يکی از زيباترين و بهترين شهرهای انگليسی کتابت می

. ترين فستيوال هنر جهان است ها نيز معروف فستيوال هنرساليانه آن درتابستان
شناسی  دانشگاه معروف ومعتبراين شهرنيزازقديم بخش عربی وفارسی و اسالم

که هم دانشجويان ايرانی زيادی مانند مرحوم  چنان. شناسی فعالی داشته است وايران
) اتحاديه(وخانم دکترمنصوره نظام مافی ) ١٣٧٠ـ١٣٢٢(دکتراحمد طاهری عراقی

جا درس  شناسی درآن ای در اسالم جا درس خواندند وهم استادان برجسته در آن
 رييس W. Montgomery-Wattاند که نامورترين ايشان ويليام مونتگمری وات  گفته

با (شناسی آن دانشگاه بود که من کتاب معروف اورا  پيشين بخش عربی واسالم
 ۀقبل از انقالب در مجل) ١٩٧۴عنوان آن عظمت که اسالم داشت، چاپ لندن، 

ً                                                  وحيد، مخصوصا  ازجهت اظهارنظری که در خصوص امام دوازدهم شيعيان و              
 .نواب خاص او درآن کتاب کرده بود، نقد کردم

شناسان  ی يک تن از ايران مثابه  حاضر، معرفی الول ساتن به ی هدف از مقاله
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شناسی  های اوبه ايران و ايران ی ناشناخته ازخدمت متأخرانگليسی وذکر چندنکته
شناسی و  الول ساتن پس ازمونتگمريـ وات، به رياست بخش ايران .است
 .شناسی دانشگاه ادينبورا رسيد اسالم

ی ساليان با او، او را انسانی  مفاوضه و مناظرهنويسنده پس ازارتباطات مستمرو 
بين و  معتدل و متعادل ودرمسايل ايران و روابط ايران وانگليس، پژوهشگری واقع

وقت دانشگاهی مدتی  که وی قبل ازاشتغال به کار تمام غرض شناختم و با آن بی
شناسی   مطبوعاتی سفارت انگليس درتهران بوده است، اورا ايران ۀوابست

زمان با        ّ                                   که مسل م است، وی در دو مقطع مهم سياسی ـ هم چنان. دوست يافتم راناي
 :خدمت به دولت متبوع خود، به ايران نيز خدمت کرده است

 الف ـ الول ساتن و نجات آذربايجان
ی آذربايجان از  ی تجزيه الول ساتن که با فارسی و ترکی آشنايی داشت، در غائله

ی مطبوعاتی سفارت  وابسته«تمام، درسمت سوی شوروی سابق، با جسارت 
                         ّ                                 ، ضمن خدمت مطبوعاتی بر ضد  شوروی و عوامل آن در داخل ايران، »انگليس

ّ             شخصا  به آذربايجان و کردستان، يک ه و تنها، بی                           ً آمدوشد » گارد بادی«محافظ و      
ی مبارزه و جنگ  داشت و جويای شناسايی و ارتباط با ايرانيانی بود که آماده

ی اشغال ايران از سوی شوروی سابق و يا به هر نوع ديگر مبارزه  ادامهچريکی با 
رحيم . الساعه آذربايجان و مهاباد باشند های خلق برای فروپاشی جمهوری

که در آن )                     ّ                     ی سابق مجلس شورای مل ی از بناب و سپس تبريز نماينده(فرد  زهتاب
لدين طباطبايی و   ّ      سي دضياءا»     ّ ی مل ی حزب اراده«ی جوانان  ها عضو شبکه سال

کند که  ی آذربايجان بود، در خاطرات خود تصريح می ی اراده بعدها مدير روزنامه
آبی سفيدپوستی با  روزی در يکی از شهرهای آذربايجان به مرد الغراندام چشم

کند که با آشنايی نسبی به  نام الول ساتن برخورد می پشت به رنگ کم موهای خرمايی
ی آذربايجانی در آن اوضاع سخت به آن منطقه آمده و با او های فارسی و ترک زبان

جا  ای هم رفته و در آن که حتا به مجلس روضه تر آن به صحبت نشسته است و مهم
دارد و  در برابر نقل روايتی از سوی واعظ محل، نتوانسته زبان خود را نگاه

غليظ انگليسی  ی ی سياسی هم نداشته است با لهجه مايه اعتراض خود را که هيچ بن
                                                                 ّ       به زبان ترکی به آن واعظ وارد کرده و در عين حال از حريم اسالم و تشي ع دفاع 

 .مناسبت نباشد جا نقل قسمتی از اين خاطرات بی شايد در اين. کرده است
 :در شهر ميانه نوشته است ١٣٢٣فرد در ذکر خاطرات خود در زمستان  زهتاب

مند به مالقات با  د که آقايی آمده و عالقهها اطالع دا يک روز، يکی از ژاندارم«
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 .بفرمايند: گفتم. شماست
ی انگليسی ـ  ی کارت ويزيت، خود را با لهجه ضمن ارائه… شخصی الغراندام

ساتن … زبان فارسی ـ الول ساتن، دبير اول سفارت انگليس، معرفی کرد ولی به
شدم، من برای ی شما را به هم زدم و مزاحم شما  ببخشيد امشب برنامه: گفت

مطالعه و آشنايی با مردم و استان آذربايجان و کردستان، چند روزی است در اين 
تان در موضوع کمبود و نامرغوبی  منطقه هستم و در تبريز شنيدم شما و دوستان

صورت جمعی معترض  ی خود دفاع و به نان، همراه مردم آذربايجان از حقوق حقه
اوقات خود را : از من پرسيد… ند ديدار شما شدمم ايد، از اين لحاظ، عالقه شده
ی  خانه جا محل تفريح و گردشگاه و کلوپ و کتاب اين: گذرانيد؟ گفتم گونه می چه

خود مردم . کنم به مطالعه پرداخته و در واقع خود را زندانی می… عمومی ندارد
ن ترياک خواری و کشيد شده به قمار و مشروب ها جمع ای در خانه عده… جا نيز اين

ای ديگر نيز در روضه و مجالس و  پردازند وعده و ديد و بازديد خانوادگی می
ً                      ضمنا  يکی دو رستوران هم هست. کنند های مذهبی شرکت می محفل مردم در …     

توانيم غذا را  می… پردازند نردوحتا ورق می خواری و بازی تخته جا به مشروب آن
جا  ت موافقت شما، غذا در هميننه، درصور: ساتن گفت… در رستوران بخوريم

وقتی وارد شديم، واعظی … صرف شود و بعد از شام به مجلس روضه برويم
سفيدان مجلس  وقتی واعظ از منبر پايين آمد و درکنار ريش… باالی منبر بود

ً                          نشست، اتفاقا  درست باالدست ساتن قرارگرفت پس از تعارفات مرسومه با .             
زبان  شان اجنبی است، به وجه شود، نفر پهلودستیکه مت اطرافيان خود ـ بدون اين

ساتن . شاءهللا مورد قبول واقع شده است عرايضی که عرض شد ان: آذری پرسيد
عالی  اگر حضرت… : ی غليظ انگليسی به ترکی گفتند ای تأمل، با لهجه بدون لحظه

کافر فرموديد، هر  دانم، عنوان می می) ع(چه را که من کافر ازعلی  هزارم آن يک
 ١».کرديد ای را مسلمان می شنونده

منوچهر فرمانفرماييان که من او را نيز مکرر ديده بودم، به من گفت که پس از 
ها اسلحه پخش  ی آذربايجان، سفارت انگليس بين چريک    ّ                تخل ف شوروی از تخليه

يا (شناس انگليس  البته مسلم است که الول ساتن وديگر مأموران وظيفه. کرد می
ی  در مرحله) محل مأموريت خود(در ايران ) چون واسموس ن آلمان همجاسوسا

شان به حال ما  اند و دل نخست به خدمت به کشور متبوع خودشان مشغول بوده
ّ     سوخته است، ام ا بی نمی )          ّ           حفظ تمامي ت ارضی کشور(شک در آن مقطع منافع ايران              

ی از نفوذ کمونيزم در جلوگير(های انگليس و اياالت متحده امريکا  با منافع دولت
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افزون بر آن، برای ما ايرانيان که . سويی کامل داشته است خوانی و هم هم) ايران
 :ايم خود در حق خود گفته

 روزی کـه شيپور عدو، آواز زير و بم کند
 سردار اکرم رم کند، سردار افخم خم کند

دستور  شناس انگليسی در مقام اطاعت از آموز است که يک مأمور وظيفه عبرت
در کشور ما ايران با  ١٣٢٠دولت متبوع خود در شرايط سخت پيش از شهريور 

که هر لحظه در آن  کرده و از اين پای پياده از اين روستا به آن روستا سفر می
اوضاع خطرناک از سوی کسی يا گروهی گروگان گرفته شود، يا زندانی گردد، يا 

که خود ما ايرانيان با گرفتن  در حالی !داده است کشته شود، بيمی به خود راه نمی
حقوق برای بدی آب و هوا و مأموريت خارج از مرکز و استفاده از مزايای  اضافه

نخورده يا نزديکی به آثار باستانی، حاضر به  چون طبيعت دست ای هم خداداده
 .خدمت در آن مناطق نبوده و نيستيم

ُ                  هر که نام خت از گذشت روزگار          
 هـيـچ آموزگار نـيـامـوزد ز مـی

 Animalی حيوانات  ی کتاب مزرعه نيز در همان اوان بود که الول ساتن، ترجمه
Farm ی جورج اورول که انقالب کمونيستی و وضع زندگی مردم شوروی  نوشته

ی فارسی به علی جواهرکالم پيشنهاد کرد  را سخت محکوم کرده بود، برای ترجمه
 ٢.پايان رسيد و البته اين کار هم به

 کردن نفت                        ّ ب ـ الول ساتن و نهضت مل ی
شدن نفت ايران به پيشنهاد                                                ّ دومين خدمت الول ساتن به ايران، در مقطع نهضت مل ی

ّ                    ياد دکتر محم د مصدق بود که الول  شادروان دکتر حسين فاطمی و زيرنظر زنده            
جا  دفاع از حقوق ايران پرداخت و در آن به Persian Oilساتن در کتاب نفت ايران 

از حقوق کارگران ايرانی و بدی شرايط کاری و استخدامی و وضع محيط کار و 
عدالتی شرکت  دادن آمار و ارقام، از بی الول ساتن، با نشان. مسکن آنان سخن گفت

نفت ايران و انگليس سخن راند و در مثل نشان داد که ميزان مالياتی که اين شرکت 
امتيازی است که به دولت ايران داده برابر وجه  دهد، بيست به دولت انگليس می

کردن نفت محق دانست و دولت انگليس را در                             ّ شده و لذا او ايران را در مل ی می
کردن صنعت نفت از سوی ايران به باد انتقاد گرفت و هم از                 ّ نپذيرفتن اصل مل ی

ها در تعليم و تربيت  که پس از پنجاه سال استفاده از نفت ايران، انگليسی جهت اين
انتقال «اصطالح امروز برای  ارگران ايرانی به عمد مسامحه روا داشته و بهک
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اين دفاع جانانه . ترين اقدامی نکرده بودند، از کشور خود انتقاد کرد کم» تکنولوژی
چون منوچهر  هم(از موضع ايران، در حالی است که بعضی ايرانيان 

شدن نفت را اشتباه دانسته    ّ مل ی) …فرمانفرماييان، ابراهيم صفايی، محمود طلوعی و
 .اند نوعی به دکتر مصدق حمله کرده و هر کدام به

  
 تأليفات الول ساتن

 :توان به دو بخش تقسيم کرد تأليفات الول ساتن را می
 :ها عبارتند از اول ـ تأليفاتی که با سياست و تاريخ سياسی ايران پيوندی دارد و آن

 ٣۴۴در امريکا در  ١٩٧۵ر آن در که چاپ اخي Persian Oilـ نفت ايران ١
 ٢٨درست پس از وقايع  ١٩۵۵صفحه به طبع رسيده است و چاپ اول آن در 

 .ی ايران پرداخته است رفته دست مرداد، به دفاع از حقوق از
دست  ی انگليسی که به صفحه ٢٣۴در  ١٩۴١، چاپ Modern Iranـ ايران نو ٢

مقاله   صورت سلسله ی رعد به ترجمه و در روزنامه ١٣٢٢علی جواهرکالم در 
های رسمی دولت ايران در عصر  ی تالش اين کتاب شامل تاريخچه. منتشر شد

ی  رضاشاه برای نوسازی ساختار اجتماعی ـ اقتصادی کشور به سليقه
ای ازتاريخ ايران پس از اسالم  های تجددگرای آن زمان، توأم با خالصه مدرنيست

اش در عهد رضاشاه بيش  ی نوسازی ساله ان در دهی الول ساتن، اير به عقيده. است
در دو کتاب باال، الول ساتن، از سويی رضاشاه پهلوی . از چندين قرن عوض شد

و از سوی ديگر دکتر مصدق را برای » ايران نوين«را برای خدماتش در ساختن 
 .ستايد                            ّ                           خدماتش در جهت احقاق حقوق مل ت ايران و کارگران ايرانی می

 :ها و آثار الول ساتن در آفاق زبان و ادب فارسی است که عبارتند از دوم ـ کتاب
شامل  ١٩٨١چاپ  Guide to Iranian Area Studyـ راهنمای شناسايی ايران ١

 .شناسی مفيد تواند بود ی ايران هايی که درباره مقاالت و کتاب
تاب آخرين اين ک Bibliographical Guide to Iranـ راهنمای کتاب شناسانه ايران ٢

زمان در انگلستان و اياالت متحده امريکا  هم ١٩٨٣تأليفات الول ساتن است و در 
. در اين کتاب، بعضی ازتأليفات صاحب اين قلم نيز معرفی شده است. منتشر شد

شناس ابزار  اگرچه اين کتاب نه مانع است و نه جامع، باز هم برای هر ايران
شناسی  های مختلف ايران ع مناسب در زمينهی مفيدی در جهت معرفی مناب مطالعه

 .است
 ـ اسطرالب اسدهللا ميرزا؛ اسطرالبی از قرن نوزدهم ميالدی٣
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The Horoscope of Asadullah ١٩٧٧٫چاپ 
 ١٩۶٣٫چاپ  Persian Grammerـ دستور زبان فارسی ساده ۴
 ای ـ فارسی محاوره۵

Colloquial Persian  ١٩۴١٫چاپ 
 ـ اوزان شعر فارسی۶

Persian Metres  ١٩٧۶٫چاپ 
 
 های فارسی المثل ـ ضرب٧

Persian Proverbs. 
 

مناسبت نباشد که بگوييم الول ساتن در تکميل بخش فارسی  جا شايد بی در اين
های  مرکزی دانشگاه ادينبورابسيارمؤثر بود و افزون بر آن تمام نسخهۀ خان کتاب

نگاری کرد  اتلند را فهرستهای ايالت اسک خانه خطی فارسی مهم موجود در کتاب
  .صورت مقاله در مجله راهنمای کتاب چاپ شد ها به که بخشی از آن

 
 ها ترجمه 

الول ساتن چند کتاب نثر فارسی معاصر را نيز به انگليسی ترجمه کرده است که از 
 :شود ها در اين مقاله به سه کتاب اشاره می ی آن جمله

 .العابدين رهنما ـ پيامبر، تأليف زين١
 .ـ دمی با خيام، تأليف علی دشتی٢
 .خانم های مشدی گلين ـ قصه٣

ی فارسی به  ی عاميانه صد و ده قصه ی آثار الول ساتن، گردآوری يک شايد از همه
الول ساتن به اين زن . تر باشد خانم در تهران، از همه مهم روايت مشدی گلين

بود، پيشنهاد کرد که  ی ايرانی که از منسوبان دور علی جواهرکالم خورده سال
سينه به او رسيده است، نقل کند تا الول  به ی فارسی کهنی که سينه  های عاميانه داستان

البته الول ساتن، بسياری از اين . ها را بنويسد، ضبط کند و بعد چاپ کند ساتن آن
ّ   ام ا . کرد ها را برای او ترجمه می فهميد و فريد جواهرکالم آن اصطالحات را نمی  

سال از عمر خود در ايران،  انجام، اين الول ساتن بود که با صرف يکسر
ی فارسی را از ضياع نجات داد و  ای از ادبيات کوچه و فرهنگ عاميانه گنجينه

  ٣.انگليسی ترجمه کرد به Persian Talesهای ايرانی  ها را با عنوان افسانه آن
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 مقاالت
ای چند در  از جمله مقاله. ر شده استی مختلف نش صد مقاله از الول ساتن قريب يک

از او ) چاپ امريکا(المعارف ايرانيکا  ونيزدر دايره) چاپ دوم(المعارف اسالم  دايره
منتشر » ی مقاالت مجموعه«صورت  هايی چند که به عالوه درکتاب به.شود ديده می

چاپ  Iran & Islamی آن کتاب ايران و اسالم  شده است، او نيز مقاله دارد و نمونه
ی مينورسکی  عنوان يادنامه ازانتشارات دانشگاه ادينبورا است که به ١٩٧١

Vladimir Minorsky در نشريات ادواری نيز، ازاومقاالتی در . چاپ شده است
تاريخ مطبوعاتی «هايی است که در باب  ها مقاله ی آن دست است که نمونه

نوشته است ) اسی انگلستانشن ارگان انجمن ايران( IRANايران  ۀدرمجل» درايران
 .ی راهنمای کتاب و غيره در ايران و نيز مقاالتی چند در مجله

 
يا  نام مستعار به)پنجاه غزل حافظ(»تحفه حافظ«های اخيرنشرکتاب مجعول درسال

ای چند در  موضوع بحث مقاله ١٣٧۴درلندن در ) ؟(» فقيرصاحب علو«مفروض
ی  ها دو مقاله ترين آن د که از جمله مهممرزی ش مرزی و برون های ادبی درون مجله

 :زير بود
، چاپ )١٣٧۴بهمن واسفند  ۀشمار(کلک ۀقلم کريم امامی درماهنام ای به الف ـ مقاله

 .تهران
ی پاييز  شماره(شناسی  ی ايران نامه قلم دکترجالل متينی در فصل ای به ب ـ مقاله

 ١٩۶٧ ازآن، يعنی در سال پيش اين مقاالت ثابت کردکه سی.چاپ امريکا) ١٣۵٧
ای از رباعيات خيام،  انگليسی تازه ۀميالدی، الول ساتن درپی انتشار ترجم

که اين  چنان ۴.ی جديد را برکرسی اثبات نشانده بود بودن منبع آن ترجمه مجعول
 Scott Jer-mynقلم اسکات جرمين  ای به ی الول ساتن، در مقاله کشف عالمانه

 ۵.يد و تأييد شده استتأک) ی حسن الهوتی ترجمه(
اش  مناسبت هفتاد سالگی منظور قدردانی ازخدمات الول ساتن به دانشگاه ادينبورابه

ی تاريخ اجتماعی و ادبی عصر  و نيز با توجه به تخصص او در زمينه ١٩٨٢در 
 Qajar Iran» ايران عصر قاجار«انگليسی با عنوان  مقاالتی به ۀقاجار، مجموع

ّ                 کتر محم دابراهيم باستانید. برای او منتشرکرد پاريزی نيز به دعوت آن دانشگاه،        
فارسی نوشت که بعدها درکتاب  را به» سوداگران آبنوس«ی بسيارمفصل  مقاله
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پاريزی درآن کتاب   دکتر باستانی. فارسی چاپ شد الهفت خود او در ايران به هشت
ر تاريخ ی اخي يکی ازمطلعين بزرگ اوضاع اجتماعی صدساله«الول ساتن را 

 ۶.معرفی کرده است» ايران
ديگر . نيکی ياد کرده است ی آينده به ايرج افشار نيز مکرر از الول ساتن در مجله

بزرگ علوی و صادق چوبک : اند، عبارتند از ايرانيانی که از الول ساتن سخن گفته
پراکنی و نگارش  زيرنظر الول ساتن به سخن ١٣٢٠که هر دو پيش از شهريور

فرزند مرحوم علی (ها استخدام شده بودند و فريد جواهرکالم  انیعليه آلم
های الول ساتن و پدرش و پيشنهادهای الول ساتن برای  که ازمصاحبت) جواهرکالم

 .اند ی بخارا سخن گفته ی فرهنگی با کمونيسم در ايران طی مقاالتی در مجله مبارزه
ّ       ام ا چنان ی  صد و ده قصه ری يکترين کارالول ساتن گردآو که گفته شد مهم  

ی ايرانی بود، يعنی ضبط بخش مهمی از ادبيات فولکوريک ايران که اگر  عاميانه
ّ                                هم ت الول ساتن نبود، با نفوذ رسانه ی زبان  شدن فزاينده سان های عمومی و يک  

ّ             ام ا الول ساتن . رفت شد و از دست می کلی خارج می فارسی، از شکل اصيل خود به  
انگليسی ترجمه کرد و ما امروز تازه به  مرارت گردآورد، به ها را با زحمت و آن

ّ                ام ا دريغ که ترجمه. ها را از انگليسی به فارسی ترجمه کنيم ايم که آن فکر افتاده ی   
  .    امروزين ديگر ضبط اصيل فارسی اين بخش از فرهنگ موروث ما نخواهد بود

  
 ها نوشت پی ■
 
، ١٣٧٣ت، تهران، انتشاراتی ويستار، فرد، رحيم، خاطرات در خاطرا ـ زهتاب١

 ٨۴ـ  ٨٣ـ جواهرکالم، فريد، خاطرات علی جواهرکالم، صص ٢ ٩١٫ـ ٨٧صص 
ـ امامی، کريم، کلک، بهمن و اسفند ۴.  ٨٧ـ  ٨۶جا، صص  او، همان ـ هم٣. 

ی حسن الهوتی،  ، ترجمه»معمای خيام«ـ جرمين، اسکات،  ۵ ١٩٣٫، ص ١٣٧۴
 . ۶٠، ص  ۶٢ـ۴٨، صص ١٣٧۴تابستان ی مترجم، بهار و  نامه فصل

ّ              پاريزی، محم دابراهيم، هشت ـ باستانی ۶ ، ١٣٧٧انتشارات ارغوان،  الهفت، تهران،            
، ٧۵ی  ی پژوهش، شماره ، آينه»لورنس الول ساتن«        ّ      امين، سي دحسن، +  ۴٣١ص 

 ١۴٢٫ـ١۴٠صص 
  

   ٢٠١٩اکتبر  ٢٩   - سايت نمانامه : منبع
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  دوازدهم فصل
  

 درواقع يا -امتيازپرآوازه با درايران نفت رگذشتس: ابراهاميان
    دارسى ننگين

  
  از حماقته هرگز شکستى اين قدر نادر با اين درج«

 »استه اين کوتاهى وجود نداشته طى زمانى ب
 درباره شرکت نفت ايران و انگليس ) Dean Acheson (دين آچسون

  
  ريشه ها

در بارۀ سرگذشت نفت » سازمان سيامرداد،  ٢٨کودتا «يرواند آبراهاميان در کتاب 
يا درواقع ننگين  - سرگذشت نفت درايران با امتيازپرآوازه :اينگونه روايت می کند

 William Knox)ويليام ناکس دارسى١٢٨٠ / ١٩٠١درسال . دارسى آغاز ميشود
D´Arcy) - سراز کارآفرينى طال بعد ازسوداگرى ه ک –اهل استراليا ومتولدبريتانيا

استخراج، پااليش  ساله اکتشاف، ٦٠، حقوق انحصاریدرآورده بوددربخش نفت 
 هاستانهاى هم مرزبا روسير،به استثنای کشوۀ هاى نفتى ازهرنقطوصادرات تمامی 

هزار ليره انگليسى  ٥٠اودردرمقابل اين امتيازات . را ازشاه ايران خريدارى کرد
 شکل سهام بههزارليره ديگر را ٢٠شاه ميپرداخت و هشکل نقد ب بهرا 

درصد ازسود  ١۶ هدولت وعده ميداد ک هدراختيارسايرچهره هاى مهم ميگذاشت وب
ظاهرا دارسى پيرو آن نقل قول مشهورازشاه لئوپولد . ساالنه را پرداخت کند خالص
ند و محلى ها بايد طى باشمعاهدات بايد تا حد امکان مختصر"تاکيد ميکرد ه بود ک

 )١(".کنند،  همه چيز به ما عطاء چند بند
دارسى را در رده بزرگترين قهرمانان رتبه شرکت  بعدها يکى از مديران عالى 

)  Cecil Rhodes (بريتانيا در تمام دوران  و در کنار سيسيل  رودس   پادشاهى
 .قرار داد )٢(و ويستون چرچيل  )  Benjamin Disraeli (جامين ديزرائيلى بن
در استانى در  –ت ايران در مسجد سليمان نخستين چاه نف ١٩٠٨/  ١٢٧٨در سال   

خوزستان تغيير  هدرآنزمان عربستان ناميده ميشد و بعدها ب ه جنوب شرقى ايران ک
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را  هدارسى حقوق خود در شرکت نفت برم هطولى نکشيد ک. کرد  فوران –نام داد 
فروخت و اين در حالى بود کشور برخوردارشده بود، از موفقيت اندکى در آن  هک
نيروى دريايى بريتانيا تالش  سرفرمانده)  John Fisher. (درياساالرجان فيشر هک

 هشيفت" لقب هک فيشر. سهم گيرى فعال در ايران ترغيب کند هداشت اين شرکت را ب
 بريتانيا دريايى، مصمم بود تا سوخت لزم را برای نيروی بو شده نصيبش "نفت

بعدشرکت برمه يه شرکت نفت يک سال ) ٣(.  دهد تغيير نفتبه  سنگ ازذغال
 خزعل شيخ بريتانيا دولتاز سوی ديگر    .تبديل شد  (APOC)پرشيا - انگليس
ترغيب کرد تا جزيره  ايران غربى جنوب همنطق زبان عرب هقبيل مهمترين رئيس

آبادان گرچه جزيره  ای  . دهد اجاره نفت پااليشگاه يک احداٽ براى آبادان را
 مصب و فارس خليج شمالى راس در استراتژيکى رازنظ اما.دورافتاده بود

 نفت شرکت در همچنين بريتانيا دولت. دجله و فرات قرارداشت هاى هرودخان
 وتعيين راى حق درصد ٥,۵٢: آورد که عبارت بودند دست هب را اصلى اختياراتى

 بريتانيا دريايى نيروى فرماندهى توسط ستقيما آنها از يکىه ک مديران از تن ٢
  .ميشد ابانتخ

  
  بود پريان سرزمين از غنيمتى ما براى  نفت : چرچيل

  
  )۴(.  بودند مديره هئيت تصميمات وتوى حق داراى  مدير دو اين  

 بطور را لزوم موقع در مديده هئيت اعضاى تغيير حق همچنين]بريتانيا[ دولت
 هک دريايى نيروى سرفرماندهى جانشين چرچيل )٥(کرد حفظ براى خود همحرمان
 پارلمان اعضاى هب کرد تکميل را نفته ب سنگ ناوگان ازذغال تغييرسوخت فرايند

 عمال دولت هک داد اطمينان آنان هب اما تضمين نيازمند دولت هک گفت بريتانيا
 همداخل خصوصى شرکت. است نفتى برمنابع کنترل يک مالى جريانات دراداره
 . کرد نخواهد

 بود پريان سرزمين از غنيمتى ما براى ناي«: که  گفت فخرفروشى با هم بعدها
 )٦.(»  ما روياهاى درخشانترين از فراترچيزی بسيار

 غربى جنوببه  را خود نيروهاى نخست بريتانيا دولت جهانى اول جنگ شروع با
 نفتى تاسيسات از تا کرد اعزام النهرين بين مرزدرجنوب آنسوى هب بعد و ايران

 محافظت مرکزى قدرتهاى با متحد يروايالتعشا مچنينهو مانىعث دربرابرارتش
  )٧.(کند
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 هم جهانى دوم جهانى جنگ در عراق و ايرانه ب بريتانيا هحمل علتبهمين ترتيب، 
  .بود حياتى وضعيت اين حفظ اساسا

در سخنرانى هاى خود  –بزرگ  خدانيتار –) Christopher Hil (ليه ستوفريکر
مطالعه بررسی مستندات هنگام هکداديمهشدار انشيانشجوده نگارى ب خيدرباره تار

بريتانيا به هجوم   ١٩٤١مثال او به توضيحات  سال . دولتی هر چيزی را باور نکنند
به گفته او در ان  توضيح  هيچ اشاره ای  به موضوع  نفت .  به ايران اشاره ميکرد

 ليه هاست ک نيا منسوال .  موضوع اصلى نفت بود کهيدر حال پيدا نمی شد
 سينو شيخود او پ ه بود ک نيموضوع پى برده بود؟ علت آگاهى او ا نيا هب هچگون

چندی بعد  چرچيل در .  کرده بود يهته هرا در وزارت امور خارج حيآن توض
 هب ١٣٢٠/  ١٩٤١سال  هجوم هجنگ دوم جهانى اذعان کرد ک خياز تار تشيروا

 نفت صنعت،نوعى هب هک عراق نيز و ايران در آلمان فعاليتهاى هبه توج با ايران
 )٨(.است بوده ضرورى امرى ، ميرفت هنشان را درآبادان
 سال در را خود نام هک ايران و انگليس نفت شرکت جهانى دوم جنگ درپايان
 جاى هب "ايران" گرفتن ارقر بر مبنى دولت فرمان با هماهنگى از براى ١٩۵٣

 امپراتورى براى اتىحي شرکتى هب مختلف جهاتى، از بود داده تغيير "پرشيا"
ميدان نفتی در نزديکی  مسجدسليمان  ٦اين شرکت با داشتن . شد تبديل بريتانيا

 ميدان بزرگترينشامل آغاجاری، گچساران، ،نفت سفيد، اللی قصرشيرين وهفتگل 
بشکه  ٣٥٧٠٠٠از بيش هوروزان داشت دراختيار را ازتگزاس خارج نفتى هاى

 هفت به معروف جهانى بزرگ شرکت هفت اندرمي شرکت اين. نفت توليد ميکرد
اين گروه عبارت  .بود کرده پيدا خود براى جايگاهى نفت جهانى دربازار خواهران

 اويل استاندارد ()بعدهاتگزاکوشد هک(تگزاس، گلف اويل شل داچ رويال از بودند
بعدها (  نيوجرسى اويل استاندارد) موبيل  سپس و سوکونىه ب معروف( نيويورک

و همچنين شرکت نفت ) شورون نام با بعدها(کاليفرنيا اويل استاندارد، )م اکسونبا نا
  .که کمتر مورد توجه  قرار داشت (CFP) فرانسوی 

 هک ميکرد يابريتان دارى هخزان هروان را مستمر مبالغى وايران انگليس نفت شرکت
 ارز پوند نميليو ٩٢ و هساالن ماليات پوند ميليون ٢۴ از بيش مبالغى چنين معادل

 دوم جنگ از پس اقتصادى رياضت درشرايط بويژهچنين مبالغی . بود خارجى
محاسبه وزارت سوخت و نيروی بريتانيا  براساس. بسيار قابل توجه بود جهانى

 پولى حوزه هروان را رميليون دالر ٣۴٧ از بيش هساالن تنهايى هب آبادان پااليشگاه،
  )٩.(ميکرد استرلينگ
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عمدتا  هسهامداران ک هدرصد را ب ٣٠اى بالغ بر هسودساالن شرکت بطور مرتب
فعاليتهای مربوط  به ايران  دراين . بريتانيايی بودند، پرداخت ميکردشهروندان 

بخش عمده آن  ه ک گرفتيازمجموع کل آنرا در بر م درصد ٧۵افزون بر شرکت 
. جهان  ميرسيدبه ديگرشرکتهای نفتی در سراسر  ىيايتانيسهامداران بر هتنها ب هن

 ٢٣ ،تيدرصد از سهام شرکت نفت کو ۵٠ خودش رانيو ا سينفت انگل شرکت
در صد ازشرکت  ٣٤درصد شرکت  نفت قطر ،  ٢٣نفت عراق، صد از شرکت 

در صد ازشرکت پااليشگاه های تلفيقی  در اسرائيل  را در  ٥٥نفت انگليس ومصر 
  )١٠.(اختيار داشت

پااليشگاه  ساخته بود و اکتشافات نفتی  گشترده ای    در بريتانيا فرانسه و استراليا
  .را درمناطق نفتی دوردست نظيرترينداد، نيجريه سيسلی وپاپوا دردست  اجرا است

  
  

     بود شده برآورده درجهان  نفت  بزرگ  ذخيره سومين رانيا
  
، سومين ذخيره  بزرگ  نفت  درجهان  برآورد شده رانينفتى شرکت در ا ريذخا   
توليد آن  درايران  بيش ترين  توليد در خاورميانه وچهارمين  در جهان پس از . ودب

 نزوئال پس از صادرات نفت خام  هشرکت در عرص.  آمريکا، شوروی ونزوئال بود
 . دومين رتبه  در جهان  در اختيار داشت

 تن ونيليم ٢۴ هساالن ديمربع مساحت و تول لومتريک ٧ / ٧آبادان با  شگاهيپاال
کوچک تر را  اريبس شگاهىيپاال نيهمچن شرکت. جهان بود شگاهيپاال بزرگترين 

سوختى  ازهاىين آبادان شگاهيپا. کرد ٽدر کرمانشاه احدا رانيا ازين نيبراى تام
 کرديم نيرا تام ايمستقر در آس ايتانيسلطنتى بر ىيهوا·  روىيو ن ىيايناوگان در

نفت  ٣٠٠از  شيو شرکت ب گرفتندين پهلو متانکر نفت در آبادا ٢٠٠از  شيب هماهان
از آبادان صادر  مايشده مستق شيپاال نفت. در سراسرجهان داشت مايپ انوسيکش اق

 هاصلى ب نيادياز م مايمستق هلول· خط ليما ١۵٠حدود  قيو نفت خام از طر شديم
دانشمندان شرکت ،   هنداشت ک تعجبى. شدی منتقل م]ماهشهر[معشور  ديبندرجد

  .ميکردندعملکرد خود مباهات  هنفتى ب نياديم رانيو مد مهندسانشناسان ،  زمين
   )١١"(·صحرا را شکوفا کرده اند " کردنديآنان افتخار م

. رفتيبشمار م رانيکارفرماى صنعتى در ا نيحال بزرگتر نيشرکت در ع نيا
 اعمدت ارشد پرسنل نفر ٢٧٠٠ :بودند شرکت اين استخدام در نفر ۶٣٠٠٠از  شيب
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" ، پاکستانی و  نفرهندى ١۵٠٠کارکنان رده پايين که شامل   ٤٧٠٠،  بريتانيايى
نفر پيشه ور و کارگران ماهر، نيمه  ٥٣٠٠٠هم ميشد لایر و بيش از" فلسطينی

از  شيب ىيتنها هب ميادين نفتی . ماهر وساده در پااليشگاه ميادين نفتی  و لنگرگاهها
  ·ودند نفر را مشغول به کار کرده ب ٢١٠٠٠

  
ماهر بودند  ريهمگى آنها غ بايکارگر قراردادى که تقر ١۴٠٠٠از  شياز ب نيهمچن

از  شيآبادان با ب . شديدر بخش راه سازى استفاده م ژهيفصلى بو· در کارهاى
نفر از کارکنان شرکت نفت را در خود  ٣٠٠٠٠حدود   تينفرجمع ١١۵٠٠٠

بعنوان  ميمستقريبطورغطورديگرنيززندگی خودرا بنفر ١٠٠٠٠سکنى داده بود
ر، مغازه دارودارندگان کسب کارهای کوچک ازطريق همکاری  با شرکت  کاريتعم

  .ميگذراندند
برعکس . عمومى شرکت را درپى نداشت تيلزوما محبوب ريرشد چشمگ نيا

.  فهرستی رو به افزايش ازشکايات عليه شرکت رادر طی سالها بر روی هم انباشت
 هک هازآنچ فيتعر ئهارازيواقعى و ن هحسابها ساالن انتشار از آنجا که شرکت از

 ،کرديم چىيسرپ  گذاشته بود "سود خالص"بر مبناى ازيحق االامت هاسمش را ارائ
و کتاب شرکت فراهم شده  حسابيدفتر دارى ب هسوء ظن عمومى نسبت بزمينه 

 هب اتيمالپرداخت  هب مربوطرا پس از کسورات  ازيدر واقع حق االامت شرکت. بود
 مبهم صورتىه  آتى و ب هاىيگذار يهمبالغى براى سرما رهيو ذخ ايتانيدولت بر

سنت در ٢۵ تا ٢٠ معادل(  صادراتى نفت هرتن ازاىبه  شلينگ ۴ :ميکرد همحاسب
 سهامداران" براى توزيعى سهام سود از درصد ٢٠ه اضافه بف ) هر بشکه 

 هارائه ب تمايلى" شرکت هک ميکرد اذعان نيز بريتانيا هخارج امور وزارت" عادى
ه چ، ندارد -مابه  حتى – ايران نفت هبشک هر زاىه اب سود درباره ميزان اطالعات

    )١٢(". ه مبنای محاسبه آنرا اعالم کنداينکه ب برسد
موضوع اذعان کرده  نيا ه ب ه وزارت امور خارج  ١٩۴٩/  ١٣٢٨در  نيهمچن
خالص   ايسود ناخالص است ازشده  درصد اعالم ٢٠آن  ستيمشخص ن هبود ک

 ) ١٣(پس از آن ايکسورات است  گريد اتيازکسرمال شيب عنىي

 پس ازسال  ژهيبو، است ه رمنصفانيمبلغ اعالم شده غ هک ديرسيبنظرم درهرحال
 افتيرا با در ۵٠  / ۵٠قرارداد  نيونزوئال نخست ههنگامى ک عنىي ١٩۴٣/  ١٣٢٢

گامی  ۴٠ – ١٩٣٨حتى در سالهاى  کيمکز. ساندامضاء ره به از سود ساالن مىين
. را ملى کرده بود کايو آمر ايتانيبر تيشرکت نفت تحت مالکبيشترنهاده بود و
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 هدر آستان ايتانيو بر کايآمر رايز خوش شانس بود ارياز لحاظ زمانى بس کيمکز
 اى هنيگز نهاآ. پس بحران عمده ديگری برآيند توانستنديجنگ دوم جهانى بسختى م

 همورد عالق اريبعدها بس هاصطالحى ک "هغرامت عادالن" رشيبجز پذ گريد
 )١٤( .نداشتند اريدر اخت - مصدق قرار گرفت

 ههنگامى ک ١٩۵٠/  ١٣٢٩در رانيو ا سيشرکت نفت انگل يهعل رانيا اتيشکا
و  تيرا با کو  ۵٠/  ۵٠قراردادى  - فارس جيدر خل ىيکايشرکت نفت آمر - آرامکو

دانيل پرکين  اين . ، بيش از پيش پر سر و صدا شدامضا رسانده ب عربستان سعودى
ی در تاريخ  نفت در دنيا  " انقالب" وحتی" نقطه عطف" را  ۵٠/  ۵٠قرار دادهای 
  ) ١۵.. (خوانده است

 هو حتى موسساتى مانند روزنام رانيا ديراج ١٩٤٠/  ١٣٢٠ هدر اواخر ده 
طى  سيو انگل رانيشرکت نفت ا هک دکردنياشاره م هنکت نيا هباطالعات اغلب 

 رانيا هب ازيحق امت –پوند  ونيليم ١٠۵حدود  – زيناچ سالهاى متمادى تنها رقمى
ميليون پوند  ١١٥ميليون ماليات دولت بريتانيا و ١٧٠، اما در مقابل پرداخت کرده

ميليون پوند در طرحهای خارج  ٥٠٠سود ساهامداران بريتانيائی  پرداخته و بيش از
  )١٦(.ز ايران سرمايه گزاری کرده  استا

 ١٣٢٨  شرکت تنها در سال ه داخلى شرکت حاکى ازآنست ک اداشتهاىيکی از ي
پوند سود سهام  ونيليم ٧, ١ ايتانيدولت بره ب اتيپوند مال ونيليم ٢٢،  ٨،   ١٩۴٩/
) هاندوخت( رهيبصورت ذخ زيپوند ن ونيليم ١٨, ۴و  سهامداران پرداخت کرده هب

. است  هپرداخت رانيا هب ازيپوند حق امت ونيليم ١٣ ,١است اما تنها  هرگذاشتکنا
)١٧(  

مبالغ فراوان  صيتخص قيشرکت ازطر هآمده است ک گريداخلى د اداشتي در
 ) ١٨(.زده است رانيا ازيعمال از حق امت ه بصورت اندوخت

ه ب رانيبودن ا بوده و محدود نگياسترلپوند رانياه پرداختى ب ازهاىيتمامى حق امت
 شدهيم ايتانينوسانات پوند بر هکشور نسبت ب نيا شتريب رىيپذ بيموجب آس حوزه
 .است 

 هشده ک يهتوص ١٩۴٨/ ١٣٢٨در  هاز وزارت امورخارج ه محرمان اداشتىيدر  
 دهايخر نيا رايشود ز رىيجلوگ رانيتوسط ا کايمتحده آمر االتيا کاالهاى دياز خر

در نظر  ديبا هاى ک هنکت:"خواهد شد نگياسترل فيوجب تضعم و دارد ازيدالر ن هب
ما از دالر  يهتخل به مثابه   غربى مکرهيگسترده ازن ديخره هر گون هک نستيداشت ا

از  شيکند و بخواهد ب دايپ دانيم رانياه براى ما خطرناک  است ک نيخواهد بود و ا
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  )١٩(." کند ديخر ازشيدالرهاى واقعا مورد ن

حتى نفت را با  کايآمر هب ايتانيشرکت براى کاهش بدهى جنگى بر ىگمان برخ هب
استعماردرفارسى  مهکل هک ستين ليدل بى. به آمريکا ميفروخت کمتری متيق
مشتق شده ) بهره کشى اقتصادى(از واژه عربی استثمار ) سمياليامپر- استعمارگرى(

 .است
هاوس  کيتانياز بر شرکت. شدينم ازيصرفا محدود به موضوع حق امت اتياما شکا
خود را  هشناختى و حسابهاى ساالن نياکتشافات زم هک شديو اداره م کنترل درلندن

ميکرد و به ويژه  از فاش کردن آنها برای دولت ايران سرباز  اسرار دولتى قلمداد
 متهاىيمصرف کننده گان محلى را براساس قه ب سوخت عمال فروش شرکت. ميزد

با نرخ  ايتانيبر ىيهوا روىيو ن ىيايدر ناوگانه فروش باما  داديجهانى انجام م
 نياه ادعا ک نيهم صرفا با ا جووهر پرس و گرفتينامعلوم صورت م فىيتخف

معطوف  شوند  خنثی   گريکننده گان د هارزشمند ممکن است بسوى عرض انيمشتر
 )٢٠(.ميشد

 مراکزشهرى بصورت خام هکشى ب هرابجاى لول عىيگازطب نيهمچن شرکت
زپرداخت عوارض گمرکى برکاالهاى وارداتى حتى در مورد شرکت ا. سوزانديم

. کرديخوددارى م قىيمبلمان و آالت موسساعت  خچالي ريمحصوالت خانگى نظ
ساخت جاده ها و خطوط  هنيهاى شرکت در زم هبرنام شبرديدرختان براى پ قطع
اه  نفتی  شرکت  در شايعه  بود که  چ.  شديم طىيمح ستيز بهاىيآس همنجر ب هلول

شرکت با . می کشد را بسوى خود نيريقصر ش همنطق نفتمنطقه مرزی در عراق 
 ارىيبخت ، امتيازات  نفتی جداگانه  را با خانهای کرديمحلى معامله م ليروساى قبا

 بنى کعب را وسعت هليقب سيخزعل رئ خياز ش اسىيس تيو حما کرديرد و بدل م
خودش در  هب کيتا مقامات نزد کرديبشدت البى م کتشرافزون بر اين . داده بود
شرکت با  ىياجرا مقامات.رنديدر پستهاى حساس قرار بگنيزمناطق محلی تهران و

ثرتالش خود را برای انتخاب  در سراسر خوزستان حداک ايتانيبر کمک کنسولهاى 
. ندداديانجام م ليمحلى و حتى سران قبا حکام  واليتی  روسای پليس  شهرداران 

شرکت حتى ه ک بطورىچنين مداخالتی  با ريزه کاری شديديد  صورت ميگرفت، 
يکی از نخستين . ه  داشته استنگ هآنها را محرمان هتاکنون هم اسناد مربوط ب

با مسماى کتابيست با عنوان  ·فارسى منتشرشد  ه درباره صنعت نفت به ک ىيکتابها
 ) ٢١.(رانيبالى ا اي اهيطالت س

جاى نعمت  بهرا نفت گرانياز د شيسالها پ هايرانيبرخى از ا هاست ک نيحداقلش ا 
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  ·بعنوان نقمت معرفى کرده اند
 شرکت نيا·سازناخشنودى عمومى شده بود هنيزمزينگريشرکت نفت ازجهاتى د 

و  کرديقرار داشتند محدود م تىيريبراى ارتقاء در مناصب مد هراک انىيرانيشمار ا
 ·کرديوارد م نيماهر خود را از هند و فلسط هميکار ن روىيمتمادى ن ىطى سالها

عرب محلى  ليبخصوص از قبا –کارگران شرکتى موقت را  داديم حيترج نيهمچن
شغلى براى کارگران فارسى زبان تمام وقت  تيامن جاديواز ا رديخدمت بگ هب –

ران کارگ ارىازيبس: شديمناسبى فراهم نم براى کارکنان بومى هم مسکن· کند زيپره
 ىيهم در چادرهاى صحرا نفتى نياديم کارگران ارىازيآباد و بس در حلبى شگاهيپاال

و کارکنان سطوح  شديشهر شرکتى برخورد م کيبا آبادان همانند  ·کردنديزندگى م
 هعيشا کي· بودند هت خاص و با امکانات خاص جاى گرفتالمختلف آن در مح

 در مناطق مربوط به هک نيبنى بر اپخش شده بود م )مورد نادرست نيدر ا هالبت(
 دهيد" ممنوع انيرانيورود سگ وا"باعنوان  هشدار دهنده اى هاىتابلو هايسيانگل

 هب ه اى محرمان هطى نام ىيايتانيگروهى از کارکنان بر ١٣٢٨/١٩۴٨در  ·شوديم
نژاد " ىيدگاههايشرکت د تيريمد هکردند ک تيموضوع شکا نياز ا هوزارت خارج

 هسال گذشت ۵١و در  شوديم قائل ضيرددر مورد مسکن کارکنان تبعدا" پرستانه
شمار کارکنان  هرحالى کد را استخدام کرده است انيرانيتنها شماراندکى از ا

  )٢٢( ·برابر رسانده است ٢ هخود را ب ىياروپا
Mi6 رايشرکت بشدت موردنفرت عمومى است ز ههشدارداد ک ايتانيبرريسفه ب 

 هدر پاسخ اعالم کردک ريسف· " دينيم ايرا کاکاس )٢٣(ه کال شرق اهل افراد تمامى
  )٢۴(·م شودتجارى اعال ه وابست به خطاب ديبا ىيانتقادها نيچن

در  ايتانيبر هوزارت امور خارج هاز ورود ب شيپ هرنس الول ساتن کالپروفسور 
 هک است هنوشت رانينام نفت ا هخود ب کيسالر کثدر ا شرکت نفت کار کرده بود

 شيها هروزنام دارد شباهت" استعمارى"شرکت  کي هنوعى ب هب رکت نفتش
 هو مناطق خودب ساتيتاس زا ريمقامات آن بغ بى اعتناء بودند زبانيکشور م هبال کام

" مانع نژادى" جاديسمت ا هو قواعد آن ب نيقوان  شدنديم گريندرت وارد مناطق د
در  هچ شديتمام و کمال اجرا م بايتقر" نژادى کيتفک" او هنوشت هب· داشت شيگرا

 :و باشگاهها نمايدراستفاده ازاتوبوسس هاسکان وچ اي استخدامريمسائل عمده نظ
اسامى اقتباس شده ازهند  رينظ تيموارد کم اهم قياز طر حتى زيو تما کيتفک

خوانده " ممصاحب"وهمسرانشان " صاحب" هاييايتانيقرارداشت وبر ديمورد تاک
 زيمتما زين هاييايتانيهمتراز بر رانىيآنان را حتى از پرسنل ااسامى  نيا ·شدنديم
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 هايرانيبا ا شى واقعى براى قاتى شدنالت هايانيتانياز بر کىي امديم شيکم پ··· نموديم
 ·شديمغزش تاب دارد برخورد م هبودبا او بعنوان کسى ک نيانجام دهد واگر هم چن

 کيبا القات بودو م بيامرى عج ]درشرکت[ هعالى رتب رانىيا کيبا  قاتالحتى م
معدود  را هم وضع نيتر کيتراژ· اتفاق نمى افتاد هم اصال نييرده پا رانىيا

ازدواج کرده بودند و  رانىيا انيبا دانشجو در انگلستانه داشتند ک سىيانگل دختران
با در نظر گرفتن ···· خود طرد شده بودند ىيايتانيازسوى هموطنان بر باياکنون تقر

از لحاظ اجتماعى با آنها همتراز       ً ظاهرا   هک انىيرانياه نسبت ب هايايتانيگرش برن نيا
غالب آنان نسبت  دگاهيد هک ستيبودندسخت ن التراز آنها با )التربا نظرحتى هو ب(

در ارتباط روزمره  هک رينفر حقوق بگ ۵٠٠٠٠آن  عنىي ميکارگران ر ا تصور کن
" ايکاکاس"نژاد . بودند گرىيد نژاد هب انگار آنها متعلق ·داشتندبا آنان قرار

و کنترل آنان  تيريتنها راه مد هايسياز انگل کىه يگفت هب· "شپشوها" "حرامزده ها"
افراد  انيحتى در م نجايا توانينژادى را م انزجار نيا··· تشر زدن و ارعاب بود

  )٢۵(·مشاهده کرد زيآگاه و مطلع ن
 ىيبا دردسرها شرکت با کارکنان اغلبمناسبات  هىنداشت ک تعجب بيترت نيا هب

 ·افتيبصورت ادوارى بشکل اعتصاب هاى عمومى گسترده بازتاب م ههمراه بودک
 شگاهالير از کارگران پانفر١١٠٠٠    ، ١٩٢٩/  ١٣٠٨در روزجهانى کارگرسال

 خواهانزدند و  اعتصابه ب دست–نىيرزميز ستيبا هماهنگى حزب کمون –
دستمزد  يه اتحاد ليزدهاى بهتر مسکن حق تشکدستمبه  ساعت ٨ هکارروزان

 هاز جملاالنه س التيتعط حقوق براى افتيدرزيوهندى ون رانىيبرابربراى کارکنان ا
  )٢۶(·روز جهانى کارگر شدند

آتش نشانى دنبال  ستگاهيرا تا ا سيپل سياعتصاب کننده گان حتى فرماندار ورئ 
· آبادان فرستادند هب هدار خود را با عجلتوپ قهاىيقا هاىييايتانيبر نيب نيدرا· کردند

و بازداشت  تشکمکى ار روهاىيم حکومت نظامى اعزام نالنظم شهرتا زمان اع
 ) ٢٧( ·نشد برقرار تن از سردمداران اعتصاب ٢٩

 عيسر تيريمد"از شاه بخاطر  ايتانيدولت بر· اخراج شدند زيتن از کارگران ن ۵٠٠
  )٢٨(·تشکر کرد اوضاع "ؤثرو م

" گران ارمنى کيتحر"گردن کارگران دفترى و هرا ب انيجر نياريتقص زين شرکت
با  و دروگران رکارانيشدگان را سرکارگران تعمرير دستگثاک هکيانداخت درحال

شده گان تا سال  ريپنج نفر ازدستگ ·دادنديم ليمسلمانان تشک نياسامى معمول ب
 ·اندنددر حبس باقى م ١٩۴١/١٣٢٠
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باربا هماهنگى حزب  نيو ا  ١٣٢۵/  ١٩۴۶م در سال بحران اساسى تر ه کي
روز  ىيمايبحران درپى راهپ نيا· روى داد ستيحزب کمون ٽتوده بعنوان وار

هاى  هنفر در آبادان روى داد و طى آن خواست ٨٠٠٠٠جهانى کارگر با حضور
 اىو اجر هدر کنار درخواست پرداخت حقوق براى روزجمع ١٣٠٨/  ١٩٢٩ سال 

 کي ىيمايراهپ نيدر ا· شده بودمطرح شد بيتازگى تصو هبزکارى کهقانون  قيدق
 شترازيغذاى سگها ب نيشرکت براى تام هنيهز نکيم االبا اع سخنران زن

گرفتن صنعت نفت کشور  اريکارکنان است خواستاردراخت هدستمزدهاى پرداختى ب
 نيا تا ميکن شالت دياست با هرل جوامث ما نينفت در سرزم ديتول! دارانااى بر: "شد

   )٢٩(· " ميهست دهيفای واقعا افرادى ب هوگرن ميريجواهر را بازپس بگ
بطورعمومى مطرح و ه درخواست ملى شدن نفت بودک نتيخسنسخنان احتماال  نيا

 ·شديم دهيشن
 پرداخت ررساندن سودخودثحداک هبراى ب شرکت همان سال رماهيت/ماه جوالىدر

اعتصابى سراسرى در  هت گرفت وبرالغوکردوبحران شده روزجمع حقوق
  ·.ديخوزستان انجام

کارگران  د شامليرسينفر م ۵۶٠٠٠ از شيپ هشمارشان ب هک کننده گان اعتصاب
 ها نيسيوران و تکن هشيپ،  دفترى و کارگران ساده کارکنان نفتى نياديمو شگاهپاالي

گان  راننده ، آتش نشانى کارکنان،آموزان دانش، داران مغازه زينو هايهند هاز جمل
ل نازو آشپزهاى م خدمتکاران آهن وحتى راننده گان راهوله اسک کارگران، ونيکام
 هانياعتصاب کارگرى در خاورم نيبزرگتر آشکارا انيجر نيا·شدندی هام سىيانگل

 هاعتصاب موجب شدتا حزب توده ب ىنيايتايبر گزارش مقامات طبق. امديبشمار م
راننده "هم عمدتا  سران حزب ابدوي دست" نکنترل کامل مناطق صنعتى خوزستا"

 نيآبادان بزرگتر سراسرى  تنگيم و بودند" زاتيتجه انيو متصد رکارانيتعم گان
کار  روىين از درصد ۵٧بر  افزون و رفتيشهر بشمار م نيا خيدر تار ىيگردهما

 نيا عرب از ليروساى قبا" و هاى حزب توده عضو بودند يهدر اتحاد] شهر نيا[
حال مسموم کردن اذهان افراد  ردريحزب توده بطورى جبران ناپذ هداشتند کهراس 
  )٣٠(· "آنان باشد هليناآگاه قب

بصره اعزام  ههندى ب گاديبر کيآبادان و  هکشتى ب ٢ ايتانيبر عيوقا نيدر پى ا
 در خصوص هازنکات جالب توج کىي: "سدينويدر اهواز م ايتانيبر کنسول· کرد

ارتباطات  ستميبى نقص بودن س هالبت. آور آن بود شگفت ىسازمانده کل اعتصاب
تلفن  هتمام شبک بايتقر ايتوده تمام و  حزب :هم کار را آسان کرده بود شرکت
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يه شرکت توص هب ]ايتانيبر[دروزارت سوخت  مقام ارشد کي )٣١(· "راکارگرفت
وضوع بى م نيا هب توانمينم" :هشد ک ادآوريکارى را بهبود دهد و  طيکرد تا شرا

 هباشد ک رانىيدرا ، شايد حزب آينده بى بودنشالحزب توده برغم انق هک اعتنا باشم
 )٣٢(· "است هقرار گرفت همنافع کارگران در آن مورد توج

 رانيازمراکز نفتى ا ديازبازد پس ايتانيگان حزب کارگردرپارلمان بر ندهيازنما کىي
" عيما الیط" نيا هک ديشنويهم م هسال ١۴هاى  هحتى از بچ ههنگامى ک" :هشدارداد

از جا برخاست و گوش  ديبا همعناست ک نيا هب، هايسيانگل هما باشد ن به متعلق ديبا
 )٣٣(· "فراداد

 ".کنديرسوخ م ه انيدارد در خاورم"احساساتى  نيچن هکرده بود ک هاضاف او
هاى گسترده  رىيم حکومت نظامى ازسوى دولت و دستگالتا زمان اع اعتصاب

را  ههم پرداخت روز جمع متقاعد شد کهزيحال شرکت ن نيدرع اما افتي هداما
م اللندن اع همذاکره کننده گان شرکت ب· ببرد االوهم حداقل دستمزدها را ب رديبپذ

پوندى  ونيليم کي انيز رشيپذ اياعتصاب و  تداوم شيهاى پ هنيتنها گز هکردند ک
  )٣۴. (·است هبراى پرداخت دستمزد روزجمع

 همجموع ههمکارانش گفت ک ه بهمحرمان ايتانيبر هامورخارجريوزکريب - نوئل پيفل
 جاديا هپرداخت حقوق روزهاى جمع يهسرسختى شرکت درقض ليدل هبحران ب  نيا

 )٣۵.(شده است
 هاطالع داد ک ه وزارت امورخارج هافشاگر از درون شرکت ب فردىبهمين ترتيب 

" آدمهاى سرسخت"گردن  به کامال  دياعتصاب سراسرى را با نياوقوع  ريتقص
اى  هتجرب چيبوده و ه هروزمره کارگران بى توج مشکالته ب ه شرکت انداخت ک

شناخت " هک کنديم هاو اضاف  اند هنداشت هافتي شدن با کارگران سازمان هدر مواج
شرکت به تکرار لطيف های نخ نمايی محدود شده   هاى کارگرى يهآنان از اتحاد

 دهيرس انيپا هعمرشان ب همحدود شده ک ىيهاى نخ نما·" هشد کبعدها مدعى 
سفت و سخت  ريتداب"عتصاب تنها بخاطر شرکت بعدها مدعی شد که ا· )٣۶(است

 )٣٧.(افتي هخاتم" دولت براى اعاده نظم
کارگرى براى  هوابست کي کايآمر هامور خارج وزارت اعتصاب نيدر پى بروز ا

کارگرى خود را  هوابست زين ايتانيو سفارت بر تهران منصوب کرد در سفارت خود
کارگران بومى افرادى عمدتا  هدرگزارش خود نوشت ک اوبه براى بررسى اوضاع 

اند و " عينفس و واکنشهاى سر هفاقد اعتماد ب" اماخوزستان فرستاد· و" سواديب"
 ديسرعت باال در کار و تول به ليمتما:ماننديشغل باقى نم کيمدتى طوالنى در 
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ونجارى هستند و  راتيتعم "رىيادگيمشتاق "حال افرادى  نيآنها در ع" کياتومات
" نياپراتورى ماش· )٣٨( جوشکارى"ريخوبى براى قرارگرفتن درمشاغلى نظ هب

  .آمادگى دارند
مسکن بد امکانات : کننديشرکت مطرح م يهحق را عل هب اتىيآنان شکا هاوافزود ک  

هاى کارگرى و  يهاتحاد رشيازپذ چىيسرپور ضعيف ، رفتارهای گله  آ درمانى
در سازماندهى  هخودش افرادى را ک شرکت. اين اتحاديه ها برخورد با سازماندهى

کار فهرست اسامى آنان را در  نيبجاى ا کردينمها مشارکت داشتند اخراج  يهاتحاد
 طبق قانون کار. باز داشت ميشدند   و آنها فورا گذاشتيمقامات محلى م ارياخت

بدون اجازه اخراج  بتيافراد را پس از هفت روز بخاطر غ نيا توانستيم شرکت
درصد  ٢۵ هک دهديآمار نشان م: "بود هنوشت هشکل سربست هکارگرى ب هوابست.  کند

 انيرانيا. غير ايرانی هستند  بندى هاى مهارتى هاز کارکنان سطوح باال در دست
 تعداداندکى از هموطنان شان نيچن هک ابنديدارند وقتى درم نديقطعا حسى ناخوشا

هشدار  نيگزارش خود را با ا او ."شونديکسب مناصب ارشد ستادى تلقى مه ستيشا
 ": همين و بس  و فصل فعلى تنشها فقط آرامشى موقتى استحل " ميبرد که  انيپا هب

روزهاى  در. اصالوجودندارد گرىيمقتدرد ندگىيهرنهادنماايسازماندهى کارگرى 
کارگرى وجود داشت و هم  هياتحاد کي همليت حزب توده  در خوزستان فعااوج 

سازمانها  نيا ساختار. شده ای  ازرؤساء و سخنگويان  اتحاديه ها  نظام سازماندهى 
تحميل آمادگى داشتند " خود گمارده"ازرهبران  تيحما براىه البت هکارگرانى ک هب

ه وهم اتفاقا قادر ب اوردندياه مرا بهمر جانيهرهبران هم تازگى و  نيا. شده بود
رهبران  نيا .به کارکنان داده بود شرکته بودند ک ازاتىياعتباربرخى ازامت اىياح

تعدى و  ههم منکر هر گون شرکت هم · فرار کرده اند  ايشده اند و ريدستگ اياکنون 
 .اجحاف است

قرار  نيااز  کاياى در سناى آمر هتيشده توسط کم هجمع بندى ارائ گريسوى د از
 :بود

و  سيشرکت نفت انگل رانىيتن از کارکنان ا ۵٠٠٠٠بر  افزون١٩۴۶در جوالى 
. را رقم زدند رانيا خياعتصاب تار نيو بزرگتر دنديدست از کار کشآبادان در رانيا

. شرکت خارجى و کارگران آن بود کي نيب ه مناقشموضوع اعتصاب  در ظاهر 
 ندهيآ هم نفت و هم تا مدتى هبود ک هرفتاساسى در گاما در عمل يک جنگ قدرت 

براى سازماندهى کارکنان شرکت نفت  مبارزهاين اعتصاب . بود ليدرآن دخ رانيا
تحت کنترل حزب توده به اوج  هاى کارگرى يهرا در قالب اتحاد سيو انگل رانيا
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 هدر گذشت گرىيددر موارد  ديکردن کار در ماه جوالى را با ليتعط هنيشيپ .رساند
  تن از کارکنان شرکت ٧۵٠٠اعتصاب ناموفق : ت و جو کردجس

 کارى بهتر طيو شرا شتريبراى حقوق ب ١٩۴۵در ماه مى  سيو انگل رانينفت ا
 هک ١٩۴۶نفتى آغاجارى در ماه مى  نياديم کارگرانتن از  ٧۵٠٠اعتصاب 

فشار و قدرت حزب توده  هدولت در واکنش به بخاطر سازماندهى مطلوبتر و مداخل
تانکرى و  ساتيکارگران تاس و  اعتصاب موفق  و پرستاورد  ديرس ه جينت هال بکام

حزب توده  در زمان  اعتصاب آبادان  توانسته بود  . ١٩۴۶خدماتى تهران در ژوئن 
 رانيبر کارکنان شرکت و بطور کلى بر کارگران  سازماندهى شده اکنترل مؤثری 

  )٣٩.(برسد
 .با گرفتارى و دردسر همراه بود زياش ن ىيايانتيروابط شرکت حتى با کارکنان بر

 ايتانيبر هکارکنان بدون اجازه ب نيگروهى از ا اوج جنگ   دوم جهانی سالهاى  در
آنها را " سالمت روحى"· آنهنم با اين  شکايت  که شرايط  کاری در ايران بازگشتند

 فيام تضعاته هآنان ب ىيقضا بيفکر تعق هب دولت بريتانيا. است هبخطر انداخ
از حزب  ندهينما کي. اما از ان صفنظر کرد کشور افتاد" تالش هاى جنگى"

آنان  هگفت ک کارگرانبه اين گروه از  · از لندن فرستاده شده بود ه کار ک همحافظ
از  برخى. هستندخوشبختر اريبس هاياردوگاههاى جنگى ژاپن انيبا زندان هسيدر مقا

  .بزند هاييايتانيگورستان محلى بر هسرى ب ديبااو  هپاسخ دادند ک يهآنان با کنا
 دام  هب کىيتار هاو را در گوش ديبا هافراطى ترى داشتند و گفتند ک نظربرخی ديگر 

  )۴٠." (را نشانش داد هايژاپن وهيش هانداخت و برخورد ب· "
 - هودىي هسيدس"باورنکردنى درمورد عاتىيدرلندن هم شا ايتانيوزارت سوخت بردر

  )۴١.(شديم دهيشن سيو انگل رانيدر شرکت نفت ا" براى خرابکارى ستىيکمون
بروشورى  ١٩۵١/  ١٣٣٠در سال  گرفتن انتقادات دهيشرکت پس از سالها ناد 

و  رانينقش شرکت در رفاه ا فاىيا"درباره  ىيالف زدنها حاوى ه منتشر کرد ک
 کي ه نخل بشوره زار با چند عرب و چند  ابانيکردن ب  ليتبد"و " جوامع اطراف

  )۴٢.(بود" غول آساى صنعتىه مجموع
هزارمنزل   ٢١شرکت به خودش می باليد که طی چند دهه فعاليت بروشور نيدر ا
تخت  يک مدرسه   ٨۵٠بيمارستان با  ٢ش پرستار ٩٠شکى با  در مانگاه  ٣۵

دانش اموز ، يک کالج  فنی  با  ١٣٠٠٠دبيرستان با  ٣دبستان و  ٣٣پرستاری ، 
استخر شنا ،  ٢١زمين فوتبال،  ١٩کاآموز،  ٣٠٠٠نشجو ، يک کارگاه  با دا ١٢٠٠

باشگاه  و شمار زيادی  پارک، کتابخانه و   ۴٠سينما، يک استاديوم ورزشی ،  ٣۴
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آموزی  بين نيروی کار و  نرخ سواد  سيافزا نيهمچن شرکت.  حمام ساخته است
را به حساب  خودش  کاهش مرگ  وميرناشی ازماالريا  و با تيفوئيد وطاعون

 حق پرداخت هصرفا ب رانيسهمش در ا فاىيا هک کرديم ديتاک نيهمچن. ميگذاشت
پرداخت حقوق و  نيشامل درآمدهاى گمرکى وهمچنه محدود نبوده بلک ازياالمت

. دپرداختنيدولت مرکزى کشور م هخود را ب اتيمال هک شدهيکارکنانى م هب دستمزد
بودن  زيبا هدف جبران ناچ ظاهرا شده هرهاى ساختشماراستخ هجملمجموع اينها از 

بودجلوى خودش  هساتن نتوانست - الول. ه  مطرح شده بودندساالن ازهاىيحق االامت
شرکت "  مأموريت تمدن سازی" بود که  اين را ذکرکرده ه نکت نيو ا رديرا بگ

دادی ث نشده  بود که بيمه اجتماعی حداقل  دستمزد برای کارگران قرار اصال باع
 هد مدارسى کاو افزوده بود بو.  ومسکن برای اکثرکارگران غيرماهر فراهم شود

، تنها نيازهای درصد اندکی  از دانستيمباهات خود م يهشرکت ساخت آنها را ما
  )۴٣.(مردم را تأمين  ميکردند

اساسا از سوى  همدارس گرچ نيا هاشاره کند ک هنکت نيا هب توانستيم نياو همچن
آن از سوى وزارت  تيريمالى و مد نيعمال تام اماداث  شده بودند، اح  شرکت

 شرکت ه مدعى شده بود ک نيشده همچن اديبروشور . می شدانجام  رانيفرهنگ ا
 در اما انجام داده است رانىيکارکنان اه دادن ب دانيبراى مه صادقان ىيتالشها

  :  آمده بود همحرمان ادداشتىي
سمتهاى  هبشتريبمناصب تکنيکی ،  اى دردست گرفتنبج انيرانيا هگفنتى است ک
 اصال کىيدر مناصب تکن هبوده ک نيعلتش ا منصوب شده اند،  باالى ادارى 

داراى توانمندى کافى  رانىياز پرسنل ا کي چيه هنوزو البته  کرد سکير توانينم
 رهيو غ دفاترتکنيکی  نبوده اند و تمامی گزارشها  نيسنگ تهاىيمسئول رشيبراى پذ

تکنيکی اين صنعت هم به  کىيشوند و تمامى سوابق تکن يهته ليسیانگ هب ديبا
 تيقابل هک، برخی  از کارکنان در بخش ادارى گرياما در سوى د . انگليسی است 

 مشاغل هارائ سکير رشيجذب شده اند و شرکت آمده پذ جياند بتدر هالزم را داشت
. شونديدى باالتر از توانمندى خود ظاهرماست که اغلب تا ح انييرانيازا هآن دست هب

 تيبراى مدت زمانى طوالنى ازعهده مسئول توانندياغلب نم نيانرايا ظاهراالبته 
موجب کناره  تيآنها درنها هدر مواردى هم سپردن کارب وبربيايند  نيهاى سنگ

  )۴۴.(شوديو استعفاى آنان م رىيگ
 

امپراتورى  همومى نسبت بازخصومت ع توانيشرکت رانم يهمشخص عل تىينارضا
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يعنی   ١٢٠٠/  ١٨٢٠ هازده ستىيالياحساس ضد امپر نيا. جدا دانست ايتانيبر
از شمال و  يهدوامپراتورى درحال گسترش روس نيرابهنگامی که ايران خود 

 به بيان امروزی .  بطورمستمردرحال رشد بود ديد یازجنوب گرفتارم ايتانيبر
 عنىروسها  به سوی جنوب ، ي  .دو قدرت شد نيابازى بزرگ ه چيعمال باز رانيا

ايران طی دو جنگ  روى بودند وبا شکست دادن  شيدرحال پ هانيم اىيقفقازوآس
کوتاه نه تنها به امتيازات اقتصادی دست يافتند  بلکه بخشهای بزرگی ازخاک شمال 

 م محک ىيجاى پا جاديپس از ازين هاييايتانيبر. ايران را دراختيارخود گرفتند
ايرانيان .  فارس حرکت کردند جيبسوى افغانستان وخل –شانيجواهرامپراطور - هند

  .خواندنديجنوبى خود م" يههمسا"را  ايتانيو بر يهرا همسا ،  روسيه 
  
  

 ژست  قدرت دو نيا با بازى قيطر از يعنی مثبت هموازن استيس
  !طلبی استقالل

  
ژست  دو قدرت  نيبازى با ا قيردرتالش بودند تا از ط رانيشاهان ادر اين ميان 

مثبت معرف  ه موازن استيس هکار بعدها ب نيا. استقالل طلبی  خود را حفظ کنند
آنان به هريک ازدوقدرت موازی مجموعه  ای ازامتيازات تجاری، اقتصادی ، . شد

حکام به ويژه درانتخاب وزرا،  -                                   ً      حقوق  فرا سرزمينی ونفوذ سياسی کامال  آشکار
 هک ديرسينظر م هب. ميدادند - ثان تاج وتخت وار نييمواردى حتى تعو در  اتيوال

 کنسولهاى. سلطنت هستند قدرتهاى واقعى پشت تخت سيروس و انگل پلماتهاىيد
مراکز تجارى آنان  وبودند  اتياصلى پشت حکام وال روىيشهرها ن گريآنان در د

در دهه  . کردنديم فيتاجران داخلى را تضع هرقباى نابرابرى بودند ک همنزل هب زين
 درهند طى سفر بزرگ  سيآتى انگل هالسلطن بيجرج کرزن نا لرد، ١٨٩٠/  ١٢٣٠

دو  هنسبت ب انيرانيدارا هشيبى اعتمادى گسترده و ر هبخود به سراسر ايران ، 
 هب هگفت نيخود را با ا رانيا يهو قض رانياکتاب او. استعناری پی برد قدرت بزرگ 

بنا بر تصورعموم مردم ايران، دستهای خارجی  پشت : هبرده است ک انيپا
 )۴۵.(اکثرتحوالت اساسی کشورپنهان است

 رانيدر ا: "است هدر زمان جنگ دوم جهانى هم نوشت ايتانيبر ريبوالردسف درير سر
او افزوده است ."  زننديشما م هب سيانگل اي يهاتهام کارکردن براى روسبخوری   آب

، اما  روسيه شدنديقلمداد م" مقصر"دو درمشکالت کشور هر که بريتانيا  و روسيه 
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  )۴۶.(به ندرت  اسم برده  ميشد زيرا روسها قلچماق  بودند
 سده هب ايران ياستسدر "بين طئهتو"  يا "پندار دشمن" سبک اين هاى هريش

 درسالهاى فترت دوره يک بجز – بيستم سده در اما  ،باز می گشت نوزدهم
 نيز – کرد حمايت همشروط جنبش از بريتانيا هک گامىهن يعنى  ١٢٠۵  /١٩٠۵
  انعقاد با  ١٢٨٦/  ١٩٠٧اين قدرت  کوتاه  ناگهان در .  کرد گل بشدت

خود تقسيم کرده بودند، " مناطق نفوذ" ايران را به که  سيو انگل هيموافقتنامه  روس
 همنطق يهجنوب غربى و روس همنطق ايتانيبر  هموافقتنام نياساس ابر. خاتمه يافت

نفوذ خود را   ١٢٩٣/  ١٩١۴آنان در. گرفتيرا تحت نفوذ خود م رانيشمال ا
را تحت کنترل  خود   مناطق نفتى  هجنوب از جمل هکل منطق ايتانيگسترش دادند و بر

 بابتمشروحى را  صورتحسابدولت بريتانيا چندی بعد  خيلی جدی ، . در اورد
و  نگيشل ١٧پوند و  ٣١٣مبلغ آن  هکرد ک هارائ رانيا هجنوب ب هاشغال کردن منطق

 )۴٧. (پنس بود
بود  هافتيارتقاء  هامورخارجريمنصب وز هب ه ک کرزنپس از جنگ  اول جهانی ، 

با کمک مبالغ خاص  هبلکاز حضور ايران در کنفرانس ورسای شد  تنها مانع هن
 نيننگ هامضاى موافقتنام هرا متقاعد ب رانياعظم ا، وثوق الدوله صدر ىياهدا

دولتى دست نشانده  هرا ب رانيعمال ا هموافقتناماين . کرد رانيو ا سيانگل ١٩١٩
هارولد نيکسون که درآن زمان درسفارت بريتانيا  فعاليت داشت، . کرديم ليتبد

 هترانياى ازدولتهاى دست نشانده ازمد رهيزنج"جاديدنبال ا هکرزن ب هاست ک نوشت
 ىيباال هطبق، امپرياليسم  بريتانيا و خداوند هکباور داشت  نيبود وهمچن" تا هند

 ) ۴٨.(اش خلق کرده است" اراده الهى"را بعنوان ابزار تحقق  ىيايتانيبر
خودش  کنديکرزن تصورم  ً ا  ظاهر" ههاى لندن با تمسخر نوشت ک هاز روزنام کىي
هم شده  رانيمالک ا زىيشکل اسرار آم هکشف ب نيکشف کرده و با ا  را رانيا

  ) ۴٩(."است
هاى لرد  يهانيب:"طور گزارش داد نيکرده بود ا ديکه از تهران بازد ىيايتانيبر کي

و  تمخسر، موجب بروز خشم ،است رانيدوست ا نياوبهتر هنکيکرزن مبنى بر ا
دشمن و  نيکرزن در آن بعنوان بزرگتر هشده است ک کشورىاو درسراسر ريتحق

  )۵٠." (شوديم ه شناخت رانيا ندهيتعدى گرى آ
، عرضه با اعتراضات سراسرى رانيو ا سيانگل١٩١٩هموافقتنام هتعجبى نداشت ک

سفارت . روبرو شد رانيوحتى ترورا ابانىيتظاهرات خها اعتصاب بازار، 
 :حال و هواى تهران استفاده کرد فيبراى توص بريتانيااز زبانی صريح 
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ار عمومى با و شدت خصومت افک هاز موافقتنام انيرانيظاهرا شدت ناخشنودى ا
عمومى  تصور.    ً                       اصال درانگليس  درک نشده است ) پيش از سقوط آن( وثوق  هنيکاب

وثوق  بوده و واقعی اين موافقتنامه نابودی استقالل کشورهدف  کهاست  نيبر ا
پنهان کاری درزمان  عقد   موافقتنامه در . کشورش رابه بريتانيا فروخته ست

همراه کردن مجلس با انجام  شده بمنظور  جريان  نبودن مجلس و سپس تالشهای 
 ..هبکارانيروشهاى فر ه توسل ب
 هنيريبهترازخصم د هوج چيه هبريکب اىيتانيبر هباور منتهى شده اند ک نيبه ا همگى

دشمنى خطرناک است  ايتانيبر هک ه افتياحساس رشد  نيا... ستين يهروس عنىي آنان
 اتيو وال جانيانقالبى درآذربا شهاىشور. قيمتی کشورريشه کن شودهر هب ديبا هک

 شديتصورم هک چرا، بود کهايبلشو غاتيحس و گسترش تبل نيخزرناشى ازهم
باشند واگر درهدفشان مبنى بربرقرارى عدالت بدتر سهايازانگل توانندينم کهايبلشو

 ازکار در يهحتى ممکن است بهترازبقباشند، براى رنجبران ومحرومان صادق
  )۵١.(نديايب

                ً                                           ، بريتانيا عموما  بعنوان دشمن وروسيه بعنوان يک دوست احتمالی بيرونى گاهازنظر
 تبليغات و کمونيستى هاى ايده عهاشا هدرزمين آشکارروسيه تالشهاى. تلقی می شد

 بدهى لغو در روسها ظاهرى سخاوتمندى اماتشويش  انگيز بود،  آن به مربوط
 ،تزارى دوره تسابىاک امتيازات تمامى، بازگرداندن  هروسي به ايران

 کاپيتوالسيونها گذاشتن کنار و ايران دولت هب يهروس استقراضى بانک واگذارى
 وجود هب را حس اين بود کرده سعىسيه رو بود هگذاشت برجاى عميق يرىأثت

کرده  تطهيرش انقالب آتش که  اى هروسي با همبستگى هواسط به ايران هک بياورد
 و امپرياليستى طلبى جاه درمقابل اگر اما دآور بدست را چيزهمه  ميتواند، 

محتمل بودن    .داد خواهد ازدست چيزرا ههمشود، بريتانيا کبير تسليم  استعمارى
 ميان در بويژه ...اين وضع ، برای جلب  بسياری ازهواداران ايرانی  کفايت ميکرد

 با شکشمک ه ب ايران اشغال درسالهاى را آنان، شان نادرست اعمال هک آنکسانى
 )٥٢.(بود کشانده قدرتها ديگر و بريتانيا ارتش

 معاصر نگار تاريخ يک. نداد کاهش را انگليسى ضد احساسات هم زمان گذر
 اجحاف اين :است کرد مطرح بريتانيايه عل را آميز افراط اتهامى تازگىبه  ايرانى

 اين تشار غذايى مواد تامين براى و غذا آوردن بدست براى بريتانيايىنه زورگويا
 ميليون ١٠ ومرگ قحطى موجباول جهانی  درجنگ ايران اشغال بهنگام کشور
  )٥٣.(است شده آنزمان در ايران جمعيت از نيمى درواقع نفرويا
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بردن  نياز ب قياز طر" نسل کشى جمعى" نيبر ا" سرپوش" هرا ب ايتانياو دولت بر
طى سالهاى  هاست ک نيا تيواقع اما. مند گزارشهای ساالنه متهم کرده است روش

 هنوشت رانياى درباره ا هگزارش ساالن چيه ١٣٠١تا  ١٢٩٢/  ١٩٢٢تا  ١٩١٣
حجمى ازغالت  نيچن ههم ب رانيا هب ايتانينفرى بر ١۵٠٠٠· ، نيروی  اعزامی نشد

نفر طى سالها جان خود را از دست داده  ونيليم ٢ممکن است حدود .  نداشت ازين
اسنانی نه  بخاطر  اجحاف غذايی بلکه به دليل شيوع  ، اما بخش  عمده  تلفاتباشند

بيماری هايی نظيروبا تيفوس وقحطی ناشی از  برداشت بد محصول وازهمه 
/  ٩٩ – ١٢٩٨مهمتر، بيماری همه گير وجهانی آنفلونزای سالهای  سالهای  

  ) ۵۴.(بود  ٢٠ – ١٩١٩
  .ن قرار گرفت اتهامات گسترده مورد استقبال فراواه گون نيا با اينحال ، 

با  حتى پشت تمامى تحوالت است" دست پنهان" ايتانيبر هبدگمانى بزرگ ک نيا
و  ١٢٩٩پس از کودتاى اسفند  هکسى بود ک او.  شاه نيز کاهش نيافت ظهور رضا

 ژهيبو انيبراى کاهش نفوذ خارج ادىيتالش ز ١٣٠۴پهلوى درسال  هسلسل جاديا
.  را ملغى کرد سيو انگل رانيا١٩١٩ارداد او قر. درکشورصورت داد هاييايتانيبر

 پيمان بيطرفی   با شوروی بست، مشاوران نظامی و مالی انگليس  را برکنارکرد ،
به تمامی امتيازات فرا سرزمينی . خارجى درکشورراکاهش داد هاىيشمارکنسولگر

که  - کنترل شرکت تلگراف . داد هخاتمسده نوزدهم  هم موسوم به کاپيتوالسيون 
و نيز بانک شاهی را دردست گرفت وترجيح  –مالکيت انگليس بود   تحت

 يس وخالصه هر کشور.سو سه،آلمان، ايتاليا،، چکسلواکی،اندادمتخصصانی ازفر
  .ديگری  بجز بريتانيا  را بکار بگيرد

مذاکرات طوالنى و بى  کسرىيپس از   ١٩٣٢/ ١٣١١رضا شاه در  نيافزون بر ا
 ليتعط   آتش بازى  اديدارسى را با بوق و کرناى ز ازيامت شرکت نفت ، حاصل با 

 "رکود بزرگ" يهقض زيقبل ازبحران ن. ملغی اعالم کرد – ابانىيملى و جشنهاى خ
. بنابراين کاهش  ميزان حق امتياز ايران  شده بودسودآورى شرکت و ديشدباعث 

/  ١٣١٢ميليون  پوند بود در سال  ۵/۶ميزانش  ١٩٣٠/  ١٣٠٩در  هسود شرکت ک
در اين ميان  شاه ايران نارضايتی وشکايات . پوند رسيد  ١/٣به کمتر از ١٩٣٣

ناچيزبودن مجموع حق امتيازپرداختی : مختلفی را پيش کشيد که عبارت بودند از
شرکت درمجموع حق امتياز ١٩٣٢/ ١٣١١و ١٩٠۵/ ١٢٨۴بين سالهای (

م ايران ازحق االمتياز ميليون پوند سود کسب  کرده بود  اما سه ١٧١پرداختی از
سقوط ارزش  زيسودآورى ون زانيدرمرياخ سقوط) ميليون پوند شده بود ١١کمتر از
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آن  رىيناپذ نىيب شيپ هب هپرداختى بلک ازيکاهش حق امته تنها ب ه ن هک نگياسترل
براى  انيرانيا دنيند آموزش، محرمانه بودن  دفاتر  و حسابهای  شرکت ،ديانجاميم

اى در  ندهينما چيه ايتانيبرخالف بر  رانيدولت ا هنکيباال و ا تهاىيمناصب و مسئول
  )۵۵. (شرکت نداشت رهيمد تياعضاى هئ

 سيانگل" عامل"همچنان رضا شاه را  انيرانياز ا ارىيبس ،  مواضع نيبرغم ا  
مالى  نيتام ىيايتانيافسران نظامى بر هباورناشى از آن بود ک نيازا بخشى .دانستنديم

 ازيامت هبود ک نيا ليدل هبزينگريد بخشى. رضاخان را برعهده داشتند١٢٩٩کودتاى 
و پس از لغو پرسروصدای  دارسی اعطاء شده  ١٩٣٣/  ١٣١٢در هک دىينفتى جد

 نيهمچن ديجدازيبود بر اساس امت هشرکت قرار گرفت بود، بشدت درراستای منافع
درامتياز قبلی به  ١٣۴٠/ ١٩۶١از ( ه شد اضاف ديجدازيمدت امت هب گريسال د ٣٣

درمقابل ، شرکت وعده داد که به ايرانيان بيشتری آموزش  دهد، )  ١٣٧٢/  ١٩٩٣
دست بکشد، ) ها پيدا نمی شودآنهاکه ميدانست نفتی در ( از برخی اراضی فاقد نفت

پيش بينی هايی  را برای  سقوط  استرلينگ درنسبت با طال منظورکرد، پذيرفت  
  .پوند  استرلينگ  کمتر نشود  ٧۵٠٠٠٠ايران از  که حق امتيازساالنه

  ٨٢۵٠٠٠حدود   ٣٠ – ١٩٢٠/  ١٣٠٩ – ١٢٩٩پرداختی درسالهای   متوسط  
 ازيحق امت همحاسب دهيچيکوچکى را هم در فرمول پ· رانياو تعديلهای  - پوند بود

 شيلينگ به ۴ايران  به ازای  هر تن  نفت توليدی  ديانجام داد بر اساس فرمول جد
. درصدازسودسهام  توزيع شده بين  سهامداران عادی رادريافت ميکرد ٢٠اضافه 

ماليات دربريتانيا پرداخت  می  بصورت  اي هک مىيمبالغ عظ همچنانالبته در صد، 
  .نمی شدند شد ويا درذخيره کمپانی قرارمی گفت، لحاظ 

کنى فراهم پرا هعيشا نيخوراک الزم را براى ماش  ناگهانى رضا شاه نىيعقب نش
براى  سىيانگل ترفندى کل بحران هک دادندياحتمال م انيرانيازا ارىيبس. آورد

آشکار  دىيتهد هک بردنديبرخى گمان م. امتيازبوده باشدطوالنى تر کردن مدت 
 هاىيکشت ايتانيبر ه خاطر ک نيا ه بخصوص ب  - رضا شاه شده باشد  دنيترس عثبا

در  هخواهان ىيجنبش هاى جدا از، ه بودکرد ليفارس گس جيخل هجنگى خود را ب
تمامى "صورت نياز  در ه کرده بود ک ديو تهد کرديعرب سوء استفاده م ليقبا

 )۵۶." (را انجام خواهد داد  تياقدامات متناسب با موقع
شده  زيحساب خصوصى شاه درلندن وار هب همبالغى محرمان گفتنديم يهکنا هبرخى ب

 هنشان داده ک گريد کباري دادىيرو نيچن هبود ک نيا زيعده اى ن رىيگ هجينت.  است
ازاعضاى گروه  کىحسن تقی زاده ي. هاستيسيانگل" آلت دست"رضاشاه صرفا
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کهنه کاری که اغلب از قماش انگليسی توصيف می استمداريمذاکره کننده وس
ً    داليل نامعلومی شخصا   در شاه هدرمجلس گفت ک بعدهاشد، /  ١٣١٢موضوع                     

[ کنندگان دستور داده  تا اين مواد  نامطلوب ه کرده و به مذاکر مداخله ١٩٣٣
  )۵٧.(را قبول کنند] قرارداد

از روش ناگهانى حل  هاذعان کرد ک) منچستر( نيخصوصى با گارد ىيدرگفتگواو 
 نيتوانست بدهد ا هک حىيتوض تنها. مسئله توسط شاه يکه خورده بود نيو فصل ا

" اى خصوصى همعامل"براساس ازيو" فشارشرکت"تتحايتوافق  نيانعقاد ا هبود ک
  )۵٨.(بود ه صورت گرفت

و خاندان  ايتانيبر هب قياى بى اعتمادى عم هنگوو رانىيا سميوناليناس هبود ک ه نگونيا
 .کرد تيپهلوى را در خود تقو

دوست " ىيمشهورى مدعى کشف وشناسا خدانانيتار،  ستميهاى سده ب هميتا ن
، الته کشورشان شدند  ه سرنوشت سازدرگذشت دادهاىيروثراکپشت  ايتانيبر" پنهان

 دوفيبايدرقتل آلکساندر گر هبلک ١٢٨۵وانقالب مشروطه ١٢٩٩نه فقط درکودتای 
ودر قتل امير کبير وزير اصالح طلب درسال  ١٨٢٩/  ١٢٠٧در  يهفرستاده روس

و درقتل رابرت  ١٨٩۶/  ١٢٧۵درقتل ناصرالدين شاه در سال ١٨۵٢/  ١٢٣٠
  . ١٩٢۴/  ١٣٠٣معاون کنسولگری امريکا به سال Robert Imbire )(يميریا

 رانيابه نفتى درشمال ازيامت رىيگيبراى پ ىيکايشرکت آمر کيظاهرا ازسوى او
 استيدر س ديپارانوئ کرديروبه گفته يکی از تاريخدان معاصر ) ۵٩. (بود آمده

مشهود و اريها بس سىيانگل هتوطئ افتنيبخصوص درتالش براى قرن بيستم و رانيا
  )۶٠.(شاخص است

تا  علتش. افتي شيرضا شاه افزا رىيحتى پس از کناره گ سىياحساسات ضد انگل
عمال  نياشغال کشورتوسط متفق هنکيهم اگريبود وازسوى د نيمتفقحدى تهاجم 
   ً               مثال  درانتخاب وزرا . ی ميکردرا ضرور رانيدر امور ا هايسيانگله دخالت روزان

نتصاب حکمرانان دراستانها درانتخابات مجلس درمذاکرات  درتهران، درا
غذايی از زمينداران در استخدام کارگران   باروسای قبايلی  محلی درخريد مواد

محلی و انتخاب فرمانده هان نظامی روسای پليس شهرداران و حتی کدخدايان در 
ً            خوزستان بريتانيا برای نظارت بر اشغال ايران تقريبا  در تمامی شه رها از جمله                                                  

مشهد رشت تبريز کرمانشاه اصفهان شيراز کرمان بوشهر اهوازخرمشهر 
ها بسيارفراگيربه نظر می  حضوربريتانيی. را دايرکرد وبندرعباس کنسولگرهايی

  .رسيد
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 شدی م هشناخت رانيبعنوان بخشى ازساختارقدرت ملى ا ايتانيبر هشگفت آور نبود ک
ه صراحت سخن می گفت، به اين موضوع                      ً  سفيربريتانيا که معموال  بدريرسرو

 –اذعان کرده بود که بريتانيا بار شکاياتصريح در باره محروميتهای ناشی از جنگ 
 –تورم، کمبود  مواد غذايی ، نابسامانی های مربوط به مل و نقل و فروپاشی قدرت 

  )۶١. (را محتمل شد، نه شوروی
: " شرح می داد" های ملی  خصلت" او معموال چنين مسئله ای را با اشاره به 

نظام . باعث تأسف است اماواقعيت دارد که ايرانيان خوراک ايده آۀ استالين هستند
] گفش[ شوروی مجهز  به برنامه  تئوريک کاملی برای هرچيزی از خدا  گرفته تا 

  )۶٢." (گالش  است
 روزولت دنتيفرستاده شخصى پرزه حتى توج ايتانيبره نسبت ب ريظن فراگ سوء

 کايآمر هک رايآمده بودز رانيا بهبراى بررسى اوضاع عمومى او.  کرد را هم جلب
واشنگتن  هاو ب هک گزارشى. ايران به بريتانيا می پيوستداشت دراشغال جنوب 

  : بود نيفرستاد ا
اعتقادند  نيسوء ظن دارند و برايه وروس ايتانيهاى هردوکشوربر زهيانگ هب انيرانيا
 هقرارگرفت ديبعنوان ملتى مستقل درمعرض تهد ندهيدرآ انريوجودى ا تيماهه ک

ازمردم  هآندست هو البت رانىيمقامات ا انيدرمريکب اىيتانيبر هب نسبتنگرش .. است
 . ارزيابی اوضاع واحوال کشورهستند، بسيارتند و تيز است تيدرموقع ه ک رانيا
ساله ايران  ۴٠٠ه و          ً                   که تقريبا  معنای دوستی به وقف· نگرش آنقدر احساسى است نيا

شدت اين احساس نسبت .                    ً                               وبريتانياذر آن کامال  يکسره به فراموشی سپرده شده است
ايرانيان آشکارا بريتانيا را متهم کرده وبراين ....            ً             به روسيه اصال  اين قدر نيست

به عقيده . نظرند که رفتار بريتانييها درموردايران همانند رفتارنازيها دراروپاست
ن اگرهمين امروزمجبوربه تصميم گيری بين بريتانيا وروسيه شوند، بی من، ايرانيا

  )١( )۶٣(.چون و چرا روسيه را انتخاب  خواهند کرد
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   مآخذ و توضيحات
  
مرداد، سازمان سيا و ريشه های روابط ايران و  ٢٨کودتا «يرواند آبراهاميان   -  ١

صص  – ١٣٩٢ –نشر نی  –ی ترجمۀ دمحم ابراهيم فتاخ - »امريکا در عصر مدرن
۶۴ – ٣۵  

  
) در تهران ١٣١٩متولد ) (Ervand Abrahamian( انيآبراهام رواندي

به  ١٣٢٩در سال  انيآبراهام رواندي .است راني   ٔ   زاده  ا یرانيتبارا یارمننگار خيتار
ٔ         درجه  کارشناس ١٣۴٢مهاجرت نمود و به سال  ايتانيبر ارشد خود  یو کارشناس ی   

موفق به  کايپس از مهاجرت به آمر انيآبراهام. کرد افتيفورد دررا از دانشگاه آکس
 .شد اياز دانشگاه کلمب ١٣۴٨خود، درسال  یگرفتن دکترا

کالج باروک  و »رانيا خيتار« سيو آکسفورد به تدر نستونيپر یها در دانشگاه یو
از او . پرداخت انهيجهان و خاورم خيتار سيبه تدر) CUNY( ورکيويدانشگاه ن

 نگاران خيتار نيتر از برجستهکه يکی  »معاصر رانيا خيتار«متعددی در بارۀ  آثار
  .منتشر شذه است .شود یمحسوب ممعاصرايران 
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   سيزدهم فصل
  

 سيانگل و رانيا روابط در آن نقش و نفت مسئله
 

 )یدارس ازيبر امت هيبا تک(م ١٩١۴/ق١٣٣٢م تا ١٨٩۶/ق١٣١٣سال  از
 

  »سيوانگل رانيمسئله نفت و نقش آن در روابط ا«فی ماليی مقاله تحت عنوانمصط
 : ايراد نمود  که  بدين شرح است»  دومين همايش  ايران و استعمار انگليس « در

/ ق١٢٧٣( سيپار ۀبعد از عقد معاهد رانيدر ا سيانگل یاسينفوذ س گسترش
 یبرا یبزرگ یاقتصاد ازاتيو استقالل افغانستان، مقدمه بدست آوردن امت) م١٨۵٧

هر چه  یاسينفوذ س یعني سيکه اهداف دولت انگل یازاتيامت. اتباع آن دولت بود
خط آهن و  سيناموفق تأس ازيامت یواگذار. را به دنبال داشت رانيدر ا شتريب

بارون «شاه به  نيبه مدت هفتاد سال از جانب ناصرالد رانيمعادن ا هياستخراج کل
بانک  سيتأس ازيامت یو سپس واگذار سياز اتباع انگل »تريدو رو وسيجول

 نيو مهمتر نياما بزرگتر. باشد یموارد م نگونهيبه فرد مزبور ازا یشاهنشاه
در  رانيا یدر امور داخل شتريهر چه ب یاسيجهت نفوذ س سيدولت انگل تيموفق

س آن که براسا یازيامت. رقم خورد یدارس ینفت ازيو در امت نشاهيدوره مظفرالد
سال  ۶٠کشور، به مدت  یپنج استان شمال یبه استثنا رانيقرارداد، استخراج نفت ا

 ).م١٩٠١/ق١٣١٩(واگذار شد  سياز اتباع انگل یناکس دارس اميليبه و
 
از  ینمونه بارز رفتيانجام پذ سيدولت انگل تيآن با حما یکه واگذار ازيامت نيا

در  شتريدخالت هر چه ب یر راستاد سيانگل زمياليامپر یشوم و استعمار استيس
در  رانيبار آن در ا انتيخ یامدهايبود که پ یدولت مرکز فيو تضع رانيامور ا

بر  هيبرآنست تا با تک یسع قين تحقيدر ا.         ً          اول کامال  آشکار است یطول جنگ جهان
از سال  سيو انگل رانيو نقش آن در روابط ا نفت مسئله یبه بررس یدارس ازيامت

 .م پرداخته شود١٩١۴./ق١٣٣٢تا . م١٨٩۶./ق ١٣١٣
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 مقدمه

 
 یکه با دخالت انگلستان هرات به کل) م١٨۵٧/ق١٢٧٣( سياز عقد معاهده پار پس
پادشاهان  تيو حما تيو افغانستان هم به اسم استقالل از تحت تابع یمجز رانياز ا

بدست مقدمه  نيآغاز شد و هم رانيانگلستان در ا یاسيرفت، نفوذ س رونيب رانيا
 .دياتباع آن دولت گرد یبرا یبزرگ یاقتصاد ازاتيآوردن امت

 
خط آهن، استخراج  سيتأس ازيم امت١٨٧٢/ق١٢٨٩قاجار در سال  نشاهيناصرالد

و زغال سنگ و ) مهيو احجار کر یمتياز معادن فلزات ق ريغ( رانيمعادن ا هيکل
که به  »تريرو دو وسيبارون جول«موسوم به  ینفت را به مدت هفتاد سال به شخص

بود که  بيو عج رمترقبهيچنان غ اهاقدام ش نيا. درآمده بود واگذاشت ايتانيبر تيتابع
انداخت؛ چرا که هرگز  رتيآن روز جهان را به ح یو اقتصاد یاسيمحافل س

تخصص،  ه،يسرما چگونهيه یکه دارا یبه شخص یازيامت نيمعقول نبود چن
 اميآن ا یاسيبه دقت به حوادث س یوقت یول. نبود اعطا شود یفن زاتياستعداد و تجه

در قرارداد تعهد کرده بود در نظر  تريرا که رو یاتيعمل نهو دام ميبنگر ايدر دن
. برخوردار بوده است سيدولت انگل تياز حما یکه کمپان مينمائ یم نيقي م،يريبگ

ً حا  يصر ازيامت نيخود را از ا تيعدم رضا هيبالفاصله دربار روس شاه  به اطالع   
 ازيآن امت یاعطا اب زيرا ن رانيمردم ا یشاه چون افکار عموم نيناصرالد. رساند

 ازيمزبور، امت ازيدر برابر لغو امت تريرو. مزبور را لغو کرد ازيامت ديمخالف د
بعد شاه  یکم. نمود افتيرا از شاه در) یبانک شاهنشاه( رانيا یبانک شاه سيتأس
و از آن ) مهياز طال و نقره و احجار کر ريغ( انريمعادن ا هياستخراج کل ازيامت

 .داد) تريرو(سال به بانک مزبور  ۶٠مدت  یبرا زين اجمله معادن نفت ر
 یاريطبق اخت ران،ياستخراج معادن ا ازيپس از کسب امت رانيا یشاهنشاه بانک

 استخراج و بهره یرا که برا یبه او داده شده بود، حقوق ازنامهيکه بنابر مفاد امت
شرکت معادن «موسوم به  یسيشرکت انگل کيداشت، به  رانيمعادن ا یبردار

 رانيکشف معادن ا یرا برا ودخ یعلم قاتيشرکت مزبور تحق. واگذار کرد »رانيا
و  یخود را در سمنان، دالک ینفت ی    ً                       ضمنا  کارشناسان شرکت کاوش ها. آغاز کرد

 قشم شروع رهيجز
اقدامات شرکت تا ده سال مهلت . ديفت نرسانجام شده به ن یهاياما حفار کردند؛



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩٨                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

بهره  ۀوچون به مرحل دنبال شد جهيدرمورد نفت بدون اخذ نت ازنامهيمقرردرامت
حق شرکت درباره نفت خودبخود  ازنامه،يبر طبق مفاد امت د،ياز نفت نرس یبردار

 .ديگرد یملغ
 

 یدارس ازيامت قرارداد
 

که  یازيامت نياول. ديرس رانيت ام به سلطن١٨٩۶/ق١٣١٣شاه در سال  نيمظفرالد
 نيا. بود یدارس ازيداده شد، امت گانگانينفت به ب ۀسلطنت او در حوز ۀدر دور

 .واگذار شد یناکس دارس اميليبه نام و سيانگل ۀتبع کيبه  ازيامت
 

 وياز مس یبود که پس از انتشار مقاله ا بيترت نيبد یتوسط دارس ازيامت نيا کسب
مفصل  یکه شرح سيدر مجله معادن چاپ پار ،یس فرانسودمرگان، باستانشنا

به نام  ینگاشته بود، شخص رانيا یراجع به وجود نفت در غرب و جنوب غرب
 سيپار شگاهيدر نما بود،اداره گمرکات  یکه متصد ران،يخان، از ارامنه ا یکتابچ

) Sir. H. Drummond Wolff(دراموندولف  یمالقات خود با سرهنر یط
خواست تا  یضمن اشاره به مقاله دمرگان از و ران،يدر ا ايتانيسابق بر ررمختايوز

 ازيبه کسب امت قيتا او آنها را تشو دينما یمعرف یرا به و یسيداران انگل هيسرما
کرد؛  یرا به او معرف یناکس دارس اميليو زين راموندولفد. دينما رانينفت از ا

 یدراموندولف و گفتگو با کتابچ یها قيتشو. سفر نکرد رانيکه هرگز به ا یکس
از وجود منابع نفت در  نانيحصول اطم یرا مصمم ساخت تا برا یخان، دارس

. کند رانيبرلز و دالتون را روانه ا یشناس بنام ها نيدو نفر مهندس زم ران،يا
را در  یکارشناسان در محل، وجود منابع نفت نيو مطالعات ا قاتيحاصل تحق

 نانيپس از اطم یدارس. قرار داد دييمورد تأ رانيا یصفحات غرب و جنوب غرب
 یخان برا یخود را همراه با کتابچ ندهينما وتيمار ران،ياز وجود منابع نفت در ا

 .فرستاد رانينفت به ا ازيامت ليتحص
در تهران در  ايتانيبر رمختاريوز) Sir Arthur Hardinge( نگيآرتور هارد سر

داشتم تا  فهيوظ رانيدر ا تميدر هنگام مأمور« :سدينو یخود م »یاسيخاطرات س«
 .»مينما ليتحص سياز اتباع انگل یکي یرا برا رانينفت جنوب ا ازيامت

بهمراه داشت که در  نگيهارد یاز دراموند ولف برا زين ینامه ا هيتوص وت،يمار
کسب  تيکه به اهم نگيهارد. سفارش شده بود یدارس ینفت برا ازيآن به کسب امت
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 ايتانيبر یامپراطور یبرده و آنرا برا یپ یسياز اتباع انگل یکي یبرا یازيامت نيچن
 ليبه مقصود و تحص لين یخود را برا تيکرد، فعال یقلمداد م یاتيح و تيحائز اهم

در واقع دولت . نکرد یفروگذار یکوشش چيراه ازه نيشروع کرد و درا ازيامت
آن دولت باشد و بطور  یاسينفوذ س ريز ران،يبخش ا نيخواست بزرگتر یم ايتانيبر

کند موجب  تيفعال ستانهم که در همان منطقه نفوذ انگل یسيشرکت انگل کيمسلم 
 .شد یتوسعه نفوذ آن دولت م

 
 شنهادياز او خواست با پ) اتابک اعظم(السلطان نيام کيو تحر قيبا تشو نگيهارد
 زيخان ن یکتابچ رگياز طرف د. نفت موافقت شود ازيامت یبر اعطا یمبن یدارس

 وتيالسلطان به مار نياش با ام یو دوست رانيا یدرمحافل دربار تشيبه علت موقع
با مخالفت روسها روبرو نشود، به  رمزبو ازيامت نکهيا یبرا نگيهارد. کمک کرد

 یشنهاديرا از مناطق پ رانيا یکرد پنج استان شمال شنهاديپ یدارس ندهينما وتيمار
 یمبلغ نگيخان و با کمک هارد یکتابچ يۀمزبور به توص دهنينما. خود حذف کند

سرانجام . السلطان پرداخت کرد نيشاه و ام نيپول به عنوان رشوه به مظفرالد
سال  ۶٠مدت  یم برا١٩٠١مه  ٢٨/ ق١٣١٩صفر  ٩ خيدر تار یدارس ازنامهيامت

. شدامضاء  ازيبه عنوان حق االمت رانيا یدرصد سود برا ١۶و در قبال پرداخت 
٧٧٠بالغ بر  یدارس ازيقلمرو امت مساحت، برابر  نيا. شد یمربع م لومتريک ٠٠٠

و هلند و  رگلوکزامبو ک،يبلژ س،يفرانسه، سوئ یبا مجموع مساحت کشورها
شاه، امضاء و مهر  ۀنامه به صح ازيامت. شد یاز مساحت تمام تگزاس م شتريب یکم
 یغفار نيو نظام الد رالدولهيخان مش رزانصرهللايالسلطان صدراعظم، م نيام

 یبه استثنا رانيآن سراسر خاک ا اريعمل و اخت ۀو حوز ديمهندس الممالک رس
ها  یسيانگل. بود جانيو آذربا) یگرگان کنون(خراسان، مازندران، استرآباد  االتيا

 جيو خل رانيا یمهم، از نفوذ روسها به مناطق جنوب ازيامت کياقدام و کسب  نيبا ا
 یدارس ازنامه،يبه موجب فصول هشتم، نهم و شانزدهم امت. کردند یريگفارس جلو

 یاربهره برد یبرا یشرکت از،يتعهد کرده بود ظرف مدت دو سال پس از عقد امت
سهام  رهيهزار ل ستينقد و معادل ب رهيهزار ل ستيدهد و ب ليمزبور تشک ازياز امت

 یپس از امضا یدارس. کند ميتسل رانيپرداخت شده شرکت مزبور را به دولت ا
 :سدينو یم ايتانيخارجه بر ريقرارداد به لرد لنسداون، وز

 
را به حضور آن لرد معظم به خاطر  شيتشکرات خو نيتر مانهيصم لميما... 
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به نفع  یگذار هيسرما نيا دوارميام... کنم ميتقد ديانجام داده ا ميکه برا یخدمات
ادامه  یخواهم تقاضا یم... باشد رانيشور ادر ک ايتانينفوذ بر و ايتانيبر یبازرگان

 ...را نموده حضرتيو مساعدت دولت اعل تيحما
  

 هياول یبردار بهره شرکت ليتشک و نفت استخراج اتيعمل آغاز
 

استخدام کرد و با  یچند حفار لهستان یدارس ازنامه،يامت یماه پس از امضا چند
در سال . اعزام کرد نيريقصرشبه چاه سرخ واقع در شمال  هيلوازم و اثاث یمقدار

و متعاقب آن نفت  داريپد یمتر ۵٠٧م گاز نفت در عمق ١٩٠٣/ ق١٣٢١
 یول د،يبه نفت رس یهبعد در عمق مشاب یچاه دوم هم مدت. هم بدست آمد یمختصر

گرفته شد چاه  مينبود، تصم یاقتصاد اتيو ادامه عمل زيچون مقدار نفت آنها ناچ
طبق ماده شانزده . به کاوش بپردازند یجنوب سرخ را رها کرده و در نقاط

 رهيهزار ل ۶٠٠ هيبا سرما. م١٩٠٣/ق١٣٢١در سال  یشرکت یدارس ازنامه،يامت
را که تعهد  یگذاشت و سهام »هياول یبردار بهرهشرکت «داد که نام آن را  ليتشک

پس از سه . پرداخت رانينقد را هم به دولت ا رهيهزار ل ستيو ب ميکرده بود تسل
درصدد فروش  یدارس ن،يحاصل و تحمل مخارج سنگ یال تالش و کوشش بس

 یکائيو آمر یآلمان ،یفرانسو ینفت یهر چند از طرف شرکتها. خود برآمد ازيامت
 گانگانيبه معامله با ب یاديداده شد، اما او عالقه ز ازيامت ديجهت خر یشنهادهائيپ

 .نداشت
 ازاتيامت یکايسند شرکت

 
 یروين یبه فرمانده شريساالر لرد ف ايم انتخاب در١٩٠۴/ق ١٣٢٢سال  در
 شريلرد ف. ختياو را درهم ر ازيامت دارانيو خر یدارس یطرحها س،يانگل یائيدر

 ديبود که با دهيرس جهينت نيبه ا سيانگل یاداريخود در در یدر طول خدمت متماد
بود  دهياو که شن. ل گرددياز زغال سنگ به نفت تبد سيانگل یجنگ يۀسوخت بحر

مزبور را  ازيرا مأمور کرد تا امت یأتيخود است، ه ازيدرصدد فروش امت یدارس
کشور و دولت  یامر مخالف اصول کل نياما ا د؛ينما یداريخر سيدولت انگل یبرا
 نيدر ا شريلرد ف. ممنوع بود یبود؛ چرا که دخالت دولت در امور بازرگان ايتانيبر

خدمت را  نيبزرگتر ،یدارس یاريده را کرد تا با استفا تيخود نها تياز موقع اميا
بود که از  نيکه گرفته شد ا یميتصم. کرده باشد ايتانيکشورش بر یبه امپراطور
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 انيجر نيبنابرا. شود مورد استفاده نيا یبرا سيانگل یبخش خصوص یها هيسرما
و  سيداران انگل هياز سرما یکي) Lord Strathcona(» لرد استراتکونا«امر با 

م ١٩٠۵/ ق١٣٢٣در سال . گذاشته شد انيبرمه در م یسيشرکت نفت انگل سيرئ
 »ازاتيامت یکايسند«با نام  یديبرمه، شرکت جد یسيبا شرکت انگل یقرارداد یط

را  هياول یسهام شرکت بهره بردار یکه تمام ديگرد ليدر شهر گالسکو تشک
و شرکت نفت  یارسعبارت بودند از د ديصاحبان سهام شرکت جد. کرد یداريخر

 زيموافقتنامه دولت انگلستان ن نيا یبه دنبال امضا. لرد استراتکونا استيبرمه به ر
اعالم  یررسميبه طور غ رانيدر ا ینفت یاز کاوشها یبانيپشت یخود را برا یآمادگ
در جهت لغو  هيدولت روس ايو  رانيکه شاه ا یبود در صورت دواريام کايسند. کرد

انگلستان برخوردار  یکشور سلطنت تيانجام دهند، ازحما یاقدام ازيتمداخله در ام اي
پاسخ استادانه و چند پهلو  کايبه درخواست سند سيوزارت امورخارجه انگل. باشد
 :داد
 

قرارداد  کيدر مورد  تيو اعالم حما نيمع هيانيصدور ب یاست که برا روشن
رابطه  نيکه در ا یسيانگلهر شرکت  ايو  کايسند انيوجود ندارد، اما مشتر یفرض
دولت  تيتواند از حما ینفت اقدام کند، م ازيامت یشود و بخواهد در اجرا ليتشک
موردنظر دولت و  شهيهم لستانانگ ۀتبع کياز  تيبرخوردار باشد و حما سيانگل

 .انگلستان بوده است یکشور سلطنت
 یکيدر نزد نيتچاه سرخ به ماما ۀرا از منطق رانيکاوش نفت در ا کا،يسند شرکت

 کتريعمان نزد یايفارس و در جيرامهرمز واقع در شمال اهواز که به ساحل خل
به نفت  چکداميشروع به حفر دو چاه گمانه شد که ه نجايدر ا. بود، منتقل کرد

 یگرفته شد چاه ها ميتصم امد،يمطلوب به دست ن جهينت نيکه در مامات نيهم. دينرس
دمرگان باستانشناس  ويمس. نديحفر نما) مانيلمسجدس(نفتون  دانيدر م یگريد

خاک  یتپه ها انينقطه که در م نياز ا یخود ذکر یدر گزارشها یفرانسو
به نام  یو شوشتر جائ ريمالم نيواقع بود، نموده و گفته بود در سر راه ب یاريبخت

 یآتشکده ا یو خرابه ها داينفت در آنجا هو یعالئم ظاهر کهنفتون هست  دانيم
 اتيعمل. شناسند یم مانيبه نام مسجدسل یدرآنجا موجود است که اهال زين

 ۵ خيباالخره در تار ،یکرد؛ و پس از سه سال تالش و حفار دايادامه پ مانيمسجدسل
 Sir Arnold( لسونيسرآرنولد و ۀم بنا به گفت١٩٠٨مه  ٢۶/ ش١٢٨٧خرداد 

Wilson ( از چاه  یفوت ١١٨٠بامداد، نفت در عمق  ۴در سفرنامه خود، ساعت
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در  ايتانيبر رمختاريوز )Sir Charls marlink( نگيفوران کرد و سر چارلز مارل
  .تهران خبر آن را به لندن مخابره کرد

 
 )APOC( رانيا و سيانگل نفت شرکت

 
بود با  ینفع اصل یکه از آن پس ذ» شرکت نفت برمه«م ١٩٠٩/ق١٣٢٧سال  در

و  سيشرکت نفت انگل«به نام  یديمان جدساز نگ،ياسترل رهيل ونيليدو م يۀسرما
به دنبال . شد ازاتيامت یکايشرکت سند نيکرد که جانش سيتأس) APOC( »رانيا

تا آبادان،  مانيمسجدسلهم از  یخط لوله ا مان،يمتعدد در مسجدسل یحفر چاه ها
ق  ١٣٢٩لوله که کار احداث آن در سال  نيطول ا. شد دهيکش شگاهيمحل احداث پاال

 ۴٠٠بود و ساالنه ) لومتريک ١٣٠(به چهل فرسخ  بيقر د،يرس انيبه پا م١٩١١/
 یتحت فرمانده یسرباز هند یانگلستان، تعداد. انتقال نفت داشت تيهزار تن ظرف

 سيانگل یمحافظت از کنسولگر یدر ظاهر برا یسيانگل رافس »لسونيآرنولد و«
. اعزام کرد رانيبه اشرکت نفت،  ساتيحفاظت از تأس یدر اهواز، و در واقع برا
با رؤسا و  یقراردادهائ یخود ط اتيادامه و توسعه عمل یبعدها شرکت مزبور برا

 یارير بختيو عشا االتيرا که متعلق به ا ازيمورد ن یها نيزم ،یاريبخت نيخوان
چاهها و لوله  سات،يحفظ تأس یشرکت برا نيهمچن. نمود یداريبود، از آنها خر

. ديبه امضاء رسان یاريبخت یهم با رؤسا یگريد یردادهاسلسله قرا کي ینفت یها
 یبرا یاريبخت یکه در داخل اراض یچون به موجب قرارداد جداگانه هر کمپان

 ليتسه یبدهد، برا یاريبخت نيسه به خوان یصد ديشود با سياستخراج نفت تأس
 سيتأس یسيانگل رهيهزار ل ۴٠٠ هيبا سرما هيشرکت امداد کيقرارداد،  نيا اتيعمل

 یاريبخت یاراض یرا به مابق اتيتا عمل »یاريشرکت نفت بخت«شد موسوم به 
 .توسعه دهد

. خزعل داشت خيدر خوزستان با ش زين یقراردادهائ ران،يو ا سينفت انگل شرکت
او . ديدر بوشهر، مأمور مذاکره با خزعل گرد ايتانيکاکس سرکنسول بر یسر پرس
مربع از  ليم کيخزعل،  خيبا ش یدادم ضمن عقد قرار١٩٠٩/ق١٣٢٧در سال 

بود از خزعل  رکتش ازيمورد ن شگاهيپاال جاديا یآبادان را که برا یاراض
 یدر سال که برا رهيل ۶۵٠٠مبلغ  افتيخزعل موافقت کرد با در. نمود یداريخر

 تيلوله ها و امن سات،يشد، حفاظت از تأس یپرداخت م شيمدت ده سال به او پ
و  سياز شرکت نفت انگل زين رهياو مبلغ ده هزار ل نيهمچن. شود منطقه را عهده دار
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 سيانگل دولت داشت و افتيبه عنوان وام در سينگلو در واقع از دولت ا رانيا
 .کرد نيرا بر محمره تضم یو نانيحقوق خزعل و جانش

 
با  رانيو ا سينفت انگل یکمپان یقراردادها و موافقت نامه ها نگونهيا رانيا دولت

 رانيا یحکومت مرکز فيدر جهت تضع یخزعل را عمل خيو ش یاريبخت نينخوا
 نيتعهدات خود جهت تأم یعاجز از اجرا زيکه خود ن يیکرد، اما از آنجا یقلمداد م

از کنار آمدن با رؤسا و  ريناگز یشرکت بود، کمپان ساتيو حراست از تأس تيامن
 .منطقه بود ريو عشا ليمقتدر قبا وخيش
 

 رانيو ا سيشرکت نفت انگل یو خط مش یکل استيدر س ايتانيبر دولت دخالت
سوخت  ليتبد یعني شر،يم طرح لرد ف١٩١٣/ق ١٣٣١در سال  سيانگل دولت

اما قبل از هر . از زغال سنگ به نفت را به مرحله اجرا درآورد یجنگ یهايکشت
قادر موجود،  یکرد که منابع نفت یحاصل م نانياطم ديبا سيانگل یاداريدر یزيچ

به دستور سر . اشدب یدر زمان جنگ و صلح م هيبحر ازينفت مورد ن نيبه تأم
 یمأمور بررس یمخصوص ونيسيکم ا،يتانيبر یاداريلرد اول در ل،يچرچ نستونيو

شروع به کار  شر،يلرد ف استيمزبور به ر ونيسيکم. مورد شد نيو مطالعه در ا
 Edmund( لديادموند اس الراسايدر استياز کارشناسان را تحت ر یأتيکرده، ه
Slade (سر جان کادمن  یبه همراه)Sir John Cadman (الزم  قاتيجهت تحق
 رانيمزبور در ا أتيسه ماهه ه قاتيگزارش حاصل از تحق. ساخت رانيروانه ا

 یاداريوزارت در یسوخت یازهاين نيموجود تأم ی   ً          اوال  منابع نفت: قرار بود نيبد
ً ا  يثان. خواهد کرد تيکفا ديمد یمدتها یرا برا سيانگل اگر شرکت در کنترل ما   

کند و اگر  نيمناسب تأم متيما را با ق یائيدر یروين یازهايتوانست ن هدباشد، خوا
شده بود  هي     ً    ثالثا  توص. فاجعه به بار خواهد آمد فتديب گانگانيمزبور به دست ب ازيامت

 یاز همه منابع نفت یجهت بهره بردار سيو انگل رانيبه شرکت نفت ا سيدولت انگل
هم آن باشد که  یکمک مال یاعطا طنموده و شر یکمک مال عيوس یدر منطقه ا

ً ما  يبوده و مستق ميآن سه یخط مش نييشرکت و تع یکل استيدر س ايتانيدولت بر    
م ١٩١۴/ق ١٣٣٢در سال  سيانگل یاداريپس از آن وزارت در. ديدخالت نما

منعقد ساخت که به موجب آن دولت  سيو انگل رانيبا شرکت نفت ا یقرارداد
درصد  ۵١و تصاحب  یگذار هيسرما رهيهزار ل ستيو دو ونيليبا دو م سيانگل

. ديحق نظارت کامل بر شرکت گرد یسهامدار آن و دارا نيسهام شرکت، بزرگتر
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بود و عالوه  رانيا تيبا استقالل و حاکم یومناف مخالف ازنامهيمسئله با مفاد امت نيا
 رانيدولت و مخالفت مطبوعات و مردم ا یرسم ديوجب اعتراضات شدبر آنکه م

. ختيدولت محافظه کار برانگ هيعلزيرا ن ايتانيمخالفت حزب کارگر بر یحت د؛يگرد
سفارت  یامر اعتراض کرد؛ ول نيوزارت امور خارجه به ا قياز طر رانيدولت ا

 چيروش نفت است و به هف یبرا یبيمعامله فقط ترت نيدر تهران جواب داد ا ايتانيبر
شرکت  یاسيو س ینه در اداره امورشرکت و نه در روابط تجار سيوجه دولت انگل

 .بود نياز ا ريغ قتياما حق. نخواهد داشت یدخالت رانيبا دولت ا
 

 یبرا ريدو مد س،يو انگل رانيبه موجب قرارداد فوق با شرکت نفت ا سيانگل دولت
را عهده دار  سيمنافع دولت انگل نيو تأمحفظ  تيشرکت انتخاب کرد تا مسئول

 رييشرکت، تغ یکل یدرباره مسائل مربوط به خط مش یدولت ريدو مد نيا. باشند
 یجار یقراردادها یو اجرا امشرکت ومسائل مربوط به انج تيوضع رييسهام و تغ

 زين سيو انگل رانيشرکت نفت ا. وتو برخوردار بودند ژهياز حق و یاداريبا در
مانده و  یباق یسي         ً           شرکت کامال  مستقل انگل کيده بود همواره به صورت متعهد ش

قرارداد . در انگلستان باشد زيآن ن یو محل استقرار دفتر مرکز یسيآن انگل رانيمد
 ميبه مجلس مبعوثان آن کشور تقد سيو انگل رانيو شرکت نفت ا سيگلدولت ان نيب

هدف «: گفت سيدولت انگل ینفت استيس حيدر دفاع از قرارداد و تشر ل،يچرچ. شد
حفظ شود و تا آنجا که ممکن  رانيا زيدر مناطق نفت خ سيکه منافع انگل نستيما ا

 :او در ادامه افزود. »مياست آن را توسعه ده
 
آنست که وزارت  یو غائ یکند، هدف نهائ یم بيما دو هدف را تعق ینفت استيس

خود باشد؛ ما  ازيمورد ن عيسوخت ما ۀکنند دي     ً           مستقال  مالک و تول سيانگل یاداريدر
 داتياز تول یحداقل قسمت اي ینفت عيما ۀکه شده کنترل کنند یمتيبه هر ق ايمالک  ديبا

 .ميما است، باش ازيکه مورد ن ینفت
 

قدرت ) رانيا( ميعظ ۀمنطق نيما در تمام ا بيترت نيبد«: در آخر گفت ليچرچ
خود  یائيدر یرويو منافع ن یلگسترش و رشد را طبق منافع م تيو هدا ميتنظ

مجلس عوام مؤثر  ندگانينما گريو د ليچرچ اتيدفاع تيدر نها. »ميآور یبدست م
 یرأ ١٨موافق در برابر  یرأ ٢۵۴قاطع  تيبا اکثر سيواقع شده و پارلمان انگل

به صورت  سيدولت انگل بيترت نيکرد و به ا بيمخالف، قرارداد مزبور را تصو
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نفت  ديدرآمد، و با عقد قرارداد خر سيو انگل رانينفت ا شرکت سهامدار نيعمده تر
شرکت و در  یعموم استيس قتيشرکت در حق رانيمد نيياز شرکت مزبور و تع

 سيو انگل رانيپس از آن شرکت نفت ا. را در دست گرفت رانينفت ا استيس جهينت
 مستمر ۀليو وس سيانگل زمياليامپر یو اقتصاد یاسيپرقدرت س یبه صورت بازو

و تحوالت شرکت نفت  رييتغ. و منطقه درآمد رانيدر ا ايتانيبر ۀاعمال نفوذ و مداخل
 یدرپ زيرا ن سيبلکه اعتراضات حزب کارگر انگل رانيمردم ا یتينه تنها نارضا

 :گفت نيچن زيخود در تبر جانيپره یاز نطق ها یکيدر  یابانيدمحم خ خيش. داشت
انگلستان بشود که  یمنتقل به دولت امپراطور ديباداده شد ن یکه به دارس یازيامت

معامله نادرست و خائنانه بوده  نيا. بوده است رانيا یهايو نگران هايشانيموجب پر
ً ما  يرا مستق یازيامت نيچن افتي ینم قيتوف چگاهيدولت انگلستان ه رايز از دولت    
 ازيامت ليتحص ۀليآورد که او را وس انيرا به م یدارس نيکند و بنابرا ليتحص رانيا

عمل  نيخود را پشت سر او پنهان دارد، ا زمياليقرار داده و صورت شوم امپر
 .گرانه بوده است لهيو نادرست و ح زيخدعه آم

 
مک  یرمز س،ياز جلسات مجلس مبعوثان انگل یکيم در ١٩١۴/ق ١٣٣٢سال  در

 استيبه س ديشد یحزب کارگر ضمن نطق یشوايپ) Ramsay Mc Donald(دونالد 
 :حمله کرد و گفت ايتانيدولت بر

 
لطمه وارد  رانيدارد و به استقالل ا یروش استعمار رانيشرکت نفت در ا استيس
 یخوزستان م یو عربها هاياريکه به بخت يیپرداختها ۀليشرکت بوس رايآورد ز یم

سازد و  یرا متزلزل م یقدرت حکومت مرکز نديرا حفظ نما یتا اموال و دينما
کنم که از  یم شنهاديبه دولت پ نم. دينما یم جيرا ترو یليوا یخان خان یحکومتها

تا  دينما تيرا تقو رانيا یدست بردارد و دولت مرکز یستياليامپر استيس نيچن
 شيپ یمواقع ندهيحفظ اموال شرکت را به عهده گرفته و در آ تيمسئول رانيدولت ا

 .دينما جابيا رانيا یرا در امور داخل سيکه دخالت دولت انگل دياين
به  س،يخارجه انگل ري، وز)Sir Edward Grey( یدر همان جلسه سر ادوارد گر اما

پرداخته  رانيدر ا سيانگل ميمستق) یو نظام یاقتصاد ،یاسيس(از مداخالت  تيحما
مستمر و مداوم  ینفت و برقرار یحفاظت از چاهها و لوله ها یو اعالم کرد برا

و کمک دولت  ريبه عشا یدر وهله اول با کمک مال« ايتانينفت، دولت بر انيجر
بخش  جهياقدام نت نياز منافع خود خواهد کرد و اگر چنانچه ا حفاظت در یسع رانيا
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 .»...اعزام خواهد کرد رانيخود را به ا یروهاياز ن پينباشد دو ت
که بعدها مسئله نفت  یمک دونالد درست از کار درآمد؛ به طور یها ینيب شيپ
شد، تحت الشعاع  یمحسوب م ايتانيحفظ هندوستان را که ارجح مصالح بر ن،رايا

و منطقه حائل  یبه عنوان سپر دفاع رانيوبخصوص جنوب ا رانيا گريقرار داد ود
با  یحت رانياز جنوب ا تحفظ هندوستان مطرح نبود، بلکه حفظ و حراس یبرا

. لت انگلستان بوددو استيس یهدف اصل یسيسربازان انگل ميمستق یدخالت نظام
 مياول باعث تقس یجنگ جهان انيدر جر رانيدر ا سيمداخالت دولت انگل نگونهيا
 رانينفت به دولت ا ازياز پرداخت حق االمت یريو جلوگ سيروس و انگل نيب رانيا

را اشغال  رانياز ا یقسمت عمده ا یسيانگل یروهاين هک یهنگام کهيبطور. شد
ساختند، در برابر  یوارد م رانيکشور و ملت ا نيکرده و خسارات فراوان به ا

شرکت  نيا از،يبر تخلف از پرداخت حق االمت یبه شرکت نفت مبن رانياعتراض ا
را درخوزستان برقرار سازد  تينتوانسته است امن رانيشد چون دولت ا یمدع

بود که  نيامر ا قتياما حق. بپردازد ازيتواند حق االمت یشرکت متضرر شده و نم
دولت  تيآنکه در تقو یبه جاا،يتانيبر زمياليامپر استيعامل س یعنيکت، شر

بخواهد، صالح  زينفت خ ۀرا در منطق تيامن جاديا رانيبکوشد وازدولت ا یمرکز
 خيو سران متنفذ خوزستان مانند ش یاريبخت نيبود که دل خوان دهيد نيخود را در ا

مشروطه  یحکومت مل یروير ندر براب یروئيخزعل را به دست آورد و از آنان ن
آنان به منطقه نفت در امان بماند و هم  یبوجود آورد تا هم از تجاوز احتمال رانيا

 سيشرکت نفت انگل یوانمود کند؛ اما حساب ساز فيرا ضع رانيا یدولت مرکز
 زيکه آن ن تياز عدم امن یمسئله خسارت ناش دنيکش شيخاصه پ ران،يا تدول یبرا
 یب یبود به قدر سياز جانب انگل رانيا یطرفياول و نقض ب یناز جنگ جها یناش

 .بر آن تصور کرد یتوان حد یاست که نم یشرمانه و دور از مروت و جوانمرد
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   مأخذ و توضيحات
  

به نقل از کتاب » سيو انگل رانيمسئله نفت و نقش آن در روابط ا« يیمال یمصطف
:  تهران:  نشر ،مشخصات» ٢ جلد -  ليسانگ استعمار و ايران همايش دومين«

   ۵٢٣ – ۵٣٨صص  – ١٣٩١ سياسی، های پژوهش و مطالعات موسسه
 

 منابع و مآخذ فهرست
 
، ٢٢کارتن .  ٨، پوشه ٧و  ۶وزارت امور خارجه، سند نمره  یگانياسناد با - 

 .ق ١٣٢۴
 اديبنتهران،  ران،يا یاوضاع اقتصاد گان،ي، گنج شا)١٣٧۶( ،یجمالزاده، دمحمعل - 

 .موقوفات محمود افشار
، اسرار نفت، ترجمه ژاله )١٣۶٩( شل،يژان م ه،يدولونه، ژاک و شارل - 

 .تهران، نشر خامه ،یخانيعال
 یو متن قراردادها خچهيتار د،ي، کتاب سف)١٣۴۴( ران،ينفت ا یشرکت مل - 

 .رانينفت ا یجا، شرکت مل یب ران،يمربوط به نفت ا
بزرگ، ترجمه  ینفت و قدرتها انه،ي، خاورم)١٣۵٢( ن،يشوادران، بنجام - 

 .یبيج یکتابها یتهران، شرکت سهام ان،يفيشر نيعبدالحس
 .رمنديتهران، نشر ه مان،يمسجدسل خي، تار)١٣٧۴(دانش،  ،یشهن یعباس - 
 ار،يصالح ني، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غالمحس)١٣٧١( ،یعلم، مصطف - 

 .تهران، انتشارات اطالعات
 .تهران، نشر چهر ران،ي، پنجاه سال نفت ا) ١٣٣۵( ،یففاتح، مصط - 
ترجمه ) م١٨۶۴- ١٩١۴( رانيدر ا سي، روس و انگل)١٣۵۴( روز،يکاظم زاده، ف - 

 .تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،یريمنوچهر ام
 .نا یتهران، ب ران،يا یبال اي اهيس ی، طال)١٣٢٩(ابوالفضل،  ،یلسان - 
آن، تهران، انتشارات  یفت ما و مسائل حقوق، ن)١٣۵٧( ،یموحد، دمحمعل - 

 .یخوارزم
 ران،ينفت در ا یخيتار یاسيدر مسائل س ی، پژوهش)١٣٧٨( ل،يجل ان،يبينا - 
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 .تهران، انتشارات ثارهللا
جنوب  یو اقتصاد یاسيس خيتار اي لسوني، سفرنامه و)١٣۶٣(آرنولد،  لسون،يو - 

 .ديتهران، نشر وح ،یسعادت نور ۀترجم ران،يا یغرب
ترجمه  نگ،يسر آرتور هارد یاسي، خاطرات س)١٣٧٠(سر آرتور،  نگ،يهارد - 

 .هانيتهران، انتشارات ک ،یاالسالم خيجواد ش
 ک،ي، نفت پاداش قدرت، ترجمه محمود طلوع مکان)١٣٧٣( ن،يآدر لتون،يهم - 

 .رسا یتهران، مؤسسه خدمات فرهنگ
نفت از آغاز تا امروز،  یداستان پرماجرا مت،ي، غن)١٣٨٠( ل،يدان ن،يرگي - 

 .یو فرهنگ یتهران، انتشارات علم ،یزيترجمه اکبر تبر
  .کتاب ادوارهينفت، تهران، انتشارات  سي، رئ)١٣٧٣( ینژاد، عل یعقوبي - 

 
 - Ferrier, P.W. (1982). The history of the British Petroleam Company, 

Cambridge, University Press.  
 
  

 ها پانوشت
 

  .دانشگاه تهران خ،يکارشناس ارشد تار : فی ماليیمصط
 
 ٣٩، صص ١ش، ج  ١٣٧٨ ان،يبي؛ نا ٢۴۵ش، ص  ١٣٣۵فاتح،  - ١  
 ٧ش، ص  ١٣٢٩ ،یلسان - ٢ 
 ٢٩ -  ٣٠ش، صص  ١٣۵٧موحد، . ٣ -  ١٢ش، ص  ١٣۵٢؛ شوادران،  -  ٣ 

 ٣٩ -  ۴٠ش، صص  ١٣٢٩ ،ی؛ لسان ۴٨، ص ١ش، ج  ١٣٧٨ ان،يبينا  - ۴
 ٢۴٩ش، ص  ١٣٣۵فاتح،   -  ۵
 ٢ش، ص  ٣۴۴ران،يمربوط به نفت ا یو متن قراردادها خچهيتار د،يکتاب سف - ۶
 ٣٩ش، ص  ١٣٧٣نژاد،  یعقوبي - ٧ 

 ١۴٢  -  ١۴٣ش، صص  ١٣٨٠ ن،يرگي  - ٨
  ۴٢ -  ۴٣ ش، صص  ١٣٧٣نژاد،  یعقوبي - ٩ 

 ١٨۶ش، ص  ١٣٧٠ نگ،يهارد -  ١٠
 ١٨٨ -  ١٨٩ش، صص  ١٣٧٠ نگ،يهارد - ١١
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 ٧٣، ص ١ش، ج  ١٣٧٨ ،انيبينا -  ١٢
 ٩۶ش، ص  ١٣٧٣ لتون،ي؛ هم ١٨٧ش، ص  ١٣٧٠ نگ،يهارد  -  ١٣
ش،  ١٣۴۴ ران،يمربوط به نفت ا یو متن قراردادها خچهيتار د،يکتاب سف -  ١۴

 ٩۶ش، ص  ١٣٧٣ لتون،ي؛ هم٢ص 
 ۵٠ش، ص  ١٣۶٩ شل،يژان م ه،يدولونه، ژاک و شارل -  ١۵
 ٧٠ش، ص  ١٣٧۶جمالزاده،   -  ١۶

 ٢ش، ص  ١٣۵۴اظم زاده، ک -  ١٧  
ش،  ١٣۴۴ ران،يمربوط به نفت ا یو متن قراردادها خچهيتار د،يکتاب سف -  ١٨

 ١۴۵ش، ص  ١٣٨٠ ن،يرگي؛ ۵ص 
 ٣٠ش، ص  ١٣٧١علم،  -  ١٩. 

   ۵٢. – ۵٨ش ، صص  ١٣٧٣نژاد،  یعقوبي؛  ٧١
 ٧٣ش، صص  ١٣٧۴ ،یشهن یعباس -  ٢٠

 ٧۴، ص ١ش، ج  ١٣٧٨ ان،يبي؛ نا ٧٠ش، ص  ١٣٧۶جمالزاده، .  ٢١. 
  ١۵- ١۶ش، صص  ١٣۵٢؛ شوادران،  ٩٧ش، ص  ١٣٧٣ لتون،يهم.  ٢٢

  ۵٨-  ۵٩ش، صص  ١٣٧٣نژاد،  یعقوبي؛  ٩٧ش، ص  ١٣٧٣ لتون،يهم.  ٢٣. 
.Ferrier،1982, V1. P67- 1324  ٧سند نمره .  ٢۴،  ٧٠ق؛ 
 ٧٧ش، ص  ١٣٧٨ ان،يبينا -  ٢۵  

  ۵٩-  ۶٠ش، صص  ١٣٧٣نژاد،  یعقوبي -  ٢۶
 ۶سند نمره .  ٢٧، . ق ١٣٢۴

  ٧۵ – ٧۶ش، صص  ١٣٧٣نژاد،  یعقوبي؛  ٩۶. 
 ١٠٠ش، صص  ١٣٧۴ ،یشهن یعباس -  ٢٨ 
 ١۵۶ش، ص  ١٣٨٠ ن،يرگي؛  ۵۵ش، ص  ١٣۶٣ لسون،يو -  ٢٩ 

 ۵۶ش، ص  ١٣٢٩ ،ی؛ لسان ٧٩، ص ١ش، ج  ١٣٧٨ ان،يبينا -  ٣٠
 ١٣٨ش، ص  ١٣٧٣نژاد،  یعقوبي؛  ٧١ش، ص  ١٣٧۶جمالزده،  -  ٣١ 
  ٣۶ -  ٣٧ش، صص  ١٣۶٣ لسون،يو-  - ٣٢  
 ١٣٧۴ ،یشهن ی؛ عباس ۶٧ش، ص  ١٣٧٣نژاد،  یعقوبي.  ٣٣ - ٨١، ١٠٨- ١٠٧.

 ٨۶ش، صص 
 ٧٠ش، ص  ١٣٧۶جمالزاده،  -  ٣۴  
 ١٨ش، ص  ١٣۵٢؛ شوادران،  ١۶٣، ص ١ش، ج  ١٣٧٨ ان،يبينا -  ٣۵  

  ١۶-  ١٧ش، صص  ١٣۵٢شوادران،  -  ٣۶



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥١٠                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 ١٠١ش، ص  ١٣٧٣ لتون،ي؛ هم ١٧٣ش، ص  ١٣٨٠ ن،يرگي - ٣٧  
 ٨٢، ص ١ش، ج  ١٣٧٨ ان؛يبينا -  ٣٨  
.Ferrier, 1982. V1 , PP170-172 ٣٢؛ -  
 ٣٣ش، صص  ١٣۵٧؛ موحد،  ٧١ش، ص  ١٣٧۶جمالزاده،  -  ٣٩ 
 ١٧۴ش، ص  ١٣٨٠ ن،يرگي؛  ١٠١ش، ص  ١٣٧٣ لتون،يهم -  ۴٠ 
 ٨٣، ص ١ش، ج  ١٣٧٨ ان،يبينا -  ۴١  
 ٨٣، ص ١، ج ش ١٣٧٨ ان،يبينا -  ۴٢  
 ٢۶۴ش، ص  ١٣٣۵فاتح،  -  ۴٣  
 ١٧۵ -  ١٧٧ش، ص  ١٣٨٠ ن،يرگي -  ۴۴  

 - ١٧۵  -  ١٧٧ش، ص  ١٣٨٠ ن،يرگي -  ۴۵
 ٢۶۵ش، ص  ١٣٣۵فاتح،  -  ۴۶  

  ٢۶۶-  ٢۶٧ش، صص  ١٣٣۵فاتح، .  ۴٧
  ٢ش، ص  ١٣٣۵فاتح، .  ۴٨. 
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  چهاردهم فصل
  

 و سيانگل و رانيا نفت تشرک:قرضه سياستهای :کرونين استفانی
 یاريبخت یها خان

  
 یها یدراثر بدهکار یاسيدست دادن استقالل ساز: از منظر استفانی کرونين 

به عنوان  یهرچند بدهکار. است ديجد انهيخاورم خيآشنا درتار یا دهيپد نده،يفزآ
ات اش را بر طبق کننده ها شناخته شده است، اما آثارناتوان ها وحکومت دولت یابتال
 ،یاريبخت یها به عنوان نمونه، در مورد خان. سازد یازجامعه اعمال م یتر عيوس

 یمل تيحائز اهم شان یمنسجم آنان ونابود کرهيپ یفروپاش یاصل ليدل یبدهکار
توسط ايشدن، خواه توسط دولت وحکومت باشد  یبدهکار ميتسل. بوده است

گوناگون،  یها ضعف نقطه ت،يريمد سوءامديپ افراد،اي یاجتماع یها گروه
که طرف  یو درحال شود یم وبفساد محس یحت ايشده  فيتحر یها  تياولو
مصرانه و  یشنهادهايتنها به پ کند، یم یکامال منفعل را باز یدهنده معادله نقش وام
 یاريبخت یها وبس اما در مورد خان دهد یازجانب وامداران بالقوه پاسخ م یدائم

دهنده،  برخالف آنچه گفته شد، طرف به اصطالح وام سيوانگل رانينفت ا  وشرکت
را دنبال کرده است که هدف آن  یحساب شده و فعال یمش شرکت نفت، خط یعني
هدف، از  نيتحقق ا یبوده است و برا یها به طور قطع خان یمال یوابستگ جاديا

. اند بوده ديمورد ترد یقانون یوحت یاستفاده کرده که ازنظراخالق يیترفندها
 ،یمتوال یها گرفتن وام یبراها  راه متقاعد کردن خان شرکت، در نيکارگزاران ا

ها را  وام نيگاه توان بازپرداخت ا چيها ه خان دانستند، یهمانگونه که خود خوب م
کردند   یآنان را اغوا م ده،يچيپ یمال یها در قراردادها کردن خان رينداشتند، با درگ

هابه سهم  خان. دادند یازکف م اريشده، اخت باتيترت نيها اغلب مجذوب ا و خان
 نيو ا شدند یو حرص و طمع م  یاحمقانه، توام با ولخرج یرفتارريخوداغلب درگ

 یو برا کرد یم قيها را بدان تشو و خان خواست یبودکه شرکت م یزيهمان چ قايدق
 یها ط که کارگزاران شرکت و خان ديو تهد ليدر قمار باج سب. آن توطئه کرده بود

قدرتمندتر و ماهرتر عمل کرده بود و  کت،شده بودند، شر ريدرآن درگ ١٩٢٠دهه 
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 .ظاهر شد یباز نيبه عنوان طرف برنده ا زين انيدر پا
 انيمشتر س،يو انگل رانينفت ا  شرکت نيروابط ب یمش خط نييتع یبرا تالش

 نيا یانريکه طرف ا دهد یتهران نشان م ديجد ميدر جنوب کشور و رژ اش یمحل
که  نيبا ا. شرکت تا چه حد کم اطالع است نيا یرابطه، درباره عملکرد واقع

از  م،يشرکت عظ نيبود و ا رانيدر ا یاقدام صنعت نيتر شرکت، بزرگ نيا تيفعال
شرکت  نياما عملکرد روزمره ا کرد، یم یبردار بهره یاز منابع مل یعيبخش وس
به رغم  )١(.مانده است یبهام مخفاز ا یا در پرده ١٩٣٠و ١٩٢٠ یها در دهه

مذاکرات ايشرکت،اطالعات  یها تيدرفعال یسيانگل یکارگزاران محلديشد یريدرگ
 یاسيبه مناظرات س اش، یمحل انيمشتر شرکت با نيادرباره معامالت  یکماريبس

که  ستيتعجب ن یجا نيبنابرا. کرد دايجنوب و تهران و لندن، راه پ یها کنسول نيب
درآن . فتديهاب سرزبان يیها داستان یاريبخت یها رابطه شرکت با خان تيدرباره ماه

مشوق  انيخارج نيب ابطهرابطه، صرفا، ر نيا ،یستيوناليناس دگاهيزمان وبعدها،ازد
تا آنجا که به آنان  ها یسيانگل. بود یمحل یپا فساد ومرتجعان خودخواه و خرده

و  دادند یادامه م ها یاريو بخت سترون به معامالت شرکت یبه شکل شد، یمربوط م
که درآن شرکت به  کردند یروابط را سخاوتمندانه وانمود م نيحداقل در مالء عام ا

 دادند یانجام م یاما آنها بدون استحقاق الزم، کار کم داد، یم یمال یها شها پادا خان
 )٢(.کردند یصادقانه، سوء استفاده م یازعملکردتجار رحمانه یها ب و درعوض خان

وبانک  سيوانگل رانيشرکت نفت ا یها یگانيازبا توان یکه م یتيواقع روادر
 یها که روابط شرکت با خان دهد یکرد، نشان م یبازساز رانيا یشاهنشاه

الزم را نداشت و تنها  یبود و هماهنگ یفراوان یدائم راتييدستخوش تغ یاريبخت
به سرعت در  ژهيو تشود که در باف یبررس حيبه طور صح توانست یم یزمان

 نها،يروابط عالوه بر ا نيا یبررس. رديقرار بگ ستميقرن ب لياوا رانيا رييحال تغ
) ١٩٢١(در تهران  سيتاس  تازه ميها و رژ خان نيب یها و کنش و واکنش ها یدگيچيپ

 ونيتصور متداول که کنفدراس نيا. سازد یها را آشکار م خود خان نيب نيو همچن
 زين ميمشترک داشتند و رژ یمنافع کره،يپ کيبه عنوان  ها خان یحت اي یاريبخت

 دهد؛ یالشعاع قرار م را تحت یقيو حق یاصل یها یريدرگ گر،يد یمنافع
بر  یليکه با نفوذ در هرم ا یشخص یها یطلب چون طبقه، نسل و جاه يیها یريدرگ

  )٣(.گذاشته بود یساز سرنوشت ريو حکومت تاث ليروابط ا یخطوط خارج
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  یاريبخت یها خان با رضاشاه رهيت روابط
 

کامال  یاريبخت یها در تهران و خان ١٩٢١در  سيتازه تاس ميرژ نيب روابط
در جنوب شکل  سيو انگل رانيها با شرکت نفت ا رابطه خان نهيشيبرخالف پ

ها و شرکت،  خان نياما مبهم ب کياز رابطه نزد شيب یعامل چيه ديشا. گرفت یم
بزرگ و کوچک و  یها خان نيب ژهيها، به و خان نيردن روابط بک رهيموجب ت

 ديها نو ارتباط در آغاز به خان نياگر چه ا. خصمانه ساختن نگاه رضاشاه نبود
 یها یآنها را به دام بدهکار قتياما در حق داد، یم غيدر یب تيثروت فراوان و حما

د و آماج انتقادات کر ليتبد یانداخت و آنان را به نماد دخالت خارج یرپايد
قدرت،  ضيبه هنگام حض یحت شهيهم رانيدولت ا. ادطلبان قرارشان د استقالل

 طيدر شرا. رفتيپذ یو نم کرد یها و شرکت را رد م خان نيبودن توافق ب یقانون
از  یعيتوافق ناهنجارموجب خشم و رنجش طبقات وس ني، ا١٩٢٠دهه  ديجد

 رقابليغ ديشاه جد یها برا خان تيهه، وضعد نيدر اواخر ا. شد یطلبان م استقالل
 ريناپذ مقاومت یا به وسوسه ليشاه تبد یبرا شان یو سهام نفت ها نيبود و زم حملت

و اسباب زحمت شده  مورد یشرکت ب یبرا زيها ن در ضمن، وجود خان. شده بود
آن بود ودرآغاز تا  مانهيو صم نيريد اريها بس شرکت و خان نياگرچه ارتباط ب. بود

تناسب و توازن  گاه چيبود، اما ه منفعتها پر خان یو برا یشرکت ضرور یحد برا
 رقابليو غ تيمسوول یها سرکش، ب که خان افتيشرکت در یزود به. الزم را نداشت

بود که  یدر حال نيو ا شود یم ليبه باج سب ليتبد شترياعتمادند و مطالبات آنان ب
شرکت قصد  نکهيبر ا یمبن فشردند یم یپا یا هيبر نظر ه،يها در مراحل اول خان

ها اقدام کرد،  خان هيکه دولت عل یسرانجام هنگام. از آنان را دارد یکالهبردار
 نيخوشحال بود که بد اريها برداشت و بس خان تيشرکت بالفاصله دست از حما

 .خالص خواهد شد رشيدست و پاگ یمحل انياز شر مشتر بيترت
و پس  افتندي یمل تيکت در اعاده حکومت مشروطه اهمها با مشار خان ١٩٠٩ در

. افتي یفزون یريطور چشمگ به یارياز توافق با شرکت نفت، درآمد نخبگان بخت
 یداريخر ،ینگهبان یها العمل حق قيها از شرکت، از طر خان یافتياگرچه مبالغ در

و  نيکان زمعنوان مال به ،یرنفتيغ عدرآمدشان از مناب زيون ینفت ازاتيو امت نيزم
ها خود را در مشکالت  بود، اما خان ريچشمگ اريبس ،یدولت یدارندگان مناصب عال
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به  یآور یآنها، مشوق رو یثروت ناگهان. افتندي ندهيفزا یمال یها یو گرفتار
 تيبود که تعداد و جمع یدر حال نيشد و ا یدر زندگ یريناپذ اسراف و افراط تحمل

در . شد یم ميتقس یشتريافراد ب نيب ديمنابع با نيا جه،يتو در ن افتي شيافزا زيآنان ن
با . به همراه داشت یناگهان ی، به همان اندازه بداقبال١٩٢٠هر حال، آغاز دهه 

ها همچون سهم  درآمد خان یميمنابع قد د،يدهه واستقراردولت جد نيشروع ا
م کامال از کم شد و سرانجا جيبه تدر اتيوال یو حکمران یا عوارض جاده ،یارباب

که با شوق و ذوق از  يیها بهره وام یها مجبور بودند برا به عالوه خان. رفت نيب
 ونيبر د اتياز آن جمله مال. بپردازند یهنگفت ريمقاد گرفتند یشرکت و بانک م

به شاه  شکشيو پ ليدر منطقه شل ١٩٢٣به ارتش در  یاريمعوقه، غرامت حمله بخت
به شرکت  نيو خاتمه فروش زم)۴( یگيب ليو ا یخانليحفظ مناصب به عنوان ا یابر

درآمد  نيبنابرا. پرداختند یم يیبه وزارت دارا ستيبا یکه م سيو انگل رانينفت ا
کوچک کامال  یها خان یدرآمد برا نيو ا افتي یشتريب تيآنان از شرکت اهم

ه طور ولو ب ازها،ياالمت حق نيبرمبالغ سود ا ١٩٢٠دهه  یاگرچه ط. شده بود یاتيح
ها همچنان خود  به دست آورد، اما خان یکالن ینامنظم، افزوده شد و شرکت سودها

  )۵(. دنديد یم ینگيرا دچار کمبود نقد
از شرکت و بانک  یشتريو ب شتريب یها وام شان، یرفع مشکالت مال یها برا خان

ها  وام نيا یرا در ازا شان یفتو سهام ن شد یبه آنان ارائه م اديگرفتند که با رغبت ز
و با  نديآ یکه از عهده پرداخت بهره برنم افتنديها در گذاشتند، آنگاه خان قهيبه وث

 یها و به خصوص بدهکار خان یبدهکار زانيم. فرو رفتند یدر بدهکار یديناام
که آنها  یاگرچه سود. گونه بود از آن زيسردار اسعد ن یعنيفرد آنان  نيتر برجسته

اما آنان هنوز  رفت، یباال م یطور تصاعد به کردند یم فتايدر شان یاز سهام نفت
و ورود  ١٩٢٠با عبور از دهه . نديشان برآ از عهده تعهدات کمرشکن توانستند ینم

قرار بوده که  ايآ ايپس داد  توان یها را م وام نيا ايکه آ تيحکا نيا ١٩٣٠به دهه 
ها هر دو از بر بودند،  که شرکت و خان یتياها پس داده شوند، حک وام نياصال ا

  شده بود لينما تبد نخ یتيبه حکا گريد
. 

 یسيانگل نفت شرکت و ها خان
  

 یها خان نيب ژهيو یا رابطه ران،ياکتشاف نفت در جنوب ا نيآغاز یروزها در
مرز  کينزد ١٩٠٢نفت به سال  یبرا یحفار. بزرگ و شرکت شکل گرفته بود



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥١٥                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 نکهيپس از ا ١٩٠۵بود، اما در سال  و عراق درغرب کرمانشاه آغاز شده رانيا
نفت  یوجو جست نشد، یتجار رينفت در مقاد ديمنطقه موفق به تول نيشرکت در ا

 یاريبخت یها که خان يیاز آنجا. ديمنتقل گرد یاريبخت یبه جنوب و مراتع زمستان
دولت  اراتياز اخت) با قدرت خود(منطقه بودند و تاکنون  نيو برتر ا یقيقدرت حق

. بود یجلب موافقت آنان ضرور ،یکاسته بودند، پس قبل از اقدام به حفار یمرکز
و  کردند یم یمعرف ها نيو صاحبان زم یاسيو س یحق قانون یها خود را دارا خان
حال کارگزاران  نيبا ا. رفتيادعا را پذ نيا یبه آسان زين یدارس ازيامت هياتحاد
کنسول  س،يادعاها نکردند و پر نيا رد یبرا یاقدام چيمستقر در منطقه ه یسيانگل
 ١۵در  )۶(. عهده گرفت هها را ب انجام مذاکره با خان تيدر اصفهان، مسوول سيانگل

و  یلخانيا یها و خان یدارس هياتحاد نيب یطبق مقررات، قرارداد ١٩٠۵نوامبر 
 یهر شرکت ،یبه دارس یحفار ازيامضا شد که طبق آن در برابر امت یلخانيا یحاج
ها  سه درصد سود سهام به خان ستيبا یم شد، یم سيتاس یارير قلمرو بختکه د

 نياکتساب زم یو پرسنل شرکت برا ملکياز ما فاظتح یمبلغ برا نيو ا داد؛ یم
به  رهيها و غ ساختمان ها، نيزم یبازگرداندن تمام یتوسط شرکت و برا ها یاريبخت

ها چهار تن از  خان )٧(.شد یبه آنها داده م یدارس ازيها پس از خاتمه امت خان
 وانخانواده دو نفر، را به عن یازهر شاخه اصل یعنيخود،  یاعضا نيتر بزرگ

معامالت با  یآنان در تمام یرسم ندگانيانتخاب کردند تابه عنوان نما» امضا کننده«
که به  رنديگ اريرا در اخت یسهام یها، تمام و ازجانب همه خان ابنديشرکت حضور 

السلطنه و سردار  صمصام ،یلخانيامضاکنندگان ا. اص داده شده استآنها اختص
 یم ٢۶در .سردارمحتشم وسردار جنگ بودند،یلخانيا یاسعد وامضاکنندگان حاج

نفت  اديز زانيکه از م یهنگام. ديبه نفت رس یاريدر منطقه بخت  ،ی، دارس١٩٠٨
ها،  رکت و خانش نيقرارداد ب طيعمل کردن به شرا یدر منطقه مطمئن شدند برا

 ليآور ١۴در . صحنه آمد یرو یديجد یومال یتجار دهيچيپ یها نامه بيتصو
 ليآور١٣ یعنيروز قبل از آن، . شد سيتاس سيو انگل رانينفت ا شرکت ١٩٠٩

با عنوان شرکت  گريشرکت د کي نيشده بود و همچن ليتشک یاريشرکت نفت بخت
ها  با خان سيو انگل رانينفت ا معامالت شرکت ليتسه یبرا ه،ياول یبردار بهره

فراهم  ژهيو و یفنها در ظاهر با هدف کامال  شرکت نيا. آغاز به کار کرده بود
نفت خود  ه،ياول یبردار شرکت بهره )٨(. شده بود سيها تاس خان یبرا ديکردن عوا

شرکت نفت  فهيو تنها وظ فروخت یم یاريبه شرکت نفت بخت متيق ريرا ز
 سيو انگل رانيمتعارف به شرکت نفت ا متينفت به ق نيره افروش دوبا یاريبخت
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 یها به خانواده یارينفت بخت شرکت، سه درصد سهام ١٩٠۵طبق قرارداد  )٩(. بود
 یدرصد باق٩٧ زين سيو انگل رانيداده شد و شرکت نفت ا یلخانيا یو حاج یلخانيا

 افتيرا در هيولا یبردار و تمام سهام شرکت بهره یاريمانده سهام شرکت نفت بخت
ها درشرکت  خان یمجموع سهام متصرفشتر،يبا کسب سهام ب بعد، یها درسال. کرد
 )١٠(.ديسهم رس ٣٢٠هزار و ٣٧به  یاريو شرکت نفت بخت هياول یبردار بهره

 یها را قانون تعهدات شرکت نسبت به خان وجه چيبه ه لياز همان اوا رانيا حکومت
امضا شده  ١٩٠١که در  یدارس ازنامهيابر امتحال حکومت بر نيبا ا. دانست ینم

درصد از سود خالص ١۶ افتيدر نشيتر که مهم  نيمع طيشرا یبعض یبود، در ازا
ناکس  اميليرا به و رانيبود، حق اکتشاف واستخراج نفت در جنوب ا یشرکت دارس

داد و  بيها ترت با خان یمذاکرات سيدر هر صورت کنسول انگل. داده بود یدارس
 اي رانيبه دولت ا یا اشاره چيبا آنها امضا کرد که در آن ظاهرا ه یقرارداد کايسند

تا  کرد یمصرانه تالش م سيسفارت انگل. نشده بود یدارس ازياز امت یحقوق ناش
 دهيهمچنان برعق رانياعالم کند، اما دولت ا یها را قانون قرارداد با خان رانيدولت ا

دولت،  نکهيامضا کنند و ا یحق نداشتند قرارداد ها داشت که خان ديخود ماند و تاک
در هر صورت، به جز اعتراضات )١١(. است ديمق یدارس ازيامت طيتنها به شرا

 .دهدانجام  یگريدولت قادر نبود اقدام د ،یقانون
 یموضوع، مکررا به برخ نيعالوه بر مخالفت با اصل ا ران،يهمه، دولت ا نيا با
از  ريدولت به غ. کرد یها اشاره م فق شرکت با خاناز توا یناش یعمل یامدهايپ

به  نيقرارداد در بر داشت، همچن نياعتراض به شکستن اقتدار حکومت که ا
 یدارس ازيدولت تحت امت قاز حقو یتوافق،برخ نيصراحت اعتراض داشت که باا

  .شود یگرفته م دهيناد
  

 ها خان به رشوه اي العمل حق
  

تا  کرد یتالش م یاريبخت یها خان انيا نفوذ درمب سيو انگل رانينفت ا شرکت
رو شدن با  چنانچه هنگام روبه. منطقه به دست آورد نيدر ا یشتريبتواند سلطه ب

 ديمبادرت به توسعه خر ران،يا یدر مناطق جنوب یاستقرار قدرت حکومت مرکز
 یمتبا دستگاه حکو ميمستق ذاکرهصورت از م نيکرد تا به ا یاريبخت ليا یها نيزم

 .ابديدست  یاريبخت یها خود در رابطه با خان یپنهان یها استيفاصله گرفته و به س
 يیازهاياالمت حق توافق متقلبانه از نيدرآن زمان متقاعد شده بودکه شرکت با ا دولت
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دولت اعالم کرد  نيبنابرا. گرفت یبه دولت تعلق م یدارس ازيکه طبق امت کاهد یم
ندارند  ینفت ازاتيدر برابر امت یعنوان حق چيو تحت ه دستنيها مالک نفت ن که خان

است و  یرقانونيدرصد سود سهام، غ بر پرداخت سه یها مبن و توافق شرکت با خان
 )١٢(.دولت کسر شود یدرصد١۶از سهم  ديمبلغ نبا نيو ا کند ینم دييدولت آن را تا

 شد، یپرداخت م یاريبخت یها که به خان هياول یبردار سه درصد شرکت بهره نکهيا
 یدائم یتينارضا لياز دال یکي شد، یدولت کسر م ینفت ازاتي، از امت١٩٢٠تا سال 

به  ها نيها قانونا مجاز به فروش زم دولت خان یبنا به ادعا. دولت بود ديو شد
دولت به . رفتيرا نپذ ها نيزم تيبر مالک یها مبن خان یشرکت نبودند وادعا

 یداشت که طبق آن، تمام ديداد اعتراض شدقرار طيازشرا یکيخصوص به 
 شد، یم سيآن تاس یبر رو یرسدا ازيکه در مدت امت يیها و ساختمان ها نيزم
و دولت معتقد بود که طبق  شد یها مسترد م قرارداد به خان انيپس از پا ستيبا یم

 یدولت اگرچه برا )١٣(.اکنون به دولت تعلق دارد حق هم نيقرارداد، ا نيا ١۵ماده 
قرارداد  جيتا به تدر ديکوش ینداشت، اما م یمخالفت آشکار با شرکت قدرت کاف

دولت  ١٩٢٠در. هم موفق شده بود یرنگ کند وتا حدود را کم ها شرکت باخان
از مذاکره مجدد بر سر  یکه شرکت، در بخش افتيدست  تشيموفق نيبه اول یهنگام

گرفته بود، به روند کسر کردن آن را به عهده  تياسم تاژيآرم یدنيکه س یازيامت
 )١۴(.دولت خاتمه داد ینفت ازاتياز امت ها یاريسود سهام بخت

 یبا انرژ رانيدر تهران، دولت ا ديجد ميکار آمدن رژ یپس ازرو ١٩٢١ در
 یبا سپر ج،يبه تدر )١۵(.ها کرد اقدام به مخالفت با قرارداد شرکت با خان یشتريب

 یها ازجمله خان ،یو عناصرمحل یدولت مرکز نيتوازن ب جاديدهه وا نيشدن ا
. دادرييکانون توجهش را تغ زينشرکت د،يها انجام خان انيکه به ضرروز یاريبخت

به  ديجد ميرژ یرايپذ شتريسفارت در تهران، روز به روز ب تيشرکت با حما
نه شرکت و نه دولت . بود یدر امور مل نيدر جنوب و همچن یقيعنوان قدرت حق

را  یشرکت اقدامات ن،يها مقابله کنند، اما با وجود ا با خان مايمستق خواستند یهنوز نم
عنوان مثال، در  به. کند یدگيحل نشده دولت رس اتياز شکا یآغاز کرد تا به برخ

ها  ها را در قراردادشان با خان بر عودت دادن ملک به خان یاواسط دهه، شرط مبن
  .لغو کرد
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  یسيانگل شرکت با ها یاريبخت یمال سود یبند ميتقس

 
: شد یم ميها به سه دسته تقس خان یها با شرکت، سود مال قرارداد خان طيشرا طبق
. گرفت یکه به سهامشان تعلق م یازاتيو امت ن؛يفروش زم ؛یالعمل نگهبان حق
خاص پرداخت  یبود که به ظاهر در مقابل خدمات یا مبلغ ساالنه یالعمل نگهبان حق

حکومت در  نيقانون زم وببه هر صورت، در متن مص ن،يفروش زم. شد یم
 یکه سهام نفت یبود، در حال یجد یبه دردسر لي، در حال تبد١٩٢٠اواخر دهه 

 کننده  رانيو یها یآنان وبه خصوص سرداراسعدرابه بدهکارزيها ن تحت تملک خان
 .داد یسوق م یبار بتيمص یليا یها یريو درگ
 اتيو عمل زاتياز پرسنل، تجه ینگهبان یدر ازا ها قرارداد تازه، خان مطابق

مبلغ پس از  نيکه ا کردند یم افتيدر رهيل ٢٠٠٠به مبلغ  یا ساالنه یشرکت، مقرر
. افتي شيدرسال افزا رهيل ٣٠٠٠آن درخطوط لوله، به  افتني انيکشف نفت و جر

 یگيب ليوا یلخانيا یعنيروز،  یروسا هب یوجوه پرداخت نيها، ا خان نيطبق توافق ب
، )خوداريتحت اخت ندهينما(سرنگهبان کيکه قرار بود با انتخاب  شد یواگذارم

مبالغ  نيانگلستان درجنوب، ا )١۶(.باشد ینفت یها درحوزه یتيامن باتيمسوول ترت
 ادحدودهشت ینگهدار یها نهيازجمله هز شد، یکه متحمل م يیها نهيرادر مقابل هز

مبالغ به  نيا لسونيآرنولد و هيوطبق نظر ستدان یماديزاريبس ،یاتيلينگهبان ا
که  کردند یرا ذکر م یکارگزاران شرکت موارد فراوان. بود ليباج سب ،ینوع

اختالف و آشوب جاديها، ا که ازآشوب یبه همان سادگ توانند یها م طرفداران خان
تنها  به عالوه، نقش خانها نه)١٧(. به آنها دامن بزنند یکنند، به همان سادگ یريجلوگ

 یرويکنندگان ن به عنوان فراهم نيها بلکه همچن کنندگان نگهبان به عنوان فراهم
 دهيآن را ناد توانست یبود که شرکت نم یعامل ینفت یها حوزه یبرا یکارانسان

کارگر توسط شرکت استخدام شده بودند که  ۵٠٠٠از شيزمان، ب نيدرا. رديبگ
که بدون  دانستند یرگزاران شرکت مکا. بودند یارينفر از آنها بخت۴۵٠٠ دودح

 رممکنيشرکت غ یبرا یکار محل یرويها، به دست آوردن ن خان یجد تيرضا
قصددارد  ديروشن شده بود که دولت جد ١٩٢٠دهه  ليوجود، دراوا نيبا ا )١٨(.است

اعمال کند و  فارس جيتا خل رانيخود رادرسراسر جنوب ا یانحصار یکنترل نظام
 نيدر چن. رديرا به عهده بگ ینفت یها حفاظت ازحوزه ميتقس تيخود مسوول

 ندهيشرکت، آگريمهم د یمحل انيمحمره، ازمشتر خيش یپس از سرکوب ،یا نهيزم
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 یها العمل حق شتريدر هرحال، ب. رفت یسوال م ريکم ز کم یارينگهبانان بخت
 قت،يقنگهبانان در نظر گرفته شده بود، اما در ح زداگرچه به عنوان دستم ینگهبان

از  ی، پس از آگاه١٩٢۶در . شد یم یها ضبط و نگهدار توسط خان شهيهم
 یبه صورت آشکارتر ینگهبان یها العمل حق ران،يقدرت در جنوب ا ديجد اتيواقع

بود که شرکت، در قبال لغو ماده برگشت  یزمان نيشکل رشوه به خود گرفت و ا
در  یها حت االنه به خانس یا رهيل٣٠٠٠ یها العمل ادامه پرداخت حق باملک، 

شرکت را به  یها تيحفاظت از فعال ميمستق تيمسوول یکه حکومت مرکز یطيشرا
 .موافقت کرد )١٩(عهده گرفته بود، 

 یحت نيها بود، اما فروش زم از رشوه به خان شيب یکم ینگهبان یها العمل حق اگر
ها  نرا ازخا نيمعامالت مهم، زم یسر کي یشرکت ط. سودمندترازآن بود

 گرفت؛  یها م را از خان نيزم ستيبا ی،ابتدا شرکت م١٩٠۵طبق قرارداد . ديخر یم
دکتر شرکت که در اصل ( انگي سيدکتر مور نيکه ب يیها یزن هر چند چانه

تا سال  شد، یانجام م نيزم متيها بر سر ق و خان) بود ها یاريمسوول معامله با بخت
پس از جنگ . طرف معامله کاهش داد را در هر دو تيو حسن ن ديطول کش ١٩١١

توسعه دهد  مانيگرفت حوزه عملکردش را تا مسجد سل مياول شرکت تصم یجهان
 ١٩١٩ ليدر آور. داشت ازين یارياز مراتع بخت یشتريب یها نيبه زم نيو بنابرا

 ١١٨٠بر سر تملک  ،یارياز طرف شرکت نفت بخت ابتيظاهرا به ن انگ،يدکتر 
. ديبه توافق رس یگيب ليو ا یلخانيبا ا یو تمب مانيمسجد سل نيب یها نياز زم بيجر

شرکت نفت  ١٩٢١در . صورت گرفت یشتريب یدهايخر ات،يبا توسعه مداوم عمل
در کلگه  شتريکه ب ديخر نيزم بيجر ١۵٧١ ه،ياول یبردار و شرکت بهره یاريبخت

 ١٩٢٨در . دساالنه ش بايتقر نيزم یداريپس از آن، روند خر. و نفتک واقع بود
 دهيرس بيجر ۶٧۵٠ها توسط شرکت به  شده از خان یداريخر یها نيمجموع زم

 .بود
از  قتيدر حق. مهم بود اريبزرگ بس یها خان یبرا نيحاصله از فروش زم درآمد

درآمد ساز بود که هنوز  تيتنها فعال ن،ي، فروش زم١٩٢٠اواسط تا اواخر دهه 
ها، مثل عوارض  منافع خان گريد رايزمانده بود،  یباق یاتيليحکام ا یبرا
به  يیاز منافع وزارت دارا ايازدست آنها خارج شده بود  یبه کل اي رهيهاوغ پل

و کنترل کامل بر  تيمسوول یگيب ليو ا یلخانيدر هر حال، ا) ٢٠(. آمد یحساب م
ظاهرا  د،يرس یکه به دست آنها م یرا حفظ کرده بودند و پول هنگفت نيفروش زم

به  ايمزا یاز تمام ليکوچک و مردم ا یها و خان ماند یبزرگ م یها د خانفقط نز
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ها بود که  موضوع برخالف قرارداد شرکت با خان نيا. دندطور کامل محروم بو
به مردم، چه ساکن و چه  ديبا یگيب ليو ا یلخانيا. مشخصا در آن شرط شده بود

و شرکت  یاريبخت طبق نظر شرکت، شرکت نفت)٢١(. غرامت بدهند ن،يچادرنش
ن ياما ا پرداختند، یها پول م به خان نيزم افتيدر یدرازا ه،ياول یبردار بهره

 ايدهند ليتحو ليپول را به مردم محروم ا نيداشت که ا یها بستگ به خانگريد
 یها خان یطرزتلق. کنند یگذار هيآنها سرما یبرا زانيم نيبه هم یگريد یدرجا

 یوشخص یخصوص ملکيود که انگار مراتع جزو ماب یا بزرگ از مراتع به گونه
شد وعمال به بروز  ونيکنفدراس رد ديطرزبرخوردباعث خشم شد نيآنان بودوا

که از  یو پول ها نينظارت بر فروش زم. ديانجام ١٩٢٩درسال  یاتيليا یها شورش
نظارت برفروش . ديها انجام خان نيخطرناک درب یبه رقابت شد یآنها حاصل م

ها به شاه اهدا  که از طرف خان یميعظ یها  شکشيو پ نيا یاب روسابرسرانتص
داستان  نيهم شد، یفروخته م ینيهر جا که زم. آنها پابرجا بماند ناصبشده بود تا م

 یخود توافقات نيمهار کردن اختالفات ب یبزرگ برا یها خان)٢٢(. گرفت یدر م زين
را مورد بحث  نيو فروش زم یاتيليا یحاصل از حکمران ديعوا یبند ميدرمورد تقس

 )٢٣(.داشته باشد یتوافقات دوام نياز ا کي چيکه ه ديرس یقرار دادند، اما به نظر نم
به  ها، تيبرسرپول، حقوق و مسوول توزانه نهينخست مشاجرات ک یهمان روزها از

و هم  ینگهبان یها العمل هم حق ساخت یها وشرکت ضربه واردم خان نيرابطه ب
  .داشت یرا در هر دو طرف در پ تيمشاجرات و سوء ن ،نيفروش زم

  
 ها يیکايآمر و رضاخان یدوست از ها یسيانگل حشتو

  
 ینفوذ یها استيو س سو کيها از  با خان یحکومت مرکز نياختالف ب ديتشد

 گريباز یاما پا گر،يد یاز سو ها یاريبخت یها نيزم شتريب ديخر یانگلستان برا
 .باز کرد سيو انگل رانيشرکت نفت ا یبه باز را هم یگريدوم د یخارج

سو و  کياز  يیکايآمر ینفت یها مراودات شخص رضاخان با شرکت چنانچه
 یها شان با شرکت سهام افتيدر یبرا یاريبخت یها که خان یسروسر نيهمچن

تداوم  يیامر تا جا نيشد و ا سيکرده بودند به شدت باعث وحشت انگل دايپ يیکايآمر
در هر صورت، .شد ها خانمجبور به مذاکره با  سيوانگل رانيرکت نفت اکه ش افتي

 یها و شرکت که باعث تند خان انيشدن روابط م رهيعلت ت نيتر یبه وضوح جد
سهام  عيبر سر توز شد، یها م شرکت نسبت به خان رانياز طرف مد یبار بتيمص
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 .داد یرو هياول یبردار و شرکت بهره یاريها در شرکت نفت بخت خان
شرکت، به  یواقع یها از سودها بر سر لزوم فرونشاندن خشم خان یتينارضا

آنها از  ١٩٢١ژوئن  یحوال. افتيکارگزاران شرکت گسترش  نيسرعت در ب
 )٢۴(. شده بود ليبه آنها تحم ١٩٠۵که در  کردند یم تيشکا یدرصد سه ازياالمت حق

بود و از  یها ناراض از خان ،یکه شرکت در مورد توافقات نگهبان یدر حال
به سهم  زيها ن بود، خان نيپول خشمگ افتيدر یمصرانه آنان برا یها درخواست

بدگمان شده،  ران،يا یبانک شاهنشاه یعنيخود، به شدت به شرکت و هم دستش 
 .آنها را دارند بيقصد فر نهايا یمتقاعد شده بودند که هر دو

بزرگ ثبت شده بود؛  یها تن از خانها به نام چهار ، سهام خان١٩٠۵قرارداد  طبق
السلطنه و  صمصام یعني یلخانيا فهيسهام مشترکا به نام دو خان از طا نينصف ا

 ،یلخانيا یحاج فهيطا یها مشترکا به نام دو تن از خان زينگريد یميسردار اسعد و ن
سهام  افتيبه محض در بايتقر. سردار محتشم و سردار جنگ، ثبت شده بود یعني

 یسيرانگليو غ یسيدهندگان انگل ها،آنها شروع به قرض کردن پول ازوام انتوسط خ
مساله  نيها شده بود و ا خان یبرا یبالفاصله و آشکارا سبب به وجود آمدن مشکالت

کارگزاران شرکت نگران سرنوشت  رايداشت، ز یشرکت را در پ ديشد ینگران
ها گروه گذاشته شده  خاناز سهام  یعيبخش وس ١٩٢٠سال  یحوال. بودند هامس نيا

سهم در  ٩٣٣٠ ،یاريها، در شرکت نفت بخت هزار سهم متعلق به خان٢١از . بود
 یها نزد بانک شاهنشاه وام قهيبه عنوان وثگريسهم د ١١۶٧٠تملک آنها بود و 

سهم ٧٨٠هنوز  ه،ياول یاربرد ها از سهام شرکت بهره خان. شد یم ینگهدار رانيا
گرو گذاشته شده  شانيها وام قهيسهم به عنوان وث ١۵۵۴٠ را در تملک داشتند، اما

 )٢۵(.بود
 ازيها ن خان نکهيا. به ستوه آمده بودند ،یاز سهام نفت یناش یو بانک از ناامن شرکت

بر توافقات  فتد،يبه پول داشتند و ممکن بود سهامشان به دست دشمن ب یريناپذ یريس
 یسيکه کارگزاران انگل ديرس یبه نظر م نيبنابرا گذاشت، یم ريها تاث شرکت با خان

اند تا از مشکالت  گرفته ميتصم رانيا یدر سفارتخانه، شرکت و بانک شاهنشاه
اعمال بر  یبرا یا لهيبه عنوان وس ینقد یها آنها به وام یدائم ازيها و ن خان یمال

 .رندنگه دا سيسهام را تحت کنترل انگل نيا بيترت نيکنترل آنها استفاده کنند و بد
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 یمحل یها یريدرگ بر اول یجهان جنگ ريتاث

  
اول،  یپس از جنگ جهان رانيبه وجود آمده در ا یها یثبات یبحبوحه ب در

 وستهيپ. بود دهيها به اوج خود رس شرکت، بانک و خان نيب یمحل یها یريدرگ
 سيمختلف از جمله نورمن، کاردار انگل یسيها و کارگزاران انگل خان نيمذاکرات ب

 یاريبخت ژهيجر نوئل، مشاور ويمعاون کنسول در اهواز، م ل،يپ تانيدر تهران، کاپ
انجام  یمندرج در قرارداد طيمنصوب شده طبق شرا یمشاور مال ت،ياسم تاژيوآرم

کارگزاران  نيبود و روابط ب دهينرس سيو انگل رانيا بيکه هنوز به تصو شد یم
 ،یمور مک. بدتر شد جيبود، به تدروقت خوب ن چيها که ه شرکت و بانک و خان

آنها  یبه گفته و  )٢۶(.قصد گول زدن آنها را دارند رانيا یشاهبانک شاهن رکليمد
آنها . رديبگ اريهمه سهام آنها را در اخت نيا تواند یکه چگونه بانک م کنند یدرک نم

ناد خواستار بازگرداندن اس یاپيسهام چه خواهد کرد و پ نينگرانند که بانک با ا
که  خواهند یها م به هر حال خان«: نوشت یبا نگران یمک مور. سهامشان هستند

 دهند یم صيتا هر وقت و هر جا که تشخ رنديسهامشان را در دستشان بگ ديرس
هدف برسند؛  نيبه ا ها يیکايآمر قيازطر یعني دهند، شيافزا پولشان را

احتمال که سود  نيا )٢٧(».ودندکرده ب دايپ یبا آنها سروسر یکه مدت يیها  يیکايآمر
را  سيانگل فتديب ها يیکايممکن است به دست آمر سيو انگل رانيسهام شرکت نفت ا

شخص رضاخان با  یها با توجه به مراودت ژهيبه و انداخت، یبه وحشت م
 نيکه در ا رديگ یم جهيها نت درباره خان یمور  مک )٢٨(.يیکايآمر ینفت یها شرکت

 ارينکته بس نفع، یتمام افراد ذ یپس از جنگ، برا ینيب شيپ قابلريو غ ديجد یايدن
ها  خان المقدور یحت ديکه شرکت با نيمردم است و ا نيحفظ تسلط ما بر فراز ا م،مه

 )٢٩(.نگه دارد یرا راض

 
بانک و شرکت بود تا بتوانند کنترلشان را بر  یبرا یمترصد فرصت یمور مک
ها  خان نيکه مذاکرات ب یدر حال«: نوشت١٩٢١در اوت  یو. ها مستحکم کنند خان

زادگان  بهتر خواهد بود اگر اشراف رود، یم شيپ یبه سخت یسيو کارگزاران انگل
 نيا یداد تا از بانک برا نجامهماهنگ ا یو تالش ».ميرا در دستان خود داشته باش

الش کرد ها تفرقه انداخت و ت خان نيب مايمستق یمور  مک  )٣٠(.منظور استفاده کند
جناح مردد  لهيوس نيتر کند و بد دو گروه را با انگلستان مستحکم نياز ا یکي ونديتا پ
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و نوئل و با کسب  ليبا پ یپس از مباحثان ،یمور مک. مانده و پشت سر بگذارد
داد  یبيانجام مکاتبات، ترت یانگلستان در تهران برا رياز شخص سف یسماجازه ر

) رهيل١٣٧٢۵حدود (هزارتومان ٧٠ردارظفر، مبلغ که به سرداراسعد وبرادرش، س
به  یمور  مک )٣١(.رديبگ اريدر اخت قهيآنها را به عنوان وث یوام بدهد و سهام نفت

 ليا یدائم یها یريدرگ رها را د از جناح یکيدو خان  نيکه ا دانست یم یخوب
. کند یم تيرا هدا گريالسلطنه جناح د و صمصام دهند یم ليتشک یاريبخت

به  اش یکيو نزد سيدرباره صمصام و مخالفتش با وام انگل یسيارگزاران انگلک
که بفهمد  یداشت هنگام دهيعق یبه درست یمور نگران بودند، اما مک ها يیکايآمر

از سهام به دست آمده است، مجبور به ترک  یخشآن پول بر خالف تصور او، ب
رکت، به همراه کادر بانک و ش یسيکارگزاران انگل. جناح مخالف خواهد شد

 گريد ليها بر خالف م جناح از خان کيوام به  یبا اعطا ،یگر سفارت و کنسول
هم متن و هم روح قرارداد  نفع، یذ یها و موافقت خان یامضاکنندگان و بدون آگاه

به عنوان امانت نزد  یقرارداد، سهام نفت نيطبق ا. پا گذاشتند ريرا ز ١٩٠۵سال 
 یو حاج یلخانيخاندان ا نفع یذ یها خان یاز جانب تمامچهار خان امضاکننده 

متعارف و معمول  طيبانک حاضر بود تا از شرا نيهمچن. شد یم ینگهدار یلخانيا
. وام معتبر کيسازد تا  هيشب شبخش کيبه  شترينظر کند و آن را ب  دادن وام صرف
ه کرد، سال آماد کيمدت  یبانک در اصل سند وام را برا ،یمور طبق نظر مک

سند اجتناب و اعالم نمودند تنها  نياما سردار اسعد و سردار ظفر از امضا کردن ا
. دهد شيمدت را به پنج سال افزا نيکه بانک ا کنند یقرارداد را امضا م یدر صورت

 نيسند طبق مقررات توسط طرف نيآماده کرد و ا یگريسند د الفاصلهب ،یمور مک
 کرد یم ینيب شيپ. بود یالعاده راض قرارداد فوق نياز انعقاد ا یمور مک. امضا شد

وام را قبول خواهد کرد و خود، اسناد  یکه در طول زمان مناسب، شرکت تصد
ما به اندازه  یمور بنا به گفته مک. بانک را به دست خواهد گرفت اريسهام در اخت

سهام،  مپنج کيحداقل  ميدان یماست که م یخشنود هيما... و  ميخاطر جمع هست یکاف
 )٣٢( .در امان خواهد ماند گران،يبه دستان د افتنياز خطر انتقال 

، ١٩٢٢در  یعنيبانک و شرکت کاسته نشد و سال بعد  یاز نگران نهايبا تمام ا اما
دهندگان دور کند و با جلوه دادن شرکت به  وام گريها را از د تا خان ديکوش سيانگل

. کند شتريها را به خود ب خان یبدهکار زيو ن یها، وابستگ عنوان تنها منبع وام
از مسائل هنوز  یاريبود و بس ینييها و شرکت هنوز در حد پا خان نيروابط ب

. ديرس یبه نظر م یهنوز مساله بزرگ زيموضوع اسناد سهام ن. برطرف نشده بود



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٢٤                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

اسناد سهام  یآشکارا تمام گانه،يسهام به دست ب نيبانک و شرکت از ترس افتادن ا
ها، چه سهام گروه گذاشته و چه گرو نگذاشته را در تصرفشان نگاه داشته  خان
ها درخواست  به اندازه شرکت نگران اسناد سهامشان بودند و سال زيها ن خان. دبودن

. درخواست مدام رد شده بود نيداده شود، اما ا لياسناد به آنها تحو نيا کردند یم
تهران  انيپا یمذاکرات ظاهرا ب دنيرس هجيها تا به نت اصرار داشت که خان سيانگل

بر  اتيها از کسر مال خان یتيعمده نارضا عللاز  گريد یکي. و لندن منتظر بمانند
 یدرصد مساله را نقض حق سه نيها ا خان. ها بود از سود سهام خان سيدرآمد انگل
 .دانستند یم اتياز مال تيو خود را مشمول معاف دانستند یکاملشان م

الزم،  یرکيخود و بدون ز یبا سخنان پرطمطراق اما توخال ن،يخشمگ یها خان
که آنان طبق قراردادشان  یبه گفته آنها، سود. کردند یزير را طرح یا بحران تازه

 یديعا یحت. است یناکاف شانيها تيبا مسوول سهيدر مقا کنند، یم افتيبا شرکت در
. ستين یرو به رشدشان کاف اجاتيحتبرآورده کردن ا یاز شرکت برا شان یافتيدر

که موجبات تنفر دولت و  نيا یبه جا کنند یاعالم کردند که فکر م نيآنها همچن
 آوردند، یپول به آنها فشار م یرا فراهم آورند که دائما برا یکوچک یها خان یدشمن

در  انگيبا دکتر  یها در نشست خان. بهتر است ارتباطشان را با شرکت قطع کنند
شان از  ، اظهار کردند که ضمن حذف کارگران١٩٢٢اواخر مارس  در ريمال ام
شان را با شرکت  و ارتباط کشند یدست م زيها ن حوزه نياز حفاظت ا ینفت یها حوزه
 یزن چانه یبرا یرا به عنوان موضوعات ريحال، مطالبات ز نياما با ا کنند، یقطع م

به  رهيچهل هزار ل یگذاروا نده،يبر درآمد در آ اتيکاستن از مال: مطرح کردند
وام از  کيقبل باشد، و  یها بر درآمد کسر شده در سال اتيها که شامل مال خان

اسناد سهام  یکه شرکت تمام رفتنديهر سهم در عوض آنها پذ یبه ازا رهيل٢قرار 
 )٣٣(.آنها را به امانت نگه دارد

  
 ها خان با انگلستان مختار ريوز مذاکره

 
 تشانيباال بردن موقع یو برا انهيها را ناش قول و قرار خان نيا نفع، یافراد ذ یتمام

که طرز برخورد  رفتيانگلستان پذ ديجد رمختاريوز ن،يدر مذاکرات دانستند و لور
 تيحساس س،يحال، پاسخ قاطع و سرسخت انگل نيباا. نبوده است زيآم آنها خصومت

 انيجانب شرکت به م و قدرت از تيبا جد راندر ته نيلور. موضوع را آشکارکرد
 یعني تختيپا ميکننده مق امضا یها با خان» روشن وواضح یليخ« یو. آمد
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از » تعجب تيدر نها«کرد که  ديالسلطنه و سردار جنگ سخن گفت و تاک صمصام
است؛ و  افتهي یشان با شرکت آگاه قطع رابطه نهيصورت گرفته و در زم »ديتهد«

 ريکه در مال ام یاگر روند نکهيو ا» ندارد یکبا يیدهايتهد نياز چن«افزود که او 
خواهد  انيسفارت و آنان پا نيب نيريو ارتباط د یدوست ابد،يبدان اشاره شد ادامه 

با آنان  کيپلماتيد يیگو گونه گزافه چيبا صراحت محض و بدون ه« نيلور. افتي
را  انگيدکتر  هيعل »ديتهد« انتهر یها خان ايبداند آ خواست  یم یو» .سخن گفت

. ريخ اي کنند یتلگراف م یگيب ليو ا یلخانيانکار را به ا نيو خبر ا شوند یمنکر م
از انجام هر گونه مذاکره  یکار را انجام ندهند و نيها ا اعالم کرد که اگر خان یو
خاص  یدرجواب نگران یون،يهمزمان با ا. خواهد کرد یبا آنان خوددار یگريد

 نياز سر خود باز کرد و گفت که ا لهيآنها را با ح ،شان یدرباره سهام نفت ها خان
موضوع صبور  نيدر مورد ا دياست وآنها با یموضوع درلندن در حال بررس

 )٣۴(.باشند

بلند اعتراض  یجا خورده بودند و با صدا نيلور  آشکارا از حمله سخت ها خان
 .صورت نگرفته است یبه طور ضمن »یديتهد« چيه ريکردند که در مال ام

و  یلخانيبه ا یبا فرستادن تلگرام نيالسلطنه بالفاصله مطابق خواست لور صمصام
 دييتا نيجانب خود لور زا یگريتلگراف با تلگراف د نيا. موافقت کرد ،یگيب ليا

در  انگيمذاکرات با دکتر . ها موفق شده بود لورن در زهر چشم گرفتن از خان. شد
قرارداد ظاهرا به  نيا) ٣۵(. منعقد شد یردادماه مه، قرا یو حوال افتيجنوب ادامه 

اهداف  یاما در واقع تمام کرد، یرا که خواسته بودند اعطا م يیزهايها همه چ خان
  :شد یاصل م قرارداد شامل سه نيا. ديبخش  یشرکت را تجسم م یاصل

گذاشتن  قهيبه وث یدر ازا د،يبخش  ها به خان یا رهيهزار ل٨۴وام  کيشرکت  - ١ 
شرکت  فيسهام همچنان در توق نيتا ا نده،يشان، چه سهام حال و چه آ سهام یتمام

 یها وام یتمام هيتا آنها را قادر به تسو شد یها داده م وام به خان نيا. بماند یباق
ها  خان ليتا در صورت تما داد یم اريبه عالوه، به شرکت اخت. شان سازد گذشته

 یداريشان را از آنها خر سهام ل،يافراد ا ازريغ یسهام شان به افراد یواگذار یبرا
  .کند
داد  یبيکند و ترت یدگيها رس خان نيريد تيشکا کيشرکت موافقت کرد که به  -  ٢

معاف شوند و شرکت خسارت  یسيبر درآمد انگل اتيها از پرداخت مال که خان
  .اند ها تاکنون داده را بپردازد که خان يیها اتيمال

 بلغم نيببخشد که ظاهرا ا رهيل هزار یها مبلغ س خان شرکت موافقت کرد به - ٣ 
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ها  خان یکنون اجاتيبرآورده کردن احت زيبر درآمد گذشته و ن اتيجبران مال یبرا
 .ماند یم یمخف داياک ستيبا یم یشکشيپ نيا. شد یپرداخت م

 هيوام تسو نيا قيها را از طر خان یفعل یها یبدهکار یطبق قرارداد، تمام شرکت
ها  هزار سهام خان٢٧حدود  یها به بانک و تمام خان یها یاز جمله بدهکارکرد، 

بانک واگذار  ندگانيها به نما وام قهيمختلف در گذشته به عنوان وث یها که در زمان
. شرکت واگذار شد ندگانيبه نما یا رهيهزار ل٨۴وام  قهيشده بود، به عنوان وث

افراد  نيامضا کننده داده شد، اما ببه چهار خان  یپنهان ره،يل هزار یس یشکشيپ
 ینفت یاز درآمدها یبردار که قانونا حق بهره یلخانيا یو حاج یلخانيا یها خانواده

 تيادادن رشوه، نه تنها رض یعنيروش،  نيبا ا سيانگل. نشد عيرا داشتند، توز
 یا امضاکننده را در تله یها بزرگ را به دست آورد، بلکه به عالوه، خان یها خان
 یا به دام انداخت؛ تله شان، لهينسبت به قوم و قب افتهيسازمان  یکار بياز فر یناش

 یبرا یا لهيکرده بود، سپس از آن به عنوان وس یکه نخست شرکت نفت بر آن تبان
برمال شد و  یا رهيهزار ل ٨۴اگرچه موضوع وام . السکوت استفاده کرد گرفتن حق

رشوه  وهيبه ش شتريوام ب نياما باز هم ا شد، عيبزرگ و کوچک توز یها خان نيب
شرکت در لندن، نه  یدر دستورالعمل اداره مرکز رايز ،یقيداده شده بود تا وام حق

 ذاشتهگ یبازپرداخت آن قرار و مدار یشد، نه برا نييوام تع یبرا یمدت مشخص
 )٣۶(.شد

 
 نيچن ميتقد یشرکت را برا یها آمادگ کنندگان با خان سرکرده مذاکره انگ،ي دکتر

ها واقعا  خان دانست یکه م انگي. روشن ساخت یا تا اندازه ،یمال یها مشوق
 یواقع ليدل زنند، یدهند و تنها چانه م انيشان با شرکت پا به ارتباط خواهند ینم

با شکست مواجه  یمذاکرات جار گرنوشت ا یو. را آشکار کرد سيانگل ینگران
در تهران حداقل دو دسته حاضر و « د،رنيها سهام شان را پس بگ شود و خان

که به سهام  يیتا جا... مطلوب ارائه کنند طيبا شرا يیها ها وام اند تا به خان آماده
خواهد بود و اثر آن ممکن است  یسامان یو ب یامر آشفتگ نيا جهينت شود یمربوط م

 نهادشيامضاکننده از معامله پ یها خان )٣٧(.برخالف جهت عملکرد ما باشد اريبس
 یهنگام. پرداختند نيمتقابل با لور يیگو کيالعاده خوشحال بودند و به تبر شده، فوق

 یرفتند، سردار جنگ مجال نيالسلطنه و سردار جنگ به مالقات لور که صمصام
صادقانه  یبر دوست یل استواريخوش مذاکرات، دل انيتا خاطرنشان کند با پا افتي

السلطنه و سردار جنگ بدون  مصامص. شرکت فراهم آمده است تيو حسن ن
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 یجنوب برا یها خان نيهمچن. را ابراز داشتند شان تيرضا تيو تعجب نها یشگفتن
 سيشان با انگل به رابطه دادند یم نانيفرستادند که در آن به او اطم یاميپ نيلور

و نسبت  یبه طور کل استيآنها از س یکردند که طرز تلق ظهارو ا مانند یوفادار م
سفارت  یها دگاهيو د یمش خواهد شد که موافق با خط ميتنظ یجور ران،يولت ابه د
 )٣٨(.باشد سيانگل
. کند یريها جلوگ بر سهام خان یرونيب راتيشرکت موفق نشد از تاث قت،يدر حق اما

مکرر  یها ها بر سر درخواست خان. کرد دايها ادامه پ شرکت با خان یريدرگ
 یو انتقال سهام باق ١٩٢٢قرارداد  طيردن شراک تيبر رعا یشرکت از آنها مبن

ها به انجام  خان قيتشو یبراو شرکت  کردند یوفردا م مانده به شرکت، امروز
 یها عالوه بر وام نيشرکت همچن. ارائه کرد یشتريب یها قرارداد، وام طيشرا
ها داد تا  به خان شکشيظاهرا به عنوان پ ز،ين یاديز اريبس یها پرداخت ،یقانون

اقتدار  جهيکه در نت يیها بحران. اورنديدوام ب یاپيپ یها آنها بتوانند در برابر بحران
 هزار ی، مبلغ س١٩٢٣مه  ٢٣در . شدند یتهران، دستخوش آن م ميرژ افزونروز

به  ها یاريشده بود، به عنوان غرامت حمله بخت هيتوسط شرکت ته انهيکه مخف رهيل
به  یبانک شاهنشاه کياز  مايها، مستق از خان ابتيبه ن ليهمان حادثه شل ايارتش 

 )٣٩(.وزارت جنگ پرداخت شد
 ١٩٢٠بار در اواخر دهه  نينخست یبرا یاريبزرگ بخت یها که خان یحال در

بود، مثل  یو سهام نفت نيآنان شامل زم یمطلق را که برا یخصوص یمفهوم دارا
 رانيشرکت نفت ا ینگران بودند، اما افتهيجالب  اريبس گريد یها رجال و خان ريسا

طرف سوم  کيآن را با  توانستند یها که م سهام به خان یاز واگذار سيو انگل
تا . آنان شده بود نيدر مذاکرات ب یفراوان یها ها و چالش معامله کنند؛ باعث تنش

بود که  دهيرس جهينت نيو انگلستان به ا رانيشرکت نفت ا سييکه جکز، ر يیجا
آنها  ،یو تبان یبکاريبر فر یکننده قرارداد، مبن امضا یها خان ديبا تهد ديشرکت با
 یدوست زيرضاخان ن نکهيبه خصوص ا. شان کند سهام یبه واگذار ررا مجبو

 .داشت يیکايآمر ینفت یها با شرکت یتر کينزد
معوقه به  یها اتيپرداخت مال یوام برا کيگرفتن  یها برا اوت همان سال خان در

 )۴٠(.شرکت حساب کردند یباره رودو لسپو،يدکتر م

، هنوز ١٩٢٢ها طبق قرارداد  آور خان اواسط همان دهه، با وجود تعهدات الزام در
که  یدر واقع، هنگام. دنديورز یشان به شرکت اجتناب م مانده سهام یاز واگذار

 سيشان در بازار بورس لندن داشتند، انگل فروختن سهام یناموفق برا یها تالش خان
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 نيشرکت از ا. کرد افتيدر یتيوضع نيدرباره خطر چن ینديات ناخوشااطالع
شرکت  ندگانيهزار سهم مانده تحت تملک خود را به نما ها ده موضوع که خان

مساله  نيحل ا یو کارگزاران شرکت برا شد یم ديناام شياز پ شيب کنند، یواگذار م
انتقال  یاصرار آنها برا استدالل که نيا ليروش نخست، ذ. دو راه را امتحان کردند

بر ارث  اتيانحصار وراثت و مال یمثل گواه يیها یاز گرفتار يیرها فقطسهام، 
 تيدوم، شرکت با ن )۴١(.ماند یم یها است باق که در تملک خان یسهام یبرا سيانگل

. ها داد نامشخص به خان بايتقر یطيبا شرا ،یگريد یها ها، وام به خان شتريفشار ب
مهم  یتوافق مال کيدرباره  د،بزرگ در لندن بودن یها که خان یالدرح ١٩٢۶در

 .مذاکره شد
که  رهيل هزار یبه مبلغ س گريوام د کيدوباره قول دادند که در عوض  ها خان

شرکت  ندگانيرا به نما مانده یسهام باق ديشان بود، خواهند کوش سهام اش قهيوث
 شکشيپول هم، مانند پ نيا. بماند یفوام هم مخ نيقرار بود پرداخت ا. واگذار کنند

شود  افتيامضاکننده در یها قرار بود فقط توسط خان ١٩٢٢سال  یا رهيلهزار یس
البته . نشود عيتوز شان ليا یاعضا نيشان بود، در ب تعهدات یو آن گونه که مقتضا

کرده  یقرارداد آگاه بود و بدان تبان نينهفته در دل ا رنگياز ن یشرکت، به خوب
 اکارگزاران شرکت ب. ها دام نهاده بود خان یبار شرکت برا نيدر هرصورت ا. دبو

 یشان گرفته و رو قرار دادن سهام قهيکه با وث يیها وام هيتسو یها برا فشار به خان
 یبرا ديبا ندهيشان در آ سود سهام یکرده بود که تمام دياند، تاک هم انباشته کرده

بازگشتند، باز هم  رانيکه به ا يیها خان. فته شودها در نظر گر وام نيبازپرداخت ا
، شرکت سود سهام ١٩٢٨ هيو اول ژانو دنديورز تنابشان اج سهام یاز واگذار

از  یپول گريامضاکننده، د یها ها را به بازپرداخت وام اختصاص داد و خان خان
ت به شرک. عمل کنند شاوندانشانيسود سهام نداشتند تا به تعهداتشان در برابر خو

 )۴٢(.بود يیوضوح آماده نبرد نها
 

 ها خان اختالف ديتشد
 

طرف دولت  کياز . آمد یها فشار م از همه طرف به خان ١٩٢٨سال  یحوال
خشم و رنجش  گريو از طرف د ديپسند یها با شرکت را آشکارا نم ارتباط خان

از  یبازپرداخت کوه. شد یابراز م تر پرده یو ب گرفت یم یکوچک فزون یها خان
 نيو ا شد یکم ناممکن م امضاکننده آن را ساخته بودند، کم یها که خان یبدهکار
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بهره و بازپرداخت وام  ديتر شد که معلوم گرد تر و خطرناک بزرگ یوقت یگرفتار
از  ديکرده بودند، با افتيامضاکننده در یها که همه آن را خان ١٩٢۶سال  یسر

راز را  نينگه داشتن ا یامر، مخف نيا .بازپرداخت شود یعموم یها يیمحل دارا
امضاکننده در برابر  یها خان تيسکوت و رضا حال،در هر . ساخت یناممکن م

استرداد  یبرا ندهيسود سهام در آ یبود که تمام ١٩٢۶شرط مربوط به وام سال  نيا
 نيکه درباره ا یکوچک یها با خان يیارويرو رايوام پرداخت شود، ز یعموم
بودند،  دهيد یصدمات بد ماتيتصم نينشده اما از ا ینها مشورتبا آ ماتيتصم

 .نمود یرميناپذ جتنابا
 

شوند که طبق  ١٩٢۶کردند باز هم منکر وام  یکننده در ابتدا سع امضا یها خان
کار را نکرده  نيو ا کردند یم عيتوز شان ليا یاعضا نيآن را ب ديتعهداتشان با

به آنها  یجار رکت از پرداخت سود سهام سالآنها فقط ابراز کردند که ش. بودند
سهم  ١٠١١٠ یرا مجبور واگذار) دهامضا کنن یها خان(تا آنها  کند یم یخوددار

 )۴٣(.شرکت کند ندگانيمانده به نما یباق
به . ساخت ینبود، اما اصل مطلب را روشن م قتيها همه حق خان حاتيتوض اگرچه

شان معقول  سهام یننده درباره واگذارامضاک یها گفته کارگزاران شرکت اگر خان
نظر خواهند  صرف ١٩٢۶عمل کنند، ازموضوع استرداد وام سال  یو منطق

 )۴۴(.کرد
 

 یبزرگ اختالفات یها با خان اناتياز جر یکوچک که بر سر شمار یها خان
 شدند، یتر م داشتند، روزبه روزاز معامالت چهار خان امضاکننده با شرکت، نگران

 .دانستند یرابه ضرر خود مزيازمعامالت آنها داشتندوهمه چ یالعات کماط ژهيبه و
از لندن در سال  دشانيمدت بازد یط هکه چهار خان امضاکنند دانستند یآنها م )۴۵(

به  یحت ايبا آنها مشورت کنند  نکهياند، بدون ا پول قرض کرده یادي، مقدار ز١٩٢۶
بودند و به چهار خان  شان تيوضعآنها نگران  قتيدر حق )۴۶(.آنان اطالع دهند

کردند اگر  ديتهد یبگذارند، حت ريتا بلکه برآنها تاث آوردند یامضاکننده فشار م
با شاه در  مايمساله را مستق اي کشانند یشان فراهم نشود، آنها را به دادگاه م تيرضا

 )۴٧(.گذارند یم انيم
مجاهد، ريامکوچک؛ سردارظفر،  یها ، هفت تن ازخان١٩٢٨ هيفور ٢٧ در

 ار،يو عبدالرضا بخت اريبخت اصغر یالسلطنه، عل سردار اقبال، سردار فاتح، شهاب
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اظهار داشتند که دو ماه از موعد پرداخت  )۴٨(شرکت یبرا یا در نامه
اند و  نکرده افتيدر یزيگذشته است، اما آنها هنوز چ شان ینفت یازهاياالمت حق
رو  نياز ا. اند به گردن شرکت انداخته در پرداخت را ريتاخ نيبزرگ ا یها خان

را از چهار  شان یتيو نارضا شدند یم ايازشرکت جو مايرا مستق ريتاخ نيآنها علت ا
فرصت مکررا  نيکوچک در ا یها خان. کردند یخود به شرکت ابراز م ندهينما

، )١٩٢٢( یوام قبل طيبا شرکت و طبق شرا ردادشانکه طبق قرا کردند یاعالم م
هزار ٢٧(شرکت شده است  ندگانياکنون به نام نما که هم يیسهام، چه آنها یتمام
 عهيبه عنوان ود ديبا) هزار سهم ده(ها تعلق دارد  که هنوزبه خان یو چه سهام) سهم

 ندهينما چهارگرفتن وام توسط  ايسهام  یشود وهرگونه واگذار ینزد شرکت نگهدار
صورت )کوچک یها خان( با اطالع آنان  ديسهام، با نيبهره ا ايسهام  نيبه واسطه ا

خواهد  اعتبار یسهام ب یصورت، هرگونه واگذار نيا ريبه گفته آنها در غ. رديگ
 )۴٩(.بود

. بود دهيرس یها به نقطه عطف طرز برخورد کارگزاران شرکت نسبت به خان اکنون
امضاکننده و به خصوص سردار اسعد بر سر موضوع  یها آنها از دست خان

دردسر ساز و  یآنها را عناصر شياز پ شيبودند و ب یعصبان اريسهام بس یواگذار
شان  سر راه روابط رب یرضروريغ یو وجود آنها را گرفتار دنديد یم مصرف یب

شرکت، با  یاريکارشناس امور بخت انگ،ي سيدکتر مور. دانستند یم رانيبا دولت ا
ن است مورد توجه شاه بزرگ و کوچک ممک یها خان نيجنجال ب نکهياطالع از ا

 یعاقالنه است که حداقل برا ايمن در عجبم آ«مطلب که  نيبا ذکر ا رد،يقرار بگ
دولت  قيشان را از طر تا مشکالت مياجازه ده کنندهچهار امضا نيبار به ا کي
کارگزاران  )۵٠(.کارگزاران شرکت برد انيموضوع را به م نيا .»حل کنند رانيا

انجام  یها اقدامات مشخص خان هيکه دولت قصد دارد عل شرکت اکنون مطمئن بودند
 انگيخطاب به  سيو انگل رانيشرکت نفت ا سييمارس، جکز، ر ١٧در . دهد

کردن  تيما با حما دهيبه عق. نخواهد افتاد ريبه تاخ یليخ« یاقدام نيچن هنوشت ک
 زيچ اي ميآور یبه دست نم یزيآنان چ یها نيدر مورد سهام و زم یها و حت از خان

خاطر دولت  تيکار ما تنها رضا نيبا ا قتيو در حق ميآور یبه دست م یکم یليخ
ما فقط  ران،يمثل ا یدر کشور. ميانداز ینسبت به خود را به مخاطره م رانيا
ما  یها برا در مورد خان روزيو آنچه د ميو زمانه حرکت کن طيبا شرا ميتوان یم

 )۵١(».است نيچ یورد دولت مرکزاالجرا بود، امروز در م و الزم یضرور
 یوارده از سو ديشد یهر صورت، چهار خان امضاکننده تحت فشارها در
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سردار اسعد، موضوع  کيآنها با تحر. کوچک، دست به حمله متقابل زدند یها خان
شرکت با اطالع و موافقت  ندگانيشان به نما سهام گرو گذاشته ٢٧٢١٠ یواگذار

به  شان مانده یسهم باق ١٠١١٠ یازواگذار اريبس تيقاطعآنها را انکار کردند و با 
سردار اسعد و  یسپس در مالقات خصوص ) ۵٢(.کردند یچيشرکت سرپ ندگانينما

رد و بدل شد و سپس جکز عمال به  شان نيب يیدهايجکز ابتدا اتهامات متقابل و تهد
 .داد ماتوميها اولت خان
چهار خان » دشوار اريبس تيموقع« حيجلسه ابتدا سردار اسعد، ضمن تشر نيا در

بودند با استناد به  افتهي شان ليا یاعضا گريد یامضاکننده که خود را رو در رو
اما جکز بدون تعارف  )۵٣(ها از او کمک خواست، روابط گذشته شرکت با خان

وام  قهيسهم، ابتدا به عنوان وث ٢٧٢١٠موضع شرکت را دوباره تکرار کرد که 
شرکت  ندگانيها داده بود، به نما که شرکت به خان ١٩٢٢ل سا یا رهيل ٨۴٠٠٠

سهم  ١٠١١٠کرد که شرکت خواهان انتقال  ديجکز دوباره تاک. واگذار شده است
بلکه قصد دارد از  ست،ين یکنون یها وام یبرا گريد قهيوث کيمانده به عنوان  یباق

بر ارث  اتيلانحصار وراثت و پرداخت ما یگواه ارائهها در برابر ضرورت  خان
 نيجکز همچن. امضاکننده محافظت کند یها از خان کيبه دنبال مرگ هر  یسيانگل

 یو. کرد یادآوريسهام را به سردار اسعد  یبر واگذار یها در لندن مبن قول خان
شده  شنهاديسهام، آنگونه که پ یبا واگذار«ها  که خان یکرد در صورت شنهاديسپس پ

را به  یجار ممکن است قبول کند که سود سهام سال زي، شرکت ن»بود، موافقت کنند
اش را  رد کرد و خواسته درنگ یرا ب شنهايپ نيسردار اسعد، ا. طور کامل بپردازد

تکرار کرد که شرکت سود سهام را به طور کامل بپردازد و موضوع  یبه آسان
 کي«را  شنهاديپ نيجکز ا. کند شتريب یها یسهام را موکول به بررس یواگذار

کرد که اگرچه شرکت تنها  ديآورد و در پرده سردار اسعد را تهد» جوک به حساب
 نياست، اما با ا رفتهيپذ یاريچهار خان را در ارتباط با امور بخت نيا تيمسوول

به حساب  یلخانيا یو حاج یلخانيا یها دار خانواده چهار خان را امانت نيوجود ا
درک کند که  ديبه سردار اسعد گفت با یآور رتيح ريبار با تزو نيجکز ا. آورد یم

نخواهد بود که چهار خان امضا کننده به وضوح  یا لهيو ح بيدست فر هم«شرکت 
 )۵۴(».کنند یاعمال م شان یها بر خانواده

 نيب یگريها با جلسه پرتنش د اماجر و بحث افت،ي انيپا جهيبدون نت داريد نيا
از  یکپ کيبار جکز  نيا. افتيدامه امضاکننده ا یها کارگزاران شرکت و خان

 هيچهار خان را ته یبانک متضمن امضا ندگانيسهام به نما یاصل قرارداد واگذار
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 ندانست و خود او تعهد یدائمرا  یواگذار نيکرد، اما سردارجنگ در پاسخ، ا
شان  بشود، سهام هيها تسو خان یها یبده یوقت نکهيبرا یاز بانک گرفت مبن یا نامه

ها مکرر از آن استفاده  بود که خان یاستدالل نيا قتيدر حق. آنها پس خواهد دادرا به 
از  یها و آگاه خان تياز ماه یناش نانهيبدب یکرده بودند و جکز با نگاه

ابراز  ستند،يقادر به نجات خودشان هم ن یها حت خان دانست یکه م شان یها سهيدس
سپس . ها بدهد ول و تعهد به خانبا همان ق یگريکرد که شرکت حاضر است نامه د

 یوقت. سهام از دهان جکز در رفت یشرکت نسبت به واگذار تيحساس یاصل ليدل
شان هستند، جکز  ها مکررا خواستار بازگرداندن سهام سردار اسعد گفت که خان

ها عمل کرده  در جهت منافع خان یوجه نيپاسخ داد که شرکت تاکنون به بهتر
 کيها تاکنون آن سهام را با  داده شده بود، خان ليها تحو خان است، اما اگر سهام به

ارائه داد؛ از  یا دهيفا یب یشنهادهايسردار اسعد پ. طرف سوم معامله کرده بودند
نخواهد  نفع یرا به افراد ذ ١٩٢۶شرکت، وام  یها قبول خواسته ونبد نکهيجمله ا

 )۵۵(.د کردرا ر شنهاداتيپ نيا یتمام درنگ یب زياما جکز ن. داد
 

کردند ثابت  یگرفتند و سع شيدر پ یريامضاکنندگان روش دگ گرياسعد و د سردار
 جهيدر نت. شود یآنها محسوب م یشخص يیدارا قتيسهام در حق نيکنند که ا

همانند  شد، یم یبزرگ دچار دگرگون یها ها، اوضاع خان سال نيا عيتحوالت سر
و  افتنديجذاب  اريبسمطلق را  یوصخص يیمفهوم دارا زيها ن رجال، خان گريد

تا نسبت به  دنديکوش یم شياز پ شيبزرگ ب یها ؛ خان١٩٢٠اواخر دهه 
 یادعا ،یو سهام نفت نيکه تا آن زمان مشترک بود، به خصوص زم يیها يیدارا
شرکت قرار داده  اريرا در اخت ها نيبزرگ چنان زم یها خان. کنند یشخص تيمالک

آنها بوده است، اما سهام  یشخص يیدارا مسلمبه طور  ها نيزم نيا ايبودند که گو
 یاعضا یاز طرف تمام یندگيبا شرکت به نما شان هيآنها، طبق قرارداد اول ینفت

شرکت قرار داده  اريدر اخت عهيبه عنوان ود یلخانيا یو حاج یلخانيا یها خانواده
 شتريتوافق ب نيبق ااگرچه ط. داشتند اريدر اخت یکوچک مدارک یها خان  شده بود و

 شدند، یاز نفت محروم م یناش یاز درآمدها یاز هرگونه سهم ونيکنفدراس یاعضا
. کرد یم نيکوچک را تضم یها قرارداد مشخصا سود خان نيکه ا ستين یاما شک

 تيمالک یادعا زيسهام ن نيامضاکننده، در مورد ا یها خان ١٩٢٨به هر حال، در 
و جدل با جکز بر سر سود  ثبح نياسعد، حسردار . کردند یو خصوص یشخص

به چهارخان امضاکننده تعلق دارد  قتيسهام در حق نيها، ادعا کرد که ا سهام و وام
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در  یپرداخت شده صرفا توجهات ليا یاعضا گريکه سابقا به د یو هرگونه وجه
که جکز با ارائه مدرک و سند  یهنگام. جهت حفظ منافع آنها در شرکت بوده است

 یبا سردار اسعد پرداخت، و يیارويبه رو عهيبه عنوان ود سهام یبر نگهدار یمبن
 یعني ،یلخانيامضاکننده ا گريکه او و د رفتيکرد و پذ ینينش عقب شياز ادعا

کرد که امضاکنندگان  ديبودند، اما تاک شان شاوندانيخو ندهيالسلطنه، نما صمصام
درصد ۵٠که  ندباور نيبر ا سردار جنگ و سردار محتشم، یعني ،یلخانيا یحاج
 شان یها است و برادران و برادرزاده شان یشخص يیشان از کل سهام، دارا سهم
 یقانون تياز وضع ديجد ريتعب نياما در هرحال، شرکت ا )۵۶(.از آن ندارند یسهم

 .و به طور مصمم رد کرد تيسهام را با جد
بر  یامضاکننده مبن یاه خان ديبا تهد ديکه شرکت با دهيرس جهينت نيبه ا جکز

 انگيدکتر  یبرا یو. شان کند سهام یآنها را مجبور به واگذار ،یو تبان یبکاريفر
 ستيها به نفع ما ن هم رفته از لحاظ خان یامور رو یکنون تيوضع«: نوشت نيچن

که  يیدر جا م،يکه هم دست توطئه آنها باش ميو به نظر من اگر به خود اجازه ده
 نکه،يا یعني نيا م،يبشناس تيامضاکننده را به رسم یها خان ميتوان یما فقط م

حرکت  ینازک اريبس خي یرو مياست که ما دار نيگفت ا توان یکه م یزيچ نيکمتر
 نيشاه به ا یو اگر پا گردد یهمه آشکار م یزود موضوع برا اي ريد. ميکن یم

است که  نيا ديآ یکه به سر ما م یزيدر آن صورت حداقل چ... شود ندهمساله کشا
که آنها بر سر  یفيکث یاز چهار خان امضاکننده، در باز تيتنها به خاطر حما

را  یجکز طرح )۵٧(».شد ميشان اعمال کردند، مورد انتقاد واقع خواه برادران
که قصد  نوشت یو. السکوت بود به مثابه حق قتيشرح داد که در حق انگي یبرا

بر طبق  قايشان دق که سود سهام ديوچک بگوک یها خان گريدارد به سردار ظفر و د
بر انتقال  یامضاکننده پرداخت شده است و خواسته شرکت مبن یها خان یها خواسته

بر  اتيها در برابر مال حدود ده هزار سهم صرفا به منظور حفاظت از سود خان
 رايندارد، ز یارزش چيشرکت ه یسهام برا یذاراست و اال خود واگ سيارث انگل

 .گرفته است اريدر اخت قهيوث یبه اندازه کاف نياز ا شيپ شرکت
ها  اگر خان «داشت که انيب انگيبه  اش  انهيپا دهيهر حال، جکز در اظهار عق در

 یافشاساز زين یبودن از خود نشان دهند، و یمعقول و منطق یبرا یتالش نيکمتر
 )۵٨(».خواهد انداخت قياقدامات آنها را به تعو
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 در قمار با شاه ها یاريبخت باخت
  

سهامشان به  یواگذار یبرا یاريبخت یها به خان سيو انگل رانيشرکت نفت افشار
خود را  تيکه سردار ظفر شکا ديرس يیو کار به جا افتي شيافزا يیشرکت تا جا

کوچک  یها خان تيبا طرح شکا. کوچک به شاه مطرح کرد یها از طرف خان
نه تنها  نفع، یذ یها ردن سود سهام از خاننک افتيبه شاه درباره در یاريبخت
 یها یدرآمد، بلکه بده یبه تملک کامل حکومت مرکز یاريبخت یها نيزم

 افتيدر قيکسب ثروت از طر یباز انيآور سردار اسعد باعث شد در م سرسام
. سقوطش را به نفع انگلستان فراهم کند نهيزم س،يانگل رانيسهام نفت شرکت ا
هنوز سود  نفع یذ یها ، خان١٩٢٨ سال ها فات شرکت و خانورود شاه به اختال

را که  یديکوچک تهد یها از خان یکيسرانجام . نکرده بودند افتيشان را در سهام
برداشت و آن تقاضا  یقدم خطرناک دانهيکرد و ناام یعنوان شده بود، عمل تر شيپ

 تيفر با شکاسردار ظ. موضوع بود نيموضع گرفتن در مورد ا یکردن از شاه برا
 غياز آنها در گرفته، یها تعلق م را که به خان یبه شاه گفت که شرکت سود سهام

 یتاش، دستور داد که موضوع را بررس موريدربارش، ت ريداشته است و شاه به وز
و  رانيدولت ا نيمصادف شد با گشوده شدن باب مذاکرات ب قايرخداد دق نيا )۵٩(.کند

 افتيتاش فرصت  موريت. ازيامت ديبر سر مفاد جدشرکت در لندن  یدفتر مرکز
ها با  را از کارگزاران شرکت در آبادان در مورد روابط خان حياطالعات صح

 )۶٠(.به دست آورد شان یو مستمر شان یها یبدهکار شان، یها يیشرکت، دارا
شرکت در لندن اعتراف کرد که  یبه دفتر مرکز یا جکز، با فرستادن نامه اگرچه
کامال  ستيبا یم »یعيطور طب به«ت شرکت با چهار خان امضاکننده معامال

 يیپاسخگو» و اوضاع طيکه شرا کرد یفکر م«وجود،  نياما با ا ماند، یمحرمانه م
اش بر  خواسته ليتحم یبرا یو )۶١(.سازد یم یتاش را ضرور مورياو به سواالت ت

تاش گفت که  موريبه ت رجک. نکرد ديامضا کننده، در بد جلوه دادن آنها ترد یها خان
از آن را به  یسهم چياند، اما ه کرده افتيرا در ١٩٢۶امضاکننده وام  یها خان
گرو  قه،يعنوان وث ها سهام آنها را به که خان یشاوندانياند؛ خو نداده شان شاوندانيخو

اند که سود سهام  به دست آوردن پول، توافق کرده یها برا خان نيو همچن اند هگذاشت
 نيبا ا مورتاشيت. صرف کنند شانيها یاستهالک بده یرا برا شان شاوندانيخو

نسبت به سهام ندارند و واضح  یها حق او خان دهياطالعات اظهار داشت که به عق
 کيتاش، با وجود معاشرت نزد موريت. بماند یدر دست آنها باق دياست که سهام نبا
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 گريآنها د ندهيسه سال آ ايدت دو با سردار اسعد، افزود که در م یو شخص یاسيس
 قيها از طر حل اختالفات خان رسد یبه نظر م ،یبه گفته و. نخواهند داشت یسهام

حل اختالف به  یآنها را برا ديبا ايو  ستين ريپذ دوستانه امکان یها  یگريانجيم
خود  یبده یاند، باق کرده افتيکه پول در يیدستور بدهد آنها ديشاه با ايکشاند  اهدادگ

 )۶٢(.را بپردازند
اواسط اوت سال . کننده بود ديامضاکنندگان ناام گريسردار اسعد و د تيوضع

شرکت  ندگانيسهام به نما یجز موافقت با واگذار یکه راه افتندي، آنها در١٩٢٨
 استيس درنگ یبود، ب دهيشرکت که اکنون به هدف دور ودرازش رس. ندارند

 ازياالمت حق یبده یتمام. ترها ساخ فشرد، یم یااسترداد وام راکه سابقا برآن پ
امضاکننده در  یها از خان تيحما یعنيخود  نيشيپ استيرا پرداخت و به س شيها

بازگشت  نياما در هر حال ا. آورد یآنان، رو یها یو کارشکن شانيها مقابل خانواده
 .و هم زودگذر بود بندهيآشکارا هم فر

شدن به  کيدر حال نزد یکه حکومت مرکز مطلع شدند یشرکت وقت کارگزاران
به . شدند بيها ترغ از رو بردن خان یبرا شان ميدر تصم شترياست، ب یاريبخت ليا

 یاقدامات اساس یسر کي، حکومت به ١٩٢۶-٧در  ديدنبال استقرار سلسله جد
 )۶٣(.را به اجرا گذاشت یاريبس یقانون یو اقتصاد یدست زد و اصالحات اجتماع

ها و هم  هم خان نکهينخست ا. افتنديخود را از سه جهت مورد تهاجم  اه یاريبخت
از  یاحتمال ديبر سرکوب هرگونه تهد یمبن م،يرژ ميتصم ريتحت تاث دايشد ريعشا

را خلع  ريداشت عشا ميتصم نيعالوه بر ا ميرژ. قرار گرفتند یاتيليجانب رهبران ا
بر ثبت سند  یمبن ١٩٢٨ه سال مصوب نکه،يدوم ا. دهد سکانسالح کرده، آنها را ا

امالک که در ابتدا مورد استقبال  یقيصاحبان حق نييو تع یملک یها يیدارا تيمالک
در  دانستند، یخود م یمناسب برا یبزرگ قرار گرفته بود و آن را فرصت یها خان

 تيبا مالک رتباطدر ا يیها شد و جنجال ليآنان تبد یبرا یو خطر ديعمل، به تهد
از تملک  یشد که از جمله آن مجادله بر سر حقوق معمول و هوادار شروع نيزم

آن را برعهده  یبود که خود شاه رهبر ميعظ يیها يیربا نيتام و شروع زم یقانون
را با  یدربار، باب مذاکرات ريتاش، وز موريسرانجام در همان سال، ت. داشت

بود که  یديجد اتازيمذاکرات بر سر امت نيا. گشود سيو انگل رانيشرکت نفت ا
 یها خان یبرا یازيامت چيمذاکرات ه نيدر ا. داد یتر نشان م رامنصفانه رانيمنافع ا

توجه دولت را  یاريبخت یگونه که سهام نفت همان. در نظر گرفته نشده بود یاريبخت
جلب  خودرا به  ديتوجه شاه جد زيبه شرکت ن ها نيبه خود جلب کرد، فروش زم



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٦                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

همه ساله  بايها تقر که خان يیها نيزم تيبر سر حق مالک شهيهم رانيدولت ا. کرد
دولت شد و آن  یفشارها مي، تسل١٩٢۶در سال . بحث داشت فروختند، یبه شرکت م

 یداريخر یها نيزم یرا لغو کرد که طبق آن تمام ها یاريشان با بخت بند از قرارداد
دولت، . شد یها پس داده م خانبه  ديبا از،يامت انيپس از پا ت،يها، در نها شده از خان
به دولت تعلق  زين تر شيبود که پ یخواهان حق ،یدارس ازنامهيامت١۵طبق ماده 

 یموردنظر ناراض یها نيها بر زم خان تيداشت و از طرح آشکار موضوع مالک
 .بود
 ايفرض کرد  ینظر یموضوع توان یم شتريرا ب نيمربوط به بازگرداندن زم بند

در هر حال، خود موضوع فروش . دور دانست ندهيقط مربوط به آآن را ف تيدر نها
مورد بحث را  یها نيها زم اگرچه خان. بود یو جد یفور یا مساله ها، نيزم

به  نيزم یقيحال مالک حق نيکرده بود، اما با ا یداريفروخته و شرکت آن را خر
در مراتع  واقع یها نيزم تيمشخص نبود و دولت همواره اساسا به مالک وجه چيه

 یها مدع فروش به شرکت قرار داشته و خان انيکه در جر یاريبخت یزمستان
 قيکرد از طر یکه دولت سع یهنگام )۶۴(.آنها بودند، اعتراض داشت تيمالک

که قانون ثبت  یو به خصوص وقت سازدرا مشخص  تيحقوق مالک ن،يوضع قوان
مشاجرات به اوج خود  نيکرد، ا بيتصو ١٩٢٨را به سال  تيو سند مالک يیدارا
مبهم و  شان یقيحق تيکه مالک يیها نيزم تيبر حق مالک یها مبن خان یادعا. ديرس

 ن،ينسبت به تصاحب زم اش یفتگياو که ش. ختيبود، شاه را برانگ ديمورد ترد
در مارس )۶۵(. کرد ها نيزم نيبه ا یانداز ش شده بود، شروع به دستياز پ شتريب

موضوع با  نيدرباره ا یبنا به درخواست شاه، مباحثات مورتاشي، ت١٩٢٨سال 
 ديبا یاريبخت نيبا صراحت به جکز گفت که قرارداد زم یو. شرکت به راه انداخت

است و  رانيمتعلق به دولت ا ها نيزم نيا رايتکه و پاره شده، دور انداخته شود، ز
به  نيکه از ا به جکز اطالع داد یو. مراتع به دولت تعلق دارد یتمام قتيدر حق

 چيشرکت ه )۶۶(.فقط با دولت مذاکره کند ديبا نيزم یداريخر یبعد، شرکت برا
هم خوشحال بود که از شر کلنجار رفتن  یلينکرد و در واقع خ هيقض نيبا ا یمخالفت
فرماندار  ١٩٣٠ژوئن  ١۴در . شود ین مساله، خالص ميها حداقل بر سر ا با خان

به  نيدولت، از ا ميرکت اطالع داد که طبق تصمبه ش یا نامه یکل خوزستان ط
انجام  رانيبا دولت ا مايمستق ديبا ن،يمذاکرات شرکت درباره تملک زم یبعد، تمام

 زيبه بعد ن خياز آن تار. یاتيليا یروسا گريد اي یگيب ليو ا یلخانيشود و نه با ا
 .دولت انجام داد قيرا فقط از طر نيزم ديمعامالت خر یشرکت تمام
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 ژهيدولت و به و اراتيو مشخص شدن حقوق و اخت یعموم راتييتغ نيمتن ا رد
 یاريبخت ليکردن در اختالفات ا مداخله یپس از درخواست سردار ظفر از شاه برا

ارتباط  قيدق تيعالقه دولت نسبت به دانستن ماه شان، یبر سر سود سهام نفت
 .افتي شيبا شرکت افزا ها یاريبخت
از  مايمستق ،يیدارا ريوز رزا،يم روزيخان از طرف ف یسيع ،١٩٢٩آغاز سال  در

سود  زانيها چه تعداد سهام در شرکت دارند؟ ساالنه چه م خان: شرکت سوال کرد
گرو  یخيو از چه تار یچه مبلغ یسهام در ازا نيا شود؟ یسهام به آنها پرداخت م

چه مبالغ از گرو شرکت،  شان خارج ساختن سهام یها برا گذاشته شده و خان
 نيها پرداخت کرده است؟ اگرچه ا به خان رهيو غ ینگهبان یرا برا یگريد

سواالت  نياما شرکت به طور کامل به ا شد، یمحرمانه نگاه داشته م دياطالعات با
و  ینگهبان یها العمل ، حق١٩١٣پاسخ داد و تعداد سهام، سود ساالنه سهام از سال 

 )۶٧(.کرد ارائه یبه و یهرسترا در ف ها یبده
بزرگ برآمده بود، اما  یها از خان تيدرصدد حما گريبار د کيشرکت  اگرچه
هنگام توافق . بود یامضاکننده رو به فروپاش یها خان گريسردار اسعد و د تيموقع

مشکالت ) امضاکننده یها خان(آنها  یاز سهام شخص ١٩٢۶بر سر کسر بهره وام 
 یها یشده اوبه خصوص بده نبارتل یها یدهب. سردار اسعد تازه آغاز شده بود یمال
 یازهاياالمت اگرچه شرکت حق. شده بود یهنگفت ارياز قمار اکنون مبالغ بس یناش

ها و استهالک، پرداخت کرده بود، اما باز هم سردار  را پس ازکسر بهره وام ١٩٢٨
. ديآخود بر ليا یپول نداشت تا از پس تعهداتش نسبت به اعضا یاسعد به اندازه کاف

سود سهامش را  ١٩٢٩ هيسردار اسعد در ژانو. بدتر هم شد یحت یسال بعد وضع
 یها یبود، پس از کسر بده ها یاريبخت ازياالمت حق رهيل هزار یاز س شيکه ب
داشت و قادر نبود حق  یکم اريکرده بود، اما باز هم پول بس افتيدر اش نيسنگ
وام  کيبا جکز در تهران،  مهياسسر یا پس از مذاکره. را بپردازد شاوندانشيخو

) رهيل ٨۶٢حدود (هزار تومان  بالغ بر پنج رانيا یاز بانک شاهنشاه گريکوچک د
 یها ، سردار اسعد سود سهامش در سال١٩٣٠در ژوئن )۶٨(.داده شد بياو ترت یبرا

امضاکننده از  یها را از بانک مطالبه کرد و در اکتبر، خان ١٩٣٢و  ١٩٣١
سردار اسعد  ديکردند و بنا به تاک رهيهزار ل٢۴ بلغبه م یگريد وام یشرکت تقاضا

 )۶٩(.امضاکننده کامال محرمانه بماند یها شرکت و خان نيب ديوام با نيموضوع ا
 یشخص کشور پس از شاه، برا نيدربار و قدرتمندتر ريوز مورتاش،يت یها تالش

وام از  نيا ايآ ديپرس مورتاشيشرکت از ت. موثر بود اريوام، بس نيدست و پاکردن ا
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وام ابراز  نينسبت به پرداخت ا مورتاشيت. ريخ ايکامل دولت برخوردار است  دييتا
 دهيهم عق نفع ینشدن افراد ذ مورد مطلع رکرد و افزود که با سرداراسعد د ليتما

امضاکننده  یها از خان تيبود ضمن حما ليشرکت ماگريبار د کياکنون  )٧٠(.است
شرکت . شان به دادگاه کشانده نشود و دوستانه حل شود که مسائل به آنها کمک کند

 صونم گريد نفع یافراد ذ یدربار، از انتقادات احتمالريمعتقد بود با استعالم از وز
 یاز محل سهم شخص ديوام با نيوام موافقت شد و بازپرداخت ا نيبا ا. خواهدماند

اما سردار اسعد در مقابل  شد، یم نيکننده، از سود ساالنه سهام تام امضا یها خان
  )٧١(.کرد بيرا به شدت تکذ یوام نيچن یاش اعطا خانواده

  

  یسيانگل شرکت سهام بر یجهان اقتصاد رکود ريتاث
  

در آن سال . شد یبحران یسردار اسعد به طور ناگهان یمشکالت مال١٩٣١سال  در
 زيشرکت ن نفت، سود سهام یو نزول نرخ جهان یرکود اقتصاد جهان جهيدر نت

. شد جاديها ا سهم خان یازهاياالمت در حق یريگ کاهش چشم جهيو در نت افتيکاهش 
سردار اسعد  یکه برا یزي، پس از کسورات الزم، همه آن چ١٩٣٢در آغاز سال 

او  یمال تيبود و وضع رهياز هزار ل شيب یبه عنوان سود سهامش مانده بود، کم
دوباره دردسرساز شده  زيکوچک ن یها خان نيعالوه بر ا. شده بود کننده وسيما

 د،يرس یم رهيهزار ل٣۶از  شيبود و به ب اديز ١٩٣١اگر چه سود سهام سال . بودند
کرده بودند به  افتيکه به عنوان سهمشان در یمشاهده مبالغ باکوچک  یها اما خان

 خواهان ش،يمانند دفعات پ گر،يبار د کيشدند و اکنون  وسيسرخورده و ما یسخت
 یها پرداخت شده به خان یاز شرکت شدند که نشانگر مبالغ واقع یحساب صورت

 کرد، یم تيحما هامضاکنند یها درهرحال، شرکت که هنوزاز خان. کننده باشد امضا
کوچک را به  یها و خان رفتيرا نپذ یصورت حساب نيکردن چن ايمه گريبار د

 )٧٢(.بزرگانشان ارجاع داد
از شرکت ) رهيل۵۵۵حدود ( یاليهزارر گرفتن وام پنجاه یاسعد دوباره برا سردار
حاضر  یکه بانک شاهنشاه یآورد و موافقت شد به شرط یوگو با جکز رو به گفت

. کند نيتام هزار لایر را تا مبلغ پنجاه یوام قهيوث زيبه دادن مساعده شود، شرکت ن
دوباره با  ست،يحالل مشکالت او ن مبلغ نيا ديفهم یبه هر حال، سردار اسعد وقت

) رهيل١٣٣٣حدود ( هزارلایر١٢٠به مبلغ  یوام یوگو شد تا برا جکز وارد گفت
 یمال تيوضع رايز رفت،يمطلب را نپذ نيبار شرکت ا نيا. بگذارد قهينزد بانک وث



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٩                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

شده  ديبود که شرکت از بازپرداخت آن پول ناام دکنندهيناام یسردار اسعد به قدر
 )٧٣(.بود

 
بر به دادگاه کشاندن موضوع، موجب  یمبن دشانيا تکرار تهدب نفع یذ یها خان

درخواست مجدد کمک به سراغ  یبرا ديتهد نيشدند که سردار اسعد از ترس ا
شخصا نزد کارگزاران شرکت رفت تا نقشه  مورتاشيت )٧۴(.ودبر مورتاشيت

تحت  یبرامناسب  یليبا به کار گرفتن دال یو )٧۵(.اش را به آنها بقبوالند لوحانه ساده
 یکنون تيدرباره وضع یسوال کل کيقرار دادن کارگزاران شرکت، نخست  ريتاث

گفت که دردسر  یو. امضاکننده و به خصوص سردار اسعد مطرح کرد یها خان
 یا رهيل هزار یس  آنها از آنجا شروع شد که اسرار مگو را برمال کردند، ازجمله وام

هزار ٢۴بازپرداخت وام  اينهان سازند آن را پ کردند یها تالش م که سال ١٩٢۶
 یها کرد که خان ديتاک مورتاشيت. شان ليمربوط به ا یها از حساب ١٩٣٢ یا رهيل
که هم  یکار نياند و خاطرنشان ساخت که بهتر دوباره به شدت بدگمان شده نفع یذ

 ناز متوسل شد یريامضاکننده و هم به نفع شرکت است، جلوگ یها به نفع خان
امضاکننده را  یها خان یحل برا تنها راه یو. باشد یبه دادگاه م نفع یذ یها خان

وام معوقه  هيبه منظور تسو رهيبه مبلغ شصت هزار ل گريوام د کيفراهم آوردن 
دانست تا پس  ١٩٣٢سال  یا رهيل ١٩٢٠٠و وام معوقه  ١٩٢۶سال  یا رهيهزار ل ده

با  ديبا ديوام جد. پرداخت شود نفع یذ یها خان بهوام  مانده یها، باق وام نيا هياز تسو
 یها خان. در سال باشد رهيهزار ل پنج زانيآن تا م رکرديدرصد و د۵بهره 

به  دارند یم افتيکه اکنون در یا رهيل٣٠٨٠٠کنند که  دييتا ديبا نفع یامضاکننده ذ
 اکنوناست که  هياول یها سهمشان در وام يیو پرداخت کامل و نها هيمنظور تسو

 رند،يرا بپذ مورتاشيکرد که طرح ت هيجکز از تهران به لندن توص. شود یان مجبر
معامالتشان در دادگاه  یو افشا یاز دو مساله واهمه داشت؛ نخست آشکارساز رايز

 تيخراب شدن موقع جهيکنترلشان بر سهام و در نت یو سپس از دست دادن احتمال
در : خاطرنشان کرد یو. بودندو ملتمس  عيکه اکنون مط یا امضاکننده یها خان

عملکردش را در  یرانيدادگاه ا کيحال که شرکت ممکن است بتواند در  نيع
از شرکت  ادياز انتقادات ز تواند یکار نم نيکند، اما با ا هيها توج وام نيا یاعطا
 نيتضم یبرا یکار چيکه چرا شرکت، طبق مقررات، ه یکند؛ انتقادات یريجلوگ

قادر نخواهد  گريدر هر حال، مطمئنا شرکت د. انجام نداده است نفع یذ دسود افرا
را به چهارخان امضا کننده منحصر کند و چه بسا دادگاه حکم  نفع یبود سود افراد ذ
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جکز متذکر شد که اکنون . شود ميتقس یقيحق نفع یافراد ذ نيسهام ب نيا ديدهد که با
کرد به نظر  ديکند و تاک یداريخر راها  سهم خان ندهياست در آ دواريشرکت ام

بر  یرخ نخواهد داد که کنترل کنون یزيچ چيکه در مورد منافع شرکت ه رسد یم
 نياست که لندن با اغتنام از ادواريام یچهارخان امضاکننده را مختل سازد و و

ما  یشما و هم برا یاست هم برا یرزمانيراکه د یکنون تيوضع«فرصت 
 یها مساله که خان نيدر مورد ا)٧۶(.الح سازدبود، اص تيوضع نيتر نديناخوشا

وام  نيبازپرداخت ا یبرا خواهند یامضاکننده به خصوص سردار اسعد چطور م
تاش و نه شرکت،  مورينه ت ندياش برآ از عهده بهره یحت ايکنند  هيپول ته ديجد
 ليدل بهدرخواست وام سردار اسعد را  تر شيپ زيابراز نکردند و شرکت ن یا دهيعق

نقشه طبق مقررات به اجرا  نيحال، ا نيبا ا. اسفبارش رد کرده بود یمال تيوضع
فراهم شد که با  رهيبه مبلغ شصت هزار ل ديوام جد کي، ١٩٣٣در سال . گذاشته شد

 نفع یافراد ذ نيب ،ینفت یازهاياالمت و حق شد یم هيآن، دو وام محرمانه سابق تسو
  .ديگرد یم عيتوز

 
  زدند رقم را ها یاريبخت رتقد زوال ها یسيانگل

 
 تيبه شکا یدگيرس یدربار رضاخان که از طرف شاه برا ريوز مورتاش،يت

و  رانينکردن سهامشان از شرکت نفت ا افتيکوچک، در خصوص در یها خان
 یخوش انيشده بود، اما پا یدگيمامور رس ،یاريبزرگ بخت یها توسط خان سيانگل

 یبه زندان انفراد داش با سردار اسع ابط دوستانهرو ليخود رقم نزد و به دل یرا برا
به حبس در زندان و کشته شدن  زيسردار اسعد ن ريتقد مورتاش،يبا سقوط ت. افتاد
 انيدر م سيو انگل رانيکه از نفوذ شرکت نفت ا اناتيجر نيا یتمام. شد یمنته
 یاريبخت ليا یرا که برا یا جهيتنها نت انيآغاز شده بود، در پا یاريبخت یها خان

رضاخان و  انيم یبود که در باز یاريبخت یها رقم زد، آغاز افول قدرت خان
 .بازنده کامل محسوب شدند سيو انگل رانيشرکت نفت ا

 ینيب شيپ. و تار شد رهيها ت خان یآسمان برا ١٩٣٣سال  یهر حال، حوال به
ا حفظ کنند، ر شان یسهام نفت تيهمچنان مالک ديآنها با نکهيبر ا یمبن مورتاشيت

 .قرار گرفته بود یجد ديمورد ترد
 ازيآغاز شده بود، با لغو امت ١٩٢٨که از سال  یديجد ینفت ازيبر سر امت مذاکرات

در . شد یالملل نيب یبحران جد کيمنجر به  رانياز جانب دولت ا ١٩٣٢در  یدارس
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و  فتايخاتمه  تيبا موفق ینفت ديازجديکه مذاکرات بر سر امت ١٩٣٣سال  ليآور
 چيه ديدر قرارداد جد. نبود یاريبخت یها خان یبرا يیجا گريقرارداد امضا شد، د

ادوارد . برده نشد هياول یبردار شرکت بهره ايو  یارياز شرکت نفت بخت ینام
طبق «خاطرنشان کرد که  زاده ینرم، به تق یکل بانک، با لحن ريمد نسون،يکيو

 )٧٧(».شد یذکر م ديمساله با نيروال، ا
شوم که سردار  یا واقعه یاز قدرت برکنار شده بود و ط مورتاشيت ن،يب نيا در

محاکمه و  یو. شد ريدستگ یاو بود، به اتهامات مال کيشر یسادگ یاسعد از رو
بازداشت شد و در دادگاه با دو  ١٩٣٣ هيدر ژانو مورتاشيت )٧٨(.مجرم شناخته شد
 یها که شرکت به خان یا رهيهزار ل٢۴در ارتباط با وام  یکي. دياتهام مواجه گرد

 گر،يو اتهام د کرد؛ یمتهم م یرا به سوءاستفاده از بانک مل یداده بود و و یاريبخت
 )٧٩(.مساله بود نيجدا از ا يیرشوه گرفتن در ماجرا

 ديرس یبه نظر م. سردار اسعد بود یوام برا یريگيپ مورتاش،ينخست ت اتهام
 )٨٠(.کسب کند یارز، سود ليتبد انيدر جربا مهارت توانسته بود  مورتاشيت

ها  وام به خان نيا مورتاش،يو تحت توجهات ت ميدخالت مستق جهيکه در نت یهنگام
ظاهرا سردار اسعد  اماقران بود،  ۶٠ نگ،ياسترل رهيهر ل ینرخ رسم شد یداده م

 را در بازار انجام ليتبد نيخواسته بود اجازه دهد ا مورتاشيدر شرف مرگش، از ت
. بزند بينود تا صدقران بفروشد و سودش را به ج نيرا ب رهيدهد تا بتواند هر ل

مساله  نينداشت، اما گفت که درباره ا یرقانونيعمل غ نيا دييبه تا یليتما مورتاشيت
 مورتاشيت یوگو گفت )٨١(.صحبت خواهد کرد یبانک مل یآلمان ريمد الت،ب ندنيبا ل
به  ره،يهزار ل٢۴معادل  یکه طبق آن، بانک مل شد یبالت منجر به قرار ندنيبا ل
در  قهيرا به عنوان وث ها رهيل نيرا مساعده دهد، اما ا رهيشصت قران در هر ل یازا

که  یچهار ماه بعد، زمان. داردها، همچنان در دست خود نگاه  مقابل اضافه برداشت
رار گرفت، ق ريتحت تاث رهيهزار ل٢۴ نيا ليو تبد ديبه نود قران رس ینرخ رسم

هزار قران، ٧٢٠( شد یهزار تومان م٧٢که جمعا  رهيدر هر ل قران یالتفاوت س مابه
 یدر بانک مل مورتاشيبه حساب ت) مبادله یمطابق نرخ رسم رهيهشت هزار ل

معلوم  مورتاشيت یها  به عمل آمده از حساب یها یکه با بررس یلدر حا. گذاشته شد
به حساب سردار ) رهيدو هزار ل(هزار تومان  هبه مبلغ هجد یمبلغ، چک نيشد از ا

 یباق مورتاشيدر حساب ت گريد) رهيهزار ل شش(هزار تومان ۵۴شده و  دهياسعد کش
 یاريبخت یها از خان یمساله اظهار داشت که برخ نيدرباره ا یو. مانده است

ند و ا کرده از او پول قرض ايها  خان نيبا او داشتند و ا یا پرداخت نشده یها حساب
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 هيو در مورد قض رفتياو را نپذ هاتيدادگاه توج. اند در قمار به او باخته اي
اتهام، محکوم  نيمطابق ا یو. او را مقصر شناخت ،یبانک مل قيسوءاستفاده ازطر

سه  زيو ن)٨٢() رهيل۵٨٢۵حدود ( به مبلغ ششصدهزار لایر ینقد مهيبه پرداخت جر
به دو سال زندان  یو ،یريگ درباره رشوهدر اتهام دوم . شد یسال زندان انفراد

 )٨٣(.اتهامات را به طور همزمان بگذراند نيا یمحکوم و مقرر شد هر دو
 یدياشخاص کل نيارائه شد، روابط موجود ب مورتاشيمحاکمه ت یکه ط یمدارک

سردار اسعد و  نيب یوجود، روابط شخص نيبا ا. اطراف شاه را کامال روشن کرد
تالش  سکيبود و سردار اسعد ر شيپ یها مربوط به سال و کينزد مورتاش،يت

بود و  دهيفا یکار ب نيا لبتها. رفتيقطارانش پذ کنار آمدن با شاه را به خاطر هم یبرا
 زياو ن ريدربار به تقد ريکه سقوط وز داند یخود سردار اسعد م ديرس یبه نظر م

جنگ بود،  ريوز ١٩٢٧سردار اسعد که از  ١٩٣٣سال  انيدر پا. گره خورده است
و  ريدستگ یاريبخت یها از خان گريناگهان از قدرت ساقط شد و به همراه چند تن د

 یعاتيسردار اسعد در زندان جان سپرد و شا ١٩٣۴در مارس . شدروانه زندان 
، ١٩۴١شاه از سلطنت در  یريگ بر قتل او به وجود آمد که بعدها پس از کناره یمبن

بودند که در  یکوچک یها خان رشدگانيدستگ شتريب )٨۴( .شد دييموضوع تا نيا
به نسل  یرانگريآنها ضربه و یريشرکت داشتند و دستگ ١٩٢٩شورش سال 

 یبرا یاشک چيه سيوانگل رانيشرکت نفت ا. وارد آورد یاريبخت ليتر ا جوان
شرکت نفت  سييبلکه بر عکس سرجان کدمن، ر فشاند،يسردار اسعد ن یريدستگ

 یسابقش، روش یها پرورده شرکت با دست یبه نشانه دشمن سيو انگل رانيا
تر سرمقاله روزنامه يرا به ت ها یاريبخت یريدستگ انيرا به کار بست و جر یشخص

را تکرار  ها یريرسما اعالم شده دستگ ليهمان دل قايسرمقاله دق. کرد ليتبد مزيتا
» .است رانيا یها لو فئودا) شاه... ( نيب یريآن، درگ یبرا فيتوص نيبهتر«کرد؛ 

  رانهيگ سخت بندد یکه شاه به کار م يیها اگر چه روش«: در سر مقاله آمده بود
که شاه  یبه اصالحات ديمردم با. است هيتوج قابل شيامدهايبه پ جهاست، اما با تو

قدرتمند و  رانيا کيوجود . به نفع کشور مطرح کرده است، توجه نشان دهند
  )٨۵( ».تاس سيمستقل، به نفع انگل

شود و  ريبود که قرار بود دستگ یا کننده امضا یها از خان یکياسعد تنها  سردار
آزاد  خان یقل یسردار جنگ، سردار محتشم و مرتض یعني گريامضاکنندگان د

السلطنه شد  پدرش، صمصام نيبود که جانش یخان کوچک خان، یقل یمرتض. ماندند
به شرکت در  نمظنو خان یقل یمرتض قت،يدر حق. درگذشت ١٩٣٠و در 
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 نيبه دست داشتن در ا یمشکوک بودن و. سقوط سردار اسعد بود یبرا ینيچ توطئه
 یگيب ليو ا یلخانيا یها تي، مسوول١٩٣۴سال  ليشد که در اوا شتريب یامر هنگام

 یاريبخت ليا سييرسما به عنوان ر خان یقل یآنها، مرتض یمنسوخ شد و به جا
 یها حوزه ١٩٣۴تابستان سال  یو افرادش ط یاريبخت ليسرنگهبان ا. منصوب شد

آنها، جهان شاه خان، پسر  دنيرا ترک کردند و پس از کنار کش مانيمسجد سل ینفت
 کيمنظور  نيرا به عهده گرفت و بد ینفت یها حفاظت از حوزه خان یقل یمرتض

العمل  حق پرداخت. امر او قرار گرفتند ريافسر، ز کيتحت فرمان  ها هيدسته از امن
 نياما بالفاصله بر سر ا افت،يها ادامه  با خان هيتوافق اول طيطبق شرا ینگهبان

در . درگرفت یها پرداخت شود، مشاجرات از خان کيمبلغ به کدام  نيموضوع که ا
اما اکنون  شد، یپرداخت م یگيب ليو ا یلخانيبه ا شهيها هم العمل حق نيگذشته ا

 )٨۶(.پرداخت شود خان یقل یفقط به مرتض مبلغ نيا ستندخوا ینم مانده یباق یها خان
را به خود  یالعمل نگهبان که دولت حق افتيادامه  یمساله تا زمان نيا وخامت

در  ها یاريحقوق بخت یاستدالل که طبق قرارداد، تمام نياختصاص داد و با ا
 ،یگهبانن باتياز آن به بعد، ترت. گرفت یمناطق تحت نفوذ شرکت به دولت تعلق م

  .بود سيو پل هيامن یانحصار تيمسوول
  
 

 یاريبخت یها خان بر دولت فشار شيافزا
  

 بيکامال تخر یاسيس یبه عنوان عامل یاريبخت یها خان ران،يدولت ا یچه برا اگر
ها، چه کوچک و چه  خان. شده بودند، اما هنوز کار دولت با آنها تمام نشده بود

. شدند یمحسوب م زيانگ مهم و وسوسه یوز اهدافو چه آزاد، هن یبزرگ، چه زندان
 یرا طرف توجه قرار داد و برا آناندوباره  يیوزارت دارا ١٩٣۶سال  هيدر فور

آنان  هياول یبردار بر درآمد پنج سال گذشته سود سهام شرکت بهره اتيپرداخت مال
به ها را  خان یکرد شرکت را وا دارد تا بدهکار یرا تحت فشار قرار داد و سع

شرکت صادر شد  نيا فيسرانجام قرار توق. ها کسر کند خان یها یدولت از پرداخت
 نيکننده خبر ا امضا یها شرکت طبق مقررات، به خان نيا ١٩٣۶ وئنو در ژ

با مقامات مسوول حل و  مايشان را مستق را داد و از آنها خواست تا مسائل فيتوق
پرداخت دستمزدها و  ،یرسم یا هياخطار ١٩٣۶ یدر جوال. فصل کنند

بعدها معلوم . دها را متوقف کر مذاکره دولت با خان انيتا پا ینگهبان یها العمل حق
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بوده  ها یاريحقوق بخت یدرباره کسب تملک تمام قتيمذاکرات در حق نيشد که ا
 )٨٧(.است
ها حقوق آنها را به دست آورد و با  سهام خان ديبود بتواند با خر دواريشرکت ام ابتدا

دولت اقدام  شنهادها،يپ نيرا مطلع کرد، اما قبل از تحقق ا رانيدولت ا ، زهيانگ نيا
را  یمذاکرات جيبه تدر يیوزارت دارا ندگانينما. حقوق به نفع خود کرد نيبه کسب ا
 جهيانجام دادند و به نت یاريبخت نفع یذ یها خان تک سهام با تک نيدرباره ا
 یاظهارنامه رسم کيمانده،  یکننده باق امضا یاه سپس دولت از خان ) ٨٨(.رساندند

 یبردار شان را در شرکت بهره سهام ٣٧٣٢٠ یها تمام گرفت که طبق آن، خان
 ١٩٣۶ هيکه از اول ژانو یاند؛ به اضافه سود سهام به دولت واگذار کرده ه،ياول

 یهبانالعمل نگ که تحت عنوان حق یا رهيهزارل حقوق ساالنه سه زياند ون طلبکار بوده
 یبعد یها و قرارداد ١٩٠۵که طبق قرارداد سال  یحقوق یوتمام داشتند یم افتيدر

 یامضا کردند، مبن یگريد یها اظهارنامه رسم خان. با شرکت به دست آورده بودند
ها از  به عالوه، خان. درباره شرکت ندارند یگريد حق ايادعا  گونه چيه نکهيبر ا
به شرکت واگذار  شان انينيشيپ ايکه آنها  يیها نيمنسبت به ز تيهرگونه مالک یادعا

 .کردند ینظر م کرده بودند، صرف
 زين نفع یافراد ذ ريکه سا يیاز آنجا«ذکر شده بود  نياظهارنامه، همچن نيا در

خود را به دولت  یا رهيهزار ل الذکر و حقوق ساالنه سه حقشان نسبت به سهام فوق
که  ماند ینم یباق یکس گريد مجزا، تيمالک یاند، طبق اسناد رسم واگذار کرده

داشته  یحق ،یالعمل نگهبان حق وانبه عن یوجوه پرداخت اينسبت به سود سهام 
 یها یاريتک بخت دولت و تک نيب زيجداگانه ن یقراردادها ن،يعالوه بر ا ».باشد

در  یحت ،یحقوق احتمال یتمام«چون  یدر مورد سهام منعقد شد که عبارات نفع یذ
خورده است، توسط هر دو طرف  بيفر نياز طرف یکيکه معلوم شود که  یواردم

در آنها ... و  »شود یطبق مقررات برگزار م یقانون فاتيو تشر شود یم دهيبخش
 )٨٨(.آمده بود
از  یپوش ها نشان نداد، اما با چشم به خاطر خان یاعتراض چيبه سهم خود، ه شرکت

را گرفت  یسهام ديعوض از دولت حق خر حقش در مورد سهام به نفع دولت در
که موعد بازپرداخت  یا معوقه ونيد. آن را داشت یکه دولت احتماال قصد واگذار

کنند، توسط دولت به شرکت  داختها به شرکت بازپر بود و قرار بود خان دهيآن رس
 ها یاريحق و حقوق بخت یدولت رسما به شرکت اطالع داد که تمام. بازپرداخت شد

نسبت به  یازيامت ايگونه حق  چيها ه خان نيولت واگذار شده است وبنابرابه د
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و  ١٩۴١رضاشاه از قدرت در سال  یريگ پس از کناره. عملکرد شرکت ندارند
دادگاه خسارتشان  قياز زندان، آنها تالش کردند از طر یاريبخت یها آزاد شدن خان

 اي شان یقبال مصادره سهام نفتآنها در . به آنها بازگردد شان يیو دارا رنديرا بگ
که شاه در  یدر واقع روش. نکرده بودند افتيدر یزيچ شان،يمورد ادعا یها نيزم

 یعني. بود یقانون رپوشمصادره با س یگرفت، نوع شيمورد معامله با آنها در پ
اتخاذ  یا ، به طور گسترده١٩٣٠در دهه  نيتصاحب زم یکه برا یاستيهمان س

 انيراسخ از طرف قربان یازتالش گسترده و عزم یتنها بخش و تالش آنها شد یم
 شانيها يیو استرداد دارا یبودکه خواستار جبران قانون شان شاوندانيشاه سابق و خو

سست بود و مورد ابهام و  اريعمال بس ،یحال، اگر چه سرپوش قانون نيبا ا. بودند
 بردند، یدان به سر مکه در آن زمان در زن يیها ازخان یارياما بس ،یجد ديترد

در دوران پس از سال  زيازحق خود بگذرند و شرکت ن ديتحت فشار بودند تا شا
 یادعاها زمورد ا کي یحت دييو قاطعانه از تا ستاديحرف خودا ی، رو١٩۴١

 .ها سرباز زد خان
شرکت  هيعل ران،يا یها ها در دادگاه خان ١٩۴٢سال  ليو اوا ١٩۴١اواخر سال  در

شان، به عالوه بهره آن؛  سهم ٣٧٣٢٠حساب سود : آنها یبرابر ادعاها. اقدام کردند
ها  پول نيو غرامت پرداخت نکردن ا) در سال رهيهزار ل سه( ینگهبان یها العمل حق

داشت که اظهارنامه امضاشده توسط  ديکشرکت تا ) ٩٠(.١٩٣۶ هياول ژانو خياز تار
اگر  یو حت سازد  یکت، ناممکن مشر هيعل یرا در اقدام قانون شان یروزيها پ خان

 نيتحت اجبار از آنها کسب شده است، ا هياظهار نيآنها بتوانند ثابت کنند که ا
ها پنج  ، خان١٩۴٢در بهار . است و نه شرکت رانيدولت ا هيموضوع تنها عل

 ینفر از آنها به شرکت ارائه کردند و در آن مدع ٢۵ یجور با امضا کي هياظهار
 قياز طر« يیبه وزارت دارا شان ینگهبان یها  العمل سهام و حق یشدند که واگذار

ها  العمل سهام و حق نيندارد و ا یمصداق قانون چيوه» زور و اجبار انجام شده
شرکت در چهار . مبالغ را به آنها بپردازد نيا ديهنوز به آنها تعلق دارد و شرکت با

بود که  دواريشرکت ام )٩١(».ودش یم بيشما تکذ هياظهار«: کلمه به آنها پاسخ داد
سپرده شده است و سهام همچنان در  یموضوع مورد بحث حتما به بوته فراموش

  )٩٢(.دست آنها خواهد ماند
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  سيانگل انتيخ از پس
 

به آنها،  انتشيو خ یاريبخت یها از خان سيو انگل رانيشرکت نفت ا دنيکش دست
 یط. دهد یرا نشان م ١٩٢٠دهه  یط ران،يبه ا سيدر نگرش انگل یاساس رييتغ
کمتر از سفارت  یاست و حت کيپراگمات اريشرکت ثابت کرد که بس ،یدگرگون نيا

  یريسفارت به دنبال دستگادرکه ک یودرحال کند یبرخوردم یاحساس هيقض نيباا
سرجان  یموضوع برا نيا کردند، یم یو ناراحت یاظهار نگران ١٩٣٣سال  یها

ها استقبال  خان ینه تنها قلبا از نابود یو. نمود یم گانهيکامال ب یکادمن موضوع
 .گذاشت یعلنا سرپوش م ميبر اقدامات رژ زين سيبلکه در مطبوعات انگل کرد، یم

خود را کامال از  توانست یم انيها رامهار کند و در پا در آغاز قادر بود خان شرکت
سر و  رانيا یخيوسعه تارکار، شرکت با ساختار ت نيبا ا رايشر آنها خالص کند، ز

نابود  یراسخ برا یرضاشاه، عزم یکشورساز یها در راس تالش. کار داشت
زوال قدرت  تيحال، واقع ردر ه. وجود داشت یليا یها قدرت یايکردن بقا

مبهم بود، چرا که  یا ها تا اندازه خود خان یبه خصوص برا ،یاريبخت یها خان
سرسخت در ارتباط بود و در دربار  تاشموريجنگ بود، با ت ريسردار اسعد وز

ها با  خان یريپذ بيآس شيافزا. مناسب به عنوان فرد مقرب شاه داشت یگاهيجا
از  بيآنها به طبقه مالکان غا یدلبستگ. شد تر دهيچيآنها پ دخو نيدر ب یراتييبروز تغ

 نيبد و شانيها ليرابطه آنها با مردم ا یدائم فيهمراه شد با تضع ريصحنه، به ناگز
 یبا نخبگان شهر کپارچهي یدادند تا خود را به عنوان بخش حيها ترج خان بيترت

ها  خان. بنا کرده بود آنخود را بر دوش  یها هيپا ديکه حکومت جد یبدانند؛ بخش
 یاريو بس آوردند یبه شمار نم يیبا نوگرا دينظام جد یشگيخود را دشمن هم گريد

خواست . دنديگز یاز آن را برم تيحما یحت اي تايسازش با مقتض یاز آنها استراتژ
به وضوح مشخص  یبر اعتماد کردن به حکومت، هنگام یآنها مبن یهمگان

با  شانيها یريکوچک را در پناه بردن به شاه در درگ یها خان یآمادگ شودکه یم
 کي گاه چيکه ه یاريبخت یها در هر حال خان. ميکن یبزرگ مشاهده م یها خان

 ی، به اختالفات داخل١٩٢٠دهه  عيسر راتييکه تغ افتنديم نداشتند، درمنسج کرهيپ
رو به رشد  یدلبستگ ژهيبه و. است دهيبه آن بخش یشتريآنها دامن زده و سرعت ب

 یها یرانيو ،یو سهام نفت نيمثل زم یخصوص یها يیبزرگ به دارا یها خان
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 انيم یها یزردگو آ یساز گانهيداشت و در ب یدر پ ونيرا در کنفدراس یميعظ
، اگرچه خود ١٩۴١پس از سال .داشت یاريبس ريتاث ليکوچک و مردم ا یها خان

. ماند یاساسا دست نخورده باق ودکرده ب جاديکه او ا یرضاشاه رفته بود، اما دولت
 تيتثب یسکونتشان و تالش آنها برا یبه نواح یاتيليا یها اگرچه بازگشت خان

از بازگشت به  ینمود ،یاسيو استقالل س یليا یداروفا هيشان بر پا دوباره قدرت
، ١٩۴٠دهه  ديجد طيدر شرا. بود دوام یو ب یمسائل سطح نيدوران سابق بود، اما ا

ها و  دستگاه قيجنوب، به جز چندمورد استثناء، همه از طر التيا افطبقه اشر
فع خود را منا زين ليموسسات دولت مدرن به دنبال سود و منافع خود بودند و مردم ا

 یو انجمن مرکز رانيکارگران ا هيهمچون اتحاد ،یديجد ینظام طبقات قياز طر
 ینفت یها در حوزه یکارگر صنعت گاهيمتحد و از جا یبازرگان یها هياتحاد
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   مأخذ و توضيحات
    
 یها و خان سيگلو ان رانينفت ا شرکت :سياستهای قرضه« نياستفانى کرون)١(

صص   - ١۶شماره  ١٣٨۶ یخيفصلنامه مطالعات تار: منبع مترجم محدثه دمحمی »یاريبخت
١۶١٢٣ – ١   

  Persian Oil Company and the -The Politics of Debt: The Anglo
By: Stephanie  Cronin , Bakhtiyari Khans 

Middle Eastern studies , Vol. 40,  No.4, July 2004  
  

  پانوشتها
دوحلد نخست از تاريخ رسمی بريتيش  پتروليوم، به شرکت  نفت ايران و  – ١

انگليس اختصاص دارد و در برددارنده گنجينه ای ازاطالعات  در باره شرکت به 
عنوان يک شرکت تجاری بين المللی است،  اما در ارتباط  با معامالت سياسی 

ری در بردارد و در باب   اين مطلب  شرکت  با مشتريان ايرانی اش  اطالعات کمت
  .به واقع ساکت است ١٩٢١در دوره  پس ازسال 

  
R.W. Ferrier, The History of the British Petroleum Company, Vol.1. The 
Developing Years, 1901 – 1932 (Cambridge: Cambridge University Press), 
1982; J.H. Bamberg, The History of the British Petroleum Company, Vol. 
2. The Anglo-Iranian Years, 1928 – 1954 (Cambridge: Cambridge 
University Press), 1994 

  :به عنوان يک نمونه  بارزاز چنين  نگرشی  نگاه کنيد به  -  ٢
FO371/7823/E6587/123/34. ١٩٢٢می  ١٠لورن به کرزن    

نگران بود تا وزارت  امور خارجه انگليس  به نظر  می رسد که لورين مخصوصا
  .نظر  متظاهرانه  را در باره روابط  خان ها و شرکت بپذيرد نيز اين

  : نگاه کنيد به  – ٣
Stephanie Cronin, ‘Riza Shah and the Disintegration of Bakhtiyari Power in 
Iran’ 
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  : در 
Stephanie Cronin (ed.), The Making of Modern Iran: State and Society 
under Riza Shah, 1921 – 1941 (London and New York: RoutledgeCurzon, 
2003), pp. 241 – 68 

توافقی  بين  خانهای    ١٩٣٣قبل از  سال . ايلخانی، رئيس  ارشد کنفدراسيون بود
ل بزرگ  انجام و تعيين  می کرديد که انتصاب  توسط  رضا خان  انجام می شد اي

  .بيگی جانشين ايلخانی بود
که بعنوان  سود سهام  به خانهای بختياری  ) ليره استرلينگ( مبالغ  خالص   -  ۵

  : پرداخت  می شد  و به قرار زير  بود
١۴  -  ١      ١٩١٣ ٣٧۶ 
١۵  - ١٩١۴             ٣ ۴۵٣  
١۶ – ١٩١۵              ۴ ١٢۶         
١٩١ -  ١٧۶               ۵ ٧٢٠ 
١٩١٧ -  ١٨               ۶ ٨۶۴ 
٨               ١٩١٨ -  ١٩ ۵٨٠ 
١٣               ١٩١٩ -  ٢٠ ٣٢٩   
١٧               ١٩٢٠ -  ٢١ ١۶٠ 
١               ١٩٢١ -  ٢٢۵ ٣١۴ 
١٠               ١٩٢٢ -  ٢٣ ۵١٧ 
٢۴  - ١٠               ١٩٢٣ ٨۵۶ 
٢۵  - ١٩٢۴              ١٢ ٣١٠ 

  ٢۶  - ١٩٢۵            ١۴ ٢١۵ 
  ١٩٢ -  ٢٧۶            ۶ ٩۶۶ 
  ١            ١٩٢٧ -  ٢٨۴ ۵۴٧ 
  ٣٠           ١٩٢٨ -  ٢٩ ٣٢٢  

    ٣۶١١۶  ١٩٣٠دسامبر  ٣١
      ٣١١٠  ١٩٣١دسامبر  ٣١

 ١٩٣٢در دسترس نيست              
   ٣٠٠٩۶   ١٩٣٣دسامبر  ٣١

ت بهره برداری  اوليه، صورتحساب شرک BP 71680،   ١٩٢٩ژانويه  ١٠:منبع
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  .BP 71680و همچنين  نگاه کنيد به پرونده   BP 71680 ١٩٢٨مارس  ١٩يانگ،
  :برای اطالع بيشتر  از گزارش  اين مذاکرات  نگاه کنيد به  -  ۶

Gene R. Garthwaite, Khans and Shahs: A documentary analysis of the 
Bakhtiyari in Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 
pp.108 – 9 

گزارشی در بارۀ حقوق و منافع  خانهای  بختياری  در شرکت  بهر برداری    -  ٧
  .BP 71722، ١٩۴٢آوريل  ٢٢اوليه  با مسئوليت  محدود  

8- L.P. Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics (London: 
Lawrence and Wishart, 1955), p.19. 

  .٢٩همان جا ، ص  – ٩
، شرکت بهره برداری  اوليه و شرکت  نفت يختياری  در هم  ١٩٢۵در سال  – ١٠

هر چند با يان کار  تغييری در وضعيت  خانها  به وجود  نيامد، اما .  ادغام  شدند
تمامی  دارييهايشان  جزو سهام شرکت بهره برداری  اوليه  شده بود  گزارشی  در 

حقوق و منافع  خانهای بختياری  در شرکت بهره برداری  اوليه با مسئوليت   باره
  .BP 71722،   ١٩۴٢آوريل  ٢٢محدود ، 

  : برای نمونه، به اظهارات مشير الدوله  از طرف دولت ايران ؛  نگاه کنيد به  – ١١
in Garthwaite, Khans and Shahs, pp.108 – 9  

، پرونده نامه ها، ١٩٢١ژوئن  ٢٨ژ اسميت، سرچار الزگزينوس به آرميتا – ١٢
   ۶١۵و  ٢، بانک  انگليسی  خارميانه،  ١٩٢٧مارس  – ١٩٢٠مارس 

گزارشی  در باره خقوق  و منافع خانهای بختياری  در شرکت بهره برداری   – ١٣
که  BBMEمجموعه (   BP71722، ١٩۴٢آوريل  ٢٢. اوليه،  با مسئوليت محدود

  ).لندن.است HSBCروه در اختيار بايگانی  گ
، قرار ١٩١٩انگليس به سال  –آرميتاژاسميت بر طبق مفاد قرار داد ايران  – ١۴

دادی  که هرگز تصويب نشد، به عنوان مستشار انگليس  درامور مالی  دولت ايران 
  .منصوب شده بود

پيل  به عنوان نمونه ، نگاه کنيد به نامه مؤيد الدوله ، فرماندار کل شوشتر، به  -  ١۵
ً                                       ،کنسول انگليس  در اهواز، که رسما  هر گونه قرار داد  بين شرکت و خانها را                                  

  BP71724، ١٩٢٢آوريل   ٨باطل می شمرد يانگ به جکز، 
گزارشی  در باره حقوق  و منافع  خانهای  بختياری  در شرکت  بهر   -  ١۶

    BP71722،  ١٩۴٢آوريل    ٢٢برداری اوليه، با مسئوليت محدود  ، 
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ويلسون، پس از جنگ جهانی   اول، کنسول و نايب  کنسول در . تی . ای   -  ١٧
ه سپهبدی ارتقاء يافت و در دستگاه حکومتی   پس از بطی جنگ، وی  . اهوازبودند

وی  به عنوان . جنگ ، مدتی به عنوان مأمورغير نظامی  در بغداد در خدمتت کرد 
يران و انگليس به ياران بازگشت يکی ازاعضای  ارشد کادر مديريت  شرکت نفت ا

  .نيز مدير مقيم در محل بود ١٩٢٠و  در نيمه  نخست دهه 
،  ١٩٢٣می  ١٣ويلسون ، ميدر مقيم بوشهر به وزير، تهران،. تی.ای - ١٨ 

BP71724    
گزارشی  در باره حقوق  و منافع خانهای بختياری  در شرکت بهره برداری   – ١٩

    BP71722،  ١٩۴٢آوريل  ٢٢ائليه، با مسئليت محدود ، 
    BP71680،  ١٩٢٨مارس  ١٩يانگ،  – ٢٠
    BP71680،  ١٩٢٨مارس  ١٧جکز به يانگ،  – ٢١
اين پيشکشها، در واقع می تانست .   BP71680،  ١٩٢٨مارس  ١٩يانگ،  – ٢٢

، امير جنگ، از ايل بيکی به ١٠٢٨به عنوان مثل در مارس .  بسيار مهم باشد
برای شاه )  فراهم کردن يک هديه« و نماينده ايلخانی  به اهميتشرکت گفته بود او 

به منظور حفظ منصب  شان   پی برده اند و آنها  فکر  می کنند  دويست هزار  
. حداقل مبلغی   است که   ازآنها  انتظار  می رود) بيش از چهار  هزار ليره( قران 

  . BP71680، ١٩٢٧مارس  ٢۵کلينگتون به لندن ، ( 
 ١۵گرين هاوس  به مدير مقيم تهران، . اس. به عنوان نمونه نگاه کنيد به اف – ٢٣

  .  BP71680،  ١٩٢٨فوريه 
، پرونده نامه ها،  ١٩٢١ژوئن   ٢٨سير چارلز گرينوی  به آرميتاژ اسميت،   -  ٢۴

  ۶١۵و   ٢، بانک استقراضی خارميانه،  ١٩٢٠  ١٩٢٧مارس 
  ١١٩خارميانه،  ، بانک انگليسی ١٠٢٠سپتامبر  ٣٢ – ٢۵
  .١١٩، بانک انگليسی خارماينه،  ١٩٢١اوت   ۴مک موری  به راجرز،  – ٢۶
  همه جا، – ٢٧
با پايان جنگ اول،  شرکهای  نفت امريکا ، بويژه شرکت استاندارد اويل  – ٢٨

نيوجرسی و شرکت نفت سينکلر کانسوليديتد، تمايل بيشتر و جدی تری  به ياران از 
، استاندارد اويل   با کسب  امتياز  پنجاه  ١٩٢١ر نوامبر سال د. خود نشان دادند

هر چند بعد از اينکه  . ساله ، پنج  استان شمالی   ايران را  تحت پوشش  قرار داد
اين   امتياز  يک معامله  مشترک بين  استاندارد  اويل  و شرکت نفت  ايران و 

پس از . قرار  داد را رد  می کرد                         ً                     انگليس  شد،  مجلس   دائما   قانونی   بودن  اين 
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، با انجام  مذاکراتی  با ١٩٢٢خروج  استاندارد اويل  از ايران، مجلس در سال 
سينکلر  برای کسب  امتياز  در شمال  کشور موافقت  کرد،  اما اين تالش  پس از  

قتل ماژور  رابرت  ايمبری ، نايب  کنسول آمريکا رد تهران، با شکست مواجه 
  .شد
  .١١٩بانک انگليسی خارماينه ، . ١٩٢١اوت  ۴مک موری  به راجرز ،   -  ٢٩
  .همان جا – ٣٠
  .همان جا – ٣١
  .همان جا – ٣٢
  FO371/7823/E6587/123/34 ,.  ١٩٢٢می  ١٠لورين به کرزن  – ٣٣
  .همان جا – ٣۴
  .همان جا – ٣۵
 BP71724.  ١٩٢٢می  ۶يانک به شرکت  نفت ايران و انگليس،  – ٣۶
  .همان جا -  ٣٧
  FO371/7823/E6587/123/34 ,.  ١٩٢٢می  ١٠لورين به کرزن  – ٣٨
  .٢۵١کرونين، شکل گيری  ايران مدرن، ص  – ٣٩
لورين به  – ٣٣.  ١٩٢٢اوت  ١٠شرکت نفت ايران و انگليس به لندن ،  -   ۴٠

   BP71724.  ١٩٢٢می  ١٠کرزن 
  BP71680.  ١٩٢٨فوريه  ٨يانگ، . وی . او – ۴١
می  ٢٨ر  مقيم تهران به مدير  شرکت  نفت ايران و انگليس ،  لندن ، مدي  -  ۴٢

١٩٢٨  
    BP71680،  ١٩٢٨مارس  ١٧جکز به يانگ،  – ۴٣
  .همان جا - ۴۴
  BP71680. ١٩٢٨ژانويه  ٢٧گرين هاوس به مدير، لندن   -  ۴۵
مارس   ۶مدير  مقيم تهران به مدير  شرکت  نفت ايران و انگليس ،  لندن  ،   -  ۴٢

١٩٢٨ .BP71680  
  .همان جا – ۴٧
  BP71680در )  ١٠٢٨فوريه  ٢٧(  ١٣٠۶اسفند  ٧نامه ای  به تاريخ  – ۴٨
  .همان جا – ۴٩
  BP71680 ، ١٩٢٨ژانويه  ٢٧يانگ به اکلينگتون ، . وی . ام – ۵٠
    BP71680،  ١٩٢٨مارس  ١٧جکز به يانگ،  – ۵١
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مارس   ۶و انگليس ،  لندن  ، مدير  مقيم تهران به مدير  شرکت  نفت ايران   -  ۵٢
١٩٢٨. BP71680  

  .همان جا – ۵٣
  .همان جا – ۵۴
  .همان جا – ۵۵
  .همان جا – ۵۶
    BP71680،  ١٩٢٨مارس  ١٧جکز به يانگ،  – ۵٧
  .همان جا – ۵٨
. ١٩٢٨می  ٢٨مديرمقيم تهران به مديرشرکت نفت ايران وانگليس، لندن،   -  ۵٩

BP71680  
. ١٩٢٨می  ٢٨مديرشرکت نفت ايران وانگليس، لندن،  مديرمقيم تهران به  -  ۶٠

BP71680  
  .همان جا – ۶١
  .همان جا – ۶٢
  :نگاه کنيد به  – ۶٣

See Stephanie Cronin, ‘Modernity, Change and Dictatorship in Iran: The 
New Order and its Opponents, 1927 – 29,’ Middle Eastern Studies, Vol.39, 
No.2, April (2003), pp.1 – 36. 

برای اطالع بيشتر از بحث  مالکيت قانونی و حقوق  معمول بر مراتع، نگاه  – ۶۴
  : کنيد به 

Ann K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia (London: Oxford 
University Press,1953), pp.283 – 95 

  : گاه کنيد بهبرای اطالع از اکتساب  زمين  توسط رضا شاه ، ن – ۶۵
Mohammad Gholi Majd, Resistance to the Shah: Landowners and Ulama in 
Iran (Florida: Florida University Press, 2000), pp.33 – 71 

    BP71680،  ١٩٢٨مارس  ١٧جکز به يانگ،  – ۶۶
    BP71680،  ١٩٢٩ژانويه   ١٠  -  ۶٧
  BP71680. ١٩٢٩ می ٢۴مديرمقيم تهران به   لندن،   -  ۶٨
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؛ نامه  ١٩٣٠ژوئن  ٢٢مديرمقيم شرکت نفت ايران وانگليس، به بانک شاهنشاهی ايران،   -  ۶٩
 ASK BOTH،  ١٩٣٠اکتبر  ٢١، ١٧فرهنگی شرکت نفت ايران و انگليس، تهران، ش ، 

H9/10  
  ASK H9/10همان،  – ٧٠
  ASK    BOTH H9/10 ، ، ١٩٣١ژانويه  ٢٢همان؛ لندن به تهران،  – ٧١
  BP71680.    ١٩٢٩می  ٢۴مديرمقيم تهران به   لندن،  -  ٧٢
  .همان جا – ٧٣
  .همان جا – ٧۴
  .همان جا – ٧۵
  .همان جا -   ٧۶
  ۶۶۶، بانک انگليسی خارماينه  ١٩٣٣دسامبر  ٢دبليو به الدريد، تهران، . نامه ای  از ای  – ٧٧
ه از صاحب  منصبان شاه تشکيل ميداد که معموال تخلفات مالی اسا اتهامانی را عليه آن دست – ٧٨

برای اطالع از زمينه سياسی  دستگيری و محاکمه  . به داليل ديگری  ازمحبوبيت افتاده بودند
  :تيمورتاش  نگاه کنيد به

see Miron Rezun, ‘Reza Shah's Court Minister: Teimourtash’, International 
Journal of Middle Eastern Studies , vol.12 (1980), pp.119 – 37; Cronin, 
‘Modernity, Change and Dictatorship,’ pp.28 – 30 
نکته  اين است که اگر چه تخلفات دمالی اتهامی به تيمورتاش تأييد شده بود، اما او برای  جرايم 

پرونده  اين اتهام به خودی خود. ديگری  که ارتباط مستقيم تری با سياست داشت، قرار نگرفته بود
  .سازی نبود

  ۶۶۶، بانک  انگليسی  خاورميانه  ١٩٣٣مارس   ٢١نامه  به الدريد،  – ٧٩
  :بايد در منبع زير يافت شود ١٩۵٢و  ١٩٨٠فهرستی  از نرخ برابری  ارز بين سالهای  – ٨٠

Geoffrey Jones, Banking and Empire in Iran: The History of the British 
Bank of the Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 
Vol.1, pp.359 – 60 

خود ليندن بالت  .  ۶۶۶، بانک انگليسی  خاورميانه  ١٩٣٣مارس  ٣١نامه به الدريد  – ٨١
  .مظنون به مسکارکت در رشوه دهی  و تخلفات قماری بود

 Jones, Banking andبرابر بود  ، لایر  جايگزين قران شذ،  که با آن ١٩٣٢در مارس  – ٨٢
Empire in Iran ٢٢۴، ص  ١، ج  ،  

  ۶۶۶، بانک انگليسی خاورميانه ١٩٣٣مارس  ٢١نامه  به الدريد،  – ٨٣
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برای اطالعات بيشت در باره دستگيری سردار اسعد  و قتل او  نگاه کنيد  به حميد رضا    -  ٨۴
، )انتشارات مرکز  اسناد انقالب اسالمی: تهران( دالوند، ماجرای قتل سردار  اسعد بختياری 

١٣٧٩  
   FO371/16942/E7695/47/34 , ،  ١٩٣٣دسامبر  ١٣ – ٨۵
   ,BP71722 ١٩۴۶ژانويه  ٣١پيش نويس  نامه  به جکسون،   - ٨۶
گزارشی در باره  حقوق  و منافع خانهای بختياری  در شرکت بهره برداری اوليه، با  – ٨٧

  ,BP71722.  ١٩۴٢آوريل   ٢٢مسئوليت محدود 
  ,BP71722.  ١٩۴۶ژانويه  ٣١پيش نويس نامه جکسون،  – ٨٨
گزارشی در باره  حقوق  و منافع خانهای بختياری  در شرکت بهره برداری اوليه، با  – ٨٩

  ,BP71722.  ١٩۴٢آوريل   ٢٢مسئوليت محدود 
  .همان جا – ٩٠
  ,BP71722.  ١٩۴٢آوريل  ٢٠رند،                             ً                    پنج اظهاريه جداگانه که دقيقا  جمله بندی  يکسان دا – ٩١

Ervand Abrahamian, ‘The Strengths and Weaknesses of the Labor 
Movement in Iran, 1941 – 1953’,  

  :در
 Michael E. Bonine and Nikki Keddie (eds.), Continuity and Change in 
Modern Iran (Albany: State University of New York Press, 1981). 
 
نشانه های  از سر گرفتن تالش  توسط عناصر قبيله ای از جمله بختياری ، قشقايی و خاندان شيخ 

در جنوب  ايران اظهار   ١٩۴۶محمره  ديده می شد که می خواستند  دو باره  طی بحران  سال 
  .وجود کنند، اما  اين تالشها کوتاه  و بدون نتيجه  بود
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  پانزدهم صلف
  

  ینفت یها استيس و سيانگل دولت ،یاريبخت نيانوخ
   

  روابط یخيتار نهيزم
  
ها سال ها قبل از کشف نفت در مسجد  یسيانگل:  دکتر غفار پوربختيار می نويسد  
 التياز ا یکي یاريبخت. ها روابط دوستانه برقرار نموده بودند یاريبا بخت مان،يسل

و زمستانها را در  یارير محال بختاست که تابستانها را در چها رانيجنوب ا
 هربوده که  یاريبس یقدرت نظام یدارا خيدر تار ليا نيا. گذرانند یخوزستان م

شاه  یدمحمعل یفتح تهران و سرنگون. گذاشته است شيقدرت خود را به نما یاز گاه
حفظ منافع خود عالقه مند  یبرا یجهت، دول خارج نيبه هم. قاجار نمونه آنهاست

که در  سيدولت انگل ژهيبوده اند؛ به و یاريبخت ليروابط دوستانه با ا یاربه برقر
 جادياز ا یريهندوستان به دنبال جلوگ درحفظ منافع خود  یبرا ٢٠و  ١٩قرون 

ها عالقه مند بودند از رهبران  یسيانگل. بوده است رانيدر ا یو قو یدولت مرکز
آنها نگذارند  تيل آورند و با تقوبه عم تيحما ريوعشا التيرهبران ا ژهيبه و یمحل

دولت  تيدر صورت تقو. ابديب یاديقاجار اقتدار و استحکام ز یدولت مرکز
 هيروس ژهيو به و رانيا یاز سو سيهند مستعمره گران سنگ انگل ران،يا یکزمر

 ،یپس از معاهده ترکمان چا ژهيدرآن روزگاروبه و رايافتاد، ز یبه خطرم یتزار
با . تزارها قرار داشت یو وابستگ تيار به شدت تحت حمادربار و دولت قاج

انجام گرفت،  هيروس لتدو کيمحاصره هرات توسط دمحمشاه قاجارکه به تحر
ضمن اعزام  نيبنابرا. هند دو چندان کرد تيرا نسبت به امن سيدولت انگل تيحساس

 با رهبران گر،يخارک و مناطق د رهيو تصرف جز رانيخود به جنوب ا یروهاين
 یسر هنر. ختيو اتحاد بر ضد دولت قاجار ر یطرح دوست یاريبخت ليا یمحل

 یاز آثار باستان ديبازد زيو با دست آو ديکار گرد نيمأمور ا یسيانگل پلماتيد ارديال
خان چهارلنگ روابط دوستانه  یآمد و با دمحمتق یاريبخت ليا انيخوزستان به م

 یدر ادامه، با کمک ها. نمود کيتحر برقرار کرد و او را بر ضد دمحمشاه قاجار
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استقالل  یادعا انخ یداشت دمحمتق تيکه درسپاه قاجارفعال یسيافسر انگل نسونيراول
اما چون دمحمشاه قاجار . پرداخت یرا مطرح کردوبه مبارزه با دولت مرکز یاريبخت

محاصره هرات را رها کرد و به  ران،يبه ا یسيانگل یقواشترياز ترس تجاوزات ب
 یخان چهارلنگ را به فراموش یاز دمحمتق تيحما زين سيهران بازگشت، دولت انگلت

عمر  انيو تا پا ديگرد ريهم دستگ یاريخان بخت. خودواگذاشت لسپرد و او را به حا
 ونديها پ یاريو بخت سيواقعه انگل نيتا سالها پس از ا. ماند یدر زندان قاجارها باق

ذکر  یاريبخت ليا انيها در م یسيبع ازحضورانگلنداشتند ومنا یدوستانه و مستحکم
 یاريخان بخت یقل نيپس ازکسب قدرت حس نکهيآورند تا ا یبه عمل نم یاشاره اايو

 گريشاه، بار د نيازجانب ناصر الد یاريکل بخت یلخانيومنصوب شدن به مقام ا
 خان رابطه یقل نيرا آغازوبا حس یاريبخت ليا انيها رفت وآمد به م یسيانگل

با  يیو گفتگوها دارهايد نچيول یچون استاک، مکنز یدوستانه برقرار کردند؛ کسان
بار  ديگرد یم یروابط دوستانه که از جانب دولت قاجار نامطلوب تلق نيا. او داشتند

 زيخان ن یقل نيو حس ختيبرانگ یاريخان بخت نيخشم قاجارها را نسبت به ا گريد
 سيها و انگل یارياما روابط بخت. ديبه قتل رسخان مغضوب و  یهمانند سلفش دمحمتق

. ديبعد منجر به انعقاد دو قرارداد گرد یمدت و افتيبلکه ادامه  ديمنقطع نگرد گريد
و  نچيشرکت برادران ل انيم یاريم قرارداد جاده بخت ١٨٩٧/ ق. هـ ١٣١۴ابتدا در 

 یکوهها قيراز ط ده،يگرد آغاز اهواز جاده از نيبسته شد که ا یاريبخت نيخوان
 انيو م هجاده کوتا نيا قياز طر یسيبازرگانان انگل. ديرس یبه اصفهان م یاريبخت

از  یکيبه اصفهان،  یاريخود را تحت حفاظت و حراست سواران بخت یبر کاالها
 یبه دست م یسود سرشار قيطر نيرساندند و از ا یم رانيا یمراکز بازرگان

و  سيدولت انگل یررسميروابط دوستانه اما غ قرارداد باعث شد نيانعقاد ا. آوردند
 انيم یکه سرانجام با انعقاد قرارداد نفت رديبه خود بگ یجنبه رسم یاريبخت نيخوان
 .ديبه اوج خود رس نيطرف

 
 یاريبخت نفت قرارداد و نفت کشف

  
 یاريبخت انيبه هنگام مسافرت خود به خوزستان و حضور در م) ١(ارديال یهنر

رنگ  رهيت یا هيکه ازآن ما ديمواجه گرد يیشتر با چشمه هاها، در مشرق شو
از  م،يديبه نام چشمه نفت رس یظهر به محل کينزد« : سدينو یاو م. شد یخارج م

ً   گردد که معموال ◌  ا یمديولت يیايرنگ به نام موم رهيت هيما یچشمه مقدار نيا  یراني             ً
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ساختمان  نجايدر ا. برند یو درد مفاصل به کار م ديشد یها جهت درمان کوفتگ
خان از آن چشمه  یهم ازطرف دمحمتق یاحداث شده و چند نفرتفنگچ یکوچک

از وجود نفت در  یسيانگل کيبود که  یبار نيدوم نيا) ٢(».کنند یمحافظت م
ق به  ١٢۵٢/ م ١٨٣۶در سال ) ٣(نسونيراول نياز ا شيپ. داد یخوزستان خبر م

 یسرکوب یو برارزايبهرام م یفرماندهبه  رانيدولت ا یبا لشکرکش یهنگام همراه
شوشتر و رامهرمز  نيب ريق یاز وجود چشمه ها ،یاريخان چهار لنگ بخت یدمحمتق

. و یها وشتهن قيها از طر یسيانگل سدينو ینکته که فاتح م نيا) ۴.(خبر داده بود
منطقه برده اند قابل  نيبه وجود نفت در ا یپ یمورگان باستان شناس فرانسو. د

 )۵.(باشد یو تعجب م تأمل
 اميليسرانجام و. برآمده بودند رانينفت در ا یها از مدتها قبل به جستجو یسيانگل

 نينفت را از مظفرالد ازيامت ١٣١٩صفر  ١٠/ ١٩٠١مه  ٢٩در ) ۶(یناکس دارس
و عراق  رانيمرز ا کياوابتدا در منطقه چاه سرخ کرمانشاه نزد. شاه به دست آورد

 یو تجار عيوس اسيدست آمده در مق بهت نمود اما چون نفت نف یاقدام به جستجو
با توجه به گزارش   یدارس) ٧.(او نداشت کار متوقف شد یبرا ینبود و سود چندان

نفت در اطراف  یبر وجود چشمه ها یمبن سيمسافران و مأموران سابق انگل یها
به نام مسجد  یدر محل یلذا دارس. منطقه دنبال کرد نيشوشتر، کاوش نفت را در ا

او در  نيشوشتر قرارداشت به دنبال کشف نفت برآمد و مهندس یدر حوال هک مانيسل
 یريمنطقه جزو قلمرو گرمس نيا. و نفتون مشغول به کار شدند نيدو منطقه مامات

 یاراض. گذراندند یزمستان خود را در آنجا م یاريبخت ريبود و عشا یاريبخت ليا
درصدد برآمد  یدارس. اشتقرار د یاريبخت نيانخو تيو امالک آنجا تحت حاکم

منطقه  نيبه عنوان مالکان و حاکمان ا یاريبخت نيکار خود با خوان ليتسه یبرا
و  یقدرت واقع نيکه خوان يیاز آنجا. ديمنعقد نما یوارد مذاکره شده، قرارداد

نان نقطه همچ نيدر ا یزمان اقتدار دولت مرکز نيمنطقه بودند و تا ا نيبرجسته ا
مذاکره و توافق  یاکتشاف و حفار اتيمانده بود، قبل از انجام هرگونه عمل فيضع

 اريبا اسفند رانيدرابتدا بدون اطالع و اجازه دولت ا یدارس. با آنها ضرورت داشت
وارد مذاکره  یاريبخت یگيب ليخان سپهدار ا نيو دمحمحس یلخانيخان سرداراسعد ا

مواد . کرد شنهاديها پ یسيو به انگل ميتنظ را یقرارداد سينو شيسپهدارپ. شد
 نيب نياز لحاظ قوان یو حت یمحکم، قانون اريبس یاريمندرجه آن به نوشته اوژن بخت

کم  نهيخواستند با هز یآنها که م. بار نرفتند ريها ز یسيمتقن بود، اما انگل یالملل
  حق االرض وانبه عن یمبلغ انهيبه دست آورند تنها حاضر شدند سال یاريمنافع بس
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 یو پس از چند اريبا مرگ اسفند) ٨.(بپردازند یاريبخت یگيب ليو ا یلخانيبه ا

 ديگرفتند با حاکمان جد ميتصم دنديرا مساعد د طيها که شرا یسيخان، انگل نيدمحمحس
دهد که مسئله  یاحتمال م یحت یاريابوالفتح اوژن بخت. وارد مذاکره شوند یاريبخت

او . نبوده باشد ريتأث یسپهدار ب نيدمحمحس ینفت در مرگ مشکوک و پر سر و صدا
 رانينفت در ا یقربان نيخان سپهدار اول نيکه دمحمحس ستيهم ن ديبع« : سدينو یم

 ندهيدر اصفهان را به عنوان نما سيکنسول انگل) ١٠(سيپر ،یدارس) ٩(».شده باشد
او ابتدا . وارد مذاکره شود یاريبخت نيکرده تا با خوان نييتعخود  اريو تام االخت ژهيو

سفر  یاريهمان سال به منطقه بخت زييدر پا گريق و بار د ١٣٢٣/ م ١٩٠۵ اردر به
قبل از شروع  نيخوان. قرار داد پرسود برسد کيکه بتواند به  ديام نيکرد؛ به ا
اطالع حاصل  یاريبختدرقلمرو  ازيصاحب امت يیخواستند ازمقاصد نها یمذاکره م

خان شهاب السلطنه  نيخان صمصام السلطنه وغالمحس یموقع نجفقل نيدرا. کنند
آنها در . بودند یاريبخت یگيب ليو ا یخان ليا بيبه ترت) یسردار محتشم بعد(

خان  یقليده درصد از درآمد شرکت را مطالبه نمودند اما عل سيمذاکرات خود با پر
 ستيندانسته و ب یمذاکرات، آن رقم را کاف زيت مسردار اسعدپس ازنشستن پش

از  ژهيبه و گريد نيسردار اسعدازهر نظراز خوان. را مطالبه کرد ددرصد از درآم
اوازدانش و اطالعات وهوش و ذکاوت . برجسته تر بود یگيب ليوا یلخانيا

اش  یسالها اقامت در تهران و دوست. برخوردار بود نيخوانگرينسبت به د یادتريز
 گريبود که د یازاتيامتالسطان صدراعظم و مسافرت به اروپا ازجمله  نيبا ام
 فيبر همه طوا یاريبرجسته خود، نفوذ بس تياو با شخص. فاقد آن بودند نيخوان
 کيقبضه تفنگ و  کي یگيب ليو ا یلخانيا نکهيسرداراسعد ازا. داشت یاريبخت

 اريل کرده بودند، بسازطرف دولت انگلستان قبو هيعدد ساعت به عنوان هد
و حفظ منافع  شتريب ازاتيکسب امت یبرا س،يپر بلاودرمقا) ١١.(بود یعصبان

 یگيب ليو ا یلخانيباوجود مقاومت سرداراسعد، ا. تالش نمود نيخوان شتريب
 نيخوان یبر اساس سه درصد درآمد سهام برا سيرا که پر یمواد قرارداد یاريبخت
اد، يو تالش ز اريبس یپس از دو روز با چانه زن کرده بود، امضا کردند و ميتنظ

بود  سيپر یبرا یبزرگ یروزيپ نيا) ١٢.(قرارداد را امضا نمود زيسردار اسعد ن
 .ديکسب نما نياز خوان یارزان ازاتيکه توانسته بود امت

درصد از  ستيبه ب یسردار اسعد که حت ژهيو به و نياست که خوان نيا بيعج نکته
به گفته اوژن، . شدند یشدند، چگونه تنها به سه درصد راض ینم یراض زيدرآمد ن
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فراهم آمده در خصوص نفت استفاده ببرند  تيتوانستند از موقع یم یاريبخت نيخوان
مغلوب مکر و  یآنها به آسان. تن دادند صدنبودند به همان سه در استمدارياما چون س

 )١٣.(دنديگرد سيپر لهيح
متشکل از شش  یقرارداد ١٩٠۵نوامبر  ١۵ مطابق با ١٣٢٣رمضان  ١٧ در

 ینجفقل یبه نام ها یلخانيدو تن از اوالد ا ،یاريبخت نيچهار تن از خوان انيفصل م
 یلخانيا یخان سردار اسعد و دو تن از اوالد حاج یقليخان صمصام السلطنه و عل

خان صارم الملک  ريو نص) یسردار محتشم بعد(شهاب السلطنه  نيبه نام غالمحس
طرف و  کياز  شانياز جانب خود و خانواده ها یندگي، به نما)یسردار جنگ بعد(

وشرکاء از طرف  یناکس دارس اميليو ندهيدراصفهان ونما سيسرکنسول انگل سيپر
 .ديامضاء گرد گريد

قرارداد نداشت بلکه بدون اطالع و اجازه آن  نيدر ا ینه تنها نقش رانيا دولت
 سر) ١۴(نولدزيور سياول پر یمنش عهيالشر نيما یدمحمتق .صورت گرفته بود
به عنوان شهود آن را امضا  زين مانيمسجد سل یحفار اتيمهندس منطقه عمل

به  یو اقدامات دارس اتيملماده اول قرارداد درباره زمان پنج ساله ع) ١۵.(نمودند
و  یاحداث راهها و خطوط لوله و منازل مسکون ،یارياکتشاف نفت در قلمرو بخت

 یم یالزم را به دارس نيزم ديبا یم یاريبخت نيکار خوان نيا یبرا. بود رهيغ
عادالنه روز  متيرا به ق یزراعت نيو زم گام،يرا ،یزراع ريغ یها نيدادند؛ زم

در  سيکنسول انگل بينا ن،يزم متياختالف بر سر ق رتفروختند و درصو یم
شده، مشکل را  یانجيد مکرده ان نييها تع یارينگهبانان که بخت سيخرمشهر و رئ

و  ساتيتأس ريراهها و سا ،یمسکون یحفاظت و حراست خانه ها. نمودند یحل م
هرگونه خسارت و  تيتمام کارکنان و مسئول تيو امن یحفار اتيمناطق عمل هيابن
 یاريبخت نيبا خوان د،يوارد آ ینفت ساتيمنازل و تأس ايکه به کارکنان و  یضرر اي

. داشتند یم افتيدر چهار قسط در نگياسترل رهيدو هزار ل یبود، و در مقابل سال
 یحفار اتيکه عمل یموظف شدند دو دسته نگهبانان در دو نقطه ا یاريبخت نيخوان

 اتيکه نفت کشف شد و عمل یدهند و هنگام رقرا یدارس اريآغاز شده بود در اخت
سته نگهبان چند د ستيبا یم یاريبخت نيخوان افت،يدر چند نقطه گسترش  یحفار

در ماده دوم . به محل اعزام بدارند اتيدر نقاط مختلف جهت حفاظت از منطقه عمل
به اندازه  یارينفت در قلمرو بخت ديقرارداد ذکر شده بود که در صورت کشف و تول

و صادر کند، پس از احداث خط لوله و ورود  هيبتواند آن را تصف یکه دارس یا
) رهي    ً          جمعا  سه هزار ل( گريد رهيهزار ل کياله مبلغ هر س یدارس شگاه،ينفت به پاال
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 یدارس نيهمچن. بپردازد نيبه خوان ینفت ساتيجهت حفاظت خط لوله، منازل و تأس
سه  ،یاريچند شرکت جهت کشف نفت در بخت اي کي ليمتعهد شد که پس از تشک

 آن را از متيواگذار کرده، ق یاريبخت نيرا به خوان یدرصد از همه سهام عموم
 یباره بود که در صورت خسارت و صدمه احتمال نيماده سوم در ا. رديآنها بگ

خسارت بپردازد و  نيبه خوان یدارس ،ینفت توسط کارکنان دارس یچشمه ها
شده، مسئله را حل و  یانجيدر اصفهان م سيانگل نسولاختالف، ک جاديدرصورت ا

بود که  ینفت ساتيتأس و نياديماده چهارم باز هم درباره حفاظت م. نديفصل نما
 یامور نگهبان استيخود را به ر انياز م یکيمتعهد شدند  نيمطابق آن خوان

 دررا که  یرانيو هم کارگران ا یحفاظت نيمنصوب کنند تا او بتواند هم مأمور
خود را صادقانه انجام داده،  فيوادارد تا وظا فهيهستند به انجام وظ یاستخدام دارس

 نيرا که خوان یدر ماده پنجم ذکر شده بود مبلغ. شوند یسدار تيموجب کسب رضا
درصورت مسامحه آنها  رند،يگ یقرارداد م نيبابت اقدامات ذکر شده در ا یاريبخت

محوله، شرکاء نفت حق دارند غرامت و  یاو کاره فيشان در وظا نيمأمور اي
اما  ند،يمامطالبه ن نيدر اصفهان از خوان سيضرر خود را با اطالع سرکنسول انگل

و مزاحم، ضامن و  یدر مقابل هر شخص مدع نيشود و خوان یقرارداد باطل نم
کرد که پس از انقضاء  یفصل قرارداد روشن م نيآخر ايماده ششم . جوابگو هستند

به  یاريدر خاک بخت یعمارت و اموال متعلق به دارس ه،يابن یتمام از،يتمدت ام
حل  یقرارداد چگونگ نيتوجه در ا نکته جالب) ١۶.(گرفت یتعلق م نيخوان

 .است یدارس ازاتيامت یکايو سند یاريبخت نيخوان انياختالف م
 یکنسولها ن،يطرف انيماده اول و سوم قرارداد در صورت اختالف م مطابق

دو  نينمودند و روشن است که ا یم یگر یانجيدر خرمشهر و اصفهان م سيانگل
مداخله  یاريبخت نياشتند و به ضرر خواند یرا نگه م سي          ً          کنسول قطعا  جانب انگل

 .کردند یم
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 ینفت یاراض فروش
  

چاه در  نياز اول ١٣٢۶ یالثان عيرب ٢۵/ ١٩٠٨مه  ٢۶در  نکهيپس از ا سرانجام
 یفراوان ريبردند که مقاد یها پ یسيفوران کرد، انگل یاريمنطقه نفتون، نفت بس

رو درصدد مستحکم نمودن  نياوجود دارد، از  مانينفت در منطقه مسجد سل
رو  نياز ا. آنها برآمدند او حفظ رابطه خوب ب یاريبخت نيقرارداد خود با خوان

 نيقرارداد با خوان طيدرآمد تا شرا انيبه جر یو مال یاز امور تجار یمجموعه ا
و  سيشرکت نفت انگل ١٣٢٧االول  عيرب ٢٣/ ١٩٠٩ ليآور ١۴در . اجرا شود

 یاريشرکت نفت بخت ١٩٠٩ ليآور ١٣ یعنيقبل از آن  روز. شد ليتشک رانيا
 هياول یموسوم به شرکت بهره بردار یگريدشرکت  نيهمچن) ١٧.(شد ليتشک

 نيا. دينما ليتسه نيرا با خوان سيو انگل رانيشکل گرفت تا معامالت شرکت نفت ا
 کشف نفت در. شدند سيتأس نيالظاهر با هدف فراهم کردن درآمد خوان یشرکتها عل

 سيآمد، دولت انگل یها به حساب م یاريکه جزء قلمرو بخت يیخوزستان و در جا
خود را که با افتتاح جاده  نهيريو اتحاد د یدوست یستيباور کشاند که با نيرا به ا

کشف نفت در . ديمستحکم نما شياز پ شيگرم تر شده بود، ب هاياريکاروان رو با بخت
 شياز پ شيب سيدولت انگل یرا برا ليا نيا ديارزشها و فوا یاريبخت ليا نيسرزم

 یبرا ژهينفوذ خود در خوزستان و به و سترشحفظ و گ یها برا یسيانگل. نشان داد
داشتند و خانها  ازين یاريبخت نيخوان یو همکار یبه دوست ینفت نياديم تيحفظ امن

و  هيهمسا التيچون ا یو مخالف بيحفظ خود در مقابل هرگونه قدرت رق یبرا زين
 ک،منافع مشتر نيا. داشتند ازين سيانگل یو مال یاسيس تيبه حما یدولت مرکز اي

دراز مدت به  یو همکار یتفاهم متقابل رساند که دست دوست کيدو طرف را به 
که  یتا هنگام مانياز زمان کشف نفت در مسجد سل. نديدراز نما گريکدي یسو

و  یمال تيحما یاريبخت نيخوانبه شدت از  سيدولت انگل د،يرضاشاه به قدرت رس
پرداخت کرد و بارها در مقابل  ابه آنه یاديز یبه عمل آورد؛ حقوق و پولها یاسيس

به عنوان تحت  زينمود و خانها ن یبانيمخالفان از آنها پشت گريو د یدولت مرکز
در خوزستان نفت  ژهيبه و رانيآن دولت را در جنوب ا یها استيس سيانگل هيالحما

 .بردند شيپ زيخ
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 جنوب نفت شرکت با نيخوان اختالفات
  

 ديگرد سيها و انگل یاريبخت شتريهر چه ب یچه مسئله نفت باعث اتحاد و دوست اگر
 جاديدو طرف ا انيدر م یديشد یها یتينارضا یاما در طول زمان اختالفات و حت

از کشف  و پس یدارس ندگانيو نما یاريبخت نيخوان انيپس ازانعقاد قرارداد م. شد
 ،یحفار اتيها و آغاز عمل یاريتحت تملک بخت یدر اراض یتجار اسينفت در مق

از همه بر سر سه  شترياختالفات ب نيا. بروز کرد نيطرف انيزود اختالفات م یليخ
ها  یاريو حفاظت و حراست بخت تيامن نيتأم ،یفروش اراض: مسئله متمرکز بود

در خصوص فروش . نفت داشتند یکايسند در نيکه خوان یو سهام ،ینفت نيادياز م
دو طرف  اني، م١٩٠۵شرکت مطابق ماده اول قرارداد  ازيمورد ن یاراض

شرکت را  ازيمورد ن یامضا کننده قرارداد، اراض نيخوان. کشمکش به وجود آمد
 یبه شرکت نفت م یگرانتر متيو به ق دهيارزان خر متيبه ق یاريبخت فياز طوا

ارزان و در واقع  اريشرکت بس یآنها برا یشنهاديپ متيکه ق یفروختند در حال
 ،یدولت مرکز انيم یطوالن یامر باعث شد تا مدتها کشمکش ها نيا. بود گانيرا

و  یاريبخت نيهم خوان. ديبه وجود آ سيو انگل رانيو شرکت نفت ا یاريبخت نيخوان
هر  زيکت ندانستند و شر یرا ملک طلق خود م یمناطق نفت یاراض رانيهم دولت ا

 ٣شد با توسل به ماده  یم نيآنها خشمگ زا نيخوان یطلب ادهيکه بر سر ز یزمان
 متياز ق یاجازه بدهد صاحبان اراض ديدولت نبا نکهيبر ا یمبن یقرارداد دارس

ارزان  متيو با ق یبه آسان ند،يبه شرکت وارد نما یالتيعادالنه تجاوز کرده، تحم
 )١٨.(نمود یم یداريها خر یاريتخود را از بخ ازيمورد ن یاراض

 نيخوان یاز موارد اختالف و چانه زن گريد یکي ینفت نياديوحراست ازم حفاظت
 ،یدارس ندگانيبا نما نياول و چهارم قرارداد خوان یمطابق ماده ها. با شرکت بود

 یاريبخت نيبر عهده خوان یمناطق نفت ساتيحفاظت و حراست از کارکنان و تأس
هر سه  ت،يمسئول نيبابت انجام ا یسيلانگ رهيل ٢٠٠٠ انهيل شرکت سالدر مقاب. بود
 رهيل ١٠٠٠ ینمود که پس از شروع بهره بردار یبار به آنها پرداخت م کيماه 

 )١٩.(گشت یبر آن افزوده م زين گريد
 تيامن نيتأم یرا برا یارياز سواران بخت یتعهد، عده ا نيا یاجرا یبرا نيخوان

بالمنازع  انيفرمانروا یاريبخت نيکه خوان يیاز آنجا. ر گرفتندبه کا یمناطق نفت



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٥                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 ینفت یو لوله ها نياديدر م یتوانستند از هرگونه خرابکار یبودند، م یمناطق نفت
برکم بودن مبلغ  یمبن نيخوان یچون ادعا یلاما مسائ) ٢٠.(ممانعت به عمل آورند

اختالف  ژهيشرکت و و بو یحق الحفاظه، عدم پرداخت به موقع حق الحفاظه از سو
 یگيب ليو ا یگر یلخانيبرسرمسئله ا یلخانيا یوحاج یلخانيدو جناح ا نيخوان انيم

 یتيارضاگذاشت و موجبات ن ريتأث ینفت نياديوحفاظت ازم ینگهبان تيفيبر ک ،یگر
 نيا. فراهم آورد گريد یرا از سو یاريبخت نيسو وخوان کيو خشم شرکت از 
 یاريبس یها یمذاکرات و چانه زن یمتماد یطول سالهادر  ديمشکل باعث گرد

و  نيخوان انيم یديشد یو گاه به کشمکش ها رديحل آن انجام گ یبرا نيتوسط طرف
 .شرکت منجر شود

ق نگذشته بود که هر دو طرف  ١٣٢٣/ م ١٩٠۵از انعقاد قرارداد  یچند ماه هنوز
ت، آنها را به حقوق معتقد بودند شرک نيطرف خوان کياز رايناخشنود شدند، ز

 گريآنها داده شود و از طرف د یحقوق واقع یستيقانع کرده است وبا یزيناچ
ً با  يدهد پول زور و تقر یم نيکه به خوان یشرکت ادعا داشت که حقوق ومنافع    

نفت و  یکايمقامات سند) ٢١.(باشد یم ليباج سب ايحق السکوت و  هيشب یزيچ
را اشخاص طمع  نيدر اهواز خوان سيل انگلکنسو مريلور یها، حت یسيانگل گريد

 نگياسپر) ٢٢.(مشکل است اريدانست که معامله با آنها بس یشرم یب یکار و حت
« : به وزارت خارجه متبوعش نوشت ینامه ا یط سيکاردار انگل) ٢٣(سيرا
 مي     ً         ظاهرا  آنها تصم. است زينادرست و سفسطه آم نيخوان یبحث و گفتگو شتريب

             ً               کنند و احتماال  تنها در برابر  افتيدر یشتريجا که ممکن است پول بگرفته اند تا آن
 یاريبخت نيخوان ١٣٢٣ حجهيذ/ ١٩٠۶ هيدر فور) ٢۴(».خواهند بود ميزور تسل

 نيآنها ا یادعا. نفت نشان دادند دانيو م نياز نگماردن نگهبانان در مامات یالئمع
در  یاظت از مناطق نقتجهت حف ١٩٠۵که مطابق قرارداد  یا رهيل ٢٠٠٠بود که 

 یکايآنها از سند. است یمناسب ناکاف یروين کي هيته ینظر گرفته شده است برا
 یاز رؤسا یکيبه  رهيل ۵٠٠به مبلغ  انهيفوق العاده سال کينفت تقاضا کردند که 

نگهبانان منصوب  یپرداخته شود تا او به عنوان سرپرست محل یاريبرجسته بخت
مواد  یدر بعض یکردند که اصالحات لياه بعد اظهار تمادو م یکي نيخوان. گردد

 )٢۵.(رديصورت گ ینگهبان تيمواد مربوط به مسئول ژهيقرارداد به و
تقاضا نمود امور  سيدولت انگل از ق حکومت هند١٣٢۴/ م ١٩٠۶اواسط  در
درتهران محول شود، بهتراست به  سيبه سفارت انگل نکهيا یبه جا یاريبخت
بدان جهت بود  نيا) ٢٧.(در اهواز واگذار گردد سيانگل اريل کنسو) ٢۶(مريلور
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کسب نظرات سفارت  البه دنب شتريدر مسئله نفت، ب ژهيبه و یاريبخت نيکه خوان
مختار از امور  ريوز يیدر تهران بودند تا به واسطه دور بودن و ناآشنا سيانگل

اما . رنديبگ زايرا نسبت به خود جلب نموده، امت ینفت بتوانند نظر موافق و
 دندينکته گرد نيدر تهران متوجه ا سيسرانجام، هم حکومت هند و هم سفارت انگل

صدا و متحد در  کيشده و  یکي یارينسبت به امور بخت ديها با یسيکه مواضع انگل
مختار  ريق وز ١٣٢۴/ ١٩٠۶در اکتبر . ستنديآنها با یها یخواه ادهيمقابل ز

 یارينمود که امور بخت شنهاديجه متبوع خود پدر تهران به وزارت خار سيانگل
 رهو او تحت نظارت و ادا رديدر اهواز قرار گ سيکنسول انگل بينا یتحت تصد

در  یاريامور بخت ديمسئول جد مريلور) ٢٨.(باشد یاريسفارت، عهده دار امور بخت
 نيخوان یسفر کرد و به خواسته ها یاريق به منطقه بخت ١٣٢۴/ م١٩٠۶ زييپا

با شرکت  ،ینفت اتيآنها را درباره حفاظت از منطقه عمل یفرا داده و تقاضاگوش 
به دنبال آن بودند تا از اختالفات  مچنانه نيمطرح کرد، اما خوان ازاتيامت یکايسند

به سودخود کسب  یازيدر اهواز وسفارت در تهران امت یمواضع کنسول گر
سفارت با ريدب) ٢٩(نيرلو یق سرپرست ١٣٢۵/ م١٩٠٧در مه  جهيدرنت. ندينما

 یکارها یکه از آن پس در تمام آشکارا اعالم نمود یاريحضور درمنطقه بخت
که هم اکنون  سيانگل اريس اريکنسول مريلور قيازطر یستيها با یاريسفارت و بخت

 یستيدر تهران، سفارت با نيهنگام مذاکره خوان یحت. در اهواز است، انجام شود
اعالم شد که تنها  نيهمچن) ٣٠.(در تماس باشد مريبا لوراز دخالت در مسئله،  شيپ

 ايتانيمنافع بر بيترت نيبد هباشد، ک یسيتواند واسطه خانها و طرف انگل یم مريلور
به  سيرا نگياسپر. افتي یم شيافزا یاريآهنگ در مناطق بخت کيصدا و  کيبا 

    ً کامال   س،ينگلامور خارجه ا ريوز) ٣١(یبه ادوارد گر نيهنگام دادن گزارش لور
 لياو به وزارت خارجه متبوعش اطالع داد که ما. او موافقت کرد یها هيبا توص

 )٣٢.(ها و نفت را در پس پرده نگه دارد یاريدارد امور بخت مکاناست تا آنجا که ا
 نيشده بود به طور مکرر با خوان هاياريکه اکنون همه کاره امور بخت مريلور
 نينش یاريمکرر از مناطق بخت یدارهايد نيهم. نمود  یو مذاکره م داريد یاريبخت

 .سديبنو ینموده، مطالب یقاتيتحق یاريبخت اتيفرهنگ وادب نهيدر زم ديباعث گرد
 شيافزا یاز درخواست برا ريخود غ یااو آنان را وادارکرد از همه تقاضاه) ٣٣(

 کايموافقت سند که با ديتا بدانجا انجام نيمصالحه طرف. نديحق الحفاظه، صرفنظرنما
 ۵٠٠اما مقرر شد  افت،ي شيافزا رهيل ٢۵٠٠به  رهيل ٢٠٠٠مبلغ حق الحفاظه از 

و  استيپرداخت شود که ر یاضافه شده به عنوان حق الزحمه، به خان رهيل
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حق الزحمه را به  شيشرکت، افزا. را به عهده داشته است نگهبانان تيمسئول
نداشته باشند و از طرف  یگريد یطرف تقاضا کياز  نيکه خوان رفتيپذ یشرط

که شرکت  یاراض یبعض نکهيبر ا یخان شجاع السلطنه مبن یلطفعل یادعا گريد
با اضافه ) ٣۴.(ندياست ملک او است، خود حل و فصل نما اتيدر آنجا مشغول عمل

کردند، اما زمان پرداخت  ینيخود عقب نش یادعاها گرياز د نيمبلغ، خوان نيشدن ا
و نگهبانها و  نيخوان تيبود که باعث عدم رضا یگريمشکل د حق الحفاظه ها

 ١٣٢۴/ م ١٩٠۶ زييتابستان و پا یط. ديگرد یم ینفت نياديدر م یو ناامن یناآرام
شد  جاديا یدر مناطق نفت یالحفاظه اغتشاشات حقق، با عدم پرداخت به موقع اقساط 

 نياز تکرار چن یريجلوگ یبرا. شدند یو نگهبانها به شدت ناراض نيو خوان
در اصفهان در  سيسرکنسول انگل قيداده شد که اقساط از طر یبيترت یمشکالت

در ) ٣۵.(پرداخت شود یاريبخت یگيب ليو ا یلخانيامضا شده توسط ا ديعوض رس
 یتنزل کرده بود، خانها در ابتدا حاضر نبودند مبلغ اريچون نرخ ارز بس مهنگا نيا

حاضر  تياما در نها رند،يپرداخت، بپذ یبادله مم جينرخ را ايرا که توسط بانک 
 یکايو شرکت سند مريبا اضافه شدن حق الحفاظه، لور) ٣۶.(دنديآن گرد رشيبه پذ

کردند که اگر تعداد  ديرا تهد یاريبخت نيواحد، خوان استيس کيبا اتخاذ  ازاتيامت
در ) ٣٧.(دندهند، اقساط حق الحفاظه آنها پرداخت نخواهند ش شينگهبانان را افزا

در تهران گزارش داد  سيمختار انگل ريبه وز مريلور ١٣٢۵محرم /  ١٩٠٧ هيفور
 ینگهبان یبرا یحيصح باتيترت چيه یاريبخت نيخوان ،یو یرغم تالش ها یکه عل

 )٣٨.(نفت نداده اند یکايندس ساتيتأس
 تنها در زيدر حفاظت از مناطق نفت خ بيو عدم ترت ینظم یبود که ب نيا تيواقع

خود  یاريبخت نينبود بلکه خوان ازاتيامت یکايو شرکت سند نيجهت اختالفات خوان
 نيمعلول هم زيمناطق نفت خ یو ناامن ینظم یمشکل داشتند بگريکديبا  زين

بر سر حکومت  یلخانيا یو حاج یلخانيدو جناح ا انياختالف م. اختالفات بود
که از  یگيب ليو ا یلخانيا، ار١٩٠۵اگر چه قرارداد . سالها ادامه داشت یاريبخت

کردند از مسئله نفت به  یبودند امضا کرده بودند، اما دو جناح تالش م فيهر دو ط
 ،یداخل یگونه رقابت ها نيبه هنگام ا. بهره ببرند یاريخود بر بخت تيسود حاکم

نمودند  یرقابت م گريکديبا  زين ینگهبانان مناطق نفت استيسر گرفتن ر رب نيخوان
 عيرب/ ١٩٠۶در ماه مه . کردند حق الحفاظه فقط به آنها پرداخته شود یتالش م ايو 

که ساالر ارفع، نگهبانان  ديدر تهران رس سيبه سفارت انگل یگزارش ١٣٢۴االول 
نفت را دور رانده  یحفاظت از چاهها یصمصام السلطنه برا یاز سو یاعزام



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٨                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

مسئبه را به صدر  نيان ادر تهر سيمختار انگل ريوز) ۴٠(گرانت دوف) ٣٩.(است
خان و  یقل یمرتض یبرا یصدر اعظم بالفاصله فرمان. گزارش کرد رانياعظم ا

صدر اعظم به سردار . صادر نمود گرينگهبانان د ینيگزيبر جا یمبن ونيهما نيمع
 ۵٠٠در مورد اختالف بر سر ) ۴١.(مشکل دست بردارد جادياسعد دستور داد از ا

 بيترت ني        ً                                ده، بعدا  صمصام السلطنه و شهاب السلطنه بدحق الحفاظه اضافه ش رهيل
 کياز چهار خان امضا کننده،  کيبه هر  ینفت دارس یکايتوافق کردند که سند

و شرکت  مريلور ت،يبه نوشته گارثو) ۴٢.(ديرا پرداخت نما رهيل ۵٠٠چهارم از 
 نيمحسغال ،یلخانيا یو حاج یلخانيدو جناح ا انيدر رقابت م ازاتيامت یکايسند

 یلخانيکردند خود را به مقام ا قيرا تشو یلخانيا یخان شهاب السلطنه از جناح حاج
 ليشهاب السلطنه ا. را بر عهده او بگذارند یحفاظت مناطق نفت تيبرساند تا مسئول

شود به شرکت  یاريبخت یلخانيداد که اگر ا یکتب تعهد مريبه لور زين یاريبخت یگيب
ً ما  يخواهد داد مستقاجازه  ازاتيامت یکايسند را  ینفت اتيحقوق نگهبانان منطقه عمل   

کرد  یتصور م مريلور. او کسر گردد یپرداخت کند و آن مبلغ از کل وجوه مستمر
مختار  ريوز سيرا نگيباشد، اما اسپر یم رشيشهاب السلطنه قابل پذ شنهاداتيپ

/ ١٩٠٧ ليوراو در آ. کار نداشت نيقدم شدن در ا شيبه پ یليچندان تما سيانگل
برادر شهاب السلطنه مالقات کرد ) یمفخم بعد ريام(با شجاع السلطان  ١٣٢۵صفر 

 یدمحمعل یصمصام السلطنه از سو یبرد شهاب السلطنه به جا یو در آنجا بود که پ
مسائل مربوط به  نيبنابرا) ۴٣.(شده است دهيرگزب یاريبخت یلخانيشاه به سمت ا

ً ما  ينفت مستق انتصاب فشار  نيدر ا ايتاني     ً         ظاهرا  سفارت بر. کرد دايبا او ارتباط پ   
           ً          انتصاب صرفا  به عنوان  نياتخاذ شد که ا یبيو ترت اورديبه تهران وارد ن یميمستق
و  السلطنهانتصاب، شهاب  نيبا ا. شجاع السلطان با شاه قلمداد شود یکينزد

تحت  فيطوا بودند به دهيبه توافق رس سيبرادرش شجاع السلطان که با سفارت انگل
برقرار سازند و نگهبانان مناطق  یاريفرمان خود دستور دادند نظم را در قلمرو بخت

 یاريدر مجموع نظم و آرامش در منطقه بخت یول. بمانند یبر سر کار خود باق ینفت
مخلوع  یلخانيصمصمام السلطنه ا انيم رايز د،ينگرد قرارنفت بر نياديم ژهيو به و

صمصام دستور . رخ داد یمسلحانه ا یها یريدرگ ديجد ینلخايو شهاب السلطنه ا
هر دو طرف به سر . نديرا ترک گو ینفت یحوزه ها یاريداد نگهبانان بخت

 درا به خود جلب کنن یکردند نظر و یبردند و هر کدام سع تيشکا سيرا نگياسپر
، وارد آورد سيتوانست به جان و مال اتباع انگل یرا که طرف مقابل م یو خطرات

 سيسفارت انگل کيصمصام به پ یها یتفنگچ اميا نيدر هم. به او خاطر نشان کنند
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 یبه حوزه ها یا هيلويراهزنان کهگ ،یو کيبه تحر اديحمله بردند و به احتمال ز
و  یاريبخت زيدر مناطق نفت خ ینظم یو ب یناامن) ۴۴.(دستبرد زدند ینفت اتيعمل

ختالفات خودشان و عمل نکردن به نسبت به حل ا یاريبخت نيخوان یتوجه یب
نفت را با مشکالت  ١٩٠۵قرارداد  ز،يتعهدات حفاظت و حراست از مناطق نفت خ

 یحفار اتيکه شرکت اعالم نمود احتمال قطع عمل يیمواجه ساخت تا جا یفراوان
از  یندارند و نگهبانان اعزام ارينگهبان در اخت یبه قدر کاف رايوجود دارد، ز

حفاظت  ساتيتوانند از تأس یچنان از نظر تعداد کم هستند که نم زين نيطرف خوان
را از  یسربازان ،ینفت نياديجهت حفاظت از م ديرو شرکت وادار گرد نياز ا. کنند

 یآن خطه به شمار م کها که مال یاريبخت« : سدينو یبلوشر م. ديهند وارد نما
ها  یجان و مال خارج یبرا یدائم یبودند که خطر یراهزن نانيرفتند همه چادرنش

 یشدند برا یم ريکه ناگز ديکش یم يیآنان به جا یگاه کار مزاحمت و سرکش. بودند
را به خدمت  یواحد از سربازان هند کياز کارکنان شرکت،  تيحما
در اهواز گزارش  سيکنسول انگل ١٣٢۵ بانشع/ ١٩٠٧در سپتامبر ) ۴۵(».رنديبگ

به علت موضع  ینفت دارس یاکيسند يیمستخدمان اروپا یداد که زندگ
مربوط به خلع صمصام از  یرياز درگ یناش - یاريبخت ليتجاوزکارانه مردان ا

در خطر قرار گرفته است و مسئله حفاظت  گرياز زمان د شتريب - یگر یلخانيا
 یکرد که گارد کنسولگر شنهادياو پ. است افتهي یشتريب تيمسلحانه از آنها اهم

در  یستيکه دوازده نفر آنها با ابدي شيافزا شتريب اي ینظام ١٧به  یستياهواز با
بود که  یبهانه ا نيدر واقع ا) ۴۶.(مستقر گردند نيدر مامات هينفت و بق ساتيتأس

هند به چارلز  تاکتبر دول زدهمييس. دهند شيخود را افزا یتعداد گارد کنسولگر
سرباز را تدارک  ٢٠و  یسياعزام دو افسر انگل دياطالع داد که آنها با نگيمارل

حداقل  یکرد که گارد کنسولگر شنهاديو هشتم اکتبر کنسول اهواز پ ستيدر ب. ننديبب
 ،یکنسولگر یدر پاسخ به اصرارها سيدولت انگل. شامل هشت مرد مسلح باشد ديبا

 ٢٠نوامبر از دولت هند خواستند  کميو  ستيو در ب رفتيپذنفرات گارد را  شيافزا
 .ديخوزستان اعزام نما زيرا به سمت مناطق نفت خ یسيلسرباز و دو افسر انگ

 یبه نام ها یسيو هشت سوار را تحت نظر دو افسر انگل ادهيهند دوازده پ دولت
شوال / ١٩٠٧دار بنگال در نوامبر  زهياز هنگ هجدهم ن نگيو رنک لسونيو

و  دهيبه اهواز رس ١٩٠٧دوم ماه دسامبر  مهياعزام نمود که ن رانيبه ا ١٣٢۵
 )۴٧.(اهواز را بر عهده گرفتند یحفاظت از کنسولگر

 یاهواز بود، ول یحفاظت از کنسولگر یسربازان در صورت ظاهر برا نيا اعزام
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ترک  ايو  دياکتشاف نفت تا زمان تول یها دانيحراست از م یمقصود اصل
 یاريبخت زيدر مناطق نفت خ روين نيحضور ا. مناطق بود نياز ا یکارشناسان نفت

پس هر از چند گاه  آنرا فراهم آورد و آنها از  یاريبخت نيات تکدر خوانموجب
با وجود ) ۴٨.(کردند یم جاديا یمناطق نفت تيو اخالل در حراست و امن یکارشکن

شدند، همچنان حفاظت و  یم نييتع نيکه در جانب خوان یارينگهبانان بخت نيا
و شرکت بر  نيروابط خوانرا برعهده داشتند و  یحراست از بخش اعظم مناطق نفت

. افتيادامه  بيو حق الحفاظه آنها با فراز و نش ینفت ساتيتأس یسر مسئله نگهبان
شرکت به شدت دولت  ديقطع گرد ینفت یکه لوله ها یم زمان ١٩١٩در سال  یحت

قطع شدن لوله ها صرف نظر  یرا مسئول دانسته و ادعا کرد که از خسارت ها
بپردازد اما مطابق  یاريبخت نيبه خوان رهيل ٣٠٠٠ کرده و اگر چه مجبور است

بر عهده دولت  یهمه نوع حفاظت منافع کمپان تيمسئول یدارس ازيچهارده امت ماده
اقتدار دولت  شيرضاخان و افزا یابيپس از قدرت  نکهيتا ا) ۴٩.(قرار دارد

 نيگزيرا به دست گرفتند و جا ینفت نياديارتش حفاظت از م یروهاين ،یمرکز
 .شدند یارينگهبانان بخت

 
 ینفت سهام مسئله

  
و  رانيو شرکت نفت ا یاريبخت نياختالفات خوان شيکه در افزا یگريد مسئله

حاصله  انهيو سود سال نيداشت، مسئله سهام تعلق گرفته به خوان یادينقش ز سيانگل
کشف  یکه برا ی، سه درصد از سهام هر شرکت١٩٠۵مطابق قرارداد . از آنها بود

 یگرفت، اما وقت یتعلق م یاريبخت نيبه خوان ديگرد یم سيتأس یاريت در بختنف
درصد از سهام  ٩٧ یشرکت باق نيبه وجود آمد ا سيو انگل رانيکه شرکت نفت ا
 یعني. نمود افتيرا در هياول یو همه سهام شرکت بهره بردار یاريشرکت نفت بخت

شرکت را  کيسهام و درآمد تنها سه درصد از  یو دارس نيبرخالف قرارداد خوان
امر  نيها نشدند و به ا یسيانگل بيفر نيمتوجه ا نيخوان. نمودندپرداخت  نيبه خوان

و شرکت بر اثر چشم  نيخوان انياگر چه از مدتها قبل روابط م. اعتراض ننمودند
کرده بود و  جاديا یخصمانه بر سر پول، حقوق و مناصب، مشکالت یها یهم چشم

طرف  دوهر  انيسوء طن را در م ،یها و هم فروش اراضهم حق الحفاظه 
و شرکت، از  نيخوان انيعلت بر هم خوردن روابط م نيتر یگسترده بود، اما جد

 یم یناش هياول یو شرکت بهره بردار یاريدر شرکت نفت بخت نيمسئله سهام خوان
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کت ارشد شر تيرياز مد یبخش یاز سو نيمهلک به خوان یبيکه منجر به آس ديگرد
داشتند که سه درصد  تيشکا رکتش مقامات ش ١٣٠٠/ م ١٩٢١تا ژوئن . ديگرد

ش با آن موافقت کردند به زور بر  ١٢٨۴/ م ١٩٠۵که آنها در  يیازهايحق االمت
بانک  یعنيبه نوبه خود به شرکت و متحدش  زين نيخوان. شده است ليآنها تحم
آنها خواسته اند  یه هر دوکردند ک یبدگمان بودند و فکر م تينها یب یشاهنشاه

 نينگذشته بود که خوان ١٩٠۵از قرارداد  یاديمدت زمان ز. ندبده بيآنها را فر
داشته،  تيسهم خود شکا یآنها از کم. قرارداد هستند نيآنها تنها مغبون ا افتنديدر

مطابق قرارداد ) ۵٠.(به آنها پرداخته شود یشتريحق السهم ب یستيمعتقد بودند که با
 یبه طور شراکت یمين گ،به نام چهار خان بزر نيش سهام خوان ١٢٨۴/ م ١٩٠۵

 گريد مهيصمصام السلطنه و سردار اسعد و ن یعني یلخانيبه نام دو تن از خانواده ا
سردار محتشم و  یعني یلخانيا یبه نام دو تن از خانواده حاج یبه طور شراکت

تالش کردند از وام  نينبه محض صدور سهام، خوا. بود دهيسردار جنگ ثبت گرد
قرضه . رنديدر عوض سهام خود قرض بگ ،یسيانگل ريو غ یسيدهندگان انگل

سهامشان و بازپرداخت آن سبب  نيدر مقابل تضم یسيانگل رياز منابع غ نيخوان
ش از  ١٢٩٩/ م ١٩٢٠تا . ديفراوان مقامات شرکت گرد یمشکالت و نگران

سهام در تصرف  ٩٣٣٠ ،یاريبخت در شرکت نفت نيسهام ثبت شده خوان ٢١٠٠٠
قرضه ها  نيتحت عنوان تضم رانيا یسهم در بانک شاهنشاه ١١۶٧٠آنها بود و 

 نياز سهام خوان یناش یثبات یشرکت و بانک از ب) ۵١.(گذاشته شده بود قهيبه وث
 ازين جهيممکن است در نت نيسهم خوان نکهيترس شرکت از ا. در عذاب بودند

دست  در ديو شا سياز انگل رونيه پول، سرانجام در بب نيخوان ريناپذ یريس
رو  نياز ا. افکند هيسا نيبر معامالت شرکت با خوان رد،يقرار گ سيدشمنان انگل
 ميتصم رانيا یهم در سفارتخانه و هم در شرکت و بانک شاهنشاه یسيمقامات انگل

به عنوان  یفرد یآنها به قرضه ها یدائم ازيو ن نيخوان یگرفتند از مشکالت مال
 یاسيس سيو انگل رانيشرکت نفت ا) ۵٢.(ندينما هکنترل آنها استفاد یبرا یا لهيوس

 یها کياعمال نمود و تاکت نيخوان یمال یوابستگ جاديباهدف ا یفعال و تعمد
مقامات . به کار بست انيداشتند، تا پا راديا یخود راکه ازلحاظ حقوق یتهاجم

رشته از  کيآنان را با  ،یدر پ یپ یه هابه اخذ قرض نيخوان قيشرکت در تشو
 یم یدادند؛ هر چند خود به خوب بيفر ،یاعتبار مال یو ب دهيچيپ ینامه ها موافقت

 یگرفتار نيا. نديهرگزنخواهند توانست آنها را باز پرداخت نما نيدانستند که خوان
به نوبه خود را در  زين نيخوان. ديگرد نيخوان نيازا یليها باعث شکست خ
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که  يینمودند؛ رفتارها ريکه احمقانه، هرزه، آزمندانه و متقلبانه بود، درگ يیرفتارها
 نيخوان) ۵٣.(ديآن منجر گرد یروزيبه پ تيمناسب بود ودر نها یليشرکت خ یبرا
اگر چه . شدند نيدردسر آفر زين سيو انگل رانيشرکت نفت ا یبرا یحت یاريبخت

ً  بود و اساسا  ا مانهيآن صم یبرقرار یاز ابتدا نيشرکت و خوان انيروابط م  ني           
روابط  نيپرسود بود، اما هرگز در ا نيخوان یو برا یشرکت ضرور یروابط برا

 ريو غ ريناپذ تيمسئول ر،يبهانه گ نيبرد که خوان یشرکت پ. امدين ديپد یسازگار
خواهد سر  یرا داشتند که شرکت م دهيعق نياز ابتدا ا نيباشند خوان یقابل اتکا م

 )۵۴.(ها کاله بگذاردآن
 یاقدام نمود، شرکت ب یاريبخت نيکه سرانجام دولت رضاشاه بر ضد خوان یهنگام

از دست  ديد یم نکهياز ا ن،يکرد و عالوه بر ا ینيآنها عقب نش تيدرنگ از حما
دولت رضاشاه با چراغ . خوشحال بود اريگردد، بس یخود خالص م یمحل کانيشر

را شکست داده، هم  یاريبخت نيتوانست خوان سيو انگل رانيسبز شرکت نفت ا
ساله سود سهامشان را به طور  نيچند اتيو هم مال ديسهام آنها را از چنگشان بربا

 )١(.ديتمام و کمال از آنها وصول نما
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٣                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

 
 

   مأخذ و توضيحات
 
: نبعم» ینفت یها استيو س سيدولت انگل ،یاريبخت نيانخو«  اريغفار پوربخت   - ١

 ۴١شماره  ١٣٨٨ یروابط خارج خيفصلنامه تار
  
 :نوشت ها  یپ
 
١- Henry Layard. 
تهران، آنزان، ج دوم،  ،یريترجمه سهراب ام ارد،يسفرنامه ال ،یهنر ارد،يال. ٢

 .١٨۶، ص ١٣٧۶
٣ .Rawlinson. 
، )گذر از زهاب به خوزستان( نسونيسفرنامه راول ،یسر هنر نسون،يراول -۴

 .١٠٠، ص ١٣۶٢بهاروند، تهران، چ اول، آگاه،  یامان الله ترجمه اسکندر
 .٢۵٠، ص ١٣٨۵چ دوم،  ام،يتهران، پ ران،يپنجاه سال نفت ا ،یفاتح، مصطف. ۵
۶ .William N. Darcy. 
معاصر  خيتهران، مؤسسه مطالعات تار ها،يارينفت و بخت رضا،يعل ،یابطح -٧
 .٣٨- ٣٩، صص ١٣٨۴چ اول،  ران،يا

، ص ١٣۴۴چ اول،  د،يتهران، وح ،یاريبخت خيابوالفتح، تار ،یراياوژن بخت. ٨
١٧۵. 

 .١٧۶همان، ص . ٩
١٠ .J. R. Preece. 
 ،یريترجمه مهراب ام ،یاريبخت یاجتماع یاسيس خيجن راف، تار ت،يگارثو. ١١

 .٢٠۶، ص ١٣٧٣تهران، سهند،چ اول، 
 .٢٠٨همان، ص  ،یاريبخت یاجتماع یاسيس خيتار. ١٢
 .١٧۶ص  ،یاريبخت خيتار. ١٣
١۴ .Reynolds. 
 .٢۴٠ - ٣٩٧/۴٩ - ٧سند شماره  ران،يا یسازمان اسناد مل. ١۵
  .همان سند. ١۶



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٤                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

١٧  -   
Cronin, Stephanie, Politices of Debt: the Anglo- Persian oil company and 

Bakhtiyari Khans, Middle Eastern Studies, Vol. 40, No. 4, July 2004, p. 4.  
 ی، نامه شخص٢۴٠ - ٢٨٠/١٢٢/٣٠سند شماره  ران،يا یمان اسناد ملساز. ١٨

 .١٩١٩اوت  ٧ خيناشناس به وزارت خارجه در تار
 .٢۴٠ - ٣٩٧/۴٩/۵٧همان سند، شماره . ١٩
تهران،  ،یجهاندار کاووسيسفرنامه بلوشر، ترجمه ک پرت،يبلوشر، و. ٢٠

 .٢۶١، ص ١٣۶٣چ اول،  ،یخوارزم
٢١ .Cronin, Politics of Debt ..., p. 
٢٢ .Iran Political Diaries, v. 3, p. 261. 
٢٣ .Spring rice. 
 .٢١٧ص  ،یاريبخت یاجتماع یاسيس خيتار. ٢۴
٢۵ .Iran Political Diaries, v. 3, p. 106. 
٢۶ .Lorimer. 
 .٢١۶ص  ،یاريبخت یاجتماع یاسيس خيتار. ٢٧
٢٨ .Iran Political Diaries, v. 3, p. 209. 
٢٩ .Sir Percy Loriane. 
 .١٢٩، ص ...خزعل  خياسترانک، تئودور، حکومت ش. ٣٠
٣١ .Sir Edward Grey. 
 .، همان...خزعل  خيحکومت ش. ٣٢
دوبد، ادموندز، دو سفرنامه درباره رساله لرستان و لرها، ترجمه  ،ینورسکيم. ٣٣

 .٣٠، ص ١٣۶٢تهران، بابک، چ اول،  ار،يبخت یليبهاروند و ل یاسکندر امان الله
٣۴ .Iran Political Diaries, v. 3, p. 106. 
٣۵ .Ibid. 
٣۶ .Ibid. 
 .٢١٧ص  ،یاريبخت یاجتماع یاسيس خيتار. ٣٧
٣٨.Ibid, 482. 
٣٩ .Iran Political Diaries, v. 3, p. 162. 
۴٠ .Grant Duff.  

  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٥                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

۴١ .Iran Political Diaries, v. 3, p. 162. 
۴٢ .Ibid.  
 .٢١٨ص  ،یاريختب یاجتماع یاسيس خيتار. ۴٢
 .٢٢٠همان، ص . ۴۴
 .٢۶١سفرنامه بلوشر، ص . ۴۵
۴۶ .Iran Political Diaries, v. 3, p. 445. 
۴٧ .Ibid, p. 446. 
، چ اول، صص ١٣٧۴ رمند،يتهران، ه مان،يمسجد سل خيدانش، تار ،یعباس. ۴٨

١٠١- ١٠٢. 
 .٢۴٠ - ٢٨٠/١٢٢/٣٠سند شماره  ران،يا یسازمان اسناد مل. ۴٩
 ،یريترجمه مهراب ام د،ييايب یاريبخت نيبا من به سرزم زابت،يروز، ال نيمک. ۵٠

 .۵٩، ص ١٣٧٣تهران، آنزان، چ اول، 
۵١ .Cronin, Politics of Debt ..., p. 8. 
۵٢ .Ibid, p. 9. 
۵٣ .Ibid, p. 1. 
۵۴ .Ibid, p. 2. 

 :مقاله  منبع
: و مقاالت، تهران زگرديم ها،يمجموعه سخنران(سيو استعمار انگل راني، ا)١٣٨٧(

 ١٣٨٨یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهشها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٦                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

  
  

  شانزدهم فصل
  

 ١٩٠۵ سال در بختياري خوانين و دارسي ميان نفتي قرارداد چگونه
 شد؟ منعقد

 
بين موادهجدهگانه امتيازنامه مربوط به نفت، موادي وجود داشت كه به تدريج و در 

ارتباط پيدا كرد؛ به ويژه ماده سوم و نهم گذرزمان به ايالت وعشاير بختياري 
 :قرارداد كه از اين قرار بودند

       ّ                                                            دولت عل يه ايران كليه اراضي غيرمزروعي واقع درحوزه امتياز را در صورت 
نيازجهت اجراي عمليات بالعوض در اختيارمهندسين صاحب امتياز ميگذارد و 

ت بهاي عادالنهاي به درصورت احتياج به زمينهاي زراعتي، صاحب امتياز ميبايس
       ّ                              دولت عل يه ايران به صاحب امتياز اجازه . قيمت روزبابت چنين امالكي پرداخت كند

 ميدهدتاهرگونه تأسيسات يامستحدثاتي راكه موردنيازكارهاي عملياتي باشد،در
       ّ                                     دولت عل يه ايران به صاحب امتيازاجازه ميدهدكه ...منطقه عمليات دايروايجادكند

 .هاي عملياتي خود بايك ياچند كمپاني ديگرمشاركت داشته باشد براي اجراي برنامه
  

مهندسين وكارشناسان نفتي مأمورازسوي دارسي، ابتداكارخودرا درباب اكتشاف و 
اي به نام چاه سرخ قصرشيرين و در  توليد نفت از مناطق غرب ايران در منطقه

اري نفت استخراج م آغاز كردند و پس ازمدتي موفق شدند تا مقد١٩٠٢اواخر سال 
خان مؤتمن حضور ــ  اي خطاب به كتابچي به طوري كه دارسي بعدآ در نامه. كنند

ليره مخارج ثابت و  ٢٥٠٠٠با «: كميسرموم و نفت دولت ايران ــ چنين نوشت
ولي چون مقدار نفت »   .درآنجا موجود است ]نفت[معلوم كردم كه بهترين روغن 

دارسي اذعان داشت كه اين . كارمتوقف شد توليدشده به ميزان تجاري نبود،
، بنابراين موقع رامقتضي ديدكه به واسطه ...امتيازمالحظات و اهميت تجاري ندارد

به » ...راعملي سازد ]اكتشاف و استخراج نفت[مردمان باتجربه،اين كار ]دخالت[
آن  كه شهرت و نتيجه كار) برمه(همين دليل گيرنده امتياز، با كمپاني نفت بيرما 

   .معروف به آفاق بود، قراردادي را منعقد كرد
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به همين دليل دارسي در نامهاي كوتاه خطاب به نماينده دولت ايران و كميسر موم و 
 :نفت، چنين نوشت

قسمتي ازاراضي جزو  ]تا[هستم  ]مقدماتي[بايد به شما اطالع بدهم كه در تهيه 
شاردين [نم وعنقريب درشروين امتيازخودم رابه جهت عمل نفت امتحان ك]محدوده[

به اعمال امتحاني خواهم  ]در مسجدسليمان و در محدوده جنوب غربي ايران
   .پرداخت واحتمال دارد بعد درمسجدسليمان ديلمكاري هم بكنم

او . آنگاه دارسي درطي نامه ديگري شرح اقدامات خود را به دولت ايران نگاشت
 :حضورچنين نوشت خطاب به مؤتمن

به هنگامي كه در لندن به شرف مالقات شما نائل شدم، از من سؤال ! زيزآقاي ع
فرموديد كه آنچه در باب امتياز نفت كه شما مأمور آن هستيد و تاكنون شده، اطالع 

آن وقت به شما بيان كردم كه تمام كار درحال تغييراست و فعال چيزي نميتوانم . دهم
غيررسمآ هر موقع شد، آنچه كرده شده و  بعدها. از بابت امتياز نفت به شما بگويم

آنچه اميد هست بشود، به شما اطالع ميدهم و مقصودم از اين كاغذ اين است كه 
چنانچه به شما بيان كردهام، ... غيررسمي،آنچه را ما ميكنيم،به شما عرضه دارم

ليره مخارج ثابت و  ٢٥٠٠٠كارقسمت شمالي امتياز،يعني قصرشيرين تمام شدوبا 
   ....كردم كه بهترين روغن در آنجا موجود است معلوم

آنگاه دارسي در ادامه نامه، شراكت خود را با شركت نفت برمه توضيح داده و 
 :ميافزايد

ايحال، مهندسين به جنوب ايران فرستاده شدند كه مشخص كنند بهترين نقاط را  علي
يا محلهاي اگرنفت دراين محل ...شود شروع]كار[براي سوراخ كردن، وازآنجا

ديگردرجنوب ايران ازجنس خوب پيدا شود و مقدار كافي براي تجارت بيرون آيد، 
سرمايه به جهت اولين استخراج كمپاني كه اعليحضرت شهرياري اسهام دارند، پيدا 
ميشود و مقدارميل مربع كه متعلق به اين كمپاني است، شامل بهترين محل كشفشده 

   ....خواهد بود وخواهد شد ودرملكيت اين كمپاني 
بااين ديدگاه، مهندسين وكارشناسان دارسي به جنوب ايران اعزام شدند و سرمهندس 

 مهندسي كمحرف، جدي، متكي به نفس وفارغ(انگليسي به نام جرج برنارد رينولدز 
براي بررسي وضعيت وارد مناطق جنوبي ايران )التحصيل ازكالج مهندسي هند

رينولدز در اين .          ّ                 اكتشاف مد نظر داشت، سفر كرد شدوبه نقاطي كه براي كاوش و
هاي خود  سفر به اردوگاه خوانين بختياري نزديك شوشتر واردشد و سفارشنامه

اسفنديارخان    دراين هنگام،. ونسخهاي از قراردادرا به زبان فارسي ارائه كرد
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سپهدار خان  خان ايلخاني ــ و دمحمحسين سردار اسعد ــ پسر و فرزند ارشد حسينقلي
خان بختياري ــ به ترتيب ايلخان و ايلبيگ بختياري  ــ فرزند ارشد حاج امامقلي

  .بودند
رينولدز دراين سفر پيشنهاد كرد كه در صورت كمك و همكاري با او ازطرف 

براي اطالع از شرح . گونه پاداشي داده خواهد شد دولت متبوعش انگلستان، همه
 .ضمائم مراجعه شودحال و زندگينامه خوانين به بخش 

اسفنديارخان با وجود اطالع ازمفاد قرارداد وسهم صديـ شانزده متعلق به دولت 
 : ايران، در پاسخ رينولدز گفت

ولي اگر سهيم وشريك شما شويم . مستخدم شما نميتوانيم باشيم كه پاداش دريافت كنيم
ك خواهيم نمود و                                             ِ              والاقل صديـ ده از منافع را به ما بدهيد، همه ق سم همراهي و كم

   .موجبات تأمين شما را فراهم خواهيم كرد
 

آنگاه دمحمحسينخان سپهدار ايلبيگ پيشنويس قراردادي را تنظيم و به رينولدز پيشنهاد 
و ارائه كرد كه مواد مندرج در آن، عالوه بر صدي ـ ده از منافع و سود اسهام، 

 رينولدز پس از مشاهده. قن بودالمللي مت بسيار محكم و قانوني و حتي از لحاظ بين
درخواست خوانين بختياري براي واگذاري ده درصد سود خالص سهام، ازمناطق 

اي به شرح زيربه دمحمعليخان عالءالسلطنه ــ وزير امور  بختياري بازگشت ونامه
 :خارجه ايران ــ نگاشت

كه  آقاي عزيز وقتي ١٩٠٤نوامبر  ١٣٢٢/١٦صفر ١٢به جناب آقاي عالءالسلطنه 
افتخار مالقات داشتم در دوازدهم شهر حال، از من خواهش كرديد كه تحريرآ 
بفرستم آنچه را زباني عرض كردم در باب اشكاالتي كه مستردارسي واجزاي او 
دچارميشوند در اجراي كارهاي راجع به عمل امتيازي كه دارند ازبراي به كار 

 .م موافق آن فرمايش رفتار نمايموحاال افتخاردار. آوردن معادن نفط درجنوب ايران
بروفق اين امتيازالزم است كه چاه بكنند ازبراي درآوردن نفط درزمينهايي كه مالك 

درحاشيه نامه چاردين، [× آنها رؤساي بختياري هستند ودرنقاطي كه عالمت
در روي نقشه ملفوف معين  ]        ُ                         ، قلعه د راهيد، مسجدسليمان، سرگدار)ماماتين(مرمتين 

ودرجاهاي ديگربه مقصود اينكه ترتيبات الزمه را با اين رؤسا انجام شده است 
بدهم، آنها را به تاريخ غره ماه آوريل گذشته دراردوي ايشان نزديك شوشتر مالقات 

فقط . كردم و به آنها كاغذهاي سفارشنامه خود را كه به زبان فارسي بود، نشان دادم
  ها چاه كنده شود از براي بيرون به شرط شراكت، رخصت ميدادند كه در زمين آن
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  آوردن نفط، و شرط شراكت هم اين بود كه صدي ـ ده از منافع نفطي كه درخاك 
و قرارنامه و سندي دراين باب ميخواستند كه نوشته . ايشان پيدا ميشود، به آنها بدهيم

ط در خاك به آنها بدهم، پيش ازاينكه اجازه كندن چاه از براي بيرون آوردن نف
با وجودي كه اظهار كردم كه خواهش آنها موافق باامتيازي كه . خودشان بدهند

ماداريم، نيست وصدي ـ شانزده به اعليحضرت شاهنشاه بايد برسد، گوش ندادند و 
به نظر ميآيد الزم است به رؤساي بختياري . نتوانستيم اين قصدشان را تغيير دهيم

ايشان است، ولي آنچه در زير زمين است، مال  بفهمانيد كه اگرچه سطح زمين مال
اعليحضرت شاهنشاه هست و داخل امتيازنامه است كه اعليحضرت شاه ايران به 
مستردارسي مرحمت فرمودهاند و تكليف آنها اين است كه به مستر دارسي از براي 

دارند و قطع طمع  ûاجراي عمل پيدا كردن نفط همه قسم حمايت ورعايت را مرعي
 .ير شراكت نماينداز خ

وقتي كه رؤساي بختياري تكليف خودشان را به طوري كه ذكر شد، قبول كردند، 
فقط آن وقت ممكن خواهد بود كه مستر دارسي ماشينهاي الزم را از براي كندن چاه 

وبعد ازگذشتن اين عمل مناسب است كه يكي از . جهت درآوردن نفط بفرستد
مهندسي كه مباشر كارها است، معين نمايند تا رؤساي جوان بختياري را به همراه 

اينكه اگر اختالفي يا اشكالي يا گفت وگويي دربين وكالي مستر دارسي و لرها پيش 
 .بيايد، فورآ رفع شود

هاي مستر دارسي نتوانند در ايران به  بديهي است كه اگر بنا بر اين شود كه گماشته
بنا شود كه زميندارها با صاحب امتياز  نقاطي كه در آنجا كار دارند سفر كنند، واگر

در منافع آن مدعي شراكت شوند، وضع و حالت صاحب امتياز خارج از قاعده و 
بر خالف طبيعت امتياز خواهد بود و ازبراي رفع اين بيقاعدگي است كه مستر 
دارسي استدعا مينمايد كه مساعي جميله خود را در موقع بودن در تهران مبذول 

نطور كه شفاهآ عرض شد، حاالهم عرض ميشود، دراين كاغذ به هما. بداريد
ندارم؛ به خصوص خوانين بختياري كه [ را]هيچوجه قصد شكايت برخالف كسي 

جرج رينولدزاين .... دروقت اقامت من درمملكت ايشان خيلي اظهار محبت كردند
ربردولت نامه حكايت ازآن داردكه نماينده دارسي درصددبوده تا ازطريق اعمال فشا

 مركزي،ازدادن هرگونه امتيازرسمي ياقبول تعهد درقالب يك قرارداد دربرابر
با اين وصف، دولت انگليس و . قدرتهاي محلي ومدعيان احتمالي خودداري ورزد

سفارت آن كشوردر تهران به دنبال اين مسئله وارد ميدان شدند وآرتورهنري 
به وزارت امور خارجه ايران نسبت به اي  در نامه هاردينگــ وزيرمختار انگليس ــ 
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  :مشكالت به وجود آمده در راه اكتشاف نفت، چنين نگاشت
 

 ...نواب مستطاب اشرف امجد
در مذاكرات اخيره، از بابت مسئله حقي كه مستر دارسي بايد از درآمد خالص 
امتياز نفط خود به دولت ايران بدهد، دوستدار صحبت به ميان آورد و اظهار داشت 

 ....به اجازه نواب مستطاب اشرف واال در اين باب مكاتبه خواهد نمود كه
مزروع  آنگاه هاردينگ به مواد سوم و نهم قراردادكه اجازه اكتشاف دراراضي غير

را به گيرنده امتياز نفت ميداد و همچنين به ماده دهم قرارداد كه سهم دولت ايران را 
 : ، استناد كرده و افزودازمنافع امتياز شانزده درصد تعيين ميكرد

حال مهندسين كمپاني ميبينند كه در وقت كار قبل از اينكه به آنها اجازه داده شود كه 
آنها رامجبورميكنند كه با  ]خوانين[در اراضي غيرمزروعه تفتيش نفط نمايند، 

نيز . رؤساي محليه بعضي نقاط كه اراضي مزبوره درآنجا واقع است، قراري بدهند
ادعاي مالكيت بر بعضي نقاط كه اراضي مزبوره در آنجا واقع است، [ به واسطه]

قراري بدهند و از بابت ادعاي مالكيت بر بعضي اراضي كه از طرف دولت داده 
. ميشود، حقي هم به آنها داده شود و در اين باب شرطي در امتياز مزبور نشده است

ه از منافع خالص كمپاني مثال در حوالي شوشتر، خوانين بختياري مطالبه صدي ـ د
بنابراين حقي كه بايد صاحب امتياز بدهد، در . مينمايند كه اجازه كار به آنها بدهند

در اين مسئله شوشتر، . عوض صدي ـ شانزده، صدي ـ بيست و شش خواهد بود
. مستر دارسي حاضر بود كه از قرار صد، دو و نيم براي خوانين حقوق منظور كند

خودشان مطالب نمودند، طبعآ به نظر مستر دارسي تحميل ولي صدي ـ دهي كه 
بنابراين به . فوقالعاده ميآمد كه عالوه بر آنچه به دولت ايران بايد برسد، به آنها بدهد

نظر چنين ميرسد كه حقانيت اين بوده باشد كه درباره اراضي غيرذيزرع كه متعلق 
اعليحضرت اقدس به اشخاص متفرقه نيست و نميتوان گفت كسي به غير از 

شهرياري در آنها حق مالكيت دارد، طوايف را مجبور دارند كه ترك ادعاي خود را 
نمايند و هرگاه مشكل يا پرزحمت باشدكه عالوه برحقوقي كه بايد به دولت بدهد، به 
 .                                        ّ                               رؤساي محليه وعشاير نيز حقي بدهد، دولت عل يه آن وجه را از حق خود كسر كنند

مزروع  ين نامه ضمن پافشاري برمجاني بودن اراضي غيروزيرمختارانگليس درا
براي دارسي و شركاي امتيازات، سهم شانزده درصدي دولت ايران را موردتأكيد 

از ديدگاه اودراولين مرحله، مجبوركردن طوايف به ترك ادعاي خود، . قرارداد
ده اولويت داشت وچنانچه اين امرميسرنميشد ودرمراحل بعد وجوهي به طوايف دا
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االمتياز دولت ايران مبلغي كسر ميشد؛ امري كه بعدآ  ميشد، ميبايست ازميزان حق
 .اتفاق افتاد

همچنين به نظرميرسد وزيرمختارانگليس وگيرندگان امتيازازآن هراس داشتند كه 
بنابراحتمال وجود نفت دربخشها ونقاط مختلف مركزوجنوب ايران كه محل استقرار 

خوانين هريك ازاين قبايل نيزهمچون خوانين بختياري، قبايل مختلف بود، رؤسا و
مطالبه عقدقرارداد و پرداخت سهم مشخصي ازدرآمد نفت را ميكردند كه در 

بنابراين درصدد بودند تا با وارد كردن فشار به . مجموع براي آنها قابل قبول نبود
اي دولت ايران وبهرهگيري از نفوذ وقدرت دولت مركزي و ارائه استدالل بر

پاسخگويي به خواستههاي خوانين و رؤساي قبايل، ازادامه چنين روندي جلوگيري 
با وجود اين آنها آماده بودند تا با راضي كردن خوانين و رؤساي قبايل از . كنند

طريق واگذاري بخشي ازسود سهام نفت،آن مقدار از سود اسهام واگذار شده را از 
اقدام خود را با استناد به مواد قرارداد  سهم دولت ايران كسركنند ومسئوليت اين

 .دارسي برعهده دولت ايران بگذارند
در اين مدت رينولدز به انتظار ورود پريس ــ كنسول انگليس در اصفهان ــ بود كه 
ميبايست بنابر خواسته دارسي و با موافقت وزارت خارجه انگليس در امر مذاكره 

اين امر به ويژه از آن جهت كه پريس . رزيدبين خوانين و نماينده دارسي دخالت ميو
داراي سابقه طوالني و تجربيات ارزندهاي بود كه در ايام مأموريت خويش در 

   .ايران به دست آورده بود، اهميت داشت
در آن ايام اتفاقاتي رخ داد كه در شكلگيري مسير حوادث تأثير زيادي گذاشت؛ 

بيگ بختياري به فاصله  خان ايل حسينبدينترتيب كه اسفنديارخان بختياري و دمحم
پس از مرگ اين دو تن .  كوتاهي، يعني دوماه پس از مذاكره با رينولدزازدنيا رفتند

م به ١٩٠٥از خوانين بختياري و به دنبال ورود پريس كه در اواخر سپتامبر 
م در ١٩٠٥اكتبر سال  ١٣اصفهان بازگشته بود، بار ديگر با حضور رينولدز در 

هاي زاگرس قرار دارد، مذاكرات انگليسيها و ايلخان جديد  ، كه در كوهپايهشلمزار
سردارمحتشم (السلطنه ايلبيگ  خان شهاب السلطنهــ وغالمحسين بختياريــ صمصام

اكتبر صورت گرفت كه در آن بين، پريس ميكوشيد  ١٩تا  ١٦در روزهاي ) بعدي
ر اسعد دوم ــ برادر كوچكتر خان سردا تا با وجود مخالفت با درخواستهاي عليقلي

السلطنه ــ كه گاهي مطالبات را تا بيست درصد از درآمد خالص سود  صمصام
به ويژه كه سرداراسعد . اسهام شركت باال ميبرد، با خوانين به توافق دست يابد
    .تجربه وآگاهي بيشترو توان چون و چراي زيادتري داشت
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صد از سود سهام شركتهايي كه در منطقه توافق اوليه حاكي از آن بود كه پنج در
ولي اين توافق كه . بختياري فعاليت ميكنند، به اضافه مبلغي نقد به خوانين داده شود

پيشنهاد بعدي . به وسيله تلگراف به لندن مخابره شد، ازسوي دارسي و شركا رد شد
داده  از سوي خوانين بود كه تا سقف دويست هزار پوند سود، پنج درصد به خوانين

در خالل . ولي اين بار پريس مخالفت كرد. درصد ٥/٢شود و از آن مبلغ باالتر، 
السلطنه با وجود نظر مساعد، به واسطه مرگ  خان شهاب مذاكرات غالمحسين

پريس غيبت او را شكست بزرگي . يكي از نزديكان جلسات مذاكره را ترك كرد
اي مؤدبانه، خوانين را از  خان نيز با شيوه عليقلي. براي خود ذكر كرده است

 .امضاي قرارداد و توافق با طرف انگليسي برحذر داشت
هاي خوانين كه تعداد آنها و به تبع  پريس براي جمعبندي و نزديك كردن خواسته

آن، نظرياتشان متفاوت بود، تالش بسياري كرد، ولي تا اين مرحله موفق نشد آنها 
اين بين، سرداراسعد محل مذاكره را به در. رابه پذيرش سه درصدسهام راضي كند

سوي جايگاه استقرار خويش در جونقان ترك گفت و رينولدز نيز براي ارسال 
سردار اسعد در گرفتن پنج . تلگراف ازاصفهان و گرفتن دستورالعمل حركت كرد

درصد سهام از هرشركتي كه در آن منطقه مبادرت به كار ميكرد اصرار ميورزيد 
اما به هر روي هنگامي كه . يس نيزچارهاي جز قبول نداشتندو رينولدز و پر

با اختيارات جديد به منظور عقد پيمان بازگشت،  ١٩٠٥رينولدز دردهم نوامبر 
.   متوجه شد كه پريس خوانين را به پذيرش سه درصد از اسهام راضي كرده است

  .پريس به موافقت نسبتآ بزرگي دست يافته بود
 :و مينويسدگارثويت به نقل از ا

صراحتآ بايستي بگويم كه بسيار متعجب شدم كه چنين معامله سودآوري را با 
وقتي آنها رقمي حدود دوازده، شانزده و بيست درصد از سود . خوانين انجام دادم

اي باشد؛ بله تنها سه  سهام را پيشنهاد ميكردند، سه درصد نميتواند رقم قابل مالحظه
 .درصد

در ادامه ميافزايد خوانين چيزي از اسهام و اينطور چيزها  نكته جالب آنكه پريس
به هر روي با توافق دو طرف، قراردادي به امضا رسيد كه اولين . نميدانستند

سه درصد توافقشده نيز در آخر . قرارداد بين صاحب امتياز و خوانين بختياري بود
 .بند دوم قرارداد درج شد

 :هااين نكات ازاهميت برخوردار است نگليسيپيرامون قرارداد بين بختياريها و ا
اي خوانين نگران بود و آنچه بر  نخست آنكه، دولت مركزي ايران از درخواسته
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اين نگراني ميافزود، شدت گرفتن روند نزديكي وارتباط مستقيم بين خوانين 
خان  خان كنورسي وحسينقلي بختياري و انگليسيها بود؛ امري كه قبل ازآن دمحمتقي

اينك به فاصله كوتاهي از آن ايام، . اني جان خود را بر سر آن گذاشته بودايلخ
خوانين بختياري مستقيمآ و بهطور رسمي با انگليسيها وارد مذاكره شده بودند؛ 
امري كه آغاز آن با مذاكرات مربوط به امتياز لينچ بود و شايد دولت مركزي ايران 

حداث جاده كاروانرو بختياري به خوانين هرگز پيشبيني نميكرد كه واگذاري امتياز ا
و آزاد گذاشتن آنها براي عقد قرارداد با اتباع خارجي، راهي را گشود كه ديگر 

 .بستن و بازگشت از آن به سادگي امكانپذير نبود
ديگر آنكه، طبق مواد قرارداد، دولت ايران و دارسي تعهداتي نسبت به يكديگر 

در مطالبه سهم معيني از اسهام شركتهاي نفتي اين  داشتند كه اقدام خوانين بختياري
به طور مثال، ماده هشتم و شانزدهم دارسي را . دارميساخت تعهدات را خدشه

: موظف ميساخت تا حداكثردوسال پس ازعقد قرارداد مبادرت به تشكيل شركت كند
اجزاي علمي [براي ]صاحب امتياز مكلف است كه بدون تأخير به خرج خود «

به جهت تعميق و كندن چاهها  ]را[اسباب و آالت و ادوات استخراج  الزمه،
اما اقدام خوانين بختياري ناقض اين دو بند از قرارداد » .وامتحانات الزمه بفرستد

تراشي آنها براي جلوگيري از كار رينولدز و به تبع آن دارسي را بايد  بود و مانع
 .از اين زاويه نگريست

د از سهام نيز با عطف به اينكه سهم دولت ايران شانزده همچنين درخواست ده درص
ضمن آنكه طبق . اي نبود كه بتوان از آن به سادگي گذشت درصد بيش نبود، نكته

ماده چهاردهم قرارداد دارسي حفظ امنيت افراد، اسباب و منطقه عمليات اكتشافي 
وه بر طرف انگليسي با دولت ايران بود و اكنون دولت مركزي ميبايست عال

. جلوگيري ازدرخواستهاي ناقض قرارداد دارسي، امنيت مورد نياز رانيزتأمين كند
هاي خوانين از يك سو و دارسي  ولي مشاهده واكنش دولت ايران در برابر خواسته

و سفارت انگليس ازسوي ديگر، ضعف وسستي دولت ايران رادركنترل اوضاع 
 .وانگليس نيزبه اوج خود رسيده بودضمن آنكه درآن ايام رقابت روس . نشان ميدهد

به عالوه، اين اتهام را كه دولت انگلستان درصدد بود تا قدرتهاي گريز از مركز و 
قبايل مركزي را كه با آنها در رابطه بود، عليه دولت مركزي تحريك و تشويق كند، 

ه تأكيد هاردينگ در نامه ب. در اين برهه و در اين مورد خاص از ذهن دور ميسازد
دولت ايران، نشانگر آن است كه سفارت انگليس و به تبع آن، دولت آن كشور 
درصدد بودند تا به جاي پاسخگويي به خوانين، دربار قاجار را درگير پاسخگويي 
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كنند و البته از تهديد به كاستن سهم دولت ايران در ازاي واگذاري حقي به خوانين 
اكامي دولت در مجاب ساختن و اعمال بختياري خودداري نشد؛ امري كه به دليل ن

 .تعهداتش، طبعآ انگليسيها را درعقد قرارداد با خوانين محق جلوه ميداد
 ١٥/ ق١٣٢٣رمضان  ١٧گزيده متن قرارداد بين خوانين بختياري و دارسي كه در 

 السلطنه، صارم السلطنه، شهاب م كه از يك سو به امضاي صمصام١٩٠٥نوامبر 
الشريعه اصفهاني  بختياري وازسوي ديگرپريس، رينولدزوامينخان  الملك وعليقلي

 :رسيده، چنين است
شركاي كمپاني امتيازات و دارسي در هرگونه تفحص و هرگونه جست : فصل اول

وجو جهت يافتن نفت و احداث شوارع و راهها و استعمال وسايل الزم و احداث 
 كمپاني نيزاگرغيرواراضي موردنياز خاك بختياري آزادندرابنيه موردنظرد

 .باشد، به صورت رايگان در اختيار آنها قرار ميگيرد  مزروعي
پيرامون موضوع واگذاري اراضي به صورت مجاني، گرچه در متن قرارداد به 

سران قبيله بختياري بايد كليه اراضي خود را «زبان انگليسي تصريح شده است كه 
ان احتياج دارند، به طور رايگان جهت كاربد) كمپاني دارسي و شركا(كه گروه اول 

و هر قدر زمين «: ،   ولي در متن فارسي چنين آمده است»در اختيارشان قرار دهند
   كه الزم ميشود

بنابراين رايگان » .... ]بدهند[براي اين كار و مقصود، خوانين عظام بختياري بايد 
زراعي چه كشت البته زمينهاي . بودن زمين از متن فارسي صريحآ مستفاد نميشود

بايست به قيمت مناسب و عادالنه از سوي كمپاني خريداري ميشد  آبي و چه ديم مي
و چنانچه اختالفي در اين ارتباط پيش ميآمد، ميبايست كنسول بريتانيا در محمره و 

شده از سوي خوانين حكميت ميكردند و مادام كه كمپاني به  رئيس اردوي تعيين
انين به وظيفه حراست از افراد و وسايل كمپاني اقدام كارخويش ادامه ميداد و خو

آن بالفاصله پس از عقد  ٤١ميكردند، به آنها ساليانه دو هزارليره پرداخت ميشد كه 
البته در فصل دوم قرارداد، چنين پيشبيني شده بود كه با . قرارداد قابل پرداخت بود

مبلغ قبلي اضافه شود و كشف نفت و فراهم شدن مقدمات انتقال آن، هزار ليره به 
همچنين . قسط پرداخت شود اين سه هزار ليره، هرسه ماه يك بار به صورت پيش

در اين . درادامه واگذاري سه درصد اسهام نفت به خوانين نيز پيشبيني شده بود
از هر واحد متعدد كمپاني نفت كه در خاك «: ارتباط در متن قرارداد چنين آمده است

د، ازهرصد سهم شراكت عمومي متداول، سه سهم شركت از بختياري تشكيل ياب
   ».خوانين گرفته نشود
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اين نكته از موارد ابهامبرانگيزي بود كه بعدها ميتوانست خوانين بختياري را محق 
سازد تا از سهام شركتهاي اكتشاف، حفاري، انتقال و غيرهاي كه به نوعي با 

شتند، سه درصد مطالبه كنند؛ امري اراضي نفتي واقع در سرزمين بختياري كار دا
 .كه بعدها بروز يافت و در جاي خود بدان اشاره خواهيم كرد

در بقيه موارد ششگانه پيرامون پرداخت غرامت از سوي خوانين بختياري در 
هايي انجام گرفته بود والبته در صورت  صورت عمل نكردن به تعهدات، پيشبيني

َ               ا در اصفهان به عنوان ح ك م و واسطه رفع بروزاختالف، سركنسول دولت بريتاني  َ                      
اختالف تعيين شده بود همچنين، ابنيه و وسايل و تأسيسات مربوط به فعاليت شركت 

 .در اراضي بختياري در پايان مدت امتياز به خوانين بختياري تعلق پيدا ميكرد
 :به طور كلي، موارد ششگانه قرارداد شامل چهار قسمت بود

بختياري در واگذاري اراضي مورد نياز، تأمين محافظت از  تعهدات خوانين: اول
افراد و اموال شركت و پرداخت غرامت از سوي آنها در صورت بروز سرقت يا 

 .سانحه ديگري كه به وظايف خوانين مربوط بود
تعهدات شركت درپرداخت زمانبندي شده تعهدات مالي خود و واگذاري سه : دوم

زمين بختياري فعاليت كند و همچنين واگذاري درصدازسهام هرشركتي كه درسر
 .ابنيه و تأسيسات به خوانين در پايان امتياز

پرداخت پيشاپيش دو هزار ليره به طور ساليانه قبل از كشف و انتقال نفت و : سوم
سه هزار ليره به صورت اقساط سه ماهه در صورت كشف و جريان نفت در 

 .خطوط انتقال
َ     دخالت و ح ك م قر: چهارم  َ ار گرفتن كنسول بريتانيا در محمره وسركنسول آن         

  ).براساس فصل اول و سوم قرارداد. (كشوردراصفهان درصورت بروزاختالف
گرچه در ظاهر تعهدات طرفين مشخص و معين بود، ولي با توجه به تغييراتي كه 
ميتوانست در وضعيت خوانين بروز كند، تعهدات طرف بختياري نميتوانست كامال 

و قابل اجرا باشد؛ تغييراتي كه بعدها به دنبال اختالفاتي در بين خوانين  مستحكم
نكته مهم اينكه از نظر شركت و به تبع آن دولت انگليس، . بختياري بروز كرد

هرگونه ثبات و آرامش در وضعيت خوانين ميتوانست از تغييرات مورد بحث 
ار دولت بريتانيا در جلوگيري كند كه اين موضوع خود زمينهاي براي دخالت آشك

همچنين پيشبيني قضاوت و . امور داخلي بختياريها و خوانين آنها به حساب ميآمد
    ّ                                                                       حكمي ت دو نماينده سياسي بريتانيا در اختالفات احتمالي، نشان از ميزان حساسيت و 

  .دقت دولت آن كشور در امر نفت داشت
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  هفدهم فصل
  

 قرارداد يك نافرجام فرجام
  
  

 "یاريبخت نفت شرکت" ليتشک داستان
 

خورشيدي موفق شدند، امتياز نفت ايران را ار دولت  ١٢٨٠كه در سال  بيگانگاني
مركزي وقت دريافت كنند، با چالش هاي ديگري نيز رو به رو بودند كه از جمله 

مطلب حاضر نگاهي . صاحب نفوذ منطقه اي بودآنها جلب نظر اقوام و قدرت هاي 
انگليسي ها براي گسترش و  داماتدارد به تشكيل شركت نفت بختياري كه يكي از اق

 .تسهيل فعاليت هاي اكتشافي شان در جنوب غربي ايران بود
 

و  یعينامه نفت و موم طب ازيامت"که در صدر  رانينفت ا ازيكننده امت دريافت
 ١"یناکس دارس اميليو"تحت عنوان ) ش١٢٨٠( یالديم ١٩٠١به سال " یمعدن

William Knox D'Arcy)( شده، هر چند طبق فصل اول از  یاز انگلستان معرف
به جز پنج ( رانيمجاز بود در تمام وسعت خاک ا ازنامهيگانه اين امت جدهيفصول ه

 یعيو موم طب ريدر مدت شصت سال به تفحص گاز، نفت، ق) یشمال ستانا
 تيشدن دامنه فعال دهياز شاه قاجار و با کش ازيد، اما چند سال پس از اخذ امتبپرداز

 اريو منطقه تحت اخت رانيا یزاگرس در جنوب غرب یها هيهاي اکتشافي به کوهپا
چادر  اهيرا به س ندگانشينما ،در کار خود ليتسه یمجبور شد برا ،یارياقوام بخت

 .ديجلب نما زيرا ن شانيا تيبفرستد تا رضا یاريبخت یها
 

 یعصر قاجار و ضعف حکومت مرکز رانيا یفيساختار ملوک الطوا قتيحق در
آن  رانيا یسنت یدر ساختار اجتماع یريقدرتمند عشا یدر برخورد با هسته ها

قبل و بعد از اکتشاف نفت  ران،ينفت در ا رندهيگ ازيروزگار باعث شده بود تا امت
 ريبا عشا ،یمرکز تر کسب مجوز حکومباشد عالوه ب ريناگز نيسرزم نيدر ا
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 بيترت نيبد. به مذاکره و عقد قرارداد تن دهد زيخود ن یصنعت اتيمنطقه حوزه عمل
نفت،  ازيامت یو به فاصله تنها چهار سال از اعطا یالديم ١٩٠۵بود که در سال 

 .ديمنعقد گرد یاريبخت ريو سران عشا ازيصاحب امت ندگانينما نيب زين یقرارداد
 
هم زحمت مسافرت به شرق  رانياز شاه ا ازياخذ امت یبرا یکه حت" یدارس" بتهال

 یانجام نداد، بلکه برا نهيزم نيدر ا یاقدام" شخصا زيبار ن نيرا بخود نداده بود، ا
در  شانيدر کار به وزارت امور خارجه انگلستان رفت و موضوع را با ا ليتسه

 .نهاد انيم
 
جان "شد که ژنرال  نيرت امور خارجه کشورش ابا وزا یمذاکرات دارس جهينت
کنسول انگلستان در اصفهان از طرف وزارت امور  J.R .  Preece )("سيپر

 ريعشا یبا روسا" یناکس دارس اميليو"از  یندگيتا به نما افتي تيخارجه مامور
فاصله  در شتريبود که او پ ليدل نيبه ا" سيپر"انتخاب . وارد مذاکره شود یاريبخت

 یسيشرکت انگل نياختالفات به وجود آمده ب انيو در جر یالديم ١٩٠۴تا  ١٩٠٢
ها، سوابق  یاريو بخت) فعال بود یاريدر منطقه بخت یراهساز نهيکه در زم( نچ،يل

 !گذارده بود یاز خود بر جا یسيدر حل اختالفات به نفع شرکت انگل یخوب
 

ها در همان  یاريبخت. نبود یها در خصوص نفت کار ساده ا یاريمذاکره با بخت اما
بودند و  دهينفت شن ازيامت یدر مورد اعطا یعاتيشا نچيزمان مذاکرات با شرکت ل

 .در قلمروشان اطالع حاصل کنند ازيصاحب امت يیکنجکاو بودند از قصد نها اريبس
 
 ینجفقل" اريدر اخت بيبه ترت یاريبخت یگيب ليو ا یلخانيدر آن مقطع دو منصب ا 

 گريبود اما خان د" خان شهاب السلطنه نيغالمحس"و " م السلطنهخان صمصا
داشت به مراتب  ريکه بر عشا یبواسطه نفوذ" خان سردار اسعد یقليعل" ،یاريبخت
اش با صدراعظم قاجار،  یدوستسال ها اقامت در تهران و . دو برتر بود نياز ا

 گريد نيرا از خوان یو بود که یازاتيالسلطان و مسافرت به اروپا از جمله امت نيام
در انجام  سيحال باعث شده بود پر نيدر ع يیها یژگيو نيچن. نمود یم زيمتما

 .کند تيرا رعا اطيجانب احت شتريمذاکره با سرداراسعد، ب یخود برا تيمامور
 

 یاز درآمد را مطالبه م%) ١٠(ده درصد  یاريبخت نيمذاکرات فصل بهار خوان در
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ندانست  یه سردار اسعد وارد مذاکرات شد، آن رقم را کافدو روز بعد ک یکردند ول
بر سر کاغذ آمد  تاياما آنچه نها. از درآمد را داشت%) ٢٠(درصد  ستيو مطالبه ب

 .بودند یمنعطف و کم توقع یها نسانا" سيپر"نشان داد که افراد طرف معامله 
 

 ندهينما نيب یقرارداد یمنجر به امضا یالديم ١٩٠۵در پانزدهم نوامبر  مذاکرات
 ،یقرار داد شش ماده ا نيبا ا یدارس قتيدر حق. شد یاريو سران بخت یدارس

 یم یبه خوب رايکرد، ز مهيگرفته بود ب رانيا یرا که از حکومت مرکز یازيامت
زاگرس از مهر  یها هيوهپادر ک یاريبخت نيخوان یدانست اعتبار مهر انگشتر

 .شاه قاجار كمتر نيست نيمظفرالد
 
 ازيخود ن اتيانجام عمل یرا که برا يیها نيزم هيکل یقرارداد ، دارس نيموجب ا به

مجوز آنها را  ینامه نفت از دولت مرکز ازيداشت و البته قبال طبق فصل اول امت
پول  یکرد و تنها مقدار یم افتيدر گانيها به را یاريگرفته بود، مجددا از بخت

 .پرداخت یبودند م ازشيرد نکه مو یکشت کشاورز ريز یاراض ديبابت خر
 

راه  هيساالنه دو هزار پوند متعهد شدند که از کل افتيدر یدر ازا یاريبخت سران
 نيهمچن نيخوان. نفت محافظت کنند اتياز افراد شاغل در عمل زيو ن ساتيها، تاس

 یاريکه ممکن بود در منطقه بخت یهر نوع خرابکار ايخسارت و  ،یدر قبال دزد
آالت، اموال، کارگاه ها و  نيماش سات،يتاسنسبت به  گرانيد اي ليفراد اا لهيو به وس

 .پرداختند یخسارت آن را م دياشخاص رخ دهد، مسئول شناخته شده و با
 

از درآمد  یدرصد ستياز مطالبه ده و ب نيکوتاه آمدن خوان نيب نيدر ا بيعج نکته
در " یاريوژن بختا"که  یمسئله ا. آن است%) ٣(تنها به سه درصد  تيو رضا

ژنرال  لهيو مکر و ح نيخوان یاستمدارياز عدم س یحالت آنرا ناش نيتر نانهيخوشب
 سيخود ژنرال پر ميخوان یکه م شود یجالبتر م یداند، اما مسئله وقت یم" سيپر"
 .از معامله انجام شده متعجب بوده است زين
 
 نيو خوان یدارس نندگاينما نيدر شش ماده ب یالديم ١٩٠۵هرحال قرارداد  به

خان شهاب  نيخان صمصام السلطنه، غالمحس ینجفقل. ديبه امضاء رس یاريبخت
 یخان صارم الملک، در حضور دمحم تق ريخان سرداراسعد و نص یقل یالسلطنه، عل
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و  سينمودند و ژنرال پر ءقرارداد را امضا" سيپر"اول  یمنش عه،يالشر نيخان ام
قرارداد را  یاز طرف دارس زينفت ن یحفار اتيسر مهندس عمل نولدز،يمهندس ر

 ١٩٠١اخذ شده در  ازيپس از امت رانيگذار نفت در ا هيسرما اليامضاء کردند تا خ
 .راحت تر باشد یالديم
 

 زين یگريد یطرف مقابل شان استفاده ها یاز کم اطالع نيهمچن نولدزيو ر سيپر
ها موظف  یاريين قرارداد بختطبق ا. داشته باشند یدردسر کمتر ندهيکردند تا در آ

مزبور کار کنترل  یروسا. محافظ خود قرار دهند یروهايدر راس ن يیشدند روسا
شدند، بر  یشرکت استخدام م لهيوسکه به  یرانيمحافظ و کارگران را ا یروهاين

 .عهده داشتند
 یرانيکارمندان ا ايکارگران  ن،يشده بود که اگر محافظ حيدر قرارداد تصر نيهمچن

موظفند آنها را پس از  یاريمحافظ بخت یروهاين یکنند، روسا یدر کارشان تنبل
 ندهيکرده و وادار به کار سازند و نگذارند در آ هيشرکت، تنب ندهينما هيتوص

 .ندينما جاديا یمشکالت
 

به  مربوط) Bakhtiari Oil Company Limited( یاريقرارداد شرکت نفت بخت متن
 ،یحفار اتيو حفاظت از اموال شرکت هنگام عمل تيامن نيتام ن،ياجاره زم

 یارياستخراج و انتقال نفت در قلمرو بخت
 

طرف اول . است یارينفت در قلمرو بخت یحفار اتيدر رابطه با عمل قرارداد
نفت که  یحفار اتيو شرکاء در رابطه با عمل یناکس دارس اميليو یقرارداد آقا

است  دهياعطا گرد) یدارس( یبه و رانياحضرت پادشاه  یآن از طرف اعل ازيامت
 ريشش ماده، به شرح ز رقرارداد د نيا. یاريبخت نيو طرف دوم  قرارداد خوان

 :شده است ميو تنظ نيتدو
 

 کمي ماده
 

قرارداد به مدت  نياول قرارداد حق خواهد داشت که پس از عقد و امضاء ا طرف
 یمطالعات الزم را براو  قاتيتحق ،یبازرس ،یحفار اتيعمل هيپنچ سال، کل

انجام دهد و به عالوه طرف اول قرارداد مجاز  یارياکتشاف نفت در قلمرو بخت
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 یدست به احداث راه ها داندخواهد بود که در ارتباط با تجارت خود چنانکه الزم ب
تواند  یطرف اول قرارداد م نيو همچن. جاده ها و احداث خطوط لوله بزند ،یاصل

را در جهت انجام  رهيانبارها، کارگاه ها و غ ،یمسکون یهادر صورت لزوم خانه 
 .کند جاديمقاصد خود احداث و ا

 گانيرا به طور را یرمزروعيغ یها نيتقبل کرده اند، که زم یاريبخت نيخوان
 یمزروع یها نيزم ايو  یزراعت یها نيزم یواگذار کنند، ول یاقدامات نيچن یبرا

طرف اول  لهيبه وس ستيبا یشوند م یکار مباران کشت و  لهيرا که به وس ميد
که طرف اول قراداد  یزمان ره. دينما یداريروز و عادالنه خر متيقراداد با ق

 یبان دهيدو برج د یستيکند با سيتاس یقرارگاه دائم در هر محل کي رديبگ ميتصم
اختالف  نيزم متيو چنانچه درخصوص ق. احداث کند یحفاظت نيجهت مامور

در  سيکنسول انگل لهيبه وس ديبا یموضوع م تايبه وجود آمد نها نيفطر نيب ینظر
شود  یم نييحفاظت که توسط طرف دوم قرارداد تع سيو رئ) خرمشهر(محمره 

 .حل و فصل گردد
 

 افتيدر نگياسترل رهيمبلغ دو هزار ل انهيسال نکهيدوم قرارداد با توجه به ا طرف
ساختمان ها در  ريو سا یمسکون یه هاشود که از راه ها و خان یکند متعهد م یم
انجام  یکه طرف اول قرارداد برا یاز تمام کارکنان نيو همچن یمناطق حفار هيکل

که طرف اول  یقرارداد زمان نيا. ديکند حفاظت نما یمقاصد خود استخدام م
 ديترک نما یاريکه کار خود را در قلمرو بخت یقرارداد کار خود را آغاز و تا موقع

 .خواهد بودمعتبر 
 

پنج سال، کار خود را رها کند، طرف دوم  انيطرف اول قرارداد قبل از پا هرگاه
نخواهند کرد، اما اگر طرف اول قرارداد بعد از  افتيدر یگونه وجه چيقرارداد ه

مبلغ فوق الذکر را به طرف دوم  ستيبا یانقضاء پنج سال به کار خود ادامه دهد م
قسط  نياول. گردد یم ميچهارگانه تقس اقساطبه  انهيسال مبلغ نيقرارداد بپردازد، ا
در مقابل طرف دوم قرارداد . قرارداد پرداخت خواهد شد نيپس از امضاء ا

که از  یهرگونه خسارت و ضرر ايو  فتديهرگونه سرقت که اتفاق ب تيمسئول
 ايخانه ها، کارگاه ها و  ايبه کارکنان طرف اول قرارداد و  یاريبخت فيطرف طوا

و خسارات وارده را جبران  رديگ یقرارگاه ها وارد شود به عهده م هيثاثو ا یدارائ
 کيطرف اول قرارداد تمام وجوه نقد خود را در  ندهيالزم است که نما. خواهد کرد
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که نفت کشف شود و طرف  یتا زمان. بگذارد یمحل امن کيجعبه قفل کرده و در 
آغاز  یحفار اتيکه عمل یادر دو نقطه  دوم قرارداد موظف است دو گروه نگهبان

که نفت کشف شود و  یطرف اول قرارداد قرار دهد، و هنگام اريشده در اخت
چند گروه  ستيبا یطرف دوم قرارداد م ابديدر چند نقطه گسترش  یحفار اتيعمل

 .ديبه محل کار اعزام نما اتينگهبان در نقاط مختلف جهت حفاظت از منطقه عمل
 

 دوم ماده
 
گردد که طرف اول  ديکشف و تول یارينفت در قلمرو بخت یبه اندازه کاف راگ

تواند  یقرارداد م نيا کيو صادر کند به استناد صفحه  هيقرارداد بتواند آن را تصف
 هيتصف ینفت برا ديکه خط لوله احداث گرد یتعهدا به کار خود ادامه دهد و هنگام

 کيخواهد کرد که هر ساله مبلغ  تفقشد طرف اول قرارداد موا شگاهيوارد پاال
سه  انهيسال بيترت نيبه طرف دوم قرارداد بپردازد و به ا نگياسترل رهيهزار ل
چهار قسط به منظور حفاظت از خط لوله، جاده ها، خانه  یط نگياسترل رهيهزار ل

که قبال موافقت به عمل آمد پرداخت  یو قرارگاه ها همان طور زاتيها، تجه
چند شرکت در جهت کشف نفت در  اي کي ليعالوه پس از تشک هخواهد شد، ب

طرف اول . کرد دايپ انيو پس از آن که نفت در خط لوله جر یاريبخت نيسرزم
 کجايآن  یسهام معمول را که تمام بها هيشود که سه درصد از کل یقرارداد متعهد م

 .پرداخت خواهد شد به طرف دوم قرارداد بپردازد
 

 سوم ماده
 ايکارکنان طرف اول قرارداد خراب  لهينفت موجود به وس یشمه هاچ چنانچه

طرف اول قرارداد موافقت خواهد کرد به طرف دوم قرارداد خسارت  نديبب بيآس
 یاختالف نظر نيطرف نيکه در رابطه با جبران خسارت ب یدر صورت. بپردازد

مسئله  یانجيانگلستان در اصفهان به عنوان م یکنسول دولت امپراطور ديبروز نما
 .را حل و فصل خواهد نمود

 
 چهارم ماده

 
امور  استيبا نفوذ را به ر نياز خوان یکيشود که  یدوم قرارداد متعهد م طرف
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و هم  یحفاظت نيهم مامور یعنيحراست منصوب کند تا بتواند هر دو دسته 
 یرا که در استخدام طرف اول قرارداد هستند کنترل و سرپرست یرانيکارگران ا

 یدر کار خود تجاهل و سست یرانيکارگران ا ايند و چنانچه هر کدام از نگهبانان ک
مورد بازخواست و مجازات قرار  ستيبا یاول قرارداد م ندهيکند پس از اخطار نما

 یمزاحمت ها ندهيکند و اجازه ندهد که در آ فهيو او را وادار به انجام وظ رديگ
خود را به طور صادقانه  فينان وظاکه نگهبا یدر صورت. بوجود آورد یگريد

و  یستگيت خاطر طرف اول قرارداد را فراهم کنند عمدتا شايانجام داده و رضا
 .آنها نشان داده خواهد شد اقتيل
 

 پنجم ماده
به خاطر " وجه نقد توسط طرف اول قرارداد به طرف دوم قرارداد صرفا پرداخت

د بحث قرار گرفته است، و چنانچه قرارداد مور نياست که در ا یا ژهيو شنهاداتيپ
طرف اول  د،ينما یکوتاه ايخود قصور  فيطرف دوم قرارداد در انجام وظا

دولت  یسولگرگزارش به کن ميقرارداد حق خواهد داشت که پس از تسل
طرف دوم قرارداد . جبران خسارت کند یدر اصفهان تقاضا ايتانيبر یامپراطور

 نديفراهم نما ینشاسند و مزاحمت هائ تيرا به رسمقرارداد  نيکه ا یدر مقابل افراد
 .جوابگو خواهد بود

 
 ششم ماده

 
تمام ساختمان ها و اموال  ران،يحضرت شاه ا یاعل از،ياز انقضاء مدت امت پس

 .طرف اول قرارداد در منطقه به طرف دوم قرارداد تعلق خواهد گرفت
 

 .و قابل قبول است حيمواد فوق الذکر صح مندرجات
 )ینجفقل( صمصام السلطنه : ءامضا

 
 .و قابل قبول است حيمطالب فوق الذکر صح تمام

 )غالمحسين ( شهاب السلطنه : امضاء  
 صارم الملک ینصير بختيار - سردار اسعد  یبختيار یقل یعل
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شهاب السلطنه و صارم الملک در حضور  - سردار اسعد  - صمصام السلطنه : آقايان
امضاء . خط خود امضاء و به مهر خود ممهور کرده اند اينجانب اين قرارداد را با

اول پريس، کنسول انگليس در اصفهان  یامين الشريعه منش. (امين الشريعه یدمحمتق
 ).بود
 یميالد ١٩٠۵تاريخ پانزدهم نوامبر  به

کردند  ضيجانب تفو نيو شرکاء به ا ینوکس دارس اميليو یکه آقا یوکالت برحسب
 .کنم یرا امضاء مسند  نيا فهيحسب الوظ

 انگلستان در اصفهان یژنرال کنسول دولت پادشاه سيپر: امضاء
 مانيدر منطقه مسجد سل یحفار اتيسر مهندس منطقه عمل نولدزير: امضاء

 
 ١٩٠٨نفتون به سال  دانيتا اکتشاف نفت در م ١٩٠۵فاصله سه ساله قرارداد  در

 یاداريوزارت در یماد تيجلب حما یبرا یداد که موجب شد دارس یرو یاتفاقات
 نيبنا بر اين از ا. قرار دهد ايتانيدولت بر ارياز سهام خود را در اخت یمين ا،يتانيبر

طرف معامله  یبه طور رسم سيانگل تدول گريپس و خصوصا با اکتشاف نفت، د
را امضاء  ١٩٠۵که قرارداد  ینيمدت خوان نيا یط. شد یها محسوب م یاريبخت

پرداخت ها  گريو د یاندک حق الزحمه نگاهبان یاياز مزا شيکرده بودند کم و ب
 .بهره مند بودند

 
نفتون با فوران نفت و گاز به ضربات مته  دانيم نيزم یالديم ١٩٠٨سال  در

و  سيپاسخ داد تا شرکت نفت انگل )George Bernard Reynolds ("نولدزير" یحفار
 Anglo ) (A.I.O.C سپس و  Anglo Persian Oil Company ) A.P.O.C(  ايپرش

Iranian Oil Company شرکت  جاديا ،یاز آنجا که در قرارداد دارس. متولد شود
 یبرا یرکتش جاديشده بود، کاوشگران با مطرح کردن ا ینيب شيپ یفرع یها

 یارينفت به بخت یرا که قرار بود با بهره بردار یها، تالش کردند درصد یاريبخت
. ندينما یگزار هيسرما ديجد یشرکت فرع کي یبرا یهامها بپردازند، به عنوان س

) A.I.O.C(سال پس از تولد  کيو به فاصله  ١٩٠٩امر باعث شد در سال  نيا
 A.B.O.C( – Anglo(  یاريو بخت سيبه نام شرکت نفت انگل یفرع یشرکت

Bakhtiary Oil Company گردد جاديا یاريبخت نيخوان یبرا یبا اختصاص سهام. 
 

وجود  ايتانيمتحده و بر االتينفت در ا یافراد بر چاه ها یخصوص تيمالک تجربه
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 یاريبخت نينکته را به خوان نيخاص ا یبا زرنگ يیايتانيگذاران بر هيداشت و سرما
کند مالک  دايچاه نفت پ شيها نيدر زم یکردند که در غرب اگر کس یم یادآوري

 !دينفت خودتان باش یامالک چاه ه ديآن چاه خواهد بود و شما هم حق دار
 

کاغذ فراتر نرفت و محدود به  یاز درج رو یاريو بخت سيشرکت نفت انگل البته
 یها نيو اجاره زم یبابت حق نگاهبان یاريبخت نيمحدود به خوان يیپرداخت ها

 فيقرار گرفت که از حق تعر شانيا اريدر اخت زين یتحت تملک شان شد و سهام
 .کمتر بود اريبس زيشده ن

 یاريو بخت سيو شرکت نفت انگل ١٩٠۵ها از قرارداد  یاريبخت یواقع رآمدد
سهام  ،یديخورش ١٣١۵و هفتم اسفند ماه  ستيدر ب تايپرداخت نشد و نها چگاهيه
 .قرار داده شد یدولت مرکز اريدر اخت زين شانيا
 

 ها در شرکت نفت یاريسهام بخت یداريخر یاعتبار برا نيماده واحده قانون تام در
 استيبه ر یمل یمجلس شورا د،يرس بيفوق به تصو خيکه در تار رانيو ا سيانگل

 ٧۵٧ميليون و  ٢٧اجازه داد از مجموع مبلغ  هيبه وزارت مال یاريحسن اسفند
ها در شرکت نفت استخراج  یاريسهام بخت متيق ،یشاه ۶٠لایر و  ٩٩٣هزار و 

و  رانيتابعه نفت ا یاز شرکت ها) یاريو بخت سيهمان شرکت نفت انگل( یاول
اعتبار  یشده به پا هيتاد ١٣١۵به دولت، هر مبلغ که در سال  یانتقال سيانگل
  عام  یاقتصاد ساتيتاس
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  د صنعت نفت مرکز اسنا: منبع
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 دارسي نفتي قرارداد امضاكننده بختياري خوانين بيوگرافي

  
 خان ايلخاني حسينقلي  – ١

 ١٣١۶را در بودجه سال  هيمحسوب و اعتبار بق ١٣١۵المنفعه منظور در بودجه 
 .دينما نيتام
 

. داشت یمتعدد ليها در صنعت نفت دال یاريبخت ینافرجام مشارکت حقوق فرجام
 شياين قوم در احقاق حقوق خو ینافرجام تالش ها ليدال یخود به نوعکه  یليدال

  )١(.هست زين
خان ايلخاني پسر بزرگ جعفرقليخان، مادرش بيبي شاهپسند دختر علي  حسينقلي

او بعد از كشته شدن . ه  ق متولد شد١٢٥٢خان در سال  حسينقلي. خان است صالح
ان ناچار شد در سن بيست خ پدرش و پس ازمدتها معارضه با عمويش كلبعلي

خان در  سالگي به خدمت منوچهرخان معتمدالدوله حاكم اصفهان درآيد، منوچهر
خان به منطقه بختياري لشكركشي كرده بود، او با  همان ايام جهت سركوبي دمحمتقي

حمايت معتمدالدوله مورد توجه ميرزا تقيخان اميركبير قرارگرفت و اين پشتيباني 
بابادي كه از طوايف رقيب بود نيز به قلمرو وي اضافه گردد و  باعث شد كه طايفه

ه  ق از طرف ١٢٦٩خان در سال  از آنان پس رئيس طايفه بابادي نيز شد حسينقلي
         ً ه  ق رسما  ١٢٧٦شاه به لقب ناظم بختياري مفتخر گرديد و در سال  ناصرالدين

ختياري مسلط شد گري بختياري را به دست آورد و بر تمام طوايف ب فرمان ايلخان
و مدت سي سال حكمران بختياري شد و همين باعث شد كه ثروت هنگفتي به دست 

 .آورد
او در اين مدت توانست نظم و امنيت را در بختياري ايجاد كند، و ريشه راهزنان را 
براندازد، و به عمران و آبادي و ساختن كاروانسراي بسياري بپردازد و داراي 

ود، و چون در اصفهان نيز ثروت، نفوذ، قواي نظامي و قدرت و نفوذ بسياري ش
طول حكمراني، رابطه با شركت مكنزي باعث گرديد تا نسبت به موقعيت وي سوء 

 سلطان بارضايت ناصرالدينشاه دستورقتل وي راصادر ظن حاصل شده؛ظالل
 خان براي ديدار ظالل ه ق حسينقلي١٢٩٩كردند به همين دليل درتابستان سال

  به اين . ه اصفهان رفت و در همين سفر بودكه او را به قتل رسانيدندسلطان ب
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ترتيب كه ابتدا ايلخاني و پسرانش و جمعي ازاعيان براي تماشا مشق سربازان 
دعوت شدند پس ازاتمام مراسم و مراجعت ايلخاني و پسرانش، مراجعت كردند و 

صبح شهرت دادند كه ايلخاني سكته كرده در همان شب ايلخاني را به قتل رساندند و 
 .است و نعش او را با كمال احترام در تخت فوالد در تكيه مير به خاك سپردند

خان درمدت زندگيش هشت همسر اختيار كرد كه دليل اصلي آن ازدياد  حسينقلي
نسل و افزايش ثروت در يك خانواده، رفع اختالفات بين طوايف و ايجاد وحدت و 

  .                                 ً                         يلي بود و ماحصل اين ازدواجها جمعا  شش پسر و دوازده دختر بوديكپارچگي ا
 
  خان سرداراسعد عليقلي – ٢ 

خان سرداراسعد، پسر سوم و چهارمين فرزند حسينقليخان ايلخاني از تيره  عليقلي
در سال . خان ــ است خان ــ نوه الياس لنگ بختياري و نوه دختري نجف هفت

 خان ساير برادران او اسفنديارخان ونجفقلي. ق درچهارمحال متولد شد١٢٧٤
و اميرقليخان  خان اميرمجاهد يوسف وخسروخان سردارظفر،)برادران بزرگتر(
بي مريم نيز داشت كه بعدها  او خواهر دالوري به نام بي. بودند) برادران كوچكتر(

به واسطه اقداماتش درمشروطه وهواداري ازآلمانها درطي جنگ جهاني اول 
 .مشهور شد

پس از طي دوران كودكي در اوايل جواني مشغول تحصيل شد و پس از آموختن 
در كنار اين آموزشها در . قرآن و عربي به تحصيل علوم خارجي پرداخت

سواركاري و تيراندازي نيز مهارت يافت؛ چنانكه از لحاظ تحصيالت و سطح فكر 
سالگي  ٢١ار در سن اولين ب. بر برادران و ساير خانزادگان بختياري برتري يافت

 .ق ازدواج كرد و بعدها نيز همسران ديگري برگزيد١٢٩٥در سال 
خان ــ و برادرش ــ اسفنديارخان ــ به  ق به اتفاق پدرش ــ حسينقلي١٢٩٨در سال 

دوبرادربه همراه صدسوار جزء كشيكخانه سلطنتي شدند، اما . تهران احضار شد
در . بختياري ــ به اصفهان بازگشتند سلطانــ حاكم پس ازمدتي به تقاضاي ظالل

خان و  سلطان كشته شد، عليقلي خان به دست ظالل كه حسينقلي ١٢٩٩سال ق
اسفنديارخان در اصفهان زنداني شدند و ساير برادرانشان دركوههاي بختياري در 

 خان در حق آنها بي در اين زمان عموها و عموزادگان عليقلي. ميان ايل پنهان بودند
كرده و امالك و اموال آنها را به تصاحب خود درآوردند و كوششهاي مادر انصافي 

خان يك سال در  ترتيب عليقلي بدين. نيزبراي جلوگيري از اقدام آنها سودي نبخشيد
زندان به سر برد و بعد از آزادي به اميد ديدار بستگان و ازسرگرفتن زندگي پيشين 
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و رفتار سرد عموها و اقوامش با  عازم بختياري شد كه البته به دليل برخورد
در آنجا مورد توجه و عنايت . پشيماني از رفتن به بختياري، عازم تهران شد

رياست سواران  ١٣٠٨السلطان ــ قرار گرفت و در سال  صدراعظم ــ امين
 نشان و حمايل اميرتوماني  ١٣١١بختياري رابا درجه سرتيپي بر عهده گرفت و در 

  .را دريافت كرد
خان با سواران تحت اختيار خود به حفاظت از  از قتل ناصرالدين شاه، عليقلي بعد

راهي اروپا شد و دو سال بعد به ايران  ١٣١٨در سال . كاخ گلستان پرداخت
در ايام سلطنت مظفرالدين شاه به پاس وفاداري به دولت هزار تومان . بازگشت

فوت اسفنديارخان پس از  ١٣٢١در سال . مقرري براي اودر نظر گرفته شد
ق براي ١٣٢٤تا اينكه در سال . سرداراسعد عليقليخان به سرداراسعد ملقب شد

در اين سفر خبر . معالجه چشمان خود عازم اروپا شد و در پاريس اقامت گزيد
تعطيلي مجلس به او رسيد و پس از مالقات با سرآرتورهاردينگ معاون وزير 

داندن مشروطيت، پس ازفراهم كردن خارجه انگليس باعزمي راسخ براي بازگر
. مقدمات كار به طرف ايران حركت كرد و از طريق خوزستان وارد ايران شد

علت اينكه سرداراسعد جنوب را براي ورود خود انتخاب كرد، اين بود كه با 
خياالتي كه درسرداشت، ديگر نميتوانست از راه روسيه يا آذربايجان وارد ايران 

اي از  حاكم قدرتمند خوزستان، شيخ خزعل بود كه واهمهشود و از طرف ديگر 
خان الزم ديد كه براي اطمينان از پشت جبهه و  حكومت تهران نداشت و عليقلي

اينكه در دوران انقالب از پشت سر خطري متوجه طايفه بختياري نشود، با شيخ 
 خزعل قراردادهايي راامضا كند و حتي مبلغي هم به عنوان قرض ازاودريافت

عالوه براين،اوباخوانين قشقايي وهمچنين بعضي ازبرادران و عموزادگانش .كرد
 .نيز كه رقيب او محسوب ميشدند، قرارداد و پيمان وفاداري بست

آوري قوا شد و نيرويي نزديك به هفتصد نفر  خان مشغول جمع بعد از اينكه عليقلي
ي دورادور او به دست را گردآورد، به طرف اصفهان كه قبال با همكاري و راهنماي

 .السلطنه ــ فتح شده بود، حركت كرد برادرش ــ صمصام
ولي تاحدامكان سعي ميكرد . به اين ترتيب، سرداراسعد برتصميم خودمصمم بود

بين نيروهاي خود و نيروهاي اميرمفخم بختياري كه طرفدارشاه بود، درگيري پيش 
ردهاي مختصري با نيروهاي به هرحال، وي عازم تهران شد وپس اززدوخو. نيايد

دولتي، درحاليكه اردوي جنوب به رهبري خودش و اردوي شمال به رهبري 
خان تنكابني به يكديگرپيوسته بود، وارد تهران شدند و بهارستان را تصرف  دمحمولي
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پس ازچند روز، خلع دمحمعليشاه و به سلطنت رسيدن احمد شاه قاجاراعالم . كردند
 .شد

گشايي  خواهي و باز زه پيوستن سرداراسعدبه جريان مشروطهبه طوركلي درانگي
مجدد مجلس، نظرات مختلفي ابراز شده است كه براي جلوگيري از اطاله كالم به 

 .آن نميپردازيم
بعد ازاعاده مشروطيت، سرداراسعد در پست وزارت داخله به ايفاي نقش پرداخت 

نحال به دليل رقابت ودشمني اما با اي. و پس ازمدتي هم به پست وزارت جنگ رسيد
 عاده مشروطيت، عليقليخان سرداراسعد نيز ازاين دستهاميان فاتحان تهران بعد از

كابينه . او ابتدا به جناح اعتداليون و سپس به دموكراتها پيوست. بنديها در امان نماند
 الممالك با حمايت و نفوذ اوبه سر كار آمد و درهمين دوران به علت انجام مستوفي

چند تروروكشته شدن چند تن ازدوطرف،دولت درصدد خلع سالح جناح اعتداليون، 
كه درآن ستارخان و باقرخان و سپهدار تنكابني قرارداشتند، برآمد وآنها را با 

خصوص  خشونت خلع سالح كرد كه اين امر باعث نفرت عامه از دولت و به
 .سردار اسعد شد

 يت موقعيت خود بود، عضدالملك ــ نايبدر اين دوران كه سرداراسعد درصدد تثب
الممالك و از جناح  السلطنه احمدشاه ــ فوت كرد و از جناح دموكراتها مستوفي

جناح اعتداليون در اين مبارزه پيروز . اعتداليون ناصرالملك كانديداي اين مقام شدند
د را به اين ترتيب سرداراسعد كه خو. شد و ناصرالملك به مقام نيابت سلطنت رسيد

ورود . خورده ميديد، با ناراحتي و به بهانه معالجه چشم عازم اروپا شد شكست
دمحمعلي ميرزا، شاه مخلوع به ايران براي تصرف تاج و تخت، موجب وحشت 
ناصرالملك شد وبه همين جهت به بختياريها روي آورد و از سرداراسعد نيز 

تلگراف از بختياريها خواست سرداراسعد هم با . دلجويي كرد تا به ايران بازگردد
سرداراسعد پس از دفع . تا عليه دمحمعليشاه جنگيده و دراين مبارزه مقاومت كنند

حمله دمحمعليشاه توسط سواران بختياري و مجاهدان شمال در دوران اولتيماتوم 
روسيه به ايران، وارد تهران شد، امور را سروسامان بخشيد و خطر روسيه را دفع 

 .كرد
هاي مختلف فرهنگي، علمي و نظامي خدمات  ان سرداراسعد در زمينهعليقليخ

از جمله خدمات فرهنگي او ميتوان به تأسيس . مختلفي در ايران انجام داده است
مدرسهاي به سبك جديد در بختياري و اعزام محصالن و دانشجويان اين مدرسه به 

كرده كه از جمله  وي كتب مختلفي را ترجمه و تأليف. خارج از كشور اشاره كرد
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مارگريت :هاي او نيز عبارتند از  تأليفات او كتاب تاريخ بختياري وتعدادي ازترجمه
همچنين، دوره كتاب آبي به دستور . اثر الكساندردوما وهانري سوم از زبان فرانسه

و خرج او به فارسي ترجمه و سفرنامه شرقي و تاورنيه نيز به دستور او ترجمه 
 .شده است

 ان درزمينه امورنظامي نيزاصالحاتي را درتشكيالت ژاندارمري به وجودعليقليخ
نظام  نظام، سواره آوردوهمچنين بازرساني را براي سركشي به واحدهاي پياده

 .وتوپخانه معين كرد ويك دانشكده نظامي نيز براي تربيت افسران تأسيس كرد
ظامي مختلفي از او در دوران زندگي برحسب خدمات مختلفش، نشانها و مدارج ن

. جمله درجات سرهنگي، سرتيپي و لقب سرداراسعد و نشان قدس به دست آورد
ق مجلس شوراي ملي طي جلسهاي از وي به خاطر خدماتش ١٣٢٧حتي در سال 

در راه آزادي تشكروقدرداني كرد و لوح تقدير زريني از طرف مجلس به او اعطا 
 .شد

يك عمر پرحادثه و پرفراز و نشيب در به هر ترتيب، سرداراسعد پس از گذراندن 
ق بينايي خود ١٣٣٢كوههاي بختياري و زندگي در پاريس و ميدان جنگ در سال 

ق نيز دچار سكته و فلج شد و دو ١٣٣٤را به طور كامل از دست داد و در سال 
سالگي بدورد حيات گفت  ٦٢ق و درسن ١٣٣٦سال بعد از آن در هفتم محرم سال 

شد، پس ازتشييع  اش باشكوه هرچه تمامتربرروي توپ حمل مي و در حاليكه جنازه
 .به اصفهان منتقل و درمقبره خانوادگي او در تخت پوالد به خاك سپرده شد

: در وصيتنامه سرداراسعد از شش تن اوالد ذكور او نام برده شده كه عبارتند از
، دمحمخان جعفرقليخان سرداربهادر، دمحمتقي اميرجنگ، منوچهرخان، دمحمقليخان

ازميان اين افرادجعفرقليخان كه بعدها ملقب به سرداراسعد . ساالراعظم وخانباباخان
سوم شد، از بقيه فرزندانش مشهورتر است كه در زمان رضاخان به مقامات باالي 

اما در حالي كه وزير جنگ بود، متهم به توطئه عليه امنيت كشورشد . دولتي رسيد
 .ش درزندان كشته شد١٣١٣وردين و درزندان قصرمحبوس ودر فر

از ساير فرزندان سرداراسعد اطالعات بسيار اندكي موجود است؛ تا آنجا كه از 
الزم به ذكر است كه سرداراسعد دختراني . دمحمقليخان، تنها نامي در منابع آمده است

هم داشته؛ ولي به طوري كه معمول آن زمان بوده، اسم آنها در وصيتنامه نيامده 
 .بنابراين از تعداد آنها اطالعي نداريم. است

در يك جمعبندي كلي ميتوان گفت كه سرداراسعد از جايگاه ويژهاي در ميان ايل 
بدينترتيب كه از نظر علم و دانش و اخالق بر آنها . بختياري برخوردار بوده است
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بنديهاي  برتري داشته و در كتب مربوط به ايل بختياري به ندرت از او در دسته
انوادگي نام برده شده است؛ تا آنجا كه ميتوان او را محور اتحاد ايل دانست؛ چرا خ

كه در بسياري از موارد كه تشنجات داخلي ايل ميرفت تا جاي خود را به جنگ 
از طرف ديگر مثل . دهد، او با درايت كامل از جنگ و خونريزي جلوگيري ميكرد

قدرت دست خود را به ظلم و اجحاف گروهي از خوانين بختياري نبود كه به هنگام 
  .آلوده ميكردند؛ بلكه بسيار فهميده و با گذشت بود... گيري و  و رشوه

 
  خان سردارمحتشم غالمحسين – ٣
 

 پسرچهارم امامقلي) السلطنه، سردارمحتشم السلطان، شهاب شجاع(خان غالمحسين
واهر مادري خان و خ بي زينب دختر ابدال خان حاجي ايلخاني ومادرش حاجيه بي

م، ١٩٠٥ه  ق متولد شد و براي اولين بار در سال ١٢٧٥السلطنه درسال  صمصام
بيگي بختياري  م براي مدتي به عنوان ايل١٩٠٧ه  ق و بار ديگر در سال ١٣٢٣

ق كه ١٣٢٥م، ١٩٠٧ه  ق و اوايل سال ١٣٢٤م، ١٩٠٦در اواخر سال . انتخاب شد
صاحب عنوان ايلخاني اختالف به وجود بين اوالد ايلخان و حاجي ايلخاني بر سر ت

 .آمد، او خود را به سفارت انگليس نزديك كرد
السلطنه به سمت ايلخان  ه  ق با عنوان شهاب١٣٢٥خان در سال  غالمحسين

.                                                     ً                      بختياري برگزيده شد و بنابراين مسائل شركت نفت مستقيما  به او ارتباط پيدا كرد
ت سواربختياري به تهران اعزام كند، دمحمعليشاه نيز به او دستور داد تا دويس

السلطنه اين سوء ظن را دراسپرينگ رايس وزير مختار  نزديكي دمحمعليشاه با شهاب
السلطنه او را براي  انگليس در تهران به وجود آورد كه مباداموقعيت جديد شهاب

اين انتصاب چندان .وارد كردن فشار برسنديكاي امتيازات ياري كند به وجود آورد
السلطنه توانست مقام ايلخاني را  خان صمصام ام نياورد و در همان سال نجفقليدو

 تصاحب كند و بعد ازفتح اصفهان و مراجعت سردار اسعد دوم از اروپا؛ عليقلي
خان براي يكپارچه ساختن قدرت بختياري نياز مبرمي به همكاري اوالد حاجي 

قب سردارمحتشم يافته بود، خان را كه ل ايلخاني داشت به همين خاطر غالمحسين
مطمئن كرد كه هر گونه امتياز يا درآمدي از رهگذر اين تغييرات نصيب اوالد 
ايلخاني و حاجي ايلخاني گردد به طور مساوي بين دو خانواده تقسيم خواهد شد و بر 

. نامهاي بين طرفين متعقد گرديد مقاوله ١٩٠٩ه  ق، م١٣٢٧اساس آن در سال 
ها شركت داشت و او در  فتح تهران در بعضي از كابينه سردارمحتشم بعد از



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٠٩                                                                      ١٥        دق ، 

  

  

ه  ق، ١٣٢٥بيگي دوبار در سال  سه بار ايل ١٩١٢و  ١٩٠٧و  ١٩٠٥سالهاي 
سردارمحتشم يكي از . ه  ق سمت ايلخاني بختياري را به عهده داشت١٣٢٤

متمولترين خوانين بختياري بود، به طوري كه بعد از واقعه شليل و خلع سالح 
دولتي درخاك بختياري دولت مركزي مبلغ هشتاد هزار تومان ماليات  سربازان

 .افتاده قبلي را از او دريافت كرد عقب
با حمايت وي، سردارمحتشم به  ١٣٠٢وزيري سردارسپه، درسال  در دوره نخست

گري منصوب شد و يك سال بعد جاي خود را به سردارظفر داد و در سال  ايلخاني
 .درگذشت ١٣٠٦راهي اروپا شد و در به منظور معالجه  ١٣٠٥

خان سردارمحتشم پسران متعددي به جاي ماند كه ميتوان ازبين آنان  از غالمحسين
  .آقاخان بختياري، حميد بختياري، ابدال بختياري و مجيد بختياري را نام برد

 
 السلطنه بختياري خان صمصام نجفقلي – ٤ 
  

خان ايلخاني بختياري و  م حسينقليالسلطنه، پسر دو خان ملقب به صمصام نجفقلي
خان و نوه  مادرش دختر شفيع. خان سرداراسعد است برادر بزرگترحاج عليقلي

ق در ١٢٦٧خان در سال  نجفقلي. خان ــ جد خوانين بختياري ــ است حبيبا
خواندن و نوشتن را تا حد الزم فرا گرفت و تيراندازي و . چهارمحال متولد شد
ريكي و محلي را تا شانزده سالگي آموخته و از دستياران پدر سواري و جنگهاي چ

 .شد
ق كه ايلخاني بر اثر سعايت فرهاد ميرزا معتمدالدوله ــ عموي شاه ــ ١٢٩٩در سال 

خان محبوس  سلطان به قتل رسيد واسفنديارخان وعليقلي به دستورشاه وامرظالل
ه گرفت و با وجود خان سرپرستي خانواده ايلخاني را به عهد شدند، نجفقلي

وي پس ازفوت . قهروغضب دولتيان، اعتبار و شئون خاندان ايلخاني را حفظ كرد
خان  بيگي وپس ازدرگذشت دمحمحسين مدتي به سمت ايل١٣٢١اسفنديارخان در

م به ١٩١٢و  ١٩٠٧- ١٩٠٥چندين باربه طورمتناوب درسالهاي  ١٣٢٢سپهدار ق
 .سمت ايلخاني بختياري منصوب شد

السلطنه حكومت اصفهان را به دست  له بختياريها به اصفهان، صمصامبعد از حم
اما بعد از فتح تهران و خلع دمحمعليشاه و استقرار مشروطيت و تسلط . گرفت

ق به ١٣٢٩السلطنه نيز به تهران آمد و از سال  بختياريها بر اوضاع، صمصام
اين كابينه به . ر جنگ شدكابينه دمحموليخان تنكابني ــ سپهداراعظم ــ راه يافت و وزي
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  .سبب تركيب ناموزون خود با عدم اعتماد عمومي مواجه شد
السلطنه به  الوزرايي عزل و صمصام ش سپهدار تنكابني از رئيس١٢٩٠در سال 

از حوادث مهم . ق تشكيل شد١٣٢٩رجب  ٢٧كابينه او در . سمت وي گماشته شد
 يرزا و مصادره اموال شجاعالسلطنه، دفع شورش دمحمعلي م كابينه اول صمصام

خان در كابينه اول هم  نجفقلي. السلطنه به دستور مورگان شوستر آمريكايي بود
 ٧السلطنه در كابينه دوم خود در  صمصام. الوزرا بود و هم وزير جنگ رئيس

در همين . الوزرايي و وزارت داخله را به عهده داشت ق مقام رئيس١٣٢٩ذيحجه 
ها و مديران آنها را  لطنه دستور توقيف روزنامهالس دوره بود كه صمصام

ازاين رو، تحريكات عليه كابينه او افزايش يافت و مردم خواستار . صادركرد
السلطنه از ناصرالملك تقاضاي استعفا كرد كه  صمصام. حكومت سعدالدوله شدند

 .مورد قبول واقع شد و عالءالسلطنه روي كار آمد
لسلطنه دوباره روي كار آمد و او از طرف ا ش كابينه صمصام١٢٩٧در سال 

اين كابينه را ميتوان در اصل كابينه چهارم . الوزرايي انتخاب شد احمدشاه به رئيس
او دانست؛ چون زماني كه كابينه دوم تشكيل شد، بعد از مدتي تحوالتي در آن 

زمامداري او دركابينه چهارم مصادف با . صورت داد كه كابينه سوم نام گرفت
مردم از . الملل اول بود و آشفتگي درسراسركشوربه چشم ميخورد يان جنگ بينپا

اي از مردم پايتخت به مخالفت  كابينه جديد استقبال نكردند وسوسياليستها وعده
مدرس وحاج آقا جمال اصفهانيــ امام جمعه تهران ــ و جمعي . برخاستند

هاي  عملي كردن خواستهديگرازعلما عليه كابينه به مخالفت برخاستند و براي 
كم تعداد آنها به دوهزار  كم. خودبه حضرت عبدالعظيم رفته و متحصن شدند

. الدوله بودند كارآمدن وثوق السلطنه و روي نفررسيد كه خواهان عزل صمصام
 السلطنه بعد از آگاهي ازموافقت شاه با اين تصميم در مقام معارضه و دهن صمصام

تي تند عليه وي انجام داد؛ به طوري كه كليه امتيازات كجي با شاه درآمد و اقداما
شاه پس ازاطالع از اقدامات خودسرانه او تكليف كرد تا وي . ومعاهدات را لغو كرد

شاه نيز اين كاررا . استعفا دهد، ولي او نپذيرفت وازشاه خواست تا او را عزل كند
 .الوزرايي انتخاب شد الدوله به رئيس كرد وبعد ازاو وثوق

الدوله انجام شد،  الوزرايي وثوق دردوره چهارم انتخابات مجلس كه در دوره رئيس
ش اغلب ١٢٩٩دركودتاي . السلطنه ازتهران به وكالت مجلس انتخاب شد صمصام

السلطنه در زمره معدود  رجال سرشناس به زندان كودتاچيان افتادند، اما صمصام
 .افرادي بود كه دولت كودتا وي را آسوده گذاشت
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السلطنه به فرمانروايي ايالت  وزيري قوام السلطنه در زمان نخست صمصام
ق حاكم ١٣٣٤و  ١٣٣٣او قبال نيزدرسالهاي . خراسان و سيستان منصوب شد

ش كه شورشي در سرزمين بختياري اتفاق افتاد، ١٣٠٨در سال . كرمان بود
تيارات تام السلطنه ازطرف دولت مأموردفع غائله بختياري شدومدتي با اخ صمصام

ش در اصفهان درگذشت و درتخت فوالد به ١٣٠٩وي درسال . درچهارمحال ماند
 .خاك سپرده شد

دل و وطنخواه بود و نسبت به مشروطه تعصب  السلطنه مردي ساده صمصام
به همين دليل در حكومت . اما مشروطه را فقط در نبودن دمحمعليشاه ميدانست. داشت

. الوزراي حكومت مشروطه رد، نه مثل يك رئيسخود مثل يك ايلخاني رفتارميك
شايد تعطيلي مجلس دوم در شرايط آن روز به صالح مملكت . اومجلس دوم را بست

بود، اما به تعويق انداختن انتخابات دوره سوم نشانه آن است كه او ميخواست فقط 
و مند بود  السلطنه به آداب و رسوم ايلي عالقه صمصام. به ميل خود حكومت كند

اش به  گفت، خانه اللهجه بود، دروغ نمي صريح. در حفظ قدرت بختياري ميكوشيد
رسم ايلخاني هميشه به روي مردم گشوده و سفرهاش گسترده بود، از كمك به مردم 
حتي به دشمنانش دريغ نميكرد، لري و ساده صحبت ميكرد، فرايض مذهبي را به 

 ....جا ميآورد و
اي محصل  در دوره حكومت او عده. سهمي بسزاداشتاودرپيشرفت نفوذ بختياريها 

بختياري به اروپا اعزام شد وبراي نخستين بارشوراي بازرگانان مركب ازشش 
 .التجار بوشهري تشكيل يافت بازرگان وشش نفر از دولتيان به رياست حاج معين

السلطنه اگرچه درمجموع، ازهوش وزيركي چنداني بهره نداشت، ولي از  صمصام
البته وي مقام خويش را در بين ساير خوانين مديون . اي برخوردار بود م ويژهاحترا

 دراثر اقدامات متهورانه بي. جان بود صاحب بي همسرباهوش و سياستمدارش بي
. السلطنه پشتيباني كردند جان تمام بختياريها يكدل و يكزبان از صمصام صاحب بي
به دقت زير نظر داشت و با بي درغياب وي به نيابت ازشوهرش اوضاع را  بي

 .وفصل مسائل ايلي موقعيت شوهرش را تثبيت ميكرد ارسال نامه و تلگراف وحل
اي در تاريخ  قليخان نقش برجسته السلطنه، مرتضي از ميان فرزندان صمصام

بيگم                                                    ّ            كشورش بازي ميكرد كه آن را نيز مديون همسرباهوش و مد برش بيبي ماه
ينده مردم بختياري در مجلس شوراي ملي بود و مدتي خان مدتي نما مرتضيقلي. بود

 نيز حكومت لرستان به وي واگذار شد و دراستقرار مشروطه دوم خدمات شايسته
  .اي را به انجام رساند
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 )السلطنه صمصام(اسفنديارخان سرداراسعد اول  -  ٥ 
  

 خان وي پسر حسينقلي. ق درسرزمين بختياري متولدشد١٢٦٥اسفنديارخان درسال 
جد بزرگ او معروف به حيدر كور از . ايلخاني ــ فرزند جعفرقليخان ــ بود
ولي به داليلي چند به سرزمين بختياري آمده . كدخدايان يكي از طوايف لرستان بود

بعد ازمدتي . و به طايفه خدر سرخ پناهنده شده و در نزد آنها به شباني پرداخته بود
. و براي بازگرداندن اوبه طايفه تالش كردند اش به مكان اختفاي وي پيبردند طايفه

ليكن حيدركه چند سالي در ميان بختياريها زندگي كرده بود، رضايت به بازگشت 
خان پدر اسفنديارخان درعهد ناصري نزديك به سيسال بر طوايف  حسينقلي. نداد

 .بختياري رياست داشته و با قاطعيت و قدرت حكومت كرده بود
از اين . سفنديارخان ــ از طايفه خدرسرخ از تيره زراسوند بودبيبي خانم ــ مادرا

. شدند كه بزرگترين آنها اسفنديارخان بود متولد سه دختر و زن سه پسر
ِ                  اسفنديارخان پنج برادر و دوازده خواهر داشت كه ارشد فرزندان  حسينقليخان همين                                                          

ج خسروخان، خان، حا خان، نجفقلي برادران وي حاج عليقلي. اسفنديارخان بود
 .تحت فرمان او بودند... و اميرقليخان) اميرمجاهد(يوسفخان 
خان در ميان فرزندانش از همه بيشتر به اسفنديارخان و حاج عليقليخان  حسينقلي

اسفنديارخان سرتيپ فوج . عالقه داشت و بيشترمناصب مهم را به آن دو داده بود
گهداري و حفظ مخارج فوج سلطان بود ووظيفه ن سوار بختياري در قشون ظالل

خان ازپروبال دادن به اسفنديارخان  درحقيقت حسينقلي.بختياري رابرعهده داشت
ا داشت كه اين محبت بياندازه خان به پسرش موجبات حسادت رقصد جانشيني او

 .خان سپهدار شد عموزادگان اسفنديارخان، بهويژه دمحمحسين
رش از سفر قشالقي خوزستان به ق، اسفنديارخان كه به همراه پد١٢٩٩در سال 

خان به زنجير كشيده شده  اصفهان آمده بود، پس از قتل پدرش به همراه حاج عليقلي
اما . خان را آزاد كرد سلطان حاج عليقلي يك سال بعد ظالل. و به زندان افتادند

ق به دستور ناصرالدين ١٣٠٧ولي پس ازهفت سال در. اسفنديارخان درزندان ماند
 ولي باشفاعت عمويش ــ رضاقلي. دراصل او اززندان فراركرد. ه شدشاه بخشيد

 سلطان، امين بعد از عزل ظالل. خان ميرزاــ بخشيده شد وشاه ازاو دلجويي كرد
السلطان ــ صدراعظم ــ اسفنديارخان را به تهران فراخواند و او رابه سمت ايلخاني 
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ارخان بنا به مالحظاتي، اما اسفندي. بختياري منصوب وملقب به سرداراسعدكرد
بيگي  عموي خود رضاقلي ميرزا را به عنوان ايلخان و خود را به عنوان ايل

ايلخاني از حكم عزل خود سرباز زد،  خان حاجي ولي چون امامقلي. معرفي كرد
. بيگي جديد مأمور توقيف او شدند السلطنه به اتفاق ايلخاني و ايل خان نظام حسينقلي

قواي دولتي و بختياريها او را . ژ ملكان در دزفول فرار كردايلخاني به د حاجي
تعقيب كردند، اما با وساطت بعضي خوانين از او درگذشتند و اوبه خوزستان 

 السلطان ــ صدر اسفنديارخان كه درآرامش ونظم خوزستان به امين.فرستاده شد
ق ١٣٠٨/م١٨٩٠در. السلطنه دريافت كرد كمك كرده بود، لقب صمصام ــ اعظم

در . بيگ بود خان به ايلخاني رسيد و اسفنديارخان كماكان ايل امامقلي
 السلطان و اسفنديارخان به سردي گراييد و امامقلي ق رابطه امين١٣١٠/م١٨٩٢

با درگذشت . خان دستگير و زنداني شدند و خود او نيز مستعفي شد خان و رضاقلي
  .ني منصوب شدق اسفنديارخان به ايلخا١٣١٧خان در  حاج امامقلي

در . اسفنديارخان مردي جاهطلب و قدرتمند بود كه هواخواه و پيرو زيادي هم داشت
او در . اصفهان ترياكي شد و بسياري از خوانين بختياري را هم ترياكي كرد

  .سالگي فوت كرد ٥٦ق در سن ١٣٢١/م١٩٠٣
 
 دمحمحسينخان سپهدار بختياري  -  ٦
  

مادر . و اشرافي زمان خود محسوب ميشدندخاندان او از خاندانهاي سرشناس 
حسينخان بيبي زينب از طايفه كيانرسي و خواهر اصالنخان چهارلنگ و پدرش، 

خان دوركي  خان ايلخاني وپسر دوم جعفرقلي خان ايلخاني برادر حسينقلي امامقلي
جد وي . خان بعد از مرگ برادرش به مقام ايلخاني رسيده بود امامقلي. بود

. بي زينب ــ همسر اول او  بود خان از بي سه فرزند اول امامقلي. دحيدركور بو
السلطنه شد وبعد سپهدار  خان ابتدا لقب سرداراشجع داشت، بعد شهاب دمحمحسين

از زماني كه قدرت از طوايف چهارلنگ به هفتلنگ منتقل شد، قدرت . لقب گرفت
نهاد و هنگامي كه خان ايلخاني روبه رشد  دراين خاندان ودرخانواده حسينقلي

سلطان در اصفهان كشته شد، شايع بود كه تحريكاتي  خان به دست ظالل حسينقلي
او مخالف پدرش بود؛ چون . نيزازجانب سپهداردر قتل وي نقش داشته است

خان از سوءظن دربار  دمحمحسين. ميدانست كه پدرش از اسفنديارخان حمايت ميكند
خان  د استفاده كرد و بعد از مرگ حسينقليقاجار به خوانين بختياري به نفع خو
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اما اختالفات رفع شد و قدرت آنها روبه . اختالفاتي در خاندان بختياري به وجود آمد
سلطان پرداختند و اين كشمكش  اي كه به مقابله با ظالل ازدياد گذاشت؛ به گونه

. افتادامه ي) ق١٣٠٥(سلطان  سلطان و بختياريها تا زمان عزل ظالل ميان ظالل
 .بود) سپهدار(السلطنه  تاز اين اختالف دمحمحسينخان شهاب يكه

 خان لقب ايل السلطنه مافي روي كار آمد و رضاقلي سلطان، نظام بعد ازعزل ظالل
ولي . خان ــ را از زندان نجات داد وي اسفنديارخان ــ پسر حسينقلي. بيگي گرفت

خان نماينده  امامقلي: فتاده بوددر اين زمان ميان امامقلي و فرزندان وي اختالف ا
بيگ  خان ايل خان ايلخاني و اسفنديار رضاقلي.السلطنه مافي در خوزستان بود نظام

السلطان در دربارنفوذ  خان نيز به علت ارتباط با امين شدند و اوالد حسينقلي
خان بناي آشوب رادر بختياري گذاشت كه  اما طولي نكشيد كه امامقلي. پيداكردند

السلطنه  او در اين جنگ شكست خورد و تسليم نظام. ايت منجر به جنگ شددر نه
ديري نپاييد كه دوستي . ق ادامه داشت١٣٠٧اين وضعيت تا سال . مافي شد

خان با برادرش  رضاقليخان با اسفنديارخان برسراختالفاتي به هم خوردو رضاقلي
لخاني رسيد و خان به مقام اي خان از در دوستي درآمد و امامقلي امامقلي

هرسه تن . بيگي باقي ماند ورضاقلي حاكم چهارمحال شد اسفنديارخان همچنان ايل
خان  برخالف خاندان امامقلي. براي توافق به تهران رفتند و نظرآنها قبول شد

 .آمدند السلطان ازدردوستي در خان با امين ورضاقلي،اوالد حسينقلي
خان به مقام ايلخاني  كرد، دمحمحسينق، زماني كه اسفنديارخان فوت ١٣٢١درسال 

بيگي  السلطنه به مقام ايل صمصام. منصوب شد و لقب سردارمفخم لقب گرفت
ق در مقام ايلخاني باقي ماند و بعد از فوت وي ١٣٢٢دمحمحسين خان تا سال . رسيدند
 السلطنه مقام ايل خان شهاب السلطنه مقام ايلخاني وغالمحسين خان صمصام نجفقلي
 .ا از آن خود كردندبيگي ر

خان لقب سپهداررا درمدتي كه در تبريز در دربار مظفرالدين ميرزاي  دمحمحسين
 م ١٩٠٣/ق١٣٢١پس ازمرگ اسفنديارخان درسال .وليعهدبود، ازوي دريافت كرد

م كه از دنيا رفت، ١٩٠٥/ق١٣٢٢خان به مقام ايلخاني رسيد و تا سال  ، دمحمحسين
خان مسموم شده  شايع شد كه او توسط فرزندان حسينقليچنين . درآن مقام باقي ماند

  .است
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  خان امامقلي  -  ٧
 

پسند و برادر تني  بي شاه ايلخاني پسر دوم جعفرقليخان و بي خان حاجي امامقلي
ق در زمان ١٢٤٠خان در تهران و در سال  امامقلي. خان ايلخاني است حسينقلي

 .سلطنت فتحعليشاه به دنيا آمد
خان كيانرسي كه قدرت خودش را بدون هيچ پشتيباني از طرف  تقيپس از دمحم

 قاجارها، به دست آورده بود،سه نفرازخوانين معروف بختياري، ازجمله عليرضا
خان زراسوند از طايفه دوركي وجعفرقليخان بختياروند، جهت  كيانرسي، كلبعلي

خان ــ  كلبعلي سرانجام برادرزاده. رسيدن به قدرت با يكديگر به جنگ پرداختند
خان ــ با كمك سه تن از برادرهايش و حمايت والي اصفهان و تأييد قانوني  حسينقلي

او بعد از استحكام موقعيت خود در . حكومت مركزي تهران به قدرت رسيد
حكومت طوالني و بدون صدمه ايلخاني باعث زياد . بختياري به لقب ايلخاني رسيد

در نتيجه طي . بختياريها و دربار شده بود شدن ثروت و محبوبيت وي در ميان
  .اي در اصفهان به قتل رسيد توطئه

بعد ازمرگ ايلخاني شكي . پس ازاين واقعه، منطقه بختياري دستخوش ناامني شد
نبودكه رهبري ايلخاني درخانواده ايلخاني باقي ميماند و ايلخان جديد ميبايست از 

از آن زمان، فاميل . اده انتخاب شودميان دو برادربا شش پسر و سيزده برادرز
ِ            خاندان ايلخاني كه اعقاب و پسران خود  حسينقليان : ايلخاني به سه بخش تقسيم شد                                   
خان را شامل  يلخاني كه اعقاب برادرش امامقليا ايلخاني بودند؛ خاندان حاجي

 .بيگي كه فرزندان ديگربرادرش رضاقليخان بودند ميشدند؛وخاندان ايل
لخاني، بزرگترين پسرش ــ اسفنديارخان ــ و كوچكترين پسرش ــ بعد از مرگ اي

 خان و رضاقلي سلطان زنداني شدند و امامقلي خان ــ به فرمان ظالل حاجي عليقلي
 اين انتخابها كه به دست ظالل. بيگي و ايلخاني برگزيده شدند  خان به عنوان ايل

السلطان  وليعهد و امينسلطان صورت گرفت، موجب توسعه نفوذ او در ارتباط با 
سلطان را در  ناصرالدين شاه بعد از مدتي ديدگاهها و نظرات گروه ضد ظالل. شد

دربار پذيرفت و ضربه مهلكي به او زد كه باعث شد نفوذ او منحصر به حكومت 
  .اصفهان شود
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. ق به ايلخاني منصوب شد١٢٩٩خان پس از درگذشت برادرش در سال  امامقلي
ق پس  ١٣٠٥ولي در سال . اختالفات بين فرزندان دوبرادردامن زد اين انتصاب بر
سلطان و آزادي اسفنديارخان از زندان، از مقام خود معزول و  از عزل ظالل

 بيگي به سمت ايلخاني و اسفنديارخان هم به عنوان ايل خان ايل برادرش رضاقلي
. طان برقرار كردالسل اسفنديارخان رابطه خيلي خوبي با امين. بيگي منصوب شدند

خان و  به طوري كه امامقلي. ولي بعداز مدتي اين رابطه رو به سردي گراييد
در اين حال دو . خان دستگير و زنداني شدند و اسفنديارخان استعفا كرد رضاقلي

. خان زنداني، آقانجفي ــ يكي از پيشوايان مذهبي اصفهان ــ را واسطه قرار دادند
 :شفاعت آقانجفي نوشت السلطان هم در جواب امين

خان كه دستشان به استبداد و زورگويي باز شده و  خان و امامقلي در مورد رضاقلي
اين در رابطه با شكايت خود شما كه مايل به آزادي آنها هستيد، در ركاب شاهي از 

 .تهران فرستاده خواهند شد و آنچه الزمه آسايش آنها است، انجام خواهد شد
السلطان ــ صدراعظم ــ  ان ازفرمان عزل خودسرپيچي كرد، امينزماني كه امامقليخ

بيگي و اسفنديارخان دستور داد تا چهارصد سوار بختياري آماده  خان ايل به رضاقلي
اده توپ كوهستان به جنگ امامقلي ّ                               كنند تا با سيصد سوار دولتي و دو عر  . خان بروند                                  

جنگ نيروهاي او دچار تفرقه  خان هم ششصد سوار آماده كرد، ولي در حين امامقلي
اين جنگ معروف به . شدند و اين امرباعث شد كه اوبه دژ ملكان پناهنده شود

السلطان به توافق رسيدند واو به خوزستان  بعد ازچند مدتي با امين.چغارخوربود
 .فرستاده شد تا به عنوان دستيار در خدمت حاكم خوزستان باشد

ايلخاني به گردش درآمد و ايلخاني  اقبال حاجيچيزي نگذشت كه بار ديگر گردونه 
خان به عنوان حاكم  بيگي ورضاقلي بختياري شد و اسفنديارخان به سمت ايل

ايلخاني توسط  اما براي سومين بار حاجي. چهارمحال و بختياري منصوب شدند
اش اسفنديارخان به جاي او  الملك ــ حاكم خوزستان ــ معزول شد و برادرزاده شهاب

سلطان داده شد و  چون بعد از مدتي دوباره حكومت بختياري به ظالل. ستنش
خان براي چهارمين  اسفنديارخان با اوعداوت و دشمني داشت، استعفا كرد و امامقلي

 .كه بدرودحيات گفت، دراين سمت باقي ماند ١٣١٧باربه سمت ايلخاني رسيدوتا سال 
ان ايلخاني كشته شد، تا سال خ ق، كه حسينقلي١٢٩٩در فاصله زماني بين سال 

خواه و به دست  ق كه ابتدا اصفهان و سپس تهران به نفع انقالبيون مشروطه١٣٢٧
در اين . بختياريها فتح شد، ايل بختياري دوره پرفرازو نشيبي را پشت سر گذاشت

بنديهاي داخلي به نقطه اوج خود رسيد و برخوردهايي هم با  دوره اختالفات و دسته
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شد،  هر از چندگاهي يك خانواده با خانواده ديگر متحد مي. ي پيش آمدرجال دولت
گسست واتحادي ديگربا خانداني ديگر صورت  ولي بعد ازگذشت زمان اين اتحادمي

 .ميگرفت
خان،  درهرحال، در صورتي كه بخواهيم پس از آگاهي از زندگي سياسي حسينقلي

 ت كه وي برادرتني امامقلياز زندگي خصوصي وي نيز چيزهايي بدانيم، بايد گف
بي مهربانو  خان از بي خان ومصطفي اما رضاقلي.پسند بود بي شاه خان و پسر بي

خان با برادران خود دشمني نداشت  با اين تفاسير، امامقلي. از طايفه دنياروني بودند
تر ميشدند و حتي دولت هم به  و يك جان در چند قالب بودند كه روز به روز يكدل

 .آنها رشك ميورزيديگانگي 
خان ــ  دمحمحسين. خان كيانرسي بود ايلخاني دخترابوالفتح اولين همسرحاجي

نيرومندترين پسر و همان كسي كه در سالهاي آخر عمر ايلخاني هميشه با او در 
اين ازدواج به احتمال زياد براي رفع اختالفات . كشمكش بود ــ از اين زن متولد شد

ايلخاني حاجيه  چهارلنگ انجام گرفته بود زن دوم حاجي لنگ و بين دو تيره هفت
 حاجي. ايلخاني بود بي زينب دخترخان يكي ازبا نفوذترين خانهاي زمان حاجي بي

خان سردارمحتشم كه  اولي غالمحسين: بي زينب سه پسر داشت ايلخاني از بي
 كبرا دومي سلطان دمحمخان سرداراشجع وسومي به علي.فرمانده اليق نظامي بود

 .خان ساالر اشرف شهرت داشت
خان ملقب به  بي يكي ديگر از زنان امامقلي است كه غالمحسين حاجي بي

ايلخاني همچنين  حاجي. السلطنه از او به دنيا آمدند سردارمحتشم و همچنين شهاب
سه همسر ديگر از طوايف مختلف بختياري داشت كه در مجموع نه پسر و هفت يا 

بار ازدواج كردند و  ٢٥ايلخاني جمعآ  نه پسر حاجي. دندهشت دختربه دنيا آور
دختر بودكه بيشتر به عقد عموزادگان خود  ٢٣پسر و ٤٥ثمره اين ازدواجها 

 .درآمدند
يلخاني را كه به مناصب و القابي ا پروفسور گارثويت در جدولي سران حاجي

 :رسيده بودند، چنين معرفي كرده است
 .ارمفخم و سپهدارخان ملقب به سرد دمحمحسين - ١
 .السلطنه و سردارمحتشم السلطنه، شهاب خان ملقب به شجاع غالمحسين  -  ٢
 .السلطان خان ملقب به اميرمفخم و شجاع لطفعلي . -  ٣
  .اكبرخان ملقب به ساالر اشرف علي – ٤
 .سلطان دمحمخان ملقب به معين همايون، سرداراشجع -  ٥
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 .ارجنگالملك، سرد نصيرخان ملقب به صارم  -  ٦
 .دمحمرضا ملقب به سردارفاتح -  ٧
  .محمود ملقب به هژبرالسلطان  -  ٨
 
  )سرداربهادر ـ سرداراسعد سوم(خان  جعفرقلي . -  ٨
 

اش  خان سرداراسعدو همسر مورد عالقه خان پسربزرگ حاجي عليقلي جعفرقلي
وي . ق در چهارمحال متولد شد. ه  ١٩٢٧خان در سال  جعفرقلي. بي صنم است بي
سلطان  خان در زندان ظالل ر اوان كودكي به خاطر محبوس بودن پدرش، عليقليد

صدمات زيادي ديد و به همين دليل به تهران آمد و چند سالي را تحت حمايت ميرزا 
پس از طي دوران كودكي، . السلطان ايام خود را گذرانيد اصغرخان امين علي

مي از قبيل سواركاري و تحصيالت ابتدايي و دروس معمول زمان تعليمات نظا
السلطان ازصدارت عزل  ق كه امين. ه  ١٣٢١در سال . تيراندازي را فراگرفت

خان نيز به ايل خود برگشت و پس از مدتي  وبه سفر اروپا عزيمت رفت، جعفرقلي
ق ملقب به . ه  ١٣٢٣وي در سال . كوتاه به اروپا رفت و در آنجا مقيم شد

ران توسط قواي بختياري، جزو سواران بختياري سرداربهادر شد و هنگام فتح ته
داغ با  پس از خروج دمحمعليشاه از ايران، در زنجان و اهر و سراب و قراچه. بود

ق . ه  ١٣٢٨خان قيام طرفداران شاه مخلوع را سركوب كرد و در سال  كمك يپرم
ه  ١٣٣٦درسال . الملك مأمور خلع سالح مجاهدين پارك اتابك شد بنا بر امر مستوفي

خان سرداراسعد درگذشت و طبق فرمان احمدشاه عنوان ولقب  ق عليقلي. 
خان تعلق گرفت وعنوان سرداراسعد بختياري يافت و  سرداراسعد به جعفرقلي

 الوزرايي مستوفي ق براي اولين باردر دوره چهارم رئيس. ه ١٣٣٦درسال 
ن مقام باقي به وزارت پست وتلگراف منصوب شد و مدت كوتاهي در اي الکملما

الدوله،  پس از سقوط مستوفي و روي كار آمدن وثوق. بود كه كابينه سقوط كرد
و حدود دو سال و نيم حاكم كرمان . خان به حكومت كرمان منصوب شد جعفرقلي

او درطول حيات . خان تيمورتاش داد بود و بعد از آن جاي خود را به عبدالحسين
ب شد كه مجموعآ پنج بار پست  تلگراف و سياسي خود ده باربه مقام وزارت منصو

سرانجام درحالي كه در كابينه فروغي . پنج بار وزارت جنگ را به عهده داشت
دار بود متهم به توطئه عليه كشور شد و هنگامي كه با  سمت وزير جنگ را عهده

. آوري، تهران آوردند رضاشاه در بابل بود در آن شهر توقيف و اورا به شكل وهن
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سعد در روزهاي اول ورود به زندان از ترس آنكه او را مسموم نكنند لب به سردارا
غذا نزد، ولي در پايان پس از چهارماه و اندي كه در زندان بود در فروردين سال 

درعلت . ش به وسيله پزشك احمدي با تزريق آمپول هوا مقتول گرديد. ه  ١٣١٣
له قصد بازگرداندن دمحمحسن دستگيري و قتل وي گمانهاي بسياروجود دارد، ازجم

ميرزا قاجار به حكومت، سهام نفت، ارتباط با انگليسي و خريد اسلحه، قصد ترور 
هاي آيرم رئيس نظميه، خودخواهي  چيني شاه درچالوس، دوستي باتيمورتاش،سخن

  .سياستي و اعتماد بيجا به رضاشاه و بي
يا اعدام شدند و دوران  با قتل او بسياري از خوانين بختياري دستگير، زندان و

  .درخشش خوانين و بختياريها پايان يافت
 
  نصيرخان سردارجنگ -  ٩
 

ايلخاني در  خان حاجي الملك سردارجنگ پسر سوم امامقلي نصيرخان صارم
 خان شهاب زماني كه برادرش غالمحسين ١٣٢٤وي در سال . ش متولد شد١٢٤٣

امقلي پدر نصيرخان در سال ام. بيگي رسيد السلطنه ايلخان بود، به سمت ايل
سلطان و آزادي اسفنديارخان  م بر مسند ايلخاني نشست و پس از عزل ظالل١٨٨٢

غالمحسينخان : پسران نصيرخان عبارتند از. از زندان از مقام خود معزول شد
 .خان خان، جمشيدخان، شكرالدوله السلطان، فريدون اقبال

مقابل دمحمعليشاه شكست خورده بود و در اين ميان، هنگامي كه انقالب مشروطه در 
برد، هنوز نصيرخان و سرداراشجع در ركاب شاه  تبريزدر حال مقاومت به سرمي

در همين . الدوله استفاده ميكرد بودند وشاه ازحضور نصيرخان براي تقويت عين
 .الملك داده شد زمان بود كه لقب سردارجنگ به صارم

اه دوبرادرش،سرداراشجع و اميرمفخم سردارجنگ ازجمله كساني بودكه به همر
نسبت به دمحمعليشاه وفادار مانده بودند و توجهات شاه به آنها حس حسادت خانواده 

سرداراسعد در جريان فتح تهران به . خان ايلخاني را تحريك ميكرد حسينقلي
ايلخاني به عنوان مشكل اصلي نگاه ميكرد؛ زيرا در جريان مقابله با  خانواده حاجي

جم بختياريها به تهران، اميرمفخم در قم موضع گرفته بود و هنگامي كه تها
نصيرخان از موضوع مطلع شد، از محاصره تبريز دست كشيد و به برادرخود 

هاي سردارجنگ با شاه سابق به همراه  پس از فتح تهران به علت همراهي. پيوست
زا فرمانفرما از سردارظفر مأمورجبهه غرب شد تا تحت فرماندهي عبدالحسين مير
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الدوله  از سوي وثوق ١٣٣٧در سال . پيشروي قواي ساالرالدوله جلوگيري كند
. وزير مأمور سركوب ياغيان در منطقه چهارمحال و اطراف اصفهان شد نخست

به همين مناسبت به حكومت اصفهان منصوب و در دوره چهارم مجلس شوراي 
و در تهران منزل او محفل شعرا  ملي به نمايندگي بختياريها به مجلس راه يافت

يزدي نيز  فرخي. بود... الشعراي بهار و ونويسندگاني چون ايرج ميرزا، ملك
با فتح تهران به دست سرداراسعد . اي به نظم درآورده است نامه درمدح او فتح

براي رفع اختالفات بين ايل بختياري و عليرغم وفاداري نصيرخان و برادرش 
يشاه قول داد كه برادري را از نو تجديد كند كه در اين ميان اميرمفخم به دمحمعل

غالمحسين سردارمحتشم درآشتي نقش زيادي ايفا كرد و بعد از فتح تهران حكومت 
 .يزد به نصيرخان داده شد

يكي از رويدادهاي مهمي كه از زندگي نصيرخان در تاريخ ثبت شده، سمت 
ها براي حفاظت از حوزههاي نفتي  يانگليس :ايلخاني وي با حمايت بريتانيا بود

ايلخاني به فكر افتادند كه  خود و براي جلوگيري از درگيري اوالد ايلخاني و حاجي
آنها . فردي را از خوانين بختياري براي مدت پنج سال به سمت ايلخاني برگزينند

 دراين زمان صمصام. براي اين مقصود نصيرخان سردارجنگ را انتخاب كردند
جنگ بتواند  براي اينكه سردار.خستوزيروسرداراسعد وزيرجنگ بودندالسلطنه ن

امنيت را در جادهها فراهم كند، برادر بزرگش اميرمفخم را به حكومت كرمان 
با شروع جنگ جهاني اول و با وجود اعالم بيطرفي ايران، دو گروه . گماشت

 ا به دليل بياي از بختياريه متخالف دراين كشور به رويارويي پرداختند كه عده
ساز  همين امر، زمينه. اعتمادي به روس و انگليس طرفدار آلمان و عثماني شدند

اما سردارجنگ در حفاظت و نظم در منطقه . اخالل آنان در كار شركت نفت بود
شركت نفت كوشيد و آرامشي نسبي را برمنطقه حاكم كرد و به پاس همين خدمت 

اي كه نفت  ق خط لوله١٣٢٤/ م ١٩١٥يه در فور. گرفت K.C.M.C بريتانيا نشان
را از خاك بختياري به پااليشگاه آبادان ميرسانيد به وسيله عوامل ناشناسي قطع 
گرديد و شايعاتي منتشر شد كه واسموس آلمان با كمك سردارجنگ مرتكب اين اقدام 

اند، ولي دكتر يانگ رئيس بيمارسان شركت نفت درنفت مسجدسليمان و دوست  شده
اي به گرينوي رئيس شركت نفت ايران و انگليس  ي سردارجنگ در نامهصميم

نوشت كه رفتار نصيرخان قابل تأمل است زيرا در آن ايام شيخ خزعل 
ازسردارجنگ تقاضا كرد كه تعدادي سوارجهت محافظت از خط لوله نفت اهواز 

ايران در دراختيار او گذارد اما سردارجنگ چنين اقدامي را مغاير با بيطرفي دولت 
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رابطه با جنگ عثماني وانگليس داشت ميداند و چنين مسئوليت خطيري را 
كه اوال سردارجنگ بايد با وي همكاري كند و : ولي شيخ در جواب گفت. نپذيرفت

در ثاني در جنگ و ستيزفعلي اگر دولت ايران دركنار عثماني قرارگيرد بختياريها 
سرپرسي . پيوندنده چتر حكومت بريتانيا ب بايد متعهدشوند كه به اردوگاه شيخ درزير

 كاكس براي انجام اين مقصودمأموريت يافت تا با سردارجنگ ايلخاني و سردار
سردارجنگ در . نتيجه بود بهادر به گفت و گو بنشيند، ولي اين مذاكرات بي

به . اي نداد ش به بيماري سختي مبتال شد و معالجات وي دراصفهان نتيجه١٣٠٣
جنازه او پس از . در برلن ماندگار شد ١٣١٠به آلمان رفت و تا سال  همين منظور

  )٢(.مرگ به نجف اشرف منتقل شد
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    هيجدهم فصل

 
   آن پيامدهاي و ايران در انگليس عشايري سياست تغيير علل بررسي

 
)م١٩١٨- ١٩٢٥/ش١٢٩٧- ١٣٠٤(  

   
بررسي علل تغييرسياست عشايري انگليس در ايران و  «در سجاد راعي گلوجه

  :اينگونه  آورده است » پيامدهاي آن
بابخشي از  ت ارائه شده در همايش دوم ايران و استعمار انگليساز مجموعه مقاال

ويژه در جنوب ايران، ايجاد و برقراري رابطه با  هاي انگليس در ايران، به سياست
آنها به تدريج موفق شدند . رؤساي ايالت و عشاير، رهبران و متنفذين محلي بود

هاي سياسي و  يق حمايتوفاداري رؤساي محلي و رهبران ايالت و عشاير را از طر
در . مابين، تضمين كنند مالي به سوي خود جلب و حتي با انعقاد قراردادهاي في

صورت بروز هرگونه حركتي بر ضد منافع انگليس از جانب روسيه و يا دولت 
ايران، رهبران و رؤساي محلي ياد شده با اشاره و تحريك دولت انگليس با آن به 

آمدن هرگونه آسيبي به منافع انگليس تا جايي كه ممكن  مخالفت برخاسته و از وارد
تداوم اين سياست باعث ايجاد نفوذ سنتي و پايدار انگليس در . كردند بود جلوگيري مي

 .خيز جنوب ايران گرديد كه بيش از يك قرن دوام آورد ايران، به ويژه مناطق نفت
ها در اين  انگليسي. اين سياست تا پايان جنگ جهاني اول، در ايران ادامه داشت

ها تا جايي پيش رفتند كه بدون كسب اجازه و موافقت دولت مركزي با سران ايل  سال
بختياري قرارداد نفتي بستند؛  يا با شيخ خزعل به صورت مستقل مناسبات سياسي و 
اقتصادي برقرار نمودند  و با مداخله آشكار و تمام عيار در امور ايران، به تضعيف 

های دولت در اين زمينه  حكومت مركزي كمك كردند و به اعتراض بيش از پيش
   .توجهی نکردند

روسيه الزم بود تغييراتي در  ١٩١٧اما در پايان جنگ جهاني اول و انقالب اكتبر 
ها در مرحله اول مواجهه با شرايط  انگليسي. سياست انگليس در ايران داده شود

برقراري نظام مستشاري در ايران بود،  را كه مبناي آن ١٩١٩جديد، طرح قرارداد 
نشيني و لغو  المللي مجبور به عقب هاي جدي داخلي و بين اما با مخالفت. دنبال كردند

ش را طراحي و اجرا نمودند؛ و ١٢٩٩در مرحله بعد، كودتاي . آن قرارداد گرديدند
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مايت باالخره در مرحله سوم، رضاخان را پله پله تا تصاحب تاج و تخت قاجاريه ح
نشانده را جايگزين نظام مستشاري موردنظر در  كردند و ايجاد دولت متمركز و دست

  .نمودند ١٩١٩قرارداد 
البته امكان تشكيل دولتي فارغ از مناسبات و مالحظات ايلي و عشايري در ايران، 

اين دولت بنا به ماهيت و اقتضاي زماني و مكاني . دست كم هفت سال به طول انجاميد
هاي  بايست قدرت را متمركز، ايالت و عشاير را مطيع مركز و به بحران يخود م

. داد هاي محلي در گوشه و كنار ايران پايان مي گوناگون ناشي از فروپاشي قدرت
هاي منابع و  ترين مانع داخلي، مقاومت مهم. اجراي اين سياست مانع خارجي نداشت

خواهانه  هاي آزادي ين حركتهاي پراكنده قدرت ايالت و عشاير و همچن كانون
خان پسيان و غيره  خان جنگلي، دمحمتقي دمحم خياباني، ميرزا كوچك مركزگريز مثل شيخ

 ۀهاي مركزگريز زمين برقراري نظم و امنيت عمومي و سركوب حركت. بود
هاي بعدي فراهم ساخت؛ به طوري كه در آستانه  اجتماعي الزم را براي سياست

كار عمومي در شرايطي قرار گرفت كه تشكيل حكومت تأسيس سلطنت پهلوي اف
مركزي مقتدر را موهبتي براي رهايي از هرج و مرج، ناامني، كشمكش قدرت، 
فروپاشي اجتماعي و موارد منفي نظير آن تلقي نموده و مردم ايران از يكپارچگي 

 ملي استقبال كردند
. 

  راز تغيير سياست عشايري انگليس در ايران
نامه اردشير جي ريپورتر بيش از موارد  دموند آيرونسايد و وصيتخاطرات سر ا

آيرونسايد و ريپورتر هر . دارند ديگر از راهبرد تمركزگرايي در ايران پرده برمي
قدم بودن در  دهند و به مشورت يا پيش كدام انتخاب رضاخان را به خود نسبت مي

كر اين كه تنها راه حل ممكن در آيرونسايد با ذ. كنند انتخاب يا پيشنهاد وي اشاره مي
ايران برقراري ديكتاتوري نظامي است، به انتخاب رضاخان و تأييدهاي اسمايس در 

 :مورد او اشاره دارد
رضاخان فرمانده آترياد تبريز . ام من تمام خصوصيات مردم ايران را مطالعه كرده ...
اقعي صحنه قلمداد اسمايس رضاخان را فرمانده و. هاست ترديد يكي از بهترين بي
. توانند كار چنداني صورت دهند ها نمي به اسمايس گفتم كه به عقيده من قزاق... كند مي

در واقع فقط ديكتاتوري نظامي مشكالت ما را حل خواهد كرد و به ما فرصت خواهد 
گفتگوهاي مفصلي با اسمايس و . گونه دردسري كشور را ترك كنيم داد تا بدون هيچ
   . ...دادم رضاخان انجام
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 :گويد آيرونسايد در ادامه مي
. هاي ايراني گماردم وگويي داشتم و او را به فرماندهي مطلق قزاق با رضاخان گفت

به او گفتم كه به تدريج از تحت كنترل من . ام او قويترين فردي است كه تاكنون ديده
ان رشت خارج مي شود و بايد همراه سرهنگ اسمايس مقدمات رويارويي با شورشي

   ...را پس از خروج ستون از منجيل، فراهم كند
آيرونسايد در پايان مأموريت خود در ايران، در تحليل نهايي در مورد شرايط پيش 

 :گويد آمده براي كشورش در ايران مي
تالش صد ساله ما براي اعمال نفوذ در ايران از طريق زور : يك چيز برايم مسلم بود

   .به پايان رسيده بود
هاي خود را با رضاخان در جاده  تماس ١٩١٧گويد كه از سال  ريپورتر نيز مي

هاي بعدي با وي در قزوين و تهران  پيربازار بين رشت و طالش آغاز كرده و مالقات
البته ريپورتر آگاهانه و . ادامه يافته و بيش از يك سال به طول انجاميده است

خان تأكيد كند تا مأموريتش از سوي كند بر ايران دوستي رضا شده سعي مي حساب
 :ها انگليسي

تر آنست كه بگوييم در  صحيح. قيام رضاخان زاييده و مخلوق سياست انگليس نبود
اين مرحله سياست انگليس درمناسبات خود با ايران چنين تشخيص داد كه صالحش 

   .اي كه رضاخان مظهر آن بود همگام شود پرستانه در اين است كه با آمال ميهن
ويژه در اياالت  نامه به تشريح خطرات فزاينده كمونيسم در ايران، به در ادامه وصيت

. شود واكنشي احمدشاه را يادآور مي پردازد و ترس و بي و واليات شمالي و تهران مي
برداري از شرايط حاكم بر ايالت و عشاير و  ها براي بهره همچنين به تالش كمونيست

  :كند در ميان آنها اشاره مي ايجاد آشوب به نفع خود
داري را طرح كرده بودند كه آتش شورش و بلوا در مازندران و  انقالبيون نقشه دامنه

گيالن و قبايل لرستان و تركمن مشتعل شود و عمالشان زمام قدرت را به دست 
  .گيرند

به . دكن دمحم خياباني اشاره مي خان و شيخ هاي ميرزاكوچك اردشير ريپورتر به فعاليت
ها از ايالت و عشاير نتيجه سياست  برداري روس نظر وي در واقع امكان بهره

ريپورتر . بايستي به سرعت تغيير يابد ها در گذشته بود كه  عشايري خود انگليسي
رضاخان را به ژنرال آيرونسايد انگليسي معرفي كرده و  ١٩٢٠گويد كه در سال  مي

در واقع با پيمان مودت ايران . يپورتر ديده بودديد كه ر او همان خصالي را در او مي
اجراي مرحله آخر طرح تمركزگرايي در ايران براي  ١٩٢١و شوروي در سال 
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ها  هاي ترقي را با حمايت انگليسي ها فرارسيد و رضاخان از اين پس پله انگليسي
 :پيمود و مانع از بلعيده شدن ايران از سوي كمونيسم روسي شد

مل و عنصر جديدي را به صحنه سياست ايران وارد نمود و مسلم بود اين قرارداد، عا
ها  كه بهتر است قواي انگليس هرچه زودتر ايران را تخليه كند كه دستاويزي به روس

داده نشود و كمال مطلوب  اين بود كه حكومتي در طهران روي كار آيد كه بتواند بر 
   .اوضاع مسلط گردد

 :نويسد اش مي هنام ريپورتر در ادامه وصيت
يازده سال تمام در ميان عشاير و قبايل مختلفي كه در محدوده جغرافيايي ايران 

آنچه را كه درباره آنها از زبان و نژاد و مشتقات . سكونت دارند به سر برده بودم
بندي ايلخاني و خاني و مناسبات خوب و بد آنها با  اي و سلسله مراتب و طبقه عشيره

دانستم با ذكر جزئيات و مو به مو براي  شان با دول بيگانه مي يكديگر و روابط
هاي غيررسمي و خودمختار  جايي براي حكومت] جديد[در رژيم ... ام رضاشاه گفته

نظر قاطع من اين است كه در ادامه قدرت خوانين به هر فرم و صورتي . وجود ندارد
هاي محلي  اين قدرت. اردكه باشد با قدرت حكومت مركزي و استقالل ايران مباينت د

   .بايد بكلي برچيده و در صورت لزوم قلع و قمع شوند
هاي قبل، باعث فروپاشي سياسي و اجتماعي جامعه ايران شده  تمركزگريزي در دوره

بنابراين، . بود و بستر مناسبي براي رسوخ ايدئولوژي كمونيسم فراهم گرديده بود
خواهند منافع خود را در  ه بود تا اگر ميها ضرورت تاريخي پيش آمد براي انگليسي

هاي محلي دست برداشته و از  ايران همچنان حفظ كنند، از سياست حمايت از قدرت
از طرف ديگر، آنها در طول . تشكيل دولت قوي مركزي در ايران پشتيباني كنند

جنگ جهاني اول، به ويژه دو سال اول آن، لطمات و صدمات سنگيني از رويه 
زي ايالت و عشاير متحمل شده و تجارت خود در منطقه نفوذ جنوب را تمركزگري

روي آوردن به . همواره با مخاطرات ناشي از ناامني مشاهده كرده بودند
در عين . كرد تمركزگرايي به تأمين امنيت و توسعه تجارت آن كشور نيز كمك مي

بال حاكمي مردم دن. حال نظم و امنيت، مورد استقبال و مطلوب مردم نيز بود
نظم جديد در ايران با ايدئولوژي نيز . گشتند كه بتواند نظم و امنيت را برقرار كند مي

آميخته و همراه بود كه از طرف اردشير جي در فرصتي كه داشته به رضاخان 
  .آموخته شده بود
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  عشايري سياست تغيير اهميت

  
اين نكته را در نظر توان  ها مي در اهميت تغيير سياست عشايري براي انگليسي

نمونه بارز . گرفت كه آنها حتي وفادارترين متحدان و دوستان خود را نيز فدا كردند
نامه نيز در اين زمينه در دست  آن شيخ خزعل بود كه چندين قرارداد و ضمانت

ها به عنوان يک عنصر مورد اطمينان و مطيع، در  خدمات خزعل به انگليسی. داشت
قرن، به ويژه در جريان جنگ جهاني اول كه بسياري از طول بيش از يک ربع 

تفاوتي نشان دادند، امري اثبات  وفايي يا بي دوستان انگليس مثل خوانين بختياري بي
هايی از خليج فارس در  حفظ امنيت منطقه خوزستان و بخش. شده و مسلم بود

نفت،  های چارچوب ايجاد مناطق حايل و حراست از هندوستان، محافظت از چاه
خطوط لوله و پااليشگاه نفت آبادان، تضمين امنيت صدور و يا ارسال نفت، همکاری 

صباح، مقابله با جهاد عشاير جنوب و تحرکات  سعود و آل با شيوخ منطقه مثل آل
ها، برپايی تشکيالت فراماسونری در  ها از طريق همدستی با انگليسی عثمانی

حت رياست وي به عنوان استاد اعظم، خرمشهر و تشکيل لژ خزعل و اداره آن ت
پشت پا زدن به چنان .  ها بوده است بخش ديگري از خدمات مسلم وی به انگليسی

 .متحدي نشان از حساسيت موضوع و اهميت تغير سياست عشايري داشت
البته در ابتداي تغيير سياست عشايري انگليس در ايران، مقامات و نهادهاي 

نظر نداشتند و در برخي موارد نظرات متفاوت و حتي  گير در انگليس وحدت تصميم
کرزن، سياست دولت متمرکز رضاخان در جنوب  به نظر لرد. متناقضي ابراز كردند

جورج چرچيل، که مسئول دايره ايران در وزارت . با منافع بريتانيا مغايرت داشت
لف امور خارجه انگليس بود، کم و بيش با سياست حکومت متمرکز رضاخان مخا

خواست سر پرسي لورن، وزيرمختار انگليس در ايران، ميان رضاخان و  او می. بود
در عين حال دولت بريتانيا . انگليس ميانجيگری کند ۀالحماي شيوخ و خوانين تحت

به حمايت از » های مالی از طريق شرکت نفت ايران و انگليس راه«بايست از  می
حفظ منافع شرکت نفت بودند، ادامه دهد و خوانين بختياری که عامل بسيار مهمی در 

ديدگاه وزارت امور خارجه انگليس . به تعهدات خود در قبال شيخ خزعل عمل کند
های مأموران کنسولی در جنوب ايران، که از سرويس  دست کم تا حدودی از گزارش

سياسی هند به کار گرفته شده بودند و حضور انگليس در جنوب ايران را به منزله 
در نظر آنان، . کردند، متأثر بوده است رش نفوذ حکومت هند انگليس تلقی میگست
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. هاي نيمه مستقل هندی، حامی نفوذ انگليس بودند رؤسای عشاير جنوب، همانند راجه
بر اين مبنا رضاخان و اقدامات وی از ديد آنان خطری برای منافع انگليس محسوب 

شان  به حفظ رؤسای محلی در مسند قدرتعالوه بر آن، حفظ مشاغل آنان نيز . شد می
آمد، آنها نيز تحت  مرکزی درمی  چنانچه جنوب تحت کنترل دولت. بستگی داشت

آمدند و به عوامل صرف سفارت تنزل  کنترل کامل سفارت انگليس درتهران در می
ها در برابرسياست تمرکزگرايی رضاخان  بدين ترتيب واکنش انگليسي. يافتند مي

در منازعه خزعل و .  ها و منافع متضاد سفارت و مأموران جنوب بود هدرگير ديدگا
در . رضاخان نيز رويه آشكار درگيري نهان محافل بريتانيا در ايران متبلور گرديد

گيري حكومت نظامي  يك سوي اين محافل كساني قرار داشتند كه در راستاي شكل
ر سوي ديگر كساني بودند كردند و د قدرتمند تحت هدايت رضاخان از او حمايت مي

 .گفتند كه همچنان از ضرورت حمايت از قدرتمندان محلي سخن مي
هاي معوقه  حمله رضاخان به خزعل به بهانه وادار كردن وي به پرداخت ماليات

مربوط به جنگ جهاني اول تا آن زمان، انجام شد؛ اما جرم واقعي خزعل اين نبود؛ 
شاه قاجار بود و اين نشان از پيروزي طيف  بلكه جرم وي حمايتش از سلطنت احمد

ش، ١٣٠٣/ ١٩٢٤با کنار رفتن کرزن در اوايل . حامي تمركزگرايي در ايران داشت
وزارت امور خارجه انگليس كه به تبعيت از نظر كرزن مخالف تغيير سياست 

 تدريج، هرچند نه به صراحت، به سياست تمرکز عشايري انگليس در ايران بود، به
   .ضاخان نظر مساعد نشان دادگرايی ر

از نظر وزارت خارجه انگليس، ايرانی با ثبات، متحد و دارای دولت مرکزی 
اتخاذ . فارس بود قدرتمند، بهترين حائل در برابر رخنه بلشويسم به سمت هند و خليج

ً                            سياست کشورحائل بدين معنا بود که نهايتا  انگليس در دعوای شيخ خزعل و                                        
خواهد با شيخ خزعل  دهد رضاخان هر طور می تد و اجازه میايس رضاخان کنارمی

شد  هنگام شمرده می با اين وضعيت، شيخ ديگر موجودی نامتعارف و نابه. رفتارکند
الشعاع مالحظات مهم قرار گرفته بود؛ يعنی تجديد حيات ايرانی  که سرنوشتش تحت

بر . د و خليج فارسمتحد و با ثبات به مثابه مانعی در برابر خطر شوروی برای هن
توقيف و به تهران اعزام شد،  ١٣٠٤اين اساس، زمانی که شيخ خزعل در بهار 

   .ترين اعتراضی پذيرفت انگليس اين اقدام را بدون کوچک
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  علل تغيير سياست عشايري

  
تغييرسياست عشايري انگليس درايران داراي علل وداليل گوناگوني بود كه برخي از 

گيران  و برخي ديگر اهميت كمتري داشت كه در مجموع تصميمآنها اهميت زياد 
مذكوررا برآن داشت تا به يك تغييراساسي درسياست خود درايران دست  كشور
  :بزنند

ناكارآمدي سياست عشايري انگليس در ايران در دو سال نخست جنگ جهاني  -  ١
براي  اول؛ با شروع جنگ جهاني اول، سياست عشايري هم براي متفقين و هم

هاي انگليس و آلمان در وزارت امور خارجه  متحدين، اهميت زيادي يافت و دولت
ترين  و مهم» سياست شرقي«خود ادارات و مؤسساتي بدين منظور براي اجراي 

ها براي تضعيف قدرت  آلماني. به وجود آوردند» سياست عشايري«بخش آن، يعني 
را در شرق و از جمله ايران درگير  انگليس در اروپا سعي نمودند بخشي از توان آن

ها بودند و از سوي ديگر با ايران در غرب و  ها نيز كه متحد آلماني عثماني. كنند
. هاي شاياني كردند ها كمك مرز بودند براي اجراي سياست آلماني شمال غرب هم

هاي  هاي عشايري به حدي رسيد كه گرايش نظمي و آشوب اوضاع وخيم ناشي از بي
لبانه و خودسرانه، يا به عبارت ديگر گريز از مركز در برابر حكومت ط قدرت

   .مركزي در ايران به اوج خود رسيد
ها از روسيه و انگليس و همچنين عدم يكپارچگي خوانين و  تنفر تاريخي ايراني

هاي  ها با رهبران مقاومت رؤساي ايالت و عشاير ايراني و پيوند مخالفان انگليسي
طوري كه نايب . ها را به شدت تضيف و متزلزل نمود انگليسيمحلي، موقعيت 

كنسول انگليس در شيراز تروروبه جان كنسول انگليس در اصفهان سوءقصد شد و 
اي از  ها نه فقط از شيراز، بلكه از بخش عمده حتي كار به جايي رسيد كه انگليسي

كرمانشاه عقب مناطق مركزي و جنوبي ايران، از جمله كرمان، اصفهان، همدان و 
ها نيز با مخاطرات  هاي تجاري و مواصالتي انگليسي عالوه بر اين راه.  رانده شدند

در اين ميان، برخي متحدان معروف انگليس، مثل خوانين بختياري . جدي مواجه شد
ها گرايش نشان دادند و رؤساي وفادار نيز جرأت حمايت از انگليس را از  به آلماني

شرايط دشوار، دولت انگليس كه با تهديد جدي مواجه شده بود در اين . دست دادند
تنها حامي و پشتيبان قابل اتكاي خود، بيش از پيش نزديك   تالش كرد به شيخ خزعل،

گذشت . هاي قبلي، روابط خود را با وي تحكيم بخشد نامه شود و ضمن تجديد ضمانت
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تحكيم پيوند خزعل با . دزمان نيز قابل اعتماد و اطمينان بودن خزعل را تأييد كر
ها  ها تا جايي پيش رفت كه آنها به دليل خدمات شاياني كه به سياست انگليسي انگليسي

هاي شواليه امپراتوري بريتانيا،  شمشير  درطول جنگ جهاني اول به وي نشان
در مكاتبات نيز .  فرماندهي عالي ستاره هند و فرماندهي امپراتوري هند اعطا كردند

در دوره پس از جنگ، يكي از   .را در كنار نام وي به كار بردند» سر«في لقب اشرا
چهارم تا   ها، پرداختن به مسئله عشاير بود كه حدود يك هاي اساسي انگليسي اولويت

برخي عشاير مانند عشاير بختياري و قشقايي . داد يك سوم جمعيت ايران را تشكيل مي
اين كار نه . هايي تشكيل داده بودند اتحاديهتر خود  در جنوب، هر يك با عشاير كوچك

اي هم                                              ً             اي به آنها داده بود، بلكه ساختار سياسي نسبتا  سازمان يافته العاده تنها قدرت فوق
در لرستان، بلوچستان، خوزستان، آذربايجان، كردستان و ساير . به آنها بخشيده بود

  .مناطق نيز وضع كم و بيش بر همين منوال بود
هاي عشاير ايراني در  ا در دو سال اول جنگ جهاني در ايران از مقاومته انگليسي

هاي تجاري به  ها و ضربات مؤثري ديدند و حتي خطوط لوله نفت و راه جنوب آسيب
رفت  آنها براي برون. ترين حد خود در ايران رسيد شدت تهديد شد  و نفوذشان به پايين

تفنگداران جنوب ايران با عنوان پليس از شرايط بحراني پيش آمده اقدام به تأسيس 
جنوب نمودند و ضمن مداخله مستقيم در امور ايران، توانستند به طور موقت 

به موازات آن، سياست عشايري سنتي خود را . هاي عشايري را در هم شكنند مقاومت
نيز مبني بر ايجاد تفرقه در صفوف متحد عشاير مخالف انگليس، در پيش گرفتند و 

                        ً                             ً             د با شكست مخالفان، مجددا  استيالي خود را بر مناطق غالبا  عشايري جنوب توانستن
هاي  التجاره برقرارنموده و منافع خود را كه بخشي از آن از طريق محافظت از مال

اما در مجموع، به اين نتيجه رسيدند كه .  بازرگانان آن كشور بود، تأمين نمايند
عشاير ادامه دهند و آن سياست در مواقع شان در قبال  توانند به سياست سنتي نمي

 .باشد بحراني، نظير دو سال نخستين جنگ جهاني اول قابل اتكا نمي
كاهش نفوذ و تنزل موقعيت انگليس در مقايسه با روسيه به عنوان رقيب سنتي؛  -  ٢

ها در شرايطي سياست تمركزگرايي را در پيش گرفتند كه نفوذشان به  انگليسي
ي در حال تنزل و كاهش بود و از نظر تبليغاتي نيز در مقايسه با ا سابقه صورت بي

افول نفوذ انگليس در . ها، در وضع ضعيفي قرار داشتند رقيب ديرينه خود، روس
شد و  ايران در آن شرايط، ضربه سختي بر اعتبار آن كشور در ايران محسوب مي

رشد فزاينده . در مجموع به معناي شكست ديپلماسي كرزن در ايران نيز بود
بنابراين، .  آورد ها پديد  هاي زيادي براي انگليسي ناسيوناليسم ايراني نيز محدوديت
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توانست تا  اي بود كه مي ها بهترين گزينه حمايت از تمركزگرايي به گمان انگليسي
ها را جبران كند و به بازسازي و بازيابي اعتبار  ها و ضعف حدود زيادي اين كاستي

تر از آن، به حفظ منافع آن كشور در ايران  كارعمومي ايرانيان و مهمآن كشور در اف
 .كمك نمايد

ها با  تغييرات مهارنشدني در ساختار رهبري ايالت و عشاير و مواجهه انگليسي  -  ٣
چندگانگي دررهبري آن؛ با پيدايش و تشديد اختالف بين خوانين بزرگ و خوانين 

يل كرده و آگاه به مسائل روز و متوجه كوچك كه برخي از آنها خانزادگان تحص
 هاي استعمارانگليس درمورد نفت بودند،به تدريج تغييرات غيرقابل باز خواهي زياده

اين تغييرات باعث تضعيف . گشتي در ساختار رهبري ايالت وعشايرپديد آورد
. رهبري سنتي منسجم و واحد ايالت و عشايرو ايجاد چندگانگي در مسئله رهبري شد

مندي از سهام نفت به  خيز به دليل ميزان بهره موضوع درميان عشاير مناطق نفتاين 
هاي  همچنين برخي ازخوانين جوان بختياري انديشه. صورت حادتري خودنمايي كرد

خواهانه نيزداشتند ومخالف نفوذ روس وانگليس بودندو براي رهايي از سلطه  آزادي
نمود عيني آن پيوستن . دادند ترجيح ميآن كشورها روي آوردن به كشورهاي ثالث را 

شايان ذكر است رضاخان . ها بود ها و انگليسي ها بر ضد روس ها و عثماني به آلماني
طلبانه خود، به  نيز ازاختالف خوانين كوچك و بزرگ براي پيشبرد اهداف قدرت

 .برداري را كرد ها نهايت بهره ويژه در ميان بختياري
ايران و شوروي؛ در شرايط  ١٩٢١وروي و پيمان مودت ش ١٩١٧انقالب اكتبر  -  ٤

ايران و شوروي  ١٩٢١شوروي و پيمان مودت  ١٩١٧جديد ناشي از انقالب اكتبر 
شدت برضد منافع انگليس در ايران بود، سياست سنتي انگليس در ايران كه   كه به

 ضعيف و غيرمتمركز بودن حكومت و تماس با رؤساي ايالت و عشاير بود، ديگر
گيري از ابزار  لذا آنها با بهره. شد كارآيي نداشت و بايستي دچارتغييراساسي مي

كارساز تبليغات، كمونيسم هراسي يا تبليغ خطر بلشويسم را براي پيشبرد اهداف خود 
را » مرد قدرتمند«نظريه » دولت قدرتمند«اي هم به جاي  البته عده. در پيش گرفتند

ونمند شدن كشور از نظريه دولت مقتدر حمايت طرفداران قان. كردند دنبال مي
اما محور سياست بريتانيا در . كردند؛ دولتي كه بر اساس قانون مشروطه باشد مي

گاه از نظر  ها عنصر نظامي دولت آينده را هيچ انگليسي. ايران دولت قوي نظامي بود
رهرج و مرج دور نداشتند؛ زيرا به زعم آنان تنها وجود يك دولت نظامي از عهده مها

سر پرسي کاکس نيز چنين .  توانست با كمونيسم مقابله و مبارزه كند آمد و مي برمي
 :اعتقادي داشت
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هدف کلی سياست ما دراين قسمت از خاورميانه اين است که ايران را به کشوری 
مقتدر که بتواند حايل ميان مستعمرات آسيايی ما و روسيه بالشويک گردد، مبدل 

  .سازيم
هاي  هاي مركزگريز؛ بحران اي و حركت های قومی ومنطقه گسترش بحران  -  ٥

بخش دركنار ساختارهاي  هاي رهايي طلب وجنبش هاي جدايي اي،حركت قومي ومنطقه
ها را براي حمايت جدي از اقدامات رضاخان  عشايري گريز از مركز، اراده انگليسي
خان  ري ميرزاكوچكنهضت جنگل به رهب. و تأكيد بر تمركزگرايي تقويت كرد

  آقا سيميتقو در آذربايجان گراي اسماعيل طلب و قبيله جنگلي در گيالن؛ حركت جدايي
ها و اغتشاشات  غربي و كردستان كه درصدد تأسيس دولت مستقل كرد بود؛ آشوب

ايالت شاهسون و تركمن؛ استقالل عمل برخي ايالت و عشاير جنوب و غرب كشور 
گراي خزعل  طلب و قبيله ها، ايالت خمسه؛ غائله جدايي شقاييها، لرها، ق مثل بختياري

خان و قيام  در خوزستان با تكيه بر برخي طوايف عرب آن منطقه؛ شورش خداوردي
دمحمخان بلوچ  گراي دوست طلب و قبيله خان پسيان در خراسان؛ جريان جدايي دمحمتقي

عف دولت مركزي تر ديگر همگي از ض هاي گوناگون كوچك در بلوچستان و حركت
رفت كه  كرد وهمه آنها زنگ خطري براي انگليس به شمار مي ايران حكايت مي
طلبي و نفوذ روسيه شوروي  درغير اين صورت، خطر تجزيه. شدند بايستي مهار مي

. شد ناپذير مي ها حتمي بود و شايد هم جبران در ايران و به خطر افتادن منافع انگليسي
                                         ً       ادها و تحوالت مذكور در اياالت و مناطق غالبا  مرزي، شايان ذكر است وقوع رخد

از ميان تحرکات عمده . كرد ها بيشتر مي حساسيت موضوع را براي انگليسي
                                                                ً ای، سه جريان يعنی؛ نهضت جنگل، قيام پسيان و شورش خداوردی خان کامال   منطقه

 .ماهيت غيرقومی داشتند
ها از ضربات  بر تجربه تلخ انگليسيتعدد و پراكندگي منابع قدرت نظامي؛ عالوه  -  ٦

ً                        نظامي ايالت و عشاير مخالف آن دولت كه عمدتا  در جريان جنگ جهاني اول                                           
فرصت بروز يافت، ظهور كمونيسم به زعامت شوروي ضرورت ادغام نيروهاي 

. سازي قدرت نظامي ايالت و عشاير را مطرح كرد نظامي و انتظامي متعدد و خنثي
ازي براي تصاحب تاج و تخت، سياست ادغام نيروهاي رضاخان در دوره بسترس

نظامي پراكنده را نيز با موفقيت اجرا نمود و بازسازي و تقويت ارتش در سرلوحه 
   .اقدامات وي قرار گرفت

افزايش اهميت نفت؛ تغيير سوخت ناوگان تجاري و نظامي انگليس از زغال  -  ٧
ني شدن تدريجي اين موضوع و ق به بعد و جها١٣٣٣/ م١٩١٤سنگ به نفت از سال 
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ترين داليل  همچنين اكتشاف معادن و منابع جديد نفت در مناطق مختلف ايران از عمده
افزايش اهميت نفت ايران براي انگليس بود و دولت متمركز حامي انگليس بهتر از 

هاي گوناگون و در برخي موارد  ها و ديدگاه رؤساي ايالت وعشاير با خواست
ها همواره با افزايش اهميت نفت، تقاضاهاي  خزعل و بختياري. اد بودمتناقض و متض

                                ْ                                         خود را افزون كرده و دامنه نفوذ آ نها نيز به عنوان طرفين قراردادهاي نفتي و 
به موازات آن نيز تبعيت آنها از دولت مركزي . گرديد نگاهبانان نفتي افزون مي

به . كردند زي ايران عمل نمييافت و به تعهدات خود در قبال حكومت مرك كاهش مي
انداز  خيز چشم هاي نفت تدريج مسئله بحران نفوذ روساي ايالت و عشاير حوزه

در اين ميان نفوذ و اقتدار شيخ خزعل . كرد ها ترسيم مي اي براي انگليسي نااميدكننده
زماني كه رضاخان تضمين كرد بهتر از سران .  كرد بيشتر از ديگران خودنمايي مي

ها تضمين كند، آنها  تواند امنيت نفت را به سود انگليسي ان عشاير متعدد ميو رهبر
قانع شدند سياست خود را در قبال عشاير به نفع رضاخان تغيير دهند و متحدان پيشين 

 .خود را رها كنند
فارس و مناطق جنوبي ايران؛ در شرايطي كه  تثبيت موقعيت انگليس در خليج -  ٨

ديد و تهديدهاي  درخليج فارس وجنوب ايران محفوظ ميانگليس منافع خود را 
توانست  خارجي چون آلمان و عثماني نيز به كلي از ميان رفته بود و رضاخان مي

خيز را محافظت كند، ديگر نيازي به متحدان محلي  منافع موجود حتي در مناطق نفت
ولت دست اي همچون خزعل وديگران نبود وبه جاي همه آنها عصر د ايلي و عشيره

  .نشانده فرا رسيده بود
هاي تجاري، استقالل اقتصادي  ماليات، امنيت تجارت و راه(مسائل اقتصادي  -  ٩

پرداختند و چون  هاي ضعف دولت مركزي ماليات نمي ؛ عشاير در زمان...)عشاير،
خودشان استقالل مالي و اقتصادي داشتند و نيازمند كمك دولت مركزي نبودند 

رضاخان در مرحله اول اجراي . آوردند ضعف دولت را فراهم ميموجبات تشديد 
سياست عشايري با تكيه بر ارتش و اقدامات قهرآميز، ضمن سركوب عشاير 
شورشي و خلع سالح آنان، آنها را وادار به پرداخت ماليات به عنوان نشان انقياد و 

با اجراي در اجراي بخش ديگري از سياست عشايري . تبعيت از دولت مركزي كرد
برنامه نظام وظيفه اجباري، استقالل نظامي عشاير كه از عوامل اصلي كاهنده اقتدار 

در بخش ديگري نيز كه رؤساي . دولت مركزي بود به طور نسبي از ميان رفت
عشاير سر همكاري و تسليم فرود نياوردند به باز پس گرفتن عناوين، بازداشت، تبعيد 

در واقع هدف عمده مرحله .  ه و اعدام آنها اقدام نمودو حتي قتل مستقيم يا با واسط
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اول اجراي سياست عشايري، از ميان بردن ساختارهاي سياسي و نظامي عشاير بود 
كه تا حدودي با موفقيت اجرا شد و به ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي آنان نيز 

  .ضرباتي وارد آمد
  
  

گذار از سياست عشايري سنتي به  ها در دوره رفتارها و اقدامات متناقض انگليسي
  سياست تمركزگرايي

 
ها تا زماني كه همه تمهيدات الزم براي تغيير سياست عشايري خود در ايران  انگليسي

اي را ترسيم            ً             انداز كامال  اميدواركننده را آماده نكرده بودند و افق تحوالت چشم
زدند تا در صورت  كرد، به منظور احتياط دست به اقدامات متناقض گوناگوني نمي

. عدم موفقيت طرح بركشيدن رضاخان به قدرت راه برگشتي پيش رو داشته باشند
هاي متناقض آنها اقدامات ظاهري براي مستقل نشان دادن  بخش ديگري از سياست

ها در  هاي فراواني نيز وجود دارد كه از تحريكات انگليسي گزارش. رضاخان بود
هدف آنها . ت تمركزگرايي رضاخان حكايت داردميان ايالت و عشاير برضد سياس

                       ً                                                   از اتخاذ اين رويه ظاهرا  متناقض اين بود كه چهره كريه ناامني و هرج و مرج را 
تر كرده و در نتيجه، نياز به امنيت و تمركز را در افكار عمومي به يك نياز  كريه

ا در دوره ه هاي متناقض انگليسي در ادامه به مواردي از سياست. جدي تبديل كنند
 :شود الطوايفي به تمركزگرايي رضاخاني اشاره مي گذار از شرايط شبه ملوك

تالش براي تعديل در اجراي سياست تمركز از سوي رضاخان؛ به گزارش چارلز  .1
رضاخان در  ١٩٢٤سپتامبر  ٣موري، وزيرمختار انگليس در ايران به تاريخ 

ي بر تمركزگرايي همواره تحت مراحل مختلف اجراي سياست عشايري انگليس مبن
   .آورد هاي آنها سر تسليم فرود مي ها بوده و همواره در برابر خواست كنترل انگليسي

             ً         با شرايط كامال  متفاوت؛ ) رضاخان و خزعل(الحمايه  حمايت همزمان از دو تحت .2
ها نظريه تمركزگرايي را به صورت گام به  در برخورد با خزعل، از سويي انگليسي

خواستند با شيخ  كردند و از سوي ديگر، از رضاخان سردارسپه مي م اجرا ميگا
هاي انگليس در مسير حركت رضاخان براي سركوب  كنسول. خزعل مدارا كند

ها با قرار  انگليسي. هاي الزم را ابالغ كردند خزعل بارها با وي مالقات و توصيه
نگ در آن منطقه را به هاي نفت در قلمرو شيخ خزعل، ج ها و لوله گرفتن چاه

هاي سفارت  يادداشت.  آميز اختالفات بودند ديدند و خواستار حل مسالمت مصلحت نمي
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در مورد اعتراض به شدت عمل سردارسپه ) ١٣٠٣قوس  ٥و ٤(انگليس در تهران 
  :يادداشت اول. در مورد خزعل بيش از هر چيزي گوياست

ب مستطاب دستورالعملي از وزير آقاي وزير پس از مالقات امروز صبح با آن جنا
امور خارجه اعليحضرت پادشاه انگلستان رسيده كه راجع به وضعيت عربستان 

دولت اعليحضرت . اي به مفاد ذيل به عنوان جناب مستطاب عالي ارسال دارم مراسله
پادشاه انگلستان پيشنهاد دوستانه نموده بودند كه مساعي جميله خود را براي ايجاد 

ستانه با شيخ خزعل شيخ محمره به كار برند و حضرت اشرف آقاي مصالحه دو
له بر  الوزراء وعده داده بودند كه هر گاه شيخ اظهار اطاعت و انقياد نمايد معظم رئيس

دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان . عليه مشاراليه استعمال قواي مسلحه نخواهد نمود
و نصيحت دوستانه مشاراليها و  افسوس دارند كه حضرت اشرف به وعده وفا نكرده

. اند اند و پيشنهاد ايشان را مورد توجه قرار نداده وساطت مشاراليه را رد نموده
بنابراين دولت پادشاه انگلستان حال ناگزيرند كه پيشنهاد خود را مسترد و اظهار 

ت ها فشاري را كه براي اسكا توانند به شيخ محمره و به بختياري نمايند كه ديگر نمي
هرگاه عمليات فعلي كارگذاران ايران موجب ورود صدمه و . اند ادامه دهند آنها آورده

                                                            ً                 خسارات جاني و مالي به اتباع انگليس گردد دولت عليه را مستقيما  مسئول آن دانسته 
در همين حال . شمارند دار پرداخت كامل صدمات و خسارات مزبور مي و عهده

كند كه به هر نحو  راي خود اين حق را حفظ ميدولت اعليحضرت پادشاه انگلستان ب
و طريقي كه صالح و مقتضي بداند از طرف خود اقداماتي براي حفظ و حراست 

  ...جان و مال رعاياي انگليس به عمل آورند
 

  :يادداشت دوم
 

آقاي وزير نظر به مراسله سابق خود مورخه امروز بر حسب دستورالعمل وزير 
                  ً                                اه انگلستان محترما  مراسله رسمي ذيل را به عنوان آن امور خارجه اعليحضرت پادش

بايد خاطر آن جناب مستطاب را مستحضر سازم كه . دارم جناب مستطاب ارسال مي
دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان اطمينانات رسمي به جناب اجل  ١٩١٤در نوامبر 

حوزه  شيخ محمره دادند كه در صورت وقوع تجاوزي از طرف دولت عليه نسبت به
جات ايشان  اليه نسبت به حقوق شناخته شده او يا نسبت به اموال و عالقه اقتدار معزي

در ايران حاضر خواهند بود براي تحصيل راه حلي كه نسبت به خود ايشان و دولت 
بخش باشد به ايشان مساعدت الزمه بنمايند، به  اعليحضرت پادشاه انگلستان رضايت
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اليه را از هرگونه  دشاه انگلستان جميع قواي معزيهمين نحو دولت اعليحضرت پا
تعرضات و حمالت خارجي يا تجاوزات دولتي نسبت به حوزه اقتدار مزبور و حقوق 
شناخته شده مشاراليه يا نسبت به اموال و عمارات ايشان در ايران حفظ و حراست 

از اعقاب خواهند نمود و اطمينانات فوق را به شيخ محمره و جانشين مشاراليه كه 
ذكور او باشد، داده شده و تا وقتي كه شيخ و اعقاب ذكور او از مراعات خود نسبت 
به دولت عليه تصور ظني نمايند معتبر و داراي اثر است ولي مشروط به اين كه 
انتخاب جانشين شيخ از اعقاب ذكور او منوط باشد به مشاوره محرمانه با دولت 

اليه و اعقاب  رضايت ايشان تا وقتي كه معزي اعليحضرت پادشاه انگلستان و جلب
ذكور مزبور رويه اطاعت نسبت به آراء و نصايح دولت اعليحضرت پادشاه 

اي كه نسبت به دولت مشاراليه رضايت بخش باشد،  انگلستان را ادامه دهند و رويه
داشته باشند و در مقابل دولت عليه دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان جميع مساعي 

. د را به كار خواهد برد كه شيخ را در وضعيت فعلي و استقالل محلي نگاه داردخو
اند كه مقرر دارند قنسول ژنرال  مستر چمبرلن از سر پرسي لورن خواهش نموده

اعليحضرت پادشاه انگلستان مقيم بوشهر و يا قنسول اعليحضرت پادشاه انگلستان 
زبور باشند مكاتبه رسمي به مقيم شيراز در صورتي كه حضرت اشرف در نقاط م

   .الوزراء نمايند  مفادفوق تسليم حضرت اشرف آقاي رئيس
رفتار ظاهري و  ١٩٢٣ژوئيه ٢٣در تلگرام سر پرسي لورن به خزعل به تاريخ 

 :شود ها با خزعل و وابستگي رضاخان به آنها بيشتر نمايان مي واقعي انگليسي
ً              الوزراء ديروز شخصا  مرا مالقات و ا رئيس ستدعا كرد در تصميم خود تجديدنظر                   

دانستم اعزام قشون  اگر مي: مشاراليه بيان داشت. كنيم ولي من استنكاف ورزيدم
بازگشت قشون هم اشكال دارد؛ زيرا . كردم شود اقدام نمي موجب اعتراض شما مي

من . شود و در مجلس نيز مشكالتي توليد خواهد كرد سبب كاهش حيثيت دولت مي
من با نقشه . نموديد كرديد نظرات مرا درك مي        ً               اگر قبال  با من مشورت مي: پاسخ دادم

        ً                                                                   شما كامال  مخالفم و بيم دارم دخول قواي تازه در واليتي كه انتظام و امنيت در آن 
حضرت ! برقرار است موجد اغتشاش گردد، بدين لحاظ مايلم آن رامتروك بگذاريد

اطمينان دهدكه عزيمت نيروهاموجب                              ً آمادگي دارد به سرداراقدس رسما  : اشرف گفت
  ...مداخله دركارهاي وي نخواهد شد

شورش عشاير خوزستان با هدايت سرآرنولد ويلسون و سرپرسي كاكس همزمان  -  ٣
ش شروع شد و از بصره ١٣٠٤ها كه از مرداد  با پيشبرد سياست جديد؛ اين شورش

به عبارت ديگر جناحي شد نشان از اين داشت كه آن دو يا  سازماندهي و حمايت مي
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ها به امكان استقرار قطعي حكومت نظاميان به رهبري رضاخان چندان  از انگليسي
لذا بر اساس ديپلماسي هميشگي انگليس، عقالنيت سياسي . خوشبين و مطمئن نبودند

به هر دليلي رضاخان در «. ها را در يك سبد نگذارند مرغ كرد تا كليه تخم اقتضا مي
نها ناكام ماند، در آن صورت تكليف چيست؟ آيا حمايت از رضاخان اين انجام برنامه آ

السلطان گرفته  قدر براي منافع بريتانيا ارزش دارد كه كليه ياران سنتي از خانواده ظل
هاي بختياري و ديگر سران ايالت و عشاير را قرباني  تا شيخ خزعل و برخي خانواده

هاي  بود كه دولت وقت از ترس واكنش كرد؟ نكته ديگري هم وجود داشت و آن اين
احتمالي داخلي، در به رسميت شناختن علني دولت عراق و تصديق قيموميت انگليس 

. تواند بيم از احتمال واكنش منفي محافل مذهبي باشد علت مي. برآن، تعلل كرده بود
ضمن اين كه در مورد آتيه عراق و تركيه بين محافل سياسي انگليس اختالف نظر 

اما دليل هرچه بود ويلسون، رئيس شركت نفت ايران و انگليس كه »  .ود داشتوج
در اين زمان در بصره اقامت داشت، شروع به تحريك عشاير براي حمله به اماكن 

اي هم كه در اختيار  اسلحه. دولتي در خوزستان كرد و بحران خوزستان را فرا گرفت
شركت نفت در اختيار آنها قرار گرفته شورشيان قرار گرفته بود شبانه با خودروهاي 

هدف از اين تحريكات به رسميت شناختن قيموميت انگليس بر عراق از سوي . بود
. رضاخان آن را پذيرفت و بعد از آن شورش ويلسون نيز خوابيد. دولت ايران بود

رضاخان در جواب گزارش كفيل حكومت خوزستان در مورد اهداف شورش 
به «: نها شناسايي قيموميت انگليس بر عراق بود، پاسخ دادخوزستان، كه يكي از آ

حاكم محمره دستور دهيد بر طبق تصويب مجمع ملل در نقاط كه فاقد نماينده حكومت 
النهرين را مورد  هاي انگليس راجع به اتباع بين باشد، اظهارات قونسول النهرين مي بين

اين » .را به موقع اجرا گذارد توجه قرار داده و بپذيرند؛ حكومت محمره اين دستور
   .به معني پذيرش قيموميت بود

سعي در عفو و دلجويي از برخي عشاير مخالف تمركزگرايي و برخورد شديد   -  ٤
 با برخي ديگر از سوي رضاخان

دهد  ها با مخالفان تمركزگرايي؛ اسناد موجود نشان مي ارتباطات انگليسي  - ٥
فتح ميرزا ساالرالدوله كه درصدد اتحاد با خزعل و ها با افرادي چون ابوال انگليسي

ديگر مخالفان تمركزگرايي برضد رضاخان بود، مناسبات نزديك خود را حتي بعد از 
ارتباطاتي نيز با رؤساي اكراد در . به قدرت رسيدن رضاخان هم همچنان حفظ كردند

 .مرزهاي ايران و عراق داشتند كه همچنان تداوم داشت
  با سياست عشايري انگليس و گزينش و تأييد نهايي ويپيوند رضاخان 
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ها در مسئله خزعل نشان دادند حمايتشان حد و مرز مشخصي  در نهايت انگليسي
بخش بودن اقدامات رضاخان اطمينان يافتند،  زماني كه آنها در مورد نتيجه. دارد

ً                                                           رسما  و با تمام توان از وي حمايت كردند و به سران عشاير متحد سابق هم تفهيم      
 .كردند كه بايد تسليم تمركزگرايي شوند و بديل يا انتخاب ديگري وجود ندارد

ها در عين حال که با رضايت شاهد تحکيم قدرت رضاخان در تهران و  انگليسی
ها هنوز  شمال کشور بودند، با گسترش قدرت او به جنوب، که در آن جا انگليسی

خودمختار،  مستقل و نيمه عشاير نيمهروابط نزديک خود را با برخی از رؤسای 
ش ١٣٠٢ويژه شيخ خزعل و خوانين بختياری، حفظ کرده بودند، دست كم تا سال  به

ش اگر آنها حق انتخاب بين رضاخان و شيخ ١٣٠١در سال . ورزيدند مخالفت می
اما خطر رو به تزايد . دادند خزعل را داشتند، به احتمال زياد خزعل را ترجيح می

ها در شمال ايران،  شويسم و موفقيت رضاخان در سرکوب نفوذ بلشويكگسترش بل
ها داد که بتوانند به سياست متناقض خود در جنوب پايان دهند  اين نويد را به انگليسی

و حکومتی متمرکز تحت رياست رضاخان را به سياست سنتی وابستگی به رؤسای 
بر اين . عشاير جنوب بگسلند عشاير محلی ترجيح دهند و پيوندهای خود را با رؤسای

دهد که به  از لورن پرسيد که آيا انگليس ترجيح نمی ١٣٠١مبنا رضاخان در مهر ماه 
جای يک مشت رؤسای محلی حريص با يک قدرت مرکزی قوی معامله کند؟ او 

اين در حالی . دهد به شرط اين که قدرتی با ثبات و منسجم باشد پاسخ داد ترجيح می
خزعل . ای از رؤسای عشاير جنوب بود ل سرگرم ايجاد اتحاديه قبيلهخزع بود که شيخ

عالوه بر برقراری روابط با برخی خوانين بختياری و والی پشتکوه، قدرتمندترين 
الدوله، رئيس ايل  الملک، رئيس ايالت خمسه و صولت رئيس عشاير لر، با قوام

ر اين مقطع همچنان حفظ ها را د چيزی که ترديد انگليسی. قشقايی هم در تماس بود
کرد اين بود که رضاخان هنوز نيرو و امکانات کافی برای موفقيت در جنوب را  می

دانستند که شکست رضاخان در جنوب  ها نيک می از طرف ديگر، انگليسی. نداشت
در نهايت .  احتمال نفوذ و حتی افتادن شمال به دامن بلشويسم را به دنبال خواهد آورد

ترسيدند که مسئله درگيری برای محافظت از تأسيسات نفتی پيش آيد و از  نيز آنها می
 .طرف شيخ خزعل خودمختاری خوزستان مطرح شود

های  در نظر رضاخان همبستگی با عشاير جايگاهی نداشت و آنان را مراکز قدرت
رضاخان چنان بر اراده خود . دانست رقيب و مزاحم براي فشار به دولت مرکزی می

اد دولت مرکزی قدرتمند اصرار ورزيد که وزيرمختار انگليس در ايران را برای ايج
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به وزارت امور خارجه  ١٣٠٢لورن در شهريور . متقاعد به حمايت از خود نمود
 :کشورش نوشت

و اين که . بايد به خاطر داشت که تهران معيار نهايی روابط ما با ايران است
درازمدت برای منافع بريتانيا بسيار يکپارچگی شاهنشاهی ايران به طور کلی در 

   .الحمايگان خاص ماست تر از سلطه محلی يکی از تحت حياتی
ش هنوز از ثبات ١٣٠٢ها و به ويژه لورن در روزهاي اول سال  البته انگليسی

حکومت متمرکز رضاخان مطمئن نبودند و از آن جا که قشون نيز به ثبات او بستگی 
پاشيد، لذا سياست منطقه نفوذ  تن احتمالی وی فرومیداشت و در صورت از ميان رف

اما از اواخر . در جنوب را همچنان حفظ کردند و منتظر تحوالت آينده ماندند
 :ارديبهشت لورن بر ترديدهای خود چيره شد و در گزارشی نوشت

زمان معامله با سياست تمرکز قدرت رضاخان اينک به هر شکل فرا رسيده است و 
به عقيده من منافع اصلی ما حاکی از اتحاد با . اطعی گرفته شودبايد تصميم ق

  .رضاست
های خود با رؤسای  تواند توافق به نظر لورن، شرکت نفت انگليس و ايران نيز می

                                        ً                                  محلی را زير پا بگذارد، زيرا رضاخان کرارا  خود را متعهد کرده بود که مسئوليت 
لورن به اين نتيجه رسيده بود كه  . های نقتی را بر عهده گيرد محافظت از حوزه

ها و دسايس  تواند جلو تحريكات، مخالفت رضاخان موهبتي براي انگليس است كه مي
البته .  احتمالي را بگيرد و او بهترين تضمين براي صيانت از منافع بريتانياست

ها به طور كامل اقدامات رضاخان را تحت كنترل و نظارت خود داشتند و به  انگليسي
. رت محرمانه او را از هرگونه اقدام خالف منافع و مصالح خود بازداشته بودندصو

در مورد قدرت نمايي  ١٩٢٤سر چارلز موري در ضمن گزارشي به تاريخ نوامبر 
 :نويسد رضاخان در جنوب مي

الوزرا خواهان و قادر به انجام اقدامي براي اين  روشن است كه حتي اگر رئيس
بازي نيست   شب شيوه نظامي، بازهم چيزي جزيك عروسك خيمه مملكت باشد، البته به

كند وجزئي ازنقشه بريتانيا در جنوب است؛ وي  ها حركت مي كه به خواست انگليسي
هاي ايشان       ً                                                           لزوما  پيروز اين جنگ خواهد بود، چرا كه همواره شايسته اجراي برنامه

   .بوده است
ه انگليس در تأييد رضاخان برای های گوناگون لورن به وزارت امور خارج گزارش

تأمين اهداف يادشده، در نهايت مقامات لندن را متقاعد کرد که از او حمايت کنند و به 
بر . سياست تمرکزتن دهند، حتی اگر بعضی عواقب نامطلوب را در پی داشته باشد
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.  آن اساس، شيخ خزعل وساير متحدان ديروزي خود را به دست حوادث سپردند
خزعل «: گويد ها به خزعل مي وفايي انگليسي موري درموردخيانت و بيسرچارلز 

صادقانه درخدمت سياستي بود كه همراه با جنازه بنيانگذارش، لرد كرزن، به خاك 
   .»سپرده شد

 
  هاي نيروهاي سياسي و رؤساي ايالت و عشاير به تغيير سياست عشايري واكنش

 
الطوايفي و رؤساي عشاير مخالف  زماني كه خطر رضاخان بر تداوم حيات ملوك

 :هاي گوناگون و متفاوتي از خود نشان دادند تمركزگرايي مسلم گرديد آنها واكنش
تالش براي ايجاد اتحاديه عشايري بر ضد رضاخان با هدف اعاده قدرت   -  ١

ميرزا ساالرالدوله  غالمرضاخان والي پشتكوه و  قاجاريه؛ عالوه بر خزعل،  ابوالفتح
اي  خان و اميرمجاهد در كنار عده قلي هاي مرتضي سران بختياري به نام دو تن از

شان را با اقليت  ديگر از رجال سياسي كشور، مخالفت خود را با رضاخان و موافقت
والي پشتكوه به . اما اين تالش به جايي نرسيد. پارلماني و مخالفان او اعالم نمودند

ها  تسليم شد و در واقع با مداخله انگليسي النهرين گريخت و خزعل نيز وادار به بين
نكته جالب اين جا بود كه شوروي نيز .  مشكلش را با رضاخان به مسالمت حل كرد

به تبليغات برضد خزعل دست زد و اين تبليغات مستمسك مناسب تبليغاتي براي كنار 
ها  شوروي در اين جريان. تر كرد ها شد و كار آنها را آسان نهادن او از سوي انگليسي

ها تبليغات  بدين ترتيب كه انگليسي. از نظر تبليغاتي از رقيبشان فريب خوردند
شوروي را دستاويزي كردند براي اين موضوع كه ضرورت دارد براي جلوگيري 

ها در ايران، حكومتي قدرتمند در تهران به رهبري رضاخان تأسيس  از نفوذ بلشويك
اران انگليس به اين نتيجه رسيدند كه شيخ خزعل ك در اين شرايط بود كه محافظه. شود

رضاخان با كنار آمدن صوري با . موجودي مزاحم و دست و پاگير شده است
شورش شيخ خزعل .  ها مقدمات از ميان برداشتن خزعل را فراهم كرد بختياري

ممانعت از بروز جنگ داخلی ) ١: ها در تضاد بود دست کم با دو هدف انگليسی
وجود و حضور مرد قدرتمندی در رأس ) ٢ر همسايگی تأسيسات نفتی؛ بار د فاجعه

سر .  حکومت در تهران که نظم را برقرار سازد و خطر بلشويسم را مرتفع کند
پرسي لورن، وزيرمختار انگليس در ايران، در مورد ضرورت تغيير سياست 

ط به ها به خزعل مربو انگليس در مورد شيخ خزعل معتقد بود تعهدات انگليسي
زماني است كه ايران ارتش قابل ذكري نداشته باشد، ولي با روي كار آمدن رضاخان 
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رود و از طرف ديگر حكومت ايران  اي به شمار مي ارتش ايران نيروي قابل مالحظه
از ماهيت و حدود تعهدات انگليس به خزعل اطالعي ندارد و خزعل را يك تبعه ساده 

عالوه بر . كند ل داخلي رؤساي طوايف را تحمل نميگونه استقال داند و هيچ ايران مي
شود و دولت  آن، استقرار نظم و ثبات در ايران با يك حكومت مركزي تأمين مي

   .انگليس بايستي از يكپارچگي ايران حمايت نمايد
ش كنسول انگليس در اهواز به خزعل ١٣٠٢بر مبناي نظرات ذكر شده، در سال 

دولت انگليس قادر به حمايت از وي نخواهد بود  اطالع داد در صورت شورش وي
و حمايت انگليس از او منوط به وفاداري و انجام تعهداتش نسبت به حكومت مركزي 

 - هدف شورش قومي. اما خزعل بر ضد دولت مركزي شوريد.  ايران خواهد بود
يل شورش وي با تشک. ای وي تجزيه استان خوزستان با عنوان عربستان آزاد بود قبيله

اتحاديه عشاير جنوب و پيوستن و اتحاد غالمرضاخان اميرجنگ والی پشتکوه؛ 
خان بختياری و امير مجاهد و حاج  قلی ترين رهبر قبايل لرستان و مرتضی مهم

تميم،  الدوله از رهبران قبايل بختياری و تعداد زيادی از طوايف عرب چون بنی شهاب
عمر، بيت فرج، بيت کرم، الباويه و ازکان آلبوسوف، الدريسی، مجبوم، الراويه، بيت 

هايی است که انگليس  اين غائله از جمله بحران. ش به اوج خود رسيد١٣٠٣در سال 
   .در فراز و فرود آن نقش محوری ايفا کرده است

ها تا زماني كه سياست عشايري خود را در پيوند با حمايت از  در مجموع انگليسي
ويژه  كردند، اما پس از مشاهده و تجربه ناامني و بهديدند از وي حمايت  خزعل مي

ها در شمال ايران و تشديد تهديدات كمونيستي، حمايت از تشكيل  حضور روس
حكومت مركزي قدرتمند را از سوي رضاخان ترجيح دادند و سياست عشايري مبني 

 .بر برقراري رابطه با رؤساي عشاير و تضعيف حكومت مركزي را كنار نهادند
خان پسيان،  مقاومت و شورش در برابر اقدامات رضاخان؛ شورش دمحمتقي  -  ٢

ها توسط ابوالقاسم الهوتي و شورش اميرمؤيد  شورش ژاندارمري تبريز بر ضد قزاق
سوادكوهي از اين قبيل بودند كه در نهايت توسط نيروهاي تحت فرماندهي سپهبد 

   .قمع و سركوب گرديدند اميراحمدي و ساير فرماندهان تحت امر رضاخان قلع و
تبعيت از سياست عشايري جديد و تمكين نسبت به آن؛ بسياري از ايالت و عشاير  -  ٣

كه توان مقاومت در برابر شرايط جديد را نداشتند يا ناامني و هرج و مرج را به زيان 
هاي سياسي نبودند،  دادند و در دايره زدوبندها و بازي خود و كشور تشخيص مي

ز تمركزگرايي را در پيش گرفتند و در واقع، به قضيه صعود رضاخان به تبعيت ا
  .قدرت و موقعيت تسليم خود از روي ناچاري نگريستند
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  مأخذ و توضيحات
 

 سجاد راعي گلوجه: نويسنده
 موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي: منبع

 
 فهرست منابع و مآخذ

، تهران، مؤسسه ١٢٩٩ - ١٣٠٤آباديان، حسين، بسترهاي تأسيس سلطنت پهلوي  -
 .١٣٨٩هاي سياسي،  مطالعات و پژوهش

همو، ايران از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، تهران، مؤسسه مطالعات و  -
 .١٣٨٥هاي سياسي،  پژوهش

 .(ضميمه ١سند شماره (آرشيو سازمان اسناد ملي ايران  -
ط ايران و انگليس، های سياسی، اسناد رواب آرشيو مؤسسه مطالعات و پژوهش -

؛ ٥٣٩، ٥٣٢، ٥٠٥، ٤٨١، ٤٧٣، ٤٤٢، ٢٨٤، ٢٥٢سندهای شماره بازيابی 
 .٤و  ٣، ٢اسناد ضميمه، سندهای شماره 

طرفي در جنگ جهاني دوم  شكني دروني سياست بي شالوده«آقاحسيني، عليرضا،  -
 .(١٣٨٥زمستان ( ٢٩، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، ش»از نگاهي ديگر

دوره خاندان كعب و ) (١٨٧٨ - ١٩٢٥(مصطفي، تاريخ خوزستان  انصاري، -
 .١٣٧٧، ترجمه دمحم جواهركالم، تهران، نشر شادگان، )شيخ خزعل

پوربختيار، غفار، جامعه بختياري و تحوالت ايران از انقالب مشروطه تا انقالب  -
، اسالمي، مسجدسليمان، انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مسجدسليمان

١٣٨٧. 
پورشالچي، محمود، قزاق؛ عصر رضاشاه پهلوي بر اساس اسناد وزارت خارجه  -

 .١٣٨٤فرانسه، ترجمه محمود پورشالچي، تهران، مرواريد، 
نشين  تئودورسترانك، ويليام، حكومت شيخ خزعل بن جابر و سركوب شيخ -

 - ١٣٠٤خوزستان؛ بررسي عملكرد امپرياليسم بريتانيا در جنوب غربي ايران 
م، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ دوم، ١٨٩٧ - ١٩٢٥/ش١٢٧٦
١٣٨٧. 

ها  سياست دوگانه انگليسي(فارس  استعمار انگليس درمنطقه خليج«حسيني، حسن،  -
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فارس در  المللي خليج ؛ در مجموعه مقاالت همايش بين»)در برخورد با شيخ خزعل
م، جلد دوم، اصفهان، دانشگاه اصفهان، گستره تاريخ، به اهتمام اصغر منتظرقائ

١٣٨٤.  
ي آيرونسايد، تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي و  - ّ                                                    خاطرات سر          

 .١٣٧٣مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 
خاطرات نخستين سپهبد ايران، احمد اميراحمدي، به كوشش غالمحسين  -

 .١٣٧٣نژاد، تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي،  زرگري
ميرزا ساالرالدوله قاجار، به كوشش رضا  ر تكاپوي تاج و تخت؛ اسناد ابوالفتحد -

 .١٣٧٨آذري، تهران، سازمان اسناد ملي ايران، 
 .١٣٨١راضي، منيره، پليس جنوب ايران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي،  -
روي كار . رحمانيان، داريوش، چالش جمهوري و سلطنت در ايران؛ زوال قاجار -

 .١٣٧٩آمدن رضاشاه، تهران، نشر مركز، 
اصغر، اسرار سقوط احمدشاه، به كوشش بهمن دهقان،  زاده صفوي، علي رحيم -

 .١٣٦٨تهران، فردوس، چ دوم، 
اصغر، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه،  زرگر، علي -

 .١٣٧٢ترجمه كاوه بيات، تهران، پروين و معين، 
شاهنشاهي، تهران، مركز پژوهش و نشر  ٢٤٨٣/ش١٣٠٣تان سفرنامه خوزس -

 .شاهنشاهي ٢٥٣٥فرهنگ سياسي پهلوي، 
عبدهللا، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي؛ جستارهايي از تاريخ معاصر  شهبازي،  -

 .١٣٨٨ايران، جلد دوم، تهران، اطالعات، چاپ بيست و هشتم، 
، تهران، نشرگفتار، ٢جلد االسالمي، دمحمجواد، سيماي احمد شاه قاجار،  شيخ -

١٣٧٢. 
صباحی، هوشنگ، سياست انگليس و پادشاهی رضاشاه، ترجمه پروانه ستاری،  -

 .١٣٧٩تهران، نشر گفتار، 
 .١٣٥٢و آثار آن، تهران، افست،  ١٢٩٩صفايي، ابراهيم، كودتاي  -
فارس در برابر  خزعل در جنوب ايران و خليج سياست شيخ«اكبر،  كجباف، علي -

فارس در گستره  المللي خليج ، در مجموعه مقاالت همايش بين»س و رضاشاهانگلي
 .١٣٨٤تاريخ، به اهتمام اصغر منتظرقائم، جلد اول، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 

گيري ايران نوين؛ دولت و جامعه در زمان  كرونين، استفاني، رضاشاه و شكل -
 .١٣٨٣فر، تهران، جامي،  رضاشاه، ترجمه مرتضي ثاقب
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گارثويت، جن راف، تاريخ سياسي اجتماعي بختياري، ترجمه مهراب اميري،  -
 .١٣٧٣تهران، سهند، 

، ترجمه حورا ١٩١٨- ١٩٤٨لنچافسكي، ژرژ، سي سال رقابت روسيه و غرب  -
 .١٣٥١ياوري، تهران، روزنامه سحر، 

لورن، پرسي، شيخ خزعل و پادشاهي رضاخان؛ خاطرات سياسي سر پرسي  -
مهرآبادي، تهران، فلسفه،  تار انگليس در ايران، ترجمه دمحم رفيعيلورن وزيرمخ

١٣٦٣. 
- ١٣٠٩مجد، دمحمقلي، از قاجار به پهلوي بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكا  -

م، ترجمه رضا مرزاني و مصطفي اميري، تهران، ١٩١٩ - ١٩٣٠/ ش ١٢٩٨
 .١٣٨٩هاي سياسي،  مؤسسه مطالعات و پژوهش

شغال ايران در جنگ جهاني اول، ترجمه مصطفي اميري، همو، انگليس و ا -
 .١٣٩٠هاي سياسي،   تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش

ها، تهران، مؤسسه  مقصودی، مجتبی، تحوالت قومی در ايران؛ علل و زمينه -
 .١٣٨٠مطالعات ملی، 

، تهران، نشر ناشر، چ چهارم، ١مكي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، جلد -
١٣٦٣. 

هاي نابساماني نظم دمكراتيك  تواني، عليرضا، مشروطه و جمهوري؛ ريشه  مالئي -
 .١٣٨١در ايران، تهران، نشر گستره، 

 .هاي سياسي، آرشيو، اسناد روابط ايران و انگليس مؤسسه مطالعات و پژوهش -
زاده، احمد، دولت رضاشاه و نظام ايلي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي،  نقيب -

١٣٧٩. 
، »نقش انگلستان در عزل استاروزلسكي و نصب رضاخان«نوازني، بهرام،  -

 )١٣٨٧پاييز ( ٢٢ش  ،٥فصلنامه مطالعات تاريخي، س 
، نفيسه، سياست عشايري دولت پهلوي اول، تهران، نشر )شهرستاني(واعظ  -

 .١٣٨٨تاريخ ايران، 
  
 ها نوشت پا
  
 .٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ش ب ...آرشيو مؤسسه .١ 
 .١٤٦ـ  ١٧١تئودور سترانک، صص  .٢ 
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 .٣٤، ش ب ...آرشيو مؤسسه .٣ 
 .٦٥- ٨٥واعظ شهرستاني، صص  .۴ 
 .١٢- ١٥، صص ...خاطرات سري .۵ 
 .١٦همان، ص  .۶ 
 .٢٣همان، ص  .٧ 
 .٢/١٤٧شهبازي، ص  .٨ 
 .١٤٨- ١٥٠همان، صص  .٩ 
 .١٥١همان، ص  .١٠ 
 .١٥٣همان، ص  .١١ 
 .١٢٣- ١٢٦آقاحسيني، صص  .١٢ 
 .٢٥٥مقصودي، ص  .١٣ 
 .٢٤٤- ٢٤٥صباحي، صص  .١۴ 
 .٢٤٩همان، ص  .١۵ 
 .٢٧٠همان، ص  .١۶ 
 .٣١٧- ٣١٨كرونين، صص  .١٧ 
 .٢٣٧- ٢٤٦، صص ...مجد، انگليس و اشغال ايران .١٨ 
 .٢٦٦تئودور سترانك، ص  .١٩ 
 .٢٩٩كجباف، ص  .٢٠ 
 .١٤٤- ١/١٤٥االسالمي، صص  شيخ .٢١ 
 .٣١٨- ٣١٩كرونين، صص  .٢٢ 
 .٢٢٩گارثويت، ص  .٢٣ 
 .٩٨- ١٠٥راضي، صص  .٢۴ 
 .٨٠- ٨٣زرگر، صص  .٢۵ 
 .٢١٢- ٢١٧، صص ...پوربختيار، جامعه بختياري و تحوالت .٢۶ 
 .٢٩٨- ٣٠١همان، صص  .٢٧ 
 .٣٣ـ٣٥، صص ...آباديان، بسترهاي تأسيس .٢٨ 
 .١/١٦٤االسالمی،  شيخ .٢٩ 
 .٢٤٣- ٢٤٤مقصودی،  .٣٠ 
 .٨٥- ٨٦واعظ شهرستاني،  .٣١ 
 .٣٨٩- ٣٩٠تواني،  مالئي  .٣٢ 
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 .٢٨٥- ٢٨٧تئودور سترانك،  .٣٣ 
 .٣٣٢- ٣٣٥کرونين،  .٣۴ 
 .٣٥١همان،  .٣۵ 
 .٣١٣ - ٣١٤، صص ...مجد، از قاجار به پهلوی .٣۶ 
 .٩١- ٩٣، صص ١٢٩٩صفايي، كودتاي  .٣٧ 
 .٩٧- ٩٩، صص ١٢٩٩كودتاي  .٣٨ 
 .٩٥پورشالچي، ص  .٣٩ 
 .٥١٨همان، ص  .۴٠ 
، ش ب، ...؛ آرشيو مؤسسه٢٦٢- ٢٦٥، صص ...اپوي تاج و تختدر تك .۴١ 

 .٢؛ اسناد ضميمه، سند شماره ٥٣٩، ٤٤٢، ٢٨٤، ٢٥٢
؛ اسناد ضميمه، سند ٤٧٣، ٤٨١، ٥٠٥و  ٥٣٢، ش ب ...آرشيو مؤسسه .۴٢ 

 .١شماره 
 .٢٣٦ - ٢٣٨صباحی، صص  .۴٣ 
 .٢٤١همان، ص  .۴۴ 
 .٢٤٢همان، ص  .۴۵ 
 .٢٤٣همان، ص  .۴۶ 
 .١٠٢، ص ...اديان، بسترهاي تأسيسآب .۴٧ 
 .٣٢٢، ص ...مجد، از قاجار به پهلوي .۴٨ 
 .٢٥٥ - ٢٥٦صباحی، صص  .۴٩ 
 .٣٣٣، ص ...مجد، از قاجار به پهلوي .۵٠ 
 .٣اسناد ضميمه، سند شماره  .۵١ 
؛ سفرنامه خوزستان، صص ٢٥٤- ٢٦٥، صص ...در تكاپوي تاج و تخت .۵٢ 

١٣- ١٨. 
 .٤٨١- ٤٨٢، صص ...تأسيسآباديان، بسترهاي  .۵٣ 
 .٤٨٣ - ٤٨٦همان، صص  .۵۴ 
 .٢٥٥صباحي، ص  .۵۵ 
 .٢٢٧انصاري، ص  .۵۶ 
 .٥١٠ذوقي، ص  .۵٧ 
 .٢٥٣مقصودی، ص  .۵٨ 
 .١٨٣- ١٨٧، صص ...خاطرات نخستين .۵٩ 
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   نوزدهم فصل
  

 -١٩٠١ اسناد در انگليس و ايران نفت شركت عملکرد بررسی  
١٩١۴ 
 

بررسی عملکرد شركت نفت « پژوهشی خود تحت عنوان در مقالۀ دمحم حسن نيا 
 : اينگونه  نظر می دهد»  ١٩١۴ - ١٩٠١ايران و انگليس در اسناد 

بررسی و تحقيق سندی درباره نفت ايران در اسناد فارسی موضوعی است که در  
و نوشته ها و مکتوبات التين نيز به . تحقيقات تاريخی کمتر به آن پرداخته شده است

به دليل در اختيار نداشتن اين اسناد کمتر درتحقيقات خودشان در مورد نفت  عمد يا
ايران از اين اسناد بهره برده اند و چه بسا استفاده از اين اسناد گوشه هايی از تاريخ 
معاصر ايران را هويدا می سازد که در کمتر منابعی می توان اثری از اين وقايع را 

ورد نفت ايران و انگليس ، قرارداد دارسی ، اولين مهمترين اين اسناد در م. يافت
قرار دادهای دولت ايران باکشورهای خارجی که در آن مفادی راجع به استخراج 
نفت در آن پرداخته شده است، و روند توسعه و شکل گيری و توسعه شرکت نفت 

نفتی  ايران و انگليس می باشد که در ادامه ابتدا مختصری از پيش زمينه قراردادهای
درايران می پردازيم و سپس مو ضوعی را که اسناد آورده شده در اين مجموعه 

 . مورد بررسی قرار می دهند را به بحث می گذاريم
تا پيش از تاسيس شرکت نفت ايران و انگليس روند توسعه صنعت نفت کشور با  

ف ديگر ای ازطر توجه به منابع عظيم ذخاير نفتی از يک طرف و موقعيت خاورميانه
با وجود اين پيش از کسب امتياز نفت توسط شرکت هوتز و . ای پيچيده بود مساله

رويتر، زمين شناسی به نام لوفتوس انگليسی با نقشه از پيش تعيين شده بين سالهای 
از جنوب وجنوب غربی ايران ديدن کرد و به مطالعه زمين شناسی ١٨۵٠ - ١٨۴٧

ای تعيين خطوط مرزی ايران وعثمانی پرداخت واين فرد عضوهيات انگليسی بر
لوفتوس و چرچيل ازطرف ويليامز مامور مطالعه تپه .ميالدی بود١٨۴٧درسال 

لوفتوس بررسی . تاريخی شوش شدند و به منطقه مسجدسليمان واهواز عزيمت کردند
کاملی ازمنطقه به عمل آورد و در مسجد سليمان با چشمه های قيرآلود مواجه شد و 
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در اين منطقه تشخيص داد و او اولين اروپايی است که توجه ديگران  وجود نفت را
را به وجود نفت در مسجد سليمان و پيرامون آن جلب کرد و تحقيقات خود را در 

- ١٧٩،ص١٣٨۴کيا،.(انجمن زمين شناسی انگليس به صورت هفته نامه انتشار داد
١٨١( 

بود قرارداد رويتر بود که  اولين قرارداد که در آن از کشف نفت سخن به ميان آمده
دولت عليه ايران به حکم امتيازنامه و قرارنامه حاضره "در ماده يازده آن امده است 

به اصحاب اين امتيازحق مخصوص و امتياز انحصاری و قطعی می دهد که در 
طول اين امتياز در تمام ممالک ايران معادن ذغال سنگ و آهن و مس و سرب و 

ا و هر معدن ديگر را که ايشان مناسب  بدانند کار بکنند و از و غيره ر)نفت(پترول
آنها تمتع بر دارند بغير از آن معادنی که ملک مردم است وصاحبان آنها درآنها 

دولت معادن طال و نقره و جواهر را برای خود نگاه می دارد و برای ...کارمی کنند
های مخصوص کارکردن اين نوع معادن دولت ميتواندباکمپانی قرارداد

 )۴٩، ص١٣٧٨ذوقی،."(بگذارد
امتياز رويتر به خاطراعتراضات علما، رجال ايرانی و دولت روسيه لغو 

اما اولين شرکت خارجی که امتياز استخراج نفت را در ) ٢۴٨، ص١٣٣۵فاتح،.(شد
مقر اين شرکت در لندن . ايران دريافت کرد شرکت هلندی هوتز در سده نوزدهم بود

امتياز اکتشاف و بهره برداری نفت را در منطقه دالکی ١٨٨۴ال هوتز در س. بود
بوشهر از دولت ايران کسب کرد و اقدام به حفردو چاه در منطقه دالکی نمود، اما به 

امتياز مذکور را به شرکت حقوق ١٨٩٠بهره برداری نرسيد، اما بعدها در سال 
ذخاير معدنی تشکيل  وبه منظورفعاليت در زمينه١٨٩٠معدنی بانک ايران که درسال

و امتيا ز بانک شاهنشاهی که به ) ۴۴و۴٣، ص ١٣٧٨ذوقی،.(شده بود، واگذار کرد
دنبال اعتراض های رويتر به لغو قرارداد رويتر به بارون جوليوس رويتر و پسرش 

که حق بهره برداری از ١١واگذارشده بود،طبق ماده ١٨٨٩جرج رويتردرتاريخ
ازآن جايی که بانک "يازدهم امتيازنامه آمده بوددرماده .معادن ايران را داشت

شاهنشاهی حاضراست که برای احيا تمام وسايل استخراج ثروت های طبيعی مملکت 
فورا کمال فدويت را به جا آورد دولت عليه به بانک مزبور و در تمام مدت اين امتياز 

وسرب و  مانع لغيرقطعی می دهدکه در تمام وسعت مملکت ايران معادن آهن و مس
زيبق و ذغال سنگ و نفت و مانگانز و بورق و اميانت را که متعلق به ديوان می 

چون مصادف اين . باشد و قبل از وقت به ديگران واگذارنشده اند داير نمايد
امتيازنامچه دولت عليه ايران در روز امضای اين امتيازنامچه به بارون ژوليوس 
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اد که قبل از وقت به ديگران داده شده رويتر صورت رسمی معادنی را  خواهد د
تمام معادنی که بانک ده سال پس از تشکيل خود شروع در داير نمودن آن ها ...اند

ننموده باشد مثل اين مالحظه خواهند شدکه بانک مزبور صرفنظر از آن هانموده 
است و دولت عليه خواهد توانست هر نوع تصرف در آن ها بکند بدون اينکه بانک 

 )  ٢۴٩و٢۴٨،ص١٣٣۵فاتح،"(امتياز بتواند مانع شود صاحب
بانک يک گروه مهندس زمين شناس اتريشی را استخدام کرد  ١٨٩٠بنابراين در سال 

و به منطقه دالکی اعزام داشت، همچنين بانک درجزيره قشم به حفريک حلقه چاه 
م اقدام کرد که به نفت نرسيدودرمجموع عمليات معدنی بانک شاهنشاهی با عد

امتيازنامه رويتر ١١موفقيت روبروشد و از طرفی باگذشت زمان واستنادبه ماده 
چون کار بهره برداری پس از ده سال صورت نگرفت امتياز خود به خود ملغی 

اما مهمترين امتياز نفت در ايران و )١٨٢- ١۶٢، ص١٣٨۴کيا،( اعالم گرديد
ز نفت دارسی بود که اين خاورميانه که منجر به کشف نفت در ايران گرديد، امتيا

امتياز با توجه به پژوهش های صورت گرفته توسط ژاک دمورگان در ايران و چاپ 
که به وجود احتمال نفت در ١٨٩٢حاصل تحقيقات او در مجله معادن پاريس درسال

در سال ) ٩۶،ص١٣٧٣؛هاميلتون،٧٢،ص١٣٨٠وزيری،(ايران اشاره می کرد
هاي متعددي داشت و  حكومت ايران سمت ميالدي انتوان كتابچي، كه در ١٩٠٠

علت بازديد . دار بود، وارد پاريس شد هايي نيز در اداره گمرك ايران عهده مسئوليت
خان  او از پاريس در ظاهر افتتاح نمايشگاهي از ايران در اين شهر بود، اما كتابچي

ل به گذاري اروپايي بود كه ماي هدف اصلي ديگري داشت، و هدف او يافتن سرمايه
اي  باالخره رفت و آمدهاي انتوان كتابچي به معامله. تحصيل نفت در ايران باشد

با اين معامله عصر نفت در خاورميانه آغاز . تجاري انجاميد كه ابعادي تاريخي يافت
به امضاء  ١٩٠١اين معامله همان قرارداد معروف دارسي است، كه در سال . شد

آن منطقه خاورميانه به  ۀميانه بود و به واسطرسيد و اولين قرارداد نفت در خاور
 )١۶۶، ص١٣٧٣يرگين، . (المللي دچار شد تعارضات اقتصادي و سياسي بين

دارسي شهروندي استراليايي و متولد انگليس بود كه هرگز ايران را نديد و به ايران 
ر نظر او نمايندگاني را براي انجام مذاكره بر سر تشكيل كميسيوني زي. نيز سفر نكرد

هاي اقتصادي در  نمايندگان سياسي دولت انگليس، كه متمايل به ايجاد توسعه فعاليت
ها در شمال بودند، به ايران  ايران به منظور ايجاد موازنه در برابر نفوذ روس

فرستد و با امضاي قرارداد، تمامي امتيازات اكتشاف، استخراج و صدور نفت خام  مي
سال در برابر  ۶٠ها، به مدت  ت شمالي تحت نفوذ روسدر كشور، به جز در پنج ايال
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در ضمن اين معامله بيست هزار . آورد دريافت نقدي بيست هزار پوند را به دست مي
شود كه شانزده درصد سود خالص  شود و قرار مي پوند سهام به دولت ايران داده مي
، مأمور سابق رينولدز.بي.دارسي بدون تأخير جي. نيز به دولت ايران تحويل گردد

هاميلتون، . (آورد شركت خدمات عمومي هند، را به عنوان حفار به استخدام درمي
 )٩۶و  ٩٧، ص ١٣٧٣

اي با مسئوليت  ، شركت اوليه١٩٠١در پي امتياز  ١٩٠٣بنابراين دارسي در ماه مه 
محدود و با سرمايه ششصد هزار ليره استرلينگ، يعني ششصد هزار سهم يك 

دهد و بيست هزار ليره به صورت نقد و بيست هزار سهم، كه به  مياي، تشكيل  ليره
نايبيان، . (پردازد موجب امتياز نامه تعهد پرداخت آن را به دولت ايران كرده بود، مي

 )٧۴، ص١٣٧٨
هاي وجود نفت آشكار  ، يازده ماه پس از آغاز حفاري اوليه، نشانه١٩٠٣در اكتبر 

خواهد بيشتر  طرح را ندارد و يا نمي ۀيي مالي ادامگرديد، اما دارسي دريافت كه توانا
اي ظرفيت  كند كه هر كيسه خود را به خطر بيندازد و عنوان مي ۀاز اين سرماي

 )١٧۵، ص ١٣٧٣يرگين، . (خود آگاهم ۀمحدود دارد و من از ظرفيت كيس
شد و دارسي به كسي نياز داشت كه وي  ها افزوده مي به مرور زمان بر مقدار هزينه

را از اين گرفتاري مالي نجات دهد، در غير اين صورت امتياز نفت از دست 
او از . رفت، در نتيجه و دارسي از نيروي دريايي بريتانيا درخواست وام كرد مي

نتيجه بود و به درخواست او  وزارت دارايي انگليس نيز تقاضاي وام كرد كه بي
      ً                      تقريبا  چهار سال پس از امضاي ، ١٩٠۵سرانجام در سال ) همان. (جواب رد داده شد

امتيازنامه توسط مظفرالدين شاه، قراردادي در تهران بين دارسي و شركت نفت برمه 
. تأسيس گرديد» سنديكاي امتياز«امضاء شد كه به موجب آن شركتي موسوم به 

)Frrier,1982,p67-70( 
حبان سهام صا. سنديكاي امتياز تمامي سهام استخراج شركت اوليه را خريداري كرد

از ويليام ناكس دارسي، لرد استراتكونا و شركت نفت : شركت جديد عبارت بودند
البته شخص دارسي و لرد استراتكونا از سهامداران شركت نفت برمه نير . برمه
 )٧٧، ص١٣٧٨نايبيان، . (بودند

روزي رينولدز و حفاران ديگر، كه سه سال به طول  با تشكيل سنديكا و تالش شبانه
نفت از چاه حفاري شده  ١٩٠٨مه  ٢۶اميد، ساعت چهار و سي دقيقه بامداد روز انج

در مسجد سليمان فوران كرد و پس از هفت سال، كه از كسب امتياز نفت از سوي 
گذشت، سر چارلز مارلينگ خبر كشف نفت به مقدار  مي ١٩٠١مه  ٢٨دارسي در 
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شركت  ١٩٠٩آوريل  ١۴به لندن مخابره كرد در  ١٩٠٨مه  ٢٨تجاري آن را در 
جديدي با نام شركت نفت ايران و انگليس با سرمايه دو ميليون ليره استرلينگ تشكيل 
شد تا امور مرتبط به امتياز دارسي را به عهده بگيرد و جايگاه خود را به عنوان 

اي  بيشتر سهام اوليه دو ميليون ليره. جانشين شركت اتحاديه امتيازات تثبيت كند
هاي انجام شده صادرات  رغم تمام فعاليت علي. به شركت نفت برمه بودشركت متعلق 

به تأخير افتاد، چرا كه براي رساندن  ١٩١٣نفت شركت نفت ايران و انگليس تا سال 
نفت به دريا نياز به خط لوله و پااليشگاه بود و با كشيدن خط لوله و تأسيس پااليشگاه 

 ).٩٩، ص١٣٧٣هاميلتون، (آبادان اين مشكل حل شد 
وينستون چرچيل به مقام لرد اول درياداري انگليس رسيد و  ١٩١١در سال 

ترين  اش بر اين بود كه نيروي دريايي انگليس را تقويت كرده و آن را به سريع تصميم
اي از دولتمردان انگلستان بر  عده. و نيرومندترين ناوگان دريايي در جهان تبديل كند

ي بزرگ را بايد همچنان به سوخت زغال، كه در خود ها اين عقيده بودند كه كشتي
چرچيل از نظر فني با اين نظر موافق . آيد، متكي كرد كشور انگلستان به دست مي

توانست نيروي دريايي خود را از نظر سوخت در اختيار  نبود، با وجود اين نمي
اسبات هاي خارجي مانند شل و استاندارد بگذارد، بنابراين تصميم گرفت من شركت

خود را با شركت نفت ايران و انگليس حسنه كند و به اين منظور لرد كدمن 
)Cadman ( را در رأس هيئتي به ايران فرستاد و پس از مباحثات فراوان در مجلس

انگلستان در مورد ايجاد قرارداد بين وزارت درياداري انگلستان و شركت نفت ايران 
نفر مخالف در  ١٨رأي موافق در مقابل  ٢۵۴و انگليس اين قرارداد با اكثريت 

پارلمان انگليسي رأي آورد و چند هفته بعد قراردادي بين وزارت درياداري انگلستان 
و شركت نفت ايران و انگليس به امضاء رسيد، و به موجب آن شركت نفت ايران و 
انگليس برعهده گرفت كه مقدار معيني نفت و روغن براي مدت سي سال به نيروي 

 ).٧٧، ص١٣۵٧لساني، (ايي انگليس تحويل دهد دري
و در حالي كه شش روز  ١٩١۴كنند در سال  همانگونه كه برخي از منابع اشاره مي 

به آغاز جنگ جهاني اول مانده بود قانوني در انگلستان به اجرا گذارده شد كه به 
از % ۵١سبب آن دو ميليون سهم از سهام شركت نفت ايران و انگليس با حق رأي 

توانست  اين قرارداد دولت انگليس مي ۀبه واسط. سهام به دولت انگليس واگذار شد
، ١٣۵٣موحد، . (حق تعيين دو مدير در شركت نفت ايران و انگليس را داشته باشد

٣٢ص  و خريد سهام شركت نفت توسط دولت ) Ferrier,1982,p170-172؛  ٣١
، كه با ديپلماسي به كار برده شده انگليس مخالفان زيادي در پارلمان انگليس داشت
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ها مرتفع شد و همان طور كه اشاره شد باالخره مجلس با اين  توسط چرچيل مخالفت
هاي  با شروع جنگ جهاني نيز اهميت نفت چند برابر شد و شركت. امر موافقت كرد

شركت نفت بختياري با  ١٩٠۶متعدد انگليسي تأسيس شدند؛ از جمله در آوريل 
رغم اينكه سه  ها علي تأسيس شد و انگليسي) هر سهم يك ليره(ليره  ۴٠٠٠٠٠سرمايه 

هاي بختياري واگذار كردند، تعهد نمودند  درصد از سهام اين شركت جديد را به خان
ليره را در سال به حفاظت وسايل حفاري و ساير متعلقات اختصاص  ٢٠٠٠مبلغ 

اي كه قرار بود  حفاظت خط لولهليره را ديگر نيز به  ١٠٠٠ها تعهد كردند  دهند، آن
، ١٣٧۴نژاد،  يعقوبي. (هاي بختياري پرداخت كنند در آينده احداث شود به خان

ها با چه مبلغ اندكي قراردادهاي  دهد كه انگليسي اين قراردادها نشان مي) ۶٧ص
كردند، البته بيشتر از جانب خوانين بختياري و شيخ خزعل  بزرگي را منعقد مي

ها در نهايت  گرفت، اما انگليسي ي انعقاد اين قراردادها صورت ميمباحثاتي برا
شركت نفت ايران و . كردند قراردادها را به مبلغ كمتر از حق طبيعي آن منعقد مي

انگليس همواره از زمان تأسيس آن با دولت ايران، خوانين بختياري و شيخ خزعل 
ِ                           مناسبات  پر فراز و فرودي داشته است       . 

ثی از چگونگی انعقاد قراردادها و آشنايی با مقدمات تاريخ نفت ايران، با آوردن مباح
الزم به ذکر است که  مسايل مرزی ايران و ترکيه و وجود نفت در اين مناطق 
مرزی از زمان انعقاد قراردادهای نفتی به ويژه قرارداد دارسی ، مسايل گمرکی و 

رداخت گمرکی معافند و نقش اين که چه کاالهايی بر طبق امتيازنامه دارسی از پ
کميسر ايران درمساله نفت ايران و انگليس ، بخشی ديگر از مسايلی است که در 

 .اسناد معرفی شده در اين مجموعه به آن پرداخته می شود
برخی از اين اسناد نشان دهنده پی گيری دولت ايران در مورد پيشرفت کار معادن 

ايران در معادن نفت جنوب درسال  نفت جنوب از آقای صديق السلطنه کميسر
را ) صديق السلطنه ( هجری قمری می باشد که کميسر ١٣٣٠ميالدی برابر با ١٩١٢

موظف می کند تا گزارش کامل کار معادن نفت جنوب را به خزانه داری کل ارسال 
 ٢۴٠٠٠٢۶٣٧اسناد آرشيوی سازمان اسناد ملی ايران ، سند شماره.( کند

 .)ق.ه١٣٣٠،
اد اين مجموعه در مورد وجود چشمه های نفتی يا مناطق نفت خيز مشترک بيشتر اسن

بين ايران و عثمانی  است که اين مناطق در اطراف قصر شيرين قرار داشتند و اين 
اسناد نشان دهنده مباحثاتی در مورد  رد و بدل شدن اين سرزمين ها و شرايط مربوط 

قش دولت انگليس به عنوان واسطه بين به آن ، مفاد قرارداد دارسی در اين مورد و ن
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ايران و عثمانی در مورد حل اختالفات مرزی می باشد و از جمله مناطقی که 
بيشترين تاکيد  بر روی آن در اين اسناد شده است ، قريه سياه سرخ در قصر شيرين 

و در اين مورد اسنادی بين اداره گمرکات و وزارت . و چشمه نفت آن جا می باشد
اسناد . ( د و بدل شده است که بخشی از اسناد آورده شده در اين مجموعه استماليه ر

 .)ق.ه١٣٣٠، ٢۴٠٠٠۴٨٢٩آرشيوی سازمان اسناد ملی ايران ، سند شماره
بحث در مورد گمرک قصر شيرين و گزارش های رييس اين گمرک در مورد 

ن و ساختن راه عراده رو  در معدن نفت کرمانشاهان از طرف شرکت نفت ايرا
و تحقيق در اين مورد توسط رييس گمرک، تقاضا از . ق.ه١٣٣٠انگليس در سال 

کميسر ايران در معادن نفت جنوب در مورد ساختن اين راه در معدن نفت 
کرمانشاهان، ترجمه گزارش رييس گمرک قصر شيرين و جواب به رييس گمرکات 

رکت نفت ايران و کرمانشاهان در مورد چرايی ساختن راه عراده رو به وسيله ش
انگليس و امتداد اين راه تا کرمانشاه از ديگر موارد آورده شده در اين بخش از اسناد 

، ٢۴٠٠٠۶۶۵٢اسناد آرشيوی سازمان اسناد ملی ايران ، سند شماره . ( است
 . )ق.ه١٣٣٠

بخش پايانی اسناد نيز در مورد اعتراض اداره گمرکات مبنی بر ساختن ساختمان 
شرکت نفت قصر شيرين در مجاورت اداره گمرک قصر شيرين می هايی از طرف 

باشد و دليل اين مخالفت نيز اين بوده است که مسئولين گمرک نمی خواستند مواد 
اين . اشتعال زا نظير نفت که سبب انفجار احتمالی خواهد شد در مجاورت آن ها باشد

ا و ادارات مختلف اعتراضات باعث نامه نگاری های مختلفی در بين وزارتخانه ه
اسناد آرشيوی سازمان اسناد ملی ايران ، سند . ( شد که اسناد آن آورده شده است

 . )ق.ه١٣٢٩، ٢۴٠٠٠٧٢٣٠شماره 
الزم به ذکر است که اسناد آورده شده در اين مجموعه تماما از اسناد آرشيوی 

ا در بر می سازمان اسناد ملی ايران می باشند و سال های ياد شده در عنوان مقاله ر
 .گيرند

 منابع 
 .ق.ه١٣٣٠، ٢۴٠٠٠٢۶٣٧اسناد آرشيوی سازمان اسناد ملی ايران ، سند شماره . ١
 .ق.ه١٣٣٠، ٢۴٠٠٠۴٨٢٩اسناد آرشيوی سازمان اسناد ملی ايران ، سند شماره . ٢
 .ق.ه١٣٣٠، ٢۴٠٠٠۶۶۵٢اسناد آرشيوی سازمان اسناد ملی ايران ، سند شماره . ٣
 .ق.ه١٣٢٩، ٢۴٠٠٠٧٢٣٠زمان اسناد ملی ايران ، سند شماره اسناد آرشيوی سا. ۴
 . ١٣٧٨پاژنگ ،: ذوقی، ايرج ، مسايل سياسی اقتصادی نفت ايران، تهران. ۵
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شرکت سهامی کتاب :  روحاني، فواد، تاريخ ملي شدن صنعت نفت ايران، تهران. ۶
 .١٣۵٢های جيبی، 

 .١٣٣۵ت سهامی چاپ، شرک: فاتح ، مصطفی، پنجاه سال نفت ايران، تهران. ٧
 .  ١٣٨۴آبی، : کيا، ايرج، سيراستعمارانگليس درايران، تهران. ٨
 .١٣۵٧لساني، ابوالفضل، طالي سياه يا بالي ايران، تهران، اميركبير، .  ٩

 . .١٣۵٣موحد، دمحمعلي، نفت ما و مسائل حقوقي آن، خوارزمي، چاپ دوم، . ١٠
سي تاريخي نفت در ايران، انتشارات نايبيان، جليل، پژوهشي در مسائل سيا. ١١

 .١٣٧٨ثارهللا، 
: وزيری، شاهرخ، نفت و قدرت درايران، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران. ١٢

 . ١٣٨٠انتشارات عطايی ،
: پاداش قدرت، ترجمه محمودطلوع مکانيک، تهران"نفت"هاميلتون، ادرين، . ١٣

 .   ١٣٧٣موسسه خدمات فرهنگی رسا ،
 .١٣٧۴علي، رئيس نفت، انتشارات يادواره كتاب، يعقوبي نژاد، . ١۴
اول،  اي، ج  يرگين، دانيل، نفت، پول، قدرت، ترجمه دكتر منوچهر غيبي ارحله. ١۵

 .١٣٧٣انتشارات روابط عمومي شركت ملی نفت ايران، 
١۶ .Ferrier.R.w, the history of the British Petroleam company, volume1, 

cambrijgr university press, 1982. 
  

 ١سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد                              

 وزارت ماليه
 اداره كابينه

 ۵٠١۴نمره 
 ١٣٣١برج اسد  ١٨بتاريخ 
 ضميمه

 اداره مركزي گمركات
راجع به هفتاد قبضه تفنگ كه كمپاني  ٣٠٨۶و نمره  ٣١۴٧در جواب مراسله نمره 
براي رفع مخاطرات متصوره وارد كرده است اينك اشعار  نفت با مقداري فشنگ

دارد مطابق توضيحات آن اداره اجازه ورود اين اسلحه متضمن اشكالي نيست در  مي
اين صورت قدغن نمائيد تفنگ و فشنگ مزبور اجازه عبور داده مانع نشوند و حقوق 
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 .                              ً             گمركي آن را هم هر چه هست تماما  دريافت دارند
 ١٣٢٨زارت ماليه و: امضاء و مهر

 ٢۴٠٠٠٢۵٣٨ 
  

  ٢سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت ماليه
 مديريت كل ۀادار

 دائره
 ١۶٣٩٩نمره 

 ١٣٢٩برج عقرب  ٢۶بتاريخ 
 ضميمه

 اداره مركزي گمركات
السلطنه كميسر معادن  از قرار مرقومه كه از وزارت امور خارجه رسيده آقاي صديق

شود چون  رده و از راه محمره برام هرمز وارد مينفت جنوب از لندن حركت ك
زني و چهارصد  زني و ديگري گلوله قدري اسباب سفر و قبضه تفنگ يكي ساچمه

ً    فشنگ ساچمه زني و دويست فشنگ گلوله زني همراه دارد الزم است تلگرافا  به                                                                  
مأمورين گمرك قدغن نمايند پس از اخذ حقوق گمركي در سر حد مانع دو قبضه 

 .و فشنگهاي شخصي ايشان نشوندتفنگ 
 امضاء ناخوانا 

 ١٣٢٨وزارت ماليه : مهر
No7321 

٢۴٠٠٠٢۵٣٨ 
  
 ٣سند شماره  

 نشان تاج و شير و خورشيد
 وزارت ماليه

 اداره مديريت كل
 دائره
 ١۶٠۶١نمره 
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 ١٣٣٠برج جدي  ١٢بتاريخ 
 ضميمه

 اداره مركزي گمركات
ن بتوسط آقاي مرتضي قليخان موازي سي قبضه موزه به انضمام سي هزار فشنگ آ

شود الزم است جواز ورود آن را پس از اخذ حقوق  از سرحد محمره وارد مي
گمركي صادر و مدت آن را ششماهه قرار بدهيد و نظر به اينكه معزي اليه عازم 

 .                              ً                                          بختياري است جواز مزبور را فورا  بوزارتماليه بفرستيد كه بمشاراليه داده شود
                                                                                                                        
 امضاء ناخوانا

 ١٣٢٨وزارت ماليه : مهر
 :حاشيه پايين سند 

NO 7991 
۶ -JAN 1912 

٢۴٠٠٠٢۵٣٨ 
  

 ۴سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت ماليه
 اداره مديريت كل

 دائره
 ١٩٧١٧نمره 

 ١٣٣٠برج حوت  ٢٩بتاريخ 
 ضميمه

 داري كل مسيومرنارد كفيل خزانه
السلطنه كميسر معدن نفت جنوب بمركز براي  درخصوص احضار آقاي صديق

بعضي تحقيقات مراتب به وزارت جليله معارف اشعار و اينك جوابي رسيده كه 
 .شود          ً       سفارش ذيال  درج مي

ر ضمن مطالب شخصي اجازه آمدن به مركز را خواسته اليه هم د      ً         سابقا  خود معزي(
بود به ايشان اجازه داده شد و از قرار مذكور دوازده روز است كه از عربستان 

 .محض حصول آگاهي خزانه داده كل مراتب را اظهار داشت) اند حركت كرده
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 ناخوانا: امضاء
 وزارت ماليه: مهر

 :حاشيه پايين 
 ادامه سند به خط التين

٢۴٠٠٠٢۶٣٧ 
  

 ۵سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 خزانه داري كل ايران
 ۴۶۴۵نمره 

 موضوع معدن نفت عربستان
 ضميمه

 بندي طبقه
 ١٣٣٠جوزا سيچقائيل  ٢٣بتاريخ 

Jun  12  1912 
 وزارت جليله امور خارجه

كارهاي كمپاني نفت عربستان بطوري پيشرفت كرده است كه ممكن است به همين 
براي حفظ منافع دولت عليه و براي اينكه . اج و حمل نفت شروع شودزودي استخر

بتوان در موقع استخراج و حمل نفت مزبور در آن قسمتي كه از نقطه نظر حقوقي كه 
بايد به دولت برسد راجع به ماليه است نظارت و تفتيش نمود اقدامات اولياي دولت 

مزبور كه از اين قصد مدير كمپاني . عليه نهايت اهميت و ضرورت را دارد
مستحضر شده اظهار داشته است كه اين مسئله قبال در مجلس مشاوره اداری 

السلطنه مشغول                  ً                       و مجلس مزبور فعال  در اينباب با آقاي صديق. خودشان مطرح شد
) السلطنه آقاي صديق(اري كل يا نماينده محترم دولت عليه  چون خزانه.مذاكره است 

به هيچوجه اطالعاتي راجع به اين مسئله مهم حاصل ننموده  ارتباطي ندارد و تاكنون
است لهذا از آن وزارت جليله مستدعي است توضيحات الز مه را در اينخصوص 

 .داري كل مرقوم فرماييد      ً                سريعا  براي اطالع خزانه
 دار كل خزانه

 ٢۴٠٠٠٢۶٣٧ 
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 ۶سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت فوائد عامه
 اداره
 ۴۶٢۴ه نمر

 ١٣٣٠ئيل  برج سرطان سيچقان ١مورخه ششم شهر رجب 
 ضميمه

Jun  26  1912 
 داري كل و گمركات خزانه

در موضوع معاون نفت جنوب و توضيحاتي كه راجع به پيشرفت اينعمل از وزارت 
السلطنه راپورت جامعي كه حاوي تمام  جليله امور خارجه خواسته بوديد آقاي صديق

اند سواد راپورت در اين  ادن مزبور است به اين وزارتخانه دادهنكات و ترتيبات مع
                                                                            ً چند روز تهيه و براي آن اداره جليله ارسال خواهد شد تا از ترتيبات اين عمل كامال  

 استحضار حاصل نماييد                                     
 وزارت پست و تلگراف، فوايد عامه: مهر

 ]اناخوان: امضاء بر روي مهر[
 ٢۴٠٠٠٢۶٣٧ 
  

 ٧سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت امور خارجه
 اداره انگليس دائره

 ١٣٣٠رجب  ١۵مورخه 
 ١۴۵۵/  ١٠٣٨٣نمره 

Jul-4-1912 
 خزانه داري كل

آن  اداره محترمه راجع به پيشرفت كارهاي كمپاني  ۴۶۴۵به وصول مكتوب نمره 
امه نوشته و سواد مكتوب مزبور ارسال نفط عربستان شرح الزم به وزارت فوايد ع

 .دهد                                         ً        شد اينك جوابي صادر شده كه سواد آن را ذيال  زحمت مي
مرقوم و اشارت فرموده بودند  ١٠٣٠٣٠بطوريكه در طي مرقومه محترمه نمره (
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اند و حاوي تمام  السلطنه راجع به معادن نفط جنوب داده سواد راپورتيكه آقاي صديق
داري كل ارسال خواهد شد كه از كيفيت  زبور است به خزانهمطالب پيشرفت معادن م

 )            ً            اين عمل كامال  مستحضر شوند
اند و از تفصيل  السلطنه را تاكنون فرستاده بديهي است كه سواد راپورت آقاي صديق

 ايد مستحضر شده
  ]امضاء ناخوانا[

 وزارت جليله امور خارجه: مهر
 ٢۴٠٠٠٢۶٣٧ 
   

 ٨سند شماره 
 ر و خورشيدنشان تاج و شي
 اداره گمركات

 سرطان ١٣=  ١٩١۴ژوئيه  ۴
 ٢٧١٣نمره 

 ورود به كابينه وزارت ماليه
 ١٣٣٢سرطان  ١۴بتاريخ 

 ٢۴٨٨نمره 
 وزارت جليله ماليه

بموجب اطالعات واصله كميسيون سرحدي عثماني و ايران مقرر داشته است كه 
 .قريه سياه سرخ در آتيه ضميمه خاك عثماني خواهد بود

از  ۀبر آن وزارت جليله پوشيده نيست كه كمپاني نفت انگليس و ايران امتياز نام البته
نفت خيز قريه مزبوره در دست دارد و سفارت  ۀدولت ايران راجع به استشفاع چشم

اظهار داشته است در صورتي هم كه چشمه منفرد قصر شيرين                     ً فخيمه انگليس اخيرا  
ركز اعمال تجارت و داد و ستد كمپاني جزء خاك عثماني بشود معذلك اين نقطه م

 .خواهد بود
كند كه با وجود تغيير سرحد كمپاني كمافي  در خاتمه يادداشت خود خاطر نشان مي

السابق از حقوق صادره و وارده معاف خواهد بود اين نظريه مطابق با هيچيك از 
استخراجيه و نامه نيست زيرا امتياز نامه مزبور فقط آزادي خروج مواد  فصول امتياز

معافيت ورود آالت و ادوات الزمه كه مورد احتياج و استعمال كمپاني است گفتگو 
نمايد حال با اين تركيب از حضور مبارك مستدعي است در مسئله فوق امعان  مي
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نظري فرموده و اداره گمركات را از تصميم قطعي هيئت محترم وزراء عظام 
عهده جواب سفارت فخيمه برايد زياده است مستحضر فرمايند تا اين اداره نيز از 

 .ورزد جسارت نمي
                                                                                                                    

 ]ناخوانا :امضاء التين[
 ٢۴٠٠٠۴٨٢٩ 
  

 ٩سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت ماليه
 اره كابينهاد

 دائره
 ٣١٠٩نمره 

 ١٣٣٢برج اسد  ٣٠بتاريخ 
 ١ضميمه 

 مقام منيع هيئت وزراء عظام دامت شوكتهم
راجع به قريه سياه سرخ واقعه در قصر شيرين و چشمه نفت آنجا كه كميسيون 

اند ضميمه خاك عثماني شود و امتياز چشمه نفط  سرحدي ايران و عثماني قرار داده
ً       آنجا سابقا  به كمپ اني انگليس و ايران داده شده است و از سفارت انگليس در           

عين مشروحه اداره مزبور . اينخصوص يادداشتي باداره گمركات فرستاده شده بود
در آن هيئت محترم قرائت و مقرر فرمودند سواد يادداشت فرستاده شود كه مالحظه و 

بضميمه سواد جواب قطعي سفارت را معلوم فرمايند اينك سواد يادداشت مزبور 
فرمايند باداره گمرك اعالم  شود تا هر طور مقرر مي مراسله سابق گمرك لفآ تقديم مي

 . گردد
 ١٣٢٨مهر وزارت ماليه

 ]ناخوانا: امضاء روی مهر[ 
 ٢۴٠٠٠۴٨٢٩ 
  

 ١٠سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد
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 وزارت ماليه
 اداره كابينه

 ٧٢٢۵نمره 
 ١٣٣٣برج قوس  ١٠بتاريخ 
 نيع هيئت وزراء عظام دامت شوكتهممقام م

راجع به قريه سياه سرخ واقعه در قصر شيرين و چشمه نفط آنجا كه كميسيون 
برج  ٣٠اند ضميمه خاك عثماني شود در تاريخ  سرحدي ايران و عثماني قرار داده

برحسب مشروحه اداره گمرك كه متضمن سواد يادداشت سفارت  ٣١٠٩اسد بنمره 
رت ماليه به آن مقام منيع شرحي عرض شده بود و تا بحال به انگليس بود از وزا

                                  ً                                         زيارت جواب نائل نگرديد و چون مجددا  از اداره گمرك مطالبه جواب و تعيين تكليف 
شود كه زودتر تصميم هيئت دولت را                    ً          اند اين است مخصوصا  استدعا مي را خواسته

 .ددر اينمسئله مرقوم فرمايند كه به اداره مزبور اعالم گرد
 ]ناخوانا: امضاء[

 ١٣٢٨وزارت ماليه : مهر
 ٢۴٠٠٠۴٨٢٩ 
  

 ١١سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 اداره گمركات
 ١٣٣٣محرم الحرام  ٣= ١٩١۴نوامبر  ٢٣

 ۶۶۵نمره 
 ورود كابينه وزارت ماليه

 ١٣٣٣بتاريخ 
 ٧۶۵٩نمره 

 وزارت جليله ماليه
ره گمركات مراسله بانوزارت ادا) ٢٧١٣(در تاريخ چهارم ژوئيه در تحت نمره 

ً    جليله انفاذ داشته و تاكنون بوصول جواب آن مفتخر نگرديده است لهذا محترما  از                                                                        
مزبور را كه راجع بقريه  ۀحضور مبارك مستدعي است مقرر فرمايند جواب مراسل

سياه سرخ و چشمه نفت آن محل است هرچه زودتر باين اداره ارسال دارند موقعرا 
 .نمايد حترامات فايقه را تجديد ميمغتنم شمرده ا
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 از طرف رئيس كل گمركات  :امضاء
 امضاء التين، ناخوانا

 :حاشيه پايين سند
 ۶دفتر وزارت امور خارجه، نمره : مهر

 .راجع بسابقه فرمايند
٢۴٠٠٠۴٨٢٩ 

  
 ١٢سند شماره 

 وزارت ماليه
 ٧۶۵٩نمره عمومي وارده 

 ٧٢٢۵نمره عمومي صادره 
 ٧٨كارتن 
 ١٢دوسيه 

 ١٣٣٣محرم  ۶ئيل ،  قوس بارس ٣: تاريخ مسوده
 در باب قريه سياه سرخ واقعه در قصر شيرين و چشمه نفت آنجا

 مكتوب: نوع مسوده
 قوس ١٠: تاريخ ارسال

 مقام منيع محترم هيئت وزراء عظام دامت شوكتهم
راجع به قريه سياه سرخ واقعه در قصر شيرين و چشمه نفت آنجا كه كميسيون 

برج  ٣٠اند ضميمه خاك عثماني شود در تاريخ  ان و عثماني قرار دادهسرحدي اير
برحسب مشروحه اداره گمرك كه متضمن سواد يادداشت سفارت  ٣١٠٩اسد نمره 

. انگليس بود بآن مقام منيع شرحي عرض شده و تا بحال بزيارت جواب نايل نگرديده
                  ً اند اين است مخصوصا   ه         ً                                           چون مجددا  در اداره گمرك مطالبه جواب و تعيين را خواست

نمود كه زودتر تصميم هيئت دولت را در اين مسئله مرقوم فرمايند كه باداره  تمني مي
 .مزبور اعالم گردد

 ناخوانا: امضاء
 :حاشيه راست سند 

 از وزارت ماليه
 .باداره گمرك خواب نوشته شد

 :حاشيه پايين سند
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 ٧دفتر وزارت ماليه ، نمره : مهر
٢۴٠٠٠۴٨٢٩ 

  
 ١٣شماره سند 

 وزارت ماليه
 ٢۴٨٨نمره عمومی وارده 

 ٢٧٨٢نمره عمومي صادره 
 ١٢دوسيه  ٧٨كارتن 

 ١٣٣٢ئيل  اسد بارس ۵شهر رمضان،  ۴: تاريخ مسوده
 در جواب اداره گمرك

 بقريه سياه سرخ و چشمه نفت آنجا  در باب يادداشت انگليس راجع
 مكتوب: نوع مسوده 

 ]ناخوانا[ ١٣٣٢ـ آ  ٧تاريخ ارسال 
 اداره كل گمركات

و راجع به يادداشت سفارت انگليس در باب قريه ) ٢٧١٣(مراسله آن اداره كه نمره 
                                          ً                             سياه سرخ و چشمه نفت آنجا واصل گرديد و عينا  در هيئت وزراء عظام قرائت شد 
ً         ً                   مقرر گرديد كه يادداشت سفارت مزبور را عينا  يا سوادا  ارسال داريد كه در                                           

 شده تكليف اداره گمرك معين شود                ً    مندرجات آن كامال  دقت
 ]امضاء ناخوانا[

 :حاشيه پايين سند
 ٢دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر

 ٢۴٠٠٠۴٨٢٩ 
  

 ١۴سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 گمركات ۀادار
 ١٣٣٩اسد  ١٢=  ١٩١۴اوت  ۴

 ٣۵١۵نمره 
 يکطغرا سواد: ضميمه

 وزارت جليله ماليه
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التوقير سوادي   مع) ٢٧٨٢(هفتم اسد جاري نمره  در جواب مرقومه محترمه مورخه
بفرانسه از يادداشت سفارت انگليس كه در تاريخ چهارم مه اخير باين اداره ارسال و 
                                                ً                         راجع به قريه سياه سرخ و چشمه نفت آن محل است جوفا  حضور مبارك انفاذ ميدارد 

 .ورزد زياده جسارت نمي
 ]ناخوانا: امضاء التين[رئيس كل گمركات 

  
 :حاشيه پايين سند

 ٣١١٠، نمره ١٣٣٢برج اسد  ١۴ورود بكابينه وزارت ماليه، بتاريخ : مهر
 ٣دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر

 .مطلب را با سابقه بهيئت وزراء رجوع نماييد
 زودتر جواب اداره گمرک داده شود

 ١٣/٢١با سابقه بعرض حضور مبارك برسد 
 ٢۴٠٠٠۴٨٢٩ 
  

 ١۵سند شماره 
 اليهوزارت م

 ٣١١٠نمره عمومي وارده 
 ٣١٠٩نمره عمومي صادره 

 ٨٧كارتن 
 ١٢دوسيه 

 ١٣٣٢رمضان  ٢٠ئيل،  برج اسد بارس ٢١:تاريخ مسوده 
 در باب قريه سياه سرخ واقعه در قصر شيرين و چشمه نفت آنجا

 مکتوب: نوع مسوده
 ١٣٣٢آ  - ٣٠: تاريخ ارسال

 مقام منيع محترم هيئت وزراء عظام دامت شوكتهم
راجع بقريه سياه سرخ واقعه در قصر شيرين و چشمه نفت آنجا كه كميسيون سرحدي 

                                                     ً اند ضميمه خاك عثماني شود و امتياز چشمه نفت آنجا سابقا   ايران و عثماني قرار داده
بكمپاني انگليس و ايران داده شده است و در سفارت انگليس در اينخصوص يادداشتي 

عين مشروحه اداره مزبور در آن هيئت محترم باداره گمركات فرستاده شده بود 
قرائت و مقرر فرمودند سواد يادداشت فرستاده شود مالحظه و جواب قطعي سفارت 
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                                                                         ً را معلوم فرماييد اينك سواد يادداشت مزبوره بضميه سواد مراسله سابق گمرك لفا  
 .فرمايند باداره گمرك اعالم گردد هرطور مقرر مي. شود تقديم مي

 ]ناخوانا : امضاء[  
 ٢۴٠٠٠۴٧٢٩ 
  

 ١۶سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت امور خارجه
 اداره انگليس

 سواد رقعه وزارت فوايد عامه
 شهر جمادي االولي ٢۶مورخه 

 ٧٠٠٢نمره 
حاوي سواد راپورت رئيس گمرك  ٩١٣۴/٣/١٠۵در جواب مرقومه محترمه نمره 

ً        ب محترما  زحمت ميقصر شيرين راجع باقدامات كمپاني نفت جنو دهد و اين          
خصوص چند روز قبل بتوسط وزارت جليله ماليه استحضار حاصل شده و بكميسر 
                         ً                                            نفت جنوب تأكيد شد كه عاجال  در اينخصوص تحقيقات الزمه بعمل آورده و تفصيل 

سازي  اند معين نموده و چون در قرارداد اجازت راه اين راهي را كه شروع كرده
است توضيحات الزمه را خواسته راپورت بدهد تا تكليف معين بكمپاني داده شده 

 .شود
 سواد مطابق اصل است

 :حاشيه باالی سند
 ٧دفتر وزارت ماليه، نمره 

 :حاشيه راست سند
 ١٧٩٨، نمره ١٣٣٠ثور  ٣١ورود بكابينه وزارت ماليه، بتاريخ : مهر

 ٢۴٠٠٠۶۶۵٢ 
  

 ١٧سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 هوزارت مالي
 اداره كابينه
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 ١٣٣٠جمادي االولي  ١٧ثور  ١۵بتاريخ 
 مكتوب: نوع مسوده

 وزارت جليله امور خارجه
راپورتي از رئيس گمرك قصر شيرين بتوسط اداره مركزي گمركات بوزارت ماليه 

شود كه مالحظه                                                ً         رسيده كه سوادش براي استحضار انوزارت جليله تلوا  ارسال مي
ات مقتضيه فرمايند كه معلوم شود اين راهي كه براي فرموده با جاهاي الزم مذاكر

شود براي چه مقصودي است و چه  عبور عراده در معدن نفت كرمانشاهان ساخته مي
مقصودي است و چه ترتيبي دارد و نتيجه مذاكرات را اعالم فرمايند كه باداره گمرك 

 .اطالع داده شود
 ]ناخوانا[امضاء 

 :حاشيه سمت راست 
 امتياز بدون اجازه و

 :حاشيه پايين سند
 ]ناخوانا [ دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر 

 ٢۴٠٠٠۶۶۵٢ 
  

 ١٨سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت امور خارجه
 اداره انگليس

 ١٣٣٠جمادي الثاني  ٣مورخه 
 ١٠٣٨/٨٩٩٨نمره 

 وزارت جليله ماليه
قصر شيرين بود و  كه متضمن راپورت رئيس گمركات ٣٠۴۴مرقومه محترمه نمره 

اصل و شرحي كه الزم بود به وزارت فوايد عامه اشعار گرديد از قرار جواب كه از 
گردد بكميسر نفت جنوب تأكيد شده كه                          ً         خانه رسيده و سواد آن لفا  ارسال مي آنوزارت

    ً                                                                 عاجال  در اين خصوص تحقيقات الزمه بعمل آورده و نتيجه را اطالع بدهند بديهي 
خانه مراتب باطالع آنوزارت جليله خواهد  نتيجه از آن وزارتاست پس از حصول 

 .رسانيد
 ]ناخوانا : امضاء[ 
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 وزارت جليله امور خارجه: سجع مهر
 :حاشيه راست سند

 ١٧٩٨نمره  ١٣٣٠ثور  ٣١ورود بكابينه وزارت ماليه، بتاريخ : مهر
 :حاشيه پايين سند

 .۶دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر
 ضبط شود
       اعالم شود

 ٢۴٠٠٠۶۶۵٢ 
  

 ١٩سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت ماليه
 اداره كابينه

 ١٣٣٠االولي  جمادي ١٧ثور  ١۵بتاريخ 
 ٣٠۴۴نمره عمومي 

 ١٢٢كارتون 
 ١: دوسيه

 مكتوب: نوع مسوده 
 اداره مركزي گمركات

باب كه سواد راپورت رئيس گمرك قصر شيرين را در ) ٩۵۴(در تلو مراسله نمره 
در تفصيل اطالع . ساختن راه عراده در معدن نفت كرمانشاهان ارسال داشته بود

حاصل و بجاهاي الزم نوشته شد و حاال بايد برئيس گمرك قصر شيرين بنويسند كه 
                              ً       كند نتيجه اطالعات حاصله را فورا  بمركز  در آتيه هم هر قسم تحقيقاتي اين فقره مي

 .اعالم دارد
 ]ناخوانا: امضاء [

 ثور ١۵
 :حاشيه پايين سند

 ۵دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر
٢۴٠٠٠۶۶۵٢ 
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 ٢٠سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد
ADMINSTRATION 

DES 
DOUANES DE PERSE 

٩۵۴No 
 Tehran،Le ١٣٣٠االولي  ، دهم جمادي١٩١٢آوريل  ٢٨

 وزارت جليله ماليه
عراده رو كه كمپاني نفت راپرتي از رئيس گمرك قصر شيرين رسيده راجع بيك راه 

سازد تا آنجا را با خانقين وصل  انگليس ايران در چيارسوق كه معدن نفت است مي
نمايد كه                                                  ً         ترجمه راپورت مزبور را محض استحضار خاطر مبارك لفا  تقديم مي. نمايد

 .بهر قسم صالح بدانند اقدام فرمايند اين راه از خاك ايران عبور خواهد كرد
 امضاء التين ناخوانا] ناخوانا[ از طرف مدير 

 :حاشيه باالی سند
 .١دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر

 :حاشيه پايين سند
 ٣٠۴۴، نمره ١٣٣٠ثور  ١١ورود بكابينه وزارت ماليه، بتاريخ : مهر

 ثور ١١بعرض برسد 
بوزارت خارجه و وزارت معارف هر دو نوشته سواد بفرستيد جواب را به گمرك 

 .همين نتيجه تحقيقات را اطالع بدهند بنويسند تا برابر
    ً                                                              فورا  بوزارت خارجه پس از فرستادن حضور حضرت آقاي وزير تفصيل مطلب را 

دانند بنمايند تا بدون امتياز مقدماتي از  اطالع بدهيد هر اقدامي را كه مقتضي مي
 .ساختن راه مذكور ممانعت شود

 ٢۴٠٠٠۶۶۵٢ 
  

 ٢١سند شماره 
 دنشان تاج و شير و خورشي

 اداره گمركات
ADMINSTRATION 

DES 
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DOVANES 
 ١۵۴٨نمره  ١٩١٢مارس  ٣٠ترجمه راپورت رئيس گمرك قصر شيرين بتاريخ 

 آقاي رئيس ايالتي گمركات كرمانشاهان
دانم  اكتبر بود الزم مي ١٨كه محتوي حكم  ۵٠٣١مارس نمره  ١٨در جواب مرقومه 

ً    لتا  صرفبشما اطالع دهم كه كمپاني نفت انگليس ايران عجا نظر از احداث محل     
تصفيه نفت در جنب گمرك نموده است و اداره مركزي آن حكم داده كه كارخانه 
مزبوره در محل استخراج نفت داير گردد و مخارجي كه براي تدارك آب در آنجا 
الزم است متحمل شود و بدين واسطه از تحمل مخارج گزاف كه بواسطه بعد مسافت 

شوند حاليه كمپاني مشغول است يك  نه تصفيه آن مستغني ميبين معدن نفت و كارخا
سازد در اين راه پل و غيره است و ممكن  راه عراده رو از چياسوق الي خانقين مي

است آن را امتداد دهند تا كرمانشاهان بدون اينكه از قصر شيرين عبور كند رئيس 
نيم كه ما بايد اينمطلب ك براي چه؟ تصور مي!) خواند راه ما مي(كارخانه نفت آن را 

ً                                                              را مقدمتا  كشف و اظهار داريم كه در آتيه دچار زحمت نگرديم براي منافعي كه           
 .مصرف بشود ايم همه ابنيه ما در اينصورت ممكن است بي بدولت ايران نشان داده

 امضاء ويلن
 :حاشيه پايين سند

 ٣٠۴۴، نمره ]ناخوانا[ورود بكابينه وزارت ماليه، بتاريخ : مهر
 ٢دفتر وزارت ماليه، نمره : هرم
 ٢۴٠٠٠۶۶۵٢ 
  

 ٢٢سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت ماليه
 اداره كابينه

 ١٣٣٠جمادي االولي  ١٧ثور  ١۵بتاريخ 
 ٣٠۴۴نمره عمومي 

 نمره خصوصي
 ١٢٢کارتون 
 ١دوسيه 

 مكتوب: نوع مسوده
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 وزارت جليله معارف
اداره مركزي گمركات بوزارت ماليه  راپورتی از رئيس گمرك قصر شيرين بتوسط

                                                ً                   رسيد كه سوادش را برای استحضار آنوزارت جليله تلوا  ارسال شد كه مالحظه 
فرموده باقتضاي وظيفه و تكليفي كه دارند در مقام تحقيق برآمده معلوم دارند اين 
راهي كه براي عبور عراده در معدن نفت كرمانشاهان از طرف كمپاني نفت بدون 

شود متضمن چه مقصودي است و چه ترتيبي دارد  اجازه دولت ساخته مي امتياز و
العمل باداره گمرك داده شود تفصيل را  پس از اقدامات الزمه هر طور بايد دستور

 .مرقوم فرمايند
 ناخوانا: امضاء

 :حاشيه پايين سند
 ۴دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر

 ٢۴٠٠٠۶۶٢ 
  

 ٢٣سند شماره 
 يدنشان تاج شير و خورش

ADMINSTRATION DES        
DOUANES DE PERSE 

 Tehran،Le ١٣٢٩الثانيه  جمادي ١٢مطابق  ١٩١١ژوئن  ١٠ ١٩
 وزارت جليله ماليه

بموجب اطالعات واصله نماينده كمپاني نفت قصر شيرين در صدد است كه زمين 
ها بنا نمايد و چون  جا بعضي ساختمان مجاور گمرك را تحصيل نموده و در آن

اورت بعضي امكنه ممكن است بجهت گمرك مضر و اغلب اوقات در صورتيكه مج
باشد بعقيده بنده الزم است  در آنجا مواد مشتعله از قبيل نفت و غيره باشد خطرناك مي

كه اولياي دولت قدغن فرمايند كه در آينده هرگونه پيشنهاد ساختمان يا انبار 
                          ً        يا انبارهاي گمركي بايد قبال  بتصويب التجاره در روي زمينهاي مجاور را بكند  مال
گمركات برسد در اينصورت از حضور مبارك مستدعي است هرچه زودتر  ۀادار

  حكمي در اينخصوص صادر فرمايند
 .مدير كل گمركات
 :حاشيه پايين سند

 ٧٩٣۶۶٨، نمره ١٣٢٩جوزا  ٢١ورود بكابينه وزارت ماليه، بتاريخ : مهر
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 ١دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر
 جوزا ٢٠اداره خط مركز تفصيل را بعرض خواهند رساند 

بعد از تحقيق بهر وزلراخانه كه راجع است توصيه شود كه اين اقدامات را موقوف 
 .كنيم

  ٢۴٠٠٠٧٢٣٠ 
 ٢۴سند شماره 

 نشان تاج و شير و خورشيد
 وزارت ماليه

 اداره تحريرات مركز
 ١٣٢٩برج جوزا  ٣٠بتاريخ 

 وزارت جليله فوايد عامه
بموجب اخباريكه باداره مركزي گمركات رسيده و از آن بوزارت ماليه اظهار 

اند كمپاني نفط قصر شيرين درصدد است كه اراضي مجاور گمرك را ابتاع  داشته
ها بنا نمايد از آنجاييكه مجاورت بعضي آنكه در آن  كرده و در آنجا بعضي ساختمان

كان دارد مضر بلكه باعث خطر بزرگي مواد مشغله از قبيل نفط و غيره انبار شده ام
جهت گمرك گردد لهذا اداره مركزي گمركات درين مورد پيش بيني كرده و تقاضا 
نموده كه اولياي دولت ترتيبي براي جلوگيري از اين كار مقرر دارند تا در آينده 

التجاره كه دراراضي مجاور با گمرك يا انبارهاي  هرگونه ساختمان يا انبار مال
شود باستحضار و تصويب اداره مركزي گمركات باشد سواد مراسله  بنا مي گمركي

ً                                گمرك را كه درين موضوع اشعار رفته لفا  ارسال داشت كه مالحظه فرماييد در                                      
اينمورد بخصوص كمپاني قصر شيرين خيال چنين بنائي را كه احتمال خطر بزرگ 

يري و ممانعت بدل توجهي فرموده و در جلوگ. و ضرر عمده جهت گمرك دارد
اينكار اقدامات مقتضيه بعمل آورند و در مورد ديگر هم بطوريكه اداره گمرك تقاضا 
كرده است توجه و اهتمام كافي فرموده و نتيجه اقدامات آنوزارتجليله را هم بوزارت 

 .ماليه اعالم دارند كه باداره گمرك اطالع داده شود
 ]ناخوانا: امضاء[

 :حاشيه راست سند
 ٢ر وزارت ماليه، نمره دفت: مهر

 ٢۴٠٠٠٧٢٣٠ 
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 ٢۵سند شماره 
 سواد مراسله اداره گمركات بوزارت جليله ماليه

 ٢٣٧٧ژون نمره  ١٠مورخه 
بموجب اطالعات واصله نماينده كمپاني نفط قصر شيرين در صدد است كه زمين 

 .ها بنا نمايد مجاور گمرك را تحصيل نموده و در آنجا بعضي ساختمان
ها ممكن است بجهت گمرك مضر و اغلب اوقات  رت بعضي ساختمانو چون مجاو

 .در صورتيكه در آنجا مواد مشتعله از قبيل نفت و غيره باشد خطرناك باشد
بعقيده بنده الزم است كه اولياي دولت قدغن نمايند كه در آينده هرگونه پيشنهاد 

يا انبارهاي گمركي  التجاره در روي زمينهاي مجاور را امکنه ساختمان يا انبار مال
        ً                                                          بايد قبال  بتصويب اداره گمركات برسد و درينصورت از حضور مبارك مستدعي 

 .است هرچه زودتر حكمي در اينخصوص صادر فرمايند
 مدير كل گمركات
 :حاشيه پايين سند

 ٩٢٩/١٠٧٠۴ورود بكابينه وزارت ماليه، نمره : مهر
 ۴دفتر وزارت ماليه نمره : مهر

 ٢۴٠٠٠٧٢٣٠ 
  

 ٢۶شماره سند 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت ماليه
 تحريرات مركز ۀادار

 ١٣٢٩برج سرطان  ١٩بتاريخ 
 ١٠٧٠۴نمره عمومي 

 ٩٢٩نمره خصوصي 
 ١٢۵كارتون 
 ١۵دوسيه 

 اداره مركزي گمركات
درخصوص اقدام كمپاني نفط قصر شيرين از بابت ساختماني كه خيال دارد در 

شرحي اظهار نموده و سواد مراسله ) ٣١۶٣(ره اراضي مجاور گمرك بنا نمايد نم
اند مالحظه كنيد اينكه تاكنون  را ارسال داشته و مطالبه جواب كرده) ٢٣٧٧(نمره 
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بابت اين مسئله تاخير شده من باب اين است كه درين موضوع شرحي بوزارت فوايد 
اره اين                                                             ً       عامه نوشته شده است و هنوز جوابي نرسيده درين موقع هم كه مجددا  اين اد

فقره را متذكر و يادآور شده بود بوزارت فوايد عامه شرح الزم نوشته شد كه اقدامات 
مقتضيه بعمل آورند هر موقع جواب رسيد تفصيل باداره مركزي گمركات اعالم 

 .شود
 ]ناخوانا : امضاء[ 

 :حاشيه پايين سند
 ۵دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر

 ٢۴٠٠٠٧٢٣٠ 
  

 ٢٧سند شماره 
 تاج و شير و خورشيدنشان 

 وزارت فوائد عامه
 اداره
 ۶٨٧نمره 

 ١٣٢٩رجب المرجب  ١٢مورخه 
 ضميمه

 وزارت جليله ماليه
در باب اراضي قصر شيرين مجاور ) ٧٩٣۵|۶٨٠(مرقومه محترمه در تحت نمره

اداره گمرك كه كمپاني قصر شيرين بنائي در آن اراضي دارد و بضميمه سواد 
ً                             وصول داد سابقا  در جواب مشروحه اداره گمركات مشروحه اداره گمركات عز                

راجع به همين مسئله شرحي دستور العمل داده شده و هنوز جواب از آنجا نرسيده پس 
 .از رسيدن جواب ترتيبي كه بايد داده شود اقدام خواهد شد

 ]ناخوانا : سجع مهر و امضاء[ 
 :حاشيه پايين سند

 ٧دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر
 ضبط شود

 سرطان ٢۵اداره مركز  
 ١٠٠١/١١١۶٣، نمره ١٣٢٩سرطان  ٢۵ورود بكابينه وزارت ماليه، بتاريخ : مهر

 ٢۴٠٠٠٧٢٣٠ 
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 ٢٨سند شماره 

 نشان تاج شير و خورشيد
 وزارت فوايد عامه

 اداره
 ٧٨٨نمره 

 وزارت جليله ماليه
ني در باب اراضي مجاور گمرك و اقدام كمپا) ١٠٧٠۴/٩٢٩(مرقومه محترمه بنمره 

جواب عرض شد باز هم ) ۶٨٧(                             ً             قصر  شيرين عز وصول داده سابقا  در ذيل نمره 
محض توضيح شرحي كه در اينباب در جواب اداره گمركات نوشته شده و جواب 

كه از طرف آنوزارتخانه محترمه تحقيقات الزم شده . شود        ً         اند لفا  ارسال مي هنوز نداده
 .آن داده شود و جواب مرقوم دارند تا از روي بصيرت قرار

 ]ناخوانا: سجع مهر و امضاء[ 
 :حاشيه پايين سند

 ٨دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر 
 ١١٩٠نمره  ١٣٢٩اسد  ٧ورود بكابينه وزارت ماليه بتاريخ : مهر

 ٢۴٠٠٠٧٢٣٠ 
  

 ٢٩سند شماره 
 نشان تاج و شير و خورشيد

 وزارت فوائد عامه
 سواد رقعه بوزارت جليله فوائد عامه

 ١٣٢٩جمادي الثانيه  ٢١مورخه 
 ٧٨٨نمره 

 اداره محترم گمركات
مرقوم شده بود اراضي مجاور گمرك  ٢٣٧٧در طي مراسله شريفه نمره 

كرمانشاهان را كمپاني نفط خيال دارد تحصيل نموده بنا بسازد اگر اين اراضي همان 
سي هزار زرع زمين دولتي معروف به باغ شاهزاده است كه در جمادي االخر در 

بوزارت جليله ماليه اظهار شد كه باداره گمركات قدغن و اداره  ٢٣۴٣نمره  طي
گمركات را ملزم نمايند كه درحفظ و نگهداري آن مسئول بوده نگذارد كسي از آن 
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اراضي عضب نمايد و موافق جوابي كه رسيده بود بهمين ترتيب باداره گمركات 
داري آن اراضي بعهده آن اند دراينصورت بديهي است حفظ و نگه اخطار فرموده

اداره جليله است و از طرف اينوزارتخانه هم بكمپاني نفت جنوب اجازتي داده نشده 
است البته نگذاريد احدي بدون اجازت وزارت فوايد عامه در آن اراضي مداخله نمايد 

ً       ايدغيراز باغ شاهزاده است توضيحا  مرقوم  چنانچه اين اراضي را كه مرقوم داشته                                
ام اراضي از طرف كدام اداره اين اجازه بوكيل كمپاني داده شده تا از روي داريد كد

 .اطالع اقدام مقتضي بشود
 :حاشيه پايين سند

 ١١٩٠٨ورود بكابينه وزارت ماليه، تاريخ ناخوانا،  نمره : مهر
 سواد مطابق اصل است 

 رئيس دفتر فوائد عامه
 امضاء ناخوانا

 ٩دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر
٢۴٠٠٠٧٢٣٠ 

  
   ٣٠سند شماره 

 نشان تاج و شير و خورشيد
 وزارت فوائد عامه

 ١١٣٩اداره 
 ١٣٢٩مورخه شوال المكرم 

 ضميمه
 وزارت جليله ماليه

حاوي سواد مشروحه رئيس گمرك كرمانشاهان در ) ١۵١٢٢(مرقومه محترمه نمره 
باب اراضي همجوار گمرك شرف وصول يافت در همين چند روزه اداره گمركات 

      ً                                                                   ستقيما  سواد مشروحه مزبوره را بوزارت فوايد ارسال داشته بودند و جواب نوشته م
شد كه تا بحال اجازت ساختمان بكمپاني نفط در آن اراضي داده نشده در آتيه هم 

شود علي اي  ايد بدون اطالع اداره گمركات بكسي اجازت داده نمي بطوريكه خواسته
از طرف كمپاني در اراضي همجوار  حال همينطور معين شده است كه تا بحال

اند كه اسباب مخاطره براي گمرك باشد در آتيه هم وزارت  گمرك ساختماني نكرده
فوايد بدون اطالع اداره گمركات در مورد اين اراضي بكسي اجازت نخواهد داد ولي 
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ً            بطوريكه سابقا  در طي نمره                                       ً باداره گمركات نوشته شده بود كه توضيحا  ) ۵٧٩(             
هند كه آيا اين اراضي همان سي هزار زرع زمين معروف به باغ شاهزاده اطالع بد

است كه در جنب گمرك كرمانشاهان واقع شده است يا اراضي ديگر و با گمركات 
قصر همجوار است مقرر فرماييد اداره گمركات در اينخصوص توضيحات الزمه 
 بدهند

 سجع مهر وزارت فوايد عامه
 ]ا ناخوان: امضاء بر روی مهر[ 

 :حاشيه پايين سند
 ١۵۵١٢، نمره ١٣٢٩ميزان،  ٢٨ورود بكابينه وزارت ماليه، بتاريخ : مهر
 ١۶دفتر وزارت ماليه، نمره : مهر

  )١(بگمرک نوشته شود
  

- ١٩٠١در اسناد  سيو انگل رانيعملکرد شرکت نفت ا یبررس« ايحسن ندمحم  - ١
  ٢۶۴ – ٢٨٢ ،     ٩  شماره - ، دوره دوم، سال دوم ١٣٨٩ زييپا: ، »  ١٩١۴
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  زدهمپانجلد 

  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری                                              
  
  
  
  

  

  
ط ا ی ه ر«  وال  انروا تان  گ وا  یو ا ت   و ددر با ن  . م   انیآن را   ل    جا  ا م  از آن ا    م ب

م، ا وزد تیر دو   دان  انن  گ  ی  ا یر ا د و  ف عد دو  ید. ود س روس و ا نار آ م   ١٩٠٧با 
د م وذ   ی هور ما را  دو   گا . ود A ور یس  را د یار ی  ون  ما  دواژ حاد  قالب  یورو ر و ا تار ا

ز   ر   یایتا  د،  یداخ  ح   دان  ود و  خاور  رون گ  ه  نازع و   ایآ ود و  ب ر  یبال فاده  ت  ود، از 
ارداد  قد  ت با  ور نان   ١٩١٩وا ور  گ  یو  یا ناسان ا ران و کار ت  را  انرد، ا ی  ی  را  د را 

ت   ط   اری  س صا یا یو  د یدو ا ار د د. ود  ت  قاو م با  ارداد  ون آن  ه  ن  یآزاد دباال ن و و وا
د وا  ما  د د،تان  گ  یپ وری د م سازد، رژ یم  یی ورت د ود را  اتی   ن  یا س ا سال از  ت را    یتا

ما صاد. ود،   کار آورد  آن  تی  یور ا صار ن ا ل وسا ن ا د از  س گ  ا ور ما را  ،ود  باال ت 
ما ب  وت م  ت با یآن     ،   ن  . دصا ب  شا ب  یو ود،  و اتیما  صا نو سا  و  ما  یطا 

ه  و  ن ا. دد ب   یپا  ی هی س ت ما را  ن عالوه  ا ی   د،د ی  یم  ازیصا تان   یو   ر  یگ د،   شا
تان   دعا یما  ر   دوا انا گ ت یا   ».سا

  
ود،   ن از ا انا م« ه  وه آ ع   ، با م  کیو دا نا یش  ن  ت،  ع سا ا ت  دا ول  باره  کیت و 

ه  گانA   ی س ه داد گا گ . خا ع، دو ا و م  کی  س  آن  ه  د دھد اتیسس ل  و ود را  . و ارعاب  ربازان 
دات  و انجاورت  د ی  یو  تاد یساح  یآب  ی ی را   ه . ما  حا ت  کار  د و  یصاد یس د

ت  صاد ن وا شار ا و  یور را با  تان دا  یارز ف و  گ ال و  ان، یه  داخ . سازد یم  م،   ا م          ّ     

ت م  ه ع  ی  ود، دسا یادیا ور  یدو و  ود و  ا صاد  و یما کار  یو   یو ما  یا ب . د ق را    یغا   خارج 
ور ت    دا ل   ی د یراه  حا م  ن و  د   ،یا بات  م سازد یو ا  ه وم   ی ت عا  ن ون از ا ان،ی . ما را 

ت   یا گاه  ی ای  اورد،ی د A ود  و  د وما   ل یظ م  ن   وان د ل د از   م ر یا ورا یداد     یو 
تان از رو دشا. ود  کا گ سات   ی دول دو ا و ل   و ق و  م  ن سا ورت ظا   یا با  ی و د،  آ یر   

وار ق  ز   یوا تی  ت،   ان ا س گ  ا ود دا تان  ن   انم ا ن اذ رو ر   ن ا ر و گ ور ا د  
ت با   ور آن ا مل  ل  وسا ی هی از  ت آ  یضا ل و سا مان ر  ز و  صاد یا ی  ت دوباره  ه  یو ا را   آن خا

ود د داد یای   اند و حال آن  م ا ل ا   م م، داده  وا ن   ق   ع سا   ».و
ر«   ») ١٣٣١  داد  ١٨( ال  دادگاه  دق د
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