
  

  

  

  

ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  همهفدجلد 

  
  
  
  
  
  
  

              جمال صفری                                                     
  
  
  
  

  

  
  
  
  

دگان« ی ما ه جس ما ی ١٩٣٣ ن ارداد وی بان ب دام  دار ھا چ دگان آ  ما
د م ه ای خان رضا و ود ھا ا ھدارد س و رل ت را آ   ن

 بال 
ً

ی و     ا  ر
ی  با  ود، و را شان د و  را ارداد  س و رد د    رضاخان آن از س. رسا

 
 بال 
ً

ه«  را جس      ور  ود، ه» وی ل  ی   ارداد از  و ت از  دی داد د ی حا  و دو
ی د، یان  ردو  ث ورد ز جس عدی ی دوره  و ود عس وعات  یا
دگان رد ار ما ب . ن ن و ماری ارداد ا ی ، ا گ   گ۴ ت ن ای  ا
ان ت ا د ی دا ی و د ع از م ب ص نا بان خا ان  ھام صا د ی ا ی. داد  پا
ی گ ت از ھا  ارداد ف ا یات و دا ه ود عاف وارض و ما  د گاه ب
بات ت ی»  ی« را آن و داد ی ارا دو  را ود حا ان دو ه .  دا   ا

ی آ  م و ت مالک ی غارت کای ف ود  ه م ود، پا گ  را ود ا
د ی ان. ذ ی گاه پا وزش ت د نان ای  آ ان و کار ی کار ا  ا
ت ی ن» . دا دگان و ی ما ه ا ما ور و بان ووب  روز  جس ارش ما
ه کار ور ١٣١٢   ماه داد م ی د، ی شان آ ه با واری و ت با د  داد ار تابان و ج
ی وق ضد  را ان م د ی و   ا   ».رسا
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  شگفتارپي

  
 یو نژادپرستريتحق ینف.روزافزون دارد یتياهم یخواه وحق یروزگارما دادگردر«

 نيچن یدخالت. دهد یم ونديو آزاده را به هم پ خواهيهمه مردم آزاد یو ستم گر
ور  بهره یاز همان حقوق خواست یکه م گريد یساز و کوبنده در کشور سرنوشت

 »کيماتپليروابط د« خيدر تار زيناچ یا هياند، حاش آنها بوده یمدع انييشود که اروپا
. سپرد خيخانه تار که بتوان پرونده آن را بست و به فراموش ستين ايتانيو بر رانيا

 چيه یخيآن ازحافظه تار اديبردن بن انياز م یبرا تياز ظواهر مشروط يیجو بهره
 ليچرچ. ستين یبوده است زدودن یدادگريب نيکه آماج ا یداريملت ب
اودرچشم . عمده داشت یمصدق نقش درفروافکندن حکومت ايتانيوقت برريوز نخست

 یبلند دارد ول یگاهياند جا خود سرمست یشکوه امپراتور اديکه هنوزاز یانيسيانگل
 خيگفت تار یاو زمان. استگريد یزياند چ که آماج استعمار بوده یمردم یداور

فقط گريرا د خيتار. سمينو یم دخواهد کرد چون آن را خو یداور کيدرباره من ن
 یخيپژوهانه تار قتيحق یجستجوگر. سندينو یاو نم شگرانيوستا ليرچمانندگان چ

به هفتادسال  کيمصدق پس ازنزد. پرده برداشته است ليمانند چرچ یازچهره کسان
استعمارواستبداد  وغياز يیو ماندال نماد رها یمانند گاند یهمچنان درکنارکسان

چندان  نه ريوز ه نخستک ل،يچرچ .است نيامروز خواهانه یآزاد یها ارزش ینادوم
مضحک از او، سرفراز است، در چشم  ديو تقل ،یرويبه پ ايتانيفرهمند امروز بر

 دنديهمه د. کرده است بزک یو نژادپرست یمردم آزاده نماد سلطه و خشونت استعمار
  )١(».بود یآماج خشم توفنده مخالفان نژادپرست   ً را  ياو اخ یها چگونه مجسمه

 
 »  فخرالدين عظيمی«
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وارد  یجاسوسان آلمان ضور        ٔ  به بهانه  ح نيارتش متفق ١٣٢٠ وريشهر ٣در روز  «
از جنوب  يیايتانيبر یروهاياز شمال و شرق و ن یشورو یروهاين. شد رانيخاک ا

سر راه را اشغال کردند و  یحمله کردند و شهرها رانيو هوا به ا نيو غرب، از زم
رژيم مستبد  ديکتاتوری . شد یمتالش به سرعت رانيارتش ا. به سمت تهران آمدند

  انتخابات مجلس  دورهپس از فرو پاشی استبداد رضاخانی . رضاخانی سقوط کرد
چهاردهم شورای ملی زير نظر نيروهای اشغالگر انگليس و روسيه شوروی انجام 

دوم گذشته بود  یازجنگ جهان ميآغاز به کار کرد که دو سال و ن یمجلس زمان . شد
 الن،يگ ،یوغرب یشرق جانيآذربا یها استان « .بود نيمتفق یاشغال قواوکشورتحت 

 سيجنوب وغرب کشوردراشغال انگل ،یمازندران، خراسان، سمناندراشغال شورو
اعضای  نفراز ٨و یادوارقبل) انگلوفيل( سرسپرده به انگليس ندگانياکثرنماوبود،

گوی منافع حزب توده تمايل به روسيه شوروی درمجلس حضورداشتند وسخن
اول تهران  ندهيدکترمصدق نما ،درچنين اوضاعی .دوکشوراشغالگردرمجلس بودند

ازطرف نيروهای ملی دردفاع ازحقوق ومنافع ملی به پاسخگويی   گینديبه نما
  . طرفداران امتياز به بيگانگان در آمد

)  ١٩٣٣(  ١٣١٢اولين کسی که ازحقوق ملت ايران برضد قرار داد دارسی 
نطق مشروحی درمجلس ١٣٢٣رد دکتر مصدق بود که، درهفتم آبانماه اعتراض ک

ر ايراد کرده بود د )٢(چهاردهم درپاسخ کافتارادزه معاون وزارت خارجه شوروی 
اين دوره از مجلس دکتر دمحم مصدق که به عنوان نماينده اول انتخاب شده بود، طرح 

در موقعی که کشور به اشغال ها  رد هر گونه اعطای امتياز به خارجی موازنه منفی و
  .را تهيه و آن را به تصويب نمايندگان مجلس رساندنيروهای متفقين در آمده بود 

  :شده به اين شرح است طرح تصويب    
  !!مجلس شورای ملی 

از نظر حفظ مصالح مملکت امضاء کنندگان طرح قانونی ذيل را تقديم و تصويب      
  .ائيمآنرا با دو فوريت درخواست می نم

ها و يا  هيچ نخست وزير و وزير و از اشخاصی که کفالت از مقام آن - ماده اول     
توانند راجع به امتياز نفت با هيچيک از نمايندگان رسمی و غير  معاونت می کنند نمی
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ل مجاوروغيرمجاور و يا نمايندگان شرکت های نفت و هر کس غير از  َ                                                             رسمی د و  ُ      
  .نی دارد بکند و يا اينکه قراردادی امضاء نمايدها مذاکراتی که اثر قانو اين
توانند برای فروش نفت و طرزی که  نخست وزير و وزيران می –ماده دوم      

کند مذاکره نمايند و از جريان  دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره می
  .مذاکرات بايد مجلس شورای ملی را مستحضر نمايند

فين از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال متخل - ماده سوم     
  . دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد

تعقيب متخلفين از طرف دادستان و ديوان کشور محتاج به اين نيست  - ماده چهارم     
ها را تعقيب نموده باشد و اجازه دهد دادستان مزبور وظيفه  که مجلس شورای ملی آن

و  ١٦متخلفين از اين قوانين را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب  دار است که
  ) ٣(.تعقيب نمايد ١٣٠٧تير ماه  ٢٠

  
مهر حاضر شد و با سخنان خود،  ٢۴/ اکتبر  ١۵مصدق در اجالس به تعويق افتاده 

 یجا«او اظهار داشت که. نمايندگان آسيا و آمريکای التين را تحت را تأثير قرار داد
هندوستان، پاکستان و  یملت ها یبه آرزوها یاست که دول اروپائ یخوشوقت یبس

کنند احترام گذاشته و  یزندگ یو تساو یداشتند با آزاد ليکه م گريو ملل د یاندونز
کشورهاييکه  .ننمود یالزم خوددار یراه  از بذل مساع نيسازمان ملل متحد در ا

برابری کامل برخوردارهستند، برای احقاق حق وورود به جرگۀ مللی که از آزادی و 
  )۴(» .ايران  تنها  خواستار چنين  حقی است...  مبارزه کرده اند

 » نفت ايران - الول  ساتن« 
   

دردفاع ازحقانيت ايران و رد   تيامن یمصدق درشورادکتر یسخنران
 ادعای دولت  انگليس

 
ا جا دارد که بدالئلی که دراين مجلد تمديد قرارداد دارسی را آورده ام ودراينج

دردفاع ازحقانيت ايران و تعديات  تيامن یمصدق درشورادکتر یسخنران«از
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شرکت سابق را در ايران بوسيلۀ عمال خود ومداخله درامورداخلی مملکت وغارت 
  :دراختيارشما خوانندگان قرار دهم» عوايد نفت و ثروت ملی

ای رسيدگی به بر ،١٣٣٠مهرماه  ٢٣شنبه،  درروز سه تيامن یشورا جلسه«   
ابتدا نمايندۀ دولت انگلستان . افتيشد و تا چهار روز ادامه  ليتشکشکايت انگلستان 

سپس دکترمصدق به دفاع . سرگالدوين جب درخواست دولت انگليس را قرائت نمود
ازحقانيت ايران ورد ادعای دولت انگليس پرداخت و طی بيانان مشروحی، تعديات 

لۀ عمال خود و مداخله درامورداخلی مملکت و غارت شرکت سابق را درايران بوسي
عوايد نفت و در نتيجه محروم ساختن مردم  ايران از برخورداری  حداقل زندگی 

آنگاه چگونگی ملی شدن صنعت نفت و پيشنهادهای عادالنه  دولت ايران . برشمرد
را برای رسيدگی  به دعاوی طرفين و بی اعتنايی شرکت به خواستهای مشروع 

 یدادگستر وانيبه د سيانگل اتيشکاو با اشاره  به ) ١٩۵ص(»يران شرح دادا
اما گفت که  ،کرد ديتأک تيبه آن شکا یدگيدر رس وانيد تيصالحعدم وبر یالملل نيب
  .راجع به دو مسئله فروش نفت و غرامت همچنان آماده مذاکره است رانيا

 
متن  یصالح از رو اريا اللهآن ر ینطق خود را به زبان فرانسه شروع کرد وباق او

 یازسو یدگيروزرس نيمصدق هم درآخر یازسخنران یگريبخش د. خواند یسيانگل
  .اردالن قرائت شد

سازمان ملل متحد  تيامن یدکتر مصدق در جلسات شورا یآقا یمتن کامل سخنران 
 :شرح است نيبه ا

 
شورا حاضر  نيامروز من درا ت؛يامن یمحترم شورا یاعضا انيآقا س،يرئ یآقا«

دولت انگلستان به گوش  اساس یب یرا در مقابل ادعاها رانيمردم ا یشده تا صدا
 .شما و مردم جهان برسانم

 یشورا تيکرد درحدود صالح ميکه بعد اقامه خواه یدعوا را به دالئل نيما ا هرچند
مرجع  نيکه سازمان ملل متحد آخر ميمنکرشو ميتوان یاما نم م؛يدان ینم تيامن

 .استياست که مسئول حفظ صلح دن یمقام نيتر یوعال
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بزرگ دور هم  یدرست شده که ملل کوچک با کشورها نيا یبرا تيامن یشورا
 تيو امن ايو در تحت مقررات منشور و به موجب اصول مندرجه صلح دن ننديبنش

را  یهدف عال نيموفق خواهد شد که ا یمؤسسه وقت نيا. نديرا حفظ نما یالملل نيب
کوچک و  یو کشورها ندکه دول بزرگ به مقررات آن احترام بگذار ديمااجرا ن

به  يیاست که دول اروپا یوقت خوش یبس یجا. بزرگ آن را پناهگاه خود بدانند
داشتند با  ليکه م گريو ملل د یهندوستان، پاکستان و اندونز یها ملت یآرزوها

راه از بذل  نيمتحد در ا کنند، احترام گذاشته و سازمان ملل یزندگ یو تساو یآزاد
 .نکرد یالزم خوددار یمساع

 
انتظار  نيجز ا یالملل نيمؤسسه ب کيبزرگ و از  یاز کشورها زين رانيملت ا

خود را به دست آورده و در  یندارد تا آن را کمک کنند تا بتواند استقالل اقتصاد
. کند تيرا تقو شياستقالل خو لهيوس نيو به ا نيخود را تأم یآن رفاه اجتماع هيسا

شورا  نيدر ا باشد، ینم تيامن یوراش تيرا که در صالح یا مسئله یاگر دولت
که به آن  رديبگ ميتصم یاسيو جهات س ليبنا به دال تيامن یمطرح کند و شورا

کشور  کيمداخله  یبرا یا لهيوس تيامن یصورت شورا نيکند، درا یدگيمسئله رس
اعتماد مردم از آن سلب خواهد  بيترت نيا و بهخواهد شد  گريکشور د یدر امور داخل

 .باز خواهد ماند باشد، یکه حفظ صلح جهان م فشياز وظا تيامن یشورا و ديگرد
 

 ونيليم  کشور من صدها یگينقشه جهان را عوض کرد، در همسا یدوم جهان جنگ
و استقالل  یو مستعمرات یاستثمار ميدر رژ یها زندگ پس از قرن اينفر از مردم آس

مجمع  نيو از ا باشد یفقط حقوق خود را خواستار م رانيا. به دست آوردند یآزاد
تنها . اورديبه عمل ن یاقدام رانيانتظار دارد برخالف مصالح ا یالملل نيب یعال

به شمار  رانيمردم ا یکار و غذا برا ديتول یبرا یما نفت است که منبع یثروت مل
به مصرف  رانيصنعت و بهبود وضع مردم ا توسعه یبرا ديدرآمد نفت با. رود یم

نداشته و در  یو ثمر دهيفا چيه رانيمردم ا یمتأسفانه تاکنون درآمد نفت برا. برسد
 .کشور مؤثر واقع نشده است نيصنعت ا شرفتيپ
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 کي لهياز نفت به وس یبردار سال بهره ٥٠گفت که پس از ديمدعا با نياثبات ا یبرا
که از  ميو مجبور ميندار اريدر اخت یکاف یرانياهنوز کارشناسان  یشرکت خارج

ّ   آنکه ش مه یبرا. ميدعوت کن یکارشناسان خارج  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
 اتيآن هم بابت مال رهيل ونيليم  داده شده و هشت رانيآن به ا رهيل ونيليم ٩فقط که 

که در  یاضافه کنم مردم ديبا نجايدرا. داده شده است ليتحو سيانگل یدار به خزانه
با فقر و  کنند، یم ینفت جهان زندگ خانه هيتصف نيتر معروف گاهيجا یعني بادانآ

 زين یزندگ هياول اتيازضرور یهستند وحت انبيگر به دست حدوحساب یب یشانيپر
 انيمانند گذشته درآمد نفت ما را خارج زين ندهياگر بنا باشد که درآ. باشند یمحروم م

 ،یآغاجار مان،يمسجدسل زيخ نفت یدراراض یرانيا نببرند، اگر قرارباشدکه کارگرا
 یخارج انيمارچبه سر برند و استث طيشرا نيآبادان در بدتر خانه هيکرمانشاه و تصف

تا ابداآلباد در فقر و  رانيهمچنان عمال همه درآمد نفت را تصاحب کنند، مردم ا
نفت در  شدن ینفع مل هب رانيبود که پارلمان ا ها ليدل نيبه هم. خواهند ماند یشانيپر

کشور  نيا ینظر قاطبه اهال رانيداد و در واقع نظر پارلمان ا یسراسر کشور رأ
با نظر تمام مردم  خواهد یم تيامن یبه شورا تيبا شکا سيت انگلبود که اکنون دول

 هيکامل کل یبانياست، مورد پشت انيدر جر رانيکه در ا یجنبش. مخالفت کند رانيا
 نيمصمم است از ا رانيملت ا. کامل دارند يیاست که به حقوق خود آشنا یافراد ملت
افراد  یباالبردن سطح زندگ یبرا رود، یآن به شمار م یمل راثيکه م یاتيمنبع ح

 .خود و حفظ صلح جهان استفاده کند
 هيکه کل کند یحکم م باشد یکه درآن مندرج م یملل متحد و اصول مقدس منشور

دراز  رانيا یدست کمک به سو یروز نيعضو سازمان ملل متحد درچن یکشورها
جلب  قتيحق نيرا به ا تيامن یمحترم شورا ینظر اعضا خواهم یم نجايدرا. کنند

با توسل به  قاصدشم ساختن یدولت بزرگ درعمل کي شيکنم که ترس وتشو
که سازمان ملل متحد در حفظ صلح و  دهد ینشان م یخوب به یجنگ یچترباز و کشت

 .انجام داده است یخوب خود را به فهيجهان وظ تيامن
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ه صنعت نفت ما صلح را به خطر انداخت شدن یاست که مل نيمنظورانگلستان ااگر
 نکهيعنوان ا کرده به یرا مل عيهمه صنا نيکه ا سيکه چرا دولت انگل ستيمعلوم ن

 نيا. دعوت نشده تيامن یصلح را متزلزل کرده است به شورا هياساس و پا
 .است شيوم گرگ یدعوا هيموضوع کامال شب

 
کرده با توسل  یکه متوجه صلح باشد، ازاقدامات انگلستان که سع ینوع خطر هر

برمنابع خود باز دارد  تيما را از استفاده از حق حاکم ،یعلن يیمات زورگوبه اقدا
 یبه عمل آورده و چترباز به نواح یا انگلستان اقدامات جابرانه. خواهد شد یناش

 رانيساحل ا یها آب یکيرا در نزد ینگاعزام داشته و ناوگان ج رانيمجاور ا
ممکن  رانيدر ا روين کردن ادهير پب ريدا سيدولت انگل داتيتهد. متمرکز نموده است

 سيرا برافروزد و دولت انگل یگريد یداشته و آتش جنگ جهان یبود عواقب مهلک
مستقر  مزيدر رودخانه ت یجنگ یها یکشت رانيا. شد یعواقب م نيمسئول ا يیتنها به

. داشته باشد یمناسبات دوست هيمشتاق است که با روس رانيا. است نکرده
را از دست تزارها گرفتند  هيحکومت روس یپس از جنگ اول جهانکه  ها ستيکمون

اندازه  نياند حال آنکه انگلستان به ا کرده ميخود را لغو و تسل یخارج ازاتيامت هيکل
 .سخاوتمند نبوده است

 
 سيو انگل رانيا نيدولت نيکند، ب تيشکا تيامن یبه شورا سيدولت انگل نکهياز ا قبل

آن مذاکرات دولت  انيصورت گرفت که در جر یمذاکراتشرکت سابق  یندگيبه نما
 زانيم مياز خود نشان داد و در مورد تقو تين درجه حسن یمتبوعه من منتها

از طرف  یو عمل حيصح یشنهادهايپ سيفروش نفت به انگل بيخسارات و ترت
دوستانه خود  هيرو از نياالسف معلوم شد که ا داده شد و مع سيبه دولت انگل رانيا
موکدا تکرار کنم که دولت من  گريبار د خواهم یمن م. حاصل نخواهد شد یا دهياف

نفت نشان دهد،  هيبه حل قض یقيحق ليتما سيانگل نکهيحاضر است به محض ا
 .که قبال ذکر شد شروع کند یرا در دو مورد ميمذاکرات مستق
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به روز بدتر ما روز  یوضع اقتصاد ميروا دار یرينفت تأخ یبردار ما در بهره اگر

که موجب  يیها هيتوص شنهادياز پ تيامن یکه شورا ميما انتظار دار. خواهد شد
خواهد کرد و به ما اجازه خواهد داد تا  یبشود، خوددار فمانيوظا یدر اجرا ريتأخ

  )۵(.»ميخاتمه ده رانيو به فالکت ملت ا ميالبال مشغول عمل شو فارغ
  
رويدادهای  نهضت ملی و مصدق،«   ّ   جلد هایازسری مهفدهمين جلد! خواننده گرامی  

  .، پيش روی شما است»تاريخ معاصرايران
که  دردو جلد پانزدهم و شانزدهم ، تاريخ  پيدايش نفت ايران و  » نفت« موضوع 

جهان،عطای امتيازنفت به دارسی ، کارنامۀ تيمورتاش، چگونه لغو قرارداد دارسی 
ين جلد تمديد ننگين قرارداد دارسی و مورد بررسی قرار دادم ، درادامه  آن، درا

قرارداد پيمان سعدآباد ، مناسبات و روابط ايران و روسيه شوروی را درزمان 
  رضاخان آورده شده است،  ازجمله،

  
  

    )١٩٣٣ (١٣١٢ دارسی  قرارداد تمديد و  لغاء ا 
  

  :غالمرضا نجاتی مورخ  تاريخ نهضت ملی ايران  می نويسد

ی ومضار حکومت فردی بود که مانع گرديد افراد مطلع و وجود رژيم ديکتاتور«
وطن دوست، در محيطی آرام، آزادانه و دور از جنجال، نظريات خود را در باره 
عواقب و نتايج لغو يکطرفه قرارداد دارسی و دستور امضای قرار جديد ازطرف 

ز سوی ا. شاه، که طبق قانون اساسی کشور، يک مقام غير مسئول بود، ابراز کنند
در مجلسی به تصويب رسيد که نمايندگان با خصوصيات  ١٩٣٣قرار داد  ،ديگر

رژيم ديکتاتوری انتصاب شده بودند و نماينده منتخب مردم نبودند تا هنگام طرح 
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همچنين اعضای هيئت نمايندگی ايران در . قرارداد در مجلس آزادانه اظهار نظر کنند
و دولت انگلستان فاقد چنان شخصيت و مذاکرات خود با نمايندگان شرکت نفت 

جرئت و شهامتی  بودند که با صراحت نظريات وعقايد خود را در باره نفع و ضرر 
قرارداد اظهار کنند و يا با کناره گيری از شغل و مسئوليتی که بعهده داشتند، آلت 

  ) ٦(».فعل نشوند و دانسته و ندانسته به مملکت خود خيانت نکنند

 

، گذشته از مضار مالی و اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و ١٩٣٣ل قرار داد سا 
نفوذ ويرانگرانه شرکت نفت و . سياسی نيز نتايج بسيار زيان بخشی به بار آورد

شرکت نفت مرکز و ستاد . اينتليجنت سرويس  انگلستان روی مملکت سايه افکند
کشور شد و  زد و بندها، توطئه گريها وعامل ترويج فساد و خيانت درهمه شئون

درحقيقت شرکت نفت، دولت و قدرتی . عوامل آن درهمۀ ارکان مملکت نفوذ داشتند
در داخل دولت ايران بود، تا جائی که مردم ايران، هر نوع تغيير و تحولی در کشور 

بيهوده نبود که مرحوم دکتر مصدق، هنگام . را از طرف انگليسی ها می دانستند
وجود : و مخالفت با قرارداد الحاقی گفت ١٩٣٣ال بحث در باره مضار قرار داد س

   )  ٧(  ».شرکت نفت در اين مملکت حيات ملی و استقالل کشور را بر باد ميدهد

  

ديپلماسی انگليس برای اين که نيات خود را به «: دکتر مصدق در  دادگاه  الهه گفت
ت نمود، صورت ديگری عملی سازد، رژيم ديکتاتوری را که بيست سال از آن حماي

منظور اقتصادی سياست انگليس از تمهيد اين وسايل اين بود که . بر سر کار آورد
به اين ترتيب، آن چه که می بايست . نحصار نفت کشور ما را تصاحب نمايدااب

. موجب ثروت ملی ما بشود، منشاء بليات گوناگون و مصائب طاقت فرسای ما گرديد
يعنی عالوه بر اين . امتياز عملی می گرديداين سلطه به وسيله  يک کمپانی صاحب 

که نفت ما را به سوی انگلستان می کشاند، به ضرر ايران فوايد کثيرمالی عايد 
  )  ٨(»  .انگلستان می ساخت
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شرکت نفت انگليس و ايران تجسم و « : الول ساتن، نويسنده انگليسی می نويسد
بزرگترين منابع ثروت ايران اين مؤسسه يکی از . خالصه ای ازدخالت بيگانگان بود

را دراختيار داشت و از آن بهره برداری می کرد و در ازای ميليونها که از کشور 
می برد، مبلغ ناچيزی به دولت می داد و با چنان استقاللی  رفتار  می کرد که دولت 

درطرز  . ايران از هيچ رئيس ايل و قبيله ای هر قدرهم مقتدربود تحمل نمی نمود
با ايرانيان از عالی و دانی چنان نخوتی  نشان می داد که برای  نژادی که بيش رفتار 

ازهر وقت به عظمت گذشتۀ خود فخر می کرد و به آيندۀ درخشان خود اعتماد داشت 
  ) ٩. (قابل تحمل نبود

ها اجازه داده شده بود در  بهمين جهت  در ايام ديكتاتوري رضاخان حتي به انگليسي
شور و افرادي كه بايد به مجلس شوراي ملي راه يابند دخالت مستقيم تعيين مقامات ك

براي نمونه، تلگرافچي مخصوص رضاخان در خاطرات خود معترف است . نمايند
آمدند  ها بيرون مي كه سفارت انگليس در تهران فهرست كساني را كه بايد از صندوق

ت، باالخره چيزي هرچه خواستم بفهمم كه علت اين تغيير چيس«: كرد تأييد مي
فقط در بين گفتگو اين طور اظهار داشت كه گويا مقامات خارجي با انتخاب . نفهميدم

   )١٠(» شدن من مخالف هستند و البته مقصودش انگليسها بود

مصدق نيز در مورد دخالت مستقيم سلطه خارجی در تعيين نمايندگان مجلس  دكتر 
مجلس، همان مجلس كه در زمان  كدام«: گويد در دوران حكومت پهلوي اول مي

بازهمان . تسلط شاه فقيد هيچ وكيلي به مجلس نرفت مگر با تصويب سفارت انگليس
   ) ١١.(»يك اكثريت متكي به سياست بيگانه انتخاب نمود مجلس كه رئيس آن را

  
دارسی که  ١٩٣٣بله قربان گوی قرارداد ننگين مجلس نمايندگان فرمايشی 
ان ملت نبودند و رضا خان برای اينکه آنها را تحت کنترل و هيچکدام آنها نمايندگ

               ً                                                       ترس نگهدارد قبال  مصونيت پارلمانی شان را لغو نمود،  با سر سپردگی و ترس  
» طويله«        ً          که  قبال   مجلس را  پس از آن رضاخان. قرارداد را به تصويب رساندند
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بحثي در محافل دولتي و   دستور داد ديگر نه از نفت و نه از قرارداد هيچ گفته بود، 
هاي بعدي مجلس نيز  در مطبوعات منعكس نشود و در دوره غيردولتي به ميان نيايد،

ها براي  ، انگليسي به موجب اين قرارداد استعماري. مورد بحث نمايندگان قرار نگيرد
كردند و مبلغي هم از منافع خالص  شلينگ به ايران پرداخت مي ٤هرتن نفت 

كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنها از پرداخت . دادند ايران مي صاحبان سهام به
هرگونه ماليات و عوارض معاف بود بلكه هيچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت 

در نتيجه دولت ايران كه مالك نفت و سهيم .  دانست مي»  سري«داد و آن را  ارايه نمي
شركاي غارتگر انگليسي خود را  دردرآمد كمپاني بود، چشم بسته ناگزير بود حرف

اي كاركنان و كارگران  اين كمپاني هيچگاه قدمي درجهت آموزش حرفه. بپذيرد
 وهمين نمايندگان فرمايشی احسنت گووبله قربان گو همانطور». داشت ايراني برنمي

بطور آشکار نشان می ١٣١٢که درگزارش مجلس روز يکشنبه هفتم خرداد ماه  
با عجله وشتابان قرارداد را برضد حقوق ملی ايران به  دهد، با خفت وخواری

تصويب می رسانند ودراين مجلس فرمايشی وکذائی، دادگر، رئيس مجلس می 
   :گويد

و اکثرنمايندگان بر می خاستند . موافقت دارند قيام فرمايند... آقايانی که با ماده   « 
قرارداد استعماری بنمايند  ورئيس تصويب می کرد، بدون اينکه آنها اعتراضی به اين 

کمپانی  را برای مدت سی سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه « که 
» مالياتی که به نفع دولت وادارات محلی فعال برقرار و يا در آتيه وضع ميشود معاف 

آن قرار داد دارسی  را برای مدتی که ابتدای آن از تاريخ اجراء و انتهای « و . نمودند
ومدت آنرا  تا تاريخ . خواهد بود بکمپانی اعطاء کردند ١٩٩٣دسامبر  ٣١در تاريخ 

 )١٢(.به تصويب رساندند»  ١٩٩٣دسامبر  ٣١

  

 

 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

 

  دارسی  قرارداد تمديد و الغاء از زاده تقی حسن  روايت
  

و  اطرافيان رفتارش باخان روش درباره رضا شخاطراتدرزاده  حسن تقي سيد
  : خفت بار قرار داددارسی  اينگونه شرح می دهدچگونگی   تمديد  

 
   بخاری در امتيازنامه انداختن

 

روزي كه رضاشاه امتيازنامه نفت را به هم زد مرحوم فروغي كه وزير خارجه  آن
تيمورتاش هر وقت رضاشاه . آنجا خيلي با او گرم گرفته بودند. بود رفته بود تركيه

. لي، آقاي وزير امور خارجه هم بيايدگفت ب كرد مي صحبت امتياز نفت را مي
را به هم بزند گفت به من  قراردادآن روز كه خواست . آمد رضاشاه هم خوشش نمي

وزير خارجه داخل چه آدمي است؟ من اگر تصميم ! گويند وزير خارجه بيايد مي
 .بگيرم تمام است

قدري . بود ازآن حركت كه امتيازنامه را انداخت توي بخاري، فروغي را خواسته قبل
كنم و به شما  آيم به هيات وزرا واشتلم مي با او صحبت كرده و گفته بود من امروز مي

از من اين مالحظه را  - يعني به من - گفته بود به فالني هم بگوييد. هم شايد بد بگويم
زد كه اينها تاخير كردند در اين كار، من جواب  دانست اگر حرف تندي مي مي. داشت

رفته دوباره او را صدا كرده و گفته بود به  مرحوم فروغي از پيشش مي وقتي .دهم مي
گويند وزيرخارجه بيايد،  گفت كه به من مي. آمد همين بازي تئاتر راكرد.فالني هم بگو

. لرزيد وزيرخارجه داخل چه آدمي است؟ وقتي كه رفت بدبخت تيمورتاش بدنش مي
اين تغير و اوقات تلخي كه شد به من . تيمورتاش گفت كه آقايان تشويشي نداشته باشيد

خواست به  درصورتي كه به من ظاهر بود و مي). يعني من(بود وبه فالن كس
تيمورتاش . شود تر از آن نمي ظلم بزرگي درحق اوشد، ظلمي كه بزرگ. اوحالي كند

گفته بود كه . براي هيچ كس به يقين معلوم نشد كه خواب ديد يا چه شد. بود رتقصي بي
عمده مطلب اين بود كه شاه ازهر كسي كه  .انش پيدا شد، ولي هيچ معلوم نشدچمد
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. به خاطر پسرش. خواست از ميان بردارد تمام را مي. كرد جربزه داشت، وحشت مي
. رفت معلوم نبود چون اگر از بين مي. شايد فكرش هم درست بود. پسرش كوچك بود

كرد كه  احتياط مي. توانست بكند آدم كوچكي در مقابل شخصي مثل تيمورتاش چه مي
  .اي نباشند كه مزاحم جانشينش بشوند بعد از خودش اشخاص با جربزه

 
  تيمورتاش درباره دستور

 
كه به مرحوم تيمورتاش ظنين شده بود، درهمان وقت كه حبس بود، قصدش  رضاشاه

را او اين كارها . اين بود به تدريج او را در غياب داور محاكمه بكنند و از بين ببرند
اين متين دفتري كه االن در مجلس سنا است آن وقت معاون داور  .كرد طور مي

وزرا رضاشاه به او گفت آن كار چطور  ياتيك روز كه آمد به ه. بود) وزير عدليه(
چيدند، يك روز ديگر گفت  بردند محكمه، همه را مقدمه مي مي. شد، اين را طول نده

وقتي كه داور از سفرآمد  .آيد آيد رودربايستي درمي ميآن رفيقش كه . اين را تمام كن
عاقل و  خيلياو آدم . و پيش رضاشاه آمد مثل اينكه اميد داشت يك طوري كمك برساند

رضاشاه بهش گفت ديدي . رسيد كه كينه شاه تا چه حد است اوعقلش نمي. مدبري بود
يك طوري نوشته  اين رفيقت چطوردرآمد؟ گفت روزنامه تايمز را نخواندي؟ تايمز

ها  داور گفت ازكجا كه عمدا اين كار را انگليسي .بود مثل مدافعه از تيمورتاش
هايت را باز كن  نگاهي بهش كرد و گفت اين گوش. رسداند كه به او صدمه ب نكرده

  .كنم واال معدومت مي
  

 »مدومع« كالم تكيه و رضاشاه
  

الدوله قشقايي  اجع به صولتهمين را به من ر. داشت» معدوم«تكيه كالم  رضاشاه
سردار عشاير وكيلي . گرفتند آن وقت امالك روساي اياالت را به نفع دولت مي. گفت

يك دفعه هم . رفت آمد و مي اودر وزارت ماليه پيش من مي. داشت امير مفخم بختياري
پهلوي من نشست و گفت جان مرا در بياورند  آمد. او آدم خيلي تندي بود. خودش آمد
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ترسم آخر اسباب زحمتت  گفت آقاي سردار راهي ندارد؟ مي. دهم مالكم را نميمن ا
بعد از اينكه خودش و پسرش را گرفتند زن او كه خيلي عاقل است آمد پيش . بشوند

 خواهم من مي. گفت خواهش دارم دستور بفرماييد اين امالك را از من بگيرند. من
ذي نوشت به من كه خيلي خوب الدوله ازحبس كاغ صولت. پسرم نجات پيدا كند

ورز است فرستادم  دانستم رضاشاه خيلي كينه چون مي. حاضرم كه همه امالكم رابدهم
عصر كه به هيات وزرا آمد به من گفت آن آدمي را كه به شما كاغذ  .دفتر مخصوص

اگرچه اينها اصالح شدني . ملكش را بدهد يدنصيحت كن. نوشته دلداري و تسلي بدهيد
كرديم كشته شد، ولي امير مفخم آمد  ما خيال مي! بشوند» معدوم«اينها بايد نيستند، 

پسرش . تراش زهار خود را تراشيد و مسموم و تلف شد پيش من گفت او با تيغه خود
 .ناصر قشقايي هم گفت پدر مرا نكشتند با تيغ خود را تراشيد و مسموم شد

  .كنم  معدومت ميهايت را باز كن واال داور هم گفته بود اين گوش به
 

  شاه از ترس
 

حاال هم همان (ترسيدند  اينكه ميزاني به دست آيندگان بيايد كه چطور ازشاه مي براي
داور كه پيش تيمورتاش از غالم هم باالتر بود ): طور است البته به آن شدت نيست

ديد خودش هم در خطر است، رفت و . خيلي هم دلش شور زد، ولي راهي نداشت
با آن هوش خداداد اشتباه بكنند  حضرتوقتي اعلي. حق با اعليحضرت استگفت بلي 

 .اين طور بوده است. ايم ما هم اشتباه كرده
  .دانستيم هم تا اين حد وارد نبوديم و نمي ما
 

  تيمورتاش درباره مطلب دنباله
 

آمديم  ازپيش رضاشاه كه بيرون مي. نشست اي مي كه معزولش كرده بودند درخانه اول
فروغي گفتم يك ديدني ازتيمورتاش بكنيم، به من گفت من هم دستم روي دلم هست، به 

حبسش كردند، . سختگيري زياد شد. ظن شاه شديد بود سوء. شود يا نه دانم مي اما نمي
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از بابت ترياك پول گرفته، ولي همه اينها مقدمه براي  هاتهامش اين بود ك.بعد محاكمه
به . زد دائما حرف مي. ت به تيمورتاش مثل مرض بودظن شاه نسب سوء .اعدام او بود

به من هم هميشه . داد دلش مي به فروغي دل. گفت آورد مي پيشخدمت هم كه چايي مي
عايد ما شده بود  فتيك روز در مساله طال كه از شركت ن.دادم گفت من جواب نمي مي

ود اين راهم شرف ب گفت اگر آن بي. به مناسبت مطلب باز يادي از تيمورتاش كرد
. جواب ندادم .شود شرف مي شود آدم اينقدر بي گفت چطور مي. نوشت پاي خودش مي

 گوييد؟  به من گفت شما چه مي. اش سر آمد حوصله
همه . شده روس بود تيمورتاش تربيت .هرچه بود ازاول همين طوربود ديگر گفتم

. داد سرعت انجام مياو هم اين كارها را با . كرد كارهاي خارجي را به او رجوع مي
خواهد پسر  كسي به من گفت گفته بود تيمورتاش مي .گناهي نداشت. نامردي كردند

داني  رضاشاه خودش به او گفته بود نمي تيكي از دوستان من گف. مرا ازميان ببرد
. او غافلگير شد. ولي ما ازاين نيت او آثاري نديديم. اين پدرسوخته چه خياالتي دارد

 .كرد خطور كرده بود كه چنين روزي در انتظار اوست تدبيري مي اگر به خاطرش
. يك روز ديدم نقشه جغرافيا پيش او هست. براي اين پسر هم دلش كباب بود رضاشاه

 . گفت اين را پسر من در سوئيس كشيده است
  

 انگليس نفت كمپاني عليه
  

گوزلوكه آدم خان قرا يك روزيحيي. ها ميانه خوبي نداشت مآب با فرنگي رضاخان
خيلي نجيب وخوب بود و وزارت معارف را داشت به تيمورتاش گفت شاه به ما با 

 . قيافه عبوس نگاه كرد
اعتمادالدوله ميلي به وزارت معارف . آيد ها بدش مي مآب گفت كه از فرنگي تيمورتاش

فهميد اعتمادالدوله يك روز به هيات دولت  رضاشاه هم مي. نداشت، ناچارمانده بود
آمد نشست كاغذها را . نيامد و او يكي دو دفعه پرسيد كجاست؟ گفتند كسالت دارد

قراگوزلو به مخبرالسلطنه مطابق تعارف  ذيباالي يك كاغ. همين طوري برداشت
بعد ! سرش را تكان داد و گفت حضرت اشرف. »حضرت اشرف«معمول نوشته بود
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دواني در  فردايش اسب .اين ديگر نعمت خدايي بود. گفت چطوراست معافش بكنيم
صبح فرداي آن در . كردم من زياد به تملقات عمل نمي. من نرفتم. جالليه داشتند

گفت ديروز شاه به من گفت فكر يك . ديدم مخبرالسلطنه آمد منزل ما. مدروس بود
  .صبح بود آمد مشورت بكند. وزير معارف هم بكنيد و با فالني هم مشورت بكنيد

  
 معارف وزارت

 
گفت آرزويش اين . ز وقتي كه شاه شد يك وقت خواست مرا وزير معارف بكندا پيش

بعد گفتم نه من . كنم كنم، فكر مي گفتم گمان نمي. است كه وزارت معارف را قبول بكنم
او . تيمورتاش به اين فكر افتاد كه قراگوزلو بشود. رفت تدين را انتخاب كرد. كنم نمي

گفت خيلي خب من فردا . گفتم بايد فكري بكنم. كندكه رفت خواست با من مشورت ب
ديدم خودش معين كرد و گفت . بعد كه ديدمش گفت از آنجا رفتم پيش شاه. آيم صبح مي

گفت او را ) نوشته مثل اينكه او باطنا راپرت مي(دكتر احمدخان رييس معارف تبريز 
يم از لندن قد ازمن او را . چندي هم وزير معارف شد. كفيل بكنند نه اينكه وزير

يك روز كه در هيات وزيران بود به معاون رياست وزرا گفت تدين را راه .شناختم مي
قصدم اين است هر كه را كه از خودش دم . شناسم ها را مي گفت من اين آدم. ندهند

  ضرري كه نمي. آيد آورم تا ببينم چه ازدستش برمي زند چند روزي سركارمي مي
اين تدين  .ها ارتباط دارند دانم اين تدين و رهنما با انگليسي ميبود  هگفت. توانند برسانند

از . وقتي هم سنا منعقد شد با من مدعي شد. آدم تندي بود و خيلي افاده و تكبر داشت
  .روز اول گفت مطابق نظامنامه بايد اين طور بشود

  
 انگليس دولت شكايت

  
. در واليات چراغان كردندهرچه زورداشت داد به اينكه بر ضد كمپاني نفت  رضاشاه

هر وقت او . ها را بكنند تلگراف زدند و فرياد برضد كمپاني بلند شد كه ريشه انگليسي
درباره جمهوريت  .آمد كه آن كار انجام شود خواست دروديواربه صدادرمي چيزي مي
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از تمام واليات بلند شد، تا آنكه آن را مسكوت  رافاتطور سروصدا و تلگ هم همين
كه ) بابا شمل(اي اي پدر مهندس رضا گنجه حاجي ميرزا علينقي گنجه. دگذاردن

گفت اين تنها موردي بود كه مردم قيام كردند و  اي بود به شوخي مي شخص خوشمزه
آخر منتهي شد به اينكه دولت انگليس به وكالت از كمپاني  .وقتي نشد خوشحال شدند

گفت يك  كسي نمي. ريبي بودچيز غ. نفت از دست ايران به جامعه ملل عارض شد
چون دولت انگليس شريك بود و . به شما چه مربوط است. كمپاني امتياز گرفته است

. قسمت مهمي از سهام مال او بود، گويا صدي هفتاد يا اينطورها. شريك عمده هم بود
حق امتياز داشت كه هر حرف بزند . نصفش را خريد نيوقتي اين كار را كرد از كمپا

در آنجا . جلسه منعقد شد. مدعي شد كه دولت ايران به ما تجاوز كرده است. قبول بود
وقتي تيمورتاش  .مرحوم عالو داوراز طرف ايران براي مدافعه رفتند و مدافعه كردند

اول شاه در . ژنو رفت هرا توقيف كردند داور با آقاي عال براي دعواي امتياز نفت ب
آخر جلسه رايش . ا شد من و عال برويمبن. برود) من(هيات وزرا گفت فالن كس

 . آنها رفتند. عوض شد كه داور برود
 

 شد تمديد سال شصت قرارداد ناگهان
  

اند،  گفته بودند كه اينها فالن قدر حق ما را نداده. زياد شد از طرف ايران مباحثات
ظاهرا . مثال فالن ميليون و دويست و چهل و چند هزار ليره و فالن شيلينگ و نيم

وزير خارجه انگليس درجواب گفته بود كه دراينجا حتي شيلينگ را هم حساب 
كه انسان حساب دقيق بكند؟ آخر وزير امور  ستداور گفته بود مگر گناه ا. اند كرده

او هم . معين كرد كه رسيدگي بكند» راپورتر«خارجه چكسلواكي بنش را جامعه ملل 
طابق منظور و حقانيت ما امتياز آخر برگشت و گفت كه دولت ايران گفته اگر م

و  دندكار را از آنجا چسبان. دهيم ها امتياز جديد مي خواهند حاضريم و به همين مي
در اغلب مجادالت و دعواها و غيره آخر قرار . گفتند اينها بروند مذاكره مستقيم بكنند

ن طور ها هم در جريان آذربايجان همي با روس. گذارند كه مذاكرات مستقيم باشد مي
پس قرار شد آنها بيايند به طهران ببينند بلكه . شد و به مذاكرات مستقيم متوسل شديم
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امتياز تازه داده بشود و ازآن امتياز كه از ميان رفت چشم بپوشند و طرفين بحث بكنند 
 .براي امتياز جديد

يت خوب شوراي امن. آنها اين مطلب را قبول نداشتند كه امتياز از ميان رفته است البته
گفتند آن امتياز پابرجاست،  مي. آنها زرنگي كردند و همين مطلب را عنوان كردند

اگر موافق منظور ما شد آن وقت از آن امتياز قديمي . كنيم ولي خوب صحبت مي
  .پوشيم چشم مي

  فريزر و كدمن
 

معاونش فريزر بود . كمپاني به نام كدمن كه بعدها لرد كدمن شد آمد به طهران رييس
تا اين اواخر هم . او هم آخرش لرد شد. ه بعد از كدمن جانشين او و رييس كمپاني شدك

 قبل از آن. همه اتفاقات بعدي از وي ناشي شد. او خيلي آدم سختي بود. رييس بود
هاي جزاير خليج  كه اين امتياز كهنه مثل عهدنامه گفتم در لندن بودم به او مي) وقتي(

ماند، باالخره باطل  تا قيامت كه نمي. ش بسته شدهماند كه صد سال پي فارس مي
گفت نه، يك حرف اين امتيازنامه را اين . ها بكنيد شما بياييد بعضي مساعدت. شود مي

تصادف اين بود كه من وزير ماليه . او هم آمد طهران. كنم طرف و آن طرف نمي
بر همين طور  بنا هم. رضاشاه اول ميلش اين بود كه من به جامعه ملل بروم. بودم
گفت فالن كس وجودش اينجا الزم . اش عوض شد در آخر هيات وزرا عقيده. شد

  .است داور برود
 

  طهران مذاكرات
 

كه آمدند، در همين عمارت بانك ملي كه االن هست چند اطاق معين كردند تا ما  اينها
از . ه شدممن كه به كلي خست. ما خيلي بحث كرديم. هر روز آنجا بنشينيم و بحث بكنيم

قريب يك ماه چهل روز هر . شد صبح تا چند ساعت از شب گذشته دائما بحث مي
 .روز بحث كرديم
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گفتند در  مي. يك كسي آورده بودند كه وكيل دعاوي و خيلي آدم زبردستي بود اينها
اصلش روسي بود ولي كمپاني نفت همه كارش را به او رجوع . اروپا مثل ندارد

زبان فرانسه و . دانست هاي ممالك را مي همه زبان. بود خيلي زبردست. كرد مي
و عالء و من به انگليسي  فروغياز ميان ما مرحوم  .دانست انگليسي و روسي مي

او انگليسي . كرديم براي داور هم ترجمه مي. زدم بيشتر من حرف مي. زديم حرف مي
شاه گفته بود كه داور به رضا. آخر تقريبا در بعضي مطالب نزديك شديم. دانست نمي

 . خيلي خودكشي كرده است) من(فالني 
موافقت . آخرش به يك جايي رسيد كه در اغلب شرايط ما نزديك به هم شديم مذاكرات

ولي در ميزان آنچه بايد بدهند به ايران، حداقل آنها هفتصدوپنجاه هزار . حاصل كرديم
روي آن موافقت . ره حداقلگفتيم يك ميليون و دويست هزار لي گفتند و ما مي ليره مي
يكي هم . باالخره درست شد. شد ماند و درست نمي باقياختالف در اينجا . نشده بود

آنها از اين بابت . روي ماليات بود كه در امتياز نوشته شده بود از ماليات معاف است
هزار  باالخره گويا تقريبا به دويست و بيست. حاضر نبودندحتي يك قدم كوچك بردارند

در طهران، در جلسه  »كج«يره راضي كردم و اين وقتي بود كه نماينده كمپاني ل
گفت شما گول . وقتي فريزربه او گفت، اوخيلي اوقاتش تلخ شد. حضور نداشت

ولي گفت حرفي . فريزرپريشان شد. خورديد پنجاه هزار ليره هم ازاين بابت زياد بود
 .شود پس بگيرم ام، ديگر نمي است زده

پيشنهاد . دهيد، ما كه اين همه گذشت كرديم ار گفت عوضش به ما چه ميآخر ك در
امتياز اول . بود ١٩٣٠ها درحدود  اين صحبت. كردند كه مدت امتياززياد بشود

تمام  ١٩٦١يا  ١٩٦٠ماند  طور مي كردند وهمان اگر تمديد نمي. شصت ساله بود
اين پيشنهاد باعث . يدرس مي ١٩٩٠گفتند شصت سال از آن تاريخ و اين به . شد مي

ما گفتيم خير . نارضايتي شديد شد، خيلي نارضايتي آخرهم تمام غوغاها از آن درآمد
  .ما راضي نيستيم
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  كدمن قهر

 
. شود يك همچون چيزي نمي. اين را فراموش بكنند. او هم گفت خير. رضاشاه گفتيم به

بفرماييد، گفت ما را مرخص . بست رفت پيش رضاشاه لرد كدمن چمدانش را
. شدني نيست. گفت براي چه؟ گفت ما با وزراي شما نتوانستيم سازش بكنيم. رويم مي

گفت خوب اختالف شما سر . تجاهل زد بهرضاشاه خود را . آيند اينها يك قدم پيش نمي
در صورتي كه ساعت به ساعت از ماوقع مطلع (خواهم مسبوق بشوم  چيست؟ من مي

. نرو، اينجا باش وبا اين وزراء يك جلسه پيش من بكنيدپس گفت حاال امروز ). شد مي
  .قبول كرد. من هم باشم

 
  شاه حضور در جلسه

 
فروغي و داور : ها آمدند و جلسه در حضور رضاشاه تشكيل شد كه همان آدم عصري

لرد كدمن و فريزر هم . و عالء و من بوديم و شايد يكي دو نفر از وزراء هم بودند
. شد ترجمه بكند مترجم الزم بود كه هرچه صحبت مي. نشستند. مدرضاشاه هم آ. آمدند

رضاشاه گفت خير . فاتح همه كارشان بود. خواست مصطفي فاتح را بياورد كدمن مي
. شأن وزراي من نيست هم. خورد گفت آمدن او به وزراي من بر مي. او را نياوريد

تر يانگ كه رضاشاه را آنها دكتري داشتند به اسم دك. گفت همان دكتر را بياوريد
 رآن دكت. دانست ها در ايران بود و فارسي خوب مي آن دكتر مدت. كرد معالجه مي

 .كرد شد ترجمه مي هرچه به فارسي صحبت مي. آمد
گفتيم اصل . كرديم گفتيم دربعضي چيزها توافق نتوانستيم بكنيم ها كه مي صحبت در

رضاشاه خيلي . رويم زير اين بار نميخواهند و  كار اين است كه آنها مدت زيادتر مي
هاي سال لعنت  ما سال«گفت . شود گفت اينكه ديگر هيچ شدني نيست و نمي. برآشفت

هاي  خواهند كه مدت اند، حاال مي اولي را منعقد كرده زايم به آنهايي كه آن امتيا كرده
گفت . هميدندگفت و آنها كه مترجم داشتند ف به فارسي مي» ديگر هم به ما لعنت بكنند؟



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

 .شود و شدني نيست خير هيچ نمي
پس . شود، ما حرفي نداريم گفت خوب نمي. آرام بود. كدمن ديگر چيزي نگفت لرد

او هميشه تهديدش اين بود كه دوباره به جامعه ملل . فرماييد برويم مرخص مي
ه واقع داند چ كس هم نمي هيچ. دانم داند، من نمي خدا مي] را[بعد از آن جلسه .رويم مي
هايتان را ببنديد و به جامعه ملل  چمدان همرضاشاه به داور و عالء گفت شما . شد

ما خوشحال بوديم كه او محكم ايستاده است يا . ولي باطنا تزلزلي پيدا شده بود. برويد
. خدا بيامرزد داور را. باالخره راضي شد. رضاشاه تزلزلي پيدا كرد. اند اينها ترسيده

شود  و هياهو مي اميكرد كه هميشه باعث بدن احساس مي. يلي بد شدگفت اين ديگر خ
من خيلي . طور حاضر بشود و امضا بكنند آخر بنا شد كه همين. كنند و به ما لعن مي
من . دانست آدم نمي. گفتم چه بايد كرد. به حد افراط متاثر شدم. خيلي متاثر شدم

هيچ در آدمش يك . در امضاكننده نبودكنم، وزير ماليه بودم، البته فرقي  گفتم نمي مي
 - داور بكند يا كس ديگر - گفت هركس را شاه مي. كرد قدر خردلي فرق نمي هذره و ب

قلم طال حاضر . آخر يك شبي امضا شد .ما خيلي ناراضي شديم. كرد او امضا مي
من هم كاغذي نوشتم و قلم را . بعد آن را با يك كاغذي به من فرستادند. كرده بودند

اش اين بود كه شما اين كار  معني واقعدر . رستادم به رضاشاه گفتم پيش خودتان باشدف
گفت دلگير نباشيد، بد نشد، اما ناراضي  به من هم هي مي. ولي او نفهميد. ايد را كرده

 .شد] عوض[بودم چرا او يك مرتبه 
. بودندخواندم ديدم چيزي به ضرر خودشان نوشته ] قرارداد را[از رفتن آنها  بعد

اي نوشته بودند  چون كلمه. بعدا داد و قال خواهند كرد. داور فورا گفت پيشرفت ندارد
آنها كه از اينجا رفتند، به خانقين كه رسيدند كه به بغداد . كه در توي آن تقلبي نباشد

بروند تلگراف كردند كه اينجا ما قرارداد را خوانديم ديديم كه اشتباهي در آن هست و 
گذاشت به خير ما و ضرر آنها  يك ويرگول بود كه اگر اين را نمي. ح بشودبايد اصال

دوباره . بود، غفلت كرده بودند كه به خير ما شده بود و قانون شد و به مجلس برده شد
طور  همين. شده، اصالح كردند باهيك قانون جديدي به مجلس بردند كه يك جايي اشت

گفتم يك روزي از دست  ودم پيش خود ميخيلي ناراضي ب من چون خيلي .شد و گذشت
. رضاشاه ملتفت شد. خيلي ملول شدم. گردم روم و ديگربرنمي رضاشاه از ايران مي
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قلم طال . اندازه ملولم روزديگرهم ديد بي. ام گفتم شب نخوابيده. تان هست گفت شما چي
ه من تسلي كرد ب سعي مي. ولي او ملتفت نشد. را هم كه گفتم با كاغذي به او فرستادم

خيالش اين بود قدرت دارد و بعدها . شد بهتر از آن نمي. گفت آنقدر هم بد نشد مي. بدهد
گفت  خواهم و مي چنانكه در زمان جنگ گفت چهار ميليون مي. كند دوباره درست مي

از اينجا ناشي شدكه ايران كميسري در آنجا داشت به نام  راهاتمام اين ماج .بايد بدهيد
او تلگراف كرده بود مژدگاني بدهيد كه امسال عايدي ايران . خان فيض ميرزا عيسي

تيمورتاش به . اينجا ديگر خوشحال شدند. شود يك ميليون و سيصدهزار ليره مي
 . رسيد ميليون نمي هب.] بود[هميشه ششصد و هفتصد هزار ليره . رضاشاه گفته بود

شود، سيصد و چهل  يون هم نميسال ديگر گفتند يك ميل. سال از ميليون گذشته بود آن
گفت اصال پول . خيلي اوقاتش تلخ شد. رضاشاه آتش گرفت. هزار يا در اين حدود شد

باعث لغو امتياز نفت اين چيزها . گذاريم دربانك بماند گيريم مي گفتند نمي. را نگيرند
 گفت اصال. دهند گفت اينها به ما چيزي نمي مي. كرد نق مي هي نق. ناراضي بود. شد

پس . همه چيز حساب دارد. خواهيد ما حرفي نداريم آنها گفتند نمي. خواهيم وجه را نمي
در دل رضاشاه . هر وقت خواستيد بياييد بگيريد. گذاريم در بانك به اسم شما باشد مي

 . شد ها جمع مي اين كينه
 نفت و جنگ

 
ايي رسيد كه در تا به ج. از عقد قرارداد جديد، مالياتش وغيره خيلي بيشتر بود بعد

زدند  ها را مي ها كشتي ها با زيردريايي چون آلماني. رفت جنگ گذشته نفت كم مي
. شود گفت نمي. رضاشاه خيلي عصباني شد. دادند مي] پول[كمتر . رفت كشتي نمي

به ما چه كه شما . دانم گفت من حساب نمي. دارد ابگفتند زياد كه حس. بايد زياد بدهيد
آن وقت گفت كه . توانيد ببريد به ما چه نمي. كه زيرزمين هست جنگ داريد نفت ما

شود، شدت جنگ به جايي رسيد كه قشون  گفتند نمي. چهارميليون ليره به ما بايد بدهيد
و اينها خيلي  دندآلمان آمده بود اين طرف جزيره انگليس و به دونكرك رسيده بو

 .مضطرب بودند
. دهيم سفيرشان نوشت كه مي. دهيم فتند كه ميگ. وقت رضاشاه مچ آنها را گرفت همان
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از قراري كه شنيديم خود سفير پياده پا شد رفت به خيابان كاخ و دم در اين كاغذ را 
. كنيم وقتي كاغذ را داد گفته بود آنچه توقع شما بود داديم، اما اين را فراموش نمي. داد

ميليون يا چهارميليون آن دو سه سال سه . چون رضاشاه در واقع آنها را خفه كرد
 .دهيم وقتي رضاشاه از ميان رفت و قشونشان آمد به ايران ديگر گفتند نمي. دادند
ها را بريديد، تجارت را قطع كرديد،  حاال راه. گفتم آخر حيا بكنيد. آنجا سفير بودم من

آن  .ايد تا آخر جنگ بدهيد من گفتم حاال كه داده. دهيد؟ اقال اين را بدهيد پول هم نمي
گوييد  فريزر آمد گفت فالني شما هر چه مي. وقت دلشان از دست رضاشاه خون بود

اما اگر بدانيد كه از دل ما چقدر خون رفته و خون  كنيم،خواهيم متابعت  ما مي
سببش اين بود كه تا مادامي كه روس . ما را كشتند و خفه كردند. دهيم ما نمي. رود مي

آن روزي . شد فتند چاره نبود، انگليس هم تسليم ميگ داخل جنگ نشده بود هر چه مي
كردند  تلگراف مي تر شمخبرين جرايدشان آن پي. كه روس داخل جنگ شد تمام شد

ها كه آن وقت ديگر اينها صدايشان در  اي بكنيد با روس شد اگر مصالحه چه مي
ند، روس تواند قشون وارد ك دانستند كه مادامي كه روس هست انگليس مي مي. آيد نمي

آن وقت كه با هم شدند و هر دو به ايران آمدند ديگر اعتنايي به ايران . شد هم داخل مي
  .نداشتند

 
  فريزر با مذاكره

 
آمد پيش من، گفت حاال كه قدرت . فريزر را خواستم. آن وقت سفير ايران بودم من

. كردم و ميگفت آن پول را جبرا گرفتند، من شوخي با ا. دهيم پيدا كرديم ما پول نمي
از روي . آن وقت هم كه داديد جبر نبود! گفتم تو بچه خوبي هستي ما را نرنجان، بده

آن وقت باقر كاظمي وزير خارجه . من او را ناهار دعوت كرده بودم. صميم قلب بود
آخرش . پول هيچ نداشتند. خيلي اصرار داشت كه دستمان، بلكه كمي باز شود. بود

 .وگو كنيم يره گفتگفت ما بايد با هيات مد
خبر نداد نتيجه نشد تقريبا تا دو ماه يك روز تلفن كرد كه . دهم نتيجه شد خبر مي اگر

آمد گفت كه باالخره گردنشان گذاشتم كه تا آخر جنگ . خواهم به آنجا بيايم من مي
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آن موقع هنوز آلمان تسليم نشده بود و اصال تا آخر جنگ با ژاپون گفت آن را . بدهند
چون نااميد بودند درباره ژاپون گفت اگر جنگ با . داند كي تمام بشود س نميهيچ ك

اگر بمب اتم پيدا نشده . آلمان تمام شود معلوم نيست تا دو سال هم ژاپون از پا درآيد
  .آمدند بود از عهده ژاپون بر نمي

  
  

   نفت شدن ملي
 

خراب شده، به  نفت اين همه غوغايي كه شد ده يك هم درست نبود كه دنيا درباره
اگر همان . دكتر مصدق گفتم و نوشتم كه اگر هيچ كدام از اينها نبود فرقش كم بود

اينها چند سال زودتر ملي كردند و تمام . شد يافت تمام مي امتياز دارسي هم جريان مي
 . مگر چقدر عايدي بود. شد

د كه سال ديگر صد ميليون بود، كردند يك ميليون در حدود يك ميليون ليره بو بگويند
حاال . سال ديگربرگشت و رفت وسيصدهزارليره. يك ميليون و سيصدهزار ليره شد

اما . شود احتمال دارد يكصدوبيست يا يكصدوسي، بلكه يكصدوپنجاه ميليون عايدي مي
خوب . قيامت خيال نداشتند ديناري اضافه بكنند تاشد  اگر ملي نمي. آنها نحس بودند

   )١٣(.اي نداشتند كه آنها با انصاف ميانه كردند ملي كردند، چون
  
  دردوره پانزدهم مجلس شورای ملی که قرارداد قوام وسادچيکف راجع به امتياز

نفت شمال به روسها پيشنهاد شد، عباس اسکندری در روز پنج شنبه هفتم بهمن 
موضوع  را در مجلس مطرح کرد و از تقی زاده نماينده مجلس خواست  ١٣٢٧ماه 

و تمديد قرارداد را فاش  سازد و تقی زاده نطق مفصلی  ١٩٣٣قايق امتياز که ح
اگر قصوری دراين كار يا اشتباهی بوده، تقصير آلت فعل نبوده بلكه «  کرد و گفت

که » !!بوده كه بدبختانه اشتباهی كرد و نتوانست برگردد ) رضاخان(تقصير فاعل 
  . من بخشی ازآنرا دراينجا می آورم

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٢                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

  »چه بنده با همان شيمه استقامت و شهامتی كه هميشه خصلت من بوده واگر
باهيچگونه هو و جنجال از ميدان در نميروم و ميتوانم با بيش از آن مقابله و حمله 

اگر كسی با سبكی و بر خالف ادب ورقه ای پيش . كنم، اينكار را شايسته خود نميدانم
با آنكه مسلمانم هيچوقت با ارعاب و كنم كه مسلمان هستم   من بفرستد كه من امضاء

ارهاب كسی كه خارج از حد صالحيت خويش آن ورقه را با پيشخدمتی نزد من می 
حاال فقط نسبت بآنچه راجع . نميكنم ونخوانده برميگردانم  فرستد، بحكم او امضاء

بخودم است جواب مختصری ميدهم و با حرفهای ديگر ايشان كه قسمت اعظم آن پاك 
بوده و بس، مانند داستان موهوم فراماسونی و حمله به اشخاص صالح درجه افسانه 

اول اين مملكت صحيح است كه از ابرار و اخيار اين مملكت هستند صحيح است با 
قصه های جن وپری ديگر كاری ندارم ونيز بايد بگويم كه هم اكنون باز خيلی تاسف 

مه اجمال آن ناگفتنش درمالء دارم كه مجبور بعرض مطالبی شده ام كه شايد با ه
مساله نفت جنوب ايران و امتياز . علنی بهتر و به مصلحت مملكت موافق تر بود

سال قبل، خود موضوعی است مملكتی و  ١٦معروف دارسی و امتياز نامه جديد 
و ميزان دخالتش باز موضوع ديگری  دخالت يكنفرازافراد ضعيف مثل بنده در آن 

پس از عودت بنده . ا جدا مورد دقت و مطالعه قرار داده شوداست كه هر دو بايد جد
بايران از ماموريت ملی كه افتخار نمايندگی اين مملكت را در خارجه داشتم و بقدر 
مقدور برای حفظ حقوق و منافع ايران مستمرا كوشيدم از گاهی بگاهی بعضی از 

ست شرحی از ماجرای آقايان محترم و دوستان به بنده تذكر دوستانه دادند كه خوب
اينجانب با وجود دالئل . امتياز نفت بواسطه آنكه درآن موقع شاهد آن بوده ام، بيان كنم

و موجبات بسيار قوی و بلكه اقوی كه چنين بيانی را اقتضا ميكرد و شايد دفاع از 
منافع و حيثيت شخصی من نيز مستلزم آن ميشد، تا حال بدالئل ديگری كه قوی تر 

م خود داری نمودم زيرا كه موافق مصالح ومنافع مملكت نمی دانستم وهنوز می پنداشت
هم نمی دانم ولذا باهرگونه فداكاری شخصی كه اين خودداری مستلزم آنست، فعال نيز 
مصلحت ملك وملت را در بياناتی علنی در اين باب نميدانم و بهمين جهت هم قصد 

بايد بگويم كه هيچوقت مضايقه نداشته  عرض همه ماجرا را در اينجا ندارم ولی اينرا
وندارم كليه آنچه را كه برمن معلوم است بدون كتمان يك نقطه و يك حرف به هر 
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شخص بی غرض خير خواهی كامال وتماما وبنحو مستوفی واشباع بطور خصوصی 
بيان كنم و حتی باالتر از اين، بهرهيئتی هم باز از اشخاص بيغرض كه در يك محفل 

يررسمی حضور بهم رسانند و يا آقای رئيس مجلس كه در بی غرضی خصوصی وغ
و صفای ضمير ايشان شكی ندارم که چنين هيئتی را تعيين فرمايند محض رفع 

   ».هرگونه توهم وحتی ادنی شبهه كامال شرح بدهم 
  
ات ناصر ذوالفقاری ميفرمائيد از ترس بود، ميزانی ئبرای سنجش حسنات وسي... «

شاه . برای نظارت در دوسيه مرحوم ارباب كيخسرو هم حاضرممقرر شده است 
مرحوم بطور قطع و جرم مصمم بود كه همه عهدنامه های نامطلوب و امتيازات 
خارجی و مداخالت خارجيان را در حقوق و محاكمات اتباع خود در ايران و حتی 

ز حيطه هر نوع حقوق كهنه شده را مانند وجود دو قطعه خاك در شميرانات خارج ا
قدرت و حكم دولت اين مملكت فسخ و نسخ و باطل و ملغی می سازد و اينكار را 
كامال بانجام رسانيد تا آنكه نماند از آنها جز اميتاز دارسی پس اقدام باصالح آن امتياز 

اين اقدا م داستان خيلی درازی دارد و . شود كرد تا حقوق ايران بطور مطلوب استيفاء 
. اد و اوراق آن درضبط وزارت ماليه بايد موجود باشدنو اس چند سال طول كشيد

عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شايد تعويق كار را حمل بر مماطله مينمود و ضمنا 
ميل نداشت حتی يك قيد هم از قيود قديمه بشكل سابق برای مملكت باقی بماند يكروز 

رد و واضح است كه هم حكم مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم برای اينكار دا      ً بغتتا  
در يكساعت اجرا ميشد و هم در اينمورد بالخصوص  اوهميشه بدون تخلف و استثناء 

كه بسيار و به اعلی درجه خاطرش متغير بود احدی را يارای چون و چرا و نصيحت 
پس اينكار اجرا شد اگر چه اتخاذ اين طريق باين نحو بعقيده وزراء و رجال . باو نبود

ايران در آنزمان صحيح نبود و چنانكه بعدها از نتيجه كار ديده شد، يكی از  خير خواه
منظورم اين نيست كه امتياز . اشتباهات بزرگ آنمرحوم درمدت سلطنت وی بود

دارسی بايستی بهمان حال بماند ولی ترتيب الغای آن بطور ناگهانی و بی مطالعه 
ا مواد نامطلوب آن محصول آنست باعث بعضی زحماتی شد كه اين امتيازنامه جديد ب

موضوع منجر بشكايت كمپانی و حمايت دولت او و تقاضای حكميت الهه و تهديد از 
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طرف ايران بشكايت ازانگلستان بجامعه ملل و قبول آنها مراجعه امر را بجامعه و 
رفتن آقايان عالء و داور بژنو شد و تا اين جا كار با وزارت خارجه بود و اقدامات 

له مرحوم فروغی بعمل ميآمد درجامعه ملل كار بجائی نرسيد و قبل از صدور بوسي
حكمی در اين باب وساطت و توصيه های مذاكرات مستقيم بميان آمد و چون دولت 
ايران گفته بود كه الغای امتياز بواسطه نامطلوب بودن شرايط آن بوده و حاضر 

امتياز جديدی البته برای بقيه مدت خواهند بود با شرايط مطلوب و موافق منافع ايران 
امتياز سابق بدهند حضرات بتهران آمدند تا سعی در حصول مقصود باين نحو نموده 
. امتحانی بكنند واگر توافق حاصل نشد باز بجامعه ملل برگردند و داوری بخواهند

نفر برای اينكار يعنی مرحوم فروغی مرحوم داور  ٤مذاكرات در تهران با ماموريت 
آقای عالء و اين جانب جريان يافت پس از چند هفته مذاكره توافقی درشرايط و 

حاصل نشد لكن اين نتيجه حاصل شد كه اگر قدری گذشت از طرفين ميشد طرح 
لكن وقتيكه حضرات از توافق با مامورين جديد بمراتب ازامتياز دارسی بهتر ميشد 

و بشاه هم گفتند در اين ايرانی واسطه مذاكرات مايوس شدند عزم عودت كردند 
وقت بود كه وی ظاهرا از عاقبت كار انديشناك شد وعزم برميانه گرفتن شخصا و 
سعی در كنار آمدن با حضرات كرد و اگر هم با همان شرايطی كه خود شركت حاضر 
بقبول آنها شده بود و در واقع همان شرائط فعلی امتيازنامه فعلی بود غير از 

بميان آوردند و اصرار ورزيدند و در مقابل هر نوع محاجه موضوع تمديد مدت را 
ومقاومت از طرف واسطه های ايرانی مذاكرات درمنظور خودشان پافشاری و 
تهديد بقطع مذاكرات و حركت فوری از ايران كردند و شد آنچه شد يعنی كاری كه ما 

ری ملول چند نفر مسلوب االختيار بآن راضی نبوديم و بی اندازه و فوق هر تصو
شديم و از همه بيشتر شخص من و پس از من محض ياد خير بايد بگويم مرحوم 

و البته حاجت بآن نيست كه  داورمتاثر ومتالم و ملول شديم لكن هيچ چاره نبود
نزديك است و اغلب آقايان شاهد وقايع و عرض كنم كه چرا چاره نبود زيرا زمان 

ست و حاجت به بيان ندارد و ميدانند كه عهد بودند وحقيقت مسئله عيان ا  وضع آن
برای كسی در اين مملكت اختياری نبود و هيچ مقاومتی در برابر اراده حاكم مطلق 

او هم ظاهرا از عاقبت كار انديشه كرد و حاضر . عهد نه مقدور بود ونه مفيد  آن



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

بعقب رفتن و پس گرفتن حكم نسخ اميتاز سابق هم بهيچوجه نبود و شق ثالث هم 
جود نداشت و كسی نميداند كه درصورت برگشتن طرفين بژنو چه حكمی ميشد و و

نتيجه چه بود ولی بايد عرض كنم كه مقصود از اينکه گفتم چاره نبود، تنها بيم 
اشخاص نسبت بخودشان نبود بلكه انديشه آنها نسبت بمملكت وعواقب نزاع بآن 

بظاهر بن بست مينمود سهل  زيرا كه بيرون آمدن از مخمصه ای كه كيفيت نيز بود
نبود و در صورت اكتفا بمقاومت منفی تنها با بيم زحماتی قرين بوده و اصل نكته و 
همه جان كالم درين يك جمله اخيراست كه ميل ندارم زياد شرح بدهم و بقول معروف 

سر من ازناله من دور نيست ليك چشم و . برای دلهای بی غرض يك حرف بس است
نور نيست اين چند كلمه را بطور اجمال گفتم و باز خود داری از  ن گوش بعضی را آ

توضيحات مفصل علنی دارم و آنچه هم قال قيل شود محض مالحظه شخص خود، 
مصالح مملكت را فدا نكرده و جوابی در جلسه علنی نخواهم داد فقط همينقدر بايد 

ء نيتی از طرف هيچكس بگويم كه تا آنجا كه من ميدانم وخدا نيز شاهد است اصال سو
اما موضوع دوم يعنی سهم بنده در اين امر از اول تا . يعنی هيچ ايرانی ابدا نبوده است

آخر كه شايد بعضی اشخاص خالی از بی غرضی دراين قسمت بيشتر عالقه مند 
عرض كنم كه بنده در اينكار اصال و ابدا هيچگونه باشند تا باصل موضوع اولی بايد 

خنده شديد نمايندگان ( ام جز آنكه امضای من پای آن ورقه است دخالتی نداشته
وآن امضاء چه مال من بود و چه من امتناع ميكردم ومال كسی ) ومخبرين جرائد

ديگر بود و البد حتما يكی فورا امضاء ميكرد هيچ نوع تغييری را در آنچه واقع شد و 
ر اصال امتناعی ممكن بود اگ بهر حال ميشد، موجب نميشد و امتناع يكی از امضاء 

  .در اصل موضوع يعنی انجام آن امر هيچ تاثيری ولو بقدر خردلی نداشت
  

اضطراری  بنده در اينمورد هيچ عرضی ندارم منتها اينست كه شايد خود عمل امضاء 
جعلی است و  قصور يا تقصيری شمرده شود و من عرض نخواهم كرد كه امضاء 

اشته بلكه هر تقصيری درآن عمل بسيط غير كسی ديگر امضاء را عوض من گذ
اختياری باشد خداوند خواسته بود كه آن تقصير فرضی بجای آن سه نفر ديگر 

با اقرار باينكه همراهان ما يا وزرای ديگر دامنگير من شود و من خود شخصا 
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درصورت امكان بهتر بود ولو با فدای نفس هم  باشد انسان از اين تقصير فرضی 
بماند فرق زيادی بين امضای قلمی اجباری  ری دور و بی دخالت در آن غير اختيا

وامضای قولی اجباری وامضای با ورقه سفيد دادن درمجلس وتصويب اجبار صد 
نفر اشخاص محترم كه وكيل ملت ناميده ميشدند نميبينم و اوضاع وقت با زبان 

اجبار و اضطرار را صريح حقيقت را بتاريخ آينده خواهد گفت و فرق بين اختيار و 
ثبت خواهد نمود و هم مشكل مملكتی كه پيش آمده بود و كار را اضطراری ساخته 

من شخصا هيچوقت راضی بتمديد مدت نبودم و ديگران هم . بود معلوم خواهد شد
نبودند و اگر قصوری در اين كار يا اشتباهی بوده، تقصير آلت فعل نبوده بلكه 

او خود هم راضی . ه اشتباهی كرد و نتوانست برگرددتقصير فاعل بوده كه بدبختان
حاشی فبتمديد مدت نبود و در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات روبروی آنها ب

ميخواهيد كه ما كه سی سال . و وحشت گفت عجب اينكار كه بهيچوجه شدنی نيست
و آيندگان بر گذشتگان برای اين كار لعنت كرده ايم، پنجاه سال ديگر مورد لعن مردم 

   )١٤( ».ولی عاقبت در مقابل اصرار تسليم شد. بشويم
  

اسناد  استناد به(کتاب صعود وسقوط تيمورتاش نويسنده دکتر جواد شيخ االسالمی  ◀
تا چند سال پيش نگارنده اين کتاب : می گويد) محرمانه وزارت خارجه انگليس

                  ً        انی خوانده بود جدا  بر اين برمبنای مطالبی که درخاطرات تقی زاده ودرسايرمنابع اير
سال بر باقی  ٣٢و اضافه کردن ) امتيازدارسی (عقيده بودم تمديد امتيازنفت جنوب 

 ١٩٣٣مدت امتياز که طول آن را به شصت سال رساند، درآخرين دورمذاکرات سال 
درتهران مطرح وسرانجام به رضا شاه تحميل شده است تا امروز ديگر اين نظر را 

دم که درماجرای نفت نوعی توافق قبلی که قرارداد جديد نفت چگونه بايد ندارم و معتق
يکی . تنظيم شود وجودداشته که سرتاسرمذاکرات تهران برحول آن می چرخيد

) ١٩٣٢پس ازامضا شدن قرارداد(ازآخرين گزارشهای وزيرمختار انگليس درلندن 
در تهران بعضی ...« :وی به روسای خوددرلندن اطالع  می دهد.است مؤيداين نظر

ها عقيده دارند که نقش هيئت  نمايندگی ايران درمذاکرات نفت  پيشاپيش تعيين شده 
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بود به اين معنی که شاه به وزرای خود دستورداده بود درتمام مواردی که با شرکت 
اختالف نظر دارند محکم سرحرف خود بايستند و گامی عقب نشينی نکنند تا اينکه  

آنگاه متوسل به مقام سلطنت گردند و قضايا . تگاه شکست برسدمذاکرات به لب پر
را چنان جورکنند که اعليحضرت شاهنشاه ايران در نقش نيروئی فوق الطبيعه که 

گره مشکالت طرفين را باز  . قادربه حل هرمسئله غامضی است درصحنه ظاهرگردد
  ».و تاج افتخار پيروز را از آن خود سازد. کند
افسانه "تی که درامضای قرارداد جديد نفت نشان داده شد باز اين با توجه به سرع«
درمحافل  سياسی تهران پيچيده است که سرتاسرقضيه چيزی جزيک نمايشنامه "

                                    ً                  نبوده است که صحنه ها و جزئيات آن قبال  ازطرف شرکت نفت و )  خنده دار(کميک
و سرجان  دولت ايران هماهنگ شده بوده ونقش نهائی را می بايست رضا شاه

وزير مختار انگليس ١٣٣٣گزارش مورخ ششم مه  –١».کدمن بازی کنند که کردند
  )  ٦٦موضع سند شماره ( از تهران به سرجان سيمون وزير خارجه انگليس 

اگرحوادث پنج سال بعد را مالک قضاوت قراردهيم و حرفهای تقی زاده را باور ... «
مذاکرات طرفين  فقط درآخرين دور)ازدائربه تمديد امتي(کنيم، خواسته شرکت نفت

قبول اين روايت . مطرح وسرانجام به زوربررضاشاه تحميل شده است١٩٣٣درسال 
با توجه به نوشته خود تقی زاده درقسمتی ديگراز خاطراتش که تيمورتاش تمام اعمال 

لذا بايد نتيجه . و اقداماتش را بيدرنگ به اطالع پهلوی می رسانده، بسيارمشکل است
رفت که رضا شاه از نيت اوليای شرکت نفت که خواستار تمديد امتياز دارسی و گ

رساندش به شصت سال بودند آگاهی قبلی داشته و آن ژست ها و گفته های بعدی 
  :اش که 

ما سی سال بر گذشتگان لعن کرده ايم و حاال می خواهيد آيندگان هم پنجاه سال به « 
    )١٥(.  تجاهل عمدی بوده  استفقط نوعی تظاهر و » .ما لعن کننند
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 سرجان متبوعش رخارجهيوز به )مسترهور(بريتانيا مختار وزير  مفصل گزارش

  سيمون
    

همچنين درگزارش هور وزيرمختاربريتانيابه وزيرخارجه متبوعش سرجان سيمون 
دارسی و تبديل آن به قرارداد خفت بار از چکونگی مواضع  درروزتمديد   امتياز

ن که انگليسی ها او را بر سرکار آورده و حمايت کردند به شرح زير آمده رضا خا
  : است

  
  

رخارجه  متبوعش  سرجان يبه وز) مسترهور(گزارش مفصل  وزير مختار  بريتانيا
   ١٩٣٣سيمون  در باره بسته شدن قرار داد 

  
   Ref  : E 2658 ) /   17/ 34 ( )محرمانه ( ١٣٣٣ه  از تهران ششم م

   عاليجناب
افتخاردارم گزارشی کلی درباره مذاکراتی که منجربه تجديد امتيازشرکت نفت ايران  

جزئيات کامل اين ماجرای فوق العاده جالب ، . وانگليس گرديد خدمتتان تقديم دارم
حتی دراماتيک، را خود سرجان کدمن پس  ازاين که به لندن رسيد برايتان نقل خواهد 

، به صورتی که درتهران امضاء شده، در اختيارتان  کرد ومتن قرار داد جديد راهم
  .قرارخواهد داد

آلن درسوم آوريل  با . ج. سرجان کدمن همراه با منشی  مخصوصش مستر پ  – ٢
                                           ً                                هواپيما ازبغداد به تهران رسيد درحالی که قبال  ازچاههای نفت خوزستان نيزديداری 

ودن هواپيما، ناچارشده بود رئيس شرکت نفت، به علت نامساعد ب.  بعمل آورده بود
همين وضع نامساعد هوا . چندان روزی دربغداد بماند تا هوا برای پرواز مساعد گردد

برنامه مسافرت همراهان ديگرش را نيزمختل کرده بود به طوری که مسترويليام 
پزشک عاليترتبه شرکت نفت و مشاور ( ودکتريانگ) معاون کل شرکت نفت( فريزر
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. ناچار شده بودند بقيه راه ازبغداد به تهران رابا اتومبيل سفرکنند) نويژه  سرجان کدم
حقوقدان ( Dr.Idelsonعده ای  ديگرازهمراهان سرجان کدمن، منجمله دکتر آيدلسن 

لفروی . ن. ومستر ل ) حسابرس عمده شرکت نفت(مستردانکن اندرسن ) بين المللی
L N. Lefroy  Mr.  )چند روزی ) نفت در لندن ازاعضای  سازمان مرکزی شرکت

  .قبل از  اين عده وارد تهران شده بودند
آماده کردن يک هيئت وزين ( حکومت ايران نيزکوشيده بود ازاين حيث – ٣

ازانگليسيها عقب  نماند و لذا ) ومتشخص برا ی مقابله با هيئت نمايندگی شرکت نفت
ً                                               تقريبا  همزمان با ورود نمايندگان شرکت نفت، حقوقدانی نس ً                بتا  سرشناس ازاهالی           

کالپ . ف . همراه با شخصی  ديگر بنام مستر  Dr.Hengelerسويس بنام دکترهنگلر
Mr.F. Glapp    ذکر  شده است وازيکی دو » کارشناس نفت« که سمت رسمی اش

  Mr. Inchbaldسال قبل  با همين سمت برای دولت ايران کارمی کند، مستراينچ بالد 
حقوقدانی (  Kessanمک لين تاک وشرکاء ومسترکسان  ازاعضای مؤسسه حسابرسی

در تهران جمع شده بودند که هيئت نمايندگی  ايران را در مذاکرات نفت ياری  ) ديگر
                                                            ً          اما دولت ايران همه اين کارشناسان را در طول  مدت مذاکرات عمدا  پشت پرده .  دهد

              ً    ی  سياسی ظاهرا  به اين خط مش. نگاهداشته بود و به ندرت با آنها مشورت می کرد
دستورخود شاه  اتخاذ شده بود که تصميم  داشت اعضای مرئی مذاکرات همگی  از 
ً          رجال سر شناس ايرانی باشند و هيچ کدام از کارشناسان خارجی علنا درمذاکرات                                                              

بدی را بگذرانند  تصورمی کنم همه کارشناسان مجبوربودند روزگار. شرکت نکنند
مواظب بودند که هيچ کدام از آنها درطول مدت مذاکرات با زيرا مقامات امنيتی رژيم 

  .کسی مراوده و معاشرت نداشته باشند
ومستر ) معاون کل سرکت نفت( مذاکرات رسمی تهران را مستر ويليام فريزر – ٤

به نمايندگی ازطرف شرکت ) مدير انگليسی شرکت مقيم ايران  (  Mr. Jacksجکس 
ميرزا دمحم علی خان فروغی ) وزيردارائی(زاده نفت وآقايان سيد حسن خان تقی 

و ميرزا  حسين ) وزير دادگستری ( ميرزا علی اکبرخان داور ) وزيرامور خارجه (
  .به نمايندگی از طرف دولت ايران انجام می دادند) رئيس بانک ملی (خان عالء 

را   جند روز اول مذاکرات صرف  اين قسمت شد که  دولت ايران  خواسته های  خود
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صريح و آشکار بيان کند زيرا  اين خواسته ها ، به داليلی  نامعلوم، همچنان مبهم و 
آشفته مانده بود وهيئت نمايندگی  شرکت درست نمی دانستند که ايرانيان چه می 

                                         ً                        برای روشن کردن اين ابهام، مسترفريزر  رسما   اعالم داشت که وارد بحث . خواهند
                                          ً    خواهد شد مگراينکه  کل خواسته های ايران قبال  به در جزئيات و نکات انفرادی ن

  . اطالع شرکت برسد
اين خواسته ها، موقعی که سرانجام روی کاغذ آمد، متجاوز ازشانزده فقره درخواست  
را نشان می داد که مفاد ومنظور آنها خيلی بيشتر و وسيعتر ازمحتوای آن يادداشت 

وريه گذشته به نماينده مسئول شرکت دو صفحه ای بود که نماينده ايران درماه ف
  .درپاريس تسليم کرده بود

نسخه نهائی خواسته ايرانيان سرانجام درهفدهم آوريل تکميل شد و روز بعد در  -   ٥
جلسه مشترک نمايندگان هردوطرف مورد انتقادی مستدل وطوالنی ازطرف فريزر 

ده گانه ايران را يکی به گفته آقای حسين عالء فريزر پيشنهادهای شانز. قرار گرفت
وی  جای ترديد باقی نگذاشت که . پس ازديگری  چاک زد و ازحيز انتفاع انداخت

شرکت نفت هيچ کدام از  پيشنهادها را نمی تواند به عنوان پايه عقد قرار داد جديد 
بنا به تقاضای  خود آن سه وزير که هيئت نمانيدگی ايران را تشکيل می دادند  .بپذيرد

ت به پيشنهادهای  ايران دريادداشتی مفصل گنجانده شد و  اين يادداشت پاسخ شرک
  .روز بيست  يکم آوريل  تسليم مقامات  ايرانی گرديد

هئيت نمايندگی ايران پس ازبررسی دقيق اين يادداشت به هيئت نمايندگی شرکت  -  ٦ 
ولذا دربيست                                                  ً                نفت اطالع داد که رسيدن به توافقی بر اين مبنا کامال  امکان ناپذيراست

دوم آوريل طرفين موافقت کردند اين خبر را که مذاکرات به شکست انجاميده در يک 
  .مصاحبه مطبوعاتی به اطالع خبرنگاران منتظرخارجی برسانند

اعليحضرت را  درآنجابودکه سرجان کدمن از فروغی تقاضای شرفيائی به حضور 
( پذيرفته شد وساعت ده روز بعد  اين تقاضا. کرد تا مراسم خدا حافظی را انجام دهد

شايد اين تصادف محض نبود که شاه . برای وقت شرفيايی تعيين گرديد) آوريل ٢٣
در همان لحظاتی که سرجان کدمن را به حضور پذيرفته بود از پشت پنجره های 
اطاقش هواپيمای اختصاصی رئيس شرکت نفت را که مشغول پرواز تمرينی برای 
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حاالمنظور از اين . چشم می ديد و مفهوم آن را درک می کردمسافرت روز بعد به 
شاه وقتی که از سرجان کدمن شنيد که وی و . پرواز تمرينی هرچه می خواست باشد

اعضای هيئت نمايندگی شرکت فردا پيش از ظهرخيال عزيمت از تهران را دارند، 
يق  بيفتد تا اين خبر را نوعی شوخی تلقی کرد و گفت که نقشه حرکت بايد به تعو

  .      ٌ                     اوشخصا  نظرات طرفين را بشنود
اين مصاحبه با شخص رضا شاه موفقيتی درخشان بود که درضمن آن سرجان کدمن  

توانست اعليحضرت شاهنشاه ايران را متقاعد سازد که نه شرکت نفت ايران و 
انگليس، ونه سايرشرکتهای نفت جهان، هيچ کدام حاضرنخواهند شد برمبنای خواسته 

ی که دولت ايران پيش کشيده برای استخراج  و توليد نفت ايران سرمايه گذاری هائ
لحن نافذ کالم  رئيس شرکت نفت رضا شاه را چنان تحت تأثير قرار داد که با . کنند

که قيافه مأيوس و بهت زده اش نشان می داده با نظر ( وصف عدم رضايت فروغی 
ً         ن طرح که فردا شخصا  در جلسه رضايت خود را با اي) ملوکانه موافق  نيست                   

  .مشترک نمايندگان ايران و شرکت نفت شرکت جويد اعالم داشت
در اين جلسه که با حضور شاه تشکيل شد اعليحضرت پيشنهاد های سابق هيئت    -  ٧

ً                              نمايندگان ايران که روی کاغذ آمده بود تقريبا  می شد گفت که توی سبد کاغذهای                                             
که  وزرای سه گانه را مورد خطاب قرارداده بود، باطله انداخت و سپس درجائی 

هرسه وزيردرغايت ناراحتی حرفهای شاه را که . شروع به دادن اندرز به آنها کرد
خطاب به  ( ماحصل حرف شاه . نوعی توبيخ پدرانه بود شنيدند و ساکت ماندند

  .اين بود) وزيرانش
ان دلسوز و وطن پرست شمائی که دراين مذاکرات شرکت داشته ايد همه تان مرد« 

هستيد و آنچه الزمه سعی و دقت است به عمل آورده ايد که حقوق ميهنتان ضايع 
نشود، کوشيده ايد که اين اختالف  به نحوی دوستانه حل شود تا آنجا نحوه عملتان 

اما تنها نقصی که در روش کارتان می بينيم اين است که به اين قضيه » .درست بود
فقط از ديدگاه منافع کشورتان نزديک شده ايد که ) ا شرکت نفتاختالف ايران ب( 

توجه داشته باشيد . انی است اما نتيجه ای عايد نمی کنددالبته بنفسه مستوجب قدر
که اقتباس اين گونه روشها، موقعی که مسائل دشوار بين المللی مطرح است، 
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اه وسيعتری می نگرم، انسان را به جائی نمی رساند اما من که به اين قضيه از ديدگ
رموز سياست خارجی را بهتر از شما می دانم و تشخيص می دهم که حفظ روابط 

با توجه به . حسنه ميان ايران و انگليس تا چه حد از نظر آتيه کشورمان مهم است
تمام اطراف و جوانب قضيه، تصميم گرفته ام که درعقد قرار داد جديد، هيچ الزم 

پای بند جزئيات فنی باشد بلکه بايد طبق اصول نيست انسان بيش از حد 
از اين لحاظ . سياستمداری به حريم مشکالت نزديک شود و آنها را از ميان بردارد

پس از بررسی دقيق پيشنهاد شرکت نفت به اين نتيجه رسيده ام که بر مبنای همين 
و  پيشنهادها می شود اختالف کنونی ميان دولت ايران و شرکت نفت را حل کرد

  » .قراردادی بست که متضمن منافع طرفين باشد
رويه شاه دراين جلسه، ودرطی صحبتهايی که به دنبال بيانات ملوکانه صورت  

بينهايت دوستانه بود و سرجان کدمن فوق العاده تحت تأثير اين واقعيت . گرفت
ملموس قرارگرفت که شاه ايران با سرعتی عجيب رموز و دقائق قضيه را درک می 

  .ند و نقطه های حساس استدالل طرف را می فهمدک
دراين جلسه، به استثنای يکی دو فقره اشکال جزئی، تمام آن موانعی که تا روز   -  ٨

قبل ازجلسه رسيدن به توافق را گرفته بود ازبين رفت به طوری که نمايندگان شرکت 
متاسفانه . ردنفت اميدوارشدند که متن امتيازنامه جديد را می شود روزبعد امضاک

درعمل ثابت شد که  تنظيم و تکميل  متن نهائی درظرف مدتی که انتظار می رفت 
  .مقدور نيست و بايد جلسه ديگری تشکيل شود

در آغازاين جلسه که مقدربود جلسه نهائی باشد، هيئت نمايندگی ايران دو باره شروع  
اما . درازا می کشاندبه طرح خواسته هايی کردند که قابل قبول نبود و کا را به 

موقعی که سرجان کدمن تهديد کرد در جلسه شرفيابی آن روزکه برای کسب اجازه 
شده بود،مشکالت جديد مرخصی ازشاه پيش ازعزيمت معظم له به مازندران تعيين 

. ناشی از رويه نامساعد هيئت نمايندگی ايران را به عرض ملوگانه خواهد رساند
لتراشی برداشتند و درمقابل استدالل سرجان کدمن وزرای ايرانی دست از اشکا

  .تسليم شدند
تکميل قرارداد دو روز ديگر طول کشيد به طوری که سند تنظيم شده سرانجام در    ٩



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٣                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

دو روز قبل از . بيست دقيقه بامداد سی ام آوريل به امضای طرفين رسيد و ساعت دو
رت عازم مازندران گردد، آوريل، پيش  از اينکه اعليحض ٢٨اين تاريخ، يعنی در 

  . سرجان کدمن برای خداحافظی به حضورايشان باريافته و اجازه مرخصی گرفته بود
دربامداد سی ام  مه  رئيس  کل  شرکت  نفت از تهران به بغداد پرواز  کرد و   -  ١٠

وی  شب قبل از حرکت . اکثر همراهانش  نيز درهمين روز تهران را ترک کردند
مدير شرکت ( افتخارهيئت نمايندگی ايران در منزل مستر جکس  مهمانی شامی به

ميزبان درسر . داد که در آن اکثر اعضای کابينه ايران شرکت داشتند) نفت در ايران
ميز شام نطق مختصری ايراد و اظهار اميداواری  کرد که پرهای ريخته کبک درطی 

( فروغی .  ابق  پروازکنديد به طوری  که او بتواند کما فی الس.زمان دو باره برو
در جواب نطق کدمن اظهار داشت که به عقيده وی )  رئيس  هيئت نمايندگی ايران 

 .پرهای کبک هيچ گونه آسيبی  نديده و پرنده سالم کماکان قادربه پرواز است
 ١٦( در قرارداد جديد ، سهم السهم  سابق ايران که برمبنای شانزده در صد   -  ١١

اخت می شد بکلی حذف وبه جای آن قرار شده است درآتيه از سود ناب  پرد%) 
قيمت هرتن نفت استخراج شده الاقل چهارشلينک آن به عنوان حق السهم دولت ايران  

( منظورگردد و مجموع اين حق السهم درهيچ سالی  کمتر از هفتصد و پنجاه هزار 
  .ليره نباشد)  ٧٥٠/  ٠٠٠

ليون ليره به طورمقطوع بابت تصفيه بدهيهای نيزشرکت نفت مبلغی در حدود دو مي 
پردازد ودرمقابل سی سال تمديد امتياز دريافت می کند سابق خود به دولت ايران می 

) با احتساب  از تاريخ امضای  قرار داد جديد ( که به اين ترتيب کل مدت امتياز  
  .شصت سال می شود

ز اخير، صراحت کامل مواد به اعتقاد سرجان کدمن حتی رضايت بخش تر از امتيا 
قرار داد جديد  است که جای هيچ گونه ابهام و سوء تعبير که ممکن است در آتيه 

  .موجب  بروز اختالف جديد گردد باقی  نمی گذارد
تا جائی که می توانم قضاوت کنم و زرای ايرانی  شرکت کننده دراين مذاکرات   - ١٢

ی ، ولی بی حاصلشان، دل آزرده که دربدو امر از تلف شدن زحمات شبانه روز
بودند و اکنون تشخيص می دهند که کاری بسيار عالی صورت گرفته و در پيدايش 
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نمايندگان . سوء تفاهم اخير هم شرکت نفت ايران وانگليس به هيچ وجه مقصرنبوده
شرکت درايران همگی از نتيجه مذاکرات وبسته شدن قرارداد جديد خرسند به 

ودشان اعتراف دارند که از بعضی جهات، در مقابل  امتيازات نظرمی رسند گرچه خ
  .دريافت شده ، بهای  سنگين پرداخته اند

برجسته ترين نکته اين ماجرا، و مؤترين عامل در رساندن مذاکرات تهران به  -  ١٣
نتيجه مطلوب همان مهارتی است که سر جان کدمن دربرخورد و مصاحبه اش  با 

خود شاه در آخرين مرحله مذا کرات اتخاذ کرد يه ای است که نيزدررو. شاه نشان داد
بخردانه سرجان  تاکتيک. و روح سياستمداری را جانشين احساسات ملی ساخت

کدمن که درمراحل عادی مذاکرات شرکت نجست و فقط  درمرحله سرنوشت ساز 
  .ت رساندمداخله کرد، اهميت و تأثير فوق العاده خود را درامضا شدن قرار داد به ثبو

بعضيها عقيده دارند که نقش هيئت نمايندگی  ايران پيشاپيش  تعيين شده بود به اين  
معنی که شاه به وزرای خود دستورداده بود در تمام مواردی که با شرکت اختالف  
دارند سرحرف  خود بايستند و گامی  عقب نشينی نکنند تا اين که مذاکرات به لب 

ت متوسل به مقام سلطنت گردند و قضايا را چنان آن وق. پرتگاه شکست برسد
جورکنند  که اعلی حضرت شاهنشاه ايران در نقش نيروئی فوق الطبيعه که قادربه 

نه ظاهر شود، گره مشکالت طرفين را بازکند، ححل هرمسائل غامضی است درص
  .وتاج صلح و پيروزی  را از آن خود سازد

ً                               شخصا  براين عقيده ام که رضا شاه اشکا ل اصلی قضيه را تشخيص داد  يعنی      
فهميد که اگردو باره به جامعه ملل بر گردد مغلوبيتش  حتمی است مگراين که 
قضايا را چنان جور کند که همگان ببينند گناه شکست مذاکرات برگردن شرکت است 

) در آخرين مصاحب اش با وی ( و از شنيدن داليل سرجان کدمن . و نه بر گردن او 
تيجه رسيد که اگر پرونده امر دو باره به جامعه ملل بر گردد انگلستان به به اين ن

  .طور حتم برنده خواهد شد
" افسانه"با توجه به سرعتی که درامضای قرارداد نشان داده شد باز اين   -  ١٤ 

که سر تا پای  قضيه چيزی جز يک  ...  در محافل سياسی  تهران پيچيده است
                             ً                 ست که صحنه ها و جزئيات آن قبال  توسط شرکت نفت و نمايشنامه کمدی نبوده ا
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دولت ايران هماهنگ شده بود و نقش نهائی را رضا شاه و سرجان کدمن می 
  .بايست بازی کنند که کردند

سه نسخه از اين گزارش يکی  برای وزارت خارجه هندوستان، ديگری برای   – ١٥
ل بر يتانيا در اهواز  فرستاده سفير کبير بريتانيا در بغداد، و سومی برای سرکنسو

  .شد
    ) ١٦(ر ه هور : با  احترامات 
  

بر اساس  « که » نفت، قدرت و اصول « مصطفی  علم ، درکتاب  به بيان ديگر،* 
                      ً                                                       بررسی اسنادی  که اخيرا  از طرف دولتهای  بريتانيا و اياالت متحده از رديف  اسناد 

ی  از اسناد خصوصی  و دولتی سری ومحرمانه  خارج  شده و همچنين   بسيار
کدمن با « :در بارۀ تمديد قرار داد دارسی آورده است »  . ايران صورت گرفته  است

، وقتی ايران پيشنهاد مشارکت ١٩٢٩شاه مالقات کرد وبه خاطر او آورد که درسال 
در صد ازسهام کمپانی را رد کرد، قرار براين شد پس از رفع بحران  ٢٠و تصاحب 
بدبختانه ازنظر شاه، او نمی توانست . هانی، مذاکرات از سر گرفته شوداقتصاد ج

از .                                                            ً            مدتی طوالنی منتظر بماند و به مقادير قابل توجهی پول نقد، فورا  احتياج داشت
اين رو اصرار کرد مذاکرات زمانی آغاز  شودکه کمپانی درآن زمان به هيچوجه در 

شاه درحالی که عدم . ران بپذيردوضعی نبود که شرايط مساعدتری را از نظر اي
رضايت خود را از مداخله دولت انگليس در موضوع، برای کدمن بيان می داشت، 
از او کمک خواست و خواهش کرد در اين امرکه  لوح سنگی شسته شده  را از نو 
. بنويسند وبا اين ترتيب  فصل جديد در تاريخ ايران به وجود  آورند، او را ياری دهد

را به دست خود   APOC)(                       ً               ای شاه، درفريزر، که عمال  اختيار مذاکراتاما تقاض
اين . گرفته بود، تأثيری نبخشيد و اوحاضر نبود زير بار هيچ نوع مصالحه ای برود

امر نيز مسئله را وخيم تر می کرد که هيئت ايرانی که از شاه بشدت می ترسيد، 
ق اوضاع را بدراين باره کدمن جرأت نداشت نظريات واقعی خود را بيان دارد و حقاي

  :به وزارت خارجه انگليس چنين گزارش می دهد

وزرای ايرانی به نظر می رسد برجان خود . وضع در اينجا وحشتناک است« 
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سای کمپانی يک کلمه ؤبيمناک هستند و تقريبا وحشت دارند که با من يا ديگر ر
  ».حرف بزنند يا حتی با آنها ديده  شوند

خود او . ت ناگزيربه بن بست رسيد، کدمن دست به اقدام زيرکانه ای زدوقتی مذاکرا  
من به اين نتيجه رسيدم که تنها راه خروج از بن بست آن « : دراين باره می گويد

او به » .برشاه وارد شود» شوکی« است که تصميمی ناگهانی اتخاذ کنم که به مثابه 
شاه که بشدت ناراحت شده بود او را  .شاه پيغام فرستاد قصد دارد تهران را ترک کند
کدمن که می دانست با حضورشاه، . به کاخ خويش خواند و ازوی خواست بماند

:  وزراء ايرانی جرأت ابرازهيچ نوع نظريه وابتکاری را نخواهند داشت، پيشنهاد کرد
             ً                                                        اعليحضرت شخصا  رياست جلسه ای را به عهده بگيرند که درآن بايد آخرين تالش «

شاه موافقت کرد واين جلسه با حضور » .کستن بن بست صورت پذيردبرای ش
  .رياست جلسه با شخص شاه بود. اووطرفين دعوا تشکيل شد

استراتژی مکارانه کدمن، روش مستبدانه شاه وبزدلی وزرای ايران، اساس  
روحيۀ حاکم برجلسه ای را به وجود آورد که درآن تصميمات مربوط به قرارداد 

شاه درحالی که جلسه را افتتاح می کردگفت اول بايد اختالف . اذ شداتخ١٩٣٣سال 
کدمن خودش کلماتی  را که در پاسخ . بر طرف شود APOC)( بين وزرای او و

                              ً      گفتم اين تمايل اعليحضرت را فعال  بايد « : شاه  به زبان آورده چنين نوشته است
شاه موافقت » .رح نماييم کنار بگذاريم وابتدا شرايط  پيشنهادی جديد کمپانی را مط

وزرا که غافلگير شده بودند، اما جرأت نمی کردند با نظريات پادشاه خود . کرد
مخالفت کنند، مطيعانه، و بدون آنکه يک کلمه بر زبان آورند، ساکت سرجاهای خود 

  ».نشستند

آنها، آن پائين، روی « :شاه درحالی که وزرای خود را مخاطب قرارداده بود گفت 
نشسته اند، و نميتوانند دورترازنوک بينی ها يشان را ببينند، درحالی که من  زمين

بر باالی برج قراردارم و قادرم دنيای بزرگی را که اطرافم را فرا گرفته، بخوبی 
  ».مشاهده کنم

دمحم علی  فروغی (وقتی اين کلمات برزبان شاه قادر مطلق آنها جاری شد، وزرا  
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ه  وزير ماليه ، علی اکبر داور وزير دادگستری وحسين وزير خارجه، حسن تقی زاد
فهميدند اگرمی خواهند سرشان برتنشان زيادی نکند، بايد ) عالء رئيس بانک ملی

ازآن  . زبانهايشان را بکلی ببندند و اتخاذ هرگونه تصميمی را به خود او واگذارنمايند
بخود تا اين حد  گوش می کرد وحتی APOC) (پس شاه فقط به سخنان نمايندگان 

  .هم زحمت نمی داد  که عقيده وزرايش را بپرسد
آوريل، وقتی نمايندگان طرفين دوباره يکديگر را مالقات گردند، فقط يک  ٢٥روز 

دادی که توسط  قرارپيش نويس : موضوع برای طرح دردستور روی ميزقرارداشت
 )(APOC ا روی شاه خود ر» شوک درمانی « کدمن که نخستين . تهيه شده بود

او  پيشنهاد کرد که مدت . زد» شوک«مؤثر يافته بود، دست به وارد آوردن دومين 
سال باشد تا کمپانی نسبت به ادامه کار خويش  ٧٥امتياز نامه جديد بايد دست کم  

سرمی آمد،  ١٩٦١دارسی در سال  دادمدت قرار. اطمينان کافی به دست آورد
ادامه داشته   ٢٠٠٨کرد امتياز جديد تا سال می درحالی  که اينک کدمن پيشنهاد 

اين کارغير « :غيرمنتظره ای ناراحت شده بود گفتشاه که  ازچنين پيشنهاد  . باشد
امتياز ( ممکن است مدت سی سال ما اسالف خويش  را برای دادن چنين امتيازی 

هم  آينده ینسل ها...ر داديم ،حاال شما می خواهيدامورد لعن و نفرين قر) دارسی
با وجود  اين، شاه که خود را با » همين لعن و نفرين را درمورد ما بکنند؟

اصرارشديد نمايندگان کمپانی روبرو می ديد، و ازطرفی از مداخله نظامی انگليس 
 . سال به کمپانی بدهد ٦٠وحشت داشت، باالخره موافقت کرد امتياز جديد را به مدت 

هزار  ١٦٠( ياز را به يکصد هزار مايل مربعودرمقابل  کمپانی هم مناطق مورد امت
              ً                                        شاه، که تقريبا  تنها کسی بود که ازطرف ايران درجلسه حرف . کاهش دهد) کيلو متر

از جمله آنکه مردم در استانهای .                                ً                 می زد، آنگاه فقط به مسئلۀ نسبتا  بی اهميتی پرداخت
    ً         البا  مجبورند و شبها غ... شمالی کشور حتی برای سوخت چراغهايشان نفت ندارند، 

شاه بحدی . يد بدهدفاو می خواست کمپانی  به ايران نفت س.. از پيه سوزاستفاده  کنند
نسبت به مشکالت و پيچيدگيهای ناشی ازاعطای يک امتيازشصت ساله بی اطالع 

وزرايش نيز در . بود که حتی يک مسئله آسان را در جريان مذاکرات مطرح نکرد 
» صم؛ بکم» صيه يا مشاوره ای به او بکنند می ترسيدندحالی که بشدت از اينکه تو
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درمدت زمان بسيار  APOC)( و پيش نويس تهيه شده توسط  ساکت نشسته بودند
. در حالی که در آن فقط چند تعديل جزيی به عمل آمد. کوتاهی موردتاييد قرار گرفت

مپانی نفت به ک APOC)( از جمله آنکه نام شرکت از کمپانی نفت انگليس و پرشيا 
» پرشيا« تبديل شد، چه شاه دوست نداشت ايران را  AIOC)( انگليس و ايران  

با . امتيازنامه جديد به امضای  نمايندگان طرفين رسيد ١٩٣٣آوريل  ٢٩روز. بخوانند
انگليسی ها جشن . دن کدمن به لندن سيل نامه های تبريک به سوی وی روان شديرس

  ) ١٧( »....گرفتند
  
  

 آن ميتنظ در رضاشاه نقش و ش١٣١٢/م١٩٣٣قرارداد
 

ش و نقش ١٣١٢/م١٩٣٣قرارداد«تمديد   سلمان قاسميان و مصطفی ماليی در بارۀ
جامعه ملل، مذاکرات  یاز آنکه شورا پس : بر اين نظرند که » آن ميرضاشاه در تنظ

 یخارجه چلسواک ريرا به ادوارد بنش، وز رانيشرکت نفت و دولت ا انياختالف م
بالفاصله . را به گفتگو دعوت کرد انيمدعزيواگذار کرد و او ن یانجيعنوان مبه 
 اميليشرکت نفت، و رهيمد ئتيه سياز طرف شرکت مرکب از لرد کدمن رئ یئتيه

 یتهران همراه چند نفر از اعضا ميو مق رهيمد ئتياو، جاکس عضو ه عاونم زريفر
اور و عالء خواست قبل از ورود از د زاده یتق. شرکت، وارد تهران شدند رتبه یعال
نامه  ازيمشاوره در طرح امت یو قابل اعتماد برا قيال نيمتخصص ،یکمپان ندگانينما
سرجان کدمن  استينفت، تحت ر رکتش یندگينما تيهئ] ٣٨.[ندياستخدام نما ديجد
را که منجر به عقد  یوارد تهران شدند و مذاکرات ١٩٣٣ليآور١٣١٢/٣نيفرورد١۴

 .در تهران آغاز شد د،يگرد ١٩٣٣قرارداد 
 
را  تيهئ نيا استير. از طرف شاه، مأمور مذاکره با آنان شد یچهار نفر تيهئ کي

زاده،  یتق: عبارت بودند از گريخارجه برعهده داشت و سه عضو د ريوز ،یفروغ
زاده موافقت کرد  یتق] ٣٩).[یبانک مل سيرئ(عالء نيو حس) یدادگستر ريوز(داور
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چند روز اول . رديصورت گ زريرو مستر ف یخود و انيم یدماتکه مذاکرات مق
کدام از آن  چياما شرکت نفت ه. نمود انيخود را ب یها خواسته رانيدولت ا ،مذاکرات

درباره  زاده یتق] ۴٠.[و مذاکرات با شکست مواجه شد رديرا نتوانست بپذ شنهادهايپ
ً با  يآخر تقر«: سدينو یدرتهران، م زريمذکرات با فر انيجر  کيمطالب نزد یدر بعض   
مذاکرات . کرده است یخودکش یليخ) من(یداور به رضاشاه گفته بود که فالن. ميدش

موافقت حاصل . ميشد کيما نزد طيکه در اغلب شرا ديرس يیجا کيآخرش به 
 رهيحداقل آنها هفتصد و پنجاه هزار ل ران،يبدهند به ا ديآنچه با زانيدر م یول م،يکرد

. آن موافقت نشده بود یحداقل رو رهيست ليو دو ونيليم کي ميگفت یا مو م گفتند یم
 یهم رو یکي. باالخره درست شد. شد یماند و درست نم یباق نجاياختالف در ا

بابت  نيآنها از ا. معاف است اتينوشته شده بود از مال اتيبود که در مال اتيمال
ً با  يتقر ايباالخره گو. قدم کوچک بردارند کي یحاضر نبودند حت  ستيو ب ستيبه دو   

جک در تهران، در جلسه  یکمپان ندهيبود که نما یوقت نيکردم و ا یراض رهيل هزار
گفت شما گول . اوقاتش تلخ شد یليبه او گفت، او خزريفر یوقت. حضور نداشت

 یگفت حرف یشد، ول شانيپر زريفر. بود اديبابت ز نيهم ازا رهيپنجاه هزارل د،يخورد
ما که  د،يده یآخر کار گفت عوضش به ما چه م رد... رميپس بگ شود ینمرگيام، د زده

 .بشود اديز ازيکردند که مدت امت شنهاديپ. ميهمه گذشت کرد نيا
 
 کردند ینم دياول شصت ساله بود؛ اگر تمد ازيامت. م بود١٩٣٠ها درحدود  صحبت نيا

 نيو ا خياز آن تار گفتند شصت سال. شد یتمام م ١٩۶١ اي ١٩۶٠ ماند یو همانطور م
آخر هم  ،یتينارضا یليخ. شد ديشد یتيباعث نارضا شنهاديپ نيا. ديرس یم ١٩٩٠به 

او هم  ميبه رضاشاه گفت. ميستين یما راض ر،يخ ميما گفت. تمام غوغاها از آن درآمد
گفت ما را مرخص . شود ینم یزيهمچون چ کي د،يرا فراموش بکن نيا. ريگفت خ
مدت  ديبر مطرح شدن موضوع تمد یمبن زاده یتق یادعا] ۴١[».ميرو یم د،يبفرمائ

 یاه با استناد به نامه یدعو نيطرف نيلحظات مذاکرات ب نيدر آخر یدارس ازيامت
زاده  یتق.  است ديبه هنگام سفارت در لندن مورد ترد مورتاشيبه ت یو یخصوص

نامه  ازيامت ديدر مورد تجد مورتاشيبه ت ٨/٧/١٣٠٨مورخه   ینامه خصوص کيدر 
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استتار  استيمشارکت در مذاکرات نفت، از س یبرا زاده یو درخواست از تق یدارس
مختار و  ريوز نکهيبا وصف ا که کند یم یمند مقامات مسئول کشور اظهار گله

مذاکرات که کدمن در تهران  فيدر لندن است، ازکم و ک رانيدولت ا یرسم ندهينما
نفت  یو نه کمپان خان یسيع رزايم ینه آقا خ،يآن تاراست وتا  خبر یب داده، یانجام م

باب  نيدر ا زياند و از طهران ن به او مراجعه نکردهازيامت ديتمد اي ديدر باب تجد
آنچه  ايمطلب  اتياز کل ینکرده، لهذا جز اطالع اجمال افتيدر یتلگراف ايمراسله 
. ن حاصل شده استاند که درتهرا کرده یدر ضمن صحبت اظهارات خان یسي    ً   گاها   ع

 .داشته باشد تواند یدرکار نداشته و نم یدخالت نيبنابرا
کار داخل  ني         ً     جانب رسما  در ا نياست که ا نياگر مقصود ا: سدينو یدر ادامه م یو

طرف مذاکرات بشوم، در آن صورت چون مذاکره از  یمذاکره شده و با کمپان
و به  ی    ً         رسما  به کمپان نجانبيکار به ا نيمراجعه ا ديمختلف صورت دارد، با یمجار

مذاکرات قرار داشته، نظر خود  اني           ً      زاده که قبال  در جر یتق. سفارت اشعار شود نيا
     ً سابقا   ف،يجانب بر حسب تکل نيا: سدينو یم نيچن نيا یدارس ازيامت ديرا درباره تمد

کار عوض  نيخود را در اساس ا دهيعق یبه حضرت اشرف عال یدر کاغذ خصوص
جانب صالح دولت در آن  نيا دهيتکرار کنم که به عق دانم یالزم م زيال نکردم و حا

ما کار  یچه زمان برا د،يياقدام نفرما ازيامت دي                    ً       که در صورت امکان فعال  به تجد تاس
شود،  تر کينزد ازيو اجل امت شتريب رانيو قدرت ا یو هر چه قوام داخل کند یم

 رياز جهات امکان تأخ یاگر به جهت یخواهد کرد، ول شرفتيبهتر پ رانيمقاصد ا
 ]۴٢.[ديکوش رانيا یمنافع برا ليدر تحص رودبه قدر مق دينباشد، البته آن وقت با

 
 موريم به ت١٩٢٩دسامبر١٠/ش١٣٠٨آذر١٩مورخ  یگريزاده در تلگراف د یتق

 انيدر جر یو نکهيبر ا یمبن نيشيپ یها تاش به هنگام سفارت لندن ضمن تکرار گفته
 اي دهيشن یاز کس یبه طور تصادف اينفت نبوده و آنچه اطالع دارد  ازيامتمذاکرات 

قرارداد  ديبه تهران بوده، در مورد تمد ضيف خان یسيع رزايم یها از تلگراف نکهيا
در دست داشته باشد و بتواند  یهر کس که منابع نفت به مدت درازتر«:سدينو یم

نفت  یرا ربوده است، لهذا کمپان سبقت یتر بفروشد، گو و گران اورديکمتر در ب
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باب نسبت به  نيموافقت ما را در ا متيمدت دارد و ق ديبه تمد یاديز یمند عالقه
 یها طبق نامه»  ]۴٣.[اقتصادعرضه و تقاضا باشد یعيتابع قانون طب دياوهم بارمنظو

 ديزاده از چند سال قبل اطالع داشته که شرکت نفت اهتمامش از تجد یشده، تق انيب
 .مدت قرارداد بوده است ديقرارداد تمد

 
که برگزار شد، سرجان کدمن  یماندن مذاکرات در کنفرانس خبر جهينت یپس از ب اما

 انيرانيا یها درخواست هيبر پا یشرکت نفت چيه ديگو یضمن تعرض به شاه به او م
شاه در پاسخ، رفتن زود هنگام . کند ینفت بهره بردار یها از حوزه تواند ینم
ً         سرجان کدمن، شخصا  در جلسه  شنهاديگرفت و مطابق پ یرا به شوخ ندگانيمان                 

 ]۴۴.[مذاکرات شرکت کرد
 
فاتح، کدمن  یبنا به نوشته مصطف. رود یشاه م داريادامه مذاکرات به د یکدمن برا 

ما را  یمهربان تيشاه با نها«: کند یم فيتوص نيشرح مالقات خود با شاه را چن
مذاکرات  شرفتيدرباره پ. مذاکرات ندارد انياز جر یاطالع چيه نکهيو مثل ا رفتيپذ

 نيسنگ یا دولت به اندازه ندگانينما یشنهادهايمن به او گفتم که پ. استفسار کرد
 تينها یشاه ب. و لذا مذاکرات قطع شده است رديآنها را بپذ تواند یاست که شرکت نم

خواهد  جاديا یه شده و توافقواسط نيطرف نياظهار تعجب کرده و گفت که خود او ب
 صلهيف رشود تا کا ليبا حضور او تشک یا شد و دستور داد عصر همان روز، جلسه

بنا بر گزارش اسناد موجود، شاه پس از اطالع از اوضاع مذاکرات ] ۴۵[».ابدي
که با ادامه  یخود دستور خاتمه مذاکرات را دادند، در صورت یمستبدانه، به وزرا
 ]۴۶.[برسد جهيالزم بود تا مذاکرات به نت یاديزراء، وقت زمذاکرات توسط و

 
که سرجان کدمن در طول  - رانيدولت ا یندگينما تياشکاالت کارهئ نيتر بزرگ از

بود، به  نهيکاب یوزرا یريگ ميعدم قدرت تصم  - برد یمذاکرات در تهران به آن پ
کار مرتکب  انيجر             ً              که اگر مستقال  کار کنند و در کردند یکه وزرا احساس م یطور

 یکدمن در شرح عدم استقالل رأ. اند داده ادسر خود را به ب قتيگردند، به حق یاشتباه
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 ديد شد یآشکار م«: سدينو یم ،یصاحب منصب حکومت کيدر مقام  زاده یتق
از خود شاه انجام  یمستقل، بدون کسب اجازه قبل یاقدام ستين ليما چيه زاده یتق

که  رسد یم جهينت نيبه ا رانيا ندگانيل مذاکرات با نماکدمن در طو]  ۴٧[».دهد
رضاشاه انجام  مينظر مستق ريمذاکرات درگرو آن است که مذاکرات ز تيقموف
از اسناد موجود وزارت امور خارجه آمده  یکيدرگزارش طور نيهم] ۴٨.[شود
مقام  یعال نيمأمور یو حت باشد یم رانيمطلق ا یامروز شاه فرمانروا«:است
است، اتخاذ  حضرت یعلا دهيمخالف عق دانند یکه م یدر مسائل توانند یهم نم یتدول

 رانيا ندگانينما یو استبداد رأ اندازه یمذاکرات نفت با خشونت  ب. نديبنما یميتصم
 ميسرجان کدمن به شاه متوسل شد و اگر دخالت مستق نکهيادامه داشت تا ا جهينت یب

 ]۴٩[».افتي یم انيپا جهيکرات بدون نتنبود، بدون شک مذا حضرت یشخص اعل
 

نسبت به  یو زيبه رفتار تحکم آم زيبا شاه ن داريدر خاطراتش در شرح د کدمن
 ئتيکار ه یاز کند یوقت«: سدينو یاز آنان اشاره کرده، م اريو سلب اخت رانشيوز
 تيشکا رانيدولت ا یها مذاکرات و عدم اعالم خواسته انيدر جر رانيا یندگينما
کرده، با  دايپ تيحالت عصبان رات،مذاک انيدر جر رانشيوز ريم، شاه از تأخکرد
 یو] ۵٠[».صحبت کرد یبا فروغ د،يرس یم زيآم پرخاش یکه به نظرم تا حد یلحن

 ديدر جلسه حضور داشتند و شاه پرس زاده یو تق یفروغ«: ديگو یم نيهمچن
شد، وسط را گرفته،  گفته نيطرف یشنهادهايپس از آنکه پ ست؟ياختالف بر سر چ

بعد من فوائد . نديدر هر تن قطع نما لنگيرا به چهار ش ازيمتاال دستور داد که حق
 یليشاه خ. را کردم ازيامت ديتمد یرا شرح داده، تقاضا ديدرصد عوا ستيب شنهاديپ

کار به  ديمن به او گفتم که بدون تمد یآن را قبول کند، ول خواست یناراحت شد و نم
 ]۵١[».و باالخره او قبول کرد دياهد رسانجام نخو

 ديبر تمد یشرط کدمن مبن رشيشاه و کدمن و امتناع شاه از پذ يیقبل از توافق نها 
به ارجاع  دياز حضور شاه مرخص شد که شاه را تهد یکدمن در حال از،يمدت امت

که هر وقت  سدينو یدر خاطراتش م زاده یتق. کرد یدوباره موضوع به جامعه ملل م
بود که به شاه  نيحربه کدمن، همترين مؤثر د،يکش یبه بن بست م نيمذاکرات طرف
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به  ميکه دوباره برگرد ديپس مرخص بفرمائ م،يندار یخوب، ما حرف اريبس«:گفت یم
نقطه  نيکدمن ا] ۵٢[».شکست یمقاومت شاه را در هم م د،يتهد نيجامعه ملل و با هم
بود و با استفاده  افتهيجامعه ملل را در ترس او از بازگشت به یعنيضعف رضاشاه، 

در  یو. دينما ليتحم رانيرا بر شاه ا شيها نقطه ضعف توانست خواسته نيا از
درباره ترس شاه از مراجعه مجدد موضوع به  مونياز تهران به سر جان س یا نامه

است که موقع برگشت به لندن، قرارداد  نيمن ا یقلب یدعا«:سدينو یسازمان ملل م
رضا شاه ازاحاله مجدد  کنم یم ساساح رايز اورم،ينفت را با خود همراه ب ديجد

از ضرب و  یناش ديترس ملوکانه را با نيموضوع به سازمان ملل هراسان است و ا
خارجه ارجمندش، ماه گذشته در ژنو به  ريو وز ايتانيدانست که حکومت بر یشتم

 نياز ا یديهر ام چهيکه در ديجه ساختو آنها را متو دينشان داد رانيا یندگينما ئتيه
به قطع  ديتهد نيعالوه بر ا] ۵٣[».بسته است شانيبه رو) جامعه ملل( ذررهگ

طال  یها سهياستفاده از ک اي] ۵۴[یسؤال بردن تداوم سلطنت خاندان پهلو ريروابط، ز
شاه  شد یگفته م نيهمچن] ۵۵.[مؤثر باشد توانسته یکار م نيشاه به ا قيتشو یبرا

نسبت  یالملل نيدر قضاوت ب یديشد ريتأث رانينکته برده که اقدام ا نيبه ا یپ رانيا
 نيا تيو با توجه به اهم افتهيکاهش  یسهام کمپان متيخواهد داشت، به عالوه ق رانيا

شاه  نيب یخيبعد از آن جلسه تار] ۵۶.[نموده است ديبه مذاکرات جد ميله شاه تصمئمس
را به سبد آشغال  رانيا شنهاديقرارداد، شاه پ ديباب تمدشرکت نفت در  ندگانيو نما

 شبردياش از لزوم تعامل و نگرش گسترده در پ شده جيگ یانداخت و در مقابل وزرا
 ]۵٧.[رفتيشرکت را پذ یمذاکرات سخن گفت و تمام موارد ضرور

 
شرکت  طيشرا رشيشاه در پذ ميخود نسبت به تصم ديتأثر شد انيزاده پس از ب یتق 
 ريوز. کنم یمن گفتم نم. دانست یآدم نم. کرد ديگفتم چه با«: سدينو یر خاطراتش مد

 یذره و به قدر خردل کيدر آدمش  چيه. درامضاء کننده نبود یبودم، البته فرق هيمال
. ميشد یناراض یليما خ. کرد یگفت، او امضاء م یهر کس را شاه م. کرد یفرق نم

من  یبرا یبعد آن را با کاغذ. ضر کرده بودندقلم طال حا. امضاء شد یشب کيآخر 
خودتان  شينوشتم و قلم را فرستادم به رضا شاه و گفتم پ یمن هم کاغذ. فرستادند
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به من هم . دينفهماو  یول د،يا کار را کرده نيبود که شما ا نيا اش یدر واقع معن. باشد
... شد... مرتبه  کيبودم که چرا او  یاما ناراض. بد نشد د،ينباش ريدلگ گفت یم یه
بر  گريو د روم یم رانيازدست رضا شاه از ا یروز کي گفتم یخودم م شيپ

 ]۵٨[».گردم ینم
 
م به ١٩٣٣مه٨/ش١٣١٢ بهشتيارد ١٨کدمن با شاه در  یگفتگوها بيترت نيبد

به اتفاق آرا  ١٩٣٣مه٢٨/ش١٣١٢خرداد  ٧که در  ديانجام ١٩٣٣قرارداد  یامضا
در . شد ميماده تنظ ٢٧قرارداد در . ديرس یمل یس شورامجل ندگانينما بيبه تصو

برداشتن  ١٩٣٣ ازين مواد امتيتر مهم. نداشت یبا قرارداد دارس یتفاوت چندان اتيکل
تا  یکمپان یاتيآن، کاهش حوزه عمل هيحمل و نقل نفت و تصف یانحصار ريحق غ
 یراردادن مجانق اريدر اخت ،یبه انتخاب کمپان نيزم ليهزار م کصديبه  ١٩٣٨سال 

 یاز طرف دولت و در صورت داشتن مالک خصوص یکمپان ازيمورد ن یها نيزم
 ازيمورد ن ميس یتوسعه خط راه آهن، تلفن، تلگراف و ب لک،منصفانه آن از ما ديخر

 اتيعمل یاز حق بررس یبرخوردار ات،يو مال یعدم پرداخت حقوق گمرگ ،یکمپان
در  یاز حق رأ یبا برخوردار رانيا ندهينماحضور  ران،يدرهرزمان به دولت ا یفن

 ديعوا ليدفترفروش سهام درتهران، عدم تبد کيقراردادن  ،یکمپان یها تمام جلسه
و  رانيبه دولت ا یفروش نفت کمپان متيبه پول، مشخص بودن ق یفروش کمپان

هر  ازيامت نيدرا. بود یو کمپان رانيدولت ا انيحل اختالف م یروشن کردن چگونگ
حوزه تا  نيشرکت با گرفتن حق انتخاب ا افت،يکاهش  یکمپان یاتيحوزه عمل چند
  ]۵٩.[داداز دست ن یزيم عمال چ١٩٣٨سال

 
رضا  حضرت یمرهون مشارکت اعل جهينت نيها و اسناد موجود، ا بر اساس گزارش 

و به  یدر رأس حکومت پهلو ،یمستبد و خود رأ یرضا شاه به عنوان شاه. شاه بود
شاه . نمود ینظرات خود را اعمال م ،یامورمملکت هيدر کل يینها رندهيگ ميعنوان تصم

، چنانچه اشاره ١٩٣٣و انعقاد قرارداد یرسمذاکرات نفت، لغو قرارداد دا انيدر جر
نظرات خود را  ش،يوزرا یبود، بدون توجه به رأ یا شد، با هر هدف و خواسته
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بلکه  کرد، ینم یتوجه کانشينزد و نظر وزرا و ینه تنها به رأ یو. کرد یاعمال م
زاده  یاما تق. گرفت یواظهار نظررا از آنها م یريگ مياز موارد، حق تصم یاريدر بس

و شرکت  رانيا نيمذاکرات چهار ساله ب انيدر لندن از جر رانيا ريابتدا به عنوان سف
عد در مطلع بود و ب - وکدمن بودند مورتاشيمذاکره کننده ت یاصل ندگانيکه نما - نفت 
 مورتاشيپس از انفصال ت ران،يا يیدارا ريم در مقام وز١٩٣٠اوت/ش١٣٠٩مرداد

که مالحظه شد  مذاکرات شد، اما چنان نيدر ا رانيا ندهيش نما١٣١١ماه  یدر سوم د
 یدر مجلس پانزدهم اشاره کرد، شاه پهلو شيها بعدها در صحبت زين یو خود و

خواسته شاه را  نيا زاده یتق کرد ینم یفرق شد؛ یبرآورده م ديداشت که با یا خواسته
 )١٨(.یگريشخص د اي کرد یبرآورده م

  
  العرب شط و سرحدات موضوع در ملل جامعۀ به  عراق شکايت

  
باقرکاظمی وزيرخارجۀ وقت درخاطراتش شکايت عراق  به جامعۀ ملل در موضوع 

درمشهد درروزآخراقامت رئيس الوزراء ومن : سرحدات و شط العرب می نويسد
درمراجعت از سفرسرحدی افغانستان تلگرافی ازسهيلی معاون وزارت خارجه رسيد 

در طی مسافرت اين موضوع . که عراقی ها به جامعۀ ملل از ايران شکايت کرده اند
را به تفصيل با آقای فروغی رئيس الوزراء  مطالعه وبررسی نموديم ايشان پيش بينی 

ً                 اتفاقا  همين طورهم شد و . حقوق ايران بنمايدمی کردندکه شاه مرامأموردفاع از       
 آذرکه برای تقديم راپرت های مسافرت به حضورشان رفتيم،به من  دستور ٢۴روز

  .دادند که مقدمات ما را تهيه وبه جامعۀ ملل برای جواب دادن به شکايت عراق بردم
  
وازم آذر، کميسيونی دروزارت خارجه تشکيل دادم که مطالعاتی نموده ول ٢۵روز 

کارونوشتجات الزم را تهيه نمايند ومنصورالسلطنه عدل محسن رئيس ونصرهللا بهنام 
لوازم ماشين نويسی  وعضو را برای آن معين کردم وخودم  ] ای[ وحسين قدس وعده 

ً                                                                نيزدائما  مراقبت وسرکشی نمودم، تا اسناد و سوبق ونوشتجات به قدر مقدور جمع          
وزراء هم موضوع مطرح  مذاکره قرار گرفت  آوری وتهيه گرديد ودرجلسات هيئت
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وچند دفعه هم توضيحات کافی با اعليحضرت دادم وذهنشان را به نکات ضروری  
  .متوجه نمودم

روزچهارم دی اعليحضرت وهيئت وزراء آخرين نظريات خود را ابرازوامور 
  ) ١. (با اتومبيل ازطهران حرکت کرديم –نيزدر کميسيون ]  را[ مربوط 

ازراه عراق به ترکيه، صوفيا و بلگراد به ونيزازآنجا به ميالن وسرانجام  کاظمی 
  :دی ماه به لوزان وارد شد ودرادامه آمده است ١۶روز

آقايان . نصرهللا انتظام ازژنوبه آنجا آمده بود وبا اتومبيل اوبه ژنوبه هتل بلوورفتيم« 
رمختاربه رم هم که حسين عالء وزير مختارايران درلندن وانوشيروان سپهبدی وزي

به طهران به آن ها دستورداده بودم، به ژنوآمده بودند وپرفسورالپرادل فرانسوی هم 
که برای مشاوری واستفاده ازاطالعات ومعلومات او معين کرده وتوسط  سفارت  
                   ً                                                          پاريس به او تلگرافا  دستور آمدن  به ژنو را داده بودم، همان روز وارد  و مشغول  

  ....کارشده بود
  
دی ، با عالء ازرئيس داراالنشاء جامعۀ ملل ديدن کرديم وقدری دراطراف  ١٨روز 

قضيه شکايت عراق صحبت کرديم  وعالء بدون اجازۀ من اسم بنش را برای مخبری  
همان روز . برد و من بعد به ايشان تذکردادم  که بی قاعده  چنين اسمی  را برده اند

نشاء ازما خواسته بود تهيه و برای او فرستاديم اوراق  واطالعاتی را که رئيس اال
وعصر نوزدهم، مخبرين جرايد سوئيس وجرايد مهم دنيا را که  درژنوجمع شده 
بودند، خواسته و نظريات دولت ايران را به آن ها گفتم وبه سئواالتی که هريک می 

  .کردند جواب دادم
دامات دراين امرمصروف روزبيستم دی،وقت ما به مسئله مهم مخبرومطالعات واق و 

دی ،اولين جلسۀ شوری تشکيل ومذاکره راجع به شکايت عراق  ٢١شد و روز
  .ژانويه موکول گرديد ١۴/  دی  ٢۴ازايران برای روز دوشنبه 
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  مخبر تعيين  برای مبارزه 
  

درمسائلی نظيرعراق ازايران رسم وروش شورای جامعۀ ملل امنيت که ازطرفين  
بعد مخبری انتخاب می کنند که با طرفين تماس ] و[د را بگويندمی خواهند مطالب خو

درنظرگرفته، به شوری پيشنهاد نمايند، چنانکه ] را[بگيرد وراه حل مرضی الطرفين 
                                                                      ً درموضوع شکايت دولت انگليس ازايران  مربوط   به امتيازنفت  دارسی هم عينا  

ً همين طورعمل شد و انتخاب بنش به مخبری درآن قضيۀ صرفا   به ميل و ارادۀ                                                    
  .انگليس ها انجام  گرفت

                                                                       ِ   درموضوع شکايت عراق البته انگليس ها ميل داشتند ونقشه کشيده بودند که بازب نش 
به مخبری معين شود و اگراو قبول نکند، وزيرخارجه دانمارک که طرفدارکامل 
انگليس ها است، انتخاب شود والبته   اين فکرو نقشه را به وسائل وطرق مخصوص 

دارند، به طورغير مستقيم اين امررا به ذهن   ايشان وارد وازساده دلی و خوش  که
که با آنها دارد، سوء استفاده نموده اند و اثرآن هم همان ]  ای[بينی  وروابط  حسنه 

بود که بدون اجازه من به رئيس داراالنشاء، اسم بنش را برای مخبری برد ومن به 
  .ايشان تذکرداده واعتراض کردم

نقشۀ من اين بود که به هيچ وجه نگذارم بنش يا وزيرخارجه دانمارک برای مخبری  
معين شوند ونظر  به وضعيت خاص سياسی روزواهميتی که موسولينی درسياست 
دنيا پيدا کرده و دراين کارعراق هم بی طرف وسمپاتی به ايران دارد وازلحاظ  

ايندۀ اول   ايطاليا درجامعۀ ملل نم   Olovisiشخصيت واحترامی که به  ارن آلويزی
              ً                                                            حائزشده ومسلما  انگليس ها هم ازاو حساب می برند، به مخبری اين قضيه معين شود 
وازدقيقۀ اول شروع به اجرای اين نقشه کردم و چون اعتماد  نداشتم که اعضاء مهم 
نمايندگی   ايران تحت تأثيرات و تهديدات انگليس ها واقع نشوند وشهامت ورشادت 
برای پيشرفت منظورداشته باشند ودراجرای اين نقشه آنها را شريک نکردم وخود به 
شخصه  تمام مذاکرات واقدامات وتشبثات الزم را نمودم وچندروز تمام وقت خود را 
مصروف اين کارکردم وبارؤسای  نمايندگی هايی که مفيد می دانستم تماس گرفتم و 
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وايطاليايی ها والول و افغان ها ولهستانی زی نفوذ و موقعيت شوروی ها و ترک ها 
ً                                            ها ورومانی ها و مخصوصا   تی تولکووزير خارجۀ  رومانی استفاده وترتيب                        
کارطوری داده شد که در موقع الزم تی تولکو  برای مخبری  آلويزی را پيشنهاد کند 

شتيم وديگران تأييد نمايند واگر کسی مخالفت کرد، دفاع کنند وجريان محرمانه نگاهدا
که اخاللی ازطرف عراقی ها واستادشان انگليس ها روی ندهد وخوشبختانه  موفقيت 

  حاصل نمودم
  
  

  ملل جامعۀ  امنيت شورای در قضيه طرح
 

دی، شوری وارد موضع شکايت عراق ازايران شد وهمين که يکی  ٢۴در
دوکارکوچک که در دستوربودمذاکره شد، نوبت به کارما رسيد ونوری پاشا 

که يکی دو نفرعراقی و چند مستشارانگليسی پشت سرش  –ارجه عراق وزيرخ
متن شکايت نامه عراق را که به زبان انگليسی تهيه شده بود قرائت کرد  - نشسته بود

   ٢۵وشب  ٢۴و چون وقت ديرشده جواب نمايندۀ  ايران به روزبعد افتاد وبقيۀ روز
و تنظيم جواب ما شد و صبح  اوقات نمايندگی ايران و پرفسور الپرادل صرف تکميل

                                                                  ً دی ، در اول جلسۀ شوری جواب ايران به زبان فرانسه تهيه شده بود، شخصا   ٢۵
                                                                     ً خواندم اعضاء نمايندگی ايران وپرفسور الپرادل پشت سرمن نشسته بودند ظاهرا  

پس ازآن ليتونيف وزيرخارجۀ شوروی وادن نماينده .  تاثيرخوبی درشوری نمود
بعد درانتخاب مخبراقدام وپيشنهادی شد . هريک بياناتی نمودند انگليس وتوفيق رشدی

درنتيجۀ اين پيشنهادهمهمه و .که آلويزی نمايندۀ ايطاليا به مخبری معين می شود
نکرد ورئيس ] پيدا[صحبت های درگوشی بين اعضاء شد، ولی کسی جرأت مخالفت

  .و نتيجه را راپرت دهدقبولی پيشنهادرا اعالم کرد وقرارشد، مخبر با طرفين  مذاکره 
ازروز بعد اقدامات آويزی  شروع  وبا ما وعراقی ها وارد مذاکره شد که راه حلی 
                           ً                                               پيداکندوما چندين بارمستقيما  وغيرمستقيم بابارن آلويزی گفتگو وتوضيحات ضروری 
                                                             ً                  را به او داديم واطالع يافتيم  که عراقی ها و انگليس ها هم مرتبا  با او در تماس می 
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دی، موضوع شکايت عراق درشوری مظرح شد و ٣٠درجلسۀ شوری در. دباشن
باری الويزی نطق جامعی نمود وپيشنهادی را که حاضرکرده بود قرائت  کرد که 

بعد نوری پاشا اظهاراتی نمود و من  به آن جواب . صد درصد به نفع ايران بود
آن  ادن  بياناتی پس از. دادم والپرادل وديگران پشت سرمن نشسته بودند] را[الزم

کردو توفيق رشدی مختصری گفت وسپس به يکی دوپيشنهاد که انگليس ها وعراقی 
  .ها کردند، رای گرفتند و تصويب  نشد وبرای ما موفيت بزرگی  بدست آمد

  
دعوت  روزبعد، بارن آلويزی هيئت نمايندگان ايرانی وهيئت نمايندگان عراقی را

م جمع شو ُ         کردکه درهشتم فوريه درر    )٢(يم و برای پيدا کردن راه حل اقدام نماييم                      
  

  طهران به مراجعت و ُ  ر م در اقدامات  
 

روزهشتم فوريه که روز موعود بود، از صبح درعمارت وزارت خارجه ايتاليا ... 
. حاضر شديم و جلسۀ تحت رياست آلويزی تشکيل شد و قريب سه ساعت  طول کشيد

لی خود را دراينکه شط العرب هم مثل همه آلويزی با ذکر مقدمات ودالئل نقشه او
روخانه هايی که بين دومملکت جريان دارد وطبق قاعدۀ کلی بين طرفين  تنصيف 
شود، و توضيح داد وگفت، چون اين پيشنهاد درجلسۀ شوری با  مخالفت انگليس ها 
وعراقی ها موجه شد، بعد از مطالعات ومراجعه به سوابق و اطالعاتی  که طرفين 

به من داده و توضيحاتی که به من داده بودند، به اين نتيجه رسيدم که اگر تمام  دعوا
شط العرب تنصيف نشود، الاقل ازاول سرحدايران وعراق درشط تا منطقۀ مرسوم به 
باوارده درجنوب بندرآبادان تنصيف و خط  وسط المياه سرحد طرفين شناخته شود و 

                          ً              دارد، ايران و عراق  مساويا  و بدون تفاوت                             ً      درادارۀ بندری که در بصره فعال  وجود 
شرکت داشته وعمل نمايد ودالئل محکم و متغيربرای صحت نظريۀ خود که قبول آن 

ازمشورت ها با   بعد نوری پاشا. درنفع طرفين دعوا می دانست، بيان کرد
                                    ً                                      مستشارانگليسی خود با اين پيشنهاد جدا  مخالفت کرد ومن هم که اين طورديدم،بعد 

شورت با همکاران والپردال گفتم که دولت ايران ازنظريۀ اصلی خود که خط ازم
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وسط الميا درتمام طول شط العرب ازنهرانخين تا فاو ومدخل خليج فارس سرحدايران 
وعراق باشد، عدول نمی تواند بکند وهمان حق قانونی، طبيعی حقوقی خود را مطالبه  

  .دارد
دراين جلسه به جايی نرسيد و نوری پاشا  باين ترتيب مذاکرات و وساطت آلويزی

درآخرگفت که از بغداد به او تلگرافی نموده اند  که بالتأمل به آنجا مراجعت نمايد واز 
همه توديع نمود وما هم صبح روزبعد به ايستگاه راه آهن برای مشايعت او رفتيم 

تلگراف                                                 ً             وخود مصمم به مراجعت به ايران شديم وجريان را مفصال  به دولت خود 
نمودم وشرح الزم واطالعات تفصيلی ديگررابا مشورت الپردال تهيه وبرای آلويزی 
فرستادم وسواد آن رابرای داراالنشاء  جامعۀ ملل ارسال داشتم  وسفيرشوری و 

  )    ٣(» ..وزيرمختار ترکيه  را در رم ازجريان مطلع ساختم 
  

  عراق شکايت برای  ملل جامعۀ به  دوم مسافرت
  

درآخرين جلسۀ شورای امنيت رسيدگی به امرشکايت عراق ازايران موکول به چون 
شده بود، بعد ازآنجا مقداری ازکارهای مهم وزارت ١٩٣۵جلسۀ شوری در ماه مه 

خارجه درماه اسفند وفروردين ونيمۀ اردبيهشت، مقدمات مسافرت فراهم وکسب 
 يازدهم مه از/ شتاجازه ازهيئت وزراء وحضورملوکانه نموده،دربيستم ارديبه

طهران با اتومبيل ازراه کرج وچالوس به دهنو رفتم وبه حضور اعليحضرت مشرف 
              ً                       ارديبهشت مجددا   شرفياب  شده و نظريات  ٢١و شب را درهتل چالوس مانده وصبح 

با [» وتعليمات را و اجازۀ  مسافرت  و اجازۀ  مسافرت تحصيل واز طريق شهسوار
  ۴۵١ص)۴] (اتومبيل حرکت کردم

  
، به بال وارد وصبحانه صرف به ترن ديگرمنتقل ورهسپارژنو گرديدم ٢٩صبح .. 

از ايرانيان به ] ای[اعضاء نمايندگی وسفارت وعده. به آنجا رسيديم ١٢وساعت 
به هتل بل ووکه سايرين هم آنجا منزل داشتند، رفتيم و بعد . استقبال آمده بودند

 عالء وسپهبدی وعدل وپرفسور. تيمازظهروشب وبه ترتيب اطاق هاودفاترپرداخ
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 با همه اعضاء مشورت های طوالنی و تبادل افکارو. الپرادل هم حاضربودند
نظريات نموده، نقشۀ کارها واقدامات را ريختيم وپروژۀ  جامعی حاضرکرديم وصبح 

ً                                                                ، شخصا  به مالقات  آلويزی مخبررفته پروژه را به او دادم وخوشبختانه او را ٣٠       
ع حقوق ايران ديدم وآنچه الزمۀ تشويق وترغيب و مقاومت نمودن او، مصمم به دفا

« ٣١درمقابل تحريکات انگليس ها و تشبثات عراقی ها بود به عمل آوردم وروز
نماينده اول انگليسی را ديده ومذاکراتی نمودم وبه طوريکه انتظار داشتم، » آنتونی ادن

ُ                                      اورا م صردرحمايت وپشتيبانی از تزعراق يافتم   ه  برای مالقات        ز  ِ                وعصر آن را به ل ر   ُ ُ               
واالحضرت  وليعهد  رفتم وايشان را درجريان  کارها گذاشتم و تمام شب را تا دو بعد 

  .از نصف  شبی  مشغول کار وارسال  تلگرافات رمز طهران بودم
                                       ً                            روزبعد عصرباليتويف وزيرخارجه شوروی مفصال  مذاکراتی درباب شکايت عراق   

  .با شوروی  کردم ١٩٢١ادۀ ششم عهد نامۀ ودرخصوص  الغاء م
روز دويم خرداد ناهارمهمان آدويل رئيس داراالنشاء جامعۀ ملل بودم وعدۀ زيادی 
ازنمايندگان ملل مختلف دراين مهمانی حاضربودند وتمام مذاکرات دراطراف اختالف 
 ايطاليا وحبشه که مهم ترين  موضوع روزاست دورمی زد و اطالع يافتم که دوسه
روزاست، الويزی با عراقی ها وانگليس ها درگفتگو ومجادله می باشد وآنها به هيچ 

 مخبر وجه حاضرنمی شوندکه خط وسط المياه تافاوسرحدطرفين شناخته شود ونظر
ما درهيئت . اينست که راپرت مختصری بدهد واتمام کاربه جلسۀ ديگرمحول شود

ح وشقوق مختلف را درنظر نمايندگی خود مسموعات واطالعات حاصله را مطر
گرفته وبا احتماالتی که درموقع مذاکرات داده می شد، جواب های مقتضی را مهيا 
ودردسترس گذاشتيم که هر شق واحتمالی که پيش آيد، جواب آن حاضرباشد وخودرا 

متن راپرت مخبررا هم بدست آورديم وبعضی .     ً                        کامال  مجهزوآمدۀ مبارزه نموديم
  .که باالخره مطابق منافع ماتنظيم   مهيا شداصالحات درآن کرديم 

روزسوم خرداد جلسه شوری ازابتدای تشکيل گرفتارکارحبشه وايطاليا بود و  
مباحثات ومشاجرات  زيادی روی داد و بالخره تصممی که بيشتربه ماست مالی شبيه 
بود، اتخاذ گرديد وجلسۀ عصرشد ودرجلسۀ عصر آلويزی راپرت مفصلی داد و 

ذاکرات رم وگفتگوهايی که با عراقی ها و ايرانی ها، نموده به اطالع شوری جريان م
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رسانيد ودرهمه جا حق را به ايران داده ولزوم تعيين سرحد طرفين را در وسط المياه 
درشط العرب ازنهرفين تا فاوومدخل خليج فارس متذکر وتصريح کرده بود که برای 

. خره پيشنهاد کرد که شوری موافقت نمايدما سند مهم بين المللی محسوب می شد وباال
دنبالۀ اين کاردرجلسۀ شوری درماه سپتامبرتعقيب شود، به اين اميد که مخبرموفق 

  .شود ورضايت طرفين رابدست آورد يا خود طرفين بتوانند، با يکديگرکنار آيند
نوری پاشا اجازۀ صحبت خواست وبارديگردالئل خود را بيان کرد و درضمن 

شت که درنظر  دارد، مسافرتی به طهران بنمايد، بلکه موفق به حل قضيه اظهاردا
من هم اجازه خواستم وحرف های او را يک يک جواب دادم وباالخره هم گفتم . شود

که ايران ترجيح می دهد که اين کاردرشوری جامعۀ ملل تمام شود واميدواراست که 
وفيق رشدی هم هريک اظهاراتی ادن وليتونيف وت. درجلسۀ آيندۀ شوری انجام پذيرد

کردند وعاقبت پيشنهاد مخبربه اتفاق آراء تصويب شد و روی هم رفته برای ايران 
موفقيت مهمی بود ومخبردر راپورت خود نظريات ايران را تاييد وبهترين پيشنهاد را 
به نفع ايران کرد و تحريکات انگليس ها و تشبثات عراقی ها به هيچ وجه مؤثرنشد 

ی برخالف ميل وصالح  ايران گرفته نشد ومن هم دربيانات خود حسن وتصميم
بعد ازختم  جلسۀ نوری گفته بود که . استقبالی ازمسافرت نوری پاشا به ايران ننمودم

برای اواسط ژوئيه به طهران خواهد آمد وبه نظرمن اين طوررسيد که بعد ازيأس 
وری به طهران برود وبا ازموفقيت درشوری انگليسها اين نقشه راکشيدند که ن

مراتب را همان . وسائل وآماری که دارند، ترتيبی بدهند که به نفع عراق تمام شود
        ً                                                               شب تفضيال  به طهران تلگراف کردم و اطالعات الزم را ازجريان به همه سفارتخانه 

  ).    ۵(های ايران فرستادم
    ً فضيال  روزچهارم تيرصبح به حضورهمايونی مشرف و راپرت مسافرت را ت...

بعرض رسانيدم و عصرهم درهيئت وزراء گزارش جامعی معروض داشتم  و مورد 
  )   ۶.(تمجيد  وتحسين همه واقع شدم
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  طهران به عراق وزرای نفراز وچند پاشا سعيد نوری آمدن

  
ازموقع مراجعت من به طهران درسيم تيرتا سيزدهم مرداد رويۀ جديدی درشکايت 

انگليس ها درامرعراق وشط العرب واعمال نفوذ تمام  عراق روی کارآمد آن دخالت
چندين . دستگاههای مربوط به آنها برای تقويت عراقی ها به ضررمنافع ايران بود

درباب شط ] ای[ مرتبه نچبول هچی سن وزيرمختار تازه وارد انگليس با من مذاکره 
ها گفته  بودند  العرب کرد وهمان مطالبی  را که مستشاران انگيسی در ژنو به عراقی

و نوری سعيد درجلسات شورای جامعۀ ملل گفته بود، تکرار کرد و من از روی 
حتی دريکی ازمالقات ها، اشارۀ تهديد . کمال  متانت وخونسردی به اوجواب می دادم

آميزی به من  نمود که اگرمن مخالفت نمايم، به ضررشخص من تمام خواهد شد ومن 
اسخ دادم وباالخره گفتم، اگربخواهد اين طورحرف درنهايت شدت وسختی به او پ

يک دفعه هم به وسيلۀ وزارت خارجه اجازۀ . بزند، ديگراورا نخواهم پذيرفت
شرفيابی خواست و بعد از ترديد ها و کسب اجازۀ همايونی برای او، وقتی  معين شد 

[ نامه ومن هم با اوبه حضوراعليحضرت رفتيم و پس از چند دقيقه مشار اليه ازجيبش
را که نصف آن درهرصفحه به انگليسی و نصف ديگربه فارسی بود، آورده ]  ای

ً           مستقيما  به شاه داد شاه   نگاهی به من کرده  پرسيدند، موضوع چيست؟ عرض .        
شاه متغيرانه .                    ً                                         کردم، وزير مختارقبال  به من نگفته و نمی دانم  در چه موضوعی است

ُ  هچی س ن«. کاغذ را بمن دادند ً             ، مطلب کاغذ را شفاها   بگويد وشاه خواست»                          
حاضرنشد وگفتند هرمطلبی است، با وزارت خارجه صحبت کنيد وجلسه سردی و 

به طرق ومسائل ديگروتوسط غالمان مخصوص  بعدهامطلع شدم،. تلخی خاتمه يافت
خودشان پيغام هايی  به شاه داده وتهديدهايی کرده اند ودرايالتی هم که نوری سعيد و 

ه اش به طهران آمدند، از صبح تا شام  و آخرشب  خود وزير مختار دارو دست
انگليس واعضاء سفارت به مالقات رئيس الوزراء  ورئيس مجلس ورئيس دربارمی 
ً                                                          رفتند ودائما  درکاربودند، اماازمن مأيوس بودند وجزنوری سعيد که صحبت  می              

  . کرد، ديگران پيش من نمی امدند
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ً                            يجا  وارد دراين کارها کرده بودندسفيرکبير ترکيه را هم تدر  و خالصه آنکه من .    
احساس می کردم  ونقشۀ مخصوص برای پيشرفت نظريۀ خود طرح کرده اند وبا 
                                                                  ً     ً  وسايل گوناگون وعوامل خاصی که دارند، اومانع اقدامات و تشبثات را سرا وعلنا   

م مرامی مستقيم وغيرمستقيم به عمل می آوردند ومانع عمده  و رقيب سرسخت ومقاو
دانستند وگفته بودند  که ذهن فروغی رئيس الوزراء واعليحضرت را من مشوب می 

  .کنم
دراين فاصله من هيئتی ازاعضاء ومطلعين وزارت خارجه افسران دريايی وغيره 
برای مطالعات وتکميل اطالعات به خرمشهرو آبادان و شط العرب فرستادم و 

ردادم وقصرصاحبقرانيه را برای اقامت راپرت ها ی آن ها را مورد استفاده قرا
نوری سعيد وهمراهانش معين و تعميرات ضروری در آنجا به عمل آورده، مبل 
واثاثيۀ  الزم  برای اطاق ها تهيه وسائل پذيرايی را از هر جهت فراهم  نمودم و 
پيشخدمت ها وآشپزها واتومبيل ها ولوازم ديگررا آماده کردم وتلفن های صاحبقرانيه 

  .هم به زحمت  به راه انداختيم را
اوت، به فرودگاه مهرآباد به استقبال واردين با عده ای  ۵روزسيزدهم مرداد مطابق  

ازمأمورين ديگر رفتيم وپس ازدوساعت تأخير، هيئت نمايندگی عراق با سه هواپيمای 
   ً                                              قبال  رئيس مجلس مبعوثان عراق را جزوجمعيت صورت داده . عراقی وارد شدند

نوری سعيد : هيئت عراقی عبارت بودنداز. اما به عذرکسالت نيامده بودند بودند،
وزيرخارجه عراق وخانمشان وصباح بيک فرزند ايشان که خلبان يکی   ازهواپيماها 
بود و دمحم زکی بيک وزيرعدليه عراق ودومستشارانگليسی دولت عراق وعده ای  از 

  .منشی  ها و  اعضاء ديگر
و وزيرمختارعراق  –غيرازمستشاران انگليسی–هيئت عراقی روزچهاردهم مرداد،با

در ايران به حضوراعليحضرت رفتيم وديد وبازديدها با رئيس الوزراء ورئيس 
آمد وهيئت عراقی درمحل  ييالقی وزارت خارجه  مجلس وغيره نيزروز بعد به عمل

رود به بازديد من آمدند وخانم نوری سعيد هم به بازديد همسرمن که روزاول و
درصاحبقرانيه به ديدن مشاراليها رفته بود، آمد مهمانی های متعدد ، مفصلی  هم به 
شام وسواره وعصرانه ازطرف دولت ايران وازطرف آنها درقصرصاحبقرانيه 
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دوسه . فروگذارنشد]  ای[وغيره  داده شد ودرپذيرايی ومهمانوازی و تجليل آن ها ذره
  .فتند وبرگشتندروزی هم برای گردش به سواحل بحرخزرر

مذاکرات سياسی ازروز پانزدهم شروع شد ونمايندگان عراقی به وزارت خارجه 
آمدند ومذاکرات دو ساعت ونيم طول  کشيد و روزشانزدهم يک ساعت تمام درقصر 
صاحبقرانيه گفتگوادامه يافت وجواب های روشن وصريح به آن ها داده شدو قرارشد 

  .واندبه بغداد تلگراف  کنند وجواب بخ
مرداد، وزيرمختارانگليس درباغ ييالقی به مالقات من آمد و راجع به  ١٨روز

اختالف ايران وعراق درشط العرب ونظريات دولت انگليس دراين باب صحبت کرد 
  .و جواب های شافی وکافی شنيد

بعد موضوع مذاکرات را درمنزل رئيس الوزراء درکميسيون های مربوط  مطرح 
های عهد نامه ها وضمائم آن ها برطبق نظريات ومصالح ما، وتبادل نظر و طرح 

تهيه ودرجلسۀ طوالنی چندين ساعتۀ هيئت وزراء مورد مداقه و تصويب قرارگرفت 
طرح های ايران را به نوری سعيد ] و[                  ً                   و روز نوزدهم شخصا  به صاحبقرانيه رفته

بغداد   برد وشاه  روزبيستم مرداد وزيرعدليه عراق طرح ها را به. پاشا تسليم نمودم
نوری پاشا  ٢٢هم سه روزبه مسافرت وسرکشی راه مخصوص رفتند وروز

ونصرت بيک به وزارت خارجه آمدند ومذاکرات به تندی وسختی کشيد وراجع به 
شط العرب حاضربه قبول پيشنهاد ما نبودند وهمان حرف های سابق را تکرارمی 

انگليس به وسيله ايادی مخصوص  کردند وتشبثات غيرمستقيم وتحريکات وزيرمختار
طرحی که ما حاضرکرده بوديم، پيرونامۀ مذاکرات . خودشان به شدت جريان داشت

و تصميمات و پيشنهادهای مخبرايطااليی بود که طبق قوانين بين المللی ومعمولی   
همۀ ممالک دنيا خط وسط المياه ازابتدای سرحد مشترک تا خليج فارس سرحد 

قی هاوانگليس ها اصرارداشتند، به همان که درعهد نامۀ ارضروم دوکشورباشد وعرا
معين  شده واستاتسکوی حاليه است،  ١٩١۴وپرتکل های اسالمبول وخط سرحدی 

                                               ً                     قبول شود وباالخره تصميم رئيس الوزراء ومن که بعدا  به تصويب هيئت وزراء 
اين بودکه به  رسيد و به عرض همايونی هم رساندم و توضيح دادم وموافقت فرمودند،

نيست، جزآنکه اين ] ای[            ً                                        عراقی ها جدا  بگويم که اگرطرح ما را قبول نداريد، چاره
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                                                ً                         امراز مجرای شورای جامعۀ ملل خاتمه يابد و من رسما  اين نظر را به نوری سعيد 
اوهم نامۀ مفصلی حاضرکرد وفرستادم که تقصيرعدم موفقيت . ابالغ نمودم

يد فرستادم ودر اول شهريورکه شاه به طهران درمذاکرات حاضرو برای نوری سع
مراجعت کرده بودند، شرفياب وجريانات ومتن کاعذ نوری پاشا وجواب  خودم رابه 
عرض رساندم وعصرهمان روزدر جلسۀ هيئت تشريف آوردندو کارهای عراق 

روز دويم شهريور نيم ساعت بعداز ظهر . مطرح   شد و نظردولت را تأييد فرمودند
ا  را در سفارت عراق مالقات وآخرين نظر دولت ايران را که درادامۀ نوری پاش

  .امردرجامعۀ  ملل باشد ، به ايشان ابالغ کردم
                     ً                                                       البته اين پيشآمد کامال  به خالف ميل وارادۀ  انگليس ها وعراقی ها که احتمال قطعی  

نها را می داند، در طهران کاررا ميل خودشان تمام نمايند واين ترتيب تمام نقشۀ آ
  .باطل می کرد وما هم  درخيروصالح کشورجزاين نظر نمی  توانستيم  اتخاذ نماييم

مرداد که آخرين جواب مابه عراقی ها داده شد ويقين کردند که به  ٣١ازروزجمعه
نقشه خود موفق نشده اند، نوری سعيد وديگران مهيای مراجعت ازطهران شدند، ولی 

اررسيدن جواب از بغداد ولندن ومعلوم شدن نتايج عجله نشان نمی دادند وشايد انتظ
اوت،  که آخرين  ٢۵تا روزدويم شهريوراقدامات وتشبثات خود را درطهران داشتند، 

وزير خارجه عراق [سعيد  جواب را در نيم بعد ازظهر درسفارت عراق به نوری
با حالت نگرانی واضطراب زياد گفت، به اين ترتيب . دادم] انگلوفيل معروفو

بهتراست، همين فردا به بغداد مراجعت نمايم و تقاضا کرد برای توديع و اجازۀ 
ناچاربا کسب اجازۀ  ساعت پنج بعد .مرخصی همين امروزعصربه حضورشاه برسد

ازظهررا درقصرسعدآباد معين وبه ايشان اطالع دادم وبا آقای فروغی رئيس الوزراء 
قصرسعد آباد حاضرشديم ونوری ی درکدرآن ساعت درايوان عمارت مستوفی الممال

  .سعيد هم خودش  تنها آمد و بعد ازچنددقيقه اعليحضرت هم حضوربه هم رسانيدند

شاه ازفروغی پرسيدند، جريان چيست وکاربه کجا رسيد وفروغی  با متانت تمام 
جريان  را معروض و نتيجۀ امررا که لزوم ادامۀ امر درجامعۀ ملل باشد تصريح  

نوری سعيد مثل يک آرتيست . ازنوری سعيد پرسيد شما چه می گوئيد نمود، بعد  شاه 
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که صحنه سازی کند، با نهايت خضوع وخشوع که خود را گاهی به حالت گريه 
اعليحضرت شايسته است به : درمی آورد ومتصل تعظيم وتکريم می کرد، گفت

ما کشورکوچک وضعيف ونحيفی . عراق ترحم فرمايند وتصدق سرخودشان بکنند
هستيم که حتی ازاياالت ايران هم کوچک تريم وهيچ عايدات ودرآمدی نداريم 
درصورتی که ايران به اين بزرگی وعظمت وثروت وجمعيت است وهزاران فرسخ 
درخليج فارس وبحرعمان ودريای هندمجاورت با دريا دارد وعراق بی چارۀ بدبخت 

اد دارد که شط العرب برای نفس کشيدن وزنده ماندن يک راه باريک به دريای آز
باشد که اگرآن را نداشته باشيم، گلوی ما فشرده می شود وخفه خواهيم شد ودنيا 
خواهد گفت، يک مملکت معظمی مثل ايران که شاهنشاهی بزرگی اعليحضرت 

محروم  ساخت   تهمايونی دارد ملت کوچک ضعيف ونحيفی راخفه کرد وازحق حيا
کی مخلوط  می گفت، جمالتی هم به ترکی ودرضمن اين مطالب که به فارسی وتر

تمام مبنی برتملق وچاپلوسی وبندگی می گفت که شاه چون ترکی می دانست تأثيرزياد 
نوری سعيد بعد به حال گريه و زاری گفت، اگرمن به اين وضع . درايشان می کرد

به بغداد برگردم، حيثيت ونفوذ من لکدارمی شود ويک نوکرصديق وصميمی 
  .زبين  خواهد رفتاعليحضرت ا

شاه که درمقابل اين حرفها ژست ها و تملقات تحت تأثيرقرارگرفته بود وديگراز  
جلوی آبادان : گفت] و[فروغی ومن چيزی نپرسيد و رو به طرف  نوری پاشا نموده 

نوری پاشا يک مرتبه ازجای . مقداری به ايران بدهيد وبقيۀ شط العرب مثل حاال باشد
اين کلمه ترکی  (لت انکسارو تذلل اظهارداشت، چشم بيرايکیخودبلند شد وبا حا

کيلومتر را قبول دارم ورفت که پای  شاه را ببوسد .) ميباشد، به معنای يکی ، دواست
ً                   شاه  نگذاشت  و روی او را بوسيد و نوری پاشا ديگردقيقا  معطل نشد که مبادا .                                                      

سرعت ازايوان  حاصل شود وازشدت خوشحالی سرازپا نمی شناخت وبهبزرگی 
هم با فروغی ]ای[شاه هم ديگرتوقف نکرد و حتی يک کلمه. حرکت وازباغ خارج شد

  .ومن سخنی نگفت وازايوان  به طرف  باغ  رفت
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فروغی من مدتی بهت زده ومتحيرمانديم وبا حال زارونگرانی به شهربه جلسۀ هيئت 
و به طوری که يم م وبا داوردرگوشۀ خلوتی صحبت وجريان را به او گفتيوزرا رفت

به اواطالع  داديم که در . دراتومبيل درراه  شهربا فروغی تبادل نظرنموده بوديم
       ً                                            داورجدا  مانع شد و دالئلی آورد که مهم ترين آن ها اين . خيال استعفای فوری هستيم

زجر و تبعيد شما خواهد  ب حبس وجبود که استعفای شما صرف نظر ازاينکه مو
دنيا برای شاه می کند وهيچ  کمکی هم درحل قضيه شط العرب بود، تأثيربدی هم در

واگر بيايند، شايد شما بتوانيد به طرق ديپلماسی  ومصالح ايران نخواهد داشت
وسياسی وازمجرای جامۀ ملل جلو انجام اين کاررا بگيريد وخدمتی به کشوربنماييد و 

ت اين امر، به جای شما بيايد، درتثبي] به[درصورتی که استعفا بدهيد،هرکس 
 خواهدکوشيد وباعث موفقيت وخوشوقتی عراقی ها وارباب هايشانضررايران 

اين حرفهای عاقالنه و وطن پرستانۀ داوردرفروغی و من تأثير  خواهد شد ]انگليس[
 به سزائی کردواز خيال استعفا منصرف وی همان شب به مهمانی توديع که درقصر

تنگ وتا نينداخته، به روی خودمان  از د رارفتيم و خو. صاحبقرانيه داده می شد
بالفاصله . نياورديم واهميتی برای اين پيشآمد قائل نشديم، اما نوری سعيد معلوم شد 

بعد از خروج ازقصرسعد آباد به تلگرافخانه رفته و به بغداد و لندن وبه همۀ اين دنيا 
وشحالی در جريان را تلگراف کرده است و درجريان مهمانی شام هم ازشدت  خ

  .پوست  خود نمی گنجيد و با دمش گردو می شکست

اوت، به وزارت خارجه رفته، ابالغيۀ مشترک را تهيه  ٢۶/ صبح سوم شهريور
                                                                          ً ودرفرودگاه که برای بدرقۀ نوری سعيد رفته بودم، به امضای او رساندم، اما شخصا  

راجعت به بغداد  تصورمی کردم، ايرادهايی به آن بگيرد شايد غرورموفقيت  وشتاب م
  .موجب شد که مخالفتی ننمايد

درفرودگاه قلعه مرغی با نوری پاشا وخانمش خداحافظی ووعدۀ مالقات چند هفته  
بعد را درژنوداديم وآن ها با دو مستشارانگليسی با طياره رفتند و بقيۀ هيئت نمايندگان 

 chargé [دافری عراقی با اتومبيل به معيت نصرهللا خان بهنام که به سمت شارژه 

d’affaire - سفارت بغداد معين شده بود، ازراه کرمانشاهان عازم  بغداد شدند)]کاردار.  
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  :اوت منتشرشد، به قرار  ذيل بود ٢۶/ متن اعالميۀ مشترکی که در سوم شهريور 

درمدت توقف هيئت نمايندگان عراق درطهران مذاکرات بين هيئت نمايندگان مزبورو 
ران با روح مودت وصميميت جريان يافته وقسمت عمدۀ سوء دولت شاهنشاهی اي

. تفاهمات سابق برطرف واينک موافقت کامل بين طرفين ظاهرومشهود می باشد
چون به مالحظۀ لزوم حضورنمايندگان دولتين درجلسۀ عمومی آينده جامعۀ ملل 

اده بنابراين مذاکرات به تعويق افت. امکان نيافت مذاکرات درطهران خاتمه يابد
وطرفين تصميم نمودند که آن را در ژنو با همان روح صميميت و داوری که تا بحال 
بين آن ها حکمفرما  بوده و با اميدواری  کامل به تحصيل نتيجۀ  قطعی سريع  تعقيب  

  .نمايند

  وزيرخارجه ايران باقرکاظمی            وزيرخارجه عراق نوری السعيد  

  

به مالقات آخرين باشاه وموضوعی که ] ای[هيچ اشارهبه طوری که مالحظه ميشود، 
گفتگو شده بود، به عمل نيامد وادامۀ مذاکرات درژنو چنانکه همواره مورد نظر 
ايران بود، به عمل نيامد وادامۀ مذاکرات درژنو چنانکه همواره مورد نظرايران بود، 

مرموز سياسی می تأييد و اتمام  کاردرجامعۀ ملل تصريح و تأييد گرديد و مطلعين 
دانند، چه هنرنمايی بعد ازآن جريان عجيب نشان داده شده و در خارجه تلگراف  ودر 

  .جرايد طهران  منتشر گرديد

اما اينکه چرا در جلسۀ آخرين درحضور شاه اعليحضرت آن طور فرمودند و تمام  
ن اقدامی زحمات ما را هدردادند، نمی توانم اسناد قطعی ومطمئن ابرازدارم ونظيرهما

است که درروزتوديع با سرجان  کدمن برای مدت شصت سال امتيازنفت جنوب به 
عمل آمده و احتمال نزديک به يقين ميرود که انگليس  ها هم اين مرتبه به وسايل 
مرموز وعجيبی که دارند، محرمانه وغير مستقيم  موفق به انجام  اين کارها شده 

  . علت واقعی که پيش آمد ظاهرشودشايد بعدها جريان حقيقی  و. باشند
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  عراق شکايت برای  ملل  جامعۀ به سوم مسافرت

 
روزهشتم شهريوردرجلسۀ علنی مجلس شورای ملی نطق نمودم ونتيجۀ اقدامات  

افغانستان ومذاکرات باهيئت عراقی درطهران وانعقاد عهد نامۀ  راجع به سرحد
يربسيار خوبی درنمايندگان نمود اقتصادی با شوروی را به عرض مجلس رساندم وتأث

ورئيس مجلس شرحی درتأييد وتمجيد ازاين اقدامات وتجليل از شخص من بيان 
که مدتی بودمشغول  –کارنظامنامه نشان های دولتی و تشريفات رسمی را نيز. داشتند

تمام وبه تصويب هيئت وزراء رساندم ودرضمن کارهای جاری پرسنلی  - آن بودم
از ] ای[زارت خارجه ومقدمات مسافرت به ژنورا فراهم وبا عدهوساختمان عمارت و

سفری خارجه ازقبيل ترکيه، انگلستان، المان، لهستان و شوروی مالقات ها 
ومذاکراتی دروزارت  خارجه نمودم وتصميم کردم که دراين مسافرت حسين قدس 

ه دافر منشی مخصوص راهمراه  ببرم و بعد ازاتمام کارژنوايشان را به سمت شارژ
  .به واشنگتن بفرستم

عصرروزهشتم به حضورشاه رسيده، گزارشهايی به عرض رسانده واجازۀ 
  ..  مرخصی گرفتم درهئيت وزراء هم حاضر ومذاکراتی کرده و باوزراء توديع نموديم

به قصد شرکت  ١٩٣۵اول سپتامبر/ باقر کاظمی صبح  روز يکشنبه نهم شهريور  
 ٩/ تهران را ترک کرد و درروز هفدهم  شهريور دراجالسيه جامعۀ ملل در ژنو

سپتامبر، دراولين جلسۀ اجالسيه  مجمع  جامعۀ ملل با هيئتی بنمايندگانی ايران حاضر 
او دريادداشت هايش  می . وزيرخارجه شرکت کرده بودند ٢۵درآن جلسه . شدند

  :نويسد
ن دول بزرگ به بنش نمايندۀ چکسلواکی به رياست مجمع عمومی انتخاب ونمايندگا  

 ۵نيابت رياست معين شدند واشتغال مهم مجمع کارحبشه و ايطاليا اعالم شد و کميتۀ 
نفری  مرکب از نمايندگان فرانسه، انگلستان، ايطاليا و اسپانی انتخاب شدند وراه حلی 

همايون جاه و پوروالی و شايسته  را که .  درنظرگرفته، به مجمع پيشنهادی نمايند
به عضويت کميسيون  های  ]  آنها را[ آمدند، ] شهريور[ ١٧ودم وروز احضارکرده ب
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 نادرميرزا آراسته هم که به وزير. مربوط مجمع عمومی تعيين ومعرفی نمودم
مختاری ايران  در آرژانتين  منصوب وازلهستان  به ژنوآمده بود، دو روزی  بود 

، با همکاران  ١٨از. س شودوبعد به بندرژنوايطاليا رفت که با کشتی عازم بوينس آير
وپرفسورالپردال فرانسوی مشاورحقوقی خود مان راجع به کارهای عراق مشورت 
ونظر خود را به آن ها گفتم که اگر عراقی ها  بخواهند ، ممکن  است عهدنامۀ مودت 

       ً      که بعدا  بايد  –وطرح مسالمت آميز اختالفات وقرارداد عدم تعرض با عراق  وترکيه 
را حاضرو پاراف نماييم و قسمت  مربوط به شط  - غان ها هم برسدبه امضای اف

العرب را مذاکره وگفتگو بکنيم ، ولی چيزی پاراف وامضاء نکنيم، تا بعد سر 
  )٧.(فرصت و موقع مناسب  طبق مصالح حقيقی ايران تنظيم وبه امضاء برسد 

  
رؤسای از روز دوم مهرجلسات عمومی شروع به کار کرد و نطق های معمولی  

وروز پنجم مهر، جلسۀ اختتاميه مجمع عمومی . نمايندگان  ممالک بزرگ به عمل آمد
نفری باالخره  هم  موفق نشده  که راه حلی  ۵تشکيل گرديد و معلوم شد که کميته  

جلسۀ . برای اختالف حبشه وايطاليا پيدا کندونا اميدی  ونگرانی همه  را فرا گرفت
کيل شد و موضوع شکايت عراق  از ايران  مطرح شورای امنيت هم همان روزتش

گرديد و نامه را که ما تهيه وحاضر کرده بوديم ، قرائت کردند وازاينکه طرفين 
ِ                                     ا د ن نمايندۀ انگلستان هم چند کلمه  گفت . نزديک به توافق شده اند، اظهارامتنان نمودند ِ 

رديد و بدين ترتيب و ادامۀ موضوع موکول  به جلسۀ آيندۀ شوری  در چند ماه بعد گ
ما موفق شديم که چيزی برخالف مصالح ايران امضاء نکنيم و راجع به مذاکرات 

  .آخرين جلسۀ طهران هم هيچ مذاکره و اظهاری در شوری  نشود
قرار شد همان روز عصرنمايندگان عراق  ونوری سعيد حاضرشوند وعهد  نامه 

      ً ً                        ی غفلت ا  نوری پاشا  به لندن رفت وقرارداد وغيره را که حاضر شده پاراف نماييم، ول
و نصرت بيک را جای خود معين نمود و صبح  ششم مهر نصرت بيک به نمايندگی 
ايران آمد و  فرم  قطعی و آخری عهد نامۀ عدم تعرض را حاضر کرديم و عصر آن 

با تمام .          ً                                                           روز مجددا  مدتی با مشاراليه کار کرديم و روز بعد راهم که هفتم مهرباشد 
ارها و مقابلۀ نسخ ماشين شده و تصحيح آن ها پرداختيم وصبح و عصر چند اين ک
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 ١٣١۴ساعت کار کرديم و روزهشتم را خستگی در کرده و روز چهارشنبه  نهم مهر
قمری باز هم يک بارديگر در ساعات  ١٣۵٣رجب   ٣و  ١٩٣۵اکتبر   ٢مطابق / 

تصحيح وصورت قطعی صبح نواقص مرتفع واصالح شدۀ ماشين شده ها را مقابله و 
را تنظيم نموديم وساعت شش بعد ازظهرنصرت بيک فارسی و ازطرف عراق و 
جمال حسنی از طرف ترکيه و چند نفرازاعضاء خودشان در نمايندگی ايران حاضر 
شدند و نصرهللا انتظام و من از طرف ايران بوديم و باالخره طرح عهد نامۀ عدم 

بعدها افغانستان هم به آن ملحق ودرسال تعرض بينی ايران وعراق وترکيه که 
و طرح  –مشهورشد ] پيمان سعد آباد[ در طهران امضا و به پاک سعد آباد١٣١۶

به پاراف من و  - بين  ايران وعراق –عهدنامۀ مسالمت وحکميت وحل اختالفات 
جمال حسنی و نصرت بيک  فارسی رسيد ومختصرتشريفاتی نيز مجری ونطق های 

آقايان عدل و سپهبدی . از طرف نمايندگان هر سه مملکت به عمل آمد]  ای[ دوستانه 
و قدس وچند نفر از طرف ترک ها وچند نفرهم از طرف عراقی ها شاهد جريان 
بودند و پس از صرف شيرينی همه به سالمتی يکديگروهمکاری صميمانۀ سه 

يه گرديد و مملکت در آتيه نوشتيم و تنظيم پرتکل سرحدات  وشط العرب موکول به ات
  )١٩) (٨.... (برای ما فتح معنوی  بزرگی شد

  
  )اباد سعد پيمان ( خاورميانه وهمکاری تعرض  عدم نامۀ عهد

  
عهد « در بارۀ » تاريخ روابط خارجی ايران« عبدالرضا هوشنگ مهدوی درکتاب 

  : اينگونه شرح می دهد» )پيمان سعد اباد( نامۀ عدم تعرض  و همکاری خاورميانه 
را تحت نفوذ وسلطه  انهيانگلستان سراسرخاورم ،یدو جنگ جهان نيب یها سالدر  

اردن  یوماورا نيوفلسط قمنطقه مانندعرا نيا یاز کشورها یتعداد. خود داشت
مانند گريد یانگلستان قرارگرفته بودند وتعداد تيموميازطرف جامعه ملل تحت ق

 یبرا یخاص ازاتيتحقوق و ام ،يیقراردادها جهيدرنت یمصروعربستان سعود
فکرانعقاد يک پيمان دفاعی بين کشورهای  خاورميانه پس . قائل شده بودند ها یسيانگل

به  ازخاتمه جنگ بين المللی در ميان زمامداران انگلستان به وجود آمده بود وآنرا
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 فارس جيخلسوی به  یونفوذ شورو یطلب ازتوسعه یريجلوگ یبرا یعنوان سد
 دنديدرعرض چند سال کوشبه اين جهت . نه  الزم می شمردندخاورميانفت  یها وچاه

مرتفع کنند وزمينۀ انعقاد پيمان  جيمنطقه را بتدر نيا یها دولت انياختالفات م
. ناحيه ای که به نام پيمان سعد آباد مشهوراست فراهم گرديدوعدم تعرض همکاری 

  : صه می گرددجرياناتی که منجربه انعقاد پيمان مزبورگرديد، به شرح زرخال
به دنبال چهارمين جنگ افغان وانگليس وپايداری ملت افغانستان در  - افغانستان - ١

در کابل به امضا  ١٩١٩مه  ٢٧تحصيل استقالل، معاهدۀ  صلح بين  دو کشور در 
 ١٩٢١درسال. رسيد و به موجب آن تحت الحمايگی انگلستان برآن کشورخاتمه يافت

م شد ودولت ايران  بالفاصله اين دولت همکيش استقالل کامل افغانستان اعال
ژوئن  ٢٢در. وهمزبان را به رسميت شناخت ودرکابل سفارت تأسيس نمود

عهد نامۀ مودت وبی طرفی ايران وافغانستان درکابل منعقد گرديدکه ازلحاظ ١٩٢١
سياسی اهميت فراوانی داشت زيراموقعيت امان هللا خان  پادشاه افغانستان را 

امان هللا خان که دارای افکار مترقيانه ای . نه، تا حدود  زيادی تحکيم نموددرخاورميا
به اتفاق همسرش ملکه ثريا ازکشورهای اروپايی ديدن کرد ١٩٢٨بود، درسال 

وی درششم ژوئن آن سال وارد تهران شد . وسپس به ترکيه وايران مسافرت نمود
غانستان درايران پذيرايی ومورداستقبال رضاشاه قرارگرفت وطی پادشاه وملکۀ اف

  .باشکوهی ازآن به عمل آمد
اقدامات اصالحی رهبران ايران و ترکيه واقتباس تمدن اروپايی بقدری درامان هللا 

اين . خان تأثير نمود که دربازگشت به کشورش دست به اصالحات عميقی زد
امرسبب شد که عده ای ازعشايرمتعصب شمال آن کشورتحت رياست مردی به نام 

امان هللا خان به قندهاررفت . حبيب هللا بچه سقا شورش نموده وکابل رامتصرف شدند
والی آنجا هم ازشورشيان شکست خورد و ناچاربه هندوستان و سپس  به ايتاليا فرار 

  . کرد
برادرش عنايت هللا خان هم نتوانست کاری ازپيش ببرد وبچه سقا وهمدستانش  

ه کليۀ  آثارتمدن  واصالحات پادشاه سابق  را از حکومت افغانستان را در دست گرفت
  .بين بردند
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تا اينکه پس ازچند ماه سرداردمحم نادرخان وزيرمختار افغانستان درفرانسه رهبری 
مبارزه با شورشيان را دردست گرفت و توانست درمراجعت به کشورش بچه سقا را 

دمحم نادرشاه برتخت  به نام١٩٢٩شکست داده به دارمجازت بياويزد و خود در اکتبر
دولت ايران با عالقه مندی تحوالت داخلی  افغانستان را دنبال . سلطنت جلوس نمايد

به اين جهت . می کرد وهمواره نسبت به سرنوشت ملت افغان ابرازهمدردی می نمود
سفارت خود  ١٩٣٠فوريه  ١٧بالفاصله حکومت جديد را به رسميت شناخت ودر

اختالفات مرزی بين دوکشوردرنواحی . کبری ارتقا دادرادرکابل به درجه سفارت 
حل و فصل ١٩٣۴مارس  ١٧خراسان وسيستان به موجب حکميت دولت ترکيه در

  .گرديد وروابط دوکشور  بيش از پيش بهبود يافت
عراق ،علی رغم وعده هايی که انگليسيها درزمان جنک بين المللی درمورد  - ٢

اين ترتيب توانسته بودند همکاری آنان را عليه اعطای استقالل به اعراب داده وبه 
سوريه و لبنان تحت . عثمانی بدست آورند، خاورميانه را بين خود تقسيم نمودند

قيمومت فرانسه قرارکرفت و قيمومت  فلسطين وعراق و ماوراء اردن نيزازطرف 
اين امرموجب نارضايتی شديد اعراب بخصوص . جامعه ملل به انگلستان واگذارشد

ردم سوريه وعراق گرديد و ملل مزبورکه پس ازقرنها سلطۀ عثمانی اکنون خواهان م
  . استقالل بودند به شدت با قيمومت بيگانگان مخالفت نمودند

اغتشاشاتی درشهرهای مختلف عراق رخ داد ومردم آن کشور به  ١٩٢٠درآوريل     
ليسيها که آن رهبری علمای شيعه حمالتی به تأسيسات انگليسی نمودند ولی انگ

کشوررا تحت اشغال نظامی داشتند توانستند با به کاربردن قوۀ قهريه آرامش را 
برقرار سازند وپس ازچندی اميرفيصل فرزند ارشد شريف مکه را که به علت 
خدماتش به آنان درزمان جنگ، به سلطنت سوريه رسيده ولی درنتيجه  مخالفت 

به نام ملک فيصل اول به تخت ١٩٢١اوت فرانسويان ازآن کشور رانده شده بود، در
  .سلطنت  عراق بنشانند

هيئت حسن نيتی به تهران فرستاد و تقاضای برقراری  ١٩٢٩پادشاه عراق درآوريل 
دولت ايران با اين تقاضا موافقت نمود ودر ژوئن آن سال اقدم به . روابط  سياسی کرد

دولت  ١٩٣٢ای سال درابتد. اعزام وزير مختاروتأسيس  سفارت در بغداد کرد
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انگلستان به قيمومت خود به عراق خاتمه  داده پس  ازانعقاد قرار دادهايی که حقوق 
آن دولت رابرنفت عراق وپايگاههای نظاميشان محفوظ می داشت با استقالل کامل 

ملک فيصل به تهران    ١٩٣٢چند ماه بعد يعنی درآوريل . عراق موافقت نمود
  .  ال و پذيرايی رضا شاه قرارگرفت سفررسمی کرد ومورد استقب

. مسئله مهم مورد اختالف بين ايران وعراق موضوع کشتيرانی درشط العرب بود
درهيچيک ازعهد نامه های مرزی منعقده بين ايران و عثمانی موضوع حاکميت 
                                                                 ً    وتعيين خط مرزی بين دوکشوردرشط العرب تصريح نشده بودولی دو دولت عمال  به 

 ١٩٣۴درسال . رودخانه بين المللی اعمال  حاکميت  می نمودندطورمشترک دراين 
دولت عراقق برای جلوگيری ازاعمال حق حاکميت ايران درشط العرب با پشتيبانی 

جامعه طرفين رابه مذاکرات مستقيم دعوت نمود . انگلستان به جامعۀ ملل شکايت کرد
چه زودترپيمان منطقه و سرانجام  براثراصرار وفشارانگليسيها که عجله داشتند هر

قراردادی بين ايران و عراق به امضا رسيد که  ١٩٣٧ای منعقد شود درچهارم ژوئيه 
طبق آن حق کشتيرانی در سراسرشط العرب به استثنای آبهای مقابل خرمشهرو 

اين قرارداد مغايربا مقررات بين المللی وهمواره  . آبادان به دولت عراق واگذار شد
ايران بود بخصوص که دولت عراق  هم هرگزبه تعهدات خود مورد اعتراض دولت 

ايران قرارداد مزبوررا ملغی کان  لم   ١٩۶٩به اين جهت در آوريل . عمل نمی نمود
  .يکن اعالم نمود

درنتيجۀ مساعدتهايی که حسين بن علی شريف مکه و  - عربستان سعودی – ٣
از آنها وعده استقالل گرفته  فرزندانش دردوران جنگ بين الملل به انگليسيها کرده و

فيصل فرزند . بودند، بالفاصله پس ازخاتمه جنگ شريف مکه پادشاه حجازناميده شد
ارشد وی به ياری انگليسيها پادشاه عراق وعبدهللا فرزند ديگرش اميرنشين ماوراء 

 اما عبدالعزيزبن السعودرهبرفرقۀ وهابی که از رؤسای متنفذ عشاير. اردن گرديد
به طول انجاميد  ١٩٢۵زيرباراين ترتيب نرفت وطی جنگهائی که تا سال  نجدبود،

توانست  حسين بن علی را ازحجازبيرون رانده سيادت خود را برسراسر شبه جزيرۀ 
دولت . خود را پادشاه حجازونجد اعالم نمايد ١٩٢۶ژانويه  ٨عربستان تثبيت ودر

که ابن سعود سلطنت فيصل انگلستان پادشاه جديد را به رسميت شناخت به شرط آن
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وعبدهللا را برعراق وماورء اردن وهمچنين حاکميت انگلستان را برشيخ نشينهای 
  .ساحل جنوبی خليج فارس بپذيرد

هيئت حسن نيتی به رياست شيخ عبدهللا الفضل فرزند ١٩٢٩پادشاه جديد دراوت 
اری روابط             ً                                                  دومش که ضمنا  وزيرخارجه اش هم بود به تهران فرستاد و تقاضای برقر

 دولت ايران به اين امرموافقت نمودوعهدنامه مودت بين دوکشورنيز.سياسی کرد
  .در تهران به امضاء  رسيد ١٩٢٩اوت  ٢۴در
دولت حجازونجدنام خودرابه دولت پادشاهی عربستان سعودی  ١٩٣٢سپتامبر١٨در  

زيرمختاربه تغييرداد ومقارن همين ايام دولت ايران عين الملک هويدا را به عنوان  و
  . درباز سعودی فرستاد

  
درتحت سلطۀ عثمانيها قرارداشت ولی درطی قرن  ١۶مصرازابتدای قرن  – ۴

 نوزدهم بتدريج استعمارگران انگليسی وفرانسوی درآن کشوررخنه کردند ودرسال
انگليسيها به بهانۀ  قروضی که خديو مصرداده بود ند، امورمالی ودفاعی آن  ١٨٨٢

وقتی دولت عثمانی عليه انگلستان وارد  ١٩١۴درنوامبر . رفتندکشوررا دردست گ
. جنگ شد، انگلستان مصررا تحت الحمايه خود اعالم وخاک آن کشوررا اشغال نمود

ولی همينکه جنگ خاتمه يافت ميهن پرستان مصری مبارزه برای استقالل   را 
  .شروع نمودند

گی خود را برمصر اعالم انگلستان خاتمۀ رژيم تحت الحماي ١٩٢٢فوريه  ٢٢در
داشت واستقالل مصررا برسميت شناخت ولی حق نگهداری کانال سوئز، حفظ  
منافع خارجيان واقليتها درمصر و سودان وهمچنين حق دفاع ازمصر را برای خود 

  .محفوظ  داشت
  
 دولت ايران بالفاصله اين دولت بزرگ اسالمی رابه رسميت شناخت وسرکنسو 

عهد نامه مودت واقامت بين دو کشور . هره به سفارت تبديل کردلگری خود را در قا
در تهران منعقد شد وهمچنين پيوند ميان خاندانهای سلطتنی ١٩٢٨نوامبر   ٢٨که در 

  .                                   ً              ايران ومصر، روابط بين دوکشور راکامال   صميمانه نمود
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سردارسپه يک ١٩٢٣اکتبر  ٢٩به محض اعالم جمهوريت درترکيه در –ترکيه  – ۵
م جلد کالم هللا  مجيد ويک قبضه شمشيرمرصع جهت مصطفی  کمال رهبرترکيۀ کال

جديد فرستادندواورا دراين پيروزی تبريک گفت واين مقدمۀ دوستی بين رهبران 
دوکشورگرديد وهردو اظهارعالقه به ايجاد روابط  دوستانه  بين دو کشور و فراموش 

  .کردن گذشته مملو ازجنگ وخونريزی  نمودند
  

عهدنامۀ مودت بين دوکشورمنعقدگرديد وقرارشدمذاکرات مربوط به ١٩٢۶وريل درآ
انعقاد موافقتنامه های گمرکی ومرزی و مبادالت پستی وغيره نيزبالفاصله شروع 
شود ولی حوادث مرزی و اقداماتی که ترکها درسرکوبی عشاير کرد مرز نشين به 

ترکها به تصوراينکه  ١٩٢٧دراکتبر . عمل آوردندباعث وقفۀ اين مذاکرات گرديد
يک ستون ازارتش آنان که به دست کردها اسيرشده بود به ايران آورده شد وتحت 
اختيارمقامات ايرانی می باشد سفيرخود را ازتهران احضارکردند وروابط بين دو 

رضا شاه دراين باره حسن نيت زياد به خرج  داد وپس از . کشورتاحدودی تيره شد
                                        ً          کها داد بحران برطرف گرديد ومذاکرات مجددا  دنبال شد توضيحاتی که به تر

وقرارداد سرحدی درژانويۀ  ١٩٣٠ومنجربه امضای موافقتنامۀ گمرکی درژوئن 
به موجب  قرارداد اخيرقسمتی ازاراضی  مجاورکوه آرارات به ترکها . گرديد١٩٣٢

 نوامبر  ۵در.واگذارشد ودرمقابل قطعه زمين بزرگی درکردستان به ايران داده شد
کشور  نيز دو قرارداد مودت و امنيت و بی طرفی وهمکاری  اقتصادی بين دو١٩٣٢

  .در آنکارا به امضا رسيد
  
به . مسافرت رسمی رضا شاه به ترکيه دوران جديدی در روابط  دوکشورآغازکرد 

رئيس جمهوری  ترکيه را شاه دردوم  ژوئن » آتاتورک« دعوت مصطفی  کمال 
دراين سفرکه تنها مسافرت رضا شاه به خارجه  . فرت نمودبه آن کشورمسا١٩٣۴

رضا . بود باقرکاظمی وزيرامورخارجه  وعده ای از امرای   ارتش همراه شاه بودند
ژوئن با تجليل فراوان واردآنکارا شدند و مصطفی  کمال و  ١٩شاه وهمراهان در
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  .زمامداران ترکيه پذيرايی شايانی از آنان به عمل آوردند
 دوکشوراکرات سياسی بين رضاشاه ومصطفی کمال توافق کامل بين رهبران در مذ

رضاشاه از مانورارتش ونيروی دريايی . مورد مسائل  خارجی به عمل امد در
درمراجعت  به ايران . ژوئيه پايان يافت ٨ترکيه بازديد کرد و مسافرت وی در

ترکيه تبديل کرده  رضا شاه  دستور داد همانطورکه آتاتورک  نام عثمانی  را به
بجای  )  ١٣١۴نوروز ( ١٩٣۵مارس  ٢١بود نام دولت شاهنشاهی هم ازتاريخ 

  .پرس  و پريشيا به ايران  مبدل  شود
  

دکترتوفيق رشدی اراس وزيرخارجۀ ترکيه، دکتر ناجی ١٩٣٧درماه ژوئن 
االصيل وزيرخارجۀ عراق وسردارفيض دمحمخان وزيرخارجۀ افغانستان درتهران 

  ٨افتند وپس از مذاکراتی که با زمامداران ايران به عمل آوردند  درحضور ي
پيمان عدم تعرض ودوستی بين چهارکشور را که به پيمان سعد آباد  ١٩٣٧ژوئيه  

 کشوردر مفاداين پيمان درمورد وحدت نظر چهار. مشهوراست امضاء کردند
ورهای سياست عمومی وحمايت متقابل درصورت بروزخطر نسبت به يکی ازکش

دول امضا کننده متعهد شده بودند ازمداخله درامورداخلی يکديگرخود . عضو بود
داری نموده ومرزهای هم را محترم بشمارند و ازاقدام به هرگونه تجاوزی نسبت 
به يکديگرخود داری وازتشکيل جمعيتها ودسته بنديهايی  که هدفشان اخالل صلح 

  .ری نماينددريکی ازکشورهای هم پيمان باشد ، جلوگي
پس ازامضای پيمان سعد آباد رضا شاه طی نطقی درمجلس شورای ملی ايران  

پيمان سعد آباد درمشرق زمين بی سابقه بوده ودراين هنگام که « :اظهارداشت
اما متأسفانه در » .امورعالم مشوش است، مدد بزرگی به بقای صلح خواهد بود

  ) ٢٠. (را به ثبوت رسانيد پيمان مزبوربيهودگی خود١٩۴١جريان حوادث سال
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  ینيام رضايعلدکتر بروايت  آباد سعد پيمان

  
 »در دوران  پهلوی  رانيا یروابط خارج خيتار«در کتاب  ینيام رضايعلدکتر

پس از انقالب اکتبر  ها یسيانگل: در بارۀ پيمان سعد آباد براين نظر است که 
 یستياليسوس ديکومت جدح جاديها و ا و سقوط رومانوف یتزار هيروس  ١٩١٧
 ،یدو جنگ جهان نيب یها در سال. زده و نگران شدند العاده وحشت فوق یشورو

 یاز کشورها یتعداد. را تحت نفوذوسلطه خود داشت انهيانگلستان سراسر خاورم
 تيمومياردن ازطرف جامعه ملل تحت ق یوماورا نيوفلسط قمنطقه مانندعرا نيا

در  یمانند مصر و عربستان سعود گريد یتعداد انگلستان قرار گرفته بودند و
. قائل شده بودند ها یسيانگل یبرا یخاص ازاتيحقوق و امت ،يیقراردادها جهينت

قرار  ها یسينگلنفوذ ا ريز ميرمستقيطورغ بهزين انهيخاورم یگروه سوم ازکشورها
  . و افغانستان هيداشتند؛ مانند ترک

نشانده و  دست یها حکومت جاديتا با ا نددياول کوش یپس ازجنگ جهان ها یسيانگل
به وجود آورند و از آن به  انهيخاورم یکشورها نيب یدفاع مانيپ کي ،یقو

هندوستان و  یبه سو یو نفوذ شورو یطلب از توسعه یريجلوگ یبرا یعنوان سد
در عرض چند سال  نياستفاده کنند، بنابرا رانينفت جنوب ا یها و چاه فارس جيخل

 یرا برا نهيبرطرف و زم جيمنطقه را بتدر نيا یها دولت انيتالفات ماخ دنديکوش
 .فراهم کند یا و عدم تعرض منطقه یهمکار مانيانعقاد پ

به همين جهت سلسله قاجاردرايران منقرض شد وحکومت پهلوی را بوجود 
 در. درترکيه امپراطوی عثمانی ازهم پاشيد)آتاتورک(با روی کارامدن. آوردند

در افغانستان هم . را بر سر کار آوردند صليف نشانده ملک ومت دستعراق هم حک
تحت نفوذ آنها نخواهد رفت، برداشتند تا  کردند یهللا را که تصور م حکومت امان

  .کار آورند یخود رو ليبه م یبعد حکومت
پس ازاينکه اين قبيل حکومتها را بوجود آوردند و پا برجا گرديدبه فکرافتادند  
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لذا ضروری بودکه . ها حلقه ای آهنين درجنوب روسيه بوجود آورندازاين کشور
بين ايران وترکيه وعراق وافغانستان موجبات حسن تفاهم ودوستی فراهم شود 

  .واختالفات بين آنان  رابرطرف  سازند
  
دراثرکوشش انگليسيها اختالفات مرزی ايران وترکيه به موجب قرارداد مرزی  

ودولت ايران قسمتی ازاراضی مجاور آرارات را  حل و فصل شد ١٣١٠دی ماه 
. به ترکيه واگذارکرد ودرعوض قطعه زمين بزرگی درکردستان را گرفت

اختالفات مرزی با افغانستان نيزدرنواحی خراسان وسيستان به موجب حکميت 
حل شد وروابط بين دو کشوربيش ازپيش بهبود  ١٣١٢اسفند  ٢٧دولت ترکيه در

دراين . تالفات باعراق برسرمسأله حاکميت برشط العرب بوديافت مهمترازهمه اخ
هنگام انگليسيها که برای تقويت موضع دولتهای وابسته به خود درقبال 
خطرکمونيسم عجله داشتند که پيمان منطقه ای هرچه زودترامضاء شود، به 

. کردندسرعت زمينه های سازش ايران وعراق رابا توجه به منافع خود فراهم   
ً         افقنامه امضاء شده، عراق به دليل تحت الحمايگی رسمی وطبعا  اطمينان درتو                                                        

بحش تر بودند ، از امتيازات  بيشتری برخوردار شده و ادارۀ شط العرب را به 
قرار دادی در تهران بيين ايران و  ١٣١۶تير  ١٣طور کامل در دست گرفت و در
العرب به استثنای آن حق کشتيرانی در سراسرشط عراق امضاء شد که به موجب 

وعراق   متعهد می . آبهای مقابل خرمشهرو آبادان به دولت عراق داده می شد
گردد درآمدحاصله ازراهنمايی کشتيها راصرف اليروبی وبهبود شرايط کشتيرانی 

  . درشط   العرب بنمايد که بعدها هيچ وقت به آن عمل  نکرد
فراهم شده  یبه خوب سيه انگلتحت سلط یا منطقه مانيانعقاد پ نهيزمگرياکنون د

مزبورشرکت  مانيکه قراربود، در پ یچهارکشور انيبود و اختالفات گوناگون م
وافغانستان و  رانيخارجه ا یوزار ١٣١۶ريت ١٧کنند برطرف شده بود ودر

 سعدآباد مشهور مانيراامضاء کردندکه به پ یمانيوعراق درکاخ سعدآباد پ هيترک
چهارکشور را درسياست عمومی و حمايت متقابل پيمان مزبور وحدت نظر .شد
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وهمچنين . درصورت بروزخطرنسبت به يکی ازدولتهای عضوپيش بينی می کرد
داخلی  دول چهارگانه متعهد می شوندکه سياست عدم مداخله مطلق درامور

يکديگررا تعقيب کنند ومصونيت حدود مشترک مرزی يکديگررا محترم شمارند 
المللی که با منافع آنها مربوط است مشورت نمايند وعمليات ودرکليه اختالفات بين 

  )٢١(» .  تجاوزکارانه عليه يکديگرنداشته باشند
  

  »هيترک و رانيا انيم ديجد یمرز خط :رانيا یارض تيتمام « :قاجار یبهمن   
  

 یمرزها خيدر تار یريس: رانيا یارض تيتمام «درکتاب  قاجار یبهمن یدمحمعل
 : قرار داد مرزی آورده است در رابطه» رانيا

  
 رانيا انيم ديجد یخط مرز ميترس یبرا یونيسيکم ،یدنبال انعقاد قراردادمرز به

شروع به کار کرد و  یديخورش ١٣١١از سال  ونيسيکم نيا. شد ليتشک هيوترک
بر طبق نقشه و . افتيادامه  یديخورش ١٣١٣سال  یها انهيآن تا م اتيعمل

قره سو با رود ارس  یاز التقا هيو ترک رانيا یزخط مر ،یصورت مجالس رسم
. شد ميو عراق است، ترس هيو ترک رانيتا کوه داالنپر که نقطه مشترک مرز ا

و عده  یبالغ بر پانصدوهفده شماره اصل هيو ترک رانيا یمرز یمجموع نشانه ها
ً  و عموما  م یشماره فرع یا است ساخته شده از سنگ تراش و آهک و  یا لهي       

خط  یگوناگون رو یدرفاصله هالومتريک ۵٣۶به  کيکه در طول نزد مانيس
  . ساخته شده است یمرز

   
و  افتي انيپا یبه کل هيو ترک رانيا انيم یاختالف ارض ،ینصب عالئم مرز با

اختالف گريدزيمشخص شد وازآن پس ن قيدو کشور به طور دق یخط مرز
 .وجود نداشته است هيو ترک رانيا انيم یارض

 رانيا یمناطق مرز رياز دست رفتن آرارات کوچک و سا هيدر توج یپهلو دولت
مسئله مبادله  دنيکش شيموضوع اول، پ. کرد یدو موضوع را مطرح م هيو ترک
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کم نشده است، بلکه در دو بخش از  رانياز خاک ا یزيکه چ نيبود و ا یارض
 رانيبه ا رژگهآرارات کوچک، دره با یمرز مبادله صورت گرفته است و به جا
 یدارا یرو چيبه ه یمبادله ا نيچن نکهيواگذار شده است که البته با توجه به ا
 ريبا آرارات کوچک و سا یتناسب یرو چيارزش برابرنبوده و دره بارژگه به ه

اما . از اساس نادرست است یاستدالل نينداشت، چن رانيمناطق جدا شده از خاک ا
 نيچن. بود هيو ترک رانيا نهيريد یارض تموضوع دوم، ضرورت حل اختالفا

حل وفصل اختالفات  نهيتمام هز ديبا رانيکه ا نيا یول ستيقابل انکار ن یضرورت
تفاهم با  ،یرانيوجود، دولتمردان ا نيبا ا. ندارد یهيتوج د،يرا تحمل نما نهيريد

 هيبا ترک نهيريد یرا در چارچوب ضرورت حل وفصل اختالفات ارض هيترک
 یها ونيسيکه در کم یرانيارشد ا انيسرلشکر ارفع از نظام. اند ودهنم هيتوج
از خاطرات خود با اشاره  یکرده بود، در بخش تيفعال زين هيو ترک رانيا یمرز
و  رانيا یدرباره ضرورت حل اختالفات ارض یبا رضاشاه و سخنان و دارشيبه د
 :سدينو یم ه،يترک

  

 یچون دمحمعل یکسان أتيه نيدر ا. محدود و حل اختالفات بود ديتحد أتيعضو ه من
سرهنگ ترک بر  کيروز که من و  کي. آراس، شرکت داشتند یو رشد یفروغ

: آراس گفت یرشد ميکرد یبحث م ار،يمورد اختالف با حرارت بس یسر موضوع
سرهنگ . ميدار ملو اعتقاد کا نانيشاهنشاه اطم حضرتيما ترک ها به نظر اعل«

 .ميببرد، هر چه فرمودند ما قبول دار شانيا را به حضوراارفع، پرونده ها و نقشه ه

رفتم و به اتاق  یراست به کاخ سلطنت کينقشه ها و کاغذ ها را جمع کردم و  من
که من  یبعد شاهنشاه وارد شدند، در حال قهيدارم، چند دق یضيداخل شدم و گفتم عرا

موضوع «: فرمودند دند،يکه نقشه ها را د نيهم. پهن کرده بودم زيم ینقشه ها را رو
است، فالن منطقه چنان  نيکه فالن تپه چن نداد حيمن شروع کردم به توض »ست؟يچ

که با  یپس از مدت یول... حرف ها نيما است و از ا ازياست، آنجا سخت مورد ن
 یوقت. نديفرما ینم یزيچ حضرتياعل دم،يکردم با کمال تعجب د یضيحرارت عرا
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به حرف  يیکند، گو یبه من نگاه م یشاه با حالت مخصوص دميسرم را بلند کردم، د
من چه  ننديندارد و تنها چشم به چشم من دوخته است تا بب یم چندان توجهيها
 نم،يبگو بب... یديمعلوم است منظورم را نفهم: فرمودند. من سکوت کردم. ميگو]یم[
... قربان یبل: عرض کردم ست؟يبلندترن ،يیگو یجا ازآن تپه که م نيتپه ا نيا

: فرمودند. یبل: عرض کردم ر؟چطو یکي نيا ؟یخواه یآن را چرا نم: فرمودند
 نيکه ب يیو جدا یاست که دودستگ نيمنظور من ا. ستيتپه و آن تپه ن نيمنظور ا

هر دو کشور و به  انيبه ز شهيصد سال وجود دارد و هم نياز چند هيو ترک رانيا
ِ     تپه از آن  که  نيکه سر ا ستيمهم ن. برود انيسود دشمنان مشترک ما بوده است، از م         

 .مياست که ما با هم دوست باش نيباشد، آن چه مهم است ا

شرمنده شدم و کاغذ ها ونقشه ها را جمع کردم و به وزارت خارجه که محل  من 
 حضرتياعل: دنديهمه منتظر من بودند، تا وارد شدم، پرس. بود، برگشتم أتيه ليتشک

 ديکن ميتقس. ستيموضوعات درکارن نيا م،يفرمودند ما دوست هست: چه فرمودند؟ گفتم
     ً واقعا   نيا. باشد و آن طرف مال ترک ها ماطرف تپه که رو به قطور است مال  نيا

تا چه اندازه نظربلند و با  رانيکه شاهنشاه ا افتميمن و در یبود برا یدرس بزرگ
ساله  ستيب خيتار ،یمک نيحس (.و صلح و صفا هستند یگذشت و خواهان دوست

 )١۵۴و  ١۵٣، صص ١٣۶٢ناشر، ، رانيا

که بود، آرارات کوچک و مناطق اطراف آن از  یهيو توج ليبا هر دل ،یهر رو به
 یو اختالفات ارض ميترس هيو ترک رانيا ديجد یجدا شدند و خط مرز رانيخاک ا

نکته  د؛يگرددو نکته آشکار و روشن  ان،يم نيدر ا. رفت نياز ب زين هيو ترک رانيا
به  یبينص ه،يکرد ترک انيشورش سرکوبدر  هياز مساعدت با ترک رانيکه ا نياول ا

نکته . نشد رانيا ديعا انيجزضرر و ز یزيچ ،یهمکار نيا یو در ازا اورديدست ن
 یرانيها و دولتمردان ا پلماتيد یبرخ ینيجا بودن خوش ب یدوم هم روشن شدن ب

ندارد، اما آن چه رخ داد،  رانيبه خاک ا یمعط هيکردند ترک یبود که تصور م
  )٢٢(.بود رانيو انتزاع آن از قلمرو ا رانيازخاک ا یبخش شغالدرعمل ا
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 بر تيحاکم سر بر و عراق و رانيا انيم ،یخيتار دوره نيا یمرز مناقشات

  »اروند«
  

و عراق و بر سر  رانيا انيم ،یخيدوره تار نيا یاز مناقشات مرز یگريد بخش«
اول در عراق، روابط  صليکار آمدن ملک ف يیبا رو. رخ داد» اروند«بر  تيکمحا
 مومتيبا استقالل کامل عراق از ق. شود یآغاز م یديدو کشور، در شکل جد یاسيس

 یرانيکشت«مهم مورد مناقشه  مساله. شود یدو دولت برقرار م یانگلستان،روابط رسم
از اعمال  یريبه منظور جلوگدولت عراق  ١٣١٣درسال « .بود» العرب در شط

جامعه . کرد تيانگلستان به جامعه ملل شکا یبانيرود با پشت دراروند رانيا تيحاکم
دعوت نمود و سرانجام بر اثر اصرار و فشار  ميرا به مذاکرات مستق نيملل طرف

 ۴هرچه زودترمنعقد شود، سرانجام در  یا منطقه مانيکه عالقه داشتند پ ها یسيانگل
 یليدر قرارداد تحم... ديقرارداد مربوطه به امضا رس) ١٣١۶ ريت ١٣( ١٩٣٧ هيژون

مقابل  یها آب لومتريپنج ک یبه استثنا–العرب  در سراسرشط یرانيحق کشت ١٣١۶
 )۴٠و٣٩ص/ یمهدو(  ».شدبه دولت عراق واگذار  - آبادان تا خط تالوگ

 
 العرب سرنوشت شط  
 

باورند که جنس توافقات  نيبر ا یپهلو خيرتا گران ليو تحل نگاران خياز تار یبرخ
اساس،  نيبر ا. دارد يیها یژگيو گرينسبت با دو توافق د یرضاشاه با طرف عراق

 نيدر ا. العرب بود بر شط تيتر ازهمه اختالفات با عراق بر سر مساله حاکم مهم«
وابسته به خود در قبال خطر  یها دولت عموض تيتقو یکه برا ها یسيهنگام انگل

هر چه زودتر امضا شود، به سرعت  یا منطقه مانيعجله داشتند که پ سميکمون
نامه  در توافق. و عراق را با توجه به منافع خود فراهم کردند رانيسازش ا یها هنيزم

بودن، از  تر بخش نانيو طبعا اطم یرسم یگيالحما تحت ليامضا شده، عراق به دل
العرب را به طور کامل در دست   شطبرخوردار شده و اداره  یشتريب ازاتيمتا
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و عراق امضا شد که به  رانيا نيدر تهران ب یقرارداد ١٣١۶ ريت١٣گرفت و در 
مقابل خرمشهر و  یها آب یالعرب به استثنا در سراسر شط یرانيموجب آن حق کشت

 يیدرآمد حاصله از راهنما گردد یوعراق متعهد م شد یآبادان به دولت عراق داده م
ها  که بعدديالعرب بنما درشط یرانيکشت طيوبهبود شرا یروبيرا صرف ال ها یکشت

   ) ٢٣(»)٢٧و٢۶ص/ ینيام( )٢٣( ».وقت به آن عمل نکرد چيه
  
 

  آباد سعد پيمان و دارسی فصل
  

اطالع داد که حق  رانيبه دولت ا سيو انگل رانيشرکت نفت ا ١٣١١که در  یهنگام
 - بوده است رهيهزار ل ٣٠٢فقط  شيسال پدر  رانينفت ا داتيبابت عا رانيو سهم ا
 نيا - مبلغ بود نيبابت چهار برابر ا نياز ا رانيدرآمد ا ١٣٠٩که در سال  یدر حال

بار نرفت،  رياما چون شرکت نفت ز. فتفاحش مورد اعتراض دولت قرار گر ليتقل
 را لغو کند و یدارس ازيمورد هم خواهد توانست امت نيدر ا نکهيرضاشاه به گمان ا

 ئتيدر حضور ه ١٣١١آذر  ٦نخواهد کرد، در شب  یريسخت گ ايتانيدولت بر
 رانشيانداخت و به وز ینفت را در آتش بخار یو پرونده  یدارس ازنامهيامت رانيوز

 .شد یآن روز عمل یرا لغو کنند که فردا ازيدرنگ امت یدستور داد ب
ظار رضاشاه در بر داشت خالف انت یواکنش یدر لغو قرارداد دارس رانيدولت ا اقدام

 ١١ ادداشتيانگلستان در . با انگلستان به وجود آورد یدر روابط و یو بحران بزرگ
خود عدول نکند با عواقب  ميکه از تصم یکرد در صورت ديرا تهد رانيا ١٣١١آذر 
 رانيا یساحل یبه آبها یرزمناو جنگ فروند    ً     ضمنا  چند . روبه رو خواهد شد یميوخ

به  رانياز دولت ا یتيشکا زين ايتانيبر یامورخارجه  ريوز مون،يساسرجان . فرستاد
 .کرد ميملل تسل یجامعه  رخانهيدب

را به ژنو فرستاد که  یدادگستر رياکبر داور، وز یعل استيبه ر یئتيه رانيا دولت
کرد و به  انيب رانيا تيحقان یدولت را درباره  اتينظر ١٣١١بهمن  ٦در نشست 

 مونيسا. کرد ینم نيرا تأم رانيپرداخت که منافع ملت ا یداد دارسقرار یالغا هيتوج
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 یو لطمه به منافع امپراتور یالملل نيب نيقوانرا مخالف  رانيدر پاسخ، عمل دولت ا
دکتر ادوارد بنش،  نيملل پس از استماع نظر طرف یجامعه  یشورا. دانست سيانگل
 .الف کردبه اخت یدگيرا مأمور رس یامورخارجه چکسلواک ريوز
که به  ديشورا رس بيبه تصو یدکتر بنش، قطع نامه ا شنهاديبه پ هيجلسه سوم فور در

در ماه مه  یشده بودند که تا جلسه بعد ميدعوت به مذاکره مستق نيموجب آن طرف
داور از ترس رضاشاه . ابنديموضوع ب نيا یبرا یراه حل) ١٣١٢ بهشتيارد(

. او مذاکرات در تهران انجام گرفت صراروبه احاضر به انجام مذاکرات در ژنو نشد 
 اتيبه نظر یشرکت نفت به تهران آمد و تا حدود رهيمد ئتيه سيسرجان کدمن، رئ

در امور  انيرانيدرصد و دخالت ا ٢٠درصد به  ١٦حق السهم از  شيافزا رانيا
را  ديلحظه موضوع تمد نيدر آخر یموافقت کرد، ول گريد لياستخراج نفت و وسا

 یبه دنبال مذاکرات خصوص. ديگرد ١٩٩٣قرارداد تا  ديخواستار تمد و ديکش شيپ
 .رفتيشرط را پذ نيا رانيا کتاتوريد ١٣١٢ بهشتيارد ١٦کدمن با رضاشاه در 

قرار  یو شورو سيانگل یروهايمورد تهاجم ن رانيکه ا ١٣٢٠ وريدر شهر بعدها
شت؛ رضاشاه اخبار مصور لندن نو یهفتگ هيدرنشر مونيگرفت، سرجان سا

 یکرد که در بانکها افتيرشوه در رهيل ونيليقرارداد نفت سه م ديموافقت با تمد
بود که انگلستان در  یسود نيبزرگتر نيا. انگلستان به عنوان سپرده گذاشته شد

 .شد بشيو جو اختناق حاکم بر کشور نص یکتاتورياستقرار حکومت د
 ريزاده، وز ینق دحسنيورخارجه و سام ريوز ،ینقش ذکاء الملک فروغ انيم نيا در

 استينامدار و وابسته به س یکه هر دو از فراماسونها ستيوقت قابل انکار ن يیدارا
را به  رهايو همه تقص دينام» آلت فعل«زاده بعدها خود را  یبودند، هرچند تق سيانگل

 .گردن رضاشاه انداخت
 شيدر آلمان و گرا تلريکارآمدن آدولف ه یفوق که مصادف با رو یدادهايرو

با انگلستان به وجود  رانيدر روابط ا یسرد یبود، نوع یتلريرضاشاه به آلمان ه
و  تياز تقو هايسيهمه انگل نيبا ا. سلطنت رضاشاه ادامه داشت انيآورد که تا پا

در  سيسفارت انگل ١٣١٥ داددرخر. دنديکش یدست نم یکتاتوريد ميرژ تيحما
 تيريبه مد یستيمارکس نهيزم ايرا به مقاالت مجله دن کل کشور یتهران توجه شهربان
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وجه  چيبه ه یکه شهربان ینفر جلب کرد، در حال ٥٣گروه  ليو تشک یاران یدکتر تق
آنان به  تيگروه و محکوم یاقدام موجب بازداشت و محاکمه اعضا نيا. متوجه نبود
 یاعضا هيبقدر زندان درگذشت و  یدکتراران جهيکه درنت ديگرد زندانچند سال 

به  شياز پ شيب یو شورو رانيدر زندان ماندند و روابط ا١٣٢٠ وريگروه تا شهر
 .دييگرا یرگيت

و به منظور سد  ايتانيسعدآباد که به ابتکار دولت بر مانيدر آستانه انعقاد پ ١٣١٦ سال
 انهينفت خاورم یفارس و چاهها جيخل یبه سو یدر برابر توسعه و نفوذ شورو یبند

از جمله اختالفات بر سر  مانيعضو پ یکشورها اني          ً          رار شد قبال  اختالفات مبود، ق
 ايتانيوزارت امور خارجه بر. ران و عراق حل شوديا انيم) اروند رود(شط العرب 

 انيرانيا نکهيپاسخ گرفت نظر به ا نيکرد و چن یآن کشور نظرخواه یادارياز در
با دشمنان ما هم دست شوند،  دهنيو احتمال دارد در جنگ آ ستنديقابل اعتماد ن
 قرارداددر  نيبنابرا. رديعراق قرار گ ارياست که شط العرب در اخت نيمصلحت در ا

 یآبها لومتريپنج ک یو عراق، سرتاسر شط العرب به استثنا رانيا نيب ١٣١٦ ريت ٧
مقابل خرمشهر و آبادان به دولت عراق واگذار شد و دولت عراق مکلف شد وجوه 

 نيرضاشاه در برابر ا. اروند کند یروبيرا صرف ال هايکشت يیبابت راهنما یافتيدر
همان روز . نکرد یاعتراض نيکوچک تر ،یللالم نيحقوق ب ريظلم فاحش و مغا

که عالقه و منافع انگلستان در شط العرب را  ديدر تهران به امضا رس یپروتکل
  )  ٢٤(.کرد قيتصد

  

 محسن مسرت  «نفت وهژمونيسم امريکا»
 

نفت « درفصل ششم دربررسی» نفت وهژمونيسم امريکا«محسن مسرت درکتاب  ◀
به عراق و مصمم  کايآمر یحمله نظام هنگام: می نويسد» وامپرياليسم دالر محوری 

که  نيصدام حس ميسقوط رژ در يیکايآمر )یها نئوکان(نو محافظه کاران بودن 
را » پاول نيکال«خارجه خود امور  ريمشروع جلوه دادن آن جنگ، وز یبرا کايآمر

 یها وجود سالح یبرا یقو  ليدال ايدروغ آشکار کرد که س نيوادار به گفتن ا
 یواقع ليوجود داشت که دل عهيشا نيدارد، ا نيصدام حس ميدر دست رژ یا هسته
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ها  پول ريو ساورويفروش نفت به  یبرا نيصدام حس یها عراق کوشش ميسقوط رژ
 عاتيگونه شا نيدر عراق ا ميرژ ضيالبته پس ازتعو .دالر بوده است یبه جا

آمدن  شياما با پ. سپرده شد یبه فراموش یبه کل یفاصله حت نيکمرنگ ودرا
که در  یالديم ١٩٢٧ یبعد از بحران مال یجهان یدار هيسرما یبحران مال نيرگتربز

 »تياست لير« يیکايبانک آمر یکه ورشکستگ تيواقع نياتفاق افتاد و ا ٢٠٠٨سال 
(Real Estate)از کشورها به خصوص  یاريو بس ديگرد ليتبد یبه بحران جهان

 شيپ یديجد یها سؤال د،يکشان یرا تا سرحد ورشکستگ یجنوب یاروپا یکشورها
ً                          اند که الزاما  توجه کارشناسان را به موقع آمده  یدر بازار جهان کايآمر يیاستثنا تي             

  . کنند یجلب م
در جهان  یو مال یاقتصاد قيبحران عم رغميکه عل چگونه ممکن است یراستبه  

در رقابت با اروپا  یاريبس یکه مشکالت ساختار یدر حال کايخود آمر ،یدار هيسرما
کشور  نيو پول ا نديب یکمتر صدمه م یدار هيسرما یدارد، از همه کشورها نيو چ
 یو معماتضاد آشکار  نيا یابي شهير د؟ينما یم داياز سابق پ یشتريثبات ب یحت

  جانبه همه  به روش هيکه بدون تک( یآور اعتماد به ثبات دالر در بازارجهان اعجاب
 جابيا) ستين حيتوض قابل یاز منظر اقتصاد ،یجهان  اتياز واقع یابيارز يیگرا

مهم  یاسيو س یو عوامل اقتصاد ميخود را گسترش ده یليتحل رهيکه دا کند یم
پول و  نيثبات ا یآن برا یاحتمال تيدالر و اهم نقش تجارت نفت با لياز قب یگريد
عالوه بر . ميمد نظر قرار ده زيرا ن یمربوطه در سطح جهان یها کنش و واکنش هيکل

 یبدون چون و چرا ندگانيبه عنوان نما کايآمر یها هم که نئوکان اتيواقع نيآن، ا
ه دنبال جنگ و هنوز هم گستاخانه ب کايآمر ینظام یو شبکه صنعت یمال یدار هيسرما

در جنگ  یکش زمياز ه هيدر سور باشند، یجهان م زيخ منطقه نفت نينفاق در مهمتر
 نيقوان ديو تشد ديهم تهد رانيبا ا یا ندارند و در مناقشه هسته یابائ چيه یداخل
 یديسؤاالت جد زين دهند یم حيترج کيپلماتيد یها حل را به راه رانيا هيعل یميتحر

  .ها گذشت از کنار آن یبه سادگ توان یکه نم ،کشد یم انيرا به م
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   یگر سلطه ینفت اهرم سه
  

منابع  ليبه دل انهيخاورم یبرا سندهيساله خود، نو ستياز ب شياستناد به مطالعات ب با
قائل است،  یدينقش کل متحده االتيگرانه ا سلطه  ستميبا بازده باال، در س اش یليفس اديز
در روابط  راتييها با تغ اهرم نيکه ا ،یسه اهرم نفت به کمک حداقل کايآمر رايز

دوم موفق شد با  یقرار دارند، پس از جنگ جهان راتييتغخود در معرض  ،یجهان
 یکنترل نسب قيو همزمان با آن از طر) اهرم اول( متينفت ارزان ق ميرژ یالياست

 یالملل نيب و يیکايآمر یها نفت با حضور شرکت ديو تول انهيمنطقه خاورم یکشورها
دالر در بازار  بهتجارت نفت  تيو سپس تثب) اهرم دوم( ینظام یها گاهيو پا ینفت

 یخاص یانحصار تي، موقع)اهرم سوم(غرب  یبرا ینفت تينقاب امن ريز یجهان
مورد نظر خود را در  یها بتواند خواسته قيطر نيتا از ا خود به وجود آورد یبرا
 یالملل نيپول، سازمان ب یالملل نيصندوق ب لياز قب ینجها یو تجار یمال ینهادها هيکل

در  یاروپا و رقبا هيخود مانند اتحاد یدار هيسرما بانيبه رق یتجارت و بانک جهان
  .کند کتهيد هيو روس نيچ ليحال رشدش از قب

خود را به  تياهم کميو  ستيبا شروع قرن ب متينفت ارزان ق ميرژ یعنياهرم اول 
  (Brics)کسيبر یکشورها ريهندوستان و سا ن،يبا ورود چ رايزاز دست داد،  یکل

کشورها با  نيمستقل ا یو قراردادها یو عمده انرژ ديجد دگانکنن به عنوان مصرف
 یگريد ازاتيامت یباالترواعطا یها متيپرداخت ق یبرا یوآمادگ زيخ نفت یکشورها

در  کايآمر یانحصار تيقعکنند، مو نيخود را تأم ینفت اجاتيها که بتوانند احت به آن
و  ستياز آغاز قرن ب ليدل نيهمرفت و لذا به  نياز ب ینفت به طور جد متيق نييتع
هر بشکه، در  یدالر در ازا ۴٠تا  ٢۵ نيب نگيدامپ متينفت ازسطح ق متيق کمي

نفت  متيگفت که ق توان یو لذا م ديدالر رس ١۵٠تا  ١٠٠به سطح  یمدت کوتاه
و  یرقابت متيدرحال حاضر به دور ق یدر بازار جهان خ،يباردرتار نياول یبرا

  .کند یم نخود نوسا یواقع
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پس از  زين یمنابع نفت ميکنترل مستق یعنينفت  قياز طر یگر اما اهرم دوم سلطه
ابتدا  زين رانيا یاز منابع نفت کايو کوتاه کردن دست آمر رانيدر ا یانقالب اسالم

منوال، به  نيبود که بد کايآمر یبرا یخطرتحول زنگ  نيو ا ديفراوان د بيآس
از  زيرا ن یتجارت نفت با دالر در بازار جهان یعنيممکن است اهرم سوم،  یزود

 تياز موقع کا،يو در ادامه آن آمر یدالر به عنوان پول جهان تيدست بدهد و موقع
 یخداحافظ شهيهم یبرا شيايبا تمام مزا یخود به عنوان قدرت اول جهان يیاستثنا

  .کند

پشت سرشان  یروهاين یکشور با همراه نيا یها جناح نئوکان قتيودرحق کايلذا آمر 
کشور که از  نيا ینفت عيو صنا یمال یدار هيبخش سرما ،ینظام یشبکه صنعت یعني

مند بودند، دست به کار شدند و با استفاده از  بهره شترياز همه ب کايآمر یگر سلطه
ابتدا  کيدر مناطق استراتژ ها ميرژ ضيجنگ و تعو به ٢٠٠١سپتامبر  ١١ زيدستاو

پرداختند که دوباره بتوانند در وحله  یبيعراق و بعد از آن در لردر افغانستان، سپس د
و در  ابنديترانسپورت نفت و گاز دست  یها و راه یمنابع نفت مياول به کنترل مستق
 ندهيچند دهه آ یبرا را یدالر به عنوان پول جهان یانحصار تيمرحله دوم هم موقع

خواهد آمد، تداوم  ريکه در ز یليدال هب انيم نيدر ا سنده،يبه باور نو. ندينما تيتثب
 زهيانگ نيبودن آن، به مهمتر یپول جهان تيتجارت نفت با دالر به منظور تثب

 زه،يانگ نيا قيکه بدون شناخت دق یشده است، به طور ليتبد کايآمر انهيگرا سلطه
را  رانيو به خصوص در قبال ا انهيکشور در خاورم نيا یاهبردهاو ر ها استيس
 ليتبد یخيتار یها شهير یابتدا الزم است به بررس منظور نيبد. درک نمود توان ینم

  ) ٢۵. (ميبپرداز یدالر به پول جهان

  

ی و تمديد دارس ازيلغو امت یچگونگدراين کتاب ازفصل يک تا فصل هفتم ،دربارۀ  ◀
به  رانيا ینفت  ینفت  وغارت  درآمدها رانتتم وفصل  نهم فصل  هش آن و

 ینفت ازنامهيو امت مجلسخان ، فصل  دهم تا فصل چهاردهم ، دردست رضا
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در مجلس   یدارس نيقرارداد ننگ درباره مجلس  های گزارشی،  مشروع دارس
در فارس در كشمكش  جيغرب در منطقه خل یاستراتژ ، فصل پانزدهم شورای ملی 

طه با قرارداد ننگين می باشد وازفصل پانزدهم  تا فصل هيجدهم  در بارۀ  راب
استراتژدی  وکشمکش های ژئواستراتژيک آورده ام وازفصل نوزدهم تا فصل بيست 
و دوم ، مرزهای ايران در زمان رضاخان و پيمان سعد آباد فصل بيست و سوم در 

  . رار گرفته استباره مناسبات ايران  و روسيه شوروی  مورد بررسی ق

 
 جمال صفری 

 
 ١٣٩٩آبان    –فرانکفورت 
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   مآخذ و توضيحات

  
راديو زمانه »  ”۵٣ یکودتا“مستند  رامونيپ – ندهيگذشته و آ«فخرالدين عظيمی  - ١
 ٢٠٢٠آگوست  ٢٨ –
کافتارادزه ،  –نفت شمال  - حزب توده »سياست موازنه منفی « دکترمصدق   - ٢

 –جلد اول» س چهاردهملسياست موازنۀ منفی درمج« حسين کی استوانبه   نگاه کنيد
بهمن  –تجديد چلپ از انتشارات مصدق _ ١٨٧ -  ٢۵٣صص  ١٣٢٧بهمن ماه 

١٣۵۵  
  ١٩٩ ص  –پيشين  – ٣
  ٣٣١، ص  ١٩٧٢ - ، مؤسسه انتشارات صابرين»نفت ايران «الول ساتن  -  ۴
مردم  یمن صدا: سازمان ملل تينام یسالگرد نطق دکتر مصدق در شورا«  -   ٥
اسناد سخن می « ،ونگاه کنيد به١٣٩۵مهر  ٢۴ –دنيای اقتصاد  - » هستم رانيا

پژوهش وبرگردان دکتر احمد علی  رجائی و مهين سروری ،  –جلداول » گويند
 ٨٢٢ -  ٨٣۴صص  – ١٣٨٣ –انتشارات قلم 

 در »رانيق ملت او حقو تيحاکم دکتر مصدق در دفاع از یآقا یمتن کامل سخنران 
کتاب به  نيجلد اول هم ٨٢٢در صفحه  :سازمان ملل متحد تيامن یجلسات شورا

 :  ريشرح ز
 ٢٨جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران و  کودتای « سرهنگ غالمرضا نجاتی   -  ۶

 ٢۵، ص   ١٣٧٣چاپ هفتم    - ، شرکت سهامی انتشار  » ١٣٣٢مرداد 
  ٢٩پيشين ،ص   -  ٧
  ۶٢-  ۶٣صص  – ١٣٨۴خرداد  – ١۵شماره نشريه حافظ   -  ٨
 .١٩، ص ١٣۶١، از آغاز تا به امروز ـ انتشارات وزارت نفت ـ بهمن  نفت  -  ٩
  ) ١١٣ – ١١۵مربوط به اسناد شماره ( 
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ارجمند سرپرست تلگرافخانه   سال در دربار پهلوي، خاطرات دمحم كتاب شش  -  ١٠ 
 - مهدوي  ) هوشنگ(به كوشش عبدالرضا  ١٣٨۵مخصوص رضاشاه در سال 

 ) ٧٧ص  (مؤسسه انتشاراتي نشر پيكان
، ۶۵خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، سال  --  ١١
 ١٩١ص

صص  – ١٣۶٢نشر ناشر  –جلد پنجم » تاريخ يست ساله ايران« حسين مکی  )١٢(
٣٠ -  ٣٢٣۶ 

 ١٣٧٩ –شارات فردوس انت –) زندگی طوفانی ( خاطرات سيد حسن تقی زاده  -  ١٣
 ٢۵۴ -  ٢۶٩،صص 

   ١٣٢٧بهمن  ٧مذاکرات  دورۀ پانردهم  شورای ملی در روز   -  ١۴
به استناد اسناد (» صعود وسقوط تيمورتاش« دکتر جواد شيخ االسالمی   -  ١۵

  ١۶-  ١٨صص   -  ١٣٧٩ –انتشارا توس  - )محرمانه وزارت خارجه انگليس
انتشارات توس ، »  دو سقوط تيمورتاشصعو« دکتر جواد شيخ االسالمی   -  ١۶

    ٣٤٧ – ٣٥٣صص  -  ١٣٧٩
انتشارات  - ترجمه غالمحسين صالحيار»نفت، قدرت و اصول«مصطفی علم« -  ١٧

  – ١٣٧٧ –چاپخش 
     ٦٩-  ٧٢صص 

ش و نقش رضاشاه ١٣١٢/م١٩٣٣قرارداد« سلمان قاسميان و مصطفی ماليی   -  ١٨
پيام بهارستان سال چهارم بهار ريه   به نقل از نش  ٢١١-  ٢١۶صص » آن ميدر تنظ
   ١۵شماره  ١٣٩١

دکاظمی  به کوشش دکترداوو–جلدسوم *»يادداشت هايی اززندگانی باقرکاظمی«- ١٩
 ۴۴٣،  ص ١٣٩٠ –شرکت سهامی خاص  - )نظام مافی(منصوره اتحاديه و
  ۴۶ – ۴٨پيشين ، صص  – ٢
   ۴۴٩ – ۴۵٠پيشين ، صص  – ٣
 ۴۵١پيشين، ص – ۴
 ۴۵٣ – ۴۵۴صص ييشين، – ۵
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 ۴۶٢پيشين ، ص  – ۶
 ۴۶٢ -  ۴۶٩پيشين ،  – ٧
 ۴٧۴ – ۴٧۵صص  -  ٨
از ابتدای دوران (» تاريخ روابط خارجی ايران« عبدالرضا هوشنگ مهدوی  -  ٢٠ 

، ١٣۵٠،  امير کبير   - )١٩۴۴۵ -  ١۵٠٠) (صفويه تا پايان جنگ جهانی دوم جهانی
  ٣٧۴ – ٣٨٠صص 

، صدای »وابط خارجی ايران در دوران  پهلوی تاريخ ر«دکترعليرضا امينی  -  ٢١
 ٢۵ --  ٢٧صص  – ١٣٨۶ –معاصر 

» سيری در تاريخ مرزهای ايران: تماميت ارضی ايران« .دمحمعلی بهمنی قاجار -  ٢٢
  ٧٠٧ – ٧٠٩،  صص  ١٣٩٠- ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، 

  ٩٧بهمن  ٢ –مشرق نيوز :منبع -  ٢٣
دومين همايش بررسی علل فروپاشی سلطنت  مجموعه مقاالت: ٢سقوط  -  ٢۴

-  ٦٦٥صص   - ١٣٨٧ژوهشهای سياسی ،  موسسه مطالعات و پ: پهلوی، تهران
٦٦٤   

و  ١٣٩٢آبان، يکشنبه ۴انتشار مقاله در روزنامه اطالعات  در روز  شنبه  -  ٢۵
صص  – ١٣٩٧- ، نشر نی » نفت و هژمونيسم آمريکا« نگاه کنيد  به محسن مسرت

١٨٨ – ١٩١  
  

   )الدوله مهذب(  کاظمی باقر
  

، کاردان و استمدارسي) ١٣۵۵ - ١٢٧١ (الدوله مهذبکاظمی ملقب به سيد باقر◀
وی در . بود جبهه ملی ايران رهبران ووازياران دکتر مصدق دولتمرد ايرانی 

زمان پهلوی اول و دوم پست های وزارت و سفارت بعهده گرفت ازجمله 
بود و در ... ، کشور، دارائی و بهداشت طرق و شوارعوزارت خارجه، 

او . سفارتهای  ترکيه، افغانستان، عراق و فرانسه بعنوان سفيرمشغول بکارشد
به  ١٣١٥فرودين  ٥تا ١٣١٢شهريور ٢٦روغی و محمود جم ازدر کابينه های ف
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ولی بعلت مخالفت با قرارداد شط العرب  « . سمت وزيرامورخارجه تعيين گرديد
پس از چندی رضا خان . که آن را با مصالح ايران موافق نمی دانست استعفا داد

نشسته مگردراين مملکت آدم ريخته است که قهرکرده ای وخانه ات « :پيغام داد
« هوشنگ مهدوی(» .استانداری آذربايجان منصوب کردسپس اورا به » ای؟

  )٢١٨ص -»سرنوشت ياران دکتر مصدق
های فروغی، قوام وساعد به وزارت  درکابينهکاظمی  ١٣٢٠س ازشهريورپ 

 یمختار ري، وزپس از آن  .بهداری، کشور، دارايی و فرهنگ منصوب گرديد
 ئتيعضو ه وی همچنين. ی را بعهده گرفتناوياسکاندو یدر کشورها رانيا

در انتخابات دوره اول سنا، . بود سکويفرانس در کنفرانس سان رانيا یندگينما
  .سناتور بود

 اول دکتر نهياودرکاب وستيپ یبه نهضت مل یباقر کاظم یباآغازنهضت مل
 ليدوم هم تا اوا نهيشد و درکابرينخست وز بيامور خارجه و نا ريمصدق وز

. برنامه اقتصاد بدون نفت تالش کرد یبود و دراجرا يیدارا ريوز ١٣٣٢مرداد 
در  ١٣٣٢ وريو تا شهر دش نييتع سيدر پار رانيا ريبعد از آن به سمت سفر کب

 یکاظم. از سفارت استعفا داد١٣٣٢مرداد  ٢٨ یآن سمت ماند و پس از کودتا
 رانيبه ا یعالئريام نيسال اقامت دراروپا به اتفاق شمس الد کيپس از 

 ١٣٣۴ نياو درفرورد. پرداخت تيبه فعال یبازگشت و درنهضت مقاومت مل
ی همراه با شمس الدين امير عالئی، دکتر عبدهللا معظمی، بازداشت و پس از مدت

کاظمی در زندان بوشهر شرايط  .شد ديتبع و دکتر سعيد فاطمی و محمود نريمان
  . بسيار سخت وطاقت فرسائی داشت

نمايندگان کنگره در  بود و همچنين منتخب جبهه ملی دوممؤسس  او عضو هيئت
   .و رياست شورای مرکزی را بر عهده داشت لی دومجبهه مشورای مرکزی 
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  شمال نفت  و  توده حزب

  

                                  ً                               دردورۀ چهاردهم مجلس حزب توده شديدا  از قرار داد  نفت شمال که دکتر «  ◀
مصدق با آن  مخالفت می ورزيد دفاع می کرد وحتی به هنگام آمدن کافتارادزه به 

ازبه شوروی شدند وچنين عنوان می کردند ايران با تظاهرات تند ، خواهان دادن امتي
که دربرابر هرگونه  امتيازی که انگليس درجنوب  دارد بايد همانند  آنرا شوروی  

  .درشما داشته باشد
حزب توده تحت حمايت سربازان ارتش سرخ تظاهرات عليه نخست وزيرو 

ديم وعضو ما جوان بو« : شهردارتهران به راه انداختند که جالل آل احمد می نويسد
آن حزب بوديم ونمی دانستيم سرنخ دست کيست وجوانی مان را می فرسوديم و 

روزی شروع شد که مأمور انتظامات » اما«برای خود من،. تجربه می اندوختيم
کافتارادزه برای نفت شمال  « يکی از تظاهرات حزبی  بودم که به نفع مأموريت 

تا چهار راه ) خيابان فردوسی( حزب ازدر )  ؟٢۴يا ٢٣سال . (راه انداخته بوديم
اما اول شاه آباد   م،يمخبرالدوله با بازوبند  انتظامات چه فخرها که به خلق نفروخت

تظاهرما،  کنار  یپر از سربازکه ناظرو حام  یروس یها ونيچشمم افتاد به کام
 دميکه تپ دميمرتبه جا خوردم و چنان خجالت کش کيبودند که   دهيصف کش ابانيخ
 انتيدر خدمت وخ« جالل آل احمد( »کردمبازوبند را سوت .هاشم  ديس ۀکوچ یوت

  )١٧۵ص  -  ١٣۵٧ ،یخوارزم یشرکت سهام –جلد دوم » روشنفکران 
  
  به رهبری  درميان اعضا حزب توده درخارج ازکشورانتقاد نسبت ١٩۶٢از
ج ياستهای گذشته وحال حزب باال گرفت و اين انتقادات بتدريسو  هزب تودح

خواسته های مشخص آن و مجموعه رهبری حزب را مورد سئوال قرارداد  
زمان به بررسی گذشته ونقش رهبری وبرگزاری کنفرانس حزبی برای رسيدگی 
به رهبری و کارنامه رهبری وانتقاد نسبت به دنباله روی کامل رهبری حزب 

 اين مخالفت ها سرانجام در.بود توده ازاتحاد شوروی وسياستهای آن
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درصد ازاعضا حزب توده خارج کشوراز  ٩٠به جدايی قريب ١٩۶٣اواخر
درمقاله ای تحت او  .حزب منتهی شد وازجمله يکی ازآنها هادی بلوری بود

در بارۀ سياست رهبری »آن ینقش چپ درجنبش مشروطه و تکامل بعد«عنوان  
  :حزب توده می نويسد 

 استيبه ر یشورو یندگينما ئتيبعد از ورود ه یعنيپس از گذشت چند ماه،  تنها  
با در دست داشتن درخواست  یمعاون وزارت امور خارجه شورو» کافتارادزه«

 یرهبر یورق برگشت و همه ادعاها ١٣٢٣ماه  وريشهر ٢٤نفت شمال در روز 
کشور و  تيحفظ منافع اکثر ی، مبارزه برایبه قانون اساس یبنديدرپا» حزب توده«

 !سپرده شد یبه فراموش کسرهيو  کجاي یالملل نيمرام ب کياز قبول  یدور
گزارش کار دولت در مجلس  یط ١٣٢٣مهرماه  ٢٧وقت درروزرينخست وزساعد

 یدارد شروع هر گونه مذاکره مربوط به اعطا ميکه دولت او تصم: اعالم کرد
حرف در  نيرا به بعد از خاتمه جنگ موکول کند و با ا گانهينفت به دول ب ازيامت

ان، بعدازظهر دوم آبانماه يجر نيا بيدر تعق. رد شد یست دولت شوروعمل در خوا
که در آن  ديبرگزار گرد یدر محل سفارت شورو یکنفرانس مطبوعات کي ١٣٢٣

را در رابطه با رد درخواست نفت شمال به شرح  یکافتارادزه نظر دولت شورو
 :کرد انيربيز
ً                       صراحتا  و بطور آشکار اظهار نما ديجانب با نيا« فوق در محافل  ميکه تصم مي      

 دهيعق نيبرا یشورو یافکار عموم. است دهيگرد یتلق »یمنف«کامال بطور  یشورو
 یدر باب دولت شورو یا هيرو نياتخاذ چن لهيساعد بوس یاست که دولت جناب آقا

 ٢١» .استدو کشور قرار گرفته  نيمناسبات ب یرگيدر راه ت
 یدولت ساعد و کنفرانس مطبوعات ميمذاکرات نفت، تصم جيارتباط با نتا در

در  یطوالن ینطق ١٣٢٣هفتم آبان ماه  کشنبهيکافتارادزه ، دکتر مصدق روز 
پرداخت  گانهيبدول ب ازاتيامت یواگذار طيشرا حيآن به تشر یکرد و ط راديمجلس ا

بر شمرد و علت  یکي یکي یملکاررا بر اقتصاد و منافع  نيحاصله از ا یو گزندها
 :ارائه داد ريبصورت ز یبدول خارج ازيامت یا در اعطامخالفت خود ر
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 یاسيمسائل س کيمخالفم چون تفک یاسيو س یاز نظر اقتصاد ازيبادادن هرامت من«
هرکجا که اقتصاد . تام دارد یباهم بستگ استيدو س نيمشکل است و ا یاز اقتصاد

 .هم غالبأ صادق است استيکند س یصدق م
و  یخارج یبشرکتها نکهيا یه با دولت ساعد برانخواهد گفت ک یوطن پرست چيه

 .نداد مخالفم ازيامت یدو لت شورو
مملکت باشد  نيکه در نفع ا یتوازن یعنياست  »یاسيتوازن س«آرزومند  رانيا ملت

 ٢٢» .است »یتوازن منف«و آن 
حزب « یرهبر اتيمواضع و نظر یاحسان طبر ،یسخنران نيروز پس از ا چند
 :طور استدالل کرد نيا» مسئله نفت«را در مورد » توده

 .داده نشود ازيکدام امت چيکنند که به ه یم تيحما دهيعق نياز ا یبعض«
آنها  ليدل. کار درست کردند نيا یرا برا »یتوازن منف«دکتر مصدق فرمول  یآقا
 یبا عدم اعطا دياست با یاسيمقدمه اعمال نفوذ س یاقتصاد ازياست که چون امت نيا

 .ع اعمال نفوذ شدمان ازيامت
که دولت ها  ستينفت ن ازيامت قيفقط از طر رايز. ستين حيصح چوجهيمنطق به نيا

برد که  یپ قتيحق نيبار به ا نيو آخر نياول یبرا ديبا یول… کنند یاعمال نفوذ م
دولت هرگز حاضر  نياست و ا یشورو تيامن ميدر حکم حر رانيا یشمال ینواح

… شود دهياو چ هيعل یمفصل انهام نفت دستگاه خصمنخواهد شد که در آنجا به ن
 ینم یآن صحبت هيو عل ميقائل یمنافع رانيانگلستان در ا یکه ما برا بيبهمان ترت

منافع  رانيخود در ا تيهم از لحاظ امن یکه دولت شورو ميمعترف باش ديبا ميکن
 .دارد یجد
رفت  یشورو استيس فقط بدنبال رانيدر ا ديکه با ستيمعتقد ن ای وانهيد چيه …
 یدموکراس نيمت یاز مبان یکي یما با شورو یکه دوست ميغرور معتقد تيبا نها یول

 .و استقالل ما خواهد بود
اگر . شود یم ميتسل قيحقا نينداشته باشد به ا یلجاج و منفعت خصوص یکس اگر

 اگر دولت. گرفت ینکات را در نظر م نيپرست بود ا هنيساعد واقعأ م یدولت آقا
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ممکن  رانيدر ا یضد شورو استيس کيمعتقدند که ادامه  شانيساعد و طرفداران ا
 .شده اند یاست دچار خبط بزرگ

 کي نيا رد،يبگ ميخبط تصم نيموقع با اجتناب از عوارض ا نيدر ا ديبا رانيا ملت
 ٢٣» .است یاتيتنازع ح کي ستين یشوخ

 ازيامت یاعطا ميتحر دکتر مصدق طرح ١٣٢٣آذر ماه  ١١در روز  انيم نيا در
داد که در  یمل یبه مجلس شورا تيدو فور ديرا با ق گانهينفت به شرکتها و دول ب

کامل نتوانست  یفيدر بالتکل» حزب توده« ونيو فراکس ديرس بيهمان جلسه بتصو
از  یشورو ديطرح ام نيا بيصوبا ت. شرکت نکرد ی             ً لذا در اخذ را   رد،يبگ ميتصم

 .رفت نياز ب یشمال بکل نفت ازيبدست آوردن امت
پرده  یو ب ميمستق» حزب توده« یرهبر یريجا سمت گ نيزمان و از هم نيهم از

به مشام  یح مللدفاع از منافع و مصا یکه از آن بو یآن با هر جمله ا یشد و دشمن
شد که در  دهيد» مسئله نفت«در رابطه با  ژهيامر به و نيا. ديگرد یعلن د،يرس یم

جرأت نکرد » حزب توده« یرهبر انندم یاسيحزب س ايسازمان و گروه ،  چيآن ه
حال طرفدارانه  نيمالحظه و در ع یب نيمبارزات مردم چن خيدوره از تار نيدر ا

 !رديکسان بگيهم سنگ و  یمل تيرا با دفاع از حق حاکم یدفاع از منافع شورو
 :شود یطرف مدع کي از

خواهد  یما بر خالف تصور ما م یشمال هيهمسا ميما هر روز که احساس کن «…
 ميقصد آنرا داشته باشد که رژ اي د،يخود فرض نما یبرا یمنافع استعمار رانيدر ا

 ميروش سخت مبارزه خواه نيما با ا… کند ليخود را به زور بر ملت ما تحم
 ٢٤» .کرد

 
 :ديبگو گرياز طرف د یول
ملت  یو معنو یماد یاقو هيتوانست کل یکه م ميبود یم یدولت مل یما دارا اگر«

که سابقأ  یبود، ما هم طبق اصل کل تيشخص یکند، اگر دولت ما دارا زيرا تجه
 ٢٥» .ميمخالف بود ازيبا هرگونه امت - ما در مجلس اظهار کرد  یاز وکال یکي
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 :منطق نيپس طبق ا ن،يبنابرا
 و طيمخالفت داشت، بلکه صحبت در شرا ازاتيبا اصل امت یتوان بطور کل ینم«

 ٢٦» .اوضاع و احوال آنهاست
 ميتقس یبرا »یرهبر« ليتما ضيضد و نق یحرفها نيامر، پشت تمام ا تيواقع در

 :بود دهيخواب گانگانيب نيمملکت ب یالمقدار ذخائر نفت یمتساو
نفت شمال  ازيامت یبرا تيکه دولت به فور… شخصأ در آن دسته قرار دارم من«

» .وارد مذاکره بشود یسيو انگل یکائيآمر یهايو نفت جنوب به کمپان یبه شورو
٢٧ 

 :ديگرد انيب ريبه صورت ز »یرهبر«حرف آخر  تيدر نها سرانجام
دارد و  رانيدر ا یستياليامپر یاز نفوذها یريمبرم به جلوگ اجياحت یشورو دولت«
کند که در  یم نيکدام قوه تضم. داند یم هينظر نياعمال ا لهينفت را وس ازيامت

ظهور نکند و دوره رضاخان را که خفه کننده  یثان کتاتوريد کياز جنگ بعد  رانيا
 ٢٨» .ديننما ديبود تجد یشورو موافقو احساسات  یدموکراس التيهر گونه تما

آنها . دنديد یاز چشم مصدق م هاينفت را شورو ازيدر کسب امت یناکام بهرحال،
 یگرائ یلم التياز جانب او و رشد تما »یموازنه منف« استيس بيتعق
خود در  یاسيو س یدر جهت بسط نفوذ اقتصاد یرا سد رانيدرا) یستيوناليناس(

به مصدق از همان  بتو عداوت آنها نس یدشمن نرويازا. آوردند یمنطقه به حساب م
 فيتخف یذره ا ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨ یو تا کودتا ديمجلس چهاردهم شروع گرد

 .نکرد دايپ
 یليمصدق در نامه مطول و تحل یاده وطن خواهپر توان ار نيطن انيم نيا در

در تهران به  یشورو ريسف »موفيماکس«او به  ١٣٢٣اسفند ماه سال  ٢٢معروف 
 :مأنوس نبود »نياستال«و در رأس آنها  یگوش مقامات شورو

 شيدولت شما ب تيمن به مقام و موقع ديکه نفرمائ دوارميام! ريسف یجناب آقا «…
… است رانيدولت شما از نظر مصالح ا تيالقه من به موقعع. از خودتان عالقمندم

را با هر  رانيمصلحت ا یتوانم عرض کنم که در تمام دوره زندگ یقدر م نيهم
منحرف  ميمرا از صراط مستق استنتوانسته  یعامل چينتوانستم عوض کنم و ه زيچ
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شده و  ديمبارزه کنم، حبس و تبع یدادگريصرفنظر کردم که با ب زياز هر چ. کند
راسخ من نتوانسته است  ديمشقات به عقا نيام و تمام ا دهيمواجه با مرگ گرد یحت
 یدارم همانطور که شما خاک اتحاد شورو یرا دوست م رانيمن ا. وارد کند یخلل

  ٢٩» .ديررا دوست دا
آذر  ٣ جمعه، » آن ینقش چپ در جنبش مشروطه و تکامل بعد«ی بلور یهاد

١٣٨۵ -   
فرانکفورت آلمان شهرسالگی در ٨٧ در سن ٢٠١٩سال بلوری درهادی زنده ياد

  . گذشتغربی در
 

در مجلس چهارم ، جلد اول ، بهمن ماه  یموازنه منف استيوان ؛ ساست یک نيحس - ٢١
 ١٦٢، ص  ١٣٢٧

 به بعد ١٧٨همانجا ؛ ص  - ٢٢
، نوزده  ١٢، شماره » روشنفکران یبرا«مسئله نفت ، مردم  ؛یاحسان طبر - ٢٣

 ١٣٢٣آبان ماه 
 ١٣٢٢ماه  بهشتي، هفدهم ارد  ٢٨٠رهبر؛ شماره  - ٢٤
 ١٣٢٣ان ماه ، دوم آب ٤١١رهبر؛ شماره  - ٢٥
 ١٣٢٣مهر ماه  کميو  ستي، ب ٤٠٢رهبر؛ شماره  - ٢٦
 ١٣٢٣، نوزده آبان ماه  ١٢؛ مردم ، مسئله نفت ، شماره  یاحسان طبر - ٢٧
 ١٣٢٣، نوزده آذر ماه  ٤٣٨رهبر؛ شماره  - ٢٨
 به بعد ٢٤٥استوان ؛ ص  یک نيحس - ٢٩

  

 عيوه دادن وقاوارونه جل« مقاله ای تحت عنواندر زاده اتيبمنصوردکتر 
 : می دهددرآن برهه تاريخی اينگونه مورد بررسی قرارملکی موضع خليل  »یخيتار
 ی، مقاله ا” کرباس کيسروته “تحت عنوان  ١٣٢٣در اواخرآذرماه  یملک ليخل «

به سال دوم،  ران،يحزب توده ا یارگان مرکز» رهبر«در سه بخش در روزنامه 
 یستياز دولت کمون ۀاو در آن مقال .نوشته است ، ۴٣۶ـ  ۴٣٧ـ  ۴٣٨ یشماره ها
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کند و با نظرات و عملکرد دکتر مصدق در  یم یبانيو پشت تيحما هيحاکم بر روس
نفت شمال به  ازيامت یبا اعطا شانيرابطه که ا نيآنهم در ا ،یمل یمجلس شورا
در رابطه  ١٣٢٣آذرماه  ١١ خيبه تار یشنهاديپ یمخالف بوده و ط یدولت شورو

 شنهاديآن پ بيکند، که با تصو یمطرح م گانهيب ینفت به کشورها ازيامت ميا تحرب
 یموضوع .شود یم ليتبد »ازنفتيامت ميتحر« یماده ا ۴مجلس به قانون  یاز سو

از جمله  ران،يو طرفداران آن دولت در ا یکه باعث رنجش خاطر دولت شورو
و ” کرباس کيسروته “مقاالت  ري، سبب تحر»قانون«آن . شود یم یملک ليخل
دفاع ازاحسان « ونه موضوع ! شود یم یملک ليخل یاز سو »…یتوازن منف«

 .»یطبر
 نيا انگريب »…یتوازن منف«و » کرباس کيسروته «همچون  یمقاالت یمحتو «

اتحاد  استيس نياز مبلغ یخيدر آن مقطع تار یملک ليهستند که خل یخيتار تيواقع
بوده  رانيآن دولت در ا ینفت ازسو »ازيامت«و از طرفداران  یشورو ريجماه
 ».است

  
مجلس که  یازسو »ازنفتيامت ميتحر«قانون  بيدرباره تصو یانور خامه ا دکتر
جلد دوم خاطراتش در  ١۴٨دکتر مصدق شکل گرفته بود درصفحه  شنهاديپ هيبرپا

 :سدينو یدر آنباره م یملک ليرابطه با مواضع خل
 

رهبران حزب توده از  ديشد تيآن عصبان بيصوطرح فوق و ت گريد جهينت«…
حمالت از جانب  نيا شتريو ب ديبه او شروع گرد ديحمالت شد. دکتر مصدق بود

توازن « یتحت عنوان ها یدر مقاالت یملک .بود یقاسمو یچون ملک یاصالح طلبان
 کيسروته « ی الهدر مق ژهيو بو» ساعت  یکردن عقربه ها شيپس و پ« ،»یمنف

 یطرح آقا«دکتر مصدق را به باد انتقاد گرفت و تا آنجا رفت که نوشت» کرباس
کند که  یمنتقل م یبه محافل یو شورو رانيمخافل ادکتر مصدق مذاکرات را از

 یو شورو کايآمر.  سيسه کشور انگل انيم یعني…» کرده  شنهايپ مزيروزنامه تا
کرد و  یرا منع م یامزبور هرگونه مذاکره  رحط کهيدر حال. مسئله را حل کنند
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محافظه کاران  یسحنگو یعني مزيتا یدکتر مصدق با روزنامه  یاتهام همکار
 )١(…»انصافانه بود ی      ً  واقعا   ب سيانگل

  
در  یبا نگارش مقاالت ١٣٢٩خود را از بهمن ماه  یاسيس تيمجددأ فعال یملک ليخل«

 یران  نهضت ملببعد به  جمع طرفدا خيکند و از آن تار یشروع م» شاهد«روزنامه 
 یموازنه منف استيس نيو با الهام گرفتن از دکتر وندديپ یدکتر مصدق م یبرهبر

 ازيبخاطر دفاع از خواست امت ١٣٢٣ لکه در سا  یاسيس هيدکتر مصدق ـ همان نظر
آن دست زده و در شماره  هيعل غيتوسط کفتارادزه به مبارزه و تبل رانينفت شمال ا

دکترمصدق  یطرح آقا«:حزب توده  نوشته بود یمرکزروزنامه رهبرارگان   ۴٣٧
 مزيکند که روزنامه تا یمنتقل م یبه محافل یو شورو رانيمذاکرات را از محافل ا

 .کند یرا مطرح م» سوم یروين«؛ تز» .کرده شنهاديپ
 یمخالفت م رانيدر ا گانهيبا هرگونه نفوذ ب یملک لي، خل»تز«آن  یمحتو هيبرپا 

حزب توده و  یو منف یضدمل یاستهايه به سمت دادن مبارزه با سک یا هينظر. کند
نوشته به  نيا یقبل یدر بخش ها. نمود یانيدر آنمورد مشخص کمک شا یروشنگر
  )٢(».کرده ام شارهبر آن محور ا یملک ليو مبارزات خل هيآن نظر

 
ژانويه  ٢٨ -  »یخيتار عيوارونه جلوه دادن وقا« زاده اتيدکتر منصور ب -  ١

سوسياليست های  طرفدار راه  –سايت  سازمان سوسياليستهای ايران : منبع -  ٢٠١۶
  مصدق 

-Katouzian-B-7295-iran-1394/ois-iran.com/2015/aban-http://www.ois

Maleki.pdf  

 یـ بخش پنجم ـ نظرات متناقض و انحراف خيتار فيتحر:زاده  اتيصور بمن دکتر  - ٢
ايران ـ  یبه نقل از سايت سازمان سوسياليست ها  !درباره دکترمصدق یخليل ملک

 ٢٠١١نوامبر  ٢۴ -  ١٣٩٠آذر  ٣پنجشنبه  - مصدق  طرفدار راه یسوسياليست ها
-dr_mansur_bayatzadeh-1163-iran-1390/ois-iran.com/2011/azar-http://www.ois

bakhshe_panjom_naghde_dr_katouzian.htm  
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  اناير نفت صنعت شدن ملی نهضت و دارسی قرارداد تمديد  :  زاده تقی حسن سيد

 

مرکز اسناد انقالب اسالمی به بهانه سالگرد ملی شدن صنعت نفت اسنادی در  ◀
  : های موجود و اسناد محتوای آن می نويسد يکی از پرونده

بر اساس اين سند، سرجان کدمن مدير کل و نماينده شرکت نفت انگليس و ايران پس «
، سيد حسن تقی زاده، قلم  تاز امضاء قرارداد تمديد امتياز جديد نفت با وزير ماليه وق

. طاليی که با آن قرارداد را امضا کرده بود توسط وزيرماليه به رضاشاه اهدا کرد
در اين وقت، شاه . ای آن را به دفتر رضاشاه ارسال داشت وزير ماليه هم طی نامه

ها                              ً           را که با آن امتياز نفت مجددا  به انگليسی» قلم طاليی«خود   ای به خط طی نامه
  .کرد ذار شده بود ـ  را به وزيرماليه يعنی همين جناب تقی زاده اعطا میواگ

بعدها که درمجلس چهاردهم دکترمصدق دراين مسائل سخن گفت وتقی زاده را به 
عنوان عامل تمديد آن قرارداد شوم متهم کرد، تقی زاده گفت که درآن واقعه تنها آلت 

بی بود که بعد از آن مخالفان تقی يک شوخی جال» آلت فعل«تعبير . فعل بوده است
 .زاده هميشه برای وی به کار می بردند

 

 سند شماره يک

 ٣١٢٫٣٫٣:  نشان شير و خورشيد به تاريخ

 ضميمه ٧٧٠٧:  نمره  وزارت ماليه

 رياست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

 چون در موقع عقد قرارداد امتياز جديد با شرکت نفت انگليسی و ايران سرجان کدمن
مزبور قلم طاليی را که قرارداد مزبور را با آن امضا کرده   مدير کل و نماينده شرکت
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پس از امضاء قلم   بود به وزارت ماليه داده و استدعای مشاراليه آن بوده است که
مزبور تقديم خاکپاری مبارک بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهی ارواحنا 

ر را برای انجام منظور فوق به آن دفتر محترم ارسال فداه گردد، عليهذا عين قلم مزبو
 حسن تقی زاده. دارد می

 مهر ناخوانا

 )١٨٣، سند شماره ٣٣٦ش ب : آرشيو مرکز اسناد(
  

 سند شماره دو
 نشان شير و خورشيد

 دفتر مخصوص شاهنشاهی
 ٣٨٥نمره صادره 

 ٢روسيه  ٩کارتن 
 ١٣ ١٢٫٣٫٦خروج 

 ماليه جناب مستطاب آقای تقی زاده وزير
راجع به قلمی که از طرف سرجال کدمن به خاک  ٧٧٠٧از مدلول مراسله شريفه به 

عين . شده بود خاطر ناخوانا ملوکانه مستحضر گرديد  پای مبارک ارواحنا فداها تقديم
صدور يافته است به  دستخطی که از طرف ذات اقدس بعنوان جناب عالی شرف 

 .دگرد                   ّ ً         ضميمه قلم مزبور لف ا  ارسال می
 )١٨٤، سند شماره٣٣٦ش ب : آرشيو مرکز اسناد(
  
  ند شماره سهس

 ١٣١٢خرداد ماه  ٦نشان شير و خورشيد بتاريخ 
 دفتر مخصوص شاهنشاهی
 جناب تقی زاده وزير ماليه

قلم طالئی را که سرجان کدمن مدير کل و نماينده شرکت نفت انگليس و ايران 
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وده و بر حسب تقاضای مشاراليه برای ما قرارداد امتياز جديد نفت را با آن امضاء نم
 .  نمايم ارسال شده بود، به شما اعطا می

 ١٣١٢خرداد  ٦
  امضای رضاشاه

 )١٨٥، سند شماره٣٣٦ش ب : آرشيو مرکز اسناد(
  ١٣١٢خرداد ماه  ٦نشان شير و خورشيد بتاريخ 

  
  

 یاسيس اتيح دوران در زاده یتق و مصدق :افشار رجيا
   
 ده ياد اللهيار صالح  از ياران مصدق ، در  باره  اعتراف تقی ايرج افشار نظر زن

وقتی که مقدمۀ تقی زاده را بر : اين گونه بيان می کند » آلت فعل  بودن  « زاده  به
تأليف سيد دمحم علی جمالزاده خوانده بود می گفت » آزادی  و حيثيت انسانی « کتاب 

يد قرار داد نفت نتوانست از اين از تقی زاده تعجب می کنم چرا موقع امضای تجد
اما صالح هميشه می گفت اعتراف  .                   ً                     حربه  که خود کامال  می شناخت استفاده کند

بودن، اعترافی است مهم و اثر گذار که نظايرش را در » آلت فعل « تقی زاده به 
اين اعتراف  از مواردی  بود که اعضای  . تاريخ سياسی  ايران نمی شناسيم

می گفت . را به بی اعتباری  و تحميلی  بودن قرار داد نفت معتقد کرد شورای امنيت
حاضر نيستند اشتباهات خود را بگويند و تقی زاده دليری کرده و  تآرجال ما عاد

   .ارزش دارد. گفته است
 :آورده است »  استيمصدق مسائل حقوق وس« افشار در کتاب رجيا  شادروان◀

با هم داشته اند که  يیروابط و برخوردها ،یاسيس اتيزاده در دوران ح یو تق مصدق
 شيکه امکان ذکرکردن نام مرحوم  مصدق پ نکيا. دانستن دارد یمحققان جا یبرا

باشند از لحاظ ثبت و ضبط   دهينشن گرانيرا که ممکن است د یآمده است چند نکته ا
به  یشفاه یهاکرده ام  نقل قول  یسع المقدور یالبته حت. آورم یم نجايدر ا یخيتار

همه  یکه برا یبه علت سهوهائ دوارميام. ام دهيباشد که شن یتيفيهمان مضمون و ک
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 .باشد  امدهين شيدرآنها  پ یميدهد اشتباه عظ یم یدرحافظه رو
درمجلس پنجم  مخالفت  رسلطنتييبا طرح تغ نکهيپس از ا یگفت چند یزاده م یتق 

 یدولت آباد يیحيو عالء و  رالدولهيشالممالک و م ی، دکتر مصدق از مستوف ميکرد
را در حکومت    ینوع کار چيمبارزه ه ۀادام یکرد وازما خواست برا یو من دعوت

 . ميکن یرخود دا  یو از همکار ميبعد  قبول نکن
شما از  یدانم   برا یجمع متفرق شد مرا نگاه داشت و گفت چون م نکهيپس از ا 

 ليشوم  تا به هر نحو که ما یخوشوقت م ديبمان کاريکه ب ستيامکان  آن ن ینظر ماد
مصدق در آن . البته من تشکر کردم. شما مختل نماند یبدهم که زندگ یباتيترت ديباش

 .و زندان هم کرد ديتمام برکنارماند و تحمل تبع یو خود دار یريدوره با دل
چهار   ۀپس ازکوتاه شدن دور  دميشن یکاظم ۀزاده و هم از مهذب الدول یاز تق هم
زاده  قصد مسافرت  به اروپا  یشدن سناتوها، تق کاريسنا به مدت دوسال و ب ۀسال
به  یزاده  کاغذ یارز تحت نظارت دولت بود تق ديمعالجه کرد چون خر یبرا

از آن  شيارز ب یمبلغ یتقاضا خارجنوشت وبه علت لزوم معالجه در یوزارت دارائ
دولت  أتيدره ستيبا یموارد م نياراناچ. عموم مقررشده بود یمقدارکرد برا

در  یخصوص یپس مصدق ضمن نامه ا. رسد ینم بيبه تصو یکند، ول یمطرح م
چون دولت موافقت نکرده است که به شما  سدينو یزاده، م یبه تق یمعذرت خواه

شما پرداخت تفاوت  ی      ً    که فعال  برا دانميشود و م فروختهمقرر ارز  زانيازم شيب
 یقطعه چک شخص  کي یان ندارد،  مبلغ مورد اختالف  طارز آزاد امک متيق

 دايشود وانتظار قبول آن را به طور  دوستانه دارم  تا هر وقت امکان  پ یفرستاده م
 یزاده  م یتق یکه  دوست  هر دو بود  کاغذ را برا یکاظم. ديمسترد فرمائ ديکرد
اده  را نشان داد ز یتق ۀگفت سه چهار روز پس از آن مصدق نام یم یکاظم.  برد

 .که ضمن ابراز تشکر، همان  چک  را پس فرستاده بود
« به روز نامه  یکرد که در باره اش ضمن نامه ا یعمل را در حق کس نيمصدق ا 

زاده   یتق  یکه آقا یاز روز«  : عالء گفته بود نيحکومت حس  ۀدر بار»  طلوع
 هينيتقن  ۀکه در دور یو همکار  را امضاء  نموده اند  با تمام روابط ١٩٣٣قرار داد 
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مخالفت من با ... را مالقات  کنم شانيا مرتبه کي یداسته ام حاضرنشدم حت شانيبا ا
ازهواخواهان حکومت   یکي دميشن  یاست  که وقت  یزاده  به قدر یتق یجناب آقا

بوده  شانيکرده ا قيحکومت  را تصد نيا  یکه بر قرار یاز اشخاص یکيو  ینظام
مصدق ،  ۀکارنام( » .شد دتريحکومت  شوم  صدها مرتبه شد نيعتراض من به ااند ا
 )٢٧١ص 

دکتر مصدق  را محبوس  »  ها یقشون«  نکهيپس از ا  یگفت چند یزاده  م یتق
به اسم   ینظام کيآمدند و گفتند که . در خانه ام زده شد ید عصرنکرده بود
مضمون .  ميآمد و صحبت کرد. خواهد با شما مالقات  کند یزموده  مآسرلشکر
  یجمع آور صددبود که چون مصدق قرار است محاکمه شود ما در  نيحرفش ا
 .ميادعا نامه  هست  يۀته یدالئل برا

در فقه  تياوست که راجع به موضوع وص یدکتر ۀهم رسال یکيما  ليدال ۀجمل از
ند در توا یمطالب را طرح کرده است که م ینوشته است و در آنجا بعض عهيش

چند ازآن کتاب را به من نشان داد  یپس عبارات.                          ّ        محکمه مورد استفاده  بر ضد  او باشد
که او در   ديکن ديتأئ  یمشروحه ا  یوط مکمنظور ک نيوگفت اگر شما هم به ا

 یرا انتقاد کرده است دالئل  ما  محکمه پسند و محکمتر م یخود اصول اسالم ۀنوشت
مصدق را نشناخته و   نکهيهم از ا. تخنده ام گرف ارياخت یزاده گفت ب یتق!  شود

درست و  حرفشود   یپس به او گفتم ، آقا معلوم م. اند و هم مرا  دهيکتاب او را نفهم
حق اظهار  یو دانشگاه ینوع مطالب علم نيبه عالوه شما در ا! ديندار یدالئل حساب

 .ديغلط بردار یکارها نيو دست از ا ديو خودتان را ملعبه نکن ديبرو. دينظر ندار
 

 – ١٣٨٢ - انتشارات سخن   »استيمصدق و مسائل حقوق و س« افشار  رجيا :منبع
 لتيو فض یاخالق اتيخصوص«ی صفر جمالو نگاه کنيد به   ١٩٢ – ١٩٣صص 

ّ      ّ دکتر محم د مصد ق یانسان یها  – ١٣٩٤، اسفند »فاطمی –مصدق «انتشارات  –»       
   ٩٨ -  ١٠٠صص 
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  زاده تقی و شاه رضا خورد بر داستان  

  
راجع  به آن قسمت از اين  تلگراف که حاکی از :  جواد شيخ االسالمی می نويسد

درگيری  تقی زاده  با  رضا شاه در قضيه نفت  است  من  خود داستان جالبی از 
بعدها متوجه شدم  . مرحوم الهيار خان صالح  شنيده ام که به نقلش در اينجا می ارزد

اين مطلب را برای  دوست دانشمندم ايرج افشار نيز نقل  کرده  که مرحوم صالح عين
سال چهاردهم، (                                            ً              بوده است که ايشان عين مطالب  نقل شده را بعدا  در مجله نگين 

  .منتشر کردند)  ١٣٥٨فروردين (  ١٦٥شماره 
) ايرج افشار و نگارنده( به هر  دوی ما  صالح متن اظهارات مرحوم اللهيار خان

ن است و عقيده سابق  مرا تأئيد می کند که داستان بحران نفت در سال       ً     تقريبا  يکسا
گرديد ) ١٩٣٣معروف به قرار  داد ( که منجر  به عقد قرار دادی  جديد   ١٩٣٣

اينک عين . خيلی آشفته تر و  بغرنج تر از آن بوده است که ما  تصور  می کرديم
  :رده امروايت مرحوم صالح که من در حضور  خودشان يادداشت ک

موقعی که علی اکبر داور جای تقی زاده را در وزارت دارائی  گرفت نظر به « 
اطمينان و عنايت خاصی که نسبت به اين جانب داشت، مرا نيز از وزارت 

اول ) زير نظر داور(در وزارت دارائی . دادگستری به وزارت دارائی منتقل کرد
همان اوايل انتقال به وزارت  .مدير کل بودم و سپس  معاون وزارت دارائی شدم

نامه ای  محرمانه از  –دارائی که پرونده نفت را مطالعه می کردم به سندی جالب 
 )اين(برخورد کردم که تا آنروز چيزی در –دفتر مخصوص  رضا شاه به تقی زاده 

هنوز  استفاده از فتوکپی ) ١٣١٢( بيينهايت متأسفم که در آن تاريخ. باره نشنيده بودم
ولی . دواير دولتی ايران مرسوم نشده بود تا بتوانم از آن نامه عکسی بر دارمدر 

از دفتر مخصوص پهلوی  .                                   ً             مضمون نامه را چون مختصر بود  کامال  در ذهن  دارم
  :به تقی زاده نوشته شده بود) يا چيزی  شبيه به اين مضمون( نامه ای  به اين مضمون
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  )دارائی( جناب  آقای  تقی زاده وزير ماليه  

  
نامه استعفای جنابعالی به شرف عرض ملوکانه رسيد فرمودند به تقی زاده 

وزرای من حق استعفا ندارند هر .  دوران اين هوچی بازيها سپری  شده« :بنويسد
  ».برود سرکارش و ديگر از اين حرفها نزند.  وقت الزم شد خودم معافشان می کنم

  نابعالی  ابالغ شدعين فرمايشات ملوکانه برای  اطالع ج
  رئيس  دفتر  مخصوص  شاهنشاهی  حسين شکوه 
به استناد اسناد محرمانه (» صعود وسقوط تيمورتاش« دکتر جواد شيخ االسالمی *( 

    ) ٢٧١ – ٢٧٢صص   ١٣٧٩ –انتشارا توس  - )وزارت خارجه انگليس
  
 ی، اعضادر مجلس پنجم . روبرو شد رانيدر ا یمتفاوت یاسيس یزاده با فضا یتق 

ً                       که عمدتا  جوانان آرمان گرا و تحص یسيدالتأسيحزب جد کرده در غرب و با  لي        
آنها قرار داشت و  یدر برنامة حزب استياز س نيد يیبودند و جدا یغرب یها شهياند
 شدند؛ کيزاده نزد یدادند، به تق یادامه م زيسابق را ن یدموکراتها یاسيس یمش
 ابيزر(پروا نبود  ی                   ّ    پرشوروتندرو و آن نط اق ب یبآن انقال گريزاده د یچند که تق هر
آن حزب را در جهت آمال  تيفعال)     ً        بعدا  رضاشاه (سردارسپه ). ١٦٨، ص  يیخو
 یکارها یاستفاده در بعض یجوان حزب برا یروهايو به ن ديد یخود م یاسيس

 نظر داشت ؛ یدولت
ش ، ص  ١٣٧٢اده ، ز یتق(به منزل اورفت  زيبار ن کيکرد وداريزاده هم د یتق با

سلطنت موافق نبود و  رييزاده با اصالحات و توسعه موافق بود، اما با تغ یتق). ١٩٨
. سلطنت قرار گرفت  رييدر مجلس در صف مخالفان تغ هيقض نيطرح ا انيدر جر

عالء  نيبه حس یدر نامه ا. ديد ید هم روبرو ميتهد اي یکار یالبته خود را با خطر ب
اشاره  دنيش و دکتر دمحم مصدق به خروج از مجلس و انزوا گزخود لي، به تما* 

 ميکرده و گفته است که مصدق چون مناعت و تمکن داشت ، توانست و ما نتوانست
که  ديگو یم یگريد یزاده در جا یتق). ١٣٤، ص ١٧ش ، نامة ش  ١٣٧٥(
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ظر شما از ن یدانم برا یم... «: گفته است  یسلطنت به و رييتغ انيمصدق در جر
 ليشوم تا به هر نحو که ما یخوشوقت م د،يکار بمان یکه ب ستيامکان آن ن ی   ّ ماد  
ش ، ص  ١٣٧٢(» شما مختل نماند شتيو مع یبدهم که زندگ یباتيترت ديباش

 یاسيس یادکتر مصدق را، که بعدها کشمکشه شنهاديزاده پ یتق). ٦٦٢ـ٦٦١
باشد که خود هم  یکومتداد همکار ح حيو ترج رفتيبا هم داشتند، نپذ یپرجنجال

زاده را نکوهش  یعمل تق نيا یادداشتي یمصدق ط. موافق به آن نداده بود یرأ
 ).٤٤٩ش ، ص  ١٣٦٥به  ديرجوع کن(  کرده است

 در مجلس پانزدهم انتخاب شد؛ زيمردم تبر ندةيش به عنوان نما١٣٢٦ در
زاده به  یتق .باز گشت  رانيو پس از حدود چهارده سال به ا رفتيسمت را پذ نيا

ّ   جو  س. کرده بود رييتغ یوارد شد که بکل یطيفضا و مح پرتنش و خصومت  یاسي 
کرده بودند و  يیچپ و راست در برابر هم صف آرا یافراط یبود، جناحها زيآم

 یزاده بود و او نم یتق مخالفدر دست جناح  شتريب یغاتيتبل ليروزنامه ها و وسا
دهد  قيقدرتمند تطب یاسيس یو گروهها احزاب یاسيس یتوانست خود را با مش

قرار گرفت و به لحاظ  ديشد یدر مجلس آماج انتقادها). ١٧٤، ص  يیخو ابيزر(
مخالف ، به  ندگانينما زيجنجال بر انگ یقرارداد نفت ، در نطقها ديمشارکت در تمد

 زاده به یتق. ديکشور متهم گرد انيبه ز یو تبان سيانگل ت ّ ي  به کشور و عامل انتيخ
با . و ادب و تواضع از خود دفاع کرد یداد و با خونسرد ی   ّ مفص ل یاتهامات جوابها

و دوستان  ارانيخارج از جمع و محفل  گريبود و نه د یموفق ندةيحال ، او نه نما نيا
 .گذشته اش را داشت  ري، نفوذ و تأث

ران ته یاز سناتورها یکيانتخابات مجلس سنا، به عنوان  نيش ، در نخست ١٣٢٨ در
ش ، که به سبب کهولت از کارها ١٣٤٦شد و تا  زيبار دوم سناتور تبر. انتخاب شد

 یاز آن مصادف با سالها یمدت شش سال ، که بخش. کناره گرفت ، سناتور بود
با . سنا را به عهده داشت  لسمج استيشدن صنعت نفت بود، ر ینهضت مل یبحران

شده بود، در برابر  رهيلس پنجم تاو و دکتر مصدق پس از مج یآنکه مناسبات شخص
 شانهيمحتاطانه ، دوراند یدکتر مصدق روش یسيضدانگل یاستهايگرا و س یدولت مل
خود . گرفت  شي، در پ یمل یمجلس شورا ماتيکنندة تصم ليتعد یتا حدود زيو گاه ن
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مخالفان دکتر مصدق ،  یاسيس یاز سناتورها، در برابر فشارها یزاده و شمار یتق
زاده از مذاکره  یبر اساس صورت مذاکرات مجلس سنا، تق. کردند تيحما یاز و

سفارت انگلستان در تهران بر  ی، و دخالتها تيحل و فصل مشکل نفت حما یبرا
از مأموران  یکي،  دگزارش محرمانة شپر ةيبر پا. ضد مصدق را ناروا دانسته است 

بر ضد  یپنهان یه هازاده حاضر نشده است که در توطئ یدر تهران ، تق یخارج
را با شپرد، با موافقت  شياز گفتگوها یکيمضمون  یدکتر مصدق شرکت کند و حت

 دانيدر م یعموم یضمن نطق زيگذارده و او ن انيخود شپرد، با دکتر مصدق در م
، به نقل  )Fo 248, 1514(95سند شمارۀ (است  دهيملت رسان یبهارستان تهران به آگاه

زاده  یحال ، تق نيبا ا). ٤٥٠ش ، ص  ١٣٦٥به مصدق ،  ديرجوع کن زين ، یميعظ
. آن دوره نداشت  یو ضد استعمار یخاص در جنبش مل یمشارکت ايسهم  چگونهيه

 یعمر، توان حرکت را از دست داد و دچار فلج پا شد و در برخ یانيپا یاو در سالها
ً با  يتقر ،١٣٤٨بهمن  ٨در . شد یچرخدار ظاهر م یمجامع با صندل ر انزوا و نه با د   

 یمطهر ديشه(جنازۀ او از مسجد سپهساالر . درگذشت  یسالگ ٩٢، در  یفراخ دست
و از برابر ساختمان مجلس شورا عبور داده شد و در مقبرۀ  عييتش)  یکنون
 ).متعدد یزاده ، جاها یتق ادنامۀي ؛٣٤٠، ص  یمجتهد( .ديدفن گرد رالدولهيظه
  
   در بارۀ  تقی زاده در » اکميت ملی و دشمنان آنح« فخرالدين عظيمی در کتاب

 دنوع سياستگرائی که پيشگام ض:  زمان حکومت مصدق  اينگونه آورده است
مصدقی بودن، ازجمله جمال امامی وسيد ضياء ، وسرشت کارهايی که به آن دست 

اين دولتمردان در مورد  . می يازيدند، نگرانی برخی از دولتمردان ديگررا دامن زد
دراساس با  ختالف نظرداشتند ولیاخی موضوعات ورهيافتها با مصدق بر

  ّ                    سي دحسن تقی زاده، رئيس .                           ّ                        پيکاراوبرای برکشيدن  حاکمي ت ملی ايران همدلی داشتند
                                                        ّ                 مجلس سنا، وچند سناتورديگرکه به گروه کوچک ولی با نفوذعامي ون وابسته بودند، 

يزانه که به پشتوانۀ بيگانگان ازاين دسته بودندوبا درگيرشدن درتالشهای مصدق ست
ّ                 تقی زاده اين درگيريها را نه موج ه  می دانست ونه . صورت می گرفت موافق نبودند                               

اخالقی، وفشارهای انگليسيان رابرسياستگران ايرانی که بامصدق مخالفت ورزند   
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اوبه هنری گريدی . نامشروع وناساگارباعرف وموازين سياسی ديپلماتيک می دانست
(Henry Grady )  مصدق : که پيش ازهندرسون سفير آمريکا  درايران بود گفته بود

تنها کسی است که می تواند برنامه ای به مجلس تقديم کند که شانس پذيرس داشته «  
. تقی زاده هوادارادامۀ تالشها  برای حصول توافق با مصدق بود» .باشد

هنگی   آنها بانمايندگان اوازهمکاری با کوششهايی که برای بسيج سناتورها وهما
ِ                                                           اقلي ت  مجلس شورا در اقدام عليه مصدق صورت می گرفت خود داری  ورزيد خود .     ّ

داری او سبب شد ازدامنۀ تأثيرمخالفتی که به ياری انگليستان عليه مصدق صورت 
  . می گرفت   کاسته شود

واخواه انگلستان                            ّ                                       تقی زاده رانه تنها چپها ومل يون، بلکه شاهيانی مانند علم، نيز بسياره
می دانستند؛ اما اوخود را اغلب بسيارپيش ازخرده گيران ومخالفانش دلبستۀ ارزشها 

او،از سالهای  پيشتر، روشهايی را که برخی . وشرف وطن خواهانه نشان داده بود
، برای جلب دوستی و حمايت ١٣٢٠ازهموطنانش، در روزگار پس از شهريور

. دند نکوهش کرده بر آن کارها تاسف خورده بودسفارت انگلستان درپيش گرفته بو
وی ازروش مبالغه آميزهموطنانش که قدرتی پس گزاف را به انگلستان  منسوب می 

                                                  ً           تقی زاده هنگامی که نمايندۀ مجلس پانزدهم بود، ظاهرا در پاسخ به . کردند متأسف بود
ّ            عباس اسکندری، نطق مهم ی ايراد کرد قوام اسکندری که ازهواداران پرشورو.                      ّ      شر   

                                ّ                                       بود به هوادارای پی گيرازحق حاکمي ت ايران برذخايرنفت خود وبر جزيرۀ بحرين 
تقی زاده درنطق ياد شده  . پرداخته بودواين را از نظرسياسی سودمند يافته بود
انجاميده بود ) ١٣١٢(  ١٩٣٣اوضاع  و احوالی را که به امضا ی قرارداد نفت سال 

اردادرابه ناگزير امضا کرده ، زيرا دربرابرديکتاتور          ّ                   و درنظرمل يون وزيرماليۀ آن قر
تقی . آن روزگار، رضا شاه ودستور او راه گريز وچاره ای جزپيروی نداشته است

زاده اميدواربود با اين نطق که موضع و استدالل های مخالفان شرکت نفت ايران 
  .بران کندکرده بود ج١٣١٢                                ّ                وانگليس را بسيارتقويت کرد، تا حد ی آنچه را درسال 

که از کسانی      ( Shepherd)تقی زاده از تن دادن به فشارهای سفيرانگلستان، شپرد
اوسفير .                                   ّ                           مانند رضا حکمت، رئيس مجلس شورای مل ی ، پيروی کند، خود داری کرد

.  را به سبب دخالتهای ناروای  خود درسياست داخلی ايران با صراحت  سرزنش کرد
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شت که  تقی زاده  را به سبب صفتهای دولتمردانه اش اين سرزنش شپرد را برآن دا
روابط تقی زاده با سيد ضياء و قوام دوستانه    نبود واو آنها را به عنوان . ستايش کند

اما خود داری اوازهمکاری با مصدق  ستيزان . جانشينی مصدق تأييد نمی کرد
تانه بود تا برخوردارازپشتيبانی انگلستان بيشترناشی ازدلبستگيهای وطن دوس

هنگامی که شمار بيشماری سناتوربه ) ١٩۵٢( ١٣٣١درتابستان سال.مالحظات ديگر
صف مخالفان آشکارمصدق پيوستند، پشتيبان مصدق درمجلس شورای ملی، سنا را 

با باال گرفتن کوششها برای خنثی کردن يا . دژمخالفان هوادارانگلستان ودربار يافتند
او برخی ازتاکتيکها و . نيزبه صف مخالفان پيوستازکارانداختن سنا، تقی زاده 

رفتارهای مصدق را افراطی  يا تند روانه می دانست وخوش نمی داست  ازهمدلی 
  .ماليم با بسياری ازآرمانهای اودست بر نداشت

مصدق ستيزان نتوانسته بودند پشتنيبانی سناتورهايی مانند تقی زاده راجلب کنند، اما 
ند دشتی، خواجه نوری، عباس مسعودی، ونيکپور، کم وبيش سناتورهای ديگری مان

مانند مخالفان ديگر،خواهان برانداختن حکومت مصدق بودند، ولی به اندازۀ نمايندگان 
مخالفان دولت .              ّ                                          مجلس شورای مل ی برابراز مخالفت آشکارخود اصرارنمی ورزيدند
غيبت . کارگيرند مصدق همچنان می کوشيدند برای برانداختن آن، مجلس سنا را به

مصدق ازکشورکه کمابيش هفت هفته به طول انجاميد وطی   آن، اوبه دفاع ازحقوق 
   ّ                                                                 واد عای ايران درشورای امنيت سازمان ملل پرداخت، فرصتی برای مخالفان اش 

آنها تالش کردند انتخابات مجلس . فراهم کرد تا به  ترفند های تازه ای دست بزنند
ناکامی آنها تا حدی ناشی ازاين بودکه تقی . د ولی ناکام ماندندهفدهم را به تأخيراندازن

. زاده مانع شد طرح مجلس شورابرای تعويق انتخابات به تصويب مجلس سنا برسد
به کشوربازگشت وخواستاررأی اعتماد ) ١٩۵١نوامبر٢٣( ١٣٣٠آذر ٢مصدق در

تنها شانزده  درمجلس شورا : مخالفان سردر گم اوکاری از پيش نبردند. دومجلس شد
  .نفربه او رأی متمنع دادند ومجلس سنا به اتفاق آرا به او رأی اعتماد داد

صص ١٣٨٣ - نشر نگارۀ  آفتاب  - » حاکميت ملی و دشمنان آن«فخرالدين عظيمی ( 
٧ – ٨٧۵ (  
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  »آن ميش و نقش رضاشاه در تنظ١٣١٢/م١٩٣٣قرارداد« : پی نوشت ها◀

 ٨،پرونده ٢٨ش،کارتن ١٣١١سال ايران، مرکزاسناد وزارت امور خارجه]. ٣٨[
 ١٩ص ،۵٣/

خاطرات سرجان کدمن و داستان تجديد امتياز نفت «شيخ االسالمی، جواد]. ٣٩[
 ٧٠،ص١٣۶۶خرداد - ،فروردين١- ٣،ش١٣، مجله آينده ، س»جنوب 

]۴٠ .[iran political diaries( 1881-1965)  vol 9, p 485 

 ٢٣٩ - ٢۴٠زاده، زندگی طوفانی، ص  تقی]. ۴١[

قرارداد (نفت در دوره رضا شاه، اسنادی از تجديد نظر در امتياز نامه دارسی]. ۴٢[
 ١۶٢- ١۶۴، ص)١٩٣٣

مکی، حسين، نفت و نطق مکی، تهران، : ک.؛همچنين ر ١۵٣همان،ص]. ۴٣[
 ٢١٣ - ٢١۵، ص١٣۵٧اميرکبير، 

]۴۴ .[iran political diaires (1881-1965) vol  9, p 485 

 ٨٠ص ،۵/۵٣،پرونده٣١ش،کارتن١٣١٢زارت امورخارجه،سالمرکزاسنادو] ۴۵[

،پرونده  ۵٣/۵ش، کارتن ١٣١٢مرکز اسناد وزارت امور خارجه ايران ،سال]. ۴۶[
 ٧٣،ص ٣١

خاطرات سرجان کدمن و داستان تجديد امتياز نفت جنوب «شيخ االسالمی،]. ۴٧[
 ٧٠،همان،ص»

]۴٨ .[iran political diaries (1881-1965)  vol  9, p  484 

 ۵٣،  پرونده٣١،کارتن ١٣١٢مرکز اسناد وزارت  امورخارجه ايران،سال].  ۴٩[
  ٧٩، ص۵/
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» خاطرات سرجان کدمن وداستان تجديد امتياز نفت جنوب«شيخ االسالمی،].  ۵٠[
 ٧٣،همان،ص

 ٣٠١فاتح،همان ، ص]. ۵١[

 ٢۴١تقی زاده، زندگی طوفانی، ص]. ۵٢[

 ٢۴، همان،ص»مديد امتياز نفت جنوبقضيه ت«شيخ االسالمی، جواد، ]. ۵٣[

 ٣٢٠زرگر، همان، ص]. ۵۴[

  مرکز اسناد وزارت امورخارجه ]. ۵۵[

 )٨سند شماره (١۵٨،ص۵/۵٣،پرونده٣١ش،کارتن١٣١٢ايران،سال

ش،کارتن ١٣١٢مرکز اسناد وزارت امور خارجه ايران،سال]. ۵۶[
 )٧سند شماره ( ٧۴،ص۵/۵٣،پروند٣١

]۵٧ .[iran political diaries( 1881-1965) vol  9, p  485 

 ٢۴١- ٢۴٢و  ٢۴١تقی زاده، زندگی طوفانی، صص]. ۵٨[

، کتاب سفيد، تاريخچه و متن قراردادهای مربوط به ١٩٣٣متن کامل قرارداد ]. ۵٩[
؛ مذاکرات دوره هشتم ١٠- ٢٣اسناد نفت، ص : ک.؛ همچنين ر ۶- ١٢نفت ايران، ص

ت در دوره رضا شاه، اسنادی از نف. ١٣١٢خرداد ٢، ١۶ مجلس شورای ملی، جلسه
و ساتن، همان،  ۴١۶- ۴٣٢، ص)١٩٣٣قرارداد (تجديد نظر در امتياز نامه دارسی 

 ۴٣٧- ۴۵١ص
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  اول فصل
 

   دارسی امتياز لغو چگونگی امتيازات
  

قزاق عصررضا شاه پهلوی براساس  اسناد وزارت « درکتابمحمود پورشالچی 
 « : قرار داددارسی براين نظر است کهدر بارۀ چگونگی لغو » خارجه فرانسه

پس . گذاری شد برداری پايه به دنبال اعطای امتياز دارسی، نخستين شرکت بهره
به نفت رسيد  ١٩٠٨جو، اولين چاه درمسجد سليمان در سال  و ازهفت سال جست

شرکت جديدبا پشتکار . وشرکت نفت تاسيس شد وشرکت قبلی درآن ادغام گرديد
به خارج ١٩١٢های نفتی ايران در سال  رداخت و اولين فرآوردهفراوان به کار پ

های فراوان خالی  ايجادچنين تاسيسات عظيم ازمشکالت و پيچيدگی .صادر شد
های نفتی  ذخيره. کرد، مساله امنيت بود اولين مشکلی که خودنمايی می. نبود

سما از هايی قرارداشت که قبايل ساکن آنها فقط ا جنوب غربی ايران درسرزمين
خوزستان راه  ازکسب امتيازدرتهران تااستخراج آن در.کردند دولت مرکزی تبعيت می

بينی نژادی خودشان باب مذاکرات را با عشاير  ها با واقع بريتانيايی. زيادی بود
های اکتشافی  مزاحمت برای فعاليت محلی برای روابط دوستانه يا حداقل عدم

 .کمپانی باز کردند
که بين نماينده انگلستان در بوشهر از يک سو و شيخ محمره  گوها و اين گفت

هايی  و قبيله بختياری ازسوی ديگر آغاز شده بود به موافقت) خرمشهر کنونی(
انجاميد وبرای مراقبت ازتاسيسات نفتی در مسجد سليمان، در برابر خطرات 

شد،  فرماندهی يک افسر انگليسی اداره می احتمالی واحدهای کوچکی که درتحت
 .با اطالع دولت ايران در مسجد سليمان مستقر شد

ذکر اين جزئيات ازآن رو است که ميزان اهميت کشف نفت در ايران از نظرگاه 
های کمپانی و برای حفظ  برای مراقبت ازفعاليت. سياست کلی بريتانيا آشکارشود
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حلی ای ازافراد کاردان م روابط دوستانه با متنفذين محلی الزم بود که عده
درخدمت بريتانيا درآيند واين مسلما به ريشه دوانيدن نفوذ بريتانيا و ماموران آن 

 .کرد در اين نواحی کمک فراوان می
ای درکارها حاصل شود،  بدون اينکه وقفه .توجه بود پيشرفت کمپانی جالب

پيوست،احداث شد و يکی از  های نفتی که مخازن نفت رابه جزيره آبادان می لوله
رويداد بسيار بااهميتی که . های جهان در آبادان برپا گرديد ترين پااليشگاه بزرگ

در سرگذشت نفت موثر افتاد، تصميم دولت بريتانيا برای جانشين ساختن نفت به 
اين تصميم به اين . سنگ جهت سوخت نيروی دريايی انگليس بود جای زغال

را خريداری کند و منجر شد که نيروی دريايی انگليس مقداری ازسهام شرکت 
  حکومت انگلستان مستقيما دراستخراج نفت ايران سرمايه١٩١۴درنتيجه ازسال

شايد تذکر اين نکته مناسب نباشد که در آن سال وينستون چرچيل . گذاری کرد
های کمپانی در پيروزی بريتانيا در  فرآورده. لرد اول درياداری انگليس بود

يان جنگ به خوبی آشکار شد، روابط جنگ ارزش فراوانی داشت و پس از پا
بحران در زمانی پديد آمد که کمپانی . دولت ايران با کمپانی نفت دوستانه نيست

االمتياز مقرره به دولت ايران خودداری کردودليل اين خودداری  از پرداخت حق
های متعدد عشاير  اين بود که شرکت نفت دولت ايران را در مورد خرابکاری

دانست، از سوی ديگر افکار عمومی ايران به اين حقيقت پی  محلی مسوول می
. شود برده بود که ازعوايد سرشار نفت فقط سهم ناچيزی عايد خزانه ايران می

باالخره . ايران و انگليس اوضاع را بدتر از پيش کرد ١٩١٩قرارداد بد فرجام 
اين . نندهم دو طرف توافق کردند قضيه را به داوری آرميتاژ اسميت واگذار ک

انجاميد که به هر حال مورد  ١٩٢٠دسامبرسال  ٢٢حکميت به موافقتنامه موقت 
به قدرت رسيدن رضاشاه باعث شد تحريکات .تصويب مجلس قرار نگرفت

 ١٩٣٢در سال . يافت روزافزايش می اضطراب روزبه. کمپانی برمال شود
نی در به موجب محاسبات ايران، مجموع مبلغی که کمپا. بحران آغاز شد

١١به ايران پرداخته بوددرحدود ١٩٣٢تا  ١٩٠١های سال ٠٠٠ استرلينگ  ٠٠٠
 .بود
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االمتياز به دولت ايران ماليات پرداخته بود،  اگر کمپانی به جای پرداخت حق
٢٢مبلغ پرداختی به خزانه ايران از  ٠٠٠ . کرد ليره استرلينگ تجاوز می ٠٠٠

تحريکاتی عليه منافع ايران دست زده  عالوه دولت کمپانی را متهم کرد که به به
دولت به کمپانی اطالع داد که امتياز را لغو کرده  ١٩٣٢نوامبر ٢٧در. است
 .است

رضاشاه ) شمسی ١٩٣٢نوامبر ٢٧(=هجری قمری١٣۵١روز عيدمبعث سال * 
از ادامه مذاکرات با شرکت نفت و به نتيجه نرسيدن آن سخت برآشفت و 

و آن را لوله کرد و در آتش انداخت و سوزاند و  امتيازنامه دارسی را خواست
 .گفت امتيازنامه دارسی لغو شد

نوامبر =٢٧( ١٣١١العاده مخصوص ششم آذرماه  روزنامه اطالعات درفوق* 
اول (شنبه دهم آذر  مجلس شورای ملی در جلسه پنج«: خود نوشت) ١٩٣٢

مجلس شورای : دبه پيشنهاد آقای رهنما به اتفاق آرا تصويب کر) ١٩٣٢دسامبر 
ملی موافقت خود را با تصميم اخير دولت راجع به الغای امتيازنامه دارسی 

اگرچه لغو .نمايد ابراز داشت و اقدام دولت را در اين موضوع تاييد و تحسين می
امتيازدارسی موجب جشن وشادمانی ملت ايران گرديد، ولی شرکت نفت انگليس 

زاده، وزير  ی خطاب به آقای سيدحسن تقیا آذرماه طی نامه ١٢و ايران در روز 
ماليه به اين تصميم از جانب مديران شرکت مقيم در لندن اعتراض کرد و اين 

ها و مراجعه به سازمان اتفاق ملل  ها و اعتراض و مذاکره نويسی امر موجب نامه
مقارن اين روزهابه تحريک انگليس مطبوعات . و سرانجام عقد قراردادجديد شد

های لندن به نفع شرکت نفت  خصوص روزنامه ايران حمله کردند، به خارجی به
های انگليس دولت ايران را واداشت که  سروصدای روزنامه. مطالبی نوشتند

ای انتشار دهد و طی آن داليل ايران  توسط سفارت شاهنشاهی در لندن اعالميه
ی نبخشيد و اين اعالميه هم اثر. را برای لغو امتيازنامه دارسی تشريح نمايد

  .دولت انگلستان رسيدگی به مساله را به جامعه اتفاق ملل ارجاع کرد
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  داور –نصرت الدوله  -تيمورتاش –رضا شاه  –فروغی 
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 ٨٢شماره  ١٩٣٢دسامبر  ٢تهران  

  پاريس –جناب آقای وزير امور خارجه 
 

ات و شادمانی به به دستور پليس، مردم بر آن شدند به مدت دو روز تمام تظاهر
هايی نوشتند و از شاه که اين  مطبوعات مقاله. سبب لغو امتياز دارسی بنمايند

تصميم را گرفته سپاسگزاری کردند، چون غرور و شرف ملی را بازگردانده 
گرچه دولت ايران اعالم داشت آماده است باب مذاکرات را باز کند و . است

نگليس و ايران به بحث بپردازد و جهت تنظيم قرارداد جديد با شرکت نفت ا
هذا ازمجموع حوادث دولت  عمال هيچ نوع توقفی در توليد فراهم نيامده، مع

وابسته نظامی فرانسه خواهش دارد اين تلگرام و . انگلستان ناراضی است
  .به وزارت جنگ ارسال داريد) ٨٠١شماره (تلگرام قبلی را 

  
 

 ٧۵٣شماره  ١٩٣٢لندن دوم دسامبر 
  پاريس –قای وزير امور خارجه جناب آ

  
نوامبر به استحضار رسانده بودم که لغو  ٢٩تاريخ  ٧۴۴من طی نامه شماره 

وابسته بازرگانی ما . امتياز نفت توسط دولت ايران چه تاثيری در اينجا گذارد
گزارش جامعی جهت جناب آقای وزير تهيه کرده که ضميمه اين نامه است و 

کنم که آن را مطالعه فرمايند، زيرا  ص جلب میخصو من توجه وزارت را به
ای  سفارت ايران درلندن اعالميه. تواند موردنظردولت فرانسه باشد نتايج آن می

ای را  تسليم مطبوعات کرده که نشريه تايمز آن را به چاپ برساند و من نسخه
نيت دولت ايران تاکيد شده است و از  بينيد که در آن بر حسن فرستم، می می
  .فلوريو.سفير آ. حق و احساسات دشمنانه شرکت انتقاد ماجت و اصرار نابهس

  :دوم دسامبر آژانس هاواس
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بر لغو  مجلس شورای ملی ايران درپی مذاکرات طوالنی، اقدامات دولت را مبنی
لغو اين امتياز موجب شادمانی فراوان در تهران . امتياز دارسی تاييد کرده است

هذا اعالم داشته که آمادگی دارد با کمپانی نفت  مع دولت ايران. گرديده است
انگليس وايران و شرايط تنظيم قرارداد که منافع و حقوق دو طرف در آن 

 .ملحوظ باشد، به مذاکره بپردازد
روز اول ماه دسامبر  امه نفت دارسی که توسط دولت لغو گرديده بود، نامتياز* 

گفت  تراضيه شرکت نفت که میدرمجلس تاييد شد و دولت ايران به اع ١٩٣٢
در سوم دسامبر اعتراض . طرفه قرارداد را لغو کند پاسخ داد تواند يک ايران نمی

انگليس به دولت رسيد که لغو  –نامه ديگری از طرف شرکت نفت ايران 
 .پذيرد طرفه قرارداد را نمی يک

گليس وزير مختار ان ١٩٣٢ها دوام داشت تا در دهم دسامبر  مکاتبات و کشمکش
ای به وزارت خارجه ايران تسليم داشت و تهديد کرد اگر  در تهران شکوائيه

دولت شاهنشاهی يادداشت الغای قرارداد دارسی را پس نگيرد، دولت انگلستان 
 .نمايد المللی در الهه ارجاع می آن را به ديوان دارسی بين

ايران در زاده وزير  سيدحسين تقی) ١٩٣٢اول دسامبر ( ١٣١١در دهم آذر * 
: به آقای جکس، مدير شرکت نفت ايران و انگليس نوشت ٣٧٠۵۶نامه شماره 

آذر جاری گمان دارم الزم باشد يادآور شوم که دولت  ٨در جواب نامه … 
پذيرد  ايران اظهارات و داليل عرضه شده جنابعالی مندرج در نامه فوق را نمی

قرارداد دارسی از حقوق  و همچنان بر داليل متعدد خويش پابرجا است که لغو
قانونی او است؛ بنابراين تصميم قطعی و نهايی او همان است که اين وزارت 

ابالغ کرده ) ١٩٣٢نوامبر  ٢٧(در تاريخ ششم آذرماه  ٣۶۴٨۶طی نامه شماره 
 وزير دارايی. است

مسيحی برخالف مصالح و  ١٩٠١دولت ايران امتياز نفت را که در سال ... «
ن قبل از استقرار مشروطيت به دارسی انگليس داده شده ملغی منافع ملت ايرا

 »...ساخته است
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 لغو قرارداد دارسی

 ١۶٣شماره  ١٩٣٢دسامبر  ٢تهران 
  

 پاريس –جناب آقای وزير امور خارجه 
های گوناگون  يک جنجال بزرگ تبليغاتی نظير آنچه من بارها به داليل و بهانه

رضايت و بدخلقی دولت ايران  ر مطبوعات عدمد  ام، رسانده آن را به اطالع می
اين هياهو و جنجال عليه شرکت . نوامبر اعالم داشت ١۶را به طور ناگهانی از 

نوامبر که يکی از اعياد مهم و روز مبعث  ٢٧روز ... نفت ايران و انگليس بود
ترين  پيامبر اسالم است، شاه تازه از سفر جنوب ايران مراجعت کرده بود و زبده

ها  ای از طرف روزنامه العاده عصر فوق. حضور پذيرفت ولتمردان را صبح بهد
چند لحظه . نشر يافت که در آن لغو قرارداد نفت دارسی را اعالم داشته بودند

ای از وزير ماليه دريافت کرد که مفاد  بعد مدير شرکت نفت ايران و انگليس نامه
 .ودنم ها را تاييد می مندرج در صفحه اول روزنامه

توجه است، او سعی نکرده مطالب را در  در نامه وزير ماليه صراحت امر قابل
که برای مدت شصت  ١٩٠١قرارداد سال . لفافه بگويد و دنبال معاذير بگردد

لغو شد، چون دولت ايران اين طور خوشش  ١٩٣٢سال بسته شده بود در سال 
ه ورفتاری بستگی طرزمکاتب امکان دارد سرنوشت کمپانی نفت، به... آمد می

اند،  داشته باشد که از چند ماه پيش بين دو نفر شروع شده و گوش شنوايی نيافته
 ) سپتامبر سفارت ٧تاريخ  ١٢٧گزارش شماره (وزارت دربارو وزارت دارايی 

شاه که پس از قريب چهار هفته غيبت از پايتخت مراجعت کرد ناگهان مرد 
اعتنايی قرار  ناپذير را طرف خشم و بی مورد اعتماد خويش، وزير دربار جدايی

 ...داد
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 ٧٩٠شماره  ١٩٣٢دسامبر  ٨لندن 

سر النسلو آليفانت ديروز : ١٩٣٢نوامبر و ماه دسامبر  ٢٩های تاريخ  پيرو نامه
به من گفت دولت بريتانيا مصمم است از شرکت نفت ايران و انگليس در 

البته به طور قاطع، ولی نه . مايدمنازعاتی که با دولت ايران پيدا کرده حمايت ن
اومامورشده به کمک چند تن کارشناس قضايی، مراجعه . به شکل مسائل سياسی

سر النسلو آليفانت گناه واقعه را از سوی . المللی را فراهم سازد های بين به دادگاه
خواهد در  شناسد که می داند، بلکه مستقيما شاه را مقصر می وزير ايرانی نمی

وجود قدرت مطلقه شخصی را نمايش دهد و اين کار به وسيله ارتش شرايط م
بايد صورت گيرد و پول الزم است و محل درآمد فقط شرکت نفت است که از 

درآمد ايران از نفت . آورند چندی پيش برای کسب درآمد بيشتر به آن فشار می
به جاری  رقم يک ميليون و دويست هزار ليره بود در سال ١٩٣١که در سال 

سيصد هزارليره کاهش يافته و چون شاه ازآن مطلع شده برآشفته، زيرا دقيقا 
... کرده است موقعی بوده که در خليج فارس نيروی ايرانی خويش راسرکشی می

  )١( فلوريو
  

   مآخذ و ضيحات تو
 

قزاق عصر رضا شاه پهلوی بر اساس   «  محمود پورشالچی  نويسنده و  مترجم 
 -۵٣٨صص  - ١٣٨۴ –انتشارات مرواريد »  فرانسه اسناد وزارت خارجه

۵٣۴  
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   دوم فصل
  

   دارسی قرارداد امتياز ضد بر مطبوعاتی مبارزات
  

مبارزه مطبوعاتی شديد، که با گام های بسيار حساب شده صورت گرفت و در 
ابتدا خواهان بازنگری در قرارداد دارسی و سپس لغو آن بود، نشان می دهد که 

هارت .                       ً                                 ياز دارسی يک روند کامال  مهندسی شده از سوی انگليسی ها بودلغو امت
 : گزارش می دهد

مبارزه مطبوعات برضد اين شرکت بسيار بی رحمانه تر از همه مبارزاتی بوده 
ولی خونسرد ترين . که بر ضد امتيازات خارجی ديگر صورت گرفته است

س، مدير شرکت نفت جک. ال. شخص خارجی که درکل ايران زندگی می کند تی
اگر هم نگران چيزی باشد، نگرانی او بی ترديد قابل . انگليس وايران است

نوع مديريت اين امتياز از سوی ايرانی ها برای او بسيار . تشخيص نيست
او می گويد که منابع نفت ايران تحت مديريت ايرانی . سرگرم کننده بوده است

آنچه بيشتر از هر چيز . اهد کشيدها ظرف سه سال تحليل خواهد رفت و ته خو
ديگری دل ايرانی ها را شاد می کند اين است که دولت امتياز نفت را از دست 

 )١.(شرکت نفت انگليس و ايران خارج کند
» بازنگری«، هارت برخی از تقاضاهای پرخاشجويانه را برای ١٩٣١در بهار

ران آزاد می سيدابراهيم ضياء درروزنامه اي. درامتيازدارسی گزارش کرد
 : نويسد

شرکت نفت انگليس و ايران اين سرمايه کالن را از کجا آورده است؟ معلوم 
به عبارت ديگر، اين ثروت عظيم از خانه . است، از ايران و چاههای نفت ايران

ولی سهم صاحب خانه، يعنی ايران، از اين ثروت . های ما تراوش کرده است
در وهله : کات زير عنايت کامل داشته باشدچه بوده؟ دولت شاهنشاهی بايد به ن
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. اول بايد حساب های قبلی شرکت نفت انگليس و ايران را به دقت بررسی کند
در وهله دوم دولت بايد در امتياز نفت تجديد نظر کند و مبنای حق االمتياز را 

اين شيوه بدترين راه ممکن برای . درصد از درآمدهاست، تغيير دهد ١٦که 
المتياز دولت است؛ زيرا نمی توان مشخص کرد چه هزينه هايی بايد تعيين حق ا

فرض بگيريد که شرکت بخواهد از . درمحاسبه درآمدهای خالص ملحوظ شود
چرا . سهم دولت بکاهد، خيلی ساده می تواند رديف هزينه ها را افزايش بدهد

را دولت اعليحضرت همايونی پهلوی، که افتخار انجام چنين اصالحات بزرگی 
 دارد، اقدامی برای احقاق حقوق خود نمی کند؟ 

چندی بعد، علی دشتی در روزنامه شفق سرخ از همانجايی شروع کرد که ضياء 
حجت برای تجديد نظر در امتياز نفت همان «:حرفش را به آن ختم کرده بود

البته من اصراری «: چهار روزبعد، دشتی اظهارداشت».انقالب مشروطه است
خير، زيرا صرف نظرازکارهای مهمی که شرکت کرده . ندارم بر لغوامتياز

به . است، ما خودمان هيچ امکانی برای بهره برداری از چاههای نفت نداريم
هيچوجه معتقد نيستيم شرکتی که ازهيچ چنين سازمان عظيمی به وجود آورده 

 مهمترين اصالحات».ولی اصالحات زيرضروری است.بايدازحقش محروم شود
 ت حق االمتيازبيشتربه دولت وپرداخت ماليات های مختلف نظير، پرداخ

عوارض جاده ای وماليات واردات وصادرات از سوی شرکت نفت انگليس و 
    ً کامال  ] دشتی[اين تبليغات چی پرکار «: هارت با شيطنت می نويسد. ايران بود

» .حواسش هست که بگويد منظور نظرش فقط اصالح امتياز است و نه لغو آن
جکس، مدير مقيم شرکت نفت . ال. تی«متر از آن اينکه هارت اشاره می کند، مه

انگليس و ايران، چند وقت پيش به تيمورتاش اطمينان داد که هر وقت الزم باشد 
 )٢(».با کمال ميل در مورد اصالح امتياز دارسی وارد مذاکره خواهد شد

هارت . سی شده بودندروزنامه ها خواستار لغو امتياز دار ١٩٣١ولی در آوريل 
روزنامه  ١٩٣١آوريل  ٢٢گزارش می دهد که يکی از مقاالتی که در شماره 

به چاپ » اگر دولت امتياز دارسی را لغوکند حق دارد«شفق سرخ با عنوان 
البته روزنامه نيمه رسمی ايران آزاد و مديرش، . رسيد، بسيارپرخاشجويانه بود
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ً        زين العابدين رهنما، مسلما  خوششان  نمی آمد از شفق سرخ و مديرش علی                          
نوامبر اين روزنامه عنوان می  ٧اکتبر تا ٢٧درسرمقاله های . دشتی عقب بمانند

 : شد
شرکت نفت انگليس وايران کم و بيش يک نهاد سياسی است که کارمندان 

از دولت انگليس می گيرند، و ] در واقع[ايرانی عالی رتبه اش حقوق شان را 
. نيمی از سهام شرکت به دولت انگليس تعلق دارد] زيرا[ .نه از بودجه شرکت

آقای جکس، مدير شرکت که درتهران اقامت دارد، در واقع وزيرمختار دوم 
حقوق کارکنان ايرانی شرکت در مقايسه با کارکنان انگليسی آن . بريتانياست

. تومان حقوق می گيرند ٣٠٠٠تا ٣٠٠گروه اخيرماهيانه بين. بسيارناچيزاست
 هزارکارگر ايرانی دربخش های مختلف شرکت مشغول به کار ١٠حدوددر 

                                                            ً      هستند، ولی بر هيچکس پوشيده نيست که کارمندان دفتری شرکت عمدتا  هندی 
وقتی هم که نوبت به کاهش تعداد کارمندان می رسد، همان چند کارمند . هستند

ارکنان ايرانی عالوه بر اين، رؤسای انگليسی با ک. ايرانی اولين قربانيان هستند
اغراق نکرده ام اگر بگويم که رؤسای انگليسی . همچون برده رفتار می کنند

شرکت نفت انگليس و ايران با زيردستان ايرانی شان همچون سياه پوست ها 
رفتار می کنند، و يا همان رفتاری را با آنها دارند که بخت النصر، بعد از 

سال  ٣٠امتياز شرکت، که حدود  لغو. تسخير بيت المقدس، با يهوديان داشت
پيش با خدعه و نيرنگ و رشوه به مرحوم مظفرالدين شاه آن را به چنگ 

 . آورده است، تنها راه حل رضايت بخش برای اين وضعيت وحشتناک است
هارت که نشان می دهد از حقايق پشت پرده اين به اصطالح مبارزه مطبوعاتی 

کس در پاسخ به اين سئوال که آيا او، آقای ج«:     ً                   کامال  آگاه است، می نويسد
وزيرمختار دوم بريتانيا در ايران، برای درج اين مقاالت در روزنامه ها پولی 

البته که پولی نداده ايم، ولی نکته مهمتر اين است «: پرداخت کرده است، گفت
                   ً            شايد آقای جکس واقعا  شايسته لقب » .که پولی هم نداده ايم تا آنها را چاپ نکنند

  )٣(».تخاری ای که به او داده اند باشداف
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  ايران سوی از دارسی امتياز لغو
  

به دنبال حمله روزنامه هازمينه برای لغو امتيازدارسی وجايگزينی آن با 
  .قرارداد ديگری که به نفع شرکت نفت انگليس و ايران بود فراهم آمد

رآمد؛ و دوم کاهش اول مسئله ماليات بر د. دو مسئله موجب بروزبحران شده بود
اولين  ١٩٣٠در سال . پرداخت شد ١٩٣١شديد حق االمتيازی که برای سال 

قانون ماليات بر درآمد در ايران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگليس 
. و ايران با ادعای معافيت از پرداخت هر گونه ماليات از رعايت آن سر باز زد

کت از پرداخت ماليات فوق موجه نبود؛ امتناع شر«طبق گزارش بانک جهانی، 
امتياز، صاحب امتياز فقط از ماليات بر اراضی، و  ٧زيرا به موجب ماده 

بنابراين درامتياز فوق امکان . ماليات صادرات وعوارض واردات معاف بود
معافيت از ماليات بردرآمد وجود نداشت، زيرا درآن زمان چنين قانونی در 

 . بود ايران به اجرا درنيامده
 ٤، شرکت بدهی خود را پذيرفت و پيشنهاد کرد که ١٩٣١باالخره در سال 

درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی اين مسئله با مسايل الينحل 
  ) ٤(».ديگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت

ه بحران ، شرکت نفت انگليس و ايران اعالم کرد که به واسط١٩٣١دربهار
درصد کاسته شده و در نتيجه  ٥٠اقتصادی جهانی، از سود شرکت به ميزان 

 .          ً               نيز شديدا  کاهش يافته است ١٩٣١حق االمتياز مربوط به سال 
در  ١٩٣١هارت گزارش می دهد وقتی رضا شاه مطلع شد که حق االمتياز سال 

رای سال ميليون ليره ب ٣/١و  ١٩٢٩ميليون ليره برای سال  ٤/١مقايسه با 
در طول ماههای آتی، «. ليره است، بسيار خشمگين شد ٨٧٢/٣٠٦، فقط ١٩٣٠

روزنامه های فارسی زبان داخل کشور، که از خبر نارضايتی شاه جرئت يافته، 
اگر نگوييم الهام گرفته بودند، شروع به انتقاد گسترده و نيش دار از شرکت و 
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را که می شد از ال به الی ورق  آنها هر بهانه ای. تمام فعاليت های آن کردند
 )٥(».های شماره گذشته شان بيرون کشيدند و برای اين نبرد جديد صيقل دادند

که نسبت به سال ) تن ٠٠٠/٧٥٠/٥(شديد سود نه از بابت حجم توليد  کاهش
درصد کاهش يافته بود، و نه از بابت سقوط قيمت نفت قابل  ٤گذشته فقط 
يعنی اوج  -١٩٣٥تا  ١٩٣٢در سال های بين عالوه بر اين، . توجيه نبود

ميانگين حق االمتيازی که شرکت پرداخت کرد نزديک  -بحران اقتصاد جهانی
ميليون دالر بود، در حاليکه ميانگين سود ساليانه شرکت پس از  ١٠به 

در نتيجه، ايرانی ها معتقدند . ميليون دالر رسيد ٢٠پرداخت حق االمتيازها به 
                                     ً در حکم بخشی از توطئه تسريع بحران عمدا   ١٩٣١ال که گزارش مالی س
در همين زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی . ...دستکاری شده بود

منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ايراد کار در شرايط امتياز دارسی است که 
شرکت . پرداخت حق االمتياز به ايران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است

شرط و ساير شرايط امتياز ديگر مناسب حال اين زمان و اوضاع  گفت که اين
نيست، و تا آنجا پيش رفت که اظهار داشت صرف نظرازميزان سود شرکت، 

با نگاه به گذشته، به . دولت ايران فقط مستحق حداقل حق االمتياز ساليانه است
ِ                                    نظر می رسد که خود  شرکت لغو امتياز را مهندسی کرده بود                 ).٦( 

، رضا شاه دستور داد که خبرلغو امتياز دارسی را به ١٩٣٢نوامبر  ٢٧در
تقی زاده در نامه لغو امتيازبه جکس از تمايل دولت . اطالع شرکت برسانند

در همين حال، . ايران برای مذاکره جهت اعطای يک امتياز جديد خبر داد
هارت گزارش داد که گويی وزيرمختار انگليس و جکس به هيچوجه نگران 

هارت درباره فعاليت های شرکت نفت انگليس و ايران می . وضاع نيستندا
                  ً                                             با وجود اين، ظاهرا  دولت ايران هيچ اقدامی برای مداخله در عمليات «: نويسد

ديروز شايع شد . بهره برداری شرکت از ميدان های نفت جنوب انجام نداده است
ی نفت را تصرف کنند؛ که مقامات ايرانی در خوزستان دستوريافته اند که چاهها

                                                    ً                    زيرا با توجه به لغو امتياز دارسی نفت درون چاهها صرفا  جزء اموال ايران به 
                      ً                                امروز اين شايعه، ظاهرا  از سوی مقامات رسمی کشور، تکذيب . حساب می آمد

وقتی ايران امتياز نفت را لغو «: در گزارش بانک جهانی آمده است) ٧(».شد
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تانيا فقط اعتراضی نمايشی به اين امر داشته کرد انتظار داشت که دولت بري
باشد، و به دنبال آن چنانکه در قرارداد امتياز درج شده بود مراحل داوری در 

 )٨(».تهران طی شود، ولی با کمال تعجب شاهد واکنش بسيار تند بريتانيا بود
تقی  ١٩٣٢نوامبر  ٢٧نوامبر جکس به نامه  ٣٠هارت مضمون پاسخ مورخ 

در آن جکس حق دولت ايران را برای لغو امتياز مردود شمرده بود  زاده را که
جکس همچنين تمايل شرکت را به شروع هر . در گزارش خود نقل کرده است

مسايل «اسميت و ساير  -چه سريعتر مذاکرات برای اصالح قرارداد آرميتاژ
ای در  هارت تأکيد می کند که با وجود اين، هيچ مداخله. ابراز کرده بود» جانبی

پس از اين .                             ً                     فعاليت شرکت صورت نگرفت و اصال  قرار نبود صورت بگيرد
واقعه، تيمورتاش در ديدار دکتر آسيپ فريدلندر آمريکايی اين شايعه را که لغو 
امتياز با موافقت قبلی شرکت نفت انگليس و ايران صورت گرفته است، تکذيب 

: وعی هشدار محسوب می شديادداشت تقی زاده برای جکس در واقع بايد ن. کرد
البته دولت ايران به هيچوجه قصد ندارد در روند فعاليت ميدان های نفتی هيچ «

مدتهاست که بی . مداخله ای بکند، ولی باالخره بايد کاری صورت می گرفت
هيچ نتيجه ای مشغول صحبت، و جر و بحث و مذاکره هستيم، بنابراين الزم بود 

اگر دوست داريد می توانيد آن را يک . آنهابزنيم     ً                    کتبا  حرف محکم و قاطعی به
 )٩(».اخطار فرض کنيد

دريکی از يادداشتهای  ١٩٣٢دسامبر  ٢٨دسامبر تا  ٢خالصه ای ازوقايع 
دسامبر، وزيرمختارانگليس يادداشت اعتراضی ٢در. موری درج شده است

 نوامبر ٢٧تسليم دولت ايران کرد که حاوی تقاضای باز پس گيری يادداشت 
وارد آمدن هر گونه لطمه ای ] انگلستان[دولت اعليحضرت پادشاه «: بود ١٩٣٢

را به منافع شرکت و يا هر گونه مداخله ای در اموال شرکت يا فعاليت های 
دراين يادداشت همچنين آمده بود، » .تجاری آن را درايران تحمل نخواهد کرد

قدامات قانونی را جهت بدون تأمل کليه ا] انگلستان[دولت اعليحضرت پادشاه «
در گزارش بانک ) ١٠(».                        ّ                      حفاظت از منافع حقه و مسل م خود مبذول خواهد داشت

جهانی آمده است که دولت بريتانيا پس از مانورهای ناوگان دريايی اش در خليج 
به منظور دادن وجهه حقوقی به مسئله، به ديوان «فارس و تهديدهای ضمنی، 
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بدين ترتيب، زمينه . معه ملل در ژنو شکايت بردعدالت بين المللی درالهه و جا
برای مذاکرات برسرامتياز جديدی که منافع ايران را حتی بيشتر از امتياز 

 )١١(».قديمی دارسی تضعيف می کرد، مهيا شد
، سر جان سايمن، وزير امور خارجه انگليس، در مجلس ١٩٣٣فوريه  ٧در 

ران مذاکرات مستقيم را از سر عوام اين کشور اعالم کرد که شرکت و دولت اي
خواهند گرفت، وکليه اقدامات دردست بررسی درشورای جامعه ملل به حال 

همچنين «: سايمن همچنين افزود). گزارش توسط ری اترتن(تعليق درآمده است 
موافقت شد که درطول مدت مذاکرات و تا زمان حصول يک راه حل نهايی، 

 ٢٧و ايران به منوالی که پيش از تاريخ کار و فعاليت های شرکت نفت انگليس 
انجام می شد، يعنی پيش از تاريخی که دولت ايران ادعای لغو  ١٩٣٢نوامبر

 :اترتن در خاتمه می نويسد» .امتياز را دارد، ادامه يابد
سفارت واقف است که دليل اصلی تمايل شرکت نفت انگليس و ايران برای  

ران در واقع ترس شرکت از رسوايی مذاکرات محرمانه ومستقيم با دولت اي
اين مسئله از روش های حسابداری شرکت . های احتمالی مذاکرات علنی بود

ايرانی ها بحق شکايت داشتند که حق االمتياز ناچيزی که . نشأت می گرفت
شرکت به شاه می پردازد نتيجه رويه های حسابداری شرکت در کسر ضرر و 

شرکت در ونزوئال و هزينه های مرتبط با  زيان های سرمايه گذاری های نفتی
ِ                              امتياز نفت عراق، از سود  فعاليت های شرکت در ايران است                       ).١٢( 

ً                                         طبق گزارش هارت، رسما  اعالم شد که سر جان کدمن، رييس هيأت مديره                      
شرکت نفت انگليس وايران، برای مذاکرات مستقيم با دولت ايران به تهران سفر 

مارس از لندن عازم تهران شد و در تاريخ  ٢ريخ کدمن در تا) ١٣.(خواهد کرد
فريزر، . همراه با گروهی از کارشناسان برجسته، از جمله دبليو١٩٣٣آوريل  ٣

تيم . جکس، مدير مقيم آن در ايران، وارد تهران شد. ال. معاون شرکت، و تی
در . مذاکره کنندگان ايران را تقی زاده، فروغی، داور و عالء تشکيل می دادند

ين زمان، با کفايت ترين مذاکره کننده ايرانی، يعنی تيمورتاش، در باستيل ايران ا
  . حبس بود
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   تاريخی خيانت يک :١٩٣٣ قرارداد
 

، فقط پس از سه هفته مذاکره، يک امتيازنامه جديد ١٩٣٣آوريل  ٣٠در تاريخ 
 ابتدا اترتن گزارش امضای قرارداد جديد را در لندن اعالم. به امضاء رسيد

به «: اگرچه مفاد قرارداد محرمانه بود، نکات اصلی آن به قرار زير بود. کرد
درصدی سابق پرداخت حق االمتياز باطل شد و  ١٦موجب قرارداد جديد، مبنای 

 ٥با حداقل ساليانه (بجای آن مقرر گرديد که برای هر تن نفت استخراج شده 
داخت شود؛ عالوه بر اين، به دولت ايران پر) طال(شيلينگ  ٤مبلغ ) ميليون تن

بابت بدهی ) طال(ميليون ليره  ٢به موجب قرار جديد شرکت موظف شد مبلغ 
های معوقه و حق االمتياز سال گذشته بپردازد؛ و اينکه امتياز نفت شرکت به 

، »دو فوريت«امتيازنامه جديد با قيد ) ١٤(».سال ديگر تمديد می شود ٣٠مدت 
در مجلس به تصويب  ١٩٣٣مه  ٢٨تاريخ يعنی بدون بحث و بررسی، در 

رأی مأخوذه  ١١٣رأی موافق از مجموع  ١٠٥مجلس قرارداد جديد را با . رسيد
هيچ توضيحی درباره آراء مخالف «هارت گزارش می دهد، . به تصويب رساند
 )١٥(».يا ممتنع ارايه نشد

ليره به حساب  ٦٦٠/١٠٧/٤پس از تصويب قرارداد در مجلس، شرکت مبلغ 
ليره بابت قسط اول ودوم حق  ٧٦٥/٣٨٤ران واريز کرد، که البته ازاين مبلغ اي

ميليون  ٤        ً      يعنی عمال  بجای . پرداخت شده بود ١٩٣٣االمتيازهای مربوط به سال 
. ليره عايد دولت ايران شد ٨٩٥/٧٢٢/٣ليره ای که بايد پرداخت می شد، فقط 

      ً               احتماال  به مراتب بهتر  شرايط مالی اين امتياز برای شرکت«: هارت می نويسد
ً                      و مناسب تر از چيزی است که خارجی ها، و عمدتا  انگليسی ها، در واکنش                                             

 )١٦(».اوليه شان به آن در تهران حاضرند اذعان کنند
معروف شد در واقع پذيرش دربست شرايطی بود که  ١٩٣٣آنچه به قرارداد 

نک جهانی می در گزارش با. شرکت نفت انگليس و ايران پيشنهاد کرده بود
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ايران درعوض اعراض از حق خود در چارچوب امتياز دارسی، يعنی «:خوانيم
تملک کليه دارايی های شرکت، چه در داخل و چه در خارج ايران، که بايد در 

بدون مطالبه هيچ غرامتی به آن واگذار می شد، هيچ غرامتی  ١٩٦١سال 
عالوه بر اين، » .ر داشتسال ديگر اعتبا ٢٨امتياز دارسی فقط . دريافت نکرد

درصد از مالکيت شرکت به ايران تعلق داشت، که  ١٠به موجب امتياز دارسی، 
در واقع، «. از آن خريداری شد) ميليون دالر ٥(ميليون ليره  ١با پرداخت 

گزارش های مالی شرکت نشان می داد که ارزش دفتری دارايی های شرکت 
 ٥٠٠و ارزش واقعی آنها بيش از ] الرميليون د ٢٣٠[ميليون ليره ٤٦بالغ بر 

درصد ارزش  ١درصد بلکه فقط  ١٠بدين ترتيب، ايران نه . ميليون دالر است
 )١٧( ».دارايی های شرکت رادرقبال فروش سهم مالکيت خود دريافت کرد

، ادعا ١٩٥٣تا  ١٩٥٠بعدها، در اشاره به بحران ملی شدن نفت در سال های 
بخشی ازمالکيت شرکت های تابعه شرکت نفت  ١٩٣٣شد که به موجب قرارداد 

بنابراين، مصدق با ملی کردن . انگليس و ايران به ايران واگذار شده است
از «شرکت نفت انگليس و ايران، سهم ادعايی ايران در شرکت های تابعه آن را 

           ً        که سند کامال  واضح و ( ١٩٣٣ماده قرارداد  ٢٦بررسی دقيق کليه . »دست داد
در هيچ کجای اين قرارداد . چنين ادعايی را تأييد نمی کند) ی استبدون ابهام

اشاره نشده است که بخشی ازمالکيت شرکت نفت انگليس و ايران و شرکت های 
درواقع، يکی از اهداف لغو امتياز دارسی . تابعه اش به ايران واگذار می شود

ابعه اش محروم ساختن ايران از سهم مالکيتش در شرکت نفت و شرکت های ت
صرف نظر از علل حمايت از ملی شدن شرکت نفت انگليس و ايران در . بود

و يا مخالفت با آن، ضايع شدن سهم مالکيت ايران در شرکت های  ١٩٥١سال 
 )١٨.(              ً                        تابعه آن مسلما  دخلی به اين مسئله ندارد

درصدی از محل سود شرکت،  ١٦به موجب قرارداد جديد، بجای حق االمتياز 
شيلينگ درهرتن نفت استخراج شده برای ايران  ٤ياز ثابتی برابربا حق االمت
درواقع تصورمی شد که تعيين حق االمتياز ثابت، مبالغ پرداختی به . تعيين شد

ولی افزايش «: درگزارش بانک جهانی آمده است. ايران را افزايش خواهد داد
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مول سود حاصل درآمدهای نفتی بيشتر يک توهم بود تا واقعيت، چرا که اين فر
از پااليش و توزيع نفت را که در امتياز دارسی مشمول حق االمتياز می شد در 

عالوه براين، طبق مشاهدات و گزارش های دقيق هارت، ) ١٩(».بر نمی گرفت
شرکت نفت انگليس و ايران به رغم تعهدش در چارچوب امتياز دارسی سال ها 

را به ايران پرداخت می کرد؛ يعنی شيلينگ به ازای هر تن نفت  ٤بود که همان 
برغم هر گونه افزايش قيمت . همان حق االمتيازی که در عراق می پرداخت

. شيلينگ به ازای هر تن نفت ثابت باقی می ماند ٤نفت، سهم ايران همان 
پيشنهاد ترتيباتی داد که به «شرکت نفت انگليس وايران برای ترغيب ايران 

 درصدسود سهام اعالم شده شرکت ٢٠ی برابربا موجب آن حق االمتياز بيشتر
) ٢٠(».به ايران پرداخت بشود)ليره ٢٥٠/٦٧١(دالر  ٣٥٠/٣٥٦/٣عالوه بر

سال از پرداخت  ٣٠ايران همچنين شرکت نفت انگليس و ايران را به مدت 
در عوض، شرکت موافقت کرد که مبلغی برابر با . ماليات بر درآمد معاف کرد

پنی به ازای هر تن اضافی  ٦ميليون تن اول، و  ٦بابت  پنی به ازای هر تن ٩
به موافقت شد که اين مبالغ در پانزده سال دوم . در پانزده سال اول بپردازد

اين «گزارش بانک جهانی خاطرنشان می سازد،.يابد پنی افزايش٩و١٥ترتيب به 
 ٣٠مبالغ صرف نظر از هر گونه تغيير در سطح قيمت ها يا سود شرکت در طول 

سال ديگر، يعنی تا سال  ٣٠همچنين مدت اعتبار امتياز » .سال آينده ثابت می ماند
برغم «. هزار مايل مربع کاهش يافت ١٠٠، تمديد شد، و حوزه امتياز به ١٩٩٣

کاهش وسعت حوزه امتياز، اين حوزه که محدوده حق انحصاری شرکت نسبت به 
آنقدر وسيع بود که با هيچ  همه ذخاير اثبات شده نفت را مشخص می کرد، هنوز

 )٢١(».معياری در جهان امروز جور درنمی آمد
لغو امتياز دارسی . يک خيانت تمام عيار بود ١٩٣٣خالصه اينکه قرارداد سال 

را بايد بزرگترين خيانت رضا شاه  ١٩٣٣و جايگزين کردن آن با قرارداد سال 
ابان و حاميان به ايران و حقوق حقه آن و بزرگترين خوش خدمتی به ارب

 . انگليسی اش دانست
بانک جهانی در گزارش خود به هنگام مقايسه اين دو قرارداد خيلی بی پرده و بدون 
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مقايسه شرايط اين دو قرارداد و دستکاری واضح شرکت «: مالحظه سخن می گويد
از لحاظ  ١٩٣٣ثابت می کند که قرارداد سال  ١٩٣١در گزارش مالی سال 

با در نظر گرفتن همه جوانب، مطلوبيت . به سود ايران نبوداقتصادی منطقی و 
 )٢٢(».امتياز جديد برای ايران به وضوح کمتر از امتياز دارسی بود

که (غارت ايران برابر بود با سودهای کالن برای شرکت نفت انگليس وايران 
 .) تغيير نام داده بود Anglo-Iranian Oil Companyبه اين سو به  ١٩٣٥از سال 

مشغول به  ١٩٣٣در طول هجده سالی که شرکت در چارچوب قرارداد سال 
درصد افزايش يافت،  ٣٠٠تا  ٢٠٠فعاليت بود، قيمت فراورده های نفتی بين 

در حاليکه به سبب گسترش توليد و بهبود تکنيک های توليد و پااليش، هزينه 
ه سطوح بی در نتيجه، سود شرکت نفت انگليس و ايران ب. ها کاهش يافته بود

به لطف سرمايه گذاری های کالن شرکت در بخش توسعه و . سابقه ای رسيد
گسترش فعاليت ها، اين شرکت هم اينک بزرگترين شرکت نفتی در خارج از 

از لحاظ توليد، پااليش، حمل و نقل و بازاريابی جهانی . خاک اياالت متحده است
ِ               دارد اويل  نيوجرزی قرار نفت، شرکت فوق با فاصله اندکی پس از شرکت استان         

                             ً                                شرکت اين موقعيت خود را تقريبا  به طور کامل مرهون سود کالنی است . دارد
شرکت به رغم . ... که از فعاليت های مجتمع آن در ايران به دست آورده است

سود باورنکردنی اش هميشه اصرار داشت که تعهداتش در قبال پرداخت حق 
ن در چارچوب قرارداد را به حداقل برساند، و االمتياز و ساير منافع حقه ايرا

  ) ٢٣(.درهرفرصت ممکن، سعی می کردسودخودرا به ضرر ايران افزايش بدهد
 

، سياست ١٩٣٣بانک جهانی برای نشان دادن نقض نظام مند قرارداد سال 
شرکت به . شرکت نفت انگليس و ايران در پرداخت سود سهام را مثال می آورد

شيلينگ به ازای هر تن نفت برغم افزايش قيمت  ٤بت منظورجبران نرخ ثا
درصد سود سهام تقسيم شده شرکت،  ٢٠نفت، متعهد شده بود که مبلغی برابر با 

طبق گزارش های مالی . ليره، به ايران بپردازد ٢٥٠/٦٢١يعنی بيش از 
  ميليون دالر در سال  ٤٢٢به  ١٩٣٣ميليون دالر درسال  ٢٤شرکت، سود آن از 
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   جکس .ال .تی با یگويگفت و گپ :اشاهرض نقش

 

، جورج ودزورث، دبير سفارت آمريکا، با ١٩٣٣در بعد از ظهر روز سوم مه 
مثل .                                          ُ              جکس، مدير مقيم شرکت نفت انگليس و ايران، گ لف بازی می کرد. ال. تی

و در خالل » سر شوق آورد و به پرحرفی انداخت«             ُ          گذشته، بازی گ لف جکس را 
درباره نقش رضا شاه در اعطای امتياز جديد به انگليسی حرف هايش چيزهايی 

هارت در يکی از گزار ش های قبلی اش به روند پيشرفت رضا شاه از . ها گفت
شاهد کودتای سيد ضيا ءالدين،  ١٩٢١سال «: به بعد اشاره می کند ١٩٢١سال 

انگليسی ها برای موفقيت سياست های . نقطه آغاز پيشرفت سريع رضا بود] و[
ود به او تکيه داشتند، و در تشخيص توانايی اش در حکومت بر ايران اشتباه خ

 )٣٠(».نکرده بودند
      ً                                                        احتماال  هيچ سند ديگری بهتر از گزارش صحبت های ودزورث با جکس نمی 
تواند نقش رضا شاه را در حکم آلت فعل سياست های انگليس در ايران روشن 

، و همچنين گسترش منافع مالی رضا شاه برای جلب رضايت انگليسی ها. کند
گزارش هارت و . شخص خود، به منافع بنيادين ايران ومردمش خيانت کرد

  : ضمايم آن را به طور کامل در اينجا می آورم
 

       ً                                                                احتراما  يادداشتی مربوط به گفتگوی جالبی که بين دبير سفارت، آقای ودزورث، 
يران، صورت گرفته جکس، مدير مقيم شرکت نفت انگليس و ا. ال. و آقای تی

دراين گفتگومدير شرکت برخی جزئيات مربوط به . به پيوست ايفاد می گردد
آوريل  ٣٠مذاکراتی را که منجر به امضای امتيازنامه جديد شرکت در تاريخ 

دستی در سبک وسياق غيررسمی يادداشت نبرده ام، زيرا . شد بازگومی کند
کالم آقای جکس بخوبی می  تصورمی کنم که اين نوشته با نشان دادن سبک

شخصيت های داستان به ترتيب اجرای نقش . تواند روند گفتگوها را نشان بدهد
سرجان کدمن، رييس هيأت مديره شرکت نفت انگليس و ايران؛ آقای : عبارتند از

دبليو فريزر، نايب رييس شرکت؛ تقی زاده، وزيرماليه ايران؛ فروغی، وزير 
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داور،وزير عدليه ] و[سن، مشاورحقوقی شرکت؛ آيدل. خارجه ايران؛دکتر وی
 . ايران

                         ُ                               ديروز بعد از ظهر با جکس گ لف بازی کردم و، طبق معمول، بعد : آقای هارت
از بازی و به هنگام صرف عصرانه درباره شايعاتی که در تهران بر سر زبان 

. هاست و همچنين برخی مسايل مربوط به کشورهای ديگر با هم صحبت کرديم
] شرکت نفت انگليس و ايران[مردم درباره قرارداد «ش با پرسيدن اينکه او خود

با [صحبت را به مسئله حل و فصل اختالفات اخير شرکت » چه می گويند؟
                  ِ                               گفتم که اکثر اشخاص  بی اطالع معتقدند که سر شرکت را . کشاند] دولت ايران

انم نظرم تا چه                            ً                              شيره ماليده اند ولی من شخصا  نظر ديگری دارم که البته نمی د
. حد درست باشد، و از او خواستم اگر امکان دارد قدری در اين باره صحبت کند

در ادامه، خالصه ای از صحبت های آقای جکس را می آورم، که اظهارنظرها 
و برخی سئواالت ديگری که در حين گفتگو از او پرسيده بودم را از آن حذف 

 : کرده ام
ده است، خودم هم بدم نمی آيد درباره آن صحبت کنم؛ حاال که قضيه تمام ش! البته

ً                   شخصا ، فکر می کنم که حق .         ً                  ً                 ولی لطفا  اين حرف ها را فعال  جايی بازگو نکنيد     
. البته من که راضی هستم، و مطمئنم که ايرانی ها هم راضی هستند. با شما باشد

ايم که ضمن اينکه، فکر می کنم همانطور که می گوييد امتيازی به دست آورده 
شاه چيزی را که از همان اول دنبالش بود به .     ً                   اصوال  به نفع هردوطرف است

با امضای قرارداد جديد حق االمتياز . دست آورد، يعنی تضمين يک درآمد ثابت
درصد بيشتر از متوسط چهار سال  ٤٠خالصی به جيب شاه می ريزد که حداقل 

ازمان را سی و چند سال ما هم در عوض امتي. است ١٩٣٢گذشته، بعالوه سال 
ما همه مشکالت و ادعاهای گذشته را حل و فصل می کنيم و با . تمديد کرده ايم

داريم بهای منصفانه ای هم برايش . يک سابقه پاک کارمان را از سر می گيريم
  . دليلی ندارد که کارها طبق انتظارمان پيش نرود. می پردازيم

 
ر از هر موقع ديگری مطمئن هستم که مسئله جالبی که هست اينکه حاال بيشت
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در [حق با من بود که آن همه به لندن اصرار کردم تا بگذارد کنفرانس اينجا 
ً                  گاهی اوقات مذاکرات مان واقعا  متوقف می شد، چون . برگزار شود] تهران                             

ً         اگر اينجا نبوديم و نمی توانستيم مستقيما  نزد شاه .    ً                    اصال  با هم توافق نداشتيم                                        
                  ً                     ً                     ر شاه خودش مستقيما  دخالت نمی کرد، مسلما  مذاکرات بی نتيجه می برويم، و اگ

آنجا هم هيچ . برگرديم] محل استقرار جامعه ملل[ماند و مجبور بوديم به ژنو 
حداقلش اين بود که چند ماه ديگر به . کس نمی داند ممکن بود چه اتفاقی بيفتد
 . مذاکره می گذشت و کارها عقب می افتاد

   ً عمال  . ازهمان ابتدای کار مثل خريدارها رفتار می کرديم. بودآوريل  ٢٤روز 
حرف حساب تان چيست؟ شرايط تان را بگوييد تا درباره اش «: به آنها می گفتيم

ً                                                   مسلما  آنها هم طفره می رفتند و می خواستند اول ما پيشنهاد » .صحبت کنيم      
. پيشنهاد کردند روز طرحی ١٥باالخره بعد از . ولی ما هم کوتاه نيامديم. بدهيم

   ً             مثال  نکاتی که در . راستش را بخواهی، طرح شان مضحک و غيرعملی بود
ميليون تن نفت توليد کنيم  ٦طرح شان گنجانده بودند اين بود که بايد حداقل سالی 

ميليون تن برسانيم، و بخشی از سهام شرکت را  ١٠و به تدريج حجم توليد را به 
لت داشته باشند و هر چيز ديگری که فکرش را به آنها بدهيم و در مديريت دخا

 . ساعت جواب شان را داديم ٤٨ما هم ظرف . بکنی
می دانی که کدمن ازهمان اول خودش را ازمذاکرات کنار کشيده بود و مسئوليت 

او هم يک جواب درست و . همه مالقات ها و مذاکرات بر عهده فريزر بود
را نکته به نکته جواب داد و به آنها  فريزر همه مفاد طرح. حسابی به آنها داد

فهماند که چنين طرحی برای ما قابل قبول نيست؛ ولی تقی زاده کوتاه نمی آمد و 
تقی زاده . با چنگ و دندان از هر نکته و عبارت و لغت طرح شان دفاع می کرد

ک و راست بود، و اصال  دلش نمی خواست حتی يک ذره هم با ما کنار  ُ                    ً                                        خيلی ر       
گفتم فقط يک . ری که باالخره ديديم حرف هايمان هيچ فايده ای نداردبيايد؛ طو

بنابراين . جور می توانيم موفق شويم و آن هم اين است که به آنها رو دست بزنيم
متأسفيم؛ مذاکرات مستقيم «: حرفمان اين است» آخرين«فريزر به آنها گفت که 

هست؛ ولی بايد راه هيچ فايده ای ندارد؛ البته هنوز دوستی مان سر جايش 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٣٩                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

بعد از آن دستور داديم تا پيش » .ديگری پيدا کنيم؛ و از اين جورچيزها
ازعزيمت مان هواپيماها را برای پرواز آزمايشی آماده کنند، و اگر تغييری رخ 

 .              ً                          نمی داد واقعا  قصد داشتيم از ايران برويم
برای کدمن هم به توصيه من از طريق فريزر و فروغی درخواست کرد که 

فروغی اولش قدری تعلل کرد؛ ولی کدمن . خداحافظی نزد شاه شرفياب شود
اصرار داشت که قبل از عزيمتش از تهران بايد حداقل عرض ادبی به شاه بکند، 

به گمانم نمی توانستند تقاضای او را رد . و باالخره تقاضای کدمن را پذيرفتند
اگر زنگ نزده . نگ زدفروغی ساعت هشت شب بيست و چهارم به من ز. کنند

جلسه شرفيابی . بود، کدمن و همراهانش فردای همان روز از ايران رفته بودند
خالصه آن چيزی که اتفاق . را برای صبح فردای همان روز ترتيب داده بودند

                                   ً                                       افتاد عبارت بود از اينکه کدمن واقعا  از شاه خداحافظی کرد و گفت که متأسفانه 
بعد از » .ولی من که نمی توانم قبول کنم«: ه شاه گفتمذاکرات بی نتيجه بود؛ ک

کدمن شرايط قابل قبول شرکت را . آن صحبت از داليل و چند و چون مسئله شد
به شاه توضيح داد، که فکر می کنم در اصل همان چيزی بود که شاه می 
خواست؛ اگرچه شايد همان نبود که وزرا و کارشناسانش به او توصيه کرده 

يجه اش اين بود که شاه همان روز بعد از ظهر با تقی زاده و فروغی و نت. بودند
در آن جلسه کل روند مذاکرات را با هم مرور . کدمن و فريزر جلسه ای گذاشت

او . کردند و شاه هم دستور داد که با پيشنهادهای متقابل شرکت موافقت شود
ای تحقق                                 ً                    متوجه شد که پيشنهادهای شرکت اصوال  منطقی است و در راست

 .نظرات و منويات او تهيه شده است
ولی بعد از چند روز دوباره به مشکل . اينطور بود که مذاکرات را از سر گرفتيم

به همين . برخورديم؛ در واقع دو مشکل، يعنی حوزه امتياز و مدت اعتبار آن
کدمن به شاه گفت که از مرحله دوم . خاطر، کدمن دوباره نزد شاه رفت

ار راضی است؛ چون در مرحله اول کار مذاکره کنندگان فقط مذاکرات بسي
ً              ولی حاال واقعا  امکان موفقيت سنگ اندازی و چوب الی چرخ گذاشتن بود،               

فقط دو نکته بود که بايد حل می شد؛ و ظرف ده دقيقه . مذاکرات وجود دارد
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اره شاه هم بالفاصله دستوراتی صادر کرد، و ما دوب. آنها را به شاه توضيح داد
نتيجه . همه چيز به خوبی و خوشی تمام شد. روز بيست و هشتم جلسه داشتيم

کار را به شاه اطالع دادند؛ شاه آن را تصويب کرد و صبح فردای همان روز به 
تا آنجا که توانستيم عيب و  - شب ٢تا ساعت  -روز بعد. مازندران رفت

 ً                   ا  که چيز عالی ای از واقع. ايرادهای پيش نويس قرارداد را رفع و رجوع کرديم
ً                    آب در آمد؛ بايد به آيدلسن دست مريزاد گفت که واقعا  اليق ترين وکيلی است                                                   
                                                      ِ                  که تا حاال ديده ام؛ چهار يا پنج زبان را بلد است و از پس  همه شان خيلی خوب 

: حتی داور هم اگر نکته ای مطرح می کرد؛ به آيدلسن می گفت. بر می آيد
البته جايت . ها را هم که خودت بهتر می دانیامضا» .ُ               خ ب، خودت بنويسش«

همه . خالی بود؛ ولی بقيه اش ديگر تعريفی ندارد  در ضيافت شام با شامپاين
ُ                مان از خستگی خ رد و خمير بوديم               . 

اول اينکه اگر شاه، . ولی يک چيز، شايد هم بهتر باشد بگويم دو چيز، يادت باشد
؛ چون اگرشاه دخالت نکرده بود يا و فقط شاه، نبود هيچ کاری انجام نمی شد

دوم . داشتيم هنوز مذاکره می کرديم يا دست خالی به خانه مان برگشته بوديم
     ً        واقعا  با اين  -البته اين را می توانيد با خيال راحت به همکارانتان بگوييد -اينکه

 . کارمان خدمت بزرگی به صنعت نفت کرديم
    ً                             اقعا  با صداقت تمام اين حرف ها را و. جکس تمام شد» سخنرانی«اينجا بود که 

البته به گمانم در . خيلی افتخار می کرد که چنين کاری انجام شده است. می زد
در آخر هم . حق هم داشت به خودش افتخار کند» مشاور سياسی«حکم يک 

ً                                  دوباره خواهش کرد که حداقل عجالتا  حرف هايش را خيلی محرمانه تلقی کنم                                  .
ی خواهد بر سر زبان ها بيفتد که شرکت از اين قرارداد           ً       گفت که فعال  دلش نم

بيش از حد خوشحال است؛ چون اگر اينطور بشود، شايد مشکلی برای تصويب 
                                       ً                              آن در مجلس به وجود بيايد؛ هر چند که اصال  فکر نمی کرد احتمال چنين چيزی 

اگر  ولی توضيح داد که هر چه باشد اين آدمها ايرانی هستند و. وجود داشته باشد
خيال کنند که شرکت گمان می کند نفع بيشتری از اين معامله عايدش شده، آن 

 )٣١.(وقت می خواهند مذاکرات را دوباره از اول شروع کنند
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  ١٩۴٠ اوت در قرارداد موقت تغيير

   نيويورک به االمتيازها حق مبلغ انتقال و
 

در اين . اجراشد ١٩٤٠                      ً                            مفاد امتياز جديد ظاهرا  با رضايت خاطر طرفين تا سال 
سال، وقتی اعالم شد که به دليل شروع جنگ جهانی دوم و از دست رفتن 

 ٧٥٠فقط در حدود  ١٩٣٩بازارهای اروپا، حق االمتيازهای مربوط به سال 
يعنی حداقل حق االمتيازی که بايد به موجب قرارداد  -هزار ليره خواهد بود

پرداختی در سال های قبل  پرداخت می شد و به مراتب کمتر از مبالغ ١٩٣٣
شايعاتی درباره بروز  - )١٩٣٧ميليون ليره برای سال  ٥/٢در حدود (بود 

. ون اچ. سی. مشکالت جديد بين دولت ايران و شرکت بر سر زبان ها افتاد
نيز در ايران  ١٩٢٢تا  ١٩٢٠                                 ً        انگرت، کاردار موقت آمريکا، که قبال  از سال 

خبر می دهد که روابط  ١٩٤٠يه خدمت کرده بود، در گزارش مورخ ژوئ
     ً ظاهرا  ) ٣٢.(طرفين به نقطه حادی رسيده است که می تواند به سادگی قطع شود

ايرانی ها شکايت داشتند که شرکت توليد نفت را محدود ساخته و بدين ترتيب 
  . موجب کاهش حق االمتياز ايران شده است

ر مختار بريتانيا انگرت در تلگرام محرمانه ای که درباره گفتگويش با وزي
ارسال کرد مسئله ديگری را هم که دولت ايران به طور محرمانه بر آن اصرار 

انتقال مبالغ مربوط به حق االمتياز نفت از «اين مسئله به . داشت، فاش ساخت
) ٣٣.(مربوط می شد» انگلستان به اياالت متحده با احتساب نرخ ارز مناسب

 : محرمانه شرح داده است انگرت اين مسئله را طی چند تلگرام
                       ً                                             وزير ماليه هم اينک رسما  به شرکت نفت انگليس و ايران ابالغ کرده است که 
حق االمتياز بايد بر اساس باالترين سطح توليد در گذشته پرداخت شود و هر 

عالوه بر اين، وجوه متعلق به . ساله بدون توجه به حجم واقعی توليد افزايش يابد
چنين حق االمتيازهای آتی بايد با احتساب نرخ ارز باالتر از ايران در لندن و هم

 )٣٤.(قيمت بازار به دالر، و يا همه وجوه به طال، تبديل شود
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 : ژوئيه خبر می دهد ٢٩در تاريخ 
به طور خيلی محرمانه اطالع يافته ام که دولت بريتانيا تمايل خود را برای 

رسمی برابری ارز ابراز کرده است، انتقال وجوه از انگلستان به آمريکا به نرخ 
شرکت . ميليون پوند استرلينگ تجاوز کند ٣که به هر حال نبايد ساليانه از 

هرگونه مبنای جديدی را برای پرداخت حق االمتياز رد کرده، ولی حاضر است 
ً      اتفاقا  وقتی . برای کمک به دولت ايران در طول جنگ به آن مساعده بپردازد       

ً    کت خاطر نشان ساختند که در مفاد امتيازنامه صراحتا  به دولت بريتانيا و شر                                                 
مسئله داوری در حل و فصل همه اختالفات اشاره شده است، وزير ماليه با 
خونسردی پاسخ داد که دولت ايران خود را به احکام داوری ملزم نمی 

 )٣٥!(داند
 : اوت، گزارش می دهد ٢٢در تاريخ 

رکت نفت انگليس و ايران با پرداخت حق از منابع موثق اطالع يافته ام که ش
االمتياز بر اساس باالترين سطح توليد در سال های اخير بدون توجه به حجم 

موافقت نامه فوق ديروز به امضاء رسيده است . واقعی توليد موافقت کرده است
ولی گويا با قيد اين شرط که ترتيبات مزبور تمهيدی موقتی است که نبايد در 

اقدامات . ا بهانه ای برای تغيير شرايط امتياز از آن استفاده شودحکم سابقه ي
دولت ايران بيشتر به باج گيری می ماند و مطبوعات داخلی ايران هم چيزی جز 

 )٣٦.(انتقادهای ناآگاهانه و تحريف عجيب و غريب واقعيت نمی نويسند
 ١٩٤٠از قرار معلوم باج خواهی از انگليس آن هم در وقت اضطرار در سال 

از جمله تقصيرهايی بود که انگليسی ها هيچ وقت رضا شاه را به خاطرش 
 .نبخشيدند

سپتامبرش اطالعات دقيق تری درباره حل و فصل  ٢انگرت در گزارش مورخ 
 : نهايی اختالفات ارايه می دهد

ً                                        نهايتا  به اينجا ختم شده است که مبلغی برابر با  مذاکرات ليره  ٠٠٠/٥٠٠/١      
به دولت ايران  ١٩٣٩و  ١٩٣٨المتيازهايی که برای سال های عالوه بر حق ا

و  ١٩٤٠ميليون ليره هم برای هر يک از سال های  ٤پرداخت شده، و همچنين 
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که در آن  ١٩٣٧اين مبالغ با احتساب سال . به ايران پرداخت شود ١٩٤١
بيشترين توليد صورت گرفته بود در حکم مبنای محاسبه، و همچنين افزودن 

ً                                                  تقريبا  دلبخواه برای جبران کاهش ارزش پوند به دست آمده است مبلغی از .       
ً                                               سوی ديگر، ايران کتبا  ضمانت داده است که اين تمهيد خاص هيچ تأثيری بر                      

ولی معلوم نيست برای تعهدات جديد چقدر ارزش . شرايط امتياز نخواهد گذاشت
 )٣٧.(قائل خواهند بود

    ً کامال  «وزارت امور خارجه آن را انگرت سپس اطالعاتی ارايه می دهد که 
 : رده بندی می کند» غيرقابل انتشار - محرمانه

                ً                                                    دولت ايران دائما  مسئله تبديل وجوه حق االمتيازها از پوند به دالر را در  اگرچه
طول مذاکرات مطرح می ساخت، شرکت هرگونه مسئوليتی را از اين بابت از 

چنانکه در . بريتانيا حواله می دادخود سلب کرده و مقامات ايرانی را به دولت 
بعد از ظهر، اطالع دادم که  ٨ژوئيه، ساعت  ٢٩، مورخ ١٧٩تلگرام شماره 

ميليون پوند در سال به نرخ رسمی برابری ارز  ٣دولت بريتانيا با تبديل فقط 
                            ُ                           گويا قرار است اين مبالغ به ا تاوا منتقل و در آنجا به طال . موافقت کرده است

در خريدهای ايران از اياالت متحده مورد استفاده قرار تبديل شود و 
 )٣٨.(بگيرد

چنانکه در فصل بعد به طور مستند شرح خواهم داد، بالفاصله پس از امضای 
امتياز، درآمدهای نفتی ايران به اوتاوا منتقل، و در آنجا به » اصالحيه موقت«

ِ           طال تبديل شد و نهايتا  به شرکت اروينگ تراست  نيويورک ا و بعد از . نتقال يافت                    ً                    
  )١(.آن، طالها بدون هيچ رد و نشانه ای آب شد و به زمين رفت
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   مآخذ و توضيحات

 
براساس  اسناد  وزارت خارجه  امريکا »رضا شاه و بريتانيا« دکتر دمحم قلی -١ 

 – ١٣٨٩  -مرسسه مطالعات پژوهشهای سياسی  –ترجمۀ مصطفی  اميری  –
   ٢٤٥ – ٢٧١صص 

  
 : وشت هاپی ن

 .١٩٣٠دسامبر  ٣٠، مورخ )٦٧٠/٨٩١٫٦٣٦٣( ٢٥٤هارت، گزارش شماره  - ١
؛ علی دشتی، شفق سرخ، ١٩٣١فوريه  ٢٣سيدابراهيم ضياء، ايران آزاد، مورخ  - ٢

 ٤٢٩؛ مذکور در هارت، گزارش شماره ١٩٣١مارس  ٦و  ٢مورخ 
  ١٩٣١٫مارس  ٩، مورخ )٦٧٥/٨٩١٫٦٣٦٣(
  ١٩٣١٫مه  ١، مورخ )٦٧٦٠/٨٩١٫٦٣٦٣( ٥٨١هارت، گزارش شماره  - ٣
 .٩، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  - ٤
 .١٩٣٢ژوئيه  ١٤، مورخ )٦٨٤/٨٩١٫٦٣٦٣( ١١٨٧هارت، گزارش شماره  - ٥
  ٩٫- ١٠، صص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  - ٦
 .١٩٣٢دسامبر  ٣، مورخ )٧٠٤/٨٩١٫٦٣٦٣( ١٢٩٥هارت، گزارش شماره  - ٧
 .١٠، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«نک جهانی، با - ٨
 .١٩٣٢دسامبر  ٣، مورخ )٧٠٤/٨٩١٫٦٣٦٣( ١٢٩٥هارت، گزارش شماره  - ٩

 .١٩٣٢دسامبر  ٢٨، مورخ )٧١٠/٨٩١٫٦٣٦٣(موری، يادداشت شماره  - ١٠
 .١٠، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  - ١١
 .١٩٣٣فوريه  ٩مورخ ، )٧٢٩/٨٩١٫٦٣٦٣( ٦٥٨اترتن، گزارش شماره  - ١٢
 .١٩٣٣فوريه  ٢٤، مورخ )٧٣٩/٨٩١٫٦٣٦٣( ١٣٦٢هارت، گزارش شماره  -  ١٣
  ١٩٣٣٫مه  ١، مورخ )٧٤٧/٨٩١٫٦٣٦٣( ٨٥٠اترتن، گزارش شماره  - ١٤
 ١٥، مورخ )٨٩١٫٦٣٦٣/انگليس و ايران/٨( ١٤٨٧هارت، گزارش شماره  - ١٥

  .١٩٣٣ژوئيه 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٤٥                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

مه  ٢، مورخ )٨٩١٫٦٣٦٣/ايران انگليس و/١( ١٤٢٣هارت، گزارش شماره  - ١٦
١٩٣٣. 

 .١١، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  - ١٧
به موجب امتياز دارسی کليه دارايی های شرکت در سرتاسر جهان در سال  - ١٨

فقط دارايی های واقع  ١٩٣٣به تملک ايران در می آمد، ولی تحت قرارداد  ١٩٦١
به همين دليل، برای . ايران واگذار می شددر ايران به هنگام انقضای امتياز به 

در . جلوگيری از هرگونه ابهام، اين نکته در دو ماده مجزای امتياز تکرار شده است
در موقع ختم امتياز خواه اين ختم به واسطه انقضای «: آمده است) ٢قسمت ( ٢٠ماده 

در ايران به  عادی مدت و يا به هر نحو ديگری پيشامد کرده باشد تمام دارايی کمپانی
طور سالم و قابل استفاده بدون هيچ مخارج و قيدی متعلق به دولت ايران می 

: تکرار شده است ٢٥همين نکته در ماده ). تأکيد از نويسنده کتاب است(» گردد
در آخر هر سال مسيحی کمپانی حق خواهد داشت که اين امتياز را ترک نمايد «

ً            ولت را از نيت خود کتبا  مطلع ساخته مشروط بر اين که دو سال قبل از آن د                       
به طوری که در (در خاتمه مدت فوق الذکر کليه دارايی کمپانی در ايران . باشد

ً                                    مجانا  و بدون هيچ قيدی به طور سالم و قابل ) تصريح شده ٢٠ماده  ٣قسمت       
استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتيه از هر گونه تعهدی بری خواهد 

در موقع انقضای اين امتياز و «: آمده است) قسمت سوم( ١٠ده در ما» .بود
کمپانی مبلغی ) ٢٥(همچنين در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده 

از بابت های ذيل را به دولت ايران تأديه خواهد %) ٢٠(مساوی بيست درصد 
که کمپانی ) General Reserve(از تفاضل بين مبالغ کل ذخايری  - الف: کرد

محدود در تاريخ انقضاء يا ترک امتياز ] با مسئوليت[فت انگليس و ايران ن
دسامبر  ٣١موجود خواهد داشت و مبالغ ذخايری که کمپانی مذکور در تاريخ 

از تفاضل بين مبالغ موجودی که از طرف  - ب. موجود داشته است ١٩٣٢
يا ترک محدود در تاريخ انقضاء ] با مسئوليت[کمپانی نفت انگليس و ايران 

دسامبر  ٣١امتياز به حساب منقول می شود و موجودی هايی که در تاريخ 
همين بس که » .از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گرديده است ١٩٣٢
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                                      ً                             بدانيم هم ذخاير و هم موجودی منقول کامال  با تشخيص شرکت به حساب آورده 
صفر کاهش  می شد و شرکت می توانست در زمان انقضای امتياز آن را به

عالوه بر اينکه هيچگونه حقوق مالکيتی . اين بند يک شوخی مضحک بود. بدهد
  .به دولت ايران اعطا نمی کرد

 .١١، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -١٩
 .١١، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢٠
 .١١، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢١
 .١٤، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«نک جهانی، با -٢٢
 .١٥ -١٦، صص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢٣
 .١٧، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢٤
  ٢١٫، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢٥
 .٢١، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢٦
 .٢٢، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢٧
 ٤، مورخ )٨٩١٫٦٣٦٣/انگليس و ايران/٢( ١٤٢٦هارت، گزارش شماره  -٢٨
  ١٩٣٣٫مه 
 .١٤، ص »ملی شدن صنعت نفت ايران«بانک جهانی،  -٢٩
نوامبر  ٢٩، مورخ )٧٠٣/٨٩١٫٦٣٦٣( ١٢٨٩هارت، گزارش شماره  -٣٠

١٩٣٢. 
انگليس /٢( ١٤٢٦شماره  ودزورث، يادداشت؛ مذکور در هارت، گزارش -٣١

  .؛ تأکيد در متن اصلی است١٩٣٣مه  ٤، مورخ )٨٩١٫٦٣٦٣/و ايران
ژوئيه  ٩، مورخ )٤٣/٨٩١٫٦٣٦٣( ١٨٧٠انگرت، گزارش شماره  -٣٢

١٩٤٠. 
 .١٩٤٠ژوئيه  ٨، مورخ )٣٥/٨٩١٫٦٣٦٣(انگرت، تلگرام شماره  -٣٣
 .١٩٤٠ژوئيه  ١٨، مورخ )٣٨/٨٩١٫٦٣٦٣(انگرت، تلگرام شماره  -٣٤
 .١٩٤٠ژوئيه  ٢٩، مورخ )٤٠/٨٩١٫٦٣٦٣(انگرت، تلگرام شماره  -٣٥
 .١٩٤٠اوت  ٢٢، مورخ )٤١/٨٩١٫٦٣٦٣(انگرت، تلگرام شماره  -٣٦
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سپتامبر  ٢، مورخ )٤٨/٨٩١٫٦٣٦٣( ١٩٠٣انگرت، گزارش شماره  -٣٧
١٩٤٠. 

سپتامبر  ٢، مورخ )٤٨/٨٩١٫٦٣٦٣( ١٩٠٣انگرت، گزارش شماره  -٣٨
در  ١٩٤٥تا  ١٩٤٢االمتياز نفت به ايران از سال  ؛ پرداخت حق١٩٤٠

. تنظيم می شد ١٩٤٢مه  ٢٦چارچوب قرارداد مالی انگليس و ايران مصوب 
اين قرارداد به امضای سر ريدر بوالرد، وزيرمختار انگليس، و علی سهيلی، 

مفاد اصلی اين قرارداد به پرداخت حق االمتياز . رئيس الوزرای ايران رسيد
 ٤طبق اين قرارداد، بايد ساليانه . ل سال های جنگ مربوط می شدنفت در طو

درصد  ٤٠عالوه بر اين، . ميليون ليره در طول جنگ به ايران پرداخت می شد
اين مبلغ بايد به دالر يا طال تبديل می شد تا صرف واردات کاال از آمريکای 

عبارت  به. درصد افزايش يافت ٦٠در سال بعد، درصد فوق به . شمالی شود
ميليون ليره می توانست به طال يا دالر تبديل و در  ٤/٢ديگر، هر ساله 

ايران در » رسمی«افزايش سريع اندوخته دالری . نيويورک سپرده گذاری شود
  .بيانگر همين مسئله است ١٩٤٣نيويورک از سال 
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  سوم فصل

  
 ايران ملی نفت شرکت  طرف از ايران  جنوب نفت تاريخچه  گزارش

 
    

گزارش تاريخچه نفت جنوب ايران که از طرف شرکت نفت ملی ايران در 
  .اختيار آقای  اورل هريمن  قرار گرفت

  
  هريمن ورود عليه تظاهرات

 
برابر  ١٩٥١ژوئيه  ١٥جمهورآمريکا روز  آورل هريمن نماينده ترومن رئيس

مناقشه برسر نفت، عنوان ميانجی ميان ايران وانگليس در  به١٣٣٠تيرماه  ٢٣با 
، متصدی امور خارجه رانتری ويليام  دراين سفر. ازواشنگتن وارد تهران شد 

   .کردند و والتر لوی کارشناس نفت او را همراهی می در خاورنزديک 
هريمن وهمراهان در جريان  يک حادثه شوم، خونين و غير قابل انتظار ، وارد 

  .تهران شدند
لت ترومن  نسبت  به خطراتی که ادامه حکومت انگليسی ها برای توجيه دو« 

مصدق  متوجه  منافع غرب و کمپانی های نفتی خواهد شد، خطر حزب توده و 
سازمانهای اطالعات و جاسوسی . نفوذ کمونيست ها را مستمسک قرارداده بودند

بريتانيا، برای نشان دادن قدرت حزب توده، کوشش های موفقيت آميزی به عمل  
در شورای  رهبری حزب توده و I- 6  Mامل سازمان جاسوسی عو. آوردند

ديگر سازمان های وابسته به آن ، نفوذ داشتند و حتی موفق به سازماندهی گروه 
به نام حزب توده شدند و برای ترساندن آمريکايی ها، آنها را به » بدلی « های 

   )١(».تظاهرات ضد ملی و ضد مذهبی واداشتند
ام ورود هريمن به تهران،حزب توده به مناسبت  ، هنگ١٣٣٠تير ٢٣روز
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اهراتی  ظ، ت)١٩٤٦(  ١٣٢٥سالگرداعتصاب کارگران نفت خوزستان در سال 
که تهيه  ديده بودند، گروه هايی را به  ز طرحیيترتيب  داده بود انگليسی  ها ن

مهوری امريکا درخيابان جنام حزب توده، دراعتراض به ورود فرستادۀ رييس 
واصلی با سردادن  » بدلی« توده ای های . اشتندواد به تظاهرات  ن بههای تهرا

بانهای اطراف ياهارستان و خبريکايی وضد انگليسی،درميدان آمد ضشعارهای 
، با افراد حزب زحمتکشان دکتر مظفرر بقايی، که آنها  نيز از پيش برای مقاله   

د ومأموران انتظامی نيز با توده  ای ها بسيج شده بودند، به زدو خورد پرداختن
حادثه   يندر ا. بدون هيچ گونه مجوزی به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند

چهارتن  از مقتولين و حدود   . تن مجروح  شدند   ٢٠٠تن  کشته و بيش از  ١٥
  )٢. (بودندروهين از افراد پليس جيک سوم  م

تظار نا«  هينکتير مبنی برا ٢٣خبر راديو بی بی سی دربرنامه صبحگاهی روز
اکی  از  ح» .می رود هنگام ورود هريمن به تهران اغتشاشاتی  روی دهد

روز بعد   نيز . ن حادثه خونين بودآمداخله انگليسی ها و شرکت  سابق نقت در 
راديو بی بی سی اعالم کرد که حوادث ديروزنشان داد که مصدق  قادربه کنترل 

ها براين کشور  مسلط  نيستوکم اوضاع درايران نيست وبدون حضورانگليس،
  .خواهند  شد

دليل انتخاب سرلشکر بقايی  هير کشور را بزی ودچند روزنامه در  تهران، زاه 
گفته شد که او   از . ادثه آن روز معرفی کردندحبه رياست شهربانی مسؤل 
   )٣.(اطالع داشته است» ضد امپرياليسم« برنامه تظاهرات جناح چپ

ادثه حجلس و روزنامه های  نفتی و وابسته به دربار نيز از مخالفين دولت در م
تير استفاده کردند و دولت را به اتهام سهل انگاری و ناتوانی دراداره   امور  ٢٣

  )٤(.کشور مورد انتقاد و حمله قرار دادند
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٠                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

  
  انگلستان سوي از نفت شدن ملی اصل قبول در هريمن تالش

  
دکتر  طی دومالقات با١٩٥١ژوئيه١٣٣٠/١٦تير٢٤هيئت اورل هريمن در

)  ١٣٣٠ / ٢٤/٤اطالعات،.(نفت را آغازکرد ۀمصدق، گفتگوهاي مقدماتی دربار
ژوئيه جلسه اي مرکب از هيأت وزيران ٢٣/تير ٣١بعد  از جلسات متعدد، روز 

و هيأت مختلط نفت تشکيل شد و فرمولی تنظيم گرديد که به عنوان مبناي 
هر گاه دولت انگليس به «. به هريمن تسليم شودمذاکرات با دولت انگلستان 

وکالت از شرکت سابق اصل ملی کردن نفت ايران را بپذيرد، دولت ايران 
حاضرخواهد بود براي حل اختالف نفت با نمايندگان انگليس  به وکالت از 

هريمن پس )٣٣٥:  ١٣٧٨نجاتی،  . (»طرف  شرکت  سابق  وارد مذاکره  شود
ژوئيه راهی لندن شد و پس از ٢٤/مرداد ٤ت ايران، درازدريافت نظرات دول

بحث و مذاکرات  متعدد توانست اصل  ملی  شدن  نفت  را به  تصويب  مقامات  
دولت انگليس طی بيانيه اي اعالم کرد . دولتی انگليس و شرکت نفت برساند

فاتح، (».از طرف خود، اصل ملی شدن صنعت نفت ايران  را  قبول ميکند «:که
اوت وارد  ٤/مرداد ١٢دراين راستا، هيأت استوکس در تاريخ ) ٥٥٥: ١٣٣٥

تهران شد و مذاکرات خود را با هيأت نمايندگی  ايران  انجام  داد  که  با  وجود 
کوششهايی  که  از طريق وساطت هريمن و مذاکرات  سفراي  آمريکا  وانگليس 

مذاکرات  به «: ودوزيربه عمل آمده ب و نيزمالقات خصوصی استوکس با نخست
استوکس به نوعی به ملی شدن اصرار ) ٢٢٩: ١٣٧٧علم، .(»بنبس ت رسيد

داشت که با ادامه صدور نفت از ايران، کمپانی مشتريان سابق خود را از دست  
آنچه مسلم است . طرح او شرکت سابق را به صورت جديدي احيا ء ميکرد.ندهد

 اي موجود  در جامعه ايران درمورداينکه  اورل هريمن  طی اين سفربا واقعيته
تير ٢٨چراکه درپيام محرمانهاي که درتاريخ . دکترمصدق واقدامات اوپی برد

: ژوئيه براي رئيس جمهورووزيرامورخارجه فرستاد، گزارش داد١٩/
ً                                          مصدق قويا  مورد پشتيبانی اکثريت بزرگ مردم ايران  است«... از ...           
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شنی استنباط ميشود که به باور آنها درحال گفتگوهاي  من  با  شاه وعالء  به رو
...) حاضر شاه توانايی عزل مصدق و روي کار آمدن دولتی مطيعتر را  ندارد

توجه،پرسيدن  دراين مالقات نکته بسيارقابل(٢٢٥-١٣٨٣:٢٢٦رجايی ،«.
در واقع برکناري مصدق ازابتدا در ذهن .نظرشاه در موردعزل مصدق است

به  دنبال  شکست  مأموريت اورل هريمن . شته استمقامات آمريکايی وجود دا
و بازگشت او به  آمريکا، دکتر مصدق آخرين گام خود را در خلع يد از شرکت  

  ) ٥(سابق  نفت  برداشت 
  

   ١٩٣٣در اينجا  قسمتی  از گزارش زير را  که مربوط به قرار داد  دارسی 
ی که  درآنزمان  از است دراختيار خوانندگان ارجمند قرارمی دهم ، گزارش

   .طرف مسئولين حکومت ملی  دکتر مصدق در اختيار آورل هريمن قرار گرفت
 

به آقای   گزارش  تاريخچه نفت جنوب ايران که از طرف  شرکت نفت ملی ايران
اورل هريمن فرستاده مخصوص  جناب  ترومن  رئيس  جمهور  آمريکا  تقديم 

  .شده است
 

قبل از مشروطيت ايران طبق  امتياز  نامه ای   سال  ٥يعنی  ١٩٠١در سال  «
بهر ه برداری از منابع نفتی  تمام خاک ايران به استثنای  پنج ايالت شمالی  

سال به شرط اينکه درفاصله دوسال از تاريخ امتياز، اولين  ٦٠برای  مدت 
 شرکت برای اقدام به عمليات تشکيل شود،به دارسی نامی اهل استراليا  واگذار

صاحب امتياز حق انحصاری استخراج نفت  وحمل و نقل و تصفيه و . ديدگر
فروش نفت و  لوله کشی  تا خليج فارس  را بدست آورد وعالوه  بر آن دولت 
ايران قبول  کرده بود که زمينهای مورد نياز را که باير و متعلق به دولت باشد 

مت عادله درشرکت      ً                                              مجانا  وزمين های ديگررا خواه دولتی و خواه شخصی به قي
از هر نوع ماليات و عوارض معاف  بوده و آالت وادوات تفتيش و تفحص و 

  . استخراج و وسايل لوله کشی  به هيچ وجه حقوق  گمرگی نپر دازند
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عالوه به صاحب امتياز اجازه داده شده  بود که يک چند شرکت به شرط  آنکه 
. ت ايران برسد تشکيل دهداساسنامه و سرمايه و محل کار شرکت به اطالع دول

شرکتهاتی مربوط دارای همان حقوق صاحب امتياز و همان تعهدات و مسئوليت 
  .ها هستند
  .در صد منافع ساليانه خود  را به دولت  ايران پرداخت می نمايند ١٦شرکتها 

دولت ايران متعهد می شود که حفظ  امنيت  و محافظت مايملک شرکت  را به  
ن که اين وظيفه را انجام نمود شرکتها و صاحبان امتياز  به عهده گرفته و همي

شرکت متعهد است کارگران را . هيچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت ندارند 
      ً                                                           منحصرا  ازافراد ايرانی انتخاب درانقضای مدت امتيازکليه مايملک شرکت 

در  متعلق  به ايران خواهد بود ودرصورت ايجاد اختالف  موضوع به دو حکم 
  .هران که خودسر حکمی انتخاب  خواهند نمود مراجعه خواهد شدت
دولت ايران حق خواهد داشت برای حفظ حقوق خود با صاحب  امتياز  هرگونه  

  .تفتيشی که مفيد بداند بعمل آورد
                                    ً                                با وجود آنکه حق رسيدگی به حساب صريحا به دولت ايران داده شده و  حکميت  

در منافع کليه شرکتهای  اکتشاف و استخراج و الزامی بوده و سهيم بودن ايران 
تصفيه و حمل و نقل وفروش  محرز بوده و بالخره با وجود اينگه پس  از انجام 
وظيفه استحفاظی دولت  ايران از پرداخت هرگونه غرامتی  معاف بوده است 

  :مع ذالک
هيچ وقت صاحب امتيازاجازه رسيدگی به حسابهارا به دولت ايران نداده  – ١

  .است
هيچ وقت صاحب امتياز تن به اجرای حکميت به وسيله دو حکم يا سه حکم  – ٢

  .در تهران نداه است
فقط از عوايد شرکتهای استخراج و تصفيه نفت در ايران آن هم با حساب   - ٣

  .ساز يهای خاصی سهمی به دولت ايران داده شده است
در صد از منافع  ١٣قط  در صد از منافع همين شرکتها هم  ف ١٦به جای    -  ٤

درصد آن را به جای  پرداخت  به دولت ايران به عنوان ٣خالص پرداخت شده و
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که طبق امتياز نامه بايستی زمين های  آنها ( حق االرض به صاحبان اراضی 
  . پرداخت نموده است.) را خود شرکت خريداری  کند

که به تحريک ترکها  و  به بهانه بريده شدن لوله در جنگ بين المللی اول   -  ٥ 
 ١٩٢٠که شروع به توزيع منافع شده تا  ١٩١٦در اثرفرس ماژور بوده است از 

هيچ گونه  سهمی به دولت ايران پرداخت نشده و خسارت ناچيز  قطع لوله را 
که  به عهده ايران نبوده است تا  ميزان چهار صد هزارليره باال برده، سعی شده 

  .ف صريح امتياز نامه به حساب ايران  بگذارداست غرامت ادعايی رابر خال
سهم دولت ايران ازمنافع شرکتهای اکتشافی وحمل و نقل وفروش در ايران    -  ٦

  .و خارج به هيچ وجه  پرداخت نشده است
خالصه اينکه شرکت به تعهدات خود عمل ننموده و همواره مزاحمت دولت 

ت ايران در منافع را نپرداخته ايران  را فراهم کرده و بيش ازنيمی ازسهم دول
است و کلمه منافع را نيز که درامتيازنامه مطلق  قيد شده است  به معنای  منافع 

  .خالص آن هم  بر اساس مبلغی که خود  قلمداد می نمود  تعبير کرده است
به   ١٩١٤با وجودی که دولت ايران به يک نفراستراليائی امتياز داده بود،  از  

درصد سهام همواره زمام امور  شرکت  ٥٦ليس با دردست گرفتن بعد دولت انگ
را علی رغم تمايالت ملت ايران د ردست گرفته و با  انعقاد قرار دادهای  طويل 

شلينگ که  ٣٠تا  ١٨المدت، نفت مصرفی درياداری خود را به قيمتی بين 
ز اين بستگی  به ميزان سود قابل تقسيم شرکت داشته  است خريداری نموده و ا

راه نيزخسارت بزرگی ازنظر اقتصادی وسياسی به دولت ايران وارد  آورده  
  .است

به توصيه مشاورين حقوقی  و با  توجه به اهميت نفت  ١٩١٨باالخره ازسال 
ايران برای  دولت انگليس شرکت سابق نفت در صدد زمينه سازی  برای تمديد 

  . مدت امتيازبر آمده است
ماليات بر در آمد معاف نبوده مدت دو سال از پرداخت قانون  ١٩٣٠در سال  

ماليات خود داری نموده وبرای اينکه عرصه را به دولت ايران تنگتر کند سهميه 
که در اثر بحران اقتصادی  و تنزل قيمت نفت به ميزان ( ايران از منافع را نيز 
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ای يکطرفه نپرداخت و اين عمل منجر به الغ) قابل توجهی  نقصان هم يافته بود
امتيازنامه دارسی که نهايت آرزوی  شرکت نفت به منظور زمينه سازی  برای 

  .تمديد مدت  مورد نظر بود گرديد
توضيح آنکه فشارهای سياسی وتحريکات داخلی واعزام کشتيهای  جنگی به  

دولت ايران را   ١٩٣٢خليج  فارس که توجه به قدرت دولت  انگلستان در سال 
نموده بود شرکت سابق نفت موفقيت حاصل نمود که قرار داد  به کلی مرعوب 
  .به دولت ايران تحميل  نمايد ١٩٣٣جديد در آوريل 

با انکه برحسب  ظاهر عوايد ايران را در سال  انعقاد دو برابر   ١٩٣٣قرارداد 
کرده بود ولی مواد آن  شرکت نفت  موفق  شد حقوقی  به دولت ايران   بپردازد 

سالی که از اجرای قرار داد می گذرد نصف عوائدی  گرديد  ١٨ن درکه ميزان آ
که در صورت اجرای  قرار داد دارسی وبا توجه به عدم معافيت شرکت از 

  .پرداخت ماليات بردرآمد عايد کشور ايران می شد
  

   ١٩٣٣ داد قرار نتايج و مشخصات 
   

آن ادامه می نوعی تنظيم شده است که درصورتی که اجرای   ١٩٣٣قرار داد 
يافت مواد  و تفسير يهای ديگری که به ضرر ملت ايران بود و شرکت سابق 
نفت می توانست باستناد آنها  بدبختهای اقتصادی   ديگری برای ما فراهم آورد،  

ولی چون تاکنون از آنها استفاده نشده است ذکر آنها  با . در آن وجود داشت
د و ما  فقط به ذکر يک مورد آن اکتفا وجود اهميت زيادی که دارد مورد ندار

  .می کنيم
به شرکت سابق حق داده شده است که حتی درسال های آخر  ٢٠درضمن ماده 

عمرخود بتواند و تأسيسات غير منقول خود را به شرکتهای  تابعه بفروشد و 
چون شرکت در تغيير اساسنامه شرکتهای  تابعه هيبچوقت حاضر نشده است 

ران رابا وجود اعتراضات مکرری که شده بنمايد، شرکت جلب نظر دولت اي
سابق پس از فروش مايملک خود  به شرکتهای  تابعه خواهد توانست که با تعبير  
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اساسنامه، آن شرکتها را از صورت شرکت تابعه خارج کند و بدين ترتيب 
ً                       قسمتی از آنچه را که بايستی درانتهای امتيازمجانا  به دولت ايران تسليم نم ايد،                                                 

از چنگ دولت ايران خارج وما را مجبور نمايد که تمامی  آنها  را به قيمت 
  .عادله از شرکت تابعه سابق شرکت نفت خريداری  کنيم

  
   ١٩٣٣ قرارداد ظاهری مزيتهای 

  
هزار ميل مربع به  ٤٠٠وسعت حوزه امتيازی از  ١٩٣٣در قرار داد   - ١

ب  آن به شرکت وقت داده شده است سال برای انتخا ٥هزار ميل مربع که  ١٠٠
  .تقليل می يابد

درصدعوايد کليه شرکتهای اکتشاف، استخراج، ١٦دولت ايران که در – ٢
تصفيه حمل و نقل و فروش  طبق  مدلول حقيقی امتياز دارسی سهيم  بوده و فقط  

درصدعوايد شرکتها سهيم گرديده وبه طورغيرمستقيم در عوايد شرکتهای  ٢٠در
متحده که تمام يا  قسمتی از سرمايه آنها متعلق  به شرکت سابق  بوده و تابعه و 

  .آن سرمايه ها از محل عوايد نفت  ما تأمين می شده شريک گرديده است
درصد منافع دولت ايران برای هرتن نفت فروش رفته، حق  ٢٠عالوه بر – ٣

ه طال دريافت االمتياز ومالياتی  بين چهار و نيم  تا پنج شلينگ تضمين شده  ب
می داتشته و با اين ترتيب حق ايران  در دريافت ماليات بر در آمد  طبق  مدلول 

  .قرار داد دارسی  نيزشناخته شده است
حق  انحصاری لوله کشی نفت به خليج فارس ازدست شرکت خارج گرديده  – ٤

  .است
رفه کمپانی تعهد نموده جميع وسايل  معمول و مناسب  را برای تأمين ص – ٥

جويی واستفاده کامل ازعمليات خود وحفظ مخازن تحت االرضی بکاربرده و 
  .اقدام به هيچ عمل  ويا خوداری ازعملی که موجب زيان دولت ايران باشد ننمايد

کمپانی تعهد می نمايد که تمامی مدارک و طرحها و نقشه های مهم را به  - ٦
  .صورت محرمانه در اختيار دولت  ياران بگذارد
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کمپانی تعهد می نمايد ساليانه فقط ده هزار ليره برای اعزام محصلين  – ٧
ايرانی به اروپا تخصيص دهدوعالوه متعهد است که از تعداد کارشناسان 

  .خارجی  به طور تصاعدی کاسته و به جای  آنها از اتباع ايران بگمارد
ديدترين کمپانی ايجاد وسايل  صحی کارمندان و کارگران خود را مطابق ج – ٨

  .طريقه معمول در ايران به عهده می گيرد
که اکثر آنها ظاهر فريب  بوده و به بسياری   ١٩٣٣اين بود مزيتهای قرارداد 
  .از آنها  هم عمل نشده است

   
  ١٩٣٣ داد قرار معايب  

  
نه تنها شرکت سابق نفت از کليه معافيت های گمرکی و مالياتی بهر ه مند   - ١

شرکتهای تابعه آن نيز از همين  معافيت بر خوردار می شوند  می شود بلکه کليه
و حال  آنکه هيچ شرکت  يا مؤسسه ايرانی  وجود  ندارد   که از چنين امتيازاتی  

  .برخوردار  باشد
به دامنه عمليات شرکت در ايران توسعه خاصی داده  شده است که از  - ٢

  .قسمتی  از آنها تاکنون شرکت استفاده نکرده است
 ٥اگر چه بر حسب ظاهر  وسعت حوزه امتياز  تقليل می يابد ولی با  مهلت  – ٣

سال به شرکت سابق  اجازه داده می شود که بهترين منابع را با انتخاب خود 
اختيار نمايد و بنابراين ارزش ظاهری  و محدوديت حوزه  امتيازی  به نحو 

  .محسوسی  نقصان می يابد
داده می شود  که قيمت  اراضی  مردم و يا دولت را  به شرکت سابق اجازه  - ٤

قطع نظر  از نوع مصرف  آن بر خالف اصلی که در امريکا متداول است 
  .خريداری  نمايد

به شرکت سابق حق داده می شود اراضی خود را به شرکتهای تابعه  – ٥
 بفروشد و با  توجه به تفسيری  که شرکت نفت از قرار داد نموده است  برای

شرکت ميسر خواهد  بود که اراضی واموال غير منقوله خود  را که در آخر 
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  .کار  متعلق به دولت ايران می شود  ازچنگ ايران به  در آورد
با وجود آنکه طبق قانون حتی تبعه ايران  برای استفاده  از هر نوع  معادن   - ٦

بهر ه سطح االرضی وتحت االرضی بايستی حقوقی  بپردازند، شرکت حق  
  .برداری ، بدون  پرداخت  هيچ وجهی  را به دست آورده است

به کمپانی حق داده شده است که به ساختمان راه آهن، بندر،وسائل  ارتباطی  - ٧
  .از هر قبيل  و وسائل  حمل و نقل  و باربری  از هر نوع مبادرت نمايد

تفاده از  وسائط  در صورتی  که دولت  ايران برای دفاع ملی  مجبور  به اس  - ٨
نقليه و  ارتباط  شرکت شود بايستی خساراتی  را که از اين  راه متوجه  کمپانی  

  .می شود  جبران نمايد نه آنکه  ارزش آن خدمت را پرداخت کند
شرکت برای تهيه اشيا  و سايل ولوازم و خوار باری که به اسم کارمندان و   -  ٩

ررات متداول کشور معاف و با استفاده از کارگران وارد  می نمايد  از کليه مق
اين سهولت مانع هرگونه  توسعه کشاورزی وصنعتی  وتجارتی  در حول  و 

  .حوش  حوزه امتيازی  شده است
شرکت از پرداخت گمرک و عوارض و ماليات های محلی  از هر قبيل   – ١٠

د معاف می که باشد  نسبت به اجناسی  که برای عمليات خود در ايران الزم  دار
باشد و  صادرات  آن نيز از پرداخت هر گونه گمرک و عوارضی  معاف  است 
و حال  آنکه  اين معافيت ها برای  هيچ يک از دستگاه های  توليدی  کشور و 

  .حتی مؤ سسات دولتی شناخته نشده است
استفاده از همين حق  برای شرکت ميسر می نمايد که از ايجاد و توسعه هر 

ايع بر اساس مواد نفتی درايران جلوگيری به عمل آورده ودر صورت  گونه  صن
  .ايجاد  از راه رقابت تجاری  آنها را از بين  ببرد

کمپانی ملزم نيست هيچ قسمت ازارز حاصله از فروش  نفت و صادرات  – ١١
  .خود را  به پول ايرانی  تبديل  نمايد

د نفتی تعيين شده است، سعی  چون حق االمتياز و ماليات بر اساس تن موا – ١٢
شرکت در صدور  مواد نفتی پر ارزش  از ايران می باشد و توجهی به مواد کم  

  .ارزش مبذول نمی دارد
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) فروش رفته درايران و صادر شده از ايران ( با تغيير ناروای کلمه  – ١٣
ن شرکت سابق  نفت  از پرداخت هر گونه حق االمتياز  و مالياتی  به دولت ايرا

  :نسبت به 
معادل معادل سه  و نيم  ميليون   ١٩٥٠گازهايی که ميزان آن در سال   -الف 

  .تن  بوده است
                                      ً                            مواد نفتی تلف  شده که درهمان سال محتمال   بالغ بر پانصد هزار تن  می  –ب  

  .باشد
به دو ميليون تن بوده است،  ١٩٥٠مواد نفتی  مصرفی شرکت که در سال   –ج 

  .ه استخود داری  کرد
با پرداخت ماليات به طور ثابت و بر اساس تناژ ماليات پرداختی که در   -  ١٤ 

معادل چهار در صد عوايد شرکت يعنی حد اکثر نرخ  مالياتی   ١٩٣٣سال  
در صد عوايد   ١/٨فقط  معادل  ١٩٤٧بوده است،  در سالی شبيه به سال مالی 

در صد  می   ٥٠ردرآمد ايران قلمدادی شرکت بوده و حال  آنکه  نرخ ماليات ب
  .باشد
به جای اينکه  حق االمتياز و ماليات که بر اساس  تن است خراجی است   - ١٥

ً      ً                                                         منظما  و مثال  ماهيانه  به دولت ايران پرداخت شود موضوع  نفت که از نقطه       
                                                            ً         نظر بودجه و تأمين برنامه های عمرانی اثر بزرگی  دارد شرکت عمال  در طول  

هزار  ليره به دولت ايران نمی پردازد وحال   ٧٩٠ل مالی بيش  ازماه از سا ٩
,   ٠٠٠,  ٠٠٠         ً ايران اقال  (سهم دولت١٩٥٠آنکه در يک سال سالی شبيه به سال 

  .بوده است)  ليره  ١٥
با وجود تعهد صريح شرکت به حفظ منافع ايران مراعات حداکثر صرفه  – ١٦ 

  ً                                 با   تمامی گاز حاصله از منابع نفتی  و صالح در بهره برداری  ازمنابع ما تقري
بال استفاده مانده و  بدون اينکه با بت گازها  ديناری  حق االمتياژ و يا ماليات 

گازهای حاصله را به وسيله مشعل هايی سوزانده و بالاستفاده از بين .  بپردازد
                                                       ً          می برد و حال آنکه شرکت برای مصارف خود و  ايجاد نيرو فعال  ساالنه در 

  . ميليون تن مواد نفتی  مصرف می ناميد ٢ود حد
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برخالف  ترتيبی که با تبعه ايران رفتار می شود شرکت نفت در امالک  – ١٧
نفت حوزه  امتيازی  خود می تواند بدون پرداخت هيچ گونه حق از معادن سطح 
االرضی و تحت االرضی و بيشه ها و جنگلها  برای عمليات خود  بهره برداری 

  .نمايد 
مطابق جديدترين طريقه ( در تعهدات کمپانی نسبت به تأمين بهداشت کلمه  – ١٨

قيد شده است و همين قيد بهانه به شرکت داده است ) حفظ الصحه معموله  ايران
که تا هم اکنون نيز بيش از هشتاد  درصد  کارگران را از منزل مناسب  و آب  

ه و يا شرائط  تحصيل  آن را از آشاميدنی  و وسائل  بهداشتی  محروم  نگاهداشت
  .نظر  به کمی  وسايل  و ساختمان بسيار  دشوار  کند 

قيمت فروش مواد نفتی در ايران که منابع سرشار  آن  اجازه توليد مواد   -  ١٩
نفتی  را به  قيمت بسيار  ارزانی می دهد، بر اساس قيمت خليج مکزيک وخليج 

يده است و با اين ترتيب از فروش مواد رومانی با تخفيف ده درصد تعيين گرد
نفتی در ايران شرکت سود سر شاری که شايد از دويست درصد نيز تجاوز می 
نمايد به دست آورده است وحال  آنکه درياداری و نيروی هوايی انگلستان طبق 
قرار دادهای سری با سوء استفاده از دارا بودن بيش از نصف سهام مواد نفتی 

جانی و يا حداکثر در حدود قيمت تمام  شده  به دست آورده  و مصرفی خود را م
  .از اين  راه  نيز زيان هنگفتی به حق  ايران وارد  آورده است 

با وجود اينکه به شرکت صاحب امتياز رااز دولت ايران حتی درصورت  – ٢٠
انحراف شرکت ازمقررات قرارداد و عدم رعايت مقررات  و تعهدات مندرجه 

  .ب  می نمايد در آن سل
برحسب ظاهر عيب  ١٩٣٣با آنکه ماده حکميت مندرجه درقرار داد   - ٢١ 

ماده حکميت امتياز نامه  دارسی را از بين می برد، آرزوی  ديرينه  شرکت را 
که اجرای  حکميت به  وسيله حکم واحدی است که بيشتر تحت تأثير دولت 

رئيس يا نايب رئيس ديوان داوری  مقتدر انگلستان باشد بر آورده می نمايد و به 
دايمی بين المللی حق داده می شود آن حکم واحد را که حکمش نيز قطعی است 
انتخاب کند و  همچنين محل حکميت را که تهران بوده است  به محل ديگری  
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  .که بسته به نظر حکم ثالث  يا حکم  واحد باشد  منتقل  می نمايد
هرچند سال  يک بار درصدد آمده است  طبق عادت ديرينه شرکت که  - ٢٢

هم  ١٩٣٣کليه دعاوی  را فيصله دهد وتصفيه حساب دريافت کند در قرار داد 
برای دومين  بار اين عمل انجام می شود و شرکت نفت با پرداخت مبلغ ناچيز 

  .                                            ً                      يک ميليون ليره  استرلينگ نسبت به گذشته مفاصا  حساب  دريافت می نمايد
گنجانيده  ١٩٣٣ه که به ضرر ايران ضمن قرار داد سال مهمترين نکت – ٢٣

  :سال  می باشد زيرا ٣٢شده است همانا تمديد مدت امتيازدارسی  برای مدت  
ً   کليه مايملک شرکت درايران مجانا  و ١٩٦١طبق قرارداد دارسی درسال                               

تا   ١٩٦١بالعوض  به دولت ايران واگذار می شدودراين صورت  از سال  
منقضی می شده است نه تنها مايملک شرکت از  ١٩٣٣ارداد که قر١٩٩٣سال 

که بر اساس  ( آن ايران می گرديد بلکه بهره برداری ازتمام منابع ايران 
وضعيت فعلی حداقل  ساليانه  دويست ميليون ليره ارز دراختيار دولت ايران می 

عوايد  ١٩٣٣متعلق به دولت ايران می شده وحال  آنکه  طبق  قرار داد ) گذارد
ميليون  ليره   ١٥ايران درهمان سال  بابت حق االمتيازوماليات  وسودساليانه از 

ميليون  ليره ديگرهم برای  مخارج متفرقه  ٢٠تجاوز ننموده و ساليانه بيش از
  .شرکت  عايدات ايران  نمی گردد

عالوه بر تمام اين مراتب درصورت تخلف شرکت مراجعه به حکميت و   - ٢٤
کوميت شرکت به پرداخت غرامت قابل مالحظه وخودداری شرکت به فرض مح

از پرداخت آن هيچ گونه ضمانت اجرايی برای تأمين حقوق ايران جز  فسخ  
  .شدن  قرارداد  که ناچار دراين شرايط به نفع شرکت هست وجود ندارد

 نتيجه آنکه محاسبه نشان می دهد که در اثر کم  قلمداد  نمودن  منافع شرکت  ما 
درمنظور نمودن تمام سهم منافع آن شرکت ازشرکتهای  تابعه و متحدوفروش  
نفت به قيمت  ارزان به دولت انگليس وشرکتهای نفت ديگر وباالخره تفسيرهای 

مواد مختلفه قرارداد زيان هنگفتی  عايد دولت ايران شده و  درصورتی که طبق  
                    ً    عوايد دولت ايران اقال  دو  عدل  و انصاف و تفسير واقعی قرارداد عمل شده بود

ً                                               برابر آنچه که حقيقتا  به دست ما رسيده است می شد وبه عالوه  امروز  که                      
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صنعت نفت ملی شده است  به جای بيش از چهارهزار نفر کارمند و کارشناس 
خارجی، کشور ايران حداکثر به چندصد نفرکارشناس خارجی برای ادامه بهره 

عی که اهميت آن به هيچ وجه  قابل  تقويم  نمی موضو. برداری نيازمند می شود
  .باشد

  
  ١٩٣٣ قرارداد ناروای وتفسيرهای مقررات زا انحراف

  
با وجود اينکه حوزه امتيازی شرکت سابق فقط شامل  قسمت های  خشکی    -  ١ 

ايران بوده است ، شرکت سعی کرده آبهای ساحلی ايران را جزو حوزه امتيازی  
  .خود وارد  نمايد ميل  مربعی  ١٠٠٠٠٠

طبق ( در محاسبه حق االمتياز و ماليات که بر اسا س قيمت طالی  آزاد  – ٢
تضمين  شده بوده است، حق دولت بر اساس قيمت رسمی که تا )  روح قرار داد 

  .در صد از قيمت حقيقی کمتر بوده  محاسبه گرديده است ٥٠
تعلق گرفته است  ولی در صدسود به دولت ايران  ٢٠با آنکه در ظاهر   - ٣

شرکت سابق می تواند  تنها  قسمتی ازسهم ايران را به ميل خود پرداخت کند و 
نسبت به باقی مانده فقط متعهد است که درانتهای قرار داد که قيمت ليره به 
مراتب تنزل يافته است طلب ما را پرداخت ننمايد ومعذالک باز قيود  ديگری 

شرکت  به دولت  ايران  را نيز  نقصان فاحشی  شده است که ميزان عادی بدهی
  .خواهد داد

درصد سهم  منافع شرکت سابق  نفت در کليه  ٢٠در واقع امر دولت ايران  – ٤
شرکتهای تابعه  و متحده شريک می باشد  ولی چون آن شرکتها فقط  قسمتی  از 

ايران  حق السهم منافع شرکت مادر را به  آن شرکت  پرداخت می نمايند، دولت
                                          ً      سهميه خود از اين بابت را دريافت می کند مثال  شرکت %  ٢٠فقط  جزوی  از

بريتش  تانکر  که صد در صد  سرمايه آن متعلق  به شرکت نفت می باشد  و در 
در صد   ٦ليره  يعنی   ٢٤٠,  ٠٠٠ده ميليون ليره سود داشته فقط  ١٩٤٧سال  

و باتوجه به ماليات دريافتی سرمايه اسمی را به شرکت مادر پرداخت نموده 
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دولت انگلستان سهم دولت ايران از اين ده ميليون سود به جای  دو ميليون ليره  
  .هزار  ليره يعنی  يک صدم  ميزان واقعی بوده است ٣٠حد اکثر 

در صد سهم ايران از ذخاير برطبق  تفسير منحصر به ذخيره عمومی  ٣٠  - ٥
در صد از کل عوايد  شرکت  قبل از کسر   ٢٠می باشد وحال آنکه  حق  ايران 

  .ماليات های  دولت انگلستان  و تعيين و بر داشت کليه ذخيره بوده است
با تفسير غلط و ناروای قرار داد، شرکت سابق از کنترل و رسيدگی دولت   -  ٦

ايران به حسب های خود شرکت وشرکتهای تابعه ومتحده جلوگيری نموده است 
                     ً                                ينده دولت ايران صريحا  حق داشت اطالعاتی که صاحبان سهام وحال  آنکه  نما

  .در صد  منافع شريک  است ٢٠و به عالوه ايران در ) داشته باشند(دارند
با وجود حق صريح ايران در کنترل ميزان نفت صادر شده، با اعمال   - ٧

نفوذهايی که مهم ترين علت نارضايتی ملت ايران را تسکيل می دهد شرکت 
مانع شده است که کنترل الزم به عمل آيد و  چنانچه يک مجله آمريکايی     ً عمال  

  ٥٦ميليون تن قلمدادی، شرکت معادل  ٣٢به جای  ١٩٥٠نوشته است در سال 
  .ميليون  تن نفت استخراج کرده است

با استفاده  ازعنوان سری بودن  تمام اطالعات مهم علمی  و فنی که بايستی    - ٨
                                  ً                      ختيار دولت ايران  گذارده می شد اوال  شرکت  کليه مدارک الزم تمامی  آنها  درا

ً                          را در اختيار  دولت ايران قرار نداد و ثانيا  هرگونه اطالعی از مؤسسات و                                            
کارمندان و مستخدمين  را نيزکه به طور ناقص وغيرقابل  استفاده  برای دولت 

از نفوذی که  ايران فرستاده است عنوان محرمانه بدان داده و به اين ترتيب
نسبت  به متصديان مربوط داشته است مانع انتشارهرنوع اطالعاتی شده و به 
کلی ملت ايران را از جميع جريانات مربوط  به نفت  بی اطالع نگاهداشته 

  .است
برای ترتيب عملی نقصان تعداد کارمندان و کارشناسان خارجی و به کار   - ٩

مومی پيش بينی شده که شرکت نفت با گماردن ايرانيان  به جای آنها طرح ع
استفاده ناروای از آن به جای  آنکه تعداد  خارجيان را کم  کند  عده آنها را از 

  .اقزايش  داده است ١٩٤٨نفر در سال  ٤٢٠٠به  ١٩٣٣نفر  در سال  ١٨٠٠
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يران از داشتن عالوه برخسارت مالی که از اين راه به کشور وارد آمده است ا
کارشناسان فنی که دروضع فعلی  ارزش فوق العاده زياد  داشت  محروم گرديده 

  .است
اگر ماده مربوط به تقليل کارمندان به طور شايسته و طبق روح قرار داد عملی 

سال کمتر از چندصد نفر خارجی به جای بيش از  ٢٠شده بود، امروزه پس از 
  .شتچهار  هزار نفر فعلی  وجو د دا

با وجود اينکه  تأمين وسايل بهداشت،اراضی وابنيه و مساکن کارگران  – ١٠
ً                                        شرکت صريحا  به عهده شرکت بوده است، هم اکنون بيش از  درصد از  ٨٠          

کارگران شرکت به کلی فاقد منزل و مأوای قابل  سکونت هستند و منازل آنان 
  .حروم استکه به بيغوله های عهد حجر شبيه است ازکليه وسايل صحی  م

با دادن سهام مجانی به سهامداران سابق خود  شرکت در دو وهله سرمايه   - ١١
ميليون افزايش    ٢١ميليون ليره به  ٩حاصله از سهام عادی  خود را  از حدود 

قرار داد  را که به نفع ايران بوده و مشارکت  ١٨داده و با اين  ترتيب ماده 
               ً                     می کرده است عمال  با عدم انتشار  سهام  ايران در خريد سهام عادی را ممکن

  .بال اثر  و بدون نتيجه  گذارده است
با حق فروش مايملک غير منقول  خود به کمپانی های تابعه شرکت  – ١٢ 

                                                                       ً سابق می توانسته است اموال  غير منقوله خود را که در انتهای قرار داد و کال  
نگ دولت ايران بيرون و بالعوض متعلق به دولت ايران می شده است از چ

  .ببرد
نتيجه آنکه با وجود تعهد صريح شرکت به رعايت حسن نييت و صداقت و 
تفسير معقول مفاد قرار داد  چنانچه در موارد باال توضيح داده شده است شرکت 
به هيچ وجه به تعهدات خود عمل ننموده و قراردادی را نيز که سرا پا به نفع آن 

  .ت در بسياری از مواد به موقع اجرا نگذارده استشرکت تنظيم شده بوده اس
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  است بوده وباطل تحميلی قراردادی،١٩٣٣داقرارد
  

به داليل ذيل علی رغم ١٩٣٣چنانچه بردنيا واضح و روشن است قرارداد
تمايالت ملت ايران وحتی علی رغم رضايت اکثريت قريب به اتفاق مقامات 

  .يل شده استمملکتی وقت به ملت و دولت ايران تحم
که فاتح بين  ١٩٣٣فرستادن کشتيهای جنگی دولت انگليس آن هم  درسال  - ١

المللی اول به نهايت اقتدارخودرسيده، دولت آمريکا  گرفتار  وضع اقتصادی 
آشفته خود بوده و روسيه شوروی هم سرگرم اقدامات داخلی خود بوده است 

يس بوده و  وظيفه داربوده وبه عالوه دولت ايران هم دست نشانده دولت انگل
  .است که هم خود بترسد و هم مردم را ازکشتی های جنگی بترساند

اقرار آقای تقی زاده وزير دارائی  وقت و رئيس  فعلی مجلس سنا ايران در  – ٢
ما چند نفرمسلوب االختيار به آن راضی نبوديم و بی اندازه و «مجلس پانزدهم 

                      ً      ً           يد عرض کنم که بنده اصال  وابدا  دراين کار با» ...فوق هر تصوری  ملول شديم
هيچ گونه دخالتی نداشتم جزآنکه امضای من پای  آن ورقه است و آن امضا چه 
مال من بود وچه من امتناع می کردم ومال کس ديگری بود هيچ نوع تغييری را 

ً     من شخصا  هيچ ...در آنچه واقع شده وبه هرحال واقع می شده موجب نمی شد        
  »...ه تمديد  مدت نبودم ديگران هم  نبودندوقت راضی ب

اظهارات اعليحضرت فقيد در موقعی که تمديد قرارداد دارسی خواسته شده  - ٣
عجب  « :و نمايندگان شرکت تهديد به ترک ايران و قطع مذاکرات کرده بودند

اين کار که به هيچ وجه شدنی نيست می خواهند که ما که  سی سال  بر 
سال ديگر مورد لعن مردم و  آيندگان  ٥٠ن کار لعنت کرده ايم گذشتگان برای اي

  ».بشويم
به فرض  اينکه تمام عوامل و داليل خارجی مذکور در فوق و بسياری داليل  - ٤

و محدوديت هايی که دولت  ١٩٣٣ديگر وجود نمی داشت مطالعه متن قرار داد 
ی را که به آن ايران در مقابل يک شرکت خارجی برای خود قائل شد مزيت هاي
به ملت   ١٩٣٣شرکت داده است کافی  برای  اثبات اين نکته است که قرارداد 
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  :ايران تحميل شده است زيرا
با اطالع قبلی دوساله به شرکت سابق نفت حق می دهد ١٩٣٣قرار داد  –الف  

که قرار داد را هر موقع که بخواهد فسخ کند و دولت ايران بر خالف  متعهد می 
حتی درصورت عدم اجرای صريح مواد قرار داد منعقده حق فسخ قرار شود که 

نتواند قرار ... داد را نداشته و به موجب هيچ قانون عمومی  و يا خصوصی و
داد منعقده را تغيير دهد وحال آنکه هيچ مجلسی  نمی تواند ادوار تقينيه بعد را از 

  .اعمال حق  حاکميت محروم نمايد
به بعد کليه   ١٩٦١داد دارسی تمديد نشده بود ازسال  درصورتی که قرار  -ب 

ارز حاصله از فروش  نفت عايد دولت ايران می شد درصورتی که قرار داد 
، ارز  دولت ايران فقط  به مبلغ حق االمتياز  و ليره هايی که شرکت  ٩٣٣

  .برای تأمين احتياجات خود در ايران مجبور بود خرج نمايد محدود شده است
کليه عايدات دولت ايران از هر قبيل   ١٩٥٠ ً                       ا  در يک سال شبيه به سال توضيح

ميليون ليره نمی رسيده وحال آنکه اگر  امتيازتمديد نمی شد تمام عايدی ٤٠به 
  .ميليون ليره هم بالغ است نصيب  دولت ايران ی گرديد ٢٠٠فروش نفت که بر

ت امتياز خاتمه می به بعد  که مد ١٩٦١اگر تمديدی دربين نبود از سال  –ج 
يافت برطبق  امتيازتمام آالت و ادوات توليد نفت به ايران تعلق می گرفته و 
ملت ايران  مالک صد در صد عايدات می گرديددر صورتی که تمديد امتياز 
سبب شده است که ملت ايران از عايدات حداکثر فقط تا صدی  بيست استفاده 

  .نفت بروددر صد بقيه به جيب  شرکت  ٨٠نمايد و 
عالوه بر دو عيب  زننده مذکور در فوق حق االمتياز   ١٩٣٣در قرار داد  –د 

و ماليات و بيست درصد سهم ايران در شرکت نوعی تعيين شده بود که پس از  
سال  نتيجه اين شد که عايدات دولت ايران نصف مبلغی  شد که در ١٨انقضای 

  ) ٦( ».علق  می گرفتصورت وجود قرار داد دارسی به دولت ايران ت
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   مآخد و توضيحات
  

، مؤسسه ) جلد اول(»مصدق، سالهای  مبارزه و مقاومت« غالمرضا نجاتی  - ١
    ٣٣٣ – ٣٣٤صص  – ١٣٧٨/ چاپ دوم –سخدمات فرهنگی رسا 

 
  : پی نوشت

مؤسسه  –جلد اول ٠» سالهای مبارزه  و مقاومت« سرهنگ غالمرضانجاتی - ١
. و نگاهی کنيد به مارک  ٣٣٣ص  - ١٣٧٨/ دوم خدمات فرهنگی رسا، چاپ

ترجمه  عالمرضا مجاتی، ) ١٩٥٣اوت  ١٩کودتای « گازيوروسکی، . ج
    ٥٤و  ٢٧، صفحۀ ١٣٦٨شرکت  سهامی انشتار ، 

  ٣١٠الول ساتن ، نفت ايران، صفحه   - ٢
چند روز  بعد از خادثه تير، سرلشکر  زادهدی استعفا  ( ٣١١همانجا، صفحه - ٣

کتر مصدق سرلشکر بقايی رئيس شهربانی را به علت  دستور تيراندازی کرد، د
  )خود سرانه به مردم ، بازداشت و به داد گاه  فرستاد ولی دادگاه او را تبرئه کرد

عبدالقديرآزادوعماد تربتی درمذاکرات مجلس   شورای   بيانات جمال امامی، –٤
   ١٣٣٠تير     ٢٧ملی ، 

روابط سياسی ايران وآمريکادر دوره نخست بررسی « علی سليمانی  - ٢
ـ  ٤٨فصلنامۀ تاريخ روابط خارجی سال دوازدهم، شماره» وزيري دمحم مصدق

    ١١٢-١١٣، صص ١٣٩٠پاييز
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  چهارم فصل  

 
 دکتر کرد اعتراض دارسی قرارداد تمديد برضد ايران  ملت حقوق از که کسی اولين

  بود مصدق
  

( ١٣١٢قرارداد دارسیتمديد  ايران برضداولين کسی که ازحقوق ملت 
نطق مشروحی ١٣٢٣اعتراض کرد دکترمصدق بود که، درهفتم آبانماه )١٩٣٣

در مجلس چهاردهم در پاسخ کافتارادزه معاون وزارت خارجه شوروی  ايراد 
ر اين دوره از مجلس دکتر دمحم مصدق که به عنوان نماينده اول کرده بود د

ها  زنه منفی و رد هر گونه اعطای امتياز به خارجیانتخاب شده بود، طرح موا
  .را تهيه و آن را به تصويب نمايندگان مجلس رساند

  :شده به اين شرح است طرح تصويب    
  !!مجلس شورای ملی 

از نظر حفظ مصالح مملکت امضاء کنندگان طرح قانونی ذيل را تقديم و      
  .تصويب آنرا با دو فوريت درخواست می نمائيم

ها و  هيچ نخست وزير و وزير و از اشخاصی که کفالت از مقام آن -ماده اول     
توانند راجع به امتياز نفت با هيچيک از نمايندگان رسمی  يا معاونت می کنند نمی

ل مجاور وغيرمجاور و يا نمايندگان شرکت های نفت و هر کس  َ                                                       وغير رسمی د و  ُ           
بکند و يا اينکه قراردادی امضاء  ها مذاکراتی که اثر قانونی دارد غيراز اين

  .نمايد
توانند برای فروش نفت و طرزی که  نخست وزير و وزيران می –ماده دوم      

کند مذاکره نمايند و از  دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره می
  .جريان مذاکرات بايد مجلس شورای ملی را مستحضر نمايند

مواد فوق به حبس مجرد ازسه تاهشت سال و انفصال متخلفين از  -ماده سوم     
  . دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد
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تعقيب متخلفين از طرف دادستان و ديوان کشور محتاج به اين  -ماده چهارم     
ها را تعقيب نموده باشد و اجازه دهد دادستان  نيست که مجلس شورای ملی آن

از اين قوانين را بر طبق قانون محاکمه مزبور وظيفه دار است که متخلفين 
 )١( .تعقيب نمايد ١٣٠٧تير ماه  ٢٠و  ١٦وزراء مصوب 

 
:   مصدق  در باره وضعيت وزرا و نمايندگان در زمان ديکتاتور رضاخان گفت

وقتی که مرحوم مستوفی الممالک می خواست رئيس الوزراء بشود به منزل من 
را قبول کنم ننمودم ايشان وارد کار  آمد و هر قدر اصرار کرد وزارت خارجه

شدند و پس از مدتی که اخالقشان با ديکتاتور نگرفت از کار کناره گيری کردند 
چون که نظر شاه فقيد اين نبود که با مستوفی الممالک و امثال او همکاری 
کنند بلکه مقصودشان اين بود که به جامعه بفهمانند من آن کسی هستم که 

مرحوم مستوفی الممالک . و امثال او به من تعظيم می کنندمستوفی الممالک 
قبول کار نمود و طولی نکشيد که استعفا کرد و من که در سعدآباد باغ خانم 
همدم السلطنه خواهرشان رفتم می دانيد چه گفت ، فرمود به حاج مخبرالسطنه 

که تا  گفتم من تاچانه ام به گل فرو رفت شما مواظب باشيد)رئيس الوزراء بعد(
از اين عرايض و اطاله کالم مقصود اين آنهائی که  .فرق تان در لجن فرو نرود

سنشان وفا نمی کند بدانند که در دوره ديکتاتوری وزراء نمايندگان مجلس نه 
تنها از شخص شاه بلکه از رئيس شهربانی هم مالحظه داشتند و آنچه شهربانی 

وب به خاطر دارم که در دوره خ. دستور می داد بدون تخلف اجرا می کردند
پنجم و ششم تقنينيه هر وقت که دولت اليحه ای پيشنهاد می کرد و نمايندگان نمی 
خواستند به آن رأی بدهند موقع طرح آن سر تيپ دمحم خان درگاهی رئيس نظميه 
در مجلس حاضر و حضور او سبب می شد که نمايندگان بدون شور و بحث 

و همچنين شرفيابی نمايندگان در روزهای دوشنبه به  زياد اليحه را تصويب کنند
پيشگاه شاهنشاه از اين جهت مقرر شده بود که در آن روزها شاهنشاه فقط اشاره 

و وکال   با اين حال وزراء.ای بکند و آنها در مجلس البحه دولت را تصويب کنند
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بور نبودند نمی توانند به عنوان نبودن آزادی خود را تبرئه کنند چونکه آنها مج
کار قبول کنند تا اينکه نسبت به مملکت خيانت کنند االمتناع باالختيار ال ينافی 

و تمديد مدت وقتی که دولت امتياز دارسی را الغاء  ١٩٣٣قرارداد  .االختيار 
روزی .  نمود شهر تهران برای موفقيتی که نصيب دولت شده بود چراغانی کرد

د و فرمود چقدر تقی زاده مرتب خبط و خطا مرحوم مشيرالدوله به ديدن من آم
الغای امتياز بدون زمينه صالح نبود اگر شرکت نفت به مراجع بين .  شده است

المللی مراجعه کندچون قضات بين المللی بيشترجنبه سياسی دارندتا جنبه قضائی 
دولت انگليس از . ، ممکن است در آنها اعمال نفوذ کنند و دولت محکوم شود

حمايت نمود و به ايران مهلت داد اگر تا يک هفته مراسله ای که به کمپانی 
داوری بين المللی الهه «کمپانی نوشته بود مسترد نکند موضوع را در ديوان 

اساسنامه صالحيت ديوان مزبور  ٣٦و نظر به اين که بر طبق ماده »مطرح کند
اجعه نکرده در مسائلی است که طرفين به آن رجوع کنند و دولت ايران که مر

اساسنامه ١٥لذا به استناد ماده .  بود،  ديوان مزبور نمی توانست دخالت کند
جامعه ملل که هر وقت اختالفی بين اعضاء جامعه روی دهد و اختالف بحدی 

دولت انگليس به . برسد که به قطع روابط منجر شود، شورا بايد دخالت کند 
رئيس شورای جامعه  ١٩٣٢دسامبر ١٨شورای جامعه ملل مراجعه کرد و در

ملل تلگرافی به دولتين نمود و آنها را به احتراز از هر عملی که موجب تشديد 
با اين کار به قطع روابط نرسيده بود، دولت ايران هم . اختالف شود دعوت کرد

دعوت شورای جامعه ملل را قبول نمود ومرحوم داور وزير عدليه و آقای 
طرف ايران و آقای سرسايمن وزير خارجه  حسين عالء رئيس بانک ملی از 

شورای جامعه پس از اصغای .  انگليس از طرف آن دولت معرفی شدند
دولتين مذاکرات را به وقت ديگر محول نمود تا آقای بنش اظهارات نمايندگان 

وزير خارجه وقت و رئيس جمهوری چکسلواکی که می خواهم عرض کنم دالل 
آقای  .کند و گزارش خود را به شورا تقديم نمايد معامله بود، مطالعات کافی تر

بنش هم صالح اين طور دانست که طرفين با مواد ذيل موافقت کنند وپس از 
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  :موافقت به تصويب شورا برسد 
در شورا مسکوت  ١٩٣٣طرفين موافقت نمودند که موضوع را تا جلسه مه  - ١

  .بگذارند و در صورت لزوم در تمديد موافقت نمايند
                                  ً                                 طرفين موافقت نمودند که کمپانی فورا  با دولت ايران داخل مذاکره شود و  - ٢

  .اين موافقت خللی بادله و براهين آنها نمی رساند 
                                                      ً        ً       طرفين موافقت نمودند که بادله و براهينی که به شورا کتبا  و شفاها  اظهار   - ٣

نتيجه ماند،  نموده اند خللی نمی رسد و چنانچه مذاکرات راجع به امتياز جديد بال
مطلب دوباره در شورا طرح شود و هر يک از طرفين آزاد است که از نظريات 

  .خود دفاع کند
به رئيس شورای  ١٩٣٢دسامبر  ١٩يقين است بر طبق قولهائی که در  -  ٤

جامعه داده شده تا مدتی که مذاکرات در جريان است و نيز تا خاتمه عمل کارها 
در جريان خواهد بود  ١٩٣٢دسامبر  ٢٧ل قبل از و عمليات کمپانی در ايران مث

و بين طرفين محرز شد که نه تنها راجع به امور گذشته بلکه نسبت به امتياز 
  .جديد هم بايد مذاکرات الزمه به عمل آيد

راجع  ١٧٣مؤلف کتاب سياست موازنه منفی آقای حسين کی استوان در صفحه  
ايران و کمپانی هر دو خوشوقت و  دولت«به اين دادخواهی اين طور می نويسد 

 ٣٢کمپانی خوشوقت بود که می تواند . غالب از شورای جامعه ملل خارج شدند
سال ديگر مدت امتياز را تمديد کند،  دولت ايران هم خوشوقت بود که به طرف 

امتياز دارسی تمديد شد و پس از » .فايق شده و امتياز را الغاءنموده است
يگری بين من و مرحوم مشيرالدوله روی داد که در اين تصويب مجلس مالقات د

تصور نمی شد آقای تقی زاده تا اين درجه به افکار ما که سالها «: مالقات فرمود
بنده عرض می کنم که تقی زاده و امثال او » .همکاری کرده ايم بی احترامی کند

ت کنند می توانستند در مقابل شاهنشاه مقتدری مثل اعليحضرت رضاشاه مقاوم
ولی می خواهم فقط اين را عرض کنم که تقی زاده و امثال او اگر دارای اصل 
ثابتی بودند بايد از قبول کار آن هم کار مؤثری مثل وزارت دارائی که در آن 
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و اما راجع به خسارتی که  وقت می بايست قرارداد نفت بگذرد خودداری کنند
طبق فقره پنجم از ماده واحده  به ملت ايران رسيده است بر ١٩٣٣از قرارداد 

مجلس شورای ملی که بدين قرار تصويب شده  ١٣٢٦مهرماه  ٢٩مصوب جلسه 
  . بود

دکتر  مصدق در مجلس  شانزدهم شورای ملی در انتقاد  و اعتراض به قرار داد 
دوره  ١٦بدو مشروطيت تاكنون « :در زمان رضا شاه  گفت   ١٣١٢دارسی   

ي مجلس اول نمايندگان حقيقي ملت بودند ولي پس از آن تفنينيه افتتاح شده و كال
هر قدر بيشتر از عمر مشروطه گذشته دخالت دولت در انتخابات بشرحي كه 

است در دوره دوم و سوم دولت روسيه تزاري در بعرض ميرسد بيشتر شده 
انتخابات شمال و دولت انگليس در انتخابات جنوب اعمال نظر نموده اند با اين 

ده زيادي از نمايندگان من جمله وكالي تهران نماينده حقيقي ملت بوده حال ع
اند و دخالت دولتهاي انگليس و روسيه تزاري در انتخاب پاره أي از نمايندگان 
مانع اين نشد كه وقتيكه روسها بدولت ايران اولتيماتوم دادند حتي نمايندگاني 

ده بودند، بوجدان بيدار و كه با سعي و مساعدت خود آنها بمقام نمايندگي رسي
شرافت ملي خود تكيه نموده و با وكالي ديگر مجلس دويم در رد باتفاق آراء 
اولتيماتوم روسيه تزاري هم داستان شوند و آن افتخار بزرگ را نصيب مجلس 

بمحض اينكه جنك بين الملل اول خاتمه يافت و يا رقابت دولت . دوم نمايند
را منعقد  ١٩١٩اوت  ٩دولت انگليس قرارداد روسيه در ايران از بين رفت 

در انتخابات . نمود و براي اينكه تصويب آن درمجلس چهارم دچار اشكال نشود
آن دوره غير از انتخابات تهران كه قبل از انعقاد قرارداد خاتمه يافته بود،  

باز نمايندگان تهران وارد مجلس شدند ولي از  ٦و  ٥اعمال نظر كرد در دوره 
از اين مقدمه .  هفتم ببعد هيچ وكيلي بدون اجازه دولت بمجلس نرفت دوره

در مجلس تصويب شده كه  ١٩٣٣ميخواهم اين نتيجه را بگيرم كه قرارداد 
وكال نماينده حقيقي ملت نبوده و به عالوه نظر بوجود رژيم ديكتاتوري هيئت 

س راجع حاكمه مجريان دستوري بيش نبوده اند و چنانچه مجله مذاكرات مجل
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را كه مربوط جواب آقاي تقي زاده به آقاي  ١٣٢٧بجلسه هفتم بهمن ماه 
عباس اسكندري است قرائت كنند، بخوبي معلوم ميشود كه وزير و وكيل همگي 

براي اينكه قسمت اصلي اظهارات .  مسلوب االختيار و مطيع يك مركز بوده اند
ود زور و فشار كه دليل آقاي تقي زاده داير بمسلوب االختياربودن آنها و وج

براي آقايان نمايندگان واضح و روشن . است ١٩٣٣كافي بر بطالن قرارداد 
شود نكات اصلي نطق شنبه هفتم بهمن ماه ايشان را كه درمجلس پانزدهم ايراد 

روز آخر كار بنا گهاني « … شده است استخراج و در اينجا عينا نقل ميكنم 
ما چند نفر مسلوب … و اصرار ورزيدند  صحبت تمديد مدت را بميان آوردند

ليكن .. االختيار به آن راضي نبوديم و بي اندازه و فوق هر تصوري ملول شديم 
ولي بايد عرض كنم كه مقصود از اينكه گفتم چاره نبود … هيچ چاره أي نبود 

تنها بيم اشخاص نسبت بخودشان نبود بلكه انديشه آنهانسبت بمملكت و عواقب 
من هيچوقت راضي بتمديد مدت نبودم و ديگران هم . كيفيت نيز بود  نزاع به ان

نبودند و اگر در اينكار قصوري يا اشتباهي بوده تقصير آلت فعل نبوده بلكه 
نقصير فاعل بوده كه بدبختانه اشتباهي كرد ونتوانست بر گردد او خود هم 

روبروي راضي بتمديد مدت نبود و در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات 
عجب اينكار كه به هيچوجه شدني نيست مي « آنها بتحاشي و وحشت گفت 

سال بر گذشتگان براي اينكار لعنت كرده ايم پنجاه سال  ٣٠خواهيد كه ما كه 
  ».ديگر مورد لعن مردم و آيندگان بشويم ولي عاقبت در مقابل اصرار نسليم شد

ز محيط وحشت و فشار آن پس از نقل نطق آقاي تقي زاده اينك باز شمع أي ا 
دولت انگليس تنها باين قناعت ننمود كه در انتخابات : ايام را شرح مي دهم 

نمايندگان دخالت كند بلكه مقامات رسمي مملكت را نيز دست نشانده خود كرد و 
عالوه بر دخالتهاي غير قانوني در امور داخلي يك كشور مستقل در سال 

ادن كشتي هاي جنگي خود به آبهاي خليج موقع تمديد امتياز با فرست١٩٣٣
ولي خوشبختايه بايد اذعان نمود كه در . فارس از وسيله تهديد نيز استفاده كرد 

بسياري از موارد كه فقط يك مورد آن را درباال ذكر نمودم هر وقت منافع ملت 
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ايران در مقابل خارجيان مطرح بوده نمايندگان مجلس شرافت و آبروي ملي 
هر چيز مقدم داشته و سعي نموده اند ولو با مقاومت منفي حقوق ملت  خود را بر

را مصون و محفوظ نگان دارند و با اين عمل همان وظيفه أي را كه از وكالي 
مهر  ٢٩از تصويب قانون . ملت بايستي انتظار داشت بنحو احسن انجام دهند 

حقوق ملت ايران متجاوز از سه سال ميگذرد و دولت ها نتوانسته اند  ١٣٢٦ماه 
بر فرض اينكه باز دولت مأمور شود كه استيفاي . را از شركت نفت استيفا كنند

در ماههاي آخر دوره كه نمايندگان گرفتار انتخابات حقوق ملت را بكند 
ميشوند، دولت همين اليحه را با چند مليون ليره اضافه بتصور اينكه نمايند گان 

هند و اليحه را تصويب خواهند نمود، و كالت را به حقوق ملت ترجيح ميد
اميدوارم كه سير قهقرائي ملت ايران را تابدان پايه . بمجلس پيشنهاد ميكند 

زبون و نحيف نكرده باشد كه نمايندگان منافع ملت را از نظر دور كنند و 
وظايفي كه خود بايد انجام دهند بعهده دولتهاي دست نشانده و ناتوان محول 

تسليم در مقابل تمايالت خارجي را بدامان مجلسهاي ايران  نمايند ولكه ننك
بگذارند و لعنت و خشم ملت مظلوم ايران را براي خود و خانواده خود بطور 

  .» ابد خريداري كنند
برای اينکه  خوانندگان  ارجمند  بطور  کامل   در جريان   سخنان دکتر مصدق 

سی قرا بيگيرند ، در اينجا در دفاع از حقوق  ملت ايران برضد قرارداد دار
اولين بار در مجلس  چهاردهم شورای ملی  و  بعنوان  سند درسخنان ايشان را  

  . سپس در  مجلس شانزدهم  شورای ملی  می آورم 
نطق  دکتر   ١٣٢٩آذرماه  ١٩الزم به توضيح است در مجلس شانزدهم  در  

نفت قرائت  مصدق بعلت کسالت وبستری حسين مکی مخبر کميسيون مخصوص
نمود که در  آنزمان هنوزهمانند کاشانی ، بقائی  و حائری زاده  با  نهضت ملی 

  :ايران  همگامی و همکاری داشت 
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   ١سند شماره 

  
    داددارسی قرار امتياز تمديد و تجديد به نسبت  مصدق دکتر بيانات

 در مجلس چهاردهم شورای ملی 
 

  مه جديدنتيجه مذاکرات در تهران يا امتيازنا
    
مذاکرات در تهران بين دولت و رئيس کمپانی نفت شروع و در هفتم خرداد    

  . امتيازنامه جديد امضا شد) ١٩٣٣آوريل  ٢٩( ١٣١٢
دولت ايران نتيجه را به دبيرخانه جامعه ملل اطالع داد و شورا از تلگراف      

  .وزير خارجه ايران اتخاذ سند کرد
  :برای امتيازنامه جديد بايد دو دوره قائل شداز نظر منافع و مضار     
دوره اول که از تاريخ امضای آن شروع و تا انقضای مدت قرارداد دارسی     

  .خاتمه می يابد
در اين مدت دولت ناچار بود که خوب يا بد آن را اجرا کند چنانچه در اين     

کننده خدمتی به مدت شرايط امتياز نامه جديد به حال مملکت مفيدتر است امضاء 
  . سزا نموده است

ختم  ١٩٩٣در دوره دويم که ازانقضای مدت امتيازنامه دارسی شروع و در     
می شود دولت تعهدی نداشت که کمپانی حقی داشته باشد در اين صورت نبايد 
گفت که کمپانی به دولت چيزی داده بلکه از ضرری که به ملت رسانيده بايد 

  . جامعه را آگاه کرد
دوره . از نظر منافع و مضار برای امتيازنامه جديد بايد دو دوره قائل شد.....  «

اول که از تاريخ امضاء آن شروع و با انقضای مدت قرارداد دارسی خاتمه می 
در اينمدت دولت ناچار بود که خوب يا بد  آنرا اجراء کند، چنانچه در . يابد

امضا کننده خدمتی . فيد تراستاينمدت شرايط امتيازنامه جديد بحال مملکت م
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و دوره دوم که از انقضای مدت امتيازنامه دارسی شروع و . بسزا نموده است
در . ختم می شود دولت تعهدی نداشت که کمپانی حقی داشته باشد ١٩٩٣در

اينصورت نه بايد گفت که کمپانی بدولت چيزی داده بلکه از ضرری که بملت 
  .درسانيده بايد جامعه را آگاه کر

  
   ١٩۶١ مرداد ٢٨ – ١٩٣٣ آوريل ٢٩ اول دوره  

  
ماده است که مواد مهم آن مربوط است بحق االمتياز  ٢٦امتيازنامه جديد دارای 

  .و ماليات و عوارض دولتی و غيره که هر يک را جداگانه عرض می نمايم
حق االمتياز قرارداد دارسی سهميه دولت ايران را صدی شانزده ازمحل  – ١

درصورتيکه قرارداد . خالص شرکتهای اصلی و تابعه قرار داده بود  عايدات
آن نيز از اين قرار است و مبالغی که بر حسب  ١٠جديد آنرا تغيير داد و ماده 

اين قرارداد از طرف کمپانی بايد بدولت تأديه شود عالوه بر مبالغی که در 
  .موارد ديگر پيش بينی شده، بشرح ذيل تعيين می گردد

شروع می شود، مبلغ چهار  ١٩٣٣حق االمتياز ساليانه که از اول ژانويه  –الف 
شلينگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ايران بفروش برسد و يا 

  . از ايران صادر شود
ليره به صاحبان  ٦٧١٢٥٠در صد آنچه بر ٢٠پرداخت مبلغی معادل با  –ب 

  .ود توزيع می گردد والی آخرسهام عادی کمپانی نفت  انگليس و ايران محد
از هر تن . بر طبق اين ماده حق االمتياز دولت از دو محل پرداخته می شود

شلينگ و از  ٤نفتی که از مملکت خارج شود يا خود مملکت بمصرف برسد 
  .منافع خالص که بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود

پس از آن . ليره برای صاحبان سهام عادی موضوع ميکنند ٦٧١٢٥٠ –اول 
  -ج  –جزء . آنرابرای حق االمتياز بحساب دولت ايران ميگذارند ٢٠صدی 

مجموع : برای عايدات ساليانه دولت حداقلی قائل شده که ازاينقرار است ١٠ماده 
مبالغی که برای هرسال مسيحی بر حسب جزء های الف و ب ازطرف کمپانی 
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هزار ليره  کمتر باشد که بعقيده  ٧٥٠بدولت ايران تأديه می شود، نبايد هرگز از
عايدات  ١٦من اين حداقل  برای ما مفيد نيست و بايد دانست که دولت از صدی 

چون قبل از . شلينگ برای هر تن نفت ٤خالص بيشتر استفاده می نمود يا از 
قرار داد جديد، کمپانی حاضر بود برای هريک تن نفتی که بخارج حمل و يا در 

شلينگ بدهد بشرط اينکه برای حق االمتياز  ٥ی شود، داخل مملکت مصرف م
هزار ليره  ٧٥٠شلينگ از هر تن و تعيين ٤حداقل تعهد نکند بنابراين اخذ 

تا  ١٩٢٠بعنوان حداقل در صالح مملکت نبوده است و بطوريکه عرض شد، از 
هزار ليره بدولت رسيده که از حداقل  ٨٢٥بحد متوسط در هر سال  ١٩٣٠

ار ليره بيشتر است و با ترديدی هم که در اين حد متوسط  است، هز ٢٥کمپانی 
ساله را مأخذ قرار دهند و يا از حداقل  ١١بهتر اين بود که با حدمتوسط عايدات 

تعيين حداقل بيشتر از اين نظر است که دولت در محاسبات . صرف نظرکنند
خود برود و کمپانی تفتيش نکند و برای هرسال مبلغی سربسته بگيرد و پی کار 

هر وقت هم که اختالفی بين کمپانی و دولت روی داده است بدون اينکه در 
کما .                                                      ً           حساب وارد شوند و سر ازکارکمپانی در آورند، مبلغی مقطعا  پرداخته شد

يک ميليون ليره و از بابت حق ١٩٢٠ساله تا  ٥اينکه از بابت محاسبات 
اميتاز نامه  ٢٣ست و ماده نيز بهمين طريق عمل کرده ا ١٩٣٢و ١٨٣١االمتياز

از برای تصفيه کلی  تمام دعاوی گذشته دولت : جديد از اين قرار تنظيم شده
باستثنای آنچه مربوط به مالياتهای « ازهر قبيل تا تاريخ اجرای اين قرار داد 

  :کمپانی به شرح ذيل عمل ميکند» ايران است
ن ليره استرلينگ خواهد روز از تاريخ مذکور، مبلغ يک ميليو ٣٠بفاصله  -الف 

مبالغ الزم التأديه بدولت را بايد عمل کرد سنوات ) ب( پرداخت و بعالوه در بند 
، قرار داد نه مطابق اساس امتياز ١٠بر مبنای مذکوره در ماده  ١٩٣٢و  ١٩٣١

هزار ليره استرلينگ که برسم مساعده در ظرف سنه  ٢٠٠دارسی پس از وضع 
 ١٠شلينگ و  ٣ليره و   ٤٠٣هزار و  ١١٣داخته و بابت حق االمتياز پر ١٩٣٢

و » .پنس که به اختيار، دولت قبال وديعه گذارده شده تصفيه و تأديه خواهدکرد
فوق الذکر کمپانی از اساس امتيازنامه دارسی امتناع نموده » ب «اينکه در جزو
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 امتيازنامه جديد را قبول می کند  اقوی دليل است که اساس ١٠و اساس ماده 
  .امتياز نامه دارسی برای دولت نافع تر است

  
  ماليات و عوارض

  
موقعی که بدارسی امتياز داده شده ، در ايران غير از کمرگ و ماليات ارضی، 
ماليات ديگری نبود، امتياز نامه کمپانی را از گمرگ صادرات و واردات معاف 

  .نمود
ولت از عوايد آن د ٢که تصويب شد، برطبق ماده  ١٣٠٩فروردين ١٢قانون 

خالص کمپانی که در عمليات و يا محصوالت بدست آمده در ايران تحصيل می 
قرار  ١١کمپانی امتناع می کرد تا اينکه ماده . مطالبه نمود ٤کند ماليات صدی 

داد جديد هرگونه ماليات و عوارضی که کمپانی بايد بدهد بطريق  ذيل قطع 
  .نمود

ليات خود در ايران، از پرداخت هرگونه کمپانی برای مدت سی سال اول عم« 
                                 ً                                   مالياتی که دولت و ادارات محلی فعال  برقرار و يا در آتيه وضع شده، معاف 

  ».خواهد بود و درعوض مبالغ ذيل را بدولت تأديه خواهد نمود
نه پنس بابت  ١٩٣٤فوريه  ٢٨سال اول اين قرارداد بتاريخ  ١٥درمدت   –الف 

که بابت سنه گذشته مسيحی مشمول حق االمتياز ميليون تن نفتی  ٦هر تن از
پنس بابت هر تن نفتی اضافه بر  ٦می گردد و ١٠مذکور درجزء الف ازماده 

  .ميليون تن مذکور در فوق تأديه خواهد نمود ٦رقم 
کمپانی تامين می کند مبالغی را که بر طبق جزء های فوق الذکر تاديه می  –ب 

  .ليره استرلينگ کمتر نباشدهزار ٢٢٥نمايد هيچ وقت از مبلغ 
ما تأديه می نمايد » ج « کمپانی تضمين ميکند مبالغی را که بر جزوه  –د 

  ».هيچوقت از سيصد هزار ليره استرلينگ کمتر نباشد
بنا بر آنچه مذکور شد، برای مدت سی سال کمپانی حداقل برای هر نوع ماليات 

سال دوم قسمت آخر ماده  ٣٠ليره است و برای ٢٦٢٥٠٠تعهد نموده و آن مبلغ 
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  :اينطور می گويد ١١
راجع بميزان مبالغی که کمپانی در ازاء معافيت کامل  ١٩٦٣قبل از سنه « 

عمليات خود در ايران از پرداخت هرگونه مالياتی بنفع دولت و يا ادارات محلی 
می شود نبايد بپردازد، طرفين   ١٩٩٣سال  دوم که منتهی به سنه  ٣٠در مدت 

  ».نظر حاصل خواهند نمودتوافق 
                                    ً کمپانی از هر قانونی که وضع شود خصوصا   ١٩٦٣نتيجه اين است که تا سال 

قانون جديد ماليات بر در آمد معاف است و از آن ببعد هم کمپانی  ٨٠از صدی 
  .برای خود و اين مردم فکری خواهد نمود

وضع نموده امتيازنامه جديد مقرراتی  ١٩ماده : جلوگيری از گرانفروشی)  ٣(
  :که از اينقرار است

در اول هر سال، کمپانی معدل قيمت های فوب رومانی راجع به بنزين و نفت « 
خليج مکزيک راجع بهر يک از مواد ) فوب( و المپ و مازوت و معدل قيمتهای

نازلترين . آوريل معين خواهد کرد ٣٠ماه گذشته از تاريخ ١٢مزبورنسبت بمدت 
  » .و اساس بمنزله قيمت در تصفيه خانه تلقی می گرددمعدلهای مذکور اختيار 

کمپانی به قيمتهای فوق مخارج حقيقی حمل و نقل و ١٩بر طبق قسمت آخر ماده 
توزيع و فروش  وهمچنين ماليات و عوارض موضوعه محصوالت مزبور را 
اضافه ميکند وبدولت برای احتياجات خود ولی نه برای فروش بديگران با 

بايد دانست که . ميفروشد% ١٠ساير مصرف کنندگان با تخفيف و%  ٢٥تخفيف 
اول اموريکه دولت بسمت نماينده قوای . احتياجات دولت بر دو قسم است

   ً                                          مثال  مصرف نفت در بحريه و برای کارهائی که دولت . عمومی تصدی می کند
چنانچه .    ً                            مثال  راه آهن وچراغ برق و غيره ها. ازنظراقتصادی مباشرت می نمايد

نباشد، گذشت کمپانی بسيار کم است و %   ٢٥قسمت اخير مشمول به تخفيف 
سايرمصرف کنندگان هم با رقابت نفت شوروی مؤثر نيست %  ١٠تخفيف

وقتيکه نفت قفقازدرجنوب ايران از شمال ارزانترفروخته شود کمپانی نفت 
انی از ای کاش همان مالحظه ای که کمپ.چطور می تواند که قيمتها را باال ببرد؟

بنا به اظهارات . دولت انگليس ميکندازدولت ايران هم که نفت مال اوست ميکرد
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 ١٩٢٥جناب چرچيل وزيردرياداری انگليس صرفه جوئی بحريه انگليس تا 
بواسطه تحفيفی که کمپانی بآن دولت داده، هفت ميليون و پانصد هزار ليره بوده 

  .که بضرر ايران و شرکاء تمام شده است
امتيازنامه جديد برای تشکيل محکمه و جريان محاکم،  ٢٢ماده  -يتحکم) ٤(

آئين نامه مفصلی تنظيم نموده که نواقص قرارداد دارسی را رفع نموده است 
سال ديگر به  ٥٠راجع بصالحيت محکمه، روشن نيست و چون  ٢٦ولی ماده 

ا امضاء هر گاه آقای تقی زاده که امتيازنامه رتقاضای مدت امتياز مانده است، 
نموده اند و اطالعات و سوابق زيادی در امور نفتی دارند، نظريات خود را در 
تنظيم ماده مزبور اظهار کنند، ظن قوی آنست که به پاس حقوق ايشان، کمپانی 

  :از اين قرار است ٢٦و ماده . موافقت کند
اين امتيازنمی تواندخاتمه پيدا کند مگر ١٩٩٣دسامبر ٣١قبل ازتاريخ « 

آنرا ترک کند ويا اينکه محکمه حکميت  ٢٥ورتيکه کمپانی مطابق  ماده درص
بر اثر ارتکاب تخلفی ازطرف کمپانی نسبت باجرای مقررات اين قرارداد ابطال 

  :آن را اعالم بدارد و تخلف بمعنای مذکور در فوق، منحصر بموارد ذيل است
اخته شود تا يکماه هرگاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه بايد بدولت پرد)الف (  

  .بعد از تاريخ صدور  رأی تأديه نگردد
در . هر گاه تصميم بر انحالل اختياری يا اجباری کمپانی گرفته شود –) ب(

مورد تخلفاتی که نسبت به مقررات اين قرارداد ازهر يک از طرفين ناشی شود 
  » .ودمحکمه حکميت درجه مسئوليت ها، اثرات مترتبه بر آن را تعيين خواهد نم

  
   ١٩٩٣ – ١٩۶١ دوم دورۀ 

 
که قرارداد منقضی می شود، کليه اموال  ١٩٦١بر طبق امتيازنامه دارسی سال 

از  ٢٠درامتياز نامه جديد هم مقررات ماده . شرکت متعلق بدولت ايران است
  : اينقرار است

سال پس از اطالع قبلی  ٢در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله ) الف( – ١
داده می شود، کمپانی جز به شرکت  ٢٥راجع به ترک امتياز  مطابق ماده  که
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های تابع خود حق فروش يا انتقال يک يا چندين قسمت از اموال غير منقول خود 
  .را که درايران موجود است، نداردمگرآنکه اشياء مذکورازحيزانتفاع افتاده باشد

قطعه ای از اراضی را که درتمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز، هيچ » ب«
ً                                                       کمپانی مجانا  از دولت تحصيل کرده است، نمی تواند انتقال دهد و همچنين              
هيچيک از اموال منقول خود را نيز باستثناء آنچه غير مفيد و يا آنکه ديگر 

  .مورد احتياج عمليات کمپانی در ايران نيست نمی تواند خارج نمايد
ختم بواسطه انقضای عادی مدت يا بهرنحو در موقع ختم امتياز، خواه اين  – ٢

ديگری پيش آمد کرده باشد، تمام دارائی کمپانی در ايران بطور سالم و قابل 
  .استفاده بدون هيچ مخارج و قيدی متعلق بدولت ايران می گردد

جمله تمام دارائی، مشتمل است بر تمام اراضی و ابنيه و کارخانه ها و  – ٣
ای دريائی و راهها و لوله های حمل نفت و پل ها و ساختمانها و چاهها و سده

رشته  نقب های فاضل آب و وسايل توزيع آب و ماشينها و مؤسسات و تجهيزات 
مثال از قبيل اتومبيل و (از آن جمله آالت و ادوات از هر قبيل و تمام وسائط نقليه

يران برای تمام اجناس انبار شده و ساير اشيائی که کمپانی در ا) گاری آيروپالن
  ».اجرای اين امتياز از آن استفاده می نمايد

بايد دانست که اين ماده و نظير آن که در تمام امتيازنامه ها است از چه نظر  
همانطورکه ملک خرابی را مالک به ثمن بخس اجاره ميدهد که در . تنظيم شده

زم است مدت اجاره مستأجر با سرمايه خود قنات آنرا آباد کند و مساکنی که ال
در آن بسازد و رعيت بياورد و آنرا قابل کشت و زرع کند و در مدت اجاره از 
آن استفاده نمايد و در انقضاء آنرا به مالک، آباد تحويل دهد و از آن به بعد تمام 
عايدات ملک يعنی مال االجاره سابق و نفعی که مستاجر از آن می برد، متعلق 

همانطور . جای ديگر برای خود تهيه کار کند به مالک شده و مستاجر بايد برود
هم در امتيازاتی که دولتها ميدهند، صاحبان امتياز تمام حساب های خود را می 
کنند و دانسته و فهميده سرمايه خود را بکارمی برند و بجای اين که اگر سرمايه 

هم ٢٠درصد از آن استفاده نکنند، تا صدی  ٤را به يک بانکی بدهند و بيش از
کمپانی نفت انگليس به ايران بهره داد از آن استفاده مالکيت  ١٩٢٩که در سال 
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در آخر مدت هم برای نفع سرشاری که نموده اند، از امتياز دهنده تشکر می 
کنند و مورد امتياز را با تمام لوازم و اسباب کار باو تحويل ميدهند و برای خود 

  .فکر کاری ديگر می کنند
  

   جنوب نفت تيازام تمديد نتيجه  
 

عايدات ١٦دولت نه تنها بصدی  ١٩٦١اگرامتياز دارسی تمديد نشده بوددرسال 
  .حق داشت بلکه صدی  صد عايدات حق دولت بود

 ٧٥٠سال که تمديد شده هيچ وقت از ٣٢فرض کنيم که عايدات دولت در مدت 
کنيم  هزار ليره که کمپانی  برای او حداقل معين نموده بيشتر نشود و باز فرض

که شرايط امتيازنامه جديد با شرايط امتياز نامه دارسی از حيث منافع دولت 
هزار ليره حداقلی که در امتيازنامه جديد معين شده با  ٧٥٠يعنی. مساوی باشد

از عايدات  ٨٤بنابراين صدی . عايدات امتيازنامه دارسی برابری کند ١٦صدی 
 ٣٢رداد جديد، کمپانی آنرا حق دولت می شده وبر طبق قرا١٩٦١که در سال 

  .سال ديگر ميبرد
لایر می   ١٢٨/١٦/ ٠٠٠/٠٠٠لایر  ١٢٨ميليون ليره انگليسی از قرار  ١٢٦

شود و تاريخ عالم نشان نمی دهد که يکی از افراد مملکت به وطن خود در يک 
معامله، شانزده بليون و يکصد و بيست وهشت ميليون لایر ضرر زده باشد و 

  .زگار ديگر نزايد کسی را که به بيگانه چنين خدمتی کندشايد مادر رو
هزار ٢٠از تمديد مدت نه تنها دولت ايران مبلغ محيرالعقول محروم شد بلکه 

بالتکليف و معلوم نيست که  ١٩٦١سهمی که از سهام شرکت دارد بعد از سال 
 دولت فخيمه انگليس که قدرت خود را درتمديد مدت بکار برد حاضر شود که از

و از . از منافع شرکت را ببرند ٨٤ببعد باز صاحبان سهام صدی  ١٩٦١سال 
خرداد  از  ٤در  ١٣١٢متمم بودجه سال  ١٠همه مضحکتر اين است که ماده 

  :مجلس اينطور گذشته است
هزار ليره از محل ذخيره مملکتی به وزارت ماليه اعتبار داده  ٣٥مبلغ  –الف « 

به موضوع  تامين حقوق ايران در نفت   می شود تا مخارجی را که مربوط
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جنوب بعمل آمده است از قبيل اعزام هيئتی به ژنو برای مدافعه حقوق مذکور و 
استشاره از متخصصين وکليه مخارج ديگرازهرقبيل  پرداخته و بخرج منظور 

  .دارد
  

   بيگانگان به امتياز دادن  معايب 
  

  !!آقايان نمايندگان
ظر اقتصادی و سياسی مخالفم چون تفکيک مسائل من با دادن هرامتيازازن 

چه هر . سياسی از اقتصادی مشکل است و اين دو مرض با هم بستگی تام دارد
ً                        کجا که اقتصاد صدق می کند سياست هم غالبا  صادق است و از حقوقی که                                         
برای ساختن خط آهن و بندرو تلفن و تلگراف بی سيم و موسسه هواپيمايی که 

امه جديد به کمپايی داده، نه تنها در امور اقتصادی، بلکه در امتيازن ١٥ماده 
پس لزوم ندارد که ما بشرکتی که تابع . امور سياسی هم می توان استفاده نمود

يک دولت خارجی است يا بيک دولتی امتياز بدهيم تا اينکه در مملکت ما 
  .دهند احداث اين قبيل موسسات کنند و در خاک ايران دولتهای  ديگری تشکيل

  
  اينست من مخالفت دالئل  اقتصادی نظر از 

 
 

هر گاه بمحاسبه عوايد نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عوايد  – ١
عوايد مزبور به مصرف راه .             ً                         مزبور منحصرا  در راه سياسی خرج شده است

آهن که بتمام معنا استراتژيک و برای ما سر تا پا ضرر است رسيد که قبل از 
آن بارها نظريات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته  احداث

های مرا تاييد کرد و همچنين بمصرف خريد اسلحه و مهماتی که ايران به آن 
احتياج به آنقدر مهمات شويم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در 

  .از دست ما رفت؟ ١٣٢٠شهريور
لت ندهيم و گيرنده شرکت باشد چون دول بر فرضی که ما امتياز بدو – ٢
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           ً                                                            معظمه عموما  در شرکتهای تابعه خود سهميند و آنها را تحت نظر خود اداره می 
کنند، هر قدر هم که در امتيازنامه از عايدات شرکت برای خودمان سهم معين 

  .کنيم وقتی که دولت نتواند بحساب شرکت رسيدگی کند بر آب است
چيزی که بيش از همه امتياز دهنده را تشويق می کند آن در هر امتياز آن   – ٣

است که بعد از يک مدتی قائم مقام صاحب امتياز می شود و ما ديديم که در 
  )٢( .امتياز دارسی اين حق به چه نيرنگی از دست ما رفت

  
  

  ٢سند شماره 
  

که حسين مکی  در مجلس  ١٣١٢نطق دکتر مصدق  بر ضد قرار داد دارسی  
  شورای ملی قرائت نمود شانزدهم

  
مجلس شورای ملی ،آمده است که آقای ١٣٢٩آذرماه  ٢٦در گزارش جلسه  

دکتر مصدق بواسطه کسالتی که داشتند و اطباء قدغن کردند از بستر خارج شود 
  .لذا  نطق خودشان را حسين مکی ايراد نمود

  :مصدق مينويسد  
رقابت دولت روسيه در ايران  الملل اول خاتمه يافت و يا بمحض اينکه جنگ بين

را منعقد نمود و برای اينکه  ١٩١٩اوت  ٩از بين رفت دولت انگليس قرارداد 
تصويب آن در مجلس چهارم دچار اشکال نشود در انتخابات آن دوره غير از 
انتخابات تهران که قبل از انعقاد قرارداد خاتمه يافته بود اعمال نظر کرد در 

گان تهران وارد مجلس شدند ولی از دوره هفتم ببعد هيچ  باز نمايند ۶و  ۵دوره 
خواهم اين نتيجه را  وکيلی بدون اجازه دولت به مجلس نرفت از اين مقدمه می

در مجلس تصويب شده که وکال نماينده حقيقی ملت  ١٩٣٣بگيرم که قرارداد 
نبوده و به عالوه نظر بوجود رژيم ديکتاتوری هيئت حاکمه مجريان دستوری 

  اند و چنانچه مجله مذاکرات مجلس راجع به جلسه هفتم بهمن ماه  يش نبودهب
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زاده به آقای عباس اسکندری است قرائت  را که مربوط جواب آقای تقی ١٣٢٧
االختيار و مطيع  شود که وزير و وکيل همگی مسلوب کنند به خوبی معلوم می

زاده داير به  اينکه قسمت اصلی اظهارات آقای تقیاند برای  يک مرکز بوده
االختيار بودن آنها و وجود زور و فشار که دليل کافی بر بطالن قرارداد  مسلوب
است برای آقايان نمايندگان واضح و روشن شود نکات اصلی نطق شنبه  ١٩٣٣

است استخراج و در  هفتم بهمن ماه ايشان را که در مجلس پانزدهم ايراد شده
 کنم نجا عينا نقل میاي

روز آخر کار بنا گهانی صحبت تمديد مدت را بميان آوردند و اصرار «…… 
االختيار به آن راضی نبوديم و بی اندازه و فوق  ما چند نفر مسلوب. …ورزيدند 

ولی بايد عرض کنم که … ای نبود  ليکن هيچ چاره.. هر تصوری ملول شديم
ا بيم اشخاص نسبت بخودشان نبود بلکه مقصود از اينکه گفتم چاره نبود تنه

من هيچوقت . انديشه آنها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به آن کيفيت نيز بود
راضی به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر در اينکار قصوری يا 
اشتباهی بوده تقصير آلت فعل نبوده بلکه تقصير فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی 

انست برگردد او خود هم راضی به تمديد مدت نبود و در بدو اظهار کرد و نتو
 :اين مطلب از طرف حضرات روبروی آنها به تحاشی و وحشت گفت

سال بر  ٣٠خواهيد که ما که  عجب اينکار که بهيچوجه شدنی نيست می«
ايم پنجاه سال ديگر مورد لعن مردم و آيندگان  گذشتگان برای اينکار لعنت کرده

زاده  پس از نقل نطق آقای تقی» ولی عاقبت در مقابل اصرار تسليم شدبشويم 
دولت : دهم ای از محيط وحشت و فشار آن ايام را شرح می اينک باز شمه

انگليس تنها به اين قناعت ننمودکه درانتخابات نمايندگان دخالت کند بلکه مقامات 
های غيرقانونی  رسمی مملکت را نيز دست نشانده خود کرد و عالوه بر دخالت

موقع تمديد امتياز با فرستادن  ١٩٣٣در امور داخلی يک کشور مستقل در سال 
. های خليج فارس از وسيله تهديد نيز استفاده کرد های جنگی خود به آب کشتی

ولی خوشبختانه بايد اذعان نمود که در بسياری از موارد که فقط يک مورد آن 
ع ملت ايران در مقابل خارجيان مطرح بوده را در باال ذکر نمودم هر وقت مناف
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نمايندگان مجلس شرافت و آبروی ملی خود را بر هر چيز مقدم داشته و سعی 
دارند و با اين  اند ولو با مقاومت منفی حقوق ملت را مصون و محفوظ نگاه نموده

ايی را که از وکالی ملت بايستی انتظار داشت بنحو احسن  عمل همان وظيفه
متجاوز  ١٣٢۶مهر ماه  ٢٩از تصويب قانون ) اسالمی صحيح است(د انجام دهن

اند حقوق ملت ايران را از شرکت نفت  ها نتوانسته گذرد و دولت از سه سال می
استيفا کنند بر فرض اينکه باز دولت مأمور شود که استيفای حقوق ملت را بکند 

د دولت همين اليحه شون های آخر دوره که نمايندگان گرفتار انتخابات می در ماه
را با چند ميليون ليره اضافه به تصور اينکه نمايند گان وکالت را به حقوق ملت 

. کند دهند و اليحه را تصويب خواهند نمود به مجلس پيشنهاد می ترجيح می
اميدوارم که سير قهقرايی ملت ايران را تا بدان پايه زبون و نحيف نکرده باشد 

ا از نظر دور کنند و وظايفی که خود بايد انجام دهند که نمايندگان منافع ملت ر
های دست نشانده و ناتوان محول نمايند ولکه ننگ تسليم در مقابل  به عهده دولت

های ايران بگذارند و لعنت و خشم ملت  تمايالت خارجی را به دامان مجلس
ه مظلوم ايران را برای خود و خانواده خود به طور ابد خريداری کنند حال ک

از نظر حقوقی عرض کنم که قرارداد مزبور را بايد بدو  ١٩٣٣بطالن قرارداد 
 :دوره نقسيم نمود

يعني ١٩٣٦آوريل  ٢٩شروع و به ١٩٣٣آوريل  ٢٩دوره اول از  –دوره اول  
 .بدوسال پس از تاريخ انقضاي قرارداد دارسي ختم ميشود

در اثر تمديد  شروع ميشود ١٩٦١دوره دويم كه درحقيقت از  –دوره دويم  
بهره برداري از وسايل كار و منابع  ١٩٣٣مدت مندرجه ضمن قرارداد تحميلي 

نفتي كه طبق قرارداد دارسي از آن سال كال و بدون هيچ قيد و شرطي متعلق 
بشركت نفت  ١٩٩٣سال ديگر تا  ٣٢بدولت ايران ميشده است براي مدت 

رارداد الحاقي و در يك سال واگذار گرديده و در ازاء اين واگذاري حتي طبق ق
ميليون ليره  ٢٠ميليون ليره كه كمتر از  ١٨و ٦ساليانه ١٩٤٨مالي شبيه بسال 

سود سرمايه و استهالك مصالح و وسايلي است كه بهره برداري از آن بشركت 
  سال  ٣٢واگذار شده بدولت ايران پرداخت خواهد شد و با اين ترتيب مدت 
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شده و كوچكترين نتيجه أي غير از ضرر عيد  بشركت امتيازي بال عوض داده
  .ايران نشده است

                       ً                                                چون نظريات خود را كرارا  در اين باب بعرض آقايان نمايندگان محترم رسانيده 
ام،  اكنون عرايض خود را بهمان دوره اول آنهم راجع باعتراضات فرعي 

ه چه اعتراض اصلي همان بطالن قرارداد است كه شامل دور.  محدود مي كنم
دراينجا بمورد است كه بعرض آقايان نمايندگان . اول و دوم هر دو می شود

محترم برسانم كه پرفسور ژبدل استاد حقوق بين المللي نسبت به بطالن قرارداد 
چيزي ننوشته است، علت اين است كه مؤالي در اين موردازنامبرده  ١٩٣٣

ماده اعتراضي  ٢٥ودنبعمل نيامده و نظريات اورا نسبت بقابل ارجاع بحكميت ب
با توجه باين خط مشي كه توسط دولت ايران .  دولت بشركت خواستار شده اند

تعيين شده است آقاي پرفسورد ژيدل نسبت بمواردي كه قابل طرح در حكميت 
بوده نظريات خويش را ابراز داشته و هشت مورد را طبق مقررات قرارداد 

ن اينجانب مذاكره در قرارداد قابل طرح در حكميت شناخته است و چو ١٩٣٣
فقط بذكر پاره .  را كه اصال منعقد نشده و باطل است، مفيد فايده نمي دانم ١٩٣٣

أي از مواد كه يا بضرر ايران تنظيم و يا در مواردي كه منافعي براي ايران 
دربر داشته بضرر ما تفسير شده است اكتفا ميكنم و نظر آقايان نمايندگان را باين 

با توجه بمضرات . وجه مي سازم كه اگر قرارداد مزبور باطل هم نبودنكته مت
متعدد و زياني كه در اثرسوء اجراي آن متوجه كشور شده است ، ضرورت 
داشت كه ملت ايران ازاصل حاكميت كه از حقوق غير قابل ترديد هر ملتي است 

ت نفت استفاده نموده و با ملي كردن صنعت نفت گريبان خويش را از دست شرك
  .خالص نمايد

مواردي كه  –براي اثبات اعتراضات فرعي بذكر چندمثال قناعت ميشود الف 
در قرارداد بضرر ملت ايران تنظيم شده است ازجمله موادي كه بر خالف 
مصالح ايران تنظيم شده است، ماده يازدهم ميباشدكه طيق آن شركت متعهد 

ل اولي كه از تاريخ تحميل سا ١٥يعني در  ١٩٤٧تا  ١٩٣٣ميشود كه از سال 
  . قرار داد ميگذرد 
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از بابت هر گونه ماليات و عوارض كه در آنموقع بر قرار بوده و يا در آتيه 
پنس و براي هر تن  ٩وضع و بر قرارشود براي هرتن از شش ميليون تن اول 

هزار  ٢٢٥بر آن پنس بپردازد و بعالوه هيچوقت جمع اين مبلغ از  ٦مازاد آن 
سال دويم مبلغ  ١٥يعني  ١٩٦٢تا  ١٩٤٨ر سال كمتر نگردد و از ليره د

پرداختي بابت هر گونه ماليات و عوارض موجود و يا ماليات و عوارضي كه 
براي هر تن از شش ميليون تن اول يك شيلنك و براي هر تن .  بعدا وضع شود

 ٣٠٠ز چهارم شلينك بوده و جمع اين پرداختي نيز ا ٣پنس يعني  ٩مازاد بر آن 
كه  ١٩٤٨با اين ترتيب در يكسال مالي شبيه بسال .  هزار ليره كمتر نگردد

 ٦٢شركت طبق بيالن خود كه مورد رسيدگي و تصديق دولت ايران واقع نشده 
دولت ايران بگفته آقاي غالمحسين فروهر .  ميليون ليره عايدي داشته است

مرتبه كمتر  ٢١يعني  وزير دارائي در حدود يك ميليون و چهار صد هزار ليره
أي كه در سال مزبور دولت انگليس بعنوان ماليات گرفته   ميليون ليره ٢٨از 

دريافت كرده است ،چنانچه قرارداد دارسي اجرا ميشد، براي يك سال مالي شبيه 
حق دولت ايران بابت ) درصد  ٥٠( و نرخ مالياتي فعلي  ١٩٤٨بهمان سال 

 ٣٠اما براي .  ميليون ليره بالغ ميگرديد ٣١ ماليات آنهم فقط از شركت نفت به
آقاي غالمحسين فروهر وزير دارائي  ١٩٩٣تا  ١٩٦٣سال رويهم يعني از 

 ١٩٦٣قبل از سنه « قرارداد بشرح زير تنظيم شده است  ١١بقسمت آخر ماده 
راجع بميزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافيت كامل عمليات خود در ايران از 

سال دويم  ٣٠ونه مالياتي بنفع دولت و با ادارات محلي در مدت پرداخت هر گ
طرفين توافق نظر حاصل خواهند . مي شود ،بايد بپردازد ١٩٩٣كه منتهي بسته 

استناد نموده و در نامه اول خود كه در پاسخ به سئوال اين جانب » نمود 
ر ايشان از راجع بتمديد مدت امتياز و نظ« بكميسيون نفت داده چنين نوشته اند 

سال ديگر شروع مي شود و بطوريكه استحضار دارند نه بموجب قرارداد  ١٠
و نه بموجب قرارداد الحاقي حقوق دولت ايران نسبت باين مدت يعني  ١٩٣٣

سال آينده ببعد مشخص مي گردد معين نگرديده و نيز  ١٠سال كه از  ٣٠
مربوط باين دوره كه امتياز نامه مقرر است كه نسبت بماليات  ١١بموجب ماده 
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                                                          ً      بدون شك قسمت مهمي از در آمد دولت را تشكيل خواهد داد ، بعدا طرفين 
بنابر اين حقوقي را كه قرار داد الحاقي مشخص مي نمايد . مذاكره و توافق نمايند

و با اين ترتيب » ...، فقط مربوط است بمدتي كه از امتياز دارسي باقيمانده است 
وزير دارائي ايران  ١٩٦٣د كه قبل ازسنه اظهار اميدواري كرده ان

 ٣٠سال تمديدمدت رابوسيله وضع ماليات براي٣٢خواهدتوانست جبران خسارت
ولي معلوم نكرده اند چرا خودشان كه فعال استيفاي حقوق ملت . سال دويم بنمايد 

طيق قرارداد الحاقي كه كميسيون ( حاضرشده اند  ايران بدست ايشان سپرده شده
حداكثر فقط سه پنس برماليات هرتن ) ا باتفاق آراء رد كرده استنفت آن ر

شلينك تضمين شده بطال  ١پنس يعني  ١٢پنس به  ٩بيافزايند و ميزان آن رااز 
.  برسانند و چون هميشه محل قبلي مبناي افزايش هاي بعدي قرار خواهد گرفت

حاقي وزير و قرارداد ال ١٩٣٣مسلم است كه در صورت ادامه قرارداد تحميلي 
دارائي آتيه ايران نخواهد توانست براي افزايش ماليات بر در آمد ايران بيش از 

كه شركت عوائد  ١٩٤٨چند پنس بدست آورد، زيرا در يك سال مالي شبيه به 
ميليون ليره قام داد كرده است  ٦٢ميليون تن نفت  ٥/٢٣خود را در ازاء فروش 

شلينك تضمين شده بطال بعنوان  يك) درصد  ٥٠و با فرض نرخ مالياتي ( 
 ٢٧ماليات پرداخته و حال آنكه ميزان ماليات هر تن بر اساس اعداد باال مساوي 

زيرا سهام مالياتي ايران از قرار پنجاه درصد عايدات .  شلينك مي شده است
ميليون ليره و بنا بر اين ماليات در يافتي از هر تن  ٣١شركت مساويست با 

شلينك باال  ٣١/٠٠٠/٠٠٠:  ٢٣/٥٠٠/٠٠٠=  ٢٧: ار ميشود بشلينك از اين قر
برابر مالياتي است كه ضمن قرارداد الحاقي با در نظر گرفتن  ١٨در حدود 

قيمت مواد نفتي براي  –مثال ديگر . تضمين بطال دولت ايران پديرفته است
 ١٠فروش در ايران بر اساس قيمت نفت خليج مكزيك و خليج روماني با تخفيف 

در صد براي دولت تعيين شده است و حال آنكه قيمت  ٢٥د براي مردم و درص
تمام شده نفت ايران كه يكي از غني ترين وكم خرج ترين منابع دنيا است،  در 

بنا بر اين دولت .  پنجم تا يك سوم قيمتهاي دو خليج نامبرده مي باشد ١حدود 
راج ميشود بايد سود ايران حتي براي نفت مصرفي خود كه از منابع كشور استخ
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. هنگفتي بضرر توسعه اقتصاديات و صنايع مملكت و بنفع شركت پرداخت كند
از مواد مضره بحال دولت ايران معافيت شركت از پرداخت حقوق  –مثال ديگر 

گمركي و عوارضي است كه زيان آن تا حدي بوده كه اگر شركت نفت تمام نفت 
ت حق االمتياز و ماليات و سود بدولت ما را مجانا مي برد و هيچگونه حقي باب

ايران نمي پرداخت و فقط از گمرك معاف نمي بود مبالغي كه بيش از كل حق 
االمتياز و ماليات و سود مي بود بدولت ايران پرداخت كرده بود و در اين زمينه 
هم در نطق آقاي مهندس احمد رضوي و آقاي حسين مكي و همچنين ضمن 

روزنامه هاي باختر و شاهد و جبهه آزادي كه از روزنامه مقاالت متعدد و دقيق 
هاي ملي ميباشد اعدادي منتشر شده است كه مرا از ذكر هر گونه مثال و عدد 

  معاف ميكند 
فقره سوم از . مواردي كه برخالف نص صريح قراردادعمل شده است  –ب 

. ( است قرارداد راجع بنقل سيل مستخدمين غير ايراني از اينقرار  ١٦ماده 
طرفين موافقت مينمايند در اين كه طرح عمومي مطالعه و تهيه نمايند كه بر 
                    ً                                                    طبق آن هرسال و مرتبا  مستخدمين غير ايراني را تقليل داده و بجاي آنها بطور 

بنابر اين اصل ) تصاعدي در كوتاه ترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگذارند 
ل نقصان تصاعدي شده بر خالف بوسانتاژ كه درطرح عمومي قائم مقام اص

چنانچه ماده باال از روي حسن نيت عمل شده بود و از . نص قرارداد مي باشد 
دو هزار نفر كارمند خارجي نفت، همه ساله صد نفر كسر شده و بحاي آنها از 

يعني پانزده سال پس از  ١٩٤٧در سال . كارمندان ماهرايراني كماشته شده بود
نفر تقليل مي يافت و  ٥٠٠كارمندان غير ايراني شركت به اجراي قرارداد تعداد 

حال آنكه تفسيرخالف نص شركت نفت يعني اصل پوسانتاژ كه هيچگاه 
باعث شده كه تعداد كارمندان خارجي . بتصويب هيئت دولت هم نرسيده است

بالغ گردد  ١٩٤٧نفر در سال  ٤٢٠٠به  ١٩٣٣نفر در سال  ٢٠٠٠شركت از 
آنكه تعداد آنها معادل يك ربع شود بيش از دو برابر گرديده و بنابر اين بجاي 

توضيح آنكه اگر براي حقوق ماهانه هر مستخدم بطور متوسط يك صد .  است
كه بحساب باال تعداد كارمندان خارجي  ١٩٤٧ليره در نظر بگيريم ، در سال 
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ميليون ليره  ٤نفر بالغ شده است، مبلغي در حدود  ٤٢٠٠نفر به  ٥٠٠بجاي 
. بجاي اين كه ايرانيان از آن استفاده كرده باشند، خارجي ها استفاده نموده اند

مليون ليره و چنانچه به  ٣١در حدود  ١٩٣٣سال  ١٥جمع مبلغ باال در ظرف 
اين تفسير غلط شركت . ميلون ليره مي شود  ٤٦ليره تنزل يافته حساب كنيم، 

بركنار نگاهداتشه شوند و  باعث شده كه همواره ايرانيان ازعمليات فني شركت
در نتيجه رفتارناهنجار شركت و تبعيضي كه بين ايرانيان رديف اول و گاركران 
انگليسي مي شود از كليه مهندسين ايراني كه بر اساس مواد قرارداد در خارجه 
تحصيل كرده و بكارهاي شركت گماشته شده اند، بيش از معدودي از آنها در 

و بقيه با حقوق هاي كمتر و شرايط زندگي سخت تري خدمت شرکت باقي نمانده 
را بضرر ايران  ١٩٣٣مثال ديگري كه قرارداد . دنبال كارهاي ديگر رفته اند

توضيح آنكه بعلت عدم . تفسيركرده اند، رسيدگي بحسابهاي شركت نفت است
صراحت قرارداد در رسيدگي بمحاسبات شرکت نفت از اعمال اين حق كه نتيجه 

ركت دولت در سودشركت است جلوگيري كرده و اين تقسير غلط كه منطقي مشا
نظرپرفسور ژيدل . يكي از مواد اختالف دولت ايران وشركت نفت بوده  است

. نيزازمواردي است كه حقانيت ايران درصورت مراجعه به حكميت محرز است
و بعالوه مامورين مزبور «… قسمت اخير بند ب ماده چهاردهم نيز كه ميگويد 

درتمام ادارات كمپاني و درتمام خاك ايران حق تحصيل هرگونه اطالعي را 
ميرساند كه دولت حق دارد بمحاسبات شركت نيز رسيدگي كند . »خواهند داشت 

را بضرر ما تفسير كرده است  ١٩٣٣و بازيكي ازمواردي كه شركت قرارداد 
وضيح آنكه بر ت.  قرارداد نامبرده مربوط بتضمين طال ميباشد ١٠ماده  ٥بند 

هرگاه موقتي قيمت طال در لندن از شش «  ١٠طبق قسمت الف از بند پنج ماده 
درمقابل يك اونس تجاوز نمايد، براي هر ) پنس  ١٤٤٠يعني ( ليره استرلينك 

بهمان نسبت بر مبالغ محاسبه شده بابت ماليات و حق االمتياز » ...پنس افزايش 
عقد قرارداد بازار فروش طالي آزاد در  بايستي اضافه شود و البته در موقع

لندن وجود داشته ولي پس از شروع بجنك بازار آزاد طال بعلت تنزل تدريجي 
ليره از بين رفته و نرخ رسمي طال جانشين نرخ واقعي آن شده است و چون 
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شركت نفت هم بر اساس اين نرخ رسمي اضافه حق دولت ايران را محاسبه و 
ر نتيجه تفاوتي كه بين نرخ رسمي و نرخ واقعي طال بوده پرداخت نموده،  لذا د

اين تفسير بر خالف منطق . مليون ليره متضرر شده است  ١٥دولت در حدود 
متفقا تفسير شركت را غير " وان زيالند"و "پرفسور ژيدل "سبب شده است كه 

. د عادالنه تلقي كنند و مراجعه بحكميت را براي دولت ايران صالح انديشي نماين
نگفته نمي گذارم بجاي اينكه قرارداد الحاقي حق االمتياز و ماليات دولت را بر 
اساس طالي شمش تضمين نمايد و اسمي از ليره نبرد كه قيمت رسمي آن 
باقيمت واقعي طال مورد اختالف واقع شود، ماده تضمين طال را بر طبق نظر 

 ٣قسمت ب ماده شركت و بر خالف حق تفسير كرده است توضيح آنكه ضمن 
شلينك براي حق االمتياز هر تن و قسمت ب  ٢قرارداد الحاقي مربوط بافزايش 

پنس بر ماليات هر تن نفت استخراجي كه  ٣همان قرارداد داير بافزايش  ٧ماده 
عالوه بر شش مليون تن بوده باشد شركت نفت بطور عطف بما سبق مقررات 

مود و ميزان بدهي خود را از بابت قبول ن ١٩٤٨قرارداد الحاقي را براي سال 
اضافات باال كه بطال تضمين شده است به ليره كاغذي محاسبه و در قرارداد قيد 

دراين محاسبه براي تبديل ليره تضمين شده بطال به ليره كاغذي . كرده است
شركت نرخ رسمي رابكار برده و با اين ترتيب تفسير خود را كه مورد اعتراض 

از موارد ديگري كه . ، بطور ضمني مسجل و قطعي كرده استدولت ايران بوده
قرارداد در تحت لواي تامين حقوق ملت ايران موجب تضييع حق آن شده است، 

قرارداد داير بتعيين حكم واحد از طرف ديوان داوري دائمي بين المللي  ٢٢ماده 
رارداد                ً                     توضيح آنكه ضمنا  بر اساس ماده هفدهم ق. بجاي حكم طرفين حكم ميباشد

بايد رجوع بدو حكم در تهران شود وآن دو حكم « … دارسي هر گونه اختالف 
توسط طرفين انتخاب خواهند شد ودو حكم هم قبل از مبادرت بمراجعه، حكم 

حكم حكم ها و يا در صورتيكه حكمين مزبورين . ثالثي را تعيين خواهند نمود 
بر اين هر طرفي حكم خود متفق نشوند، حكم حكم ثالث قطعي خواهد بود و بنا 

را تعيين و آن دوحكم طبق مقررات حكميت در ايران سر حكم را تعيين مي 
اگر يكي از طرفين شصت روز  ١٩٣٣قرارداد  ٢٢ولي طبق بند ماده .  گرده اند
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بعد از وصول تقاضاي حكميت طرف مقابل سهم خود را تعيين نگرد و يا تعيين 
ف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس آنرا بطرف ديگر ابالغ ننمايد ،طر

يا از نايب رئيس در موردي كه مطابق قسمت ( ديوان داوري دائمي بين المللي 
تقاضانمايد كه يك حكم منفرد ذيصالحيت مطابق ) اخير جزو ب بيش بيني گرده 

مقررات مذكور در فوق تعيين كند و در اين صورت اختالف موجود بوسيله حكم 
هر وقت و محل حكميت را بر حسب . و فصل خواهد گرديد منفرد مزبور قطع 

مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو معين خواهد كرد و با اين ترتيب 
محل حكميت و قانون آن ميتواند خارج از ايران بوده و يا مقررات قانون 
 حكميت ايران نيز موافقت نداشته باشد و اين امر نيز عالوه بر زيان موادي كه

در مورد دعاوي ايران با توجه بنفوذ نسبي دولت انگليس و دولت ايران در 
مجامع بي المللي در بر دارد در حقيقت با حق حاكميت دولت ايران نيز مباينت 

زيرا دولت ايران كه شاكي فرض شده و حكم خود را معين كرده . داشته است
يده و سر نوشت با اين ترتيب ازحق تعيين حكم خود نيز محروم گرد.  است

دعاوي خود را بدست حكم منفردي كه بظن قوي و طبق ناموس طبيعت از 
معايب و مضار .  نظريات دولت انگليس پيتيباني خواهد كرد، سپرده است

منحصر بموارد فوق  كه بعرض مجلس شورايملي رسيد ١٩٣٣قرارداد 
ديگر از قبيل االشعار كه فقط بعنوان مثال ذكر شده نيست چه بسيار ي از موارد 

امتناع شركت از پرداخت حق دولت راحع بمواد نفتي مصرف شده ،در خود 
ميليون تن يعني دو برابر مصرفي تمام  ١/٥بالغ بر  ١٩٤٧شركت كه در سال 

كشور ايران بوده است، وجود دارد كه اين جانب براي اجتناب از اطاله كالم 
منصفي كه پي بمشكالت  حتي از اشاره بآنها خود داري كرده ام و هر شخص

اجراي امتياز نفت ببرد تصديق خواهد نمود كه تنظيم قراردادي كه مصالح و 
منافع ايران را تامين كند با اوضاع كنوني ايران وضعف و خصوصيت هاي 
دولت ها علي الخصوص كه اكثريت سهام شركت نفت متعلق بدولت انگليس و 

دولت است امري محال بنظر “  بنابر اين زمام امور شركت نيز در دست اين
ميرسد و تنها راهي كه ممكن باشد منافع ملت را تأمين نمود همان ملي كردن 
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  .صنعت نفت است كه استخراج نفت بدست دولت و بحساب ملت ايران بشود 
هر كس نگران شود كه پس از اين كار دولت دچار مشكالت مي شود، فكري  

شركت نفت حتي صاحب  ١٩٣٣قرارداد زيرا بر طبق مقررات .  باطل مي كند
سهم اصلي آن يعني دولت انگليس راهي جز مراجعه بحكميت ندارد و با فرض 
اين كه پس از اعالم ملي شدن نفت شركت بحكميت رجوع كند ،هيچ حكمي 
نيست كه بتواند يك دولتي را از حق حاكميت محروم تمايد و تنها چيزي كه 

پرداخت ارزش مستهلك نشده ما يملك .  دممكن است بعهده ايران تعلق بگير
شركت مي باشد كه ارزش آن هم در مقابل نتيجه مهمي كه از ملي كردن نفت 

اگر فرض كنيم كه شركت نفت بحكميت . عايد ايران ميشود قابل توجه نيست 
قرارداد  ٢٢ماده » د «ارجاع كند و ديوان داوري دائمي بين المللي طبق بند 

حدي تعيين كند كه صد در صد هواخواه سياست انگليس حكم وا ١٩٣٣تحميلي 
هم باشد با وضعيت فعلي با زهم نتيجه حكميت بمراتب بهتر از وضعيت كنوني 
خواهد بود آن هائي كه بيم دارند ايرانيان نمي توانند از منابع نفت جنوب مثل 
شركت نفت بهراه برداري كنند نگرانيشان بيمورد است و بر فرض اين كه بجا 
باشد چون تاكنون ملت ايران از آنچه شركت پرداخته سودي نبرده و زيان 
اعمل نفو ها و خراب كاري هاي شركت را نيز متحمل شده است در حقيقت 
خسارتي نخواهد برد بلكه بر عكس در اثر كوتاه شدن دست شركت از منابع 

ش نفتي ما كشور ايران از عمليات و تحريكات خانمان برانداز و زيان بخ
شركت مصون مانده و بپاي تواناي ملت خواهد توانست ظرف مدت كوتاهي راه 
تمدن و پيشرفت و ترقي را پيموده و خود را به جلو داران تمدن امروزي عالم 

اما حقيقت اين است كه كشور ايران دچار هيچ كونه ضرر اقتصادي و  .برساند 
اگر فرض كنيم كه زيرا . ارزي هم در اثر ملي كردن صنعت نفت نخواهد شد

فقط ده ميليون تن  ١٩٥٠ميليون تن استخراجي شركت در سال ٣٠ايرانيان بجاي 
نفت استخراج كنند و براي هر تن كه شركت يك ليره خرج مي كند دو ليره 

ليره كه قيمت فروش خليج  ٥مصرف نمايند،  باز هم بر اساس فروش هر تن 
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عايدي خواهد داشت و حال آنكه  ميليون ليره ٣٠دولت ايران ، فارس خواهد بود
و طبق اظهار وزير دارائي عايدي  ١٩٥٠ميليون تن در سال  ٣٠با استخراج 

ميليون تن  ٢٠ميليون ليره خواهد گرديد و تازه هم  ٢٥دولت ايران حداكثر 
نفت باقي مانده كه صد ميليون ارزش دارد، ذخيره خواهدماند تا فرزندان آتيه 

محاسن و بر تريهاي ديگري  .فع خود بهره برداري نمايندايران بتوانند از آن بن
  : كه اهميت اساسي دارد و با ملي كردن صنعت نفت تأمين خواهد شد اين است

دولت و ملت از اعمال نفوذهائي كه شركت و دولت انگليس معمول داشته و  – ١
به عرض مجلس شوراي  ١٢٢٩آذر ماه  ١٢شمه از آن را در جلسه يك شنبه 

  .سانيدا م مصون خواهد ماند ملي ر
سايركشور ها هم بهانه أي براي تقاضاي اين قبيل امتيازات كه با استقالل و  – ٢

تماميت مملكت متعرض است نخواهند داشت و ملت ايران خواهند توانست راه 
ترقي را بدون هيچ گونه اعمال نفوذ و موانع خارجي در محيط صلح و صفا به 

  . پيمايد 
زم مي دانم مجددا از پشت تريبون مجلس شورايملي بنام ملت ايران در اين جا ال

از كليه و كالي وطن پرست دوره چهاردهم و پانزدهم و مجلس فعلي و همچنين 
حزب ايران و افرادي كه در راه روشن شدن اذهان عمومي نسبت بموضوع 

ابراز حياتي نفت با نطق ها وخطابه ها وانتشارات و تأليفات خود با صرف وقت 
عالقه نموده اند صميمانه تشكر نمايم وهمچنين به حزب استقالل و احزاب و 
روزنامه هاي ملي ودانشجويان ودستجات و اصناف وهمچنين افرادي كه در راه 

و استيفاي حقوق ملت از جبهه ملي پشتيباني نموده اند تقدير و تشكر نموده 
وقت خدمات صادقانه آن ها را  اطمينان دهم كه ملت بيدار و پاك نهاد ايران هيچ

فراموش نخواهد نمود و آنان نيز در راه خدمتي كه در پيش گرفته اند به ياري 
فرارازياس و سعي در انجام خدمات . خداي متعال توفيق حاصل خواهند نمود 

ملي دو عالج واقعي دردهاي بي درمان اين كشورستمديده است و من بشما و 
اه صواب تبريك و تهنيت مي گويم درخاتمه براي اين ملت ايران در اختياراين ر
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كه نشان دهم كه در اثرملي كردن صنعت نفت هيچ گونه مزاحمت سياسي ممكن 
جريان مجلس شورايملي انگلستان را كه . نيست براي ملت ايران پيش آمد كند 

مسترپيك تورن راجع بملي كردن صنايع در بيرماني از وزير امورخارجه 
سؤال مستر .  وال نموده است باطالع نمايندگان محترم ميرسانمانگلستان سئ

آيا مستربوين اطالع دارد كه در بيرماني دولت فعلي آنجا ميخواهد « -پيك تورن
اصول سوسياليزم را رواج دهد وميداند كارخانجات و صنايع و شركتهاي 

وشت انگليس و آن قسمتي كه انگليسها در ان سهام دارند چه خواهد شد و سرن
مستر بوين وزير امور خارجه انگلستان در پاسخ  –جواب بوين » آن چيست 

آنها كامال تصميم دارند كه كارخانجات « نماينده مجلس چنين جواب داده است 
اند و در  و صنايع را ملي كنند و با پرداخت خسارت صاحبان سهام موافقت كرده

سياستي را كه ميخواهند تمام بيانات خود اين موضوع را هميشه گفته اند و 
تعقيب نمايند اعالم نموده اند و مؤسسات را هم تصرف كرده اند ولي در 
موضوع پرداخت خسارت اخيرا چنين مستفاد مي شود كه ميخواهند آن را هم 

من خيال ميكنم كه اين مجلس هيچوقت نخواهد خواست كه ما با دولت  تغيير دهند
ق منشور ملل متفق مواد خام در كشور زيرا طب. بيرماني وارد مخاصمه شويم

متعلق بخود آن كشور ميباشدودرصورتيكه خسارت را بطريق صحيح و عادالنه 
بپردازند ما موافقت داريم و نميتوانيم در امور داخلي كشوري هم مداخله داشته 

با توجه بنكات مهم و اساسي باال و حقايقي كه  –نتيجه ) صحيح است ( » باشيم 
شده است ديگر جاي هيچگونه نگراني حتي براي ضعيف ترين  ضمن آن روشن

مردم باقي نميماند تا چه رسد بنمايندگان محترم مجلس شورايملي كه هر يك خود 
دهها  هزار نفري .  را نماينده واقعي دهها هزار نفر مردم اين سرزمين ميدانند

ا توجه به كه حتي يكنفر آنها حاضر نيست كه ديناري از حقوق ملي خويش را ب
نيازمندي كشور بديگران واگذار نمايد و با اين ترتيب اگر خود را نماينده ملت 
ميدانيد راهي براي شما جز استيفاي كامل حقوق ملت ايران از راه ملي كردن 
صنايع نفت درتمام ايران وجود نداردودر صورتيكه با تمام استدالالت روشن 
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صنايع كشور بيرماني كه سرمايه باال و بخصوص نكته اخير يعني ملي شدن 
هاي انگليسي بكار افتاده توسط آنها بچندين برابرسرمايه بكار افتاده در شركت 

باز هم اگردر انجام اين وظايف ملي و  –نفت انگليس و ايران بالغ مي شده است 
وجداني تعلل و ترديد بخرج دهيد، ديگر هيچ اسمي برآن نميتوان گذارد و يهين 

هيچ يك ازافراد ملت كرسنه و فقيرايران اين گناه را برما و جهت است كه 
اعقابمان نخواهد بخشيد و دير يا زود انتقام اين تعلل و مسامحه و عدم انجام 

   )٣( وظيفه نمايندگي را از ما و اوالد و اعقابمان خواهد كشيد
  

   مآخذ و توضيحات
  
 –جلد اول » » نفیسياست موازنه م«                               ّ حسين کی استوان مدير روزنامه مظف ر - ١

   ١٣٥٥بهمن  –تجديد چلپ از انتشارات مصدق  ١٩٩ ص ١٣٢٧بهمن ماه 
  ١٧٣ - ١٧٨پيشين ،  صص  – ٢
 ١٣٢٩آذر  ٢۶مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم مجلس شورای ملی - ٣

 –ه نقل از روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ايران،سال ششم ؛  ب ٩٣نشست 
 ١٣٢٩دی ماه  ٣شنبه ١،  ١٧٠٣شماره 
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  پنجم فصل
 

 دارسی قرارداد تمديد در زاده تقی نقش و زمانه ندگیز
  

تأمين منافع » پهلوی«انگليسی ها که غرض و منظورشان از روی کار آوردن 
لذا درصدد برآمدند که . د رسيده بودندسياسی و اقتصادی شان بود، به مقصو

 ٢٩را که حدود سی و يک سال از مدت آن گذشته و » دارسی«نخست قرارداد 
می کردند تا آن موقع  سال ديگر باقی بود برای مدت سی سال ديگر که تصور

ولی در صدد بودند با نقشه ای . مخازن نفتی ايران تمام خواهد شد تمديد نمايند
 . نباشد، آن را به مرحله اجرا درآورندکه ظاهرش زننده 

الجرم به عمليات و نيرنگی که به خيمه شب بازی و سياه بازی و جنگ زرگری 
از همان روزی که شروع به مذاکره نمودند، بحث تمديد . شبيه تر بود دست زدند

اينکه تقی زاده درمجلس پانزدهم گفته که صحبت تمديد مدت در . مدت پيش آمد
مذاکره به ميان کشيده شد، صحيح نيست، زيرا از تقی زاده نامه آخرين ساعت 

ای در دست است که هنگامی که سفيرکبيرايران در لندن بود به تيمورتاش وزير 
دربار وقت که در آن موقع کارهای مهم مملکتی به اداره و زير نظر مستقيم او 

خواست بود نوشته و می رساند که يکی از اهم مسايلی که مورد توجه و 
 )١.(انگليسی ها بود، تمديد مدت قرارداد مزبور می باشد

در اين نامه که به منظور اجتناب از تطويل کالم از ذکر تمامی مطالب مندرج 
 : در آن خودداری می شود، آمده است

آن و شرايط آن » تمديد«مخصوصا در باب مذاکرات راجع به امتياز نفت و ... «
  و 

فين و منظورهر کدام از آنها يک کلمه هم اطالع به حسابهای نفت و داليل طر
  ... دست مخلص نرسيده

حتی صورت پروژه قرارداد را که در نظر بوده برای تمديد امتياز منعقد شود ...
 ... تاامروز نديدم
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گويا آنها . دارد» گلبانگيان«ارتباطی با » مالين تک«ضمنا بايد عرض کنم که 
يعنی پسر » گلبانگيان«ده اند و در اين اواخر او را به دولت ايران معرفی کر

گلبانگيان پاريس که در لندن خود را آتاشه افتخاری مالی سفارت می داند مکرر 
در » انگليس و ايران«تأييد منظورات کمپانی نفت  پيش اين جانب آمده و در

 )٢(»...مسئله تمديد امتياز حرف زده
شمسی و شايد قبل از آن  ١٣٠٨ل مذاکرات بين دولت ايران و شرکت نفت از سا
يعنی مخفی و محرمانه نگاهداری . در جريان بوده ولی هيچ کس اطالعی نداشت

تا اينکه ناگهان و بدون سابقه قبلی روزنامه اطالعات در روز هفتم . می شد
 : درمقاله ای چنين نوشت ١٣١١تيرماه 

د، درعصری که دنيا به مقررات وعهدنامه های رسمی پشت پامی زن«
قراردادهايی را که تمام نمايندگان دول امضا و مهر نموده اند زير پا گذارده و 
اعتنا نمی کنند آيا عجيب نيست نسبت به يک امتيازنامه خشک که بدون حزم و 
احتياط و در يک ايام تاريک و ظلمانی مملکت تحت تأثيرات خارجی و به نفع 

 . مندی داشته باشيم اجانب داده شده است اين قدر دلبستگی و عالقه
سال قبل امتيازی به دارسی برای  ٣٢هجری يعنی درست  ١٣١٩در ماه صفر

استخراج نفت جنوب به مدت شصت سال داده شد که سستی و بی بنيانی 
مقررات امتيازنامه از مواردی که تنظيم و در آن موقع تسليم دارسی شده است 

 » . ...به خوبی واضح و روشن می گردد
جه بود در آن دوره اختناق ديکتاتوری که زنجير سانسور بر دست و بايد متو

پای مطبوعات محکم بسته بوده و حق اظهار نظر در اين قبيل مسائل را نداشته 
اند آيا ممکن است بدون دستور و امر مقامات رسمی روزنامه اطالعات بدون 

 )٣(»مقدمه و سابقه قبلی چنين اظهار نظر و مقاله ای درج نمايد؟
دوره هشتم مجلس شورای ملی مورخه بيست و هشتم تيرماه  ٩٧در جلسه  

نماينده کرمان سؤالی از وزير خارجه در باره حق االمتياز » روحی« ١٣١١
 : از شرکت نفت نموده تصريح می کند ١٩٣١سال 

از شرکت نفت جنبه  ١٩٣١گرچه موضوع کمی عايدات دولت ايران در سال «



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٠١                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

ی وزير دارايی سؤال کرده باشم ولی چون سياست شرکت مالی دارد وبايد از آقا
نفت در تحت قيود سياست انگلستان قرار دارد به اين مالحظه از آقای وزير 
خارجه سؤال نمودم و چون دولت ايران صيانت کننده حقوق ملت ايران است اين 

تی آيا دولت اقداما. وضع غيرقابل تحمل است و بايد تجديد نظر در آن به عمل آيد
 در اين خصوص کرده است يا نه؟ 

 : وزير خارجه در جواب چنين گفته است
البته آقايان می دانند که اين امتياز در سی سال قبل که ايران سر و صورتی «

نداشت، داده شده و البته يکی از موضوعاتی که طرف توجه کامل واقع شده 
و بنده افتخار به ايران آمده » سرجان کدمن«همين موضوع است و وقتی که 

رياست دولت را داشتم در اين باب مذاکره کرديم که اوليا شرکت بايد به ايران 
عايدات کافی و وافی بدهند و مخصوصا سال گذشته که آقای تيمورتاش به اروپا 

 . رفته مذاکراتی نموده اميدواری حاصل کردند
ی مجلس شورا ٩٨در جلسه (١٣١١در روز سه شنبه مورخه چهارم مرداد 

 : دشتی ضمن سؤال از وزير دارايی می گويد) ملی
آقايان اطالع دارند که شرکت نفت سهميه ما را به چه ميزان مسخره آميز تنزل «

از . هزار ليره رسيده است ٣٦٠داده که از يک ميليون وسيصد هزار ليره به 
 قراری که شنيده ام دولت از گرفتن حق االمتياز استنکاف نموده است و به نظر

بنده اگر از اين چند صد هزار ليره صرف نظر کنيم آسمان به زمين نمی آيد و 
 ضمنا بايد

گفت اوضاع امروز دنيا طوری است که بهتر می شود احقاق حق نمود و امروز 
ديگر روزی نيست که ما به اتکای سندی که از روی جهالت صادر شده از 

 » )٤...(حقوق حقه خود محروم گرديم 
مورخه چهارم مرداد تا چندی موضوع امتياز دارسی و حق پس از جلسه 

مطابق نوامبر  ١٣١١االمتياز مسکوت ماند تا در تاريخ بيست وهشتم آبان 
 :روزنامه اطالعات تحت عنوان الغای امتياز دارسی می نويسد ١٩٣٢

موضوع را » سوغات شاهانه«هفته گذشته روزنامه شريفه ايران تحت عنوان «
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داده و به نام افکار عمومی از اعليحضرت همايونی تمنی کرده مورد بحث قرار 
 . »...بود که نسبت به الغای امتياز نامه دارسی اقدام فرمايند

مطابق بيست و  ١٣١١در صد و شانزدهمين جلسه مورخه پنج شنبه سوم آذرماه 
باز دشتی در مجلس شورای ملی از وزير دارايی سؤال  ١٩٣٢چهارم نوامبر 

  :گويدکرده، می 
اين : در همين صفحه پاسخ وزير دارايی به علی دشتی نيز چنين درج شده است

                                  ً                                 موضوع از طرف دولت تعقيب شده و کامال  مورد توجه است که اين امر در اثر 
آقايان می دانند که روابط ما با کمپانی بر يک سندی است . غفلت گذشتگان است

قبل تحرير شده طرز حساب  معروف به امتيازنامه دارسی و در سی ودو سال
حق االمتياز هم رضايت بخش نيست و هيچ ضمانتی نسبت به منافع ايران 

طرز حساب فعلی که شرکت معمول می دارد مبنی بر قراری . متضمن نيست
است که ارميتاژ اسميت گذارده و دولت ايران اين قرار را تصويب ننموده از دو 

البته دولت از گرفتن . نتيجه ای نرسيده يا سه سال قبل مذاکراتی شده و به هيچ
اين مبلغ که به نام حق االمتياز به او عرضه می شود امتناع نموده و سعی 

بديهی است هرگاه مذاکرات با کمپانی  -خواهد کرد منافع ملت را محفوظ دارد 
به نتيجه مطلوب نرسيد دولت ناچار برای حل اشکاالت به طريق ديگری برای 

 . توسل می جويداحقاق حق خود 
سؤالی که در دو ماه قبل از آقای وزير ماليه به سهميه دولت ايران از نفت «

جنوب نموده ام هنوز به جايی نرسيده و در آن موقع تذکر دادم که دولت بايد يک 
امروز . قدری شهامت و شجاعت فکری داشته باشد و به اين وضعيت خاتمه دهد

ی کنند دولت ما نبايستی نسبت به يک امتياز که دولتها معاهده ورسای را لغو م
نامه پوسيده که تمام يک طرفی است سهل انگاری کند و من می دانم که اين 
مسئله هنوز حل نشده و دولت اقدام جدی به عمل نياورده است و چرا دولت در 

 )٥(».الغای امتياز دارسی مسامحه می کند
مقاله ای تحت  ١٣١١اه آذرم ٥روزنامه اطالعات عصر روز شنبه مورخه 

به قلب : عنوان مقاله وارده منتشر می کند که نويسنده در آن مقاله می نويسد که
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 . من الهام شده است عنقريب امتياز نامه دارسی لغو می شود
عصر روز يکشنبه شش آذرماه وزارت دارايی نامه ای به مضمون زير به 

امتيازنامه دارسی در عنوان شرکت نفت انگليس و ايران مبنی بر الغای 
 : روزنامه اطالعات منتشر می گردد

  ٦/٩/١٣١١ - ٣٦٤٨٦ -آقای جکسون مدير مقيم  -شرکت نفت انگليس و ايران «
دولت ايران مکرر به اطالع کمپانی نفت انگليس و ايران رسانيده است که امتياز 

ايد مسيحی مصالح و منافع مملکت ايران را تأمين نمی نم ١٩٠١دارسی مورخه 
و الزم می دانست هر چه زودتر پايه روابط دولت شاهنشاهی و کمپانی براساس 

معايب و . تازه ای که مستلزم تأمين منافع واقعی مملکت ايران باشد گذارده شود
نواقص امتيازنامه دارسی و عدم توافق آن با منافع ايران به طوری که مکرر 

ايران حقا و منطقا نمی تواند  ولتخاطرنشان شده جای هيچ ترديد نيست و البته د
خود را ملزم به مقررات امتيازنامه ای که قبل از استقرار رژيم مشروطيت داده 

. شد با طرزی که اين گونه امتيازات در آن زمانها تحصيل و اعطا شده بداند
معذلک به اميد اينکه کمپانی اقتضای زمان و موقعيت امروز مملکت ايران را 

دولت ايران از اعمال . منافع آن را مطابق مقتضيات تأمين نمايد در نظر گرفته و
حق خود در الغای امتياز دارسی تا به حال خودداری نموده، متأسفانه در مقابل 
صبوری دولت شاهنشاهی از طرف کمپانی نفت نه تنها اقدام عملی در تأمين 

کمپانی نفت منافع مملکت ايران به عمل نيامده بلکه هر چه بر توسعه و بسط 
بنابراين . انگليس و ايران افزوده شده منافع ايران بيشتر دچار تضييع گرديد

دولت ايران از نيل به نتيجه ای که در نظر داشت يعنی از رسيدن به مقصود از 
طريق مذاکره با کمپانی مأيوس شد و ناچار راه تأمين حقوق خود را منحصر به 

وزارتخانه برحسب تصميم دولت شاهنشاهی  الغای امتيازنامه دارسی ديده و اين
اعالم می نمايد که از اين تاريخ امتيازنامه دارسی را ملغی کرده و بالاثر می 

 . داند
در همان حال نظربه اينکه دولت ايران قصدی جز تأمين منافع مملکت ندارد، 
اگر کمپانی انگليس وايران برخالف گذشته حاضر شود منافع مملکت را مطابق 
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دولت ايران بروفق عدالت وانصاف تأمين نموده وثايق الزمه رابرای تأمين  نظر
                                                                    ً منافع مذکوره بدهد دولت ايران از اعطای امتياز جديدی به آن کمپانی اصوال  

 )٦(».امتناع نخواهد داشت
پس ازانتشارنامه وزارت دارايی درجرايد وقت، جشنها وچراغانی های «

يد و تلگرافهای زياد از شهرستانها به دولت متعددی درمرکز وواليات منعقد گرد
کشورکه ازنتيجه نهايی الغای امتياز با خبر نبودند و نمی   مخابره شد ومردم اين

دانستند که در امتياز مجددچگونه سی سال بر مدت امتياز افزوده خواهد شد از 
 نظر عالقه به حفظ منافع مملکت و معادن اين سرزمين که ذخاير نسلهای گذشته

 )٧(».برای نسل فعلی و نسلهای آينده بود به همديگر تبريک می گفتند
منحصر به  ١٣١١صدوجدهمين جلسه مجلس شورای ملی درتاريخ دهم آذرماه «

مذاکرات مبنی بر تأييد عمل دولت درالغای امتياز نفت و تحسين و تقدير عمل 
رر شد که نسبت دولت بود و باالخره پيشنهادی مبنی برتأييدعمل دولت تنظيم ومق

به پيشنهاد که در ضمن اعالم اعتماد به دولت باشد رأی گرفته شود و حضار 
نفر بودند به اتفاق آرا ماده واحده را تصويب و بالنتيجه به دولت  ٨٨مجلس که 

 )٨(».رأی اعتماد دادند
ضمن شرح حال حسن مشار » شرح حال رجال ايران«مهدی بامداد در جلد اول 

 : شرکت نفت می نويسد ١٩٣٣باره قرارداد در» مشارالملک«
 ١٣٠٨(الدوله وزيردارايی و محکوميتش  تپس ازتوقيف فيروز ميرزا نصر«

نخست ) مخبرالسلطنه(مدت کمی تصدی وزارت دارايی با هدايت) خ ١٣٠٩و 
وزير دارايی شد و ) ١٣٠٩(وزير وقت بود و بعد مشارالملک در همين سال 

                    ً                 وعات قطعی وحتمی وقبال  درباره آن قول و چون تجديدقرارداد نفت ازموض
مطابق ميل انگلستان ) دارسی(قرار داده شده و درنظربود که قرارداد نفت جنوب

تجديد شود ومقدمات آن به مرورداشت فراهم می شد و بايستی که قرارداد 
مزبور به دست شخصی که به اصطالح شهرت و وجهه ای داشته باشد انجام 

           ً                                         ربود که مثال  توسط مستوفی الممالک، مشيرالدوله و مؤتمن پذيرد، باطنا در نظ
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اما آنها حتی االمکان زير چنين بار . الملک اين کار صورت عمل به خود بگيرد
ننگينی نمی رفتند و مشکل بود که قرارداد را به آن طرز عجيب و غريب و 

ه از اين جهت پس از يأس از آنان قرع. افتضاح آوربه تصويب مجلس برسانند
خ، وزير  ١٣٠٨فال به نام سيدحسن تقی زاده که پس از ايالت خراسان، از سال 

. مختار ايران در لندن بود، زده شد و برای انجام اين کار احضار و آماده گرديد
خورشيدی، ابتدا در کابينه دوم مخبرالسلطنه  ١٣٠٩پس از ورودوی درفروردين

اه بعد در ارديبهشت به و يک م) وزارت راه(به سمت وزير طرق و شوارع 
 ٩قرارداد نفت در تاريخ . سمت وزير دارايی، به جای مشارالملک معرفی شد

لکن پس از يک رشته دعواهای زرگری و . خورشيدی لغو گرديد ١٣١١آذرماه 
ماده از طرف تقی  ٢٧ظاهرسازيهای خنک، بنابر اليحه تنظيمی و تهيه شده در 

خرداد  ٧يگانه و به زيان ايران بود، در زاده وزير دارايی که تمام به سود ب
بدون يک کلمه مخالفت يا اظهار نظر به اتفاق آرا از طرف نمايندگان  ١٣١٢

 )٩(».به تصويب رسيد!!! به مدت شصت سال! مجلس شورای ملی
انگليس «گفتنی است، در بدو امرکسی که درموردنفت ومسايل آن با کمپانی نفت 

رسمی ايران درامور نفت بود، ميرزا عيسی  مذاکره می کردومأمور» وايران
بود و تقی زاده با انجام مکاتباتی ) کميسرايران درباره نفت در لندن(خان فيض 

با تيمورتاش در باب نفت و مسايل مربوط به تمديد قرارداد با تيمور تاش، خود 
چه عاملی موجب شده بود که تقی زاده خود رابه . را وارداين معرکه می کند

نشان داده و ازاينکه وی در جريان مسايل قرار  ل مربوط به نفت عالقه مندمساي
علی ای حال تقی زاده به هنگام حضور . نميگيرد،گله نمايد،مسئله ای است مبهم

 : در لندن خود را وارد اين ماجرا می کند
] خودش) شايد هيچ کس اين را نمی داند(وقتی امتياز نامه را به هم زده بود «

رفته بود مازندران، از آن روزی که امتياز نامه نفت را پاره کرده و [ رضا شاه
. انداخته بود بخاری گفت برداريد بنويسيد ما اين امتيازنامه را فسخ کرديم

رفيق خيلی صميمی و . داور آدم خيلی عاقلی بود. تيمورتاش خيلی مضطرب بود
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. چه؟ گفتند تمام شد آخر به او گفت حاال می گوييد. جانجانی تيمورتاش هم بود
ما همان . بايد امشب ازاينجا برويم و اين کار رابکنيم واال اسباب زحمت می شود

فردای آن شب عيد مبعث بود و صبح بايستی . شب فسخ امتياز نامه را نوشتيم
شنيدم در . من اين فسخ امتياز نامه را نوشته بودم. برويم به سالم پيش رضاشاه

برای دفع اين . اهند از انگليس بگيرند به روس بدهندخارج گفته بودند می خو
شبهه ها در آخرآن مراسله که برای فسخ امتيازنامه نوشتيم، نوشتيم که چون 

 -عمل کمپانی برخالف منافع ايران است اگر همين کمپانی مطابق منافع ايران
ز چنانکه مطلوب ما باشد حاضر شود که امتياز تازه بدهيم می دهيم و مضايقه ا

مشروط به آن که مقاصد ما حاصل . اين نداريم که به خود آن ها امتيازی بدهيم
 . اين ديگر الزم به نظر می آمد. شود

خواند و گفت . به رضاشاه اولی را نشان دادم. صبح که آنجا رفتيم، من جلو رفتم
بعد گفتم ولی يک نسخه ديگری هم نوشته ايم اين را هم . بلی خيلی خوب است

برای . گفت اين هم خوب است، عيب ندارد). آن تکه آخر را(بفرماييدمالحظه 
چون روز عيد مبعث -اين که کاغذ را رسما ماشين کنيم و بفرستيم کمپانی

فرستادم قفل را باز کردند وهمايون سياح معاون وزارت  - بسته بود وزارت ماليه
شتيم و به آنها را در وزارت ماليه نو] نامه.]ماليه را خبر کردم از منزلش آمد

هيچ احتمالی نمی رفت و از خاطرشان هم . آنها هم ابدا بو نبرده بودند. فرستاديم
 . نمی گذشت

آن جا همان طوری که نشسته بودند . عصر دعوت چايی داشتند، در يک جايی
. يکی آمده و گفته بودآقاروزنامه فروشها درخيابان صدا می زنند،فسخ امتيازنامه

به دولت اعتراض . بعد ديگر کشمکش شروع شد. اشتروحشان هم خبر ند
رضاشاه هم . وزير مختارشان آمد پيش فروغی که داستان طوالنی است. کردند

. ديگر کمپانی نفت از دولت ايران منقطع شده بود. در اين بين رفت به مازندران
 )١٠(».يعنی کسی همديگر را نمی ديد

يازنامه نفت را به هم زد مرحوم آن روزی که رضاشاه امت. کمی جلوتر بگويم«
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. آنجا خيلی با او گرم گرفته بودند. رفته بود ترکيه. فروغی وزير خارجه بود
تيمورتاش هر وقت رضاشاه صحبت امتياز نفت را می کرد می گفت بلی، آقای 

آن روز که خواست قرارداد را . اين هم خوشش نمی آمد. وزير امورخارجه بيايد
وزير خارجه داخل چه ! ن می گويند وزير خارجه بيايدبه هم بزند گفت به م

قبل از آن حرکت که امتياز نامه ]. تمام است[آدمی است؟ من اگر تصميم بگيرم
قدری با او صحبت کرده و . را انداخت توی بخاری، فروغی را خواسته بود

گفته بود من امروز می آيم به هيئت وزرا و اشتلم می کنم و به شما هم شايد بد 
         ً                   به او قبال  گفته بود که دلگير ]. همان که می گفت وزير خارجه که هست[بگويم 

. از من اين مالحظه را داشت). يعنی به من(گفته بود به فالنی هم بگوييد. نشود
کار، من  اگر حرف تندی می زد که اينها تأخير کردند در اين]می دانست [

صدا ] او را[دوباره  وقتی مرحوم فروغی از پيشش می رفته. جواب می دهم
 .به فالنی هم بگو] بود[کرده و گفته 

گفت که به من می گويند وزيرخارجه بيايد، وزير . آمد همين بازی تئاتر را کرد
 )١١(»خارجه داخل چه آدمی است؟

رضاشاه هرچه زورداشت داد به اينکه بر ضد کمپانی نفت در واليات چراغان «
کمپانی بلند شد که ريشه انگليسی ها را تلگراف زدند و فرياد برضد . کردند
هر وقت او چيزی می خواست در و ديوار به صدا در می آمد که آن کار . بکنند

 . انجام شود
آخر منتهی شد به اينکه دولت انگليس به وکالت از کمپانی نفت از دست ايران به 

ته کسی نمی گفت يک کمپانی امتياز گرف. چيزغريبی بود. جامعه ملل عارض شد
 . است به شما چه مربوط است

در آن جا مرحوم عال و داور از طرف ايران برای مدافعه رفتند . جلسه منعقد شد
بنا شد من و . برود) من(اول شاه در هيئت وزرا گفت فالن کس . و مدافعه کردند

 . آنها رفتند. آخر جلسه رأيش عوض شد که داور برود. عالء برويم
را » بنش«آخر وزير امور خارجه چکسلواکی . يرانمباحثات زياد شد ازطرف ا
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او هم آخر برگشت و گفت . معين کرد که رسيدگی بکند» راپورتر«جامعه ملل 
دولت ايران گفته اگر مطابق منظور و حقانيت ما امتياز می خواهند حاضريم و 

خوب آنها زرنگی کردند و همين مطلب را . به همين ها امتيازجديد می دهيم
در اغلب مجادالت و دعواها . گفتنداينها بروند مذاکره مستقيم بکنند. دندعنوان کر

 . و غيره آخر قرار می گذارند که مذاکرات مستقيم باشد
معاونش فريزر . رئيس کمپانی به نام کدمن که بعدها لردکدمن شد آمد به تهران

 .بود که بعد از کدمن جانشين او و رئيس کمپانی شد
همه . او خيلی آدم سختی بود. تا اين اواخر هم رئيس بود .او هم آخرش لرد شد 

در لندن بودم به او می گفتم که ] وقتی[قبل از آن. اتفاقات بعدی از وی ناشی شد
اين امتياز کهنه مثل عهدنامه های جزاير خليج فارس می ماند که صدسال پيش 

ييد بعضی شما بيا. تا قيامت که نمی ماند، باالخره باطل می شود. بسته شده
گفت نه، يک حرف اين امتيازنامه را اين طرف و آن طرف . مساعدتها بکنيد

رضاشاه اول . تصادف اين بود که من وزير ماليه بودم. اوهم آمد تهران. نمی کنم
در آخر هيئت . بنا هم برهمين طور شد. ميلش اين بود که من به جامعه ملل بروم

 . ودش اين جاالزم است داور برودگفت فالن کس وج. وزرا عقيده اش عوض شد
اينها که آمدند، در همين عمارت بانک ملی که االن هست چند اتاق معين کردند 

من که به کلی . ما خيلی بحث کرديم. تا ما هر روز آنجا بنشينيم و بحث بکنيم
قريب يک . از صبح تا چند ساعت از شب گذشته دائما بحث می شد. خسته شدم

 . وز بحث کرديمماه چهل روز، هر ر
بيشتر من . از ميان ما مرحوم فروغی و عالء و من به انگليسی حرف می زديم

آخر . او انگليسی نمی دانست. برای داور هم ترجمه می کرديم. حرف می زدم
ولی در ميزان .موافقت حاصل کرديم. تقريبا در بعضی مطالب نزديک شديم

و پنجاه هزار ليره می گفتند و ما می  آنچه بايد بدهند به ايران، حداقل آنها هفتصد
. روی آن موافقت نشده بود. گفتيم يک ميليون و دويست هزار ليره حداقل

يکی هم روی . باالخره درست شد. اختالف در اينجا باقی ماند و درست نمی شد
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آن ها از اين . ماليات بود که در امتياز نوشته شده بود از ماليات معاف است
باالخره گويا تقريبا به دويست . د حتی يک قدم کوچک بردارندبابت حاضر نبودن

در » جک«کرديم و اين وقتی بود که نماينده کمپانی  و بيست هزار ليره راضی
وقتی فريزر به او گفت، او خيلی اوقاتش تلخ . تهران، در جلسه حضور نداشت

فريزر  .پنجاه هزارليره هم از اين بابت زياد بود. گفت شما گول خورديد. شد
 . ولی گفت حرفی است زده ام، ديگر نمی شود پس بگيرم. پريشان شد

. ما که اين همه گذشت کرديم. در آخر کار گفت عوضش به ما چه می دهيد
امتياز . بود ١٩٣٠اين صحبتها درحدود . پيشنهاد کردند که مدت امتياززياد بشود

يا  ١٩٦٠اند اگر تمديد نمی کردند و همانطور می م. اول شصت ساله بود
. می رسيد ١٩٩٠گفتند شصت سال از آن تاريخ و اين به . تمام می شد ١٩٦١

آخر هم تمام غوغاها از . اين پيشنهاد باعث نارضايتی شديد شد، خيلی نارضايتی
. خير. او هم گفت. به رضا شاه گفتيم. ما گفتيم خير ما راضی نيستيم. آن درآمد

 .ی نمی شوديک همچون چيز. اين را فراموش بکنند
گفت ما را مرخص بفرماييد، . لرد کدمن چمدانش را بست رفت پيش رضا شاه

شدنی . گفت برای چه؟ گفت ما با وزرای شما نتوانستيم سازش بکنيم. می رويم
گفت خوب . رضاشاه خود را به تجاهل زد. اينها يک قدم پيش نمی آيند. نيست

درصورتی که ساعت به ( .اختالف شما سر چيست؟ من می خواهم مسبوق بشوم
پس گفت حاال امروز نرو، اينجا باش و با اين ). ساعت از ماوقع مطلع می شد

عصری آمدند و جلسه . قبول کرد. من هم باشم. وزرا يک جلسه پيش من بکنيد
فروغی و داور و عالء و من : در حضور رضاشاه تشکيل شد که همان آدمها

. لرد کدمن و فريزر هم آمدند. ودندبودم و شايد يکی دو نفر از وزرا هم ب
. مترجم الزم بود که هرچه صحبت می شد ترجمه بکند. نشستند. رضاشاه هم آمد

رضاشاه . فاتح همه کاره شان بود. می خواست مصطفی فاتح را بياورد کدمن
هم شأن . آمدن او به وزرای من برمی خورد] با:[گفت. گفت خير او را نياوريد

آنها دکتری داشتند به اسم دکتر . همان دکتر را بياوريد گفت. وزرای من نيست
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آن دکتر مدتها در ايران بود و فارسی . يانگ که رضاشاه رامعالجه می کرد
. هر چه به فارسی صحبت می شد ترجمه می کرد. آن دکترآمد. خوب می دانست

. در صحبت ها که می کرديم گفتيم که در بعضی چيزها توافق نتوانستيم بکنيم
فتيم اصل کار اين است که آنها مدت زيادتر می خواهند و زير اين بار نمی گ

. گفت اينکه ديگر هيچ شدنی نيست و نمی شود. رضاشاه خيلی برآشفت. رويم
ما سالهای سال لعنت کرده ايم به آنهايی که آن امتياز اولی را منعقد کرده «: گفت

به فارسی می گفت » نت بکنند؟اند، حاال می خواهيد که مدتهای ديگر هم به ما لع
لردکدمن . گفت خيرهيچ نمی شود و شدنی نيست. و آنها که مترجم داشتند فهميدند

پس مرخص . گفت خوب نمی شود، ما حرفی نداريم. آرام بود. ديگرچيزی نگفت
 . او هميشه تهديدش اين بود که دوباره به جامعه ملل می رويم. می فرماييد برويم
من نمی دانم، هيچ کس هم نمی داند چه واقع . خدا می داند] ار[بعد از آن جلسه

رضاشاه هم به داور و عالء گفت شما هم چمدانهايتان را ببنديد و به جامعه . شد
ما خوشحال بوديم که او محکم . ولی باطنا تزلزلی پيدا شده بود. ملل برويد

. الخره راضی شدرضاشاه تزلزلی پيدا کرده با. ايستاده است يا اينهاترسيده اند
احساس می کرد که هميشه . خدابيامرزد داور را، گفت اين ديگر خيلی بد شد

آخر بنا شد که همين طور . باعث بدنامی و هياهو می شود و به ما لعن می کنند
. به حد افراط متأثر شدم. من خيلی خيلی متأثر شدم. حاضر بشود و امضا بکنند

البته . وزير ماليه بودم. من می گفتم نمی کنم. نمی دانست  گفتم چه بايد کرد؟ آدم
. هيچ درآدمش يک ذره و به قدر خردلی فرق نمی کرد. فرقی درامضا کننده نبود

ما خيلی . اوامضا می کرد -داور بکند يا کس ديگر -هر کس را شاه می گفت 
 . ناراضی شديم

کاغذی به بعد آن را بايک . قلم طال حاضر کرده بودند. آخر يک شبی امضا شد
من هم کاغذی نوشتم و قلم را فرستادم به رضاشاه و گفتم پيش . من فرستادند
ولی او . درواقع معنی اش اين بود که شما اين کار را کرده ايد. خودتان باشد

چرا که . به من هم هی می گفت دلگير نباشيد، بد نشد اما ناراضی بودم. نفهميد
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 . شد) ١٢...(او يک مرتبه
خيلی ناراضی بودم پيش خودم می گفتم يک روزی از دست  من چون خيلی

رضاشاه . خيلی ملول شدم. رضاشاه از ايران می روم و ديگر برنمی گردم
روز ديگر هم ديد بی . گفتم شب نخوابيده ام. گفت شما چی تان هست. ملتفت شد

. نشد ولی او ملتفت. قلم طال را هم که گفتم با کاغذی به او فرستادم. اندازه ملولم
. بهتر از آن نمی شد. می گفت آن قدر هم بد نشد. سعی می کرد به من تسلی بدهد

 )١٣(».خيالش اين بود قدرت دارد و بعدها درست می کند
در پايان بی مناسبت نيست سخنان سيد حسن تقی زاده در مجلس دوره پانزدهم 

 . در باب چگونگی تمديد قرارداد دارسی را بررسی کنيم
 حسن تقی زاده در باب تمديد امتياز دارسی در مجلس دوره پانزدهم سخنان سيد 

گوشه هايی  الزم است در اينجا برای روشنتر شدن مسئله تمديد قرارداد دارسی،
 . از سخنان تقی زاده در مجلس دوره پانزدهم را، نقل کنيم

درمواردی، دولت ساعد را استيضاح  ١٣٢٧ديماه  ٣٠عباس اسکندری درتاريخ 
يکی ازآن موارد درباره شرکت نفت بود که در خالل آن، به سيد حسن تقی  .کرد

در تاريخ هفتم . ، حمله کرد١٩٣٣زاده، وزير دارايی وقت و امضا کننده قرارداد
بهمن همان سال، تقی زاده که به عنوان نماينده تبريز در آن مجلس حضور 

وح آن را حسين داشت، نطق مفصلی درپاسخ عباس اسکندری ايراد کرد که مشر
آورده است و ما به بخشهايی از آن اشاره » نفت و نطق مکی«مکی در کتاب 

 . می کنيم
 : تقی زاده پس از ذکر مقدماتی، در مورد سخنان اسکندری می گويد

حاال فقط نسبت به آنچه راجع به خودم است جواب مختصری می دهم و با «
مانند داستان (نه بود و بس حرفهای ديگر ايشان که قسمت اعظم آن پاک افسا

موهوم فراماسونی و حمله به اشخاص درجه اول اين مملکت که از ابرار و 
کاری ندارم و نيز بايد )اخيار اين مملکت هستند يا قصه های جن و پری ديگر

بگويم که هم اکنون باز خيلی تأسف دارم که مجبور به عرض مطالبی شده ام که 
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 . نش در مأل علنی بهتروبا مصلحت مملکت موافق بودشايد با همه اجمال آن ناگفت
سال قبل،  ١٦مسئله نفت جنوب ايران وامتياز معروف دارسی و امتيازنامه جديد 

خود موضوعی است مملکتی و دخالت يک نفر از افراد ضعيف مثل بنده در آن 
و ميزان دخالتش باز موضوع ديگری است که هر دو بايد جدا جدا مورد دقت و 

 . عه قرار داده شودمطال
پس از عودت بنده به ايران از مأموريت که افتخار نمايندگی اين مملکت را در 

مصمم بود که همه عهد نامه های  به طور قطع وجزم) سابق(خارجه داشتم، شاه 
مداخالت خارجيان رادرحقوق و محاکمات اتباع  نامطلوب و امتيازات خارجی و

کهنه شده را مانند وجود دو قطعه خاک در               ّ              خود ايران و حت ی هر نوع حقوق 
شميرانات خارج از حيطه قدرت و حکم دولت اين مملکت فسخ و نسخ و باطل و 
                           ً                                                 ملغی سازد و اين کار را کامال  به انجام رسانيد تا آنکه نماند از آنها جز امتياز 

پس اقدام به اصالح آن امتياز کرد تا حقوق ايران به طور مطلوب استيفا . دارسی
اين اقدام داستان خيلی درازی دارد و چند سال طول کشيد و اسناد و اوراق . شود

عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شايد . آن در ضبط وزارت ماليه بايد موجود باشد
يک روز بغتتا مصمم شد امتياز را فسخ . تعويق کار را حمل بر مماطله می نمود

يق به اين نحو به عقيده وزرا و اگرچه اتخاذ اين طر. پس اين کار اجرا شد. کند
موضوع منجر به شکايت ) ١.(رجال خيرخواه ايران درآن زمان صحيح نبود

کمپانی و حمايت دولت او و تقاضای حکميت الهه و تهديد از طرف ايران به 
شکايت از انگلستان به جامعه ملل و قبول آنها مراجعه امر را به جامعه ملل و 

به ژنو شد و تا اينجا کار با وزارت خارجه بود و رفتن آقايان عالء و داور 
در جامعه ملل کار به جايی . اقدامات به وسيله مرحوم فروغی به عمل می آمد

نرسيده و قبل از صدور حکمی دراين باب وساطت و توصيه های مذاکرات 
 . مستقيم به ميان آمد

امتحانی حضرات به تهران آمدند تا سعی درحصول مقصود به اين نحو نموده 
نفربرای اين کار يعنی مرحوم فروغی،  ٤مذاکرات در تهران بامأموريت . بکنند
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پس از چند هفته مذاکره، . مرحوم داور و آقای عالء و اينجانب جريان يافت
وقتی که حضرات از توافق با مأمورين ايرانی . تواقفی در شرايط حاصل نشد

دراين . به شاه هم گفتند مذاکرات مأيوس شدند، عزم عودت کردند و  واسطه
وقت بود که وی ظاهرا از عاقبت کار انديشناک شدوعزم بر ميانه گرفتن شخصا 
و سعی در کنارآمدن با حضرات کرد و اگر هم با همان شرايطی که خود شرکت 
حاضر به قبول آنها شده بود در واقع همان شرايط فعلی امتيازنامه فعلی بود 

کار انجام می يافت، امتيازنامه جديد به ) نامهغير از موضوع تمديد امتياز(
مراتب مرجح بر امتياز قديم بود و اگر کسی غير از اين پندارد ناشی از اشتباه و 
قلت تدقيق و مطالعه است، لکن در روز آخر کار، بناگهانی صحبت تمديد مدت 

و حضرات درمنظور خودشان پافشاری و تهديد به قطع ) ١٥.(را به ميان آوردند
يعنی که ما چند مسلوب . مذاکرات و حرکت فوری از ايران کردند و شد آنچه شد

االختيار به آن راضی نبوديم و بی اندازه و فوق هر تصوری ملول شديم و از 
... مرحوم داور) محض ياد خير بايد بگوييم(همه بيشتر شخص من و پس از من 

ته حاجت به آن نيست که لکن هيچ چاره نبود و الب. متأثر و متألم وملول شديم
عرض کنم که چرا چاره نبود، زيرا زمان نزديک است واغلب آقايان شاهد 

فقط همين قدر بايد بگويم که تا آنجا که من می دانم . وقايع و وضع آن عهد بودند
                       ً                                            و خدا نيز شاهد است، اصال  سوءنيتی از طرف هيچ کس يعنی هيچ ايرانی ابدا 

ّ             ام ا موضوع دوم . نبوده است يعنی سهم بنده در اين امر ازاول تا آخر که شايد  
بعضی اشخاص خالی از بی غرضی در اين قسمت بيشتر عالقه مند باشند تا به 
                                                   ً                 اصل موضوع اولی، بايد عرض کنم که بنده در اين کار اصال  و ابدا هيچ گونه 

خنده شديد نمايندگان (دخالتی نداشته ام و جز آنکه امضای من پای آن ورقه است 
و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع می کردم و مال ) جرايد و مخبربن
هيچ نوع تغييری را در آنچه واقع ) البد حتما يکی فورا امضا می کرد(ديگر بود 

       ً اگر اصال   -شد و به هر حال می شد، موجب نمی شد و امتناع يکی از امضا 
آن امر هيچ تأثيری ]ن داد[در اصل موضوع يعنی انجام  - امتناعی ممکن بود 
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بنده در اين مورد هيچ عرضی ندارم منتهی اين است . ولو به قدر خردلی نداشت
که شايد خود عمل امضای اضطراری قصور يا تقصيری شمرده شود و من 
عرض نخواهم کردکه امضا جعلی است و کس ديگر امضا را عوض من گذاشته 

می باشد، خداوند خواسته بود بلکه هر تقصيری در آن عمل بسيط غير اختياری 
که آن تقصير فرضی بجای آن سه نفر ديگرهمراهان ما يا وزرای ديگر دامنگير 
من شود و من خود شخصا با اقرار به اينکه درصورت امکان بهتر بود ولو با 

و ] گزيند[فدای نفس هم باشد انسان از اين تقصير فرضی غيراختياری دوری 
زيادی بين امضای قلمی اجباری وامضای قولی فرق . بی دخالت درآن بماند

اجباری وامضای باورقه سفيد دادن درمجلس وتصويب اجباری صدنفر اشخاص 
 . محترم که وکيل ملت ناميده می شدند نمی بينم

من شخصا هيچ وقت راضی به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر 
بلکه تقصير فاعل . فعل نبودقصوری در اين کار يا اشتباهی بود، تقصير آلت 
او خودهم راضی به تمديد . بود که بدبختانه اشتباهی کرد ونتوانست بر گردد

مدت نبود و در بدو امر اظهاراين مطلب ازطرف حضرات روبروی آنها به 
عجب اين کار که به هيچ وجه شدنی نيست، می «: تحاشی و وحشت گفت

لعنت کرده ايم، پنجاه  -ی اين کار برا -خواهيد که ما که سی سال بر گذشتگان 
اصرار تسليم  ولی عاقبت در مقابل» .ديگرمورد لعن مردم و آيندگان بشويم سال 

 )١٦(».شد
با عنايت به آنچه درباره تمديد قرارداد دارسی گفته شد، عليرغم آنچه تقی زاده 
در خاطرات خود و در نطق مشهورش در مجلس پانزدهم عنوان نموده، جريان 

يد قرارداد طی فرايندی، برنامه ريزی و انجام شد و شواهد و قرائن نشان می تمد
دهد که انگليسی ها براساس يک نقشه از پيش طراحی شده، عوامل دخيل در اين 
                                                         ً              امر را برگزيدند و جوانب کار را به دقت بررسی نمودند و اصوال  همه ترفندها، 

م دولت ايران، اعتراض از جمله کاهش حق و حقوق ايران و تقليل حق السه
ايران و عدم وصول آن، جهت فراهم ساختن زمينه ای برای اعتراض ايران، 
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انعکاس اين مطلب در مجلس و نشريات وابسته به دولت و در نهايت لغو 
يکجانبه قرارداد ازطرف ايران، آنهم به شکل سوزاندن قرارداد در بخاری 

. ن، قرارداد جديد، تمديد گرديدتوسط رضاخان، مقدماتی بوده است که براساس آ
برای آشنا شدن با ابعاد ضرر و زيانی که از ناحيه اين قرارداد و تمديد آن، 

ايرج افشار . متوجه ايران شد، بی مناسبت نيست نظر دکتر مصدق را نقل کنيم
در کتاب زندگی طوفانی، پيوست بيست و يکم را به نظريات دکتر مصدق نسبت 

در اين پيوست از قول دکتر مصدق در جلسه . داده استبه تقی زاده اختصاص 
 : آمده است) دوره چهاردهم(مجلس  ١٣٢٣آبان  ٧
و تاريخ عالم نشان نمی دهد که يکی از افراد مملکت به وطن خود، در يک «

معامله، شانزده بيليون و يکصد و بيست و هشت هزار لایر ضرر زده باشد و 
 )١٧(».ه به بيگانه چنين خدمتی کندشايد مادر روزگار نزايد کسی را ک

  : ، بار ديگر بدين نکته اشاره می کند که١٣٢٤ديماه  ١٩دکتر مصدق در جلسه  
آقای تقی زاده که امتياز دارسی را سی و دو سال تمديد نمود و يک ميليارد و «

شصت مليون تومان ضرر به ملت ايران وارد کرد، امروز سياست دولت دست 
  » .ملل متحد رأس نمايندگان ايران واقع شده است اوست و در سازمان
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 مآخد و توضيحات

موسسه مطالعات و پژوهشهای » زندگی و زمانه سيدحسن تقی زاده«علی علوی 
  ٢٢٧ – ٢٤٧صص  .١٣٨٥سياسی ، 

  : پی نوشت ها
  ٢٥١٫ص ،  ١٣٦٢نشر ناشر ،  ، ٥مکی، تاريخ بيست ساله، ج - ١
 . ٢٥٢-٢٥٣، صص ٥همان، ج - ٢
 . ١٣١١روزنامه اطالعات؛ هفتم تير  - ٣
  ؛٢٥٨، ص ٥مکی، تاريخ بيست ساله، ج  - ٤
 . ٢٥٩همان، ص  - ٥
 . ٢٦٠- ٢٦١همان، صص  - ٦
 . ٢٦١، ص همان  - ٧
 . همان - ٨
 . ٣٤٧، ص ١بامداد، شرح حال رجال ايران، ج - ٩

 –انتشارات فردوس  –) زندگی طوفانی (خاطرات سيد حسن تقی زاده  -١٠
 . ٢٢٥ - ٢٢٦صص  ، ١٣٧٩

 . ٢٣١، ص همان   -١١
 . يک کلمه ناخوانا -١٢
  ، نقل به اختصار٢٣٦ - ٢٤٢زندگی طوفانی، صص  -١٣
  .گويا رضاخان عصبانی شده، قرارداد را داخل بخاری انداخته می سوزاند -١٤
طبق بيان دکترمصدق در : آقای مکی درزيرنويس همين صفحه می نويسد- -١٥

، تقی زاده به موجب مکاتباتی ١٣٣٠فروردين ماه  ٢٢مورخ شنبه ١٣٢جلسه 
که با تيمورتاش نموده از چند سال قبل از نظر کمپانی راجع به تمديد مدت مطلع 

 . بوده است
 . ، نقل به اختصار٩٩ -  ١٠٤مکی، نفت و نطق مکی، صص  -١٦
  . ٦٥٣زندگی طوفانی، ص  -١٧
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  ششم فصل
  
 

 انگليس و ايران روابط در آن نقش و نفت مسئله
  
  

  )با تکيه بر امتياز دارسی(م ١٩١۴/ق١٣٣٢م تا ١٨٩۶/ق١٣١٣از سال 
 

مسئله نفت و نقش آن در روابط ايران « درمقاله ای تحت عنوان  مصطفی ماليی
 : می نويسد»  و انگليس

/ ق١٢٧٣(گسترش نفوذ سياسی انگليس درايران بعد ازعقد معاهدۀ پاريس 
مه بدست آوردن امتيازات اقتصادی بزرگی و استقالل افغانستان، مقد) م١٨۵٧

امتيازاتی که اهداف دولت انگليس يعنی نفوذ سياسی . برای اتباع آن دولت بود
واگذاری امتياز ناموفق تأسيس خط . هر چه بيشتر در ايران را به دنبال داشت

آهن و استخراج کليه معادن ايران به مدت هفتاد سال از جانب ناصرالدين شاه به 
ازاتباع انگليس وسپس واگذاری امتياز تأسيس » ن جوليوس دو رويتربارو«

اما بزرگترين و . بانک شاهنشاهی به فرد مزبورازاينگونه موارد می باشد
مهمترين موفقيت دولت انگليس جهت نفوذ سياسی هرچه بيشتر در امور داخلی 

زی که امتيا. ايران در دوره مظفرالدينشاه و درامتيازنفتی دارسی رقم خورد
براساس آن قرارداد، استخراج نفت ايران به استثنای پنج استان شمالی کشور، به 

 / ق١٣١٩(سال به ويليام ناکس دارسی ازاتباع انگليس واگذارشد ۶٠مدت
 ).م١٩٠١

اين امتياز که واگذاری آن با حمايت دولت انگليس انجام پذيرفت نمونه بارزی از 
انگليس در راستای دخالت هر چه بيشتر در سياست شوم و استعماری امپرياليزم 
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امور ايران وتضعيف دولت مرکزی بود که پيامدهای خيانت بار آن در ايران در 
در اين تحقيق سعی برآنست تا با تکيه .                       ً          طول جنگ جهانی اول کامال  آشکار است

بر امتياز دارسی به بررسی مسئله نفت و نقش آن در روابط ايران و انگليس از 
  .م پرداخته شود١٩١۴./ق١٣٣٢تا . م١٨٩۶./ق ١٣١٣سال 

 
 مقدمه

که با دخالت انگلستان هرات به ) م١٨۵٧/ق١٢٧٣(پس ازعقد معاهده پاريس 
کلی از ايران مجزی و افغانستان هم به اسم استقالل از تحت تابعيت و حمايت 
پادشاهان ايران بيرون رفت، نفوذ سياسی انگلستان در ايران آغاز شد و همين 

 .دمه بدست آوردن امتيازات اقتصادی بزرگی برای اتباع آن دولت گرديدمق
م امتياز تأسيس خط آهن، استخراج ١٨٧٢/ق١٢٨٩ناصرالدينشاه قاجار در سال 

و زغال سنگ و ) غير از معادن فلزات قيمتی و احجار کريمه(کليه معادن ايران 
» دو رويتر بارون جوليوس«نفت را به مدت هفتاد سال به شخصی موسوم به 

اقدام شاه چنان غيرمترقبه و  اين. که به تابعيت بريتانيا درآمده بودواگذاشت
عجيب بود که محافل سياسی واقتصادی آن روزجهان را به حيرت انداخت؛ چرا 
که هرگز معقول نبود چنين امتيازی به شخصی که دارای هيچگونه سرمايه، 

ولی وقتی به دقت به حوادث . تخصص، استعداد و تجهيزات فنی نبود اعطا شود
سياسی آن ايام در دنيا بنگريم و دامنه عملياتی را که رويتر در قرارداد تعهد 
کرده بود در نظر بگيريم، يقين می نمائيم که کمپانی از حمايت دولت انگليس 

بالفاصله دربار روسيه عدم رضايت خود را از اين امتياز . برخوردار بوده است
ناصرالدين شاه چون افکار عمومی مردم ايران را . شاه رساند      ً        صريحا  به اطالع

رويتر در برابر . نيز با اعطای آن امتياز مخالف ديد امتياز مزبور را لغو کرد
را از ) بانک شاهنشاهی(لغو امتياز مزبور، امتياز تأسيس بانک شاهی ايران 

غير از طال (ان کمی بعد شاه امتياز استخراج کليه معادن اير. شاه دريافت نمود
سال به  ۶٠و از آن جمله معادن نفت را نيز برای مدت ) و نقره و احجار کريمه

 . داد) رويتر(بانک مزبور 
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بانک شاهنشاهی ايران پس ازکسب امتياز استخراج معادن ايران، طبق اختياری 
 که بنابر مفاد امتيازنامه به او داده شده بود، حقوقی را که برای استخراج و بهره

شرکت معادن «برداری معادن ايران داشت، به يک شرکت انگليسی موسوم به 
شرکت مزبور تحقيقات علمی خود را برای کشف معادن . واگذار کرد» ايران

    ً                                               ضمنا  کارشناسان شرکت کاوش های نفتی خود را در سمنان، . ايران آغاز کرد
. نرسيد کردند؛ اماحفاريهای انجام شده به نفت دالکی وجزيره قشم شروع

اقدامات شرکت تا ده سال مهلت مقرردرامتيازنامه در مورد نفت بدون اخذ نتيجه 
دنبال شد و چون به مرحلۀ بهره برداری از نفت نرسيد، بر طبق مفاد امتيازنامه، 

  . حق شرکت درباره نفت خودبخود ملغی گرديد
 

 قرارداد امتياز دارسی
  

اولين امتيازی . نت ايران رسيدم به سلط١٨٩۶/ق١٣١٣مظفرالدين شاه در سال 
. که در دورۀ سلطنت او در حوزۀ نفت به بيگانگان داده شد، امتياز دارسی بود

 . اين امتياز به يک تبعۀ انگليس به نام ويليام ناکس دارسی واگذار شد
کسب اين امتياز توسط دارسی بدين ترتيب بود که پس از انتشار مقاله ای از 

اس فرانسوی، در مجله معادن چاپ پاريس که شرحی مسيو دمرگان، باستانشن
مفصل راجع به وجود نفت در غرب و جنوب غربی ايران نگاشته بود، شخصی 
به نام کتابچی خان، ازارامنه ايران، که متصدی اداره گمرکات بود، در نمايشگاه 

) Sir. H. Drummond Wolff(پاريس طی مالقات خودبا سرهنری دراموندولف 
سابق بريتانيادرايران، ضمن اشاره به مقاله دمرگان از وی خواست  وزيرمختار

تا سرمايه داران انگليسی را به وی معرفی نمايد تا او آنها را تشويق به کسب 
دراموندولف نيز ويليام ناکس دارسی را به او معرفی . امتياز نفت از ايران نمايد

اموندولف و گفتگو با تشويق های در. کرد؛ کسی که هرگز به ايران سفر نکرد
کتابچی خان، دارسی را مصمم ساخت تا برای حصول اطمينان از وجود منابع 
نفت در ايران، دو نفر مهندس زمين شناس بنام های برلز و دالتون را روانه 
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حاصل تحقيقات و مطالعات اين کارشناسان در محل، وجود منابع . ايران کند
دارسی پس . ران مورد تأييد قرار دادنفتی را درصفحات غرب و جنوب غربی اي

از اطمينان از وجود منابع نفت در ايران، ماريوت نماينده خود را همراه با 
 .کتابچی خان برای تحصيل امتياز نفت به ايران فرستاد

وزيرمختار بريتانيا در تهران در ) Sir Arthur Hardinge(سر آرتور هاردينگ 
هنگام مأموريتم در ايران وظيفه داشتم  در«: خود می نويسد» خاطرات سياسی«

 . »تا امتياز نفت جنوب ايران را برای يکی از اتباع انگليس تحصيل نمايم
ماريوت، توصيه نامه ای نيز از دراموند ولف برای هاردينگ بهمراه داشت که 

هاردينگ که به . در آن به کسب امتياز نفت برای دارسی سفارش شده بود
يازی برای يکی از اتباع انگليسی پی برده و آنرا برای اهميت کسب چنين امت

و حياتی قلمداد می کرد، فعاليت خود را برای  امپراطوری بريتانيا حائز اهميت
نيل به مقصود و تحصيل امتياز شروع کرد و در اين راه از هيچ کوششی 

درواقع دولت بريتانيا می خواست بزرگترين بخش ايران، زير . فروگذاری نکرد
فوذ سياسی آن دولت باشد و بطور مسلم يک شرکت انگليسی هم که در همان ن

 . منطقه نفوذ انگلستان فعاليت کند موجب توسعه نفوذ آن دولت می شد
از او خواست با ) اتابک اعظم(هاردينگ با تشويق و تحريک امين السلطان

کتابچی از طرف ديگر . پيشنهاد دارسی مبنی بر اعطای امتياز نفت موافقت شود
خان نيز به علت موقعيتش در محافل درباری ايران و دوستی اش با امين 

هاردينگ برای اينکه امتياز مزبور با مخالفت . السلطان به ماريوت کمک کرد
روسها روبرو نشود، به ماريوت نماينده دارسی پيشنهاد کرد پنج استان شمالی 

ه مزبور به توصيۀ کتابچی نمايند. ايران را از مناطق پيشنهادی خود حذف کند
خان و با کمک هاردينگ مبلغی پول به عنوان رشوه به مظفرالدين شاه و امين 

/ ق١٣١٩صفر  ٩سرانجام امتيازنامه دارسی در تاريخ . السلطان پرداخت کرد
درصد سود برای  ١۶سال و در قبال پرداخت  ۶٠م برای مدت ١٩٠١مه  ٢٨

٧٧٠قلمرو امتياز دارسی بالغ بر . دايران به عنوان حق االمتياز امضاء ش ٠٠٠ 
اين مساحت، برابر با مجموع مساحت کشورهای فرانسه، . کيلومتر مربع می شد
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سوئيس، بلژيک، لوکزامبورگ و هلند و کمی بيشتر از مساحت تمام تگزاس می 
 امتيازنامه به صحۀ شاه،امضاء ومهرامين السلطان صدراعظم، ميرزا. شد

وله و نظام الدين غفاری مهندس الممالک رسيد و حوزۀ نصرهللا خان مشيرالد
عمل و اختيار آن سراسر خاک ايران به استثنای اياالت خراسان، مازندران، 

انگليسی ها با اين اقدام و کسب يک . و آذربايجان بود) گرگان کنونی(استرآباد 
 امتياز مهم، از نفوذ روسها به مناطق جنوبی ايران و خليج فارس جلوگيری

به موجب فصول هشتم، نهم و شانزدهم امتيازنامه، دارسی تعهد کرده بود . کردند
ظرف مدت دو سال پس از عقد امتياز، شرکتی برای بهره برداری از امتياز 
مزبور تشکيل دهد و بيست هزار ليره نقد و معادل بيست هزار ليره سهام 

رسی پس ازامضای دا. پرداخت شده شرکت مزبور را به دولت ايران تسليم کند
 : قرارداد به لرد لنسداون،وزير خارجه بريتانيا می نويسد

مايلم صميمانه ترين تشکرات خويش را به حضور آن لرد معظم به خاطر ... 
اميدوارم اين سرمايه گذاری به نفع ... خدماتی که برايم انجام داده ايد تقديم کنم

می خواهم تقاضای ... ران باشدو نفوذ بريتانيا در کشور اي بازرگانی بريتانيا
  ... ادامه حمايت و مساعدت دولت اعليحضرت را نموده

 
  اوليه برداری بهره شرکت تشکيل و نفت استخراج عمليات آغاز

 
چند ماه پس از امضای امتيازنامه، دارسی چند حفار لهستانی استخدام کرد و با 

در . رين اعزام کردمقداری لوازم و اثاثيه به چاه سرخ واقع در شمال قصرشي
متری پديدار و متعاقب آن نفت  ۵٠٧م گاز نفت در عمق ١٩٠٣/ ق١٣٢١سال 

چاه دوم هم مدتی بعد در عمق مشابهی به نفت رسيد، . مختصری هم بدست آمد
ولی چون مقدار نفت آنها ناچيز و ادامه عمليات اقتصادی نبود، تصميم گرفته شد 

طبق ماده شانزده . ی به کاوش بپردازندچاه سرخ را رها کرده و در نقاط جنوب
هزار  ۶٠٠با سرمايه . م١٩٠٣/ق١٣٢١امتيازنامه، دارسی شرکتی در سال 

گذاشت و سهامی را » شرکت بهره برداری اوليه«ليره تشکيل داد که نام آن را 
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. که تعهد کرده بود تسليم و بيست هزار ليره نقد را هم به دولت ايران پرداخت
ش و کوشش بی حاصل وتحمل مخارج سنگين، دارسی پس از سه سال تال

هر چند ازطرف شرکتهای نفتی فرانسوی، . درصدد فروش امتيازخود برآمد
آلمانی و آمريکائی پيشنهادهائی جهت خريد امتياز داده شد، اما اوعالقه زيادی 

  . به معامله با بيگانگان نداشت
 

  امتيازات سنديکای شرکت
 

اب دريا ساالرلردفيشربه فرماندهی نيروی م انتخ١٩٠۴/ق ١٣٢٢درسال 
لرد . دريائی انگليس، طرحهای دارسی وخريداران امتياز او رادرهم ريخت

فيشر در طول خدمت متمادی خود در درياداری انگليس به اين نتيجه رسيده بود 
او که . که بايد سوخت بحريۀ جنگی انگليس از زغال سنگ به نفت تبديل گردد

درصدد فروش امتياز خود است، هيأتی را مأمور کرد تا  شنيده بود دارسی
امتياز مزبور را برای دولت انگليس خريداری نمايد؛ اما اين امر مخالف اصول 
کلی کشور و دولت بريتانيا بود؛ چرا که دخالت دولت در امور بازرگانی ممنوع 

ياری لردفيشر دراين ايام ازموقعيت خود نهايت استفاده را کرد تا با . بود
. دارسی، بزرگترين خدمت رابه امپراطوری کشورش بريتانيا کرده باشد

تصميمی که گرفته شد اين بود که از سرمايه های بخش خصوصی انگليس برای 
 Lord(» لرد استراتکونا«بنابراين جريان امر با . اين مورد استفاده شود

Strathcona (نگليسی برمه يکی از سرمايه داران انگليس و رئيس شرکت نفت ا
م طی قراردادی با شرکت ١٩٠۵/ ق١٣٢٣در سال . در ميان گذاشته شد

در شهر گالسکو » سنديکای امتيازات«انگليسی برمه، شرکت جديدی با نام 
. تشکيل گرديد که تمامی سهام شرکت بهره برداری اوليه را خريداری کرد

رمه به صاحبان سهام شرکت جديد عبارت بودند از دارسی و شرکت نفت ب
به دنبال امضای اين موافقتنامه دولت انگلستان نيز . رياست لرد استراتکونا

آمادگی خود را برای پشتيبانی از کاوشهای نفتی در ايران به طور غيررسمی 
سنديکا اميدوار بود در صورتی که شاه ايران و يا دولت روسيه در . اعالم کرد
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دهند، از حمايت کشور سلطنتی  جهت لغو يا مداخله در امتياز اقدامی انجام
وزارت امورخارجه انگليس به درخواست سنديکا . انگلستان برخوردار باشد

 : پاسخ استادانه و چند پهلو داد
روشن است که برای صدور بيانيه معين و اعالم حمايت در مورد يک قرارداد 

ن فرضی وجود ندارد، اما مشتريان سنديکا و يا هر شرکت انگليسی که در اي
رابطه تشکيل شود و بخواهد در اجرای امتياز نفت اقدام کند، می تواند از 
حمايت دولت انگليس برخوردار باشد و حمايت از يک تبعۀ انگلستان هميشه 

 . موردنظر دولت و کشور سلطنتی انگلستان بوده است
شرکت سنديکا، کاوش نفت در ايران را از منطقۀ چاه سرخ به ماماتين در 

امهرمز واقع در شمال اهواز که به ساحل خليج فارس و دريای عمان نزديکی ر
در اينجا شروع به حفر دو چاه گمانه شد که هيچکدام . نزديکتر بود، منتقل کرد

همين که در ماماتين نتيجه مطلوب به دست نيامد، تصميم گرفته . به نفت نرسيد
مسيو دمرگان . ندحفر نماي) مسجدسليمان(شد چاه های ديگری در ميدان نفتون 

باستانشناس فرانسوی در گزارشهای خود ذکری از اين نقطه که در ميان تپه 
های خاک بختياری واقع بود، نموده و گفته بود در سر راه بين مالمير و شوشتر 
جائی به نام ميدان نفتون هست که عالئم ظاهری نفت در آنجا هويدا و خرابه 

ست که اهالی به نام مسجدسليمان می های آتشکده ای نيز درآنجا موجود ا
عمليات مسجدسليمان ادامه پيدا کرد؛ و پس از سه سال تالش و حفاری، . شناسند

م بنا به گفتۀ سرآرنولد ١٩٠٨مه  ٢۶/ ش١٢٨٧خرداد  ۵باالخره در تاريخ 
بامداد، نفت در عمق  ۴در سفرنامه خود، ساعت ) Sir Arnold Wilson(ويلسون 

 )Sir Charls marlink(وران کرد و سر چارلز مارلينگ فوتی از چاه ف ١١٨٠
 . وزيرمختار بريتانيا در تهران خبر آن را به لندن مخابره کرد 

شرکت نفت «م ١٩٠٩/ق١٣٢٧در سال  )APOC(شرکت نفت انگليس و ايران 
که از آن پس ذی نفع اصلی بود با سرمايۀ دو ميليون ليره استرلينگ، » برمه

تأسيس کرد که ) APOC(» شرکت نفت انگليس و ايران«م سازمان جديدی به نا
به دنبال حفر چاه های متعدد در . جانشين شرکت سنديکای امتيازات شد
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مسجدسليمان، خط لوله ای هم از مسجدسليمان تا آبادان، محل احداث پااليشگاه 
م به پايان ١٩١١/ق  ١٣٢٩طول اين لوله که کار احداث آن در سال . کشيده شد

هزار تن ظرفيت  ۴٠٠بود و ساالنه ) کيلومتر ١٣٠(قريب به چهل فرسخ  رسيد،
آرنولد «انگلستان، تعدادی سرباز هندی تحت فرماندهی . انتقال نفت داشت

افسر انگليسی در ظاهر برای محافظت از کنسولگری انگليس در » ويلسون
. کرداهواز، و در واقع برای حفاظت از تأسيسات شرکت نفت، به ايران اعزام 

بعدها شرکت مزبور برای ادامه و توسعه عمليات خود طی قراردادهائی با 
رؤسا و خوانين بختياری، زمين های مورد نياز را که متعلق به اياالت و عشاير 

همچنين شرکت برای حفظ تأسيسات، . بختياری بود، از آنها خريداری نمود
م با رؤسای بختياری چاهها و لوله های نفتی يک سلسله قراردادهای ديگری ه

چون به موجب قرارداد جداگانه هر کمپانی که در داخل . به امضاء رسانيد
اراضی بختياری برای استخراج نفت تأسيس شود بايد صدی سه به خوانين 
بختياری بدهد، برای تسهيل عمليات اين قرارداد، يک شرکت امداديه با سرمايه 

تا » شرکت نفت بختياری«به هزار ليره انگليسی تأسيس شد موسوم  ۴٠٠
 . عمليات را به مابقی اراضی بختياری توسعه دهد

شرکت نفت انگليس و ايران، قراردادهائی نيز در خوزستان با شيخ خزعل 
سر پرسی کاکس سرکنسول بريتانيا در بوشهر، مأمور مذاکره با خزعل . داشت
عل، يک م ضمن عقد قراردادی با شيخ خز١٩٠٩/ق١٣٢٧او در سال . گرديد

ميل مربع از اراضی آبادان را که برای ايجاد پااليشگاه مورد نياز شرکت بود 
ليره در  ۶۵٠٠خزعل موافقت کرد با دريافت مبلغ . از خزعل خريداری نمود

سال که برای مدت ده سال به او پيش پرداخت می شد، حفاظت از تأسيسات، 
و مبلغ ده هزار ليره نيز از همچنين ا. لوله ها و امنيت منطقه را عهده دار شود

شرکت نفت انگليس و ايران و در واقع از دولت انگليس به عنوان وام دريافت 
 . داشت ودولت انگليس حقوق خزعل و جانشينان وی را بر محمره تضمين کرد

دولت ايران اينگونه قراردادها و موافقت نامه های کمپانی نفت انگليس و ايران 
يخ خزعل را عملی درجهت تضعيف حکومت مرکزی با خوانين بختياری و ش
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ايران قلمداد می کرد، اما از آنجايی که خود نيز عاجز از اجرای تعهدات خود 
جهت تأمين امنيت و حراست از تأسيسات شرکت بود، کمپانی ناگزير از کنار 

 . آمدن با رؤسا و شيوخ مقتدر قبايل و عشاير منطقه بود
 ست کلی و خط مشی شرکت نفت انگليس و ايراندخالت دولت بريتانيا در سيا

م طرح لرد فيشر، يعنی تبديل سوخت ١٩١٣/ق ١٣٣١دولت انگليس در سال 
اما قبل از هر . کشتيهای جنگی از زغال سنگ به نفت را به مرحله اجرا درآورد

چيزی درياداری انگليس بايد اطمينان حاصل می کرد که منابع نفتی موجود، 
به دستور . ت مورد نياز بحريه در زمان جنگ و صلح می باشدقادر به تأمين نف

سر وينستون چرچيل، لرد اول درياداری بريتانيا، کميسيون مخصوصی مأمور 
کميسيون مزبور به رياست لرد فيشر، شروع . بررسی و مطالعه دراين مورد شد

به کارکرده، هيأتی از کارشناسان را تحت رياست درياساالر ادموند اسيلد 
)Edmund Slade( به همراهی سرجان کادمن)Sir John Cadman ( جهت

گزارش حاصل از تحقيقات سه ماهه هيأت . تحقيقات الزم روانه ايران ساخت
   ً                                      اوال  منابع نفتی موجود تأمين نيازهای سوختی : مزبور در ايران بدين قرار بود

ً     انيا  اگر ث. وزارت درياداری انگليس را برای مدتهای مديد کفايت خواهد کرد     
شرکت در کنترل ما باشد، خواهد توانست نيازهای نيروی دريائی ما را با قيمت 
مناسب تأمين کند و اگر امتياز مزبور به دست بيگانگان بيفتد فاجعه به بار 

ً                                                      ثالثا  توصيه شده بود دولت انگليس به شرکت نفت ايران و انگليس . خواهد آمد      
در منطقه ای وسيع کمک مالی نموده و جهت بهره برداری از همه منابع نفتی 

شرط اعطای کمک مالی هم آن باشد که دولت بريتانيا در سياست کلی شرکت و 
ً           تعيين خط مشی آن سهيم بوده ومستقيما دخالت نمايد پس از آن وزارت درياداری .                                   

م قراردادی با شرکت نفت ايران و انگليس ١٩١۴/ق ١٣٣٢انگليس در سال 
ب آن دولت انگليس با دو ميليون و دويست هزار ليره منعقد ساخت که به موج

درصد سهام شرکت، بزرگترين سهامدار آن و  ۵١سرمايه گذاری و تصاحب 
اين مسئله با مفاد امتيازنامه مخالف و . دارای حق نظارت کامل بر شرکت گرديد

منافی با استقالل وحاکميت ايران بود وعالوه بر آنکه موجب اعتراضات شديد 
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دولت ومخالفت مطبوعات ومردم ايران گرديد؛ حتی مخالفت حزب رسمی 
دولت ايران از طريق . کارگر بريتانيا را نيز عليه دولت محافظه کار برانگيخت

وزارت امور خارجه به اين امر اعتراض کرد؛ ولی سفارت بريتانيا در تهران 
دولت  جواب داد اين معامله فقط ترتيبی برای فروش نفت است و به هيچ وجه

انگليس نه در اداره امور شرکت و نه در روابط تجاری و سياسی شرکت با 
 . اما حقيقت غير از اين بود. دولت ايران دخالتی نخواهد داشت

دولت انگليس به موجب قرارداد فوق با شرکت نفت ايران و انگليس، دو مدير 
يس را عهده برای شرکت انتخاب کرد تا مسئوليت حفظ و تأمين منافع دولت انگل

اين دو مدير دولتی درباره مسائل مربوط به خط مشی کلی شرکت، . دار باشند
تغييرسهام وتغيير وضعيت شرکت ومسائل مربوط به انجام واجرای قراردادهای 

شرکت نفت ايران و . جاری با درياداری ازحق ويژه وتو برخورداربودند
      ً               ت کامال  مستقل انگليسی انگليس نيز متعهد شده بود همواره به صورت يک شرک

باقی مانده ومديران آن انگليسی ومحل استقرار دفتر مرکزی آن نيز در انگلستان 
قرارداد بين دولت انگليس وشرکت نفت ايران و انگليس به مجلس مبعوثان . باشد

چرچيل، در دفاع از قرارداد و تشريح سياست نفتی دولت . آن کشورتقديم شد
نست که منافع انگليس در مناطق نفت خيز ايران حفظ هدف ما اي«: انگليس گفت

 : او در ادامه افزود. »شود و تا آنجا که ممکن است آن را توسعه دهيم
سياست نفتی ما دو هدف را تعقيب می کند،هدف نهائی و غائی آنست که وزارت 
                     ً                                                  درياداری انگليس مستقال  مالک و توليد کنندۀ سوخت مايع مورد نياز خود باشد؛ 

بايد مالک يا به هر قيمتی که شده کنترل کنندۀ مايع نفتی يا حداقل قسمتی از ما 
 . توليدات نفتی که مورد نياز ما است، باشيم

قدرت ) ايران(بدين ترتيب ما در تمام اين منطقۀ عظيم «: چرچيل در آخر گفت
تنظيم و هدايت گسترش و رشد را طبق منافع ملی و منافع نيروی دريائی خود 

در نهايت دفاعيات چرچيل و ديگر نمايندگان مجلس عوام . »می آوريمبدست 
رأی موافق در برابر  ٢۵۴مؤثر واقع شده و پارلمان انگليس با اکثريت قاطع 

رأی مخالف، قرارداد مزبور را تصويب کرد و به اين ترتيب دولت انگليس  ١٨
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ا عقد به صورت عمده ترين سهامدارشرکت نفت ايران وانگليس درآمد، و ب
قرارداد خريد نفت ازشرکت مزبور و تعيين مديران شرکت در حقيقت سياست 

پس از آن . عمومی شرکت و در نتيجه سياست نفت ايران را در دست گرفت
شرکت نفت ايران وانگليس به صورت بازوی پرقدرت سياسی و اقتصادی 

ايران و منطقه  امپرياليزم انگليس و وسيلۀ مستمراعمال نفوذ و مداخلۀ بريتانيا در
تغيير و تحوالت شرکت نفت نه تنها نارضايتی مردم ايران بلکه اعتراضات . درآمد

شيخ دمحم خيابانی در يکی از نطق های . حزب کارگر انگليس را نيز درپی داشت
 : پرهيجان خود در تبريز چنين گفت

بشود که  امتيازی که به دارسی داده شد نبايد منتقل به دولت امپراطوری انگلستان
اين معامله نادرست و خائنانه بوده . موجب پريشانيها و نگرانيهای ايران بوده است

ً         زيرا دولت انگلستان هيچگاه توفيق نمی يافت چنين امتيازی را مستقيما  از دولت                                                                  
ايران تحصيل کند و بنابراين دارسی را به ميان آورد که او را وسيلۀ تحصيل امتياز 

امپرياليزم خود را پشت سر او پنهان دارد، اين عمل  قرار داده و صورت شوم
 . خدعه آميز و نادرست و حيله گرانه بوده است

م در يکی از جلسات مجلس مبعوثان انگليس، رمزی مک ١٩١۴/ق ١٣٣٢در سال 
پيشوای حزب کارگر ضمن نطقی شديد به سياست ) Ramsay Mc Donald(دونالد 

 : دولت بريتانيا حمله کرد و گفت
است شرکت نفت در ايران روش استعماری دارد و به استقالل ايران لطمه وارد سي

می آورد زيرا شرکت بوسيلۀ پرداختهايی که به بختياريها و عربهای خوزستان می 
نمايد تا اموال وی را حفظ نمايند قدرت حکومت مرکزی را متزلزل می سازد و 

به دولت پيشنهاد می کنم که از من . حکومتهای خان خانی وايلی را ترويج می نمايد
چنين سياست امپرياليستی دست بردارد و دولت مرکزی ايران را تقويت نمايد تا 
دولت ايران مسئوليت حفظ اموال شرکت را به عهده گرفته و در آينده مواقعی پيش 

 . نيايد که دخالت دولت انگليس را در امور داخلی ايران ايجاب نمايد
وزير خارجه انگليس، به  ،)Sir Edward Grey(ادوارد گری  اما در همان جلسه سر

مستقيم انگليس در ايران پرداخته ) سياسی، اقتصادی و نظامی(حمايت از مداخالت 
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و اعالم کرد برای حفاظت از چاهها و لوله های نفت و برقراری مستمرومداوم 
کمک دولت در وهله اول با کمک مالی به عشاير و «جريان نفت، دولت بريتانيا 

ايران سعی درحفاظت از منافع خود خواهد کرد و اگر چنانچه اين اقدام نتيجه بخش 
 . »...نباشد دو تيپ ازنيروهای خودرابه ايران اعزام خواهد کرد

پيش بينی های مک دونالد درست از کار درآمد؛ به طوری که بعدها مسئله نفت 
محسوب می شد، تحت الشعاع  ايران، حفظ هندوستان را که ارجح مصالح بريتانيا

قرار داد و ديگر ايران و بخصوص جنوب ايران به عنوان سپر دفاعی و منطقه 
حائل برای حفظ هندوستان مطرح نبود، بلکه حفظ و حراست از جنوب ايران حتی 
. با دخالت نظامی مستقيم سربازان انگليسی هدف اصلی سياست دولت انگلستان بود

نگليس در ايران درجريان جنگ جهانی اول باعث تقسيم اينگونه مداخالت دولت ا
ايران بين روس و انگليس و جلوگيری از پرداخت حق االمتياز نفت به دولت ايران 

بطوريکه هنگامی که نيروهای انگليسی قسمت عمده ای از ايران را اشغال . شد
کرده وخسارات فراوان به اين کشوروملت ايران واردمی ساختند، دربرابر 

عتراض ايران به شرکت نفت مبنی بر تخلف از پرداخت حق االمتياز، اين شرکت ا
مدعی شد چون دولت ايران نتوانسته است امنيت را در خوزستان برقرار سازد 

اما حقيقت امراين بود که . شرکت متضررشده و نمی تواند حق االمتيازبپردازد
آنکه درتقويت دولت مرکزی شرکت، يعنی عامل سياست امپرياليزم بريتانيا،به جای 

بکوشد وازدولت ايران ايجاد امنيت را درمنطقۀ نفت خيز بخواهد، صالح خود را 
در اين ديده بود که دل خوانين بختياری و سران متنفذ خوزستان مانند شيخ خزعل 
را به دست آورد و ازآنان نيروئی دربرابرنيروی حکومت ملی مشروطه ايران 

اوز احتمالی آنان به منطقه نفت در امان بماند و هم دولت بوجود آورد تا هم ازتج
مرکزی ايران را ضعيف وانمود کند؛ اما حساب سازی شرکت نفت انگليس برای 
دولت ايران، خاصه پيش کشيدن مسئله خسارت ناشی از عدم امنيت که آن نيز ناشی 

شرمانه  از جنگ جهانی اول و نقض بيطرفی ايران ازجانب انگليس بودبه قدری بی
  ) ١( .مروت وجوانمردی است که نمی توان حدی بر آن تصور کرد و دور از
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  مآخذ و اتحتوضي 

  فهرست منابع و مآخذ
 
، ٢٢کارتن .  ٨، پوشه ٧و  ۶اسناد بايگانی وزارت امور خارجه، سند نمره  -

 .ق ١٣٢۴
، ، گنج شايگان، اوضاع اقتصادی ايران، تهران)١٣٧۶(جمالزاده، دمحمعلی،  -

 . بنياد موقوفات محمود افشار
 ۵٣۶: ص

، اسرار نفت، ترجمه ژاله )١٣۶٩(دولونه، ژاک وشارليه، ژان ميشل،  -
 .عاليخانی، تهران، نشر خامه

، کتاب سفيد، تاريخچه و متن قراردادهای )١٣۴۴(شرکت ملی نفت ايران،  -
 .مربوط به نفت ايران، بی جا، شرکت ملی نفت ايران

، خاورميانه، نفت و قدرتهای بزرگ، ترجمه )١٣۵٢(ين، شوادران، بنجام -
 .عبدالحسين شريفيان، تهران، شرکت سهامی کتابهای جيبی

 .، تاريخ مسجدسليمان، تهران، نشر هيرمند)١٣٧۴(عباسی شهنی، دانش،  -
، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غالمحسين صالحيار، )١٣٧١(علم، مصطفی،  -

 .تهران، انتشارات اطالعات
 .، پنجاه سال نفت ايران، تهران، نشر چهر) ١٣٣۵(فاتح، مصطفی،  -
) م١٨۶۴-١٩١۴(، روس و انگليس در ايران )١٣۵۴(کاظم زاده، فيروز،  -

 .ترجمه منوچهر اميری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
 .، طالی سياه يا بالی ايران، تهران، بی نا)١٣٢٩(لسانی، ابوالفضل،  -
، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران، انتشارات )١٣۵٧(موحد، دمحمعلی،  -

  .خوارزمی
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، پژوهشی در مسائل سياسی تاريخی نفت در ايران، )١٣٧٨(نايبيان، جليل،  -
 .تهران، انتشارات ثارهللا

، سفرنامه ويلسون يا تاريخ سياسی و اقتصادی )١٣۶٣(ويلسون، آرنولد،  -
 .ران، نشر وحيدجنوب غربی ايران، ترجمۀ سعادت نوری، ته

، خاطرات سياسی سر آرتور هاردينگ، )١٣٧٠(هاردينگ، سر آرتور،  -
 .ترجمه جواد شيخ االسالمی، تهران، انتشارات کيهان

، نفت پاداش قدرت، ترجمه محمود طلوع مکانيک، )١٣٧٣(هميلتون، آدرين،  -
 .تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

ان پرماجرای نفت از آغاز تا امروز، ، غنيمت، داست)١٣٨٠(يرگين، دانيل،  -
 .ترجمه اکبر تبريزی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

 .، رئيس نفت، تهران، انتشارات يادواره کتاب)١٣٧٣(يعقوبی نژاد، علی  -
- Ferrier, P.W. (1982). The history of the British Petroleam Company, 

Cambridge, University Press. 

 
به نقل » مسئله نفت و نقش آن در روابط ايران و انگليس« صطفی ماليی م  - ١

،  »)جلد دوم(مجموعه سخنرانی ها و مقاالت: ايران و استعمار انگليس«از کتاب 
   ۵٢۴ -  ۵٣٧: ص، ،ص)١٣٩١(مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی؛ 

 
  پانوشت ها

 
 .کارشناس ارشد تاريخ، دانشگاه تهران* 
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   هفتم فصل
 

   و نحوه تنظيم آن. ش١٣١٢/م١٩٣٣قرارداد نفتی 
 

 /م١٩٣٣قرارداد نفتی «خودبنامسلمان قاسميان،مصطفی ماليی درنوشته مشترک 
 : اينگونه آورده اند١٩٣٣دربارۀ قرارداد نفتی »ونحوه تنظيم آن.ش١٣١٢

شاه در . کاليو، وزير مختار بريتانيا در تهران به حضور شاه رسيد١٣٠٧دی  ٨در 
اين ديدار، خواستار تجديد نظر در امتياز دارسی و انطباق آن با شرايط جديد با 

  .ن شدرعايت منافع طرفي
 

 مقدمه
م ميرزا علی اصغرخان امين السلطان صدراعظم وقت ١٩٠١/ ش١٢٨٠در سال 

مظفرالدين شاه، از طرف دولت ايران امتياز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و 
نقل، پااليش و صدور نفت در تمام نواحی ايران به استثنای آذربايجان،گيالن، 

االصل  دار يهودی اکس دارسی، سرمايهمازندران،گرگان و خراسان را به ويليام ن
 ٢٠اين امتياز در قبال. استراليايی تبعه انگليس به مدت شصت سال واگذار نمود

از عايدات  ١۶هزار ليره سهام از تشکيل اولين شرکت و صدی  ٢٠هزار ليره نقد،
برداری از بابت  های استفاده کننده از نفت، پس از شروع به بهره خالص تمام شرکت

 ]٣.[المتياز بودا حق
های ضد استعماری،  گيری انديشه ش و شکل١٢٨۵پس از انقالب مشروطه در سال 

ها با  مخالفت با امتيازات بيگانگان در ايران قوت گرفت و در همين زمان، مخالفت
الحجه  ذی ۵نخستين بار نمايندگان مجلس در جلسه . امتياز دارسی آغاز شد

دن وقت را به مجلس احضار نموده، از ش وزير معا١٢٨۴دی ماه ١٢/ ق١٣٢۴
 ]۴.[وی خواستند توضيحاتی راجع به قرارداد ارائه دهد

های  در جريان جنگ جهانی اول، افزايش اهميت نقش نفت در تأمين سوخت کشتی 
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جنگی، وزارت درياداری انگليس اقدام به خريداری سهام شرکت نفت ايران و 
پس از جنگ . صلی شرکت، دولت انگليس شددار ا انگليس نمود؛ به اين ترتيب سهام

های شرکت نفت ايران و  جهانی، دولت ايران همواره نارضايتی خود را از سياست
شرکت . داشت انگليس و ناديده گرفتن سهم واقعی ايران از درآمدهای نفتی ابراز می

های وابسته  نفت با افزايش توليد نفت در جريان جنگ جهانی اول و توسعه شرکت
های فرعی را با اين توجيه که  اريابی و پااليش، منافع حاصله از اين شرکتباز

 ١٠خارج از خاک ايران فعاليت دارند، در منافع کلی شرکت که بر اساس ماده 
که دولت  شد، منظور نداشت؛ در صورتی درصد از آن سهم ايران می ١۶امتيازنامه 

. دانست ای فرعی سهيم میه ايران خود را در سود کل شرکت مادر و ديگر شرکت
ش نيز از پرداخت سهم ايران امتناع ورزيد و ١٩١٩عالوه بر اين، شرکت در سال 

علت امتناع شرکت از پرداخت سهم ايران از عوايد نفت، . بر شدت مسئله افزود
صدماتی بود که ايالت محلی بر تأسيسات شرکت وارد آورده بودند و شرکت، 

 ]۵. [ستدان دولت ايران را مسئول می
اختالفات بين کمپانی نفت و دولت ايران، منجر به مذاکراتی بين طرفين و انعقاد 

آرميتاژ اسميت مستشار مالی ) ١٢٩٩( ١٩٢٠قرارداد ديگری موسوم به قرارداد 
کرد که دولت  اين قرارداد تأکيد می. دولت ايران و مورد اعتماد مقامات انگليس شد

                     ً                          عملياتی را که مستقيما  با نفت ايران ارتباط پيدا  درصد سود تمام١۶ايران حق دارد 
] ۶.[کند، مطالبه نمايد و ادعاهای انگليس در مورد غرامت مسکوت گذاشته شد می

اين قرارداد نتوانست مشکل را به طور اساسی برطرف کند و اختالفات از سال 
ت السهم دولت ايران و افزايش درآمد شرک ش به دليل کاهش روزافزون حق١٣٠۵

/ ١٣٠٧مذاکرات به مدت چهار سال از .                       ً               و سهام بريتانيا، مجددا  از سر گرفته شد
االختيار ايران و  م بين تيمورتاش وزير دربار و نماينده تام١٩٣٢/ ١٣١٢م تا ١٩٢٩

. سرجان کدمن، مدير عامل شرکت نفت ايران و انگليس در تهران و لندن انجام شد
ن نسبت به تنظيم قرارداد جديدی صورت های بين طرفي در مدت مذاکرات توافق

م معتبر بود، سهيم  ١٩۶١گرفت که عبارت بودند از تمديد مدت امتياز که تا سال 
السهم سابق و واگذاری بيست درصد از  کردن ايران در کل سهم شرکت به جای حق



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٥                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

السهم و  اين مذاکرات به علت اختالف طرفين در حق. سهام شرکت به دولت ايران
هام  ايران در کل تشکيالت شرکت نفت به شکست انجاميد، چرا که ميزان س

درصد از کل سهام شرکت بايد در اختيار ايران ٢۵کرد که  تيمورتاش پافشاری می
 ]  ٧.[قرار گيرد

نوامبر / ١٣٠٧نتيجه ماندن مذاکرات، رضاشاه در آبان با وخيم شدن روابط و بی
يامی خطاب به هيأت مديره شرکت ، در ديدار از تأسيسات شرکت نفت، در پ١٩٢٨

در لندن، لغو امتياز دارسی و تنظيم امتياز جديدی که منافع ايران را تأمين کند، 
ها و نحوه تنظيم  با توجه به اين مباحث در ادامه به مقدمات، زمينه]٨.[خواستار شد

 .خواهيم پرداخت. ش١٣١٢/م١٩٣٣قرارداد 
 

 ش١٣١٢/م١٩٣٣ قرارداد تنظيم های زمينه و مقدمات
 

کاليو، وزير مختار بريتانيا در تهران به  ١٩٢٨دسامبر٢٩/ ١٣٠٧دی  ٨در 
شاه در اين ديدار، خواستار تجديد نظر در امتياز دارسی و . حضور شاه رسيد

به دنبال اين پيام رضاشاه، ] ٩.[انطباق آن با شرايط جديد با رعايت منافع طرفين شد
ت وگو در مورد طرح اوليه، امتياز برای گف ١٣٠٧اسفند/١٩٢٩کدمن در مارس

موارد توافق بين تيمور تاش و کدمن عبارت بود از تمديد مدت . جديد به تهران آمد
، واگذاری بيست درصد از سهام شرکت به ايران، تجديد حوزه ١٩٨٩امتياز تا سال 

االمتياز شرکت به ايران، کاهش مساحت  عمليات کشور، پرداخت دوشيلگ حق
اما با اصرار . کشی به خليج فارس نفت، فسخ امتياز انحصاری لوله حوزه استخراج

االمتياز  درصد سهام شرکت به ايران، پرداخت حق ٢۵تيمورتاش بر واگذاری 
مقرر به ايران و امتناع کدمن از پذيرش شرايط، مذاکرات بدون نتيجه خاتمه 

د و تا سال نتيجه ماندن گفتگوها، کدمن رهسپار آمريکا ش پس از بی]١٠.[يافت
دور جديد . وگويی ميان طرفين صورت نگرفت گونه گفت ش هيچ١٣١٠

هايی  ش پس از رد و بدل شدن نامه١٣١٠وگوهای کدمن و تيمورتاش درسال  گفت
وگوها که در مسافرت  اين گفت. ميان طرفين و ارائه پيشنهادهايی آغاز شد
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ی در باب حق تيمورتاش به اروپا صورت گرفت، منجر به تنظيم طرح مقدمات
متن ]  ١١.[االمتياز مورد توافق شد که برای امضا و تصويب به تهران ارسال شد

ً                         ً                      رسما  افشا نشده است، اما ظاهرا  اصول آن از اوايل سال ) نويس پيش(اين طرح     
بين تيمورتاش و کدمن بحث و گفتگو شده  ١٩٢٩تا  ١٩٢٨/ ١٣٠٨تا  ١٣٠۶

 ]١٢.[بود
ژوئن ١٩٣٢/ ش١٣١١اش را در خرداد  انههنگامی که شرکت، ترازنامه سالي

های گذشته، به  منتشر نمود، معلوم شد که حق امتياز دولت ايران نسبت به سال
ليره  ١، ٢٨٨، ٣١٢عايدات ايران در مقايسه به . ميزان فاحشی تقليل يافته است

ليره تجاوز  ٣٠۶و  ٨٧٢ش به .ه ١٣٠٩و ١٣٠٨های  ليره سال ١و ۴٣٧، ...و
شرکت نفت جنوب علت تقليل عايدات را تنزيل قيمت نفت در دنيا و ] ١٣.[کرد نمی

به محض اينکه خبر کاهش حق ] ١۴.[رقابت نفت روسيه با نفت جنوب معرفی کرد
امتياز ايران به تهران رسيد، دولت ايران از تصويب قراردادی که تنظيم شده بود، 

يحات به تهران ای برای توض خودداری کرد و از شرکت نفت خواست که نماينده
شاه در اقدامی ديگر، تيمورتاش را ] ١۵.[بفرستد، ولی شرکت از اين کار ابا نمود

انتشار ترازنامه و . عزل کرده، مذاکرات نفت را به تقی زاده، وزير دارايی سپرد
عدم پاسخگويی شرکت به اعتراض ايران، موجب شد که در مجلس و جرايد 

ش، ١٣١١تيرماه  ٢٨روز . جريان بگيردای ضدشرکت نفت  کشور،حمالت گسترده
االمتياز  مرداد، علی دشتی درباره عدم پرداخت عادالنه حق۴روحی نماينده کرمان و

. ايران از طرف شرکت نفت،  وزرای خارجه و دارايی را مورد سؤال قرار دادند
                                     ً    اين موضوع از طرف دولت تعقيب شده، کامال  هم «: وزير خارجه در جواب گفت

 ]١۶[».دولت است و اگرغفلتی شده، مربوط به اشتباه گذشتگان است مورد توجه
مرداد مجلس شورای ملی تقی زاده در پاسخ سؤال علی دشتی از  ۴در جلسه 

االمتياز ايران ضمن اظهار نگرانی  نمايندگان مجلس درباره علت کاهش عجيب حق
: ش آن گفتاالمتياز ايران و تنزيل فاح عدم رضايت دولت از ترتيب محاسبه حق

االمتياز به او عرضه شد، امتناع نمود که  دولت از قبول اين مبلغ که به عنوان حق«
چون دولت از هرگونه مساعدت . خود را از مضرات اين تقسيم منافع محفوظ دارد
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نسبت به پيشرفت کار امتياز نفت درجنوب مضايقه ننموده، لهذا انتظار دارد که با 
بخش برای اصالحات  طور دوستانه، ترتيبی رضايتمذاکره با خود کمپانی به 

تواند مطمئن باشد که دولت در حفظ  منظور داده شود و مجلس شورای ملی می
بديهی است که هرگاه مذاکرات . منافع مملکت در اين زمينه فروگذاری نخواهد نمود

با کمپانی به نتيجه مطلوب نرسد، دولت ناچار خواهد بود برای حل مشکالت، به 
از طرف جرايد کشور ] ١٧[».ريق ديگری برای احقاق حقوق خود توسل جويدط

 ]١٨.[ای ضد شرکت نفت صورت گرفت نيز حمالت گسترده
عالوه بر نارضايتی وکال و جرايد از وضعيت پيش آمده به وسيله شرکت، شاه نيز  

ت زاده را که به لحاظ اداری مسئوليت مستقيم داشت، مورد بازخواس برآشفته و تقی
روزی رضاشاه «: نويسد زاده درباره مؤاخذه شاه نسبت به خود می تقی. قرار داد

ها و شرکت نفت، خيلی سر من کاله  اين انگليسی: مرا خواست و به من گفت
کنند و خودشان  کنند، خودشان تصفيه می نفت را خودشان استخراج می. اند گذاشته

ر سال هم يک صورت حساب آخ. فروشند و ما هيچ چيز آن اطالعی نداريم می
گوييد درست  می) عيس فيض(دهند و تو و کميسر ما در لندن  ساختگی به ما می

به هيئت دولت، دستور  ١٩٣٢نوامبر  ١٣١١/٢۶آذر  ۵رضاشاه ] ١٩[».است
خان هدايت  در اين جلسه که به رياست نخست وزير، مهدی قلی. تشکيل جلسه داد

ايش را به دليل ناتوانی در متقاعد کردن تشکيل شد، شاه وزر) مخبر السلطنه(
 .شرکت در تنظيم قراردادی با حفظ منافع ايران سرزنش نمود

شاه «:نويسد مخبرالسلطنه هدايت در توصيف جلسه هيئت وزرا با حضور شاه می
شاه . شب ششم آذر تيمور تاش دوسيه را به هيئت آورد. دوسيه نفت را خواسته است
. فرمودند دوسيه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است تشريف آوردند و متغيرانه

دوسيه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند . سوزد زمستان است، بخاری می
زاده  تقی» ]٢٠.[رويد تا امتياز نفت را لغو کنيد، نشستيم و امتياز را لغو کرديم نمی

به طور محرمانه کند که از پيش  حوادث آن جلسه را صحنه سازی قبلی شاه بيان می
فروغی را از جريان حوادث آگاه کرده بود و به وی گفته بود امروز در جلسه هيئت 

  کنم و به خود تو هم بد خواهم گفت، ولی آن را  دولت، يک تشددی به تمام وزرا می
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 .زاده ازتصميم گرفته شده آگاه نشود سپس ازفروغی خواسته بود تقی. به دل نگير
]٢١[ 
قی زاده دليل اين کار رضاشاه در لغو امتيازنامه دارسی را تمايل شاه به ترساندن ت 

اما ] ٢٢.[کند و اينکه به آنها بفهماند که ديگر مأمور آنها نيست ها بيان می انگليسی
. تقی زاده داستان سوزاندن پرونده نفت را در خاطرات خود، دوگونه نقل کرده است

ونده نفت را در بخاری انداخت و سوزاند و پيش از رضاشاه پر«: گويد يک بار می
رويد، مگر اينکه فسخ  ترک جلسه با تشدد به هيئت دولت گفت که امشب نمی

بار ديگر نيز اظهار داشته که شاه يک مشت کاغذ را «] ٢٣.[قرارداد را اعالم کنيد
تش همه خيال کردند که پرونده نفت را آ. توی بخاری ديواری انداخته بود و رفت

زده است، در صورتی که آنچه در بخاری انداخته بود، جز چند نامه متبادله بين 
] ٢۴[».شرکت نفت ووزارت ماليه،چيزديگری نبودکه البته رونوشت آنها را داشتيم

زاده در قضيه نفت، موجب برانگيختن اتهاماتی نسبت  های تقی گويی اين گونه تناقض
 .ديد مدت قرارداد نفت شده استبه وی، مبنی بر مشارکت مستقيم در تم

ای که قرار بود برای شرکت نفت ارسال  تقی زاده پس از فسخ امتيازنامه، در نامه
دارند، مطلب ديگری مبنی بر آمادگی دولت ايران برای واگذاری امتياز جديدی را 

وی دليل اعالم آمادگی در مذاکرات به منظور واگذاری امتياز را، اين . اعالم نمودند
من اين فسخ امتيازنامه را که نوشته بودم، شنيدم در خارج گفته «: کنند ين بيان میچن

ها در آخر آن  برای دفع اين شبهه. خواهند از انگليس بگيرند به روس بدهند بودند می
مراسله که برای فسخ امتياز نامه نوشتيم، نوشتيم چون عمل کمپانی برخالف منافع 

مطابق منافع ايران حاضر شود که امتياز تازه بدهيم ايران است، اگر همين کمپانی 
و در نهايت » .دهيم و مضايقه  از اين نداريم که به خود آنها امتيازی بدهيم که می

جکسن در تلگرافی به سرجان کدمن، ضمن ] ٢۵.[اين فسخ نامه به تأييد شاه رسيد
ا از اظهار بيان استبداد رضاشاه در صدور دستورات و اوامر شاهانه و ترس وزر

زاده در ارائه پيشنهاد مذاکره به عنوان  نظر در مقابل وی، از جرائت و جسارت تقی
ای که شاه تصميم  از لحظه«: نويسد کند و می آميز حل قضيه،  اشاره می راه مسالمت

به الغای امتياز نفت گرفتند و دستور اجرای آن را صادر کردند، هيچ يک از وزرا 
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برخالف نظر ملوکانه ابراز کند ميان وزرا باز تقی زاده  ای جرئت نداشت عقيده
جرئت پيدا کرده که شاه را متوجه عواقب سو اين تصميم ناگهانی سازد و از ايشان 
اجازه بگيرد که الاقل يک پاراگراف مبنی بر آمادگی برای مذاکره به منظور حل 

 ]٢۶[».اند مسالمت آميز قضيه بيان داشته
عالوه . از سوی دولت، مورد استقبال مردم ايران قرار گرفتالغاء امتياز دارسی 

هايی در تبريک اين عمل شاه  ها، تلگراف های متعدد درشهرستان بر برگزاری جشن
اما اين جشن وسرورها را نيز ظاهرسازی حکومت ] ٢٧.[به دولت مخابره شد

خود  ديکتاتوری رضاشاه برای نشان دادن حس وطن دوستانه و توجيه اعمال بعدی
شد دستگاه زور و  که گفته می کنند، به طوری در جريان مذاکرات نفت بيان می

گزاری از استيفای حقوق  قلدری رضا شاه، مردم را وادار ساخت که جهت سپاس
حضرت همايونی، کوچه و بازار را چراغانی کنند،  ملی به دست توانای اعلی

گزاری خود را از زحمات ها نموده، مراتب شکر نمايش ترتيب دهند و شادمانی
 ]٢٨.[مطبوعات منعکس سازند

زاده نيز درباره ظاهرسازی رضاشاه در برپا داشتن جشن و شادمانی برای  تقی
طور قاطعيت و اقتدار او برای به اجرا  توجيه عمل خود در لغوامتياز، همين

رضاشاه هرچه در قوه داشت، به کار برد تا « :نويسد هايش می درآوردن خواسته
به دستوراو، شهرهای کشوررا چراغانی . مل الغاء نفت راخواسته ملت نشان بدهدع

ها به تهران سرازير شد که اين کمپانی خون ما  ها ازشهرستان سيل تلگراف. کردند
خواست، در و ديوار به  هر وقت او چيزی می. را مکيده است، ريشه اينها را بکنيد

 ]٢٩[».آمد که آن کار را انجام شود صدا در می
زاده وزير ماليه، مکتوب وزارت دربار مبنی بر لغو امتياز دارسی  آذر تقی ۶روز

در عين حال، دولت ايران . را به اطالع جکسون، نماينده شرکت در تهران رسانيد
 .آمادگی خودرا برای اعطای امتيازجديدی براساس عدالت و انصاف اعالم نمود

اساس خواند  يه، الغای امتياز را ادعايی بیکمپانی نفت در پاسخ به وزارت مال] ٣٠[
وزير مختار انگليس در تهران ] ٣١.[و از دولت ايران خواست آن را مسترد دارد

الغای   ١٩٣١دسامبر ٨/ ١٣١١آذر  ١٧در يادداشت اعتراض به دولت ايران در 
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يک طرفه را يک نقض غير قابل قبول شرايط قرارداد خواند و تهديد کرد در 
دولت ايران، اعالميه خود داير بر الغای امتياز را ظرف مدت يک هفته که  صورتی

در پايان . کند المللی الهه مراجعه می بر نگرداند، دولت انگليس به ديوان داوری بين
داند هرگونه اقدامی بر حفظ کمپانی انجام  آمده بود که دولت بريتانيا خود را محق می

ور دريايی انگليس در خليج فارس و سواحل ايران اين تهديد بريتانيا با مان] ٣٢.[دهد
ايران و  ١٩٢١اما خطر مداخله شوروی بر طبق ماده ششم معاهده] ٣٣.[همراه بود

 ]٣۴.[شوروی، مانع از اقدام بريتانيا شد
المللی الهه،  در رابطه با تهديد بريتانيا مبنی بر ارجاع مسئله به ديوان داوری بين

مزبور در مورد رسيدگی به اختالف ميان شرکت و  دولت ايران، صالحيت ديوان
دولت ايران را رد کرد، زيرا که اختالف بين ايران و کمپانی نفت، اختالف بين دو 

. بنابراين دولت بريتانيا موضوع را به شورای جامعه ملل کشاند]٣۵[دولت نبود؛
ملی دولت ايران هيئتی مرکب از داور وزير دادگستری، حسين عالء رئيس بانک 

سرجان سيمون وزير خارجه بريتانيا نيز به ] ٣۶.[و نصرهللا انتظام عازم ژنو کرد
دو طرف دعاوی خود را در . نمايندگی بريتانيا در شورای جامعه ملل حاضر شد

شورای جامعه ملل پس از شنيدن دعاوی طرفين، . پيشگاه جامعه ملل مطرح کردند
رجه چلسواکی به عنوان ميانجی واگذار ادامه مذاکرات را به ادوارد بنش، وزير خا

وی مدعيان را به گفتگو دعوت کرد و بدين ترتيب گفتگوها در تهران ادامه .کرد
 ] ٣٧.[يافت

 
 آن تنظيم در رضاشاه نقش و ش١٣١٢/م١٩٣٣قرارداد

 
پس از آنکه شورای جامعه ملل، مذاکرات اختالف ميان شرکت نفت و دولت ايران 

خارجه چلسواکی به عنوان ميانجی واگذار کرد و او نيز را به ادوارد بنش، وزير 
بالفاصله هيئتی از طرف شرکت مرکب از لرد . مدعيان را به گفتگو دعوت کرد

کدمن رئيس هيئت مديره شرکت نفت، ويليام فريزر معاون او، جاکس عضو هيئت 
. دندرتبه شرکت، وارد تهران ش مديره و مقيم تهران همراه چند نفر از اعضای عالی
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زاده از داور وعالء خواست قبل از ورود نمايندگان کمپانی، متخصصين اليق و  تقی
هئيت ] ٣٨.[قابل اعتماد برای مشاوره در طرح امتياز نامه جديد استخدام نمايند

 آوريل١٣١٢/٣فروردين١۴نمايندگی شرکت نفت، تحت رياست سرجان کدمن 
گرديد، در  ١٩٣٣به عقد قرارداد وارد تهران شدند و مذاکراتی را که منجر  ١٩٣٣

 .تهران آغاز شد
رياست اين هئيت را . يک هئيت چهارنفری از طرف شاه، مأمور مذاکره با آنان شد

تقی زاده، : فروغی، وزيرخارجه بر عهده داشت و سه عضو ديگر عبارت بودند از
 موافقت کردتقی زاده ] ٣٩).[رئيس بانک ملی(وحسين عالء) وزيردادگستری(داور

چند روز اول . که مذاکرات مقدماتی ميان خوسد وی و مستر فريزر صورت گيرد
اما شرکت نفت هيچ کدام از . های خود را بيان نمود مذاکرات دولت ايران خواسته

زاده  تقی] ۴٠.[آن پيشنهادها را نتوانست بپذيرد و مذاکرات با شکست مواجه شد
ً         آخر تقريبا  در بعضی «: نويسد درباره جريان مذکرات با فريزر در تهران، می           

خيلی خودکشی کرده ) من(داوربه رضاشاه گفته بود که فالنی. مطالب نزديک شديم
. مذاکرات آخرش به يک جايی رسيد که در اغلب شرايط ما نزديک شديم. است

موافقت حاصل کرديم، ولی در ميزان آنچه بايد بدهند به ايران، حداقل آنها هفتصد و 
گفتيم يک ميليون و دويست ليره حداقل روی آن  گفتند و ما می ه میپنجاه هزار لير

. باالخره درست شد. شد اختالف در اينجا باقی ماند و درست نمی. موافقت نشده بود
آنها . يکی هم روی ماليات بود که در ماليات نوشته شده بود از ماليات معاف است

ً    باالخره گويا تقريبا  به . داز اين بابت حاضر نبودند حتی يک قدم کوچک بردارن                   
دويست و بيست هزار ليره راضی کردم و اين وقتی بود که نماينده کمپانی جک در 

. وقتی فريزر به او گفت، او خيلی اوقاتش تلخ شد. تهران، در جلسه حضور نداشت
  گفت شما گول خورديد، پنجاه هزار ليره هم از اين بابت 

... شود پس بگيرم ام، ديگر نمی ت حرفی زدهفريزر پريشان شد، ولی گف. زياد بود
پيشنهاد . دهيد، ما که اين همه گذشت کرديم در آخر کار گفت عوضش به ما چه می

  .کردند که مدت امتياز زياد بشود
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امتياز اول شصت ساله بود؛ اگر تمديد . م بود١٩٣٠ها درحدود  اين صحبت
گفتند شصت سال از آن . شد تمام می ١٩۶١ يا ١٩۶٠ماند  کردند و همانطور می نمی

خيلی . اين پيشنهاد باعث نارضايتی شديد شد. رسيد می ١٩٩٠تاريخ و اين به 
به . ما گفتيم خير، ما راضی نيستيم. نارضايتی، آخر هم تمام غوغاها از آن درآمد

. شود اين را فراموش بکنيد، يک همچون چيزی نمی. رضاشاه گفتيم او هم گفت خير
زاده مبنی بر مطرح شدن  ادعای تقی] ۴١[».رويم ت ما را مرخص بفرمائيد، میگف

موضوع تمديد مدت امتياز دارسی در آخرين لحظات مذاکرات بين طرفين دعوی با 
های خصوصی وی به تيمورتاش به هنگام سفارت در لندن مورد  استناد به نامه

به تيمورتاش  ٨/٧/١٣٠٨تقی زاده در يک نامه خصوصی  مورخه .  ترديد است
زاده برای مشارکت در  در مورد تجديد امتياز نامه دارسی و درخواست از تقی

کند که  مندی می مذاکرات نفت، از سياست استتار مقامات مسئول کشور اظهار گله
با وصف اينکه وزير مختار و نماينده رسمی دولت ايران در لندن است، از کم و 

خبر است و تا آن تاريخ، نه  داده، بی ن انجام میکيف مذاکرات که کدمن در تهرا
خان و نه کمپانی نفت در باب تجديد يا تمديد امتياز به او مراجعه  آقای ميرزا عيسی

اند و از طهران نيز در اين باب مراسله يا تلگرافی دريافت نکرده، لهذا جز  نکرده
ن صحبت اظهاراتی خان در ضم                                       ً      اطالع اجمالی از کليات مطلب يا آنچه گاها   عيسی

تواند  بنابراين دخالتی در کار نداشته و نمی. اند که در تهران حاصل شده است کرده
 .داشته باشد

                                  ً                 اگر مقصود اين است که اين جانب رسما  در اين کار داخل : نويسد وی در ادامه می
مذاکره شده و با کمپانی طرف مذاکرات بشوم، در آن صورت چون مذاکره از 

                                              ً                صورت دارد، بايد مراجعه اين کار به اينجانب رسما  به کمپانی و به  مجاری مختلف
               ً                                      تقی زاده که قبال  در جريان مذاکرات قرار داشته، نظر خود . اين سفارت اشعار شود

                            ً اين جانب بر حسب تکليف، سابقا  : نويسد را درباره تمديد امتياز دارسی اين چنين می
خود را در اساس اين کار در کاغذ خصوصی به حضرت اشرف عالی عقيده 

دانم تکرار کنم که به عقيده اين جانب صالح دولت  عوض کردم و حاال نيز الزم می
                              ً                                         در آن است که در صورت امکان فعال  به تجديد امتياز اقدام نفرماييد، چه زمان 
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تر  کند وهرچه قوام داخلی و قدرت ايران بيشتر و اجل امتياز نزديک برای ما کارمی
ايران بهتر پيشرفت خواهد کرد، ولی اگر به جهتی از جهات امکان  شود، مقاصد

 ]۴٢.[تأخيرنباشد، البته آن وقت بايدبه قدرمقروردرتحصيل منافع برای ايران کوشيد
م به تيمور ١٩٢٩دسامبر١٠/ش١٣٠٨آذر١٩تقی زاده در تلگراف ديگری مورخ 

اينکه وی در  های پيشين مبنی بر تاش به هنگام سفارت لندن ضمن تکرار گفته
جريان مذاکرات امتياز نفت نبوده و آنچه اطالع دارد يا به طور تصادفی از کسی 

خان فيض به تهران بوده، در مورد  های ميرزا عيسی شنيده يا اينکه از تلگراف
هر کس که منابع نفت به مدت درازتری در دست داشته «:نويسد تمديد قرارداد می

تر بفروشد، گوی سبقت را ربوده است، لهذا  و گران باشد و بتواند کمتر در بياورد
مندی زيادی به تمديد مدت دارد و قيمت موافقت ما را در اين باب  کمپانی نفت عالقه

»  ]۴٣.[نسبت به منظور او هم بايد تابع قانون طبيعی اقتصاد عرضه و تقاضا باشد
که شرکت نفت  های بيان شده، تقی زاده از چند سال قبل اطالع داشته طبق نامه

 .اهتمامش از تجديد قرارداد تمديد مدت قرارداد بوده است
نتيجه ماندن مذاکرات در کنفرانس خبری که برگزار شد، سرجان  اما پس از بی

های  گويد هيچ شرکت نفتی بر پايه درخواست کدمن ضمن تعرض به شاه به او می
شاه در پاسخ، رفتن زود . های نفت بهره برداری کند تواند از حوزه ايرانيان نمی

ً    هنگام نمايندگان را به شوخی گرفت و مطابق پيشنهاد سرجان کدمن، شخصا  در                                                                  
 ]۴۴.[جلسه مذاکرات شرکت کرد

بنا به نوشته مصطفی فاتح، . رود کدمن برای ادامه مذاکرات به ديدار شاه می 
انی شاه با نهايت مهرب«: کند کدمن شرح مالقات خود با شاه را چنين توصيف می

درباره پيشرفت . ما را پذيرفت و مثل اينکه هيچ اطالعی از جريان مذاکرات ندارد
ای  من به او گفتم که پيشنهادهای نمايندگان دولت به اندازه. مذاکرات استفسار کرد

شاه . تواند آنها را بپذيرد و لذا مذاکرات قطع شده است سنگين است که شرکت نمی
گفت که خود او بين طرفين واسطه شده و توافقی نهايت اظهار تعجب کرده و  بی

ای با حضور او تشکيل  ايجاد خواهد شد و دستور داد عصر همان روز، جلسه
  بنا بر گزارش اسناد موجود، شاه پس از اطالع از] ۴۵[».شود تا کار فيصله يابد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٦                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٧                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

مذاکرات را دادند، در  اوضاع مذاکرات مستبدانه، به وزرای خود دستور خاتمه
صورتی که با ادامه مذاکرات توسط وزراء، وقت زيادی الزم بود تا مذاکرات به 

 ]۴۶.[نتيجه برسد
که سرجان کدمن در  - ترين اشکاالت کار هئيت نمايندگی دولت ايران از بزرگ

گيری وزرای کابينه  عدم قدرت تصميم  - طول مذاکرات در تهران به آن پی برد
                    ً                         کردند که اگر مستقال  کار کنند و در جريان کار  ری که وزرا احساس میبود، به طو

کدمن در شرح عدم . اند مرتکب اشتباهی گردند، به حقيقت سر خود را به باد داده
آشکار «: نويسد زاده در مقام يک صاحب منصب حکومتی، می استقالل رأی تقی

ن کسب اجازه قبلی از خود زاده هيچ مايل نيست اقدامی مستقل، بدو شد ديد تقی می
کدمن در طول مذاکرات با نمايندگان ايران به اين نتيجه ]  ۴٧[».شاه انجام دهد

رسد که موفقيت مذاکرات در گرو آن است که مذاکرات زير نظر مستقيم  می
طور در گزارش يکی از اسناد موجود وزارت  همين] ۴٨.[رضاشاه انجام شود

باشد و حتی  ه فرمانروای مطلق ايران میامروز شا«:امور خارجه آمده است
دانند مخالف عقيده  توانند در مسائلی که می مأمورين عالی مقام دولتی هم نمی

اندازه و  مذاکرات نفت با خشونت  بی. حضرت است، اتخاذ تصميمی بنمايند اعلی
نتيجه ادامه داشت تا اينکه سرجان کدمن به شاه  استبداد رأی نمايندگان ايران بی

حضرت نبود، بدون شک مذاکرات  توسل شد و اگر دخالت مستقيم شخص اعلیم
 ]۴٩[».يافت بدون نتيجه پايان می

دمن در خاطراتش در شرح ديدار با شاه نيز به رفتار تحکم آميز وی نسبت به 
وقتی از کندی کار هيئت «: نويسد وزيرانش و سلب اختيار از آنان اشاره کرده، می

های دولت ايران شکايت  ريان مذاکرات و عدم اعالم خواستهنمايندگی ايران در ج
کردم، شاه از تأخير وزيرانش در جريان مذاکرات، حالت عصبانيت پيدا کرده، با 

] ۵٠[».رسيد، با فروغی صحبت کرد آميز می لحنی که به نظرم تا حدی پرخاش
رسيد زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پ فروغی و تقی«: گويد وی همچنين می

  اختالف بر سر چيست؟ پس از آنکه پيشنهادهای طرفين گفته شد، وسط را گرفته، 
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٨                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٩                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

بعد من فوائد . االمتياز را به چهار شيلنگ در هر تن قطع نمايند دستور داد که حق
شاه . پيشنهاد بيست درصد عوايد را شرح داده، تقاضای تمديد امتياز را کردم

خواست آن را قبول کند، ولی من به او گفتم که بدون تمديد  اراحت شد و نمیخيلی ن
 ]۵١[».کار به انجام نخواهد رسيد و باالخره او قبول کرد

قبل از توافق نهايی شاه و کدمن و امتناع شاه از پذيرش شرط کدمن مبنی بر تمديد  
يد به ارجاع مدت امتياز، کدمن در حالی از حضور شاه مرخص شد که شاه را تهد

  نويسد که هر وقت  زاده در خاطراتش می تقی. کرد دوباره موضوع به جامعه ملل می
کشيد، مؤثرين حربه کدمن، همين بود که به شاه  مذاکرات طرفين به بن بست می

بسيار خوب، ما حرفی نداريم، پس مرخص بفرمائيد که دوباره برگرديم «:گفت می
کدمن اين ] ۵٢[».شکست مقاومت شاه را در هم میبه جامعه ملل و با همين تهديد، 

نقطه ضعف رضاشاه، يعنی ترس او از بازگشت به جامعه ملل را دريافته بود و با 
وی . هايش را بر شاه ايران تحميل نمايد استفاده از اين نقطه ضعف توانست خواسته

موضوع ای از تهران به سر جان سيمون درباره ترس شاه از مراجعه مجدد  در نامه
دعای قلبی من اين است که موقع برگشت به لندن، «: نويسد به سازمان ملل می

کنم رضا شاه از احاله  قرارداد جديد نفت را با خود همراه بياورم، زيرا احساس می
مجدد موضوع به سازمان ملل هراسان است و اين ترس ملوکانه را بايد ناشی از 

وزير خارجه ارجمندش، ماه گذشته در  ضرب و شتم دانست که حکومت بريتانيا و
ژنو به هيئت نمايندگی ايران نشان داديد و آنها را متوجه ساختيد که دريچه هر 

عالوه بر اين ] ۵٣[».به رويشان بسته است) جامعه ملل(اميدی از اين رهگذر 
يا استفاده ] ۵۴[تهديد به قطع روابط، زير سؤال بردن تداوم سلطنت خاندان پهلوی

همچنين ] ۵۵.[توانسته مؤثر باشد های طال برای تشويق شاه به اين کار می هاز کيس
شد شاه ايران پی به اين نکته برده که اقدام ايران تأثير شديدی در قضاوت  گفته می

المللی نسبت ايران خواهد داشت، به عالوه قيمت سهام کمپانی کاهش يافته و با  بين
بعد از آن ] ۵۶.[ه مذاکرات جديد نموده استتوجه به اهميت اين مسله شاه تصميم ب

جلسه تاريخی بين شاه و نمايندگان شرکت نفت در باب تمديد قرارداد، شاه پيشنهاد 
اش از لزوم تعامل و  ايران را به سبد آشغال انداخت و در مقابل وزرای گيج شده
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نگرش گسترده در پيشبرد مذاکرات سخن گفت و تمام موارد ضروری شرکت را 
 ]۵٧.[رفتپذي

تقی زاده پس از بيان تأثر شديد خود نسبت به تصميم شاه در پذيرش شرايط شرکت  
وزير . کنم من گفتم نمی. دانست آدم نمی. گفتم چه بايد کرد«: نويسد در خاطراتش می

هيچ در آدمش يک ذره و به قدر . ماليه بودم، البته فرقی در امضاء کننده نبود
ما خيلی ناراضی . کرد گفت، او امضاء می را شاه میهر کس . کرد خردلی فرق نمی

بعد آن را با کاغذی . قلم طال حاضر کرده بودند. آخر يک شبی امضاء شد. شديم
من هم کاغذی نوشتم و قلم را فرستادم به رضا شاه و گفتم پيش . برای من فرستادند

. ، ولی او نفهميدايد اش اين بود که شما اين کار را کرده در واقع معنی. خودتان باشد
اما ناراضی بودم که چرا او يک مرتبه . گفت دلگير نباشيد، بد نشد به من هم هی می

روم و  گفتم يک روزی از دست  رضا شاه از ايران می پيش خودم می... شد... 
 ]۵٨[».گردم ديگر بر نمی

م به ١٩٣٣مه٨/ش١٣١٢ارديبهشت  ١٨بدين ترتيب گفتگوهای کدمن با شاه در 
به اتفاق آرا  ١٩٣٣مه٢٨/ش١٣١٢خرداد  ٧انجاميد که در  ١٩٣٣قرارداد امضای 

در . ماده تنظيم شد ٢٧قرارداد در . به تصويب نمايندگان مجلس شورای ملی رسيد
 ١٩٣٣ترين مواد امتياز  مهم. کليات تفاوت چندانی با قرارداد دارسی نداشت

ش حوزه عملياتی برداشتن حق غير انحصاری حمل و نقل نفت و تصفيه آن، کاه
به يکصد هزار ميل زمين به انتخاب کمپانی، در اختيار  ١٩٣٨کمپانی تا سال 

های مورد نياز کمپانی از طرف دولت و در صورت داشتن  قراردادن مجانی زمين
مالک خصوصی خريد منصفانه آن از مالک، توسعه خط راه آهن، تلفن، تلگراف و 

ت حقوق گمرگی و ماليات، برخورداری از سيم مورد نياز کمپانی، عدم پرداخ بی
حق بررسی عمليات فنی در هر زمان به دولت ايران، حضور نماينده ايران با 

های کمپانی، قراردادن يک دفتر فروش  برخورداری از حق رأی در تمام جلسه
سهام در تهران، عدم تبديل عوايد فروش کمپانی به پول، مشخص بودن قيمت 

دولت ايران و روشن کردن چگونگی حل اختالف ميان دولت فروش نفت کمپانی به 
در اين امتياز هر چند حوزه عملياتی کمپانی کاهش يافت، . ايران و کمپانی بود
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م عمال چيزی از دست ١٩٣٨شرکت با گرفتن حق انتخاب اين حوزه تا سال
 ]۵٩.[نداد

ضرت ح ها و اسناد موجود، اين نتيجه مرهون مشارکت اعلی بر اساس گزارش 
رضا شاه به عنوان شاهی مستبد و خود رأی، در رأس حکومت . رضا شاه بود

پهلوی و به عنوان تصميم گيرنده نهايی در کليه امور مملکتی، نظرات خود را 
شاه در جريان مذاکرات نفت، لغو قرارداد دارسی و انعقاد . نمود اعمال می

ای بود، بدون توجه به رأی  ، چنانچه اشاره شد، با هر هدف و خواسته١٩٣٣قرارداد
وی نه تنها به رأی و نظر وزرا و . کرد وزرايش، نظرات خود را اعمال می

گيری و اظهار  کرد، بلکه در بسياری از موارد، حق تصميم نزديکانش توجهی نمی
زاده ابتدا به عنوان سفير ايران در لندن از جريان  اما تقی. گرفت نظر را از آنها می
که نمايندگان اصلی مذاکره کننده  - اله بين ايران و شرکت نفت مذاکرات چهار س

م در مقام ١٩٣٠اوت/ش١٣٠٩مطلع بود و بعد در مرداد - تيمورتاش وکدمن بودند
ش نماينده ١٣١١وزير دارايی ايران، پس از انفصال تيمورتاش در سوم دی ماه 

عدها در که مالحظه شد و خود وی نيز ب ايران در اين مذاکرات شد، اما چنان
ای داشت که بايد  هايش در مجلس پانزدهم اشاره کرد، شاه پهلوی خواسته صحبت

کرد يا  زاده اين خواسته شاه را برآورده می کرد تقی شد؛ فرقی نمی برآورده می
 .شخص ديگری
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  مآخذ و توضيحات

  
 و نحوه. ش١٣١٢/م١٩٣٣قرارداد نفتی « و مصطفی ماليی سلمان قاسميان : منبع

صص  ، )١٣٩١بهار ( ١۵نشريه پيام بهارستان، سال چهارم شماره  »تنظيم آن
٢١۶ – ٢٠۴  

 سلمان قاسميان؛ دانشجوی دکتری تاريخ دانشگاه اصفهان].١[ 
 مصطفی ماليی؛ کارشناس ارشد تاريخ دانشگاه تهران].٢[
 ، تهران،شرکت)تاريخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ايران(کتاب سفيد].  ٣[

جا،انتشارات  اسناد نفت، بی: ک.؛ همچنين ر٢- ۴، ص ١٣۴۴ملی نفت ايران،
 ۵ - ٩، ص ١٣٣٠پويان،

؛ ١٨۵،ص ١٣٢۴ذی الحجه ۵مذاکرات دورۀ اول مجلس شورای ملی،]. ۴[
 ٢۶٨- ٢٧٢، ص١٣٣۴فاتح،مصطفی، پنجاه سال نفت ايران، تهران،کاوش،

منوچهر، خون و  فرمانفرمائيان،: ک.؛ همچنين ر٢٧٢- ٢٧۵فاتح، همان، ص]. ۵[
و موحد،  ١٢٠، ص ١٣٧٧نفت، خاطرات يک شاهزاده ايرانی، تهران، ققنوس، 

؛ بر  ۶٢- ۶٣، ص ١٣۵٣دمحمعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران،خوارزمی،
اقدامات الزمه در حفظ «شد که  امتياز دارسی، دولت ايران متعهد می ١۴اساس ماده

را به عمل » باب و آالت و ادوات مذکورهامنيت و اجرای مقاصد اين امتياز و اس
آورد، ولی به علت ضعف دولت مرکزی، شرکت نفت وادار شد که خود با استفاده 

 ٢٧۴فاتح،همان،ص.از عناصر محلی ترتيباتی در اين خصوص اتخاذ کند
 ١٢١فرمانفرمائيان،همان،ص]. ۶[
، )انگليسبه حکايت اسناد محرمانه وزارت خارجه (صعود و سقوط تيمورتاش]. ٧[

؛ همچنين ١۵٧، چاپ اول ،ص  ١٣٧٩االسالمی،تهران،توس،  با مقدمه جواد شيخ
 ٢٨٧فاتح،همان،ص:ک.ر
 ٢٨۶فاتح،همان،ص ]. ٨[
: ،به نقل از١٣٠۶دی ٨/ ١٩٢٨دسامبر٢٩به چمبرلن،)تهران(کاليو،]. ٩[
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زرگر،علی اصغر،تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در دوره رضاشاه،ترجمه 
 ٢٩٠، چاپ اول،ص ١٣٧٢،تهران،انتشارات پروين و معين، کاوه بيات

مکی، تاريخ بيست ساله : ک.؛همچنين ر ٢٨٧- ٢٨٨فاتح، همان، ص]. ١٠[
 ٢۵٣ - ٢۵۵، ص۵ايران،ج

شيخ االسالمی، صعود و سقوط :ک.،همچنين ر٢٩٠فاتح،همان ،ص] . ١١[
 ١٧٩، ص)به حکايت اسناد محرمانه وزارت خارجه انگليس(تيمورتاش 

 اتن،الول، نفت ايران،ترجمه دکتررضا رئيس توسی، تهران،صابرين،س].١٢[
 ٨۴ - ٨۵، ص ١٣٧٢

، ١٣۵٧لسانی،ابوالفضل، طالی سياه يا بالی ايران، تهران، اميرکبير،]. ١٣[
شيخ االسالمی، جواد، افزايش نفوذ روس وانگليس در :ک.؛ همچنين ر١۴٢- ١۴٣ص

 ٢٠۴،ص١٣۶٩ايران، تهران، کيهان،
، چاپ سوم،ص ١٣٨١،گذشته چراغ راه آينده است،تهران، نيلوفر،گروه جامی]. ١۴[

٣۶ 
 ٢٩١فاتح،همان،ص :ک.؛همچنين ر٣٧همان،ص]. ١۵[
: ک.؛همچنين ر١٣١١تير٢٨مذاکرات دوره هشتم مجلس شورای ملی،]. ١۶[

 ٢٩٢فاتح،همان،ص 
، ص  ١٣١١مرداد  ۴، ٩٧مذاکرات دورۀ هشتم مجلس شورای ملی، جلسه ]. ١٧[
۴ -٢ 
 ١٣١١تير ١۶۴١،٨، ش٧زنامه اطالعات،سرو]. ١٨[
به  ٨۴،ص١٣٧١زاده و رضاشاه، روزگارنو، ارديبهشت  مسئله نفت و تقی]. ١٩[

زاده، سيد حسن، رجال عصر پهلوی به روايت اسناد ساواک، تهران،  تقی: نقل از
، چاپ اول،مقدمه کتاب، ١٣٨٣وزارت اطالعات، مرکزبررسی اسناد تاريخی، 

 ١٨ص
سفير (هوثر:ک.؛ همچنين ر٣٩۵طنه، خاطرات و خطرات،ص مخبرالسل]. ٢٠[

، به نقل از، ١٣١١آذر ٢٨، ١٩٣٢دسامبر  ١٩به جان سايمون، ) بريتانيا در ايران
 ٢٩٩زرگر، همان،ص

، به )خاطرات سيد حسن تقی زاده(تقی زاده، سيد حسن، زندگی طوفانی ]. ٢١[
 ٢٣١، چاپ اول، ص ١٣۶٨کوشش ايرج افشار، تهران، علمی، 
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 ٨۴زاده و رضا شاه، همان، ص مسئله نفت و تقی]. ٢٢[
 ٢٢۵زاده، زندگی طوفانی، ص تقی]. ٢٣[
 ٨۵مسئله نفت تقی زاده و رضا شاه،همان،ص]. ٢۴[
؛مجلس نيز اقدام دولت ايران در ٢٢۵- ٢٢۶زاده، زندگانی طوفانی، ص تقی]. ٢۵[

رای ملی، جلسه مذاکرات دوره هشتم مجلس شو. لغو امتياز نفت را به تصويب رساند
 ١٧٧١،١٢، ش٧روزنامه اطالعات،س: ک.، همچنين ر١٣١١آذر  ١٠، ١١٧

 ١٣١١آذر
به حکايت اسناد محرمانه وزارت (االسالمی، صعود و سقوط تيمورتاش شيخ]. ٢۶[

 ٢٢١،ص)خارجه انگليس
 ١٣١١، آذر٧۶٧١، ٧، ش٧روزنامه اطالعات،س]. ٢٧[
 ٣٨گروه جامی، همان، ص]. ٢٨[
شيخ االسالمی، جواد، :ک.؛ همچنين ر ٢٣٧زندگی طوفانی، ص  زاده، تقی]. ٢٩[
 - ، فروردين١- ٢،ش١۴، مجله آينده، س»قضيه تمديد امتياز نفت جنوب«

 ١۴- ١۵،ص ١٣۶٧ارديبهشت
نفت در : ک.؛ همچنين ر ١٣١١آذر ٨، ١٧۶٨، ش ٧روزنامه اطالعات،س]. ٣٠[

، تهيه )١٩٣٣قرارداد (دوره رضا شاه، اسنادی از تجديد نظر در امتياز نامه دارسی
و تنظيم اداره کل آرشيو، اسناد و موزه دفتر رئيس جمهور، زير نظر يعقوب آژند و 
ديگران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و 

 ٣۴٩،ص١٣٧٨انتشارات،
مرکزاسناد :ک.،همچنين ر ١٣١١آذر١٧٧١،١٢،ش٧روزنامه اطالعات،س]. ٣١[

 ١۶،ص١/۴۶،پرونده٢۶ش،کارتن١٣١٢سالوزارت امور خارجه ايران،
قرارداد (نفت در دوره رضا شاه، اسنادی از تجديد نظر در امتياز نامه دارسی]. ٣٢[

 ١٧٨١، ش٧روزنامه اطالعات، س:ک.؛همچنين ر٣٧٨- ٣٨٠، ص)١٩٣٣
 ١٣١١آذر٢٣،
جرج، نفت و دولت در خاورميانه، مترجم علينقی عاليخانی، .لنچافسکی]. ٣٣[

 ١٠٣، ص ١٣۴٢تهران، اقبال، 
 ٣٠۵زرگر،همان،ص ]. ٣۴[
 ،١/۴۶،پرونده٢۶ش،کارتن١٣١٢اسناد وزارت امور خارجه ايران، سال]. ٣۵[
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روزنامه :ک.؛همچنين ر٣٠۶زرگر،همان، ص:ک.؛همچنين ر)۴سند شماره(١٨ص
 ١٣١١دی١٨٠٣،١٩ش ، ٧س اطالعات،

به ژنو عازم نويسد شاه قصد داشت ابتدا وی را به نمايندگی ايران  زاده می تقی]. ٣۶[
 ٢٣٧شود؛ تقی زاده، زندگی طوفانی، ص نمايد، اما بعد نظرش عوض می

اطالعات بيشتر در باره سخنان نمايندگان در جامعه ملل رجوع کنيد روزنامه ]. ٣٧[
، ٧؛روزنامه اطالعات،س ١٣١١آذر٢٩، ١٧٨۶، ش٧اطالعات،س

؛ شفق ١٣١١بهمن٢٢٧٧،١٨، ش١١، شفق سرخ،س١٣١١بهمن١٨٢٨،٢٢ش
؛روزنامه ٢١١- ١٧١؛لسانی،همان،صص١٣١١بهمن٢٢٧۶،١٩،ش١١سرخ،س

  های ،شماره ٧اطالعات،س
١٨٣٣،١٨٣۴،١٨٣۵،١٨٣۶،١٨٣٢،١٨١٧،١٨٢٢،١٨٢۶،١٨٢٧،١٨٢٨،١٨٢

 ,iran political diaries (1881-1965) vol  9:ک.،؛همچنين ر٩،١٨٣٠،١٨٣١
p  484 

 رونده،پ٢٨کارتن ش،١٣١١مرکزاسناد وزارت امور خارجه ايران،سال]. ٣٨[
 ١٩،ص۵٣/٨
خاطرات سرجان کدمن و داستان تجديد امتياز نفت «شيخ االسالمی، جواد]. ٣٩[

 ٧٠،ص١٣۶۶خرداد - ،فروردين١- ٣،ش١٣، مجله آينده ، س»جنوب 
]۴٠ .[iran political diaries( 1881-1965)  vol 9, p 485 
 ٢٣٩ - ٢۴٠زاده، زندگی طوفانی، ص  تقی]. ۴١[
قرارداد (اه، اسنادی از تجديد نظر در امتياز نامه دارسینفت در دوره رضا ش]. ۴٢[

 ١۶٢- ١۶۴، ص)١٩٣٣
مکی، حسين، نفت و نطق مکی، تهران، : ک.؛همچنين ر ١۵٣همان،ص]. ۴٣[

 ٢١٣ - ٢١۵، ص١٣۵٧اميرکبير، 
]۴۴ .[iran political diaires (1881-1965) vol  9, p 485 
 ٨٠ص ،۵/۵٣،پرونده٣١ش،کارتن١٣١٢مرکزاسنادوزارت امورخارجه،سال]۴۵[
،پرونده  ۵٣/۵ش، کارتن ١٣١٢مرکز اسناد وزارت امور خارجه ايران ،سال]. ۴۶[

 ٧٣،ص ٣١
خاطرات سرجان کدمن و داستان تجديد امتياز نفت جنوب «شيخ االسالمی،]. ۴٧[
 ٧٠،همان،ص»
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]۴٨ .[iran political diaries (1881-1965)  vol  9, p  484 
 ۵٣،  پرونده٣١،کارتن ١٣١٢امورخارجه ايران،سال  مرکز اسناد وزارت].  ۴٩[
  ٧٩، ص۵/
» خاطرات سرجان کدمن وداستان تجديد امتياز نفت جنوب«شيخ االسالمی،].  ۵٠[

 ٧٣،همان،ص
 ٣٠١فاتح،همان ، ص]. ۵١[
 ٢۴١تقی زاده، زندگی طوفانی، ص]. ۵٢[
 ٢۴، همان،ص»قضيه تمديد امتياز نفت جنوب«شيخ االسالمی، جواد، ]. ۵٣[
 ٣٢٠زرگر، همان، ص]. ۵۴[
،پرونده ٣١ش، کارتن١٣١٢مرکز اسناد وزارت امورخارجه ايران،سال]. ۵۵[
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  تمهش فصل
  

  دردسرهايش و نفت رانت
  

 نفت، طالي سياه يا بالي سياه
  

» رانت نفت ودرد سرهايش «درمقاله تحتعنوان ابوالفضل عموئی ومهدی مذهبی
  :  می نويسند

   
 چکيده

به بعد رو به  ١٣٣٠ی نفتی کشورهايی چون ايران از دهه زمانی که درآمدها
در تحوالت سياسی و » متغير مستقل«افزايش گذاشت و نفت به عنوان يک 

نيز به ساير ويژگی های دولت » رانتينر«اجتماعی ايران قد علم کرد، صفت 
نظريه پردازان عرصه سياست و دولت دريافتند که .های جهان سوم اضافه شد

ف و تحليل ويژگی های دولت در کشورهای شرقی و آسيايی بايد به برای توصي
در . رانت داری نفتی نيز در تحليل نظام های سياسی اين کشورها دقت کنند

مقاله زير خصوصيت، زمينه ها و پيامدهای رانت داری نفتی در دوران پهلوی 
دهای اول و دوم بررسی شده است تا ميزان حسن يا سوءاستفاده آنها از درآم

  .نفتی سنجيده شود
  

 مدخل
برداری  م در مسجد سليمان بهره.١٩٠٨/ ش.١٢٨٧اولين چاه نفت ايران در سال 

ها  با اين حال تأثيرهای سياسی و اجتماعی استخراج طالی سياه تا سال] ١[شد،
های پايانی خود را با درآمد حاصل از  در ايران هويدا نشد و سلسلة قاجار سال
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م و غيرمستقيم، خالصجات و فروش آنها و همچنين معادن های مستقي ماليات
های نظامی از  اقتصاد ايران درعهد قاجار، که در پی شکست] ٢.[گذراند

های قومی رو به از هم پاشيدگی داشت، بيشتر به توليدات  ها و ناامنی خارجی
کشاورزی و تجارت خارجی وابسته بود و تمرکز اصلی دولت برای کسب 

های تجارت خارجی و واگذاری  ها، تعرفه های حمل و نقل، ماليات درآمد بربخش
 ]٣.[ها بود امتيازات به خارجی

م، که هشت سال از .١٩٣٣/ ش.١٣١٢م تا سال .١٩١٢/ش.١٢٩١از سال 
حکمرانی رضاخان برايران گذشته بود، براساس امتيازدارسی درآمد بسيار کمی 

ی ايران به دولت مرکزی پرداخته االمتيازساالنه برداشت از منابع نفت بابت حق
مسافرت قاجار،برای تأمين مخارج خصوصی و ۀاين درآمددردور]٤.[شد می

شد، اما پس از اين دوره در بودجه عمومی کشور  شاه به اروپا هزينه می های 
 ]٥.[منظور شد

کاتوزيان در توصيف وضعيت اقتصادی ايران پيش از توليد صنعتی نفت در قرن 
 ) Traditional autarky(»خودبسندگی سنتی«ازعبارت)وزدهم ميالدین(سيزدهم هجری

ای در جامعه وجود  دهد دستگاه ديوانی و دولتی گسترده ستفاده کرده است که نشان میا
های مالی دولت بوده  ساالری نيز محدوديت توانايی نداشته و دليل گسترش نيافتن ديوان

ً                است که عمدتا  برآمده ازماليات وران و  سرانه، ماليات بر درآمد پيشههای ارضی،              
دراين ميان، با توجه به ساختار کشاورزی اقتصاد ايران، . های گمرکی بود تعرفه

های ديگر  البته در اواخر اين قرن، به روش. را داشت ماليات ارضی بيشترين سهم
های  کسب درآمد برای دولت مانند واگذاری امتيازات تجاری به خارجيان، وام

خارجی و فروش مناصب دولتی نيز توجه شد که البته اين به معنای  مستقيم
دهنده رشد مخارج  کاهش فشار مالياتی بر بخش کشاورزی نبود، بلکه نشان

 ]٦.[دربار بود
االمتياز برداشت  های دولت قاجار، بابت حق آمار وارقام موجود درمورد دريافت

ناهمخوانی دارد، ولی  نفت ايران چندان دقيق و قطعی نيست و گاه کمی هم
توان دانست با گذشت چند سال از اولين برداشت نفت ايران، در  حال می بااين
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ش  فروش نفت در کشور به تجارتی جدی تبديل شد که در نخستين .١٢٩١سال 
 ]٧.[سال آن هشتصد هزار تن نفت به خارج صادر گشت

 .William(س دارسی امتياز برداشت نفت ايران درآن دوران دراختيار ويليام ناک

Knox d”Arcy ( م از خاندان قاجار اخذ .١٩٠١/ش.١٢٨٠بود که آن را در سال
به موجب اين قرارداد، صاحب آن به مدت شصت سال از امتياز . کرده بود

جز پنج  انحصاری اکتشاف، استخراج و تصفية نفت در سراسر خاک ايران، به
که در حيطه (، گيالن و خراسان ايالت شمالی آذربايجان، مازندران، استرآباد

درازای پرداخت بيست هزار ليره استرلينگ به صورت نقد ) نفوذ روسيه بودند
درصد از  ١٦برداری و نيز  و بيست هزار ليره استرلينگ از سهام شرکت بهره

شدند  هايی که بر اساس اين امتياز تأسيس می منافع خالص ساليانه تمامی شرکت
 .شد برخوردار می

ای بود که استخراج نفت ايران  از دارسی در واقع سومين امتياز واگذارشدهامتي
و امتياز ) م.١٨٨٣/ش.١٢٦٢(پيش از آن، درامتياز دالکی . شد را شامل می

نيز حق برداشت نفت ايران واگذار شده بود، اما ) م.١٨٧٢/ش.١٢٥١(رويتر 
، ولی سرانجام اين دو قرارداد به دليل توفيق نيافتن دربرداشت نفت باطل شد

دارسی توانست پس ازشش سال حفاری، به منبع عظيم نفت ايران دست پيدا 
و چهارسال پس ازآن بود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ] ٨[کند

 .ايران به عنوان يک منبع جديد درآمد از نظر دولتمردان ارزيابی شد
ر و چه دوران حال درآمد دولت ايران ازاين بخش، چه در عصر قاجا بااين

 ش.١٣١٠ترين منبع درآمدی دولت باشدوسال  پهلوی اول،درحدی نبودکه مهم
ميليون ليره استرلينگ در  ندرت دريافتی ساالنه ايران فراتر از يک م به.١٩٣١/

که  سال بود؛ در واقع طی گذشت سی سال از انعقاد قرارداد دارسی، درحالی
نزديک شش ميليون تن رسيده بود،  هزار تن در سال به ٤٣توليد نفت ايران از

ميليون ليره استرلينگ بود و طی  فقط طی چهار سال درآمد ايران بيش از يک
متوسط دريافتی ايران ساالنه  ١٣١٠ش تا .١٢٩١ساله از  يک دورة بيست

همين موضوع باعث شد که در ] ٩.[نزديک به هشتصدهزار ليره استرلينگ بود
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ی امتياز نفت دارسی را به مدير شرکت نفت م ايران الغا.١٩٣١/ش.١٣١١سال 
در پی اين اعتراض اختالفی بين ايران و انگلستان به . ايران و انگليس اعالم کند

وجود آمد که سرانجام به انعقاد قرارداد جديدی بين ايران و انگلستان در سال 
 .م منجر شد که با قرارداد دارسی تفاوت ماهوی نداشت.١٩٣٣/ش.١٣١٢

مشهور شددرازای افزايش عايدی ساالنه » ١٩٣٣قرارداد«ارداد که به دراين قر 
تا سال (برداری  درصد، سی سال مدت بهره ٢٠درصد سابق به  ١٦ايران از 

، درآمد ١٣١٢های پس از  به اين ترتيب طی سال] ١٠.[افزايش يافت) م.١٩٩٢
آمدی نفتی ايران کمی افزايش يافت، ولی بازهم موقعيت اول را در منابع در

 .دولت کسب نکرد
          ّ                  تا زمان مل ی شدن صنعت نفت در  ١٩٣٣فروش نفت ايران بر اساس قرارداد  

پس از اين دوران تا پايان دولت دکتر . م ادامه داشت.١٩٥٠/ش .١٣٢٩اسفند 
ها  م، درآمد نفت ايران به دليل تحريم.١٩٥٢/ ١٣٣٢مرداد  ٢٨مصدق در 

مرداد، دوباره طرح واگذاری  ٢٨ودتای اما پانزده ماه پس از ک. کاهش يافته بود
ها مطرح گرديد و سرانجام طی توافقی بين  استخراج نفت ايران به خارجی

سال به کنسرسيومی  ٢٥ايران، انگلستان و امريکا، استخراج نفت ايران به مدت 
المللی متشکل از شرکت نفت بريتانيا، پنج شرکت امريکايی، شرکت هلندی  بين

 ]١١.[رکت نفت فرانسه واگذار شدشل و ش رويال داچ
اين . با آغاز فعاليت کنسرسيوم، درآمد نفتی ايران سيری ثابت ورو به رشد يافت

 ١٣٤٠و ابتدای دهه  ١٣٣٠های پايانی دهه  مسئله سرانجام سبب شد در سال
ترين منبع درآمد دولت قرار گيرد که در پی آن  درآمدهای نفتی در جايگاه اصلی

 .ايران شکل گرفتدولت رانتير در 
ها تا شوک نفتی اول در سال  دليل عمدة افزايش درآمد نفتی ايران دراين سال

      ّ                               های مل ی برای افزايش حقوق ايران و نيز  توان به تالش را می ١٣٥٢/١٩٧٣
 .سنگ مربوط دانست وابستگی بيشترجهانی به سوخت پاکيزه نفت درمقابل زغال

مقطع : در دو مقطع بررسی شده استدر نوشتار حاضر درآمدهای نفتی ايران 
گيری تجارت نفت درايران بود تا دوران  که زمان شکل ١٣٣٢تا  ١٢٩١اول از 
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های وابستگی  که سال ١٣٥٧تا  ١٣٣٢  ّ                            مل ی شدن صنعت نفت، مقطع دوم از 
 .گيری دولت رانتير در ايران بود رژيم پهلوی به درآمدهای نفتی و شکل

های دور يا  زمان پيوند اين مقاطع يا در سال ويژه در ها، به در بعضی از سال
در اين تحقيق تالش شده . بسيار نزديک، آمارهای اقتصادی دقيقی وجود ندارد

ها  است در اين موارد يا از آمارهای تقريبی استفاده گردد يا اينکه بعضی از سال
 .ناديده گرفته شود و به اطالعات موجود اکتفا گردد

  
  ١٣٣٢ تا ١٢٩١ مقطع در ايران نفتی درآمدهای

 
دولت رانتير دولتی است که بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور يک يا چند 

حازم ببالوی در اين . دست آورد ماده خام به مؤسسات يا کشورهای خارجی به
درصدی اين درآمد در مجموعة درآمدهای دولت سخن  ٤٢زمينه از سهم حداقل 

تا  ١٢٩١يح دولت ايران در مقطع زمانی چنين تعريفی برای توض. گفته است
ش، يعنی اواخر دورة قاجار و حتی دوران پهلوی اول صادق نيست؛ در .١٣٣٠

بود که درآمد نفت به اين جايگاه در اقتصاد ايران دست  ١٣٤٠واقع از دهه 
 .يافت

 ١٨٠٠ــ  ١٩١٤به گفته چارلز عيسوی، نويسندة کتاب تاريخ اقتصادی ايران در 
های دولت  درصد از دريافتی ١٣، درآمدهای نفتی فقط ١٣١٦سال در اواخر «

کل درآمد نفتی ايران . »شد داد که آن هم صرف تجهيز ارتش می را تشکيل می
اين درآمد پس از . ميليون دالر بود ٣١٦ش نزديک به .١٣٢٨تا  ١٢٩٢از سال 

ی، افزايش يافت، به طوری که حسين مهدوی، اقتصاددان ايران ١٣٣٢های  سال
 ]١٢.[با ارزيابی اقتصادی آن دوران، دولت ايران را رانتير خوانده است

از سال : جوليان بارير نيزدرارزيابی خود از درآمدهای دولت ايران نوشته است
 ١٣١٠تدريج افزايش يافت و دراواخر دهه  درآمد نفتی دولت به«به بعد  ١٢٩١

به  ١٣٢٠لکن در دهه  .داد درصد کل درآمد دولت را تشکيل می٢٥به تنهايی 
درصد  ٥٠به  ١٣٤٠درصد کاهش يافت، اما دوباره افزايش يافت و در دهه  ١٦
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 ]١٣.[»کل درآمد رسيد
توان دريافت که از  های مختلف زمانی مقطع مورد بررسی می در تفکيک بازه

) اواخر دوره قاجار تا آغاز صدارت رضا پهلوی(ش .١٢٩٨تا  ١٢٩١سال 
طی اين . طور نسبی ناچيز بوده است طور مطلق و هم به درآمدهای نفتی هم به

ميليون تن نفت از ايران استخراج شد و شرکت نفت  ٢ /٩ها نزديک به  سال
هزار ليره به ايران  ٢٥٠طور متوسط ساالنه در حدود  ايران و انگليس به

   ً                عمال  ايران از درآمد «گردد که  از اين مسئله مشخص می] ١٤.[پرداخت کرد
 ]١٥.[»ها محروم بوده است فروش نفت طی اين سالحاصل از 
) پايان حکومت قاجار و آغاز سلطنت پهلوی( ١٣٠٥ــ  ١٢٩٨در دورة 

رغم اين  تن رسيد، ولی به ٤٥٥٦تن در سال به  ١١٠٦صادرات نفتی ايران از 
ميليون ليره در  ١ /٤هزار ليره در سال به  ٤٧٠                         ً    افزايش، درآمد دولت نهايتا  از 

 ]١٧.[کننده نبود بنابراين نفت در حکومت قاجاريه تعيين] ١٦.[سال رسيد
رغم اينکه توليد   ش، به.١٣١٢تا  ١٣٠٥در دورة اول حکومت رضاشاه، يعنی 

هزار تن در سال رسيده بود،  ٧٠٨٧درصد به  ٥٠نفتی ايران با رشدی بيش از 
ــ در عايدات دولت ــ با وجود مباحثات فراوان با شرکت نفت ايران و انگليس 

حال در همين دوره، درآمد  بااين. ميليون ليره ثابت ماند ١ /٨تا  ١ /٤همان حد 
نفت به يکی از منابع اصلی درآمدی دولت در کنار درآمدهای گمرکی و ماليات 

برداری از  تبديل شد و ثبات نسبی اين درآمد و وابستگی زياد دولت برای بهره
] ١٨.[دولتی از راه آن تأمين شودهای  سوم کل هزينه آن، سبب شد حدود يک

همه، نوسانات هرساله درآمد نفت سبب اضطراب و آزردگی شد و سرانجام  بااين
 .انجاميد ١٩٣٣به فسخ امتياز دارسی و عقد قرارداد 

، ابتدا ١٣٢٠ــ  ١٣١٢وآغاز بهبود اقتصاد جهانی در دورة  ١٩٣٣قرارداد 
در طی اين دوره، عايدی . شد سبب تثبيت درآمدهای نفتی ايران و سپس رشد آن

ساليانه ايران ازفروش نفت به چهار ميليون ليره در سال رسيد که اين درآمد 
 ]١٩.[داد درصد کل بودجه دولت را پوشش می ٢٠بيش از 
، نيروهای متفقين رضاشاه را از ايران اخراج و سلطنت را به ١٣٢٠در سال 
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دورانی است که نفت  ١٣٣٢ تا ١٣٢٠های  سال. دمحمرضا پهلوی واگذار کردند
ای در منابع درآمدی کشور يافت، بلکه تأثيرهای سياسی و  تنها جايگاه ويژه نه 

شد  اجتماعی خود را آشکار کرد و به موضوع اول مباحثات سياسی جامعه تبديل 
های  ها و دولت و سرانجام در اعتراض به امتيازات واگذارشده به شرکت

 .گرديد             ّ    نفت ايران مل ی میصنعت  ١٣٢٩خارجی در اسفند 
گزارشی از عملکرد  ١٣٣٠وزير شد و در سال  مصدق در همان دوره نخست

          ّ  ، که به مل ی ١٣٢٨ــ ١٣١٣شرکت نفت ايران و انگليس در دورة پانزده ساله 
، با »پيامی برای مردم ايران«او در . کرد شدن صنعت نفت انجاميد، منتشر 

ره، درآمد خالص شرکت نفت ايران و ارائه آمار اعالم کرد که طی اين دو
ميليون ليرة آن به دولت ايران  ١٠٥ميليون ليره بوده که فقط  ٨٩٥انگليس 

که طی همين  درصد درآمد کل شرکت بود، درحالی ١١ /٩اين مبلغ، . رسيده است
 ١٩ /٥ميليون ليره به دولت انگلستان پرداخت کرد که ١٧٥دوره، فقط شرکت 

 ]٢٠.[شد شامل میدرصد از درآمد آن را 
                         ّ                                         از زمان خروج رضاشاه تا مل ی شدن صنعت نفت، توليد نفت ساالنه ايران از 

شد،  رسيد؛ يعنی حدود پنج برابر  ميليون تن  ٣١ /٧٥٠ميليون تن به  ٦ /٦٠٥
 .رسيد که عايدی آن از چهار ميليون ليره به شانزده ميليون ليره  درحالی

خارجی اين صنعت را بيرون کرد و       ّ                            با مل ی شدن صنعت نفت، ارتش نيروهای
ای عليه  المللی دو ساله المللی، جنجال بين انگلستان نيز، درجايگاه قدرتی بين

ايران آغاز کرد که بخش بسيار مؤثر آن، يعنی تحريم نفتی ايران، توانست 
         ّ                       ماجرای مل ی شدن صنعت نفت سرانجام . اقتصاد کشور راتا حدود زيادی فلج کند

، که با همکاری دمحمرضاشاه، انگلستان و امريکا ١٣٣٢رداد م ٢٨با کودتای 
روی داد، پايان يافت و درآمدهای نفتی ايران با قرارداد کنسرسيوم دوباره احيا 

 .شد
ش .١٣٣٢تا  ١٢٩١بندی ازوضعيت درآمدهای نفتی ايران طی دورة  در جمع

گوی توان گفت که در اين دوره درآمد نفتی به ساخت قدرت بر اساس ال می
دست  دولت رانتير درايران منجر نشد، ولی جايگاه برتری در درآمدهای دولت به
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 ٣١٧٥٠هزارتن درسال آغاز شد و به ٤٣توليد نفت ايران دراين دوره از . آورد
هزار ليره آغاز شد و  ٢٥٠هزار تن رسيد و درآمد حاصل از آن نيز از سالی 

 .به شانزده ميليون ليره رسيد
سوم از درآمدهای دولت رسيد که در  رآمد نفتی تا سطح يکدر اين دوره، د 

واقع در آن زمان نيز نسبت به ساير درآمدهای دولت دست باال را داشت؛ هرچند 
نبايد فراموش کرد که عوارض . گيری دولت رانتير در ايران نشد سبب شکل

های اين دوره وارد نشد و رضاشاه بيشتر وظايف  ساخت دولت رانتير بر دولت
 ]٢١.[داد را انجام می) های حداقلی دولت کارويژه(ها  سنتی مربوط به دولت

  
  ١٣۵٧ تا ١٣٣٢ مقطع در ايران نفتی درآمدهای

 
                                                   ً مرداد وپس از آن ورود کنسرسيوم به صنعت نفت ايران عمال   ٢٨با کودتای 

                       ّ                                      بسياری از اهداف نهضت مل ی شدن صنعت نفت ازبين رفت، ولی توليد و 
های  درصد از خالص دريافتی ٥٠به کنسرسيومی واگذارشدکه عرضه نفت ايران

اين مسئله و نيز ارتقای جايگاه نفت در ميان . پرداخت خود را به دولت ايران می
المللی برای خريد آن سبب شد از آن تاريخ تا  ها و نيز رشد تقاضاهای بين انرژی

 .                 ّ                 امروز درآمدهای مل ی ايران تثبيت شود
قدری بود که گروهی از کارگزاران حکومت را به فکر تثبيت درآمد نفت به 

. های صنعتی انداخت گذاری برداری از آن در زمينه توسعه کشور و سرمايه بهره
نهادی برای تدوين يک برنامه توسعه در ايران تشکيل  ١٣٢٨اولين بار در سال 

های  الشده توسط اين نهاد به دليل قطع درآمدهای نفتی در س برنامه اول تهيه. شد
       ّ                                                                  نهضت مل ی ناکام ماند، ولی با بازگشت اين درآمدها، دومين برنامه اين نهاد ــ 

تبديل شده بود ــ برای اجرا در » سازمان برنامه«که به نهادی دائمی با عنوان 
درصد از منابع اجرای آن سهم  ٦٤ /٥ارائه شد که  ١٣٤١ــ  ١٣٣٤های  سال

 .درآمدهای نفتی بود
وجود آمد تا  نامه نهادی بود که در دوران دمحمرضا پهلوی بهدر واقع سازمان بر
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در برنامه . برای استفاده از درآمدهای نفتی در توسعة کشور برنامه ارائه دهد
اجرا شد، سهم  ١٣٤٧ــ  ١٣٤٢سوم توسعه دولت پهلوی، که در مقطع 

طی . درصد بود ٦٣) ١٣٥٢ــ  ١٣٤٨(و در برنامه چهارم  ٦٦درآمدهای نفتی 
در سال .                     ّ                 درصد توليد ناخالص مل ی سهم بخش نفت بود ٣٠امه چهارم برن

های ارزی کشور و  درصد دريافت ٧٥، نخستين سال اجرای اين برنامه، ١٣٤٧
 .شد درصد درآمدهای دولت از درآمد نفت تأمين می ٥٠

فقط برنامه چهارم  به حدی بودکه نه١٣٥٢/١٩٧٣افزايش درآمدهای نفتی درسال 
 ]٢٢.[تغييراتی کرد، بلکه برنامه پنجم توسعه نيز بازنويسی شد توسعه را دچار

، درآمد نفت ١٣٣٤ــ  ١٣٣٣های  وزيری زاهدی، يعنی سال در دوران نخست
صرف افزايش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا اقتصاد ازرکود ايجادشده در 

 ٨٨حال عوايد نفت ايران از  بااين] ٢٣.[     ّ                       پی مل ی شدن صنعت نفت خارج شود
ميليون دالر در سال بعد رسيد که توانست  ١٤٦به  ١٣٣٤يليون دالر در سال م

 ١٣٣٦تا سال  ١٣٣٥ازسال . رکورد صادرات غيرنفتی کشور را بشکند
 .همچنان درآمد صادرات نفت ايران بيش از صادرات غيرنفتی است

ميليون دالر  ٤٤٣به  ١٣٤٢درآمد نفتی ايران در سير صعودی خود در سال 
از اين . درصدی داشت ١٠و در هر سال اين درآمد حداقل رشدی ] ٢٤[رسيد

رفت و تثبيت شد که کاتوزيان عامل  مقطع به بعد، درآمد نفت ايران چنان باال 
نفت را به صورت متغير مستقلی در تحوالت اجتماعی ــ سياسی ايران در نظر 

 .گيرد می
وره نظرية دولت دکترحسين مهدوی با ارزيابی درآمد نفت ايران درهمين د

: رانتيررا ارائه داده و ايران را مصداق بارزآن معرفی کرده و چنين آورده است
درصد در سال  ١١سهم درآمدهای نفتی در مجموعه درآمدهای دولت از «

ً تقريبا  (ميالدی  ١٩٥٤ ميالدی  ١٩٦٥درصد در سال  ٥٠به ) شمسی ١٣٣٣      
 ]٢٥.[»افزايش يافته است) شمسی ١٣٤٢      ً تقريبا  (

درآمد نفتی ايران همواره بيش  ١٩٥٧/ ١٣٣٦دهد از سال  ارها نشان میآم
در  ١٣٤٠اين سير در دهة . کرده است درصددرآمدهای دولتی را تأمين  ٤٠از
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درصد  ٥٠های جوليان بارير، درآمد نفت  حدی باالتر تثبيت شد که بنابر ارزيابی
 .شد کل درآمد دولت را شامل می

های ارزی  درصد دريافت ٧٥درآمد نفت  ١٩٦٨ /١٣٤٧به طورنمونه، درسال 
 ٨٠. درصد کل درآمدهای دولت بود ٥٠                    ّ    درصد توليد ناخالص مل ی و  ٢٠دولت، 

های عمرانی برنامه توسعه به کار  درصد ازاين درآمد برای تأمين هزينه
. درصد بود ٥٠، نزديک به ١٣٣٠که اين نسبت دراواسط دهه  رفت، درحالی می

] ٢٦.[سرمايه ثابت ناخالص داخلی از اين بخش تأمين شددرصد از  ١٠تقريبا
درصد برای وابستگی دولت به درآمدهای  ٤٩نيز رقم  ١٩٧٠/ ١٣٤٩در سال 

 ]٢٧.[نفتی ثبت شده است
/ ١٣٥٢در مهرماه . ادامه يافت ١٣٥٠سير وابستگی ايران به درآمدنفتی دردهه 

چهار برابر افزايش شوک اول نفتی واقع شد و قيمت جهانی نفت بيش از  ١٩٧٣
. درآمد نفت ايران رو به افزايش بود ١٣٥٢ــ  ١٣٤٢های  البته طی سال. يافت

اين افزايش ابتدا به دليل رشد سريع حجم نفت صادراتی، و سپس به دليل افزايش 
 ]٢٨.[ها رخ داد      ً           نسبتا  معتدل قيمت

ل برابر چه ١٣٤٢اين افزايش به صورتی بود که عوايد نفت ايران در سال 
اين سهم در . درصد توليد ناخالص داخلی بود ١٢ميليارد لایر و کمی بيش از 

های  با انفجار قيمت. رسيد) GNP(                     ّ  چهارم توليد ناخالص مل ی  به يک ١٣٥١سال 
درصد  ٥٠                                   ّ     ، سهم درآمد نفتی در توليد ناخالص مل ی به ١٣٥٢نفت در سال 

د فراهم شد، اين رسيد، اما پس از آنکه فرصت کافی برای جذب آن در اقتصا
 ]٢٩.[درصد کاهش يافت ٣٤به  ١٣٥٧سهم در سال 

های پس از استقرار کنسرسيوم، ميزان توليد نفت ايران دائم افزايش  طی سال
ميليون بشکه نفت در  ايران از مرز توليد يک ١٩٦٠/ ١٣٣٩در سال . يافته بود

روز و  ميليون بشکه در به پنج ١٩٧٢/ ١٣٥١اين ميزان در سال . روز گذشت
اين ميزان . به اوج شش ميليون بشکه در روز رسيد ١٩٧٤/ ١٣٥٣در سال 

از اين تاريخ به بعد . های توليد نفت بود             ً                           توليد تقريبا  اوج ميزان توليد در همة سال
حال به دليل افزايش  يافت، بااين اين ميزان توليد يا ثابت بود يا کمی کاهش می
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 ]٣٠.[ال رفتقيمت نفت، درآمدهای نفتی ايران با
المللی از سه  ، قيمت هر بشکه نفت در بازارهای بين١٣٥٠های دهة  طی سال 

 ١٩٧٣اوج اين افزايش مربوط به شوک اول نفتی در . دالر به بيست دالر رسيد
بود که قيمت نفت را به نزديک دوازده دالر، يعنی چهار برابر قيمت پيشين، 

 .رساند
ميليارد دالر و در سال  به بيش از يک ١٩٧٠/ ١٣٤٩عوايد نفت ايران در سال  

ميليارد دالر رسيد، ولی با شوک نفتی اول، اين درآمد  ٥ /٦به  ١٩٧٢/ ١٣٥١
ً    ميليارد دالر افزايش يافت و تقريبا  در  ١٨ /٥با يک جهش به  ١٣٥٢در سال                                  

ميليارد دالر  ٢١پيش از اعتصاب صنعت نفت در آستانه انقالب اسالمی به مرز 
 ]٣١.[ديک شددر سال نز

گاه وابستگی  تا زمان پيروزی انقالب اسالمی، هيچ ١٣٥٠های دهة  طی سال
 .درصد نبود ٥٤دولت به درآمدهای نفتی زير 

، به دليل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، توليد نفت ايران کاهش ١٣٥٧در سال 
 .يافت و درآمد نفتی کشور به پانزده ميليارد دالر تقليل يافت

دهد  نشان می ١٣٥٧ــ  ١٣٣٢يزان درآمدهای نفتی دولت در دورة نگاه کلی به م
درصد منابع درآمدی دولت را  ٤٠، اين درآمد بيش از ١٣٣٢         ً        که تقريبا  از سال 
اگر تعريف ببالوی، در مورد ميزان الزم درآمد رانتی برای . تأمين کرده است

که از سال ، بايد گفت )درصد درآمد دولت ٤٢(ساخت دولت رانتير را بپزيريم 
 .ساخت دولت در ايران رانتير بوده است ١٩٦٠/  ١٣٣٩

  
  پهلوی دوران در رانتير دولت پيامدهای و ابعاد

 
تأثير نفت و درآمدهای آن بر ساختار سياسی و اجتماعی ايران انکارناپذير است 
و شايد بتوان گفت که تأثير اين متغير در ايران حتی بيشتر از ديگر کشورهايی 

از اين لحاظ شايد ايران اولين و باالترين . اند وضعی مشابه ايران داشتهاست که 
 .کشوری باشد که نفت در آن چنين جايگاهی داشته است
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اولين استخراج ). م.١٩٠١(ايران اولين اعطاکننده امتياز نفت به بيگانگان بود  
لين و البته ايران او) م.١٩٠٨(صنعتی نفت در خاورميانه در ايران انجام شد 

 ).م.١٩٥١(                              ّ        کشوری بود که صنعت نفت در آن مل ی گرديد 
به طور منظم مقادير عظيمی از رانت «دولت پهلوی دولتی رانتير بود؛ زيرا 

سه عامل ميراث تاريخی يعنی نظام سياسی . »کرد خارجی را دريافت می
درايران، اوضاع داخلی ايران يعنی ناکامی جبهه ) Patrimonial(پاتريمونيال 

المللی يعنی شرايطی که امريکا  ی در ادارة موفق کشور،ووضعيت بين  ّ مل  
نشانده خود در ايران را حفظ کند تا به دام کمونيسم نيفتد،  کوشيد دولت دست می

 ]٣٢.[گيری و تثبيت دولت رانتير در ايران شد ساز شکل زمينه
يات پردازان از نظريه دولت رانتير در کنار نظر پس از آن بسياری از نظريه

ديگری چون استبدادشرقی، شيوه توليد آسيايی، دولت بناپارتی، نئوپاتريمونياليسم 
)Neo – Patirmonialism ( دولت مطلقه و ناسيوناليسم مدرن برای توصيف ،

 ]٣٣.[اند دولت در ايران معاصر بهره برده
ويژه در دو دهه  دولت دمحمرضاشاه، به«: حسين مهدوی در اين باره گفته است

های قبل از خود تفاوت  شمسی ازبسياری جهات با دولت ١٣٥٠و ١٣٤٠
                           ً                      بسياری از اين اختالفات عمدتا  به خاطر متکی بودن به . چشمگيری داشته است

های قبل از دمحمرضاشاه، در تأمين  که دولت درحالی. درآمدهای نفتی بوده است
 ]٣٤.[»د                                            ً             هزينه و بودجه الزم دولت، به جامعه داخلی شديدا  نيازمند بودن

بر رانتير بودن دولت » دولت رانتير«ای در کتاب  آبادی نيز در مقاله افسانه نجم
دار دولت  ورزيده و ماهيت غيردموکراتيک آن را به ماهيت تحصيل پهلوی تأکيد 

تنها به دنبال تقويت استقالل خود از  دولت رانتير پهلوی نه«: ربط داده است
دهی به  الگوی فرهنگی ــ آموزشی و باججامعه بوده، بلکه با تغيير مصرف 

زدايی اجتماعی به نحوی وسيع داشت و نتيجه  عوامل خودی، سعی در سياست
اين وضع موجب کاهش شديد سطح درک سياسی و فرهنگ سياسی در کشور 

 ]٣٥.[»شد
نيز در تبيين خود از انقالب اسالمی ــ ) Teda Skocpol(پل   پروفسور تدا اسکاچ
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ظريه انقالب او منجر شد ــ معتقد است که دولت پهلوی دولت که به اصالح ن
داری جهانی  رانتير غرق در دالرهای نفتی و پيوندخورده با سير اقتصاد سرمايه

 ]٣٦.[بود
دکتر حاجی يوسفی نيز، با تأييد رانتير بودن دولت پهلوی، از اين نظريه برای 

 ]٣٧.[ه استتوضيح علل توسعه اقتصادی نيافتن ايران استفاده کرد
اما پس از گذر ازنظر تحليلگران مبنی برمنطبق بودن نظريه دولت رانتير بر 

شده  ساخت قدرت درايران دورة پهلوی، درتطبيق اين نظربر اساس مبانی مطرح
ــ منابع نفتی ١: توان گفت در بخش دوم با اوضاع ايران در دورة پهلوی دوم می

شده است؛  ايدی آن به دولت پرداخت ايران همواره در مالکيت دولت بوده و ع
سهم بااليی در درآمدهای دولت  ١٣٤٠ــ درآمد نفتی همواره از ابتدای دهه ٢

درصد درآمد دولت  ٤٢اين سهم همواره بيش از  ١٩٦٠/ ١٣٣٩داشته و از سال 
ــ درآمدهای نفتی ايران پيوند کمی با اقتصاد داخلی و نيروی کار ٣بوده است؛ 

درصد نيروی کار کشور در صنعت نفت  ٥، ١٣٤١در سال . داخلی داشته است
درصد  ٦بر عدد  ١٣٥٦و  ١٣٥١، ١٣٤٦های  اين سهم در سال. اند مشغول بوده

های صنعت، کشاورزی و خدمات هر کدام  که بخش ثابت مانده است، درحالی
درصد نيروی کار کشور را به اشتغال درآورده  ٢٠ها حداقل  طی اين سال

رغم اينکه   شده و به ــ درآمد نفتی ايران از منابع خارجی تأمين می٤] ٣٨[بودند؛
ها افزايش يافت، درآمدی را نصيب  مصرف داخلی نفت و مشتقاتش طی آن سال

 .دولت نکرد و درآمد رانتی دولت حاصل از فروش نفت به خارج بود
ساخت رانتير قدرت در ايران پيامدهای خود را نيز بر سياست، اقتصاد و 

دولت، که طی تاريخ ايران، به دليل نظام . ايط اجتماعی کشور تحميل کردشر
پادشاهی، از استقاللی نسبی برخوردار بود، به استقالل مطلق از جامعه دست 

دانند که به  که تحليلگران در اين دوره رژيم پهلوی را دولتی می طوری يافت، به
خود را دنبال  های جامعه، منافع خاص صورت بازيگری مستقل از گروه

 ]٣٩.[کرد می
در واقع باافزايش درآمدهای نفتی در دورة دمحمرضا پهلوی، استقالل رژيم پهلوی 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٧٠                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

بر . های قبل از آن وجود نداشت ای رسيد که در دولت از جامعه داخلی به درجه
اين اساس حتی دولت به تغيير در ساخت اجتماعی دست زد و کوشيد برای خود 

مانند بازاريان و (های اجتماعی معارض  کند و گروه های حامی ايجاد گروه
 ]٤٠.[را تضعيف نمايد) روحانيون

بندی که بر اساس قانون اساسی مشروطه پس از خروج رضاشاه  دموکراسی نيم
مرداد از بين رفت و درست از  ٢٨شد با کودتای  از ايران در کشور اجرا می

                      ّ  انتخابات مجلس شورای مل ی ، )١٣٤٢سال (زمانی که درآمدهای نفتی تثبيت شد 
شده  ای که نمايندگان ترکيبی ازنامزدهای دستچين     ً                     کامال  کنترل گرديد، به گونه

 ]٤١.[شاه و دربار بودند
طور   به: شد المللی قيمت نفت آشکارا ديده می وابستگی دولت به نوسانات بين

اساسی  نمونه با افزايش درآمد نفتی، برنامه پنجم توسعه کشور دچار بازنويسی
 .شد

ها گسترش بسياری يافت که نتيجة مستقيم  ساالری دولتی دراين سال ديوان
ای وابسته به خود برای حفظ  افزايش درآمدهای دولت و نياز دولت به ايجاد طبقه

 ٣١٠بگيران دولتی در اين دوره از  تعداد حقوق. مشروعيت نظام سلطنتی بود
) بيش از دو برابر( ١٣٥٥ر سال هزار نفر د ٦٣٠به  ١٣٣٥هزار نفر در سال 

 ]٤٢.[رسيد
المللی                     ّ       های مختلف اقتدار مل ی و بين کوشيد به شيوه ها دولت پهلوی می در اين سال

گرديد،  المللی در کشور برگزار می های بزرگ بين جشن. را نمايش دهد
شد و حتی به  جديدترين نوع تسليحات نظامی خريداری و به نمايش گذاشته می

شد تا اقتدار رژيم پهلوی به نمايش گذاشته شود، ولی  کرکشی میلش» ظفار«
همة  ١٣٥٧ثبات بود و سرانجام انقالب اسالمی در سال                    ً   باطن اين رژيم کامال  بی

 .های اقتدار رژيم پهلوی را بر باد داد نمايش
وضوح نشان  عملکرد اقتصادی دولت پهلوی نيز پيامدهای ساختار رانتير را به

ميليارد دالر  ١٨ /٤به  ١٣٤١ميليون دالر در سال  ٥٦١ت کاال از واردا. دهد می
که صادرات غيرنفتی  رسيد، درحالی) نزديک به پانزده برابر( ١٣٥٦در سال 
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ميليون دالر بود؛ يعنی اگر ايران فقط بر توليد و صدور  ٥٢٠ايران فقط 
فقط گيری از درآمد نفت، متکی بود، جامعه  کاالهای خود، يعنی بدون بهره

 ]٤٣.[دست آورد خريد به درصد کاالهايی را که می ٣توانست کمتر از می
مدام بر سهم اشتغال بخش خدمات افزوده و از  ١٣٤٢ــ  ١٣٥٧های  طی سال

بوروکراسی، ارتش، ساواک، شهربانی و . شد سهم بخش کشاورزی کاسته می
بر آنها به انگيز بيش از همه گسترش يافتند و  ژاندارمری در اين توسعه شگفت

سهم بخش خدمات طی . شد جای ساير خدماتی که دولت بايد ارائه کند، تأکيد می
افزايش جمعيت (درصد رسيد  ٣٤درصد نيروی کار به  ٢٣ /٨ها از  اين سال

که سهم بخش کشاورزی از  ، درحالی)فعال کشور در نظر گرفته شده است
 ]٤٤.[کاهش يافت ٣٢ /٢به  ٥٥ /١

قت، از کسب جايگاه پنجم ايران در صنعت جهان طی وزير و هويدا، نخست
                                            ً       داد، ولی آنچه در کشور به وجود آمده بود عمدتا  صنايع  پانزده سال آينده خبر می

های وابسته به دربار بود که طبقه  وارداتی واگذارشده به خانواده مونتاژو
 اين بورژوازی مرکب از حدود. دادند بورژوای وابسته به پهلوی را شکل می

درصد صنايع  ٦٧بود که ) خانواده ٥١به روايت شورای انقالب (خانواده  ١٥٠
 ٣٧٠صنعت بزرگ خصوصی،  ٤٧٣از ميان . و مؤسسات مالی را مالک بودند

های فرمانفرمايان،  که خانواده] ٤٥[مورد از آنها در مالکيت ده خانواده بود
 ]٤٦.[ترين آنها بودند شده رضايی، خيامی، ثابت، الجوردی شناخته

پيش از دهه .                                              ً          در حوزة اجتماعی نيز پيامدهای دولت رانتير کامال  هويدا بود
کردند، ولی پس از  ، بيش ازدوسوم جمعيت کشور در روستا زندگی می١٣٤٠

شد و شهرها  برداری ازمواهب اقتصاد رانتی روستاها خالی  آن، برای بهره
 ٥٣درصد به  ٦٢ جمعيت روستايی از ١٣٥٥ــ  ١٣٤٥های  طی سال. گشت پر 

 ٤٧درصد به  ٣٨درصد جمعيت کل کشور کاهش يافت و جمعيت شهری از 
واين سيردرآستانه انقالب اسالمی سبب دگرگون شدن ساختار ] ٤٧[درصد رسيد

 .اجتماعی ايران از روستانشين به شهرنشين شد
افزايش نقدينگی شهرنشينان، که حاصل درآمدهای دولتی بود و با کاهش توليد 
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سبب تورم در جامعه شد و مردم با  ١٣٥٠اييان همراه شد، در ابتدای دهه روست
ذهنيت برخورداری دولت از درآمدهای نفتی به دولت اعتراض کردند که به 

 .افزايش واردات منجر شد
ها در مورد قرار گرفتن در جايگاه تمدنی بزرگ، که از  بادکنک ادعای پهلوی

دی  ١٠هرچند در . از بين رفت ١٣٥٧آبان  ١٤سوراخ شد، در  ١٣٥٦دی  ١٩
، جيمی کارتر شاه را حکمران جزيرة ثبات در دريای متالطم خاورميانه ١٣٥٦

دی  ١٧خوانده بود، پس از انتشار مقاله احمد رشيدی مطلق عليه امام خمينی در 
مردم قم، تظاهرات چهلم به چهلم در سراسر ايران  ١٣٥٦دی  ١٩و قيام  ١٣٥٦

شاه دستور داد تقويم شاهنشاهی به تقويم شمسی  ١٣٥٧ر در شهريو. آغاز شد
آبان  ١٤در . شهريور تهران نقطه پايان سرکوب بود ١٧قيام . بازگردانده شود

ماه  دی ٢٦شاه اعالم کرد پيام انقالب مردم ايران را شنيده است و در  ١٣٥٧
نيروی هوايی مورد عالقه شاه به نهضت  ١٣٥٧در بهمن . ايران را ترک کرد

طرفی کرد و اين پايانی  امام پيوست و ارتش شاهنشاهی هم در نهايت اعالم بی
 .طاغوت بود» تمدن بزرگ«بر رويای نفتی 
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   مآخذ و توضيحات
  

زمانه : منبع» رانت نفت و دردسرهايش« ابوالفضل عموئی و مهدی مذهبی
  ٤١ - ٤٨صص  – ٦٩شماره  ١٣٨٧

 
 ها نوشت پی

  
اداره کل روابط عمومی : بی، نفت از آغاز تا امروز، تهرانــ منصور قط]١[

 ٢٨، ص ١٣٨٢وزارت نفت، 
: دار و انقالب اسالمی، تهران ــ عبدالقيوم شکاری، نظريه دولت تحصيل]٢[

 ٥٥، ص ١٣٧٩مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
مرکز : دمحمی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران ــ حميدرضا ملک]٣[

چارلز عيسوی، : ، به نقل از٢٨ــ  ٢٩، صص ١٣٨١نقالب اسالمی، اسناد ا
 ١٨٠٠ــ   ١٩١٤تاريخ اقتصادی ايران 

:  ــ قدير نصری، نفت و امنيت ملی جمهوری اسالمی ايران، تهران]٤[
 ١٨٩، ص ١٣٨٠پژوهشکده مطالعات راهبردی،

: ــ ميرطيب موسوی، مسائل سياسی اقتصادی جهانی نفت، تهران]٥[
 ١٨٩، ص ١٣٨٤ری، مردمساال

، ترجمه دمحمرضا ١کاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران، ج ) همايون(ــ دمحمعلی]٦[
 ٥٣ــ  ٥٤، صص ١٣٦٦پاپيروس، : نفيسی، تهران

مرکز تحقيقات : ، تهران١٣٤٩تا  ١٢٧٩ــ جوليان بارير، اقتصاد ايران از ]٧[
 ٢٣٣، ص ١٣٦٣تخصصی حسابداری و حسابرسی، 

 ٥٣ی، همان، ص ــ عبدالقيوم شکار]٨[
 ٢٣١و  ٢٣٢ــ جوليان بارير، همان، صص ]٩[
 ٨٧ــ همان، ص ]١٠[
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 ٩٧ــ همان، ص ]١١[
 ١٨٥ــ همان، ص ]١٢[
 ١٠١ــ جوليان بارير، همان، ص ]١٣[
 ١٠٠ــ دمحمعلی کاتوزيان، همان، ص ]١٤[
 ٥٥ــ عبدالقيوم شکاری، همان، ص ]١٥[
 ١٣٢ــ دمحمعلی کاتوزيان، همان، ص ]١٦[
 ٥٦عبدالقيوم شکاری، همان، ص  ــ]١٧[
 ١٥٩ــ دمحمعلی کاتوزيان، همان، ص ]١٨[
 ١٨٠ــ همان، ص ]١٩[
 ٦٥، ص ٢ــ همان، ج ]٢٠[
مرکز اسناد : ــ ابراهيم عباسی، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران]٢١[

 ١٦٢، ص ١٣٨٣انقالب اسالمی، 
صنعت نفت و  آميزی المللی انرژی، طرح درهم ــ مؤسسه مطالعات بين]٢٢[

 ٢٥٠ــ  ٢٥٣، صص ١٣٧٦مؤسسه مطالعات انرژی، : اقتصاد ملی، تهران
 ٨٨، ص ٢ــ دمحمعلی کاتوزيان، همان، ج ]٢٣[
 ٩٥ــ همان، ص ]٢٤[
]٢٥ [ - H. Mahdavy, Patterns and Problems of Economic Development in 

Rentier State: The Case of Iran, in M.A.Cook. 1970, p. 453 

 ٢٤٩ــ جوليان بارير، همان، ص ]٢٦[
مرکز : ــ اميردمحم حاجی يوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی، تهران]٢٧[

 ١٠١، ص ١٣٧٨اسناد انقالب اسالمی، 
 ١٣٣، ص ٢ــ دمحمعلی کاتوزيان، همان، ج ]٢٨[
 ١٥٩ــ همان، ص ]٢٩[
رجمه داری در ايران، ت ــ فرد هاليدی، ديکتاتوری و توسعه سرمايه]٣٠[

 ١٥٣، ص ١٣٥٨اميرکبير، : آيين، تهران هللا نيک فضل
 ١٥٤ــ همان، ص ]٣١[
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، »ظهور و تثبيت دولت رانتير در ايران«ــ اميردمحم حاجی يوسفی، ]٣٢[
 ٧١ــ ٩٩، صص )١٣٨٢بهار وتابستان (، ٤المللی،ش  های سياسی وبين رهيافت

پهلوی دوم،  های ساخت قدرت و رژيم دمحمرضا عيوضی، تئوری: ــ رک]٣٣[
 ١٣٨٢اسالمی،مرکز اسناد انقالب : تهران

]٣٤ [ - H.Mahdavy. OP.cit. 

 ]٣٥[ - H.Beblawi and G.Luciani (ed), The Rentier State, London, 

Croomhelm, 1987, pp.40-50.  

، ترجمه »دولت رانتير و اسالم شيعی در انقالب ايران«ــ تدا اسکاچپول، ]٣٦[
، )١٣٨٢بهار (، ١نامه مطالعات راهبردی، سال ششم، ش دمحمتقی دلفروز، فصل

 ١١٩ــ ١٤٢صص 
 .ــ اميردمحم حاجی يوسفی،دولت، نفت وتوسعه اقتصادی،همان،فصل چهارم]٣٧[
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  نهم فصل
  

 – ١٩۴١ شاه رضا  دست به  ايران  نفتی  درآمدهای  وغارت  مملکتی  ذخيره
١٩٢٧  
  

جا دراد  در اين مجموعه   که در بارۀ تمديد قرار دادداسی است، مختصری هم  
از فساد رضا خان  از طريق  غارت درآمدهای نفتی آورده شود و  کامل آنرا در 

  . خواهم آورد»  فساد پهلوی  اول « مجموعه 
ذخيره «  ابطه ، درر» اسناد وزارت  خارجۀ آمريکا« دمحم قلی مجد با استناد به  

 ٣٠در:می نويسد» مملکتی وغارت درآمدهای نفتی ايران به دست رضا شاه
، فقط دو روز پس از خروج رضا شاه از ايران، مجلس ماده ١٩۴١سپتامبر

گزارش وزير مختار وقت آمريکا،  لوييس دريفوس . واحده ای به تصويب رساند
ق ذخيره ای که قرار بود پسر، نشان می دهد که درآمدهای نفتی ايران و صندو

عالوه براين، . درآمدهای  نفتی به آن واريز شود در کنترل دولت ايران نبود
نگاه کنيد ( درآمدهای ساالنه نفتی ايران در بودجه عادی کشور گنجانده نمی شد 

  ).١به تصوير شماره 
چنان که وزارت امور خارجه مستحضر است ، در آمدها و حق االمتيازهايی که 

ت نفت انگليس  و ايران می پردازد به يک صندوق ذخيره واريز می شود شرک
اموراين ذخيره هميشه محرمانه . و در بودجه عادی مملکت منظور نمی گردد

                     ً                                               بوده است، هرچند معموال  در زمان تسليم اليحه بودجه به مجلس به اطالع عموم 
رهای ديگر می رسد که چه مبلغی از محل آن به ارتش ، يا جاده سازی وکا

بنابراين،هدف از تصويب اين قانون منظورکردن . اختصاص  خواهد يافت
                                                       ً         درآمدهای وموجودی صندوق در بودجه عادی کشوراست ، که مسلما  اگردولت 
ايران قصد تنظيم بودجه ای مناسب  و جايگزين کردن  آن بجای اعداد و ارقام 

  ١.روری استغلط انداز و بی معنی گذشته را داشته  باشد اقدامی ض
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دريفوس سپس به درآمدهای نفتی ايران ازمحل حق االمتياز شرکت  نفت انگليس 
  ، اشاره می کند و باليی را که بر سرآن آمد١٩۴١تا  ١٩٢٧وايران بين سالهای  

    ً                                                  اصوال  ازآنجايی که در آمدهای نفتی دربودجه منظورنمی شد،  . شرح می دهد 
به مدت  چهارده  سال ، . ی دانست  که چه باليی بر سرآن می آيد هيچکس نم

توصيف می » ارزشمندترين  دارايی اقتصادی شان« مردم ايران را ازآنچه 
  .بی خبرنگاه داشته بودند.  شد

آمار و ارقام مربوط به ذخيره مملکتی ايران اولين بار در زمان بحث و بررسی 
آقای اعتبارمخبر کميسيون بودجه مجلس . اليحه قانونی فوق در مجلس فاش شد

ميليون ليره به آن  ٣١فاش کرد که در طول چهارده سال فعاليت  صندوق مبلغ 
ميليون ليره هم  ٣ميليون ليره  خرج  شده و   ٢٧واريزشده بود؛  که از آن  مبلغ 

 ۶٠٠می گويد که موجودی فعلی صندوق  پس از کسر. طال خريداری شده بود
اگر چه .  ليره است  ٠٠٠/٣٠٠/١تعهدات جاری آن برابر با  هزار   ليره

      ً                                                                  احتماال  حساب  و کتاب های آقای  اعتبار خالی از ايراد نيست، گمان می رود که 
مخبر کميسيون . ليره باشد  ١/  ٣٠٠/ ٠٠٠ذخاير رسمی  فعلی  صندوق همان 

ده است ميليون  ليره ديگر به چه  مصرفی  رسي ٢٧بودجه گفت که نمی  داند 
اگر اعداد و ارقام  باال  را . ولی ای کاش پول بيشتری صرف خريد طال می شد

صحيح  فرض کنيم ، معلوم می شود که درآمد شرکت نفت انگليس و ايران در 
. ميليون ليره در سال بوده است ٢طول  چهارده سال گذشته  به طور متوسط 

ا فاش نمی کند، ولی البته دولت هنوزمبلغ درآمدهای جاری از اين محل ر
سفارت از منابع موثق اطالع يافته است که مبالغ مزبور برای سال جاری و 

  ٢.ميليون ليره بوده است ۴سال  گذشته ساليانه حدود 
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  سرويس خارجی ايالت متحده  آمريکا 

  
  از سفارت آمريکا

   ١٩۴١تهران ، ا اکتبر 
  ١٢٨: شماره

ماليه اجازه می دهد ذخيره مملکتی و تصويب قانونی که به وزارت : موضوع 
  .درآمدهای حاصل  از شرکت نفت انگليس  و ايران  را در اختيار  بگيرد

  
  :عاليجناب 

  واشنگتن –وزير امور خارجه 
ً                                                              احتراما  به استحضار آن وزارتخانه می رساند که قانون مالی مهمی در تاريخ          

آن وزارت ماليه در مجلس به تصويب رسيد که به موجب  ١٩۴١سپتامبر ٣٠
اختياردرآمده های سال جاری حاصل از شرکت  نفت انگليس وايران وهمچنين 
وجوه ذخيره ای را که از درآمد سال های گذشته اندوخته شده است به دست 

  .خواهد  گرفت
  :ترجمه  متن  کامل قانون فوق در زير ايفاد می گردد

  ...وزارت ماليه مجازاست«  
 ١س دريفوس پسر، از سفارت آمريکا، به تاريخ گزارش لويي:  ١/٧تصوير

، مبنی بر اينکه درآمدهای نفتی درطول حکومت رضا شاه  ١٩۴١اکتبر
  .درکنترل دولت ايران نبوده است

مجلس « : دريفوس در گزارش بعدی خود درباره  تصويب اين قانون می گويد 
ه نفت و ذخيره سپتامبر اختيار حق االمتيازهای ساليان ٣٠با تصويب قانونی در 

                                                     ً              مملکتی را که پيش از اين در بودجه منظور  نمی شد و کامال  دراختيار رضا 
  ٣».شاه  بود، به دست گرفت
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يعنی قسمت  –ميليون  ليره  ٣٠تا   ٢٠دراين فصل شرح خواهيم داد که چگونه 
به بهانه خريد  -١٩۴١تا  ١٩٢٧عمده  درآمدهای نفتی  ايران بين سال های 

همچنين . های بانکی رضا شاه دراروپا واياالت متحده منتقل شد سالح به حساب
می دانيم که پس وجانشين رضا شاه، دمحم رضا پهلوی، اين پول ها را به ارث 

نشان می دهد ) که در ادامه خواهد آمد( اسناد وزارت امور خارجه آمريکا . برد
در يکی از ميليون ليره  ٢٠ميالدی بيش از ١٩۵٠که دمحم رضا پهلوی دردهه 

انگليسی ها حساب فوق را مسدود . حساب های بانکی خود در لندن پول داشت
کرده بودند و شاه  نمی توانست موجودی آن  را به دالر يا فرانک سويس  تبديل  

  .کند
  .ميليون  ليره برويم ٢٧ولی اجازه بدهيد اول به سراغ  همان  

معادل (فوس آمده است ميليون ليره ای که در گزارش دري ٢٧نحوه تخصيص 
وبه ) ميليون دالرکه با معيارهای آن زمان نيز پول بسيارهنگفتی بود ١٣۵

. به طورمستند تشريح خواهد شد»  خريدهای نظامی«اصطالح مصرف آن برای
. خوشبختانه دراسناد محرمانه ارتش آمريکا وگزارش های سفارتخانه آن کشور

تا تعداد (١٩۴١تا  ١٩٢٧سال های  فهرست کاملی ازخريدهای نظامی ايران بين
براساس . دردست است) مسلسل های سبکی که برای هرهنگ خريداری شده

گزارش های سفارت آمريکا در بارۀ مسايل مالی نيزمی توانيم فهرست کاملی 
  .ازمبالغ  تخصيص يافته به اين امرازمحل ذخيره  مملکتی  را بازسازی کنيم

. ندرج درگزارش ها صرف خريد اسلحه نشدالبته هيچ شکی نيست که مبالغ م
هزاردالر  ٧٠فقط  ١٩۴١قيمت پيشرفته ترين هواپيمای جنگی امريکايی درسال 

، و )که شامل هزينه سيستم تسليحاتی و حتی هزينه تعميرکاران نيز بود(بود
اگراين پول ها . هزار دالرقيمت داشت ٢٠پيشرفته ترين تانک آمريکايی فقط 

می شد، ايران می توانست تعداد زيادی هواپيمای جنگی  صرف خريد تسليحات
هواپيمای جنگی مدرن  ٢٠٠،ايران ١٩۴١درسال . و تانگ دراختيار داشته باشد

ولی موجودی . تانک ساخت چکسلواکی درخدمت خود داشت ١٠٠انگليسی و 
چنانکه درادامه . مهمات توپخانه اش حتی برای يک روز جنگ هم کافی نبود
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ايران، که ادعا می گردند مبالغ هنگفتی » جديد«نيروی دريايی خواهيم ديد،
برايش هزينه شده است، شامل کشتی هايی بود که بازسازی شده و يا حتی ازآهن 

سخنگوی يکی از . حتی موتوراين کشتی ها هم نونبود. قراضه ساخته شده بودند
کميسيون های مجلس که مسئول بررسی  درآمدهای نفتی در طول حکومت 

ً             رضا شاه بود صادقانه اذعان داشت که  کميسيون واقعا  نمی داند که                                                  ٢٧ 
  .به چه مصرفی  رسيده است) ميليون ليره درآمد صندوق  ٣١از( ميليون ليره 

در اين فصل سعی براين است که نحوه تخصيص ومحل مصرف اين مبالغ     
تی که درابتدا به داستان تأسيس صندوق ذخيره استرلينگ مملک. روشن شود

تا   ١٩٢٧صندوق فوق از سال .  درگزارش دريفوس آمده است می پردازيم
فعاليت داشت و با استفاده  از همين ساز و کار بود که در آمدهای نفتی  ١٩۴١
به حساب های ) ميليون ليره ای که مغقود شده است ٢٧يعنی همان (ايران 

  .شخصی رضا شاه  دراروپا و آمريکا راه کج می کرد 
  

   مملکتی  استرلينگ  ذخيره  وقصند
  

حق االمتيازنفت نيزبه طورقابل ١٩٢۵با افزايش حجم توليد نفت پس ازسال  
ميليون  ٢/ ٣نزديک به ١٩٢٢حجم توليد نفت درسال . مالحظه ای افزايش يافت
ميليون  تن افزايش يافته   ۵/  ۵               ً ميالدی به تقريبا   ١٩٢٠تن بود که دراواخر دهه 

  .بود
)  ميليون دالر ٧(ميليون ليره ١/  ۴، مبلغ حق االمتيازها از١٩٢٧درسال 

در بيستمين گزارش سه ماهانه . تجاوزمی کرد؛ که درآن موقع  پول هنگفتی بود
  :رئيس کل ماليه آمده است

/ ٠٠٠حق االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران در طول سال جاری بالغ بر 
قران است؛ در حاليکه طلب بودجه ميليون  ٧٠ليره  با نزديک به   ١/  ۴٠٠

دولت . ميليون قران برآورد شده است ۴۴از همين  محل نزديک  به  ١٣٠۶
مطمئن است که کاهش درآمدهای مالياتی ازهمين محل جبران خواهد شد، و به 
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همين دليل حق االمتيازهای پرداخت شده از طرف شرکت نفت انگليس و ايران 
در صد سپرده  ۴ – ٧/  ١۶در لندن با نرخ بهره را نزد  بانک شاهنشاهی ايران 

گذاری کرده،  و تا اين لحظه که به اواخرسال نزديک می شويم ، دولت هيچ 
هزار ليره ازاين سپرده استرلينگ نديده   ٢٠٠ضرورتی برای خرج بيش از 

  ۴. است
همين گزارش نشان می دهد که مبالغ  پرداخت شده بابت حق  ۵جدول شماره 

ليره  بود، که نزد بانک شاهنشاهی  ١/  ۴۵٣/  ۵۶٧بالغ  بر ١٩٢٧ال االمتيازس
گزارش ، پول    ٨طبق جدول شماره . ايران شعبه لندن سپرده گذاری شده بود 

  : فوق  در پنج  حساب متفاوت سپرده  شده بود
خزانه داری کل دربانک شاهنشاهی  ايران   ١حساب عادی استرلينگ  شماره  -

  يره ل ۵٠٠/ ٠٠٠لندن 
خزانه داری  کل دربانک شاهنشاهی ايران   ٢حساب عادی استرلينگ شماره   -

  ليره ۴٠٠/ ٠٠٠لندن 
خزانه داری کل در بانک شاهنشاهی ايران   ٣حساب عادی استرلينگ  شماره  -

  ليره   ٣٠٠/ ٠٠٠لندن  
حساب  استرلينگ خزانه داری  کل در بانک شاهنشاهی ايران،  شعبه  لندن  -

  ليره ۶۵/  ٧٣۴
  ليره ٢٠٠/  ٠٠٠حساب امانی بانک شاهنشاهی ايران ،  لندن  -

سپرده گذاری درآمدهای نفتی درحساب بانکی لندن انحرافی شديد از رويه های 
شرکت نفت انگليس وايران حق االمتيازهای  ١٩٢٧پيش از سال . مرسوم  بود

نشاهی ايران نفت را به استرلينگ پرداخت و درحسابی در شعبه لندن بانک شاه
ولی  از سال . واريزمی کرد، و وجوه مزبور سپس به  ايران انتقال می يافت 

به اين طرف ، مبالغ حق االمتياز ديگر به ايران انتقال  نيافت  و درحکم  ١٩٢٧
  . ذخيره  در لندن نگهداری شد

انحراف بعدی از رويه های مرسوم جدا کردن در آمدهای نفتی از بودجه عادی 
بدين ترتيب، درآمدهای نفتی ديگرحکم در آمدهای ثابت دولت را . ودکشور ب



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٣                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

به مدت . نداشت، و وارد جريان عادی امورمربوط به بودجه کشورنمی شد
عالوه براين ، تا سال .                      ً                        چهارده سال  ايران عمال  يک اقتصاد بدون نفت داشت

يران گزارش مربوط به مبالغ حق االمتيازبه طور منظم از طرف دولت ا ١٩٢٧
هيچ گزارشی دراينباره  ١٩۴١تا  ١٩٢٧منتشر و اعالم  می شد، ولی از سال 

  .از طرف دولت منتشر نشد
بنابراين بی دليل نبود که رضا شاه آنقدرمشتاق خالص شدن ازشرميلسپو 

در بيست و يکمين گزارش سه ماهانه رئيس . ومستشاران مالی آمريکايی  باشد 
  :کل ماليه آمده است

درآمد برخی اقالم که شرح  آن در باال ذکرشد، دولت ايران بسيار  برغم کاهش
عالوه ١٣٠۶خوشنود است که به سبب نحوه مديريت منابع مالی کشوردرسال 

                                               ً                  برصرفه جويی هايی که صورت رفته، که شرح آنها بعدا  خواهد آمد ، مبلغ 
يش هم برا)  ميليون تومان ۶درحدود ( ليره  ١/ ٢٠٠/ ٠٠٠مازادی برابر با 

هم اينک دومين دوره . باقی مانده که درتاريخ ماليه اين کشور بی سابقه  است
شش ماهه ای است که مبلغ مزبورنزد بانک شاهنشاهی ايران در لندن با نرخ 

درپايان دوره شش ماهه اول .  در صد سپرده گذاری می شود ۴ – ٧/  ١۶بهره 
به خزانه داری پرداخت هزارليره بابت بهره سپرده فوق  ٣٠مبلغی نزديک به 

درگزارش قبلی به احتمال وجود چنين مبلغ مازادی اشاره شده بود، ولی در . شده
اين گزارش می توانيم به يقين بگوييم که مبلغ فوق الذکر مازاد قطعی مربوط  به 

است، که در پايان سال پس از پرداخت کل هزينه های کشور برای  ١٣١۶سال 
  ۵.دولت باقی مانده است

 ٢١ر بيست و سومين گزارش سه ماهانه رئيس کل ماليه مربوط به دوره مالی د
، يعنی يک سال بعد از خروج ميلسپو از ايران، ١٩٢٨سپتامبر   ٢٢مارس تا 
  :آمده است

عهده شرکت نفت ١٣٠۶برغم آنکه هنوزمبالغ حق االمتيازهای مربوط به سال  
مبالغ مزبور نزد (فته است انگليس و ايران در اختيار وزارت ماليه قرار نگر

؛ وهمچنين )بانک های معتبردرحکم ذخيره مملکتی سپرده گذاری شده است
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برغم اين که وزارت ماليه در شش ماه اول سال حق االمتيازهای مربوط  به اين 
پرداخت می شد دريافت نکرده است ، کليه  ١٣٠٧دوره را که بايد در سال 

اگر چه در آمدهای حاصل از حق . شده اند هزينه های  دولت  به موقع  پرداخت
ً                 ، که  رديف نسبتا  مهمی را در ستون  ١٣٠۶االمتيازهای نفت در سال                  

منتقل  شد، واگر چه بودجه   ١٣٠٧درآمدهای دولت اشغال می کند، به سال 
دولت، که درهمين دوره به تصويب رسيد، نسبت به بودجه سالهای گذشته بار 

تر دارد،  وزارت ماليه بدون نياز به حق االمتياز  هزينه ای به مراتب سنگين
نفت موفق شده است که کليه هزينه های خود را پوشش بدهد و با تحوالتی که 

همچنين افزايش  در آمد از . درساير منابع درآمدی دولت صورت گرفته است و
  .اين  منابع، کليه هزينه های مصوب دولت را بپردازد

درلندن و حذف آنها از بودجه و نظارت های بودجه نگهداری در آمدهای نفتی 
ديپلمات های آمريکايی با توجه خاص به اين . ای همان ابتدا بحث انگيزبود

به وضوح  متذکر می شدند که آمار و ارقام بودجه ] درگزارش های خود[ مسئله
آنها همچنين آشکار ساختند که از اين پس . شامل حق االمتيازهای نفت نمی شود

يص منابع از کل ذخيره لندن از طريق رأی گيری در مجلس صورت تخص
        ً                                              که معموال  با قيد دو فوريت انجام می شد؛ يعنی بدون بحث و . خواهد گرفت

فرينة، کنسول آمريکا، در گزارشی که در بارۀ بودجه . آگوستين دبيلو. بررسی
  :ارسال کرده است، متذکر می شود)  ١٩٣٠  - ١٨٢٩(  ١٣٠٨سال  

متيازهای هنگفت شرکت  نفت انگليس و ايران در بودجه عادی مملکت حق اال
منظورنمی شود ؛ بلکه اين مبالغ در حکم ذخاير خزانه داری به ليره  استرلينگ 

/ ٠٠٠و يا (  ليره  ٢/  ٨٢۶/  ١۴۶نگهداری خواهد شد که  حجم آن درحدود  
برآورد  می   )قران   ۴٨قرآن با احتساب نرخ  برابری هر پوند  ١٢۵/  ۶۵۵
از زمان تهيه گزارش فوق، وزير ماليه از مجلس خواسته است تا . ضميمه. شود

قران  وام  از محل ذخيره  مملکتی به وزارت   ۶٠/ ٠٠٠/  ٠٠٠با پرداخت 
قران وام وزارت جنگ   ۶٠/ ٠٠٠/  ٠٠٠وزير گفته  است .  جنگ موافقت کند

  ١٩٣١ – ١٩٣٠دجه  و بو ١٩٣٠ – ١٩٢٩از محل  صرفه جويی های سال 
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                                   ً                                   به صندوق عودت  خواهد شد، ولی او قبال   گفته بود که دولت  نمی تواندهزينه 
  ۶.را کاهش  بدهد ١٩٢٩ – ١٩٣٠های برآورد شده برای  سال 

  ٣۴٩/  ۴۵٢/  ۶٠١فرين در گزارش بعدی خود آشکار می سازد که از مبلغ 
خرج  ) قران   ١۵٧/  ۵۵٠ / ١٠٧يعنی (                       ً             قران هزينه  کل  تقريبا   نيمی از آن 

ميليون قران نيز با تصويب  ۶٠مبلغ  اضافی . ارتش ، نظميه و امنيه شده بود
خريد و تکميل  تسليحات «مجلس از محل ذخيره استرلينگ مملکتی درلندن به 

بدين ترتيب ، کل بودجه ای  که ارتش و دستگاه  .  اختصاص يافت» ارتش 
 ۶٢(                    ً        قران بود که  تقريبا  دو سوم   ٢١٧/  ۵۵٠/  ١٠٧امنيتی اختصاص  يافت 

در مقابل ، کل بودجه تخصيصی . کل هزينه های دولت  را شامل  می شد% )  
قران بود که  فقط  يک بيستم  کل  ١٨/  ۴٨٣/  ٧۵۵به وزارت فوايد عامه 

  ٧.بودجه ، يا  يک دوازدهم  بودجه  ارتش و دستگاه امنيتی  را تشکيل  می داد
                                ّ                            رضا خانی، برغم همه تبليغات  و لف اظی هايی که می شد ، آموزش و در ايران   

گزارش فرين  شامل  فهرستی  در ارتباط  با . فرهنگ  هيچ اهميتی  نداشت
. است» به زارعين خالصجات شاهنشاهی«  اختصاص  مبلغ  يک ميليون قران 

 به عبارت ديگر، رضا شاه نه فقط  اموال  خصوصی  مردم  را مصادره  می
/  ١جدول شماره (  کرد، بلکه هزينه آبادانی آن را نيز از جيب ملت می پرداخت

قران  ٣٠١/  ١٢۴/  ٠۴٠فرزين  همچنين کل درآمدهای دولت را بالغ بر) .  ٧
ميليون  ۵٠                                               ً بنابراين دولت  با کسری بودجه ای برابر با تقريبا  . گزارش می دهد

انست  براحتی آن را  از محل حق که  می تو. مواجه بود) ميليون ليره ١( قران 
  :با وجود اين ،  فرين خاطر نشان می کند.  االمتياز های نفت جبران  کند

بودجه فوق الذکر حق االمتيازهايی را که از شرکت نفت انگليس و ايران  
دربافت و به ليره استرلينگ در لندن سپرده گذاری شده و حکم  ذخيره خزانه 

 ٢١برآورد می شود که حجم ذخاير فوق در. شودداری را دارد، شامل نمی 
ليره  استرلينگ  ٢/  ٨٢۶/  ١۴۶، يعنی پايان سال مالی ، بالغ بر ١٩٣٠مارس 

مجلس با تصويب . قران خواهد بود ١٢۵/  ۶۵۵/  ٠٠٨باشد ، که برابر با 
ميليون قران وام ازمحل اين ذخيره به تشکيالت  ۶٠بودجه اجازه داد که مبلغ 
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به   ١٩٣٠مارس  ٢١ص يابد که بدين ترتيب حجم ذخاير مزبور ازارتش اختصا
ارتش متعهد شده است  که کل  . قران کاهش خواهد يافت ۶٨/  ۶۵۵/  ٠٠٨

  ٨.به صندوق بر گرداند ١٩٣١مارس  ٢١مبلغ  فوق را تا تاريخ 
نگهداری حق االمتيازهای نفت در لندن، بر خالف روش مرسوم  تبديل وجوه 

به بعد منجربه کاهش مصيبت بارنرخ برابری  ١٩٢٩ان، ازسالاسترلينگ به قر
عواقب اين مسئله برای اقتصاد ايران فاجعه . قران در برابر ارزهای ديگرشد

دولت ايران ، بجز صرف مبالغ اندگی ، حاضر نبود برای حمايت از . آميز بود
ی بود با وجود اين، تيمورتاش مدع. قران از ذخايراسترلينگ خود استفاده  کند

( که حفظ ذخيره مملکتی در لندن موجب ثبات ارزش برابری قران شده است
  )١٠نگاه کنيد به فصل 

  
  ١٩٢٨ –١٩۴١ ، ارتش به استرلينگ ذخيره ازمحل بودجه  تخصيص

  
هافمن فيليپ وزير مختار آمريکا، دريکی از گزارش هايش به تصويب قانون 

       ً           احتراما  به عرض می « : داشاره می کن)  ١٩٢٩ – ١٩٣٠( ١٣٠٨متمم بودجه 
ميليون  ۶شامل اجازه برداشت ١٩٢٩مارس   ١٧رساند که بودجه مصوب 

البته وجوه اين . برای خريد تسليحات ومهمات است» ذخيره مملکتی« تومان از 
صندوق ازمحل انباشت حق االمتيازهايی تأمين می شود که ازطرف شرکت نفت 

شش ميليون تومان . ذاری می شودانگليس وايران پرداخت ودرلندن سپرده گ
  ٩» .ليره می شود ١/  ١٣٢/ ٠٠٠      ً         تقريبا  برابربا 

به   ١٩٢٩مارس   ١٧را که در  ١٩٣٠فيليپ متن قانون متمم بودجه  سال 
  :تصويب رسيد در گزارش  خود آورده است

با عنايت به نياز مبرمی که برای تکميل تسليحات ارتش احساس می شود  
ً          احتراما  تقاضا دار اليحه  بودجه شاهنشاهی  ٢د که تبصره زير درادامه  ماده        

  وزارت ماليه مجازاست از :  تبصره .  قيد شود)  ١٩٢٩(  ١٣٠٨برای  سال 
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  )به قران(  ١٩٢٩ - ١٩٣٠برخی  اقالم  هزينه، بودجه  .  ٧/ ١جدول 

  )بودجه عمومی ( وزارت جنگ 
 ٩٨/ ٠٠٠/٠٠٠  قورخانه و هوايی  

 ٢۵/ ٠٠٠/٠٠٠  شتی خريد و تعمير ک
 ۴/ ٠٠٠/٠٠٠  نظميه  

 ١٧/ ۵٠٧/۵٣٨  امنيه 
 ١٣/ ۶٠٠/٠١١  وزارت فوايد عامه 

٧۵۵/۴١٨/  ٨٣ 
 ٠٠٠/٠٠٠/١   پرداخت وام  به زارعين  امالک شاهنشاهی 

 -١٩٣٠(١٣٠٨فرين در باره بودجه سال . دبليو. گزارش ای : منبع 
  . ١٩٢٩س مار ٣٠، مورخ )  ٨٩١,  ۵١/  ۴٢١(، شماره)١٩٢٩

  
ميليون تومان را به منظور تهيه و  ۶محل وجوه ذخيره احتياطی مملکتی مبلغ 

  وزارت ماليه مبلغ فوق. تکميل تسليحات ارتش دراختيار وزارت جنگ بگذارد
و  ١٣٠٨الذکر را ازمحل  صرفه جويی های بودجه عمومی کشور در سال 

  ١٠.به ذخيره مملکتی مسترد خواهد کرد ١٣٠٩
رويه . ن صرفه جويی ها واسترداد مبالغ چيزی بود که هرگز اتفاق نيفتاد البته اي

( ميليون ليره   ٢۵باال بعدها به مکانيسمی  تبديل  شد که از طريق  آن حداقل  
به خريدهای  ١٩۴١تا   ١٩٢٩درآمد نفتی از سال ) ميليون  داالر  ١٢۵

عالوه براين ، به  . تسليحاتی ، راه آهن ، و بنادر اختصاص يافت و مصرف شد
لطف گزارش های بسيار دقيق هارت ، می توان مطمئن  بود که بخش عمده ای 

که به خريد تسليحات در سال )  ميليون تومان ۶( ليره ای  ١/  ١٣٢/ ٠٠٠از 
اختصاص  يافت به حساب های  بانکی شخصی  رضا شاه   ١٩٣٠ – ١٩٢٩

  .واريز شد
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ترلينگ به طال را به حال تعليق  در آورد ، ، بريتانيا تبديل اس ١٩٣١در سپتامبر
هارت درگزارش خود واکنش رضا شاه به ]. کاهش داد[      ً               و عمال  ارزش  پوند را 

  :خبر کاهش ارزش استرلينگ را اينگونه  بازگو کرده است
ً                                                         احتراما  به عرض می رساند که اولين خبر تعليق معيار طال از سوی دولت          

به تهران رسيد ، که نتيجه آن هرج و مرج  مالی  بريتانيا تنها يک هفته   پيش 
           ً                                           چنانکه  قبال  گزارش شد، شاه به استان های شمالی کشور سفر .  در ايران بود

می گويند با . تلگرام ارسالی از تهران در کرمانشاه به دستش رسيد. کرده بود
             ً                                                   شنيدن خبرکامال  ازخود بی خود شد و از کوره در رفت، و انگليسی ها ،  

ورانش ، همرانش و خودش را به باد فحش و ناسزا  گرفت و از خشم مشا
همه . البته دليل اين   همه  ناراحتی  بسيار واضح است. زبانش به لکنت افتاد

می دانند  که نه فقط دولت ايران نزديک به چهار تا پنج  ميليون ليره 
هم بيش استرلينگ در خارج از کشور ذخيره دارد ، بلکه می گويند شخص شاه 

در صد همۀ اين پول  ٣٠حاال . از يک ميليون ليره در خارج از کشور پول دارد
  ١١.     ً                   مسلما  تحملش خيلی سخت است! ها در يک چشم به هم  زدن پريده  است 

جورج و دزورث ، دبير سفارت آمريکا، در گزارشی تأييد می کند که بخش 
 ١٩٣٢مارس   ١٠در. عمده ای از اين  پول به حساب رضا شاه واريز شده بود

ميليون ليره  ١/ ۵، اليحۀ ويژه ای در مجلس به تصويب رسيد که به موجب آن 
و دزورث . از محل صندوق ذخيره مملکتی به خريد  تسليحات اختصاص يافت

که به موجب آن  ١٩٢٩مارس   ١٧متذکر می شود که اين اليحه بعد ازاليجه  
يحات اختصاص يافت، دومين اليحه ميليون ليره به خريد تسل  ١/ ٢نزديک به 

خريدهای عمده ای که در « : ايست که به همين منظور تصويب می شود
هزار قبضه تفنگ جديد، و  ١٠٠چارچوب اليحۀ قبلی صورت گرفت شامل 

مسلسل سبک ساخت ) عدد باشد ٣٠٠         ً              که احتماال  نبايد بيشتراز( تعداد کمی
ودزورث »  .رانسه بودچکسلواکی و مقداری مهمات ساخت چکسلواکی و ف

بر اساس صحبت هايش با مقامات فرانسوی و چک، همه « گزارش می دهد که 
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به دولت ايران تحويل شده است، و ديگر  ١٩٣١و ١٩٣٠موارد فوق درسال 
  .سفارش جديدی دريافت  نکرده اند

ودزورت همچنين می نويسد که طبق آمار ادارۀ گمرکات ايران ميزان واردات 
 ٢١/  ۴٠٠/  ٠٠٠و ازچکسلواکی ) ليره ١۵٠٠( هزار  قران  ٨٠از فرانسه 

هزارليره باقيمانده  ٨٠٠بوده است، بدين  معنا که ) ليره ٣۵٠/  ٠٠٠(قران 
صرف خريد تسليحات نشده ، بلکه به گمان هارت به حساب رضا  شاه منتقل 

  ١٢».شده است
ی دولت ايران  ويالرد، کنسول آمريکا، گزارش می دهد که در آمدها. هنری اس 

دالر ، وهزينه های  آن در همين   ٢٨/  ۶١٣/  ٣۴۶بالغ بر  ١٣٠٩در سال 
« ويالرد همچنين متذکرمی شودکه . دالر بوده است  ٢٨/  ۵٨٢/  ٠٠۶مدت 

حق االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران که در حکم ذخيره خزانه در بانک 
و  ١/  ٢۵٠/ ٠٠٠ل جاری بينهای اروپايی نگهداری می شود و گمان که در سا

ويالرد  »  .پوند  استرلينگ باشد  در بودجه منظور  نشده است  ١/  ۵٠٠/  ٠٠٠
ً                طبق گزارش ها تقريبا  يک ميليون پوند « همچنين گزارش  می دهد  که                     

ً                استرلينگ به خريد تسليحات  و ساير اقالم  جنگی ، عمدتا   از چکلسواکی ،                                                     
را که شايع است  به ضمانت حق االمتياز های   اين مبلغ. اختصاص  يافته است

نفت وام گرفته اند در بودجه منظور نکرده اند، همانگونه که هيچکس نمی داند 
خالصه اينکه   ١٣».بسياری از هزينه های ديگر را نيز چگونه پنهان کرده اند

  .ميليون دالر درآمد نفتی به اندازه   يک چهارم بودجه  دولت بود ٨تا  ٧
نزديک  ١٩٣١در گزارش بعد اش می نويسد  که دولت  ايران  در بهار  هارت

لينگمن ، وابسته بازرگانی . ئی . آر. ميليون ليره  پول  نقد در لندن داشت  ۴به 
مارس  ٣٠در. سفارت انگليس، آمار و ارقام زير را  در اختيار هارت قرار داد

ن داشت که شامل حق ميليون ليره  در لند ١/ ٩، دولت ايران بيش از ١٩٢٩
ميليون ليره ، و سال  ١/  ٣بالغ بر ١٩٢٧ – ١٩٢۶االمتيازهای نفت برای سال 

هزار ليره ، بعالوه مبلغ کوچکی بابت انحصار قند  ۶٠٠بالغ بر ١٩٢٨ – ١٩٢٧
هزار ليره  ديگرهم بابت حق االمتيازهای سال  ۵٠٠مبلغ . و چای می شد
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به اين ) الی خود را تغيير داده بودشرکت نفت انگليس و ايران سال م( ١٩٢٨
ميليون ليره به خريدهای نظامی  ١از مجموع اين مبالغ، . حساب پرداخت شد

ميليون ليره  ديگر  ١/ ۴و) که در گزارش ويالرد آمده  است( اختصاص يافت 
 ٣١با افزودن حق االمتيازهای دوازده ماه منتهی به . در حساب باقی ماند

با فرض .  ليره می رسد ٢/  ۶۵٠/  ٠٠٠اب به موجودی حس١٩٢٩دسامبر 
نسبت به سال گذشته تغييری  ١٩٣٠اينکه حق االمتيازهای مربوط به سال 

درحسابش ) ميليون دالر ٢٠(ميليون ليره  ۴نکرده باشد، دولت بايد نزديک به 
آن می  ١٩٣١ – ١٩٣٠در صد کل بودجه سال  ٧٠داشته باشد، که بالغ بر 

  ١۴.شد
  

می دهد که برغم سپرده های عظيم ايران در لندن، ماهها بود که  هارت گزارش 
دولت برای پرداخت حقوق و مواجب . کارمندان دولت حقوق  نگرفته بودند

ميليون تومان از بانک ملی قرض گرفت، و اعالم کرد که شايعه  ٣کارمندانش
مربوط به برداشت از حساب لندن به منظور پرداخت حقوق کارمندان  صحيح 

  ١۵.يستن
ودزورث گزارش می دهد که طبق اطالعات واصله از وابستگان نظامی 

ميليون ليره به ارتش، خريد  ١/ ۵انگليس و فرانسه هدف از تخصيص اخير 
ودزورث متذکر می شود که .  هواپيما ، مهمات و مسلسل سبک و سنگين است

بودجه    در صد کل ۴۴اين مبالغ در بودجه جاری ارتش که سال گذشته بالغ بر
اوهمچنين اطالع می دهد که در . جاری کشور بود، منظور نشده است

هزار ليره به خريد چهار ناو از ايتاليا تخصيص  يافته   ٣٩٠مبلغ  ١٩٣١اکتبر
طبق برآوردهای او، پيش از تخصيص اين  مبالغ ، ذخاير ايران در لندن . سات

در صد  از   ۴٠لغ  فوق بدين  ترتيب  مبا. ليره بود ۴/  ۵٠٠/  ٠٠٠در حدود 
  ١۶.ذخاير  ارزی ايران در لندن را تشکيل  می دهد

هارث فاش می سازد که وجوه ذخيره در لندن به طورقابل مالحظه ای کاهش  
هزار  ٣٩٠يافت و بودجه  تخصيصی برای خريد کشتی های جنگی با افزايش 
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ش داده است، چنانکه هارث گزار. هزار ليره  رسيد ٧٨٠                ً    ليره ديگر مجموعا  به 
ليره بود که با   ٢/  ٩٩٣/ ٠٠٠، موجودی ذخيره مملکتی١٩٣١مارس  ٢١در

دالر  می شد  ١۴/  ۵٠٠/  ٠٠٠داالر ، بالغ بر حدود    ۴/  ٨۶احتساب هر ليره 
ً                         تقريبا  دو سال بعد، اين مبلغ به .  ( داالر کاهش يافته بود   ۶/  ۵٠٠/  ٠٠٠      

با وجود . ميليون ليره بود ١/  ٩موجودی  صندوق   ١٧) ٧/  ٢جدول شماره 
دالر  ٣/  ۴۴نرخ برابری  جديد ( اين، با توجه به کاهش ارزش پوند استرلينگ 

به . ميليون دالر کاهش يافته بود ۶/  ۵، ارزش آن به )در برابر هر پوند بود
                                                         ً         لطف  نبوغ مالی رضا خان و مشاورانش، موجودی صندوق که تقريبا  برای با 

عالوه براين ،  . بالغ هنگفتی  صرف ارتش و نظميه شده بودميليون دالر م ٢٢
برغم آنکه مبالغ هنگفتی صرف ارتش و افتاده بود، بلکه  بخش  آموزش  نيز 

  .تشنه  بودجه بود
هارث در گزارش های بعدی اش آشکار می سازد که در برنامه بودجه سال 

خيره مملکتی جدای ازمبالغی که از محل ذ( ميليون لایر  ٢١٠، مبلغ ١٣١٢
در  ۴٠به وزارت جنگ اختصاص  يافته بود که برابر با) تخصيص می يافت 

ميليون لایر بود که نيمی   ۴٨بودجه وزارت داخله . صد کل بودجه مملکتی بود
در مقابل، کل بودجه تخصيصی به بخش . از اين مبلغ به نظميه اختصاص داشت

  ١٨.صد  بودجهدر  ٨ميليون   لایر  بود، يعنی فقط  ۴١آموزش 
هورنی بروک، که در مقام . به انگليس، ويليام اچ ١٩٣٣به دنبال اعطای امتياز  

وزير مختاری جانشين هارث در تهران شده بود، گزارش می دهد که اعتباری 
به خريد  تجهيزات « ميليون ليره از محل  صندوق  ذخيره لندن  ٢برابر با 

خبرنگار  تايمز « : چنين می نويسداو هم» اختصاص يافته است» نظامی جديد 
لندن در ايران ، آقای هيکس، به آقای چايلدز، دبير سفارت ، اطالع  داده است 

تا  ١٩٢١از زمان  روی کار آمدن شاه کنونی ، يعنی سال ]  ايران [ که دولت 
بانک ملی ايران  ١٩».ميليون ليره صرف ارتش   کرده است ١٠کنون ، حداقل 

مطابق با وظايف « می دهد که هزينه های سنگين نظامی درگزارشی توضيح 
تحميل ] برارتش[ سنگينی است که سر زمين پهناور و مرزهای طوالنی ايران
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حق : اقالم  زير از رديف در آمدهای عادی بودجه حذف شدند » .می کند
االمتيازهای نفت که از شرکت نفت انگليس  و ايران دريافت می شد، عوايد 

و چای، درآمدهای حاصل ازعوارض جاده ای، و درآمد امتياز انحصار قند 
  ٢٠.ميليون  لایر در سال  می شد ٩                          ً           شيالت دريای خزر،  که مجموعا   بالغ  بر 

طبق گزارش ها مبلغ حق االمتيازی که شرکت نفت انگليس و ايران برای سال 
/  ٨٩۵با افزودن اين مبلغ به . ليره بود ١/ ٧٨۵/  ٠١٣پرداخت کرد  ١٩٣٣

دريافت شده بود، کل مبالغ  ١٩٣٣ليره ای که به موجب امتياز سال  ٣/  ٧٧٢
ليره بالغ می   ۵/  ۵٠٧/  ٩٠۵پرداخت شده به ذخيره مملکتی برای اين سال به 

جدول (١٩٣٢ليره موجودی صندوق از سال  ١/  ٠٠٠/٩٠٠حال با افزودن . شد
ميليون  ٣۵يا در حدود  ليره  ٧/  ۴٠٧/  ٩٠۵، مجموع کل مبالغ ذخيره )  ٧/  ٢

ارزش دالر در طول  اين مدت کاهش يافته و يک بارديگر نرخ ( دالر بود 
اين مبلغ ازکل در آمدهای داخلی دولت ايران ). برابری ارز هرليره پنج دالر بود

،  ١٩٣۶ – ١٩٣٧عالوه براين، واضح است  که تا سال . نيز تجاوز می کرد
بانک ملی  ١٩٣۶که در زير می خوانيم، در سال چنان. اين  پول نا پديد شده بود

. ارز کافی برای صدور  حواله ها وانجام تعهدات ارزی اش دراختيار نداشت
  ٢،  ١٩٣۴ – ١٩٣۵هورتی بروک گزارش می دهد که در بودجه   سال 

  :ميليون ليره  ديگر به خريد  تسليحات اختصاص  يافت
  

عمومی کشور به وزارت جنگ  همچون گذشته، بيشترين در صد بودجه خزانه
اختصاص يافته است؛  کل مبلغ تخصيصی برای بودجه عمومی اين وزارتخانه 

   ٢٠٩/  ٩٣۴/  ٩٨٠لایر است، که در مقايسه  با بودجه  ٢٣٢/  ٩٣۴/  ٩٨٠
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پرداخت ها و برداشت ها از ذخيره .  ٧/  ٢جدول 
  لندن به ليره  استرلينک» مملکتی 

  بستانکار 

 ٢٩٩٣٠٠٠   ١٩٣١/ ٢١/٢در تاريخ   موجودی 

، پرداخت  از  ١٩٣٠حق االمتياز 
١٩٣٢/  ٣/ ٢٠    

               ١٢٢٨٠٠ 

، پرداخت  در  ١٩٣١حق االمتياز 
   ١٨٣٢سال 

               ٣٠٧٠٠٠ 

 ۴۵٢٨٠٠٠  جمع  کل 

  برداشت
(  ١٩٢٩بودجه خاص ارتش از سال 

١٣٠٨ (  

 
٣۴٨٠٠٠ 

 ١٩٣١ايی، بودجه خاص نيروی دري
   ١٩٣٢و 

٧٨٠٠٠٠ 

    ١٩٣٢بودجه خاص  ارتش ، 
١۵٠٠٠٠٠ 

 ٢۶٢٨٠٠٠  جمع کل 
، )  ٨٩١/ ۵١/  ۴۶٣(  ١٣۵٧هارت گزارش شماره . چارلز  سی : منبع

   ١٩٣٣فوريه  ٢٠مورخ 
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سال  در. لایر رشد داشته است   ٢٣/ ٠٠٠/٠٠٠ريالی  سال گذشته، به ميزان 
در صد از بودجه را  ۴١/ ٢٢، هزينه های  وزارت جنگ و ژاندارمری ١٣١٢

  ٣٧/  ۵٢اين نسبت در کل بودجه  فقط  ١٣١٣اگر چه در سال . تشکيل می داد 
در صد است ، نبايد  فراموش کرد که عالوه بر مبالغی که در بودجه عمومی 

ه در مجلس به برای تشکيالت ارتش منظور شده است، به موجب اليحه ای ک
ميليون ليره را از محل  ٢تصويب رسيده است وزارت ماليه می توان تا سقف

اختصاص »  به خريد و بهبود تجهيزات نظامی برای ارتش « ذخيره  مملکتی
اگراين مبلغ  دربودجه  منظور می شد، هزينه های مصوب برای وزارت . بدهد

يا  مبلغی برابر  با در صد از بودجه ،  ۵٠جنگ و ژاندرمری چيزی حدود 
ميليوندالر  ٢۵                ً ليره ، يا مجموعا   ٢/  ٠٠/ ٠٠٠دالر بعالوه  ١۴/  ۵۵٨/  ۴٣۶

ميليون ليره بودجه برای خريد  ٢گمان که منظورکردن . را تشکيل می داد 
ملزومات  نظامی با هدف حريد نزديک به هشتاد هواپيما با بيشتر برای نيروی 

رای تداوم سياست دولت در راستای هوايی، وهمچنين اختصاص مبلغی ب
  .مدرنيزه کردن کامل تجهيزات نظامی کشور صورت گرفته است

بزرگی چنين هزينه هايی را وقتی می توان به روشنی دريافت که آن را از 
منظر بودجه  کل مملکتی ودر مقايسه با بودجه تخصيصی برای اهداف آموزشی 

.  ا  تشکيل می دهد، مقايسه کرددر صد از کل  بودجه کنونی ر ٧/  ۴که فقط 
هشت در صد  ١٩٣۴ – ١٩٣٣بودجه تخصيصی برای اهداف مشابه در سال 

ميليون لایر برای خريد زمين و  ٢بود، و اين درحالی است که در بودجه جديد 
ميليون لایر نيز برای ساخت مدارس متوسطه  ١ساختمان يک  دانشگاه و

ً                           ا  بزرگی از درامدهای دولت به اختصاص در صد  نسبت. تخصيص يافته است  
هزينه های نظامی و درمقابل آن تخصيص بودجه ای نا چيز برای  آموزش 
جمعيتی که بزرگترين در صد بی سوادان جهان را در خود دارد، و همچنين عدم 
اتخاذ ندابير  الزم برای بهبود بهداشت عمومی و يا تهيه آب مناسب در پايتخت ، 

ُ                                  نه لوله کشی  آب ش رب، بخوبی و به اندازه کافی ماهيت که نه فاضالتی دارد و                  
  ٢١.بودجه مورد بحث را نشان می دهد
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لایر وهزينه  ١٢٣،۴٨٧، ٧۵١بالغ بر١٩٣۶/ ١٩٣۵کل درآمدهای بودجه سال 
ميليون دالرپيش بينی  ٢/۵۵لایر، يا در حدود  ٧۵٠/  ٨٧٢/  ٧٩٠های مجاز

حق : دجه شامل موارد زيرنبودبا وجود ابن، درآمدهای مندرج در بو. شده بود
االمتيازهای نفت شرکت انگليس ايران که درلندن سپرده گذاری می شد؛ ماليات 
انحصار قند و چای که برای ساخت راه آهن کنار گذاشته می شد؛ وعوارض 

هورنی بروک .                                  ّ                     جاده ای که به احداث و نگهداری جاد ه ها اختصاص يافته بود
بوط به هزينه ها ، نماينده کل حساب های بودجه می نويسد که آمار و ارقام مر

،در متمم بودجه ای  که در مجلس تصويب  ١٩٣۵مارس  ١۴نيستند؛ زيرا در 
ليره از محل ذخيره مملکتی  به مخارج  فوق العاده   ٢/  ٠٠٠/٧٠۵شد، مبلغ 

هزار ليره   ۶٠٠ميليون ليره به وزارت جنگ ،  ٢تخصيص  يافت، از جمله 
هزار  ليره  برای پرداخت اقساط کارخانه های تصفيه   ٨٠آهن  برای ساخت راه

اگراين مبالغ . هزار ليره هم اعتباردولت برای موارد پيش بينی  نشده ٢۵قند، و 
لایر به ازای هر پوند استرلينگ تبدل به لایر کنيم  ۶۵را با احتساب نرخ برابری 

/ ٠٠٠به ميزان  ١٩٣۶ – ١٩٣۵، آنگاه هزينه های پيش بينی شده برای سال 
. لایر خواهد رسيد ٩٢۶/  ٧۶٢/  ٧٩٠لایر افزايش  يافته و به   ١٧۵/  ٨٢۵

نيز اعتباری  ١٩٣۵/  ١٩٣۴برای مقايسه شايان ذکراست که در بودجه سال 
. ميليون ليره از محل ذخيره مملکتی برای وزارت جنگ منظور  شد ٢بالغ بر

شترين در صد هزينه های بنابراين، همچون گذشته بودجه وزارت جنگ بي
امسال نيز همانند سال . خزانه عمومی مملکت  را به خود اختصاص داده است

ميلون ليره از محل ذخيره مملکتی به طور ويژه برای برآوردن  ٢گذشته ، مبلغ 
اگراين مبلغ و مبالغ ديگری را که .نيازهای وزارت جنگ اختصاص  يافته است

يافته است به بودجه  کل کشور اضافه کنيم، از محل ذخيره استرلينگ تخصيص 
بودجه تخصيصی  (ميليون لایر است، به  ١٣٠ميليون پوندی که معادل  ٢بعالوه 

لایر  به دست خواهد آمد  ٣٧٩/  ۴٠٨/  ٣٨٠اضافه شود مبلغ ) وزارت جنگ 
درصد هزينه هايی  اس که  در بودجه  کل و متمم آن منظور  ۴٠/ ٩که معادل  

  .شده است
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          ً                                                          بالغ نسبتا  مهمی که دولت ايران می تواند ساالنه از محل حق االمتياز شرکت م 
نفت انگليس و ايران درآمد داشته باشد برای پوشش هزينه های هنگفت ارتش 

به همين  ترتيب ، ماليات های سنگينی که بابت . مورد استفاده قرار می گيرد
، يعنی قند ، چای  و حق انحصار سه قلم از مهمترين کاالهای وارداتی کشور

پارچه های نخی، اخذ می شود منبع ميليون ها ريالی است که به پروژه های 
غير توليدی مثل خط آهن سرتاسری ايران و يا برخی بنگاههای صنعتی سرازير 
شده است که سالها طول می کشد  تا مبالغی  را که  صرف  آنها شده   باز 

  ٢٢.گردانيد
مريام ، کاردار موقت آمريکا، . ی ، گوردن پیبرغم وخامت اوضاع اقتصاد

، با وجود ادامه )  ١٣١۵( ١٩٣٧/ ١٩٣۶گزارش می دهد که در بودجه سال
تخصيص دو ميليون ليره برای خريد تسليحات ، بودجه خط آهن نيز افزايش 

طبق قانون متمم بودجه وجوه  زير از محل ذخيره استرلينگ  برای . يافته بود
وزارت جنگ دو ميليون ليره ؛ وزارت طرق و : يافت موارد زير اختصاص

برای قسط کارخانه های قند سازی ( ميليون  ليره؛ اداره کل صناعت  ١شوارع 
دولت با کمبود  ١٩٣۶چنانکه  درزيرآمده  است ، در سال . هزار ليره  ٨٠) 

دولت با کمبود  ١٩٣۶به همين دليل  در بودجه  سال . شديد ارز مواجه شده بود
از محل   ١٩٣٨/  ١٩٣٧به همين دليل در بودجه سال . يد ارز مواجه شده بودشد

ولی وجوه تخصيصی به خط . ذخيره  مملکتی پولی به ارتش تخصيص نيافت
  ٢٣.آهن  در سطح  گذشته باقی  ماند

/  ١٣٨در آمدهای عادی بالغ  بر )   ١٣١۶(  ١٩٣٨/  ١٩٣٧در بودجه سال  
. دالر پيش بينی شده بود ٧٨/ ٠٠/ ٩٨۴ها   دالر می شد و هزينه ٧٨/  ١٢۵

مريام بودجه های .  اگر چه در آمدهای در قانون متمم بودجه  ذکرنشده است
مالحظه می فرماييد که « : ميليون دالر می شمارد  ٢٠تخصيصصی را بالغ بر 

. همچون سال های گذشته ، عوايد دولت در قانون متمم بودجه منظور نشده است
مبالغ تخمينی حق االمتياز های شرکت  نفت  انگليس و ايران که در بنابراين ، 

قانون » .ذخيره استرلينگ مملکتی درلندن سپرده گذاری می شود در دست نيست
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تأمين کسر بودجه  ساختمان  راه آهن سراسری «ميليون ليره را به ١متمم بودجه 
وزارت  هيچ بودجه ای از محل ذخيره استرلينگ برای. تخصيص می دهد» 

  ٢۴.جنگ  گزارش  نشده است 
انگرت ، گزارش می دهد که هر چند ارقام مربوط . وان  اچ. جانشين مريام، سی

(  ١٩٣٩/ ١٩٣٨به عوايد حق االمتياز  نفت، همچون گذشته، در بودجه سال 
که از يک منبع  ١٩٣۶نيز منظور نشده است،  رقم فوق  برای سال )  ١٣١٧

ميزان تخصيص  بودجه . ليره است  ٢/  ٣۵٨/ ٠٠٠برموثق به دست آمده بالغ  
به ارتش از محل ذخيره مملکتی به روال مرسوم همان دو ميليون ليره است، که 

وزارت ماليه مجازاست « : قانون متمم بودجه به آن اشاره شده است  ٣در ماده 
که مبلغ دو ميليون ليره اعتباربرای احتياجات ارتش از محل اندوخته کشور 

مبلغ » .داخت نمايد و استفاده از اين اعتبار محدود به  يک سال مالی نيستپر
هزار ليره نيز به عنوان وام به وزارت طرق و شوارع  برای بودجه سال   ٨٠٠

  ٢۵.هم اينک در حکم هزينه های  قطعی اعالم  شده است ١٩٣۶/  ١٩٣۵
ازد که فاش می س)  ١٣١٨( ١٩۴٠/  ١٩٣٩انگرت در ارتباط با بودجه سال 

ميليون  ٢/۵در طول دو سال گذشته ، عوايد حق االمتياز نفت به طورمتوسط 
برای بودجه جاری به ارتش از محل ذخيره مملکتی دو . پوند درسال بوده است

» برای ساختمان راه آهن و بنادر بندرشاه و بندر شاهپور« ميليون ليره، و
تکميل شده و  ١٩٣٨ البته راه آهن سرتاسری در سال. اختصاص يافته است

  ٢۶.بهره برداری از آن آغاز شده بود
ارسال کرد، دوميليون  ١٣١٩انگرت در گزارشی که در شرايط با بودجه سال 

ليره ای را هم که انتظارمی رفت به ارتش اختصاص يابد گنجانيد ولی به دليل 
کاهش حق االمتيازهای نفت، يک ميليون ليره ای  که بابت ساخت راه آهن 

انگرت در پايان گزارش خود می . صاص می يافت از بودجه حذف شداخت
  :نويسد

ضعف تمامی برنامه های بودجه ايران اين است که عموم مردم هرگز از  
ً          عملکرد بودجه های قبلی با خبرنمی شوند، و بنابراين هيچکس واقعا  نمی داند                                                              
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با وجود . استکه دولت در رسيدن به اهدافی که پيش بينی کرده چقدرموفق بوده 
اين الزم به ذکر است که ناظران برنامه و بودجه ايران نيز وضعيت  چندان 
بهتری ندارند؛ زيرا چيزی به نام مباحثات آزادانه مجلس برسد بودجه وجود 

بودجه هر سال با اتفاق آراء و بدون بحث و مخالف و يا نقادی در  –ندارد 
اخلی نيز،  بجای اينکه قانون  و  روزنامه های د –مجلس به تصويب می رسد 

بودجه را با رأی صائب به نقد بکشند، فقط درتمجيد و تحسين از برنامه 
  ٢٧.بودجه، ايران، واعليحضرت همايونی شاهنشاه، ازهمديگرسبقت می گيرند

، را دريفوس ١٣٢٠گزارش مربوط به آخرين بودجه رضا شاه يعنی 
جه تخصيصی ارتش به روال بود. وزيرمختارامريکا در تهران  نوشته است

گذشته همان دو ميليون ليره بود و يک ميليون ليرۀ  ساخت و نگهداری راه آهن 
دريفوس از اين اعداد و ارقام و تغيير  امتياز . نيز دو باره در اين اعاده شده بود

بودجه تخصيصی به ارتش و راه : نتيجه بديهی را گرفت ١٩۴٠نفت در اوت 
لکتی همان مبالغی بود که دولت بريتانيا با تبديل شان به آهن از محل  ذخيره مم

  :دالر موافق  کرده و قابل انتقال به بانک های نيويورک بود
الزم به ذکر است که حق االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران که از  

قرارمعلوم بالغ برچهارميليون ليره می شود،همچون گذشته در ذخيره استرلينگ 
با وجود اين، . شده و در حکم درآمد در بودجه  منظور نشده اند سپرده گذاری

منابع مالی دو قلم از هزينه ها از محل اين ذخيره تأمين شده اند که عبارتند از دو 
ميليون ليره برای احتياجات ارتش و يک ميليون ليره برای ساخت و نگهداری 

ست که دولت بريتانيا به راه آهن  در ارتباط با اين ذخيره استرلينگ شايان ذکرا
دولت ايران اجازه داده است که هر ساله سه ميليون  ليره  از در آمدهای  نفت 

  ٢٨.خود  را به دالر  تبديل  کند
اظهارت در يفوس بر اساس گزارش هايی بود مبنی براين که شاه دارد مبالغ 

که در عالوه براين، چنان. هنگفتی پول به بانک های امريکايی منتقل می کند
آژانس های متعدد دولت آمريکا، از  ١٩۴١زير نشان خواهيم داد ، در سال 

                         ً                          آی وزارت امورخارجه ، کامال  می دانستند که برغم توقف  . بی . جمله اف
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صادرات آمريکا به ايران به دليل وضعيت جنگی، مبالغ هنگفتی پول به حساب 
. »ايرانی هاست«  هايی در بانگ های نيويورک واريز می شود که متعلق به

دريفوس نمونه ای از اظهار نظرهايی را که در باره بودجه شده بود، در 
اين «: در گزارش کميسيون بودجه مجلس آمده است. گزارش خود آورده است

وضع حکايت از پيشرفت و تحقق اصالحات تحت ارشادات و ارادۀ ملوکانه 
داريم که وظيفۀ سنگين شاهنشاه کبير دارد  و از خدواند قادرمتعال مسئلت 

احياگر کبيرما را در تعالی بخشيدن هرچه  بيشتربه همه جوانب زندگی اجتماعی 
جای بسی خرسندی است که «  : يکی از نمايندگان مجلس گفته بود» .ياری نمايد

اين امر حکايت از خوشبختی و . بودجه مملکت هر سال افزايش می يابد
مۀ ژور نال در تهران برای اينکه از قافله سر دبير روزنا» .پيشرفت کشوردارد 

هر ساله همه « : روزنامه نوشت ١٩۴١مارس  ٨عقب نماند، در شمارۀ مورخ 
ايرانی ها بدون استثناء از افزايش بودجه کشور با شادی و غرور استقبال می 
کنند، زيرا همه عوايد صرف فوايد عامه ، تعهدات و طرح هايی می شود  که 

در همان زمانی که  ٢٩». د آرامش، آسايش و خوشبختی داردبرای همگان نوي
اين کلمات برروی کاغذ  نقش می بست ، ايران با کمبود مواد غذايی در مناطق 
شهری و قحطی در مناطق روستايی مواجه بود  مردم  تهران چند بار بر سر 

  .نان شورش کرده بودند
  

   لندن در  مملکتی ذخيره  محل از تخصيصی های بودجه ساير  
  
از محل ذخيره استرلينگ به ارتش  ١٩۴١تا  ١٩٢٨بودجه ای که ازسال  

   ً              قبال   به اين مطلب . ليره می شد ١٨/  ۴١٢/  ٢٠٠٠تخصيص يافت بالغ بر 
، آقای اعتبار، نمايندۀ مجلس گزارش داد که سه ١٩۴١اشاره کرديم که در سال 

جورج . طال شده  بود ميليون ليره از عوايد حق االمتيازهای نفت صرف خريد
ودزورث صحت اين ادعا را تائيد می کند ومی نويسد که روزنامه های داخلی 

درداخل کشور خريداری  ١٩٣۴و ١٩٣٣ايران مقدار طاليی را که در سال های 
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گزارش کرده اند، که در بانک ملی ) کيلو گرم  ١۵٧۶٨يا ( خروار  ۵٢/  ۵۶شد
  ٣٠.سپرده گذاری شده است

 ١٩٣٣می دهد که بخشی ازعوايد حق االمتياز نفت برای سالهارث گزارش 
) کيلو گرم  ۵٣/ ۴٠٠(خروار  ١٧٨عالوه براين ، . صرف خريد طال شده بود

، (Leon Smets)طبق اظهارلئون اسمتس . شمش نقره نيزبه کشور وارد شد
ميليون  ليره  می  ٣خزانه دار  کل بلژيکی  ايران ، ارزش اين خريدها بالغ  بر 

  ٣١.دش
، امتياز انحصاراسکناس که در دست بانک شاهنشاهی ايران بود ١٩٣٢درسال  

هارث گزارش ميدهدکه درعوض لغو . لغوشدوبه بانک ملی ايران انتقال يافت
هزارليره به بانک شاهنشاهی ايران غرامت پرداخت  ٢٠٠انحصاراسکناس مبلغ

آالت برای چاپ هزارليره نيزصرف خريد ماشين ١٠٠عالوه براين، مبلغ . شد
  ٣٢.همه اين مبالغ ازمحل ذخيره مملکتی  تأمين  شد. اسکناس های جديد شد

. مجلس به تأمين بودجه های متعدد ديگری نيز از محل ذخيره  مملکتی رأی داد 
«  ١٩٣٢اکتبر ۴در) هزار ليره ٣(هزار لایر ١۵٠هارث گزارش می دهد  که 

ودزورث می نويسد که  ٣٣.  فتاختصاص  يا» برای جابجايی و اسکان عشاير 
، همچون سال گذشته، يک ميليون ] ١٣١٢[  ١٩٣۴/  ١٩٣٣در بودجه  سال 

از محل ذخيره مملکتی ) هزار ليره  ۶( هزار لایر  ٣٠٠لایر از خود بودجه و 
هزار  لایر  به همين منظور از  ١۵٠سال قبل مبلغ ( به عشاير  اختصاص يافت 

لایر  به  ١۵در آن زمان نرخ  برابری  ارز ) . ودذخيره مملکتی  برداشت شده ب
  ٣٣.ازای هر داالر بود

شرکت نفت انگليس و ايران،  ١٩٣٣هارث گزارش می دهد که به دنبال قرارداد 
هزار   ۴٩٠         ً                     ليره نقدا  به ايران پرداخت شد،   ۴/  ١٠٧/  ۶۶٠که به موجب آن 

مملکتی پرداخت ليره ، يعنی يک سوم قرض  مستمر ايران ، از محل ذخيره 
هزار ليره  نيزبرای   ٣۶٠او در گزارش ديگری متذکرمی شود که  ٣۴. شد

ساخت شش کار خانه قند، که دو تای آن، يعنی کارخانه قند  ورامين  و شاهی، 
  در امالک اعليحضرت  ساخته می شدند،  اختصاص 
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قيد   ، مجلس اليحه  زير را با١٩٣۴ژوئن   ۵يک سال بعد ، در تاريخ  ٣۵.يافت
  :دو فوريت تصويب کرد

به منظور تأديه اقساط ، تکميل کار ساختمان، خريد ملزومات . ماده واحده
ثانويه ، بهره برداری و انجام  کليه کارها ومخارج مربوط به کارخانه های قند 
سازی، کارخانه چيت وابريشم بافی، وغيره وهمينطور هزينه اشباع تراورس، 

هزار ليره از محل   ٢۵٠رت ماليه مجاز است مبلغ قطران و جوهر قطران، وزا
ذخيره مملکتی برای پرداخت هايی که بايد به اسعار خارجی انجام شود در 

همينطور، به منظور پرداخت مبالغی . اختيار  وزارت صناعت و فالحت بگذارد
وزارت ماليه مجاز است . که بابت موارد فوق در داخل کشور هزينه  می شود 

ميليون لایر از بانک ملی ايران اخذ  و آن   را در  ٣٠مدتی  به مبلغ وام دراز 
  ٣۶.اختيار  وزارت  صناعت و فالحت  بگذارد

  
 ٢٠٠، مجلس اليحه ای با قيد دو فوريت برای اعطای وامی ١٩٣۵اوت  ۴در   

هزار ليره ای به وزارت طرق و شوارع به منظورساخت راه  آهن و خريد 
چنانکه  هورنی بروک گزارش کرده است، . يب  کردملزومات خط  آهن  تصو

ُ                          وزارت ط رق و شوارع به منظور ساخت « در اين اليحه تصريح شده بود که        
چنانکه هورنی بروک گزارش . راه آهن و خريد ملزومات خط آهن تصويب کرد

وزارت طرق و شوارع موظف « کرده است، دراين اليحه تصريح شده بود که 
هورنی بروک همچنين خالصه ای از وام » .  ً            دا  عودت  نمايداست اين مبلغ را بع

                ً                                                   هايی را که قبال  از محل ذخيره استرلينگ برای ساخت راه آهن پرداخت شده
  
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠٢                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

  

  
  

بودجه  های غير نظامی  تخصيص يافته  از محل .  ٧/  ٣جدول 
  به ليره  ١٩۴١تا  ١٩٢٨بين سال های  »  ذخيره  مملکتی «

 ۵/  ۴٢٩/  ٠۴۶  راه آهن    

 ٣/ ٠٠٠/ ٠٠٠  خريد طال  

 ٨٧٩/  ٨٢٩  ساخت  بندر  و نگهداری  راه آهن  

 ٠٠٠/۵٢٠  کار خانه  قند  

 ۴٩٠/ ٠٠٠  باز پرداخت  وام 

 ٣٠٠/ ٠٠٠    ١٩٣٠حمايت  از نرخ  برابری  قران  

 ٢٠٠/ ٠٠٠  بانک  شاهنشاهی ايران  
 ٠٠٠/١٠٠  ماشين آالت چاپ  

 ٠٠٠/۶٠  کارحانه ذوب آهن 
 ٠٠٠/٢۵  نامشخص 

 ٩/ ٠٠٠  اسکان عشاير  
 ٨٧۵/٠١٢  جمع  کل 

/١١ 
  اسناد وزارت  امور  خارجه  آمريکا :  منبع
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 ٢۴؛  ) هزار  ليره ١۵٠( ١٩٣٣نوامبر  ٩: بود در گزارش خود ذکر می کند
اوت  ۴؛ )هزار ليره  ۶٠٠(١٩٣۵مارس ١۴؛ )هزار ليره ۴٠٠(١٩٣۴ژوئن 
  ٣٧.ليره  ١/  ٣۵٠/ ٠٠٠؛ کل مبلغ ) ه هزار لير ٢٠٠(١٩٣۵

انگرت می نويسد که دولت ايران اليحه ای برای تخصيص بودجه های زير از 
او شکی نداشت که اين اليحه . محل ذخيره استرلينگ به مجلس تقديم کرده بود

ً                    حتما  به تصويب خواهد رسيد هزار ليره برای يک کارخانه ريخته گری  ۶٠:     
ليره  ٨٢٩/٧٩ليره برای خريد شش لوکوموتيو؛  ٠۴۶/٧٩آهن در امين آباد؛ 

                                                        ً برای ساخت يک حوضچه تعميرات کشتی در بندر پهلوی؛ که مجموعا  
اين مبالغ از محل ذخاير «: در اين اليحه قيد شده بود. ليره می شد ٢١٨/٨٧۵

ارزی مملکت تأديه خواهد شد، که البته مبالغی نيز به لایر برای تکميل مخارج 
 ٣٨».فته شده استدر نظر گر

، علی الظاهر از محل ذخيره مملکتی برای ساخت بنادر نيز ١٩٣٨در سال 
موس پسر، کنسول آمريکا در تهران، گزارش می . جيمز اس . برداشت می شد

مجلس ايران اليحه ای تصويب گذراند که وزارت  ١٩٣٨اکتبر  ٢٨دهد  که در 
برای « محل ذخيره مملکتی هزار ليره از  ۵٠٠ماليه را مجاز می ساخت مبلغ 

« : موس می افزايد. هزينه کند» توسعه بندر شاهپور و تأمين مخارج راه آهن 
البته من هيچ دليل  نمی بينم که چرا اين دو قلم بايد در اليحه ويژه گنجانده شوند 

                ً                  عالوه براين،  اصال  روشن نيست که چرا  ٣٩».و نه بودجه عمومی کشور
خليج فارس مستلزم چنين هزينه ارزی هنگفتی   ساخت تأسيسات بندری در

سه ماه بعد، همين مجلس صرف مبالغ ديگری را از محل ذخيره . است
موس گزارش می دهد که در . رساند» تصويب«استرلينگ برای همان بندر به 

، مجلس قانون ديگری را از تصويب گذارند که وزارت ماليه ١٩٣٩ژانويه  ١۵
بابت هزينه های راه آهن  وپروژه « هزار ليره  ٣٠٠را مجاز می ساخت مبلغ 

برخی احتياجات نامشخص ديگر، به احتمال قوی برای « و» اسکله بندرشاهپور
کل بودجه غير نظامی گزارش  ۴٠.هزينه کند» ارتش و مراسم ازدواج وليعهد
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از محل ذخيره مملکتی تخصيص  ١٩۴١تا  ١٩٢٨شده ای که بين سال های 
  ) ٧/  ٣جدول  شماره ( ليره  بود ١١/ ٠١٢ / ٨٧۵يافت بالغ بر

  
  خالصه

  ١٩۴١تا  ١٩٢٨کل مبالغ تخصيصی از محل ذخيره مملکتی در بين سال های  
 ٨٧۵ليره برای ارتش، و  ١٨/  ۴١٢/ ٠٠٠(ليره بود  ٢٩/  ۴٢۴/  ٨٧۵بالغ بر 

وقتی اين عدد را به موجودی ). نيز برای مصارف غير نظامی  ١١/ ٠١٢/
اضافه کنيم ، مجموع حق  ١٩۴١ليره ای صندوق در سال  ١/ ٩٠٠/ ٠٠٠

ليره   ٣١/  ٣٢۴/  ٨٧۵بالغ بر ١٩۴١تا  ٩٢٧االمتيازهای نفت برای سال های
ً             می شود که تقريبا  برابربامبلغ  ميليون ليره ای است که اعتبار، نماينده  ٣١                

ن همخوانی اعداد وارقام وکامل بود) . نقل ازگزارش دريفوس(مجلس، گفته بود 
حساب بودجه های تخصيصی ازمحل ذخيره استرلينگ حکايت ازگزارش های 

  .دقيق و پرزحمت سفارت و کنسولگری آمريکا در تهران دارد
ليره برای تأمين کسرمصارف راه آهن   ۶/  ٣٠٨/  ٨٧۵مبلغ  ٧/ ٣طبق جدول  

   ً       اصال  معلوم . و تعمير و نگهداری  آن وساخت تأسيسات بندری اختصاص يافت
     ً      مسلما  ساخت . که چرا هزينه های فوق مستلزم  مصرف ارز خارجی بودنيست 

.  اسکله در خليج  فارس و دريای خزر مستلزم صرف ليره  استرلينگ نبود
تخصيص بودجه ارزی برای راه آهن و بنادر در واقع برای تبديل در آمدهای 

طلوب حاصل  ازاموال و امالک مصادره ای رضا شاه به ارز با نرخ  برابری م
  .رسمی به منظور سپرده  گذاری  در بانک های خارجی بود

ليره ای که به  ١٨/ ۴١٢/ ٠٠٠همان طورکه در زيرشرح داده خواهد شد از
ميليون ليره آن صرف خريد  ۵/۴مصارف نظامی  اختصاص يافته بود، حداکثر 

ش با اضافه کردن بي. چهارده ميليون ليره ديگر را رضا شاه دزديد. تسليحات شد
ميليون  ١۴ميليون ليره بودجه تخصيصی برای راه آهن و بنادر به مبلغ  ۶از

ميليون ليره از  ٢٠ليره، می توان نتيجه گرفت که اعليحضرت پهلوی بيش از 
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عالوه براين، اينک . ميليون ليره درآمد نفت ايران  را به سرقت برده است  ٣١
 ٣٠تا   ٢٠لغی بين محرز شده است که حساب  های بانکی شاه درلندن مبا

                                      ً        با معيارهای آن زمان،  مبلغ  فوق  واقعا   سرسام . ميليونی ليره در خود داشتند
اگر  اين پول برای خريد سهام شرکت نفت انگليس وايران به مصرف . آور بود

می رسيد، ايران می توانست بسياری از سهامی را که متعلق به دولت بريتانيا 
  ) ١(. هرگز رخ نمی داد ١٩۵١ –١٩۵٣سال هاینبود خريداری کند و بحران 

  
  

  شاه رضا  خارجی  بانکی های حساب و  ايران نفتی  امدهای در  مسير تغيير
  

« بر اساس  »  رضا شاه و بريتانيا « دمحم قلی مجد در ادامۀ فصل هفتم در کتاب 
تغيير مسير  در «در فصل نهم کتاب در رابطه  » اسناد وزارت خارجه امريکا

:  آورده  است » های  نفتی ايران  و حساب های بانکی  خارجی  رضا شاهامد
، بخش امورخاور نزديک وزارت خارجه آمريکا در ١٩۴١ژانويه  ٢۵درتاريخ 

مالک ، يکی ازمعاونان اينديانا نشنال . واشنگتن نامه ای غيرعادی ازرابرت بی 
به پيوست تصوير  ) .٩/ ١تصويرشماره (بانک در اينديانا پوليس دريافت کرد 

دو امضاء نيز ارسال شده بود که بانک اينديانا از وزارت  امورخارجه خواسته 
درنامه فوق توضيحاتی نيز درباره کل ماجرا  .  بود تا صحت آنها را گواهی کند

  .ارايه شده بود
افسرارشدی که در نامه به او اشاره شده بود سرهنگ صادق شيبانی،  رئيس  

دفتر نمايندگی اين هيأت که خريد .  امی ايران دراروپا بودهيأت خريدهای نظ
اسلحه از طريق آن صورت می گرفت، کميسيون خريد ارتش شاهنشاهی ايران 

اين کميسيون عالوه برداشتن  حساب . نام داشت و در برن سوييس مستقر بود
بانک سوييس، حساب های بانکی ديگری نيز در کشورهايی که   بانکی در نشنال

يکی از اين حساب ها نزد اينديانا نشنال . ان از آنها  سالح می خريد داشتاير
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هر ينگتن نيز  –بانک در اينديانا پوليس بود که دفتر  مرکزی شرکت مارمون 
اين شرکت تعدادی خود روهای زرهی و کاميون به ارتش . درآن قرار داشت

سرايرانی در به دست يک اف ١٩۴٠ژوئيه  ١٩شيبانی در تاريخ . فروخته بود
طبق گزارش ها،  ضارب  پيش از آنکه خود کشی . دفتر  کارش  به قتل رسيد

. ون اچ . سی. کند يک افسر ديگر را نيز  مورد اصابت گلوله قرار داده بود
انگرت، کاردار آمريکا در تهران ، ماجرای اين  حادثه  غم انگيز  و پيامدهای 

  :عجيب و غريب آن در گزارشی شرح داده است
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  مآخذ و اتحتوضي

  
مؤسسه مطالعات  –صطفی اميریمجمه رت»رضا شاه وبريتانيا«دکتردمحم قلی مجد

  ٢٧٣ – ٣٠۴صص ١٣٨٩ -پژوهشهای سياسی 
 

 پی نوشت ها 
٨٩١/انگليس و ايران/۵٠( ١٢٨دريفوس، گزارش شماره  - ١ ، مورخ )۶٣۶٣
 .١٩۴١اکتبر  ١
  همان - ٢
١٨٠٩/٨٩١( ١۴۶شماره دريفوس، گزارش  - - ٣ نوامبر  ٣، مورخ )٠٠

١٩۴١ 
بيستمين گزارش سه ماهانه رئيس کل ماليه ايران، ضميمه گزارش شماره  - ۴

۶۶٢ )۴١۶/٨٩١ ، ارسالی از سوی فيليپ، صص ١٩٢٨اوت  ١٧، مورخ )۵١
در همان گزارش، هافمن فيليپ شواهد حيرت آوری از جاسوسی . ١١-١٢

در همين ارتباط، در تاريخ «: ضا شاه ارايه می دهد                ً        انگليسی ها و عمال  کنترل ر
که به بغداد رفته بودم، دريافتم که حضرت اشرف تيمورتاش  ١٩٢٨سپتامبر  ١٨

هزار تفنگ با مهمات  ٢٠٠به هنگام سفر به اروپا از طرف شاه دستور يافت که 
حضرت اشرف پس از مذاکره با انگليسی ها، آلمانی ها و . خريداری کند

ً ها به اعليحضرت اطالع داد که پيشنهاد آلمانی ها تقريبا   فرانسوی درصد  ۵٠                                                   
اين اخبار . ارزانتر از پايين ترين قيمتی است که از کشورهای ديگر گرفته است

را از افسران اطالعات نيروی هوايی سلطنتی در بغداد به دست آوردم که تمام 
رديابی و ترجمه می  تلگرام هايی را که بين شاه و تيمورتاش رد و بدل می شد

. اين بهترين نمونه برای اثبات کارايی دستگاه جاسوسی انگليس بود. کردند
افسران مستقر در بغداد بيشتر از شاه درباره سفر تيمورتاش می دانستند، و در 
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حاليکه می خنديدند اين مسئله را با گفتن اينکه تلگرام بعدی تيمورتاش از چه 
 .خواهد شد، ثابت می کردندشهری برای اعليحضرت ارسال 

 
بيست و يکمين گزارش سه ماهانه رييس کل ماليه ايران، ضميمه گزارش  - ۵

۴١٧/٨٩١( ٧١۵شماره  . ، ارسالی از طرف آر١٩٢٨دسامبر  ١، مورخ )۵١
 .٢واالس، ص . ای

بيست و سومين گزارش وزارت ماليه، ضميمه نامه فرين شماره 
)۴٢٧/٨٩١ سفارت انگليس همچنين . ٢، ص ١٩٢٩سپتامبر  ١٨، مورخ )۵١

هزار ليره ای از محل صندوق ذخيره در  ۵٠٠به هارت اطالع داد که اعتباری 
کمی پس از تهيه اين گزارش، . لندن در اختيار آن بانک قرار گرفته است

لينگمن از سفارت انگليس به هارت اطالع داد که اين اعتبار پرداخت نشده، 
حل وجوه حق انحصار قند و چای که قرار بود فقط ميليون تومان از م ٣بلکه آن 

۴٣٩/٨٩١(به مصرف ساخت راه آهن برسد، برداشت شده است   ۶، مورخ ۵١
 ٢١يعنی ] ايرانی[مهلت بازپرداخت اين وام آخرين روز سال ). ١٩٣٠سپتامبر 
۴۴٢/٨٩١گزارش شماره (بود  ١٩٣١مارس  ). ١٩٣١آوريل  ١۶، مورخ )۵١

اين «هارت می افزايد . اين وام فقط يک درصد بود طبق گزارش هارت، بهره
وام برای پرداخت حقوق کارمندان دولت که در آن زمان خيلی عقب افتاده بود، 

عالوه بر درآمدهای باالی نفت، دولت ايران مبالغ هنگفتی نيز از محل » .اخذ شد
اطالعات . ماليات انحصار قند و چای و عوارض جاده ای به دست آورده بود

۴۵۶/٨٩١( ١١٢۵ربوط به اين اقالم در گزارش هارت، شماره م ، مورخ )۵١
طبق آمار و ارقامی که هارت ارايه داده است، . موجود است ١٩٣٢آوريل  ٢٧

ميليون قران در  ۴٠٠                                                ً پرداخت هايی که به صندوق انحصار قند و چای شد جمعا  
رض جاده ای عوا. ميليون دالر در هر سال بود ۵/٣طول شش سال، و يا حداقل 

حق . ميليون دالر در هر سال برای دولت درآمد ايجاد کرده بود ۴هم در حدود 
ليره، يا در حدود  ٠٠٠/٣٢۵/١نيز مبلغ  ١٩٣٠االمتيازهای نفت برای سال 

ميليون دالر در  ٧ميليون دالر بود، که ميزان متوسط ساليانه آن در حدود  ۵/۶
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ر بودجه عادی کشور گنجانده نمی اين اقالم که د. سال گذشته می شد ٣طول 
درصد مبالغی بود که در بودجه عادی منظور می شد، که  ۵٠شد، برابر با 

با وجود اين، دولت بايد برای . ميليون دالر بود ٣٠بالغ بر  ١٣١١برای سال 
 .پرداخت حقوق کارمندانش از بانک ملی وام می گرفت

بودجه و نظارت های بودجه نگهداری درآمدهای نفتی در لندن و حذف آنها از 
ديپلمات های آمريکايی با توجه خاص به اين . ای از همان ابتدا بحث انگيز بود

به وضوح متذکر می شدند که آمار و ارقام بودجه ] در گزارش های خود[مسئله 
آنها همچنين آشکار ساختند که از اين پس . شامل حق االمتيازهای نفت نمی شود

خيره لندن از طريق رأی گيری در مجلس صورت تخصيص منابع از محل ذ
                    ً                                              خواهد گرفت، که معموال  با قيد دو فوريت انجام می شد؛ يعنی بدون بحث و 

فرين، کنسول آمريکا، در گزارشی که درباره بودجه . آگوستين دبليو. بررسی
 : ارسال کرده است، متذکر می شود) ١٩٣٠- ١٩٢٩( ١٣٠٨سال 

۴١٩/٨٩١( ١٣٠٨فرين، گزارش بودجه سال  - ۶ ژانويه  ٢٩، مورخ )۵١
١٩٢٩. 

۴٢١/٨٩١( ١٣٠٨فرين، گزارش بودجه سال  - ٧ مارس  ٣٠، مورخ )۵١
١٩٢٩. 

  همان – ٨
 ٨۵٧؛ در گزارش فيليپ به شماره ١٩٣٠اليحه بودجه سال  ٢متمم ماده  - ٩
)١/٨٩١  .١٩٢٩ژوئن  ١٣، مورخ )٢۴٣

  همان -  ١٠
۴۴٨/٨٩١( ٨٧۶هارت، گزارش شماره  -١١ سپتامبر  ٣٠مورخ ، )۵١

١٩٣١. 
٧٣/٨٩١( ١١١۴ودزورث، گزارش شماره  -١٢ آوريل  ٩، مورخ )٢٠

١٩٣٢. 
۴٣۴/٨٩١(ويالرد، گزارش شماره  -١٣  .١٩٣٢آوريل  ١٢، )۵١
۴٣۵/٨٩١( ۶۴هارت، گزارش شماره  -١۴   ١٩٣٠آوريل  ١٨، مورخ )۵١
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۴٣٨/٨٩١( ١۴۶هارت، گزارش شماره  -١۵  .١٩٣٠اوت  ٢۵، مورخ )۵١
٧٣/٨٩١( ١١١۴ودزورث، گزارش شماره  -١۶ آوريل  ٩، مورخ )٢٠

١٩٣٢. 
۴۶٣/٨٩١( ١٣۵٧هارت، گزارش شماره  -١٧  .١٩٣٣فوريه  ٢٠، مورخ )۵١
۴۶٨/٨٩١( ١۴۵٢هارت، گزارش شماره  -١٨  .١٩٣٣ژوئن  ١، مورخ )۵١
٨٠/٨٩١( ۵هورنی بروک، گزارش شماره  -١٩ مارس  ٢٣، مورخ )٢٠

١٩٣۴. 
 .١٩٣۴، مورخ ژوئن ٣ان، بولتن شماره بانک ملی اير -٢٠
۴٧٩/٨٩١( ٢۶هورنی بروک، گزارش شماره  -٢١ آوريل  ١١، مورخ )۵١

١٩٣۴. 
۴٨۶/٨٩١( ۴٠٠هورنی بروک، گزارش شماره  -٢٢ آوريل  ١، مورخ )۵١

١٩٣۵. 
۴٩۵/٨٩١( ٧۶١مريام، گزارش شماره  -٢٣  .١٩٣٧آوريل  ١١، مورخ )۵١
۵٠٠/٨٩١( ١٠۴٨مريام، گزارش شماره  -٢۴  .١٩٣٧مه  ٣، مورخ )۵١
۵١٠/٨٩١( ١٢٧٢انگرت، گزارش شماره  -٢۵ آوريل  ١٠، مورخ )۵١

١٩٣٨. 
۵١٨/٨٩١( ١۵۶۵انگرت، گزارش شماره  -٢۶ مارس  ٣٠، مورخ )۵١

١٩٣٩. 
۵٣۵/٨٩١( ١٧٩٩انگرت، گزارش شماره  -٢٧ مارس  ٢۵، مورخ )۵١

١٩۴٠. 
۵۴١/٨٩١( ۵٣دريفوس، گزارش شماره  -٢٨  .١٩۴١آوريل  ٣خ ، مور)۵١
۵۴١/٨٩١( ۵٣دريفوس، گزارش شماره  -٢٩  .١٩۴١آوريل  ٣، مورخ )۵١
۴٨/٨٩١( ١۶٣٠ودزورث، گزارش شماره  -٣٠ ژانويه  ٢٠، مورخ )۵١۵

١٩٣۴. 
٨٩١/انگليس و ايران/٨(هارت، گزارش شماره  -٣١  ١۵، مورخ )۶٣۶٣

 .١٩٣٣ژوئيه 
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۴٠/٨٩١( ١٢١٣هارت، گزارش شماره  -٣٢  .١٩٣٢اوت  ٢۴ ، مورخ)۵١۵
١۵۵۶/٨٩١( ١٣۴٢هارت، گزارش شماره  -٣٣  .١٩٣٣فوريه  ٣، مورخ )٠٠
١۵٨٨/٨٩١( ١۶۶۴ودزورث، گزارش شماره  -٣۴ فوريه  ٢٣، مورخ )٠٠

١٩٣۴. 
۴۶٩/٨٩١( ١۴۵٣هارت، گزارش شماره  -٣۵  .١٩٣٣ژوئن  ١، مورخ )۵١
۴٧٢/٨٩١( ١۵١٠هارت، گزارش شماره  -٣۶  .١٩٣٣اوت  ١٢، مورخ )۵١
۴٨٠/٨٩١(هورنی بروک، گزارش شماره  -٣٧ ژوئن  ١۴، مورخ )۵١

١٩٣۴. 
۴٩٢/٨٩١( ۵٨١هورنی بروک، گزارش شماره  -٣٨ اوت  ٩، مورخ )۵١

١٩٣۵. 
۵٠۴/٨٩١( ١١۵٠انگرت، گزارش شماره  -٣٩ اکتبر  ٢٩، مورخ )۵١

١٩٣٧  
۵١۶/٨٩١( ١۴١۶موس، گزارش شماره  -۴٠  .١٩٣٨اکتبر  ٣، مورخ )۵١
۵١٧/٨٩١( ١۵١١زارش شماره موس، گ -۴١  .١٩٣٩ژانويه  ٢٣، مورخ )۵١
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  دهم فصل
 

  دارسی نفتی امتيازنامه و مجلس
  

 شد لغو دارسی نفتی امتيازنامه ١٣١١ آذر١٠ 
  

نمايندگان مجلس شورای ملی  ١٣١١آذر  ١٠در روز  : روايت می کند تاريخ ايرانی
 .نفتی دارسی را تصويب کردندبا تاييد تصميم دولت، لغو امتيازنامه 

سال پيش ميان  ١١٠امتيازنامه دارسی، نخستين قرارداد نفتی تاريخ ايران بيش از 
دولت ايران و ويليام ناکس دارسی استراليايی تبعه بريتانيا که خود را مهندس معدن 

 ٧برابر با  ١٩٠١ماه مه سال  ٢٨در روز . معرفی کرده بود، به امضا رسيد
السلطان، ميرزا  شمسی قراردادی ميان مظفرالدين شاه قاجار، امين ١٢٨٠خردادماه 

الممالک از ايران و آلفرد ماريوت نماينده دارسی به  نصرهللا مشيرالدوله و مهندس
امضا رسيد که بر اساس آن حق انحصاری اکتشاف و استخراج و پااليش نفت در 

سال به دارسی اعطا  ۶٠ت مرز روسيه به مد سراسر ايران جز پنج ايالت شمالی هم
درصد از منافع خالص خود را به دولت ايران بپردازد  ١۶او دربرابر، متعهد شد . شد

تمامی دارايی شرکت بدون پرداخت ) ١٩۶١سال (ساله ۶٠ودرانقضای مدت 
با امضای اين قرارداد، نخستين . گونه عوارضی به تملک دولت ايران درآيد  هيچ

 .فت ايران و در واقع تاريخ اخير ايران آغاز شد                    ً  فصل از تاريخ صد ساله  ن
دارسی گرفتن چنين امتيازی را مديون آنتوان کتابچی بود؛ کسی که برايش کار 

اما شگفت آنکه دولت ايران همين . کرد و راه بستن قرارداد را هموار کرده بود می
ود و کميسر آنتوان کتابچی را که منافع دارسی را در نظر داشت، به عنوان نماينده خ

 .نفت معرفی کرده بود
دارسی، يکی از مهندسان سلطنتی به نام جرج برنارد رينولدز را برای حفاری به 

ای از حفاران لهستانی که تجربه کار  ايران اعزام کرد و او در تهران با استخدام عده
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. ها داشتند، راهی مناطق جنوب کشور شد های نفتی باکو را برای روس در ميدان
همان سال آنتوان کتابچی و   در ماه دسامبر. آغاز شد ١٩٠٢ری در پاييز سال حفا

 .پسرش ونسان به عنوان کميسر نفت از سوی ايران تعيين و آغاز به کار کردند
برداری اوليه را تا پايان ماه مه  بايست شرکت بهره طبق شرايط قرارداد، دارسی می

با وجود اين يک هفته پيش . نفت نرسيدند داد اما تا آن تاريخ به تشکيل می ١٩٠٣سال 
را با )  FEC( برداری اوليه  االجل، دارسی شرکت بهره از انقضای مدت ضرب

 .هزار ليره تشکيل داد که بهای هر سهم آن يک ليره بود ۶٠٠سرمايه اسمی 
هزار ليره به صورت نقدی و  ٢٠داشت، دارسی  گونه که امتيازنامه مقرر می همان

. پرداخت کرد - يا در حقيقت به شاه ايران  - شرکت را به دولت ايران  هزار سهم ٢٠
های برجسته ايرانی که در راه کسب  های شرافتی شاه به شخصيت عالوه بر اين وام

 ١٩هزار ليره،  ۴٩شد که با پرداخت  بايست ادا می امتياز کمک کرده بودند نيز می
 .هزار به صورت سهام، صورت پذيرفت ٣٠هزار نقد و 

ممکن است نتواند از  FECها و وسايل او و  اما دارسی به زودی متوجه شد سرمايه
از اين . ای برآيد های سنگين حفاری در چنين سرزمين دور افتاده عهده تامين هزينه

دولت بريتانيا وقتی . گذاری تماس گرفت رو با آلفونس روچيلد فرانسوی برای سرمايه
. ها خارج نشود و افتاد تا امتيازنامه از دست انگليساز اين تماس باخبر شد، به تکاپ

ای به دارسی نوشت و از او خواست تا از  ارنست پرتيمن، وزير درياداری نامه
همچنين بر آن شد تا در محافل مالی شخصيت . فروش امتيازنامه منصرف شود

بنيانگذار  لرد استراچکونا. گذاران ثروتمند باشد معتبری بيابد که قادر به جلب سرمايه
پست کميسر عالی  ١٨٩۶آهن پاسيفيک در کانادا و بانک مونترال که در سال  راه

از اين رو . کانادا در لندن را به دست آورده بود، شخصيت مورد نظر پرتيمن بود
وزارت درياداری انگليس با کمک لرد استراچکونا شرکت نفت برمه را متقاعد کرد 

 .کندگذاری دارسی کمک  که به سرمايه
يک سنديکای امتيازات با سرمايه صد هزار ليره تشکيل شد که  ١٩٠۵در اوايل سال 

هزار ليره متعلق به لرد  ۵هزار ليره آن متعلق به شرکت نفت برمه و  ٩۵
به اين ترتيب وزارت درياداری موفق شد امتياز دارسی را همچنان . استراچکونا بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣١٤                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

 .ها نگاه دارد در دست انگليس
احساسات ضد استعماری که با . با مشکل جديدی مواجه شد ١٩٠۶سال  سنديکا در

لغو امتياز تنباکو به طور موقت خاموش شده بود، حال به صورت مخالفت با رژيم 
استبدادی مظفرالدين شاه بار ديگر به خروش آمد و اين بار سرسختانه تقاضای تدوين 

اه در بستر مرگ فرمان سرانجام مظفرالدين ش. و اجرای قانون اساسی را داشت
 .مشروطيت را امضا کرد و چند روز بعد درگذشت

در اين ميان روسيه و بريتانيا که نگران منافع خود در ايران بودند، رقابت ديرين را 
پترزبورگ قراردادی امضا کردند و  در سن ١٩٠٧اوت  ٣١کنار گذاشتند و در 

و نيمه جنوبی آن به منطقه نفوذ براساس آن نيمه شمالی ايران به منطقه نفوذ روسيه 
السلطان، صدراعظم مقتدر ايران در  بريتانيا تقسيم شد و درست در همين روز امين

 .تهران به قتل رسيد
کارکنان دارسی عمليات حفاری را در مسجدسليمان آغاز کردند اما مردم ايران که 

تانيا و امتياز مشغول مبارزه برای تاسيس يک دولت مشروطه بودند، کاری به بري دل
برای محافظت کارکنان دارسيف . شان نبود نفت نداشتند و آن زمان هنوز نفت مساله

نفری از سربازان هندی را به فرماندهی ستوان آرنولد  ٢٠دولت انگليس يک گروه 
 .ويلسون به منطقه اعزام کرد

رآمده در اين ميان تامين منابع مالی برای ادامه عمليات به صورت يک مشکل جدی د
کمپانی نفت برمه، يک بازرس را برای تحقيق درباره به  ١٩٠٨در اوايل سال . بود

نظر بازرس اين بود که . صرفه بودن يا نبودن عمليات حفاری به ايران اعزام کرد
درنگ طی تلگرامی از لندن، به رينولدز دستور توقف  بی. فايده است ادامه عمليات بی

 .دکار و بازگشت به لندن داده ش
رينولدز به رغم دستور لندن، کار را ادامه داد و پس از مدت کوتاهی، يعنی در روز 

شمسی در ساعت چهار صبح، مته  ١٢٨٧خرداد  ۵برابر با  ١٩٠٨ماه مه سال  ٢۶
و . متر به باال فوران کرد ۵٠پا به نفت رسيد که به ارتفاع  ١١٨٠حفاری در عمق 

ای، پس از هشت سال موفق  هزار ليره ۴٠٠گذاری  سرانجام انگليس با يک سرمايه
 .به اکتشاف نفت در ايران شد
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بايست طرح مناسبی برای ايجاد يک کمپانی کارآمد با تامين مالی کافی  اينک می
ها مذاکره ميان  پس از ماه. شد تا بتواند عمليات را به طور کامل پوشش دهد تدوين می

ها و وکالی دعاوی،  نکداران، تکنسينلرد استراچکونا، دارسی، کمپانی نفت برمه، با
 .تدوين شد)  APOC( سرانجام چارچوب طرح تشکيل کمپانی نفت انگليس و ايران 

بايست حقوق دارسی که دارنده امتياز بود و  اما پيش از تشکيل چنين شرکتی، می
از . شد بخش بزرگی ازسرمايه شخصی خود را در اين راه گذاشته بود، جبران می

به امضا » گروه برمه«قراردادی ميان دارسی و  ١٩٠٩اواخرمارس اين رو در 
شلينگ  ١۶ليره و  ٢٠٣/ ٠۶٧رسيد که به موجب آن وی موافقت کرد در برابر مبلغ 

                          ً                    هزار سهم از سهام عادی کامال  تاديه شده آن گروه،  ١٧٠پنس وجه نقد و  ۶و 
راردادهای مختلف های خود را به همراه تمام حقوق و سهام خويش در ق امتيازنامه

 .مربوط به آن بفروشد
توانستند بدون موافقت دولت ايران امتيازنامه را به طرفی ديگر  ها نمی هرچند آن

انتقال دهند اما يافتن راه حلی برای اين مشکل چندان دشوار نبود، چون کتابچی، 
برای جلب . کميسر عالی نفت از سوی دولت ايران، شريک خود دارسی هم بود

هزار سهم خود در  ١٧٠ت کتابچی در انتقال امتيازنامه، دارسی از مجموع موافق
و بدين ترتيب در . سهم را به وی منتقل کرد و کار به انجام رسيد ١١٩٠٠گروه برمه 

کمپانی نفت انگليس و ايران با سرمايه دو ميليون ليره  ١٩٠٩آوريل سال  ١۴
هزار  ۴٠٠يکای امتيازات هزار سهم، سند ۵٧٠نفت برمه (استرلينگ تشکيل شد 

نفره کمپانی عالوه بر لرد  در هيات مديره هفت). هزار سهم ٣٠سهم، استراچکونا 
استراچکونا که به سمت رياست تعيين شده بود، دارسی و سر جان کارگيل نيز 

کارگيل نقش فعالی در مذاکرات با وزارت درياداری برای تشکيل . عضويت داشتند
APOC برعهده داشت. 

ايران درگير مبارزات  APOCطول اين دو سال، از کشف نفت تا تشکيل در 
های پايتخت به نواحی جنوبی ايران کشيده نشده  استقرار مشروطيت بود و ناآرامی

ای به آبادان در دهانه شمالی خليج فارس را پيش  کمپانی نفت برنامه کشيدن لوله. بود
 .راه اندازدای در آنجا به  خانه برد و قرار بود تصفيه می
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طلبی و  نشين بود و شيخ خزعل که داعيه جدايی منطقه آبادان در آن زمان بيشتر عرب
سرگرد . خودمختاری داشت در خوزستان نوعی حکومت محلی برقرار کرده بود

کاکس، کميسر سياسی انگليس در خليج فارس موافقت وی را با اجاره دادن زمينی به 
کمپانی به اين . ليره جلب کرد ۶۵٠در برابر سالی مساحت يک مايل مربع در آبادان 
های دولت وقت ايران  خانه نياز داشت و اعتراض زمين برای ساختمان بندر و تصفيه

 .نتيجه ماند ها بی با شيخ خزعل و بختياری APOCهای  به توافق
های مسجد سليمان و بندر آبادان و  ساختمان خط لوله نفت ميان چاه ١٩١٢سال 

هزار تن بود و برای  ۴٠٠خانه ساالنه  ظرفيت تصفيه. نه آن تکميل شدخا تصفيه
دک تر فرير مورخ نفت . هزار تن نفت خام از آنجا صادر شد ۴٣نخستين بار 

اين امر غيرقابل انکار است که سهامدار شدن دولت، روح «: انگليس گفته است
ر روابط امتيازنامه دارسی را بکلی عوض کرد و اثر عظيمی بر موضع آن د

کرد که ادعای استقالل و  از اين پس کمپانی، هر چقدر هم تالش می. المللی گذارد بين
جدايی از دولت انگليس داشته باشد، معذالک ديگر نه به چشم يک سازمان متعلق به 

در راه اجرای ) دولتی(گذاری ملی  بخش خصوصی، بلکه به صورت يک سرمايه
های جهان،  شد، از اين رو بسياری از دولت سته میمنويات دولت بريتانيا به آن نگري

های آن  از جمله ايران، اعتقاد داشتند که دست پنهان بريتانيا، اگر پشت تمام فعاليت
 ».دهنده اصلی قسمت عمده آن است کم حرکت نباشد، دست

های نفتی وزارت درياداری بريتانيا بشدت  با آغاز جنگ اول جهانی، نيازمندی
و پااليشگاه آبادان قدرت توليد خود را باال برد، تا بتواند بيشترين درصد افزايش يافت 

 ۶۵ممکن از محصوالت خود را به تهيه نفت سوخت اختصاص دهد و اين رقم به 
                      ً                             در واقع اين نفت تقريبا  رايگان ايران بود که در تمام . درصد کل توليدات آن رسيد

کل مبلغی که . آورد ه حرکت درمیمدت چهارساله جنگ، ماشين جنگی بريتانيا را ب
به دست آورد، در مجموع بالغ  ١٩٢۴تا سال  ١٩١٢االمتياز از سال  ايران بابت حق

 .شد ميليون ليره می ٧/٣بر 
: ، رئيس کمپانی با غرور تمام گفت APOC ١٩١٧در مجمع عمومی سال 

با چهار های مسجد سليمان فقط  برداری ساالنه چهار ميليون تن نفت از چاه بهره«
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گذاری صورت گرفته، درحالی که پيش از جنگ دو هزار چاه در  ميليون ليره سرمايه
ميليون ليره کمتر  ۴٠ای معادل  های نفتی رومانی و گاليسی، با صرف سرمايه ميدان

 ».از اين ميزان توليد داشته است
 بانک ملی ايران را تاسيس کرد و دو سال بعد، حق ١٩٢٨رضاشاه پهلوی در سال 

انتشار اسکناس را که در انحصار بانک شاهنشاهی، يعنی بانک انگليسی بود، از آن 
)  APOC( اما مساله کمپانی نفت انگليس و ايران . گرفت و به بانک ملی واگذار کرد

برايش معضلی شده بود، چرا که حتی يک سهم از سهام اين کمپانی از آن دولت 
 .خان بودايران نبود و اين امر سبب ناراحتی رضا

شمسی، رضاشاه وزير قدرتمند خود  ١٣٠٧برابر با  ١٩٢٨در ژوئن سال 
در آن زمان . عبدالحسين تيمورتاش را برای مذاکره در اين باره به لندن فرستاد

ِ               رياست کمپانی با س ر جان کدمن بود اگر کمپانی سهم «: تيمورتاش به کدمن گفت.                 
دولت ايران نيز هرگونه کمک الزم  تری از عايدات خود بپردازد، در عوض منصفانه

 ».را برای توسعه و پيشرفت عمليات آينده آن انجام خواهد داد
درصد  ٢۵هدف تيمورتاش دو چيز بود، نخست آنکه دولت ايران بالعوض صاحب 

االمتياز از هر تن  کمپانی شود، و دوم آنکه به عنوان حق) غيرممتاز(از سهام عادی 
توانست  شد، ايران ساالنه می افت کند که اگر پذيرفته میشلينگ دري ۵/٢نفت توليدی 

 .درآمدی بالغ بر يک ميليون ليره کسب کند
او بر اين . کدمن برخالف پيشينيان خود نسبت به دعاوی ايران نظر مساعدی داشت

های آن به عنوان يک شريک،  باور بود که سهيم کردن ايران در کمپانی و سرمايه
در اين ميان رضاشاه از طريق مصطفی . تضمين خواهد کردآينده امتياز نفت را 

، پيامی برای کدمن فرستاد که در آن  APOCترين مقام ايرانی در  رتبه فاتح، عالی
تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظيم نفت به جيب  ايران بيش از اين نمی«: گفت می

مطبوعات ايران » .تکمپانی سرازير شود، در حالی که خود از آن محروم مانده اس
ستاره «روزنامه . ای عليه کمپانی شروع شد اين پيام را پيگيری کردند و مبارزه

امتيازنامه دارسی به وسيله يک «: خود نوشت ١٩٢٨نوامبر  ۵در شماره » ايران
گذاران سودپرست و  اطالع داده شده که اعضای آن از سرمايه حکومت فاسد و بی
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 ».بودند تا ملت ايران را فريب دهندمسلک خارجی رشوه گرفته  بی
در همين ميان بود که کدمن سرانجام موافقت هيات مديره کمپانی را جلب کرد با اين 
شرط که سهام ايران غيرقابل انتقال بوده و دارنده آن، يعنی ايران، حق رای در مجمع 

د و کدمن با هياتی به ايران آم ١٩٢٩در فوريه . عمومی کمپانی را نداشته باشد
درصد از سهام  ٢٠نويس قرارداد جديد را تقديم کرد که به موجب آن کمپانی  پيش

شلينگ  ۵/٢داد و از مجموع کل توليدات بابت هر تن نفت  عادی خود را به ايران می
پرداخت و مجموعه منطقه امتياز نيز به يکصدهزار مايل مربع معادل  االمتياز می حق

در مقابل ايران بايستی مدت سی سال . يافت هزار کيلومتر مربع کاهش می ١۶٠
 .کرد امتيازنامه را تمديد می

در مذاکرات اوليه با کدمن در لندن تنها تيمورتاش شرکت داشت اما اين بار رضاشاه 
الدوله فيروز وزير دارايی نيز دستور  اکبر داور وزير دادگستری و نصرت به علی

 .رکت کنندداده بود به همراه تيمورتاش در مذاکرات ش
 ٢۵تيمورتاش در مذاکرات سرسختی نشان داد و اصرار کرد که سهام ايران بايد به 

درصد افزايش يابد و کمپانی يک حداقل درآمد برای ايران تضمين کند و تمام 
ها و عوارض مربوط را به ايران بپردازد و پس از انقضای مدت امتياز نيز،  ماليات

در مقابل ايران با تمديد امتيازنامه به . محفوظ بماندسهام و منافع ايران در کمپانی 
 .مدت بيست سال ديگر موافقت خواهد کرد

در اين ميان حادثه . کدمن شرايط پيشنهادی ايران را نپذيرفت و به انگليس بازگشت
های نفت در  استريت پيش آمد و قيمت فروريختن بازار سهام نيويورک مشهور به وال

ای به تيمورتاش حل مساله را به  کدمن در نامه. قوط کردبازار جهانی به شدت س
 .زمانی موکول کرد که شرايطی که بر صنايع نفت در جهان حاکم است از ميان برود

ای فراهم شد که البته  نويس تازه ای برای تدوين پيش بار ديگر زمينه ١٩٣٢در سال 
االمتياز پرداختی به  قديگر در آن حرفی از شريک شدن ايران در ميان نبود و تنها ح

های تابعه از  درصد از سود خالص کمپانی و تمام شرکت ٢٠درصد به  ١۶ايران از 
رفت و اين چهار  کرد باال می کل عملياتی که به نحوی با نفت ايران ارتباط پيدا می

 .کرد شد که ايران بايد دريافت می درصد اضافی جايگزين مالياتی می
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يز برای امضای قرارداد در تهران آماده شده بود، اما درست زمانی که همه چ
فقط  ١٩٣١االمتياز سال  تيمورتاش متوجه شد جمع پرداختی کمپانی بابت حق

االمتياز سال گذشته است و  ليره و در واقع کمتر از يک چهارم حق ٣٠۶٨٧٠
اگرچه . به بعد داشته است ١٩١٧کمترين رقم درآمد نفتی است که ايران از سال 

 ٣٧اقتصادی جهان منافع کمپانی را پايين آورده بود، ولی نرخ اين کاهش  بحران
های  بعد از اعتراض ايران کمپانی از رسيدگی به حساب. درصد ٧۶درصد بود نه 

شرکت توسط نماينده ايران امتناع کرد و اين روابط ميان دو طرف را دچار اختالل 
 .ساز لغو تفاهمات شد کرد و زمينه

رضاشاه در جلسه هيات دولت، در حالی که به دليل بحران  ١٩٣٢ نوامبر ٢۶روز 
مالی شديد کشور آشفته بود، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از 

 .ای مربوط به لغو امتياز نفت تهيه شود جلسه خارج نشوند تا اليحه
الدوله  صرتزاده که به جای شاهزاده ميرزا ن چند روز پس از اين تصميم، حسن تقی

جکز مديرعامل کمپانی اعالم . ال. فيروز، وزير دارايی شده بود، در يادداشتی به ت
وی سپس به مجلس . کرد امتيازنامه دارسی از سوی دولت ايران لغو شده است

های لغو قرارداد دارسی و داليل آن به  شورای ملی رفت تا گزارشی از زمينه
بعد از تصويب صورت مجلس،  ١٣١١آذر  ١٠در جلسه روز . نمايندگان ارائه کند

وی سخنانش را اينگونه . زاده پشت تريبون رفت تا گزارش خود را ارائه کند تقی
                 ً            خواهم عرض کنم قبال  توسط جرايد  اگر چه آن مطلبی را که می«شروع کرد که 

ً                           اند ولی الزم است که رسما  هم به اطالع مجلس شورای ملی  آقايان مستحضر شده                        
مطلب اين است که : کنم لذا به طور اجمال چند کلمه در اين باب عرض میبرسانم، 

دولت امتياز نفت جنوب را که در سی و يک سال قبل از اين حکومت وقتی به يکی 
ٔ                             از اتباع انگليس داده بود در ششم آذر يعنی يکشنبه  گذشته آن امتياز را ملغی کرد                                               .« 

نمايندگان » صحيح است«و » سنتاحسنت، اح«وزير ماليه که در ميان فريادهای 
ای بر  تفصيل و تاريخ اين کار و مذاکرات اين کار تا اندازه«: گفت، ادامه داد سخن می

جا چه از طرف ناطقين مجلس شورای ملی چه از  آقايان معلوم است و در همين
جا به عمل آمد تا  طرف نمايندگان دولت مذاکراتی در يکی دو ماه قبل از اين در همين
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اين امتياز يکی از جمله امتيازات و تعهداتی بود که قبل از .    ٔ                دازه  مسبوق هم هستندان
ها داده شده بود ترتيب دادن امتياز به حقوق  استقرار مشروطيت در ايران به خارجه

ها در آن زمان معلوم است و حاجت به توضيح و تفصيل نيست و  مملکت به خارجه
اند  داشته ه تا چه حد تقصيری دهندگان و گيرندگانخواهم از ترتيب آن وقت ک بنده نمی
ممکن است گاهی يک کسی بگويد ما در آن وقت در زير . اند حرف بزنم يا نداشته

گرفتم، ديگری  يکی ديگر هم بگويد اگر من نمی. فشار بوديم و يا مجبور بوديم، داديم
ولی در هر حال چيزی که مسلم است اين است که در . گرفت و من آمدم گرفتم می

همه  –کازرونی (اند  تقصير نبوده ٔ                   ه  موارد گيرندگان بیاغلب موارد دهندگان و در هم
ولی در . گرفتند اين نوع امتيازات را به واسطه و وسايل مختلفه می) اند متعدی بوده

ها  هر صورت واضح است که اين نوع امتيازات، از اين تنوع تعهدات در آن زمان
ن نبود و ممکن نيست که ممک. شد با آن ترتيبی که بر همه آقايان معلوم است داده می

ضامن منافع مملکت بر نحو مطلوب واقع شود لهذا مملکت و اهل مملکت اين نوع 
ً                                                          امتيازات عموما  و از اين امتياز بالخصوص همه ناراضی بودند و هميشه يعنی از                

ها  وقتی مشروطيت در مملکت پيدا شده است هميشه ملت و اهل مملکت و دولت
ٔ        اند، اما حاال درجه  ناراضی ت ناراضی بودههميشه از اين نوع امتيازا گری و دليل                  

ها  ها علم اجمالی دارند بعضی گری بر حسب اشخاص مختلف است بعضی ناراضی
                            ً                              علم اجماليش اين است که کليتا  آدم نخوانده باشد و درست اطالع . علم تفصيلی دارند

حالت و آن وضعی که  داند که در آن ترتيب و آن                              ً   وسيع هم نداشته باشد ولی اجامال  می
               ً       آن دقتی که کامال  تامين . اند داده ها می بوده و در آن مواقع حقوق مملکت را به خارجه

                        ً                                                  منافع مملکت را بکند کامال  در کار نبوده است و مطابق اقتضای آن زمان بوده است 
دانند که چرا عدم رضايت  هايی که به تفصيل واقف هستند تفصيلش را هم می اما آن
کنم،  ر بود تفصيلش اين است و تفصيلش را من به طور اختصار عرض میدر کا

کرد البته دولت                                                  ً          تفصيلش اين است که اين امتياز منافع مملکت را کامال  تأمين نمی
                                  ً                                       ايران هميشه به عهود و تعهداتش کامال  عمل کرده و نگاه داشته و حفظ کرده است، 

هداتش خيلی بيشتر از حق و حد هم                           ٔ                شايد بعضی اوقات هم به عقيده  بعضی در حفظ تع
االثنين مطابق مقتضای اين زمان باشد  افراط کرده است ولی بايد يک قراردادی بين
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خواهد منافع او محفوظ بماند  خواهد و مملکت می يعنی آن طوری که حاال دولت می
باشد اين کار در اين امتياز تأمين نشده بود اين به همين جهت . منافعش محفوظ ماند

                        ٔ                                                 يعنی چيزی که تعلق به دوره  قبل از استقرار مشروطيت دارد و خودش دليل است که 
خواهد حيثيت و اعتبار و منافع او محفوظ  پرست و مملکتی که می در نظر دولت وطن

دانست که اين امتياز را  بماند به نظر رضايت او نگاه نکند و دولت حق خودش می
 ».تفاده از اين حق مدنی خودداری کردملغی کند ولی دولت از اين حق و از اس

دانست که ملغی کند اين را، از آن  دولت با اينکه حق خود می«وی با بيان اينکه 
خودداری کرد و مذاکرات دوستانه کرد که به رضايت طرفين کار را بر يک اساس 

: ، گفت»جديدی بشود گذاشت که منطبق مقتضای زمان و مطابق منافع مملکت باشد
شد از طرف دولت ايران که کمپانی يک نماينده مختاری اينجا بفرستد که در تقاضا «

             ً                                                         جا مطالب کامال  تشريح و مطالعه شود و چيزی که منافع طرفين را تأمين کند و  همين
مقطوع باشد و مقتضای زمان باشد ترتيب داده شود و به عرض مجلس برساند از 

تناع کرد و نفرستاد و باالخره کار همين فرستادن اين نماينده کمپانی خودداری کرد، ام
لذا دولت باالخره . جور و در همين حالی که بود به درازا کشيد و آخری نداشت

                                                                  ٔ         تصميم گرفت که از حق خودش استفاده کند و اين چيزی که از امتيازات دوره  قبل از 
 ».مشروطيت بود و هيچ مطابق منافع مملکت ايران نبود اين را ملغی کند

السلطنه  زاده، برخی نمايندگان مجلس از جمله حاج محتشم سخنان تقیپس از 
هايی در تاييد اقدام  الملک فهيمی و علی دشتی نمايندگان مجلس، نطق اسفندياری، فهيم

  ٔ                  عده  زيادی از آقايان «: پس از اين سخنان دادگر رييس مجلس گفت. دولت ايراد کردند
. حق هم دارند. اند ازه خواستهآميز خودشان اج برای ابراز احساسات مسرت

های اجتماعی در خور مسرت و  های ملی شايسته شادمانی و پيشرفت موفقيت
ها آقايان را به نشاط و هيجان آورده است و  ها و موفقيت اين کامکاری. خشنودی است

همه ميل دارند که احساسات خودشان را ابراز و اظهار کنند و از موجد و مسبب اين 
ولی . شناسی و سپاسگزاری نمايند ا يعنی دولت اعليحضرت پهلوی حقه بختی خوش

ترين رويه برای فهماندن اين مقصود چنانکه آقايان  به نظر بنده بهترين طرز و نيکو
مايلند اين است که يک باره و با يک صدا اين اقدام پر افتخار را با رأی و تصديق 
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و سهم بگيرند و خوشبختانه آقای رهنما خودشان تأييد فرمايند و از اين نيکنامی بهره 
اند        ٔ                                                                   نماينده  محترم برای عملی شدن اين منظور راهی انديشيده و پيشنهادی تدارک کرده

مجلس شورای : دارم اينجانب پيشنهاد ذيل را تقديم می: شود و اين است که قرائت می
رسی ابراز و ملی موافقت خود را به تصميم اخير دولت راجع به الغای امتياز نامه دا

 ».نمايد اقدام دولت را در اين موضوع تأييد و تحسين می
پس از سخنان رهنما در دفاع از تصميم دولت و پيشنهادش برای حمايت مجلس، از 

رای موافق، بدون  ٨٨گيری شد که پيشنهاد وی در نهايت با  نمايندگان با ورقه رای
 .رای مخالف تصويب شد

د هوور، وزير مختار بريتانيا در ايران اعتراض در پی اين وقايع، سر رجينال
شديداللحنی تسليم دولت ايران کرد و دولت انگليس اعالم کرد لغو امتياز تخلف آشکار 

درنگ يادداشت مربوط به لغو امتياز را  از شرايط آن است و از ايران خواست که بی
ه با بحران بپردازد مختار بريتانيا از دولت متبوعش خواست به مقابلوزير. پس بگيرد

و ارتش بريتانيا به دولت گزارش داد ناوگان انگليس در صورت لزوم آماده است 
ايران تسليم نشد و دولت انگليس تهديد کرد که مساله را به .     ً                 فورا  به محل اعزام شود

 .المللی الهه خواهد کشاند ديوان داوری بين
وقت ايران در يادداشتی  دمحمعلی فروغی وزير خارجه ١٩٣٢دسامبر  ١٢در روز 

سياست ارعاب دولت انگليس، تاکيد کرد که ديوان داوری الهه تاسف ازضمن اظهار
صالحيت رسيدگی به اين مساله را ندارد و سپس اضافه کرد که اين موضوع از 

ها و  دهد توجه جامعه ملل را به فشار مواردی است که به دولت ايران حق می
 .ه ايران جلب کندتهديدات دولت انگليس علي

. تر از ايران موضوع را در جامعه ملل مطرح کرد دستی کرده، زود اما انگليس پيش
ايران هم هياتی به . آغاز شد ١٩٣٣رسيدگی به موضوع در جامعه ملل از ژانويه 

هايی  او در سخنان خود تمامی ناحقی. اکبر داور به اين نشست اعزام کرد رياست علی
بر ملت ايران  - اعطا شده از سوی حکومتی استبدادی  - دارسی  ١٩٠١را که امتياز 

                                 ً اگر فرض را بر اين بگذاريم که اصوال  «: هموار کرده بود برشمرد و در پايان گفت
                         ً                                            کمپانی، نفت ايران را کامال  مجانی ببرد و فقط ماليات محلی و عوارض گمرکی 
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ليون ليره به ايران مي ١٩متعلقه به آن را بپردازد، باز هم در اين مدت بايستی 
ميليون ليره که کل درآمد ايران در اين مدت طوالنی از منافع آن  ١١پرداخته، نه  می

در مقابل، هيات انگليسی به رياست سرجان سيمون تمامی » .کمپانی بوده است
 .ها را تنها مشتی اتهام قلمداد کرد دعاوی ايران را تکذيب و آن

وی دو . وارد بنش را به سمت ميانجی تعيين کردسرانجام شورای جامعه ملل دکتر اد
هايی  تالش. ای جديد کرد طرف را ترغيب به مذاکرات مستقيم برای تدوين امتيازنامه

 .منجر شد ١٩٣٣ها به امضای قراردادی مشهور به قرارداد  که بعد
  

   مآخذ و ضيحات تو
  

غالمحسين  نفت، قدرت و اصول، مصطفی علم، ترجمهبه نقل از  : تاريخ ايرانی
  صالحيار، انتشارات اطالعات

 های مجلس صميمتمجلس شورای ملی مجموعه قوانين دوره قانونگذاری هشتم 
 شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم

 ١١٧نشست  ١٣١١آذر  ١٠مذاکرات مجلس شورای ملی 
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  يازدهم فصل

  
  ۀ هشتم ونهم که در د تاريخی، گزارشهای مجلس فرمايشی دوراسنابعنوان

  :بارۀ لغو وتمديد قرارداد دارسی است، دراختيار خوانندگان قرار می دهم
  

  دارسی نامه امتياز الغای موضوع در دولت تصميم تاييد به راجع قانونی تصميم
  

 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ١٠ آذر ماه ١٣١١  نشست ١١٧
 

 فهرست مذاکرات
 
 تصويب صورت مجلس - ١
الغای امتياز دارسی از طرف آقای وزير ماليه و بيانات آقايان اعالم  - ٢

 اسفندياری فهيمی دشتی و پيشنهاد آقای رهنما در تأييد و تصويب تصميم مزبور
 شور و تصويب اليحه اعتبار راه شمشک - ٣
 ٢٠بقيه شور اول اليحه تذکره از ماده  - ۴
 ختم جلسه -موقع و دستور جلسه بعد  - ۵
 

 .ربع قبل از ظهر به رياست آقای دادگر تشکيل گرديد مجلس يک ساعت و
 

قرائت ) منشی(صورت مجلس پنجشنبه سوم آذر ماه را آقای مؤيد احمدی 
 :اسامی غايبين جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است. نمودند

 
مجد  - تربيت  -چايچی -باستانی - آشتيانی -فزونی -افشا :آقايان-غايبين بااجازه 

 - آقازاده  - مؤقر  - اعتبار  -حبيبی  -معتصم سنگ  - فرشی  -صفاری  -ی ضياي
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  .حاج غالمحسين ملک -سبزواری 
ميرزا سيد مهدی خان  -تيمورتاش  - ملک مدنی : آقايان -غايبين بی اجازه 

حاج حسين آقا  - بيات  - اسکندری  -حاج دمحمرضا بهبهانی  - ناصری  - فاطمی 
مسعود  -امير عامری  -مژده ای  - بيات ماکو  -عبدالحسين خان ديبا  -مهدوی 

 .قوام -ثابتی 
 - دکتر امير اعلم  - حاج ميرزا حبيب  امين : آقايان -دير آمدگان بی اجازه 
 -قراگوزلو  -همراز  - دکتر سميعی  -يونس آقا  -بختيار  -حاجی تقی وهاب زاده 

 .حکمت
 
 تصويب صورت مجلس - ١

 آقای اسفندياری –رئيس 
 بعد از تصويب صورت مجلس –رزا حسن خان اسفندياری حاج مي
 آقای فهيمی –رئيس 
 بلی عرضی دارم –فهيمی 
 آقای دشتی –رئيس 
 بلی مطلبی دارم –دشتی 
 آقای رهنما - رئيس

 کنم بعد عرض می –رهنما 
صورت مجل تصويب ) اظهاری نشد(در صورت مجلس نظری نيست؟ - رئيس

 ؟شد آقای وزير ماليه فرمايشی داشتيد
اعالم الغای امتياز دارسی از طرف آقای وزير ماليه و بيانات آقايان  - ٢

 اسفندياری فهيمی دشتی و پيشنهاد آقای رهنما در تأييد و تصويب تصميم مزبور
 

خواهم عرض کنم  اگر چه آن مطلبی را که می) آقای تقی زاده( –وزير ماليه 
           ً            است که رسما  هم به اطالع  اند ولی الزم    ً                             قبال  توسط جرائد آقايان مستحضر شده

مجلس شورای ملی برسانم لذا به طور اجمال چند کلمه در اين باب عرض 
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مطلب اين است که دولت امتياز نفت جنوب را که در سی و يک سال : کنم می
قبل از اين حکومت وقتی به يکی از اتباع انگليس داده بود در ششم آذر يعنی 

ٔ                         يکشنبه  گذشته آن امتياز را ملغی تفصيل و تاريخ ) احسنت -صحيح است(کرد       
ای بر آقايان معلوم است و در همين جا چه  اين کار و مذاکرات اين کار تا اندازه

از طرف ناطقين مجلس وشرای ملی چه از طرف نمايندگان دولت مذاکراتی در 
اين .         ٔ                تا اندازه  مسبوق هم هستند. يکی دو ماه قبل از اين در همين جا به عمل آمد

تياز يکی ااز جمله امتيازات و تعهداتی بود که قبل از استقرار مشروطيت در ام
ترتيب دادن امتياز به حقوق ) صحيح است(ها داده شده بود  ايران به خارجه

و حاجت به توضيح ) صحيح است(ها در آن زمان معلوم است  مملکت به خارجه
ن وقت که تا چه حد خواهم از ترتيب ا و بنده نمی) صحيح است(و تفصيبل نيست 

اند حرف بزنم ممکن است گاهی  اند يا نداشته تقصيری دهندگان و گيرندگان داشته
يک کسی بگويد مادر آن وقت در زير فشار بوديم و يا مجبور بوديم داديم يکی 

گرفت و من آمدم گرفتم ولی در هر  گرفتم ديگری می ديگر هم بگويد اگر من نمی
ٔ        است که در اغلب موادر دهندگان و در همه  موارد حال چيزيکه مسلم است اين                                      

به ) اند همه متعدی بوده –کازرونی ) (صحيح است(اند  گيرندگان بی تقصير نبوده
گرفتند اين نوع امتيازات را ولی در هر صورت  واسطه و وسائل مختلفه می

واضح است که اين نوع امتيازات از اين تنوع تعهدات در آن زمانها با آن 
شد ممکن نبود و ممکن نيست که  ی کمه بر همه آقايان معلوم است داده میترتيب

لهذا مملکت و ) صحيح است(ضامن منافع مملکت بر نحو مطلوب واقع شود 
                                ً                                    اهل مملکت اين نوع امتيازات عموما  و از اين امتياز بالخصوص همه ناراضی 

ا شده و هميشه يعنی از وقتی مشروطيت در مملکت پيد) صحيح است(بودند 
است هميشه ملت و اهل مملکت و دولتها هميشه از اين نوع امتيازات ناراضی 

ٔ                                  ام حاال درجه  ناراضی گری و دليل نلراضی گری بر ) صحيح است(اند  بوده           
ها  ها علم اجمالی دارند بعضی بعضی) صحيح است(حسب اشخاص مختلف است 

ً     علم اجماليش اين است که کليتا  آدم . علم تفصيلی دارند نخوانده باشد و درست                             
                                  ً                                    اطالع وسيع هم نداشته باشد ولی اجامال  می داند که در آن ترتيب و آن حالت و 
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آن . اند ها می داده آن وضعی که بوده و در آن مواقع حقوق مملکت را به خارجه
صحيح (            ً                               ً                  دقتی که کامال  تامين منافع مملکت را بکند کامال  در کار نبوده است 

هايی که به  اما آن) صحيح است(آن زمان بوده است و مطابق اقتضای ) است
تفصيل واقف هستند تفصيلش را هم می دانند که چرا عدم رضايت در کار بود 

کنم تفصيلش  تفصيلش اين است و تفصيلش را من به طور اختصار عرض می
البته ) صحيح است(کرد                                           ً          اين است که اين امتياز منافع مملکت را کامال  تأمين نمی

                               ً                                  يران هميشه بعهود و تعهداتش کامال  عمل کرده و نگاه داشته و حفظ کرده دولت ا
                          ٔ                      شايد بعضی اوقات هم به عقيده  بعضی در حفظ تعهداتش ) صحيح است(است 

ولی بايد يک ) صحيح است(خيلی بسشتر از حق و حد هم افراط کرده است 
ه حاال قراردادی بين االثنين مطابق مقتضای اين زمان باشد يعنی آن طوری ک

. خواهد منافع او محفوظ بماند منافعش محفوظ ماند خواهد و مملکت می دولت می
اين به همين جهت ) صحيح است(باشد اين کار در اين امتياز تأمين نشده بود 

                        ٔ                                          يعنی چيزی که تعلق به دوره  قبل از استقرار مشروطيت دارد و خودش دليل 
خواهد حيثيت و اعتبار و  است که در نظر دولت وطن پرست و مملکتی که می

منافع او محفوظ بماند به نظر رضايت او نگاه نکند و دولت حق خودش 
ولی دولت از اين حق و از ) صحيح است(دانست که اين امتياز را ملغی کند  می

 )صحيح است(استفاده از اين حق مدنی خودداری کرد 
 

قوی ترين مقتضای زمان يک چيزی است که نظردولت يکی از واضحترين و 
در عين اينکه شايد در بعضی مواقع گفته ) صحيح است(دالئل است در کارها 

شود فالن آدم يک سندی داده يا يک امضائی داده يا عهدی کرده است خوب 
ما تا ممکن . است که آن عهد خودش را قول خودش را سند خودش را حفظ کند

قولی که از طرف  ولی حفظ امضاء و) صحيح است(بود خالف اين را نکرديم 
يک شخص ضعيف و عاجز در موقعيکه صغير يا بی رشد بود و به فشار از او 
گرفته شد برای جانشينان او هم از شرايط انصاف و عدالت و حتمی نيست 
     ً                                                            خصوصا  که طرف هم مفاد همان سند غير عادالنه را به درستی رعايت نکرده 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٢٨                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

ی قصد و غرض مخصوصی باشد و هيچوقت دولت قصد اين را نداشته است يعن
نداشته است که به حقوق کسی تجاوز کند يا نسبت به يک مملکت و ملت و افراد 
يک مملکت بالخصوص ظر خوبی نداشته باشد و بخواهد که اين نباشد و او باشد 

ولی می خواسته است آنهايی که ) صحيح است(اين خياالت هيچ وقت نبوده است 
هم مقتضای زمان را در نظر بگيرند مملکت ما  برند آنها از اين مملکت بهره می

حاال يک حالتی دارد و يک وضعی دارد که قابل قياس ا موقع و زمان قبل نيست 
ً                   ما تمام عهودمان را تبديل کرديم تقريبا  يک عهد نيست که ما ) صحيح است(                                      

چرا؟ برای ايانکه معلوم شد و طرفين هم ) صحيح است(تبديل نکرده باشيم 
شود رفتار کرد و توافق  به مقتضای اين موقع با آن ترتيب قديم نمی دانستند که

اغب امتيازاتی که به ) صحيح است(شد و به رضايت طرفين تبديل و تحديد شد 
کرد برضای طرفين  طور ناصحيح داده شده بود و منافع مملکت را تأمين نمی

ٔ                  غالبا  تبديل شد و بر اسا و پايه  صحيحی گذاشته شد                          ً لذا در اين ) صحيح است(     
دانست که ملغی کند اين را از آن خودداری  مورد هم دولت باينکه حق خود می

کرد و مذاکرات دوستانه کرد که به رضايت طرفين کار را بر يک اساس 
جديدی بشود گذاشت که منطبق مقتضای زمان و مطابق منافع مملکت باشد 

ولی در اين ) تصحيح اس(يعنی آن طوری که امرو بشود کرد ) صحيح است(
آيد چه  باب اگر چه مذاکراتی از چهار سال باين طرف از گاه گاهی به عمل می

اينها را البته آقايان می دانند که . در ترتيب محاسبه چه در ترتيب اصل امتياز
ً                                  اين محاسبه و اين حق دولت هم سابقا  بنده اين جا يک وقتی يک مرتبه عرض                                   

             ٔ                           متناسب با بهره  حقيقی ايران از منافع نفت کردم که اين محاسبه به هيچ وجه 
ولی دولت ) خودش هم اعتراف دارند –کازرونی ) (صحيح است(جنوب نبود 

کرد و همين طور مذاکرات هم در ميان بود در؟ گذشته  معذالک خودداری می
      ً                                                            مخصوصا  تقاضا شد از طرف دولت ايران که کمپانی يک نماينده مختاری اين 

               ً                                    ن جا مطالب کامال  تشريح و مطالعه شود و چيزی که منافع جا بفرستد که در همي
طرفين را تأمين کند و مقطوع باشد و مقتضای زمان باشد ترتيب داده شود و به 
عرض مجلس برساند از فرستادن اين نماينده کمپانی خودداری کرد، امتناع کرد 
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ا کشيد و و نفرستاد و باالخره کار همين جور و در همين حالی که بود به دراز
آخری نداشت لذا دولت باالخره تصميم گرفت که از حق خودش استفاده کند و 
                           ٔ                                       اين چيزی که از امتيازات دوره  قبل از مشروطيت بود و هيچ مطابق منافع 

و البته آقايان محتاج نيستند ) صحيح است(مملکت ايران نبود اين را ملغی کند 
ٔ                       که بنده عين مراسله  وزارت ماليه و تصميم د ولت را دوباره بخوانم در                  

اند در  چنانکه آقايان مالحظه فرموده) صحيح است(ها درج شده است  روزنامه
ٔ                                                              متن مراسله  که از طرف وزارت ماليه مشعر بر الغای مطلق اين امتياز نامه به           
کمپانی نوشته شده است و اعالم شده است در همان حال هم اشاره بدين شده 

                         ً                        اينکه ترتيب جديدی که کامال  مطابق منافع ايران باشد                  ً      است که دولت اساسا  برای 
ً                                      هم سابقا  گفته شد گفته شده بود چنانکه عرض کردم . داده شود امتناع ندارد         

نماينده بفرستد به اينجا ولی نفرستادند نماينده شان را و کار همين طور معوق 
آن و ) صحيح است احسنت(ماند و دولت هم تصميم قطعی بر الغای آن گرفت 

 را الغاء کرد
 
و اين را الزم بود که به عرض مجلس شورای ملی برسانم ) صحيح است(
 .و اطالع رسمی بدهم) صحيح است احسنت خوب کاری کرديد(
 
 )صحيح است(کنيم الغاء آن را  همه تأييد می –افسر (
 

 آقای اسفندياری –رئيس 
 

ٔ  رند که در سته  البته همان آقايان مستحض –حاج ميرزا حسن خان اسفندياری              
          ً          سال تقريبا  از اجرای  ٣٢امتياز نفت جنوب به دارسی داده شد که حاال  ١٣١٩

خواهم تنفيذی از سابقين کرده باشم يا  گذرد بنده در اين جا البته نمی اين امتياز می
خوش آمدی از حاضرين گفته باشم به جهت اينکه هم پادشاه، هم هيئت دولت، و 

نه ميل و طالب غير آن . صلب حقيقت هستندهم مجلس شورای ملی همه 
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ولی اين فقره را هم نبايد نگفته گذاشت که اگر اين امتياز امروز ) صحيح است(
شد با آن مالحظات و توجهاتی که اوليای دولت در  و در اين عصر داده می

شد که البته به  رعايت جزئيات کار و مصالح مملکت دارند طوری تنظيم می
شد ولی همان طوری که آقای وزير ماليه فرمودند وضع  ع میرضايت عموم واق

شود قياس کرد و ترتيباتی که در آن موقع؟ به آن  سال قبل؟ حاال نمی ٣٢عمليات 
توان مطابقه و مقايسه کرد  کردند به وضع و طرز حاضره نمی ترتيبات اقدام می

آن که به و با همين تفصيالت در همين امتياز نامه هم بعد از ) صحيح است(
جريان افتاد از چندی بعد کم کم دولت متوجه اين شد که بعضی نواقص در اين 

سال  ١٢امتياز نامه هست و با کمپانی کم و بيش مشغول مذاکره شد حتی از 
پيش باين طرف چندين مرتبه مذاکراتی به ميان آمد ولی متاسفانه به نتيجه 

پيش آمد ومردم ديدند که به  مطلوبه منتهی نشد بعد از آن که البته اين طور
ٔ                        واسطه  عظمت اين منابع نفتی ماوبه واسطه  اينکه روزبه روزنفت در                                  ٔ     

کند البته مردم متأثر بودند  اقتصاديات دنيا يک نمايش مخصوصی دارد پيدا می
و آن ) صحيح است(از اين که حقوق دولت در اين امتياز نامه رعايت نشده است 

منبع بزرگ عايدی و ثروت مملکت خودش ببرد و حقی که دولت با همتی ازاين 
            ً             رسد ولی کامال  اين فقره را  استفاده کند اين تأمين نشده واين فايده باو نمی

دانستند که دولت حاضر با آن مراقبتی که در جزئيات امر دارند اين مسئله را  می
چهار سال کنند چنانچه از  اند و اقداماتی که الزم است می البته قابل توجه دانسته

ً                                  پيشتر باز در اين خصوص مخصوصا  می دانند داخل د مذاکرات شدند ولی                              
ً                                                               مخصوصا  ملت و مردم هم از اين مسئله کمال نگرانی را داشتند و مايل بودند        
که هر چه زودتر دولت تصميم خودشان را در اين باب علنی بفرمايند چنانچه ئر 

نماينده ملت هستند مکرر چندين                          ٔ                  خود مجلس هم البته نماينده  افکار عموم هستند
روزنامه جات هم که آنها مترجم نيات و احساسات مرتبه مذاکراتی شد و در

مردمند در اوقات مختلفه در اين باب مقاالتی نوشته و تذکراتی داده شد ولی 
ً       ضمنا  همه می دانستند که دولت متوجه مسئله هست تا اينکه بعد از مراجعت      

ايران يک مژده به مردم طبع و نشر کرد البته اين موکب همايونی روزنامه 
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مسئله در افکار عامه يک هيجان مخصوصی پيدا کرد و همه منتظر شدند که 
ٔ                 نتيجه  اقدام را ببينند چيست تا پريروز در جرايد متن مراسله  وزارت ماليه را                                                     ٔ     

هيچ                      ً                                                 همگی خواندند و حقيقتا  اين شادمانی و انبساطی که پيدا شد قابل مقاسيه با 
اين بود که با يک هيجان و ) صحيح است(تواند باشد  شادمانی و هيچ مسرتی نمی

يک استقبالی اين مسئله را همه تلقی کردندو اما در اينجا البته بايستی به عقيده 
بنده بگويند که اين امتياز با همين حال حاضری که هست دو عيب پيدا کرده بود 

ه با آن وضعی که فرمودند و با وضعيات آن يک خود اين امتياز در آن موقع البت
موقع تنظيم شده بود يک ديگر هم بايستی انصاف داد که در جريان عمليات 

) صحيح است(اجرای اين امتياز رعايت همين امتياز هم به همين قدر نشده است 
مالحظه فرمودند که اين امتياز سه مسئله دارد که کمال اهميت را به عقيده ما 

مسئله حقوق دولت است از بابت کمپانی اصلی و کمپانيهای فرعی و داشت يکی 
ديگر طرز معامله کميسر دولت در اين امتياز و سوم طرز استخدام مستخدمين 

اين سه فقره به طوری که  که بايستی برای کمپانی استخدام شوند و درهمه
و البته ) صحيح است(ايد مدلول خود امتياز هم اجرا نشده است  مالحظه فرموده

بنده ناچارم اين را بگويم که سهل انکاری و غفلت از رعايت اين مواد ضررش 
بيشتر از ضرر خود امتيازبود به جهت اينکه امتياز خوش البته يک قدری ناقص 

به  –کازرونی (ها هم که نشد البته آن ضرر را تکميل کرد  بود ولی اين رعايت
ردمبا کمال مسرت اين مسئله راتلقی اين بود که دولت و م) خودی خود ملغی بود

کردند و امروز هم که حضرات آقايان وزراء و آقای وزير ماليه اظهاراتی 
ً                                                    فرمودند و رسما  به مجلس اطالع دادند اين شادمانی و اين مسرت تکميل شد                

وليکن در اينحا بنده بايستی اين را بگويم بنده خودم يعنی بنده ) صحيح است(
شادمانی مردم ازاين بابت نيست که الغاء امتياز دارسی  کنم که اين تصور می

بينند که در تمام جزئيات مسائل با  شده است بلکه از بابت اين است که مردم می
يک دقت و با يک مراقبتی دولت توجه دارد باستيفای حقوق مملکت و سهل 

اين اصل هم از برای مملکت و هم برای مردم ) صحيح است(کند  انگاری نمی
آورد و همان طوری که آقای  مال مسرت و کمال شادمانی و اميدواری را میک
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وزير ماليه فرمودند حق گذاری دولت در جای خودش هميشه مرعی بوده است 
اند و در اين کارها هم         ً                                               و واقعا  در تمام کارها با کمال متانت و رزانت اقدام کرده

که وظيفه خودشان است همين مذاکرات چهار ساله حاکی بر اين است که آنچه 
اند باز هم در اينجا حقی گذاشتند که اگر چنانچه فالن کمپانی  کوتاهی نفروده

البته او حق تقدم  –کازرونی (پيشنهادی مطابق حقوق و مصالح مملکت کرد 
البته آن پيشنهاد را قابل توجه قرار خواهيم داد واگر کوتاه باييد ديگر البته ) دارد

نخواهد شد دولت موظف است که وظيفه خودش را در موقع گله از دولت ايران 
 )صحيح است(خودش اجرا کند 

 
 آقای فهيمی –رئيس 

 
تصميمات دولت و بياناتی که آقای وزير ماليه بيان فرمودند و شرحی  –فهيمی 

را که آقای اسفندياری اظهار فرمودند عين مقصود و منظور عموم ملت است 
های ملت ايران  سال است که يکی از ايده آل اين موضوع چندين) صحيح است(

شود نهايت در ايام گذشته رسيدن به کوچکترين مقصودی برای مردم  حساب می
زدند اين ايام خوشبختانه در تحت توجهات  خيلی اشکال داشت و حرف نمی

اعليحضرت همايونی بزرگترين آمال و مقصود ما هميشه عملی است و به 
                                ً                اين است که در اين چند سال متدرجا  مذاکرات و نيات توان نايل شد  سهولت می

خود را در اين امر اظهار کردند و مشاهده شد چند شب قبل که ابتدا روزنامه 
اطالعات به طور فوق العاده اين خبررا به اطالع عامه رساند در حقيقت يک 

                                               ٔ ای در عموم مشاهده و پيدا شد که به آرزوی ديرينه   وجد و سرور فوق العاده
گفتند  خواستند در اين مدت می اند مردم همه چيز فوق العاده نمی خودشان رسيده

کنم خود                               ً                                   بايد آن حق ملم خودمان را کامال  مطالبه کنيم و بخواهيم بنده گمان می
کمپانی نفت جنوب هم منکر نباشد که در موقع انعقاد اين امتياز؟ عدم اطالع به 

و معلوم نبودن اهيمت نفت در دنيا  عدم توجه اوليای امور وقت از يک طرف
مثل امروز از طرف ديگر طوری پيش آمد که اين امتياز به نفع دولت ايران 
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شود استنباط کرد  بسته نشد عدم اطالع اوليای امور از خود امتياز نامه بيشتر می
اند در يکی از مواد قيد شده است سالی دو هزار  زيرا آقايان مالحظه فرموده

شد اين را کمپانی بدهد برای يک  قديم عمليات اراضی نفت داده می تومان که از
امتيازی که سالی صدها ميليون داد و ستد و عايدی دارد سالی دو هزار تومان 

ها انتظار فايده از اين کار نداشتند  کند که آن چه اهميتی داشت اين مطلبمعلوم می
برود که اين احتياط را  ترسيدند که دو هزار تومان هم از دستشان سهل است می

اند خوب حاال اگر در يک روزی يک کسی آمد در يک خانه  هم پيش بينی کرده
نشست و اجاره کرد و بعد يواش يواش خواست حقوق موجر را از بين ببرد و 
همه جور ضرر بزند آيا موجر نبايد حرف بزند البته بايد در مقام استيفای حقوق 

دهللا وضعيت مملکت ايران نسبت به سابق خودشان بربيايند امروز به حم
                                                             ً های خيلی فاحشی کرده است مردم ايران نسبت به قبل از مشروطه کامال   تفاوت

بينند که در سال مبلغ کلی از دست آنها  اند و می به حقوق خودشان پی برده
و از اين حيث بود که بيشتر از  فرماييد همان طوری که رود مالحظه می می

کردند  آوردند به خوزستان چون هنديها بيشتر تحمل می می هندوستان عمله
                                    ً                                تحکمات آنها را و کمپانی نفت جنوب اصال  کمپانی نبود کمپانی نفت جنوب يک 
حکومتی بود در قلب حکومت ايران کمپانی نفت جنوب در شش سال پيش از 

ه اين که بنده ديدم پليس داشت سوار داشت آدم مسلح داشت عالوه بر اينها ادار
های سياسی داشتند با عراق با شيخ                 ٔ                     ديپلماسی و اداره  سياست داشت که رابطه

خزعل و البته از پنج شش سال به اين طرف که دولت نفوذ خودش را در اقطار 
چون خاتمه داده ) صحيح است(مملکت بسط داده است خاتمه داد به اين وضعيت 

ست بکنند در دو سه سال خوا توانستد هر کار که دلشان می بود آنها ديگر نمی
پيش از اين درست يادوم نيست يک عدده از عملجات ايرانی تقاضای اضافه 
                                                  ً                    حقوق کرده بودند البته ازدياد حقوق هم چيزی نبود مثال  ده تومانی را يازده 

ها را بدعادت نکنند متهمشان کردند به  خواستند بکنند برای اينکه اين تومان می
شدند به حکومت خوزستان حکومت خوزستان هم از  بلشويکی و باالخره متوسل

                                                                           ً برای اينکه بهانه اينها را رفع کند و درب دهان اينها را ببندد مجبور شد تقريبا  
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دويست سيصد نفر را تبعيد کند مردم را از خانه و النه شان بيرون کردند بنده 
ال در خودم کسانی را ديدم که چشمشان ناقص شده پانزده سال ده سال دوازده س

ها را بيرون کردند و يک  کمپانی نفت جنوب خدمت کرده بودند معذالک اين
اند در صوتی که اگر در حساب کمپانی ببيند مبلغ  شاهی مدد معاش به آنها نداده

زيادی مدد معاش برای اجزای خودشان منظور کرده بودند ولی نسبت به 
تنها يک کمپانی ساده  کمپانی نقت جنوب. کردند ها اين طور رفتار می ايرانی

کرد با  های ديگر شرکت می نبود کمپانی در کمپانی بود از سرمايه ما با کمپانی
کرد وليکن از منافع آنها  چندين کمپانيهای حمل و نقل و استخراج نفت شرکت می

 .کرد داد اين هم يک قسمت بی اعتداليهائی بود که کمپانی می هيچ به ما نمی
دو سه ماه قبل بنده يک سوالی از آقای وزير ماليه کردم  آقايان به خاطر دارند

راجع به حق السهم دولت ايران که آقای وزير ماليه هم يک جواب مشروح متين 
                           ٔ                                   مفصلی دادند همان روز نماينده  محترم شيراز آقای نواب به من صورت 
ٔ                                                     مذاکرات ساليهنه  کمپان نفت جنوب را نشان دادند از قراری که ايشان نقل                

کند به حساب                 ً           ای هست که معموال  رسيدمگی می کردند يک هيئت منصفه می
                                                                 ً کمپانی اين کمپانی يک هيئت منصفه در زير حساب کمپانی نفت جنوب صريحا  

ً                   اند که اگر حقوق دولت ايران را کامال  و صحيحا  بپردازيم اين حساب  نوشته         ً                                  
اند و  اين معنيش واضح است که کاله سر دولت ايران گذاشته. صحيح است

دهم که اين  بنده حقيقة خيلی ظنين هستم و احتمال قوی می. اند حساب سازی کرده
کمپانی نفت جنوب يک مقصد سياسی هم بر ضد دولت ايران داشته است البته 
آقايان به خاطر دارند که در پنج شش سال اخير دولت حق السهمی که از کمپانی 

               ٔ        گذاشت حساب ذخيره  ملکتی  گرفت به حساب ذخيره مملکتی می نفت جنوب می
رسد                    ٔ                                           يعنی چه؟ حساب ذخيره  مملکتی به مصرف حياتی ترين اقدامات دولت می

های جنگی و همچنين اسعاری که  به مصرف مهمات قشونی به مصرف کشتی
                           ٔ                                          محل احتياج دولت بود به عقيده  بنده اين تنزل و کمتر دادن حق السهم دولت 

لت ايران مبنی به اين قبيل مالحظات ايران صدمه مستقيمی است به حيات دو
است که مردم به کمپانی نفت جنوب بدبين بودند والغاء امتياز نامه دارسی را 
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 )البته –کازرونی (کردند  بيشتر از الغاء کاپيتوالسيون با شوق و شعف تلقی می
 

ٔ                                                          بنده در خاتمه  عرايضم اين را بايد عرض کنم که در اجتماع هيچ چيزی قوی تر              
                                            ٔ                     تر از از اداره ملت نيست هر سری در مقابل اراده  ملت بادی خاضع باشد و نافذ

جون ستوارت مل که يکی از متفکرين بزرگ انگليسی است می گيد هيچ ادعايی 
کند  صحيح تر و منطقی تر از ادعای يک ملتی که حقوق خودش را مطالبه می

ست و بايد نيست يعنی وقتی ملتی ادعای حقوق خودش را کرد اين ملت رشيد ا
 .حق او را بهش داد

دربار گذشته يعنی اوضاع قبل از مشروطيت برايايران يک سلسله مصائب و 
و بندهای زيادی به دستو پای ما بسته ) صحيح است(هايی تهيه کرده بود  بدبختی

ملت ايران قادر به هيچ حرکت نبود و برای هيچ يک از  بود به طوری که
ود يعنی با آن قيودی که دربارهای سابق اصالحات خودش قادربه حرکت نب

توانستيم بکنيم نه در اقتصاد نه در  برای ما گذاشته بودند ما هيچ کاری نمی
سياست نه در اجتماع مردمانی شده بوديم دست بسته مقابل اراده و مطامع 

مردم اين مسئله را احساس کردند نهضت مشروطيت ايران شد  –خارجيها 
يک طغيان و يک سرکشی بود بر ضد اوضاع  نهضت مشروطه عبارت از

خراب دربار سابق البته خيلی از آقايانی که اينحا هستند از کسانی بودند که جزء 
آقايان می دانند . آزاديخواهان و مشروطه طلبهای بيست و شش سال قبل هستند

که در آن وقت يک سلسله آمال و ايده آلهايی در قلوب مردم بود در موقعی که 
تغيير کرد و مشروطيت شد مردم يک سلسله ايده آلهايی داشتند که عبارت رژيم 

بود از ملغی کردن و لغو کردن تمام آن چيزهايی که جلو ترقيات ملت بسته 
بلی يک قسمت ) خواستيم هشتاو سه امتياز بود که لغوش را می –افسر (بودند 

ای مثبت کارهای منفی وبد يعنی لغو شدن بعضی چيزها يک قسمت هم چيزه
 .خواست اينها بشود بود که دلشان می

ٔ                         متأسفانه در اوايل تغيير رژيم يک قسمت به واسطه  اوضاع سياست بين المللی                                              
آنوقت و يک قسمت هم به اسطه ضعف روح زمامداران ايران اين آمال مل 
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کنم که در عين حال که تحقق  صورت تحقق پيدا نکرد ولی اين را هم عرض می
شد از ابتدای مشروطيت تا سوم  به روز اين آمال شديدتر می پيدا نکرد روز

ما از آن روز  ٩٩شد تا کودتای  روز به روز اين آمال شديدتر می ١٢٩٩حوت 
دارای يک حکومت فعال وطن پرست رشيدی شديم که اين آمال ملی را يک به 

حکومت بعد از . يک شروع به تحقق داد يعنی اعم ازقيسمت منفی و قسمت مثبت
شروع به کارکرد والبته بنده الزم نيست ديگر شرح بدهم همه آقايان  ٢٩٩

ٔ              درست به طور تفصيل می دانند از قبيل الغاء کاپيتوالسيون تعرفه  مستقل گمرکی                                                           
يا ايجاد قشون يا طرق شوسه يا راه آهن يا بانک ملی يا الغای اسکناسهای بانک 

بود و امروز رسيده است بالغای شاهنشاهی اينها همه جزو ايده الهای ملت ايران 
بنده از طرف عموم ملت ايران اين رشادت فکری را تهنيت . امتياز نامه دارسی

برای يک ملتی که مواريث بد گذشته دست و پای او را ) صحيح است(گويم  می
بسته است اول درجه يک حکومتی الزم است که آن حکومت رشيد و شجاع و 

اند بيرون  از دائره که گذشتگان برايش کشيدهقوی باشد و باالخره پايش را 
خواستيم همان کاری را که دربار سابق کرده بود  بگذارد و باالخره اگر ما می

خواستيم همان اوضاعی را که قبل از مشروطيت موجود  قبول کنيم اگر ما می
توانستيم جلو برويم  ها را تصديق کنيم و مشروع بدهيم ما يک قدم نمی بود آن

يستی تمام آنها را لغو ونسخ کنيم و هر يک از آنها که برخالف مصالح با می
شود يک ملتی را محکوم به مرگ  مملکت است بايد لغو کنيم برای اينکه نمی

خواهد آزاد باشد بايد هر چيزی که بر ضد  يک ملتی که می) صحيح است(کرد 
کرديم همه منافع و مصالح او باشد از بين ببرد و اين کارها را تنها ما ن

اند هر حکومت انقالبی که روی کار  های انقالبی دنيا اين کار را کرده حکومت
آمد اول کارش اين بود که نسخ کرده تمام مقرارتی که حکومت قبل قرار گذاشته 

تمام آنها را نسخ کرده آنوقت بعدش مطابق مصالح خودش و مطابق . است
ً       نابراين بنده ثانيا  تبريک تراضی طرفين يک ترتيب جديدی درست کرده پس ب                   

گويم به دولت در اين رشادت و شجاعتی که در کارها ابراز کرد و باين  می
 )صحيح است(اندازه وطن پرستی و دقتی که در کارهای مملکتی کرد 
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  ٔ                                                           عده  زيادی از آقايان برای ابراز احساسات مسرت آميز خودشان اجزه  –رئيس 
ملی شايسته شادمانی و پيشرفتهای  موفقيتهای –اند حق هم دارند  خواسته

اين کامکاريها و ) صحيح است(اجتماعی در خور مسرت و خشنودی است 
و همه ميل ) صحيح است(موفقيتها آقايان را به نشاط و هيجان آوررده است 
و از موجد و ) صحيح است(دارند که احساسات خودشان را ابراز و اظهار کنند 

حق شناسی و سپاس  ت اعليحضرت پهلویمسبب اين خوش بختيها يعنی دول
ولی به نظر بنده بهترين طرز و ) صحيح است –صحيح است (گذاری نمايند 

نيکوترين رويه برای فهماندن اين مقصود چنانکه آقايان مايلند اين است که يک 
باره و با يک صدا اين اقدام پر افتخار را با رأی و تصديق خدشان تأييد فرمايند 

                                                   ٔ        نامی بهره و سهم بگيرند و خوشبخاته آقای رهنما نماينده  محترم و از اين نيک
اند و اين  برای عملی شدن اين منظور راهی انديشيده و پيشنهادی تدارک کرده

 :شود است که قرائت می
 

 دارم اينجاب پيشنهاد ذيل را تقديم می
 

از مجلس شورای ملبی موافقت خود را به تصميم اخير دولت راجع به الغای امتي
 .نمايد نامه دارسيا ابراز و اقدام دولت را در اين موضوع تأييد و تحسين می

 
 آقای رهنما –رئيس 

 
بنده اين پيشنهاد را که تقديم کردم سابقه با فکر و نظريات رفقا و  –رهنما 

همکارهای خودم داشتم ومی دانستم که مجلس شورای ملی ميل دارد در اين 
ت در مقابل اين تصميم رشيدانه دولت؟ در خارج موقع مهم مواقعی که ممکن اس

مملکت بوشد مجلس شورای ملی دوش به دوش دولت بورند و تکيه باو بدهند و 
 .دولت را تکيه گاه خودش قرار بدهد
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بنده اين پيشنهاد را تقديم کردم تا دراين قسمت هم مشارکت شده باشد ولی يک 
کنم برای اينکه در مقابل هر  قسمت نظرياتی است که بنده الزم می دانم عرض

جريان مهم هر منفعت بزرگی که شما برای مملکت خودتان تأمين کنيد منفعتی 
بردند بديهی است که تشبئاتی در  خواستند ببرند و می که در سابق ديگران می

کنند پروياکانت  کنند اقدام می کنند و بديهی است که عمل می اطراف آن توليد می
اهم ايرانيها هم با کسانی که بتوانيم با افکار عمومی تماس پيدا کنند م وتبليغ می

کنيم بايستی چه قبل و چه بعد از آنها حرف بزنيم و از منطق و دليل و تصميمی 
ايم مدافعه کنيم آقای وزير ماليه بياناتی فرمودند خيلی مفيد که البته تاييد  که گرفته

د آقای وزير ماليه از نقطه نظر کننده اظهارات نمايندگان محترم بود شايد خو
کنند ولی برای ما از نقطه  سمتی که دارند البته از بيانات مفصلی خودداری می

توانيم صحبت  نظر سمتی که داريم هميشه اين آزادی محرز است و کامل تر می
قرارداد دارسی برای ما چه بود؟ قرارداد دارسی دو قسمت بود يک . کنيم

ا بوديم يک قسمت در اول دارسی بود و در درجه قسمتش روز اول طورفش م
ای که يک  دوم اکثريت سهام دارانی بودند که خريده بودند به قول يک نويسنده

حاال اين يا افسانه (متابی راجع به نفت ايران در انگلستان نوشته و ترجمه شده 
که امتياز نامه دارسی را در روی کشتی يک : نويسد می) است ياصحيح است

شی ربود بدون اينکه دارسی بفهمد حاال آن کشيش که بود؟ برد و تسليم؟ کشي
سوريس کرد و سهام را ربودند چرا زبودند برای اينکه نفت دردنيا بعد از 
قضييه ديزل آن مردی که انقالب در صنعت دنيا انداخت نهايت درجه اهميت را 

تبديل کرد به پيدا کرد يک نفر آلمانی ديزل نام آمد و سوخت زغال سنگ را 
داد چندين برابر از ذغال بيشتر بود اين  مقدار حرارتی که نفت می. سوخت نفت

وضعيت يک وضعيت بزرگی برای تمام ممالک شد من جمله ممالکی که تکيه 
کردند حمل ذغال  به قواب بحری خودشان داشتند و با ذغال سنگ زندگانی می

جه حرارتش خيلی کمتر بود خواست در سنگ خيلی مشکل بود جا خيلی زياد می
و ديزل آمدو موتور ديزل را درست کرد و اين تغيير را داد آن وقت بود که حق 

گويد امتيازنامه دارسی را از خود دارسی در روی کشتی  داد به او که می می
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يک کشيش طوری از او ربود که نفهميد يکی از زمامداران انگلستان در يک 
نويسد من شبها نخوابيدم برای  ست در آن جا میکتابی که نوشته و پنج جلد ا

کردم اگر مامی خواستيم آن قسمت را تعقيب کنيم و موتورهای  اينکه فکر می
ذغالی خودمان را تبديل به موتورهای نفتی کنيم نفت نداريم آن وقت بود که 

دهد که تا چه اندازه اين امتياز خدمات  امتياز نامه دارسی بسته شد و نشان می
در  گی برای ديگران کردئ در صورتی که برای ما که صاحب آن بوديمبزر

پرداخت قسمت حقوق ما يعنی قسمت شانزده درصد شايديک وضعيتی ايجاد شد 
کهدائم به ضرر ما بود و جای ترديد نبود که يکی از خود انگليسيها که رفته 

آن جا راپورتی داده است که در ) آرميتاژ اسنيت(است و رسيدگی کرده است 
ٔ                              تخلفات کمپانی را بيان و پس از آن در نتيجه  رسيدگی حساب هشتصد هزار ليره                                          
از آنها پس گرفت شرح داده شده است پس از نقطه نظر سياست و اقتصاد برای 

از نفت ما  –يک طرف اين قدر اهميت داشت و برای ما آن قدر کوچک بود 
ها  کرد در اين شرکت يک شرکتهايی تأسيس شد شرکتها دامنه اش توسعه پيدا

مطابق امتياز نامه ما حق داشتيم و بايد به ما از عوائد شرکتهای فرعی سهم 
دادند و ندادند يک مدتی ندادند به چه عنوان بود؟ به عنوان اينکه اين  می

ها متعلق به ما نيست تا اينکه باالخره وزارت ماليه در؟ قبل دقت و  شرکت
رفتند و در حدود هشتصد هزار يا يک ميليون  اقداماتی در اطراف قضييه کرد و

ليره به وسيله رسيدگی به حساب پس گرفتند يعنی ثابت شد و حقی ا که به ما 
نداده بودند پس گرفتند اين تخلفات که دامنه اش خيلی وسيع است باعث شد که 

خواهم حاال آن  دولت ايران تصميم خود را گرفت خلفات کمپانی را نمی
ه خود آقايان نمايندگان گفتند بنده هم حاال بعضی از آنها را بيان های را ک قسمت

کنم از آن جمله کارخانه تصفيه در لندرسی يکی از بنادر انگلستان تهيه کرده و 
کنند البته آقايان می دانند که اگر  دستگاه عظيمی برپا داشتند و تصفيه می

کرد  ات اين مملکت میشد چقدر کمک به عايد کارخانه تصفيه در ايران تهيه می
های مهم به  چه به عملجات و کارگرهای ايرانی و چه از حيث آمدن سرمايه

ايران و چه از اين حيث که بعد از انقضاء مدت امتياز مطابق امتياز نامه تمام آن 
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شد ولی اگر اين کارخانه  ها مال دولت ايران می کازخانجات و موسسات و اسباب
ند و در جای ديگر تصفيه کنند طبيعی است نه عمله را در محل ديگر تاسيس کن

ٔ                                                                      عمله  ايرانی و نه کارگز کارگز ايرانی خواهد بود و نه سرمايه به ايران خواهد     
آمد و نه پس از انقضای مدت امتياز نامه آن تأسيسات مال ايران خواهد شد بلکه 

تأسيس  ارخانه تصفيه را دريکی از بنادر انگلستان. برای خودشان خواهد ماند
کردند که االن ک شهری شده و کارخانه تصفيه رفته آنجا و مشغول است و از 
طرف ديگر همان طوری که نماينده محترم گفتند شروع به تبعيض بين عمليات 

                              ً                            های ديگر نيز تخلفاتی کردند مثال  يکی از آنها در کمی استخراج  در قسمت. شد
در ونزوئال که در آنجا هم  در ايران و زيادی استخراج در جاهای ديگر بود

کمپانی معادن نفت دارد و در آن جا شعب دارد و امتياز از آمريکا گرفته است 
ٔ                                       در سال گذشته مطابق احصائيه درجه  استخراج آنجا را بدرجه سوم رسانيدند و                                

ميليون تن نفت از آنجا استخراج کردند در صورتيکه در سه سال قبل در  ١٧
لی مال ايران آمده است پايين برای چه اين کار را درجه هفتم و هشتم بود و

ها چون خيلی باهوش هستند ممکن  کند برای اينکه در رأس مدت آمريکايی می
کوشد که هر چه بيشتر  است امتيازش را پی بگيرند اين است که کمپانی می

تواند از آن جا استخراج کند ولی در اينجا به خيال خود اين تشوی را نداشت  می
                                ً                                  يزان استخراج را پايين آورد و فعال  به طوری که آقايان مسبوق هستند از و م

کند و بقيه به حال خود مانده است البته اين کمی  پنجاه چاه فقط دو نقطه کار می
ها خيلی فرق  استخراج در عوائد ما و برای کارگرهای ما و همچنين در محصول

ورد چطور اين تأثير در معادن آ گويند بازار قيمت را پايين می کند اگر می می
نفت ونزوئال نبوده است و در آن جا زياد عمل کرده است ولی در اينجا نکرده 

در خاتمه بنده يک . است در صورتی که از اين قبيل مسائل خيلی زياد است
خواهم بکنم در هر قراردادی اگر حق و عدالت حکمفرما نباشد و  عرضی می

–نمايندگان (بقا و دوام نيست و قابل زوال است منظور نشود آن قرارداد قابل 
هيچ ضامن و مدافعی از قرارداد و از اصولی که بين دو موسسه ) صحيح است

حق و عدالت حفظ ) صحيح است(يا دو نفر هست بهتر از حق ئ عدالت نيست 
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کند يک قراردادی را در صورتی که بی حقی و بی انصافی آن قرارداد را از  می
بينيم وضعيات  امور دنيا در مقابل جشم ما است می) صحيح است(برد  بين می

اروپا را خيلی از قراردادهايی که دل نشستند و امضا کردند همين که از عدالت 
و حق خارج شدند و تخلف کردند بعد نشستند و لغو کردند عدم مراعات حقانيت 

 .تخلف هم غير قابل دوام است) صحيح است(آورد  و عدالت تخلف می
 

های قوی و زيادی با دالئل متعدده با ديدن  بنابراين دولت ايران با يک منطق
داد که بنشيند  هزاران تخلفات از اين کمپانی که در هر يک از آنها به ما حق می

و روشن کند و حاضر نشدند اين بود که دولت آمد و الغاء کرد و حق خودش را 
خواهند بيايند و  ها می پانیحفظ کرد و گرفت حاال اگر کمپانی با ساير کم

پيشنهادات خودشان را هر کدام بدهند هر کدام به صرفه دولت نزديک بود قبول 
بنده تقاضا دارم از مجلس که اين پيشنهاد بندهرا همان طور آقايان . کنند

کنم با ورقه رأی  نمايندگان قبول کنند برای هم فکری با دولت تقاضا هم می
 .بدهند

طور هم تقاضا شده است که رأی با ورقه گرفته وشد و به  بلی همين –رئيس 
عالوه برای اينکه اين پيشنهاد نامی پارلمانی داشته باشد درضمن آن را برای 

 .کنيم اعتماد به دولت هم تعبير می
 )ورقه سفيد تعداد شد ٨٧اخذ و استخراج آراء به عمل آمد (
 

 .تفاق آراء تصويب شدنفر به ا ٨٨عده حضار در موقع اعالم رأی  –رئيس 
 
 طرح و تصويب اعتبار راه شمشک - ٣
 

 آقای رئيس الوزراء فرمايشی دارند؟–رئيس 
کنم که نسبت به اهميت اليحه  بنده تقاضا می –) آقای هدايت(رئيس الوزراء 

 .شمشک را در دستور مقدم بدارند
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 شود اشکالی نيست راپورت کميسيون بودجه قرائت می –رئيس 
 

 نخبر کميسيو
پيشنهادی وزارت طرق راجع به؟ اعتبار  ٣٠٧۵۵کميسيون بئدجه اليحه نمره 

يک ميليون و دويست هزار لایر از محل عايدات قند و شکر برای مخارج 
ساختمان راه شمشک را با حضور آقای معاون وزارت طرق مطرح و تحت 

هادی شور قرار داده باالخره با اعتبار مزبور موافقت و اينک عين ماده پيشن
 .دارد دولت را برای تصويب مجلس شورای ملی تقديم می

 
 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 

 
وزارت ماليه مجاز است برای تکميل ساختمان راه شمشک به يک  –ماده واحده 

از عايدات انحصار قند و شکر و چای ) ١٢٠٠٠٠٠(ميليون ودويست هزار لایر 
 ١٣٠٩تيرماه  ١٠و  ١٣٠٧مرداد  ٢٠اتی که به موجب قانون عالوه بر اعتبار

 .تصويب شده است بپردازد
 ماده واحده مطرح است آقای مويد احمدی - رئيس

 
خواستم بکنم راجع به اين موضوع بود  بنده فقط يک سوالی می –مويد احمدی 

که البته قانونی که برای انحصار قند و چای و شکر يعنی برای انحصاری که 
                                                    ً    گيرند مطابق آن قانون اين پول برای راه آهن است مخصوصا  در  ن گمرک میاي

قانون تصريح دشه است که اين عايدات ئر گمرک از قند و چای و شکر گرفته 
توانيم از آن  شود و صرف راه آهن بشود اين در قانونش تصريح است حاال می

 .وضيح بفرمايندخواستم ت اعتبار برداريم و صرف راه شمشک بکنيم اين را می
 

چنانچه فرمودند وجوهی که از  –) مخبر کميسيون بودجه(دکتز طاهری 
          ً                               شود منحصرا  بايستی به مصرف راه آهن برسد و  انحصار قند شکر حاصل می
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تسطيح راه شمشک برای تهيه ذغال برای راه آهن است از اين نقطه نظر است 
 .شود از اعتبار انحصار قندو شکر پرداخت می که
 

 .آقايانيکه با ماده واحده موافقند ورقه سفيد خواهند داد –يس رئ
 
 )اخذ و شمارش آراء به عمل آمده هفتاد ورقه سفيد تعداد شد(
 

نفر تصويب  ٧٠نفر به اکثريت  ٨٢عده حاضر در موقع اعالم رأی  –رئيس 
 .شد
 
 بقيه شور اول اليحه تذکره - ۴
 

 آقای وزير داخله فرمايشی داريد؟ –رئيس 
ٔ                     اگر فرصتی باشد بقيه  شور اول اليحه تذکره  - )آقای منصور(ر داخله وزي                   

 .دومطرح بش
 آقای عراقی –رئيس 

ٔ                 گرچه مجلس هفته  يک روز تشکيل می –عراقی  شود و اين از بابت اين است که               
کنيم برای اين است که کارها در فراکسيون در  ای يک روز بيشتر کار نمی هفته

شود و  شود و بعد در يک روز در مجلس مطرح می کميسيونها ترتيب داده می
امروز هم در اطراف اين تصميم مهم و همنی وطر نسبت به يک اليحه صحبت 
شد و رأی داده اين حاال هم ظهر است اگر آقايان موافقت بفرمايند بقيه شور اين 

 اليحه بماند بای جلسه بعد
وض کنم به نظر            ً                              عرض کنم اوال  بنده يک طرز فکری دارم آن را ع –رئيس 

بنده سپاسگذاری و حق شناسی در مقابل هر وضعيتی اين است که انسان بيشتر 
بايستی رعايت قيمت و عظمت  و بنده با آقا موافقم که می) صحيح است(کار کند 

اين کار بشود ولی طرز تعبير بنده را اگر قبول بفرماييد به نطر بنده حق شناسی 
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است که انسان کار آن وضعيت را تهيه بکند  و اظهار تمايل به يک وضعيت اين
حاال هم اگر آقايان با بنده موافقت بفرمايند بنده در چند دقيقه چند ماده را مطرح 

خبر کميسيون داخله راجع به تذکره مطرح است  کنيم کنم و جلسه را ختم می می
 .شود قرائت می ٢٠ماده 

 
 :صدور ويزای سياسی با مقامات ذيل است - ٢٠ماده 

 
 در پايتخت با وزارت امور خارجه - ١
 
 در اياالت وو اليات با والت و حکام - ٢
 
در ممالک خارجه با نمايندگيهای سياسی دولت شاهنشاهی يا نرال  - ٣

                                                ٔ  ها و قونسولگريهايکه از طرف وزارت امور خارجه اجازه   قونسولگری
 .مخصوص داشته باشند

 شود قرائت می ٢١   ٔ  ماده   –رئيس 
 

زوجه و اوالديکه در تحت تکلف (مأمورين دولت و خانواده آنها به  -٢١ماده 
برای عزيمت به محل  ١٩خارج از طبقات مذکوره در ماده ) پدر باشند

شود و  مأموريت تذکره مخحصوصی که موسوم به تذکره مأموريت است داده می
 گردد مأموريت آنها در تذکره مزبور قيد می

 
 شود قرائت می ٢٢ماده  –رئيس 

    ٔ                                                 تذکره  مأموريت در ايران از طرف مقامات صالحيت داريکه به  -٢٢ه ماد
تقاضای وزارت خانه يا اداره مربوطه د به معرفی ووشموجب نظام نامه معين مي

شود و در خارجه صدور آن با مأمورين سياسی و با قنسولهای رسميی  میصادر
 .اهد بودپس از ارائه سندی که دليل بر مأموريت از طرف دولت باشد خو
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 شود قرائت می ٢٣ماده  –رئيس 
 

 تفتيش تذکره –فصل ششم 
 

تفتيش ئ رسيدگی تذکره مسافرين اعم از اتباع داخله و خارجه در  -٢٣ماده 
 موقع ورود و خروج از سر حد

 
 :شود قرائت می ٣٢ماده  –رئيس 

 
به مأمورين دفتری گمرکات سرحدی که متصدی تفتيش تذکره  -٣٢ماده 

نمايند به طور؟  معادل صدی دو از عايدات جرايمی که وصول میباشند  می
 شود پرداخته می

 
صدی ده مزبور که تاکنون به موجب تصويب نامه دولت برای حق  –تبصره 

 .شود که بخرج منظور دارند الکشف تأديه شده است اجازه داده می
 :شود قرائت می ٣٣ماده  –رئيس 

 
باشند  أمور اجرای اين قانون و مکلف میهای مربوطه م وزارت خانه - ٣٣ماده 

 .نظامنامه اجرای آن را تهيه نموده به تصويب هيئت وزراء برسانند
 

آقايانيکه به . رود آقای کازرونی پيشنهاد شما هم رسيد به کميسيون می –رئيس 
)      ً            اکثرا  قيام نمودند(ورود در شور دوم اين قانون موافقت دارند قيام فرمايند 

 .تصويب شد
 
 ختم جلسه –موقع و دستور جلسه بعد  - ۵
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 فرماييد جلسه را ختم کنيم اگر اجازه می –رئيس 
 

ٔ               جلسه  آينده يکشنبه   آذز سه ساعت قبل از ظهردستور اليحه اوزان و مقادير ٢٠   
 
 )مجلس نيم ساعت بعد از ظهر ختم شد(

 دادگر -رئيس مجلس شورای ملی 
 

 تصميم قانونی
ٔ       ر موضوع الغای امتياز نامه  دارسیراجع به تأييد تصميم دولت د                          

مجلس شورای ملی موافقت خود را با تصميم اخير دولت راجع به الغای امتياز 
 .نمايد نامه دارسی ابراز و اقدام دولت را در اين مووضع تأييد و تحسين می

ٔ                                                   تصميم فوق در جلسه  دهم آذز ماه يک هزار و سيصد و يازده شمسی به تصويب                  
 .سيده استمجلس شورای ملی ر

 دادگر –رئبيس مجلس شورای ملی 
 

 قانون
 اعتبار اضافی برای تکميل ساختمان راه شمشک

وزارت ماليه مجاز است برای تکميل ساختمان راه شمشک يک  –ماده واحده 
لایر از عايدات انحصار قند و شکر و ) ١٢٠٠٠٠٠(ميليون و دويست هزار 

و دهم تير  ١٣٠٧بيستم مرداد چای عالوه بر اعتباراتی که به موجب قانون 
 .تصويب شده است بپردلزد ١٣٠٩

اين قانون که مشتمل بر يک ماده است در جلسه دهم آذز ماه يک هزار و سيصد 
 .و يازده شمسی به تصويب مجلس شورای ملی رسيد

 
 )١(دادگر –رئيس مجلس شورای ملی 
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 ١١٨ نشست ١٣١١ آذر ٢٠ ملی شورای مجلس مذاکرات

  
  ی ملی مجموعه قوانين دوره قانونگذاری هشتم مجلس شورا

  
 ١١٨نشست  ١٣١١آذر  ٢٠مذاکرات مجلس شورای ملی مشروح 

 )١٣۵١شعبان  ١١( ١٣١١آذر ماه  ٢٠صورت مشروح مجلس روز يکشنبه 
 فهرست مذاکرات

 
 اعالم وصول تلگراف راجع به الغاء امتياز نفت جنوب - ١
 تصويب صورت مجلس - ٢
 وت قيمت جنس قشونتصويب اعتبار تفا - ٣
 شور خبر کميسيون قوانين عدليه راجع به مديونين بانک - ۴
 )ع(اقتراع برای شرفيابی به مناسبت عيد سعيد مولود حضرت حجت  - ۵
 
 ختم جلسه -موقع و دستور جلسه بعد  - ۶
 

 مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به رياست آقای دادگر تشکيل گرديد
. قرائت نمودند) منشی(اه را آقای مؤيد احمدی صورت مجلس پنجشنبه دهم آذر م

 :اسامی غايببين جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است
 - يار علی  -موقر  -اعتبار  - حبيبی  -باستانی  - آشتيانی : آقايان -غايبين بااجازه 

 .حاج غالمحسين ملک - آقا زاده سبزواری 
دکتر  -حاج دمحم رضا بهبهانی  - اصری ن -تيمور تاش : آقايان -غايبين بی اجازه 

طباطبايی  -مرتضی قلی خان بيات  -صادق خان اکبر  - فزونی  -امير اعلم 
عبدالحسين خان  -دکتر سنک  -معتصم سنک  -صفاری  -دکتر شيخ  -وکيلی 

  مژ -همراز -بيات ماکو  - ديبا 
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ی خان حسين قل - شريعت زاده  -قراگوزلو  -دهستانی  - امير عامری  -ده ای 
 .قوام -نواب 

 
 .اسدی -حاج ميرزا حبيب هللا امين : آقايان -دير آمدگان بی اجازه 

 آقای روحی –رئيس 
 قبل از دستور –روحی 
 آقای دهستانی - رييس

چون در صورت مجلس بنده و آقای محيط را بی اجازه نوشته بودند  –دهستانی 
             ً                                 خواستم تذکرا  عرض کنم که ما استجازه کرده بوديم

 آقای طباطبايی ديبا –يس رئ
در صورت جلسه آقای طباطبايی وکيلی را بی اجازه نوشته  –طباطبايی ديبا 

         ً                     ً                                       بودند اوال  ايشان مريضند و ثانيا  آن چه بنده اطالع دارم چهل روز که مرخصی 
                                                 ٔ            خواهند از مرخصی شان هم استفاده کرده باشند به اداره  مباشرت هم  دارند می

 .ت که عرض کردم که صورت مجلس اصالح شوداند اين اس اطالع داده
 

عده برای تصويب صورت ممجلس عجالة کافی نيست و آقای روحی  –رئيس 
گذاريم بعد ار بيانات  اند لهذا تصوی صورت مجلس را می هم اجازه خواسته

 )صحيحح است –نمايندگان (شود  ايشان که عده کافی می
 
 از نفت جنوباعالم وصول تلگرافات راجع بالغای امتي - ١

                                                      ً دو مسئله است که ضروری بود به استحضارآقايان برسانم بدوا   –رئيس 
کميسيون عرايض و مرخصی راپرتی تهيه کرده است و به راپرت خودش 
تلگرافات زيادی ضميمه نموده و خواسته است که به استحضار خاطر محترم 

 .آقايان و مجلس شورای ملی برسانم
کنم                ً       دارم ولی مفادا  عرض می فات آقايان را معاق میبنده از خواندن تمام تلگرا

که بر اثر الغای امتياز نفت دارسی از تمام واليات از همه جا اظهار تشکر و 
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خواستم به  مطلب دومی که می) صحيح است(قدردانی به عمل آمده است 
 ٢٢استحضار خاطر آقايان برسانم اين است که در مرخصی آقای دکتر شيخ از 

بت شده است در صورتيکه منظور از دوم آبان بوده است در هر حال آبان کتا
فرماييد تصحيح شود  اند اگر اجازه می همان بيست روزی است که اجازه خواسته

 آقای افسر فرمايشی داريد؟) صحيح است(
البته نظر آقايان نمايندگان معطوف به اين قضييه هست و هر کس هم از  –افسر 

د و تلگرافات و احساسات عمومی را ديده است و می واليت خودش اطالع دار
داند و در هر جا که تلگراف خانه و پست خانه داشته است تلگراف و مکتوب 
رسيده است ولی اين تلگرافاتی که به مجلس شورای ملی رسيده است و خواندن 

کنم همان طوری که  امثال ان در مجلس سابقه هم داشته است بنده عرض می
شود تمامش را خواند چون همه از مفا آن اطالع دارند  فرمودند نمیآقای رئيس 

اند الاقل بايد برد يک  ام اين است که اسم والياتی را تلگراف کرده ولی بنده عقيده
 قسمت امروز خوانده شود يک قسمت ديگر بعد

 
اند شادمانی  و قصبات هم جشن گرفته. از تمام والياتست آقا قراء –کازرونی 

 د بايد هم قدردانی کردان کرده
 

 آقای طباطبايی ديبا - رئيس
 

     ً                                                    ظاهرا  بعضی از آقايان در کميسيون باشند و هنوز اکثريت نشده  –طباطبايی ديبا 
 ام اين است که يک تنفسی داده شود است بنده عقيده

 
 .شود همين طوز که فرموديد به قدر يک ربع ساعت تنفس داده می –رئيس 

 
                                       ً       ای تنفس تعطيل و به فاصله نيم ساعت مجددا  تشکيل در اين موقع جلسه بر(

 )گرديد
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 تصويب صورت مجلس - ٢
 

) گفتند خير(عده کافی است آقايان در صورت مجلس نظری ندارند؟  –رئيس 
 صورت مجلس تصويب شد

 
 )٢(دادگر –رئيس مجلس شورای ملی 

  
  

  مآخذ و توضيحات  
  

 قانونگذاری هشتم مجلس شورای ملی مجموعه قوانين دوره  مذاکرات از 
  ١١٧جلسه  – )١٣۵١شعبان  ٢( ١٣١١آذر ماه  ١٠مشروح مجلس صورت -١ 
  
  ١١٨جلسه  - )١٣۵١شعبان ١١( ١٣١١آذر ماه  ٢٠مشروح مجلس  صورت - ٢
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  دوازدهم  فصل
  

 مجلس شورای ملی مجموعه قوانين دوره قانونگذاری هشتم  
  

 ١١٩ :جلسه -  ١٣١١ ماه آذر ٢۴ پنجشنبه روز مجلس مذاکرات مشروح  
  

 :صورت مذاکرات
  تصويب صورت مجلس. ١
توضيحات آقای وزير امور خارجه راجع به الغای امتياز نفت جنوب و . ٢

 بيانات آقايان مؤيد احمدی و عراقی در تأييد
  اقدام دولت

  بقيه شور اليحه تصفيه حساب مديونين بانک. ٣
 
ران و ترکيه از طرف آقای وزير امور تقديم دو فقره عهدنامه بين دولتين اي. ۴

  خارجه و ابراز مسرت از پذيرايی ايشان
 
  تصويب دو فقره مرخصی. ۵
 
  تصويب اعتبار برای تکميل مميزی. ۶
 
  ختم جلسه -موقع و دستور جلسه بعد . ٧
 

 .مجلس يک ساعت و نيم قبل از شهر به رياست آقای دادگر تشکيل گرديد
 .قرائت نمودند) منشی(آذرماه را آقای مؤيد احمدی صورت مجلس يکشنبه بيستم 
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 :اسامی غايبين جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است(
 

 -آقازاده سبزواری  -يارعلی  - موقر  -بنکدار  -آقايان آشتيانی : غايبين بااجازه
 حاج غالمحسين ملک

  
حاج ميرزا  - تيمورتاش -ملک مدنی  -آقايان هزار جريبی : اجازه غايبين بی

 -حاج دمحمرضا بهبهانی  -ميرزا سيد مهدی خان فاطمی  -حسين خان فاطمی 
 - ميرزا صادق خان اکبر  -فزونی  -دکتر امير اعلم  - ميرزا حسين خان افشار 
حاج حسين  -دکتر شيخ  -طباطبايی وکيلی  -باستانی  -مرتضی قلی خان بيات 

 - جمشيدی  -رزا دمحم خان وکيل مي - صفاری  - بوشهری  -چايچی  -آقا مهدوی 
 - بيات ماکو  - عبدالحسين خان ديبا  -زاده  احتشام -زاده آملی  ملک -دکتر سنگ 

 قوام -حکمت  -اقبال  - زاده  شريعت - خواجوی  -شريفی  - ای  مژده - همراز 
 

مسعودی  -افخمی  -اعظم زنگنه  -عراقی  -آقايان ليقوانی : اجازه ديرآمدگان بی
 )حسين قلی خان نواب - سعود ثابتی م -خراسانی 

 ]تصويب صورت مجلس -١[
 

 )خير(در صورت مجلس نظری نيست؟  - رئيس
 آقای وزير امور خارجه فرمايشی داريد؟. صورت مجلس تصويب شد

 
توضيحات آقای وزير امورخارجه راجع به الغاء امتياز جنوب و بيانات  -٢[

 ]ولتآقايان مويد احمدی و عراقی در تاييد اقدام د
مسئله الغای امتياز دارسی در بدو امر در  - )آقای فروغی(وزير امورخارجه 

مجلس شورای ملی مطرح و مورد تصديق مجلس واقع شده است از آن زمان 
تاکنون امر جريانی پيدا کرده و مراسالتی در اين بابا مبادله شده که چون بعضی 

اند برای  داخله منتشر کرده از آنها را تلگرافات آژانس رويتر و جرايد خارجه و
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اينکه خاطر آقايان محترم از مطالب بدرستی آگاه باشد مناسب می دانم عين 
در تاريخ . مراسالت را قرائت کنم و نظر دولت را باطالع آقايان محترم برسانم

 :اين مراسله بوزارت امور خارجه رسيد يازدهم آذر از سفارت انگليس
 

س در مملکت متحده انگليس از مندرجات مراسله دولت اعليحضرت پادشاه انگلي
بمدير مقيم کمپانی فقط ) نوامبر ٢٧( ١٣١١آذر  ۶که آقای وزير ماليه در تاريخ 

دولت اعليحضرت پادشاه . اند اند اطالح حاصل کرده انگليس و ايران نگاشته
انگلستان اقدام دولت ايران را در الغای امتياز کمپانی يک نقض غيراقبل قبولی 
از مقررات امتياز مزبور دانسته و اقدام دولت ايران را در اين باب با نهايت 

اند که استرداد بال تامل  نمايد و بدوستدار دستورالعمل داده درجه اهميت تلقی می
 .اعالميه صادره بکمپانيرا خواستار شود

 
بعالوه دستور العمل دارم اظهار کنم که دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان  - ٢

هنوز اميدوارند که دولت ايران تحمل زحمات خواهند نمود که بوسيله مذاکرات 
دولت اعليحضرت پادشاه . مستقيم با کمپالی قراردوستانه در اين باب بدهند

انگلستان چنانچه لزوميتی پيش آيد تامل نخواهند نمود که همه گونه اقدامات 
 .مشروع برای حفظ مصالح حقانی و مسلم خود بعمل آورند

 
دارم که دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان هر  باالخره محترما اشعار می - ٣

گونه خسارتی که نسبت بمنافع کمپانی وارد آيد با مداخله در موسسات يا عمليات 
 .تجارتی آنها در ايران بشود تحمل نخواهند نمود

 .آذر که قرائت کردم ١١اين بود مراسله مورخه 
ن مراسله را باستحضار دولت رسانديم در دوازدهم آذر بنده پس از آنکه مدلول اي

 .به اين مضمون به سفارت انگليس جواب نوشتم
محترما زحمت افزا  ۵٨٩به نمره  ١٣١١آذر ١١درجواب مراسله شريفه مورخه

 .شود می
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دولت ايران خود را در الغای امتيازنامه دارسی ذيحق می داند و با استرداد  - ١
جل آقای وزير ماليه به مسترجکس مدير کمپانی نفت مراسله جناب مستطاب ا

جنوب مشعر بر الغالی امتيازنامه موافقت ندارد دولت شاهنشاهی ايران معتقد 
است که مدتی قبل از اين ذی حق بود که اقدام بالغای امتيازنامه مزبور بنمايد و 

عدم  از دير زمانی مخالف شرايط امتيازنامه دارسی را با منافع حقه ايران و
رضايت خود را نسبت باوضاع ناشيه از امتيازنامه مزبور و عمليات کمپانی 
انگليس و ايران مکرر خاطر نشان کرده است ولی باميد اينکه کمپانی مزبور 
برای اصالح وضعيت خود و استرضای خاطر دولت بر وفق مطلوب حاضر 

 .شود تحمل و بردباری نموده بود
راسله اعالم الغای امتيازنامه دارسی بکمپانی بطوريکه وزارت ماليه در م - ٢

انگليس و ايران اشعار کرده است دولت ايران از مذاکره مستقيم با کمپانی 
مزبور برای عقد امتيازنامه جديدی که حقوق و منافع ايران را منصفانه تامين 
نمياد استنکافی نداشته است بنابراين محصول نتيجه مطلوبه در اين موضوع 

 .سن نيتی است که کمپانی در اين باب ابراز نمايدبسته بح
 
دارد که دولت ايران  در جواب فقره سوم مراسله شريفه محترما اشعار می - ٣

خود را مسئول هيچ نوع خسارتی که به کمپانی وارد آيد ندانسته و مسئوليت هر 
 .نوع خسارت احتمالی بکمپانی بر عهده خود موسسه مزبوره خواهد بود

 
 :م آذر مجددا اين مراسله از سفارت انگليس به بنده رسيددر هفده

 
دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان در مملکت متحده انگليس مراسله جناب 

آذر مرقوم  ١١آذر را که در جواب مراسله دوستدار مورخه  ١٢اشرف مورخه 
فرموده بودند و راجع بود بالغای امتياز شرکت نفت انگليس و ايران از طرف 

اينک محترما خاطر جناب اشرف را . ت ايران مورد مطالعه قرار داد انددول
توانند اعتبار يک  سازم که دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان نمی مستحضر می
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الغای يک جانبه را که از امتياز مزبور بعمل آمده است تصديق نمايد يک چنين 
قض صريحی است الغائی يک اقدامی است که دارای جنبه توفيقی است و يک ن

از قانون بين المللی که بر عليه يک کمپانی انگليسی بعمل آمده و دولت 
بيند که اين موضوع را برای  اعليحضرت پادشاه انگلستان خود را مجبور می

اعمال حق خود در حفظ مصالح اتباع خويش مورد اقدام قرار دهند دولت 
سدار در ضمن مراسله اعليحضرت پادشاه انگلستان از اول وهله چنانچه دوت

آذر خاطرنشان نمودم و بطوريکه در طی بيانات معاون  ١١خود مورخه 
آذر در مجلس مبعوثان انگليس  ١۴وزارت امور خارجه انگلستان در تاريخ 

اند که يک قرار دوستانه فيمابين دولت ايران و  مجددا اظهار گرديده مايل بوده
دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان  کمپانی نفط انگليس و ايران داده شود لکن

آذر دولت ايران را طوری محسوب دارند که  ١٢توانند مراسله مورخه  نمی
زمينه راضيت بخشی برای يک چنين قراری در آن پيشنهاد شده باشد چنانچه 

ام دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان  آذر توضيح داده ١١دوستدار در تاريخ 
ای امتياز بک نقض غيرقابل قبولی از مقررات سند اقدام دولت ايران را در الغ

آذر  ۶نمايند و بنابراين استرداد اعالميه را که در تاريخ  مزبور محسوب می
بکمپانی ابالغ شده است تقاضا نمودند نظر باينکه دولت ايران در طی جواب 

دارند که بيک نحوی مجوز اقدام آنها بوده باشد  خود بهيچوجه دليلی اظهار نمی
 .ولت اعليحضرت پادشاه انگلستان بايستی تقاضای خود را تکرار نمايندد
 
چنانچه دولت ايران حاضر نباشند اعالميه خود را دائربالغای امتياز در  - ٢

آذر مسترد دارند  ٢۴ظرف يک هفته از تاريخ آن مراسله يعنی تا روز پنجشنبه 
ين که موضوع دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان چاره نخواهند داشت جز ا

مشاجره را که بين خود و دولت ايران در باب مشروع بودن اقدام دولت ايران 
بديوان دائمی داوری بين  Optional clauseپيش آمده با قيد فوريت و در تحت 

المللی الهه مراجعه کنند در موقع اقدامب اين امر دولت اعليحضرت پادشاه 
اساسنامه  ۴١نمود که بر طبق ماده انگلستان از محکمه مزبور تقاضا خواهند 
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 .اقدامات موقتی را که برای حفظ حقوقی خود بايد اتخاذ بنمايد تعيين کند
 
عالوه بر اين دستورالعمل دارم اشعار نمايم که دولت دوستدار رويه مذکوره  - ٣

توانند خود  در جمله سوم مراسله جناب اشرف را دائر باين که دولت ايران نمی
پذيرند بالعکس محترما  شود بدانند نمی راتی که بشرکت وارد میرا مسئول خسا

سازم که دولت اعليحضرت پادشاه  خاطر جناب اشرف را مؤکدا مستحضر می
انگلستان دولت ايران را مستقيما مسئول خساراتی که نسبت بمنافع بکمپانی وارد 

ايران  آيد و همچنين مداخله که در امور موسسات يا عمليات تجارتی آنها در
بشود و يا قصور در دادن حمايت کافی بکمپانی می دانند و در صورت حدوث 
هر گونه خسارت دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان خود را محق خواهند 
دانست که هر گونه اقداماتی را که وضعيت برای حفظ کمپانی ايجاب نمايد بعمل 

 .آورند
 

آذر  ٢٠نمايم بعد بنده در  جديد میموقع را مغتنم شمرده حترامات فائقه خود را ت
ام که عينا برای اطالع آقايان  از طرف دولت جوابی باين مراسله داده) يکشنبه(

 .کنم محترم قرائت می
 

 آقای وزير مختار
 

که در  ۶٠۴بتمره ) دسامبر ٨(آذر  ١٧در جواب مراسله آن جناب مورخه 
ترما زحمت افزا آذر مرقوم رفته است مح ١٢جواب مراسه دوستدار مورخه 

 شود می
شود باين که اوليای دولت ايران دليلی که  جمله اول مراسله شريفه منتهی می - ١

اند و بنابراين  مجوز اقدام ايشان برای الغای امتياز نامه دارسی باشد نياورده
دولت پادشاهی انگلستان بايد تقاضای خود را در استرداد الغای مزبور تکرار 

 .نمايد
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دهم که دولت ايران داليل عدم رضايت خود  له مزبور زحمت میدر جواب جم
کرد که تکرار  را از رفتار کمپانی نفط مکرر خاطر نشان نموده و تصور نمی

مکرر محل احتياج باشد و دولت ايران در صورتيکه موفق نشود باکمپانی 
قرارداد رضايت بخش جديدی منعقد نمايد و برای اثبات حقانيت خود در فسخ 

تيازنامه دارسی محتاج بمراجعه بمحکمه شود دالئی خود را مشروحا بيان ام
 خواهد نمود و جای تاسف است که بی ميلی اولياء دولت شاهنشاهی بوارد شدن

و اين فقره موجب شد (اند  بمباحثه و مناقشه نظر بحسن نيتی که در اين کار داشته
لت در الغای امتيازنامه که دوستدار در مراسله خود بشرح و بسط علل اقدام دو

در نظر اوليا دولت انگلستان چنين جلوه گر شده است که ) دارسی نپرداختم
دولت ايران مجوزی بر صحت اقدام خود ندارند حاليه نيز ربای اين که دولت 
پادشاهی انگلستان تصور نکند دولت شاهنشاهی ايران استنکاف از ذکر دالئل 

 .پردازد اجمالی از آن می الغای امتياز دارد دوستدار بذکر
 

عواله بر اين که امتيازنامه دارسی فی حد ذاته موافق مصالح مملکت ايران 
ترتيب داده نشده و حقوق حقه مملکت در موقع اعطای آن پايمال گرديده اين 
امتيازنامه در زمانی تحصيل شده است که بدبختانه در مواقع اعطای اينگونه 

لحت مملکت نمی شده و گيرندگان امتيازات از امتيازات مالحظه صرفه و مص
نمودند بعالوه در تحصيل  بی اطالعی مصادر امور آن زمان سوء استفاده می

بطوريکه . شد امتيازات در آن زمان همه نوع وسائل تهديد و تضييق اعمال می
در نتيجه تهديدات و تضييقات مزبوره اعطا کننده امتياز آزادی نداشت که از 

 .گونه امتيازات خودداری نمايددادن اين 
 

خود آن جناب و دولت پادشاهی انگليس تصديق خواهند نمود که دنيای امروزه 
اعتباری برای قراردادها و امتيازاتی که باين نحو تحميل شده باشد قائل نشده و 

 .آنها را الزام آور نمی شمارد
ايران بر همان قطع نظر از معايب فوق رفتار و عمليات کمپانی نقط به دولت 
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امتياز نامه غير فرضيه نيز منطبق نبوده و کمپانی همواره از رعايت حقوق 
دولت ايران بر طبق همان امتيازنامه بدو غير معتبر هم قصود کرده و موجبات 
تضييق حقوق دولت ايران را فراهم نموده است مثال مطابق امتيازنامه دارسی 

 ١۶مپيانهای فرعی بدون استثنا صدی کمپانی بايستی از تمام عوايد خود و ک
بدولت ايران تاديه نمايد نتيجه منطقی اين تعهد کمپانی اين است که دولت ايران 
بايد حق نظارت در مصارفی که قبل از رسيدن بعايدات خالص از عوائد کمپانی 

شود و همچنين حق اعمال نظر دل زوم و عدم لزوم مخارج مزبوره  کسر می
عوايد مملکت ايران همواره در معرض خطر و کسر و نقصان داشته باشد واال 

گرديد متاسفانه کمپانی نفت که در اسراف و تبذير مشهود بوده است  واقع می
هيچوقت راضی نشده است که دولت ايران حق نظارت در مصارف کمپانی را 
قبل از تاديه حق االمتياز داشته باشد حاجت بذکر نيست که اغلب مخارج 

آيد تاثير کامل در حق االمتياز داشته و  که از طرف کمپانی بعمل میبيموردی 
 .داد عوايد مزبور را بعد مضحکی تقليل می

بعالوه کمپانی هيچوقت تا بحال حسابهای جزء و اسناد مثبته مخارج خود و تمام 
های فرعی خود را بدولت ايران يا نماينده او ارائه نداده است تا دولت  کمپانی

رسد همچنين کمپانی تا بحال  ينان حاصل کند که بعوايد حقيقی خود میايران اطم
برخالف نص امتياز نامه از دادن سهم دولت ايران از عوايد تمام کمپانيهای 

های  فرعی خود استنکاف نموده و حتی برای بعضی از کمپانيهای مزبور کمک
و باين طريق مالی مهمی را از عوائد خود قائل شده و بخرج منظور نموده است 

نيز از عوائد دولت ايران بططرز موثری کاسته است و بالنتيجه کمپانی مخالفت 
خود را با مقررات امتياز نامه ثابت و بر دولت ايران خسارت مهم وارد نموده 

 .است
 

اگر دوستدار بخواهم موارد عديده عدم صميميت کمپانی را در معامالت با دولت 
خواهد شد و اگر آن جناب باسناد و راپرت هائی  ايران ذکر نمايم خيلی مفصل

که از طرف متخصصين مختلف انگليسی طبع شده است مراجعه بفرمائيد ذهن 
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آن جناب درباب رفتار کمپانی در موارد مختلفه که لطمه بمنافع ايران وارد می 
نموده است روشن خواهد شد يکی از شواهد عدم مراعات امتيازنامه دارسی از 

نی نفت جنوب اين است که با وجود اينکه در مدت جنگ بنی المللی طرف کمپا
قيمت نفط و مواد نفطی و احتياج بآن دائما در تزايد بود و فقط ايران در بحريه 

شد و بالنتيجه فروش نفط ايران بقيمت دنيائی  موتلفين عامل موثری شمرده می
 فقط مستلزم منافع هنگفتی برای کمپانی بود معذلک

 
برخالف نص امتياز نامه از تاديه حق دولت ايران خودداری نموده و  کمپانی

عمال امتيازنامه مزبور را بی اعتبار ساخت و اگرچه دولت ايران مکرر 
درصدد استيفای حق خود و تصفيه محاسبات گذشته برآورد متاسفانه اقدامات 

 .دولت منجر به نتيجه که مورد تصديق دولت ايران باشد نگرديد
 

ن البته بر آن جناب مخفی نيست که مطابق امتيازنامه دارسی کمپانی همچني
باستثنای موارد معينه معافيت گمرکی دارای هيچگونه معافيتی از مالياتهای 

باشد و با وجود  مملکتی نبوده و در همان حال محکوم قوانين داخلی ايران می
ه و با اين که ماليات برعايدات در ايران برقرار گرديد ١٣٠٩اينکه از سنه 

باشد معذلک تا بحال از  کمپانی مکلف به اطاعت از قوانين مملکت ايران می
تاديه ماليات خودداری نموده و بی اعتنائی خود را نسبت بقوانين مملکت ظاهر 

 .ساخته است
يقينا آن جناب محتاج نخواهند بود که دوستدار توسعه و بسط امروزه کمپانی را 

ن را تشريح نمايم اين نکته مسلم است که تمام دارائی تذکر بدهم و دارائی آ
مزبور از منابع ثروتی ايران تاسيس شده است با وجود اين اگر عاديدات دولت 
ايران را از بابت نفط با عوائد خود کمپانی مقايسه نمائيم معين خواهد گرديد تا 

و چه اندازه مملکت ايران از اين معامله مغبون گرديده است و بچه نح
غيرعادالنه عوائد مملکت شاهنشاهی در معرض تفريط واقع شده و چگونه با 
ثروت حاصله در ايران کمپانی نفط فعال در نقاط ديگر عالم مشغول کار شده و 
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 .نمايد از اينجهت نيز آتيه نفط ايران را تهديد می
حقا  کند و ملت ايران با وجود اينکه کمپانی از منابع نفت ايران استفاده کلی می

متوقع بود که نفطی را که برای حوائج صنعتی و حمل و نقل الزم دارد بقيمت 
مناسبی تحصيل نمايد معهذا نفط و مواد مستخرجه از آن در اين مملکت و حتی 

رسد که از قيمت  در نقاط محل استخراج از طرف کمپانی بقيمتهائی بفروش می
ی ايران دچار عسرت ساير ممالک گزاف تر است و باينواسطه حوائج صنعت

 .باشد می
 

اگر بخواهيم نمونه ديگری از بی اعتنائی کمپانی نفت نسبت بمنافع ايران ذکر 
بکنيم اين است که با وجود اين که مطابق امتيازنامه دارسی کمپانی حق 
استخراج نفت را در تمام ايران باستثنای پنج ايالت دارا بود و موجود بودن نفط 

حل شبهه نيست و خود داشتن حق مزبور کمپانی را ملزم هم در تمام ايران م
نمود معذلک کمپانی در عوض اينکه تمام فعاليت خود را در  باستفاده از آن می

ايران تمرکز داده و بواسطه تکثير بهره برداری خود بدولت ايران نيز منافع 
و بيشتری عايد دارد از يک طرف بهره برداری خود را در ايران محدود کرده 

 .افزايد از طرف ديگر در خارج از ايران همواره بر دائره عمليات خود می
 

با تمام تخلفات مذکوره فوق معذلک دولت ايران مکرر در صدد برآمد که روابط 
خود را با کمپانی در روی اساس محکم و برازنده گذارده و بتمام اين اختالفات 

ان به نتيجه عمل منجر نگرديد خاتمه دهد ولی متاسفانه تمام مجاهدات دولت اير
حتی در تابستان گذشته دولت ايران ابراز ميل نمود که کمپانی نماينده خود را 
بطهران بفرستد تا اينکه در اينجا قرار قاطعی داده شود ولی کمپانی بعذر بحران 

 .عمومی از فرستادن نماينده اختياردار خود استنکاف ورزيد
 

انی با دولت ايران نموده که از يک طرف از اداء پس با اين نوع رفتاری که کمپ
حقوق دولت سرپيچی کرده و از طرف ديگر برای اصالح اساس امتياز نامه 
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حسن نيتی بروز نداده است اوليای دولت پادشاهی انگلستان چگونه اقدام دولت 
ايران را بی مجوز شمرده و خود را در وارد نمودن تضييقات بدولت ايران 

 .دذيحق می دان
 
نظر بمراتب فوق چنانکه دوستدار در مراسله سابق خود اشاره کرده بودم  - ٢

دولت ايران خود را در القای امتيازنامه دارسی ذيحق دانسته و موردی برای 
نمايد که دولت  بيند اين نکته را نيز دوستدار خاطرنشان می استرداد الغای آن نمی

خود را محترم شمرده و دائما ساعی  شاهنشاهی ايران همواره تعهدات بين المللی
 بوده است که

 
عمليات خود را مبنی بر حقانيت عدالت نمايد ولی در همان حال بهيچوجه 

تواند مشاهده کند که حقوق مسلمه دولت ايران مورد احترام و مراعات واقع  نمی
نشده و منافع مملکت در معرض تفريط واقع گردد و چون اميدوار است در 

باشد لهذا  در دنيا گوش شنوا برای حرف حساب و حق موجود میعصر حاضر 
شود  از عرضه داشتن مشکالت خود و تجاوزاتی که به حقوق مملکت ايران می

بمحاکم بين المللی ذی صالحيت استنکافی نداشته و هميشه حاضر بوده است در 
نامه اساس ٣۶اين مورد هم که آن جناب بنام دولت متبوعه خود و باعتبار ماده 

ديوان دائمی داوری مراجعه به محکمه مزبور را خاطر نشان می فرمائيد وظيفه 
خود می دانم که توجه آن جناب را باين نکته جلب کنم که اگر مقررات ماده 
مزبور رسيدگی باين گونه امور رادر ضمن صالحيت ديوان داوری مشخص 

کرد ولی  بور تامل نمیکرده بود البته دولت ايران از قبول مراجعه به محکمه مز
رسد که در اختالفی که بين دولت ايران و کمپانی حاصل شده  چنين به نظر می

 ٣۶است محکمه دائمی داوری صالحيت رسيدگی را نداشته باشد زيرا که ماده 
بايد بديوان  Clause facultativeاساسنامه مزبور در مواردی که باعتبار 

بنحوی تشخيص داده است که تطبيق  مزبور مراجعه شود صالحيت محکمه را
 .کند بر اين مورد نمی
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در جمله سوم مراسله شريفه آن جناب تکرار می فرمائيد که دولت ايران را  - ٣
 .مسول خسارات وارده بکمپانی می دانيم

 
شوند که در صورتيکه از يک طرف هيچ نوع  اوليای دولت ايران ملتفت نمی

از طرف ديگر هيچ نوع مزاحمت و مداخله شرکتی در عمليات کمپانی ندارند و 
کنند چگونه مسئوليتی بر دولت ايران وارد  در کارهای کمپانی نکرده و نمی

 .خواهد بود
 

شود که اگر  پس بمالحظات فوق است که دوستدار نيز مکررا زحمت افزا می
 .باشد خسارتی به کمپانی وارد ايد مسول آن خود کمپانی می

 
سالت آن جناب همواره بلزوم انعقاد قرارداد دوستانه با اما اين که در مرا - ۴

خواهم جلب توجه آن جناب را با اين نکته بنمايم  شود اجازه می کمپانی اشاره می
که دولت ايران هيچوقت استنکاف از انعقاد قرارداد جديدی که منافع طرفين را 

خود را عمال منصفانه تامين نمايد نداشته و حاليه نيز ندارد و اين حسن نيت 
ثابت نموده است و علت اينکه دولت ايران بعد از الغای امتيازنامه دارسی در 
صدد مداخله در موسسات کمپانی برنيامده و بتصور رسيدن به نتيجه مطلوبه 
فعال نيز در اين تصميم خود باقی است اين است که دولت ايران اميدوار بوده 

و مشاجرات حقوقی کمپانی بدون های اصولی  است که در عوض دخول در بحث
فوت وقت نماينده مختار خود را بطهران اعزام خواهد نمود که تا بال تاخير 
داخل مذاکره با دولت ايران شده و قراری که منافع حقه ايران را تامين نمايد 
منعقد سازد ولی متاسفانه دولت پادشاهی انگلستان گويا در عمل مايل نيست که 

پانی توافق نظری حاصل نمايند زيرا که تهديد و تحويفی که دولت ايران با کم
آيد و تقاضاهای غيرقابل  نسبت بدولت ايران از طرف دولت انگلستان بعمل می

شود که دولت ايران و کمپانی بتوانند قدمی  شود عمال مانع از آن می قبولی که می
ذاکرات دولت برای رسيدن بتوافق نظر بردارند و با وجود اينکه تا بحال در م
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ايران و کمپانی سفارت انگليس مداخله نداشته است حاليه سفارت حائل بيت 
طرفين گرديده و رويه را اتخاذ نموده است که بالنتيجه هر نوع اميدواری در 

شود و تاسف اوليای امور  موفقيت بانعقاد قرارداد جديدی با کمپانی سلب می
يقينا از غبن و تضررات دولت ايران  ايران اين است که دولت انگلستان با آنکه

بی خبر نيستند بجای اينکه کمپانی را نصيحت و تشويق کنند که از حسن نيت 
دولت ايران استفاده کرده در اصالح وضعيت خود عجلهنمايد برعکس بواسطه 

نمايند اوليای دولت ايران  تضييق بر دولت ايران کمپانی را تشويق بمقاومت می
 گلستان را با روح حق گذاری و مسالمت خواهیاين رويه دولت ان

 
که بايد در ميان دول دوست و اعضای جامعه ملل حکمفرما باشد منافی دانسته 
خود را ذيحق می داند که تهديدات و تضييقاتی را که متوجه دولت ايران شده 

 .است باطالع شورای جامعه ملل برساند
 

می شمارد جريان امر تاکنون از اين موقع را برای تجديد احترامات فائقه مغتنم 
قرار بوده است خاطر محترم آقايان بخوبی مسبوق است و از همين مراسالتی 

شود که الغاء امتيازنامه دارسی از طرف دولت ايران  هم که قرائت شد ظاهر می
بچه جهت واقع شد بطور خالصه دو علت داشت يکی اينکه اساسا از امتيازنامه 

-نمايندگان(يم بواسطه اينکه با منافع حقه ما توافق نداشت دارسی ناراضی بود
کرد  ديگر اينکه کمپانی نفت از مواد همان امتيازنامه هم تخلف می) صحيح است

شد باالخره دولت ايران بر  و برای دولت ضرر اندر ضرر می) صحيح است(
اصالح شناسد موفق ب اين عقيده شد که مادام که امتيازنامه دارسی را معتبر می

شود اين بود که اقدام بالغاء آن کرد ولی مقصودی نداشت جز  اين وضعيت نمی
اينکه روابط خود را با کمپانی انگليس و ايران بر روی اساس صحيحی که 
منافع طرفين را منصفانه تامين نمايد بگذارد و بهمين مالحظه در مراسله که 

الغاء امتيازنامه دارسی نوشته آقای وزير ماليه بنماينده کمپانی مزبور مشعر بر 
خاطرنشان کرده که دولت حاضر است با کمپانی داخل مذاکره برای عقد امتياز 
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نامه جديدی بشود و اميدواری داشتيم که باالخره کمپانی برای استرضای خاطر 
دولت و ملت ايران حاضر شود متاسفانه اين انتظار ما هنوز بوقوع نرسيده و 

و مراسالت متبادله که برای اقايان قرائت کردم مانع شده مداخله دولت انگليس 
است از اينکه دولت ايران بتواند با کمپانی داخل مذاکره شده قرار رضايت 

شود که مايه مزيد تاسف است و آن  بخشی در کار بدهد يک امر هم مشاهده می
ه القاء شبهاتی است که در جرائد انگليس و ساير ممالک خارجه در افکار عام

دهند بعضی  شده عمل دولت ايران و قول و فعل او را برخالف حقيقت جلوه می
خواهند اين عمل را در تحت تاثيرات ديگر قلمداد کنند جماعتی دولت ايران  می

را دارای افکار ضدخارجی و الغاء امتياز نامه دارسی را ناشی از آن افکار 
نفت در آنجا هست و  خوانند بعضی ديگر از اغتشاش اماکنی که موسسات می

کنند و باين واسطه افکار را مشوب يا پريشان  مزاحمت نسبت بانها صحبت می
سازند و حال آنکه همه کس می داند که در اين دوره و اين ايام در کليه  می

مملکت ايران خاصه در نواحی که موسسات نفت آنجا هست آسايش و امنيت 
نسبت بخارجيان هم کسی ) ح استصحي -عموم نمايندگان(کامال برقرار است 

ضديت و مزاحمتی ندارد دولت ايران هم مداخله و تعرضی نسبت به موسسات 
سازد  نفت ننموده و کما فی السابق موسسات مزبور را مشمول حمايت خود می

بلکه احتياطا بر مراقبت و مواظبت خود افزوده و يقين است که خسارتی در 
آن وارد نخواهد آمد مگر اينکه کسی صرفه داخله ايران بکمپانی و موسسات 

خود را در اين بداند که عمدا بکمپانی خسارت وارد آيد باالخره مقصود واحد 
گويد اين نفت و  باشد دولت ايران می دولت ايران حفظ حقوقی و منافع خود می

عموم (آيد ملک و مال ملت ايران است  مواد مشتقه آن که در ايران بدست می
و بايد باين ملت بهره که متناسب با استحقاق و حق ) صحيح استنمايندگان 

آنچه تاکنون باو می رسيده قدر قابلی نيست ) صحيح است(مالکيت اوست برسد 
و قبول آن اسباب بدنامی است و اگر روزی بوده است که ايرانيها با اوليای آنها 

ميزی کرده و غافل يا فاسد بوده و اين منبع ملی را موضوع يک معامله غين آ
اند دليل  در حدود همان معامله هم اسباب تامين حقوق مملکت را فراهم نکرده
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شود که امروز که چشمها باز شده همان طريقه و رويه دوام داشته باشد البته  نمی
اند بايد  کسانيکه سرمايه مالی و فنی خود را برای اين منبع ثروت بکار برده

بکنند اما ملتی که اين ثروت متعلق باوست انصاف استفاده عادالنه خود را از آن 
اين است حرف ) صحيح است - صحيح است(نيست که محروم و مغبون بماند 
ايم و باز خواهيم گفت تا وقتی که حق بحق دار  حسابی ما که مکرر گفته و نوشته

اين گذشته دولت ايران نه نسبت بدولت از) صحيح است - صحيح است(برسد 
تی دارد نه نسبت بکمپانی عداوتی و نه با هيچ يک از خارجيان انگليس سوءني

و ) صحيح است -صحيح است(خواهد و بس  ضديت و مخالفی حق خود را می
) صحيح است(کشد  بهر وجه و طريق هم باشد دست از استيفای خود نمی

ها کامال روشن و شبهاتی هم که در اذهان وارد  اميدوارم از اين بيانات مطلب
 ).احسنت - احسنت(تفع شود شده مر

 
 آقای مويداحمدی - رئيس

 
خواهم مبين احساسات اهالی ايران و مجلس شورای  بنده اوال می -مويداحمدی

ملی ايران باشم و حقيقه از اقدامات هيئت دولت تشکر کنم و همينطور که 
مالحظه می فرمائيد عالوه بر تلگرافاتی که از عموم اياالت و واليات بلکه 

کنند  رسد و از اين اقدام دولت تشکر می و قصبات و دهات تمرکز می بلوکات
کاغذهای زيادی هم هست که با پست از کليه واليات بهريک از آقايان وکالء 

ايد که چه بجهت و سروری در عامه  رسيده است البته اينها را مالحظه فرموده
اين انقالبات اين چند مردم از اين اقدام دولت پيدا شده است که واقعا بنده که در 

ام اوراق مطبوعه که از کرمان با  ام کمتر نظير اين اقدام را ديده سال داخل بوده
اين پست برای بنده فرستاده بودند حاکی بود که در همين جمعه گذشته تقريبا سی 

اند و  هزار نفر جمعيت در ميدان ارک کرمان مشغول بروز احساسات بوده
. اند لگرافخانه آمده و به هيئت دولت تشکر عرض کردهبهمان هيئت اجتماع به ت

ليکن در موضوعاتيکه بنده در نظر داشتم عرايضی کنم اگرچه جواب آقای 
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های حقوقی بوده  وزير امور خارجه بدولت انگلستان کافی و دارای يک جنبه
است ليکن بنده هم الزم دانستم بعضی عرايضی عرض کنم؛ و حقيقه با کمال 

شد که وقتی  طلب را الزم دانستم عرض کنم که هيچ تصور نمیتاسف اين م
نويسد و با يک  دولت ايران يعنی وزارت ماليه مراسله بکمپانی نفط جنوب می

شود دولت انگلستان  کمپانی که امتيازی داشته است طرف مکاتبه و مذاکره می
لستان دخالتی در اين موضوع بکند واقعا اسباب تاثر و تاسف است که دولت انگ

که دولت ايران با ايشان طرفيتی نداشت خودشان را در اين موضوع وارد کنند 
و اين مکاتباتی که آقای وزير امور خارجه قرائت فرمودند از طرف دولت 
بريتانيا نوشته شودو جواب بدولت انگليس بدهند در حاليکه ما با يک کمپانی 

ده اينجا االن متذکر شدم در طرف بوديم و با دولت انگليس طرفيتی نداشتيم و بن
اين جمله که مخصوصا در مراسله سفارت انگليس بود بآقای وزير امور خارجه 

کنيم اگرچه آقای وزير امور  که ما قضيه را بديوان داوری الهه رجوع می
اساسنامه ديوان داوری الهه ) ٣۶(خارجه در جواب خودشان متذکر بماده 

ا بين الملل يک اختالفاتی باشد بديوان داوری اند که هر گاه بين دو دولت ي شده
رود نه اختالف بين يک دولت و يک کمپانی و دليل بر اين عرض بنده  الهه می

» بکمپانی«اگر خسارتی : همان جمله اخير مراسله خودشان است که می نوبيند
وارد آمد مالحظه می فرمائيد پس کمپانی طرف ما است و از اين جهت بديوان 

هه مربوط نيست و صالحيت ديوان داوری مربوط است باختالف بين داوری ال
ليکن حاال حقيقه ) صحيح است(دو دولت و اين از موضوع ما خارج است 

خواهم عرض کنم که اين اقدام اوليای دولت فخيمه انگليس عموم ملت ايران  می
را از خودش رنجيده خاطر ساخت در حالتيکه ما با يک کمپانی طرف بوديم و 
هيچ مربوط بدولت انگليس نبود و هيچ نظر سوئی نسبت بدولت انگليس نه دولت 

اند و  ليکن عجالتا ايشان خودشان را طرف کرده. ايران و نه مجلس و ملت داشت
خواهيم و فقط حق مشروع قانونی  ما چون غير از حقوق خودمان چيزی نمی

ما حرف حق خواهد با ما طرف بشود  خواهيم و هر کس می خودمان را می
زنيم و البته نه نظر سوئی با کمپانی داريم نه نظر سوئی با دولت  خودمان را می
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اگرچه در مراسله . خواهيم بکنيم انگليس داريم و فقط احقاق حق خودمان را می
وزارت امور خارجه اشاره باين مطلب شده است ليکن بنده الزم دانستم و همچو 

تر باين موضوع عرايضی بکنم بد نباشد تصور کردم که اگر يک قدری مشروح 
برطبق قواعد عمومی و اصول حقوقی و قضائی کل دنيا در کليه ) صحيح است(

معامالت و در کليه قراردادها و در کليه تعهدات يک ارکانی وجود دارد که همه 
اند و هر يک از اين ارکان در هر معامله و قراردادی  ممالک آنها را پذيرفته

آن قرارداد و آن معامله باطل و ملغی است و هيچ محکمه وقتيکه متزلزل بشود 
تواند حکم بصحت آن معامله بدهد مثال يکی  يکی از اين ارکان متزلزل بشود نمی

از ارکان اساسی هر معامله و تعهدی آزادی طرفين متعاملين است و هر گاه 
امله باطل يکی از طرفين متعامليت در آن معامله خودشان مجبور باشند آن مع

های  خواهم داخل در اين موضوع بشوم که در دوره است و بنده البته اينجا نمی
سابق اين قبيل امتيازات با اين قبيل قراردادها روی چه فشارها و چه تضييقاتی 
از طرف همه دول نسبت به دولت ايران تحميل شده است و اگر بتاريخ رجوع 

قمری تا بروز دولت پهلوی در اين  ١٣١۵فرمائيد بهمين تاريخ اخير يعنی از 
بسته شده ) که همه بحمدهللا الغاء شد(چند سال چه معاهدات و چه قراردادهائی 

ها و چه  بود هر يک از آنها يک تاريخی دارد که آنها در تحت چه مضيقه
گرفتند پس همينطور که در  فشارهائی اين نوشتجات را از دولت ايران می

خارجه اشاره شده است که اين قراردادها بچه شکل  مراسله آقای وزير امور
خواهم در اين موضوع توضيح بدهم که  شد ديگر بنده بيش از اين نمی گرفته می

گذاشتند  از نزاکت خارج شود که در تحت چه مضيقه هائی اين قراردادها را می
و اوليای دولت آنوقت هم با آن ضعفی که مخصوصا در اواخر سلطنت 

کردند و اين جور فرامين را  اه پيدا شده بود اين جور کارها را میمظفرالدين ش
گرفتند و چون حقيقه دولت ايران در اين معامله آزاد نبوده و مجبور بوده  می

 .توان اين قرارداد را صحيح دانست است از اين جهه نمی
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يکی ديگر اينکه اين هم يک قاعده ايست در علم حقوق که متعاملين بايد عالم 
موضوع معامله باشند اگر جاهل در موضوع معامله باشد آن معامله باطل است ب

کنم که همان متن قرارداد دارسی را اگر کسی بدقت مطالعه  و بنده عرض می
اند و چه امضاء  اند که چه داده بکند می داند که اوليای وقت ابدا ملتفت نشده

ر يک روسيه در ها مجهول بوده است و مخصوصا د اند بکلی بر آن کرده
وزارت ماليه ديدم که در همان وقتی که اين قرارداد بنا بود بسته شود وزير 

نويسد بوزارت امور خارجه و بصدراعظم وقت که اينجا دو  ماليه کاغذی می
دهد اين دو هزار  هزار تومان ماليات جزو جمعی دارد حاال که اين امتياز را می

ين بود که در قرارداد يک فصلی گذاشتند ا. رود تکليف چيست تومان از بين می
دانستند  که اين دو هزار تومان ماليات جزو جمعی را کمپانی بدهد و اصال نمی

که موضوع چيست و چون جهل بموضوع داشته اندبديهی است که هر معامله 
دليل سوم بنده بر . که متعاملين آن جاهل بموضوع باشند آن معامله باطل است

خواهم بجزء ضرح  صدور اين قبيل فرامين است و بنده نمیاين موضوع اصال 
بدهم که در آن تاريخ چه جور فرامينی صادر شده فقط برای نمونه اشاره بدوسه 

صادر شده يکی فرمان قصر قجر بود که لغو شد  ١٣١٨کنم که در  فقره می
خواهيم توضيح بدهم اين موضوع  حاال نمی) فمران قصر فجر چه بود؟ - دشتی(

يکی ديگر فرامينی بود از مظفرالدين صادر شد ) صحيح است(خوب نيست را 
که تمام بنادر و سرحدات را انتقال داده بود بيک اشخاصی که اداره گمرک 

نويسد بوزارت ماليه وقت که آقا اگر بنادر را فروختيد ديگر  آنوقت مراسله می
خره مرحوم باال. گمرکی الزم نيست چون آنوقت گمرک سرحدی دائر شده بود

عين الدوله ملفوف فرمانی از ايشان صادر کرد که آن ملفوف فرمان االن در 
وزارت ماليه موجود است که خطاب کرده است به عين الدوله که کليه اين 

شخص بلژيکی آمده بوده است  ١٣١٩يکی ديگر در . فرامين را ملغی کنيد
کرد و هم پس  ضبط میبطهران و جعبه فنگرافی آورده بوده است که صدا را هم 

داد باالخره معلوم است يک شب در دربار اين فنگراف را برده است و  می
صحبت هائی که کرده بودند بعد پس داد و البته در آنوقت اين يک چيز تعجب 
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آوری بوده است و روی همين قضيه بوده است که فرمانی صادر شد و فرمان 
نمره از آن در وزارت ماليه را هم آن بلژيکی گراور کرد که االن شخصت 

موجود است که در اولش اين است که چون نظر کيميا اثر بر اسايش عباد و 
آرامش بالد و آبادی مملکت و فالن است ما رياست داراالسوات دولتی را داديم 
باين بلژيکی و امتياز اين موضوع را هم داديم بايشان که در کل شهرهای ايران 

ها وارد کنند و بفروشند حاال نمی دانم بچه نظر آن  از اين ايشان شعبه باز کنند و
بلژيکی فرمان را داده بود گراور کرده بودند و آنهم که عرض کردم که شصت 

ها يک سوء  گراور آن در وزارت ماليه موجود است علتش اين بود که بعضی
ما بقيش استفاده هائی از آن کرده بودند و آن عبارات پائينش را پرانده بودند و 

را گرفته بودند و انتقاالتی از امالک دولتی نوشته بودند و االن در وزارت ماليه 
اين فرامين موجود است که بصحه و مهر ايشان است و آن سه چهار سطر باال 

اند غرض اين است که در آن دوره  اند باقيش را هم محو کرده را هم باقی گذاشته
چيزها غالبا صادر می شده لکن امروز که  اينطور فرامين تقريبا روی اين جور

دولت ايران تمام معاهداتی که با دول سابق داشته با همه دول متحابه داشته در 
اند فقط همين اين يکی مانده بود و البته  همه تجديدنظر کرده و همه را تغيير داده

ل نبايد کمپانی نفت جنوب متوقع باشد که ملت ايران و دولت ايران سالهای سا
اند حاال هم  اند و اين امتياز را گرفته بنشينند و همان عملياتی که در آن دوره کرده

عرض کنم بيايند و يابند بآن فرمان باشند و اطاعت کنند يکی ديگر عرض کنم 
خدمت شما که اين معامله غرری بوده است و در کليه معامالت هم حقيقه اين 

غرر در آن باشد و اگر رجوع  موضوع يکی از ادله مبطله معامله است که
آيا . شود بفرمائيد بمتن معاهده عرض کنم آنجا غرر دولت خوب فهميده می

شود کرد که تمام معادن فقط تحت االرضی يک مملکت وسيعی مثل  تصور می
ايران که پر است از نفط باستثناء پنج ايالت بيک کمپانی داده شود و اصال حق 

د که يک کنترل صحيحی در جمع و خرج و تفتيش و نظر برای دولت نگذار
اند و اين  استخراج و محل فروش داشته باشد؟ و واقعا در اين معامله گول زده

اند همين صدی شانزده را از روی چه حسابی بدولت  معامله را غرری کرده
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اند که چقدر استخراج  اند برای اينکه هيچ اطالعات کافی نداشته ايران می داده
رود  شود در کدام بازار بفروش می شود چقدر حمل می تصفيه میشود چقدر  می

. شود شود يا تقسيم استثناء می مخارجش چقدر است مخارج صحيح استثناء می
ماند که صدی شانزدهش حق ما است؟ ابدا اينها نيست تمام را  چه باقی می
اگذار اند باستثنای پنج ايالت تمام معادن تحت االرضی ايران را و واگذار کرده

اند بکمپانی دارسی بدون هيچ قيد و شرط بدون هيچ نظارتی صدی شانزده  کرده
خواهد بدهد و اين دليل مقتضی بر غرر دولت و گول زدن  را هم هر چه دلش می

دولت است و اين معامله غرری است و معامله غرری مطابق کليه اصول دنيا 
ايران در اين امتياز  غلط است و باطل يکی ديگر حقيقه عبثی است که دولت

آورد  دارد ئحاال از همه اين مراتب گذشته اينهم يک دليلی است که خيار فسخ می
خواستم  موضوع ديگر که می. که دولت ايران حق داشت اين امتياز را فسخ کند

عرض کنم وفای بشرط و وفای بتعهد و تعلل در اداء حق است که آنهم موجب 
کنم با يک شروطی  بنده با شما معامله می .خبار فسخ است در همه قوانين

کنم وقتی که شروطش را عمل نکردم برای آن طرف  شروطش را عمل نمی
شود که آن معامله را لغو کند و ما ادله ديگر هم داريم در اين  حقی پيدا می

خصوص که امروز اقدام دولت ايران مطابق خق و حساب و قانون بوده است و 
کنم و آن محاسباتی است که  است بر عرضی که بنده میکمپانی هم همين دليل 

دارد اگر بدوسيه او در وزارت ماليه مراجعه بفرمائيد که هر سال بچه شکل 
دهند عايدات را معين  اند يعنی صورت حساب نمی صورت حساب بما می داده

دهند يک ميليون و سيصد و چند هزار ليره و در  بما می ١٩٣٠کنند در سال  می
کنيم مثل  آنرا هم که رسيدگی می -مهدوی(دهند سيصد هزار ليره  بما می ١٩٣١

خوب چه شده است که حقوق ما اينقدر کم شده است در حالی که ) همين است
بوده است اگر بگوئيم  ١٩٣٠بيش از  ١٩٣١يک ميليون تن استخراج نفت در 

 ١٩٣٠بيش از  ١٩٣١قيمت تنزل کرده حاصل زيادتر بوده يکميليون تن حاصل 
بوده چه شد که يک ميليون ليره حقوق ما رفت که حقيقه گويا آقای رهنما يا آقای 
دشتی در نطق سابقشان يک عبارتی فرمودند که به بنده اثر کرده و آن اين بود 
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که شايد يک نظر سياسی در اين بوده که دولت ايران دارای اشعار خارجی 
ی چه چه جهت دارد اينجور بما برای خريد بعضی اشياء الزمه نشود و اال يعن

بدهند و هيچ حقی کنترلی هم نداشته باشيم اين مسائل بدولت ايران حق داد که اين 
دهم که ما هيچ نظر سوئی بدولت  قرارداد را الغا کرده لکن بنده باز هم تذکر می

کنيم و يکی ديگر  انگليس و کمپانی نداريم فقط حقوق حق هخودمان را مطالبه می
شروطی که کمپانی نقض کرده بوده و دولت ايران حق داشت اينکار را باز از 

در حاليکه ) صحيح است(کرد  بکند اين بود که قوانين ايران را اطاعت نمی
ماليات بر عايدات از مجلس شورای ملی گذشته است کمپانی نفت جنوب ماليات 

قيودی که در  بر عايدات بما نداد و اطاعت از قوانين ايران نکرد بهمان شروط و
اينها مجبور کرد دولت ايران را که . خود آن قرار داد بود بهمان هم عمل نکرد

خواهم يک نکته ديگر عرض کنم و شاهزاده  و باز بنده می. اين اقدام را کرد
کنم سابقه داشته  کنم بهتر از همه باين موضوعی که عرض می افسر تصور می

 ١٣٢۴بته می دانند در اوايل مشروطه از باشند و آن اين است که همه آقايان ال
باينطرف که ملت ايران آن اوضاع خراب دربار را ديدند که باالخره ان اقدامات 
را کردند که دولت ايران مشروطه شد از اول مشروطه هر دسته هر حزب هر 
جمعيتی که در ايران تشکيل شد يکی از مواد مرامش و ايدالش برداشتن امتياز 

ها و  که بنده چاپيش را دارم چاپ شده در مرامنامه) صحيح است( نفط جنوب بود
کردند از همان وقت ين موضوع بود  ها اتخاذ می در دستورهائی که جمعيت

خيلی چيزها بود الغای کاپتولوسيون بود و چه بود و چه بود يکی هم الغای 
لت ايران خواستيم از دولت و بعد هم که دو امتياز دارسی بود که همه اين را می

قانون اساسی هيچ امتيازی صحيح نيست مگر  ٢۴مشروطه شد بموجب اصل 
اينکه مجلس شورای ملی ايران آن امتياز را تصويب کرده باشد و بنده اينجا 

کنم؛ مجلس شورای ملی ايران عالوه از اينکه اين امتياز  بفرياد بلند عرض می
ما الغای دولت را را هيچگاه تصويب نکرده است در دو جلسه قبل هم رس

خواستم عرض کنم  و مخصوصا يک نکته ديگر می) صحيح است(پذيرفته است 
کنم حاال يادم نيست درست گويا  که يک چيزی يادم آمد لکن باز هم اشاره می
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دوره چهارم يا پنجم بود که برحسب تعليمات کمپانی يک نفر در مجلس شورای 
بعضی اشياء را از سر حد خارج ملی يک سوالی از دولت کرد راجع به اينکه 

کنند بدون اينکه گمرکش را بدولت ايران بدهند بايد تخفيف گمرکی در مجلس  می
تصويب شود يک همچو چيزی بود و باالخره خاطرم است که باالخره آقای 
مستوفی الممالک رئيس الوزراء بودند و بنده شب خدمتشان رفتم جمعيت زيادی 

ا فکر آنجا حاضر بودند و مذاکره شد غرض اين از آزادی خواهان و اشخاص ب
است که مجلس شورای ملی راجع باينکه يک حرفی زده باشد شما نکنيد اين کار 
را اين بود که مرحوم مستوفی الممالک مخصوصا اين اقدام را نکرد و 
جلوگيری کرد هيچگاه مجلس شورای ملی ايران اين قرارداد را که همه ملت 

خواستند تصديق نکرده است و از اين جهت بنده هم عرض  می ايران الغای آن را
کنم ما در طول  کنم منتها اين نکته هم در آخر بذهن من آمد که عرض می می

که دولت ايران مشروطه شد حقيقه مشروطه ما  ١٣٢۴مدت مشروطه ايران از 
تولد شد و مطابق قوانينی  ١٣٢۴طفلی بود که متولد شد و يک طفلی بود که در 

شود با  که در دنيا داريم که سن هيجده سالگی سن بلوغ است مطابق می
تاجگذاری اعليحضرت همايونی که آنوقت وقت بلوغ مشروطه ايران بود که 
اعليحضرت همايونی تاجگذاری کردند و امروز اين ملت مشروطه بالغ را 

وات کردند که داراالص شود تطبيق کردباآن دوره که آنطورفرامين صادر می نمی
حاال هفت سال است از تاجگذاری اعليحضرت  از مذاکرات نمونه اش بايد منتها

گذرد و البته تمام قراردادهائی که با دول خارجه داشتيم درست شد و اين يکی  می
هم انشاءهللا با اقدامات دولت کامال برنفع ايران و استفاده حقوق ايران خواهد شد 

شود  می» لغو دارسی«کنم که  ض میيک کلمه بآقای افسر عر) صحيح است(
١٣١١ 

 صحيح است - افسر
 آقای عراقی - رئيس

اگرچه آقای وزير امور خارجه در مراسالتی که با سفارت انگليس رد  - عراقی
اند و آن  اند برای الغا اين امتياز بيان کرده و بدل شده کامال حقوقی را که داشته
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امتياز را کامال در مراسالت  اند الغا کنند طوريکه تصور شده که حق نداشته
اند و جای الغا هم بوده عالوه بر آن هم ادله  خوب بيان شده است که حقوقی داشته

حقوق اسالمی را هم که آقای مويد احمدی ذکر کردند از غبن و غرر و فالن و 
حقوق  -احتشام زاده(اينها که ايشان همه را بيان کردند که ما حق داشتيم 

) صحيح است(می هميشه منطبق بر حقوق عمومی است حقوق اسال) عمومی
عالوه بر همه اينها که ذکر شد بنده يک قسمت را که منتظر بودم آقای مويد 

کمپانی را دولت : کنم احمدی بيان کنند و نکردند آن قسمت را بنده عرض می
 نويسد که الغاء اين امتياز غير اقبل قبول است اما انگليش برای حفظ منافع او می

کند که امتيازی را که الغاء آن غير قابل قبول است برای  از آنطرف حساب نمی
کند که امتيازی را که ما بايد بدهيم و  حفظ منافع متصورشان اين حساب را نمی

خواهد ازش استفاده کند  منافعی که در مملکت ما هست و آنها يعنی کمپانی می
خواهيم بکنيم بگويند الغائشان غير  یبرای ما آن منافع اهميت ندارد که الغاء که م

قابل قبول است در صورتيکه اصل منافع و منبع عايدات آنها فقط آنچه که بنده 
می دانم همانطور که در مراسالت وزارت امور خارجه هم هست تمام منافع 
آنچه را که اين کمپانی تاکنون برده و کمپانيهای فرعی از اين تشکيل داده تمام 

ن نفط بوده است ولی از هيچيک از آنها منافعی بدولت ايران داده از همين معد
نشده است آنوقت برای حفظ منافع خودش مجبور است دولت ايران خصوص با 
اين صداهائی که از طرف ملت ايران برای الغاء اين امتياز بلند است البته بايد 

دولت انگليس در  کنم که اگر دولت ايران اين امتياز را الغاء کند و من خيال می
خواهيم همان طور که بوزارت  اين باب بخواهد رجوع بکنند و بگويند که ما می

اند کار را بمحکه بين الملل رجوع کنيم اوال محکمه بين  امور خارجه هم نوشته
المللمربوط است باختالفات بين دو دولت که در قضايا اختالفاتی داشته باشند و 

است و دولت نيست نيست و ثانيا در اساسنامه  هيچ مربوط بکمپانی که تاجر
آن هم که خود آقای وزير امور خارجه در نظر  ١٩جامعه بين الملل در ماده 

دارند نوشته شده عهدنامه هائی که بسته شده بمقتضای وقت تجديدنظر درسش 
شود امروز موقع غير از آن روزيت که اين امتيازنامه گرفته شده آن روز  می



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧٤                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

بهترين سالطين قاجاريه ناصر : کنم بنده يکيش را عرض می. دچه روزی بو
الدين شاه بوده است در انظار مردم در زمان ناصرالدذين شاه رويتر انگليسی 

گيرد اگر هم اين عرض بنده درست  آيد امتياز جميع معادن ايران را می می
ت نباشد، ممکن است بکتابی که لرد کرزن که يکی از رجال مهم انگليسی اس

کند از دادن اين امتياز و  نويسد و در اين جا لرد کرزن تعجب می نوشته می
اين پادشاه خوبشان بوده و . گويد هيچ در دنيا سابقه ندارد دادن همچو امتيازی می

اين شخص . نسبت به ساير سالطين قاجاريه از همه شان چيز فهم تر بوده است
به رويش انگليسی آنوقت يک همچو دهد تمام معادن ايران را  آيد امتياز می می

خواهيم وارد  البته ما نمی. آيد که زمان مظفر الدين شاه است موقعی هم بعدش می
شد و با يک همچو امتيازی  در اين بحث شويم که چه جور اين امتيازات داده می

که برای دو هزار تومان مالياتش متوجه بودند اما از چيزهای ديگر اصال متوجه 
مقيد نبودند که اصال نبايد يک همچو امتيازی را داد باين ترتيب  و ملتفت و

دهد  آنوقت يک امتيازاتی که ناصرالدين شاهشان که اينطور امتياز می
حاال بگويند اين را حق نداشتيد لغو کنيد . دهد مفظرالدين شاه هم اين جور می

 )صحيح است(البته اين معنی ندارد و اينطور نيست 
ملت هم بصدای بلند ) صحيح است(چه که هست مال ملت است امتياز نامه آن

البته دولت هم بهيچوجه حاضر نخواهد بود ) صحيح است(دولت را تصديق کرد 
 ).صحيح است(يک چنين الغائی را مسترد کند 

  )١(.تصويب شد) اکثر برخاستند( 
  

 مآخذ و توضيحات
  

 ونگذاری هشتم  مجلس شورای ملی مجموعه قوانين دوره قاناز مذاکرات  - ١
 ١١٩ :جلسه -  ١٣١١ ماه آذر ٢۴ پنجشنبه روز مجلس مذاکرات مشروح  
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   سيزدهم فصل
  

 تقنينيه نهم دوره ملی شورای مجلس 
 

  مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه دوم خرداد ماه ١٣١٢ نشست ١۶
  

 :فهرست مذاکرات
 .تصويب صورت مجلس) ١
 .٣٣ه کل مملکتی از ماده بقيه شور اليحه متمم بودج) ٢
 .شور اول اليحه امتياز استخراج نفط جنوب) ٣
 .ختم جلسه –موقع و دستور جلسه بعد ) ۴
 
 .)مجلس يک ساعت و ربع قبل از ظهر برياست آقای دادگر تشکيل گرديد(
 

صورت مجلس روز يکشنبه سی و يکم ارديبهشت ماه را آقای مؤيد احمدی 
 .قرائت نمودند) منشی(

 اتمحتوي
 

 تصويب صورت مجلس - ١    
 ٣٣بقيه شور اليحه متمم قانون بودجه کل مملکتی از ماده  - ٢    
 شور اول اليحه امتياز استخراج نفط جنوب - ٣    
 ختم جلسه –موقع و دستور جلسه بعد  - ۴    

 
 تصويب صورت مجلس -
 ]تصويب صورت مجلس -١[
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 .ت مجلس تصويب شدصور) خير(در صورت مجلس نظری نيست؟  - رئيس

 ٣٣بقيه شور اليحه متمم قانون بودجه کل مملکتی از ماده  -
 
 ] ٣٣بقيه شور اليحه متمم قانون بودجه کل مملکتی از ماده  -٢[
 

 .آقای دکتر ملک زاده پيشنهادتان را پس گرفتيد - رئيس
 

 .بلی –دکتر ملک زاده 
 

خوانيم و يک باره رأی  سه پيشنهاد از آقای بيات شده است که يکباره می - رئيس
 .گيريم می

 
قانون متمم مملکتی پيشنهادمينمايد که  ٣٣تبصره سه را بماده : پيشنهادآقای بيات

 .اضافه شود
 

تواند معلمين و کارکنان مدارس را که دارای ديپلمی که  دولت می -٣تبصره 
عالی تر از ديپلم متوسطه باشد وحداقل پنجسال متوالی بعنوان کنتراتی در 

اند از تاريخ ورود بخدمت مشمول مقررات  مدارس متوسطه وعاليه خدمت کرده
قانون استخدام کشوری دانسته رتبه آنها را با مراعات قانون استخدام کشوری و 
ترتيبی که در ابتدای قانون استخدام کشوری برای تعيين رتبه معمول بوده از 

تقاعد مدت خدمت  دارند با شرط پرداخت حقوق روی حقوقی که دريافت می
 .تعيين و تشخيص نموده جزو مستخدمين رسمی محسوب دارد

 :پيشنهادديگر آقای بيات
 

 حذف شود) حاضر خدمت(بنده پيشنهادميکنم که عبارت 
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 :پيشنهاد ديگر آقای بيات
 

 :بشرح ذيل اصالح شود٣٣کنم که آخر تبصره اول ماده  بنده پيشنهاد می
 

کنند ترفيعاتی را که مستحق شوند  يس میمادام که در مدارس متوسطه تدر
 .در باره آن آقايان معمول شود ٢حاصل نموده و بر طبق تبصره 

 
 .آقای بيات - رئيس

 
مذاکراتی در روز قبل شد  ٣٣عرض کنم در اين ماده  –مرتضی قليخان بيات 

وآقای وزير ماليه هم يک اظهاراتی فرمودند که البته آن اظهارات را بنده هم 
کنم که بواسطه بی ترتيبی که سابق بوده يکاندازه اشکاالتی فراهم  میتصديق 

کرده بود که وزارت ماليه مجبور شدند اين ماده رادر اين متمم بودجه تدوين 
کنند و آنهم البته در قسمت حق التدريس بود اين در خارج هم مذاکره شده بود که 

استخدامی بعضی اشخاصيکه مستخدمت هستند در وزارت معارف حقوق 
گيرند و درس  التدريس يک حقی می گيرند و بعد هم بعنوان حق خودشان را می

دهند درکالسها واين دو قسمت بود که وزارتماليه ناچار شد که در بودجه اين  می
کنم يک  قسمت را تعديل کند ولی بعقيده بنده اين جلوگيری دراينقسمت گمان می

ال خواهد شد البته آن قسمت صحيح قدری از برای سايرين اسباب زحمت واشک
نبود اين قسمت را تا اين اندازه فشار وارد بياورد بنظر بنده شايسته نيست بنده 
سه پيشنهاد کردم يکی راجع بقسمت حاضر خدمت است که دراين باب پريروز 
هم مذاکره شد خود آقای وزير ماليه هم فرمودند که منظورشان اين نيست که سر 

رساند وممکن است  د ولی اصل متن ماده اينقسمت را میخدمت حاضر باشن
ً    اسباب زحمت واشکال شود مالحظه بفرماييد معلم مدرسه متوسطه فرضا  شش                                                             

بندد  خواهد از او وزارت معارف و با او کنترات می ساعت يا ده ساعت کار می
اينجا وقتی که ما نوشتيم بايد سر خدمت حاضر باشد اگر هشت ساعت هم باشد 
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ر است تمام اوقات و ساعات مدرسه را درآنجا باشد واگر نبود ممکن است مجبو
برای او اسباب اشکال شود و زحمتی فراهم کنند در صورتيکه وقت اين تلف 

شود و بدون کار منتظر بودن نه برای دولت نفع دارد و نه برای اشخاص و  می
ت ومعلم هم کم است با اين ترتيبی که امروزه ما داريم که احتياج بمعلم زياد اس

البته اگر يک قدری توسعه بدهيم واينطور آنها را در مضيقه وفشار نگذاريم 
اگر چنانچه وزارت معارف احتياج دارد بآنها ممکن است در کنترات . بهتر است

يکقسمت عمده که بنظر بنده اشکال واردکرده قسمت امتحانات است . آنها ذکرکند
د که درموقع امتحانات حاضر شوند و چون ان که ازبعضی ازمعلمين خواسته

درکنترات آنها نبوده اسباب اشکال شده وبعقيده بنده اينقسمتها را ممکن است در 
شودهشت ساعت ده ساعت ممکن است  کنتراتی که نوشته می. کنراتها قيد کنند

که درضمن کنترات بنويسندکه برای امتحان هم اگر وزارت معارف امر کرد يا 
ی ديگری امرشد اقدام کنند ولی اين کلمه حاضرخدمت در اينجا برای کارها

بنظر بنده بکلی اسباب زحمت واشکال است اين قيد خدمات ديگر را هم در 
کنتراتها منظور کنند ولی در قانون نباشد و همان نظر آقای وزير ماليه و 

ار اند که هر ک شود که در کنتراتها نوشته وزارت معارف هم در اينجا حفظ می
اضافی يا کارهای ديگری به آنها رجوع شود بايد انجام دهند واگر انجام ندادند 

ً                   طبعا  کنترات آنها لغو می شود و کنتراتشانهم از آنطرف اينطور دچار مضيقه      
يک قسمت ديگر راجع . شود اين قسمت حاضر خدمت بود که عرض کردم نمی

رتبه آنها کمتر از  در صورتيکه حقوق(نويسد  به تبصره اول بود اينجا می
توانند مطابق مقررات  کنند می حقوقی باشد که از بابت حق التعليم دريافت می

های مربوطه مادام که در مدارس متوسطه  قانون استخدام کشوری و نظامنامه
در اينجا هم بعقيده بنده تعيين حد ) کنند فقط تا آنحد ترفيع حاصل نمايند تدريس می

ينکه اگر از اين حد باالتر رفت چه اشکالی دارد؟ موافق هيچ لزوم ندارد برای ا
که در صورتيکه حقوقش زيادتر ) ٢تبصره(تبصره بعدی هم که تعيين فرموديد 

شد مطابق حقوق رتبه اش بگيرد اين قسمت هم طوری باشد که مانع از ترفيع 
وترقی او ازکارنباشد و اينجا هم بنظر بنده صحيح نيست بجهت اينکه در تمام 
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توانند تا حدی ترقی کنند در  ادارات مستخدمين ما حق ترفيع دارند و می
صورتيکه ما در قانون استخدام شرط کرديم که معلومات آنها مطابق سيکل اول 

شوند اين حد کافيست ولی  متوسطه باشد يعنی برای کسانيکه وارد در ادارات می
دارا باشند باين  معلمين متوسطه بايد يک معلوماتی فوق مدرسه متوسطه را

معنی که بايد يک مراتب وديپلومهايی را که باالتر از قسمت متوسطه باشد دارا 
باشند تا بتوانند در مدارس متوسطه درس بدهند آن وقت ما اينجا جلوی 

توانند کار کنند  شود که ديگر دلگرمی ندارند و نمی ترفيعشانرا بگيريم موجب می
روند و ما هم از  ر معلمی و بساير ادارات میشوند از کا و بالنتيجه خارج می

شويم پارسال وپيرارسال ما  حيث معلم در مضيقه خواهيم افتاد ودست تنگ می
محتاج بوديم برای عراق بيک معلم خيلی زحمت کشيديم تااينکه يکنفر گير 
آورديم امروز هم از حيث معلم ما در مضيقه هستيم وبايد تا يک اندازه تشويق 

روی شوق و رغبت معلمين بکار خود خودشان بپردازند و تدريس  کرد تا از
پيشنهاد ديگر قسمت معلمين بود که بطور . اين هم يک پيشنهاد بنده بود. کنند

کنند اگر چنانکه سابقه که در مجلس معمول بوده  کنتراتی در مدارس کار می
داشتيم توجهی بفرماييد مالحظه خواهيد فرمود که در هر موقعی اگر احتياج 

برای يک اشخاص مجلس آمد رأی داد که آن اشخاص را وارد خدمت کنند برای 
اينکه آن اشخاص در آن قسمت بهتر بتوانند کار کنند چنانکه در اين مملکت 
وقتی ما محتاج شديم به قضات ديديد آمديم رأی داديم که قضاتی که لياقت دارند 

اد آن را دارند پذيرفته شوند و در هايی که استعد استعداد دارند اينها بيک رتبه
واقع جزو مستخدمين رسمی شوند بعقيده بنده يک قسمت معلمينی هستند که آنها 

اند بواسطه اينکه در  اند و ديپلمهای عالی دارند وآمده در خارج تحصيل کرده
دهند فرض  اند بطور کنترات در مدارس درس می رديف خدمت واقع نشده

اند ولی البته بدون سابقه خدمت  م هست که در مدرسه بودهبفرماييد اينها مدتی ه
نه ترقی از برای آنها هست ونه اميدواری ممکن است بعد از مدتی که ديدند 
بهمين حقوق و بهمين خدمت بايد بمانند از اينکار صرف نظر کنند و بکارهای 
ديگر بپردازند در صورتی که عرض کردم تحصيالت عالی دارند زحمت 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٠                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

اند اينها هيچ اشکالی  اند تدريس کرده ند و در اينجا هم دوره عمل کردها کشيده
ندارد از نقطه نظر اينکه بطور ثابت در خدمت بمانند دولت بيايد کسانيکه ديپلم 

تر از مدرسه متوسطه را دارا هستند و مدت پنج سال هم در مدارس خدمت  عالی
ه در سال اول قانون استخدام اند آنها را مطابق قانون استخدام همانطور ک کرده

ها معمول ومجری شد مطابق حقوقی که نه نسبت بتمام ادارات و وزارتخا
اند برای اشخاص حاال از برای همين معلمين هم  اند و رتبه معين کرده ميگرفته

همين کار را بکنند همان ترتيبی که معمول بوده خارج از حدودی هم که تا بحال 
چه نسبت بادارات و چه نسبت بسايرين معمول شود  معمول بوده و رفتار شده

تر باشد پنج سال هم خدمت  ولی دارای ديپلمی باشند که از مدرسه متوسطه عالی
گيرند برای آنها رتبه  کرده باشند آنوقت اين اشخاص را مطابق حقوقی که می

م و معين شود که بعد هم برای آنها ثابت شده باشد و بتوانند بااين رتبه به تعلي
معلميشان ادامه دهند بنده همانطورکه عرض کردم با اين فشار و سختی که از 

وقتی يک حقوق مختصری گرفتند و  حيث معلم دراين مملکت هست اينها
شوند و بکارهای ديگری  ها ماندندالبته اينها منصرف می درهمين رتبه

وزيرماليه مانيم مالحظه فرموديد آقای  پردازند وماهم درهمين مضيقه می  می
دهند البد بايد مدرسه عالی را  اينجا معلمين متوسطه که پنجم وششم را درس می

 ١٨٠تومان و  ٩٢ديده باشند که بتوانند پنجم و ششم رادرس بدهند برای اينها 
اند در صورتيکه ما برای همين کالس که مجبوريم از  تومان حقوق معين کرده

دهيم و اين  هفتصد تومان حقوق میاروپا معلم بياوريم ماهی ششصد تومان 
اند  ها بيرون آمده اشخاص هم که هستند اينجا از همان مدارس که اين اروپايی

گيرند ديپلم دارند و عملشان را هم  ماهی هفتصد تومان هشتصد تومان حقوق می
ام برای اين که اگر اشخاص نااليقی  که بنده پنج سال خدمت در اين جا قيد کرده

شود و  انستند ادامه بخدمت بدهند در ظرف چهار پنج سال معلوم میبودند و نتو
اند که اينها                                        ً            گردند ولی پنج سال هم در واقع اينها عمال  امتحان داده خارج می

توانند از عهده تدريس برآيند ديپلم عالی هم که از مدارس عاليه دارند خوب  می
تا از کار کناره گيری  در اينصورت چه علت دارد که ما اينها را تشويق نکنيم
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کنندو ما مجبور شويم برويم يک اروپائی واشخاصی را از خارج بياوريم با 
حقوق گزاف اين است که بنده اين پيشنهاد را کردم که اينها وارد خدمت شده 
باشند و هميشه مجبور باشند که خدمت کنند واميدواری داشته باشند برای آتيه که 

عد را هم بنده اينجا شرط کردم که آن چيزی را که قسمت تقا. دچار يأس نشوند
اند بپردازند اينست که اگر  بايست مطابق قانون دراين مدتی که در خدمت بوده می

آقای وزير ماليه و آقای معاون محترم وزارتمعارف توافق بفرمايند با اين نظر 
ين بنده خيلی کمک برای معلمين مدارس متوسطه ما خواهد بود واز حيث معلم

 .کنند خارجی هم ما را بی نياز می
 

بنده بعد از توضيحاتی که در جلسه گذشته داده شد  - )آقای تقی زاده(وزير ماليه 
کردم مطلب بقدری واضح است که دراين عبارت سوء تفاهم واشتباهی  خيال می
شود از اين جهت بود که تصور کردم در مدتی کم اين را آقايان تصويب     ً    اقال  نمی

ايند چون عالقه مندی خاصی دولت دارد که اليحه نفط مطرح شود ولی فرم می
اين بياناتی که آقا فرمودند برای بنده واضح شد که مطلب هيچ معلوم نشده است 
حاال اجازه بفرماييد که عرض کنم مطلب درست نقيض همين است که 

ها دلم  ای معلمفرماييد مثل سياه و سفيد اگر اين پيشنهاد را ما قبول کنيم اگر بر می
کردم اين درست حال معلمين را چندين برابر بدتر           ً        سوخت فورا  قبول می نمی
فرماييد  اندازد اينجا می کند و بطور کلی از شوق و ذوق وهمه چيز آنها را می می

التدريس را موقوف کردند آخر اليحه رامطالعه بفرماييد آنوقت  که حقوق حق
اند و از اين طرف  و حاال آنرا موقوف کرده فرماييد سنگينی بر بودجه بود می

ايم که  اند و نبايد باينها فشار آورد ما خواسته فشار به معلمين وارد آورده
ايم بر  برعکسش کنيم حالش را بهتر کنيم يک شاهی از بودجه شان کم نکرده

بودجه هم سنگينی نبود که حاال سنگين تر کرده باشيم وبر معلمين هم فشار وارد 
ايم اين را آقايان توجه بفرمايند که مطلب از چه قرار است حاال اگر  وردهنيا

نظرتان اين است که معلم را داخل استخدام کشوری بکنيم و درهر يک از 
ها سه سال باختيار دولت ولی شش سال يعنی دولت قبل از شش سال که  رتبه
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ر ظرف ده سال مجبور نيست باو رتبه بدهد نگاه داريم وحاال خيلی هستند که د
معلمی . دوازده سال در يک رتبه هستند ولی شغل معلمی يک شغل دولتی نيست

علم است و فضل است و کمال اگر کسی معلم مدرسه ابتدائی است شبها آمد پيش 
آقايان که اهل معرفت هستند غلطش را پرسيد هی خواندودرس خواند وخودش 

مدرسه عالی درس بدهد اين  را کامل کرد و يک کتابی را نوشت و توانست در
مدارجش مستحق اين است که در مدارس عاليه باشد اينکه با بيست و پنجسال هم 

تواند موفق بشود که مدرسه عاليه برود اين مثل  خدمت در ادارات دولتی نمی
گفتند مثال فالنکس شاهزاده است کس ديگر  ماند زمان قديم می مجتهدی می

تواند اگر خوب درس خوانده باشد  ا هر کس میتوانست شاهزاده بشود ام نمی
مجتهد اعلم مملکت بشود بواسطه علم و فضل و کمالش اگر منظورشان اين 

گويند مدرسه متوسطه درجه اولش  کنم آقايان اشتباه دارند می است خيال می
تواند  ايم خير آن آدم می کنيد ما اين را بآن آدم داده فالنقدر حقوق دارد خيال می

رابر اين هم بگيرد اما اين مقام بيش از اين وسعت ندارد ولی وقتی اين آدم چهارب
هيچ قيد و بندی نيست فقط علم . تواند باالتر برود فضل و کمالش بيشتر شد می

رود يک معلم ابتدائی االن داريم که  است و فضل که هر قدر بخواند باال می
تواند نه تنها  دارد و بخوبی می که رتبه سه) قبل از اينکه بفرماييد(خودم ميدانم 

تواند  در مدارس عاليه ايران درس بدهد بلکه در مدارس عاليه فرنگ هم می
بينيد با  خواهد استعفا بدهد پس می تدريس کند واز رتبه سه بجان آمده است و می

شود هر چه درجه علمی اوکامل بشود و او را باال برد اين چه  اين ترتيب نمی
م کشوری دارد اين دلسوزی نيست برای آنها اگر آنها را ربطی به استخدا

حاال فرض کنيد يک جوان خيلی اليقی را آورديد در وزارت ماليه . استخدام کنيم
برتبه سه يا رتبه يک داديم اين اگر بعد معلوم شود که خيلی خيلی اليق است و 

خيلی بطوری اليق است که در اين مملکت از او اليقتر نيست وبرای مملکت 
توانند رتبه دو هم باو بدهند تاوقتش  توانند رتبه شش باو بدهند؟ نمی فوايد دارد می
فرماييد اين باعث کم  توانند بدهند ولی معلم اينطور نيست حاال می تمام نشود نمی
اگر بخواهيد بفرماييد که حقوق دوره . فهمم اينها را شود بنده نمی شوقيشان می
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شود صد و پنجاه تومان هم  ست ولی صد تومان هم میاول متوسط پنجاه تومان ا
شود همچو چيزی محال است بنده هميشه اينجا مثل  شود دويست تومان هم می می
دهد مثل اين است که فرض بفرماييد  ام يک کسی مدرسه ابتدائی درس می زده

يک کسی در يک اداره خوشنويس است آدمی که خوشنويس باشد سالهای سال 
آدمی که يک کاری را بلد ! هی باال برود تا آخر مدير کل بشود؟هم که باشد 

تواند از آنجا باال برود بشرط اينکه علمش  است همان را بلد است اما آن آدم می
راکامل بکند آن دوره اول متوسطه را با شصت و هشت تومان حقوق بگذارد و 

اين است که آنها  .ماند خودش برود باال و کسی که اين مقام را ندارد همانجا می
افتند بلکه برعکس اگر اينها را بخواهيد قيد کنيد اگر درست معلمين  از شوق نمی

شوند  هيچ راضی نمی) اند کنم دريافته و گمان هم نمی(مطلب را دريافته باشند 
برای آنها يک چهارچوبه درست کنيم که هيچ نتوانند از آنجا خارج شوند بعالوه 

يد همين مراتبی را که ما اينجا تأمين کرديم اين حقوق از اگر اين را هم حساب کن
های مملکتی هم يک چيزی باالتر است اين تشويق است که آدم در ظرف  رتبه

يکسال چهار رتبه باال برود بواسطه علم و فضلش اما اينکه آقا فرمودند حاضر 
يد ها با خدمت يعنی چه اين فارسی است ديگر تمام منتظرين خدمت وزارتخانه

حاضر خدمت باشند االن هم حاضر خدمتند اگر بروند يک دکان باز کنند اجازه 
گيرد که حاضر خدمت باشد هر  ندارند برای اينکه حقوق انتظار خدمت کسی می

وقت کاری باو رجوع کردند بايد قبول کند واال از کار دولت بايد خارج شوند اما 
صبح زود برود اطاقی تنها  اگر حاضر خدمت در فارسی اين معنی را دارد که

بنشيند همانطور کتاب مطالعه کند تا غروب برای انيکه مبادا در اوقات روز 
يک کاری باشد که باو رجوع کند اگراين معنی را دارد بنده هم راضی نيستم اين 
معنی باشد بنويسد مهای خدمت يا يک عبارت ديگر ولی ما در فارسی اين معنی 

خدمت که بتواند برود کار ديگر بکند يا اينکه اگر کاری  فهميم از منتظر را نمی
ايد صبح در مدرسه فالن درس بدهم  باو رجوع کردند بگويد مرا کنترات کرده

. خواهد اگر عصر هم بخواهيد بروم جای ديگر درس بدهم يک کنترات ديگر می
ند که فرماي            ً                                          خواهم اساسا  اين را به آقايان عرض کنم دو نوع دلسوزی می بنده می
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       ً       ً                            ام لفظا  و معنا  با آقايان موافقم که مستخدم  يکيش بد است بنده هميشه عرض کرده
کند تمام روزش و وقتش را  کند جانفشانی می دولت که برای دولت کار می

دهد همه جور بايد مراعاتش را کرد بطوری که باو بد نگذرد  بدولت می
گيرد باوالدش يک  د میهمينطور تقاعدش را درست کرديم در پيری حقوق تقاع

اما اينکه . رسد منتظر خدمت همينطور حقوقش کم است بايد زياد شود چيزی می
هم حقوق زياد بدهند هم اجازه بدهند که روزی دو سه ساعت هم در اداره بخوابد 

يک کسی که در خدمت دولت است واز دولت ! برای چه؟! يکقدری هم دير بيايد
شود بکند  دولت باشد بايدکاری که رجوع باو می گيرد وقتش بايد برای حقوق می

خواهيد در تمام  نه اينکه عصری هم فالن حجره تاجر يک کاری بکند شما می
کنيد که هميشه  عمر دولت متکف معيشت او بشود بعد بگوييد چرا مجبورش می

همانطوری که گفتيم در اوقات ! مهيای خدمت باشد و اوقات اداری را کار بکند
ها  ما وقتی که کار فوق العاده در وزارتخانه. يد حاضر خدمت باشداداری با

اما مسئله حقوق . خواهيم داريم در غير موقع اداری هم از مستخدمين خودمان می
ومراعات حالش خوبست بجهت اينکه زندگيش بايد مرتب باشد اما اين که کار 

که اصل انتظام امور کم بکند يا نکند يا چرا برود وچرا بايد اينها چيزهايی است 
کنم اين معلمين و اين مسئله اينکه  زند بنده دوباره اين را عرض می را بهم می

اينها داخل خدمت بشوند پنجسال بمانند و مستخدم رسمی بشوند مستخدم رسمی 
بودن برای معلم هيچ فايده ندارد راست است اگر هم يک وقتی بخواهند خود 

خواهد مثل  يک قانون مخصوصی میمعلمين را يک کادری درست کنند 
يک کسی که با دستش شکل قرمز وفالن را . تلگرافچی يا مأمورين راه آهن

يک آدمی که سر ميز . گيرد نميشود که هی باال برود تا برتبه نه برسد می
تلگراف نشسته است هی تلگراف بزند و رتبه سه اسنت بشود چهار همين طور 

ود اينها بايد بمرور زمان بهبودی معيشت پيدا ش پنج وشش هی باالبرود اين نمی
کنند ولی در همه دنيا اينها ترتيب مخصوص دارند بايد اينها هم ترتيب داشته 

تواند اگر معلوماتش خوب است وعلم  باشد ولی معلم که جلوش باز است می
نويسد وهر چه  وفضل دارد پرفسور بشود اگر معلوماتش زياد بشود کتاب می
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 .کند هيچ حد و قيدی هم برای آنها نيست قی میخواهد تر می
 

 .مذاکرات کافی است –بعضی از نمايندگان 
آقای بيات . زند ضرور نيست پيشنهاداست وبيتشر از يک نفر حرف نمی - رئيس

 فرمايشی داريد؟
خواستم در خصوص کليات صحبت کنم  عرض کنم نظر باينکه بنده می –بيات 

ر ماليه يک اظهاراتی فرمودند و موقع هم وفرصت نشد و حاال هم آقای وزي
کنم ودر  خواهم پيشنهاد خودم را تعقيب کنم مسترد می تنگ شده ديگر بنده نمی

 .کنم موقع ديگر عرايضم را عرض می
 

کنم که تکليف تدريس در  بنده پيشنهاد می. پيشنهاد آقای طباطبائی ديبا - رئيس
 .مدارس عاليه در اينماده معلوم شود

 
 .قای ديباآ - رئيس

 
خواستم راجع باين مسئله يک توضيحی  بنده جلسه گذشته می - طباطبائی ديبا

بخواهم ولی چون مذاکرات کافی شد اين است که بعنوان پيشنهاد خواستم عرضم 
را بکنم اصراری هم در پيشنهادم ندارم راجع به مدارس ابتدائی حق التدريس 

هم معلوم شد ولی راجع بمعلمينی آنها تکليفش معلوم شد راجع بمدارس متوسطه 
که در مدارس عاليه هستند نسبت بحق التدريس آنها در اينجا تکليفی معين 

ام اين است که  اند اگر در جای ديگر ترتيبی دارند که هيچ واال بنده عقيده نکرده
 .در همين جا معين شود

 
قانون اين را بايد عرض کنم که مقصود آقا حاصل است چون در  –وزيرماليه 

سال گذشته برايشان يک ترتيبی معين شد يک حد معينی دارد و وزارت معارف 
 .االن مشغول است که کار آنها را مرتب کند
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 .کنم بسيار خوب مسترد می -ديبا
 قيام فرمايند ٣٣موافقين با ماده  - رئيس

 )اکثر قيام نمودند(
 .تصويب شد

 شور اول اليحه امتياز استخراج نفط جنوب -
 ]اول اليحه امتياز استخراج نفط جنوب شور-٣[
 

 .آقای وزير ماليه فرمايشی داريد - رئيس
 

خواستم اگر چه خيلی عالقه مند هستم که اين قانون هر چه  بنده می –وزير ماليه 
کنم اگر ممکن باشد اليحه  زودتر بگذرد ودو سه ماده بيشتر نمانده ولی تمنی می

 .نفت را مقدم بداريد که زودتر بگذرد
 

 فرماييد که مقدم باشد؟ اينطور تشخص می - رئيس
 
 )بلی: گفته شد(
 

 .شود قرائت می
 

 .ايم همه خوانده: بعضی از نمايندگان
 

خبر از کميسيون اقتصاد . اگر اجازه بفرماييد بنده حرفه خودم را ميدانم - رئيس
دولت  ۶۴۴١کميسيون اقتاد ملی اليحه نمره : شود ملی راجع به نفت قرائت می

اجع بامتياز استخراج نفت جنوب را با حضور آقايان وزراء مطرح نموده و با ر
استماع توضيحاتی که از طرف دولت راجع بمندرجات اليحه مزبوره داده شد با 
مواد آن موافقت نموده و فقط نظر باينکه متن فرانسه اين امتياز سنديت خواهد 
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الحاتی بعمل آمده واينک داشت برای مطابقت کامل عبارت متن فارسی با آن اص
 .نمايد راپورت آنرا برای شور اول تقديم مجلس شورای ملی می

 
 :خبر کميسيون امور خارجه دراين خصوص - رئيس

 
 ١٣١٢ارديبهشت  ٣٠کميسيون امور خارجه در تاريخ : خبر کميسيون

 
دولت رامطرح و باالخره با مليت کمپانی موافقت  ۶۴۴١تشکيل و باليحه نمره 

 .استنموده 
 

 :خبر کميسيون بودجه دراين خصوص - رئيس
 

دولت را با حضور آقای تقی زاده وزير  ۶۴۴١کميسيون بودجه اليحه نمره 
محترم ماليه در قسمت مواد مالی مورد شور قرار داد و از نظر بودجه موافقت 

 .نمود
 

 .آقای کاشف. مذاکره در کليات است - رئيس
 

يند دراين موضوعی که در سه کميسيون فرما البته آقايان تصديق می -کاشف
هيجده نفر در کميسيون بودجه و هيجده نفر در کميسيون اقتصاد ملی و دوازده 
                              ً                             ً           نفر در کميسيون امور خارجه کامال  بحث ومذاکره شده است و تقريبا  اعضاء اين 

کنم مذاکرات  دهند تصور می سه کميسيون نزديک به نصف مجلس راتشکيل می
ً                                    ا نخواهد داشت مضافا  باينکه يک قراردادی بوده است بين دو زيادی در اين ج                    

طرف و دولت نهايت جديت را کرده است در حفظ منافع مملکت وآقايان وزراء 
اند که شب و روز کميسيونها کار  دراين کميسيونها توضيحات خيلی مفصلی داده

اند واين قسمت تمام شده است فقط موضوعی که بنده در اين قسمت  کرده
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خواستم بعرض آقايان برسانم چون تماس مستقيمی با قاون انحصار تجارت  می
دارد اينجا از نقطه نظر اينکه سوء تفاهمی نشود آقايان وزراء هم اگر صالح 
ميدانند توضيح بدهند ودر موقع خودش هم در ماده پيشنهادی هم تقديم خواهم 

دارد بدون جواز کرد آن موضوع ماده شش است در اين ماده کمپانی اجازه 
مخصوصی آنچه الزم دارد برای اعضای خودش وارد کند در بادی امر 

زند برای اينکه قانون انحصار تجارت را در قسمت اشياء  يکقدری توی ذوق می
کند در نتيجه توضيحاتی که آقای داور  ممنوع الورود يکقدری سست می

که بعقيده بنده ماده  ٢١      ً                                            مخصوصا  در کمييسيون اقتصاد ملی دادند با رعايت ماده 
برای اجرای کليه مواد اين قرارداد فوق العاده مفيد است در صورتيکه اين  ٢١

ً                              ماده کامال  از طرفين رعايت بشود مخصوصا  از طرف کمپانی البته اين ماده                             ً         
شش هم سوء استفاده نخواهد شد بنده نظرم اين بود که ترتيبی اتخاذ بشود در 

قانون انحصار تجارت که يک اجناسی را از دو  عمل که لطمه بآن قسمت از
نقطه نظر ممنوع الورود کرده است واردنيايد يکی از نقطه نظر صيانت امتعه 

فرمايند يک خارجيهايی  داخلی و يکی از نظر تجمل البته آقايان تصديق می
ً                                    هستند مخصوصا  متخصصين و علماء فنی که خود وخانواده شان سالها است              

شود آنها را مجبور کرد که شيرينی که  مواد ارزاقی والبته نمی عادت دارند بيک
دراينجا هست نخوريد يا سيب زمينی و اينها تهيه کنيد وچيزهاييکه ممنوع 
الورود است تهيه کنيد ولی بعقيده بنده بايد فقط بخود مستخدمين خارجی محدود 

ه هم بايد رعايت کرد والبته عمله ايرانی الزم ندارد داعی هم ندارد در اين ماد
شود که صدمه زيادی بقانون انحصار تجارت وارد نيايد ورعايت اين ماده بيست 

کند ولی اصوال بايد مسلم باشد که کمپانی  ويک اگر بشود اين نظريه را تأمين می
ً                               بيش از مصرف مستخدمين مخصوصا  متخصصين خارجی خودش آنچه را که                             

 .تواند وارد کند الزم دارد و در درجه اول لزوم است نمی
اين نکته را که آقای کاشف فرمودند فی حد ذاته نکته بود که  –وزير ماليه 

خودشان هم توضيحش را فرمودند ولی بنده برای جنبه عموميش خواستم دو 
ً                              کلمه عرض کنم اوال اين مسئله تقريبا  مقيد شده که آنچه برای خودشان                                   
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يری تمامی که از دايره خواهند در حدود خيلی محدود يعنی با سخت گ می
تواند وارد کند ولی از اين گذشته بايد توجه بآن تکه  احتياجشان تجاوز نکند می

قانون انحصار تجارت کرد که گفته شده است آنچيزی که وجهش در خارجه داده 
شود يعنی از اين مملکت نرود بخارجه اين مثل يک چيزی است که بسرمايه  می

ً                                     ا  يک مبالغی ذغال سنگ از فرنگستان بخرد مملکت اضافه بشود اگر فرض  
وبياورد اينجا و هيچ چيز عوضش نبرد اين ثروت مملکت را زياد ميکندولی 
جنبه عمومی مطلب اين است که قوانين موضوعه در مجلس شورای ملی و در 
مملکت که اسمش را گفتند قوانين موضوعه برای همين است که هميشه بايد 

توجه کنند وتا حدی که حکمت آن اقتضاء کند بايد بروح و نکات و حکمت آن 
استعمال شود وهر وقت که حکمتش زائل شد موقوف شود وهر جا که وافی 

  .نيست اصالح شود
گوييم قانون انحصار تجارت خود اين قانون باری يک مقصودی  حاال ما می 

و وضع شده است و نبايد کم کم اينطور بشود که فقط توجه بصورت قانون بشود 
گفته شودفالن کار خوب نيست برای اينکه اين کار را بکنيم بقانون انحصار 

آيد مقصود اين است که لطمه بروح و مقصود قانون  تجارت لطمه وارد می
انحصار تجارت وارد نيايد و مقصود از آنهم تعادل واردات و صادرات بود و 

ن حيث بود ولی رفت از اي بيشتر بواسطه اسعاری بود که از مملکت بخارج می
بواسطه مراقبتهايی که شده و تکاملی که خود کار پيدا کرده است يک قدری امر 
سهلتر شده وشايد يک موقعی برسد وبايد اميدوار باشيم که صادرات ما تفاضل 
پيدا کند يا اسعار خيلی وارد شود بطوريکه ندانيم چه کار کنيم و بگوييم خوب 

داديم  يم و آن چيزهايی را که اجازه نمیاست يک قدری بسهم بندی اضافه کن
بيايد حاال بيايد اين اشياء ممنوعه مذهبی که نيست و فی حدذاته چيز بدی هم که 
نيست خيلی بايد آرزو کرد واميدوار بود که گاهی بتوانيم از اين چيزهای 
ممنوعه بهره مند شويم ممنوعه باين معنی است که خودمان را از چيزهايی که 

ايم ولی وقتی که وسعت پيدا کرديم  است موقة محروم و ممنوع کرده خيلی خوب
بايد انشاءهللا کاری بکنيم که تمام اين اشياء مجاز دو برابر شودو بتمام اشياء 
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 .کند ممنوعه هم اجازه ورود داده شود برای اينکه صادرات ما وفا بهمه اش می
 

 .آقای مهدوی - رئيس
 

ع تشريف فرمائی اعليحضرت همايونی بنده چندسال قبل در موق -مهدوی
بخوزستان بودم وضعيات و احتياجات مردم را برای بنزين و نفت واين چيزها 

گذشت و همچنين در موقع دادو ستد نفت                ً            ديدم که مخصوصا  خيلی سخت می می
وبنزين درشمال چقدر اسباب زحمت بود و هميشه آرزومند بوديم که رفع احتياج 

                                          ً    بنزين تا حدی که ممکن است از مملکت بشود مثال  در مردم هميشه از نفت و 
خاطرم هست نفت دو لایر بود و ماميخريديم هفت هزار بنزين در فالنجا فالن 

شد که بنزين را درخود طهران  خريديم دو تومان گاهی هم می قدر بود و ما می
خريديم ش تومان وهمين طور در دوره چهارم مجلس که موضوع امتياز نفت  می
تاندارد مطرح بود اگر نظرتان باشد آقای فهيمی اول ايراديکه در فراکسيون اس

کرد همين بود که بايد نفت و بنزين احتياج مملکت را تأمين کرد امروز در اين 
کنيم با يک خوشوقتی که برای نفت و بنزين مايحتاج  امتياز نامه ما تصادف می

را که آقای وزير عدليه در مملکت قراری داده شده است در ماده نوزده آنچه 
يکی از کميسيونها که بنده بودم فرمودند و آنچه راکه در روزنامه نوشته بودند 
از پانزده قران و چهارده قران تنزل کرده است بسه قران ودهشاهی که با ميزان 
دالر امروز شايد خيلی کمتر هم باشد واين خيلی جای خوشوقتی است و بعقيده 

کند چرا برای  بريم معادله می ده با آنچه راکه ما از امتياز میبنده منافع اين ما
دهد  داد پانزده قران سيزده قران وحاال پول می اينکه آنوقت ملت ايران پول می

سه قران ودهشاهی بهمين هم قناعت نشده وچيزی که از اين مهمتر است اين 
ک کمپانی فرعی که بوسيله ي) ماده نهم(کند کمپانی را             ً        است که فورا  مکلف می

استخراج نفت ايالت کرمانشاه را شروع ودر محل تصفيه نمايد والبته اين نفت 
کرمانشاهان از نفت خوزستان برای خراسان مفيدتر است و کرايه اش ارزانتر 

شود وچيزی را که از آقای وزير ماليه ميخوساتم سؤال کنم اين بود که  تمام می
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هد ديد که بوسيله يک کمپانی فرعی     ً                  فورا  تدارکات خود راخوا«اين لفظ 
بعقيده بنده » استخراج نفت ايالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفيه نمايد

چون در مقابل يک چيزی نوشته نشده که اگر نکرد چه بايد بشود . کافی نيست
ً                                                               فرضا  خواهند گفت حکميت نفت و بنزين که برای بنده اين همه منافع را که      

                    ً                           و سال عقب بيفتد فرضا  ما در حکميت يک پنج ميليون عرض کردم دارد اگر د
شود  خواهيم عايد نمی هم خسارت گرفتيم باز آن نتيجه اصلی که ما از او می

خواستم از آقای وزير ماليه بپرسم که اين ماده باين خوبی که موضوعش  می
شود مدتش کی است تا  خوب است اگر عمل نکرد و تدارکاتش رانديد چه می

شش ماه يا هر وقت که شما بهش گفتيد خواهد گفت چشم چون بنده اين  يکسال يا
ماده را ماده حبوتی برای مملکت ميدانم فوق العاده مفيد ميدانم واگر نفت وبنزين 
کرمانشاهان بشود از نقطه نظر اقتصاديات و کارخانجات و چيزهای ديگريکه 

شود  وز زياد میدر مملکت روزافزون است واحتياجات ما بمواد نفتی روزبر
خيلی مفيد است برای تأمين اين نظريه چه پيش بينی کرديد حکميت کافی نيست 

 .بايد طروی بشود که در ظرف ششماه يکسال اين کار انجام شود
 

راجع بقسمت مشتقات نفتی وخود نفت برای اطالع کامل آقايان  –وزير ماليه 
حساب قيمتهای ماه کنم برای اين  حسابی خودمان کرديم که االن عرض می

گذشته خليج مکزيک و رومانی را مأخذ گرفتيم واين به گالن انگليسی حساب 
شده است و هر گالن يک من و يک چارک ما است و يک جزئی کمتر است 
ً                                                        تقريبا  يک من و يک چارک تبريز است اين يک من و يک چارک تبريز در        

ک يک لایر وسی رومانی يک لایر و سی وهفت دينار بوده ودر خليج مکزي
دينار بوده است بنزين راعرض کردم بنزين درماه گذشته در رومانی يکمن 
ويکچارکش يعنی پنج چارکش يکريال وسی وهفت دينار بوده ودر خليج 
مکزيک يک لایر و سی دينار بوده و در عبادان دو لایر وشصت و چهار دينار 

اين گالن نفت است . م               ً                                 بوده است تقريبا  نصف قيمت به همان گالن که عرض کرد
اين يکمن و يک ثلث من . ريزند شود همين نفتی که در چراغ می که عرض می
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اين در ماه گذشته در رومانی يک . است بواسطه اينکه سنگين تر از بنزين است
لایر و شش دينار بوده و در خليج مکزيک يک لایر و بيست و پنج دينار بوده 

. بوده يعنی قريب سه برابر رومانی بوده استودرعبادان يکريال و هشتاد دينار 
ريزند نفت سوخت  بلی همين نفتی که در چراغ می) نفت تصفيه شده: مهدوی(

اين هر تن انگليسی که ده هزار و شانزده . گويند که آنرا اينجا مازوت می
کيلوگرام باشد در عبادان صد وبيست وهشت لایر بوده و در خليج مکزيک صد 

                                                            ً رده دينار بوده در رومانی هشتادو هفت دينار بوده باز هم تقريبا  وسی لایر و چها
کمی بيش از نصف عبادان بوده در رومانی پس بايد پائين بيايد باين ميزان در 

شود واز اين ميزان هم برای دولت صدی بيست  هر حال اين حساب مأخذ می
زل خيلی شود و اين تن وپنج و برای احتياجات عامه مملکت صدی ده کمتر می

شود اما راجع به نفت کرمانشاهان آنهم  فاحش است که نسبت بسابق حاصل می
بطوريکه فرمودند ارتباط با اين مطلب دارد برای اينکه هر قدر نفت در عبادات 
و يا در مسجد سليمان ارزان باشد وهر قدر هم وسائط و وسائل تهيه شود باز تا 

شود اگر  سائط نقليه بر آن عالوه میبرود به تبريز وزنجان و گيالن و قيمت و
قيمت نفت نصف وثلث قيمت حاليه هم باشد باز ممکن است در اين نقاط گران 

شود  تدارک می) کرمانشاهان(تمام شود اين مسئله بواسطه نفت ايالت غربی 
وقتی که آنجا بزودی شروع شود چنانچه خيلی زود وهمين حاال هم مشغولند و 

شود و شايد لوله بخود کرمانشاه واينجاها هم بکشند آنوقت  تمام وسائل تدارک می
دهد اما اينکه فرمودند از کجا  تمام مغرب و شمال مملکت رانفت خود ايران می

و آنچه که ) بالفاصله(بکند وکی خواهند کرد در خود قرارداد نوشته شده است 
اده اش تا بندد در هر م در قرارداد نوشته شده قرارداد را که کسی با کسی می

نويسند مثل قوانين مجازات داخلی نيست که هر ماده  آخرش يک سانکسيونی نمی
يک مجازاتی داشته باشد اين را بايد بکند و اگر نکند نقض کرده ناقض بموجب 

تواند بشود مستند بجريمه پولی  حکم محکمه حکميت مستند بهر چيزی می
تواند بشود  جور مجازاتها میتواند بشود هر کس نقض کرده است مستند بهمه  می

مثل محکمه رفتن است ديگر البته نقض هم نخواهند کرد چنانکه بنده مدتی پيش 
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                                              ً                     از اين همانوقتی که اين قرارداد امضاء شد تقريبا پنج شش روز بعد از آن 
تلگرافی داشتم از معاون رئيس کل شرکت نفت ايران و انگليس که از خانقين 

 .تدارکات هستند شروع بکننداند و مشغول  بآنجا رفته
 

 .کافی است –جمعی از نمايندگان 
 

 .آقايانی که با ورود در مواد موافقت دارند قيام فرمايند - رئيس
 
 .)اغلب برخاستند(
 

ماده اول قرائت . مقدمه و تعريفات پيش همه معهود است. تصويب شد - رئيس
 :شود می

 
مانع للغيرتفحص واستخراج دولت بر طبق مقررات اين امتياز حق  –ماده اول 

کند و همچنين حق انحصاری  نفط را در حدود حوزه امتياز به کمپانی اعطاء می
تصفيه و هر نوع عملی را در نفطی که خود تحصيل کرده وتهيه آن برای 

و همچنين دولت در تمام وسعت خاک ايران بکمپانی حق . تجارت خواهد بود
هرنوع عملی در آن و تهيه آن برای  غير انحصاری حمل ونقل نفط و تصفيه و

 .نمايد تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر کردن آنرا اعطاء می
 :شود ماده دوم قرائت می - رئيس

 
 –ماده دوم 

عبارت خواهد بود از  ١٩٣٨دسامبر  ٣١حدود حوزه امتياز تا تاريخ  - الف
طرفين امضاء حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که 

 .کرده و منضم بقرار داد است رسم شده است
در حوزه مذکور در فوق يک يا  ١٩٣٨دسامبر  ٣١کمپانی بايد منتهی تا  -ب
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چندين قطعه زمين را بهر شکل و وسعتی و درهر نقطه که مقتضی ميداند 
مجموع سطح يک يا چند قطعه که انتخاب شده باشد نبايد از يکصد . انتخاب نمايد

هر ميل ساده  –تجاوز نمايد ) ميل مربع ١٠٠٠٠٠(ميل مربع انگليسی  هزار
دسامبر  ٣١کمپانی در تاريخ . مطابق است با يک هزار و ششصد و نه متر

                                                               ً يا قبل از آن يک قطعه يا قطعاتی را که بطريق فوق انتخاب کرده کتبا   ١٩٣٨
برای ها واطالعات الزمه  بهر اطالعنامه نقشه. بدولت اطالع خواهد داد

 .تشخيص و تحديد قطعه يا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضميمه خواهد شد
 
کمپانی ديگر حق تفحص واستخراج نفت را  ١٩٣٨دسامبر ٣١بعد از تاريخ  -ج

فوق انتخاب کرده ) ب) (pargraphe(جز در قطعه يا قطعاتی که مطابق بند 
خواهد بود از قطعه است نخواهد داشت و حوزه امتياز بعد از اين تاريخ عبارت 

يا قطعاتی که بدين طريق انتخاب گرديده واز انتخاب آنها نيز بترتيب مذکور در 
 .فوق بدولت اطالع داده شده باشد

 
 :شود ماده سوم قرائت می. اشکالی نيست- رئيس

 
های حمل نفط را  کمپانی حق غير انحصاری ساختن وداشتن لوله –ماده سوم 

های نفط خود و بکار انداختن آنها  ين محل سير لولهکمپانی در تعي. خواهد داشت
 .مختار است

 
 :شود ماده چهارم قرائت می. نظری نيست - رئيس

 
 –ماده چهارم 

هر زمين باير متعلق بدولت که کمپانی برای عمليات خود درايران الزم  - الف
ً               بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتياج دولت نباشد مجانا  بکمپانی واگذار                                                         

هر وقت : طريقه تحصيل اراضی مذکور بترتيب ذيل خواهد بود. خواهد شد
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شود بايد کمپانی يک يا  قطعه از اراضی مذکوره مورد احتياج کمپانی واقع می
چندين نقشه که در روی آن زمين مورد احتياج با رنگ آميزی مشخص گرديده 

داشته باشد دولت در صورتيکه اعتراضی ن. باشد بوزارت ماليه ارسال بدارد
شود که در ظرف سه ماه از تاريخ وصول تقاضای کمپانی موافقت  متعهد می

 .خود را اظهار بدارد
 

اراضی دائر متعلق بدولت را که کمپانی احتياج پيداميکند بطريقی که در  -ب
جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه 

ای کمپانی داير بفروش آن اراضی اشعار خواهد موافقت خود را در مقابل تقاض
. در صورتيکه دولت اعتراض واحتياجی باراضی مزبوره نداشته باشد. داشت

قيمت مزبور بايد عادالنه باشد و  –قيمت اين اراضی را کمپانی تأديه خواهد کرد 
از قيمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر 

 .واقع شده باشد نبايد تجاوز نمايد همان حوزه
 
در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پيش بينی شده در جزوهای  -ج
)alinea) (مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از ) الف و ب

تاريخ وصول تقاضاهای مزبوره کمپانی تذکرنامه جديدی بدولت خواهد فرستاد 
در ظرف يک ماه از تاريخ وصول جوابی داده  چنانچه بتذکرنامه مزبور نيز

 .نشود سکوت دولت بمنزله تصويب تلقی خواهد گرديد
 
اراضی را که متعلق بدولت نيست و برای کمپانی باشد با توافق با صاحبان  - د

اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصيل خواهد کرد در صورت عدم 
ی مزبور اجازه نخواهد داد که حصول موافقت در قيمت دولت بصاحبان اراض

برای تقويم اراضی . بيش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمايند
 .شود مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی

اماکن مقدسه و ابنيه تاريخی و محلهايی که جنبه تاريخی دارند و همچنين  - هـ 
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 .تر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستندتوابع آنها تا دويست م
 
کمپانی حق غير انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتيازی نه جای  -و

ديگر واز هر زمين باير متعلق بدولت برای مصرف عمليات خود از هر نوع 
                                                       ً         خاک وشن و آهک و سنگ گچ و سنگ ومصالح ساختمانی ديگر مجانا  استفاده 

اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی مسلم است که . نمايد
 .باشد بايد کمپانی جبران خسارات ذوی الحقوق را بنمايند

 :شود ماده پنجم قرائت می. اشکالی نيست - رئيس
 

 :عمليات کمپانی درايران بطريق ذيل محدودميشود –ماده پنجم 
 
قبلی بين ساختمان هر خط آهن و هر بندر جديدی موکول بحصول موافقت  - ١

 .دولت و کمپانی خواهد بود
 
اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سيم وهوا پيمايی  - ٢

فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصيل اجازه دولت در اين خصوص 
اگر دولت برای دفاع ملی يا در موقع پيش آمدهای فوق . تواند بکند اقدامی نمی
ی احتياج بوسايط نقليه و وسائل ارتباطيه کمپانی پيدا کند تعهد العاده ديگر

نمايد حتی االمکان کمتر موجب تضييق عمليات کمپانی بشود ونيز خسارتی  می
 .گردد بطور حقانيت جبران نمايد را که از اين حيث متوجه کمپانی می

 
 :شود ماده ششم قرائت می. اشکالی نيست - رئيس

 
نی مجاز است که بدون تحصيل جواز مخصوصی آنچه کمپا –الف  –ماده ششم 

            ً                                                      را که منحصرا  برای مصرف اعضاء و متسخدمين خود الزم دارد وارد نموده و 
کمپانی تدابير الزمه را . حقوق گمرکی ومالياتهای معموله حين ورود را بپردازد
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اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غير متسخدمين خودش فروخته يا 
 .ار نگرددواگذ

 
کمپانی بدون تحصيل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و  -ب

مصالح وآالت طبی وجراحی و ادويه را که برای مريضخانها و مطبهای خود 
در ايران الزم دارد وارد نمايد واشياء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأديه 

محلی معاف  حقوق گمرکی و هر نوع ماليات و عوارض بدولت و ادارات
 .خواهد بود

بدون تحصيل هيچگونه جوازی و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمرکی و  -ج
ماليات وعوارض بدولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که 

 .      ً                                             منحصرا  برای عمليات خود در ايران الزم دارد وارد نمايد
 
ت وعوارض بدولت صادرات نفطی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع ماليا - د

 .و ادارات محلی معاف خواهد بود
 :شود ماده هفتم قرائت می. اشکالی نيست –رئيس 

 
کمپانی و مستخدمينش از حمايت قانونی دولت بهره مند  - الف –ماده هفتم 
 .خواهند بود

 
دولت در حدود قوانين و مقررات مملکتی همه نوع تسهيالت ممکنه را برای  -ب

 .ل خواهد داشتعمليات کمپانی مبذو
هر گاه دولت در حوزه امتيازيه باشخاص ديگری امتيازاتی برای بکار  -ج

انداختن ساير معادن اعطاء کند بايد وادار نمايد که احتياطات الزمه را بعمل 
 .آورند که عمليات آنها بمؤسسات و عمليات کمپانی خسارتی وارد نسازد

 
انه و دکاکين وساير بناهای ديگر کمپانی مکلف است منطقه را برای ساختن خ - د
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خطرناک است تعيين کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن 
 .محل منع نمايد

 
 :شود ماده هشتم قرائت می - رئيس

 
                                                       ً کمپانی ملزم نخواهد شد که هيچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصا   -ماده هشتم

 .انی تبديل نمايدعوايد حاصله از فروش صادرات خود را بپول اير
 

 :شود ماده نهم قرائت می - رئيس
 

           ً                                              کمپانی فورا  تدارکات خود را خواهد ديد که بوسيله يک کمپانی  –ماده نهم 
 .فرعی استخراج نفت ايالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفيه نمايد

 :شود ماده دهم قرائت می - رئيس
 

 –ماده دهم 
 
I -  طرف کمپانی بايد بدولت تأديه شود مبالغی که بر حسب اين قرارداد از
 :گردد بشرح ذيل تعيين می) عالوه بر مبالغی که در مواد ديگر پيش بينی شده(
 

شود بمبلغ  شروع می ١٩٣٣حق االمتياز ساليانه که از اول ژانويه  –الف     
چهار شلينگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ايران بفروش برسد 

 .ر شودويا از ايران صاد
 ۶٧١٢۵٠آنچه اضافه بر  ٪٢٠پرداخت مبلغی معادل با بيست درصد  - ب    

گردد  ليره بصاحبان سهام عادی کمپانی نفط انگليس وايران محدود توزيع می
يکی از سنوات بوده يا از وجوه ) dividende(خواه اين تويع بعنوان سهم منافع 

بموجب  ١٩٣٢دسامبر  ٣١ذخيره همان کمپانی که اضافه بر ذخايری که در 
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 .دفاتر خود موجودداشته باشد
های الف و ب از  مجموع مبالغی که برای هر سال مسيحی بر حسب جزء - ج    

شود نبايد هرگز از هفتصد و پنجاه هزار  طرف کمپانی بدولت ايران تأديه می
 .کمتر باشد) ليره استرلينگ ٧۵٠٠٠٠(ليره استرلينگ 

 
II - ين ماده از طرف کمپانی بطريق ذيل بعمل خواهد تأديه وجوه مذکور در ا

 .آمد
 

دسامبر هر سال هر دفته  ٣١سپتامبر و  ٣٠ژوئن و  ٣٠مارس و  ٣١ -الف    
 ٣١تأديه مربوط به (مبلغ يکصد وهشتاد وهفت هزار و پانصد ليره استرلينگ 

 )    ً                                       فورا  پس از تصويب اين قرارداد بعمل خواهد آمد ١٩٣٣مارس 
و منبعد در همين تاريخ در هر سال  ١٩٣۴بيست وهشتم فوريه در تاريخ  - ب    

پس از ) الف I(حق االمتياز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفط بر حسب جزء 
که ) ليره استرلينگ ٧۵٠٠٠٠(وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ 

 .قبال تأديه گرديده است) الف II(مطابق جزء 
اين ماده در موقع تقسيم ) ب I(بدولت بر حسب جزء  مبالغ الزم التأديه - ج    

 .منافع بسهام عادی پرداخته خواهد شد
 

III –  در موقع انقضای اين امتياز و همچنين در صورت ترک آن از طرف
از بابتهای ) ٪٢٠(کمپانی مبلغی مساوی بيست درصد  ٢۵کمپانی مطابق ماده 

 .ذيل را بدولت ايران تأديه خواهد کرد
که کمپانی نفت ) general reserve(از تقاضل بين مبالغ کل ذخائری  -الف    

انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضاء و يا ترک امتياز موجود خواهد داشت 
موجود داشته  ١٩٣٢دسامبر  ٣١و مبالغ ذخايری که کمپانی مذکور در تاريخ 

 .است
فت انگليس وايران از تفاضل بين مبالغ موجودی که از طرف کمپانی ن - ب    
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شود و موجوديهايی که  محدود در تاريخ انقضاء با ترک امتياز بحساب منقول می
از طرف کمپانی مزبور بحساب منقول گرديده  ١٩٣٢دسامبر  ٣١درتاريخ 

پرداخت وجوه الزم التأديه بدولت بر حسب اين جزو يکماه بعد از تاريخ . است
شود  ضاء يا ترک امتياز تشکيل میتشکيل مجمع عمومی کمپانی که پس از انق

 .انجام خواهد گرفت
 

IV-  دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربطو بجزو)I را که منتهی ) الف
 .شود تفتيش و رسيدگی نمايد فوريه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می ٢٨تا 
 

V-  برای جلوگيری از امکان توجه ضرربدولت در موقع ترقی وتنزل قيمت
 .گيس طرفين بشرح ذيل توافق حاصل نمودندپول ان

 
ليره  ۶(هر گاه موقعی قيمت طال در لندن از شش ليره استرلينگ  -الف    

تجاوز نمايد برای هر ) ounce troy(در مقابل يک اونس تروی ) استرلينگ
که عالوه بر شش ليره استرلينگ در مقابل يک اونس تروی ) penny(پنی 

)ounce troy (داخت قيمت طال ترقی نمايد بر کليه مبالغ الزم در روز پر
باستثنای مبالغی که بر (التأديه بدولت از طرف کمپانی بموجب اين قرارداد 

بايد  ٢٣از ماده ) الف I(اين ماده وجزو ) الف وب III(و ) ب I(حسب جزوهای 
مبالغ مزبوره ) ١۴۴٠/١(بميزان يک يکهزار و چهارصد و چهلم ) بدولت برسد

 .خواهد گرديد افزوده
هر گاه موقعی دولت تصور کرد باينکه ديگر طال مبنای عمومی قيمتها  - ب    

های مذکور در فوق تضمينی را که منظور  ومعامالت نيست وطريق تأديه
نمايند که وضعيت  نمايد طرفين موافقت می طرفين است برای دولت فراهم نمی

ل موافقت قضيه مطابق تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصو
بحکميت ارجاع خواهد شد و شرايطی را که بايد جانشين تضمين ) ٢٢ماده (

 .مذکور گردد معين وتاريخ اجرای آنرا نيز معلوم خواهد نمود
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VI-  هر گاه در پرداخت مبالغ الزم التأديه بدولت مطابق تاريخهای مقرر دراين
ً                            قرارداد اتفاقا  از ناحيه کمپانی تأخير بعمل  آيد برای مدت تأخير از قرار پنج               

 .در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت ٪۵درصد 
 

 .آقای دکتر طاهری - رئيس
 

                                                            ً يکی از مواد اصلی واساسی اين امتياز اين ماده ده است که تقريبا   -دکتر طاهری
کند و يکی از مواد خوب امتياز  منافع دولت ايران را از اين امتياز معين می

                                       ً                                   است زيرا که اختالفاتی که ناشی بشود سابقا  بواسطه اينکه تعيين منافع ايران از 
شد برای اينکه  منافع خالص بود و تعيين منافع خالص هميشه دچار اشکال می

در اين ماده در امتياز جديد . کرد تحقيقش اشکال داشت اختالفاتی را ايجاد می
د از هر تن نفتی که استخراج بينی کرده است که باي بطرح سهل و ساده پيش

شود چهار شلينگ بما بدهند و تعيين اين البته اشکالی ندارد يکی از مواد  می
اساسی خوب است چيزی که بود بنده خواستم از آقای وزير ماليه بپرسم که از 

رسيم دراين قرارداد  روی حسابهايی که تا بحال شده است آيا ما بچه نتيجه می
کنيم در سالهای قبل چند تن نفط استخراج شده است که حاال جديد يعنی مقايسه ب

ايم چه اميدواری  که مبنای فايده خودمان را از روی استخراج نفت قرار داده
                                  ً                                          برای آتيه بايد داشته باشيم وتقريبا  عايدی ما چه خواهد شد اين را درکميسيون هم 

تضی هست و مذاکره کرديم آن صورت حاضر نبود حاال خواستم ببينم اگر مق
صورت حاضر است معين کنند که در سنوات سابق چند تن نفط استخراج ميشده 

 .شود             ً                گيريم تقريبا  چقدر عايدمان می که ما حاال که پولش را چهار شلينگ می
در کميسيونها بنده توضيح دادم در اين باب ولی البته بارقام و  –وزير ماليه 

ست وصورت دارد و بموجب اين اعداد نبود ولی عرض کردم که حسابهايش ه
حسابها معلوم شده است که آنچه درسالهای گذشته در مبنای امتياز دارسی بدولت 

شد وبرای  شود اگر بموجب اين امتياز جديد بود عايدات دولت بيشتر می عايد می
 ١٩٢۵در سال : خوانم اين منظور البته بنده اعدادش را هم همراه دارم و می



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٢                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

که فروخته شده يا صادر شده که بموجب همين امتياز است مسيحی مقدار نفطی 
شود سه ميليون و هشتصد و پنجاه هزار تن بوده  و حق االمتياز شامل آن می

 ٢٧سه ميليونونهصد وهشتادو سه هزار تن بوده است ودر  ١٩٢۶است ودر 
چهار ميليون و  ٢٨چهار ميليون و چهارصد و بيست ونه هزار تن بوده ودر 

سه ميليون و پانصد  ١٩٢٨ماهه  ٩هل و سه هزار تن بوده است ودر پانصد وچ
پنج ميليون و دويست وسی وچهار هزار تن  ٢٩و پنجاه و سه هزار بوده ودر 

پنج  ٣١پنج ميليون و پانصد و بيست ونه هزار تن بوده ودر  ١٩۴٠بوده ودر 
و      ً            ظاهرا  پنج ميليون  ٣٢ميليون و سيصد وچهل وهفت هزار تن بوده ودر 

هشتصد و شصت ونه هزار تن بوده اينکه عرض کردم مقدار نفتی است که 
فروخته شده يا صادر شده است واال مقداری که استخراج شده هميشه چهارصد 

شود خود  شود تصفيه می و پانصد هزار تن بيشتر بوده ولی البته تبخير می
فروشد يا  یکند فقط آن چيزی است که م کمپانی هم در ماشينهايش استعمال می

شد در  کند حق االمتياز از قرار چهار شلينگ درهر تن اگر گرفته می صادر می
ليره و در  ٧٩۶۶٠٠شد ودر بيست وشش  ليره می ٧٧٠٠٠٠مسيحی  ١٩٢۵

شود و بعد از آن يکی  ليره می) ٩٠٨۶٠٠( ٢٨ليره ودر  ٨٨۵٨٠٠بيست وهفت 
از اول بهار  اند هميشه نه ماهه است که آنها تاريخشان را عوض کرده

اند بعد از آن يکساله  اند از چهار اسل باينطرف نه ماهش را گرفته ميگرفته
رسد در مبنای امتياز جديد ودر  ليره بدولت می) ١٠۴۶٨٠٠( ٢٩شود در  می
همان سال که سيصد وسيزه هزار ليره خواستند  ٣١ليره ودر ) ١١٠۵٠٠٠( ٣٠

سد ودر اين سال آخر يک ر بدهند يک ميليون و شصت ونه هزار وکسری می
خير ) با بيست درصد؟: يکی از نمايندگان(هزار و ششصد ليره  ١٧٢ميليون و 

منافع صاحبان سهام عادی هم بليره در . اين از قرار هر تنی چهار شلينگ است
ليره بوده و خالصه اش اين ) ١۵۶۶٠٠٠( ٢۶ليره ودر ) ١١١٨٠٠٠( ١٩٢۵

ار شلينگ در تن و صد و بيست از شود که مجموع عوايد دولت بابت چه می
 ٨٢٨مطابق امتياز دارسی . شود ليره می) ٨۵٩۵٠٠( ١٩٢۵منافع خالص در 

در اينجا مطابق امتياز دارسی . ليره) ١٠٨٧٠٠٠( ١٩٢٨. شد هزار ليره می
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 ١٩٢٨کنم در  شد ولی در پنجسال آخر اين ترتيبی است که عرض می بيشتر می
 ٩٧۵٠٠٠شد ولی مطابق اين امتياز  ه میلير ۵٠٢٠٠٠مطابق امتياز دارسی 

شد در صورتيکه با امتياز  ليره می) ۵٠٩٠٠٠( ١٩٢٨شد در نه ماهه  ليره می
ً                           تقريبا  تعادل داشته است يک ميليون ٢٩شد از  هزار ليره می ٨۶۵جديد        

 ١٢٨٨٠٠٠با امتياز دارسی  ٩٣٠وچهارصد و پانزده هزار است ولی در 
 ٣٠۶٠٠٠عرض کردم  ٣١شد در  ليره می ١٣٣٧٠٠٠شد وبا اين امتياز  می

هزار ليره حساب کردند در حالی که با اين امتياز يک ميليون  ٣١٣ليره که بعد 
شد اين صورت در ادارات وزارت ماليه با اطالعاتی که در  هزار ليره می ٧٠و

دست بوده ترتيب داده شده وبايد تقريبی فرض شود رويهمرفته اين امتياز دو 
شود و در هفت هشت  ی اين است که رويهمرفته هميشه زياد میچيز دارد يک

شد يک ميليون  سال اخير بموجب حسابی که شده خود منافعی که بدولت عايد می
گذارند و  شود ولی چون از ذخيره می و پانصد هزار ليره بيشتر از آن عايد می

يب سه رسد اگر ذخاير را هم حساب کنند شايد قر مطابق اين هم حق بدولت می
شد و ديگری مطمئن بودنش است چون آقايان در  ميليون ليره بيشتر عايد می

نظر دارند بيشتر شکايت يعنی يکی از مواد شکايت و ناراضی گری اين بود که 
مبنای خيلی اطمينان بخشی ندارد ممکن است يک مرتبه خيلی باال و پايين برود 

کالی ندارد چون با تن و حسابش اشکال داشت در صورتيکه حاال حسابش اش
شود که چند تن استخراج شده است اگر هم استخراج نشود يک  است معلوم می

شود در صورتيکه  هزار ليره کمتر نمی ٧۵٠حداقلی دارد که در هيچ سالی از 
هزار ليره رسيده بود وهيچوقت باين مبالغ نخواهد رسيد چون  ٣١٣پارسال به 

 .هزار ليره بدهند ٧۵٠ اگر هيچ هم استخراج نشود باز بايد
  

 :شود ماده يازدهم قرائت می - رئيس
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 -ماده يازدهم 
 
I –  کمپانی برای مدت سی سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه

شود  مالياتی که به نفع دولت وادارات محلی فعال برقرار و يا در آتيه وضع می
 .تأديه خواهد نمودمعاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذيل را بدولت 

 
فوريه هر سال و برای  ٢٨درمدت پانزده سال اول اين قرارداد بتاريخ  -الف    

نه پنس بابت هر تن از شش ميليون تن  ١٩٣۴فوريه  ٢٨اولين مرتبه در 
االمتياز مذکور  نفطی که بابت سنه گذشته مسيحی مشمول حق) تن ۶٠٠٠٠٠٠(

ش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم گردد وش می ١٠از ماده ) الف I(در جزو 
 .شش ميليون تن مذکور در فوق تأديه خواهد نمود

کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق الذکر تأديه  کمپانی تأمين می - ب    
نمايد هيچوقت از مبلغ دويست و بيست و پنج هزار ليره استرلينگ  می

 .کمتر نباشد) ليره استرلينگ ٢٢۵٠٠٠(
دت پانزده سال بعد يک شلينگ بابت هر تن از شش ميليون تن در م - ج    

نفطی که بابت سنه گذشته مسيحی مشمول حق االمتياز مذکور ) تن ۶٠٠٠٠٠٠(
گردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم  می ١٠از ماده ) الف I(در جزو 

 .شش ميليون تن مذکور در فوق تأديه خواهد نمود
ماقبل تأديه ) ج(کند مبالغی را که بر طبق جزو  یکمپانی تضمين م -د    
کمتر ) استرلينگ ٣٠٠٠٠٠(نمايد هيچوقت از سيصد هزار ليره استرلينگ  می

 .نباشد
 
II -  راجع بميزان مبالغی که کمپانی در ازای معافيت کامل  ١٩۶٣قبل از سنه

محلی عمليات خوددر ايران از پرداخت هر گونه مالياتی بنفع دولت و يا ادارات 
شود بايد بپردازد طرفين  می ١٩٩٣در مدت سی سال دوم که منتهی به سنه 

 .توافق نظر حاصل خواهند نمود
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 .آقای کاشف - رئيس
خواستم معافيت مالياتی  بنده يک توضيحی از آقای وزير ماليه می -کاشف

بموجب قسمت اول اين ماده برای سی سال اول است برای سی سال بعد اينجا 
که بين طرفين توافق نظر حاصل شود در ميزان و  ٢بموجب فقره مقرر داشت 

مبلغش خواستم عرض کنم که اين توافق نظر بتصويب مجلس شورای ملی هم 
 .شود خواهد رسيد يا خير؟ اين اجازه فقط برای سی سال اول داده می

 
کنم که شکی در اين باشد اين کاری نيست که محتاج  تصور نمی –وزير ماليه 

اشد که کسی شکی درش داشته باشد اگر از ماليات مملکتی کسی را باين ب
 .بخواهند معاف کنند بدون تصويب مجلس محال است

 .آقای مرآت - رئيس
 

خواستم از آقای وزير ماليه سئوال کنم بدانم  بنده می –ميرزا موسی خان مرآت 
ست          ً                                                      دولت شخصا  هم بيست هزار اکسيون و اسهام دراين نفت داشت اگر ممکن ا

بفرماييد آن اسهام کجا و نزد کی محفوظ است و عايدات آن اسهام در سال چه 
 .شود و حساب آن هم البته خارج از موضوع اين امتياز است می

 
سهامی که دولت دارد در يک کمپانی است در يکی از کمپانيهای  –وزير ماليه 

ت هزار فرعی کمپانی نفت انگليس و ايران است که مشغول عمليات است بيس
شود  سهم دارد دولت در آنجا و هرسال عايدات او در بودجه مملکتی منظور می

امسال گويا پانزده هزار ليره منظور شده بود پارسال هم گويا ) صحيح است(
سيزده هزار ليره بود خود اسهام ضبط است وعايداتش هم سال بسال وصول 

تياز کمپانی نفت آيد وحسابش هم اصطکاک وارتباطی باين ام شود ومی می
 .انگليس وايران ندارد

 
 .آقای دکتر طاهری - رئيس
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يکی از مواد ديگر مالی که بنفع ماست همين ماده يازده است که  –دکتر طاهری 

کند منافع اين امتياز را از بابت نه حق االمتياز از بابت  منافع را معين می
ه آيا راجع بماليات بر خواستم بکنم اين است ک بنده فقط سئوالی که می. عايدات

                                                                      ً عايدات و شرکتها حاال که معين شده دراين قرارداد که حداقلش چه باشد و قطعا  
ً       ً                       قطعا و منجزا  يکی از محاسنش همين است(خواهد پرداخت  ولی آيا قبل از اين )     

قرارداد دولت موفق شد که ازاين شرکت چيزی بگيرد بابت ماليات برعايدات يا 
 نه؟

  
توضيحی که آقای دکتر طاهری خواستند  -)سيون اقتصاد ملیمخبر کمي(فهيمی 

در ماده آخر پيش بينی شده است که در دو سال اخير از بابت ماليات بر عايدات 
 .و عوايد ديگر مطابق همين قرارداد جديد با کمپانی عمل خواهد شد

 :شود ماده دوازدهم قرائت می - رئيس
 

 –ماده دوازدهم 
 

نمايد جميع  بعملياتی که مطابق اين قرارداد در ايران میکمپانی راجع  -الف    
وسايل معمول و مناسب را برای تأمين صرفه جويی واستفاده کامل از عمليات 

االرضی نفط و برای استفاده از امتياز خود  خود و برای حفظ مخازن تحت
 .بطرزيکه مطابق آخرين ترقيات علمی وقت باشد بکار خواهد برد

ها و  در حوزه امتياز غير از نفط ساير مواد معدنی و بيشههرگاه  - ب    
تواند آنها را بکار انداخته  جنگلهای متعلق بدولت موجود باشد کمپانی نمی

مشروط بر اينکه . (واستفاده نمايد و يا مانع عمليات واستفاده ديگران بشود
شه و ولی در صورتيکه مواد معدنی بي.) رعايت شود ٧مقررات جزو ج از ماده 

جنگلهای مذکور برای تجسس واستخراج نفط الزم باشد کمپانی حق استفاده از 
 .آنها را خواهد داشت
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کليه حفرياتيکه منجر بکشف نفط نگشته وآب و يا مواد قيمتی ديگر در آن  - ج    
                                 ً                          شود بايد برای دولت حفظ شود و فورا  کمپانی دولت را از کشفيات  پيدا می

هر چه زودتر ممکن باشد بکمپانی تمايل خود را مزبور مطلع سازد ودولت 
نسبت به تصرف حفريات مزبور اعالم خواهد داشت ودر صورت تصرف آنها 

 .دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عمليات کمپانی نشود
 

 :شود ماده سيزدهم قرائت می - رئيس
 

ر نمايد که بخرج خود و در يک مدت مناسبی ه کمپانی تعهد می –ماده سيزدهم 
ها و  کند سوادهای صحيح از تمام طرحها ونقشه موقعيکه نماينده دولت تقاضا می

االرضی  االرضی و طبقات رسمها و ساير مدارک واسناد راجع بوضعيت سطح
بعالوه . و حفر چاهها مربوط بحوزه امتيازيه که موجود دارد بوزارت ماليه بدهد

می و فنی را که از نتيجه در تمام مدت امتياز کمپانی تمام اطالعات مهم عل
تمام اسناد و . عمليات خود در ايران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت

 .مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود
 

 :شود ماده چهاردهم قرائت می - رئيس
 

 –ماده چهاردهم 
 

ه تفتيش دولت بميل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر ب -الف    
عمليات فنی کمپانی در ايران نموده و برای اجرای اين مقصود از اهل خبره و 

 .متخصصين فنی مأمورين بگمارد
کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط باطالعات علمی و فنی و تمام  - ب    

مؤسسات و وسائل و آالت اندازه گرفتن استخراج نفط را در دست رس مأمورين 
ولت خواهد گذارد و بعالوه مأمورين مزبور در تمام خبره و متخصصين د
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ادارات کمپانی ودر تمام خاک ايران حق تحصيل هر گونه اطالعی را خواهد 
 .داشت

 
 :شود ماده پانزدهم قرائت می - رئيس

 
دولت حق تعيين يکنفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور  –ماده پانزدهم 

 :شده و اختيارات ذيل را خواهد داشتناميده ) مأمور دولت شاهنشاهی(
 
اطالعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصيل  - ١

 .نمايد
 
های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی  در تمام جلسات هيئت مديره و کميته - ٢

که برای مذاکره در مسائل راجع بروابط دولت و کمپانی تشکيل شده باشد 
 .اندحضور بهمرس

وبرای نظارت  ١۶کميته را که کمپانی بقصد توزيع اعتبار مذکور در ماده  - ٣
دهد بعنوان رسمی و با حق رأی قاطع  در تحصيل ايرانيان در لندن تشکيل می

 .رياست نمايد
 
تقاضا نمايد که جلسات مخصوص هيئت مديره هر وقت که الزم بداند برای  - ۴

نمايد تشکيل گردد جلسات مزبوره در  میمذاکره در مسائلی که دولت پيشنهاد 
مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکيل خواهد 

کمپانی بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه دو هزار ليره . شد
         ً                                   دولت کتبا  کمپانی را از تعيين نماينده مزبورو . استرلينگ بدولت خواهد پرداخت

 .و مطلع خواهد ساختيا جانشين ا
 

 .شود ماده شانزدهم قرائت می - رئيس
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 –ماده شانزدهم 
I – نمايند که اصلی که مدار اجرای اين قرارداد  طرفين تصديق دارند و قبول می

باشد آنست که در منافع طرفين حفظ حد اعالی منتج بودن و صرفه جويی در  می
 .اداره وعمليات کمپانی در ايران ضرورت عالی دارد

 
II –  مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمين فنی وتجاری خود را باندازه

که اشخاص ذی صالحتی وبا تجربه درايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب 
                                                             ً          خواهد کرد واين نيز مسلم است که مستخدمين غير فنی کمپانی منحصرا  از اتباع 

 .ايران خواهند بود
III – ند در اينکه طرح عمومی مطالعه و تهيه نمايند که نماي طرفين موافقت می

                       ً                                                  بر طبق آن هر سال ومرتبا  مستخدمين غير ايرانی راتقليل داده وبجای آنها بطور 
 .تصاعدی در کوتاه ترين مدت ممکن از اتباع ايرانی بگمارند

 
IV –  کمپانی ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ برای اينکه اتباع ايران در

. ن علوم وفنون مربوط بصناعت نفت را فرا گيرند تخصيص خواهد دادانگلستا
شود بمصرف  تشکيل می ١۵اعتبار مذکور بوسيله يک کميته که مطابق ماده 

 .خواهد رسيد
 

 :شود ماده هفدهم قرائت می -رئيسی
 

کمپانی تشکيالت و مخارج تأسيسات و تفتيش واداره وسايل صحی  –ماده هفدهم 
ابق جديدترين طريقه حفظ الصحه معموله در ايران در وصحت عمومی را مط

تمام اراضی وابنيه ومساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتيازيه کار 
 .گيرد ميکنندبعهده می

 
 .شود ماده هيجدهم قرائت می - رئيس
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دهد بايد دفاتر  هروقت کمپانی اسهام جديدی برای عامه اشاعه می -ماده هيجدهم
شود در  راک آنرا در همانموقع که در ساير نقاط شروع میثبت تقاضای اشت

 تهران نيز برقرار نمايد
 

 .شود ماده نوزدهم قرائت می - رئيس
 

کمپانی برای احتياجات داخلی ايران واز آنجمله احتياجات دولت  –ماده نوزدهم 
که ) Fuel oil(و مازوت ) Kerosene(و نفط المپ ) Motor Spirit(بنزين 

 :شود بر اساس ذيل خواهد فروخت ان حاصل میاز نفط اير
 

رومانی راراجع به ) فوق(در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قيمتهای  - الف
خليج مکزيک را راجع بهر ) فوب(بنزين و نفط المپ ومازوت معدل قيمتهای 

آوريل معين  ٣٠يک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ 
برای سالی که » اساس قيمتها«ازلترين معدلهای مذکور اختيار ن –خوادهد کرد 

قيمتهای اساسی بمنزله قيمت . شود گردد قرار داده می از اول ژوئن شروع می
کمپانی بنزين و نفت المپ و مازوت را به  - ب. گردد در تصفيه خانه تلقی می

 :ترتيب ذيل خواهد فروخت
 
ی نه برای فروش بديگران بدولت برای احتياجات اختصاصی خودش ول - ١

فوق با تخفيف بيست و پنج ) الف(مذکور در جزو » قيمتهای اساسی«مطابق 
 )٪٢۵(درصد 

با تخفيف ده درصد ) قيمتهای اساسی(بساير مصرف کننده گان مطابق همان  - ٢
)١٠٪( 
مخارج حقيقی ) الف(کمپانی حق دارد که به قيمتهای اساسی مذکور در جزء -ج

يع و فروش و همچنين ماليات و عوارض موضوعه بر حمل و نقل و توز
 .محصوالت مزبور را بيفزايد
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دولت صادر کردن محصوالت نفتی راکه مطابق مقررات فوق کمپانی  - د
 .فروخته است قدغن خواهد کرد

 
 :شود ماده بيستم قرائت می - رئيس

 -ماده بيستم 
 
I - 

و سال پس از اطالع قبلی در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله د -الف     
شود کمپانی جز بشرکتهای تابع  داده می ٢۵که راجع بترک امتياز مطابق ماده 

خود حق فروش يا انتقال يک يا چندين قسمت از اموال غيرمنقول خود راکه 
در مدتهای مذکور نيز کمپانی حق انتقال و خارج  –درايران موجود است ندارد 

مگر آنکه اشياء مزبوره از . ول خود را نداردکردن هيچ قسمتی از اموال منق
 .حيز انتفاع افتاده باشد

 
در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضی را که  - ب    

ً                           کمپانی مجانا  از دولت تحصيل کرده است نمی تواند انتقال دهد و همچنين              
و يا اينکه ديگر  هيچيک از اموال منقول خود را نيز باستثنای آنچه غير مفيد

 .تواند خارج نمايد مورد احتياج عمليات کمپانی درايران نيست نمی
 
II  -  در موقع ختم امتياز خواه اين ختم بواسطه انقضای عادی مدت ويا بهر نحو

ديگری پيش آمد کرده باشد تمام دارائی کمپانی در ايران بطور سالم و قابل 
 .گردد دولت ايران میاستفاده بدون هيچ مخارج وقيدی متعلق ب

 
III -  ها و  مشتمل است بر تمام اراضی وابنيه و کارخانه) تمام دارائی(جمله

های حمل نفت و پلها ورشته  ساختمانها وچاهها و سدهای دريايی و راهها ولوله
از (های فاضل آب و وسايل توزيع آب و ماشينها و مؤسسات وتجهيزات  نقب
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مثال از قبيل اتومبيل (ل وتمام وسائط نقليه از هر قبي) آنجمه آالت و ادوات
و تمام اجناس انبار شده وساير اشيائيکه کمپانی در ايران ) وگاری و آئرويالن

 .نمايد برای اجرای اين امتياز از آن استفاده می
 :شود ماده بيست و يکم قرائت می - رئيس

 
قرارداد مبنی  دارند که اجرای اين طرفين متعاهدين اعالم می –ماده بيست ويکم 

بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد 
ً        کمپانی صريحا  تعهد می. باشد نمايد که در هر وقت و در هرموقع حقوق              

وامتيازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام به هيچ عملی ويا خودداری از 
امتياز رادولت لغو نخواهد کرد و اين . عملی که موجب زيان دولت باشد ننمايد

مفاد مقررات آن درآتيه بوسيله هيچ قانون عمومی وخصوصی و يا هيچيک از 
 .دستورات ونظامات اداری ويا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود

 
 :شود ماده بيست ودوم قرائت می - رئيس

 
 –ماده بيست ودوم 

 
ً                 ن طرفين و مخصوصا  اختالفات ناشی از هر قبيل از اختالفات حاصله بي - الف                 

تعبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليتهای مقرره در آن وهمچنين هر 
اختالف نظر در مواردی که بموجب اين امتيازنامه محتاج بتوافق نظر طرفين 

 .است بطريق حکميت قطع وفصل خواهد شد
                ً ا بطرف ديگر کتبا  کند بايد تقاضای خود ر طرقی که تقاضای حکميت می -ب

طرفين هر يک يک حکم معين نموده و حکمين قبل از شروع . ابالغ نمايد
هر گاه حکمين نتوانند در ظرف  –بحکميت يک حکم ثالثی انتخاب خواهندکرد 

دو ماه نسبت بتعيين حکم ثالث توافق نظر حاصل نمايند حکم مزبور را بتقاضای 
ين المللی تعيين خواهد نمود چنانچه يکی از طرفين رئيس ديوان داوری دائمی ب
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) ج(المللی از حيث مليت وتابعيت مطابق جزو  رئيس ديوان داوری دائمی بين
حائز شرايط الزمه برای تعيين حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسيله نايب رئيس 

 .ديوان مزبور معين خواهد شد
 
تباط نزديک نيز نه حکم ثالث بايد از ملت ايران ويا انگليس باشد و بعالوه ار -ج

با ايران و نه با انگليس از حيث تعلق بيکی از مستملکات يا ممالک تحت الحمايه 
و يا مستعمرات و ممالکت تحت قيموميت وممالکی که بوسيله يکی از مملکتين 
مذکور در فوق اداره و يا اشغال شده ويا مثل اينکه در خدمت يکی ازممالک 

 .ته باشدباشد نداش مزبوره بوده ويا می
اگر يکی از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضای حکميت طرف مقابل  - د

حکم خود رامعين نکرده ويا تعيين آنرا بطرف ديگر ابالغ ننمايد طرف مزبور 
يا از نايب (خواهد داشت که از رئيس ديوان داوری دائمی بين المللی +حق 

تقاضا نمايد ) گرديده پيش بينی) ب(رئيس در مورديکه مطابق قسمت اخير جزو 
که يک حکم منفرد ذيصالحيت مطابق مقررات مذکور در فوق تعيين کند ودر 

 .اينصورت اختالف موجود بوسيله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گرديد
 

اصول محاکمات در حکميت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع  -هـ 
 .معمول ومجری است المللی حکميت در ديوان داوری دائمی بين

 
وقت و محل حکميت را بر حسب مورد حکم ثالث يا حکم منفرد مذکور در جزو 

 .معين خواهد کرد) د(
اساسنامه ديوان  ٣٨حکم حکميت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده  -و

 .المللی بوده و قابل تجديد نظر نخواهد گرديد داوری دائمی بين
 
 .شود تأديه خواهد گرديد رأی حکميت معين میمخارج حکميت بنحويکه در  -ز
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 :شود ماده بيست و سوم قرائت می. نظری نيست - رئيس
 

 –ماده بيست وسوم 
 
I -  از برای تصفيه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبيل تا تاريخ اجرای اين

کمپانی بشرح ذيل اقدام ) باستثنای آنچه مربوط بمالياتهای ايران است(قرارداد 
 :کند می

 
بفاصله سی روز از تاريخ مذکور مبلغ يک ميليون ليره استرلينگ  –الف 

 .خواهد پرداخت و بعالوه) ليره استرلينگ ١٠٠٠٠٠٠(
 

برمبنای  ١٩٣٢و  ١٩٣١مبالغ الزم التأديه بدولت را بابت عمل کرد سنوات  -ب
مذکور در ماده ده اين قرارداد نه مطابق اساس امتياز دارسی پس از وضع 

که برسم مساعده در ) ليره استرلينگ ٢٠٠٠٠٠(ويست هزار ليره استرلينگ د
بابت حق االمتياز پرداخته ويکصد و سيزده هزار و چهارصد  ١٩٣٢ظرف سنه 

                   ً که باختيار دولت قبال  ) ليره ١١٣۴٠٣-٣-١٠(و سه ليره و سه شلينگ و ده پنس 
 .وديعه گذارده شده تصفيه و تأديه خواهد شد

 
II -  مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت ماليات گذشته از د رهمان

کمپانی مبلغی بر حسب مبنای  ١٩٣٢دسامبر  ٣١الی  ١٩٣٠مارس  ٢١تاريخ 
محاسبه وبدون رعايت تضمين مذکور در  ١١ماده  Iمذکور در جزو الف از بند 

 .جزو ب از بند مزبور بدولت تأديه خواهد نمود
 

 .آقای دکتر طاهری - رئيس
 

چون در اين دو ساله اخير برای نکس عوايدی که پيشنهاد کرده  –دکتر طاهری 
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بودند بدولت بدهند دولت از قبول آن مبلغ خودداری کرده بود و حاال بر طبق اين 
 ١٩٣١بايستی که تسويه حساب ) ب(امتيازنامه جديد و بر طبق اين ماده قسمت 

نده خواستم از آقای وزير ماليه هم حاال بشود مطابق اين امتيازنامه ب ١٩٣٢و 
سئوال کنم که در نتيجه اين تسويه بر طبق اين امتيازنامه از بابت معوقه که قبال 

شود و چه  دولت قبول نکرده بود آن مبلغ قليل را حاال چه تفاوت حاصل می
 مبلغی از بابت اين دو سال بما خواهند پرداخت؟

 
شود بآسانی حساب کرد  ست و میاين حسابش در خود قرارداد ه –وزيرماليه 
کنم که رويهمرفته سه ميليون وشش صد هفتصد هزار ليره بشود از  تصور می

بابت ماليات قريب ششصد هزار ليره تا حاال واز بابت سالی که دولت قبول 
خواستند بدهند يک ميليون و هفتادهزار  نکرد که سيصد و سيزده هزار ليره می

که گذشت بايد بدهند و آنرا بتحقيق نميدانم شايد يک  شود واين سال اخير ليره می
ميليون و صدهزاريا دويست هزار ليره بشود و يک ميليون هم برای تصفيه کليه 

 .دهند دهند رويهمرفته قريب سه ميليون وششصد هزار ليره می دعاوی قديمه می
 

 :شود ماده بيست وچهارم قرائت می - رئيس
 

بمناسبت الغای امتياز دارسی نسبت بقراردادهای هر گاه  –ماده بيست و چهارم 
تا اندازه که امتياز مزبور اجازه ميداده است  ١٩٣٢اجازه که قبل از اول دسامبر 

منعقد گرديده اختالفاتی بين کمپانی وافراد توليد گردد اختالفات مزبوره مطابق 
 :قواعد تفسيريه ذيل فيصله خواهد يافت

مدلول خود در آخر امتياز دارسی بايد خاتمه بيابد  اگر قرارداد بر حسب -الف    
با وجودالغای امتياز مزبور باعتبار خود باقی خواهد  ١٩۶١مه  ٢٨تاتاريخ 

 .ماند
هر گاه در قرارداد پيش بينی شده باشد که عالوه بر اعتبار آن در مدت  - ب    

ود اعتبار ش امتياز دارسی در صورت تجديد امتياز قرارداد مزبور نيز تجديد می
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 .باقی خواهد ماند ١٩٩٣دسامبر  ٣١آن تا تاريخ 
 :شود ماده بيست وپنجم قرائت می - رئيس

 
در آخر هر سال مسيحی کمپانی حق خواهدداشت که اين  –ماده بيست و پنجم 

امتياز را ترک نمايد مشروط بر اينکه دو سال قبل از آن دولت رااز نيت 
ً                خودکتبا  مطلع ساخته باشد الذکر کليه دارائی کمپانی در  ه مدت فوقدر خاتم.        

     ً                   مجانا  و بدون هيچ قيدی و ) تصريح شده ٢٠ماده IIIبطوريکه در قسمت (ايران 
بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتيه از هر گونه 

چنانچه نسبت به تعهدات طرفين مربوط به قبل از . تعهدی بری خواهد بود
کور در فوق اختالفاتی حاصل شود بطريق حکميت مذکور در انقضای مدت مذ

 .قطع و فصل خواهد شد ٢ماده 
 

 :شود ماده بيست وششم قرائت می - رئيس
اين اميتاز برای مدتی که ابتدای آن از تاريخ اجراء و  –ماده بيست و ششم 
قبل . گردد خواهد بود بکمپانی اعطاء می ١٩٩٣دسامبر  ٣١انتهای آن در تاريخ 

تواند خاتمه پيدا کند مگر در  اين امتياز نمی ١٩٩٣دسامبر  ٣١تاريخ  از
آنرا ترک کند ويا آنکه محکمه حکميت بر اثر  ٢۵صورتيکه کمپانی مطابق ماده 

ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت باجرای مقررات اين قرارداد ابطال آنرا 
 :ل استتخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذي. اعالم بدارد

 
هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکميت بايد بدولت پرداخته  -الف    

 .شود تا يکماه بعد از تاريخ صدور رأی تأديه نگردد
در . هر گاه تصميم بر انحالل اختياری ويا اجباری کمپانی گرفته شود - ب    

ناشی  مورد ساير تخلفاتی که نسبت بمقررات اين قرارداد از هر يک از طرفين
. شود محکمه حکميت درجه مسئوليتها واثرات مترتبه بر آنرا تعيين خواهد نمود

 .هر نوع انتقال امتياز مشروط بتصويب دولت خواهد بود
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 :شود ماده بيست وهفتم قرائت می - رئيس
اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف  -ماده بيست وهفتم

کند که دراسرع اوقات  دولت تعهد می. گردد اعليحضرت همايونی قابل اجرا می
 ١٩٣٣آوريل  ٢٩در تاريخ . اين امتيازنامه را برای تصويب تقديم مجلس نمايد

 .اين قرارداد در طهران منعقد گرديد
 

 .فهيمی –مخبر کميسيون اقتصاد ملی 
 .آقای دکتر طاهری - رئيس

 
ين ماده بود که خواستم بدهم راجع بعبارت ا بنده تذکری که می -دکتر طاهری

موقعی که قرارداد بسته شده است البته مابين دو طرف اين تعهد شده است دولت 
تعهد کرده است که بمجلس پيشنهاد کندولی حاال که مجلس اين را بصورت قانون 

آورد بعقيده بنده اين قسمت اخير از ماده ديگر معنی ندارد که مجلس  بيرون می
د که در اسرع اوقات اين امتيازنامه را بمجلس کن تصويب کند که دولت تعهد می

تقديم کند اين تذکری است و پيشنهاد هم کردم برای شور دوم اگر مقتضی است 
 .در کميسيون حذف شود

 
تذکر آقا بموقع بود اينعبارت زائد بود تذکر ديگری هم هست که آنرا هم  - رئيس

اد بايد بصورت يک متذکر شويد بموقع است وآن اين است که مجموع اين قرارد
ماده واحده تجويز بشودواجازه مبادله داده شود بدولت و درشور ثانی يک چنين 

 :پيشنهادآقای دکتر طاهری. ماده واحده هم الزم است
 مقام منيع رياست دامت عظمته

 
 :کنم در ماده بيست وهفت عبارت ذيل حذف شود پيشنهاد می

يازنامه را برای تصويب تقديم کند که دراسرع اوقات اين امت دولت تعهد می
 .مجلس نمايد الی آخر ماده
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 آقايانی که با ورود در شور دوم اين اليحه موافقت دارند قيام فرمايند - رئيس
 )اکثر برخاستند(

 .تصويب شد
 ختم جلسه –موقع و دستور جلسه بعد  -
 
 ]ختم جلسه  –موقع و دستور جلسه بعد -۴[

ذکر کردند که بسياری از کارها که با بودجه آقای وزيرماليه باز مرا مت - رئيس
مملکتی وتصويب قانون متمم بودجه ارتباط دارد ضرورت دارد و معطل 

پس فردارا ) فردا پس: بعضی از نمايندگان) (فردا: دشتی(لذا موقع جلسه . ماند می
فرماييد  اگراجازه می) صحيح است(جلسه بشود . اند خود ايشان هم موافقت کرده

جلسه آتيه پنجشنبه چهارم خرداد ماه سه ساعت قبل ازظهر . تم کنيمجلسه راخ
 .دستور بقيه شور اليحه متمم قانون بودجه

 .)ربع بعد از ظهر ختم شد مجلس سه(
 )١(دادگر –رئيس مجلس شورای ملی 

  
   مأخذ و توضيحات

 
 نهم  یدوره قانونگذار نيمجموعه قوان یمل یمجلس شورااز مذاکرات  - ١

محرم  ٢٨( ١٣١٢وح مجلس روز سه شنبه دوم خرداد ماه مشر صورت
  ١۶جلسه  -)١٣۵٢
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   چهاردهم  فصل

 
 دارسی قرارداد تمديد تصويب  مجلس

  
    رسانيد، تصويب به را  دارسی ننگين قرارداد  که نهم دوره مجلس گزارش

   
دكترمصدق نيزدرمورد دخالت مستقيم سلطه خارجی در تعيين نمايندگان مجلس  
كدام مجلس، همان مجلس كه در زمان «: گويد ر دوران حكومت پهلوي اول ميد

باز . تسلط شاه فقيد هيچ وكيلي به مجلس نرفت مگر با تصويب سفارت انگليس
  .»همان مجلس كه رئيس آن را يك اكثريت متكي به سياست بيگانه انتخاب نمود

، ٦٥علمي، سال كوشش ايرج افشار، انتشارات  بهخاطرات وتألمات مصدق، (  
  ) ١٩١ص

شلينگ به ايران  ٤ها براي هرتن نفت  ، انگليسي به موجب قرارداد دارسی
. دادند كردند و مبلغي هم از منافع خالص صاحبان سهام به ايران مي پرداخت مي

كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض 
داد و آن را  سبات خود را به دولت ارايه نميمعاف بود بلكه هيچگاه دفاتر محا

در نتيجه دولت ايران كه مالك نفت و سهيم در درآمد كمپاني .  دانست مي»  سري«
اين . بود، چشم بسته ناگزير بود حرف شركاي غارتگر انگليسي خود را بپذيرد

اي كاركنان و كارگران ايراني  كمپاني هيچگاه قدمي در جهت آموزش حرفه
نمايندگان فرمايشی احسنت گو و بله قربان گو، در لغو قرار داد .  اشتد برنمي

دارسی درمجلس با اشاره رضا خان در نقد امتياز دارسی به سخنرانی پرداختند 
» احسنت  گويان و صحيح است « و سپس با  تمديد  قرار داد ننگين دارسی با 

بطور ١٣١٢همانطور که درگزارش مجلس روز يکشنبه هفتم خرداد ماه 
آشکار نشان می دهد، با خفت و خواری با عجله و شتابان قرارداد را بر ضد 

ودراين مجلس فرمايشی وکذائی،  حقوق ملی ايران به تصويب می رسانند
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موافقت دارند قيام ... آقايانی که با ماده « :دادگر، رئيس مجلس  می گويد 
ب  می کرد، بدون اينکه واکثر نمايندگان بر می خاستند و رئيس تصوي. فرمايند

کمپانی  را برای مدت « آنها اعتراضی به اين قرار داد استعماری بنمايند  که 
سی سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتی که به نفع 

و . نمودند» دولت وادارات محلی فعال برقرار و يا در  آتيه وضع ميشود معاف 
ی مدتی که ابتدای آن از تاريخ اجراء و انتهای آن در قرار داد دارسی  را برا« 

و مدت آنرا تا . خواهد بود بکمپانی اعطاء کردند ١٩٩٣دسامبر  ٣١تاريخ 
پس از آن رضاخان دستورداد  .به تصويب رساندند»  ١٩٩٣دسامبر  ٣١تاريخ

بحثي در محافل دولتي و غيردولتي به   ديگر نه از نفت و نه از قرارداد هيچ
هاي بعدي مجلس نيز مورد  نيايد، در مطبوعات منعكس نشود و در دورهميان 

 .بحث نمايندگان قرار نگيرد
 

 مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم
  

 ١٨ نشست ١٣١٢ خرداد ٧  يکشنبه روز ملی شورای مجلس مذاکرات  
  :فهرست مذاکرات

 .تصويب صورت مجلس (١
 .تياز استخراج نفط جنوبشور ثانی و تصويب قرارداد ام (٢
 .ختم جلسه –موقع ودستور جلسه بعد  (٣
 
 ).مجلس دو ساعت قبل از ظهربرياست آقای دادگر تشکيل گرديد(
 

) منشی(صورت مجلس روز پنج شنبه چهارم خرداد ماه را آقای مؤيد احمدی 
 .قرائت نمودند

 تصويب صورت مجلس -
 ]تصويب صورت مجلس-١[
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 .آقای دکتر ادهم - رئيس

 
خواستم عرض کنم مريض بودم باين جهت  بنده می –دکتر حسنخان لقمان ادهم 

 .ام بوسيله تلفن هم عرض کرده. غائب بودم
 در صورت مجلس نظری نيست؟ - رئيس

 
 )خير(_
 

 .صورت مجلس تصويب شد
 شور ثانی وتصويب قرارداد امتياز استخراج نفط جنوب-
 
 ]اج نفط جنوبشور ثانی وتصويب قرارداد امتياز استخر-٢[
 

شور دوم اليحه نفط مطرح است خبر کميسيون اقتصاد ملی در تأييد  - رئيس
 .شود شور اول قرائت می

 
کميسيون اقتصاد ملی با حضور نماينده دولت : خبر بين الشورين کميسيون

دولت راجع بامتياز نفط جنوب را برای شور دوم  ٢۴۴١تشکيل و اليحه نمره 
شور اول را تأييد وعليهذا راپرت آنرا بعرض مجلس  مطرح نموده باالخره خبر

قرارداد امتيازی که از طرف دولت شاهنشاهی ايران بشرکت نفط . رساند می
 .اعطاء گرديده است ١٩٣٣آوريل  ٢٩انگليس وايران محدود در 
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 :مقدمه
 

به ويليام  ١٩٠١بقصد برقرارکردن امتياز جديدی بجای امتيازی که در تاريخ 
سی داده شده بود اين امتياز را دولت ايران اعطاء و کمپانی نفط نکس دار

 .نمايد انگليس وايران محدود آنرا قبول می
 .روابط طرفين مذکور در فوق در آتيه بر طبق اين قرارداد خواهد بود

 :تعريفات
بعضی اصطالحات مستعمله در اين قراداد قطع نظر از هر معنی ديگری که 

رآتيه در موارد ديگر داشته باشد در اينقرارداد مطابق ممکن است در حال يا د
 .تعريفات ذيل معنی خواهد شد

 :دولت
 .يعنی دولت شاهنشاهی ايران

 :کمپانی
 .يعنی شرکت نفط انگليس وايران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن

 :شرکت نفت انگليس وايران محدود
ديگری که با  يعنی شرکت نفط انگليس وايران محدود يا هر شخص حقوقی

 .اين امتياز بدو منتقل شود ٢۶تصويب دولت ايران مطابق ماده 
 

 :شرکت تابعه
                                                                   ً يعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعيين بيش از نصف مديران را مستقيما  
يا غير مستقيم داشته باشد ويا آنکه کمپانی در آن شرکت بطور مستقيم يا غير 

ه بيش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع مستقيم مالک يک مقداری سهام باشد ک
 .عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمين نمايد

 
 :نفط

و مومهای طبيعی و ) اسفالتها(يعنی روغن نفط خام و گازهای طبيعی وقيرها 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢٣                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

شود يا بوسيله اختالط  تمام مشتقات ديگری که يا از مواد مذکوره حاصل می
 .آيد میوامتزاج اين مواد بمواد ديگری بدست 

  
 :عمليات کمپانی در ايران

                                                    ً                يعنی تمام عمليات صنعتی و تجاری وفنی که کمپانی منحصرا  برای اجرای اين 
 .دهد امتياز انجام می

اين مقدمات اگرچه در يک ماده گذاشته نشده است ولی اين مقدمات  - رئيس
ماده اول قرائت . معهود است يعنی قوت يک ماده قانونی را خواهد داشت

 :ودش می
 

دولت بر طبق مقررات اين امتياز حق مانع للغيرتفحص واستخراج : ماده اول
کند و همچنين حق انحصاری  نفط را در حدود حوزه امتياز به کمپانی اعطاء می

تصفيه و هر نوع عملی را در نفطی که خود تحصيل کرده وتهيه آن برای 
ان بکمپانی حق و همچنين دولت در تمام وسعت خاک اير. تجارت خواهد بود

غير انحصاری حمل ونقل نفط و تصفيه و هرنوع عملی در آن و تهيه آن برای 
 .نمايد تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر کردن آنرا اعطاء می

  
 .موافقين باماده اول قيام فرمايند. اشکالی نيست. ماده اول مطرح است - رئيس

 .)اکثر قيام نمودند(
 :شود قرائت می ماده دوم. تصويب شد

عبارت خواهد  ١٩٣٨دسامبر  ٣١حدود حوزه امتياز تا تاريخ  -الف: ماده دوم
بود از حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که طرفين 

 .امضاء کرده و منضم بقرار داد است رسم شده است
يا در حوزه مذکور در فوق يک  ١٩٣٨دسامبر  ٣١کمپانی بايد منتهی تا  -ب

چندين قطعه زمين را بهر شکل و وسعتی و درهر نقطه که مقتضی ميداند 
 .انتخاب نمايد
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مجموع سطح يک يا چند قطعه که انتخاب شده باشد نبايد از يکصد هزار ميل 

هر ميل ساده مطابق است  –تجاوز نمايد ) ميل مربع ١٠٠٠٠٠(مربع انگليسی 
يا قبل از  ١٩٣٨دسامبر  ٣١يخ کمپانی در تار. با يک هزار و ششصد و نه متر

ً            آن يک قطعه يا قطعاتی را که بطريق فوق انتخاب کرده کتبا  بدولت اطالع                                                       
ها واطالعات الزمه برای تشخيص و تحديد  بهر اطالعنامه نقشه. خواهد داد

 .قطعه يا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضميمه خواهد شد
  
حق تفحص واستخراج نفت را کمپانی ديگر  ١٩٣٨دسامبر ٣١بعد از تاريخ  -ج

فوق انتخاب کرده ) ب) (pargraphe(جز در قطعه يا قطعاتی که مطابق بند 
است نخواهد داشت و حوزه امتياز بعد از اين تاريخ عبارت خواهد بود از قطعه 
يا قطعاتی که بدين طريق انتخاب گرديده واز انتخاب آنها نيز بترتيب مذکور در 

 .ده باشدفوق بدولت اطالع داده ش
 

 .آقايانی که موافقند قيام فرمايند. اشکالی نيست. ماده دوم مطرح است - رئيس
 )اکثر قيام نمودند(

 :شود ماده سوم قرائت می. تصويب شد
های حمل نفط را  کمپانی حق غير انحصاری ساختن وداشتن لوله –ماده سوم 

ار انداختن آنها های نفط خود و بک کمپانی در تعيين محل سير لوله. خواهد داشت
 .مختار است

 آقايانی که ماده سوم موافقت دارند قيام فرمايند. ماده سوم مطرح است - رئيس
 
 )اکثر قيام نمودند(

 :شود ماده چهارم قرائت می. تصويب شد
هر زمين باير متعلق بدولت که کمپانی برای عمليات خود  - الف –ماده چهارم 

                                  ً عمومی مورد احتياج دولت نباشد مجانا  درايران الزم بداند واز برای مقاصد 
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: طريقه تحصيل اراضی مذکوربترتيب ذيل خواهد بود. بکمپانی واگذارخواهد شد
شود بايد کمپانی  هر وقت قطعه از اراضی مذکوره مورد احتياج کمپانی واقع می

يک يا چندين نقشه که در روی آن زمين مورد احتياج با رنگ آميزی مشخص 
دولت در صورتيکه اعتراضی نداشته . ارت ماليه ارسال بداردگرديده باشد بوز
شود که در ظرف سه ماه ازتاريخ وصول تقاضای کمپانی  باشد متعهد می

 .موافقت خود را اظهار بدارد
  

اراضی دائر متعلق بدولت را که کمپانی احتياج پيداميکند بطريقی که در  -ب
دولت در ظرف سه ماه جزء قبل مذکوراست از دولت تقاضا خواهد کرد و 

موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی داير بفروش آن اراضی اشعار خواهد 
. در صورتيکه دولت اعتراض واحتياجی باراضی مزبوره نداشته باشد. داشت

قيمت مزبور بايد عادالنه باشد و  –قيمت اين اراضی را کمپانی تأديه خواهد کرد 
مان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر از قيمت متعارفی اراضی که از ه

 .همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز نمايد
 
درصورتی که دولت درمقابل تقاضاهای پيش بينی شده در جزوهای  -ج
)alinea) (مذکوردرفوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاريخ ) الف وب

ت خواهد فرستاد چنانچه وصول تقاضاهای مزبوره کمپانی تذکرنامه جديدی بدول
بتذکرنامه مزبور نيزدرظرف يک ماه از تاريخ وصول جوابی داده نشود سکوت 

 .دولت بمنزله تصويب تلقی خواهد گرديد
 
اراضی را که متعلق بدولت نيست و برای کمپانی باشد با توافق با صاحبان  - د

م اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصيل خواهد کرد در صورت عد
حصول موافقت در قيمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که 

برای تقويم اراضی . بيش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمايند
 .شود مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی
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خی دارند و همچنين اماکن مقدسه و ابنيه تاريخی و محلهايی که جنبه تاري - هـ 
 .توابع آنها تا دويست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند

کمپانی حق غير انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتيازی نه جای  -و
ديگر واز هر زمين باير متعلق بدولت برای مصرف عمليات خود از هر نوع 

         ً         يگر مجانا  استفاده خاک وشن و آهک و سنگ گچ و سنگ ومصالح ساختمانی د
مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی . نمايد

 .باشد بايد کمپانی جبران خسارات ذوی الحقوق را بنمايند
 

 .آقای طباطبائی - رئيس
 

اين جا در اول ماده ذکرشده است هر زمين بائر متعلق بدولت که  -طباطبائی ديبا
 ام اين است که در حوزه در ايران الزم بداند بنده عقيدهکمپانی برای عمليات خود 

 
امتيازيه يعنی آن جاهايی که حوزه امتيازيه است اگر اراضی دائر يا بائری 
کمپانی الزم داشته باشد دولت نبايد باو بدهد ولی در کليه ايران را خارج از 

 .حوزه امتيازيه که نوشته شده بنده عقيده ندارم
 

چون عمليات کمپانی يکی برای استخراج  - )فهيمی(تصاد ملی مخبر کميسيون اق
فقط واينها در حوزه امتياز است و يکی هم برای لوله کشی وعمليات غير 

 .باشد انحصاری است که خارج از حوزه امتيازيه است می
 

 .آقايانی که با ماده چهارم موافقت دارند قيام فرمايند - رئيس
 
 )اکثر قيام نمودند(

 :شود ماده پنجم قرائت می. يب شدتصو - رئيس
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 :عمليات کمپانی درايران بطريق ذيل محدودميشود –ماده پنجم 
 
ساختمان هر خط آهن و هر بندر جديدی موکول بحصول موافقت قبلی بين  - ١

 .دولت و کمپانی خواهد بود
 
اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سيم وهوا پيمايی  - ٢

خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصيل اجازه دولت در اين خصوص  فعلی
اگر دولت برای دفاع ملی يا در موقع پيش آمدهای فوق . تواند بکند اقدامی نمی

العاده ديگری احتياج بوسايط نقليه و وسائل ارتباطيه کمپانی پيدا کند تعهد 
بشود ونيز خسارتی نمايد حتی االمکان کمتر موجب تضييق عمليات کمپانی  می

 .گردد بطور حقانيت جبران نمايد را که از اين حيث متوجه کمپانی می
 

 اشکالی نيست؟ - رئيس
 )خير: گفته شد(
 

 آقايانی که موافقند قيام فرمايند
 
 . ).اکثر قيام نمودند(
 

 :شود ماده ششم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

ل جواز مخصوصی آنچه را کمپانی مجاز است که بدون تحصي –الف : ماده ششم
         ً                                                      که منحصرا  برای مصرف اعضاء و متسخدمين خود الزم دارد وارد نموده و 

کمپانی تدابير الزمه را . حقوق گمرکی ومالياتهای معموله حين ورود را بپردازد
اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غير متسخدمين خودش فروخته يا 

 .واگذار نگردد
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تحصيل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و  کمپانی بدون -ب
مصالح وآالت طبی وجراحی و ادويه را که برای مريضخانها و مطبهای خود 
در ايران الزم دارد وارد نمايد واشياء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأديه 
حقوق گمرکی و هر نوع ماليات و عوارض بدولت و ادارات محلی معاف 

 .خواهد بود
بدون تحصيل هيچگونه جوازی و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمرکی و  -ج

ماليات وعوارض بدولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که 
 .      ً                                             منحصرا  برای عمليات خود در ايران الزم دارد وارد نمايد

 
صادرات نفطی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع ماليات وعوارض بدولت  - د

 .حلی معاف خواهد بودو ادارات م
 

آقايانی که با ماده . دراين ماده هم اشکالی نيست. ماده ششم مطرح است - رئيس
 .ششم موافقت دارند قيام فرمايند

 
 )اکثر قيام نمودند(

 :شود ماده هفتم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

کمپانی و مستخدمينش از حمايت قانونی دولت بهره مند خواهند  -الف: ماده هفتم
 .بود

 
دولت در حدود قوانين و مقررات مملکتی همه نوع تسهيالت ممکنه را برای  -ب

 .عمليات کمپانی مبذول خواهد داشت
هر گاه دولت در حوزه امتيازيه باشخاص ديگری امتيازاتی برای بکار  -ج

انداختن ساير معادن اعطاء کند بايد وادار نمايد که احتياطات الزمه را بعمل 
 .يات آنها بمؤسسات و عمليات کمپانی خسارتی وارد نسازدآورند که عمل
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کمپانی مکلف است منطقه را برای ساختن خانه و دکاکين وساير بناهای ديگر  - د
خطرناک است تعيين کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن 

 .محل منع نمايد
 .ماده هفت قيام فرمايندآقايانی که موافقت دارندبا ) خير(اشکالی نيست؟ - رئيس

 
 )اکثر قيام نمودند(
 

 :شود ماده هشتم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

                                                       ً کمپانی ملزم نخواهد شد که هيچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصا   -ماده هشتم
 .عوايد حاصله از فروش صادرات خود را بپول ايرانی تبديل نمايد

 
 اشکالی نيست؟ - رئيس

 )خير: گفته شد(
 .ه با ماده هشتم موافقت دارند قيام فرمايندآقايانی ک

 )اکثر نمايندگان برخاستند(
 :شود ماده نهم قرائت می. تصويب شد - رئيس

 
           ً                                              کمپانی فورا  تدارکات خود را خواهد ديد که بوسيله يک کمپانی  –ماده نهم 

 .فرعی استخراج نفت ايالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفيه نمايد
 

 .با ماده نهم موافقت دارند قيام فرمايند آقايانی که - رئيس
 
 )اکثر نمايندگان برخاستند(
 

 :شود ماده دهم قرائت می. تصويب شد - رئيس
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مبالغی که بر حسب اين قرارداد از طرف کمپانی بايد بدولت تأديه  - I: ماده دهم
بشرح ذيل تعيين ) عالوه بر مبالغی که در مواد ديگر پيش بينی شده(شود 

 :گردد می
 

شود بمبلغ چهار  شروع می ١٩٣٣حق االمتياز ساليانه که از اول ژانويه  –الف 
شلينگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ايران بفروش برسد ويا از 

 .ايران صادر شود
 

ليره  ۶٧١٢۵٠آنچه اضافه بر  ٪٢٠پرداخت مبلغی معادل با بيست درصد  -ب
گردد خواه  وايران محدود توزيع می بصاحبان سهام عادی کمپانی نفط انگليس

يکی از سنوات بوده يا از وجوه ) dividende(اين تويع بعنوان سهم منافع 
بموجب  ١٩٣٢دسامبر  ٣١ذخيره همان کمپانی که اضافه بر ذخايری که در 

 .دفاتر خود موجودداشته باشد
 
های الف و ب از  مجموع مبالغی که برای هر سال مسيحی بر حسب جزء -ج
شود نبايد هرگز از هفتصد و پنجاه هزار  رف کمپانی بدولت ايران تأديه میط

 .کمتر باشد) ليره استرلينگ ٧۵٠٠٠٠(ليره استرلينگ 
 
II -  تأديه وجوه مذکور در اين ماده از طرف کمپانی بطريق ذيل بعمل خواهد

 .آمد
 

لغ دسامبر هر سال هر دفته مب ٣١سپتامبر و  ٣٠ژوئن و  ٣٠مارس و  ٣١ - الف
مارس  ٣١تأديه مربوط به (يکصد وهشتاد وهفت هزار و پانصد ليره استرلينگ 

 )    ً                                       فورا  پس از تصويب اين قرارداد بعمل خواهد آمد ١٩٣٣
 

و منبعد در همين تاريخ در هر سال  ١٩٣۴در تاريخ بيست وهشتم فوريه  -ب
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پس از ) الف I(حق االمتياز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفط بر حسب جزء 
که ) ليره استرلينگ ٧۵٠٠٠٠(وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ 

 .قبال تأديه گرديده است) الف II(مطابق جزء 
اين ماده در موقع تقسيم منافع ) ب I(مبالغ الزم التأديه بدولت بر حسب جزء  -ج

 .بسهام عادی پرداخته خواهد شد
 

III – ر صورت ترک آن از طرف در موقع انقضای اين امتياز و همچنين د
از بابتهای ) ٪٢٠(کمپانی مبلغی مساوی بيست درصد  ٢۵کمپانی مطابق ماده 

 .ذيل را بدولت ايران تأديه خواهد کرد
 

که کمپانی نفت ) general reserve(از تقاضل بين مبالغ کل ذخائری  - الف
داشت انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضاء و يا ترک امتياز موجود خواهد 

موجود داشته  ١٩٣٢دسامبر  ٣١و مبالغ ذخايری که کمپانی مذکور در تاريخ 
 .است

  
از تفاضل بين مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگليس وايران  -ب

شود و موجوديهايی که  محدود در تاريخ انقضاء با ترک امتياز بحساب منقول می
بحساب منقول گرديده از طرف کمپانی مزبور  ١٩٣٢دسامبر  ٣١درتاريخ 

 پرداخت وجوه الزم التأديه بدولت بر حسب اين جزو. است
 

يکماه بعد از تاريخ تشکيل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء يا ترک 
 .شود انجام خواهد گرفت امتياز تشکيل می

IV-  دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربطو بجزو)I را که منتهی ) الف
 .شود تفتيش و رسيدگی نمايد ال بابت سال گذشته فرستاده میفوريه هر س ٢٨تا 
V-  برای جلوگيری از امکان توجه ضرربدولت در موقع ترقی وتنزل قيمت

 .پول انگيس طرفين بشرح ذيل توافق حاصل نمودند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٣٢                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

ليره  ۶(هر گاه موقعی قيمت طال در لندن از شش ليره استرلينگ  - الف
تجاوز نمايد برای هر ) ounce troy( در مقابل يک اونس تروی) استرلينگ

که عالوه بر شش ليره استرلينگ در مقابل يک اونس تروی ) penny(پنی 
)ounce troy ( در روز پرداخت قيمت طال ترقی نمايد بر کليه مبالغ الزم

باستثنای مبالغی که بر (التأديه بدولت از طرف کمپانی بموجب اين قرارداد 
بايد  ٢٣از ماده ) الف I(اين ماده وجزو ) الف وب III(و ) ب I(حسب جزوهای 

مبالغ مزبوره ) ١۴۴٠/١(بميزان يک يکهزار و چهارصد و چهلم ) بدولت برسد
 .افزوده خواهد گرديد

 
هر گاه موقعی دولت تصور کرد باينکه ديگر طال مبنای عمومی قيمتها  -ب

نظور های مذکور در فوق تضمينی را که م ومعامالت نيست وطريق تأديه
نمايند که وضعيت  نمايد طرفين موافقت می طرفين است برای دولت فراهم نمی

تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضيه مطابق 
بحکميت ارجاع خواهد شد و شرايطی را که بايد جانشين تضمين ) ٢٢ماده (

 .مذکور گردد معين وتاريخ اجرای آنرا نيز معلوم خواهد نمود
 

VI-  هر گاه در پرداخت مبالغ الزم التأديه بدولت مطابق تاريخهای مقرر دراين
ً                                                           قرارداد اتفاقا  از ناحيه کمپانی تأخير بعمل آيد برای مدت تأخير از قرار پنج                

 .در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت ٪۵درصد 
 

 .آقای طباطبائی ديبا - رئيس
 

 .عرضی ندارم -طباطبائی ديبا
 

 .آقايانی که با ماده دهم موافقت دارندقيام فرمايند - رئيس
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 ).اکثر قيام نمودند(
 :شود ماده يازدهم قرائت می. تصويب شد - رئيس

 
کمپانی برای مدت سی سال اول عمليات خود در ايران از  – I - ماده يازدهم 

ا در پرداخت هر گونه مالياتی که به نفع دولت وادارات محلی فعال برقرار و ي
شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذيل را بدولت تأديه  آتيه وضع می

 .خواهد نمود
 

فوريه هر سال و برای  ٢٨درمدت پانزده سال اول اين قرارداد بتاريخ  - الف
نه پنس بابت هر تن از شش ميليون تن  ١٩٣۴فوريه  ٢٨اولين مرتبه در 

االمتياز مذکور  مشمول حقنفطی که بابت سنه گذشته مسيحی ) تن ۶٠٠٠٠٠٠(
گردد وشش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم  می ١٠از ماده ) الف I(در جزو 

 .شش ميليون تن مذکور در فوق تأديه خواهد نمود
 

نمايد  کند مبالغی را که برطبق جزوهای فوق الذکر تأديه می کمپانی تأمين می -ب
ليره  ٢٢۵٠٠٠(استرلينگ  هيچوقت از مبلغ دويست و بيست و پنج هزار ليره

 .کمتر نباشد) استرلينگ
 
در مدت پانزده سال بعد يک شلينگ بابت هر تن از شش ميليون تن  -ج
نفطی که بابت سنه گذشته مسيحی مشمول حق االمتياز مذکور ) تن ۶٠٠٠٠٠٠(

گردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم  می ١٠از ماده ) الف I(در جزو 
 .مذکور در فوق تأديه خواهد نمود شش ميليون تن

نمايد  ماقبل تأديه می) ج(کند مبالغی را که بر طبق جزو  کمپانی تضمين می - د
 .کمتر نباشد) استرلينگ ٣٠٠٠٠٠(هيچوقت از سيصد هزار ليره استرلينگ 

II -  راجع بميزان مبالغی که کمپانی در ازای معافيت کامل  ١٩۶٣قبل از سنه
از پرداخت هر گونه مالياتی بنفع دولت و يا ادارات محلی عمليات خوددر ايران 
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شود بايد بپردازد طرفين توافق  می ١٩٩٣درمدت سی سال دوم که منتهی به سنه 
 .نظر حاصل خواهند نمود

 .اشکالی نيست آقايانيکه موافقند قيام فرمايند. ماده يازده مطرح است - رئيس
 
 ).اکثر قيام نمودند(
 

 :شود ده دوازدهم قرائت میما. تصويب شد - رئيس
 

کمپانی راجع بعملياتی که مطابق اين قرارداد در ايران  -الف –ماده دوازدهم 
نمايد جميع وسايل معمول و مناسب را برای تأمين صرفه جويی واستفاده  می

االرضی نفط و برای استفاده از  کامل از عمليات خود و برای حفظ مخازن تحت
 .ق آخرين ترقيات علمی وقت باشد بکار خواهد بردامتياز خود بطرزيکه مطاب

 
ها و جنگلهای  هرگاه در حوزه امتياز غير از نفط ساير مواد معدنی و بيشه -ب

تواند آنها را بکار انداخته واستفاده نمايد و  متعلق بدولت موجود باشد کمپانی نمی
زو ج از مشروط بر اينکه مقررات ج. (يا مانع عمليات واستفاده ديگران بشود

ولی درصورتيکه مواد معدنی بيشه و جنگلهای مذکور .) رعايت شود ٧ماده 
برای تجسس واستخراج نفط الزم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد 

 .داشت
 
کليه حفرياتيکه منجر بکشف نفط نگشته وآب و يا مواد قيمتی ديگر در آن  -ج

  ً                          را  کمپانی دولت را از کشفيات شود بايد برای دولت حفظ شود و فو پيدا می
مزبور مطلع سازد ودولت هر چه زودتر ممکن باشد بکمپانی تمايل خود را 
نسبت به تصرف حفريات مزبور اعالم خواهد داشت ودر صورت تصرف آنها 

 .دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عمليات کمپانی نشود
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 م فرمايندآقايانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قيا - رئيس
 )اغلب قيام نمودند(

 :شود ماده سيزدهم قرائت می. تصويب شد - رئيس
نمايد که بخرج خود و در يک مدت مناسبی هر  کمپانی تعهد می –ماده سيزدهم 

ها و  کند سوادهای صحيح از تمام طرحها ونقشه موقعيکه نماينده دولت تقاضا می
االرضی  رضی و طبقاتاال رسمها و ساير مدارک واسناد راجع بوضعيت سطح

بعالوه . و حفر چاهها مربوط بحوزه امتيازيه که موجود دارد بوزارت ماليه بدهد
در تمام مدت امتياز کمپانی تمام اطالعات مهم علمی و فنی را که از نتيجه 

تمام اسناد و . عمليات خود در ايران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت
 .ن محرمانه تلقی خواهد نمودمدارک مزبوره را دولت بعنوا

 
 در ماده سيزدهم اشکالی نيست؟ - رئيس

 )خير: گفته شد(
 .موافقين با ماده سيزدهم قيام فرمايند

 .)اکثر قيام نمودند(
 :شود تصويب شد ماده چهاردهم قرائت می - رئيس

 
دولت بميل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت  -الف –ماده چهاردهم 
عمليات فنی کمپانی در ايران نموده و برای اجرای اين مقصود از امر به تفتيش 

 .اهل خبره و متخصصين فنی مأمورين بگمارد
کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط باطالعات علمی و فنی و تمام مؤسسات  -ب

و وسائل و آالت اندازه گرفتن استخراج نفط را در دست رس مأمورين خبره و 
ارد و بعالوه مأمورين مزبور در تمام ادارات متخصصين دولت خواهد گذ

 .کمپانی ودر تمام خاک ايران حق تحصيل هر گونه اطالعی را خواهد داشت
 در ماده چهاردهم نظری نيست - رئيس

 )خير: گفتند(
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 .موافقين با ماده چهاردهم قيام فرمايند
 
 )اکثر قيام نمودند( 

 :شود ماده پانزدهم قرائت می. تصويب شد - رئيس
دولت حق تعيين يکنفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور  –ده پانزدهم ما
 :ناميده شده و اختيارات ذيل را خواهد داشت) مأمور دولت شاهنشاهی(
 
اطالعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصيل  - ١

 .نمايد
ر تمام جلسات مجمع عمومی های آن و د در تمام جلسات هيئت مديره و کميته - ٢

که برای مذاکره در مسائل راجع بروابط دولت و کمپانی تشکيل شده باشد 
 .حضور بهمرساند

 
وبرای نظارت  ١۶کميته را که کمپانی بقصد توزيع اعتبار مذکور در ماده  - ٣

دهد بعنوان رسمی و با حق رأی قاطع  در تحصيل ايرانيان در لندن تشکيل می
 .رياست نمايد

 
تقاضا نمايد که جلسات مخصوص هيئت مديره هر وقت که الزم بداند برای 

نمايد تشکيل گردد جلسات مزبوره در  مذاکره در مسائلی که دولت پيشنهاد می
مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکيل خواهد 

و هزار ليره کمپانی بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه د. شد
         ً                                   دولت کتبا  کمپانی را از تعيين نماينده مزبورو . استرلينگ بدولت خواهد پرداخت
 .يا جانشين او مطلع خواهد ساخت

 .آقايانيکه موافقند قيام فرمايند. در ماده پانزدهم نظری نيست - رئيس
 
 .)اکثر قيام نمودند(
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 :شود ماده شانزدهم قرائت می. تصويب شد - رئيس
نمايند که اصلی که مدار  طرفين تصديق دارند و قبول می – I –م ماده شانزده

باشد آنست که در منافع طرفين حفظ حد اعالی منتج بودن  اجرای اين قرارداد می
 .و صرفه جويی در اداره وعمليات کمپانی در ايران ضرورت عالی دارد

 
II –  باندازه مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمين فنی وتجاری خود را

که اشخاص ذی صالحتی وبا تجربه درايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب 
                                                             ً          خواهد کرد واين نيز مسلم است که مستخدمين غير فنی کمپانی منحصرا  از اتباع 

 .ايران خواهند بود
 

III – نمايند در اينکه طرح عمومی مطالعه و تهيه نمايند که  طرفين موافقت می
      ً                                                  ومرتبا  مستخدمين غير ايرانی راتقليل داده وبجای آنها بطور بر طبق آن هر سال 

 .تصاعدی در کوتاه ترين مدت ممکن از اتباع ايرانی بگمارند
 

IV –  کمپانی ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ برای اينکه اتباع ايران در
. انگلستان علوم وفنون مربوط بصناعت نفت را فرا گيرند تخصيص خواهد داد

شود بمصرف  تشکيل می ١۵بار مذکور بوسيله يک کميته که مطابق ماده اعت
 .خواهد رسيد

 اشکالی نيست؟ - رئيس
 )خير: گفتند(

 .آقايانيکه با ماده شانزدهم موافقت دارند قيام فرمايند
 
 .)اغلب قيام نمودند(

 :شود ماده هفدهم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

ج تأسيسات و تفتيش واداره وسايل صحی کمپانی تشکيالت و مخار –ماده هفدهم 
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وصحت عمومی را مطابق جديدترين طريقه حفظ الصحه معموله در ايران در 
تمام اراضی وابنيه ومساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتيازيه کار 

 .گيرد ميکنندبعهده می
 .آقايانيکه با ماده هفدهم موافقت دارند قيام فرمايند - رئيس

 )تنداکثر برخاس(
 :شود ماده هيجدهم قرائت می. تصويب شد - رئيس

 
دهد بايد دفاتر  هروقت کمپانی اسهام جديدی برای عامه اشاعه می -ماده هيجدهم

شود در  ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همانموقع که در ساير نقاط شروع می
 تهران نيز برقرار نمايد

 
 .م فرمايندآقايانيکه باماده هيجدهم موافقت دارند قيا - رئيس

 
 )اکثر نمايندگان قيام نمودند(
 

 :شود ماده نوزدهم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

کمپانی برای احتياجات داخلی ايران واز آنجمله احتياجات دولت  –ماده نوزدهم 
که از ) Fuel oil(و مازوت ) Kerosene+(  و نفط المپ) Motor Spirit(بنزين 

 :ذيل خواهد فروخت شود بر اساس نفط ايران حاصل می
 

رومانی راراجع به ) فوق(در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قيمتهای  - الف
خليج مکزيک را راجع بهر ) فوب(بنزين و نفط المپ ومازوت معدل قيمتهای 

آوريل معين  ٣٠يک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ 
برای سالی که » اساس قيمتها«اختيار نازلترين معدلهای مذکور  –خوادهد کرد 

قيمتهای اساسی بمنزله قيمت . شود گردد قرار داده می از اول ژوئن شروع می
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کمپانی بنزين و نفت المپ و مازوت را به  - ب. گردد در تصفيه خانه تلقی می
 :ترتيب ذيل خواهد فروخت

 
 بدولت برای احتياجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بديگران - ١

فوق با تخفيف بيست و پنج ) الف(مذکور در جزو » قيمتهای اساسی«مطابق 
 )٪٢۵(درصد 

با تخفيف ده درصد ) قيمتهای اساسی(بساير مصرف کننده گان مطابق همان  - ٢
)١٠٪( 
 
مخارج حقيقی ) الف(کمپانی حق دارد که به قيمتهای اساسی مذکور در جزء -ج

ليات و عوارض موضوعه بر حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنين ما
 .محصوالت مزبور را بيفزايد

دولت صادر کردن محصوالت نفتی راکه مطابق مقررات فوق کمپانی  - د
 .فروخته است قدغن خواهد کرد

آقايانيکه با ماده نوزدهم موافقت دارند . در ماده نوزدهم اشکالی نيست - رئيس
 .قيام فرمايند

 )اکثر قيام نمودند(
 :شود ماده بيستم قرائت می .تصويب شد - رئيس

در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله دو سال پس از ) الف( -Iماده بيستم 
شود کمپانی جز  داده می ٢۵اطالع قبلی که راجع بترک امتيازمطابق ماده 

بشرکتهای تابع خودحق فروش يا انتقال يک يا چندين قسمت از اموال غيرمنقول 
در مدتهای مذکور نيز کمپانی حق  –است ندارد  خود راکه درايران موجود

مگر آنکه اشياء . انتقال و خارج کردن هيچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد
 .مزبوره از حيز انتفاع افتاده باشد

در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضی را که کمپانی  -ب
ً                           مجانا  از دولت تحصيل کرده است نمی واند انتقال دهد و همچنين هيچيک از ت      
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اموال منقول خود را نيز باستثنای آنچه غير مفيد و يا اينکه ديگر مورد احتياج 
 .تواند خارج نمايد عمليات کمپانی درايران نيست نمی

 
II  -  در موقع ختم امتياز خواه اين ختم بواسطه انقضای عادی مدت ويا بهر نحو

ام دارائی کمپانی در ايران بطور سالم و قابل ديگری پيش آمد کرده باشد تم
 .گردد استفاده بدون هيچ مخارج وقيدی متعلق بدولت ايران می

III -  ها و  مشتمل است بر تمام اراضی وابنيه و کارخانه) تمام دارائی(جمله
های حمل نفت و پلها ورشته  ساختمانها وچاهها و سدهای دريايی و راهها ولوله

از (و وسايل توزيع آب و ماشينها و مؤسسات وتجهيزات های فاضل آب  نقب
مثال از قبيل اتومبيل (از هر قبيل وتمام وسائط نقليه ) آنجمه آالت و ادوات

و تمام اجناس انبار شده وساير اشيائيکه کمپانی در ايران ) وگاری و آئرويالن
 .نمايد برای اجرای اين امتياز از آن استفاده می

 .هم اشکالی نيست آقايانيکه موافقند با اين ماده قيام فرمايند در ماده بيست - رئيس
 ).اکثر نمايندگان قيام نمودند(

 :شود ماده بيست و يکم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

دارند که اجرای اين قرارداد مبنی  طرفين متعاهدين اعالم می –ماده بيست ويکم 
متناسب اين قرارداد  بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و

ً        کمپانی صريحا  تعهد می. باشد نمايد که در هر وقت و در هرموقع حقوق              
وامتيازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام به هيچ عملی ويا خودداری از 

 عملی که موجب زيان دولت باشد
 

هيچ  اين امتياز رادولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن درآتيه بوسيله. ننمايد
قانون عمومی وخصوصی و يا هيچيک از دستورات ونظامات اداری ويا 

 .عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود
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 آقايانيکه با ماده بيست ويکم موافقند قيام فرمايند - رئيس
 
 .)اکثر قيام نمودند(

 :شود ماده بيست و دوم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

                                        ً قبيل از اختالفات حاصله بين طرفين و مخصوصا   هر -الف: ماده بيست ودوم
اختالفات ناشی از تعبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليتهای مقرره در 
آن وهمچنين هر اختالف نظر در مواردی که بموجب اين امتيازنامه محتاج 

 .بتوافق نظر طرفين است بطريق حکميت قطع وفصل خواهد شد
 

                                     ً کند بايد تقاضای خود را بطرف ديگر کتبا   يت میطرقی که تقاضای حکم -ب
طرفين هر يک يک حکم معين نموده و حکمين قبل از شروع . ابالغ نمايد

هر گاه حکمين نتوانند در ظرف  –بحکميت يک حکم ثالثی انتخاب خواهندکرد 
دو ماه نسبت بتعيين حکم ثالث توافق نظر حاصل نمايند حکم مزبور را بتقاضای 

ين رئيس ديوان داوری دائمی بين المللی تعيين خواهد نمود چنانچه يکی از طرف
) ج(المللی از حيث مليت وتابعيت مطابق جزو  رئيس ديوان داوری دائمی بين

حائز شرايط الزمه برای تعيين حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسيله نايب رئيس 
 .ديوان مزبور معين خواهد شد

 
ويا انگليس باشد و بعالوه ارتباط نزديک نيز نه حکم ثالث بايد از ملت ايران  -ج

با ايران و نه با انگليس از حيث تعلق بيکی از مستملکات يا ممالک تحت الحمايه 
و يا مستعمرات و ممالکت تحت قيموميت وممالکی که بوسيله يکی از مملکتين 
مذکور در فوق اداره و يا اشغال شده ويا مثل اينکه در خدمت يکی ازممالک 

 .باشد نداشته باشد زبوره بوده ويا میم
اگر يکی از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضای حکميت طرف مقابل  - د

حکم خود رامعين نکرده ويا تعيين آنرا بطرف ديگر ابالغ ننمايد طرف مزبور 
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يا از نايب رئيس (حق خواهد داشت که از رئيس ديوان داوری دائمی بين المللی 
تقاضا نمايد که ) پيش بينی گرديده) ب(قسمت اخير جزو در مورديکه مطابق 

يک حکم منفرد ذيصالحيت مطابق مقررات مذکور در فوق تعيين کند ودر 
 .اينصورت اختالف موجود بوسيله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گرديد

 
اصول محاکمات در حکميت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع  -هـ 

وقت و محل . المللی معمول ومجری است وان داوری دائمی بينحکميت در دي
معين ) د(حکميت را بر حسب مورد حکم ثالث يا حکم منفرد مذکور در جزو 

 .خواهد کرد
 
اساسنامه ديوان  ٣٨حکم حکميت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده  -و

 .المللی بوده و قابل تجديد نظر نخواهد گرديد داوری دائمی بين
 .شود تأديه خواهد گرديد مخارج حکميت بنحويکه در رأی حکميت معين می -ز

 .آقايانيکه با ماده بيست و دوم موافقت دارند قيام فرمايند - رئيس
 
 .)اکثر قيام نمودند(
  

 :شود ماده بيست وسوم قرائت می. تصويب شد - رئيس
ز هر قبيل از برای تصفيه کلی تمام دعاوی گذشته دولت ا -I –ماده بيست وسوم 

) باستثنای آنچه مربوط بمالياتهای ايران است(تا تاريخ اجرای اين قرارداد 
 :کند کمپانی بشرح ذيل اقدام می

 
بفاصله سی روز از تاريخ مذکور مبلغ يک ميليون ليره استرلينگ  –الف 

 .خواهد پرداخت و بعالوه) ليره استرلينگ ١٠٠٠٠٠٠(
 

برمبنای  ١٩٣٢و  ١٩٣١بت عمل کرد سنوات مبالغ الزم التأديه بدولت را با -ب
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مذکور در ماده ده اين قرارداد نه مطابق اساس امتياز دارسی پس از وضع 
که برسم مساعده در ) ليره استرلينگ ٢٠٠٠٠٠(استرلينگ  دويست هزار ليره

بابت حق االمتياز پرداخته ويکصد و سيزده هزار و چهارصد  ١٩٣٢ظرف سنه 
                   ً که باختيار دولت قبال  ) ليره ١١٣۴٠٣-٣-١٠(و ده پنس و سه ليره و سه شلينگ 

 .وديعه گذارده شده تصفيه و تأديه خواهد شد
 
II -  د رهمان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت ماليات گذشته از

کمپانی مبلغی بر حسب مبنای  ١٩٣٢دسامبر  ٣١الی  ١٩٣٠مارس  ٢١تاريخ 
محاسبه وبدون رعايت تضمين مذکور در  ١١ ماده Iمذکور در جزو الف از بند 

 .جزو ب از بند مزبور بدولت تأديه خواهد نمود
 .آقايانيکه با ماده بيست وسوم موافقت دارند قيام فرمايند - رئيس

 
 ).اغلب قيام نمودند(

 :شود ماده بيست وچهارم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

از دارسی نسبت بقراردادهای هر گاه بمناسبت الغای امتي –ماده بيست و چهارم 
تا اندازه که امتياز مزبور اجازه ميداده است  ١٩٣٢اجازه که قبل از اول دسامبر 

منعقد گرديده اختالفاتی بين کمپانی وافراد توليد گردد اختالفات مزبوره مطابق 
 :قواعد تفسيريه ذيل فيصله خواهد يافت

از دارسی بايد خاتمه بيابد اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتي - الف
با وجودالغای امتياز مزبور باعتبار خود باقی خواهد  ١٩۶١مه  ٢٨تاتاريخ 

 .ماند
هر گاه در قرارداد پيش بينی شده باشد که عالوه بر اعتبار آن در مدت  -ب

شود اعتبار  امتياز دارسی در صورت تجديد امتياز قرارداد مزبور نيز تجديد می
 .باقی خواهد ماند ١٩٩٣سامبر د ٣١آن تا تاريخ 
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 اشکالی نيست؟. ماده بيست وچهارم مطرح است –رئيس 
 )خير: گفته شد(

 .آقايانيکه با اين ماده موافقند قيام فرمايند
 .)اکثر قيام نمودند(

 :شود ماده بيست و پنجم قرائت می. تصويب شد - رئيس
 

دداشت که اين در آخر هر سال مسيحی کمپانی حق خواه –ماده بيست و پنجم 
امتياز را ترک نمايد مشروط بر اينکه دو سال قبل از آن دولت رااز نيت 

ً                خودکتبا  مطلع ساخته باشد الذکر کليه دارائی کمپانی در  در خاتمه مدت فوق.        
     ً                   مجانا  و بدون هيچ قيدی و ) تصريح شده ٢٠ماده IIIبطوريکه در قسمت (ايران 

هد شد و کمپانی در آتيه از هر گونه بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خوا
چنانچه نسبت به تعهدات طرفين مربوط به قبل از . تعهدی بری خواهد بود

انقضای مدت مذکور در فوق اختالفاتی حاصل شود بطريق حکميت مذکور در 
 .قطع و فصل خواهد شد ٢ماده 

 
 دراين ماده هم اشکالی نيست؟ - رئيس

 )خير: گفته شد(
 .بيست و پنجم موافقند قيام فرمايند آقايانيکه با ماده

 .)اغلب قيام نمودند(
 :شود ماده بيست وششم قرائت می. تصويب شد - رئيس

اين اميتاز برای مدتی که ابتدای آن از تاريخ اجراء و  –ماده بيست و ششم 
قبل . گردد خواهد بود بکمپانی اعطاء می ١٩٩٣دسامبر  ٣١انتهای آن در تاريخ 

تواند خاتمه پيدا کند مگر در صورتيکه  اين امتيازنمی١٩٩٣بردسام ٣١از تاريخ 
آنرا ترک کند ويا آنکه محکمه حکميت بر اثر ارتکاب  ٢۵کمپانی مطابق ماده 

تخلفی از طرف کمپانی نسبت باجرای مقررات اين قرارداد ابطال آنرا اعالم 
 :تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذيل است. بدارد
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ه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکميت بايد بدولت پرداخته شود هر گا - الف
 .تا يکماه بعد از تاريخ صدور رأی تأديه نگردد

 
در مورد . هر گاه تصميم بر انحالل اختياری ويا اجباری کمپانی گرفته شود -ب

 ساير تخلفاتی که نسبت بمقررات اين قرارداد
ه مسئوليتها واثرات مترتبه از هر يک از طرفين ناشی شود محکمه حکميت درج

هر نوع انتقال امتياز مشروط بتصويب دولت خواهد . بر آنرا تعيين خواهد نمود
 .بود

 
 .موافقت دارند قيام فرمايند ٢۶آقايانيکه باماده  - رئيس

 .)اکثر برخاستند(
 :شود ماده بيست وهفتم قرائت می. تصويب شد - رئيس

ويب مجلس و توشيح آن از طرف اين قرارداد پس از تص -ماده بيست وهفتم
کند که دراسرع اوقات  دولت تعهد می. گردد اعليحضرت همايونی قابل اجرا می

 ١٩٣٣آوريل  ٢٩در تاريخ . اين امتيازنامه را برای تصويب تقديم مجلس نمايد
 .اين قرارداد در طهران منعقد گرديد

 .آقای شريعت زاده - رئيس
بدهم که جمله ثانوی اين ماده زائد است خواستم تذکر  بنده می –شريعت زاده 

شود  زيرا که اين تعهد از طرف دولت انجام شده است و حاال تصويب می
 .بنابراين ذکرش در اينجا ضرورتی ندارد

 
اند قرائت  برای دورانديشی همينطور آقای دکتر طاهری پيشنهادی نوشته - رئيس

قسمت اخير  ٢٧در ماده مقام منيع رياست دامت عظمة، پيشنهادميکنم : شود می
 .الی آخر ماده حذف شود» دولت تعهدميکند«ماده از جمله 

اين جمله در جزو قانون الزم نيست باشد اين را حذف کنند همان جمله  - مخبر
قانون کافی است اين جمله را کميسيون هم موافقت دارد که حذف  ٢٧اول ماده 
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 .شودوالزم نيست که جزء قانون باشد
 لت؟نظر دو - رئيس

کند ومانعی ندارد بنده  ازحيث اينکه حذف اين جمله فرقی نمی –وزير ماليه 
 .موافقم
با حذف جمله که بعقيده دولت هم مانعی ندارد  ٢٧گيريم بماده  رأی می - رئيس

 .آقايان موافقين قيام فرمايند
 
 .)اغلب قيام نمودند(

آقای وزير . اشکالی نيست. مذاکره در کليات ثانی است. تصويب شد - رئيس
 ماليه

شود الزم  چون همه چيز تصويب می. يک کلمه در اينجا هست –وزير ماليه 
است که عرض کرده باشم اينرا اينجا البته متن، فرانسه امضاء شده است 

در فقره دوم عبارت متن فرانسه آقايانيکه مسبوق هستند ميدانند که  ١۵ودرماده 
ه بقول خودمان سجاوندی يکی بعضی عالمت وقف و سکته در فرانسه هست ک

از اينها از قلم افتاده بوده است وهمچنين يک عالمت جمع در آخر يکی از اين 
             ً                                      دهد و اشتباها  از قلم افتاده است اگر آن عالمت وقف از  کلمات در معنی فرق می

دهد که نماينده دولت حق  قلم افتاه آن عالمت جمع هم نباشد اين معنی را می
ام جلسات هيئت مديره و همچنين مثل يک مطلب ديگر حق حضور دارد در تم

دارد در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مشاوره امور راجع به ايران 
شود در همه جلسات  تشکيل شده باشد يعنی اولی مثل اين است که مطلق می

هيئت مديره در هر موقع حق جلوس دارد ولی در مجمع عمومی آنوقت حق 
ع عمومی رای امورات مربوطه بروابط کمپانی وايران حضور دارد که مجم

شور داشته باشد ولی منظور اين نبوده اين يک جمله واحده بود يعنی در جلسات 
شود حق  هيئت مديره و در جلسات مجمع عمومی وقتيکه برای اينکار تشکيل می

شود خواستم  کند هر دو معنی مستفاد می در فارسی فرقی نمی. حضور دارد
نم اين اشتباه شده بعد نمايندگان کمپانی که مرور کرده بودند ديدند که عرض ک
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اين اشتباه شده تلگراف کرده بودند که اين شايد معنی غير منظور را بدهد اين 
دهد بايد اين را هم مسبوق باشد  است که ما اصالح کرديم البته مجلس که رأی می

 ).صحيح است. (دهد که رأی می
 

گيريم بمجموع  رأی می) بلی: گفته شد(تصحيح موافقت دارند آقايان در  - رئيس
 .قرارداد آقايانيکه موافقت دارند ورقه سفيد خواهند داد

 ).ورقه سفيد تعداد شد ١٠۵اخذ آراء بعمل آمده (
رأی تصويب  ١٠۵نفر باکثريت  ١١٣عده حاضر در موقع اعالم رأی  - رئيس

 .شد
 .]ختم جلسه  –موقع ودستور جلسه بعد -٣[

 فرماييد جلسه را ختم کنيم کار ديگری در دستور نداريم اگر موافقت می - رئيس
 )صحيح است(

جلسه آينده پنجشنبه يازدهم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستورلوايح اداره 
 .صناعت

 .)مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد(
 

 )١(دادگر –رئيس مجلس شورای ملی 
 

   مأخذ و توضيحات
 
 نهم یقانونگذار دوره  نيقوان مجموعه  یمل یشورا مجلس  کرات از مذا - ١

جلسه  -)١٣۵٢محرم  ٢٨( ١٣١٢خرداد  ٧مشروح مجلس روزيکشنبه  صورت
١٨  
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    پانزدهم فصل

  
 فارس خليج منطقه در غرب استراتژی

 
منطقه خليج فارس استراتژی غرب در« عزت هللا عزتی درمقاله ای تحت عنوان

پايان جنگ سرد و آغاز قرن بيست و يكم كه بايد شروعش د ازبع: می نويسد» 
هيچ مفهومی همانند واژه ژئواستراتژی )١٩٨٩(برلن بدانيمرا ازفروريزی ديوار

دچار تغيير و تحول و دگرگونی در اهدافش نگرديده، اگر اين مفهوم مطرح شده 
دهيم، خيلی  در نيمه دوم قرن بيستم را از هر جهت مورد بررسی و تجزيه قرار

از تحوالت ژئوپوليتيكی و دگرگونی در روابط بين الملل را می توانيم به خوبی 
درك و به پيشگويی و پيش بينی آينده در سطحی استراتژيك نايل آييم، اين واژه 
در كشور ما آنطوری كه بايد در مراكز علمی و تصميم گيری مورد توجه قرار 

    ً                            اصوال  در مراكز تصميم گيری و علمی  نگرفته است وعلت آن هم اين است كه
اين موضوعات با ديدی تاكتيكی مورد بحث قرار می گيرد وبه عبارت ساده تر، 
اهداف تاكتيكی را در قالب مفهوم اهداف استراتژيكی مطرح می كنند، در درك 
واقعيت های استراتژيكی اگر ما نتوانيم به تحوالت ژئواستراتژيكی بينديشيم بايد 

يم كه تصميمات، از فكر به عمل واقعی وكاربردی درنخواهد آمد، هدف آگاه باش
نگارنده دراين مقاله ورود به حوزه ژئواستراتژيك نيست زيرا زمان چنين اجازه 
ای را نمی دهد، ولی آنچه مسلم است درهم فرو رفتگی دو قلمرو ژئواستراتژيك 

  )١(تند ازدوران جنگ سرد سه تغيير عمده را به وجود آورده كه عبار
  
 تغيير در حوزه بازيگران.١
 تغيير در قواعد بازی.٢
  تغيير در محيط ژئوپوليتيكی بازی.٣
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در رابطه با حوزه بازيگران كه در واقع همان دو قلمرو ژئواستراتژيك بری و 
بود، امروزه اين ) شوروی و اياالت متحده(بحری به رهبری دو قدرت جهانی 

ده و جهان شمول شده است، بالنتيجه قواعد بازی             ً              دو قلمرو عمال  تداخل پيدا كر
هم دچار تغيير و تحول گرديده است و از ادبيات جديدی بهره می گيرند، در 
رابطه با قواعد بازی بيشتر بر جنبه های دوستانه و چندجانبه قرار داشت، پس 

                      ً                                  سپتامبر قواعد بازی اوال  جنبه نظامی بيشتری به خود گرفته و  ١١از واقعه 
 .انبه گرايی جايگزين چندجانبه گرايی شده استيكج

 
ولی مهم تر از اين تغيير در محيط ژئوپوليتيكی است، آنهم در مناطق بسيار 

نكته حائز اهميت  ).Broader Mddle East(حساس همچون خاورميانه گسترده 
اين است كه به داليل خاصی كه بيشتر جنبه سياسی داشته است امروزه ديگر 

كمتر در مراكز مطالعات ) Greater Mddle East(انه بزرگ بحث خاورمي
استراتژيك مورد بحث است بلكه واژه خاورميانه گسترده مورد استفاده قرار می 
گيرد كه بحث درباره چگونگی اين تغيير واژه را نيز به بعد موكول می كنيم، لذا 

اهداف  برای پی بردن به پيامدهای اين دگرگونی های استراتژيك، ما بايد
ژئواستراتژيك اياالت متحده آمريكا را در رابطه با تقدم بندی ژئوپوليتيكی جهان 

سپس با نگرش به آن طبقه بنديها ژئواستراتژی خليج فارس را مورد . بدانيم
تجزيه و تحليل قرار داده و در نهايت به استراتژی ژئوپوليتيك ايران در قبال اين 

 .اهداف بپردازيم
 

ه ژئواستراتژی اياالت متحده آمريكا، ابرقاره اورآسيا جلب توجه در نگاه اول ب
می كند و در باالترين سطح ژئواستراتژيك خود را مطرح می سازد و در واقع 
نقش صفحه شطرنج را برای بازيگران صحنه بين المللی در دوران صلح سرد 

 ٨٠برژينسكی در دهه ) ٣(، جالب است كه كتاب طرح بازی)٢(بازی می كند
سناريوهايی را مطرح كرده بود كه در كتاب ديگرش تحت عنوان ژئواستراتژی 
برای اورآسيا تاكتيك های اين بازی و نحوه عمل با ديگران را به خوبی تشريح 
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سپتامبر با مطرح شدن استراتژيهای  ١١كه بعد از واقعه ) ۴(نموده بود
هداف اين تجديدنظر شده اياالت متحده آمريكا معلوم شد كه چارچوب ا

ً                                                   استراتژيها عمدتا  بر محور ژئواستراتژی جديد آمريكا تدوين شده است، در                  
نگرش به قلمروهای ژئواستراتژيك جهان پس از جنگ سرد خاورميانه گسترده 
در واقع اولويت اول را برای اياالت متحده آمريكا دارد و در اين قلمرو 

ان گسترش يافته، در ژئواستراتژيك كه مرزهايش در شرق و شمال كشور اير
را در شرق و در شمال تا مرزهای ) تا بندر كراچی(واقع افغانستان و پاكستان 

شمالی قزاقستان را در برگرفته و در غرب تا مرزهای غربی مصر، سودان، 
اتيوپی وسومالی تا باب المندب را پوشش می دهد و كشور ايران به عنوان 

ر دارد، اينجاست كه جايگاه محور ومركزاين قلمروژئواستراتژيك قرا
ژئواستراتژيك خليج فارس خود را در معادالت استراتژيك جهان بويژه در 
رابطه با پنج قدرت آينده جهان مطرح می سازد، اگر ما در تجزيه و تحليل 
مسائل سياسی، امنيتی ديد ماكرو نداشته باشيم يعنی مسائل را از دريچه مفهوم 

ی نگاه نكنيم، امكان رسيدن به يك راه حل منطقی ژئواستراتژی و يا ژئواكونوم
بسيار غيرممكن است، به همين علت است كه در اين نوشتار سعی می شود در 

 .مقياس جهانی به حل معضالت منطقه ای و محلی پرداخته شود
در دوران جنگ سرد قلمروهای ژئواستراتژيك بر اساس اهداف نظامی تعيين 

ليتيكی نيز می بايستی توجيه كننده اهداف نظامی می شد در نتيجه مناطق ژئوپو
باشند و به همين علت به محض احساس كوچكترين تغيير و تحول در ساختار 
نظام ژئوپوليتيكی برخی از مناطق كه ممكن بود به نحوی اهداف نظامی را 
دچار مشكل سازد توسل به زور را در آن مناطق انكارناپذير می ساخت، ولی 

ای ژئواستراتژيك بايد توجيهی اقتصادی، نظامی داشته باشد، اين امروزه قلمروه
چرخش قابل مالحظه است كه ما امروز شاهد تغيير در استراتژيهای گوناگون 
قدرتها بويژه اياالت متحده آمريكا هستيم و روی همين اصل برای اولين بار در 

باه آن را ميالدی واژه ژئواكونومی مطرح شد كه برخی به اشت ٩٠اواخر دهه 
جايگزين ژئوپوليتيك می دانند و گروهی هم به اشتباه فكر می كنند كه دوران 
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ژئوپوليتيك به سر آمده است و دوران ژئواكونوميك مطرح است، در حالی كه 
اين يك اشتباه در تعبير مفاهيم است زيرا واژه ژئواكونومی در واقع تغيير نام و 

اين رابطه برژينسكی توضيحات كاملی ، و در )۵(هدف واژه ژئواستراتژی است
). ۶(را در مقاله خود تحت عنوان ژئواستراتژی از راه ژئواكونومی داده است

جالب است كه در تعيين مناطق ژئواكونومی كه انطباق كاملی هم با قلمروهای 
دارد باز خاورميانه گسترده همان نقش منطقه ٢١ژئواستراتژيك قرن 

به خود اختصاص داده و ايران نيز در مركز آن  ژئواستراتژيك حساس جهان را
، در اينجا نكته ظريفی وجود دارد و آن اين است كه چرا در )٧(منطقه است

تعيين قلمروهای جغرافيايی اين مناطق يك مشابهاتی هم به چشم می خورد كه در 
از . نيز چنين است ٢١ديگر قلمروهای ژئواستراتژيك پيش بينی شده در قرن 

رو ژئواستراتژيك چين و روسيه كه در حكم يك واحد عملياتی بشمار جمله قلم
می روند و يكی از داليل استراتژيك نزديكی اين دو كشور در اين روزها همين 

 .مسئله است
  

 ژئواستراتژيك های كشمكش در فارس خليج جايگاه
 

اط مسئله تأمين امنيت آن هم در ابعاد گوناگون آن در مقياس استراتژيك در ارتب
با نظام سياسی بين الملل و مناطق ژئوپوليتيكی است و اين نياز هميشه 
بزرگترين و اساسی ترين هدف قدرتهای جهانی بوده است، بويژه اينكه در قرن 
بيست و يكم با توجه به تحوالتی كه اين مفهوم پيدا كرده است ديگر جنبه های 

ه اين معنی كه در ملی و منطقه ای مطرح نيست بلكه مقياس جهانی است، ب
استراتژی ژئوپوليتيك آنها يا به عبارت ساده تر شرح وظايف كشور مناطقی 
برای آنها ارزش حياتی دارد كه با نفوذ و نظارت در آنها بتوانند اهداف 
استراتژيك خود را جامة عمل بپوشانند، روی همين اصل است كه در حال 

كا كه با صراحت بيان گرديده حاضر بر اساس آخرين استراتژی امنيت ملی آمري
است، امنيت ملی اياالت متحده آمريكا در گرو تأمين امنيت حوزه خليج فارس 
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است، حال اين سئوال پيش می آيد كه هدف نهائی همين هدف استراتژيك 
چيست؟ بايد جواب داد كه، تأمين امنيت انرژی، نگاهی گذرا به اعداد و ارقام 

ق آشنا می سازد و آن واقعيت اين است كه هيچ خيلی ساده ما را با اين حقاي
اياالت متحده با داشتن . رابطه ای بين عرضه و تقاضای انرژی در آمريكا نيست

فقط دو درصد ذخاير نفتی جهان بيست و پنج درصد از كل محصول نفت جهان 
 ٧٧سال آينده از ميزان كنونی  ٢٠را مصرف می كند، تقاضای جهانی نفت در 

باالترين ميزان (ميليون بشكه افزايش می يابد  ١٢٠در روز به  ميليون بشكه
، همين ترس از آينده است كه استراتژيست )٨)(افزايش در چين و آمريكا است

ها و مراكز مطالعاتی را واداشت كه در تدوين استراتژی انرژی برای سال 
درنگ نكنند و همين مسائل باعث شد كه اهداف استراتژيك انرژی  ٢٠٢۵

ريكا چارچوبی شد برای تدوين قلمروهای ژئواستراتژيك جديد با اهداف آم
ژئواكونومی و خليج فارس در رأس اين قلمروها قرار گرفت، با قدرت می توان 

تاكنون در حوزه خليج فارس  ٩٠گفت كه اين همه تحوالتی كه ما از اواخر دهه 
ً                                       می بينيم عموما  سناريوهايی از استراتژی انرژی است كه با تاكتيك های                

هدف نهائی ژئواستراتژيك آمريكا اجرای يك حركت . متنوعی در حال اجرا است
 .گازانبری است از طريق پاسفيك و آتالنتيك برای تسلط بر اورآسيا 

 
اين حركت گازانبری خودبخود اهداف ثانويه ای را جامة عمل می پوشاند كه در 

نده برای جلوگيری از يك رأس آنها كنترل چين و روسيه و حتی ژاپن در آي
وحدت ژئواستراتژيك اورآسيايی آنهم در بخش آسيايی آن است، اينجاست كه 
نقش پديده های جغرافيايی در تقدم بنديهای ژئواستراتژيك پديدار می شود و آن 
جايگاه شبه جزاير اطراف اورآسيا است كه آسيب پذيرترين و شكننده ترين آن 

ا محوريت خليج فارس، برای روشن شدن همين منطقه خاورميانه است ب
موضوع بايد نگاهی گذرا به استراتژی سياست خارجی آمريكا بيندازيم، اساس 

 :اين سياست خارجی پس از جنگ سرد متكی است بر
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استراتژی نرم افزاری كه در اين استراتژی به دنبال برقراری رابطه مستقيم . ١
            ً                 ر رأس آن فعال  دو كشور ايران و با مردم كشورهای منطقه مورد بحث است و د

  .سوريه است
در اين استراتژی آمريكا خود ) Preventve Strategy(استراتژی پيشگيرانه . ٢

را ملزم می داند با هر آنچه كه فكر می كند امنيت آمريكا را به خطر می اندازد 
بدون هيچ قيد و شرطی مقابله نمايد، در استراتژی جديد امنيتی آمريكا تفكر 

  .پيشگيرانه اينطور بيان شده است كه بهترين دفاع تهاجم خوب است 
 
استراتژی انرژی، در واقع محور سياست خارجی آمريكا را اهداف همين . ٣

استراتژی برای يك دوره ميان مدت تشكيل می دهد و هدفش نفوذ و تسلط كامل 
قلمرو بر كانون استراتژيك انرژی جهانی است كه خليج فارس در كانون اين 

ژئواكونوميك قرار دارد، در اين رابطه بايد گفت كه مهمترين تاكتيك آمريكا 
همچنين به نظر می رسد كه . تضعيف اوپك و برجسته كردن نقش عراق است

عربستان و تركيه در آينده مورد بی مهری آمريكا قرار خواهند گرفت و اين 
 )٩.(توجه بيشتر متوجه ايران خواهد شد

 
كه در مقابل اين كنش آمريكا برای تسلط بر اورآسيا و حساس ترين  حال بايد ديد

منطقه ژئواستراتژيك آن يعنی حوزه خليج فارس چه واكنش هايی متصور است، 
                                                          ً             اين واكنش ها را ما امروزه در قبال مسئله هسته ای ايران كامال  حس می كنيم، 

تژيك در حال شكل به اين معنی كه يارگيری های استراتژيكی بين دو مثلث استرا
گيری در جريان است كه حلقه اتصال و مشترك هر دو مثلث را ايران تشكيل 

اين دو مثلث استراتژيك را كشورهای روسيه، چين و ايران در يك . می دهد
تركيب و آمريكا، اروپای متحد و ايران تركيب ديگر آن هستند، هر يك از اين 

تكيه گاه ژئواستراتژيك خود انتخاب دو مجموعه كه بتواند ايران را به عنوان 
نمايد، ابتكار عمل را در صحنه جهانی بويژه در اورآسيا در دست خواهد 
گرفت، جالب است كه هيچگاه ايران از چنين موقعيت ژئواستراتژيك برجسته و 
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سرنوشت سازی برخوردار نبوده است، ما هم اكنون در عصری زندگی می 
هان بشرط آنكه درك واقعی موقعيت كنيم كه كوچكترين واحد سياسی ج

جغرافيايی خود را بداند و اينكه چه جايگاهی را در استراتژيهای جهانی دارد 
می تواند به صورت يك بازيگر كارآمد درآيد و در باالترين سطح خود به امنيت 
واقعی دست يابد و توسعه پيدا نمايد؛ زيرا امروزه ميزان سنجش امنيت واحدهای 

از هر جهت با ميزان توسعه اقتصادی و همه جانبه آنها مورد سياسی جهان 
ارزيابی قرار می گيرد، بی جهت نيست كه يك ارتباط مستقيمی بين درك 
موقعيت جغرافيائی و مشاركت در كنسرت جهانی وجود دارد، اگر اين دو با 
يكديگر هم آهنگی نداشته باشد آن كشور هر لحظه بايد منتظر مواجه شدن با 

همه معيارهای ژئواستراتژيك قرن بيستم تغيير پيدا كرده است و . ن باشدبحرا
كشورها بايد اين حقيقت را بپذيرند، ديگر هيچ كشوری در دنيا نمی تواند به 
تنهايی هژمونی خود را به اجرا درآورد، بلكه همانطوری كه بيان شد بايد در 

سه مطالعات محدوده كنسرت جهانی به وظايف ملی خود عمل نمايد، مؤس
در اين رابطه سيستم جديد امنيتی جديدی را برای خليج  Rowdاستراتژيك 

  ) ١٠.(فارس طراحی نموده است كه بر سه اصل زير تكيه دارد
  
 .برقراری يك تعادل در تقسيم قدرت. ١
 .پيروی همه جانبه از اهداف مشترك استراتژيك.٢
 .برقراری اصالحات و بازسازی. ٣
 

به داليل شرايط توپوگرافی ويژگی های ژئواستراتژيكی حوزه خليج فارس 
خاصی را به برخی از كشورهای حوزه داده است كه در رأس اين كشورها 
ايران است كه در اينجا نمی خواهيم وارد اين بحث های تخصصی شويم و 
ديگری كشور بحرين است، بی دليل نيست كه اين دو كشور حوزه خليج فارس 

داف ژئواستراتژيك بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند و باز هميشه در كانون اه
به همين دليل است كه چندی است نماينده بحرين در شورای وزرای ناتو به 
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عنوان ناظر شركت می كند، تشريح اين دو پديده خارج از زمان اين بحث است 
و اميد است در آينده به نحوی تخصصی بدان پرداخته شود، بنابر اين انتخاب 
كشوری با ويژگيهای ژئواستراتژيك منحصر به فرد خود می تواند به عنوان 
تكيه گاه يك قدرت موجب خشنودی ديگر قدرت های فرامنطقه ای باشد و حتی 
كشورهای منطقه نيز از اين انتخاب سود خواهند برد، نكته حائز اهميت اين 

برای يك  است كه به هر نحوی كه بخواهند ويژگيهای استراتژيك مناسب را
كشور جايگزين قدرت در منطقه حوزه خليج فارس در نظر بگيرند نتيجة كار 
كشور ايران خواهد بود و اين موضوع تجربه ای است از اهداف استراتژيك 

با  ١٩٧٩تا  ١٩۵٩قدرت های بحری و مرحله آزمايشی خود را هم از سال 
 .موفقيت به انجام رسانيده است
تأمين كننده خروج تدريجی نيروهای خارجی و عدم وجود چنين قدرت منطقه ای 

حضور بيشتر آنها در درازمدت می شود، در اين راستا بايد ژئوپولتيك عراق 
مورد توجه قرار گيرد و فضای ژئوپولتيكی بسته آن كشور را در رابطه با راه 

اگر در . آبی خليج فارس، همسايه ها و بويژه ايران می توانند مرتفع سازند
خليج فارس مشكالت منطقه ای را كشورهای حوزه خود در جهت رفع آن حوزه 

 .               ً                                                 برنيايند، مسلما  قدرت های فرامنطقه ای اين مهم را انجام خواهند داد
 

به منظور برقراری سيستمی پايدار در حوزه خليج فارس می بايستی بيشتر 
 مسئله اصالحات مدنظر قرار بگيرد و آن هم نه به صورتی عجوالنه و در
مقياس های كالن، بلكه با آهنگی موزون در جهت گامهای استوار به سمت 
اصالحات در وجوه مختلفه پيشرفت، ولی اگر اين اصالحات بدون مالحظات 
فرهنگی صورت گيرد به نتايج مطلوبی نخواهد رسيد، كشورهای حوزه خليج 

رتهای فارس نبايد اهداف استراتژيك خود را فدای اهداف تاكتيكی فريبنده قد
بزرگ نمايند، همه ما اين روزها شاهد اين هستيم كه قدرت های صنعتی جهان 
در رابطه با اهداف استراتژيك خود با محوريت ايران و غنی سازی اورانيوم يك 
حرف را می زنند و اين هم مسلم است كه اگر كشورها در تصميمات خود هم 
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وجود دارد كه منافع ملی  آهنگ با اين كنسرت جهانی عمل نكنند امكان بسياری
آنها تأمين نشود در نتيجه فضايی ايجاد می شود كه قدرت های بزرگ با بهره 
گيری از آن فضا در جهت رسيدن به اهداف ميان مدت خود از آن بهره جويند، 
                                           ً                        البته اين هم قابل پيش بينی است كه هرگاه مثال  كشور ايران قدمی در جهت 

خود در حوزه خليج فارس به كمك مكمل های برجسته كردن نقش استراتژيك 
استراتژيك خود بردارد، به فوريت بايد شاهد عكس العمل های منفی از طرف 
ديگر كشورهای همسايه از جمله عربستان سعودی و تركيه باشيم، ولی آنچه مهم 

 .است اين است كه اين حركات از يك عمق استراتژيك برخوردار نخواهد بود
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    شانزدهم فصل
  

   آمريکا هژمونيسم دالر، نفت،  :مسرت محسن
 

هاي نفتي، كه خود با تغييرات در روابط  آمريكا به كمك اهرم
گيرند، توانسته است  جهاني در معرض تغيير قرار مي

هايش  موقعيت انحصاري خاصي براي خود ايجاد و خواست
هاي مالي و تجاري جهاني به رقبايي چون  را از طريق نهاد

ي در حال رشدي مانند چين و روسيه اتحاديه اروپا و كشورها
 .ديكته كند

  
 : در باره نفت ، دالرو هژمونيسم امريکا می نويسد محسن مسرت   

هاي آمريكايي به  هنگام حمله نظامي آمريكا به عراق و مصمم بودن نئوكان
سقوط رژيم صدام حسين كه آمريكا براي مشروع جلوه دادن آن جنگ، وزير 

را وادار به گفتن اين دروغ آشكار كرد كه سيا » ن پاولكالي«امور خارجه خود 
اي در دست رژيم صدام حسين دارد، اين  هاي هسته قوي براي وجود سالح  داليل

هاي صدام حسين  شايعه وجود داشت كه دليل واقعي سقوط رژيم عراق كوشش
البته پس از . ها به جاي دالر بوده است براي فروش نفت به يورو و ساير پول

عويض رژيم در عراق اين گونه شايعات كمرنگ و در اين فاصله حتي به كلي ت
داري  اما با پيش آمدن بزرگترين بحران مالي سرمايه. به فراموشي سپرده شد

اتفاق افتاد و اين  ٢٠٠٨ميالدي كه در سال  ١٩٢٧جهاني بعد از بحران مالي 
ان جهاني تبديل به بحر ١»استيت ريل«واقعيت كه ورشكستگي بانك آمريكايي 

گرديد و بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي اروپاي جنوبي را تا سرحد 
             ً                   اند كه الزاما  توجه كارشناسان را  هاي جديدي پيش آمده ورشكستگي كشانيد، سؤال
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راستي چگونه ممكن . كنند به موقعيت استثنايي آمريكا در بازار جهاني جلب مي
داري، خود  ي و مالي در جهان سرمايهاست كه عليرغم بحران عميق اقتصاد

آمريكا در حالي كه مشكالت ساختاري بسياري در رقابت با اروپا و چين دارد، 
بيند و پول اين كشور حتي ثبات  داري كمتر صدمه مي از همه كشورهاي سرمايه
آور  يابي اين تضاد آشكار و معماي اعجاب نمايد؟ ريشه بيشتري از سابق پيدا مي

گرايي  جانبه همه  كه بدون تكيه به روش(ثبات دالر در بازار جهاني اعتماد به 
ايجاب ) جهاني، از منظر اقتصادي قابل توضيح نيست  ارزيابي از واقعيات

كند كه دايره تحليلي خود را گسترش دهيم و عوامل اقتصادي و سياسي مهم  مي
ي ثبات اين ديگري از قبيل نقش تجارت نفت با دالر و اهميت احتمالي آن برا

هاي مربوطه در سطح جهاني را نيز مد نظر قرار  پول و كليه كنش و واكنش
هاي آمريكا به عنوان نمايندگان  عالوه بر آن، اين واقعيات هم كه نئوكان. دهيم

داري مالي و شبكه صنعتي نظامي آمريكا هنوز هم  بدون چون و چراي سرمايه
باشند، در  خيز جهان مي ن منطقه نفتگستاخانه به دنبال جنگ و نفاق در مهمتري

اي با  كشي در جنگ داخلي هيچ ابائي ندارند و در مناقشه هسته سوريه از هيزم
هاي ديپلماتيك  حل ايران هم تهديد و تشديد قوانين تحريمي عليه ايران را به راه

توان به سادگي  كشد، كه نمي دهند نيز سؤاالت جديدي را به ميان مي ترجيح مي
  .ها گذشت ار آناز كن

  
   گري سلطه نفتي اهرم سه

 
با استناد به مطالعات بيش از بيست ساله خود، نويسنده براي خاورميانه به دليل 

متحده نقش كليدي  گرانه اياالت سلطه  اش با بازده باال، در سيستم منابع زياد فسيلي
با تغييرات  ها قائل است، زيرا آمريكا به كمك حداقل سه اهرم نفتي، كه اين اهرم

در روابط جهاني، خود در معرض تغييرات قرار دارند، پس از جنگ جهاني 
و همزمان با آن از ) اهرم اول(دوم موفق شد با استيالي رژيم نفت ارزان قيمت 

طريق كنترل نسبي كشورهاي منطقه خاورميانه و توليد نفت با حضور 
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و سپس ) اهرم دوم(نظامي  هاي المللي نفتي و پايگاه هاي آمريكايي و بين شركت
تثبيت تجارت نفت به دالر در بازار جهاني زير نقاب امنيت نفتي براي غرب 

تا از اين  ، موقعيت انحصاري خاصي براي خود به وجود آورد)اهرم سوم(
هاي مورد نظر خود را در كليه نهادهاي مالي و تجاري  طريق بتواند خواسته

المللي تجارت و بانك جهاني  ول، سازمان بينالمللي پ جهاني از قبيل صندوق بين
داري خود مانند اتحاديه اروپا و رقباي در حال رشدش از قبيل  به رقيبان سرمايه

اما اهرم اول يعني رژيم نفت ارزان قيمت با شروع . چين و روسيه ديكته كند
قرن بيست و يكم اهميت خود را به كلي از دست داد، زيرا با ورود چين، 

كنندگان جديد و عمده  به عنوان مصرف ٢ن و ساير كشورهاي بريكسهندوستا
خيز و آمادگي براي  انرژي و قراردادهاي مستقل اين كشورها با كشورهاي نفت

ها كه بتوانند احتياجات  هاي باالتر واعطاي امتيازات ديگري به آن پرداخت قيمت
قيمت نفت به طور نفتي خود را تأمين كنند، موقعيت انحصاري آمريكا در تعيين 

جدي از بين رفت و لذا به همين دليل از آغاز قرن بيست و يكم قيمت نفت از 
دالر در ازاي هر بشكه، در مدت كوتاهي به  ٤٠تا  ٢٥سطح قيمت دامپينگ بين 

توان گفت كه قيمت نفت براي اولين بار  دالر رسيد و لذا مي ١٥٠تا  ١٠٠سطح 
حاضر به دور قيمت رقابتي و واقعي خود در تاريخ، در بازار جهاني در حال 

گري از طريق نفت يعني كنترل مستقيم منابع  اما اهرم دوم سلطه ٣.كند نوسان مي
نفتي نيز پس از انقالب اسالمي در ايران و كوتاه كردن دست آمريكا از منابع 
نفتي ايران نيز ابتدا آسيب فراوان ديد و اين تحول زنگ خطري براي آمريكا بود 

بدين منوال، به زودي ممكن است اهرم سوم، يعني تجارت نفت با دالر در كه 
بازار جهاني را نيز از دست بدهد و موقعيت دالر به عنوان پول جهاني و در 
ادامه آن آمريكا، از موقعيت استثنايي خود به عنوان قدرت اول جهاني با تمام 

هاي  قيقت جناح نئوكانلذا آمريكا و در ح. مزايايش براي هميشه خداحافظي كند
اين كشور با همراهي نيروهاي پشت سرشان يعني شبكه صنعتي نظامي، بخش 

گري آمريكا از همه  داري مالي و صنايع نفتي اين كشور كه از سلطه سرمايه
سپتامبر  ٩مند بودند، دست به كار شدند و با استفاده از دستاويز  بيشتر بهره
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مناطق استراتژيك ابتدا در افغانستان، ها در  به جنگ و تعويض رژيم ٢٠٠١
سپس در عراق و بعد از آن در ليبي پرداختند كه دوباره بتوانند در وحله اول به 

هاي ترانسپورت نفت و گاز دست يابند و در  كنترل مستقيم منابع نفتي و راه
مرحله دوم هم موقعيت انحصاري دالر به عنوان پول جهاني را براي چند دهه 

به باور نويسنده، در اين ميان به داليلي كه در زير خواهد . يت نمايندآينده تثب
آمد، تداوم تجارت نفت با دالر به منظور تثبيت پول جهاني بودن آن، به مهمترين 

گرايانه آمريكا تبديل شده است، به طوري كه بدون شناخت دقيق اين  انگيزه سلطه
ورميانه و به خصوص در قبال ها و راهبردهاي اين كشور در خا انگيزه، سياست

هاي  منظور ابتدا الزم است به بررسي ريشه بدين. توان درك نمود ايران را نمي
 .تاريخي تبديل دالر به پول جهاني بپردازيم

  
  بدهكار دولت راه از امپرياليسم

  
معروفيت » بدهكاري«، انسان شناس آمريكايي كه با كتابش »داويد گريبر«

طلبي سرچشمه  قد است كه بدهكاري دولتها از جنگجهاني كسب كرد، معت
كنند تمامي دولتهاي  مطالعه رفتار دولتها همگي اين نظريه را تأييد مي ٤.گيرد مي

داري و تشديد رقابتهاي امپرياليستي و  اروپايي همزمان با رشد سرمايه
كردن خود براي جنگ در انتهاي قرن نوزدهم، سرسختانه به اهرم قرضه   آماده

منابع مالي روآوردند و از همان زمان شرايطي را بوجود آوردند كه بعد از  از
. اولين بحران مالي و اقتصادي جهاني پديد آمد ١٩٢٧جنگ اول جهاني در سال 

به باور اين قلم براي روآوردن دولتها به قرضه، انگيزه عقاليي بس مهمي وجود 
دهند بجاي افزايش  جيح ميدارد، زيرا دولتها براي تامين منابع مالي جنگ تر

تواند بشود و در حقيقت جنگ را غيرممكن كند،  ها كه سبب خشم مردم مي ماليات
هاي  آورند و بازپرداخت بدهكاري منتج از جنگ را به نسل رو به قرضه مي
كنند كه درحال حاضردرصحنه نيستند وقادر به مقاومتي هم  آينده واگذار مي

 ١٧٩٠هاي دولت آمريكا ازسال  بدهكاري» يبرگر«به نظر. توانند باشند نمي
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تا به امروز، هم  ١٩٥٠دردوره زماني . باشند تاكنون، بدهكاريهاي جنگي مي
بودجه نظامي آمريكا و هم بدهكاريهاي دولت هر دو رشد سريع و موازي 

ميليارد دالر به  ٤٠در اين زمان بودجه ساالنه نظامي آمريكا از حدود . داشتند
برابر افزايش يافت و بدهكاريهاي دولتي  ٢٠يليارد دالر يعني به م ٨٠٠بيش از 

ميليارد دالر  ١٦٠٠٠ميليارد دالر با رشد تصاعدي به باالي  ٤٠٠نيز از حدود 
در حال حاضر بودجه نظامي آمريكا مساوي با . برابر رسيد٤٠يعني به سطح 

ير اينكه بودجه نظامي، تاث. كل بودجه نظامي سايركشورهاي جهان است
تصاعدي بر انباشت بدهكاريهاي دولت دارد، از منظر اقتصادي قابل توضيح 

گذاري در بخش نظامي نه تنها هيچ بار آوري براي اقتصاد  است، زيرا سرمايه
ندارد و جزو نيروي مولده ) هاي آينده نه براي نسل حاضرونه براي نسل(ملي 

د براي هميشه نيز اقتصاد نيست، بلكه سبب هدردادن بخشي از نيروهاي مول
شود و لذا قرضه دولتي دراين راستا هيچگاه منجر به توليد ثروت و ايجاد  مي

ها بيانجامد و لذا تاثير  شود كه به باز پرداخت قرضه منابع مالياتي جديد نمي
هاي دولت دارد، در حاليكه بر عكس، انواع ديگر  تصاعدي در افزايش بدهكاري

ستفاده از منابع مالي، چه براي نيروهاي انساني و هاي دولتي با ا گذاري سرمايه
چه در ساختار زيربنايي اقتصاد ملي، خود موجب توليد ثروت بيشتر و در نتيجه 
منابع جديد مالياتي هستند كه دير يا زود باالخره در خدمت كاهش بدهكاري 

توان اذعان نمود كه ريشه افزايش  بدين ترتيب مي. گيرند دولت قرار مي
زاي پرداخت ساليانه بخشي عمده از منابع  هاي دولتها و پيامدهاي آسيب ريبدهكا

ها را بايد در بودجه نظامي  آنها براي پرداخت بهره و بازپرداخت بدهكاري
هاي  عليرغم اين رابطه غيرقابل انكار، تئوريسين. كشورها جستجو نمود

دولتي را  هاي نئوليبرال، آگاهانه ياناآگاهانه دليل اصلي انباشت بدهي
كنند و با اصرار بر اينكه  المنفعه تعريف مي هاي دولتي براي امور عام پرداخت

كنند، بلكه از  دولتها اينگونه پرداختها را بايد كاهش دهند، نه تنها عوامفريبي مي
كنند، در حاليكه با توضيحات باال،  رشد نيروهاي مولد جامعه نيز جلوگيري مي

زاي  هاي دولتها و جلوگيري از پيامدهاي آسيب يموثرترين راه كاهش بدهكار
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 .آن، كاهش مخارج نظامي كشورهاست
  

اش بعد از  اما چگونه است كه اياالت متحده عليرغم تداوم بودجه هنگفت نظامي
جنگ جهاني دوم تاكنون، با بحران مالي روبرو نشده كه هيچ، مردم اين كشور 

و گويي براي نمايندگان سنا و كنگره هم  اند نيز مقاومتي در اين زمينه بروز نداده
جواب به اين سؤال . هاي دولت وجود ندارد اصوال مشكلي بعنوان پرداخت هزينه

الزاما ما را متوجه نقش دالر بعنوان پول جهاني و پشتوانه بودن اين پول براي 
نمايد، زيرا با تكيه به نقش انحصاري دالر و  هاي موجود در دنيا مي ساير پول

گيرد كه  ت ارزش آن در بازار جهاني، دولت آمريكا در موقعيتي قرار ميثبا
تواند با فروش اوراق بهادار به بانك مركزي آمريكا، نقدينگي دريافت كند،  مي

يعني خود را به اين نهاد بدهكار كند و از اين نقدينگيها كمبود بودجه ساليانه 
انك مركزي از دولت ماهيانه براي نمونه در حال حاضر ب. دولت را تامين نمايد

خرد و به همين  ميليارد دالر اوراق بهادار مي ١٠٢٠ميليارد يعني ساالنه  ٨٥
كند كه در اختيار دولت بگذارد و سپس همين موسسه  مقدار هم پول چاپ مي

اوراق بهادار دولت آمريكا را از اين كانال وارد سيستم مالي آمريكا و جهان 
داران در بازار جهاني با خريد اين  يب هم تمامي سرمايهنمايد و به همين ترت مي

اما چون دولت . كنند گذاري مي آمريكا و حوزه دالر سرمايه  اوراق بهادار، در
تواند اوراق بهادار جديدي وارد سيستم كند و نقدينگي دريافت نمايد،  هر آن مي

به اضافه  هميشه هم قادر است اوراق قديمي كه مدت آنها به پايان رسيده را
بهره، با اوراق بهادار جديد تعويض كند، يعني بدهكاري خود را به دنيا افزايش 

به عبارت . دهد و به اين روند نيز تا زماني كه دالر پول جهانيست، ادامه دهد
ديگر، دولت آمريكا كمبود بودجه كالن خود را از راه چاپ پول جديد و ايجاد 

اين حقيقت را . كند اني تامين ميتورم براي صاحبان دالر در سطح جه
چون «: مدتها قبل مشاهده نموده بود» مايكل هادسون«اقتصاددان آمريكايي 

اوراق قرضه وزارت دارايي در ساختار پولي اقتصاد دنيا قرار گرفته است، 
آزادي . شوند شوند، بلكه بدون هيچ حد و مرزي احيا مي هيچوقت برگردانده نمي
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گذاري شده است و  هاي دولت پايه نهايت بدهي اين انتقال بي مالي اياالت متحده بر
با همين نگرش، هادسون  ٥».شود اين نوعي ماليات است كه به دنيا تحميل مي

كند و اين در حاليست كه  را مطرح مي» امپرياليسم از راه دولت بدهكار«نظريه 
هان به اقتصاددانان طرفدار اين سيستم، براي همين نوع انتقال ثروت از ج

 .كنند استفاده مي ٦»سانيوراژ«رنگ و غيرسياسي  آمريكا، از واژه بي
  

رسد كه با مراجعه به آمار رسمي، ابعاد انتقال ثروت امپرياليستي  الزم بنظر مي
با سقف بدهكاري آمريكا به جهان كه در . از راه بدهكاري را مد نظر قرار دهيم

د دالر رسيد، اياالت متحده ركورد ميليار ٥٥٠هزار و ١٧سال جاري به بيش از 
هيچ كشور ديگري در دنيا از چنين موهبتي برخوردار  ٧.جديدي به دست آورد

نيست كه عليرغم اين بدهي نجومي، نه تنها ورشكسته اعالم نشده است، بلكه 
ترين بازارهاي مالي جهان است و هر سال مقدار بيشتري از  جزو مطمئن

هاي  براي نمونه در سال جاري، بدهي. كند مي سرمايه جهاني را به خود جلب
برابر افزايش پيدا كرده است، كه البته ٢٥، ١٩٤٠اين كشور نسبت به سال 
، يعني بعد از شروع جنگ افغانستان، با بدهي ٢٠٠١شديدترين رشد را از سال 

، ٢٠١٣تا  ٢٠٠١در اين فاصله يعني بين . هزار ميليارد دالر، داشت٦بيش از 
ميليارد  ٥/٩٦٢و ساليانه بطور متوسط مبلغ  ٥٥٠هزار و ١١ ً      ا  مبلغ آمريكا جمع

براي نمونه اين رقم  ٨.دالر از ساير كشورها به اقتصاد خود انتقال داده است
درصد  ٩/٧ميليارد دالر بود كه معادل  ١٢٥٠مبلغ بيش از  ٢٠١٢تنها در 

 .درآمد ملي ناخالص آمريكا است
  

هايي كه  هر سال رقم بيشتري از ثروت و سرمايه به اين ترتيب آمريكا قادر است
در ساير نقاط دنيا توليد شده و نتيجه عرق جبين و كار صدها ميليون انسان 
غيرآمريكايي است به اين كشور سرازير كند و در اقتصاد ملي خود به كار 

انداز در آمريكا در اين ميان به صفر رسيده  به همين دليل هم ضريب پس. اندازد
گذاري  انداز براي سرمايه هاست كه احتياج به پس ها مدت يعني آمريكايي است،
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كنند، خود نيز تمام و  نداشته و هرچه مردم اين كشور، خود در سال توليد مي
هاي الزم براي جبران استهالك در  رسانند، زيرا سرمايه كمال به مصرف مي

. كنند  تامين مي صنايع و باال بردن بازده كار را بالعوض از منابع خارجي
هاي ساير كشورهاي جهان به اقتصاد ملي اياالت متحده بالعوض  انتقال سرمايه

. ها نخواهد شد باشد، زيرا اين كشور هيچگاه مجبور به پس دادن اين سرمايه مي
اين موقعيت استثنايي كه با منطق هيچ اقتصاد ملي سالمي سازگاري ندارد، فقط 

وان پول جهاني است كه به اياالت متحده اين و فقط محصول نقش دالر به عن
به همين مناسبت، آنچه كه بدهي آمريكاست، طلبي . دهد فرصت انحصاري را مي

اي است كه جهانيان به حوزه دالر وارد  است كه جهان از آمريكا دارد يا سرمايه
اند، يعني قدرت خريدي است كه جهانيان با انگيزه دريافت سود از  كرده

بدين منوال اقتصاد آمريكا بيشتر . اند ود به اياالت متحده انتقال دادهكشورهاي خ
به اقتصادهاي رانتي از قبيل اقتصاد عربستان سعودي شباهت دارد، به طوري 
كه پولش به عنوان پول جهاني به همان گونه تبديل به اهرم اقتصادي انتقال 

ربستان براي انتقال ثروت از ساير نقاط جهان به آمريكا شده كه منابع نفتي ع
ثروت به اين كشور چنين نقشي دارد، البته با اين تفاوت كه عربستان سعودي در 

كند، در حاليكه آمريكا اين رانتهاي كالن را  قبال رانت دريافتي، نفت عرضه مي
توان با توضيحات باال نشان داد، چگونه  بنابر اين مي. كند با كاغذ تعويض مي

ها، ديگر قادر به رقابت با  ي كه در بسياري از زمينهآمريكا به عنوان كشور
بعضي از كشورهاي اروپايي، ژاپن و همچنين چين در بازار جهاني نيست و در 

برد، ثبات مالي دارد، كه البته اين ثبات ناپايدار  بحران اقتصادي شديدي بسر مي
ود است و حياتش به حفظ دالر به عنوان پول جهاني وابسته است، كه اين خ

هاي بحران  كه توضيح داده خواهد شد، بر قدرت نظامي، سياست همانطوري
خيز  آفريني، جنگ طلبي و خون صدها هزار انسان، بخصوص در منطقه نفت

  .خاورميانه بناگذاري شده است
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  دالري امپرياليسم
 

اكنون اين سؤال كه تاكنون بمنظور كاهش پيچيدگي پارامترها از آن صرفنظر 
، مطرح است كه چگونه آمريكا موفق شده است دالري را عليرغم شده بود

اش در بازار جهاني، به عنوان پول مورد اعتماد تمامي بازيگران  ماهيت تورمي
اقتصادي در بازار جهاني تثبيت نمايد؟ اكنون وقت آن رسيده است كه به اين 

دهاي طرف سكه موقعيت انحصاري آمريكا در بازار جهاني بپردازيم و پيام
داري  پس ازاولين فروپاشي اقتصادجهان سرمايه. سازآن راحالجي كنيم سرنوشت

، پوند انگليس نقش جهاني بودن خود را از دست ١٩٢٧و بحران مالي در سال 
داري را با چالش ايجاد نظم جديد پولي روبرو كرد، كه  داد و كشورهاي سرمايه

 ٩»برتن وود«ه قرارداد ب ١٩٤٤باالخره در اواخر جنگ جهاني دوم در سال 
در اين فاصله انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي به علت مخارج . منتهي شد

جنگ به بدهكاران بزرگ تبديل شده و اياالت متحده كه از اين جنگ به عنوان 
ترين كشور طلبكار را از آن خود  برنده اقتصادي بيرون آمده بود، جايگاه عمده

ن دليل موفق شد در سيستم برتن وود، نظم جهاني لذا اين كشور به همي. نمود
طبق اين قرارداد، دالر به عنوان پول پايه جهاني تعيين گرديد . دالر را ديكته كند

عالوه بر آن . دالر براي هر اونس طال تعريف شد ٣٥و ارزش آن هم بر اساس 
از . توافق شد كه ارزش پول كشورها با تناسب ثابت نسبت به دالر تعريف شوند

آن تاريخ به بعد استاندارد دالر با پشتوانه طال در بازار جهاني براي رونق 
المللي رواج يافت، به ترتيبي كه همه كشورها براي صادرات يا  تجارت بين

در چنين . هاي مركزي خود گرديدند واردات مجبور به ايجاد ذخيره دالر در بانك
در موقعيت استثنايي انحصاري  نظام پولي جهاني، دولت آمريكا براي اولين بار

قرار گرفت و همانطور كه توضيح داده شد، در موقعيتي قرار گرفت كه با 
تعويض اوراق بهادار از بانك مركزي در نيويورك، نقدينگي دريافت و به حوزه 
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البته براي جلوگيري از صدور تورم به . دالر در بازار جهاني تزريق نمايد
رتن وود، بانك مركزي آمريكا موظف شده بود كه بازار جهاني، در قرارداد ب

انداز شده خود را در ازاي  هر آني كه كشورهاي صاحب دالر مايلند، دالر پس
كه درباره آن » دولت بدهكار«اما آمريكا همواره به سياست . طال پس بگيرند

توضيح داده شد، و چاپ دالر و تزريق به بازار جهاني ادامه داد و هيچ كشوري 
» انتقال ثروت در قبال كاغذ«ر موقعيت اعتراض جدي به اين سياست هم د

اما شدت اين سياست بخصوص براي جبران مخارج . آمريكا قرار نگرفت
ميالدي و كاهش اعتماد به دالر و اين باور كه  ٦٠هنگفت جنگ ويتنام در دهه 

خره باشد، باال           ً                                           آمريكا عمال  با كيسه ساير كشورها مشغول جنگ با ويتنام مي
دولت فرانسه را كه پس از جنگ جهاني دوم با رئيس جمهور مغرورش، 

ترين كشور در قبال آمريكا تبديل شده بود، مجبور نمود  به مستقل» شارل دوگل«
دالرهاي پس انداز شده خود را به نيويورك حمل كند و آنها را طبق  ١٩٦٨در 

پايه هر اونس طال  وود، به بانك مركزي پس داده و در عوض بر قرارداد برتن
 .دالر، طال پس بگيرد ٣٥

به لغو  ١٩٧١اين اقدام فرانسه، شروع روندي بود كه باالخره در سال  
انجاميد » ريچارد نيكسون«وابستگي دالر به طال، از طرف رئيس جمهور وقت 

از . ، پايان يافت١٩٧٣در سال » برتن وود«و نهايتا هم با فروپاشي نظام پولي 
بعد ارزش پول كشورهاي غرب در رابطه با دالر به بازار آزاد آن تاريخ به 

آن زمان، بخصوص ارزش   محول گرديد و لذا ارزش پولهاي مهم جهاني در
بدين ترتيب . مارك آلمان غربي افزايش يافت و ارزش دالر كاهش پيدا كرد

اقتصاد خود را در حقيقت از شر » برتن وود«آمريكا با فروپاشي نظام پولي 
هاي  توانست جلو انتقال يكجانبه سرمايه يف قانوني و در نتيجه موانعي كه ميوظا

البته . جهاني به چرخه انباشت سرمايه درون آمريكا را بگيرد، خالص نمود
هاي  تاكنون درباره چگونگي اين تغيير سياست پولي آمريكا با پيامدها و ريسك

الزم است بررسي علمي توانست همراه داشته باشد، آنگونه كه  بزرگي كه مي
گدار هم به  توان حدس زد كه دولت نيكسون با تصميم خود، بي نشده است، اما مي
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                 ً                          هاي پشت پرده، قبال  اطمينان حاصل كرده بود كه  آب نزد و با تكيه به كارشناسي
                                                      ً             دولت آمريكا قادر به مديريت اين تحول خواهد بود و ما عمال  هم ديديم كه 

دالر نسبت به طال، دالر نقش پول جهاني بودن خود را عليرغم آزاد شدن ارزش 
                             ً                                        نه تنها از دست نداد، بلكه عمال  خود را نيز بجاي طال جايگزين پشتوانه پول 

چنين تحولي توانست به چند دليل، . داري كرد همه كشورهاي زير چتر سرمايه
ايي اول اينكه همه كشوره: بدون فروپاشي نظام مالي و پولي جهان انجام پذيرد

انداز كرده بودند، چاره ديگري نداشتند به جز اينكه  كه در اين فاصله، دالر پس
با دالرهاي خود، اوراق بهادار دولت آمريكا را بخرند و اقتصاد خود را بيش از 
پيش به اقتصاد آمريكا و سياست امپرياليستي آن از طريق بدهكاري وصل كنند، 

م اين كار از نفوذ نظامي خود استفاده نمود و دوم اينكه آمريكا براي انجا. نداشتند
كشورهاي زير چتر نظامي خود را به خريد اوراق بهادار خود تشويق كرد، به 
طوري كه بعد از قطع ارتباط ارزش دالر با طال، به طور عمده بانكهاي 
مركزي كشورهايي از قبيل آلمان غربي، ژاپن، تايوان و كره جنوبي كه همگي 

الحمايگي آمريكا در آمده بودند، دالرهاي  اني دوم به تحتبعد از جنگ جه
سوم و از  ١٠.انداز شده خود را با اوراق بهادار دولت آمريكا تعويض كردند پس

همه مهمتر اين كه  حجم تجارت نفت كه هميشه در سراسر دنيا به دالر انجام 
ال دالر براي هر بشكه در س ١١به  ٥/٢شد، با افزايش قيمت نفت از  مي

، چهار برابر شد و به همين نسبت هم دالر به عنوان پول جهاني در ١٩٧٤
بازار جهاني از كيفيت جديدي برخوردار شد، زيرا تقاضاي همه كشورهاي تابع 
از واردات نفت به دالر افزايش جهشي داشت و بدين منوال دالر در بازار 

يتي، مشابه با                               ً                     جهاني جايگاهي بدست آورد كه عمال  و بدون هيچگونه مسئول
. داري تبديل گرديد به پشتوانه پول همه كشورهاي سرمايه» برتن وود«قرارداد 

اما همانطور كه توضيح داده خواهد شد، آمريكا مكانيسم جهانشمول كردن 
گري و  هاي سياسي و پشت پرده و با متدهاي سلطه فروش نفت به دالر را از راه

ه ترتيبي كه خود به تنهايي و بدون افروزي تحت كنترل خود در آورد، ب جنگ
هيچ مسئوليت حقوقي بتواند پول خود را به عنوان پول جهاني، كه نقش اصلي 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٦٩                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

آن ارائه خدمات به همه كشورهاست و مانندآب دريا و هوا براي ادامه حيات 
مورد استفاده كل بشريت است و به همين مناسبت بايد از طرف جامعه جهاني 

 .در اين پول به طور دلخواه دخل و تصرف كند كنترل شود، نگهدارد و
 

  دالر محوري طال بجاي محوري  نفت 
  

                                             ً                     اين كه  نفت و تجارت با نفت در بازار جهاني عمال  جايگزين طالمحوري دالر 
 .تر، دارد به عنوان پول جهاني شد، احتياج به توضيح دقيق

و سپس در  دانيم، مصرف نفت از هنگام كشف آن در آمريكا همانطوري كه مي
خاورميانه و مكزيك به مهمترين منبع انرژي تبديل شد، به طوري كه رشد 
اقتصادي به مصرف نفت گره خورد و تا اواخر قرن گذشته حتي ضريب رشد 

عليرغم اين كه  تنوع در منابع و مصرف انرژي در جهان، با . آنها هم يكي شد
ري از كشورها به گسترش مصرف انرژيهاي نو و تجديدپذير زياد شد و شما

هاي نفتي و خطرات پيامدهاي زيست محيطي و آب و  دليل مضرات آالينده
هاي فسيلي، شدت مصرف انرژي را كاهش دادند، نفت  هوايي مصرف انرژي

ترين تك كاال در بازار جهانيست كه اهميت آن در چند دهه آينده  همواره عمده
كنون رو به رشد بوده، بلكه از نيزكاهش نخواهد يافت، زيرا نه تنها ارزش آن تا

وار قيمت نفت از ابتداي قرن جاري، حجم تجارت آن  آن مهمتر با افزايش جهش
جول زير تصوير دقيقي از سهم نفت در بازار . هم افزايش محسوسي داشته است

البته اگر حجم صادرات گاز طبيعي و تمامي كاالهاي . كند جهاني را ترسيم مي
ت نفت خام اضافه كنيم، سهم نفت و مواد فسيلي در كل نفتي را به حجم صادرا

اما سهم خود نفت خام به عنوان . حجم صادرات جهاني رقم بزرگتري خواهد بود
مهمترين تك كاالي صادراتي نسبت به صادرات جهاني، خود به تنهايي گوياي 

بدين ترتيب . اهميت تجارت اين كاال به دالر براي جهاني بودن اين پول است
لتهاي آمريكا برغم موقعيت انحصاري و غيرقابل كنترل خود بوسيله جامعه دو

 جهاني، همگي قادرند سياست بدهكاري به دنيا را ادامه دهند و ساليانه مقادير 
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  ٢٠١١ ٢٠٠١  
  صادرات جهاني نفت

 بشكه در روز
٥٤٥٨٠٠٠٠ ٤٤٧٨٧٠٠٠ 

  قيمت نفت
 دالر براي هر بشكه

٣/١١١ ٨/٢٢  
    

  درات نفت خامارزش جهاني صا
 ميليارد دالر در روز

٧٥/٦٠٧٤ ١٤/١٠٢١ 

ارزش صادرات جهاني نفت خام در 
  سال

 هزار ميليارد دالر

٢٢١٧ ٣٧٣ 

  حجم كل صادرات جهاني
 هزار ميليارد دالر

١٨٢١٧ ٦١٩١ 

نسبت ارزش صادرات نفت به ارزش 
 %صادرات جهاني 

١٢ ٦ 
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هاي بقيه كشورهاي دنيا را به حوزه  هاي از قدرت خريد و سرماي قابل مالحظه
  البته اين روش امپرياليستي چپاول جهان تا. دالر و اقتصاد آمريكا انتقال دهند

اي وارد نيايد  گونه خدشه تواند ادامه يابد كه در فروش نفت به دالر هيچ زماني مي
ً       و شرايطي بوجود نيايد كه چند كشور عمده صادركننده نفت، مشتركا  امكان                                                             

  هاي  ش نفت به ساير پولفرو
را بدست آورند و موقعيت دالر  ١١»يوان رنميبين«مهم جهاني از قبيل يورو يا 

  را بعنوان پول جهانی به لرزه درآورند
  

 ها نئوكان »آمريكايي جديد قرن پروژه« و نفت 
  

توان ادعا كرد كه تاكنون  هاي كشورهاي صادركننده نفت مي با ارزيابي سياست
 . دي به تجارت نفت به دالر وارد نشده استچنين خدشه ج

حتي تهديدهاي صدام حسين، مانند بسياري از ديگر رفتارهاي او حساب نشده 
جمهوري اسالمي هم تاكنون بطور جدي به دنبال پروژه پرريسك فروش . بود

هاي جهاني نبوده است، زيرا پرواضح است كه چنين تحولي  نفت به ساير پول
اين . تواند باشد ي كار چند كشور مهم صادركننده نفت هم نميكار يك كشور يا حت

در حاليست كه كشورهاي همسايه ايران يعني عربستان سعودي، امارات و 
تمامي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، نه تنها جرأت اتخاذ سياست فروش 

هاي جهاني را ندارند، بلكه حاكمان اين كشورها به لحاظ  نفت به ساير پول
هاي كالن خود كه در  يت نظامي آمريكا از آنها و به لحاظ حفاظت از ثروتحما

هاي پولي آمريكا حمايت  اند، سرسختانه از سياست  حوزه دالر به كار انداخته شده
هاي آمريكا در            ً                                     كنند و عمال  موجوديت سلطه خود را به منافع و سياست مي

ورهاي صادركننده نفت در عليرغم محدود بودن نقش كش. اند خاورميانه گره زده
خدشه وارد آوردن به دالر آمريكا، در حقيقت نئوكانهاي وابسته به شبكه صنعتي 

داري مالي اين كشور، از شرايطي وحشت دارند كه زماني  نظامي و سرمايه
اتحادي از كشورهاي صادركننده نفت و مستقل از حوزه نفوذ سياسي آمريكا، با 
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ن با هدف مشترك نقض موقعيت انحصاري دالر روسيه و از همه مهمتر با چي
 ١٦به عنوان تنها پول جهاني متحد شوند، بخصوص اينكه چين با رقم نجومي 

هزار ميليارد دالر، به عنوان بزرگترين طلبكار آمريكا، در مخمصه بسيار 
حساسي قرار گرفته است، زيرا اين كشور به عنوان قدرتمندترين رقيب آينده 

تواند تابع پول كشور رقيب خود در بازار جهاني باشد  مدت نمي آمريكا، در دراز
و لذا مجبور است دير يا زود سياستي را دنبال نمايد كه در قبال دالر، حداقل 

اما آمريكا . يورو يا عالوه بر آن، پول خود چين نيز به پول جهاني تبديل شوند
ميانه با چين زماني قادر است از اتحاد كشورهاي صادركننده نفت در خاور

جلوگيري كند، كه كشورهاي نفتي خاورميانه بدون استثنا زير چتر نظامي 
آمريكا قرار گرفته باشند و اين گزينه بدين معني است كه اوال موقعيت نظامهاي 
سياسي مسلط در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تثبيت شود، 

وريه و بخصوص ايران نيز با     ً                                        دوما  تركيه در اردوگاه آمريكا و غرب بماند و س
نئوكانها » قرن آمريكايي«الزم است به متن رسمي پروژه . آمريكا همسو گردند

اي كه از ديدگاه اقتصادي موشكافي كرديم را از قلم خود  مراجعه كنيم و گزينه
 . نئوكانها مرور كنيم

بل از بايست به ما پند داده باشد كه مهم است شرايط را ق تاريخ قرن بيستم مي«
اين كه بحران به وجود آيد شكل دهيم و مقابل تهديدها زماني دست به كار شويم 

دهد كه بايد نقش رهبري  گذشته به ما پند مي  تاريخ قرن. اند كه هنوز عريان نشده
ريزي  اما برنامه. در حال حاضر اياالت متحده رقيبي ندارد. آمريكا را تثبيت كنيم

هدفش اين باشد كه اين موقعيت پرفايده را در آينده  راهبردهاي كالن آمريكا بايد
هايي با  در هر صورت هستند دولت. هم نه تنها حفظ كند، بلكه حتي گسترش دهد

دهند و تمايل به تغيير  ظرفيت قدرت قوي كه به موقعيت فعلي خود رضايت نمي
امروز اين وظيفه ارتش است كه از ظهور رقيب قدرتمند جلوگيري . آن دارند

ند و اين بدان معني است كه ما بايد از مناطق كليدي در اروپا، در شرق آسيا و ك
 » .در خاروميانه دفاع كنيم و استيالي آمريكا را مستحكم نماييم

كنند كه نيروهاي  هاي موجود در عربستان سعودي ايجاب مي اگرچه حساسيت 
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ت كه اين يك نظامي آمريكا در آنجا به ظاهر موقتي بمانند، اما پر واضح اس
از ديدگاه آمريكا اهميت اين نوع پايگاه نظامي حتي اگر هم . مداخله دائمي است

در دراز مدت . رژيم صدام حسين از صحنه خارج شود، پابرجا خواهد ماند
فارس تهديد  ممكن است مشخص شود كه ايران براي منافع آمريكا در خليج

اما حتي اگر . ز چنين بودباشد، همان طور كه در مورد عراق ني  بزرگي مي
فارس بايد پابرجا  روابط با ايران بهتر شود هم نيروهاي نظامي پيشرو در خليج

بمانند، زيرا اين پايگاه نظامي آمريكا با توجه به منافع درازمدت، يك عنصر 
 ١٢.دهد كليدي در منطقه را تشكيل مي

براي درك » يكاييقرن جديد آمر«اگرچه اين چند مورد از پندهاي اسناد پروژه  
ابعاد سياسي، امنيتي و نظامي طراحان اين پروژه براي دنيا كافي نيستند، اما در 

اند،  بندي شده ها و عليرغم اينكه ادبيات استفاده شده، سربسته فورمول همين نمونه
ها حفظ و تعميم موقعيت انحصاري  توان دريافت كه هدف نئوكان به وضوح مي

ها بايد فقط از طريق نظامي  كه البته اين عمل به زعم آنباشد  متحده مي اياالت
انجام گيرد و به همين مناسبت هم الزم است جلوي رقباي احتمالي آمريكا البته 

هاي درازمدت،  ريزي هاي جديد نظامي و برنامه با افزايش قدرت و ايجاد پايگاه
ا، يكي شرق ه شود كه دو منطقه مورد نظر نئوكان و باز معلوم مي. گرفته شود

فارس است و اين كه آمريكا  آسيا يعني چين و ديگري منطقه خاورميانه و خليج
        ً                         يعني مثال  همكاري بين كشورهاي نفتي (بايد قبل از اينكه بحران به وجود آيد 

در اسناد اين . شرايط را به نفع خودش شكل دهد) خاورميانه و چين احساس شود
شرايط صلح نيست، اما تا بخواهيد از  پروژه در هيچ موردي، صحبت از ايجاد

هاي نظامي در تمامي نقاط جهان، برتري قدرت  هاي احتمالي، ايجاد پايگاه جنگ
هاي  نظامي در روي زمين، در آسمان در درياها، تسليحات بالستيك با كالهك

كشي و فروپاشي  ها در فضا و ديگر ابزار انسان اي، چتر دفاعي موشك هسته
پايگاه نظامي  ٨٣٠اگرچه در حال حاضر آمريكا بيش از . تس صحبت  كشورها،

ها،  ميليارد دالر دارد، بايد به باور نئوكان ٨٠٠تا  ٥٠٠با مخارج ساليانه بين 
با وجود اين كه . باز هم پايگاه نظامي به خصوص در شرق آسيا و آفريقا بسازد
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ارج نظامي آمريكا در دهه گذشته به تنهايي بيش از تمامي كشورهاي دنيا مخ
ها هنوز كافي نيست و لذا در اسناد پروژه،  داشته است، باز هم به باور نئوكان

هاي آمريكا  اگر دولت. شود بارها بر افزايش بودجه نظامي اين كشور تأكيد مي
ها را پياده كنند، آتش جنگ به همه  هاي پيشنهادي نئوكان حتي يك دهم برنامه

رد و حداقل بخش عظيمي از اين منطقه، كشورهاي خاورميانه سرايت خواهد ك
شروع شد  ٢٠٠١اين فاجعه در حقيقت با جنگ افغانستان در . تخريب خواهد شد

ها  ادامه پيدا كرد و نئوكان ٢٠٠٣و با جنگ عراق و فروپاشي اين كشور در 
در دل كشتي  ٢٠٠٣دبليو بوش پسر در ماه مه   چند روز بعد از اين كه جورج

در اقيانوس هند با اظهار دو كلمه، پايان جنگ عراق » م لينكلنابراها«هواپيمابر 
را سر دادند و درست در » اكنون نوبت ايران رسيده است«را مژده داد، پيام 

اين در حالي . اي غرب با ايران را به صحنه آوردند همان موقع مناقشه هسته
ها  نئوكانگير شد و پروژه بعدي  است كه ارتش آمريكا به زودي در عراق زمين

اند و  اما آنان تا به امروز از اين هدف خود صرفنظر نكرده. بست رسيد به بن
تاكنون چند بار به خصوص در چند ماه آخر رئيس جمهوري بوش، درگيري 

  .براي ورود به جنگ با ايران را به اوج خود رسانيدند
  

   خاورميانه در سازي بحران و آمريكا نظامي ـ صنعتي شبكه
 

كار آمريكا در سخن  رئيس جمهور محافظه» آيزنهاور«يم قرن پيش بيش از ن
ها نگراني خود را درباره ظهور  خداحافظي خود به جانشينانش و آمريكايي

دواني به كل جامعه آمريكا بود، اعالم كرد و هشدار  صنايعي كه در حال ريشه
صنايع اين ارتباط دولتمردان بسيار قوي نظامي و يك غول بزرگ «. مهمي داد

ما بايد مانع از اين شويم كه شبكه . نظامي در تاريخ آمريكا پديده جديدي است
هاي پشت پرده، نفوذ  صنعتي ـ نظامي بتواند در نهادهاي دولتي، علني يا از راه

هاي افزايش پرخطر  قدرت، در موارد گوناگون  ظرفيت. غيرمسئوالنه پيدا كند
ما هيچگاه نبايد اجازه دهيم كه اين اتحاد موجودند و هميشه هم خواهند ماند، اما 
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ما هيچ چيز را هرگز . هاي ما و دموكراسي آسيب وارد آورد پرنفوذ، به آزادي
اما آن طور كه پيداست، اين هشدار خردمندانه، نه  ١٣».نبايد بديهي تلقي كنيم

در اند خود را                       ً                                اثر ماند، بلكه تحقيقا  نظاميان و صنايع نظامي، موفق شده تنها بي
جامعه آمريكا، به عنوان عاملي هميشه قدرتمند و اجتناب ناپذير، براي كل 
جامعه جا بياندازند و نئوكانهاي آمريكا را در بست، به وفادارترين و 

 .ترين متحد خود تبديل كنند متعصب
گري و جنگ طلبانه نئوكانها كه هم شبكه صنعتي ـ  اما با توجه به ماهيت نظامي 

يه مالي آمريكا يعني آن بخش از نهادهاي دولتي و اقتصاد اين نظامي و هم سرما
ها، در موسسات  كشور را كه در همه شريانهاي اقتصادي، سياسي، در دانشگاه

كنند، اين سؤال مطرح است كه  اند، نمايندگي مي فرهنگي و هنري نفوذ كرده
ساير  آيا نئوكانها از. هاي اين جناح قدرتمند در آمريكا چه هستند انگيزه

ً                         آمريكاييها وطن دوست ترند، آيا آنها واقعا  از منافع كشورشان دفاع مي كنند يا                                          
اينكه مهمترين انگيزه سياسي آنها قرار دادن ادامه حيات شبكه صنعتي نظامي، 

جاي منافع ملي آمريكا و در حقيقت منافع جهان است؟  يعني منافع يك جناح، به
منابع مالي اين غول بزرگ از كجا و به چه اي اينكه بودجه و  شايد بررسي ريشه
. شود، بتواند به جستجوي جواب سؤال مطرح شده كمك كند ترتيب تامين مي

به بعد،  ٢٠٠٠هاي  كه براي نمونه از سال راستي چگونه ممكن است در كشوري
كه اين  طوري ميليارد دالر بودجه نظاميش است، به ٨٠٠تا  ٥٠٠ساالنه بين 

، هيچ نوع بحث ١٤د از درآمد ناخالص ملي را ببلعددرص ٤بودجه حدود 
هاي ارتباط جمعي آن قابل  اش در احزاب يا در رسانه انتقادي جدي درباره بودجه
جاي خود، اپوزيسيون هم كه ممكن است به همه نوع  مشاهده نباشد؟ دولت كه به

                                         ً                       موارد بودجه دولت انتقاد داشته باشد، اكثرا  از رشد كم بودجه نظامي 
تفاوتي برگزيدگان سياسي در آمريكا، به  علت عمده اين بي. كند هارنگراني مياظ

هاي اين كشور براي تامين كسري بودجه، به  باور نويسنده اين است كه دولت
كنند، اما همانطور كه در  پيروي مي» دولت بدهكار«طور سيستماتيك از سياست 

پذير است كه از موقعيت  نباال توضيح داده شد، اين سياست فقط در كشوري امكا
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انحصاري پول جهاني برخوردار باشد و بتواند با چاپ بدون كنترل، پول بخش 
بزرگي از كسري بودجه خود را تامين نمايد و پيامدهاي تورمي اين روش را به 

كه اين منبع پولي كارآور باشد، دولت  ساير نقاط دنيا صادر كند و تا هنگامي
                                                ً ي منتج به تقسيم بودجه كه در همه دولتها امري كامال  ها تواند بدون درگيري مي

سادگي بودجه عظيم نظامي را حتي در اكثر موارد با افزايش  باشد، به عادي مي
براي .                ً                        آمار رسمي، كامال  در تاييد چنين روندي است. ضريب باال تصويب نمايد

بوش  به بعد، يعني پس از پيروزي انتخاباتي جرج دبليو ٢٠٠٠نمونه از سال 
از رقم  ٢٠٠٨پسرو ورود تهاجمي نئوكانها به صحنه، بودجه دفاعي تا سال 

درصد،  ١٣ميليارد دالر يعني با ضريب رشد متوسط ساالنه  ٨٠به رقم  ٤٠٠
، با رشد ٦٠٠٠افزايش داده شد و در همين زمان هم بدهكاري دولت از مبلغ 

ابستگي بودجه در هر صورت در و. هزار ميليارد دالر رسيد ١٣تصاعدي به 
 . توان شك داشت نمي» دولت بدهكار«نظامي آمريكا و رشد آن، به سياست

بدين ترتيب، بشريت با دايره شيطاني و بسيار خطرناكي مواجه است كه اين  
گري با تكيه به قدرت نظامي، جنگ و ارعاب در مناطق  دايره شامل سلطه

ول جهاني، تثبيت تجارت حساس دنيا براي دفاع از ادامه حيات دالر بعنوان پ
هاي دخالت محور و جنگ افروز الزم براي اين  نفت به دالر و تمامي سياست

هدف و چپاول دنيا با اين هدف است كه دولت آمريكا بتواند منابع مالي الزم 
. اش را بدون دغدغه و مخمصه تهيه كند براي ادامه حيات شبكه صنعتي نظامي

كه جنگ  شود و زماني كه با بحران تغذيه مي اي است اين دايره شيطاني پديده
جنگ با «آورد و سپس  را به ميان مي  »ها جنگ تمدن«رسد، تز  سرد به پايان مي

 . كند به آن اضافه مي» تروريسم 
اي دفاع  عنوان تنها كشور مسلح به تسليحات هسته از موقعيت اسرائيل به 

گيرند، به، فكر  ديد قرار ميكند، اما اگر ساير كشورهاي منطقه كه مورد ته مي
ورزد جهان را در بي امنيتي و  سياست مقابله به مثل بيفتند، با آنها دشمني مي

دارد و هر آن ممكن است آتش جديدي را به پا كند و كشور  وحشت نگه مي
تصور كنيم دالر ديگر تنها پول جهاني نيست و . جديدي را به فروپاشي بكشاند
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دست داده و در تالطم نوسانات در رقابت با يورو يا واحد الزاما ثبات خود را از 
شوند و  هاي دنيا ديگر به آمريكا سرازير نمي پول چين قرار گرفته و لذا سرمايه

نيست كه بتواند با چاپ پول » سياست بدهكاري «دولت هم ديگر قادر به ادامه 
اي  توازن بودجه                                                ً           بانك مركزي، بودجه خود را تامين كند و لذا اجبارا  بايد سياست

صورت توافق ضمني فراجناحي آمريكا  در اين. را در دستور كار خود قرار دهد
اي ندارد بجز اينكه  بر تابوي بودجه دفاعي، ديگر ممكن نيست و لذا دولت چاره

در اين حالت كه قدرتمندترين شبكه . كند اين بودجه را در فرصت كوتاه نصف
مورد سؤال قرار گرفته، چه رفتاري را صنعتي ـ نظامي جهان كه موجوديتش 

هايي روبرو خواهد شد؟  در پيش خواهد گرفت و دولت آمريكا با چگونه بحران
وجود آوردند كه دنيا را زير  را به ١٥»اي.اس.ان«درست به همين دليل است كه 

شبكه «بيني آيزنهاور كه  ذره بين جاسوسي الكترونيكي خود بگذارند و بر پيش
دليل  به. مهر تاييد بزنند» مي، دمكراسي را به مخاطره خواهد كشيدنظا  صنعتي ـ

سناريوي احتمالي كوتاه كردن راديكال بودجه نظامي آمريكا، نئوكانها مدتهاست 
اند ساير نقاط دنيا و بخصوص خاورميانه را به تهديد، جنگ و آتش  تصميم گرفته

 .شوندبكشانند كه خود در آينده با چنين چالش بزرگي روبرو ن
گرايي در روابط  و بهمين دليل اينان از هيچ اقدامي براي جلوگيري از اعتدال 

آمريكا با ايران ابا ندارند و از هر فرصتي براي اينكه اوباما را به دام رفتارهاي 
هاي آلماني و  اينها بعد از نازي. كنند جنگ افروزانه خود بياندازند، استفاده مي

كه در  ترين موجودات جهانند و حتي همانطوري رحم استالينيست روسي، جزو بي
حال حاضر با جلوگيري از تصويب بودجه دولت شاهد آن هستيم، هيچ ابايي از 

توان و نبايد  لذا نمي. گروگان گرفتن دولت، براي رسيدن به اهداف خود ندارند
از  اي، بيش هسته  آميز مناقشه به تعديل روابط سياسي ايران با آمريكا و حل صلح

جمهور جديد، آقاي روحاني، الزم  به نظر نويسنده، دولت رئيس. حد خوشبين بود
هاي خود در ايجاد روابط سالم و منطقي سياسي با  است ضمن ادامه كوشش

اي مدنظر خود قرار  هاي ديگري را نيز براي حل مناقشه هسته آمريكا، گزينه
براي خاورميانه عاري از جمله پافشاري به شروع كنفرانس سازمان ملل . دهد
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هاي كشتار جمعي و جلب افكار عمومي جامعه جهاني به اين گزينه،  از سالح
تواند به اهرم برنده و سياست صلح جويانه و تهاجمي تبديل شود و نئوكانها  مي

دولت آمريكا و اسرائيل را با اين چالش درگير كند كه چرا اينان با برپايي يك 
الملل بهترين مكان براي حل  از منظر حقوق بين كنفرانس در سازمان ملل كه

هاي كشتار  اي و شيميايي و ديگر سالح هاي هسته مشكالت در زمينه سالح
 )٢(ورزند؟ ترين منطقه جهان است، سرسختانه مخالفت مي جمعي در پرحادثه

  
  

  نفت بحران بارۀ در مسرت محسن با ايران انداز چشم وگو گفت
 

گاه كاهش  در مورد جهش مثبت قيمت نفت و آن ممكن است نظر خود را●● 
 فاحش آن توضيح دهيد؟

 
دالر رسيد،  ١۵٠دالر به  ٢٠ـ٣٠جهشي كه در مورد قيمت نفت رخ داد و از ● 

در اين . اين جهش را بايد مثبت ديد. تغييرات وسيعي در ادامه آن وجود داشت
ايش تقاضاي و افز) Peak Oil(» اوج توليد«هاي مختلفي مانند  مورد تئوري

باره نظريه خاصي دارم و آن اين است  من در اين. هندوستان و چين وجود دارد
کننده بوده،  كه تا به حال نظام امريكايي قيمت نفت وجود داشته و تعيين

سوي بازار آزاد  که از اين پس اين نظام تضعيف شده است و ما هم به درحالی
دست  تنهايي در و قيمت، ديگر بهسيستم كنترل توليد . جهاني نفت در حرکتيم

رود كه پيامدهاي  امريكا نيست و در عمل نقش انحصاري امريكا از ميان مي
گري نقش خود  عنوان اهرم هژموني و سلطه كه نفت به زيادي دارد، ازجمله اين

كه پيش از اين  تواند شدتي نمي» جنگ براي نفت«را از دست ميدهد و مسئله 
در اين تئوري، انرژی، هاله امنيتي خود را از . ته باشدتواند داش داشت را نمی

ما در اين . شود  تبديل می... دست خواهد داد و نفت به كااليي چون ماشين و
 .پروسه قرار داريم
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اي از مخازن زيرزميني نفت داشته مبني بر  دكتر فريدون فشاركي بررسي●● 
يرد كه بشكه مازاد گ كند و نتيجه مي كه نيمه دوم عمر خود را طي مي اين

)Excess Barrels (ايشان پيش از . براي روند فزاينده تقاضا وجود ندارد
دالر در هر بشكه ١٠٠بيني كرده بود كه نفت به  اين جهش مثبت قيمت را پيش

دالر به روند تقاضا فشار آورده و تقاضا را كم ١٠٠گاه اين قيمت  رسد و آن مي
واقعيت نشان داد كه .             ً           رسد و تقريبا  ثابت بماندكه قيمت به تعادل ب كند تا اين مي

 ١٠٠رسد اين افزايش بيش از  به نظر مي. دالر هم باالتر رفت١٠٠قيمت از 
دالر به خاطر التهابات سياسي، بحران جنگ و جنگ رواني عليه ايران بود كه 

بازها هم از آنجا  ها و بورس ل سازي استراتژيك كشورها را باال برد و دال ذخيره
بعد هم به اين . تر بفروشند رفت، نفت را ذخيره كردند تا گران كه قيمت باال مي
اين . داليل مختلف با ايران بجنگند و قيمت پايين آمد توانند به رسيدند كه نمي

سابقه غرب و كاهش مصرف و همچنين  آمدن قيمت همزمان با ركود بي پايين
متر است بود، بنابراين ما مصرف انرژي ك                             ً مصادف با فصل پاييز كه معموال  

 نظر شما در اين باره چيست؟. شاهد اين كاهش فاحش قيمت بوديم
 

در مورد جهش اخير قيمت نفت نظرات مختلفي وجود دارد كه به بخشي از ● 
اگر بخواهم به صورت سيستماتيك به برخي از اين نظرات . آن اشاره كرديد

است كه از طرف بنياد  Peak Oilاشاره كنم نخست نظريه اوج توليد يا
شناسان  تعداد بسياري از زمين. مطرح شده است ASPOشناسان  زمين

شده جهان در اين مجمع فعاليت داشته و مطالعات زيادي درباره  شناخته
طوركلي معتقدند ما از  گروهي از اينها به. هاي مخازن نفت و گاز دارند ظرفيت
سطح جهان رو به كاهش است  ايم و ظرفيت مخازن در گذشته Peak Oilدوران 

عطف در سال  برخي معتقدند اين نقطه. رود سوي افول مي و پس از اوج توليد به
البته انتقادهايي به اين نظريه وجود دارد، چرا كه . افتد اتفاق می ٢٠١۵يا  ٢٠١٠

اين موضوع مطلق نيست تا بتوان از . ايم داشته Peak Oilما همواره نوعي
تابع دو مؤلفه، يعني سطح  Peak Oil. رد آن نظر دادزاويه فيزيكي در مو
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هرچه تكنولوژي اكتشاف و توليد نفت و گاز . هاست تكنولوژي و سطح قيمت
شود و  تکامل يابد، اوج توليد نفت و گاز هم به همان نسبت به آينده موكول مي

همچنين هرچه قيمت نفت باالتر برود، براساس اين موضوع كه چه منابع 
تري خواهيم  برداري باشند يا وارد بازار شوند، مخازن وسيع بل بهرهجديدي قا

ايم و موضوع جديدي  در تاريخ، اين مسئله را همواره مشاهده کرده. داشت
سال پيش هميشه مطرح ١٠٠توان گفت اين مطالعه انجام شده و از  مي. نيست

مصرف  که رسند، درحالی سال ديگر به اتمام می ٣٠يا  ٢٠بود که مخازن تا 
از آنجا كه ديد .زنيم آوری باال رفته و ما باز هم همين حرف را مي طور سرسام به

سال پيش  ۵٠شناسان فيزيكي است، توجهي به تغييرات تاريخي ندارند و  زمين
توانستند همين حرف را بزنند؛ البته اين به معناي آن نيست كه حرف آنها  هم می

ه منابع طبيعي مانند نفت و گاز واقعيت اين است ك. به کل نادرست است
رفتن را از پيش  پذير بوده و رو به زوال هستند، اما اين رو به زوال پايان
كه نفت و گاز در رقابت  من معتقدم با توجه به اين. بندی کرد           ً     توان دقيقا  زمان نمي

باشند ـ كه چندين برابر منابع نفت وگاز  می  سنگ و ديگر منابع فسيلی با ذغال
توانيم روي اوج توليد نفت و يا توليد گاز حساب مشخصي كنيم و  ـ نمي هستند

 .نظر دقيقي بدهيم
 

ً رسما   ١٩٧١پس چرا امريكا در ●●      Peak Oil  خود را اعالم كرد و از آن
 پس شاهد افزايش واردات نفت امريكا هستيم؟

 
اين به معناي آن نيست كه در يك كشور يا . منظور من در سطح جهاني است● 

كه در مورد امريكا ثابت شده است،  ثابت نشده باشد، درحالي Peak Oilمنطقه 
كند و از تمام  سال است استخراج مي ١٣٠چرا كه امريكا منابع خودش را حدود 

ما در سطح جهاني بايد تمام منابع فسيلي را . امكانات تكنيكي استفاده كرده است
نظر فني قابل توليد نيستند، اما عالوه منابعي كه امروز از  در نظر بگيريم به

براي نمونه منابعي در برزيل تشخيص داده . سال ديگر قابل توليد باشند ٢٠شايد 
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اي اقتصادي  گونه شده كه چند هزار متر زير دريا هستند، اما هنوز آنها را به
 .توانند توليد كنند نمي

 
ر امريكا درصد تكنولوژي صنعت نفت در دست امريكاست، بنابراين اگ٩٠●● 

Peak Oil كند آيا از ب عد تكنولوژيك، يك واقعيت غيرقابل  خود را اعالم مي                                ُ            
 ترديد نيست؟

 
گذارد و قيمت كه باال  شود روي قيمت اثر مي اعالم مي Peak Oilوقتي ● 
  اگر قيمت در سطح جهاني باال رود،. شود رود منابع جديدي وارد عرصه مي مي

اندكي عقب بيفتد، اما اين امري نسبي  Peak Oilممكن است در امريكا هم 
ديگر نبايد   اگر قيمت باال رفت، Peak Oilكه از نگاه نظريه  است، درحالي

دهد مسائل ديگري هم وجود  آمدن قيمت نفت نشان مي پايين بيايد، ولي اين پايين
 .دارد

 
 اگر امكان دارد اين مسائل را توضيح دهيد؟●● 

گمان آنها  به. ئوكالسيك تئوري ديگری دارندبرخي بخصوص اقتصاددانان ن● 
و ) بويژه چين و هندوستان(اند  از آنجا كه تقاضاكنندگان جديدي وارد بازار شده

تقاضا باال رفته و چون عرضه به اندازه كافي نيست، به همان نسبت قيمت هم 
اند تو بينيم که با نزول شديد قيمت نفت اين تئوري هم نمی باال رفته است، اما می

درست باشد، بويژه اگر به تاريخ و سلسله مراتب رشد تقاضای نفت مراجعه كنيم 
عنوان دو كشور  قرن گذشته رشد تقاضاي اروپا و ژاپن به ۶٠و  ۵٠در دهه 

در . مراتب بيش از رشد تقاضای چين و هند بود وارد در بازار جهاني به تازه
مدت  رصد بود، يعني بهد١٢رشد تقاضاي اروپاي غربي بيش از  ۶٠و  ۵٠دهه 
ساالنه  ۶٠حتي رشد تقاضاي نفت ژاپن در دهه . سال اين رشد وجود داشت ٢٠
در همان دوران تقاضای نفت در سطح . درصد رسيد٢٣طور متوسط به  به

اگر به منحني قيمت . درصد رسيد٧جهاني هم بسيار باال بود و ساالنه به بيش از 
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تنها باال نرفته، بلكه پايين هم  آن دوران نه بينيم قيمت نفت در نفت نگاه كنيم مي
كند پس افزايش  يعنی درست عکس آن نظری که نئوکالسيک ادعا می آمده است، 

اگر آن دوران را با . تقاضا هميشه موجب باالرفتن قيمت نفت نبوده است
بينيم که تقاضای اين  تقاضاي چين و هندوستان در دهه جاری مقايسه كنيم، می

در صد در سال بوده و در سطح جهاني هم تقاضای نفت در  ٧داکثر دو کشور ح
رو  درصد رسيده است، از اين۵/١تا  ١تراز آن زمان بوده و به  سطح بسيار پايين

که ضريب رشد پايين آمده قيمت نفت توانست جهش کند و به  بينيم درحالی می
تنهايي  هم به نقش دارد، اما اين رشد» رشد تقاضا«اگرچه . دالر هم برسد ١۵٠
 .دنبال داليل ديگري رفت تواند اين جهش قيمت را تبيين كند، پس بايد به نمي

 
تواند نظريه درستي تلقي  و روند افزايش تقاضا نمي Peak Oilآيا تلفيق ●●  

 شود و جهش قيمت را تبيين كند؟
 

ده آن افزو  باشيم و تقاضاي جديدي هم به Peak Oil              ً         اگر ما واقعا  در شرايط● 
توانند تأثير زيادي داشته باشند، ولي  شود معلوم است كه تلفيق اين دو با هم مي

قبول ندارم، اين   کنند گونه كه طرفداران آن طرح می  را آن Peak Oilمن چون 
 .دانم توضيح را هم کافی نمی

 
 بنابراين چه داليل ديگري براي نوسانات قيمت وجود دارد؟●● 
اين نظريه براي توضيح . ازي نقش زيادي داردب گروهي معتقدند بورس● 

بازها  بازي در نوسانات شديد نقش دارد، اما بورس بورس. نوسانات درست است
زنند كه حدس آنها از يك واقعيت عيني در بازار  زماني دست به اين کار می

کنند  که خارج از اراده آنهاست استفاده می آنها درحقيقت از تغييراتی. مطرح باشد
های  رو بايد ريشه آيند، از اين يکبار برنده و بار ديگر بازنده از آب درمیو 

 .تغييرات را که در حوزه اقتصاد يا سياست است مد نظر قرار داد
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از بانك مريل لينچ ) Francisco Blanch(در بررسي فرانسيسكوبالنش●● 
را  درصد بازار نفت٧٠به استناد گزارش كنگره امريكا مطرح شده كه حدود 

رو برخي كارشناسان  دهند، از اين كنندگان تشكيل مي سوداگران و نه مصرف
دانند و ارقام ديگري نيز ذكر  بازي مي دالر از قيمت را مربوط به بورس ٢٠ـ٣٠

 .شده است
 

كه چه ميزان مربوط به  درصد هم برسد، اما حدس اين٧٠بله، امكان دارد به ● 
. مدت تعيين كرد يتوان در ميان را م بازي است بسيار مشكل است و آن بورس

دالر مربوط به ١۵٠سال ديگر بتوانيم بگوييم چه ميزان از اين  ٣ممكن است 
 .باره اظهار نظر دقيق کنيم توانيم در اين بازي بود، ولي اكنون نمي بورس

 
درواقع اساس بحث شما اين است كه موارد ساختاري است كه به افزايش ●● 
 .شوند بازها روي اين عوامل سوار مي گاه بورس ، آندهد ها جهت مي قيمت

 
سوي رو به زوالي مخازن نفت در حرکت هستيم،  واقعيت اين است كه ما به● 

اي در نوسانات و يا جهش  تنهايي در شرايط كنوني نقش عمده اما اين پارامتر به
 .قيمت نفت ندارد

 
اما همه واقعيت  پذيري منابع فسيلي يك واقعيت است، يعني اصل پايان●● 

 نيست؟
 

ها متكي به كميابي واقعي نفت باشد  بله، اما هنوز به عصري كه قيمت● 
نظر نهايي من اين است كه تاكنون يك نظم امريكايي قيمت نفت . ايم نرسيده
ايم و  كه جهش واقعي داشته علت اين. ايم كه اين نظم در حال فروپاشي است داشته

اند، اين  بازي نفت گرفته خود تصميم به بورس ها روي حس اقتصادي باز بورس
 .است كه آنها متوجه شدند اين نظم قديم در حال فروپاشي است
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 ممكن است ابتدا نظم قديم را توضيح دهيد تا به نظم جديد برسيم؟●● 
 

هاي  نظم قديم شامل يك راهبرد كلي بود كه براساس اين راهبرد كلي سياست● 
كلي نظم قديم اين بود كه اياالت متحده امريكا تمام راهبرد . شد روز تعيين مي

كه هميشه وفور و مازاد توليد نفت در سطح   گذاشت كوشش خود را بر اين می
كنندگان غرب با قيمت بسيار نازلي وجود  جهان بخصوص براي تمامي مصرف

ن ناپذير اي اين دو اصل ـ مازاد توليد و قيمت پايين نفت ـ جزء جدايي. داشته باشد
توانست از اهرم نفت در مقابل  راهبرد بود، چرا كه امريكا با اين دو شرط مي

رقيبان عمده مانند اروپا و . داري استفاده كند رقيبان عمده خود در جهان سرمايه
ژاپن نيز با اين هدف امريكا همسو بودند و براي آنها هم وفور و توليد و حمل 

های اقتصادی آنها،  تخفيف بحراننفت با قيمت نازل براي رشد اقتصادي و 
 .بنيادي بود

 
گفت براي  فارس مي ژنرال شوارتسكف، فرمانده جنگ اول خليج●● 

 .ايم بجنگيم آمده» نفت ارزان» «ثبات» «سال١٠٠«
 

كه  زماني. اند و گويی قدری هم فراموشکارند البته ايشان قدری اغراق كرده● 
دالر و ١٠دالر به ٢قيمت نفت را از  جهش قيمت نفت اتفاق افتاد و اوپك  نخستين

 International Energy"كيسينجر، سازمان دالر برد، هنری۴٠سپس به 
Agency "عنوان اهرم اقتصادي كل غرب و هم  گذاري كرد كه هم به را پايه

اينان نيز از زاويه منافع ملی . گري امريكا در برابر رقيبانش بود اهرم سلطه
ترتيب حتی حاضر  ونی امريكا را قبول داشتند و بدينخود مانند دوران قبل هژم

به .          ً                                                       بودند عمال  بخشی از استقالل سياسی خود را در اختيار امريكا قرار دهند
ساله اخير به رهبري  ٢٠هاي  همين دليل هم اروپا و هم ژاپن در همه جنگ

هاي يوگسالوي، افغانستان و عراق، البته در اين مورد به  در جنگ(امريكا 
دنبال  گري خود به امريكا براي حفظ سلطه. كردند شركت ) تثنای آلماناس
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. شود كردن اين دو شرط بود، از اينجاست كه واژه امنيت انرژي مطرح مي پياده
شود، ولي در  در مورد امنيت آلومينيوم، مس و صادرات اتومبيل صحبتي نمي

شود از امنيت  يجايي كه يكي از كاالها به منبع و اهرم استراتژيك تبديل م
رو بايد خيلي دقيق در مورد تبديل يك كاال به  از اين. شود انرژي صحبت مي

كااليي امنيتي صحبت كرد، چرا كه متأسفانه امروزه در هر كشوري ازجمله 
كه اين در  كنند، درحالي ايران مسائل انرژي خود را تنها از ديد امنيتي مطرح مي

 .م استارتباط با هژموني امريكا قابل فه
 
 آيا نقش حياتي نفت اين اهميت را به آن داده است؟●●  
 

كه كل سيستم مصرف جهاني روي نفت، گاز  با توجه به اين. هم بله و هم خير● 
است؛ ) سنگ است سوم مصرف جهاني ذغال هنوز بيش از يك (سنگ  و ذغال

 .طبيعت است بنابراين اين حياتي بودن، قانون 
 

 .ساز بودن ودن، يعني تمدنب براي آنها حياتي●● 
 

اش  محيطی ساز بود، ولي با توجه به اثرات زيست در يك دوران تاريخي تمدن● 
سوی تخريب تمدن در حرکت است و جهان بدون نفت هم آينده دارد،  حاال به

 .شايد حتی آينده بهتری
 

اند كه نفت براي آنها اولويت حياتي دارد، ولي  ها اعالم كرده امريكايي●● 
اي باالتر  بودن مقوله وجوديت اسراييل اولويتي استراتژيك دارد، يعني حياتيم

 .از استراتژيك بودن است
 

اي تاريخي است و مشروعيت خود را  واژه Peak Oilبودن هم مانند  حياتي● 
دهد، براي  نسبت به تغيير شرايط تكنولوژيك و تغيير سيستم مصرفي تغيير مي
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هاي نو  سوي انرژي                   ً   داليل اقليمي اجبارا  به به نمونه اگر ما در سطح جهاني
هاي نو در امريكا، اروپا و ژاپن از حالت كنوني كه  برويم، يعني اگر سهم انرژي

درصد برسد و دورنماي منابع جديدي مطرح باشد كه ٢٠درصد است به ٣يا٢
پذير جنبه حياتي دارند  هاي پايان كه انرژي مطرح هم هست، ديگر صحبت از اين

 .مفهوم است بي
 

 منظور از شرايط اقليمي چيست؟●● 
 

، يكي از مواد آالينده كه در اثر فعل و انفعاالت شيميايی )CO2(گاز كربنيك ● 
رسد كه  آيد به حدي مي وجود می سنگ به در هنگام سوخت نفت، گاز و ذغال

اي آن بر زمين به تغييرات پيامدآور آب و هوا و شايد هم در  تأثيرات گلخانه
باال رفتن حرارت سطح زمين و . رت ادامه اين وضع به فاجعه تبديل شودصو
آمدن سطح دريا و اثرات خانمانسوز آن برای بيش از نيمی از ساکنان زمين  باال

. کنند در اين راستا قرار دارند که بخصوص در جهان سوم در سواحل زندگی می
درجه باالتر  ۵/١متخصصان معتقدند اگر گرماي متوسط زمين در اين قرن از 

متر باال خواهد آمد و اگر چنين شود نيمي از  رود، سطح درياها بيش از يك
ها به  افزون بر اين خطرات توفان. ای جز مهاجرت ندارند ساكنان جهان چاره

شود كه فاجعه بشري با  شده و تغييرات جوي موجب مي مراتب شدتشان بيشتر 
رت اگر در سطح جهاني جهش در اين صو. ابعاد غيرقابل تصور رخ دهد
های فسيلي سير کنيم،  گيری از انرژي سوي كناره تکنولوژيکی رخ دهد و ما به

ذاته خاصيت حياتي  های تجديدپذير به گاه هيچ نوع انرژي فسيلی و انرژی آن
اي تاريخي است و بستگي به شرايط  بودن مسئله رو حياتي نخواهند داشت، از اين

در حقيقت . وجود بيايد واقعي به Peak Oilتواند پيش از  اين مرزبندي مي. دارد
ظرفيت جذب  Peakوديگری Peak Oilداريم، يكی  Peakما دونوع 

شناسان معتقدند ما از نوع دوم  بعضی از اقليم. گازكربنيك در اتمسفر زمين
ما . توان رشد آن را تضعيف كرد رويم كه حداكثر مي سويي مي ايم و به گذشته
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 .نفت Peakظرفيت اقليمي مشكل داريم تا  Peakشتر با درحقيقت بي
 

هاي  هدف امريكا همواره تأمين دو شرط وفور و مازاد توليد نفت درسطح قيمت
اش در سطح جهان به شرايط روز  پايين بود و در اين راستا رفتار سياسی

كردن صنعت نفت در  خواست جلوي ملي  بستگی داشت، براي نمونه زماني مي
رو به فكر افتاد كه استراتژي درازمدت براي جلوگيری  ا بگيرد، از اينايران ر

اسالمي در  و پس از انقالب ١٩٨٠از . در نظر بگيرد" هايی مزاحمت"از چنين 
بويژه ازسوي (ها در منطقه  كاري كرد كه از ندانم جنگ ايران و عراق كوشش 

شكل دهد که تشويق  گونه دلخواه خود استفاده كرده و وضعيت را به) حسين صدام
سپس از . و تحريک به ادامه جنگ ايران و عراق در اين راستا قابل تبيين است

اقدامات جدي براي شكستن قيمت نفت اوپك رخ داد كه نتيجه بخش هم  ١٩٨۵
درصد از ٢٠ونيم جنگ كه  سال در حمله عراق به كويت هم حتي در يك. بودند

) از توليدات فسيلي و جهاني نفتدرصد ٧(توليدات اوپك از بازار حذف شد 
بسياري در اين . تنها افزايش نيافت، بلکه شاهد كاهش آن هم بوديم قيمت نفت نه

بازي كرده بودند، چرا كه متوجه نبودند امريكا  دوران روی قيمت نفت بورس 
براي شروع چنين جنگي از منظر تأمين عرضه مناسب نفت در بازار اقداماتی 

به آمار توليد نفت نگاه كنيم شاهديم كه در همين مدت اگر . هم كرده است
برند و در  درصد باال مي۵٠سعودي و امارات توليد خود را بيش از  عربستان

شود كه وفور نفت مانند سابق است و  كس متوجه اين مسئله نمي بازار جهاني هيچ
ی كه خطر در تمام شرايط. کند رود، بلكه کاهش هم پيدا می تنها باال نمي قيمت نه

توانست باالرود،  قيمت نفت می  كاهش عرضه نفت وجود داشت و درنتيجه
داد که در  اياالت متحده تمام کوشش خود را در خدمت باالبردن عرضه قرار می

توليدكنندگاني كه در .بازار جهانی همواره مازاد توليد وجود داشته باشد
ً نفت مؤثر بودند عمدتا   دادن به نظم مورد نظر امريكا در بازار جهانی  شكل                       

نقش اينها اين بود كه به اندازه كافي . عربستان، امارات و تا حدي كويت هستند
البته . به هم نخورد» وفور«و » نظم قيمت سطح پايين«نفت وارد بازار كنند تا 
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گرفت، اما شخصی مانند جان پرکينز  هايي در مألعام انجام نمی چنين تأثيرگذاری
)John Perkins(  از " اعترافات قاتل اقتصادي"بعدها درکتاب معروف خود

  متحده بدين منوال سياست اياالت. پرده، جهانيان را آگاه کرد اين نوع روابط پشت
متحده از  سعودي اتکا داشت که طبق آن اياالت بر توافق دوجانبه با عربستان

نقش دالر  رژيم سعودی از هر نظر حمايت کند و عربستان هم در مقابل در حفظ
و هم در حفظ نظم بازار نفت ) سوي ديگر ارزها نرود گاه به يعنی هيچ(كمك كند 

قبول براي  دلخواه امريكا از هيچ کوششی دريغ نکند تا قيمت نفت در سطح قابل
 .غرب باقی بماند

 
كرد  كرد و كوشش مي اين نظم قديمي است كه روي راهبرد امريكا حركت مي

اين توليدكنندگان هم در درون اوپك . وجود آورد ابت بهميان توليدكنندگان، رق
ما غير از اوپك توليدكنندگان نفتي ديگري هم داريم . بودند و هم در سطح جهاني

. سنگ و انرژي اتمي هم داريم كه در اوپك نيستند، همچنين توليدكنندگان ذغال
شد، رقابت كوشش امريكا اين بود كه اگر در درون اوپك به اندازه كافي موفق ن

مهمترين شرط . وجود بياورد كنندگان به را در سطح جهاني ميان تمامي عرضه
حفظ اين نظم دو مسئله بوده؛ نخست رقابت ميان توليدكنندگان حداكثر باشد، ولي 

كنندگان زير نظر  سيستم مصرف. كنندگان حداقل باشد رقابت ميان مصرف
شود، روش و  وارد مي ازه كننده ت صورت مصرف امريكا باشد و هركس هم به

قوانين بازي نظام امريكايي را رعايت كند و زير نظر امريكا اين كار انجام 
ولي با ورود چين و   اين سيستم تا يكي دو سال پيش كاربرد داشت،. بگيرد

هندوستان اين سيستم ديگر كاربرد خود را از دست داده، چرا كه چين و 
دي نو در سطح جهان با نيازهاي بسيار زياد عنوان دو قدرت اقتصا هندوستان به

سنگ بازي  وجودآوردن عرضه كافي نفت و ذغال فسيلي و تبيين راهبردهاي به
خود را شروع كردند و از آنجا كه منافع ملي خودشان مطرح بود و اين منافع با 
منافع غرب همسو نبود، تقاضاهاي مربوط به خود را خودشان تدارك ديدند و به 

واردان، براي كسب  تازه. توليدكننده امتيازات بيشتري از غرب دادند كشورهاي
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موقعيت در فضای حضور رقيبانی چون اياالت متحده و کل غرب ناچار به 
كنندگان جدي بودند در  از آنجا كه آنها مصرف. دادن امتيازات بيشتر هستند

شدند در  افريقا و امريكاي التين قراردادهاي جالبي پيشنهاد كردند و حاضر
ساختار اقتصادي و اجتماعي آن كشورها ـ كه ربطي هم به نفت نداشت ـ 

اين اقدامات . گذاري كنند و حتي در كشاورزي هم اين كار را انجام دادند سرمايه
رو هستند و  چين و هند موجب شد همه احساس كنند با شرايط جديدي روبه

دند ورود چين و هندوستان بازها هم فهمي بورس. شرايط قديم ديگركارساز نيست
ِ                          به بازار نفت آن هم تحت شرايط نوين، دوران  نظام  قيمت نفت آمريکايی را به       ِ                                        

البته به غير از مسئله چين و هندوستان اين واقعيت كه . پايان رسانده است
هاي نو هستند هم اهميت دارد و  دنبال انرژي كشورهايي مانند آلمان به

كنند و قيمت نفت را به همين دليل در نوسان  بازها روي آن تكيه مي بورس
                               ِ                           باور من اين است كه نظم امريكايي  قيمت نفت در بحراني است كه . دانند مي

 .ديگر امكان بازگشت به وضعيت اوليه وجود ندارد
 

            ّ    به مراتب كمي ت و  ۶٠شما اشاره كرديد تقاضاي اروپا و ژاپن در دهه ●● 
ثيري روي قيمت نفت نداشته، اما با رشدي بيش از حال حاضر داشته، ولي تأ

  آيد كه چگونه وقتي شوك سوم اين تئوري كه اشاره كرديد اين پرسش پيش مي
به بعد رخ داده و ويژگي آن اين است كه با افزايش قيمت نفت  ٢٠٠۴كه از 

رشد اقتصادي در جهان كاهش نيافته و تأثير منفي در تقاضا نداشته است، 
هاي ديگر در  هاي باال تطبيق داده است؟ در شوك قيمت اقتصاد جهان، خود را با

شد،  مدتي افزايش قيمت داشتيم وسپس كاهش قيمت ايجاد  كوتاه دوره
. طور دائم فزاينده بوده كه روند افزايش قيمت در طول اين سه سال به درحالي

كه تقاضا هم باال بود، نظم به  ۶٠حال اگر اين نظم به هم ريخته، چرا در دهه
به بعد  ٢٠٠۴اين تفاوت چگونه قابل تبيين است؟ازسويي هم از .نخوردهم 

 توليد اوپك بيش ازمصرف بوده، اگر ممكن است اين پديده را هم توضيح دهيد؟
رشد اقتصادي در  ۶٠و ۵٠در دهه . بينم من تضادي با توضيح خودم نمي● 
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 ۵ا حدود در اروپ. درصد در سال بود١٠تا  ۵اروپا و ژاپن بسيار قوي و ميان 
درصد بود، ولي تا جايي كه وفور نفت وجود  ١٠درصد و در ژاپن هم حدود 

که نظام آمريکايی قيمت نفت مسلط  داشت و قيمت نفت پايين بود، يعنی تا زمانی
وبيش کوتاه  دنبال سير صعودی قيمت، سير نزولی هم در فاصله کم بود هميشه به

در بازار شبيه آن دوره است، در حال حاضر وضع عرضه وتقاضا . همراه بود
يعنی تقاضا زيادتر شده و در عين حال عرضه هم زياد تر شده و همواره مازاد 

رشد اقتصادي در كشورهاي غربي پس از . عرضه در بازار وجود دارد
های رشد ، حداكثر به يك تا دو درصد رسيده و شايد برخي  محدودشدن ظرفيت

رو اين مسئله موجب شده كه  رسد، از ايناوقات به صفر يا پايين از صفر هم ب
تقاضا در مناطقي براي نفت پايين بيايد، ولي ازسويي تقاضاي جهاني منفي 
نيست، بلكه باالتر از صفر هم بوده است، چرا كه تقاضا در كشورهاي 

در حال رشد است و افزون بر چين ) New Industrial Country(نوصنعتي 
شورهاي اوپك و افريقاي جنوبي هم تقاضاي و هندوستان، برزيل، مكزيك، ك

زيادي دارند، درنتيجه در حال حاضر هم آن توازني كه ميان وفور عرضه و 
که    تقاضاي نفت وجود داشت همچنان وجود دارد، اما عامل جديد اين است

رقابت در طرف عرضه نفت جای خود را با رقابت در طرف تقاضا عوض 
ندوستان در رقابت جدی با نظام نفتی که چين و ه کرده است، درحالی

متحده قرار دارند اوپک در موقعيت ناب تاريخی قرار گرفته است که تا  اياالت
تواند قيمت نفت را ديکته کند، کاری که اين سازمان به ندرت  حد زيادی می

 .موفق به آن بوده است
 

دارد كه اي وجود   ها نظريه در شوك اول نفتي و در رابطه با كاهش قيمت●● 
طور مستمر وجود  هاي پاييني كه به در قيمت. غرب خواهان اين شوك بوده

گذاري و افزايش توليد نيست، يعني شما زماني  اي براي سرمايه داشته انگيزه
ها رو به باال باشد،  گذار شوق ايجاد كنيد كه قيمت توانيد براي سرمايه مي

اطعي از زمان، خواهان بنابراين اين مسئله هم مطرح است كه غرب در مق
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كننده و  افزايش قيمت است، بخصوص كه امريكا نقش دوگانه دارد؛ هم مصرف
توانيم  رو نمي نگرد، از اين هم توليدكننده است و از هر دو وجه به قضايا مي

. اي بوده كه آنها به آن تمايل داشتند بگوييم كاهش مستمر قيمت نفت پديده
توانستند اين وضعيت را تحمل  ر اقتصادي نميكشورهايي مانند عربستان از نظ

ً            اساسا  بحثي كه در . گذاري اضافي كنند هاي پايين، سرمايه كنند كه در قيمت      
مدت  ها براي طوالني مطرح شد اين بود كه چون قيمت ٢٠٠۴رابطه با شوك 

اي براي ايجاد مازاد ظرفيت وجود نداشت، بنابراين از نظر  پايين بود، انگيزه
نظر شما . گذاري را توجيه كند يافت تا سرمايه قيمت بايد افزايش ميساختاري 

 چيست؟
 

( پذيرم و آن را هم در تضاد با نظام امريكايي قيمت نفت  من اين نظريه را مي● 
اين فرضيه سبب شد كه در درون . بينم نمي) قيمت حد امكان پايين و وفور باال

تعيين گردد که هم هنوز ) دالر ٢٨تا  ٢٢ميان ( اوپك کريدوری برای قيمت نفت 
امكان رانت براي كشورهاي توليدكننده ايجاد كند و ازسويي امكان 

اين هم با توافق امريكا صورت . گذاري در توليد نفت را مهيا سازد سرمايه
گرفت و در حقيقت اين توافقی است جزء نظام امريكايي قيمت نفت، ولي جهش 

 .ندارد باالتر از اين کريدور ربطی به آن
 

كه خود غرب  گويند براي اين های ديگری هم دارند و مي ای تبيين  البته عده
سوي انرژي های جديد برود و از منابع خودش استفاده كند، از باالرفتن قيمت  به

اگر چنين باشد . گذاري كند هاي جديد سرمايه كند تا در بخش انرژي حمايت مي
كنندگان بايد از اين راهبرد استقبال  مصرفهمه از جمله اوپك و توليدكنندگان و 

اند،  گيري نرسيده كنند، ولي متأسفانه معتقدم امريكا و غرب هنوز به چنين نتيجه
دليل  ، قيمت نفت را به چون راهبرد امريكا همواره بر اين بوده كه تا حد امكان

، اگر اين راهبرد تغيير كند. حفظ اهرم هژموني خود در مقابل رقبا حفظ كند
امريكا اگر داوطلبانه يا به اجبار از . دهد امريكا اين اهرم را به کل از دست مي
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گری را کنار گذاشته  قيمت سطح باالی نفت دفاع کند به اين معنی است که سلطه
ماند که همواره  است، زيرا در اين صورت دليلی برای اروپا و ژاپن باقی نمی

د، يعني خود امريكا داوطلبانه از اصطالح امنيتی امريکا بمانن زير چتر به
حال كوشش  اما تا به. نظر کرده است گري خود صرف مهمترين اهرم سلطه

كاران جديد اين بود كه اين اهرم را تا جايي كه ممكن است در دست  محافظه
داشته باشند و هدف آنها اين بود كه از تمامي امكانات موجود در منطقه 

عراق و افغانستان استفاده برده و حتي جنگ  سوءاستفاده كنند و از جنگ در
عليه ايران را مطرح كردند، چرا كه مطمئن بودند با ايجاد شرايط جنگ عليه 

 .ايران، اين مسئله ادامه خواهد يافت
 

داري غرب هم مورد سؤال قرار  ولي شاهديم كه اين راه از ديد بخشي از سرمايه
به اين دليل بود كه اين استراتژي  حمايت از اوباما در اروپا و امريكا. گرفت

. هاي جديد رفت راهبردي امريكايي شكست خورد و حاال بايد به دنبال استراتژي
كه مسئله اوباما مطرح شود واقعيت بازار و ورود  كنم پيش از آن من فكر مي

بازي روي قيمت نفت كشاند و قيمت  بورس   چين و هندوستان بود كه بازار را به
كه تا چه حد اوباما به اين واقعيت برسد كه اين اهرم به درد   حال اين. را باال برد

داري جهاني تا منافع، هنوز اين  خورد و بيشتر ضرري است براي سرمايه نمي
 .دانيم را نمي

 
هاي جديد برداشت و به سوي اتانول رفت  سوي انرژي گامي كه امريكا به●● 

ده كند، قيمت محصول ذرت چندين كه از گياهان و ذرت در توليد سوخت استفا
اي نوشت  حتي كاسترو مقاله. محيطي ايجاد كرد برابر شد و مشكل جديد زيست

رود، اما سود شيريني كه  هاي اروپايي مي در باك ماشين) ما  خوراك(ها  كه ذرت
 .چيز ديگري نيست ها قابل مقايسه با هيچ برند، تا سال از نفت مي

 
اگر حساب . اي است كه بايد به آن افزود مسئلهصحيح است، اين       ً كامال  ● 
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  متحده از که به غير از اهرم هژموني، اياالت  شويم اي هم بكنيم متوجه مي ساده
بودن قيمت نفت تا چه اندازه از نظر تقسيم درآمد رانت در سطح جهاني به  پايين

ا، هاي سناي امريك طبق گزارش يكي از كميسيون. نفع خود استفاده کرده است
حال . ميليارد دالر بوده ١٣٨            ِ                                  مخارج امنيتي  انرژي و نفتي براي امريكا در سال، 

ماند و  دالر باقي مي ٢۵اگر توجه كنيم كه قيمت نفت در همان حالت كريدوري 
هاي سياسي از بازار  چيز آزاد باشد و دست اگر قيمت كميابي نفت ـ چنانچه همه

دالر برای  ٧۵التفاوت قيمت  سد، مابهدالر بر ١٠٠كم به  نفت بيرون بود ـ دست
اگر اين قيمت را با ميانگين مصرف ضرب كنيم به اين . هر بشكه خواهد بود

ميليارد  ٩٠٠افزون بر ٢٠٠٣طور متوسط با مصرف سال  رسيم كه به نتيجه می
 ١٣٨در حقيقت . كنندگان غرب و سايرين بوده است دالر در سال به نفع مصرف

. آوردند كه از اين راه درمي  چيزي است از درآمد نامرئیميليارد دالر خرج نا
گونه كه كشورهاي اوپك، كشورهايي رانتي هستند، امريكا هم  من معتقدم همان

به . بخصوص با استفاده از بخش بزرگي از رانت نفت، كشوري رانتي است
همين دليل امريكا از نظر اقتصادي همان مشكالت را در سطح ديگري پيدا كرده 

حد و كالن كه از راه نفت و نقش  هاي بي دليل كسب سرمايه امريكا هم به. ستا
آورد در بحراني اقتصادي است و  عنوان تنها ارز جهاني به دست مي دالر به
گيرد،  هاي دروني امريكا از راه كاربرد اقتصادي صورت نمي گذاري سرمايه

ورهاي نفتي از راه گونه كه كش شود، همان بلكه از راه غارت دنيا انجام مي
 .آورند و اين درآمدي بادآورده است دست مي غارت منابع طبيعي به

دليل جذب  رو امريكا هم از بيمارترين اقتصادهاي جهاني است كه به از اين
) ميليارد دالر در سال ٢٠٠٠بيش از (هاي جهاني از راه نفت و دالر  سرمايه

اند که  ها به مردمی تبديل شده  ريکايياقتصاد اياالت متحده به اقتصادی بيمار و ام
کنند، يعني در حقيقت هم  بيش از توان و ظرفيت اقتصادی خود مصرف می

منظور درمان در کناريکديگر به بيمارستان  امريكا و هم کشورهای اوپك بايد به
  .مراجعه کنند
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رو غرب ظرفيت تحمل قيمت  شدت انرژي در غرب بهبود يافته، از اين●● 
پس كشورهايي كه خودشان . را نسبت به كشورهاي در حال توسعه داردباالتر 

هاي نفت باال  كه قيمت اي هم در رابطه با اين درآمد سرانه بااليي ندارند، انگيزه
بنابراين اگر بپذيريم . هاي نفت به نفع آنهاست بودن قيمت برود ندارند و پايين

مگام بازي حركت كنند چون نظريه شما در اين بازي درست بوده، اينها بايد ه
هاي باالي نفت را تحمل كنند اقتصاد  نفع آنها در اين است و اگر بخواهند قيمت

پس چگونه اين معادله را . بيند تا اقتصادهاي غربي آنها صدمه بيشتري مي
 توانند به هم بزنند؟ مي
راهبردي   راهبرد چين و هند،. توجهي است اين پرسش بسيار مهم و قابل● 

سال آينده دارند  ٢٠يا  ١٠سو اينها نياز به تأمين انرژي در  از يك. اد استمتض
گذاري كنند تا جريان انرژي به هم نخورد و مطمئن باشند  و بايد روي آن سرمايه

ازسوي ديگر هر چه قيمت . انرژي به اندازه كافي برای اقتصاد آنها وجود دارد
كنم  من فكر مي. چين و هند استانرژي باالتر رود، از نظر اقتصادي به زيان 

گونه حل شود كه واردات  تواند اين اين تضاد مي     ً اوال  . اين سياستي متضاد است
كه اين دو كشور  منابع فسيلي به چين وهند در اين دوران مشخص، تا زماني

. شود توانند از منابع خورشيدي استفاده كنند به واردات حياتي تبديل مي هنوز نمي
كه قيمت در چه حالتي  له اصلي پذيرش واردات حياتي است و ايندر آنجا مسئ

اند كه واردات  رسيده شود، يعني چين و هندوستان به اين نتيجه  باشد فرعي مي
کند و  رو قيمت، جنبه فرعي پيدا مي نفت و گاز با هرقيمتی تأمين شود، ازاين

قيمت پايين بيايد،  البته چين وهند هم تمايل دارند كه. شود نفس واردات عمده مي
 .كه قيمت باال رفته ندارند ولي چون اولي راهبردي است، كاري به اين

توان عنوان کرد اين است که برای اين کشور  دومين دليلي كه در مورد چين می
مقدار   چنين مشكلي وجود ندارد، زيرا چين دربيالن تجارت خارجی خود به

تی تمايل دارد اين مازاد دالر خود را ميليارد دالري اضافی دارد و ح ۵٠٠کالن 
هر چه بيشتر با واردات نفت و گاز عوض کند، زيرا اگر نرخ دالر پايين بيايد 

تر است كه نفت وارد  چين ضرر خواهد کرد، بنابراين براي چين بسيار جالب
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وجود آورد؛ نخست منابع  كند نوعي تعادل به هندوستان هم كوشش مي. كند
دنبال گسترش استفاده ازمنابع  سترش دهد و در ضمن بهسنگ خود را گ ذغال

هاي اتمي  كه گروهي هم در راه گسترش انرژي تجديدپذير باشد و سوم اين
امريكا . كنند كه سهم انرژي اتمي را باال بياورند  در آنجا هم كوشش مي. اند افتاده

ا از غذاي كند بهترين لقمه ر هم با قراردادهايي كه با هندوستان بسته كوشش مي
 .وجود آمده به چنگ آورد جديدي كه از راه هندوستان و چين برايش به

 
 .شدن بيشتر شده است در انگلستان و فرانسه هم روند اتمي●● 

 
جز دريک  يك از كشورهاي صنعتي غرب به توان گفت در هيچ بله، ولي مي● 

البته . ستای جديدي وارد نشده ا مورد و آنهم در کشور فنالند نيروگاه هسته
ای براي صادرات در اين کشورها وجود دارند که از طريق  صنايع هسته

صادرات، جبران تقاضای داخلی ممکن شود، ولي در خود كشورها بويژه در 
دليل مخالفت وسيع نهادهای مدنی و مردم  جز فرانسه ـ به اروپاي غربي ـ البته به
خالفان انرژي اتمي در در همين چند روز اخير م. گيرد اين كار صورت نمي

ای در  های هسته آلمان تالش کردند با تظاهرات چندين هزار نفری با دفن زباله
 .نزديک شهر هامبورگ مخالفت خود را ابرازکنند  يک معدن کاليوم

 
 دهند؟ هاي اتمي را افزايش مي ولي در انگلستان و فرانسه نيروگاه●● 

 
شايد روي . ديدي در دست احداث نيستدانم نيروگاه ج خير، تا آنجا كه من مي● 

نيروگاه هم  ۵اگر . گيري جديدي نيست هاي سابق باشد، ولي تصميم گذاري برنامه
هاي جديد بيشتر جنبه  اين نيروگاه. شوند اضافه كنند، گروهي از خط خارج مي

 .جايگزين دارد
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  رود؟ شدن نمي سوي اتمي چرا امريكا به●●  
 

هاي اتمي به  اند كه مخارج نيروگاه ين نتيجه رسيدهزيرا در امريكا هم به ا● 
در حال . جای خود هاست و ريسک ايمنی آن به مراتب بيش از ديگر جايگزين

هاي اتمي وجود ندارند يا  دانم حتي متخصصان نيروگاه حاضر تا آنجا كه من مي
 .اند  كم شده

 كنيد جنبه امنيتي نيز داشته باشد؟ فكر نمي●●  
 

محيطی باشد، بله در  ان امنيت در مقابل خطرات جانی و زيستاگر مقصودت● 
ممکن است فراموش شده . ای مخالفان زيادی دارد متحده هم انرژ ی هسته اياالت

ای هاريس بورگ در  آور نيروگاه هسته باشد، اما انفجار نزديک به انفجار فاجعه
 .تادآور چرنوبيل اتفاق اف اوايل دهه هفتاد، قبل از انفجار فاجعه

هاي اتمي در امريكا بسيار زياد شده است، بويژه  هزينه پدافندهاي نيروگاه●● 
سپتامبر اين هراس وجود دارد كه هواپيماهايي خود را به  ١١پس از 
 .ها بزنند نيروگاه

 
در كنار موضوع تروريسم در جايي كه مسئله . بله، اين مسئله هم وجود دارد● 

توانند هر  ها نمي و مردم نقش دارند و دولت امنيت براي مردم بسيار مهم است
در . رود خواهند با مردم بكنند مخارج انرژي اتمي باال مي كاري كه مي

كشورهايي كه مردم در درجه دوم اهميت و سياست و حكومت در درجه اول 
شود و اين گروه از  قرار دارند به مسئله امنيت و حفظ جان مردم كمتر توجه مي

 .هاي اتمي هستند يا از تقاضاكنندگان جدي نيروگاهها در دن حكومت
 

ها به نظريه پروژه قرن نوين  در امريكا نئوكان ١٩٩٧در سال ●● 
رسيدند و همان زمان تصميم گرفته شد كه عراق را تصرف ) PNAC(امريكايي

اواخر دوران كلينتون هم . علت اصلي آن هم دستيابي به منابع انرژي بود. كنند
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هزار ميليارد دالر ۶اعالم نشد و به اين نتيجه رسيده بودند كه  ركودي بود كه
اين . الزم است تا به سيستم اقتصادي امريكا تزريق كنند و از ركود خارج شوند

پس . تأمين نبود  موضوع با تحوالت يك ايالت و يك كشور و چند كشور قابل
كاران جديد  رو محافظه اي انجام شود، از اين تصميم گرفتند به صورت قاره

مشي  سپتامبر، خط ١١را به راه انداختند و پس از سه ساعت از واقعه   جنگ
روي احساسات  PNACيعني همان ١٩٩٧كاران جديد در سال  مصوب محافظه

همزمان با حمله به افغانستان، . دارشده مردم امريكا و جهان سوار شد جريحه
. ه ربطي به تروريسم نداشتفارس سه برابر شدند ك ناوگان هاي امريكا در خليج

عنوان  اگر روند امريكا ـ به. با دو دروغ بزرگ جنگ عراق هم آغاز شد
ميليارددالر در سال است و اگر همه  ٧٠٠اش   ابرقدرتي كه بودجه نظامي

چيز  سوي نظامي ـ امنيتي برود همه شود ـ به كشورها جمع شوند به اندازه آن نمي
كند، بويژه كه اشاره كرديد افزون بر  ـ امنيتي مي دنيا را در اين چند سال نظامي

قصد داشتند ايران را هم بگيرند تا مشكل انرژي آنها حل   عراق و افغانستان،
هاي عراق، افغانستان با ايران و همچنين  شود، ولي نتوانستند و به خاطر تفاوت

در مجموع كنفرانس دوحه شكل گرفت و . مقاومت در لبنان شكست خوردند
ران را وارد مذاكره كردند و متوجه شدند اگر اولويت اول، اولويت عرضه اي

ترين كشور براي عرضه   سال امن ٣٠ايران دراين   فارس است، نفت در خليج
فارس بوده است، يعني غرب به اين نتيجه رسيد كه ايران  نفت در خليج

در اين . كنند خواهد هم كاري كند تا آنها قطع خواهد نفت را قطع كند و نمي نمي
روز به  ٩٠مدت بحران جنگ، كشورهاي دنيا ذخيره استراتژيك خود را از 

كه شاهد بوديم عرضه زياد و بيش از مصرف  روز رساندند و باوجود اين ١۴٠
بازها  ازسويي هم بورس. رود واقعي است، معلوم نبود اين مازاد عرضه كجا مي

توجه شدند كه از راه نظامي وقتي م. تر بفروشند كردند تا گران ذخيره مي
ها هم خواستند قيمت نفت پايين بيايد و  توانند به كار خود برسند و دموكرات نمي

سازي استراتژيك  اي براي انرژي جايگزين دارند، الزم شد ذخيره همزمان اراده
ها به بازار آمده و ناگهان قيمت نفت پايين بيايد كه ركود غرب  هاي دالل و ذخيره
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 .نيز نقش زيادي داشت و امريكا
بازها از عرضه و  آمدن قيمت نفت، تحليلي كه بورس كنم در پايين من فكر مي● 

ابتدا . دانم كنند درست است و عواملي كه گفته شد را هم منطقي مي تقاضا مي
هاي مخازن امنيتي  شد عليه ايران جنگ شود و در پي آن ظرفيت حدس زده مي

ً         باال رفت كه قطعا  در باالبر اما اين مسائل همگي . دن قيمت نفت تأثيرگذار بود               
آيد كه نوسان در قيمت نفت  در اين سال و آن سال مسائلی پيش می. زودگذرند

رو اين نوع مسائل زودگذر را بايد از تغييرات ساختاري  آيد، از اين وجود می به
رات كه چه عوامل ديگري در تغيي بحثي كه مطرح شد در ارتباط با اين. جدا كرد

قيمت نفت در مقطع تأثيرگذارند درست است، ولي من بر اين باورم كه باوجود 
اين فاكتورها جهش اخير قيمت نفت جهشی ساختاری است و اگر تحريکات 

افتاد و برعكس اگر  تراشی آنها هم نبود باز اين جهش اتفاق می ها و جنگ ن نئوكا
ي كه شما مطرح کرديد عمده آمد، اين فاكتورهاي وجود نمي تغييرات ساختاري به

اي اشاره  در اين رابطه من به مسئله. دادند شدند و نوسانات را توضيح مي مي
گذاران مختلف و  كنم كه مربوط به منافع متفاوت در امريكا ميان سرمايه مي
 Military Industrial(منافع مجتمع صنعتي و نظامي امريكا . شود نفوذ مي ذي

Complex( موسوم بهMIC،  منافعي ويژه بوده و در سيستم حكومتي بسيار
داري هميشه همسو  های سرمايه منافع اين گروه با منافع کل جناح. بانفوذ است

و حتي جنگ (كند كه در سطح جهاني، جنگ سرد  اين مجمع كوشش مي. نيست
وجود داشته باشد، زيرا هر چه بحران تضاد در جهان بيشتر باشد و هر ) گرم

گ و آشفتگي بيشتر باشد صنايع نظامی امريكا بيشتر بهره چه خشونت، جن
 .برد می

 
به هم نزديك بود و منافع  MICداري و سرد منافع سرمايه در دوران جنگ

      ً                         و اصوال  سرمايه نظامی بنفع گسترش  MICهمسان داشتند، ولي در كل منافع 
هم ژاپن و تا حدی . گيرد سرمايه داری نيست بلکه حتی جلوي آن را نيز می

اضافي را زياد كند و  داري اين است كه ارزش هدف سرمايه. اند گونه آلمان اين
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كاربردن كار و توسعه باشد  اضافي در خدمت به  وجود بيايد كه ارزش امكاناتي به
ريشه  MICكه شاهديم  اضافي آن افزوده شود، درحالي  تا باز هم ارزش

مايه انساني كه براي تغيير در كند و سر اضافي را نابود مي وجودآمدن ارزش  به
تا به حال تعديل  MIC.اندازد کار می امريكا نياز است را در جهتي تخريبي به
و طرفداران آن ازقبيل  MICتالش . نكرده و داوطلبانه هم تعديل نخواهد كرد

كين و ديگران در اين ر استا بوده و هست كه اين سياست  چني، رامسفلد، مك
اين سياست در اسراييل هم به نحوی اين کشور را به . ه دهندآميز را ادام  خشونت
 .گری و مخالفت هرگونه صلحی کشانده است نظامی

 
 Domestic(شود كندي هم قرباني تقويت صنايع داخلي  گفته مي●● 

Industries ( شد و در برابرMIC كلينتون هم آن را دنبال كرد و اوباما . بود
 .داردهم تكيه بيشتري روي بورژوازي 

 
کردن  بله، مهمترين شرط موفقيت اوباما در اين خواهد بودكه وی در منزوي● 

MIC  وحاميان آن در دولت به مرور در خود امريكا و در سطح جهان موفق
كاران جديد و نئوليبراليسم راكه در خدمت آنها عمل  شود و ايدئولوژي محافظه

اين راه اين است که ترور  کند از حوزه سياسی بيرون کند که البته الزمه می
همچنين اوباما با كاريزماي خود بتواند . اوباما به كاري ناممكن تبديل شود

وجود آورد و بتواند بدنه جامعه  متحده و در سطح جهان به جنبشي را در اياالت
را با  MICداران ضد  هاي اجتماعي و سرمايه امريكا شامل كارگران، جنبش

مدارانه را در نظر بگيرد و بتواند براي اين  انسانخود همسو کند و راهبردي 
ها را به  متحده، امريکايی راهبرد جديد و رفرم بزرگ سيستم هيواليی اياالت

اگر اوباما به چنين كاري دست زند تغيير هم ممکن خواهد شد که . جنبش اندازد
 برگرديم به بحث اصلي؛. چنين دورنمايی البته خدمت به بشريت خواهد بود

منيت نفت تنها براي اروپا، ژاپن و امريكا مطرح نيست، بلكه اگرچنين امنيتی ا
در سطح جهاني نقش داشته باشد بايد براي چين و هندوستان هم باشد، يعني اين 
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هم بايد براي دفاع از منافع درازمدت خود در مناطق استراتژيک پايگاه كشوردو
بازار و اقدامات اقتصادي، بلكه از  نظامي احداث كنند و مسئله نفت را نه از راه

هاي گوناگوني كه در منطقه خاورميانه و آسيا  راهكارهاي نظامي و پايگاه
كنند حل نمايند، يعني نوعي رقابت تسليحاتي نظامي ميان امريكا و  برقرار مي

آيد، با اين خطر كه ممكن است براي دفاع  وجود مي غرب و هندوستان و شرق به
سو و غرب به سردمداري امريكا  ي ميان چين و هند از يكاز سهم خود جنگ

رود كه  قدري باال مي در اين روند مخارج امنيتي به. ازسوي ديگر انجام بگيرد
توان تصور  با توجه به چنين دورنمايی نمی. شود از سطح عقاليي خود خارج مي

هم چين  به همين دليل. کرد که کشورها ريسک چنين راهی را آگاهانه تقبل کنند
هاي نوع ديگری در جهان هستند، اما نه از  و هندوستان در حال ساخت پايگاه

ها و كمك  ها، ايجاد دانشگاه راه نظامي، بلكه از راه روابط اجتماعي، ساختن راه
دنبال جنگ نخواهد رفت و اين  درنتيجه غرب هم ديگر براي نفت، به. به توسعه

كم نقش امريكا و  اين روابط جهاني كم. دهد موضوع اهميت خود را از دست مي
WTO بعدي به روابط  دهد و به دنبال آن روابط جهانی از حالت تك را تغيير مي

عنوان تنها ارز  كه دالر هم نقش خود را به شود و امكان اين چند بعدي تبديل مي
داران امريكا هم اين حقيقت  شايد خود سرمايه. جهاني از دست بدهد وجود دارد

يابند كه از راه چند بعدي شدن روابط جهانی و کثرت پول بين المللی منافع را در
شود و به همين دليل هم از  داري امريكا بهتر تأمين مي درازمدت سرمايه

 .اصالحات ساختاری در امريكا پشتيبانی کنند
 

گري كوتاهي نكرد،  امريكا به اوج ميليتاريسم خود رسيد و از نظر نظامي●● 
وجود آمده كه در  هاي جديدي به ان مبارزه عليه اشغال، تكنيكولي در جري

گران به تكنولوژي  كه ستيزه گزارش بيكرـ هميلتون به آن توجه شده و آن اين
هاي امريكا را نابود  اند كه تانك هاي كنار جاده دست يافته نظامي مانند بمب

امريكا بايد  ها سلب كرده، پس يا وآمد را ميان پادگان كند و امنيت رفت مي
. كشد يا اشغال را به پايان برساند سال طول مي هاي جديد وارد كند كه سه تانك
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 ٣٣امريكا در جنگ . اي رسيدند آنها در اوج ميليتاريستي خود به چنين نتيجه
روزه لبنان آنچنان كه بايد از اسراييل حمايت نظامي نكرد و تنها در حد 

شود كه وقتي در اوج ميليتاريسم  وم ميپس معل. تبليغاتي و سازمان ملل بود
 .خورند پديده جديدي رخ داده است ضربه مي

 
بينم، چرا كه همواره و در  اما من اين موضوع را پديده جديدي نمي● 

شوند يك  در جريان جنگ متوجه مي                 ً گونه بود كه عمال   هاي مختلف اين دوران
ظر نظامي توانسته اين از ن MICمانده است، ولي هميشه  تكنولوژي نظامي عقب

 MICاز نظر تكنولوژي . هاي بعدي حل و جبران كند مسئله را به نفع برنامه
قادر است اين مسائل را حل كند و بحران به مرحله بعدي سوق داده شود، يعني 

بايد اميد داشت كه از تغييرات غيرنظامي . گوييد بحران موقتي است آنچه شما مي
د و از بيماربودن اقتصاد امريكا كه بخش وسيع ده كه در سطح جهاني رخ مي

دهد و نوعي اتحاد  داري را در بطن خود جمع كرده، پديده جديدي رخ  سرمايه
بحران مالي . وجود آيد كاران جديد به و نئوليبراليسم و محافظه MICجهاني ضد 

بحران . كاران جديد و نئوليبراليسم است هم نتيجه همين جبهه مخالف محافظه
دهد كه وارد روند جديد سياسي با تركيب  ي اين فرصت را به بشريت ميمال

زيست و موجوديت بشريت و توسعه انساني  ها و جبهه جديد طرفدار محيط قدرت
ها و بشريت بايد  داران به اين اصل که انسان که بخشی از سرمايه شود، درحالی

رار بگيرد نه هدف باشند و سرمايه در خدمت انسان و محيط زندگيش بايد ق
هاي تخريبي، نظامي و  دنبال مكانيسم برعکس را چنان قبول ندارند و تنها به

چنانچه نسبت به اين مسئله در اروپا و امريكا و جهان . انباشت سرمايه هستند
، بانك جهاني و WTOهاي جهاني مانند  سوم شناخت پيدا شود، سازمان

  )٢.(شد سازمان ملل هم قابل اصالح خواهند        ًاحتماال  
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   مآخذ و توضيحات

 
انتشار مقاله در  » نفت، دالر، هژمونيسم آمريکا «  محسن مسرت   - ١

آبان، ٥آبان، يکشنبه  ٤روزنامه اطالعات در چهار بخش در روزهای شنبه 
   ١٣٩٢آبان  ٧آبان وسه شنبه ٦دوشنبه 

 –ی نشر ن» نفت و هژمونيسم امريکا« و نگاه کنيد به کتاب  محسن مسرت  
 ١٩٠ - ٢١٥صص ،  ١٣٩٧

  نفت بحران بارۀ در مسرت محسن با ايران انداز چشم وگو گفت -  ٢
  

 »  نفت، دالر، هژمونيسم آمريکا «  محسن مسرت  :ها نوشت پي
١ - Bank of America Real Estate 
٢ - BRICS  كه شامل كشورهاي برزيل، هندوستان، روسيه، چين و آفريقاي

 . باشند جنوبي مي
جهت توضيحات و استدالالت تئوريك و تجربي مستند مراجعه شود به محسن ـ ٣

مسرت، معماي بهاي نفت، مجله اطالعات سياسي و اقتصادي شماره 
 ٢٠٠٨، اكتبر و نوامبر ٢٥٣/٢٥٤

٤ - David Graeber: Debt. The First 5000 Years, New York, 2011, 

Chapter12. 

٥- Michael Hudson, Super Imperialism: The Origins and Fundamentals 

of U.S.World Dominance, London, p.12 

٦- Seigniorage 
بعضي از كارشناسان معتقدند كه بدهكاري واقعي آمريكا محدود به اين رقم  - ٧

مراجعه . هزار ميليارد دالر است٧٠شود و مقدار واقعي آن بيش از  رسمي نمي
 Deutsche Wirtschafts – Nachrichten from 03 October 2013شود به 

http://deutsche-  ديگو سان«پروفسور دانشگاه  »جيمس هميلتون«مطالعه «
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 : كاليفرنيا در

Wirtschafts – nachrichten. de / 2013 / 08 / 09 / studie – deckt-auf-usa-

haben-verdeckte-s 
 :كليه ارقام آورده شده از منابع - ٨

Focus Money Online from.2012/09/12   وStatista2013 برداشته شده است. 
٩ - Bretton Wood  

١٠- David Graeber  
 همانجا

١١- Yuan-Renminbi  
 ـ مراجعه كنيد به اصل اسناد پروژه قرن جديد آمريكايي ١٢

http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm 

در » ايزنهاور.دوايت د«الت متحده ـ سخن خداحافظي رئيس جمهور ايا١٣
 ١٩٦١ژانويه  ١٧تاريخ 

جز در مورد كشورهاي رانتي خاورميانه و همچنين اسرائيل با  ـ آن رقم به ١٤
اين واقعيت . درصد، باالترين رقم سهم مخارج نظامي در دنياست ١٠تا  ٧بين 

هاي نيز دليل ديگري براي شباهت داشتن ساختار رانتي آمريكاست، زيرا كشور
رانتي نفتي نيز مخارجي نظامي هنگفت خود را مانند آمريكا از درآمدهاي 

كنند، نه از درآمدهاي مالياتي، اين مسئله در مورد اسرائيل هم  بادآورده تامين مي
صادق است، زيرا اين كشور بخش مهمي از مخارج نظامي خود را بالعوض 

 . كند از آمريكا، آلمان و ساير كشورهاي غربي دريافت مي
١٥- NSA (National Security Agency( 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=10862 
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   مهفده فصل

  
  را هره رمی براند، ميشل / دالر امپرياليسم

   
»  امپرياليسم دالر« را در مقالۀ مشتر ک   تحت عنوان  رمی هره  -ميشل براند

دالر واحد پول ما، ولی «:ن بيان داشته اند که اينگونه نظر خود را در بارۀ آ
ی  داری امريکا در جلسه اين سخن جان کانالی وزير خزانه. »مشکل شماست

اندکی پس از زمانی است که  ١٠در رم بين کشورهای گروه  ١٩٧١نوامبر 
المللی را  نيکسون قابليت تبديل دالر به طال را قطع کرد و نظام پولی بين

ـ يعنی » مشکل« از آن زمان تاکنون جهان از اين . ر بنا نهادبراساس نرخ شناو
اين که امريکا اين امتياز را به دست آورد تا واحد پولی برای تجارت جهانی و 

 .ذخيره را براساس توافقات برتون وودز ارايه بدهد عذاب کشيده است
کند ولی  عنوان بانک مرکزی جهان عمل می                     ً   فدرال رزرو اگرچه عمال  به

ی فشار و  در نتيجه. های پولی را براساس منافع امريکا تدوين می کند استسي
کند و يا تنها به نفع خود  حتی به دستور اليگارشی مالی نرخ بهره را تعيين می

وقتی که فدرال . کند های جهان گرفتاری ايجاد می پول چاپ و برای اقتصاد
وقف و اقتصاد امريکا خواست کاهش مستمر ده ساله درنرخ سود را مت رزرو می

شدت افزايش داد ـ شوک  را از تورم توأم با رکود خارج کند نرخ بهره را به
 ١٩٨٠ی  و آن موقع بود که در اوايل دهه -١٩٨١تا  ١٩٧٩ی  واکر در فاصله

ی اين سياست اين شد  نتيجه. درصد افزايش يافت٢٠ای بهره به بيش از  نرخ پايه
ِ                            وسعه گرفتار  سقوط آزاد شده بدهی خود را ت که بسياری از کشورهای درحال           

ها به دالر بود  چون بدهی آن. نکول کردند و به صورت بردگان بدهکار درآمدند
شدت افزايش يافت به ناگهان سنگينی بار بدهی بسيار  همين که نرخ بهره به

تر قادر به پرداخت آن بودند که با شرايط  ستانی بيش تر شد که تنها با وام بيش
افزايش نرخ بهره در  ١٩٩٧در . المللی پول همراه گشت ر صندوق بيندشوا
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بحران آسيای «تر از يک درصد يکی از عوامل اصلی  امريکا به ميزان کم
در . سرعت از اين منطقه خارج شد به» پول سوزان«بود چون » جنوب شرقی

بينی  و باال رفتن ارزش دالر و پيش» ]١[اسهال پولی«پايان سياست  ٢٠١۵
ی امريکا برای اقتصادکشورهای در حال توسعه يک  فزايش در نرخ بهرها

های تازه چاپ شده يا  ها دالر پول به بعد تريليون ٢٠٠٩از . فاجعه خواهد بود
شده با نرخ بهره ای که نزديک به صفر درصد است به کشورهای  وام گرفته

به همين جا  ولی امروزه سياست انقباض پولی تا. اند جنوب و شرق سرريز شده
ثبات  شده و بسياری از اين کشورها را بی» سوزان«های  موجب مهاجرت پول

آمدهايش البته اين است که رقبای امريکا در ميان  کرده است ويکی از پی
 .شرايط ناگواری دارند» نوظهور«کشورهای 

 
طور علنی به خاطر ضربه زدن به  ها هم به همانند شوک واکر، اين سياست

بينی  ی قابل پيش آمد ضروری و نتيجه شوند بلکه پی جنوب تدوين نمیکشورهای 
کوشد موقعيت هژمونيک  ی يک کشور بر نظام مالی جهانی است که می سلطه

. شوند کار گرفته می            ً                 ها هم دقيقا  در همين راستا به ديگر سياست. خود را حفظ کند
طور کلی  الی بهاين آخرين روند جنگ مالی را بايد در چارچوب امپرياليسم م

کوشند حاکميت خود را حفظ کنند هم با اعمال  کشورهايی که می. بررسی کرد
کاری در قيمت کاالها ،  شان، دست بازانه به واحد پولی ها و حمالت سفته تحريم

. شوند رو می ارزيابی معيوب از سوی مؤسسات اعتبارسنجی امريکايی روبه
است » نامناسب« نند که از نظر امريکا ز هايی دست می ها به فعاليت وقتی بانک

ها از فعاليت و  شوند و حتی بعضی از بانک رو می های کالن روبه با جريمه
ها ـ  ی اين سالح شوند همه المللی محروم می مشارکت در نظام بانکداری بين

بارشان ـ برای تضعيف رقيب مورد استفاده قرار  های مرگ همانند ديگر سالح
متحدان امريکا در شمال باشند خواه رقبای امريکا در جنوب و خواه (گيرند  می

 .تا هژمونی دالر حفظ شود) شرق
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کند بلکه حفاظت از موقعيت دالر  فقط دالر امپراتوری امريکا را ممکن می نه
توان مالی و نظامی . های امپراتوری امريکاست يکی از داليل اصلی جنگ

چنين واحد  الر واحد پولی ذخيره و همامريکا به اين واقعيت بستگی دارد که د
پولی برای تجارت جهانی باشد که موجب ايجاد تقاضای جهانی برای دالر 

دهد هر ميزان دالر که دوست  اين تقاضای جهانی به امريکا امکان می. شود می
ی مالی تزريق  ی سرمايه اين دالرها هم بعد به نظام متورم شده.دارد چاپ کند

اش را تأمين  کارانه های جنايت کند تا جنگ يکا از آن استفاده میشود و بعد امر می
تقاضای جهانی برای دالر به حدی زياد است که برای اين که اين . مالی کند

طور کامل فرو نپاشد، دولت  به ٢٠٠٨آمد بحران بزرگ  نظام جهانی در پی
ری های مرکزی شماری از کشورهای عمده و حتی شما فدرال امريکا به بانک

طور  ای که ايحاد کرد به »خط مبادله«از کشورهای جنوب اجازه داد تا براساس 
درمقايسه با اقتصاد واقعی امريکا ـ يعنی . نامحدود به دالر دسترسی داشته باشند

کند و تفاوت را با وام تأمين مالی  تر از توليد مصرف می اقتصادی که بسی بيش
کسری تجارت خارجی و . باالستطور غيرواقعی  کند ـ ارزش دالر به می

هيچ کشور . طور متوسط سالی يک تريليون دالر است ی دولت فدرال به بودجه
اين حجم کسری بدون بحران و ورشکستگی باتواند به اين صورت و ديگری نمی

شود » تصحيح«المللی برای دالر، بهای دالر بايد  بدون اين تقاضای بين. سرکند
درنتيجه امريکا بر روی .    ً                    رتا  به پايان خواهد رسيدو هژمونی امريکا هم ضرو

ها حمله  کوشند خود را از قيد دالر رها کنند فشار آورده به آن کشورهايی که می
بلکه برای اين که جهان را به حفظ » اند خائن«ها  فقط به اين دليل که آن کند نه می

روسيه که . کندی امريکا را حفظ  موقعيت کنونی دالر مجبور و در نتيجه سلطه
ی دالر انتقاد کرده است با  جمهورش در موارد مکرر از نظام غيرعادالنه رييس

طور مصنوعی ارزان  موارد مکرر تحريم، حمله به واحد پولی و حتی نفت به
های  ، انقالب)        ً                                             که اخيرا  با همکاری امريکا و عربستان سعودی واقعيت يافت(

ثباتی و  ر سنجی، کوشش برای بیهای مکرر مؤسسات اعتبا رنگين، بازنگری
طور کلی و  کشورهای بريکس به. رو شده است حتی خطر نظامی روبه
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ً                     مخصوصا  از زمان بحران جهانی  ی دالر  کوشيدند خود را از سلطه ٢٠٠٨      
های نظامی امريکا در آسيا  در پاسخ به آن، چين هدف ماجراجويی. خارج نمايند

رو شده است  و اياالت غربی، روبه کنگ ثباتی سياسی در هنگ شده، و با بی
چين را در ميان » پاسفيک مشارکت ترانس«کوشداز طريق  عالوهامريکا می به

 .همسايگانش منزوی کند
 

ی دنيا صادر کرد،  وقتی امريکا بحران مالی داخلی خود را به بقيه ٢٠٠٩در 
کرده و ی دالر خالص  چين و روسيه پيشنهاد کردند که دنيا بايد خود را از سلطه

ای که در کنترل هيچ کشور واحدی نباشد جايگزين  يک واحد پولی ذخيرهآن را با
 Special Drawing Rights» حق برداشت ويژه«ها پيشنهاد کردند که  آن. کند

طرف جهانی مورد استفاده  عنوان يک واحد پولی بی المللی پول به صندوق بين
» حق برداشت ويژه«. امريکا رد شداين پيشنهاد بالفاصله از سوی . قرار بگيرد

المللی  صندوق بين. ايجاد شد ١٩٧٠و  ١٩۶٠های  های پولی دهه پس از بحران
ها ـ به بحران به اين صورت واکنش نشان داد که در  پول ـ تحت فشار اروپايی

ی جهان  عنوان واحد پولی ذخيره يک پول بدون پشتوانه ايجاد کرد که به١٩۶٩
حق «آمد که  ولی امريکا از اين ايده خوشش نمی. بگيردمورد استفاده قرار 

به جای دالر بنشيند و به همين دليل جلوی اين پروژه را گرفت » برداشت ويژه
حق برداشت «امروزه . ی طال هم به پايان رسيد و طولی نکشيد که نظام پايه

 هر کوشش. دهد ی جهان را تشکيل می تنها بخش بسيار ناچيزی از ذخيره» ويژه
انجام گرفت از سوی » حق برداشت ويژه«ديگری که برای تغيير در نظام 

درصدی قرار  ٨۵اين تغييرات برای تصويب بايد مورد توافق . امريکا وتو شد
درصد است  ١٧المللی پول  بگيرد و سهم امريکا از حق رأی در صندوق بين

وق صند. يعنی امريکا تنها کشوری است که در اين صندوق حق وتو دارد
داری امريکا دارد ولی از  ی روابط نزديکی که با خزانه المللی پول با همه بين

» حق برداشت ويژه«نظام پولی براساس دالر انتقاد کرده و خواهان استفاده از 
 .عنوان يک واحد پولی ذخيره بديل شده است به
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رای ی تجديد توازن نظام پولی جهانی ب اگرچه تاکنون موفق نشده است ولی ايده
های اخير  های سال آميز است و به مقدار زيادی جنگ امريکا بسيار مخاطره

آيند توضيح  می» غيرعقاليی«های آن را که به نظر  طلبی امريکا و جنگ
های ناتو در اروپا و کودتا در اوکراين در واقع  ای از يايگاه زنجيره. دهد می

کوشد  اروپاست که می بيانگر کوشش امريکا برای ايجاد انشعاب بين روسيه و
ی  ی نفوذ امريکا حفط کند و از ايجاد يک منطقه شده را در منطقه اروپای تسليم

ثبات کرده منزوی  اقتصادی واحد در آسيای ميانه جلوگيری کرده و روسيه را بی
هدفش همين ] ٢[»گذاری اتالنتيک تجارت و سرمايه مشارکت ترانس« . نمايد
در سطوح ) طور کلی کشورهای بريکس بهو (تضعيف روسيه و چين . است

اقتصادی، نظامی، و سياسی، با هدف تغيير رژيم، بخش اساسی استراتژی 
های  امريکا اين کشورها را با پايگاه. امريکا برای حفط هژمونی دالر است

. دهد  ها را ادامه می سازی آن ثبات کند و کوشش برای بی نظامی محاصره می
ويژه  به(ر خاورميانه دسترسی به نفت و گاز نيست هدف اصلی حضور امريکا د

و يا حتی کنترل برای ) که پس از فناوری نفت شل امريکا توليد داخلی دارد آن
ها تا به همين جا  چينی(دسترسی داشتن به اين منابع هم هدف اصلی نيست 

بلکه قبل از هرچيز و بيش از هرچيز حفظ ) درخاورميانه حضور دارند
است و برای اطمينان خاطر از اين که بازار جهانی برای منابع  دالرهای نفتی

ايران در . عنوان واحد پولی استفاده خواهد کرد چنان از دالر به انرژی فسيلی هم
های گذشته کوشيد تجارت نفت و گاز خود را از دالر رها سازد و به همين  سال

 .رار دارندها درمعرض حمالت امريکا ق طور کلی شيعه خاطر ايران و به
ها کشورهای بريکس برای دالرزدايی از مبادالت خويش  فراتر از اين کوشش

طور رسمی تأسيس  به ٢٠١۴ی  ی بريکس که در ژوييه بانک توسعه. اند کوشيده
در . المللی پول و بانک جهانی باشد شد قرار است بديلی برای صندوق بين

د پولی رقيب دالر توليد کند تواند در آينده يک واح ی نظری اين بانک می حيطه
در . بار خواهد بود آمدش برای اقتصاد امريکا فاجعه چنين بشود پی که اگر اين

 ٢١در پکن با ] ٣[های زيربنايی گذاری در پروژه بانک سرمايه ٢٠١۴اکتير 
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                 ً ی آسيا ـ که عمدتا   عضو تأسيس شد تا مستقل از بانک جهانی و بانک توسعه
. گذاری کند های زيربنايی سرمايه پن هستند ـ در پروژهحافظ منافع امريکا و ژا

اند و هم از واحدهای پولی خود  کشورهای بريکس هم بر تجارت بين خود افزوده
يوان ـ واحد پول چين ـ رفته رفته به صورت . کنند ـ به جای دالر ـ استفاده می

ی  اتحاديهای برای تجارت و ذخيره در آسيا درآمده است و  يک واحد پولی منطقه
زودی  روسيه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و به(اقتصادی آسيای ميانه 

خواهد در سه تا پنج سال آينده يک پول واحد مشترک به نام آلتين  می) قرقيزستان
اند بلکه  ايجاد کند و روسيه و چين نه فقط قراردادهای عظيم انرژی امضا کرده

ی  چنين به فروش اوراق قرضه ها هم آن. کنند از نظر نظامی هم همکاری می
در نوامبر . اند دولت امريکا دست زده و مقادير هنگفتی طال خريداری کرده

چين از يک رفرم مالی سخن گفت که ازجمله به جای اين که ذخاير خود  ٢٠١۴
تا از اقتصاد داخلی خود «ی امريکا وصل کند خواهد کوشيد  را به اوراق قرضه

ی خارجی برای کاالها و ابزارهای با فناوری باالی چينی حمايت کند و بازارها
ها برای  روسيه در واکنش به تهديد غربی ٢٠١۵ی  در فوريه» .را گسترش بدهد

چنين اين افشاگری که مبادالت سوييفت  کنار گذاشتن روسيه از اين نظام، و هم
جای  شود، ايجاد سيستم بديل خود به ی آژانس امنيت ملی کنترل می وسيله به

ها از سوی کشورهاب جنوب و شرق در  ی اين قدم همه. سوييفت را اعالم کرد
دالر واحد پولی شما و درنتيجه «                     ً        شود تا به امريکا علنا  بگويند  جهان برداشته می

 ».مشکل خود شماست
های فدرال  سياست.ها هم هست چنان مشکل آن البته در حال حاضر دالر هم

برای شش . ريزد هم می چيز را به توسعه همه چنان درجهان در حال رزرو هم
آسا به بازارهای جهانی دالر تزريق کرد ـ يعنی  طور سيل سال فدرال رزرو به

۴در حدود » اسهال پولی«ی  ازطريق برنامه تريليون دالر پول مفت در  ۵
گذاران قرارداد و قول داد نرخ بهره را درسطح بسيار  ها و سرمايه اختيار بانک

ها  دالرها به بازارهای کشورهای نوظهور سرازير شدند و بنگاه. حفظ کندپايينی 
بازان جهانی دالرهای  گيرند و سفته های بسيار ارزان وام می ها با بهره و دولت
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توسعه که نرخ بازدهی باالتری دارد  ارزان را در بازارهای کشورهای درحال
از اين دالرها در اقتصاد  جالب و عجيب اين که بخش ناچيزی. اندازند کار می به

کار افتاده ولی اين دالرها  کشد ـ به خونی عذاب می بخش واقعی امريکا ـ که از کم
 .شدت متورم کرده است بازار سهام امريکا را به

 
المللی تسويه در اوايل دسامبر، در اواسط سال  براساس گزارش بانک بين

تريليون بدهی  ٩درکل  گيرندگان غيربانکی در خارج از امريکا ، وام٢٠١۴
از . درصد افزايش است ۵٠ی  دهنده نشان ٢٠٠٨دالری داشتند که در مقايسه با 

۵تريليون دالر  ٩اين  تريليون دالر بدهی کشورهای نوظهور است که به  ٧
اين . هاست المللی به بنگاه های بين ها و وام بانک ی بنگاه صورت اوراق قرضه

١رقم شامل  ين به دالر هم هست که در مقايسه با پايان تريليون بدهی چ ١
ای از بدهی دالری کشورهای  بخش عمده. بيش از دو برابر شده است ٢٠١٢

ی ارزی  ها و درواقع بدهی غيردولتی است ولی منابع ذخيره نوظهور بدهی بنگاه
 .تواند مورد استفاده قرار بگيرد دولت درصورت نياز می

 
براين باور بودند فدرال رزرو سياست پولی گيرندگان  گذاران و وام سرمايه

گيرندگان امکان  کنونی را برای مدتی طوالنی ادامه خواهد داد و به اين وام
دهد تا بدهی شان را تمديد کنند چون وام گرفتن به دالر در حال حاضر  می

ازميزان پول تزريقی  ٢٠١۴ولی فدرال رزرو از اوايل . ی زيادی ندارد هزينه
طور کامل متوقف  کاست و در اکتبر سال گذشته اين برنامه را بهبه بازارها 

چنين در پاييز گذشته پس از چندسال بحث و مباحثه که آيا بايد به  هم. کرد
طور جدی از  ی صفر درصدی ادامه داد يا خيرفدرال رزرو به سياست نرخ بهره

ولی پايان دادن به سياست پ. سخن گفت٢٠١۵افزايش نرخ بهره در طول سال 
باعث افزايش ارزش دالر شده و به ) و رونق احتمالی اقتصاد امريکا(کنونی 

شود  شود که موجب می همين نسبت باعث کاهش ارزش واحدهای پولی ديگر می
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تری                 ً          تر شود و احتماال  دالرهای کم تا سنگينی بار بدهی به دالر اين کشورها بيش
هند بدهی خود را تمديد کنند خوا اين کشورها که میگيرندگان در هم برای وام

گذاران  ثباتی شروع شود سرمايه همين که اين بی. وجود خواهد داشت
تری خواهند رفت تا  بازان به دنبال دالرهای بيش سفتهالمللی و گريز بين ريسک

همين که (بتوانند مبادالت دالری خود در کشورهای نوظهور را تأمين مالی کنند 
درنتيجه ) شود تر می مدت گران کنند، دالر در کوتاه گيرند تا تضمين تصميم می

عالوه بر آن . اش باالتر خواهد رفت شود و ارزش تر می تقاضای برای دالر بيش
تر شدن ارزش دالر خواهد  کشورهای يورو و ين هم باعث بيش» اسهال پولی«

ر در های بدهکا ها و بنگاه شده يعنی اين که به ناگهان برای دولت دالر گران. شد
بازان  اگر سفته. شود تر می ها بسيار پرهزينه کشورهای جنوب مديريت بدهی

های کشورهای نوظهور را به  ی بنگاه المللی تصميم بگيرند که اوراق قرضه بين
های خود  شوند برای بازپرداخت بدهی ها مجبور می فروش برسانند، اين کمپانی

  اگر زنجيره. شود تر می ز هم بيشدالر به دست بياورند و درنتيجه قيمت دالر با
کنند،  وار رفتار می            ً    بازان معموال  گله ای از نکول بدهی شروع شود، چون سفته

اين . گيرد شود و فرار سرمايه از اين کشورها شدت می شيوع بحران شروع می
خطر وجود دارد که فروش اوراق قرضه در بازارهای کشورهای نوظهور به 

تجارت چندين . وجود داشت دگرسان شود ١٩٩٧در چه  شرايطی شبيه به آن
. تريليونی بعيد نيست به علت فرار سرمايه از اين کشورها به امريکا کاهش يابد

ی  کند و بازار ثانويه توجهی از اين کشورها فرارمی ی قابل تا به همين جا سرمايه
هر افزايشی در نرخ . ی کشورهای نوظهور در حال خشکيدن است اوراق قرضه

 .ی امريکا تنها بنزينی است که روی اين آتش ريخته خواهد شد بهره
» افزايش مهارناپذير شکنندگی مالی«ی  در ژانويه بانک جهانی درباره

رشدی از  امواج روبه«براساس گزارش تايمز مالی در ششم فوريه . هشدارداد
ر گوان تائو ـ عضو ارشد دولتی د. »شود از چين خارج می» های سوزان پول«

ميليارددالر فرار سرمايه داشتيم و شرايط  ٢٠چين گفت که تنها در ماه دسامبر 
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طور روزافزونی شبيه وضعيتی است که درطول بحران مالی  به«مالی چين 
چه   فضايی مانند آن«حس می کنيم که . »وجود داشت ١٩٩٠ی  آسيايی در دهه

. »شود تر می يکدر طول بحران مالی آسيايی وجود داشت هر روزه به ما نزد
 ٢۵ی  اندازه ی نرخ بهره در امريکا درسال جاری ـ حتی به بينی شده افزايش پيش

کند و به  گويد ـ اين فرايند را تشديد می گونه که فدرال رزرو می صدم درصد ـ آن
توسعه لطمات سنگينی خواهد زد و  کشورهای بريکس و ديگر کشورهای درحال

 .تر شود شان هرچه پرهزينه دالریهای  شود مديريت بدهی موجب می
 

داليل اصلی افزايش ارزش دالر نه رونق احتمالی اقتصاد امريکا بلکه تقاضای 
گذارها  تر جهانی برای دالر است و دليل اين افزايش هم اين است که سرمايه بيش

را متوقف کرده است، » اسهال پولی«درشرايطی که فدرال رزرو سياست 
ی  گفته به. مشخص دراقتصاد امريکا شاهد رونق نيستيمطور  به. گريزند ريسک

هايی  سال گذشته تعداد بنگاه ٣۵جيم کليفتون ـ رييس گالوپ ـ برای اولين بار در 
او . تر است شوند بيش ای که تأسيس می های تازه شوند از بنگاه که ورشکست می

۵چنين گزارش کرده است که نرخ رسمی بيکاری که  هم درصد است  ۶
درصد از نيروی کار در امريکا کاری دارند که  ۴۴است و تنها » کننده راهگم«

آمارهای . کنند و به ازای آن درآمد منظم دارند میساعت کار ٣٠ای   هفته
٢٣ای ميزان واقعی بيکاری در امريکا را  سايه يک بررسی . داند درصد می ٢

مازاد ندارند که قدر  ها آن درصد از امريکايی ۴٨فدرال رزرو نشان داد که 
گزارشی که مرکز . دالری را تأمين کنند ۴٠٠ی ناگهانی  بتوانند يک هزينه

ها اکنون در مقايسه با سال  دهد که امريکايی پژوهشی پيو منتشر کرد نشان می
و البته که مستقل از اين آمارها ارزش دالر . اند درصد فقيرتر شده ۴٠، ٢٠٠٧

ی  کاران امريکايی درباره ی که ميان محافظههاي رود و زمزمه چنان باال می هم
ـ و » اسهال پولی«ی سياست  سقوط دالر و تورم افسارگسيخته ـ در نتيجه

معنی است چون اين جماعت در  ی وايمر در واقع بی اش با آلمان در دوره مقايسه
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ی وايمر قدرت هژمونيک جهانی نبود و  گيرند که آلمان در دوره نظر نمی
کند  چه ارزش دالر را تعيين می آن. يا را در کنترل خود نداشتسياست پولی دن

اين تقاضا به دليل موقعيت . نه مقدار دالر در گردش بلکه تقاضا برای آن است
چنان بسيار زياد است اين موقعيت دالر هم  المللی هم عنوان واحد پول بين دالر به

که اقتصاد امريکا و شود با وجود اين  تنها با هژمونی نظامی امريکا حفظ می
 .شوند اش ضعيف تر می های پولی سياست

در حالی که يک دالر به اين صورت گران به اقتصاد وابسته به مصرف امريکا 
های پولی  تر شدن سياست زند ولی افزايش ارزش دالر و بسته ی زيادی نمی لطمه

نز امبروز اوا. ار خواهد بود توسعه فاجعه  امريکا برای کشورهای درحال
 :ی تلگراف نوشت دسامبر در روزنامه ١٧پريچارد در 

تر باشد برای کشورهايی که در جهت غلط دالر  هرچه رونق در امريکا قوی«
رسد که فدرال رزرو امريکا  به نظر می. وجود دارند وضع دشوارتر خواهد شد

کشورهای نوظهور بايد خود را برای مقابله با آتش آماده . ماشه را کشيده است
۵در مجموع بيش از . نندک تريليون دالر وام گرفته اند؛ دالری که قادر به  ٧

اين بدهی به واحد پول خارجی در . توانند آن را کنترل کنند اش نيستند و نمی چاپ
٣تر شده است ـ  طول يک دهه سه برابر بيش هاست  تريليون دالر بدهی بانک ١

٢و  در مقام مقايسه ـ چه از . تتريليون دالر هم بدهی به صورت قرضه اس ۶
نظر کميت و چه از نظر نسبت ـ با وام دادن و گرفتن در طول دو قرن گذشته 

ی يک درصدی گرفته شد  ها با نرخ واقعی بهره بخش اساسی اين وام. برابر است
اش ادامه داده و برای  و فرض ناگفته هم اين بود که فدرال رزرو به سياست

. بازارهای جهانی نقدينگی تزريق خواهد کرد سالهای متمادی هم چنان به
گيرندگان با اين اميد به دالر وام گرفته بودند که ارزش دالر پايين بيايد ولی  وام

اس ال جی ماکرو «استفن جن از . اند رو شده اکنون با کسری چشمگيری روبه
در . توانند ذوب شوند واحدهای پولی کشورهای نوظهور می«گويد  می» پارتنرز

ی زيادی وارد اين کشورها شده است و اکنون ـ اگر  سال گذشته سرمايه ١٠
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رونق اقتصاد امريکا ادامه داشته باشد ـ برای جلوگيری از بيرون رفتن اين 
آيا اين روند به صورت بحرانی شبيه بحران . توانند بکنند سرمايه کاری نمی

آمدی  ن پیچني ٢٠١۵کنم که در طول  در خواهد آمد؟ فکر می ١٩٩٨- ١٩٩٧
 .»خيلی محتمل است

           ً                                                              و اين دقيقا  به نفع امپرياليسم مالی امريکاست که از نظر اقتصادی به کشورهای 
طور مطلق  اين به. گيرند لطمه بزند رقيبی که هژمونی دالر را به پرسش می

قابل قبول نيست که يک کشور خودخواهانه به خود حق بدهد که سياست پولی 
های دراز ادامه بدهد و بعد هر وقت که دلش  ای سالبسيار گل و گشاد را بر

. ی دنيا لطمه بزند خواست سياست انقباضی در پيش بگيرد و به اقتصاد بقيه
ای دنيا در دست يک کشور  چنين پذيرفتنی نيست که کنترل واحد پولی ذخيره هم

و نرخ » اسهال پولی«همان گونه که در گفتاورد پيشين ديديم سياست . باشد
ی صفر درصدی وضعيتی ايجاد کرده است که اگر اقتصاد امريکا در  بهره

اين . آمد آن رونق داشته باشد، کشورهای جنوب لطمات زيادی خواهند ديد پی
امريکا در فرايند کنار گذاشتن دالر از سوی . يک بازی با مجموع صفر است

ها  کند و باعث لطمه زدن به آن کشورهای در حال توسعه خرابکاری می
کنيم که  گيرد؟ بار ديگر تکرار می عمد صورت می آيا اين کارها به. شود می
آمدها  عنوان نيروی محرک نام برد ولی اين پی توان تنها يک سازمان را به نمی

ناپذير  آمدهای اجتناب اند و پی نگری هستند بلکه ضروری تنها قابل پيش نه
. ا امريکا اجرا کرده استه های پولی امپرياليستی است که در اين سال سياست

برانگيز است ولی واقعيت اين است  ی يک سازمان مسئول بحث پرسش درباره
در مقايسه با اشکال آشکارتر . ها در خدمت امپرياليسم امريکاست که اين سياست

ها هم اثر مشابهی داشته و در  ها ـ اين سياست امپرياليسم مالی ـ برای مثال تحريم
گو باشد و از  آفريند پاسخ کا بايد به خاطر فجايعی که میامري. همان راستاست

طرف ـ که در کنترل  المللی بی سوی ديگر دنيا بايد با ايجاد يک واحد پولی بين
 .هيچ کشورواحدی نباشد ـ اين امتيازات امپرياليستی امريکا را حذف کند
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دوره  درصد افزايش يافته است و در اين١٨ارزش دالر ٢٠١۵ی  ازاواخر ژوييه

. اند روشده است که واحدهای پول درکشورهای نوظهوربا کاهش ارزش روبه
به اجرا درآمد ولی روبل روسيه تا ماه ژوييه  ٢٠١۴ها از بهار  اگرچه تحريم

از تابستان پيش سقوط واحد پولی ديگر اعضای بريکس . دستخوش نزول نشد
حدهای پولی ديگر در کنار وا) اش شناور است به غير از يوان چين که ارزش(

توسعه از اندونزی تا مکزيک و الجزاير شروع شد و از  کشورهای درحال
در آخر اکتبر متوقف شد ـ ميزان » اسهال پولی«نوامبر ـ پس از اين که سياست 

ها فشار امريکا به چين برای باالبردن  پس از سال. تر شد سقوط هرچه بيش
از ارزش يوان باشد که اگرچنين  ارزش يوان، چين بعيد نيست مجبور به کاستن

المللی  المللی پول و بانک بين صندوق بين. شود تر می کنند فرار سرمايه بيش
ی مخاطرات ورشکستگی گسترده در کشورهای نوظهور هشدار  تسويه درباره

ثباتی نرخ ارز و فرار سرمايه کاهش قيمت کاالها را هم  در کنار بی. اند داده
. ی خود را افزايش بدهد يد نيست امريکا نرخ بهرهداريم و هم اين که بع

گذاران ممکن است اميدوار باشند که تجارت خود را به يورو ادامه بدهند  سرمايه
ً                                             ـ مخصوصا  با توجه به اين که بانک مرکزی اروپا هم سياست  » اسهال پولی«        

تواند دالر به بازارها  را در پيش گرفته است ولی بانک مرکزی اروپا نمی
» اسهال پولی«در واقع سياست . ه نمايد که درحال حاضر متقاضی داردعرض

تر شدن ارزش  تر ـ باعث بيش بانک مرکزی اروپا ـ يعنی تزريق يوروی بيش
 .دالر خواهد شد

 
 :گزارش کرد ٢٠١۵ی  فوريه ٢٢تايمز مالی در 

دهد که وقتی ارزش دالر روبه افزايش است و فدرال رزرو هم  تاريخ نشان می«
چه … افتد گيرد حوادث مهمی اتفاق می های انقباضی در پيش می استسي

تر از هميشه فدرال رزرو در  شان بيايد يا خير، واقعيت اين است که بيش خوش
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دالر به صورت واحد پولی دربازارهای . واقع بانک مرکزی جهان است
ی  همه. اش حدود نصف اقتصاد امريکاست اعتباری درآمده است که اندازه

. شدت درگير هستند ورهای مهم نوظهور از جمله چين، برزيل و هندوستان بهکش
ی مهمی اتفاق بيفتد حتی برای اقتصاد  قدر بزرگ است که اگر حادثه اين بازار آن

طور کلی انکار  توان به وقوع يک تصادف را نمی. آفرين باشد امريکا هم مشکل
برای کشورهای نوظهور  حتی با نگاهی به گذشته، يافتن سياست مناسب… کرد

توانند بکنند کنترل شديد حرکت  بسيار دشوار است چون تنها کاری که می
های نامتعارف  تواند از کشورهای نوظهور در برابر سياست سرمايه است که می

ی جهانی  مديران اسناد مالی در بازار اوراق قرضه. فدرال رزرو محافظت کند
سرعت به فروش  های نوظهور را بهممکن است بخواهند اسناد بدهی کشور

های کشورهای نوظهور  برسانند چون نرخ بهره روند افزايشی دارد و بنگاه
ی  نتيجه. شان را کارسازی کنند های ناچار به خريد دالر هستند تا بتوانند بدهی

های پولی  رود و سياست تر باال می اين کار اين خواهد بود که ارزش دالر بيش
گذاری در کشورهای  شود تا سرمايه ودرنهايت باعث می. د شدترخواه هم منقبض

تری  تر شود و مديران را به فروش ميزان بيش تر و خطر رکود بيش نوظهور کم
المللی تسويه نگران است که حباب  بانک بين. از اوراق قرضه بدهی تشويق کند

 بدهی دربخش بانکی بترکد اگرچه ممکن است وضعيت نهادهای مالی متفاوت
 .باشد

ً                  اين وضعيت به وضوح برای اقتصادهای اصلی که دقيقا  باثبات نيستند هم                                                
ِ                  دالر  گران شده به شرکت. کند ريسک تازه ايجاد می های فرامليتی امريکايی    

ای از مبادالت خود را درخارج از   صدمات زيادی خواهد زد که بخش عمده
را برای مدت طوالنی  دهند و بعيد نيست نتوانند دالر گران امريکا انجام می

» اسهال پولی«چه امريکا نياز دارد اين که سياست  ی آن اگرچه همه. تحمل کنند
پس از اين که نقدينگی چشمگيری به بازارهای جهان تزريق (را متوقف بکند 

و بعد نرخ بهره را افزايش بدهد ـ که به نظر می رسد راه حل ارزانی باشد ) کرد
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اگرچه ممکن است . های بريکس گرفتار بحران شوندـ تا رقبايش در ميان کشور
ی بلومبرگ  بر اساس نوشته. ای برای خود امريکا بدون هزينه نباشد چنين برنامه

ی  توسعه«ی بازار باز فدرال رزرو در ژانويه يادآور شد که  فوريه کميته ١٣در 
رد ـ گي ها در نظر می را به فهرست موضوعاتی که در تدوين سياست» المللی بين

ی  گفته به. مسائلی چون تورم و شرايط بازارکاری داخلی ـ اضافه کرده است
ادوين ترومن ـ رييس پيشين بخش مالی در فدرال رزرو ـ اگرچه شرايط موجود 

ی فدرال رزرو  وسيله ای نيست که از افزايش نرخ بهره به در جهان به گونه
های  زان و سرعت سياستجلوگيری کند ولی ميزان ناهنجاری در بازارها بر مي

را نبايد » ی جهان بقيه«اين توجه ناگهانی به . بعدی تأثير جدی خواهد داشت
کنند يا منافع شان در نظر گرفته  يجهان همدردی می غلط تفسير کرد که با بقيه  به

توانند جلوی کوشش فدرال  شود چون در همان گفتاورد قبلی ديديم که نمی می
دهد اين است که از  چه نشان می آن. بهره را بگيرندرزرو برای افزايش نرخ 

های فدرال  ی فعاليت بينی که درنتيجه بحران قابل پيش. آمدها واهمه دارند پی
رزرو پيش خواهد آمد، اگر به صورت يک بحران نقدينگی و يا بحران در 

. آمدهای ناگواری برای اقتصاد امريکا خواهد داشت اقتصاد جهانی درآيد، پی
تنيده شده است و اقتصاد  درهم ١٩٩٧يا  ١٩٧٩های  بسيار بيش از سال جهان

در حال حاضر نيمی از اقتصاد جهان است و اقتصاد » ای حاشيه«کشورهای 
بينی کردن نيست، يعنی چاپ  امريکا تضعيف شده درشرايطی است که قابل پيش

ی  لطهها دالر و درعين حال کوشش برای واداشتن جهان به اين که س تريليون
تواند  بعيد نيست وارد عصری شده ايم که امريکا ديگر نمی. امريکا را بپذيرد

 .های خود را بدون هزينه به ديگران صادر کند بحران
۵با  تريليون دالر بدهی دالری، کشورهای بريکس هنوز راه درازی برای  ٧

اگر وارد يک مرحله بحران کامل . رهاکردن خويش از دالر در پيش دارند
بعيد نيست مجبور شوند تا ) همان طور که روسيه شده است(قتصادی بشوند ا

اين جهان . برای خود يک نظام مالی بديل مستقل از دالر برای بقا ايجاد کنند
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تواند بهبودی در وضعيت اين اقتصادها  پذير می آيد می دوقطبی که به نظر امکان
تواند آغاز يک جنگ  اين می ايجاد کند ولی اگر دنيا به دو قطب رقيب تقسيم شود

حل  يک راه. سرد تازه باشد و شايد به صورت جنگ جهانی بعدی در بيايد
مراتب بهتر ايجاد يک واحدپولی ذخيره و جديد جهانی است که جايگزين هيچ  به

شود بلکه نقش هژمونيک دالر را حذف کند و حايگزين آن  واحد پولی ملی نمی
المللی مديريت خواهد شدـ  ی نهادهای بين وسيله به شود و المللی  در مبادالت بين

و يا ايجاد ) پذير باشد اگر امکان(المللی اصالح شده  حاال يا يک صندوق پول بين
 .باشد» تر طرف بی«يک نهاد ديگری که از نهادهای کنونی 

های سرد و گرمی که امريکا برای  رهايی جهان از سنگينی بار دالر و از جنگ
زند البته ما را از بيماری اصلی جهان ـ يعنی  خود به آن دامن می پيشبرد منافع

کند تا  ولی حداقل يک فضای تنفسی ايجاد می. کند داری ـ خالص نمی سرمايه
بتوانيم برای اجتماعی کردن اقتصاد، در راستای سوسياليسم و برای تداوم بقا و 

 .بديل را تجربه کنيمهای  چه که اميدواريم به نفع همگان باشد، نظام ايجاد آن
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   دهمهيج فصل

 
  قراردهد نفت براساس را خود دريايی برتری بايد بريتانيا : چرچيل

 
:  اينگونه  آغاز می کند»  تاريخ نفت جهان«دانيل يرگين در مقدمۀ کتاب 

چرچيل ١٩١١تا تابستان سال.                     ً                     وينستون چرچيل تقريبا  يک شبه نظرش تغييرکرد
« جوان که درآن زمان وزيرکشور بود درهيأت دولت انگليس يکی از

ها محسوب می شد، دسته ای که از افزايش هزينه های نظامی توسط » اقتصادی
افتاد انتقاد می  عده ای که معتقد بودند درمسابقه تسلط بردرياها بايدازآلمان جلو

اين مسابقه به صورت اساسی ترين عنصرکينه توزی درخصومت ميان . کردند
اماچرچيل با تأکيد اصرارمی رزيد جنگ . درآمده بود) آلمان وانگليس(دوکشور 

ً          ميان انگليس وآلمان اجتناب ناپذيرنيست ونيات آلمان را الزاما  نمی توان                                                            
لی را کی می خواهيم صرف ساختن پس بهتراست پو.  تجاوزکارانه تلقی کرد

  .نبرد ناوهای بيشترکنيم، به مصرف برنامه های رفاه اجتماعی داخلی برسانيم
، قيصر ويلهلم يک جهازجنگی آلمان به نام  ١١٩١١آنگاه درتاريخ اول ژوئيه 

درکرانه مراکش، درساحل اقيانوس اطلس » اقادير« را به سويبندر» پلنگ
نفوذ فرانسه درآفريقا بود واينکه ببيند می تواند  هدفش بررسی  ميزان. فرستد

درحالی که پلنگ فقط يک ناوچه . گوشه ای برای خودش درآن قاره دست وپاکند
کوچک توپداربود واقاديرنيزيک شهربندری محقر، با اهميت درجه دم محسوب 

  .می شد ورود کشتی به آن يک بحران جدی جهانی به وجود آورد
کات نظامی ارتش آلمان ناراحتی هايی ميان همسايه های درهمان موقع هم تدار

اروپايی آن کشوربه وجود آورده بود واينک آلمان با اين حرکت که معنای آن 
                    ً   به نظرمی رسيد که قبال به . برای خود بود» مکانی درآفتاب« جست وجوی

با وجود اين درپايان . معارضه با موضع جهانی فرانسه وانگليس برجسته است
قلدردو باره سرجای «:وئيه بحران فروکش کرد وچرچيل اعالم داشتماه ژ

او . اما بحرانی که روی داده بودنظرچرچيل را تغييرداد» .خودش نشسته است
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برخالف ارزيابيهای قبلی خويش در باره نيات آلمان ، اينک عقيده پيدا کرده بود 
برای قدرت آلمان به دنيال برتری است وبرای به دست آوردن آن از به کار

                                       ً  ازاين روچنين نتيجه می گرفت که جنگ ظاهرا   . نظامی ابايی نخواهد داشت
  .فقط مسأله زمان آن باقی مانده است.                        ً              اجتناب ناپذيراست و قطعا  روی خواهد داد

چرچيل که پس ازبحران اقاديربه سمت وزيردرياداری منصوب شده بود بانگ 
د تا بريتانيا را ازنظرنظامی برای برآورد آنچه درتوانش  باشد انجام خواهد دا

  .روزمحتوم درگيری آماده سازد
مظهروتجسم دهنده  –هدفش اين بود اطمينان پيدا کند نيروی دريايی سلطنتی

هل من «آماده است دردرياهای آزاد با  –اصلی قدرت امپراتوری بريتانيا
ر برابرش آلمان مقابله کند ومهم ترين وبحث انگيزترين  مسأله ای که د» مبارز

قرار داشت، گرچه ازلحاظ ماهيت امری فنی به نظر می رسيد، اما درعمل   
  .  اثرات بسيارعظيمی درسرنوشت قرن بيستم می گذارد

مسأله اين بود که آيا نيرويا سوخت نيروی دريايی را، که تا زمان به وسيله 
ی زغال سنگ، يعنی سوخت  سنتی آن تأمين می شد تبديل به نفت کن؟ بسيار

فکرمی کردند چنين تبديلی فقط يک حماقت صرف  است چه معنايش اين بود که 
نيروی دريايی ازاين پس ديگرنمی تواند به منابع عظيم وسالم داخلی   زغال 

متکی باشد وبه جای آن بايد بيشتربه منابع نفتی بسيار دوردست، » ولز« سنگ 
می شد اتکا نمايد چرچيل خوانده »پرشيا«غيرمطمئن  و نا امن ايران که درزمان

می گفت البته متکی کردن  بازگشت ناپذيرنيروی دريايی به نفت درواقع نظير 
شمشير کشيدن به روی دريايی ازمصائب و مشکالت است اما منافع  

به قدری برای ) سرعت بيشترواستفاده مؤثرترازنيروی انسانی(استراتژيک آن 
  .گی نکرداوآشکاربود  که دراين مورد کوچکترين درن

چرچيل چنين تصميم گرفت که بريتانيا بايد برتری دريايی خود را براساس نفت  
قراردهد و ازاين رو  برای رسيدن به اين هدف خود را با تمام انرژی سرشار و 

چرچيل گفت راه ديگری . شور و پی گيری خاص خويش متعهد به انجام آن کرد
  )١.(دست آوردن برتری است وجود ندارد؛ پاداش اين عمل جسارت آميز به
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وبا اين اقدام متهورانه درهمان نخستين روزآغازجنگ جهانی اول به يک حقيقت 
بنيادين دست يافت که نه تنها برحوادثی که به دنبال آغاز جنگ روی داد قابل 
انطباق تا دهه های بعد نيزکوچکترين خللی درآن پيدانشد،چه نفت درسراسرقرن 

معنا می دهد وجستجوی اين برتری آن چيزی است که  بيشتم ثابت کرد برتری
  .کتاب حاضردرباره آن به گفتگو می نشيند

ً ، تقريبا  ١٩٩٠درآغازدهه   سال پس ازآنکه چرچيل خود را به نفت متعهد  ٨٠        
کرد،  و با درگيری دو جنگ جهانی ويک دوران طوالنی جنگ سرد وشروع 

زدوران جنگ سرد آن چيزی که تصورمی شد آغازعصری جديد وآرامترا
   )١(.است، يک بارديگرنفت به عنوان کانون اختالفات جهانی درآمد

در پايان قرن بيستم نيزنفت ازلحاظ تأمين امنيت ورفاه،ستون فقرات تمدن ...
گرچه تاريخ مدرن .جهانی وهنوزهم عنصرمرکزی واساسی به شمارمی آيد

يستم است که با نفت، ازنيمه دوم قرن نوزدهم آغازمی شود، اما درقرن ب
  .پيشرفت وتوسعه صنايع نفت، ماهيت جهان به طورکلی تغييرمی يابد

. به ويژه سه زمينۀ بزرگ محوری، تاريخ نفت را تحت الشعاع قرارمی دهد
زمينه اول صعود وتوسعه سرمايه داری وتحوالت کسب وکاربازرگانی به 

ديدارمی شود درميان بزرگترين صنايعی که دراين دوران پ. صورت جديد است
که درپايان قرن » استاندارداويل« . نفت بزرگترين وبا نفوذ ترين رشته است

نوزدهم صنعت نفت امريکا را به تمامی تحت سيطره خويش قرارداد، درميان 
  .اولين سرمايه گذاريهای فرامليتی  به صورت بزرگترين آنها درآمد

با انگيزه های  توسعه اين صنعت درقرن بيستم برعوامل متعدد ومختلفی
ازحفاران ماجراجو وبيباک گرفته تا قاچاقچيان . گوناگون ومتضاد متکی  شد

وعناصربی پشتوانه واعتبار، معامله گران خونسرد و محتاط درتکلم،آغازگران 
وپيشتازان سلطه جووسپس مؤسسات بوروگراتيک عظيم وکمپانيهای متعلق به 

  .دولت ها
 وتوسعه اين صنعت ،بايد ازاتخاذ استراتژازديگرعوامل مجسم کننده تحوالت 

 انواع همکاری، تغييرات فنی وتکنولوژيک و يهای هم آهنگ کننده وايجاد
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  .پيشرفتهای به دست آمده درامربازاريابی وفروش  را نام برد
درسراسرطول تاريخ جهانی نفت، معامالتی کالن دراين صنعت انجام شده، 

اين معامالت وتصميمات ميان دولتها و تصميمات سرنوشت سازی اتخاذ گرديد و
کمپانيه، گاه با انجام محاسبات بسيار دقييق وآگاهانه صورت پذيرفته و گاه وقوع 

  .آنها فقط  به صورت تصادف  محض بوده است
هيچ صنعت وکسب وکارديگری نتوانسته تا اين حد ازيک سوافراطی وسفت 

و پاداش آنرا منعکس  وسخت، وهمزمان تأم با شانس وسرنوشت، معنای ريسک
اينک که درآستانه  قرن بيستم و يکم به چشم اندازآن می نگريم متوجه می . کند

شويم همان طورکه ازيک دستگاه کامپيوتر معجزه بيرون می آيد، هنوزازيک 
بشکه نفت هم معجزه ظهورمی کند وازاين روست که نتيجه می گيريم در طول 

نان، واين باردرکارکامپيوتر، به اثرات قرن بيست و يکم به چشم نيزنفت همچ
  .عظيم  خود ادامه خواهد داد

تای ٢٠کمپانی ومؤسسه عظيم جهانی ۵٠٠که همه ساله درميان»فورچون«مجله
مؤسسه ٢٠آنها را به عنوان  بزرگترين معرفی می کند، درميان آخرين فهرست

تا . کمپانی نفتی را ذکرکرده است ٧بزرگ خود که امسال معرفی کرده نام 
زمانی که انرژی جانشين جديد مؤثری يافت نشود، نفت کماکان اثر عميق و 

هرگونه تغييرمهم درقيمت اين . دوربرد خود را براقتصاد جهان خواهد داشت
کاالممکن است  منشأ رشد اقتصادی، ازبين بردن رکود ويا عکس ايجاد تورم  و 

  .پيدايی رکود اقتصادی گردد
ی است که اقدامات و تعارضات مربوط به آنرا می توان امروزه  نفت تنها کاالي

به طورمنظم نه تنها هرروزدرصفحات اقتصادی بلکه درصفحات اول 
بيشترروزنامه های جهان مالحظه کرد، وهمان طورمانندگذشته نفت ياری دهنده 

به قول . عظيم واساسی به ثروت افراد، کمپانيها وحتی تمامی يک کشوراست
  .          ً              نفت تقريبا  درحکم پول است: تیيکی ازسالطين نف

زمينه دوم آنکه نفت گرچه يک کاالست ولی همزاد استراتژيها وسياستهای  
درميدانهای نبرد نخستين . جهانی وقدرت است وپا به پای آنها حرکت می کند
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جنگ جهانی، نفت موقع خود را به عنوان يک عنصراساسی قدرت ملی تثبيت 
تی ماشينهای احتراقی جانشين اسب و وق درجنگ دوم جهانی نيز. کرد

لکوموتيوهايی شدند که با سوخت زغال سنگ کارمی کردند، چه درجبهه های 
خاوردور وچه در اروپا ونقاط ديگر، عامل اصلی تعيين کنند، نتايج  نبردها نفت 

درآن جنگ ژاپنی ها که نيت اوليه شان دست انداختن برمنابع  نفتی هند . بود
آن پرل هاربرحمله کردند که می خواستند  دراين دست اندازی شرقی بود، برای 

درحملۀ هيتلربه شوروی يکی ازچند هدف . از جناحين خود محافظت کنند
اما دراين جنگ روشن . اساسی  وی را تصرف ميدانهای نفتی قفقازتشکيل ميداد

چه درماههای پايانی . بود که ازلحاظ نفت امريکا بر حريفان خود برتری دارد
  .جنگ انبارهای ذخايرنفتی آلمان و ژاپن تهی شده بود

 درسالهای جنگ سرد نبردبرسرکنترل نفت ميان کمپانيهای فرامليتی وکشور
ظهور  و عمده ای ازدرام بزرگ درهم شکستن استعمار های روبه رشدبخش

  .تمايالت استقالل طلبی را تشکيل  می داد
راه برای قدرتهای استعماری دربحران سوئزنيزکه به حق مظهرنمايان پايان 

اروپايی گرديد، نقش  نفت به همان اهميت مسائل ديکری بود که اين بحران را 
  .بوجود آورد

به صورتی چشم گيرخود را درنقاط  دوردست  ٧٠قدرت نفت درسالهای دهه 
               ً                                     کشورهايی که قبال  تحت سلطه به شمارمی آمدند ودرمرکزثقل . نشان داد

داشتند، به مواضع برخورداری از ثروتهای ملی عظيم  سياستهای جهانی جايی ن
» بحران اعتماد«ونفوذهای تعيين کننده کشانده شدند تا آنجا که توانستند حتی يک 

درميان کشورهای صنعتی که اساس اقتصاد خودرا برنفت گذارده بودند،به 
  .وجود آوردند

،  ٩٠د دردهه و بازهم اين نفت بود که درحکم قلب اولين بحران پس ازجنگ سر
  .طی حمله عراق  به کويت تأثيرخود را به اثبات رساند

ً         با تمام اينها نفت ازسوی ديگرنشان دادکه ضمنا  می تواند  » طالی ابلهان«                                            
را » ثروت نفتی« شاه ايران سوزانترين و ملتهب  ترين آرزويش يعنی . نيزباشد
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  .کرددر اين دهه به دست آورد، اما با اين ثروت خود را نابود 
اتحاد . نفت مکزيک را ثروتمند کرد اما فط  آنرا مقهورپنجۀ مقتدر خويش ساخت

شوروی، دومين صادرکننده نفت جهان درآمدهای عظيم نفتی خود را درسالهای 
برسرتداکارت بی سابقه وبسيارسنگين نظامی،وچند ٨٠و ٧٠دهه های 

تمامی  رژيمش ازهم ماجراجوی فاجعه بار بين المللی از دست داد و به دنبال آن 
و اياالت متحذ امريکا که زمانی  بزرگترين توليد کننده نفت بود و . فرو پاشيد

اينک نيز بزرگترين مصرف کننده آن است، ناگزيرگرديد نيمی ازنفت موردنياز 
خويش را از خارج  وارد کند ، امری که ازلحاظ استراتژی عمومی ملی آنرا 

کسری موازنۀ  پرداختهای خارجی، که بشدت ضعيف کرده  وبه بارسنگين 
برای يک  قدرت بزرگ  .  اينک نيزغير قابل تحمل  است هرروزه می آفزايد

اين رويه وضعی بسيارمخاطره انگيز به وجود می آورد و نشانه های  ناپايداری 
  .آنرا  برمی شمارند

 رقابتهای. درپايان جنگ سرد، جهان ناگزيربه سوی نظم تازه ای خواهد رفت 
اقتصادی، مبارزات محلی ودرگيريهای قومی ونژادی ، همرا با پيشرفتهای 
تکنوژيک در زمينه سالحهای پيچيده ممکن است چه ازنظراختالفات بين 
المللی وچه ازلحاظ تصامات داخلی، اين وضع را تا مدتی جانشين   هرگونه 

رحال به اما تکامل تدريجی اين وضع به ه. ايدئولوژی وحکومتهای آرمانی کند
شکل گيری نوعی نظم تازه جهان خواهد انجاميد واين نظم هر شکلی داشته 
باشد، درهرصورت نفت همچنان   يک کاالی حياتی و اصلی باقی خواهد ماند 
وهم از نظر استراتژيهای جهانی وهم ملی، اهميت استراتژيک  خود را همچنان 

  .حفظ  خواهد کرد
ی  نفت روشن می کنند چگونه دنيای ما   به زمينه سوم اين سات  که تاريخ جهان

مده است و دراصطالح دانشمند علم آدر » هيدرو کربن« صورت يک اجتماع 
  .تديل  شده ايم»  انشان  هيدرو کربن«  انسان شناسی  ما به 

صنعت نفت دهه های نخست حيات خود يک جهان صنعتی به وجود آورد که 
» روشنايی  جديد « گرفت که به) اغنفت چر( » کروزن«محصول اصلی آن نام 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٢٦                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

اين روشنايی جديد شب را به عقب می راند وبرطول ساعات کار . معروف شد
  .روزانه می افزود

ً                          عمدتا  از طريق فروش اين روشنايی » راکفلر. جان د« در پايان قرن نوزدهم       
  .جديد، ثروتمندترين مرد امريکا شد

ً                     با   بی مصرف نفت بود که درآن زمان بنزين يک محصول فرعی پست و تقري   
     ً                                                                     غالبا  برای قروش آن دربدر به دنبال مشتری می گشتند تا هر گالن آنرا حداکثربه 
بهای دوسنت بفروشند ووقتی ازپيدا کردن مشتری نااميد می شدند شبانه آنرا 

 مقصود از(با پيدا شدن نخستين المپهای سفيد . مخفيانه به روخانه می ريختند
آنرا )  م- توسط اديسون اختراع  شد١٩است که درپايان قرن  الکتريسته روشنايی

به عنوان اولين عالئم زوال صنعت نفت وتبديل آن به صنعتی مهجور وبی 
  .مصرف تلقی کردند

آيا با اختراع موتورهای احتراقی جديد که با بنزين کارمی کردند نه تنها صنايع نفت 
درقرن . ا آن تمدن جديد تولد يافتبازارعظيم تازه ای به دست آورد، بلکه همراه ب

را که تا آن زمان منبع » سلطان زغال سنگ«بيشتم نفت به همراه گاز طبيعی 
  .اصلی نيروبرای دنيا صنعتی بود ازاريکه سلطنت خود پايين کشد

نفت همچنين پايه واساس جهش بزرگ و فراگير حومه نشينی پس ازجنگ جهانی 
تغييرداد و شيوۀ  تازه ای از زندگی را پيش   شد که بکلی چشم اندازتمدن معاصررا

  .پای مردم گذارد
                        ً                                                  می بينيم که امروزه ما کال  متکی بر نفت شده ايم  واين ماده چنان در زندگی روز  

  .مره مان نفوذ   کرده که بسختی ميتوانيم آنرا حتی از ذهن خود برانيم
زندگی کنيم؟ کجا و  ديگراين نفت است که تعيين می کند کجا زندگی کنيم؟ چگونه 

چگونه کار کنيم؟ چگونه سفرکنيم؟ وحتی کجابه خواستگاری برويم و درجستجوی 
همسر وتشکيل خانواده برآييم؟ نفت خون حياتی زندگی شهرنشينی و جوامع 

نفت وگاز طبيعی عناصراصلی تشکيل دهنده . متمرکزدرحومه شهرها شده است
غذايی مورد نياز روزمره مان تا حد  کودهای شيميايی هستند  که کشاورزی جهان 

وباز اين نفت است که امکان می دهد غذا ها و . بسيارزيادی به آن وابسته است
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کاالهای اساسی را به نقاطی که به هيچ وجه نمی توانند نيازهای اوليه زندگی شان 
از نفت همچنين پالستيک و بسياری ازاساسی ترين مواد . را تأمين کنند، بفرستيم

که درواقع آجرومالط  بنای تمدن معاصر را تشکيل .يايی رابه دست می آوريمشيم
می دهند، تمدنی که اگر روزی به ناگهان چاههای نفت جهان خشک شوند ازاساس 

  .فروخواهد ريخت
                                                                        ً با وجوداين، وبا آنکه درسراسراين قرن، نفت به عنوان کاالی بسيار مطلوب وکامال  

ل قرارگرفته،ومظهرپيشرفت بشرتلقی شده ، ضروری درتمام جهان مورداستقبا
پايه » حفظ محيط زيست« با اوج گيری جنبش . ديگربا چنين استقبالی روبرو نيست

های جامعه صنعتی معاصرمورد معارضه جدی واقع شده و صنعت نفت درتمامی 
ابعادخود در رأس فهرست صنايع مهمی قرار گرفته که بايستی ارزش  آن 

  .مطالعه دقيق قرارگيردازنومورد ارزيابی و
اين صنعت محبوب اينکه بشدت مورد انتقاد قراردارد با آن مخالفت می شود ما    

شاهدکوششهای پی گيرومداومی هستيم تا از احتراق تمام سوختهای فسيلی 
نظيرنفت، زغال سنگ وگازطبيهعی، تا سرحدامکان کاسته شود، وبرای به نتيجه 

برزيانهای آن از جمله تراکم   دودهای حاصله ومه رسيدن اين کوششها به طوردائم 
آلود شدن هوا، ايجاد بارانهای اسيدی، اثرات منفی بر اليه اوزون وبسياری  عواقب 
خطرناک ديگرتکيه می شود مالخظه شد که اين عنصرحياتی دنيای که به آن 

ام خوگرفته ايم،  اينک متهم به آلوده کردن محيط  زيست شده وصنايع نفت با تم
غرور و افتخاری که از پيشرفتها و تثبيت تکنولوژی خويش به دست آورده ونقش 
زيربنايی که درشکل دادن به دنيا مدرن داشته است   اينکه  خود را برکرسی اتهام 

  .تهديد نسل کنونی ونسلهای آينده می يابد وبه موضوع دفاهی رانده  شده است
شان نمی دهد که ازاتومبيلش، ازخانه هيچ تمايلی ن» انسان هيدروکربن« مع ذالک

حومۀ شهر اش و هر چيزديگری که آنرا نه تنها الزمه رفاه بلکه ازنظر شيوه 
بويژه مردم کشورهای توسعه يافته يا  .زندگی اش حياتی می داند، دست بردارد

درحال توسعه،هرچقدرهم که مسائل مربوط به محيط زيست   برايشان بزرگ مهم 
متراشاره ای به اين مسأله می کنند که ممکن است از اقتصادی که جلوه داده شود ک
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ازطرف ديگرهر گونه توهمی . موتورمحرکه آن نفت است خود را محروم سازند
« درباره کاهش مصرف جهانی نفت بازگرداندن آن به عقب، تحت تأثيرعامل

قرار می گيرد  که با سرعتی خارق العاده درحال اوج گيری » افزايش جمعيت
جمعيت جهان  يک ميلياردنفربيشترشود،  ١٩٩٠است، انتظارمی رود در پايان دهه 

درصدربيش ازجمعيت آغاز اين دهه واين جمعيتی است که اکثريت قاطع ٢٠يعنی
  .را حق خود می دانند» مصرف« آن

« درست  دربرابراهميت » حفظ محيط زيست« به اين ترتيب هدفهای طرفداران
، يک تصادم ١٩٩٠زمينه آماده می شود تا درسالهای قرار می گيرد و» توسعه 

سخت غير قابل اجتناب ميان نهضت نيرومند حفظ محيط زيست و حمايت  روز 
افزون ازآن ازيک سو، وتعهد کشورهای جهان به رشد   اقتصادی و توسعه مزايای 

ژی  جامعه هيدرو کربن و همچنين آينده نگريهايی که دربارۀ تأمين امنيت   منابع انر
  ...می کند، ازسوی ديگر، روی می دهد

است، اما به خاطروسعت تصادمات ، » قرن نقت« قرن بيستم شايسته لقب... 
ً                                           تضادها و پچيدگيهای آن غالبا  ماجراهای گوناگون نفت متأثراز نوعی يکتايی                              
ويگانگی است، به طريقی که بريک رويداد يا شخصيت معاصر حوادثی که 

آن گذشته اثرمی گذارد ودرهمان حال انعکاسی ازحوادث مدتهای مديد ازوقوع 
درعين زمان می توان . سالها قبل را می توان دررويدادهای جاری احساس کرد

گفت اين داستان تک تک افراد است وهمزمان، داستان قدرتهای نيرومند اقتصادی، 
درواقع تغييرات  تکاندهندۀ ايدئولوژيک ، مبارزات سياسی، تصامات بين المللی  و

  )٢(.تحوالت حماسی جهان
  

   مآخذ و توضيحات
   

ترجمۀ  غالمحسين صالحيار ،  -جلد اول» تاريخ جهانی نفت« دانيل ترگين  - ١
   ٢١ – ٢٣صص  - چاپ سوم  –انتشارات  اطالعات 

   ٢۴ – ٢٩صص  -پيشين  - ٢
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    نوزدهم فصل

  
  خان رضا زمان در ايران مرزهای 

  
  

سيری در تاريخ : تماميت ارضی ايران« کتاب ازبخشی دمحمعلی بهمنی قاجار
 : می نويسد» مرزهای ايران

، قدرتمند شدن دولت مرکزی اين اميد را به ١٢٩٩پس از کودتای سوم اسفند 
وجود آورده بود که از مرزهای ايران نيز به خوبی صيانت گردد و اختالفات 

از اين . فصل شودمرزی ايران با همسايگان در راستای منافع ملی ايران حل و 
رو اقبال السلطنه ماکويی خواهان اعاده حاکميت ايران بر منطقه راهبردی قره 
سو شد؛ و نيز ديپلماتهای ايرانی برای رفع اشغال از اراضی اشغالی ايران در 
منطقه بين خليج حسينقلی و نهرموسی خانی و نيز وادار کردن شوروی به تسليم 

انگيزه اعمال حاکميت بر جزاير سه گانه . دندقصبه فيروزه به ايران تالش کر
ابوموسی و دو تنب و پشتيبانی از جنبش رهايی بخش مردم بحرين نيز نيرومند 
شد؛ و استرداد حقوق مغصوبه ايران در اروندرود و دشت زهاب نيز مورد 

اما با به رياست وزرايی رسيدن رضاخان سردارسپه و . توجه قرارگرفت
يه نظام مشروطه، به تدريج افکار عمومی قدرت خود را اقدامات آشکار وی عل

از دست داد و سکوت دربرابر اشغالگريهای شوروی در فيروزه، خليج حسينقلی 
و حتی مناطق مرزی آذربايجان، آغازی شد بر مماشات در برابر زياده 
خواهيهای بيگانگان؛ مماشاتی که بر اساس جلب حمايت شوروی در رقابت های 

درادامه دوران فرمانروايی سردارسپه، چه در عصر . مل آمده بودداخلی به ع
رياست وزرايی اش وچه درهنگام پادشاهی او، تحوالت مهمی در پيوند با 

مرزهای ايران و افغانستان با حکميت آلتای . مسائل مرزی ايران رخ می دهد
ان ترسيم و در اين حکميت زيانبار نزديک به هزار کيلومتر مربع از خاک اير
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منعقد گرديد  ١٩٣٧در مورد مرز ايران و عراق نيز عهدنامه سرحدی . جدا شد
و انتقال اراضی دشت زهاب و خاور رود دياله به عراق رسميت يافت و حتی به 
گونه ای غيرقانونی و در تضاد با حقوق بين الملل، مالکيت ايران بر نيمه 

با جدايی آرارات  ترسيم خط مرزی ايران و ترکيه نيز. اروندرود سلب شد
کوچک و نزديک به هشتصد کيلومتر مربع از مناطق اطراف آن و همچنين 

در شرايطی که . صرفنظر کردن از مالکيت تاريخی ايران بر قره سو همراه بود
دولت مرکزی ايران قدرتمند شده بود و دولت دارای نيروهای مسلح نيرومند و 

خبری از ملوک الطوايفی و  تشکيالت اداری و سياسی منظم گرديده بود و
گردنکشان محلی نبود، چرايی آسيب پذيری تماميت ارضی ايران بسيار قابل 

                                                    ُ  در جستجوی پاسخهايی به اين چرايی و پرسش، می توان از ن ه . توجه است
 :عامل ياد کرد که اين عوامل در ذيل مورد اشاره قرار می گيرد

 
  توطئه توهم .١

 
نمی دانم در «: می نويسد» مأموريت برای وطنم«دمحمرضاشاه پهلوی در کتاب 

                                                                 ً فکر پدرم چه می گذشت که مخالفين خود را به همکاری با خارجيها مخصوصا  
بايد گفت که نه تنها رضاشاه بلکه بيشتر مسئوالن و » .انگليسها متهم می کرد

مقامات دولت وی نيز چنين طرز تفکری داشتند و پشت هر رويدادی عامل 
اين نگرش، گرچه شايد به دليل . ه انگلستان را جستجو می کردندخارجی، به ويژ

قدرت انگليسها در منطقه تا حدودی قابل توجيه به نظر برسد، اما زياده روی در 
پيامد اول آن استفاده نکردن از . چنين نگرشی در عمل دو پيامد مهم داشت

ش نزديک برای نمونه، هر جنب. فرصت ها و ديگری بزرگ نمايی تهديدات بود
به ايران که در عراق رخ می داد، از ديدگاه دولتمردان رضاشاه، توطئه 

مناسبات ايران و عراق قلمداد می شد يا خيزش  انگليسها برای تيره کردن
کردهای ترکيه عليه دولت ترکيه دسيسه انگليسها برای ايجاد آشوب در منطقه 

فاده ايران از فرصت های اين چنين ديدگاهی، منجر به عدم است. تلقی می گرديد
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 .ناشی از تحوالت در کشورهای همسايه بود
هر تهديدی نيز که متوجه منافع ملی و امنيت کشور می گرديد، ساخته و 

برای نمونه يورش عشاير افغان به قريه . پرداخته انگليسها فرض می شد
نتيجه                                                                     ً زورآباد ايران اثر سياست انگليس ارزيابی شد در حالی که اين اقدام صرفا  

همچنين، هر مقاله ای که در روزنامه ای در عراق . تحريکات حاکم هرات بود
انتشار می يافت، نشانه ای از تالش انگليسها برای به آشوب کشيدن ايران قلمداد 

پيامد زيانبار چنين نگرشی، بزرگ نمايی تهديدات و در نتيجه کوتاه . می شد
 .الی بودآمدن از مواضع اصولی در پی تهديدات توخ

 
  همسايگان به نيت حسن و اعتماد .٢

 
سياست خارجی دوران رضاشاه پر است از تالش برای نزديکی به همسايگان و 
ايجاد مناسبات دوستانه با آنها؛ اما دستاورد اين تالشها برای ايران بسيار ناچيز 

 شاهدی بر زيانبار بودن چنين تالشهايی، مناسبات ايران و ترکيه در عصر. بود
دولت ايران با وجود سياست های خصمانه دولت ترکيه در نيمه . رضاشاه است

. خورشيدی، به اين دولت در سرکوب خيزش کردها ياری داد ١٣٠٠اول دهه 
پاسخ ترکيه به اين مساعدت ايران، اشغال آرارات کوچک و مناطق اطراف آن 

با وجود . بودو وادار کردن ايران به پذيرش جدايی اين مناطق از خاک ايران 
اين، باز هم سياست اعتماد به دولت ترکيه ادامه پيدا کرد و حکميت تعيين 
مرزهای ايران و افغانستان نيز به اين دولت واگذار شد و در اين وهله نيز داور 

رأی يک جانبه به سود افغانستان و به زيان ايران، پاسخ ترکيه ای، با صدور
سياست اتحاد منطقه ای که در پيمان سعدآباد . اعتماد بی جای ايرانيان را داد

ظهور کرد، نيز هيچ گونه دستاوردی برای ايران نداشت و در واقع به ايرانيان 
ثابت کرد که اعتماد به همسايگان نيز کمتر از اعتماد به ابرقدرت ها زيانبار 

 .نيست
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  ملی رجال بودن برکنار .٣

 
دايره معتمدان آن تنگ تر شد و دولت رضاشاهی هر چه بيشتر دوام می آورد، 
اين به معنای محروم شدن ايران . رجال ملی از درون اين دولت کنار گذاشته شدند

بود که توان ايستادگی در برابر مطامع بيگانگان را   از نيروی سياستمدارانی
و در شرايطی که هنوز رضاخان وزير  ١٣٠٢برای نمونه در تابستان . داشتند

دق در رأس وزارت خارجه نقش بارزی در دفاع از تماميت جنگ بود، دکتر مص
ارضی ايران داشت و در چند ماه مسئوليتش در وزارت خارجه، منشأ تحوالتی 

پی گيری حق مالکيت ايران بر . شگرف برای دفاع از تماميت ارضی ايران گرديد
راق جزاير سه گانه، استقبال از روحانيان تبعيدی عراق و اعمال فشار به دولت ع

از اين طريق، اعتراض های شديد و پی گيرانه به اشغال روستای بالغ باشی ايران 
از طرف دولت ترکيه و اعتراض به تجاوزات مرزی شوروی تنها گوشه هايی از 

سالها . اقدامات دکتر مصدق در چند ماه مسئوليت وی در وزارت خارجه هستند
مؤثر در ايستادگی در برابر  بعد، باقر کاظمی نيز در کرسی وزارت خارجه نقشی

اما هنگامی که امثال مصدق به طور کلی . زياده خواهيهای انگلستان و عراق داشت
حذف شده و يا افرادی مانند کاظمی از مناصب تأثيرگذار در حل اختالف ارضی 
ايران در سر بزنگاه حل اين اختالفات برکنار می شوند، قدرت ايستادگی در برابر 

 .بيگانگان نيز کاسته می شود ياده خواهيهای
 
  تضعيف جايگاه افکار عمومی. ۴
 

خورشيدی که مطبوعات آزاد بودند و اجازه تظاهرات  ١٣٠٠در نيمه اول دهه 
وجود داشت و افکار عمومی نيز امکان ابراز وجود داشتند، افکار عمومی 

يی مطبوعات ايران با حرارت از جنبش رها. پشتيبان مستحکم منافع ملی بودند
بخش بحرين پشتيبانی می کردند و شهرهای گوناگون ايران شاهد تظاهرات 
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مطبوعات، . خودجوش و مردمی در محکوميت اقدامات انگليسها در عراق بودند
محل بحث در برابر سياست های زياده خواهانه ترکيه بود و موضوع سود و 

يه و تحليل زيان پشتيبانی از خيزش کردهای ترکيه در روزنامه ها مورد تجز
اما هنگامی که مطبوعات مستقل تعطيل شدند و سلطه اختناق . قرار می گرفت

جايگزين حاکميت افکار عمومی شد، در فضای سکوت، قراردادهای مرزی با 
ترکيه، عراق و افغانستان منعقد شد و بدون هيچ گونه واکنشی از سوی افکار 

و منافع حياتی کشور در  عمومی، صدها کيلومتر مربع از اراضی ايران تجزيه
 .اروندرود تضييع گرديد

 
  ملی شورای مجلس عملی و واقعی فقدان .۵

 
در شش دوره ابتدايی مجلس شورای ملی، اين مجلس است که نمايندگان آن با 

سئوال از وزير خارجه درباره اعمال حاکميت در ابوموسی و يا طرح  طرح
اميت ارضی ايران پيشگام اختصاص يک نماينده به بحرين در صيانت از تم

در مجلس است که موضوع شناسايی عراق مطرح گرديد، اما تأکيد شد . بودند
که تا حقوق ايران در اروندرود به رسميت شناخته نشود، شناسايی عراق 

بنابراين مجلس شورای ملی سدی محکم در برابر هرگونه . غيرممکن است
اما در نبود مجلسی واقعی . بودتعرض به منافع ملی و تماميت سرزمينی ايران 

است که قراردادهای مرزی زيانبار بدون ذره ای مخالفت از تصويب مجلس 
های فرمايشی می گذرند و حتی از طرف دولت به مجلس ابالغ می گردد که 

 .بايد قراردادها تصويب شوند» به فرموده«
 

  کارشناسی های ديدگاه به اعتنايی بی .۶
 

ات سياسی و نظامی مسئول حل اختالفات مرزی، در دوران رضاشاه، مقام
مأمور می گردند تا درباره حفظ حقوق ايران، راهکارهای کارشناسی تدوين 
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آنان نيز با صرف هزينه و وقت و اجرای مأموريتهای . کرده و ارائه نمايند
سخت مرزی، ماهها را در مرز می گذراندند و گزارش های کارشناسی ارزنده 

ها نهاد تصميم گيری کشور که دفتر مخصوص شاهنشاهی بود ای را نيز به تن
اما در عمل آنچه رخ می داد، تصميم گيری بدون اعتناء به . ارسال می کردند

شاهدی بر اين مدعا، صدها صفحه گزارش کارشناسی . نظرات کارشناسی بود
است که توسط افرادی مانند باقر کاظمی و دريادار بايندر در مورد ضرورت 

بر خط تالوگ به عنوان تنها خط مرزی قابل قبول در اروندرود به مقامات  تأکيد
مسئول ارائه گرديد و حتی فروغی نيز بر آنها تکيه کرده و با استناد به آنان، 

اما در يک شب مذاکره . موضع ايران در مورد اروندرود را پی گيری می نمايد
بقه ای، ناگهان رضاشاه با نوری سعيد وزير خارجه عراق و بدون هيچ گونه سا

از همه مذاکرات مقامات دولت خود و گزارش های کارشناسی آنان صرفنظر 
 . کرده و درخواست های عراقی ها در مورد اروندرود و دشت زهاب را پذيرفت

 
  عشاير سالح خلع .٧

 
خلع سالح عشاير، . عشاير، مرزداران سنتی ايران در درازنای تاريخ بوده اند

. را بی دفاع و زمينه را برای يورش های همسايگان فراهم کرد مرزهای ايران
خلع سالح عشاير برای افزايش اقتدار دولت و ايجاد دولت  ترديدی نيست که 

اما خلع سالح بی حساب و کتاب عشاير مرزی و بی دفاع . مدرن ضروری بود
اک گذاردن مرزهای ايران، عاملی بود که راه را بر تجاوزهای بيگانگان بر خ

اشغال مناطق مرزی خاک . ايران و اشغال مناطق مرزی خاک ايران گشود
ايران در مرزهای با افغانستان و ترکيه در نبود عشاير مسلح ايرانی نمادی بارز 
از پيامدهای زيانبار اجرای بی قاعده سياست خلع سالح عشاير بودند که در 

  .اند گزارش های مقامات ايرانی نيز مورد اشاره قرار گرفته
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  مرکزی دولت ضعف .٨
 

با وجود همگی اشتباهاتی که در عملکرد دولت مرکزی ايران وجود داشت، از 
حق نيز نبايد گذشت که دولت ايران در مقابل شوروی و انگلستان و حتی ترکيه 
از قدرت نظامی و سياسی بسيار کمتری برخوردار بود و بنابراين توان 

 .ای پاسداری از مرزهای ايران، نداشترويارويی با آنان را در راست
 

  استعمار و خارجی کشورهای نقش .٩
 

زياده خواهيهای ترکيه و عملکرد اشغالگرايانه آن در تصرف بخشهايی از خاک 
همچنين استعمار . ايران، عامل نهايی در تجزيه قره سو و آرارات از ايران بود

ايران و عراق و نيز  ١٩٣٧انگليس نقش اصلی را در انعقاد عهدنامه سرحدی 
جلوگيری از اعمال حاکميت ايران بر بحرين و جزايز سه گانه داشت و حتی 
تمام تالش خود را به کار برد تا مانع از اعمال حاکميت ايران بر هنگام و 

به هر روی با توجه به همگی . باسعيدو گردد، ولی در اين راه ناموفق ماند
قدمه به ضرورت و اهميت، فرضيه، مواردی که بيان شد، در پايان اين م

  .اهداف، روش، پيشينه، منابع و ساختار پژوهشی اشاره می گردد
 

 » سيری در تاريخ مرزهای ايران: تماميت ارضی ايران« .دمحمعلی بهمنی قاجار
   ٢١ – ٢۶صص  ١٣٩٠-، موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، 
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     بيستم فصل

  
  آباد سعد پيمان

  
» تاريخ روابط خارجی ايران در دوران  پهلوی «امينی در کتاب دکترعليرضا 

ها پس از انقالب اکتبر  انگليسی: در بارۀ پيمان سعد آباد براين نظر است که 
ها و ايجاد حکومت جديد سوسياليستی  روسيه تزاری و سقوط رومانوف  ١٩١٧

جهانی،  های بين دو جنگ در سال. زده و نگران شدند العاده وحشت شوروی فوق
تعدادی از . انگلستان سراسر خاورميانه را تحت نفوذ و سلطه خود داشت

کشورهای اين منطقه مانند عراق و فلسطين و ماورای اردن از طرف جامعه 
ملل تحت قيموميت انگلستان قرار گرفته بودند و تعدادی ديگر مانند مصر و 

خاصی برای  عربستان سعودی در نتيجه قراردادهايی، حقوق و امتيازات
طور  گروه سوم از کشورهای خاورميانه نيز به. ها قائل شده بودند انگليسی

  . ها قرار داشتند؛ مانند ترکيه و افغانستان غيرمستقيم زير نفوذ انگليسی
نشانده  های دست ها پس از جنگ جهانی اول کوشيدند تا با ايجاد حکومت انگليسی

ورميانه به وجود آورند و از آن به و قوی، يک پيمان دفاعی بين کشورهای خا
طلبی و نفوذ شوروی به سوی هندوستان  عنوان سدی برای جلوگيری از توسعه

های نفت جنوب ايران استفاده کنند، بنابراين در عرض چند  فارس و چاه و خليج
های اين منطقه را بتدريج برطرف و زمينه را  سال کوشيدند اختالفات ميان دولت

 .ای فراهم کند مان همکاری و عدم تعرض منطقهبرای انعقاد پي
  

به همين جهت سلسله قاجاردرايران منقرض شد وحکومت پهلوی را بوجود 
. . درترکيه امپراطوی عثمانی ازهم پاشيد ) آتاتورک(با روی کار امدن .  آوردند

در . فيصل را بر سر کار آوردند نشانده ملک درعراق هم حکومت دست
  کردند تحت نفوذ آنها نخواهد  هللا را که تصور می ت امانافغانستان هم حکوم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٧                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

  
  
  
  

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٨                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

  ..رفت، برداشتند تا بعد حکومتی به ميل خود روی کار آورند
پس ازاينکه اين قبيل حکومتها را بوجود آوردند و پا برجا گرديدبه فکرافتادند  

ه لذا ضروری بودک. ازاين کشورها حلقه ای آهنين درجنوب روسيه بوجود آورند
بين ايران وترکيه وعراق وافغانستان موجبات حسن تفاهم ودوستی فراهم شود 

  .واختالفات بين آنان برطرف  سازند
دراثرکوشش انگليسيها اختالفات مرزی ايران وترکيه به موجب قرارداد مرزی  

حل و فصل شد ودولت ايران قسمتی ازاراضی مجاور آرارات  ١٣١٠دی ماه 
. و درعوض قطعه  زمين بزرگی درکردستان را گرفت را به ترکيه واگذارکرد

  اختالفات مرزی با افغانستان نيزدرنواحی خراسان وسيستان به موجب حکميت 
 

حل شد وروابط بين دو کشوربيش ازپيش بهبود    ١٣١٢اسفند  ٢٧دولت ترکيه در
. يافت مهمترازهمه اختالفات با عراق برسرمسأله حاکميت برشط العرب بود

نگام انگليسيها   که برای  تقويت موضع دولتهای وابسته به خود درقبال دراين ه
خطرکمونيشم عجله داشتند که پيمان منطقه ای  هرچه زودتر امضاء شود، به 

. کردندسرعت زمينه های سازش ايران وعراق رابا توجه به منافع خود فراهم   
ً         وطبعا  اطمينان  درتوافقنامه امضاء شده، عراق به دليل تحت الحمايگی رسمی      

بحش تر بودند ، از امتيازات  بيشتری برخوردار شده و ادارۀ شط العرب را به 
قرار دادی در تهران بيين ايران  ١٣١۶تير   ١٣طور کامل در دست گرفت و در

آن حق کشتيرانی در سراسرشط العرب به و عراق امضاء شد که به موجب 
و عراق   . ولت عراق داده می شداستثنای آبهای مقابل خرمشهرو آبادان به د

متعهد می گردد درآمدحاصله ازراهنمايی کشتيها را صرف البروبی وبهبود 
  . شرايط کشتيرانی درشط   العرب بنمايد که بعدها هيچ وقت به آن عمل  نکرد

ای تحت سلطه انگليس به خوبی فراهم شده  اکنون ديگرزمينه انعقاد پيمان منطقه
گون ميان چهارکشوری که قراربود، در پيمان مزبورشرکت بود و اختالفات گونا

وزاری خارجه ايران و افغانستان و  ١٣١۶تير ١٧کنند برطرف شده بود و در 
ترکيه و عراق در کاخ سعدآباد پيمانی را امضاء کردند که به پيمان سعدآباد 
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پيمان مزبور وحدت نظر چهارکشور را درسياست عمومی و حمايت  . مشهورشد
. بل درصورت بروز خطرنسبت به يکی ازدولتهای عضو پيش بينی می کردمتقا

وهمچنين دول  چهار  گانه متعد می شوند که سياست عدم مداخله مطلق درامور 
داخلی يکديگر را تعقيب کنندومصونيت حدود مشترک مرزی يکديگر را محترم 

است مشورت  شمارند ودرکليه اختالفات بين المللی که با منافع آنها  مربوط  
  )١(. نمايند وعمليات  تجاوزکارانه عليه يکديگرنداشته باشند

  
  )اباد سعد پيمان ( خاورميانه همکاری و  تعرض  عدم  نامۀ عهد

  
های بين دو جنگ جهانی، انگلستان سراسرخاورميانه را تحت نفوذ  در سال

تعدادی از کشورهای اين منطقه مانندعراق وفلسطين . وسلطه خود داشت
وماورای اردن ازطرف جامعه ملل تحت قيموميت انگلستان قرارگرفته بودند 
وتعدادی ديگرمانند مصروعربستان سعودی درنتيجه قراردادهايی، حقوق و 

فکرانعقاد يک پيمان دفاعی . ها قائل شده بودند امتيازات خاصی برای انگليسی
ن زمامداران بين کشورهای  خاورميانه پس ازخاتمه جنگ بين المللی در ميا

طلبی و  انگلستان به وجود آمد بود وآنرا به عنوان سدی برای جلوگيری ازتوسعه
. های نفت خاورميانه  الزم می شمردند فارس و چاه نفوذ شوروی به سوی  خليج

های اين منطقه را  به اين جهت درعرض چند سال کوشيدند اختالفات ميان دولت
ان همکاری وعدم تعرض ناحيه ای که به نام بتدريج مرتفع شد وزمينۀ انعقاد پيم

جرياناتی که منجربه انعقاد پيمان . پيمان سعد آباد  مشهوراست فراهم گرديد
  : مزبورگرديد، به شرح زرخالصه می گردد

به دنبال چهارمين جنگ افغان وانگليس وپايداری ملت افغانستان  -افغانستان - ١
در کابل به  ١٩١٩مه  ٢٧کشور در در تحصيل استقالل، معاهدۀ  صلح بين  دو 

.  امضا رسيد و به موجب آن تحت الحمايگی انگلستان برآن کشورخاتمه يافت
استقالل کامل افغانستان اعالم شد و دولت ايران بالفاصله اين   ١٩٢١درسال

دولت همکيش  وو همزبان  را به رسميت  شناخت و در کابل سفارت تأسيس 
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مۀ مودنت وبی طرفی ايران وافغانستان درکابل عهد نا١٩٢١ژوئن  ٢٢در .نمود
منعقد گرديدکه ازلحاظ سياسی اهميت فراوانی داشت زيرموقعيت امان هللا خان  

امان هللا خان که . پادشاه افغانستان را درخاورميانه ، تا حدود  زيادی تحکيم نمود
به اتفاق همسرش ملکه ثريا ١٩٢٨دارای افکار مترقيانه ای بود، درسال 

وی . زکشورهای اروپايی ديدن کرد وسپس به ترکيه وايران مسافرت نمودا
درششم ژوئن آن سال  وارد تهران شد ومورد استقبال رضا شاه قرارگرفت و 

  .طی   پاشاه وملکۀ افغانستان درايران پذيرايی باشکوهی ازآن به  عمل آمد
بقدری درامان اقدامات اصالحی رهبران ايران و ترکيه واقتباس تمدن ياروپايی 

. هللا  خان تأثير نمود که دربازگشت به کشورش دست به اصالحات عميقی زد
اين امرسبب شد که عده ای ازعشايرمتعصب شمال آن کشورتحت رياست مردی 

امان هللا  خان .  به نانم حبيب هللا بچه سقا  شورش نموده وکابل رامتصرف شدند
ست خورد و ناچاربه هندوستان و به قندهاررفت والی آنجا هم ازشورشيان شک

  . سپس  به ايتاليا فرار کرد
برادرش عنايت هللا خان هم نتوانست کاری ازپيش ببرد وبچه سقا وهمدستانش  

حکومت افغانستان  را در دست گرفته کليۀ  آثارتمدن  واصالخات پادشاه سابق  
  .را از بين بردند

مختار افغانسان درفرانسه رهبری تااينکه پس ازچند ماه سرداردمحم نادرخان وزير
مبارزه با شورشيان را دردست گرفت و توانست درمراجعت به کشورش بچه 

به نامم دمحم ١٩٢٩سقاراشکشت داده به دارمجازت بياويزد   و خود در اکتبر
دولت ايران باعالقه مندی  تحوالت داخلی . نادرشاه برتخت سلطنت جلوس نمايد

وهمواره نسبت به سرنوشت ملت افغان ابرازهمدردی  فغانستان رادنبال می کرد ا
 ١٧به اين جهت بالفاصله حکومت جديد را به رسميت شناخت ودر. می نمود

اختالفات . سفارت خود رادرکابل به درجه سفارت کبری ارتقا داد ١٩٣٠فوريه 
مرزی بين دوکشوردرنواحی خراسان وسيستان به موجب حکميت دولت ترکيه 

حل و فصل گرديد وروابط دوکشور  بيش از پيش بهبود ١٩٣۴مارس  ١٧در
  .يافت
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عراق ،علی رغم وعده هايی که انگليسيها درزمان جنک بين المللی درمورد  - ٢
اعطای استقالل  به اعراب داده وبه اين ترتيب توانسته بودند همکاری آنان را 

نان تحت سوريه و لب. عليه عثمانی  درخاورميانه  را بين خود تقسيم  نمودند
 قيمومت فرانسه قرارکرفت و قيمومت فلسطين وعراق وماوراء اردن نيزاز

اعراب  اين امرموجب نارضايتی شديد.طرف جامعه ملل به انگلستان واگذارشد
بخصوص مردم سوريه وعراق گرديد وملل مزبورکه پس ازقرنها سلطۀ عثمانی 

  . ن مخالفت نمودنداکنون خواهان استقالل بودند به شدت با قيمومت  بيگانگا
اغتشاشاتی درشهرهای مختلف عراق رخ داد ومردم آن  ١٩٢٠دراوريل     

کشور به رهبری علمای شيعه حمالتی به تأسيسات انگليسی نمودند ولی 
انگليسيها که آن کشوررا تحت اشغال نظامی داشتند   توانستند با به کاربردن قوۀ 

اميرفيصل فرزند ارشد  شريف  قهريه آرامش را برقرار سازند وپس ازچندی
مکه را که به علت خدماتش به آنان درزمان جنگ، به سلطنت سوريه رسيده 

به ١٩٢١ولی درنتيجه  مخالفت فرانسويان ازآن کشور رانده شده بود، دراوت 
  .نام ملک فيصل اول به تخت سلطنت  عراق بنشانند

اد و تقاضای هيئت حسن نيتی به تهران فرست١٩٢٩پادشاه عراق درآوريل 
دولت ايران با اين تقاضا موافقت نمود ودر . برقراری  روابط  سياسی کرد

. ژوئن آن سال اقدم به اعزام وزير مختاروتأسيس  سفارت در بغداد کرد
دولت انگلستان به قيمومت خود به عراق خاتمه  داده پس   ١٩٣٢درابتدای سال 

نفت عراق وپايگاههای نظاميشان لت رابر.ازانعقاد قرار دادهايی که حقوق آن دو
چند ماه بعد يعنی . محفوط کم می داشت با استقالل کامل عراق موافقت نمود

ملک فيصل به تهران سفررسمی کرد ومورد استقبال و پذيرايی  ١٩٣٢درآوريل 
  .  رضا شاه قرارگرفت 

مسئله مهم مورد اختالف بين ايران وعراق موضوع کشتيرانی درشط العرب 
هيچيک ازعهد نامه های مرزی منعقده بين ايران و عثمانی موضوع در. بود

  حاکميت وتعيين خط مرزی بين دوکشوردرشط العرب تصريح نشده بودولی دو
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        ً                                                        دولت عمال  به طورمشترک دراين رودخانه بين المللی اعمال  حاکميت  می 
اکميت ايران دولت عراقق برای جلوگيری ازاعمال حق ح ١٩٣۴درسال . نمودند

جامعه طرفين را . درشط العرب با پشتيبانی انگلستان به جامعۀ ملل شکايت کرد
به مذاکرات مستقيم  دعوت نمود و سر انجام  براثر  اصرار وفشارانگليسيها  که 

 ١٩٣٧عجله داشتند هرچه زودترپيمان منطقه ای منعقد شود درچهارم ژوئيه 
رسيد که طبق آن حق کشتيرانی در قراردادی بين ايران و عراق به امضا 

سراسرشط العرب به استثنای آبهای مقابل خرمشهرو آبادان به دولت عراق  
اين   قرارداد مغاير با مقررات بين المللی وهمواره  مورد اعتراض . واگذار شد

دولت ايران بود بخضوض که دولت عراق  هم هرگزبه تعهدات خود عمل نمی 
ايران قرارداد مزبوررا ملغی کان  لم يکن   ١٩۶٩يل به اين جهت در آور. نمود

  .اعالم نمود
درنتيجۀ مساعدتهايی که حسين بن علی شريف مکه و  - عربستان سعودی – ٣

فرزندانش دردوران جنگ بين الملل به انگليسيها کرده و از آنها وعده استقالل 
. يده شدگرفته بودند، بالفاصله پس ازخاتمه جنگ شريف مکه پادشاه حجازنام

فيصل فرزند ارشد وی به ياری انگليسيها پاددشاه عراق وعبدهللا فرزند ديگرش 
اما عبدالعزيزبن السعود رهبرفرقۀ وهابی که از . اميرنشين ماوراء اردن گرديد

رؤسای متنفذ عشايرنجدبود، زيرباراين ترتيب نرفت وطی جنگهای که تا سال 
ی را ازحجازبيرون رانده سيادت به طول انجاميد توانست  حسين بن عل ١٩٢۵

خود را  ١٩٢۶ژانويه    ٨خود را برسراسر شبه جزيرۀ عربستان تثبيت ودر
دولت انگلستان پادشاه جديد را به رسميت   . پادشاه حجازونجد اعالم نمايد

شناخت به شرط آنکه ابن سعود سلطنت فيصل وعبدهللا را برعراق وماورء 
ن را برشيخ نشينهای ساحل جنوبی خليج فارس اردن وهمچنين حاکميت   انگلستا

  .بپذيرد
هيئت حسن نيتی به رياست شيخ عبدهللا الفضل فرزند  ١٩٢٩پادشاه جديد دراوت 

            ً                                                       دومش که ضمنا   وزيرخارجه اش هم بود به تهران فرستاد و تقاضای برقراری 
دولت ايران به اين امرموافقت نمود وعهد نامه مودت بين . روابط سياسی کرد
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  .در تهران به امضاء  رسيد ١٩٢٩اوت  ٢۴وکشورنيزدرد
دولت حجازونجدنام خود را به دولت پادشاهی عربستان  ١٩٣٢سپتامبر ١٨در  

سعودی تغييرداد و مقارن همين ايام دولت ايران عين املک هويدا را به عنوان  
  .. وزيرمختاربه درباز سعودی فرستاد

  
ۀ عثمانيها  قرارداشت  ولی در مصردرتحت سلط ١۶مصرازابتدای قرن  – ۴

طی  قرن نوزدهم  بتدريج استعمارگران انگليسی و فرانسوی درآن کشور رخنه 
انگليسيها به بهانۀ  قروضی که خديو مصرداده بود  ١٨٨٢کردند ودرسال

وقتی دولت    ١٩١۴درنوامبر . ند،امورمالی ودفاعی آن کشوررا دردست گرفتند
نگ شد، انگلستان مصر را تحت الحمايه خود عثمانی عليه انگلستان وارد ج

ولی همينکه جنگ خاتمه يافت ميهن . اعالم و خاک آن کشوررا اشغال نمود
  .پرستان مصری مبارزه  برای استقالل   را شروع نمودند

انگلستان خاتمۀ رژيم تحت الحمايگی خود را برمصر اعالم  ١٩٢٢فوريه  ٢٢در
ولی حق نگهداری کانال سوئز، حفظ   داشت واستقالل  مصررا برسميت شناخت

منافع خارجيان واقليتها درمصر و سودان وهمچنين حق دفاع ازمصر را برای 
  .خود محفوظ  داشت

دولت ايران بالفاصله اين دولت بزرگ اسالمی را به رسميت شناخت و  
عهد نامه مودت واقامت . سرکنسولگری خود را درقاهره به سفارت تبديل کرد

در تهران منعقد شد وهمچنين پيوند ميان ١٩٢٨نوامبر   ٢٨ر که در بين دو کشو
  .                                                    ً              خاندانهای سلطتنی ايران ومصر، روابط بين دوکشور راکامال   صميمانه نمود

سردارسپه ١٩٢٣اکتبر  ٢٩به محض اعالم جمهوريت درترکيه در –ترکيه  – ۵
ل يک کالم جلد کالم هللا  مجيد ويک قبضه شمشيرمرصع جهت مصطفی  کما

رهبرترکيۀ جديد فرستادندواورا ازاين پيروزی  تبريک گفت واين مقدمۀ دوستی 
بين رهبران دوکشورگرديد وهردو اظهارعالقه به ايجاد روابط    دوستانه  بين 

  .دو کشور و فراموش کردن گذشته مملو ازجنگ وخونريزی  نمودند
رات مربوط وقرارشدمذاکعهدنامۀ مودت بين دوکشورمنعقدگرديد١٩٢۶درآوريل
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به انعقاد موافقتنامه های گمرکی ومرزی و مبادالت پستی وغيره نيزبالفاصله 
شروع شود ولی حوادث مرزی و اقداماتی که ترکها درسرکوبی عشاير کرد 

ترکها  ١٩٢٧دراکتبر . مرز نشين به عمل آوردندباعث وقفۀ اين مذاکرات گرديد
کردها اسيرشده بود به ايران به تصوراينکه يک ستون ازارتش آنان که به دست 

آورده شد وتحت اختيارمقامات ايرانی می باشد سفيرخود را ازتهران 
رضا شاه دراين باره . احضارکردند وروابط بين دو کشورتاحدودی تيره شد

حسن نيت زياد به خرج  داد وپس از توضيحاتی که به ترکها داد بحران برطرف 
جربه امضای موافقتنامۀ  گمرکی در ژوئن                     ً             گرديد ومذاکرات مجددا  دنبال شد ومن

به موجب  قرارداد . گرديد١٩٣٢وقرارداد سرحدی درژانويۀ  ١٩٣٠
اخيرقسمتی ازاراضی مجاورکوه آرارات به ترکها واگذارشد  و درمقابل  قطعه 

نيز دو قرارداد ١٩٣٢نوامبر  ۵در.  زمين بزرگی درکردستان به ايران داده شد
در آنکارا به امضا وهمکاری  اقتصادی بين دوکشورامنيت وبی طرفی  مودت و

  .رسيد
. مسافرت رسمی رضا شاه به ترکيه دوران جديدی در روابط  دوکشورآغازکرد 

رئيس جمهوری  ترکيه را شاه دردوم  » آتاتورک« به دعوت مصطفی  کمال 
در اين سفرکه تنها مسافرت رضا شاه به . به آن کشورمسافرت نمود١٩٣۴ژوئن 
ه  بود باقرکاظمی وزيرامورخارجه  وعده ای از امرای   ارتش همراه شاه خارج
ژوئن با تجليل فراوان واردآنکارا شدند و  ١٩رضا شاه وهمراهان در. بودند

  .مصطفی  کمال و زمامداران ترکيه پذيرايی شايانی از آنان به عمل آوردند
بين رهبران شاه و مصطفی کمال توافق کامل در مذاکرات سياسی بين رضا

رضاشاه از مانور ارتش ونيروی . دوکشوردرمورد مسائل  خارجی به عمل امد
درمراجعت  .  ژوئيه  پايان يافت  ٨دريايی ترکيه بازديد کرد و مسافرت  وی در 

را به ترکيه به ايران رضا شاه  دستور داد همانطورکه آتاتورک  نام عثمانی 
نوروز ( ١٩٣۵مارس  ٢١م ازتاريخ تبديل کرده بود نام دولت شاهنشاهی ه

  .بجای  پرس  و پريشيا به ايران  مبدل  شود)  ١٣١۴
دکترتوفيق رشدی  اراس وزيرخارجۀ ترکيه، دکتر ناجی ١٩٣٧درماه  ژوئن 
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االصيل وزيرخارجۀ عراق وسردار فيض دمحم خان وزيرخارجۀ  افغانستان 
ان ايران به عمل درتهران حضور يافتند و پس از مذاکراتی  که با زماندار

پيمان عدم تعرض ودوستی بين چهارکشور را که  ١٩٣٧ژوئيه    ٨آوردند  در
مفاد اين پيمان  درمورد وحدت . به پيمان سعد آباد مشهوراست امضاء  کردند

نظر چهارکشوردرسياست عمومی وحمايت متقابل درصورت بروزخظر نسبت 
د شده بودند ازمداخله دول امضا کننده متعه. به يکی ازکشورهای عضو بود

درامورداخلی يکديگرخود داری نموده  ومرزهای هم را محترم بشمارند و 
ازاقدام به هرگونه تجاوزی نسبت به يکديگرخود داری وازتشکيل جمعيتها 
ودسته بنديهايی  که هدفشان اخالل صلح دريکی ازشکورهای هم پيمان باشد ، 

  .جلوگيری نمايند
آباد رضا شاه طی نطقی درمجلس شورای ملی ايران پس ازامضای پيمان سعد  

پيمان   سعد آباد درمشرق زمين بی سابقه بوده ودراين هنگام که «  :اظهارداشت
اما متأسفانه در » .امورعالم مشوش است، مدد بزرگی به بقای   صلح خواهد بود

  )٢(.پيمان مزبوربيهودگی خود را به ثبوت رسانيد١٩۴١جريان حوادث سال 
  

   مآخذ و يحاتتوض
  
، »تاريخ روابط خارجی ايران در دوران  پهلوی «دکترعليرضا امينی  - ١

 ٢۵ -- ٢٧صص  – ١٣٨۶ –صدای معاصر 
  
از ابتدای دوران (» تاريخ روابط خارجی ايران« عبدالرضا هوشنگ مهدوی  - ٢

،  امير کبير   - (١٩۴۴۵ - ١۵٠٠) (صفويه تا پايان جنگ جهانی دوم جهانی
   ٣٧۴ – ٣٨٠، صص ١٣۵٠
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   يکم و  بيستم صلف

  
  آباد سعد پيمان مقدمات

  
دنيا بطرف ميليتاريزم وتسليحات پيش ميرفت، جنگ دوم جهانی درآينده ای نه 

ژنرال لودندرف ژنرال معروف آلمان دراين مورد . چندان دورپيش بينی ميشد
 پيش بينی عجيبی کرده بود که دردنيا  منعکس شد حتی ترحمۀ آن در شمارۀ

  :روزنامۀ اطالعات درج شده بود که خالصۀ آن بدين قراربوده است ١۴١٩
من جنگ بين الملل اول را چند سال قبل از وقوع اطالع دادم وحاال وقوع « 

جنگ مهيب ترومخوف تری را اطالع می دهم که تمام  پريشانی و مصائبی  را 
در ١٩٢٩درسال هيتلر. که درتاريخ زندگی بشرثبت گرديده است ازيادخواهد برد

ايتاليا درجنگ آينده دشمن فرانسه خواهد بود وما بايد با «يکی ازجرايد نوشت 
اين گفتۀ هيتلرگودال عميق انقراض واضمحالل را درزيرپای ما » اومتحد شويم

حفر می کند وبعقيدۀ من ميدان های جنگی که سايۀ حمايت کليسای رم برآن می 
ملت آلمان محوونابود می شد ومملکت آلمان افتد ميدانهايی خواهد بود که درآن 

  .بکلی ازبين خواهد رفت
موسولينی درموقع بروزجنگ قادرنيست بيش ازپنج ميليون نفرسربازتجهيزکند 

هزارنفرسربازهستند ٢۵٠درصورتيکه دشمنان   اوقادربه تجهيزهفت ميليون و
صحيح است که موسولينی ازحيث . باستثنای دولتين لهستان و رومانی

تحکامات لشکر درشمال شرقی مملکت نقشه های صحيح ريخته لکن   اس
وضعيت داخلی ايتاليا مورد کمال توجه می باشد ، زيرا اکثريت ملت با رژيم  

  .فاشيست مخالف اند
دول امروز طيارات جنگی را باندازه ای تکميل نموده اند که می توانند 

جنگ راتشکيل بدهند دراراضی دشمن به مسافت صدهاکيلومترراه ميدانهای 
زره پوشهای سريع السيرکه روزدويست کيلومترراه می پيمايند نيز رل وحشت 
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  » . ...انگيزی بميدان های جنگی می دهند
فرانسوی ها وانگليس ها هم پيش بينی جنگ آينده را می نمودند مشغول  

اتفاقی که بيشترازهمه زنگ خطرجنگ آينده را بصدا درآورد . تسليحات بودند
 ورئيس جمهور) جبهۀ روسيه(وت مارشال هندنبورک فاتح جنگهای شرق ف

دارفانی »  نوک«رئيس جمهور آلمان درقصر ١٣١٣مرداد  ١١روز. آلمان بود
دقيقۀ صبح ناگهان کليۀ راديو های آلمان برنامۀ  ٢۵و  ٩را وداع گفت، ساعت 

عۀ فوت خود را قطع کردند ودکتر گوبلزوزير تبليغات آلمان ملت را از  واق
رئيس جمهورمملکت مستحضر نمود و  پس از نيم ساعت سکوت دو باره گوبلز 
دوماده قانونی را که پس ازفوت هندرنبورک از طرف کابينه   آلمان تصويب 
شده بود باطالع عموم رسانيد که بموجب آن تمام مشاغل رياست جمهوری با 

ت رئيس مملکت آلمان مشاغل  صدراعظم توأم می گردد و بنابراين کليۀ اختيارا
اوت طبق خواست هيتلربرای  ١٩به شخص آدولف هيتلرانتقال می يابدو روز 

تأئيد اين امرازطرف وزارت کشوربافکارعمومی   مراجعه گرديد وملت آلمان 
ميليون نفر موافقت  خود را با رياست  جمهور  ٣٨ميليون رأی دهنده  ۴٣هم از

  .و صدارت عظمای  هيتلراعالم داشتند
وملل . سال ازعمرش می گذشت مردی محبوب ملت آلمان بود ٨٧ندنبورک که ه

عالم با ديدۀ احترام  باومی نگريستند واو را مردی عافيت بين وعاقبت انديش می 
ولی هيتلرچنين نبود ودنيا  نسبت باوآن خوشبينی را نداشت و او را . دانستند 

  .جنگ طلب وماجراجومی دانست
درروسيۀ تزاری وسقوط سلسلۀ رومانوف ١٩١٧الب اکتبرانگليسی ها پس ازانق 

ها وايجاد  حکومت سوسياليستی شوروی فوق العاده وحشت زده ونگران شده 
نخست قوائی بفرماندهی ژنرال ماژور دنسترويل ازطريق ايران به باکوو 
قفقازاعزام نمودند تا نگذارند حکومت نوبنياد بلشويکی در روسيه پا بگيرد، ولی 

زبورنتوانست کاری ازپيش ببرد وبه مقصود خود نائل گردد ناچاربا دادن  قوای م
پس ازاين شکست نهايت کوشش را . تلفات   و خساراتی به ايران عقب نشستند

  بعمل آوردند تا با ايجاد   حکومتهائی  دست نشانده وقوی 
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وعراق واتخاد اين حکومتها   درجنوب روسيه يعنی ايران وافغانستان و ترکيه
نيروئی بوجود آورند که سپر و بالگردان هندوستان شده واين حکومتها درحکم 

  .ماليم کنندۀ  ضربه بکار آيند
بهمين جهت سلسلۀ قاجاردرايران منقرض شد و حکومت ديکتاتوری پهلوی  

  .را بوجود آوردند» حکومت  تمرکز قدرت« بقول خود شان
درافغانستان . ت نشاندۀ  فيصل را برسرکار اوردنددرعراق هم حکومت دس
شمسی حکومت امان هللا را که تصورميکردند  ١٣٠۶نيزبا انقالب بچه سقا   در

تحت نفوذ آنها نخواهد رفت برداشتند تا بعد حکومتی به ميل  خود روی کار 
  .آورند

افتادند پس ازاينکه اين قبيل حکومتها را بوجود آوردند  و پابرجا گرديد  بفکر 
ازاين کشورها حلقه  ای آهنين درجنوب روسيه بوجود آورند لذا ضروری بود 

که بين ايران و ترکيه وعراق و افعانستان  موجبات  جسن تفاهم و دوستی فراهم  
  .شودواختالفات بين آنان را بر طرف سازند

  
  همبستگی ايران و همسايگان

درمرز ايران وترکيه در  براثرکشمکشی که ١٣٠۶   ً                   قبال  گفته شد که در سال 
گرفته وروابط  به تيريگی  گرائيده بود، فروغی مآموريت يافت که به پايتخت 
ترکيه مسافرت نموده و بعنوان سفيرفوق العاده   ايجاد  حسن رابطه کند تا از 

  .اين حسن تفاهم در آتيه استفاده شود
بود که در سال  در مورد عراق هم نه تنها روابط حسنه نبود بلکه بطوری تيره 

قانونی درمنع مسافرت زوار ايرانی  بعراق تصويب شده بود با آنکه منع  ١٣٠۶
  .زوارايرانی خالی از اشکال نبود

« : برای ايجادحسن تفاهم قانون مزبورنديده گرفته وبقول مخبرالسلطنه هدايت 
 برای التيام اين روابط کوشش هايی بعمل آمد تا»  زيرسبيلی منع فراموش گشت

ملک فيصل به ايران دعوت شدودرقصرابيض ازاو پذيرايی ١٣١١درارديبهشت 
  نوری  پاشا رئيس : همراهان وی عبارت بودنداز. مفصلی بعمل آمد
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الوزراء عراق ورئيس تشريفات سلطنتی وآجودان مخصوص  ومديرمطبوعات 
  .عراق
ی مجالس مجلل متعدد منجمله روزيکه ملک فيصل درتهران بود درط ١٢مدت

  .درعمارت شهرداری   تهران مسائل مورد اختالف فيصله يافت
متعاقب آن از رضا شاه  دعوت شد که به ترکيه مسافرت کند تا روابط بين دو   

  .کشورهر چه بيشتر مستحکم  وزمينه برای پيمان هائی که درنظربود آماده گردد
  
  هيئت اعزامی ترکيه در تهران 
نفرمشاور و متخصص درامرفالحت  ١٢هيئتی مرکب از ١٣١۵آبان ماه  ۶روز 

وصنعت وامور مالی واقتصادی و حقوقی از وزارتخانه های مختلف ترکيه 
هردو بعدها با سمت سفارت ( برياست جمال حسنو ومعاونت کمال کوپرلو 

وارد تهران شدند ومورد  پذيرائی ) کبری آن دولت در ايران مأموريت يافتند
هيئت مزبوردرمدت اقامت خود درتهران درخصوص  . می قرار گرفتندرس

  .مسائل بازرگانی  و گمرگی  وغيره قرار دادهايی با دولت ايران منعقد نمودند
پس ازبازگشت هيئت نامبرده دکتررشدی آراس وزيرخارجۀ ترکيه  در خرداد 

وترتيب مسافرتی به ايران نمود و درطی ضيافت باشکوهی که به افتخارا ١٣١۶
همکاری روز افزونی که بين دوملت برادرمشاهده می « : داده شده بود گفت

شود تنها عالمت آن نيست که طرفين ببسط روابط دوستی خود اهميت زياد می 
دهند بلکه درعين حال حکايت ازآن می کند که با عالقۀ مفرط به حفظ  دوستی  

ا درشرق نزديک محکم  با همسايگان خود عزم راسخ دارند که مبادنی صلح ر
  .»نموده وازاين راه  خدمتی باستقرارصلح عالم بنمايند

  
  

  سفر وزير خارجۀ ترکيه به ايران
                                                         ً         به دنبال مسافرت رضا شاه به ترکيه روابط ايران وترکيه ظاهرا  روزبروز 
بهترمی شد وهيئت هايی  اقتصادی ومالی ترکيه برياست جمال حسنوبه تهران 
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وقراردادهايی درمدت توقف )   ١٣١۶بهار(آنها بعمل آمدآمدوپذيرايی گرمی از
آنها درخصوص مسائل بازرگانی وگمرگی وغيره منعقد گرديد ودر مجلس شورا 

  .به تصويب رسيد
يا رشدی  ( پس از بازگشت جمال حسنو آمدن هيئت ديگری برياست  رشتوارس 

زيرا از  وزير امور خارجۀ  ترکيه  به تهران کسب اهميت بيشتری کرد) آراس
سال قبل ازاين مسافرت هم يک مرتبه   ۵رشتوارس . نامبرده پذيرائی شايانی شد

به تهران آمده بود و دربارۀ رفع اختالفات سرحدی نقش  مؤثری  داشت و 
و در اين .  توانست ارتفاعات آرارات را از ايران منتزع و ضميمۀ  ترکيه نمايد 

تير ماه بامضاء   ١٧که در. هم نمودمسافرت هم زمينۀ پيمان سعد آباد را فرا
  .کشورهای ترکيه  و عراق  و ايران  و افغانستان   رسيد

  
  پيمان عدم تعرض ايران، ترکيه، عراق، افغانستان

  
درعمارت هيئت نمايندگی ايران در ژنو طرح عهد نامۀ  ١٣١۴مهرماه ١٧روز

اف شد  و حل اختالفات به طريق  مسالمت آميزبين دولتين ايران وعراق  پار
دولت افغانستان نيز الحاق خود را بعهده نامۀ عدم  ١٣١۴آبانماه    ٢٩روز

وبدين  ترتيب   زمينه  . تعرض منعقده بين ايران وترکيه وعراق اعالم  نمود
  .                              ً            برای اعقاد پيمان سعد آباد کامال  فراهم گرديد

  
  مسافرت وزير خارجه ايران به افغانستان

  
ومذاکراتی بين نمايندگان ايران و ترکيه وعراق در بايد متذکر شد که  در ژن 

بارۀ پيمان عدم تعرض  صورت گرفته و پيمانی دراين مورد بامضاء رسانده  
بدين منظور . بودند ولی از قرار افغانستان درپيوستن به اين  پيمان تأملی داشت

ئت کاظمی وزير خارجۀ   ايران روز هشتم آبانماه بقصد مسافرت و مذاکره با هي
دولت افغانستان ازطريق مشهد وزاهدان به افغانستان مسافرت نمود وپس ازدو 
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روزاقامت درافغانستان موفق شدکه موافقت افغانستان را درپيوستن به پيمان عدم 
  تعرض تحصيل ناميد

  
  ورود رئيس  الوزراء  افغانسان به تهران 

  
زيرجنگ سردارشاه محمود خان صدراعظم و و ١٣١۵آبان ماه  ١١روز   

افغانستان  بدعوت رسمی  دولت ايران وارد تهران شد و پس ازدو هفته که 
دراين .  مهمان رسمی بود از راه مازندران و گرگان ايران   را ترک گفت

  .مسفرت رئيس  ستاد ارتش افغانستان همراه  شاه محمود خان بود
د وچند باربا شاه در اين مدت برنامۀ مفصلی برای پذيرائی نامبرده تنظيم يافته بو

و وليعهد ناهاروشام   صرف کرد، تمام مؤسسات مهم لشکری وکشوری را 
  سردار شاه محمود  خان عالوه باينکه صدراعظم وزيرجنگ بود . بازديد نمود

  .بود) دمحمظاهر شاه(قرابت نزديکی با خانوادۀ سلطنتی داشت وعموی پادشاه
ن صورت گرفت  مقدمۀ  ورود  مذاکراتی که دربارۀ روابط ايران وافغانستا 

ً         درپيمانی بود که به پيمان سعد آباد معروف گشت ولی درآنموقع مطلقا   دربارۀ                                                                
پيمان مزبور در خارج صحبتی بجرايد  داده  نمی شد واين مذاکرات محرمانه 

  .بود، فقط بين رضا شاه و صدراعظم افغانستان جريان داشت
ن عالوه براينکه موضوع رود هيرمند در مورد رفع اختالفات مرزی با افغانستا

حل نشد و اختالف   باقی  ماند و طبق رأی حکميت اسميت انگليسی ،  افغانها  
حاضر نشدند بيايند نيز جايزه ای هم به آنها داده شد به اين ترتيب که چون 
افغانساتن بواسطۀ عدم معادن نمک درمضيقه بود ودر  قسمتهايی ازنقاط 

ه ايران دارای معادن نمک بود آن قسمتها را به نزديک مرزی متغلق ب
  :و چه  خوب  گفته اند!  افغانستان   واگذار نمودند

  !خرج که از کيسۀ مهمان  بود       حاتم  طائی  شدن آسان بود
    ً کامال    ١٣٢٠اما ازلحاظ  سياسی واستفاده از پيمان سعد آباد درشهريور ماه  

  ن ثمری نداشت  زيرا از شمال و جنوب وضح  و روشن  گرديد  که  برای ايرا
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ايران حمله ور گرديدند و کشور ايران  را قوای خارجی اشغال نمودند و هم 
  .پيمانان ايران نه تنها کمکی نکردندبلکه ازاظهار تأسف هم خود داری  نمودند

جی االصيل برحسب دعوتی که از وزير امورخارجه عراق شده بود، آقای نا
روز پنجشنبه دهم تيرماه به تهران وارد شده، به قصر صاحبقرانيه رفته و عصر 

تيرماه، عهدنامه تحديد حدود ايران و عراق وحل اختالفات راجع به  ١٣يکشنبه 
 شط العرب درعمارت وزارت امورخارجه توسط عنايت هللا سميعی وزير

مضاء و ابالغيه ذيل امورخارجه وناجی االصيل وزيرامورخارجه  عراق ا
  .ازطرف نمايندگان دو  دولت منتشر شد

 
  .دولت ايران دربارۀاين سفر ابالغيه منتشر کرد

  
مذاکراتی که از چندی پيش بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق  

راجع به سرحدات مشترک دولتين، و موضوع شط العرب ادامه داشت با 
 :به عهدنامه سرحدی و پروتکل ضميمه آن گرديدموفقيت خاتمه يافته و منتهی 

 
با انعقاد اين عهدنامه اختالفاتی که از ساليان دراز بين ايران وعراق موجود بود 
مرتفع و جای نهايت مسرت است که اينک تحت توجهات اعليحضرت همايون 
شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه عراق دو قائد عظيم الشان دو کشور دوست 

ه محيط حسن تفاهم واقعی و صدق وصفا که حاکی از روح مودت و وهمساي
الفت فيمابين است در مناسبات دو دولت حکمفرما شده و موجبات تشييد روابط 
برادرانه بين دو ملتی که دارای عالئق بيشمار مادی و معنوی می باشند فراهم 

انی گرديده و زمينه همکاری دو کشور را درطريق معاضدت برای تحکيم مب
 .صلح براساس متينی استوار ساخته است

  
  سميعی –دولت شاهنشاهی ايران .وزيرامورخارجه ايران

 ناجی االصيل  –وزير امور خارجه  دولت پادشاهی عراق 
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تير به تهران  ١۶فيض دمحمخان، وزيرامورخارجه افغانستان نيز روز چهارشنبه  
بعد از  ۵ساعت .[ وی بود وارد و صبح پنجشنبه با شاه ديدار کرد ونهار مهمان

تير، پيمان عم تعرض بين چهار دولت ايران، افغانستان  ١٧ظهر پنجشنبه 
 .]،عراق و ترکيه درکاخ سعد آباد به امضاء رسيد

  
  :متن کامل اين عهدنامه به شرح زير است

 
  

  در تعقيب مذاکرات  ايران و ترکيه 
يران از يک طرف  و مذاکراتی  که از چندی  پيش  بين دولت  شاهنشاهی  ا 

هيئت نمايندگی  ترکيه  از طرف ديگر  جريان داشت با موفقيت  خاتمه  يافت و 
  :بامضای  قراردادهای  ذيل منتهی شد

قرارداد امنيت منطقه سرحدی و تسويه حوادث واختالفاتی  -٢قرارداد اقامت - ١
 قرارداد تعاون قضائی درمسائل - ٣.که در منطقه مزبور به ظهور می رسد

عهدنامة استرداد مقصرين وتعاون قضائی دراموراجرائی  -۴حقوقی وتجارتی
موافقت نامه برای تنظيم طرز عمل ادامه گمرکات ايران وترکيه که درسرحد  - ۵

موافقت نامه مخصوص راجع به دا ئر کردن پاره ای خطوط  - ۶.دائر خواهد شد
نامه مربوط به تسهيل  موافقت - ٨قرارداد هوائی  -٧تلگرافی وتلفونی بين دولتين 

 - تبريز –و ازدياد تزانزيت، حمل ونقل مال التجاره ومسافر ازطريق طرابوزان 
 .عهدنامه دريانوردی و تجارت -١٠قرارداد دام پزشکی  - ٩تهران و بالعکس 

عالوه برقراردادهای مذکور، موافقت نامه هائی نيز در مسائل مختلفی که [ 
و اسباب مزيد همکاری فيمابين است، حاصل مربوط به منافع مشترک دو کشور 

درتمام جريان مذاکرات، محيط صدق و صفا که حاکی از روح مودت و .] گرديد
الفت فی مابين است حکمفرما بود و نمايندگان طرفين با ايمان به لزوم تشييد 

 .عالئق برادری دو ملت ايران و ترک، تعاطی نظر می نمودند
يقين است که باعقد قراردادهای جديد، . ضا کردنداين قرارداد را ام         
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مناسبات دوستی و يگانگی ايران وترکيه که نتيجه رای دوربين و توانای دو قائد 
عظيم الشان دو ملت برادر است، براساس تزلزل ناپذيری استوار ، و معاضدت 

 .وهمکاری ايران وترک از هر جهت بيش از پيش فراهم خواهد شد
جمال حسنی  رييس هيات  -يت هللا سميعی وزير امور خارجه ايران عنا           

  نمايندگی ترکيه
  

برحسب دعوتی که از وزير امورخارجه عراق شده بود، آقای ناجی االصيل 
روز پنجشنبه دهم تيرماه به تهران وارد شده، به قصر صاحبقرانيه رفته و عصر 

راق وحل اختالفات راجع به تيرماه، عهدنامه تحديد حدود ايران و ع ١٣يکشنبه 
شط العرب درعمارت وزارت امورخارجه توسط عنايت هللا سميعی 

  وزيرامورخارجه  و ناجی االصيل وزيرامورخارجه  عراق امضاء و ابالغيه 
  

 .ذيل ازطرف نمايندگان دو  دولت منتشر شد
 

  .دولت ايران درباره اين سفر ابالغيه منتشر کرد
  
ش بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق مذاکراتی که از چندی پي 

راجع به سرحدات مشترک دولتين، و موضوع شط العرب ادامه داشت با 
 :موفقيت خاتمه يافته و منتهی به عهدنامه سرحدی و پروتکل ضميمه آن گرديد

 
با انعقاد اين عهدنامه اختالفاتی که از ساليان دراز بين ايران وعراق موجود بود 

ع و جای نهايت مسرت است که اينک تحت توجهات اعليحضرت همايون مرتف
شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه عراق دو قائد عظيم الشان دو کشور دوست 

  وهمسايه محيط حسن تفاهم واقعی و صدق وصفا که حاکی از روح مودت و 
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کمفرما شده و موجبات تشييد روابط الفت فيمابين است در مناسبات دو دولت ح
برادرانه بين دو ملتی که دارای عالئق بيشمار مادی و معنوی می باشند فراهم 
گرديده و زمينه همکاری دو کشور را درطريق معاضدت برای تحکيم مبانی 

 .صلح براساس متينی استوار ساخته است
 

نستان نيز روز پس از اين ديدار، آقای فيض دمحمخان، وزيرامورخارجه افغا
تير به تهران وارد و صبح پنجشنبه با شاه ديدار کرد ونهار مهمان  ١۶چهارشنبه 

تير، پيمان عم تعرض بين چهار  ١٧بعد از ظهر پنجشنبه  ۵ساعت . وی بود
 .دولت ايران، افغانستان ،عراق و ترکيه درکاخ سعد آباد به امضاء رسيد

 
 :متن کامل اين عهدنامه به شرح زير است

 
  

 عهدنامه عدم تعرض
  مقدمه 

  اعليحضرت همايون شاهنشاه  ايران
  اعليحضرت پادشاه افغانستان

  اعليحضرت ملک عراق
  و حضرت رئيس جمهور ترکيه 
 

نظر به تمايلی که از فراهم ساختن موجبات حفظ روابط و داديه و حسن تفاهم 
ار صلح و بين خود، با تمام وسائل موجوده خود دارند و برای تامين و استقر

امنيت درشرق نزديک به وسيله تضمينات تکميله در حدود ميثاق جامعه ملل و 
برای کمک به صلح عمومی و برای ايفاء وظايفی که به موجب عـهدنامه تحريم 

پاريس وعهود ديگر که درآنها شرکت نموده اند  ١٩٢٨اوت  ٢٧جنگ مورخه 
ً                         متقبل شده اند و تماما  با ميثاق جامعه ملل وعهدن امه تحريم جنگ موافقت دارد                      
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تصميم نمودند که اين عهدنامه را منعقد نمايند و برای اين منظور نمايندگان 
 :مختار خود را به قرار زير

 
جناب آقای عنايت هللا سميعی، وزيرامورخارجه : اعليحضرت شاهنشاه ايران

 .ايران
ارجه جناب آقای فيض دمحم خان وزيرامورخ: اعليحضرت پادشاه افغانستان

 افغانستان
جناب آقای دکتر ناجی االصيل وزيرامورخارجه : اعليحضرت پادشاه عراق

 عراق
جناب آقای توفيق رشدی اراس وزيرامورخارجه : حضرت رئيس جمهور ترکيه

ترکيه تعيين نموده اند و مشاراليهم بعد از ارائه اختيارنامه های خود که به طور 
 :افقت حاصل نمودندمنظم مرتب شده بود در مقررات ذيل مو

دول متعاهد متعهد می شوند که سياست عدم مداخله مطلق درامور  -١ماده 
 .داخلی يکديگر را تعقيب نمايند

                      ً                                    دول متعاهد معظمه صريحا  متقبل می شوند که مصونيت حدود مشترک  - ٢ماده 
 .              ً              يکديگر را کامال  محترم بشمارند

درکليه اختالفات بين المللی که  دول متعاهد معظمه موافقت می نمايند که - ٣ماده 
 .با منافع مشترک آنها مربوط باشد با يکديگر مشورت نمايند

هريک از دول متعاهد درمقابل متعاهد متقبل می شوند که درهيچ مورد،  - ۴ماده 
خواه به تنهايی و خواه به معيت يک يا چند دولت ديگر، به هيچ گونه عمليات 

 .رت ننمايندمتجاوزانه  برعليه يکديگر مباد
 

 :عمليات ذيل تجاوز محسوب می شود
 اعالن جنگ -اول
تهاجم به وسيله قوای مسلح يک مملکت حتی بدون اعالن جنگ به خاک  -دوم

 .مملکت ديگر
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حمله به وسيله قوای بری و بحری وهوائی حتی بدون اعالن جنگ به  - سوم
 .خاک يا سفاين و يا هواپيماهای مملکت ديگر

 .همراهی مستقيم يا غيرمستقيم به تجاوزکمک يا  –چهارم 
  

 :عمليات ذيل تجاوز محسوب نخواهد شد
 
اجرای حق دفاع مشروع يعنی مقاومت درمقابل يک اقدام متجاوزانه به  - ١

 .           ً         طوريکه فوقا  تعريف شد
 .ميثاق جامعه ملل ١۶اقدام در اجرای ماده  - ٢
شورای جامعه ملل يا اقدام در اثر تصميم متخذه  به توسط مجمع عمومی يا  - ٣

ميثاق جامعه ملل، مشروط براين که درمورد اخير  ١۵ماده  ٧برای اجرای بند 
 .                                         ً                           اين اقدام برضد دولتی به عمل بيايد که بدوا  مبادرت به تجاوز نموده باشد

مساعدت به دولتی که مورد حمله و تهاجم يا اعالن جنگ يکی از دول  - ۴
 ١٩٢٨اولت  ٢٧ريم جنگ مورخه متعاهد، بر خالف مقررات عهدنامه تح

 .پاريس واقع شده باشد
هرگاه يکی از دول متعاهد معتقد شود که ماده چهارم اين عهدنامه نقض و يا  - ۵

در شرف نقض می باشد، بالفاصله موضوع را در پيشگاه شورای جامعه ملل 
مقررات مذکوره در فوق لطمه ای به حق دولت مزبور . مطرح خواهد ساخت

 .تخاذ هر گونه رويه که در اين موقع الزم بداند وارد نخواهد ساختدائر به ا
هرگاه يکی از دول متعاهد برعليه دولت ثالثی مبادرت به تجاوز نمايد،  - ۶

طرف ديگر می تواند بدون اطالع قبلی اين عهدنامه را نسبت به تجاوز فسخ 
 .نمايد
سرحدات خود از هريک از دول متعاهد متقبل می شوند که درحدود   -٧ماده 

تشکيل يا عمليات دستجات مسلح و از ايجاد هرگونه هيئت و ياتشکيالت ديگری 
برای تخريب موسسات موجوده يا اخالل نظم و امنيت هر قسمتی ازخاکم متعاهد 

  و يا برای واژگون ساختن طرز حکومت طرف ) سرحدی يا غير سرحدی(ديگر
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 .ايدديگرجلوگيری نم
اوت  ٢٨نظر به اين که دول متعاهد ميثاق عمومی تحريم جنگ مورخه  -٨ماده 

را به رسميت شناخته به موجب ميثاق مزبور تسويه يا حل هر گونه  ١٩٢٨
اختالف يا تنازع، قطع نظر از کيفيت يا منشاء آن که ممکن است که بين آنها 

يد، اين مقررات راتائيد بروز نمايد بايد فقط به وسائل مسالمت آميز به عمل آ
                                                                    ً نموده اعالم می دارند که به هر طريق مسالمت آميزی که برای اين منظور فعال  

 .بين دول متعاهد موجود و يا در آينده موجود شود متوسل خواهند شد
هيچ يک از مواد اين عهدنامه نمی تواند به هيچ وجه تعهداتی را که دول  -٩ماده 

 .ه ملل متقبل شده اند تضعيف نمايندمتعاهد به موجب ميثاق جامع
اين عهدنامه که به زبان فرانسه نوشته شده و درچهارنسخه به امضاء  - ١٠ماده 

رسيده و هريک از دول متعاهد، دريافت يک نسخه آن را اعتراف می نمايند، 
 .برای مدت پنج سال منعقد می گردد

کی از دول متعاهد با در انقضاء اين مدت، عهدنامه مزبور به جز در موردی که ي
اطالع قبلی شش ماه، فسخ آن را اعالم نمايد، برای پنج سال ديگر به خودی خودتجديد 
                        ً                                                    خواهد شد و اين عمل مرتبا  تکرار می گردد تا آن که يک يا چند کشورمتعاهد فسخ آن 
را به اطالع قبلی شش ماه، فسخ آن را اعالم نمايد، برای پنج سال ديگر به خودی خود 

                          ً                                              د خواهد شد و اين عمل مرتبا  تکرار می گردد تا آن که يک يا چند کشور متعاهد تجدي
 .فسخ آن را با اطالع قبلی شش ماهه اعالم دارند

اين عهدنامه درصورتی هم که توسط يکی دول متعاهد فسخ شود بين دول ديگر 
 .معتبر خواهد بود

نون اساسی آن اين عهدنامه به توسط هريک از دول متعاهد برطبق مقررات قا
مملکت به تصويب خواهد رسيد و درجامعه ملل بتوسط داراالنشاء ثبت خواهد 
شد واز رئيس داراالنشاء تقاضا خواهد شد که آن را به اطالع ساير دول عضو 

 .جامعه برسانند
اسناد تصويب آن به توسط هريک از دول متعاهد به دولت ايران تسليم خواهد 

اد تصويب ازطرف دو دولت متعاهد تسليم شد، اين به محض اين که اسن. گرديد
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و راجع به دولت . گذارده خواهد شد) اجراء(عهدنامه بين آن دو دولت به موقع
ثالث وقتی به مرحله اجرا گذارده می شود که دولت مزبور اسناد تصويب آن را 

 .تسليم نمايد و به همين قسم درمورد دولت چهارم نيز رفتار خواهد شد
 

تسليم هريک از اسناد تصويب ، مراتب به فوريت به توسط دولت به محض 
  . ايران به تمام امضاء کنندگان اين عهدنامه اشعار خواهدشد

 
  تيرماه  ١٧)تهران(کاخ سعد آباد 

١٣١۶  
  

  تصويب  پيمان سعدآباد و عهد نامه ها در مجلس فرمايشی رضاخانی
  

اسفند  ٢۵ه روز چهارشنبه در  مذاکرات مجلس شورای ملی دوره   يازدهم تقنين
که پيمان سعدآباد ،  عهدنامه سرحدی ايران و عراق ،    ٣١نشست  ١٣١۶

مودت ايران و عراق و عهد نامه تسويه مسالمت آميزاختالفات بين  عهدنامه
ايران و عراق به تصويب رسيد  که  رياست  مجلس به عهدۀ آقای حسن  

ا اعتراضی با پيمان سعد آباد و عهد اسفندياری  بود هيچ نماينده ای  مخالفت ي
می دانست  »  طويله«نامه نکرد و  فضای  مجلس فرمايشی که رضا خان آنرا 

 :بيانگر  استبداد رضاخانی  بود که  در اينجا می خوانيد
 در صورت مجلس نظری نيست؟ –رئيس 

 )خير –گفته شد (
 .صورت مجلس تصويب شد

 تصويب پيمان سعدآباد -
 )ان سعدآبادتصويب پيم -٢(
 

شور دوم گزارش کميسيون امورخارجه راجع به پيمان سعدآباد مطرح  –رئيس 
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 :شود گزارش کميسيون قرائت می. است
دولت راجع به پيمان سعد آباد را با  ٢٩٨۴٧کميسيون امور خارجه اليحه شماره 

حضور آقای کفيل وزارت امور خارجه برای شور دوم مطرح نمود و چون 
وقع شور اول نرسيده بود کميسيون گزارش اوليه خود را که اعتراضی در م

مبنی بر موافقت با ماده واحده پيشنهادی دولت بود تاييد نموده و گزارش آن 
 .شود برای تصويب تقديم می

 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 
شاهی مجلس شورای ملی عهدنامه عدم تعرض بين دولت شاهن –ماده واحده 

ايران و دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکيه و دولت پادشاهی 
 ٨مطابق  ١٣١۶تيرماه  ١٧عراق را که مشتمل بر ده ماده است و در تاريخ 

 .نمايد در قصر سعدآباد به امضاء رسيده است تصويب می ١٩٣٧ژويه 
ه و ده در مواد يک و دو و سه و چهار و پنج و شش هفت و هشت و ن –رئيس 

اعتراضی نرسيده است در کليات ثانی نيز اعتراضی نرسيده موافقين با ماده 
 )عموم نمايندگان قيام نمودند. (واحده پيشنهادی دولت قيام فرمايند

 .تصويب شد –رئيس 
 تصويب عهدنامه سرحدی ايران و عراق -
  
 )تصويب عهدنامه سرحدی ايران و عراق - ٣( 

ون امور خارجه راجع به عهدنامه سرحدی بين شور دوم گزارش کميسي –رئيس 
 .دولتين ايران و عراق مطرح است

 :رسد گزارش کميسيون باطالع آقايان می
دولت راجع به عهدنامه سرحدی ) ٢٩٨۴٣(کميسيون امور خارجه اليحه شماره 

بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق را برای شور دوم با حضور 
امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول آقای کفيل وزارت 

اعتراضی نرسيده بود کميسيون موافقت خود را با عين ماده واحده پيشنهادی 
 .شود دولت تاييد نموده اينک گزارش آن را برای تصويب مجلس تقديم می
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 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 
 
مجلس شورای ملی عهدنامه سرحدی بين دولت شاهنشاهی ايران و  –ده واحده ما

دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر شش ماده و يک پرتکل است و در تاريخ 
در طهران بامضاء رسيده  ١٩٣٧مطابق چهارم ژويه  ١٣١۶سيزدهم تير ماه

 .نمايد است تصويب می
 

ج و شش و همچنين در پرتکل در مواد يک و دو و سه و چهار و پن –رئيس 
ضميمه اعتراضی نرسيده است در کليات ثانی نيز اعتراضی نرسيده است 

 )اغلب برخاستند. (موافقين با ماده واحده پيشنهادی دولت قيام فرمايند
 .تصويب شد –رئيس 

 تصويب عهدنامه مودت ايران و عراق-
 )تصويب عهدنامه مودت ايران و عراق-۴(

ارش کميسيون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت ايران شور دوم گز –رئيس 
 :شود قرائت می. و عراق مطرح است

دولت راجع به عهدنامه مودت ) ٢٩٨۴٣(کميسيون امور خارجه اليحه شماره 
بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق را برای شور دوم با حضور 

ن در موقع شور اول آقای کفيل وزارت امور خارجه مطرح نموده و چو
اعتراضی نرسيده بود کميسيون موافقت خود را با عين ماده واحده پيشنهادی 

 .شود دولت تاييد نموده اينک گزارش آن را برای تصويب مجلس تقديم می
 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 

هی ايران و مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بين دولت شاهنشا –ماده واحده 
 ١٣١۶تير ماه ٢٧دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر چهار ماده و در تاريخ 

 .نمايد در طهران بامضاء رسيده است تصويب می ١٩٣٧ژويه  ١٨مطابق 
  در مواد يک و دو و سه و چهار اعتراضی نرسيده است در کليات ثانی  –رئيس 
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 .پيشنهادی دولت قيام فرمايندنيز اعتراضی نرسيده است موافقين با ماده واحده 
 )اکثر برخاستند(

 .تصويب شد
 تصويب عهد نامه تسويه مسالمت آميزاختالفات بين ايران و عراق -
 )تصويب عهد نامه تسويه مسالمت آميزاختالفات بين ايران و عراق -۵(

گزارش کميسيون امور خارجه برای شور دوم راجع به عهد نامه تسويه  -رئيس 
گزارش کميسيون قرائت . اختالفات بين ايران و عراق مطرح استمسالمت آميز

 .شود می
کميسيون امور خارجه اليحه عهدنامه تسويه مسالمت آميز اختالفات بين دولت 
شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق را برای شور دوم با حضور آقای کفيل 

اضی نرسيده وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتر
بود کميسيون موافقت خود را با عين ماده واحده پيشنهادی دولت تاييد نموده 

 .شود اينک گزارش آن را برای تصويب مجلس تقديم می
 

 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 
 

مجلس شورای ملی عهدنامه تسويه مسالمت آميز اختالفات بين  –ماده واحده 
 شاهی ايران و دولت پادشاهی عراقدولت شاهن

 ٢۴مطابق  ١٣١۶ماده و در تاريخ دوم مرداد ماه ٢۴عراق را که مشتمل بر 
 .نمايد در طهران بامضاء رسيده است تصويب می ١٩٣٧ژويه 

در مواد يک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده  - رئيس 
و بيست و بيست و يک وبيست و دو  ويازده و دوازده وسيزده و چهارده و نوزده

و بيست و سه و بيست و چهارو همچنين در کليات ثانی اعتراضی نرسيده است 
 .آقايان موافقين با ماده واحده پيشنهادی دولت قيام فرمايند

 )اکثر برخاستند(
 .تصويب شد –رئيس 
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تصويب عهدنامه سرحدی منعقده بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت  قانون 

  دشاهی عراقپا
 

 ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵مصوب  
مجلس شورای ملی عهدنامه سرحدی بين دولت شاهنشاهی ايران و  - ماده واحده  

است و در تاريخ  دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر شش ماده و يک پروتکل
در تهران به امضاء رسيده  ١٩٣٧مطابق چهارم ژوئيه  ١٣١۶سيزدهم تير ماه 

 .يدنما است تصويب می
اين قانون که مشتمل بر يک ماده و پيوست به متن عهدنامه سرحدی و پروتکل  

آن است در جلسه بيست و پنجم اسفند ماه يک هزار و سيصد و شانزده به 
 .مجلس شورای ملی رسيد تصويب

]z[  عهدنامه سرحدی بين کشور شاهنشاهی ايران و کشور پادشاهی
و اعليحضرت پادشاه  ن از يک طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهی ايرا عراق 

نظر به ميلی که در تحکيم عالئق مودت برادرانه و حسن  عراق از طرف ديگر 
موافقت بين دو کشور دارند و برای اينکه به طور قطع خاتمه به مسئله سرحدی 

بدهند تصميم به انعقاد اين عهدنامه نموده و برای اين منظور  بين مملکتين
 :به قرار ذيل معين نمودند اختيارداران خود را

هللا سميعی وزير امور  جناب آقای عنايت: اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران 
 .ايران خارجه

االصيل وزير امور خارجه  جناب آقای دکتر ناجی:پادشاه عراق اعليحضرت 
 .عراق

های خود که در کمال صحت و اعتبار بود  مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه 
 :راتب ذيل موافقت نمودنددر  م

طرفين معظمتين متعاهدتين موافقت دارند که اسناد ذيل را به استثنای  - ١ماده  
باشد و  می بينی گرديده دارای اعتبار اين عهدنامه پيش) ٢(اصالحی که در ماده 
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 .باشند طرفين موظف به مراعات آنها می
در  ١٩١٣نوامبر  ۴در  پروتکل راجع به تحديد حدود ترکيه و ايران که -الف  

 .اسالمبول به امضاء رسيده است
 .١٩١۴های جلسات کميسيون تحديد حدود سرحدی  مجلس صورت - ب 

بينی گرديده خط  نظر به مقررات اين ماده و به استثنای آنچه که در ماده ذيل پيش 
و  سرحدی بين دو کشور به قراری است که از طرف کميسيون مزبور تعيين

 . تترسيم شده اس
 ٢ماده  
دقيقه و  ١٧درجه و  ٣٠      ً    تقريبا  در  (خط سرحدی به جلوترين نقطه جزيره شطيط  

) شرقی ثانيه طول ٢٨دقيقه  ١٩درجه و  ۴٨ثانيه از عرض شمالی و در  ٢۵
شود و تا  العرب ملحق می رسيده به طور عمود از حد آبهای جزری بتالوک شط

ً    تقريبا  در  (بادان نقطه واقعه در مقابل اسکله فعلی نمره يک آ  ٢٠درجه و  ٣٠      
٨دقيقه  ) ثانيه طول شرقی ١٣دقيقه  ١۶درجه و  ۴٨ثانيه عرض شمالی و در  ۴

سطح آبهای جزری                   ً            از اين نقطه مجددا  خط سرحدی به. نمايد آن را تعقيب می
توصيف  ١٩١۴متصل شده و خط سرحدی را به طوری که در صورت مجالس 

 .نمايند گرديده است پيروی می
 ٣ماده  
به محض امضاء اين عهدنامه طرفين متعاهدين معظمين کميسيونی برای نصب  

اول اين  ماده) ب(عالئم سرحدی که محل آنها از طرف کميسيون مذکوره در بند 
دهند و عالئم جديدی را که الزم بدانند نصب  عهدنامه تعيين گرديده تشکيل می

 .خواهند کرد
ای آن به وسيله موافقت مخصوصی بين ترکيب کميسيون و پروگرام کاره 

  .طرفين متعاهدين تعيين خواهد گرديد
 ۴ماده  
رسد تا دريا مقررات ذيل  العرب می ای که حدود ارضی دولتين به شط از نقطه 

 :العرب اجراء خواهد گرديد نسبت به شط
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 .دهای تجارتی کليه کشورها باز خواهد بو العرب به طور متساوی برای کشتی شط - الف  
                        ً                        الزحمه را داشته و منحصرا  به طور عادالنه به مصارف  کليه عوارض مأخوذه جنبه حق 

شط از طرف دريا  نگاهداری و قابل کشتيرانی بودن يا بهبودی راه کشتيرانی و مدخل
. تخصيص داده خواهد شد و يا به مصارفی که مفيد برای کشتيرانی است خواهد رسيد

               ً            خوری و يا توأما  هر دو حساب  ها و يا آب کشتی سمیعوارض مذکوره بر اساس ظرفيت ر
 .خواهد شد

های ديگر طرفين که برای تجارت  العرب برای عبور ناوهای جنگی و کشتی شط - ب 
 .اختصاص ندارد باز خواهد بود

العرب خط سرحدی گاهی حد آبهای جزری و گاهی تاکوک و  اين موضوع که در شط - ت 
طرفين متعاهدين در تمام مجرای  مايد به هيچ وجه به حق استفادهن المياه را تعقيب می يا وسط

 .آورد شط صدمه وارد نمی
 )۵ماده  (
 اين عهدنامه تصريح گرديده منافع ۴نظر به اينکه طرفين متعاهدين به طوری که در ماده  

راجع به نگاهداری و بهبودی  شوند قراردادی العرب دارندمتعهد می مشترکه درکشتيرانی شط
ه کشتيرانی و حفاری و راهنمايی و عوارضی که بايد اخذ بشود و تدابير صحی و اقداماتی را

قاچاق بشود و همچنين کليه مسائل راجعه به بحرپيمايی در  که بايد برای جلوگيری از
 .اين عهدنامه تصريح گرديده است ۴العرب منعقد سازند به طوری که در ماده  شط

 )۶ماده  (
صويب رسيده و اسناد تصويب در بغداد در اسرع اوقات ممکنه مبادله خواهد اين عهدنامه به ت 

 .اجرا گذارده خواهد شد شد عهدنامه مزبور از روز مبادله اسناد تصويب به موقع
ً                                                            بنائا  عليهذا نمايندگان طرفين متعاهدين اين عهدنامه را امضاء نمودند  در تهران به زبان  ..      

فت و در صورت بروز اختالفات متن  فرانسه معتبر عربی فارسی و فرانسه تحرير يا
  .باشد می

 .١٣١۶به تاريخ سيزدهم تير ماه  
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 پروتکل
در حين امضاء عهدنامه راجع به تحديد حدود بين ايران و عراق طرفين  

 :متعاهدين معظمين نسبت به مراتب ذيل توافق حاصل نمودند
الذکر تقريبی  عهدنامه فوقخطوط طول و عرض جغرافيايی که در ماده دوم  - ١

العده طرفين  متساوی معين شده است به وسيله کميسيون فنی که مرکب از اعضاء
 .گردد متعاهدين خواهد بود به نحو قطعی معلوم می

حدود ماده مزبوره فوق به درعرض جغرافيايی که بدين طريق وخطوط طول و 
پس مزبور جلسه صورتجلسه قيد و يک صورتقطعی معين گرديده درطور

الذکر جزء اليتجزای عهدنامه تحديد حدود خواهد  امضاء اعضاء کميسيون فوقاز
 .بود
کنند که در ظرف يک سال از تاريخ  طرفين متعاهدين معظمين تعهد می -  ٢

منعقد  بينی شده است اجرای عهدنامه قراردادی را که به موجب ماده پنج آن پيش
عی طرفين قرارداد مذکور در ظرف مدت يک سازند هر گاه با وجود بذل مسا
تمديد نمايند  توانند اين مدت را با موافقت يکديگر سال به امضاء نرسيد طرفين می

در ظرف مدت يک سال مذکور در قسمت اول اين ماده و همچنين در ظرف 
 )اگر تمديد به عمل بيايد (آيد  مدتی که تمديد به عمل می

م مسائل مربوط به قرارداد مزبور را بر اساسی دولت پادشاهی عراق اجرای تما 
هر شش        ً                                                      که فعال  معمول است به عهده خواهد گرفت و دولت شاهنشاهی ايران را

ماه يک مرتبه در جريان کارهايی که انجام يافته و وجوهی که گرفته شده و 
خواهد  مخارجی که به عمل آمده و هر نوع اقدام ديگری که مجرا شده باشد

 .گذاشت
هر گاه يکی از طرفين متعاهدين معظمين به يک ناو جنگی يا ناوهای ديگر  -  ٣

دهد تا به  دولتی که اختصاص به تجارت نيافته و متعلق به دولت ثالثی باشد اجازه
اجازه مزبور به منزله آن خواهد بود . العرب وارد گردد بنادر خود واقعه در شط

برای عبور از  های مذکور بتوانندکه از ناحيه طرف ديگر صادر شده باشد تا ناو
آبهای متعلق به طرف اخيرالذکر استفاده نمايند با اين حال طرفی که چنين اجازه 
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 .             ً                      کند بايد فورا  طرف ديگر را مطلع سازد صادر می
العرب هيچ يک از  بديهی است که به شرط رعايت حقوق ايران در شط -  ۴

 مقررات اين
ژوئن  ٣٠عهدنامه  ۴ت عراق به موجب ماده عهدنامه به حقوق و وظايفی که دول

 و ١٩٣٠
العرب در مقابل  فقره هفتم پروتکل منضمه آن مورخ به همان تاريخ نسبت به شط

 دولت
 .آورد انگليس دارد خللی وارد نخواهد

پروتکل حاضر در همان موقعی که عهدنامه راجع به تحديد حدود به  - ۵
ميمه جزء اليتجزای رسد تصويب خواهد شد و مانند ض تصويب می

 -مزبور خواهد بود و با خود عهدنامه به موقع اجرا در خواهد آمد  عهدنامه
پروتکل حاضر به فارسی و عربی و فرانسه تحرير يافته و در موقع بروز 

 .فرانسه معتبر خواهد بود اختالف متن
 .تحرير يافت ١٣١۶در تهران در دو نسخه به تاريخ سيزدهم تير ماه  
سرحدی بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق به شرح  عهدنامه 

 .تصويب شده است ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵باال در 
  حسن اسفندياری -رييس مجلس شورای ملی  
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 تصويب عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق  
  
 ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵مصوب  
ی ملی عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت مجلس شورا - ماده واحده  

 ١٣١۶تير ماه  ٢٧پادشاهی عراق را که مشتمل بر چهار ماده است و در تاريخ
 .نمايد در تهران به امضاء رسيده تصويب می ١٩٣٧ژوييه  ١٨مطابق 

اين قانون که مشتمل بر يک ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيست و پنجم  
  .ملی رسيد ند ماه يک هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شورایاسف

 حسن اسفندياری - رييس مجلس شورای ملی  
   

و اعليحضرت پادشاه عراق از طرف  اعليحضرت همايون شاهنشاهی از يک طرف 
که هر دو با نهايت صداقت مايلند مناسبات دوستی صميمانه که همواره بين  ديگر 

و يقين  تر گردد ان و کشور پادشاهی عراق موجود بوده محکمکشور شاهنشاهی اير
کامل دارند که تشييد روابط برادرانه بر اساس معامله متقابله و مساوات کامل موجب 

انعقاد عهدنامه مودت  سعادت و رفاه دو ملت ايران و عراق خواهد شد موافقت در
 :ذيل معين کردند نموده و برای اين مقصود نمايندگان مختار خود را به قرار

 اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران 
 .هللا سميعی وزير امور خارجه ايران جناب آقای عنايت 
 اعليحضرت پادشاه عراق 
 .االصيل وزير امور خارجه عراق جناب آقای دکتر ناجی 
های خود که واجد شرايط صحت و  نمايندگان مختار مذکور پس از مبادله اختيارنامه 

 :در موارد ذيل موافقت کردند اعتبار بود
بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق و همچنين بين اتباع دو  - ماده اول  

 .ناپذير برقرار خواهد بود کشور صلح دائمی و دوستی خلل
نمايندگان سياسی و کنسولی هر يک از دو دولت معظم متعاهد در خاک  - ماده دوم  
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مصونيتها و  ل معامله متقابله از حقوق و مزايا وطرف ديگر به شرط رعايت کام
الوداد داده شده و به موجب  هايی که به نمايندگان سياسی و کنسولی دولت کامله معافيت

 .مند خواهند شد گرديده است بهره المللی مقرر اصول و معمول حقوق عمومی بين
عهدنامه حاضر  دو کشور معظم متعاهد موافقت دارند که پس از تصويب - ماده سوم  

 :ها و قراردادهای ذيل را منعقد سازند و دراسرع اوقات عهدنامه
قرارداد حسن همجواری و راجع به امنيت منطقه سرحدی و تسويه اختالفاتی که  -  ١

 .افتد درمنطقه مذکور اتفاق می
 .عهدنامه استرداد مجرمين -  ٢
 .عهدنامه اقامت و تابعيت -  ٣
 .عهدنامه تجارتی -  ۴
 .رارداد تعاون قضايیق -  ۵
 .قرارداد کنسولی -  ۶
 .قرارداد راجع به پست و تلگراف -  ٧

اين عهدنامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب در بغداد مبادله  - ماده چهارم  
 .خواهد شد

 .عهدنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب به موقع اجرا در خواهد آمد 
ر طرفين عهدنامه حاضر را امضاء نمودند در نظر به مراتب فوق نمايندگان مختا 

صورت  تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و عربی و فرانسه نوشته شده و در
  .بروز اختالف متن فرانسه معتبر خواهد بود

 
عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهی و دولت پادشاهی عراق به شرح باال در جلسه  

٢۵  
 

 .تصويب شده است ١٣١۶اسفند ماه 
 حسن اسفندياری - رييس مجلس شورای ملی  
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  تصويب عهدنامه تسويه مسالمت آميز اختالفات بين دولت شاهنشاهی ايران و   

 دولت پادشاهی عراق
   

آميز اختالفات بين دولت شاهنشاهی ايران و  قانون تصويب عهدنامه تسويه مسالمت
 دولت پادشاهی عراق

 ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵مصوب  
آميز اختالفات بين دولت  مجلس شورای ملی عهدنامه تسويه مسالمت -  ماده واحده 

ماده است و در تاريخ  ٢۴شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر 
در تهران به امضاء رسيده تصويب  ١٩٣٧ژوئيه  ٢۴مطابق  ١٣١۶دوم مرداد ماه 

 .نمايد می
مه پيوست است در جلسه بيست و پنجم اين قانون که مشتمل بر يک ماده و متن عهدنا 

 .ملی رسيد اسفند ماه يک هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شورای
 حسن اسفندياری - رييس مجلس شورای ملی  

  
  آميز اختالفات عهدنامه برای تصفيه مسالمت

 
 مقدمه 
نظر به احساسات  و اعليحضرت ملک عراق  اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران  

آميز و در  و نظر به اينکه مايلند به وسائل مسالمت آميز موجوده بين مملکتين  مودت
. حدود ميثاق جامعه ملل تصفيه هر گونه اختالفاتی که بين آنها بروز نمايد تأمين نمايند

عهدنامه بين خود گرفته و برای نيل به اين منظور وزراء مختار خود  تصميم به انعقاد
 .ودندرا به طريق ذيل تعيين نم

 اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران 
 .هللا سميعی وزير امور خارجه ايران جناب آقای عنايت 
 اعليحضرت ملک عراق 
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 .االصيل وزير امور خارجه عراق جناب آقای دکتر ناجی 
های خود که با ترتيب الزم تنظيم گرديده بود در  مشاراليهما پس از ارائه اعتبارنامه 

  .صل نمودندمراتب ذيل موافقت حا
 
 ماده اول 
شوند که هر گونه اختالفاتی که بين آنها بروز  طرفين معظمتين متعاهدين متقبل می 

ترتيب تصفيه  نمايد و تصفيه آن به وسائل معموله مذاکرات سياسی ممکن نشود به
  .آميز مقرره در اين عهدنامه حل نمايند مسالمت

 
 ٢ماده  

د مقرره در بند سوم اين ماده دائر به حقی که هر کليه اختالفات به استثنای موار -  ١
به ديوان  يک از طرفين برای خود قائل شده و مورد موافقت طرف ديگر نيست

 .المللی ارجاع خواهد شد داوری دائمی بين
بينی شده                                                           ً    مگر آنکه طرفين تصفيه آن را به توسط يک ديوان حکميتی که ذيال  پيش 

 .است ترجيح دهند
                                   ً         الذکر عبارتند از اختالفاتی که مخصوصا  در ماده  که اختالفات فوقبديهی است  -  ٢

 .المللی تصريح شده است نظامنامه ديوان داوری بين ٣۶
 :بند اول اين ماده شامل اختالفات ذيل نخواهد شد -  ٣

اختالفاتی که قبل از اجرای اين عهدنامه بروز نموده و يا اختالفاتی که راجع  - الف  
 .مسائل موجوده قبل از اجرای اين عهدنامه است به وضعيات و

المللی تصفيه آن را در صالحيت  اختالفات راجع به مسائلی که حقوق بين - ب 
 .دهد للغير يکی از طرفين معظمين متعاهدين قرار می مانع
   . اختالفات راجع به وضعيت ارضی يکی از طرفين متعاهدين - ج 
  

 ٣ماده 
حاصل شود که يکی از اختالفات مذکوره در بند  در صورتی که بين طرفين موافقت 
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مخصوصی تنظيم و  نامه اول ماده قبل را به يک ديوان حکميت ارجاع نمايند موافقت
در آن موضوع اختالف و حکمهايی که انتخاب شده و طريقه اجرای حکميت را اجرا 

 .خواهند نمود
شده باشد مقررات نامه مخصوصی مراتب به طور کافی تصريح ن هر گاه در موافقت 

المللی  اختالفات بين آميز برای تصفيه مسالمت ١٩٠٧اکتبر  ١٨معاهده اليحه مورخه 
نامه مزبور در خصوص قواعد  در موارد الزم اعمال خواهد شد و هر گاه موافقت

نمايند ساکت باشد محکمه قواعد  ها بايد مراعات راجعه به اصل اختالف که حکم
المللی را به موقع اجرا  اساسنامه ديوان داوری بين ٣٨اساسی مصرحه در ماده 

  .خواهد گذاشت
 
 ۴ماده  
نامه مخصوص مقرره در ماده سابق  هر گاه طرفين متعاهدين راجع به موافقت 

يک از طرفين  ها را تعيين نمايند هر موافقت حاصل ننمودند و يا اينکه نتوانستند حکم
اختالف را به موجب تقاضای مستقيم به ماهه  توانند بعد از يک اخطار قبلی سه می

  .المللی ارجاع سازند ديوان دائمی داوری بين
 
 ۵ماده  

توانند قبل از هر اقدامی  بند اول طرفين می ٢در مورد اختالف مذکور در ماده  -  ١
اقدام برای  المللی يا قبل از مبادرت به هر گونه در پيشگاه ديوان دائمی داوری بين

البين مقرره در  يت برای تصفيه موضوع به ترتيب اصالح ذاتارجاع امر به حکم
 .اين عهدنامه متوسل شوند

البين و عدم موفقيت به آن هيچ يک از طرفين  در صورت مبادرت به اصالح ذات -  ٢
البين  اصالح ذات توانند قبل از انقضاء يک ماه از تاريخ اختتام عمليات کميسيون نمی

المللی برده و يا تقاضای تشکيل ديوان  اوری بينموضوع را به پيشگاه ديوان د
 .را بنمايند ٣حکميت مقرره در ماده 

 ۶ماده  
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هر گونه اختالفی که تصفيه آن به موجب مقررات اين عهدنامه به وسيله تصميم  
  .گرديد البين حل خواهد قضايی يا حکميت مقدور نباشد به طريقه اصالح ذات

 
 ٧ماده  
البين که به توسط طرفين  اده قبل به يک کميسيون اصالح ذاتاختالفات مذکوره در م 

  .مراجعه خواهد گرديد شود بينی شده است تشکيل می                         ً    متعاهدين به طريقی که ذيال  پيش
 
 ٨ماده  
البين سه ماه بعد از  در صورت بروز اختالفات بين طرفين يک کميسيون اصالح ذات 

 تاريخ
جهت رسيدگی به  اد آن به طرف ديگر بهابالغ تقاضای يکی از طرفين برای انعق

 اختالف
البين به جز در مواردی که طرفين  مزبور منعقد خواهد گرديد کميسيون اصالح ذات

 :طريق ذيل منعقد خواهد شد ذيعالقه تصميم ديگری اتخاذ نمايند به
کميسيون مرکب از پنج عضو خواهد بود هر يک از طرفين يک کميسر که  -  ١

ديگر با موافقت  نمايند و سه کميسر اع خود آن دولت باشد تعيين میممکن است از اتب
 .طرفين از اتباع دول ثالث انتخاب خواهد شد

 .کميسرها رييس کميسيون را انتخاب خواهند نمود 
هر گاه محل يکی از کميسرها در اثر فوت يا استعفا يا علت ديگری خالی شود  -  ٢

بينی شده است  ی انتصاب کميسرها پيشدر اسرع اوقات ممکنه به طريقی که برا
  .کميسر ديگر انتخاب خواهد شد

 
 ٩ماده  
هر گاه انتصاب کميسرهايی که بايد از اتباع دول ثالث انتخاب شوند در مدت مقرره  

يکی از طرفين  به عمل نيايد رييس متصدی شورای جامعه ملل به تقاضای ٨در ماده 
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  .مودمبادرت به انتخاب کميسر مزبور خواهد ن
 
 ١٠ماده  
البين در اثر تقاضايی که يکی از طرفين با موافقت طرف ديگر  کميسيون اصالح ذات 

از طرفين  از رييس آن نموده و يا در صورت عدم توافق تقاضای مزبور را يکی
 .شود دار می      ً                                       مستقال  از او نموده باشد رسيدگی به امر را عهده

دهد  صار موضوع اختالف را شرح میتقاضای مزبور پس از آنکه به طور اخت -  ٢
دوستانه  کميسيون را دعوت خواهد نمود که به هر گونه اقدامی که برای تصفيه

 .داند مبادرت نمايد موضوع صالح می
در صورتی که تقاضا از جانب يکی از طرفين صادر شده باشد بايد به فوريت  -  ٣

  .تقاضای مزبور را به طرف ديگر نيز اشعار دارد
 
 ١١ماده  

البين به جز در مواردی که طرفين طور ديگر موافقت  کميسيون اصالح ذات -  ١
 .حاصل کنند در محلی که رييس آن معين نمايد منعقد خواهد شد

تواند در هر موقع از رييس داراالنشاء جامعه ملل خواهش نمايد که  کميسيون می -  ٢
  .در اجرای مأموريت آن به وی مساعدت نمايد

 
 ١٢ماده  
البين منتشر نخواهد شد مگر به موجب تصميم  مليات کميسيون اصالح ذاتع 

  .کميسيون و با رضايت طرفين متعاهدين
 
 ١٣ماده  

البين طرز  در صورتی که طريقه ديگر مقرر نشده باشد کميسيون اصالح ذات -  ١
طوری باشد                          ً                                      اجرای عمليات خود را رأسا  مرتب خواهد نمود طرز عمليات مزبور بايد

 .اظهارات هر يک از طرفين اصغا شودکه 
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البين به توسط مأمورينی که  نمايندگی طرفين متعاهدين در کميسيون اصالح ذات -  ٢
بر اين طرفين  واسط بين آنها و کميسيون خواهند بود به عمل خواهد آمد عالوه

توانند به کمک و مساعدت مستشاران و متخصصين که برای اين کار تعيين  می
شهادت آن به نظر آنها مفيد  متوسل شده و اصغای اظهارات هر کسی را کهاند  نموده

 .آيد تقاضا نمايد می
تواند توضيحات شفاهی از مأمورين و مستشاران و متخصصين  کميسيون می -  ٣

مفيد بداند  طرفين و از کليه اشخاصی که با رضايت دول متبوعه آنها احضار آنها را
  .تقاضا نمايد

 ١۴ماده  
البين جز در مواردی که طرفين متعاهدين به طريق  ات کميسيون اصالح ذاتتصميم 

تواند راجع به  نمی ديگر موافقت نمايند که به اکثريت آراء اتخاذ خواهد شد و کميسيون
 .اصل اختالف اظهار نظر نمايد مگر آنکه کليه اعضاء آن حاضر باشند

 ١۵ماده  
البين را تسهيل نموده و  اصالح ذاتشوند که عمليات کميسيون  طرفين متعهد می 

ً                                                 مخصوصا  هر قدر بيشتر ممکن است اسناد و اطالعات مفيده را در دسترس آن        
بگذارند و برای آنکه کميسيون بتواند در خاک طرفين و بر طبق قوانين آنها به 

نمايد هر گونه وسائلی که  احضار و اصغا شهود يا متخصصين و يا معاينه محلی اقدام
  .ين ممکن شود جهت کميسيون فراهم نمايدبرای طرف

 
 ١۶ماده  
در مدت عمليات کميسيون هر يک از اعضای آن که از اتباع دول ثالث بوده باشند  

دريافت خواهند نمود  العاده که مبلغ آن با موافقت طرفين متعاهدين معين خواهد شد فوق
 .نمايد و هر يک از طرفين نصف مبلغ مزبور را تأديه می

خت کليه مخارجی که برای اجرای عمليات کميسيون مصرف خواهد شد به همين پردا 
  .طريق بين طرفين متعاهدين تقسيم خواهد گرديد
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 ١٧ماده  
آوری  فيه و جمع البين روشن ساختن مسائل متنازع وظيفه کميسيون اصالح ذات -  ١

و مجاهدت  ديگر کليه اطالعات مفيده برای اين کار به وسيله تحقيقات و يا وسائل
 .برای اصالحات طرفين خواهد بود

تواند به طرفين متعاهدين مواد تصفيه که به نظر  پس از رسيدگی به امر کميسيون می 
 .نمايد االجلی برای اظهار نظر طرفين معين آيد ابالغ و ضرب آن مناسب می

مجلسی به مقتضای مورد تهيه خواهد  در خاتمه عمليات خود کميسيون صورت -  ٢
شرايط تصفيه امر  مجلس مزبور موافقت طرفين و در صورت لزوم ود در صورتنم

 .و يا عدم موافقت آنها قيد خواهد شد
به جز در مواردی که طرفين به طريق ديگری موافقت نمايند عمليات کميسيون  -  ٣

است خاتمه پيدا  بايستی شش ماه بعد از روزی که تصفيه اختالف به آن مراجعه شده
  .نمايد

 
  ١٨ماده  

 
البين تا مدت يک ماه طرفين به  هر گاه بعد از اختتام عمليات کميسيون اصالح ذات 

اختالف مزبور مشمول  آميز موافقت حاصل نکنند وسيله ديگری جهت تصفيه مسالمت
 .اساسنامه جامعه ملل خواهد گرديد ١۵مقررات ماده 

  .خواهد شداين ماده شامل موارد مذکوره در ماده پنج اين عهدنامه ن 
 
 ١٩ماده  
شوند که از هر گونه اقدامی که ممکن است بالنتيجه اسباب مزاحمت  طرفين متعهد می 

البين يا  اصالح ذات اجرای تصميم قضايی و حکميت و ترتيب پيشنهادی کميسيون
شورای جامعه ملل را فراهم سازد خودداری نمايند و به طور کلی مبادرت به هر 

  .آن را توسعه دهد ننمايند تر ساخته و يا موجوده را سختاقدامی که اختالفات 
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 ٢٠ماده  
مقررات اين عهدنامه بين طرفين متعاهدين در صورتی هم که دولت ثالثی در  -  ١

 .اختالف موجوده بين طرفين ذينفع باشد مجری و مرعی خواهد بود
نمايند که در  الذکر را دعوت توانند با موافقت يکديگر دولت ثالث فوق طرفين می -  ٢

  .البين با حکميت دخالت نمايد اصالح ذات
 
 ٢١ماده  
اختالفات راجع به تفسير يا اعمال اين عهدنامه همچنين اختالفات راجع به تعريف  

المللی ارجاع خواهد  بين اختالف و يا مفهوم و توسعه مستثنيات به ديوان دائمی داوری
  .شد
 
 ٢٢ماده  
توان طوری توجيه نمود که لطمه به حقوق  امه را نمیهيچ يک از مقررات اين عهدن 

جامعه و يا اين  طرفين متعاهدين در استمداد از شورای جامعه ملل در حدود ميثاق
  .عهدنامه وارد سازد

 
 ٢٣ماده  

اين عهدنامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد مصدق آن هر چه زودتر در بغداد  -  ١
  .مبادله خواهد شد

 
 .ه به فوريت بعد از مبادله اسناد مصدق مجری خواهد گرديداين عهدنام -  ٢
  اين عهدنامه در جامعه ملل به توسط رييس داراالنشاء ثبت و از مشاراليه  -  ٣
  

و ممالک  تقاضا خواهد شد که اين موضوع را به اطالع کليه ممالک عضو جامعه ملل
  .ديگر برساند
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  ٢۴ماده  
 
 .شود از تاريخ اجرای آن منعقد می اين عهدنامه برای مدت پنج سال -  ١
هر گاه الاقل شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ آن اعالم نگرديد برای  -  ٢

 .مدت پنج سال ديگر نيز به قوت خود باقی خواهد ماند و قس عليهذا
در صورتی هم که يکی از طرفين متعاهدين به اعالم فسخ اين عهدنامه مبادرت  -  ٣

عهدنامه شروع  اسمی که برای تسويه اختالف در موقع انقضاء ايننمايد هر گونه مر
 .شده باشد تا اختتام طبيعی خود ادامه خواهد نمود

 .در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شد 
 ١٩٣٧ژوئيه  ٢٢به تاريخ  
  مجلس امضاء صورت 

 
نشاهی ايران آميز اختالفات بين کشور شاه در موقع انعقاد عهدنامه تصفيه مسالمت 

همان متن عهدنامه  وکشور پادشاهی عراق نمايندگان مختار طرفين موافقت نمودند که
  .پاراف شده است امضاء نمايند ١٩٣٧ژوئيه  ٢٢مذکور را که در تاريخ 

 
 ١٩٣٧ژوئيه  ٢۴تهران  
 .سميعی وزير امور خارجه ايران - امضاء  
 .وزير امور خارجه عراق - امضاء  
   

  
آميز اختالفات بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی  مسالمت عهدنامه تسويه

  عراق
  .است تصويب شده ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵به شرح باال در جلسه 

 
 حسن اسفندياری - رييس مجلس شورای ملی  
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  »آباد سعد پيمان « عنوان زير در خطرات و خاطرات در هدايت

  
يمان سعد آباد چنين نوشته  پ« هدايت در خاطرات و خطرات در زير عنوان  

اجتماع سياسيون در محلی سابقه بسيار دارد ميبايست ما اين مرحله را « : است
ای  هم گذرانده باشيم وزرای خارجه تركيه افغانستان و ايران در سعدآباد جلسه

تشكيل دادند و پيمانی در اتحاد سه دولت منعقد شد، وحدت نظر در سياست 
گشايد و غالبا  ، البته اينگونه معاهدات چشم رقيب را میعمومی و حمايت متقابله

پايد، ظن غالب اين است كه اين اجتماع از صحبت پهلوی و غازی  دير نمی
ريشه بسته باشد، نميدانم منافع خياليش بيشتر است يا مضرات فعلی يا آنكه 

شاه در نطق خود در مجلس يازدهم . نحويون چنين كردند ما هم چنين ميكنيم
سابقه بود و در اين هنگام كه امور عالم مشوش  ت پيمان سعدآباد در مشرق بیگف

است مدد بزرگ به بقای صلح خواهد بود موقع امتحان هم بزودی بدست آمد 
اينگونه پيمان در مشرق تظاهر مشت است در مقابل سندان، پيمانهای خيلی 

و » ساب نايد مائيمآن ذره كه در ح«تر نتيجه نداد در ميدان سياست امروزه  قوی
 :بهتر كه بقول سعدی رفتار كنيم

  كس نيايد بجنگ افتاده            ای است آزاده سعدی افتاده
  

در توكيو سفير انگليس به اتابك گفت روزی كه عهد صلح و جنگ بين انگليس و 
ژاپن امضا شد در لندن تظاهر كردند و در توكيو برو نياوردند و ما در اثر 

بر حكومت » ١«متانت حكومت دوهزار ساله . س رجزخوانی كرديماسا پيمان بی
  .هفتصد ساله چربيد تا چه رسد بحكومت ده ساله
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  زيان پيمان سعد آباد

  
پيمان سعدآباد هم ازلحاظ  مادی و هم از نظر  سياسی بزيان دولت ايران وبه نفع 

اعات آرات افغانستان وعراق بوده است زيرا قسمتی از ارتف. کشورهای ترکيه
که داری موقعيت سوق الجيشی مهمی بود  وهمانطورکه سرلشکر ارفع  که 
عضو کميسيون تعيين خط سرحدی بود دريادداشتهای خود نوشته رضا شاه  

اساس دوستی  ايران وترکيه  می : درمورد واگذاری اين ارتفاعات  گفته بود
هم نيست  به آنها باشد حال  اين تپه جزو خاک ايران يا خاک ترکيه باشند م

  .واگذار کنيد
در تعيين خط مرزی ايران وعراق هم رضا  شاه ازکيسۀ خليفه بخشيد ومنابع 
نفتی غرب ايران و نصف شط العرب را که طبق اصول و مقررات بين المللی 

  .که خط مرزی  وسط  المياه  است به عراق واگذار نمود
ای مسلح شدن کم بود علت واگذاری اين بودکه درآنموقع عوايد عراق بر

واحتياج  بمنابع  ارزی  بيشتر داشت،  نصفۀ شط العرب به عراق واگذارشد تا 
ساليانه از بابت عبور کشتی های نفتی کش ازآبادان ايران مبالغ هنگفتی 
بعنوان حق العبوريا تنقيۀ شط  بدولت عراق پرداخت شود و بدين وسيله بودجه 

  .وبخشش را انگليسها موجب گرديدند ارتش عراق  تأمين  گردد واين بذل
چگونگی واگذاری منابع نفتی غرب ايران به عراق در مجلس  دورۀ  پانزدهم 

بحث  می شد  در دو جلسه  که هيئت   ١٩٣٣که در اطراف مضار  قرارداد 
                                           ً                        دولت ساعد هم حضور داشتند بيان نمودم که عينا  از صورت مذاکرات  مجلس  

  : در زير نقل می گردد
  ١٣٢٨مورخ يکشنبه دوم مرداد ماه  ١٩۶از صورت  مذاکرات جلسه  نقل
نقشه تسلط بر نفت خاورميانه که تمديد امتياز دارسی فقط اجرای  -مکی « 

است همواره مورد نظر دولت انگلستان بوده و برای رسيدن  قسمتی از آن بوده
  اثر  است و در باين هدف از هيچگونه مجاهدت و کوشش مداوم خودداری نکرده
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همين مساعی بوده که شرکت نفت انگليس و ايران که بوسيله شرکتهای تابعه خود 
کنم و حاال در آتيه  نفت عراق و نفت خانقين و چون از نفت خانقين صحبت می

رسيم که نفت خانقين پس از بستن پيمان سعد آباد اراضی ايرانست که واگذار  می
) صحيح است در دوره پهلوی اين نعمت از ايران رفت–حائری زاده (شده بعراق 

رسيم که نفت خانقين که نفت خانقين چيست و چطور از ايران  باين موضوع هم می
که نفت خانقين را ) است هم بکلی ملغی شده ٢٠٧اين ماده  - دکتر بقائی(مجزا شده 

سال و  ٧۵ی مدت برا ١٩٢۵بدست آورده بود موفق شد که مدت اولی را در سال 
سال  ٢۵برای مدت  ١٩٢۶سال بود در سال  ۶۵دويمی را که مثل قرارداد دارسی 

تمديد نمايد و بنابراين تمديد مدت امتياز نفت ايران باقی مانده بوده تا شرکت نفت 
 ٢٠٠٠انگليس و ايران بتوانند استفاده کامل از اين منابع ذيقيمت را تا حوالی سال 

  ».....طور انحصار تأمين نمايدميالدی برای خود ب
  ١٣٢٨عصر دوشنبه  سوم مرداد ماه  ١٩٨نقل از صورت  مذاکرات جلسۀ 

شود که بوسيله يک کمپانی فرعی  طبق ماده نهم کمپانی متعهد می -  - مکی « 
 .استخراج نفت ايالت کرمانشاه را شروع و وسايل تصفيه آن را در محل فراهم آورد

است ولی چيزی که مسلم  هد برای شرکت نفت بر ما پوشيدهالبته حقيقی ايجاد اين تع
است اين است که ضمن اصالح خط سرحدی ما با دولت عراق اينجا يک نکته 

کنم بيشتر دقت فرمائيد ضمن اصالح خط سرحدی ما با  اساسی است خواهش می
های  دولت عراق تغييراتی در خط سرحدی ايجاد نمودند که يکی از مهمترين حوزه

است عمال در نتيجه تعيين خط سرحدی جديد جزو  که در خاک ايران بوده نفتی
کشور عراق شده و فقط قسمت کوچکی از آن منبع عظيم جزو خاک ايران باقی 

باشد در صورتيکه  مانده که فعال شرکت مشغول بهره برداری مختصری از آن می
شدت بهره  قسمت معظم آن که حصه عراق شده توسط شرکت نفت خانقين با کمال

 .گردد برداری می
،صص  ١٣۶٢، ۶تهران، نشر ناشر، ج  حسين مکی ؛ تاريخ بيست ساله ايران، 

٣۶۴ – ٣٣٨   
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    دوم و بيست فصل

  
   يشیافرم  نمايندگان با ملی شورای مجلس 

  
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری يازدهم در  روز 

  ٣١لسۀ ج ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵چهارشنبه 
 

 فهرست مطالب
 تصويب صورت مجلس - ١
 تصويب پيمان سعدآباد - ٢
 تصويب عهدنامه سرحدی ايران و عراق - ٣
 تصويب عهدنامه مودت ايران و عراق - ۴
 تصويب عهد نامه تسويه مسالمت آميزاختالفات بين ايران و عراق - ۵
 تصويب عهد نامه مودت و حکميت بين ايران ومجارستان - ۶
 مجلس شورای ملی ١٣١٧صويب بودجه سال شور و ت - ٧
 
  
 )مجلس دو ساعت پيش از ظهر برياست آقای اسفندياری تشکيل گرديد(

 قرائت نمودند) منشی(اسفند ماه را آقای مؤيد احمدی  ١٩صورت مجلس پنجشنبه 
 محتويات

 تصويب صورت مجلس -  ١    
 تصويب پيمان سعدآباد -  ٢    
 ايران و عراقتصويب عهدنامه سرحدی  -  ٣    
 تصويب عهدنامه مودت ايران و عراق-  ۴    
 تصويب عهد نامه تسويه مسالمت آميزاختالفات بين ايران و عراق -  ۵    
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 تصويب عهد نامه مودت و حکميت بين ايران ومجارستان -  ۶    
 مجلس شورای ملی ١٣١٧شور و تصويب بودجه سال  -  ٧    
 تصويب سه فقره مرخصی – ٨    
 ختم جلسه –موقع و دستور جلسه بعد  -  ٩    
 
 تصويب صورت مجلس - 
 )تصويب صورت مجلس - ١(

 در صورت مجلس نظری نيست؟ –رئيس 
 )خير –گفته شد (

 .صورت مجلس تصويب شد
 تصويب پيمان سعدآباد - 
 )تصويب پيمان سعدآباد - ٢(

 شور دوم گزارش کميسيون امورخارجه راجع به پيمان سعدآباد مطرح –رئيس 
 :شود گزارش کميسيون قرائت می. است

دولت راجع به پيمان سعد آباد را با  ٢٩٨۴٧کميسيون امور خارجه اليحه شماره 
حضور آقای کفيل وزارت امور خارجه برای شور دوم مطرح نمود و چون 
اعتراضی در موقع شور اول نرسيده بود کميسيون گزارش اوليه خود را که مبنی بر 

حده پيشنهادی دولت بود تاييد نموده و گزارش آن برای تصويب موافقت با ماده وا
 .شود تقديم می

 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 
مجلس شورای ملی عهدنامه عدم تعرض بين دولت شاهنشاهی ايران و  –ماده واحده 

که  دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکيه و دولت پادشاهی عراق را
در  ١٩٣٧ژويه  ٨مطابق  ١٣١۶تيرماه  ١٧مشتمل بر ده ماده است و در تاريخ 

 .نمايد قصر سعدآباد به امضاء رسيده است تصويب می
در مواد يک و دو و سه و چهار و پنج و شش هفت و هشت و نه و ده  –رئيس 

ده اعتراضی نرسيده است در کليات ثانی نيز اعتراضی نرسيده موافقين با ماده واح
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 )عموم نمايندگان قيام نمودند. (پيشنهادی دولت قيام فرمايند
 .تصويب شد –رئيس 

 تصويب عهدنامه سرحدی ايران و عراق - 
 )تصويب عهدنامه سرحدی ايران و عراق - ٣(

شور دوم گزارش کميسيون امور خارجه راجع به عهدنامه سرحدی بين  –رئيس 
 .دولتين ايران و عراقمطرح است

 :رسد ون باطالع آقايان میگزارش کميسي
دولت راجع به عهدنامه سرحدی بين ) ٢٩٨۴٣(کميسيون امور خارجه اليحه شماره 

دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق را برای شور دوم با حضور آقای 
کفيل وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضی نرسيده 

را با عين ماده واحده پيشنهادی دولت تاييد نموده اينک  بود کميسيون موافقت خود
 .شود گزارش آن را برای تصويب مجلس تقديم می

 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 
مجلس شورای ملی عهدنامه سرحدی بين دولت شاهنشاهی ايران و  –ماده واحده 

يک پرتکل است و در تاريخ دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر شش ماده و 
در طهران بامضاء رسيده است  ١٩٣٧مطابق چهارم ژويه  ١٣١۶سيزدهم تير ماه

 .نمايد تصويب می
در مواد يک و دو و سه و چهار و پنج و شش و همچنين در پرتکل ضميمه  –رئيس 

اعتراضی نرسيده است در کليات ثانی نيز اعتراضی نرسيده است موافقين با ماده 
 )اغلب برخاستند. (يشنهادی دولت قيام فرمايندواحده پ
 .تصويب شد –رئيس 

 تصويب عهدنامه مودت ايران و عراق- 
 )تصويب عهدنامه مودت ايران و عراق- ۴(

شور دوم گزارش کميسيون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت ايران و  –رئيس 
 :شود قرائت می. عراق مطرح است

دولت راجع به عهدنامه مودت بين ) ٢٩٨۴٣(ه کميسيون امور خارجه اليحه شمار
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دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق را برای شور دوم با حضور آقای 
کفيل وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضی نرسيده 
بود کميسيون موافقت خود را با عين ماده واحده پيشنهادی دولت تاييد نموده اينک 

 .شود ارش آن را برای تصويب مجلس تقديم میگز
 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 

مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت  –ماده واحده 
 ١٨مطابق  ١٣١۶تير ماه ٢٧پادشاهی عراق را که مشتمل بر چهار ماده و در تاريخ 

 .نمايد مضاء رسيده است تصويب میدر طهران با ١٩٣٧ژويه 
در مواد يک و دو و سه و چهار اعتراضی نرسيده است در کليات ثانی نيز  –رئيس 

 .اعتراضی نرسيده است موافقين با ماده واحده پيشنهادی دولت قيام فرمايند
 )اکثر برخاستند(

 .تصويب شد
 قتصويب عهد نامه تسويه مسالمت آميزاختالفات بين ايران و عرا - 
 )تصويب عهد نامه تسويه مسالمت آميزاختالفات بين ايران و عراق - ۵(

گزارش کميسيون امور خارجه برای شور دوم راجع به عهد نامه تسويه  - رئيس 
گزارش کميسيون قرائت . مسالمت آميزاختالفات بين ايران و عراق مطرح است

 .شود می
يز اختالفات بين دولت کميسيون امور خارجه اليحه عهدنامه تسويه مسالمت آم

شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق را برای شور دوم با حضور آقای کفيل 
وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضی نرسيده بود 
کميسيون موافقت خود را با عين ماده واحده پيشنهادی دولت تاييد نموده اينک گزارش 

 .شود س تقديم میآن را برای تصويب مجل
 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 

مجلس شورای ملی عهدنامه تسويه مسالمت آميز اختالفات بين دولت  –ماده واحده 
 شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق

ژويه  ٢۴مطابق  ١٣١۶ماده و در تاريخ دوم مرداد ماه ٢۴عراق را که مشتمل بر 
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 .نمايد ن بامضاء رسيده است تصويب میدر طهرا ١٩٣٧
در مواد يک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده  - رئيس 

ويازده و دوازده وسيزده و چهارده و نوزده و بيست و بيست و يک وبيست و دو و 
بيست و سه و بيست و چهارو همچنين در کليات ثانی اعتراضی نرسيده است آقايان 

 .ا ماده واحده پيشنهادی دولت قيام فرمايندموافقين ب
 )اکثر برخاستند(

 .تصويب شد –رئيس 
 تصويب عهد نامه مودت و حکميت بين ايران ومجارستان - 
 )تصويب عهد نامه مودت و حکميت بين ايران ومجارستان -  ۶(

گزارش کميسيون امور خارجه برای شور دوم راجع به عهد نامه مودت و  –رئيس 
 :شود گزارش کميسيون قرائت می. ايران ومجارستان مطرح است حکميت بين

دولت راجع به عهدنامه مودت بين  ۵٣۵٠۶کميسيون امور خارجه اليحه شماره 
دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی مجارستان را برای شور دوم با حضور 

ی آقای کفيل وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراض
نرسيده بود کميسيون موافقت خود را با عين ماده واحده پيشنهادی دولت تاييد نموده 

 .شود اينک گزارش آن را برای تصويب مجلس تقديم می
 :شود عين ماده واحده پيشنهادی دولت قرائت می –رئيس 

مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت  –ماده واحده 
مجارستان را که مشتمل بر پنج ماده ويک پرتکل اختتاميه است در تاريخ پادشاهی 

در طهران بامضاء رسيده است  ١٣١۶آذر ماه  ٢٧مطابق  ١٩٣٧دسامبر ماه ١٨
 .نمايد تصويب می

در مواد يک و دو و سه و چهارو پنج و همچنين در پرتکل اختتاميه و نيز  –رئيس 
فقين با ماده واحده پيشنهادی دولت قيام در کليات ثانی اعتراضی نرسيده است موا

 .فرمايند
 )اکثر برخاستند(

 .تصويب شد
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 مجلس شورای ملی ١٣١٧شور و تصويب بودجه سال  - 
 )مجلس شورای ملی ١٣١٧شور و تصويب بودجه سال  - ٧(

گزارش کميسيون محاسبات خوانده . مجلس مطرح است ١٣١٧بودجه سال  –رئيس 
 )بشرح زير قرائت شد. (شود می

کارپردازی راجع  ١١۵٩کميسيون محاسبات با حضور آقايان مباشرين اليحه شماره 
مجلس شورای ملی را تحت شور و مداقه قرار داده و با  ١٣١٧به بودجه سال 

توضيخاتی که از طرف کارپردازی در اطراف ارقام آن داده شده با عين مواد 
برای تصويب مجلس  پيشنهادی کارپردازی موافقت حاصل شده اينک گزارش آن

 .شود تقديم می
 بودجه يکساله يکهزار و سيصد و هفده مجلس شورای ملی

برای مقرری و هزينه دوازده ماهه سال هزار و سيصد و هفده مجلس  –ماده اول 
شورای ملی مبلغ هفت ميليون و پانصد و هفتاد و هفت هزار وششصد و چهل لایر 

ست اعتبار به کارپردازی مجلس داده پيو ۴تا  ١موافق فقره ) لایر ٧۵٧٧۶۴٠(
 .شود می

برای حقوق و هزينه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو ميليون و  –ماده دوم 
و ) ١(موافق ) لایر ٢٢٨٢٣۶٠(دويست هشتاد و دو هزار و سيصد و شصت لایر 

 .شود پيوست اعتبار بکارپردازی مجلس داده می) ٢(
دهد درآمد چاپخانه  ردازی مجلس اجازه میمجلس شورای ملی بکارپ –ماده سوم 

 .مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد
 آقای روحی. مذاکره در کليات است –رئيس 
 موافقم –روحی 
 آقای زوار –رئيس 
 موافقم –زوار 
 .شود بورود در شور ماد موافقن قيام فرمايند رای گرفته می. مخالفی نيست –رئيس 

 )ر برخاستنداکث(
 )دو بار خوانده شد. (شود ماده اول قرائت می. تصويب شد –رئيس 
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برای مقرری و هزينه دوازده ماهه سال هزار و سيصد و هفده مجلس  –ماده اول 
شورای ملی مبلغ هفت ميليون و پانصد و هفتادو هفت هزار و ششصد و چهل لایر 

بکارپردازی مجلس داده  پيوست اعتبار ۴تا  ١موافق فقره ) لایر ٧۵٧٧۶۴٠(
 .شود می

 .آقايان موافقن قيام فرمايند –رئيس 
 )اکثر برخاستند(

 )اينطور خوانده شد. (شود ماده دوم قرائت می. تصويب شد –رئيس 
برای حقوق و هزينه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو ميليون و  –ماده دوم 

موافق فقره ) لایر ٢٢٨٢٣۶٠(دويست و هشتاد و دو هزار و سيصد و شصت لایر 
 .شود پيوست اعتبار بکارپردازی مجلس داده می) ٢(و ) ١(

 .موافقين با ماده دوم قيام فرمايند –رئيس 
 )اغلب قيام نمودند(

 ٩اينطور قرائت شد : (شود ماده سوم قرائت می. تصويب شد –رئيس 
اپخانه دهد درآمد چ مجلس شورای ملی بکارپردازی مجلس اجازه می –ماده سوم 

 .مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد
 .موافقين با ماده سوم قيام فرمايند –رئيس 

 )اغلب برخاستند(
موافقين با مجموع ). مخالفی نيست. (مذاکره در کليات دوم است. تصويب شد –رئيس 

 .مواد قانون بودجه مجلس ورقه سفيد خواهند داد
 )ورقه سفيد شماره شد ١١٩ه اخذ آراء بعمل آمد(

 .باتفاق آراء تصويب شد ١١٩عده رای دهندگان  –رئيس 
 تصويب سه فقره مرخصی –
 )تصويب سه فقره مرخصی – ٨(

سه نمره گزارش از کميسيون عرايض و مرخصی رسيده است قرائت  –رئيس 
 :شود می

 )خبر مرخصی آقای دکتر اهری بشرح ذيل خوانده شد(
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نموده  ١٣١٧فروردين  ١۴روز مرخصی از تاريخ  ٢٠خواست آقای دکتر اهری در
و کميسيون عرايض با درخواست ايشان موافقت نموده اينک گزارش آن بعرض 

 .رسد می
 .موافقين با مرخصی آقای دکتر اهری قيام فرمايند –رئيس 

 )اغلب برخاستند(
 )اينطور خوانده شد(خبر ديگر . تصويب شد –رئيس 

 ١٣١٧بيست روز مرخصی از تاريخ چهاردهم فروردين آقای اوحدی درخواست 
اند و مورد موافقت کميسيون عرايض واقع شده اينک گزارش آن بعرض  نموده

 .رسد می
 )بشرح آتی قرائت شد. (موافقين با مرخصی آقای اوحدی قيام فرمايند - رئيس 

و اند  نموده ١٣١۶آقای نمازی درخواست هشت روز مرخصی از تاريخ هشتم اسفند 
کميسيون عرايض ومرخصی با درخواست ايشان موافقت نموده و اينک گزارش آن 

 .رسد بعرض می
 .موافقين با مرخصی آقای نمازی قيام فرمايند –رئيس 

 )اکثر برخاستند(
اگر تصويب ميفرمائيد نيم ساعت تنفس داده شود بعد مجلس . تصويب شد –رئيس 

 .مجددا تشکيل شود
تنفس تعطيل و به فاصله يک ساعت و نيم مجددا تشکيل در اين موقع جلسه برای (

 )گرديد
 ختم جلسه –موقع و دستور جلسه بعد  - 
 )ختم جلسه –موقع و دستور جلسه بعد  - ٩(

 .اگر اجازه ميفرمائيد جلسه را ختم کنيم –رئيس 
 )صحيح است(

 هاسفند ماه سه ساعت بعد از ظهر دستور لوايح موجود ٢۶جلسه آتيه فردا پنجشنبه 
 حسن اسفندياری –رئيس مجلس شورای ملی ) مجلس مقارن ظهر ختم شد(

 قانون
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تصويب عهدنامه عدم تعرض بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی افغانستان 
 و دولت جمهوری ترکيه و دولت پادشاهی عراق

 
مجلس شورای ملی عهدنامه عدم تعرض بين دولت شاهنشاهی ايران و  –ماده واحده 

پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکيه و دولت پادشاهی عراق را که  دولت
در  ١٩٣٧ژويه  ٨مطابق  ١٣١۶تير ماه  ١٧مشتمل بر ده ماده است و در تاريخ 

 .نمايد قصر سعدآباد به امضاء رسيده است تصويب می
اين قانون که مشتمل بر يک ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيست و پنجم 

 .سفند ماه يکهزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شورای ملی رسيدا
 

 حسن اسفندياری –رئيس مجلس شورای ملی 
  عهدنامه عدم تعرض

 
 مقدمه

 اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
 اعليحضرت پادشاه افغانستان

 اعليحضرت ملک عراق
 و حضرت رئيس جمهوری ترکيه

ات حفظ روابط و داديه و حسن تفاهم بين خود نظر به تمايل که در فراهم ساختن موجب
باتمام وسائل موجوده خود دارند و برای تامين و استقرار صلح وامنيت در شرق 
نزديک بوسيله تضمينات تکميليه در حدود ميثاق جامعه ملل و برای کمک به صلح 

اوت  ٢٧عموی و برای ايفاء به وظايفی که به موجب عهدنامه تحريم جنگ مورخه 
اند و تماما باميثاق  اند متقبل شده پاريس و عهود ديگر که در آنها شرکت نموده ١٩٢٨

 .جانعه ملل و عهدنامه تحريم جنگ موافقت دارد
تصميم نمودند که اين عهدنامه را منعقد نمايند و برای اين منظور نمايندگان مختار 

 :خود را بقرار ذيل
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خارجه امورنايت هللا سميعی وزيرجناب آقای ع: اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
 ايران

 جناب آقای فيض دمحم خان وزير امور خارجه افغانستان: اعليحضرت پادشاه افغانستان
 جناب آقای دکتر ناجی االصيل وزير امور خارجه عراق: اعليحضرت پادشاه عراق

جناب آقای دکتر توفيق رشدی اراس وزير امور : حضرت رئيس جمهور ترکيه
های خود که به طور  اند و مشاراليهم بعد از ارائه اختيارنامه کيه تعيين نمودهخارجه تر

 .مرتب تنظيم شده بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند
 ١ماده 

شود که سياست عدم مداخله مطلق در امور داخلی يکديگر را  دول متعاهد متعهد می
 .تعقيب نمايند

 ٢ماده 
شوند که مصونيت حدود مشترک يکديگر را  می دول متعاهد معظمه صريحا متقبل

 .کامال محترم بشمارند
 ٣ماده 

نمايد که در کليه اختالفات بين المللی که با منافع  دول متعاهد معظمه موافقت می
 .مشترک آنها مربوط باشد با يکديگر مشورت نمايند

 ۴ماده 
مورد خواه به  شوند که در هيچ هر يک از دول متعاهد در مقابل يکديگر متقبل می

تنهائی و خواه بمعيت يک يا چند دولت ديگر به هيچگونه عمليات متجاوزانه برعليه 
 .يکديگر مبادرت ننمايند

 .شوند عمليات ذيل تجاوز محسوب می
 اعالن جنگ –اول 
تهاجم بوسيله قوای مسلح يک مملکت حتی بدون اعالن جنگ به خاک مملکت  –دوم 
 ديگر
ی بری و بحری يا هوائی حتی بدون اعالن جنگ به خاک يا حمله بوسيله قوا –سوم 

 .بسفاين و يا به هواپيماهای مملکت ديگر
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 کمک يا همراهی مستقيم و ی غير مستقيم به متجاوز –چهارم 
 .عمليات ذيل تجاوز محسوب نخواهند شد

اجرای حق دفاع مشروع يعنی مقاومت در مقابل يک اقدام متجاوزانه بطوری  – ١
 .تعريف شدکه فوقا 

 ميثاق جامعه ملل ١۶اقدام در اجرای ماده  – ٢
اقدام در اثر تصميم متخذه بتوسط مجمع عمومی يا شورای جامعه ملل يا برای  - ٣

ميثاق جامعه ملل مشروط بر اينکه در مورد اخير اين اقدام ) ١۵(ماده  ٧اجرای بند 
 .شدبر ضد دولتی بعمل بيايد که بدوا مبادرت به تجاوز نموده با

مساعدت به دولتی که مورد حمله و تهاجم يا اعالن جنگ يکی از دول متعاهد  - ۴
پاريس واقع شده  ١٩٢٨اوت  ٢٧برخالف مقررات عهدنامه تحريم جنگ مورخه 

 .باشد
 ۵ماده 

هر گاه يکی از دول متعاهد معتقد باشد که ماده چهارم اين عهدنامه نقض و يا در 
ع را در پيشگاه شورای جامعه ملل مطرح باشد بالفاصله موضو شرف نقض می

 .خواهد ساخت
ای به حق دولت مزبور دائر به اتخاذ هر گونه رويه که در اين  مقررات در فوق لطمه

 .موقع الزم بداند وارد نخواهد ساخت
 ۶ماده 

هر گاه يکی از دول متعاهد بر عليه دولت ثالثی مبادرت به تجاوز نمايد طرف ديگر 
 .الع قبلی عهدنامه را نسبت به متجاوز فسخ بنمايدتواند بدون اط می

 ٧ماده 
شوند که در حدود سرحدات خود از تشکيل ويا  هر گاه يکی از دول متعاهد متقبل می

عمليات دستجات مسلح و از ايجاد هر گونه هيئت و يا تشکيالت ديگری برای تخريب 
خاک متعاهد ديگر موسسات موجوده و يا برای اختالل نظم و امنيت هر قسمتی از 

و يا واژگون ساختن طرز حکومت طرف ديگر جلوگيری ) سرحدی يا غير سرحدی(
 .نمايند
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 ٨ماده 
را برسميت  ١٩٢٨اوت  ٢٧نظرباينکه دول متعاهد ميثاق عمومی تحريم جنگمورخه 

قطع نظر (اند و به موجب ميثاق مزبور تسويه يا حل هرگونه اختالف يا تنازع  شناخته
که ممکن است بين آنهابروز نمايد بايد فقط بوسائل مسالمت آميز ) منشا آناز کيفيت يا 

دارند که به هر طريق مسالمت آميزی  بعمل آيد اين مقررات را تاييد نموده و اعالم می
که برای اين منظور فعال بين دول متعاهد موجود و يا در آتيه موجود شود متوسل 

 .خواهند شد
 ٩ماده 

تواند بهيچوجه تعهداتی را که دول متعاهد به موجب  هدنامه نمیهيچک از مواد اين ع
 .اند تضعيف نمايد ميثاق جامعه ملل متقبل شده

 ١٠ماده 
نسخه بامضاء رسيده و هر يک از دول  ۴اين عهدنامه که بزبان فرانسه شده و در 
 .گردد نمايد برای مدت پنج سال منعقد می متعاهد دريافت يک نسخه آنرا اعتراف می

در انقضاء اين مدت عهدنامه مزبور بجز در موارديکه يکی از دول با اطالع قبلی 
شش ماه فسخ آن را اعالم نمايد برای پنج سال ديگر بخودی خود تجديد خواهد شد و 

شود تا آنکه يک يا چند دولت متعاهد فسخ آن را باطالع  اين عمل مرتبا تکرار می
 .قبلی ششماهه اعالم دارند

ه در صورتی هم که بتوسط يکی از دول متعاهد فسخ شود بين دول متعاهد اين عهدنام
 .ديگر معتبر خواهد بود

 
اين عهدنامه بتوسط هر يک ازدول متعاهد بر طبق مقررات قانون اساسی آن مملکت 
بتصويب خواهد رسيد و درجامعه ملل به توسط رئيس داراالنشاء ثبت خواهد شد و از 

واهد شد که آن را باطالع ساير دول عضو جامعه برساند رئيس داراالنشاء تقاضا خ
اسناد تصويب آن به توسط هر يک از دول متعاهد به دولت ايران تسليم خواهد گرديد 
به محض اينکه اسناد تصويب از طرف دو دولت متعاهد تسليم شد اين عهدنامه بين 

وقتی به موقع  آن دو دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و راجع به دولت ثالث
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شود که دولت مزبور اسناد تصويب آن را تسليم نمايد و به همين قسم  اجرا گذارده می
در مورد دولت چهارم نيز رفتار خواهد شد به محض تسليم هر يک از اسناد تصويب 
مراتب بفوريت به توسط دولت ايران به تمام امضاء کنندگان اين عهدنامه اشعار 

 .خواهد شد
 ١٣١۶تيرماه  ١٧) طهران(اد درکاخ سعدآب

عهدنامه تعرض بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی افغانستان و دولت 
 ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵جمهوری ترکيه و دولت پادشاهی عراق بشرح باال در جلسه 

 حسن اسفندياری –رئيس مجلس شورای ملی . تصويب شده است
 قانون

 هی ايران و دولت پادشاهی عراقتصويب عهدنامه سرحدی بين دولت شاهنشا
مجلس شورای ملی عهدنامه سرحدی بين دولت شاهنشاهی ايران و  –ماده واحده 

دولت پادشاهی عراق را که مشتمل برشش ماه و يک پرتکل است و در تاريخ 
در طهران بامضاء رسيده است تصويب  ١٩٣٧مطابق ژويه  ١٣١۶سيزدهم تيرماه 

 .نمايد می
ل بر يک ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيست و پنجم اين قانون که مشتم

 .اسفند ماه يکهزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شورای ملی رسيد
 عهدنامه سرحدی بين کشور شاهنشاهی ايران و کشور پادشاهی عراق

 اعليحضرت همايون شاهنشاهی ايران از يک طرف
 واعليحضرت پادشاهی عراق از طرف ديگر

ر به ميلی که در تحکيم عالئق مودت برادرانه و حسن موافقت بين دو کشور دارند نظ
و برای اينکه به طور قطع خاتمه به مسئله سرحدی بين مملکتين بدهند تصميم به 
انعقاد اين عهدنامه نموده و برای اين منظور اختياردان خود را به قرار ذيل معين 

 :نمودند
جناب آقای عنايت هللا سميعی وزير امور خارجه : اناعليحضرت همايون شاهنشاه اير

 .ايران
 جناب دکتر ناجی االصل وزير امور خارجه عراق: اعليحضرت پادشاه عراق
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های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در  مشار اليهما پس از مبادله اختيار نامه
 .مراتب ذيل موافقت نمودند

 ١ماده 
دارند که اسناد ذيل باستثنای اصالحی که در ماده  طرفين معظمتين متعاهدتين موافقت

باشد و طرفين موظف به مراعات  اين عهدنامه پيش بينی گرديده دارای اعتبار می) ٢(
 .باشد آنها می

در  ١٩١٣نوامبر  ۴پرتکل راجع به تحديد حدود ترکيه و ايران که در  –الف 
 .اسالمبول بامضاء رسيده است

 ١٩١۴کميسيون تحديد حدود سرحدی های جلسات  صورت مجلس –ب 
نظر به مقررات اين ماده و باستثنای آنچه که در ماده ذيل پيش بينی گرديده خط 
سرحدی بين دوکشور به قراری است که از طرف کميسيون مزبور تعيين و ترميم 

 .شده است
 ٢ماده 

از نيه  ٢۵قه و ١٧جه و  ٣٠تقريبا در (خط سرحدی به جلوترين نقطه جزيره شطيط 
رسيده بطور عمود از ) نيه طول شرقی ٢٨قه و  ١٩جه و  ۴٨عرض شمالی و در 

شود و تا نقطه واقعه در مقابل اسکله  حد آبهای جزری بتالوک شط العرب ملحق می
جه و  ۴٨نيه عرض شمالی و  ٨۴قه  ٢٠جه و  ٣٠تقريبا در (فعلی نمره يک آبادان 

از اين نقطه مجددا خط سرحدی . ايدنم آنرا تعقيب می) نيه طول شرقی ١٣قه و  ١۶
بسطح آبهای جزری متصل شده و خط سرحدی را بطوری که در صورت مجالس 

 .نمايد توصيف گرديده است پيروی می ١٩١۴
 ٣ماده 

به محض امضاء اين عهدنامه طرفين متعاهدين معظمين کميسيونی برای نصب عالئم 
ماده اول عهدنامه تعيين ) ب(سرحدی که محل آنها از طرف کميسيون مذکوره دربند 

 .دهند و عالئم جديدی را که الزم بدانند نصب خواهند کرد گرديده تشکيل می
ترکيب کميسيون و پروگرام کارهای آن بوسيله موافقت مخصوصی بين طرفين 

 .متعاهدين تعيين گرديد
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 ۴ماده 
يل نسبت رسد تا دريا مقررات ذ ای که حدود ارضی دولتين به شط العرب می از نقطه

 .به شط العرب اجراء خواهد گرديد
های تجارتی کليه کشورها باز خواهد  شط العرب به طور مساوی برای کشتی –الف 
 .بود

کليه عوارض ماخوذه جنبه حق الزحمه را داشته و منحصرا به طور عادالنه به 
مصارف نگاهداری و قابل کشتيرانی بودن يا بهبودی راه کشتيرانی و مدخل شط از 
طرف دريا تخصيص داده خواهد شد و يا به صارفی که مفيد برای کشتی رانی است 

ها و يا آب خوری و يا  عوارض مذکوره بر اساس ظرفيت رسمی کشتی. خواهد رسيد
 .توما هر دو حساب خواهد شد

های ديگرطرفين که برای تجارت  شط العرب برای عبور ناوهای جنگی وکشتی –ب 
 .د بوداختصاص ندارند بازخواه

اين مجموع ک در شط العرب خط سرحدی گاهی حد آبهای جزری و گاهی  –ت 
نمايد بهيچوجه به حق استفاده طرفين متعاهدين  تالوک و يا وسط المياء را تعقيب می
 .آورد در تمام مجرای شط صدمه وارد نمی

 
 ۵ماده 

رديده منافع اين عهدنامه تصريح گ ۴نظربه اينکه طرفين متعاهدين بطوريکه در ماده 
شوند قراردادی راجع به نگاهداری  مشترکه در کشتيرانی شط العرب دارند متعهد می

وبهبودی راه کشتيرانی و حفاری و راهنمائی و عوارضی که بايد اخذ بشود و تدابير 
صحی و اقداماتيکه بايد برای جلوگيری از قاچاق بشود و همچنين کليه مسائل راجعه 

اين عهدنامه تصريح  ۴العرب منعقد سازند بطوريکه در ماده به بحر پيمائی در شط 
 .گرديده است

 ۶ماده 
اين عهدنامه به تصويب رسيده و اسناد تصويب در بغداد در اسرع اوقات ممکنه مبادله خواهد 

 .شد عهدنامه مزبور از روز مبادله اسناد تصويب به موقع اجرا گذارده خواهد شد
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 .متعاهدين اين عهدنامه را امضاء نمودند بناء عليهذا نمايندگان طرفين
در طهران به زبان عربی، فارسی و فرانسه تحرير يافت و در صورت بروز 

 .باشد اختالف متن فرانسه معتبر می
  ١٣١۶بتاريخ سيزدهم تيرماه 

 
 پروتکل

در حين امضاء عهدنامه راجع به تحديد حدود بين ايران و عراق طرفين متعاهدين 
 :مراتب ذيل توافق حاصل نمودندمعظمين نسبت به 

خطوط طول و عرض جغرافيائی که درماده دوم عهدنامه فوق الذکر تقريبی  – ١
معين شده است بوسيله کميسيون فنی که مرکب از اعضاء متساوی العده طرفين 

 .گردد متعاهدين خواهد بود بنحو قطعی معلوم می
ماده مزبور فوق بطور  خطوط طول و عرض جغرافيائی که بدين طريق و در حدود

قطعی معين گرديده در يک صورت جلسه قيد و صورت جلسه مزبور پس از امضاء 
 .اعضاء کميسيون فوق الذکر جزء اليتجزای عهدنامه تحديد حدود خواهد بود

کنند که در ظرف يک سال از تاريخ اجرای  طرفين متعاهدين معظمين تعهد می – ٢
ماده پنج آن پيش بينی شده است منعقد سازند هر  عهدنامه قراردادی را که به موجب

گاه با وجود بذل مساعی طرفين قرارداد مذکور در ظرف مدت يکسال به امضاء 
اگر تمديد (توانند اين مدت را با موافقت يکديگر تمديد بعمل ميايد  نرسيده طرفين می

را بر دولت پادشاهی عراق اجرای تمام مسائل مربوط به قرارداد ) بعمل بيايد
اساسيکه فعال معمول است بعهده خواهد گرفت و دولت شاهنشاهی ايران را هر شش 
ماه يک مرتبه در جريان کارهائيکه انجام يافته و وجوهی که گرفته شده و مخارجی 

 .که بعمل آمده و هر نوع اقدام ديگری که مجرا شده باشد خواهد گذاشت
 
ه يک ناو جنگی يا ناوهای ديگر دولتی هر گاه يکی از طرفين متعاهدين معظمين ب - ٣

که اختصاص به تجارت نيافته و متعلق به دولت ثانی باشد اجازه دهد تا به بنادر خود 
واقعه در شط العرب وارد گردد اجازه مزبور آن خواهد بود که از ناحيه طرف ديگر 
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اخير  صادر شده باشد تا ناوهای مذکور بتوانند برای عبور از آبهای متعلق به طرف
کند بايد فورا طرف  الذکراستفاده نمايند با اين حال طرفی که چنين اجازه صادر می

 .ديگر را مطلع سازد
بديهی است که به شرط رعايت حقوق ايران در شط العرب هيچيک از مقررات  – ۴

 ٣٠عهدنامه  ۴اين عهدنامه به حقوق و وظايفی که در دولت عراق به موجب ماده 
ه هفتم پروتکل منضمه آن مورخ به همان تاريخ نسبت به شط و فقر ١٩٣٠ژوئن 

 .العرب در مقابل دولت انگليس دارد خللی وارد نخواهد آورد
پروتکل حاضر در همان موقعی که عهدنامه راجع به تحديد حدود به تصويب  – ۵

رسد تصويب خواهد شد و به مانند ضميمه جزء اليتجزای عهدنامه مزبور خواهد  می
پروتکل حاضر به فارسی و  –ا خود عهدنامه به موقع اجرا در خواهد آمد بود و ب

 .عربی و فرانسه تحريريافته و در موقع بروز اختالف متن فرانسه معتبر خواهد بود
 تحريريافت ١٣١۶در طهران در دو نسخه به تاريخ سيزدهم تيرماه 

بشرح باال در جلسه عهدنامه سرحدی بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق 
 حسن اسفندياری –رئيس مجلس شورای ملی . تصويب شده است ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵

 تصويب عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق قانون
مجلس شورای ملی عهدنامه مود بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت  –ماده واحده 

 ١٣١۶تير ماه  ٢٧هار ماده است و در تاريخ پادشاهی عراق را که مشتمل بر چ
 .نمايد در طهران به امضاء رسيده تصويب می ١٩٣٧ژوئيه  ١٨مطابق 

اين قانون که مشتمل بر يک ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيست و پنجم 
رئيس . اسفند ماه يکهزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شورای ملی رسيد

 حسن اسفندياری – مجلس شورای ملی
 ينب عهدنامه مودت

  دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق
 

 اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يکطرف
 اعليحضرت پادشاه عراق از طرف ديگرو
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 مناسبات دوستی صميمانه که همواره بين کشوربا نهايت صداقت مايلنددوکه هر
ده بوده محکم تر گردد و يقين کامل شاهنشاهی ايران وکشورپادشاهی عراق موجو

دارند که تشييد روابط برادرانه بر اساس معامله متقابله و مساوات کامل موجب 
سعادت و رفاه دو ملت ايران وعراق خواهد شد موافقت در انعقاد عهدنامه مودت 

 .نموده و برای اين مقصود نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل معين کردند
 يون شاهنشاه ايراناعليحضرت هما

 .جناب آقای عنايت هللا سميعی وزير امور خارجه ايران
 اعليحضرت پادشاه عراق

 جناب آقای دکتر ناجی االصيل وزير امور خارجه عراق
های خود که واجد شرايط صحت و  نمايندگان مختار مذکور پس از مبادله اختيار نامه

 .اعتبار بود در مواد ذيل موافقت کردند
بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق و همچنين بين اتباع  –ل ماده او

 .دو کشور صلح دائمی و دوستی خلل ناپذير برقرار خواهد بود
نمايندگان سياسی و قنسولی هر يک از دو دولت معظم متعاهد در خاک  –ماده دوم 

يها و طرف ديگر بشرط رعايت کامل معامله متقابله از حقوق و مزايا و مصون
معافيت هائی که به نمايندگان سياسی و قونسولی دولت کاملت الواد داده شده و به 
موجب اصول و معمول حقوق عمومی بين المللی مقرر گرديده است بهره مند خواهند 

 .شد
دو کشور معظم متعاهد موافقت دارند که پس از تصويب عهدنامه حاضر  –ماده سوم 

 .و قراردادهای ذيل را منعقد سازندها  و در اسرع اوقات عهدنامه
قرار داد حسن همجواری و راجع به امنيت منطقه سرحدی و تسويه اختالفاتيکه  – ١

 .در منطقه مذکور اتفاق ميفتد
 عهدنامه استرداد مجرمين -  ٢
 عهدنامه اقامت و تابعيت – ٣
 عهدنامه تجارتی – ۴
 قرارداد تعاون قضائی – ۵
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 قرارداد قونسولی – ۶
  رارداد راجع به پست و تلگرافق – ٧
 

اين عهدنامه به تصويب خواهد رسيد واسناد تصويب در بغداد مبادله  –ماده چهارم 
 .خواهد شد

 .عهدنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب به موقع اجرا درخواهد آمد
نظربه مراتب فوق نمايندگان مختار طرفين عهدنامه حاضر را امضاء نمودند در 

نسخه بزبانهای فارسی و عربی و فرانسه شده و در صورت بروز طهران در دو
 .اختالف متن فرانسه معتبر خواهد بود

عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق بشرح باال در 
 –رئيس مجلس شورای ملی . به تصويب رسيده است ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵جلسه 

  حسن اسفندياری
 

 قانون
امه تسويه مسالمت آميز اختالفات بين دولت پاهنشاهی ايران و دولت تصويب عهدن

 پادشاهی عراق
مجلس شورای ملی عهدنامه تسويه مسالمت آميز اختالفات بين دولت  –ماده واحده 

ماده است و در تاريخ  ٢۴پاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر 
در طهران به امضاء رسيده تصويب  ١٩٣٧ژويه  ٢۴مطابق  ١٣١۶دوم مرداد ماه 

 .نمايد می
اين قانون که مشتمل بر يک ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيست و پنجم 

رئيس . اسفند ماه يکهزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شورای ملی رسيد
  حسن اسفندياری –مجلس شورای ملی 
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  اختالفات آميز مسالمت تصفيه برای عهدنامه

  
 

 مقدمه
 اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران

 و
 اعليحضرت ملک عراق

 
 نظر به احساسات مودت آميز موجوده بين مملکتين

و نظر به اينکه مايلند به وسائل مسالمت آميز ودر حدود ميثاق جامعه ملل تصفيه هر 
بين خود  تصميم به انعقاد عهدنامه. گونه اختالفاتی که بين آنها بروز نمايد تامين نمايند

 .گرفته و برای نيل به اين منظور وزارء مختار خود را بطريق ذيل تعيين نمودند
 اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران

 جناب آقای عنايت هللا سميعی وزير امور خارجه ايران
 اعليحضرت ملک عراق

 جناب آقای دکتر ناجی االصيل وزير امور خارجه عراق
ر نامه هائی خود که با ترتيب الزم تنظيم گرديده بود در مشار اليهما پس از ارائه اعتبا

 .مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند
 ماده اول

شوند که هر گونه اختالفاتی که بين آنها بروز  طرفين معظمين متعاهدين متقبل می
نمايد و تصفيه آن بوسائل معموله مذاکرات سياسی ممکن نشود تصفيه مسالمت آميز 

 .امه حل نمايندمقرره در اين عهدن
 ٢ماده 

کليه اختالفات باستثنای موارد مقرره در بند سوم اين ماده دائر به حقی که هر يک  - ١
از طرفين برای خود قائل شده و مورد موافقت طرف ديگر نيست به ديوان داوری 
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 .دائمی بين المللی ارجاع خواهد شد
ذيال پيش بينی شده است مگر آنکه طرفين تصفيه آن را بتوسط يک ديوان حکميتی که 

 .ترجيح دهند
بديهی است که اختالفات فوق الذکر عبارتند از اختالفاتی که مخصوصا در ماده  - ٢

 .نظامنامه ديوان داوری بين المللی تصريح شده است ٣۶
 .بند اول اين ماده شامل اختالفات ذيل نخواهد شد - ٣

نموده و يا اختالفاتی که راجع اختالفاتی که قبل از اجرای اين عهدنامه بروز  –الف 
 است به وضعيات و مساذل موجوده قبل از اجرای اين عهدنامه

اختالفات راجع به مسائليکه حقوق بين الملل تصفيه آنرا در صالحيت مانع للغير  –ب 
 .دهد يکی از طرفين معظمين متعاهدين قرار می

 اختالفات راجع بوضعيت ارضی يکی از طرفين متعاهدين - ج 
 
 ٣اده م

در صورتيکه بين طرفين موافقت حاصل شود که يکی از اختالفات مذکوره در بند 
 اول ماده قبل را به يک ديوان

حکميت ارجاع نمايند موافقت نامه مخصوصی تنظيم و در آن موضوع اختالف و 
 .حکمهائی که انتخاب شده و طريقه اجرای حکميت را معين خواهد نمود

وصی مراتب به طور کافی تصريح نشده باشد مقررات هر گاه در موافقنامه مخص
برای تصفيه مسالمت آميز اختالفات بين المللی  ١٩٠٧اکتبر  ١٨معاهده الهه مورخه 

در مواد الزم اعمال خواهد شد و هر گاه موافقت نامه مزبور در خصوص قواعد 
اساسی  ها بايد رعايت نمايند ساکت باشد محکمه قواعد راجعه باصل اختالف که حکم

اساسنامه ديوان داوری بين المللی را به موقع اجرا خواهد  ٣٨مصرحه در ماده 
 .گذاشت

 ۴ماده 
هر گا طرفين متعاهدين راجع به موافقتنامه مخصوص مقرره در ماده سابق موافقت 

توانند  ها را تعيين نمايند هر يک از طرفين می حاصل ننمودند و يا اينکه نتوانستند حکم
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اخطار قبلی سه ماهه اختالف را به موجب تقاضای مستقيم به ديوان دائمی بعد از يک 
 .داوری بين المللی ارجاع سازند

 ۵ماده 
توانند قبل از هر اقدامی  بند اول طرفين می ٢در مورد اختالف مذکوره در ماده  - ١

 در پيشگاه ديوان دائمی داوری بين المللی يا قبل از مبادرت به هر گونه اقدام برای
ارجاع امر به حکميت برای تصفيه موضوع به ترتيب اصالح ذات البين مقرره در 

 .اين عهدنامه متوسل شوند
در صورت مبادرت باصالح ذات البين و عدم موفقيت به آن هيچيک از طرفين  - ٢

توانند قبل از انقضاء يکماه از تاريخ اختتام عمليات کميسيون اصالح ذات البين  نمی
شگاه ديوان داوری بين المللی برده و يا تقاضای تشکيل ديوان موضوع را به پي

 .را بنمايند ٣حکميت مقرره در ماده 
 ۶ماده 

هر گونه اختالفی که تصفيه آن به موجب مقررات اين عهدنامه بوسيله تصميم قضائی 
 .يا حکميت مقدور نباشد بطريقه اصالح ذات البين حل خواهد گرديد

 ٧ماده 
ر ماده قبل به يک کميسيون اصالح ذات البين که بتوسط طرفين اختالفات مذکوره د

 .شود مراجعه خواهد گرديد متعاهدين بطريقيکه ذيال پيش بينی شده است تشکيل می
 ٨ماده 

در صورت بروز اختالف بين طرفين يک کميسيون اصالح ذات البين سه ماه بعد از 
طرف ديگر به جهت رسيدگی  تاريخ ابالغ تقاضای يکی از طرفين برای انعقاد آن به

به اختالف مزبور منعقد خواهد گرديد کميسيون اصالح ذات البين بجز در مواردی 
 .که طرفين ذيعالقه تصميم ديگری اتخاذ نمايد بطريق ذيل منعقد خواهد شد

 
کميسيون مرکب از پنج عضو خواهد بود هر يک از طرفين يک کميسر که  – ١

نمايند و سه کميسر ديگر باموافقت  لت باشد تعيين میممکن است از اتباع خود آن دو
 .طرفين ز اتباع دول ثالث انتخاب خواهد شد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦١٢                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

 .کميسرها رئيس کميسيون را انتخاب خواهند نمود
 
هر گاه محل يکی از کميسرها در اثر فوت يا استعفا يا علت ديگری خالی شود  – ٢

يشبينی شده است کميسر در اسرع اوقات ممکنه طريقيکه برای انتصاب کميسرها پ
 .ديگر انتخاب خواهد شد

 ٩ماده 
هر گاه انتصاب کميسرهائی که بايد از اتباع دول ثالث انتخاب شوند در مدت مقرره 

 .بعمل نيايد ٨در ماده 
رئيس متصدی شورای جامعه ملل به تقاضای يکی از طرفين مبادرت به انتخاب 

 .کميسر مزبور خواهد نمود
 ١٠ماده 

اصالح ذات البين در اثر تقاضائی که يکی از طرفين با موافقت طرف  کميسيون - ١
ديگر از رئيس آن نموده و يا در ورت عدم توافق تقاضای مزبوررا يکی از طرفين 

 .شود مستقال از اونموده باشد رسيدگی به امر را عهده دار می
د ده تقاضای مزبور پس از آنکه به طوراختصار موضوع اختالف را شرح می - ٢

کميسيون را دعوت خواهد نمود که به هر گونه اقدامی که برای تصفيه دوستانه 
 .موضوع صالح ميداند مبادرت نمايد

در صورتيکه تقاضا از جانب يکی از صرفين صادر شده باشد بايد به فوريت  - ٣
 .تقاضای مزبور را بطرف ديگر نيز اشعار دارد

 ١١ماده 
موارديکه طرفين طور ديگر موافقت حاصل کميسيون اصالح ذت البين بجز در  - ١

 .کنند در محليکه رئيس آن معين نمايد منعقد خواهد شد
تواند در هر موقع از رئيس داراالنشاء جامعه ملل خواهش نمايد که  کميسيون می - ٢

 .در اجرای ماموريت آن بوی مساعدت نمايد
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 ١٢ماده 
ر به موجب تصميم عمليات کميسيون اصالح ذات البين منتشر نخواهد شد مگ

 کميسيون و با رضايت طرفين متعاهدين
 ١٣ماده 

در صورتيکه طريقه ديگر مقرر نشده باشد کميسيون اصالح ذات البين طرز  - ١
اجرای عمليات خود را راسا مرتب خواهد نمود و طرز عمليات مزبور بايد طوری 

 .باشد که اظهارات هر يک از طرفين اصغاء شود
متعاهدين در کميسيون اصالح ذات البين به توسط مامورينی که نمايندگی طرفين  - ٢

توانند  اواسط بين آنها و کميسيون خواهند بود بعمل خواهد آمد عالوه بر اين طرفين می
اند  به کمک و مساعدت مستشاران و متخصصين که برای اين کار تعيين نموده

ا مفيد ميايد تقاضا متوسل شده واصغای اظهارات هر کسی راکه شهادت آن بنظرآنه
 .نمايد

تواند توضيحات شفاهی از مامورين و مستشاران و متخصصين  کميسيون می - ٣
طرفين و از کليه اشخاص که با رضايت دول متبوعه آنها احضار آنها را مفيد بداند 

 .تقاضا نمايد
 ١۴ماده 

يق تصميمات کميسيون اصالح ذات البين جز در مواردی که طرفين متعاهدين به طر
تواند راجع به اصل  ديگر موافقت نمايند باکثريت آراء اتخاذ خواهد شد وکميسيون نمی
 .اختالف اظهار نظر نمايد مگر آنکه کليه اعضاء آن حاضر باشند

 ١۵ماده 
  

شوند که عمليات کميسيون اصالح ذات البين را تسهيل نموده و  طرفين متعهد می
طالعات مفيد را در دسترس آن مخصوصا هر قدر بيشتر ممکن است اسناد و ا

بگذارند و برای آنکه کميسيون بتواند در خاک طرفين و بر طبق قوانين آنها به 
احضار و اصغاء شهود يا متخصصين و يا معاينه محلی اقدام نمايد هر گونه وشائلی 

 .که برای طرفين ممکن شود جهت کميسيون فراهم نمايد
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 ١۶ماده 
از اعضاء آن که از اتباع دول ثالث بوده باشد فوق  در مدت عمليات کميسيون هر يک

العاده که مبلغ آن با موافقت طرفين متعاهدين معين خواهد شد دريافت خواهند نمود و 
نمايد پرداخت کليه مخارجی که  هر يک از طرفين نصف مبلغ مزبور را تاديه می

متعاهدين  برای اجرای عمليات کميسيون مصرف خواهد شد بهمين طريق بين طرفين
 .تقسيم خواهد گرديد

 ١٧ماده 
وظيفه کميسيون اصالح ذات البين روشن ساختن مسائل متنازع فيه و جمع  – ١

آوری کليه اطالعات مفيده برای اينکار بوسيله تحقيقات و يا وسائل ديگر و مجاهدت 
 .برای اصالح طرفين خواهد بود

عاهدين مواد تصفيه که به نظر تواندبه طرفين مت پس از رسيدگی به امر کميسيون می
 .آيد ابالغ و ضرب االجلی برای اظهار نظر طرفين معين نمايد آن مناسب می

در خاتمه عمليات خود کميسيون صورت مجلسی به مقتضای مورد تهيه خواهد  - ٢
نمود در صورت مجلس مزبور موافقت طرفين و در صورت لزوم شرايط تصفيه 

 .خواهد شد امر و يا عدم موافقت آنها قيد
بجز در موارديکه طرفين بطريق ديگری موفقت نمايند عمليات کميسيون بايستی  - ٣

 .شش ماه بعد از روزی که تصفيه اختالف به آن مراجعه شده است خاتمه پيدا نمايد
 ١٨ماده 

هر گاه بعد از اختتام عمليات کميسيون اصالح ذات البين تا مدت يک ماه طرفين 
فيه مسالمت آميز موافقت حاصل نکنند اختالف مزبور بوسيله ديگری جهت تص

 .اساسنامه جامعه ملل خواهد گرديد ١۵مشمول مقررات ماده 
 .اين ماده شامل موارد مذکوره در ماده پنج اين عهدنامه نخواهد شد

 ١٩ماده 
شوند که از هرگونه اقدامی که ممکن است بانتيجه اسباب مزاحمت  طرفين متعهد می
ضائی و حکميت و ترتيب پيشنهادی کميسيون اصالح ذات البين يا اجرای تصميم ق

شورای جامعه ملل را فراهم سازد خودداری نمايند و بطور کلی مبادرت به هر 
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 .اقدامی که اختالفات موجوده را سخت ترساخته و يا آن را توسعه دهد ننمايند
 ٢٠ماده 

هم که دولت ثالثی در مقررات اين عهدنامه بين طرفين متعاهدين در صورتی  – ١
 .اختالف موجوده بين طرفين ذينفع باشد مجری و مرعی خواهد بود

توانند با موافقت يکديگر دولت ثالث فوق الذکر را دعوت نمايند که در  طرفين می - ٢
 .اصالح ذات البين يا حکميت دخالت نمايد

 ٢١ماده 
فات راجع به تعريف اختالف راجع به تقسير يا اعمال اين عهدنامه هم چنين اختال

اختالف و يا مفهوم و توسعه مستثينات به ديوان دائمی داوری بين المللی ارجاع 
 .خواهد شد

 ٢٢ماده 
توان طوری توجيه نمود که لطمه به حقوق  هيچيک از مقررات اين عهدنامه را نمی

طرفين متعاهدين در استمداد از شورای جامعه ملل در حدود ميثاق جامعه و يا اين 
 .هدنامه وارد سازدع

 ٢٣ماده 
اين عهدنامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد مصدق آن هرچه زودتر در بغداد  - ١

 .مبادله خواهد شد
 .اين عهدنامه بفوريت بعد از مبادله اسناد مصدق مجری خواهد گرديد - ٢
اين عهدنامه در جامعه ملل بتوسط رئيس داراالنشاء ثبت و از مشاراليه تقاضا  – ٣

اهد شد که اين موضوع را به اطالع کليه ممالک عضو جامعه ملل و ممالک ديگر خو
 .برساند

 ٢۴ماده 
 .شود اين عهدنامه برای مدت پنج شال از تاريخ اجرای آن منعقد می – ١
هر گاه الاقل ششماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ آن اعالم نگرديد برای  – ٢

 .اقی خواهد ماند وقس عليهذامدت پنج سال ديگر نيز به قوت خود ب
در صورتی هم که يکی از طرفين متعاهدين به اعالم فسخ اين عهدنامه مبادرت  – ٣
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نمايد هر گونه مراسمی که برای تسويه اختالف در موقع انقضاء اين عهدنامه شروع 
 .شده باشد تا اختتام طبيعی خود ادامه خواهد نمود

 .نوشته شددر طهران در دو نسخه به زبان فرانسه 
 ١٩٣٧ژويه ٢٢به تاريخ 

 
 صورت مجلس امضاء

در موقع انعقاد عهدنامه تسويه مسالمت آميز اختالفات بين کشور شاهنشاهی ايران و 
کشور پادشاهی عراق نمايندگان مختار طرفين موافقت نمودند که همان متن عهدنامه 

 .ندپاراف شده است امضاء نماي ١٩٣٧ژويه  ٢٢مذکور را که در تاريخ 
 ١٩٣٧ژويه  ٢۴طهران 
  سميعی وزير امور خارجه–امضاء 
 وزير امور خارجه عراق - امضاء

عهدنامه تسويه مسالمت آميز اختالفات بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی 
 .تصويب شده است ١٣١۶اسفند ماه  ٢۵عراق بشرح باال در جلسه 
 )١(حسن اسفندياری –رئيس مجلس شورای ملی 

  
   مأخذ و اتتوضيح

  
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری يازدهم در روز  - ١

  ٣١جلسۀ  ١٣١۶-  اسفند ماه  ٢۵چهارشنبه 
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   سوم و بيست فصل
  

  شوروی روسيه با  رضاخان حکومت  روابط
  

ايمان صمدی نيا روابط اقتصادی ايران و روسيه شوروی درعصر پهلوی اول 
پس از اين که رضاخان به رياست موقت ممکلت انتخاب شد ، :  :می نويسد

روسيه دومين کشوری بود که به فاصله ی يک روز پس از انگلستان حکومت 
رضاخان برای غلبه بر رکود اقتصادی کشور ، تالش . او را به رسميت شناخت 

د در همين رابطه ، شرکت های متعد. کرد مناسبات تجاری را با روسيه احيا کند
در  ١٩٢۴همچنين يک قرارداد بازرگانی به سال . تجاری به وجود آمد-مالی 

رضا شاه که قرار بود مجری سياست های نو استعماری . تهران به امضا رسيد
انگليس درايران باشد برای مخفی نمودن چهره ی اصلی خود اقدامات مختلفی 

وابط با شوروی را نام انجام داد که از جمله ی آنها می توان ايجاد و توسعه ی ر
انگليسی ها با نفوذ در سفارت . برد که کامال زير نظر انگلستان انجام می شد

روسيه در تهران رضا خان را چهره ای ضد انگليسی و طرفدار اصالحات 
. معرفی نمودند ، به گونه ای که او کامال مورد تاييد حاکمان مسکو قرار گرفت 

رضا شاه برای کرملين نشينان آشکار گشت بعدها هنگامی که چهره ی واقعی 
توسعه ی .سفير خود شومياتسکی را فرا خوانده و او را در مسکو اعدام نمودند 

به طور مثال در سالهای . روابط در زمينه ی بازرگانی بسيار چشمگير بود 
۴٩٢مبادله ی تجاری دو کشور به  ١٩٢۵-١٩٢۶ ميليون روبل در مقابل  ٩

٢٨ هم چنين رضا شاه برای تقويت . رسيد ١٩٢١-١٩٢٠ميليون روبل  ٨
نيروی نظامی از کمک های شوروی بهره مند شد و تقاضای خريد سه فروند 
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البته در همين سالها مشکل اختالفات مرزی . هواپيمای نظامی به آن کشور داد
 .بر روابط دو کشور سايه افکنده بود

ش وی برای خلع قاجاريه روسها به خيال اختالفات رضا شاه و سيدضياء و تال
از سلطنت ، روابط انگليس را با او تيره ساخته در مواقع مختلف از او حمايت 

خود رضا خان نيز در اولين سالهای پادشاهی روابط بسيار دوستانه . می کردند
  )١.(ای با روس ها داشت

  

شيرازی رابطه مناسبات دوران پهلوی اول با روسيه شوروی را اصغر*  
مناسبات رضاشاه با شوروي آميخته اي از احتياط و : بررسی می کند اينگونه

خود پيداست كه او نمي توانست به دولتي بلشويكي اعتماد داشته . نوسان بود
جلوس رضا خان بر . باشد، ولي ازدرافتادن با آن كشور نيز پرهيز مي كرد

به رغم  تخت سلطنت در زماني وقوع يافت كه قرارداد دوستي ميان دو كشور،
به تصويب دولت  و  ١٢٩٩/ ١٧/١١كوشش بريتانيا براي جلوگيري از آن در 

اختالفاتي كه ازجمله به سبب . به تصويب مجلس رسيده بود١٣٠٠/ ٢۴/٩در 
برخي ابهامات دراين عهدنامه باقي مانده بودند نيزبا امضاي قرارداد تجاری  

 )  و بعد ١٢۵، ص ١، ج١٣۶٣مکی، (تا اندازه ای رفع شده بود ١٣٠۴/  ۴/  ١٢

تخت « در اين فضاي مناسب بود كه شوروي جلوس رضاشاه بر مراتب   
 جلوس از» شوروي اتحاد پيش از آن نمايندة خرسندي. سلطنت را تبريك گفت

  ) .بعد و ٣٩٧ ص ، ١٣٨٧ غني،(  بود داشته ابراز را او بالوقوع قري

 و ترانزيت شيالت مرزي، دعاوي موضوع در اختالف صورت به هنوز آنچه
 و ميان رضاشاه دار دنباله مبارزة در كه نبود شديد آنچنان بود، مانده باقي

 شوروي نظر از .شود رضاشاه نفع به شوروي گيري موضع از مانع مخالفانش
 و ٢٠ ص ،٣ ج ، ١٣۶٣مكي، (بودند ايران ارتجاع نمايندگان رضاشاه مخالفان
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 سرماي سوي به جامعة  ايران هدايت با و دكر مي مبارزه فئوداليسم با واو ) بعد
 .ساخت آماده  مي سوسياليسم به گذار براي را آن هداري

 و كشور منافع آن از چشم پوشي معني به شوروي جانب از موضع اين اتخاذ اما
 بروز كه از موضوعاتي يكي .نبود خود نفع به اختالفات حل براي كوشش
 ماهي صيد امتياز كرد، سرآمدن ناپذير اجتناب را آن از حاصل تنش و اختالف

 به روسيه اتباع از يكي به ش ١٢۵٨در  شاه ناصرالدين كه بود خزر درياي در
 در امتياز اين مدت پايان از پس دولت ايران .بود داده ليانازوف استپان نام

 .انگيخت بر را شوروي شديد مخالفت اين عمل با و كرد لغو را آن ش ١٣٠۴
 و كشور دو ميان مرزهاي بستن اقدام اين در مقابل شوروي اقدامات از يكي

 حل .نبود نشدني حل اختالف .بود ايران به روسي ورود كاالهاي از جلوگيري
مسئلة  حل بر عالوه كه يافت انعكاس قرارداد چند امضاي با ١٣٠۶مهر  در آن

 هب تعهد .شدند مي شامل نيز را كشور دو ميان سياسي تر كلي مناسبات شيالت
 در طرفي بي اختالفات، حفظ تآميز مسالم حل يكديگر، به كشور دو تجاوزنكردن

 بندر تأسيسات قرارداد، واگذاري طرف دو از يكي به ثالث كشور حملة صورت
 توپداري ناوچة از بندر آن تخلية ايران، به انزلي

 ،ديگر  بازرگاني قرارداد انعقاد و بود داشته نگاه محل آن در هنوز شوروي كه
و بعد ، مکی ،  ٣٨۵، ص  ١٣۶٩مهدوی، (  بودند قراردادها اين موضوعات

 ) ۵۵). (٣٢٩، ص  ۴، ج ١٣۶٢

 حفظ روابط بر قراردادهاي داير امضاي ترانزيتي، و بازرگاني مسائل حل
 با فئوداليسم رضاشاه مبارزة از شوروي كه مثبتي تصور آن حتي يا دوستانه
 جاسوسي ادامة  فعاليت ايران، در نفوذ الاعم سياست گيري پي از مانع داشت،

 شدن پناهنده با ١٣٠٨ در سال .يشد نم ايراني كمونيستي هاي گروه از حمايت و
 به ايران، در ).او .پ .گ( امنيت شوروي سازمان مخفي نمايندة آقابگف، ژرژ

 فعاليت و شوروي جاسوسي شبكة كرد، وجود منتشر او كه اطالعاتي و بريتانيا
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 و» قانون  مقدمين  عليه  امنيت کشور« تصويب .شد آشكار درايران كمونيستي
 بود اطالعات اين افشاي به رضاشاه كمونيستي واكنش هاي فعاليت

 طبق . )  ٣٨۶ ص ، ١٣۶٩مهدوي،(

 هاي از شورش استفاده كمين در همچنان ١٣٠۵ سال در شوروي آقابگف گفتة
 شورش منظور او .بود نايرا مرز در قدرت هاي پايگاه ايجاد براي محلي
  . بود ١٣٠۵   تير در ايران شرقي شمال در واقع» مراوه تپه« نظامی  پادگان

 آن به اسلحه و مقداري او زيردستان از نفر پنجاه و آقابگف فرستادن با شوروي
 شورش شكست با .شورش برآمد آن از استفاده امكان بررسي صدد در منطقه

 به آن در كنندگان شركت از نفر هفتصد ، .شد خارج شوروي دست از امكان اين
 كشف سوم مورد) و بعد ١٢۴، ص ۴، ج ١٣۶٢مکی ، ( شدند پناهنده شوروي

 اعضاي از نفر ۵٣ حبس و به دستگيري كه بود ايران در كمونيستي اي شبكه
 مقابل در رضاشاه واكنش و وقايع اين از هر يك .انجاميد آن غيرواقعي و واقعي

 نهايي رويارويي براي را آنها و زد مي دامن دو قدرت ميان كدورت بر آنها
  )٢(.ساخت فراهم را رويارويي اين فرصت جهاني جنگ دوم .مي ساخت آماده

  

  مناسبات ايران و شوروی

  

مناسبات ايران و شوروی در دورۀ رضا شاه ازپيچيدگی ويژه ای برخوردار بود 
روی با برآمدن رضاخاندر پيدايش دولت شو.  و مسائل ومشکالت متعددی داشت

در ابتدا نگاه بخش عمده ای ازدولتمردان .                          ً          ميدان سياست ايران تقريبا  مقارن بود
اين . شوروی به رضاخان مثبت بود و او را عنصری ملی ارزيابی   می کردند

نگاه تا سالهای نخست پادشاهی رضاخان برسياست خارجی درقبال ايران 
در روزهای سخت  پس . خود را به بدبينی  دادچيرگی داشت؛ اما سرانجام جای 
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م ميان ايران و  ١٩٢١از کودتای سوم اسفند پس از ماهها مذاکره  قرار داد 
. به امضا رسيد که نقطه عطفی درروابط دو همسايه به شمارمی آمدشوروی 

حتی پيش ازامضای قرارداد يادشده شوروی که سياست تحبيب وتأليف ) ١(
دو درپی آن بود که خود را نزد افکارعمومی جهان، وبه قلوب پيش گرفته بو

ويزه ملتهای استعمار زده  معرفی کند؛ ازرفتار وسياست رژيم پيشين  يعنی 
روسيه تزاری در قبال ايران اعالم برائت کرد و به عنوان نشانه حس نيت بخش 
 مهمی ازامتيازاتی را که روسها طی قراردادها يا موافقت نامه های سياسی و

با اين حال چندی . اقتصادی ازدولت ايران دردوره قاجار گرفته بودند بخشيد
 نگذشت که همه به روال سابق برگشت ودولت شوروی نيزهمان سياست زور

 از شورويها که نمی خواستند. دوره تزاری رادرقبال ايران پيش گرفت وفشار
ای گوناگون  انگليسيها عقب بيفتند، درعرصه سياست و اقتصاد ايران به انح

روند اموربه گونه ای و درجهتی پيش می رفت کم کم . سهم خواهی می کردند
سابقه مسئله .  نيزدرذهن آنان جای می گرفت١٩٠٧خيال احيای عملی قرار داد 

نفت شمال که پيش از رضا شاه در دولت قوام السلطنه مطرح شده بود از سويی 
/ م ١٩٣٣يران و انگليس درسال  و ماجراهای مربوط  به قرارداد جديد نفتی ا

ش ، که با  ١٣١۵امريکا درسال.ش و سپس قرارداد نافرجام ايران و ١٣١٢
مخالفت سخت شوروی برخورد کرد، از سوی ديگر اين خيال را در ذهنم 
شورويها قوت و ژرفا می بخشيد و اين همه زمينه ای شد برای ماجرای نفت 

  .ش -٢شمال و پيامدها وعوارض آن در دهه  

عمده مسائل مناسبات ايران و شوروی دردوره رضاشاه را می توان بدين نحو 
 حد اختالف ارضی ومرزی درحدود مغان ورودخانه آستارا درسر:خالصه کرد

آذربايجان ومسائل مربوط به قره فيروزه،  سرخش وسرحد اترک در سرحدات 
آن؛ رفت و خراسان؛ مسئله آبهای مرزی وچگونگی تقسيم  و بهره برداری از 

  .آمدهای اتباع دو طرف و به ويژه  مسئله نفت شمال و کوير خوريان و قم
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در روزگار قاجارمهم ترين و بزرگ ترين شريک تجاری ايران روسيه تزاری 
م ١٩١٧آشوبهای مربوط به انقالب . بود و پس ازآن انگليس وعثمانی قرارداشتند

ن را مختل کرد،  امابا برای مدتی مناسبات تجاری روسه وشوروی  با ايرا
به ويژه بازارهای شمال . تثبيت دولت شوروی اوضاع به منوال سابق برگشت

ايران زيرسلطه تقريبی شوروی قرار داشت و هم دولت وهم بازرگانان ازاين 
دولت می کوشيد با بستن قرار دادهای تجاری و گمرکی . بابت زيرفشاربودند

تجديد و تمديد می شد، مناسبات اقتصادی                 ً                 موقت،  که تقريبا  هردوسال يک  بار 
. ايران و شوروی را به  گونه ای  تنظيم کند که از سلطه  و فشارمزبور بکاهد

                                           ً                    حتی چنان که يپش ازاين نيز تذکرداده شد ظاهرا  يکی از داليل انتخاب 
جنوب برای احداث راه آهن سرتاسری ايران بيرون آوردن مناطق  –مسيرشمال 

ً                  يبا  انحصاری شوروی بودشمالی ازسلطه تقر نخستين قرارداد تجاری ايران و .    
شوروی دردوره رضاشاه دردوره رضا شاه در پی تحريم  تجاری ايران از 

آن تحريم که . ش انجام  شد به امضا رسيد ١٣٠۴روسيه شوروی که درسال 
دولت وبازرگانان ايرانی به شدت نگران ساخت با واکنش بازرگانان گيالن 

. انجاميد» جمعيت  نهضت اقتصاد« رو به روشد و به تشکيل   وسپس تهران
ش به امضا  رسيد  و اميد  ١٣٠٧قرارداد گمرکی ايران و  شوروی   در اسفند 

می رفت  که به تنش  ياد شده  پايان  دهد و  به رونق   دو باره  مناسبات تجاری 
ن وشوروی به قرارداد جديد درباره شيالت ميان ايرا. ايران وشوروی بيفزايد

ش پيمان  ١٣٠۶همچنين درسال . ش تصويب شد ١٣٠۶امضا رسيد ودر مهر
بااين حال . پست هوايی ايران و شوروی با شرکت  يونکرس آلمان امضا شد

دولت ايران همچنان درپی استحکام بخشيدن به موقعيت بازرگانی داخلی 
مناسبات  ش تصويب شد پايان دادن به تنگناهای ١٣٠٩وخارجی که دراسفند 

سفر کاراخان،قائم مقام کميسر خارجی شوروی، به . تجاری با شوروی بود
ش و  به يوژه با قرار داد جديد تجاری که درشهريور   ١٣١٢تهران درمهر

ش  به امضا رسيد روابط تجاری دوکشور بسيار رونق گرفت و حتی  ١٣١۴
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و کنفرانسی  گفتگوهايی برای متصل کردن راه آهن ايران و شوروی  انجام شد
بااين حال توازن مورد انتظار ايران، که طبق ١.دراين زمينه  در تبريزبرپاگشت

قراردادهای تجاری می بايست رعايت می شد، تحقق نمی يافت و واردات ايران 
از شوروی در قياس با صادراتش به آن کشورکمتر بود واين وضعيت موجب 

ايش فزاينده ايران به مناسبات يکی ازداليل گر. ناخشنودی دولت ايران می شد
  .تجاری   با کشورهايی چون آلمان درهمين وضعيت نهفته بود

دردروه نخست حکومت رضاشاه سر رشته سياست خارجی ايران دردست 
اوبراين  باور بودکه حل وفصل مسائل ومعضالت مناسبات . تيمورتاش بود

ين است که پيش حارجی ايران با کشورهای ديگر، به يوژه انگليس، درگرو ا
ازهرچيزمسائل پيچيده ايران با شوروی حل و فصل شود ومناسبات دو کشور 

به همين سبب . براساس احترام متقابل درچهار چوب حقوق بين الملل تنظيم گردد
درسالهای نخست سلطنت رضا شاه مناسبات باشوروی دررأس اوليتهای سياست 

 سفر ش به مسکو ١٣٠۵رداد                                    ً    خارجی ايران قرار گرفت وتيمورتاش شخصا  درم
ش قرارداد امنيت و بی طرفی ميان  ١٣٠۶يک سال واندی بعددرمهرماه . کرد

م وتأييد مجدد آن ازسوی   ١٩٢١دوکشوربه امضارسيد که درچهارچوب قرارداد
درمذاکرات ومکاتباتی که درسالهای بعد ميان وزارت خارجه ايران . طرفين بود

 رضی ومرزی صورت گرفت قراردادوشوروی برای حل وفصل اختالفات ا
ش وزارت  ١٣١۴ – ١٣١٣م همواره اساس بود؛ اگرچه درسالهای  ١٩٢١

آن قرارداد شد وبقای آن مواد رامغاير    ١٣و ۶خارجه ايران خواستار الغای مواد
ميثاق جامعه ميثاق جامعه ملل، حقوق بين الملل جديد و وضعيت نوينی می 

  .مللل درمناسبات بين المللی پديد امده است دانست که پس ازشکل  گيری جامعه

هم ايران و شوروی نسبت به فعاليت مخالفان سياسی خود درکشورهای يکديگر 
شوروی به ويژه نگران فعاليتهای داشناکهای روسهای . حساس ونگران  بودند

ايران نيزاز فعاليتهای کمونيستهای ايرانی وتبليغات . سفيد وبقايای مساواتها بود
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اين نگرانيها زمينه انعقاد قراردادی   درباره . ت ستيزانه آنان ناراحت بودسلطن
معامله متقابل درتحويل اشخاصی را که بدون مجوز قانونی ازسرحد عبورمی 

. ش فراهم آورد اين قرارداد تا دوسال اعتبارداشت ١٣١١کردند در آغاز سال  
ش قراردادی درباره  ١٣٠۶ياد آوری اين نکته الزم است که پيش   از ان درآذر

  .عبور و مرورشاکنان مرزها به امضا رسيده بود

ريشه وپيشينه اختالفات ارضی و مرزی ايران و شوروی به دوره تزارها و 
م خطوط   ١٨٢٩پس از عهد نامه ترکمانچای وبرپايه پروتکل . قاجارها بازگشت

ومشخص اما روسيه  تعيين . مرزی ايران و روسيه تعيين ومشخص  شده بود
اما روسيه به مفاد عهدد نامه و پروتکل وفادار نماند و چندی  بعد . شده بود

دراغلب نقاط خط  سرحدی به خاک ايران تجاوزوپاسگاهای مرزی  برپا کرد 
ودرپاره ای نقاط  خط سرحدی را منحرف نمود و بخشی اززمينهای ايران جزو 

يکی درحدود مغان   اختالفاهای مرزی   ايران وروسيه. قلمروخودقرارداد
درباره حدود شمال . درآذربايجان وديگر درمرزهای شمال شرقی ايران بود

ق عهد نامه ای ميان ايران و روسيه بسته  ١٢٩٩/ م ١٨٨١شرقی ايران درسال
شدکه بر پايه  فصل نخست آن خط سرحدی ازخليج حسين قلی تا مجرای رود 

وطرف برسرنصب عاليم سرحدی         ً                  اما بعدا  ميان مأ مأموران د. اترک تعيين شد
اختالف افتاد ، چرا که نماينده روسيه اصرارداشت که نهرموسی خان را نقطه 

ق عهدنامه  جديدی ١٣٠٢/ م ١٨٨۵سرانجام درسال . پايان خط سرحد قراردهد
بسته شد که برپايه آن نهرموسی خان مجرای رود اترک قرارگرفت وبه عنوان 

ش  ١٣١٠/ م ١٨٩٣افزون براين درسال . سرحد ميان دو کشور  پذيرفته شد
روسيه ايران را وادارکرد تا فريه فيروزه و زمينهای پيرامون آن را 

  .دربرابرحصارعباس آباد به روسيه واگذارکند

مقررشدکه سرحد شمال شرقی ايران همان باشد ١٩٢١برپايه  فصل سوم قرارداد
وروی به همچنين ش. م تعيين کرده بود ١٨٨١که کميسيون مرزی در 
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اما  شوروی درپاره ای . بازگرداندن قريه فيروزه و زمينهای پيرامون متعهد شد
شوروی، علی   . شوروی درپاره ای موارد نقض عهد کرد. موارد نقض عهدکرد

رغم تعهد به اعزام کميسيون برای نصب عاليم سرحدی برپايه عهد نامه 
ين صورت زمينهای حسين م، نماينده ای نفرستاد   چرا که می دانست درا١٨٨١

ناحيه اترک از نظرسياسی واقتصادی اهميت . قلی به ايران بازگردانده خواهدشد
بسياری داشت وبه همين سبب شوروی راضی به بازگرداندن آن به   ايران نشد 
وحتی اقداماتی اساسی  را برای آباد کردن باتالقها و گسترش زراعت پنبه 

ش نيزتأسيس گمرک خانه وپست نظامی  ١٣٠۵در سال . وبرنج آغاز   کرد
ناحيه را آغازکرد واعتراضهای   دولت وسفارت ايران در مسکو رابی « درآن 

ش نيزبرای تغييرمسيررا اترک   حفرنهرجديد را ١٣٠۵درآبان . پاسخ گذاشت
سفر  . فرسخ ازاراضی ايران ضميمه خاک شوروی شد ١۶آغازکرد که براثرآن 

تراض  دولت ايران اعالم  کرد که همه نقاط  مورد شوروی درايران دربرابراع
دراين سالها تجاوزات مکررمأموران وانباع . اشاره  به شوروی تعلق   دارد

شوروی به نقاط سرحدی واذيت و آزارکشاورزان و دامداران مرزی ايران به 
هدف اين بود که زمينهای آن سوی مرزها در خاک . امری معمول بدل شده بود

  .ه فقيرتروکم جمعيت تر  شوندايران هرچ

به . مسئله عمده ديگر مسئله آبها و رودهای مشترک مرزی وتقسيم آنها بود  
طور معمول هرسال  در گيريهای خونينی ميان دوطرف برسرتقسيم آب اتفاق 

مأموران شوروی به طور مکرربه حقوق   اتباع ايران تجاوزمی . می افتاد
دراين  .ی ايران ممانعت به عمل می آوردندکردند وازآبياری زمينهای رعايا

به رغم . زمينه نيزهدف ويران وخالی کردن مناطق مرزی متعلق به ايران بود
 م مسئله تنصيف آبهای مرزی حل وفصل نشد و ١٩٢١م و  ١٨٨١پيمانهای 

تقسيم آبهای مرزی درسالهای نخست سلطنت   رضا شاه  به مسئله ای پيچيده 
قراردادی   ١٩٢۶فوريه / ش ١٣٠۴اگرچه دراسفند . بود وآزاردهنده تبديل شده

ماده درخصوص بهره برداری ازآبها ورودخانه های مرزی ميان  ٢۴در
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دوطرف به امضا رسيد، اما طبق معمول شورويها به آن پايبند نبودند و 
شورويها . مشکالت واختالفات دراين زمينه درسالهای بعد   همچنان ادامه يافت

دها، مثل رود سمياردر بجنورد ، را مسدود می کردند و  اين پاره ای از رو
چگونگی بهره برداری از . امرمشکالتی برای کشاورزان ايرانی پديد می آورد

  .رودخانه ارس نيز   ازموارد مهم اختالف بود

درناحيه مغان نيزتخلفات وتجاوزات مأموران شوروی  امری رايج و معمول 
     ً                    ظاهرا هدف اين بود که جاده . نان افزايش يافتش تجاوزات آ ١٣١٢بود ازآغاز

بيله سوار به تازه کند را به تصرف در آورده  و ازاين راه مالکيت شوروی 
دمحم ساعد مراغه ای سفيرايران در   . برزمينهای مورداختالف را تثبيت کنند

ُ                                    مسکو درديداربا  کاراخان از ک ندی دولت شوروی ازطريق سفارت خود در                             
ماده ای  برای رسيدگی  به اختالفات مرزی  ٢١ک   قرارداد  تهران طرح ي

م دولت شوروی   ١٩٣۴فوريه / ش ١٣١٢چندی بعد در بهمن . انتقاد کرد
ماده ای برای رسيدگی    ٢١ازطريق سفارت خود درتهران طرح يک قرارداد 

به اختالفات مرزی وحل و فصل آنها را به دولت  ايران ارائه داد، اما اين طرح 
ش دمحم ساعد مراغه ای گزارش  ١٣١٣درآذر. يگيری نشد ودر محاق فرورفتپ

گفتگوهای خود با ليتونيف کميساريای خارجه شوروی رابرای دولت ايران 
فرستاد ونويد داد که کميساريای خارج شوروی به طورجدی   درپی حل و فصل 

ازآن بود که پس . اختالفات مرزی با ايران ازراه دوستانه ومسالمت آميزمی باشد
 ليتونيف به طورجدی درصدد رفع اختالفات برآمد وبه پاستخوف سفيرکبير
. شوروی درايران برای گفتگووحل وفصل همه اختالفات سرحدی اختيارتام داد 

ش با باقرکاظمی وزيرخارجه  ١٣١۴فروردين  ۶براين زمينه پاستخوف در
است درباره ناحيه ايران ديدار و گفتگو نمود و اعالم کرد که شوروی حاضر

مغان خواسته های ايران را بپذيرد مشروط بر انکه ايران خط  مرزی کنونی 
درماورای خزرو ترکستان بپذيرد مشروط  برآنکه ايران خط مرزی کنونی در م 

.  اتورای  خزر و ترکستان  را بپذيرد  و قريه فيروزه را به  شوروی  بازگرداند
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الفات تنها در ناحيه   مغان  نبوده و درماحيه کاظمی درپاسخ  تأکيد کرد که اخت
م،  که درآن  ١٩٢١پاستخوف به استناد عهد نامه . اترک نيز اختالف وجود دارد

م ١٨٨١قسمت شرق دريای مازندران برپايه کميسيون سرحدی شده بودحدودذکر
تعيين می شود و کميسيون  مزبورنيز خط سرحدی ناحيه اترک را به همين 

ی تشخيص داده است، ادعای وزير خارجه ايران را مورد نفی شکل کنون
پاسخوف پيشنهاد کرد که دراين باره وبرای نصب عاليم  . وانکارقرار داد

سرحدی   ازسوی نمايندگان دوطرف ماده ای تنظيم شود ودرقسمت مغان نيزبر 
همچنين يا فيروزه يا حصارعباس اباد . پايه عهدنامه ترکمانچای عمل  شود

کاظمی   پاسخ داد که کميسيون . ينهای پيرامون به شوروی بازگردانده شودوزم
بنابراين  کارشناسان دوطرف   . م ١٨٨١م تشکيل  گرديده  بود و نه در١٨٨٣در

م کجا  بوده و سپس برپايه عهد  ١٨٨١بايد بروند ومعلوم کنند که رود اترک در 
م قرار نبود  که  ١٩٢١ه او تأکيد کرد که  درعهد نام. دوم عمل ش ١٩٢١نامه 

ميان ايران وشوروی تعيين حدود شود و اگردرفصل سوم عهد نامه مزبورذکری 
اما . از سرحد به ميان آمده تنها برای رفع اجحافات دولت تزاری بوده است

م کميسيون  ١٩٢١پستخوف می گفت که منظوردوطرف درهنگام عهد نامه  
شنهاد کرد که ايران از قضيه اترک او درپايان پي. م بوده است ١٨٨١سرحدی  

صرف نظرکرده و درباره حدود   مغان نيزبا پيشنهاداوموافقت کند وهشدارداد 
که درغيراين صورت روند گفتگوها وتالشها برای حل   اختالفات به مشکل 

درنشست دوم اين گفتگوها دراواخر فروردين  . ومانع جدی برخواهد خورد
کرد که اختالف عمده درحدود اترک در بخش ش کاطمی دوباره تأکيد  ١٣١۴

م خط سرحدی  ١٩٢١شرقی دريای مازندران است و نابرتصريح عهد نامه 
وی پيشنهاد پاستخوف . م تعيين شود١٨٨١ناحيه اترک بايد برپايه عهدنامه 

درباره مغان را کمابيش بی اشکال دانست وگفت که اگراختالفات دراين بحش   
صل شودايران ممکن است ازدعاوی خود نسبت به مطابق نظرايران حل و ف

ديگرنقاط سرحدی  خراسان چشم پوشی کند وقريه فيروزه را نيزکه برپايه عهد 
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اين  گفتگوها  در . م حق مسلم ايران است به شوروی واگذارکند  ١٩٢١نامه 
ش در ژنوادامه يافت، اما ليتو نيف  ١٣١۴ديدار کطامی  يا ليتونيف در خرداد 

وجه حاضر به گفتگودرباره  حدود  اترک نشد وبه همين سبب گفتگوها   به هيچ 
در سال . بی نتيجه ماند وتخلفات و تجاوزات مرزی شورويها همچنان ادامه يافت

 سفير. ش مناسبات ايران وشوروی دچارتيرگی وسردی فزاينده شد ١٣١۶
کرانه شوروی ازواگذاری ساخت تأسيسات اليرويی و حفاری   بندر پهلوی در 

های دريای مازندران به آلمانيها انتقاد وکارشناسان آلمانی را جاسوس ومخل  
درهمين سال شوروی تصميم خود را برای . امنيت سرحدی شوروی عنوان کرد

ش بسته  ١٩١٧ازآغازسال . کاهش  شمار کنسولگر يهايش به ايران اعالم کرد
  .شدن کنسلوگريهای دوطرف آغاز شد

آغازين استقرار دولتشان خواب چيرگی بر منابع نفتی   شورويها  ازسالهای
اگر چه درزمان انعقاد . شمال ايران از حيطه شمول امتيازمستثنا شده بودند

امتياز  نامه دارسی ، به دليل ناشناخته بودن اهميت فزاينده  آينده نفت ، حساسيت 
م  ميالدی روسها برانگيخته نشده بود، اما اينک دردهه سوم وچهارم قرن بيست

تسلط بر منابع نفتی .  هرچه می گذشت براهميت نفت افزوده  می شد و
کشورهای  ضعيف  به يکی ازمهم ترين علل وعوامل رقابت وچالش ميان 

دراين شرايط شورويها، که به پيروی از ذهنيت .قدرتهای بزرگ تبديل می شد
صاحب حق  ونگاه سنتی روسهای دوره  تزاری درمناطق شمالی ايران خود را

م  ١٩٠٧به يادمی آوردندکه درقرار داد. ودارای  منابع استراتژيک می پنداشتند
موفقيت نفوذ انحصاری شان درشمال ايران ازسوی رقيب جنوبی شان يعنی  نيز

انگليس به رسميت شناخته شده بود، به خود حق می دادند که امتياز منابع نفت 
ن شرکتی نفتی تشکيل داده وهمان مناطق شمالی ايران را طلب کنند وباخذ آ

موقعيتی را که انگليسها درجنوب ازطريق شرکت نفت احرازکرده بودند به 
چنين تقاضايی با اصل موازنه مثبت که از روزگار قاجار و درپی . دست بياورند

آمده وهوادارانی تبديل شدن ايران به صحنه رقابتهای سنگين روس وانگليس پديد
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ال ايرانی پيدا کرده بود هماهنگی داشت، اما ازسوی ميان پاره ای از رج
 دست کم ازروزگار که آن نيزديکرباانديشه نيروی سوم برخوردمی کرد

اميرکبيربه اين سوی سابقه داشت وآن بدين معنی بود که برای کم با خنثی کردن 
فشاردوقدرت شمالی وجنوبی، ويا دست کم برای ايجاد توازن مين دوقدرت 

ی، به قدرت  يا قدرتهای ديگری  روی آورده و پای آنان را شمالی وجنوب
از روزگار   قاجار تا زمان رضا شاه ، . درميدان سياست واقتصاد ايران بازکنيم

ش، پاره ای از دولتمردان ايران بر اساس  اصل   ٢٠وحتی پس ازآن دردهه 
صالحات بنابرهمين اصل بود که درا. نيروی سوم به آمريکا وآلمان روی آوردند

وحتی نظامی روزگار رضا شاه توجه به بهره گيری از عمرانی وصنعتی 
کشورهايی چون امريکا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن وکشورهای اسکانديناوی 
به درجات مورد تأکيد قرارگرفت وحتی االمکان ازانگليس وبه ويژه  شوروی 

  .پرهيز شد

ت رضا شاه ودرکابينه های اول چنان که پيش ازاين اشاره  شد پيش از سلطن
. ش مسئله نفت شمال مطرح شد ١٣٠١و  ١٣٠٠ودوم قوام السلطنه در سالهای 

دولت ايران به طورپنهانی وبی آنکه انگليس يا شوروی ازموضوع خبردارشوند 
ش امتيازنفت شمال رابه شرکت امريکايی   استاندارد اويل  ١٣٠٠درآبان 

.  لسه ای سری آن را به تصويب رساندواگذارکرد ومجلس شورای ملی درج
قوام   اميدواربود بدين طريق راه دريافت وام ازشرکتهای امريکايی را هموار 

. برای انجام اصالحات مورد نظر خود را فراهم آوردسازد وامکانات مالی الزم 
اما واکنش انگليس وشوروی دربرابرپخش خبر امتيازبسيارتند بود وسرانجام 

. ش لغو شد ونافرجام  ماند ١٣٠٠يهای آنان امتيازمزبوردراسفندنيزبا کارشکن
ش همچنان پيگيرمسئله واگذاری امتيازنفت  ١٣٠١سال قوام درکابينه دوم خوددر

درهر . بود، اما به جايی نرسيد –اين باربه شرکت سينکلر –شمال به امريکاييها 
 ١. راهم  آورددو دوره مخالفتهای روس وانگليس زمينه سقوط کابينه اورا ف

ايمبری ، معاون پرونده  نفت شمال دراين برهه سرانجام باماجرای مازور
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گفتنی است که يکی  . شدش بسته  ١٣٠٣تير سرکنسول امريکا درتهران، در
ازدستاويزهای مخالفت آنان با امتياز نفت شمال وامتياز خوشتاريا بود که درسال 

ی ودرآن هنگام تبعه روسيه بود خوشتاريا که گرج. م واگذارشده بود١٩١۶
چندی بعد امتياز خود را به شرکت نفت  انگليس و ايران فروخته بود وشرکت 
مزبورشرکتی تابعه به نام شرکت نفتهای شمال ايران ايجاد کرده بود واينک 

ازسوی . انگليس برآن اساس خود رادرنفت شمال ايران صاحب حق می شناخت
تبعه خودمی دانست وبراساس امتيازنامه ديگر شوروی نيزخوشتاريا  را 

اما دولت . خوشتاريا خود را درنفت شمال ايران صاحب امتيازعنوان  می کرد
ايران به درستی اعالم می کرد که براساس قانون اساسی ايران هرگونه امتيازی 
بايد  به تصويب مجلس شورای ملی برسد ودرغيراين صورت بی اعتبارخواهد 

متيازخوشتاريا هرکزبه تصويب مجلس نرسيده  ازدرجه اعتبار بود وازآنجا که ا
 .ويرخوريان ازجهانی به ماجرای فوق شباهت داشتکمسئله  نفت . ساقط است

 امتيازمعادن کويرخوريان دردوره ناصری به حاج علی اکبرامين معادن واگذار
ره پس ازمرگ اوبازماندگانش معادن کوير خوريان را به خوشتاريا اجا.شده بود

            ً                                                        دادند وظاهرا  وی  نيز پس از چندی  امتياز را به دولت  شوروی واگذارکرد 
ش شرکتی مرکب ازاتباع ايران وشوروی به نام شرکت سهامی  ١٣٠۴ودرسال 

 اين شرکت حق استخراج نفت کويرخوريان را از.کويرخوريان برپاکرد
ک ملی ش قراردادی دراين باره ميان بان ١٣٠٧خوشتاريا خريد وسپس درسال 

ايران وسفيرشوروی به نمايندگی ازدولت خود بسته شد وبخشی از سهام شرکت 
ش  ١٣١١درسال . سهامی کويرخوريان از سوی بانک ملی ايران خريداری شد

ش  به امضای رئيس  ١٣٠٧قرارداد ديگری، با قيد محرمانه، درتأييد  قرار داد 
اين قرار داد  به اين دليل      ً ظاهرا  . اداره کل تجارت ايران وسفيرشوروی بسته شد

با قيد  محرمانه امضا شد تا تصويب آن درمجلس الزم نيايد، اما ازآنجا که اصل 
ش به تصويب  مجلس نرسيده  بود به تبع  ١٣٠٧قرارداد نخست يعنی قرارداد 

ال اين امتيازغير حن يبا ا. قرار داد دوم نيزکه  فرع  برآن بود فاقد اعتباربود
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دستاويزی شد برای مخالفت سرسختانه شوروی با وگذاری ارنيزقانونی وبی اعتب
  . ش ١٣١۵امتياز شرق و شمال  شرقی  ايران به شرکتهای امريکايی درسال 

ش دواليحۀ دو قرارداد  ١٣١۵علی اکبرداور، وزيرماليه وقت ايران، دردی   
ل مناطق شرقی وشمامربوط به استخراج نفت بخشهايی ازيکی . رابه مجلس برد

امتيازهردو به شرکت . نفت بودشرقی ايران وديگری درباره خط  لوله 
ش به   اتفاق آراء  ١٣١۵بهمن  ١٨و  ١۵امريکايی واگذارشده بود ودرجلسات  

اين نيز تصويب اين قرار دادها با مخالفت تند شوروی .  به تصويب رسيدند
ه نامم شرکت نفت شرکتی ب. وانگليس روبه   روشد وسرانجام نی به جايی نرسيد

وامريکا  يا شرکت اميرانين تشکيل شد وحتی شماری ازکارشناسان فنی خود را 
با لوازم ووسايل به نقاط مختلف حوزه امتياز فرستاد ، اماسرانجام دراثرمخالفتها 

وکارشکنيهای سخت شوروی وانگليس ازادامه کار باماند وطرف امريکايی  
                          ً             به وزارت ماليه  ايران رسما  ازامتيازخود  ش با ارسال نامه ای ١٣١٧درخرداد 

اما . مجلس شورای ملی  يازدهم اين امتيازرا ملغی اعالم کرد.  صرف نظرکرد
ش دولت ايران برای کاستن از شدت مخالفت ١٣١۵شايان ذکراست که دربهمن  

وکارشکنی شوروی پيشنهاد تشکيل شرکتی  به نام شرکت نفت خوريان را که  
طوربرابرميان ايران وشوروی تقسيم شود ارائه اد وطرح قرارداد سهام آن به 

ش  به تصويب  هيئت  ١٣١۶آن نيزپس ازبررسی و پاره ای تغييرات درسال 
 ١٣٢٠به اين زمينه ها بود که پس از وقايع سوم شهريوربا توجه . وزيران رسيد

ران ش با ارسال يادداشتی ازدولت اي  ١٣٢٠ شهريور  ٨ش دولت شوروی در
م  ١٩١٩خواستار مساعدت درتوسعه کارنفت کويرخوريان براساس قرارداد 

م هيچ اشاره ای   ١٩٢١دولت ايران درپاسخ يادآوری کرد که درعهد نامه . شد
به امتياز   نفت خوريان نشده است وياد آوری اين نکته الزم است که دردوره 

اخذ امتيازنفت  قم يک شرکت فرانسوی برای  رضا شاه وقتی که خبردرخواست 
که براساس عهد نامه رسيد اعالم  کردند  و نواحی مرکزی ايران به شورويها
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ايران و شوروی نفت مناطق مرکزی ايران درحوزه امتياز شروی است و دولت   
  )٣(.ياران حق واگذاری آن را به  غير ندارد

  

 روسيه با رابطه دردسر و خان رضا

  

سياست خارجی حکومت رضاخان روابط با ترين دردسرهای  يکی از مهم
مساله بازرگانی بين دو کشور و ترانزيت روسيه شوروی بود، ولی هنوز

نيز مساله شيالت بحر خزر منحل نشده بود، کاالهای ايرانی از خاک شوروی و
ها قرار داشت و يک ناوچه توپدار شوروی  بندر انزلی همچنان در اختيار روس

های سياسی روسيه در امور داخلی ايران همچنان  دخالتودر آن بندر مستقر بود 
 .ادامه داشت

ترين دردسرهای سياست خارجی حکومت رضاخان روابط با روسيه  مهميکی از
مساله بازرگانی بين دو کشور و ترانزيت کاالهای شوروی بود، ولی هنوز

در خاک شوروی و نيز مساله شيالت بحر خزر منحل نشده بود، بنايرانی از
ها قرار داشت و يک ناوچه توپدار شوروی در  انزلی همچنان در اختيار روس

های سياسی روسيه در امور داخلی ايران همچنان  آن بندر مستقر بود و دخالت
رضاشاه کشوری را از پيشينيان خود به ميراث برده بود که هنوز . ادامه داشت

. همسايه شمالی داشتند اياالت شمالی آن از لحاظ اقتصادی وابستگی شديد به
های جديد امپرياليسم  شيوهبايست وسايلی برای مبارزه با شاه میآن رضاافزون بر

از اين رو روابط . ها مقاومت کند روسی بيابد و در برابر نفوذ و رخنه کمونيست
فراهم کردن زمينه رهايی اقتصادی و : رضا شاه با شوروی دو جنبه داشت

های روسيه برای ورود مجدد به صحنه  بر تالشسياسی و مقاومت در برا
 .سياسی ايران با لباس مبدل کمونيستی
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پس از . ترين مساله، روابط بازرگانی بين دو کشور بود از نگاه رضاشاه مهم
کودتای سوم اسفند وابستگی سنتی شمال ايران به بازارهای شوروی افزايش 

ت، صادرات ايران به هنگامی که رضاشاه به تخت سلطنت نشس. يافته بود
. روسيه تقريبا ده برابر شده و واردات از آن کشور نيز چهار برابر شده بود

توان پايان  دانست که وابستگی به بازارهای روسيه را يک شبه نمی رضا شاه می
نظم و ترتيبی  های کوتاه مدت،  بنابراين از يک سو کوشيد با انعقاد موافقتنامه. داد

دو کشور بدهد و از سوی ديگر شرايط داخلی را برای در امور بازرگانی 
در اجرای هدف نخست، . کاهش وابستگی اقتصادی به روسيه فراهم سازد

و  ١٣١٠، ١٣٠۶های  موافقتنامه کوتاه مدت بازرگانی با شوروی در سال
 .امضا شد ١٣١۴

کردند، در نخستين  ها با پادشاه جديد می به رغم اظهار دوستی که شوروی
بدون هشدار قبلی ورود کاالهای ايرانی به شوروی را ممنوع  ١٣٠۵ای ه ماه

کردند و از دادن حق ترانزيت به کاالهای ايرانی از خاک روسيه خودداری 
کنندگان و بازرگانان شمال ايران دچار بحران شديدی  در نتيجه توليد. ورزيدند

دانست که  رضاشاه به خوبی می. شدند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند
ها جلوگيری از برقراری هرگونه نظم و ترتيبی در بازرگانی بين  هدف شوروی

دو کشور و استمرار سلطه اقتصادی روسيه بر شمال ايران است؛ بنابراين با 
تيمور تاش وزير دربار  ١٣٠۵احتياط فراوان وارد عمل شد و ابتدا در تيرماه 

. ات شوروی مشغول مذاکره بودخود را به مسکو فرستاد که چند ماه با مقام
سپس عليقلی خان انصاری مشاور الممالک وزير امور خارجه و عاقد عهدنامه 

 .ها داشت مامور ادامه مذاکرات کرد را که روابط خوبی با روس ١٩٢١

ها مصمم بودند مذاکرات را به نفع خودشان هدايت کنند؛ بنابراين در  شوروی
يساريای خارجه شوروی، انصاری را از نيات مقام کم قائم» کاراخان«حالی که 

ساخت، دست به عمليات جاسوسی زدند و يک  خيرخواهانه مسکو مطمئن می



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٣٤                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

هايی را که  وزيری ايران را اجير کردند که کليه دستورالعمل کارمند نخست
در چنين . گذاشت فرستاد در اختيارشان می دولت ايران برای انصاری می

ه مذاکرات به انعقاد يک پيمان بازرگانی قطعی و شرايطی جای شگفتی نيست ک
يک موافقتنامه تجارتی امضا  ١٣٠۶مهر  ٨جامع منجر نشد و به جای آن در 

شد که از نظر دولت ايران تنها يک ترتيب موقت بود که پس از دو سال خاتمه 
 :خالصه موافقتنامه مزبور به شرح زير بود. يافت می

 

در تجارت فيمابين پذيرفته شد، به اين » ازنتو«اصل : ـ صادرات و واردات١
معنی که در برابر هر محموله کااليی که تجار ايرانی به شوروی صادر 

. شد درصد ارزش آن به صورت کاالهای روسی وارد ايران می ٩٠کردند،  می
اين در حالی بود که تجار ايرانی از وارد کردن موادی نظير نفت و محصوالت 

کاالهای صادراتی که خروجشان از «پوست خز، اسلحه، گندم و آرد،  نفتی،
  .محروم شده بودند» مرزهای شوروی ممنوع است

 

نمايندگی بازرگانی شوروی در تهران بخشی از سفارت : ـ نمايندگی بازرگانی٢
آن کشور شناخته شده و رييس و دو معاون آن جزو اعضای سفارت محسوب؛ 

گيرد،  اعضای هيات ديپلماتيک تعلق میبنابراين از مصونيت و مزايايی که به 
عالوه بر آن، محل نمايندگی و خانه مسکونی رييس و معاونان . برخوردار شدند

 .مند شدند بهره» برون مرزی«نمايندگی از حق 

 

دولت شوروی حق ترانزيت به کاالهای ايرانی که از خاک : ـ حقوق ترانزيتی٣
همچنين اجازه داد که کاالهای . ادشدند د آن کشور به کشورهای اروپايی حمل می

اين اجازه از دو . های ثالث از طريق شوروی به ايران وارد شود ساخت کشور
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اوال منظور از کشورهای ثالث کشورهايی بودند که دولت : نظر محدود بود
ثانيا کاالهای ترانزيتی محدود و . شوروی با آنها قرارداد بازرگانی داشت

 .مشخص شده بود

در مجموع نتوانست تجارت دو کشور را براساس  ١٣٠۶مه بازرگانی موافقتنا
بينی شده بود  سيستم تهاتری که در موافقتنامه پيش. الطرفينی قرار دهد مرضی

تجار ايرانی را به شدت ناراضی کرد چون موسسات بازرگانی شوروی در 
ودشان توانستند بهترين کاالها را برای خ وضع ممتازی قرار گرفته بودند و می

نگه دارند و تجار ايرانی شکايت داشتند که در ازای محصوالتی که به شوروی 
. شود که در ايران بازار فروش ندارد کنند کاالهايی به آنان عرضه می صادر می

در مجلس شورای ملی  ١٣٠۶مهر  ٢٧با اين وصف موافقتنامه مزبور عينا در 
 .نيز تجديد شد ١٣١٠به تصويب رسيد و در سال 

 

 :همزمان با موافقتنامه فوق، دو قرارداد ديگر نيز بين دو کشور منعقد شد

 

 .ـ قرارداد مربوط به شيالت١

 .ـ قرارداد تامينيه و داديه٢

 

از طرف ناصرالدين شاه  ١٢۵۴امتياز صيد ماهی در دريای خزر ابتدا در مهر 
به ورثه  تبعه روسيه اعطا شده و بعدا چند بار تمديد و» استپان ليانازوف«به 
به شمار  ١٣٠۴واگذار شده بود که آخرين تاريخ انقضای آن سال » ليانازوف«

دولت شوروی پس از انقالب اکتبر اقدام به مصادره اموال صاحبان . رفت می
 :اين ماده را گنجانده بود» ١٩٢١عهدنامه مودت «امتياز کرده و ضمن 
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امتياز شيالت با  دهد که در باب اعطای دولت ايران وعده می: ٢١ماده «
های مرکب از تبعه دولت ايران و روس داخل مذاکره شود و برای  کمپانی

فروش و حمل و نقل ماهی به روسيه موجبات تسهيل در قرارداد تجارتی و 
 .گمرکی فراهم خواهد کرد

 

ها قرار داشت و هيچ  السابق در دست روس با اين حال هنوز شيالت کمافی
 .ده نشده بودترتيب جديدی برای آن دا

 

به محض خاتمه مدت امتياز، دولت ايران رسما الغای آن را اعالم کرد، ولی 
موضوع به . دولت شوروی زير بار نرفت و نسبت به اين تصميم اعتراض نمود

وزير وقت  علی فروغی نخست حکميت ارجاع شد و هيات داوران به رياست دمحم
دت پانزده سال ديگر تمديد کرد، اما رای به نفع صاحبان امتياز داد و آن را به م

مجلس شورای ملی اين حکميت را تصويب نکرد و در نتيجه روابط بين دو 
دولت شوروی سرحدات بين دو کشور را بست  ١٣٠۴در بهمن . کشور تيره شد

خصوص نفت و بنزين به ايران جلوگيری به عمل  و از ورود کاالهای روسی به
زيادی به مردم و بازرگانان شمال کشور وارد آورد و با اين اقدام خود ضرر 

در اين موقع روابط بين مسکو و لندن هم به علت کشف يک شبکه . کرد
جاسوسی شوروی در انگلستان و اشغال اداره بازرگانی آن کشور در لندن از 

ارديبهشت  ٢٢طرف مقامات انگليسی به شدت تيره شده بود و سرانجام نيز در 
ها همين که ديدند  روس. گلستان و شوروی قطع شدروابط سياسی ان ١٣٠۶

دستشان از اعتبارات انگليسی کوتاه شده به ايران روی خوش نشان دادند و به 
در مورد شيالت مقرر شد که يک شرکت مختلط ايران و . اصطالح کوتاه آمدند
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شوروی تحت رياست يک نفر ايرانی تشکيل شود و مسکو از شيالت دريای 
ساله بود و  ٢۵مدت اين قرارداد . برداری کند ضعيف منافع بهرهخزر بر اساس ت

خاتمه يافت که در آن هنگام دولت دکتر مصدق بر سر کار بود و  ١٣٣١در 
 .حاضر نشد آن را تمديد کند و شيالت ملی اعالم شد

 

الممالک انصاری و کاراخان  بين مشاور ١٣٠۶مهر  ٨سومين قراردادی که در 
در اين هنگام دولت شوروی درصدد . اديه و تامينيه بودامضا شد عهدنامه ود

پيمان . برقراری روابط دوستانه با تعدادی از کشورهای به ويژه همسايگانش بود
امضا شده بود، در نظر زمامداران مسکو حرکتی بر  ١٣٠۴لوکارنو که در آبان 

 شد که به دنبال آن کشورهای غربی درصدد ايجاد پيمان ضد شوروی تلقی می
. مشابهی با همسايگان جنوبی شوروی بودند تا محاصره آن کشور را تکميل کنند

طرفی با  به منظور پيشدستی از چنين اقدامی، شوروی قرارداد عدم تجاوز و بی
امضا کرده بود و پيشنهاد انعقاد ) ١٣٠۵(و با افغانستان ) ١٣٠۴در ( ترکيه 

 .پيمان مشابهی را به ايران داد

مداخله  ا مناسب دانست که با انعقاد چنين قراردادی اصل عدمرضا شاه موقع ر
ترين مواد اين قرارداد  مهم. را مستحکم کند و برای آن ضمانت اجرائی قايل شود

توان به شرح زير  های پيوست آن را می ها و يادداشت ای و پروتکل هشت ماده
 :خالصه کرد

 

ند که از هرگونه تجاوز يا ايران و شوروی متعهد شد: طرفی ـ عدم تجاوز و بی١
در صورتی که يکی از طرفين . عمل خصمانه نسبت به يکديگر خودداری کنند

مورد تجاوز يک کشور ثالث يا گروهی از کشورهای ديگر قرار گيرد، طرف 
 .طرفی را رعايت کند ديگر مکلف است در حين مخاصمات بی
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متعهد شدند از هرگونه ايران و شوروی : ـ عدم مداخله در امور داخلی يکديگر٢
رعايت دقيق اين اصل، . تبليغات يا جنگ تبليغاتی عليه يکديگر خودداری کنند

هر گاه يک تبعه . از دولتين، مقامات رسمی و اتباع دو کشور تقاضا شده بود
کرد،  روسيه در ايران يا يک تبعه ايران در شوروی از اين اصل تخلف می

 .دش وسيله مقامات محلی تنبيه می به

 

بهايی که ايران برای اخذ چنين تضمينی پرداخت چندان زياد نبود، زيرا ايران 
از  عده ١٣٠۶در اواسط سال .در وضعی قرار نداشت که در شوروی مداخله کند

کردند به  های سفيد که در فرانسه و اسپانيا عليه دولت شوروی فعاليت می روس
. اک اقداماتی عليه شوروی بنمايندايران آمدند و قصد داشتند با کمک ارامنه داشن

به تقاضای دولت شوروی، دولت ايران دستور بازداشت و تبعيد عناصر مزبور 
را صادر کرد و يک بار ديگر متعهد شد که خاک خود را پايگاه هيچ نيروی 

 .خارجی برای حمله به شوروی قرار ندهد

 

تقويت عناصر  های پنهانی خود و ها دست از فعاليت اما در عين حال شوروی
يکی از کارمندان اداره  ١٣٠٨در سال . داشتند کمونيست ايرانی بر نمی

به سفارت انگليس پناهنده » ژرژ آقابگف«بازرگانی شوروی در تهران به نام 
ها به اروپا رفت و در آنجا کتابی منتشر کرد که در آن  شد و به کمک انگليسی

اين امر موجب . داشت بر می پرده از اسرار شبکه جاسوسی شوروی در ايران
. ای کمونيست و عمال شوروی در ايران شد کشف شبکه مزبور و بازداشت عده

دولت ايران دست به اقدامات حاد و شديدی عليه مبلغين و طرفداران مرام 
به تصويب مجلس  ١٣١٠خرداد  ۵اشتراکی زد و به موجب قانونی که در 

های سنگين  متخلفين را به مجازاتها را ممنوع و  رسانيد اين گونه فعاليت
اين جريانات لطمه شديدی به روابط ايران و شوروی وارد کرد و . محکوم کرد
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 .موجب احضار سفير شوروی به مسکو گرديد

 

تراشی در کار بازرگانی با ايران  ها شروع به اشکال از اين تاريخ باز شوروی
شوروی را تحريم کرد و کردند؛ به طوری که اتاق بازرگانی تهران، تجارت با 

 ١٣١١ای از بازرگانان به اين تصميم گردن ننهادند دولت در سال  چون عده
قانون انحصار تجارت خارجی را به تصويب مجلس رسانيد و امور بازرگانی 

پس از مسافرت فروغی . ها، خود در دست گرفت خارجی را مانند شوروی
عاون کميساريای امور خارجه وزير امور خارجه به مسکو و بازديد کاراخان م

شوروی از تهران، تحريم بازرگانی بين دو کشور لغو شد و موافقتنامه جديدی 
موافقتنامه .در لندن به امضای نمايندگان طرفين رسيد ١٣١۴شهريور  ۵در 

تنها . های قبلی بود مزبور به مدت سه سال و مفاد آن کم و بيش مانند موافقتنامه
ان در آن داده شد اين بود که قرار شد واردات شوروی به تغييری که به نفع اير

ها  با اين حال شوروی. بندی شود آن کشور سهميه ايران نيز همانند صادرات به 
دادند و نمايندگی بازرگانی شوروی در تهران کاالهای  سوء نيت به خرج می

را به  يافت آن وقت آنها داشت و وقتی قيمت آنها افزايش می خودشان را نگه می
با اين همه . ساخت ريخت و تجار ايرانی را متضرر می بازارهای ايران می

ای نداشت جز اينکه اين وضع را تحمل کند تا روابط دو کشور از  رضاشاه چاره
که مدت موافقتنامه مزبور منقضی شد، دولت ايران  ١٣١٧در .اين بدتر نشود

اش منعقد  بازرگانی و ترانزيتی تر با منافع پيشنهاد کرد موافقتنامه جديدی موافق
شود، اما دولت شوروی اين تقاضا را نپذيرفت و روابط بازرگانی بين دو کشور 

ها رفتار رضاشاه با  يکی از علل اين سردی روابط با شوروی.عمال قطع شد
دست به  ١٣١٠وی حتی قبل از تصويب قانون خرداد . های ايرانی بود کمونيست

انی زده و تا جايی پيش رفته بود که به کار بردن های اير سرکوبی کمونيست
ها ممنوع ساخته بود چون به نظر او کارگر کسی  واژه کارگر را در روزنامه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤٠                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

های کارگری تعلق داشت و دستور داده بود به جای آن واژه  بود که به اتحاديه
گزارش و ايمن سرکنسول شوروی در تهران در . را به کار ببرند» عمله«

نظمی  ی از آن است که تشکيالت حزب کمونيست ايران دچار بیحاک ١٣٠٩
ها ناچيز است و در صفوف آنها جاسوسان شهربانی رخنه  شده، تعداد کمونيست

 .اند کرده

های بيشتری  های ايرانی دچار مضيقه کمونيست ١٣١٠پس از اجرای قانون 
شماره آن  ١٢مجله دنيا، تنها نشريه کمونيستی ايران که قبال  ١٣١۴در . شدند

منتشر شده بود و نويسندگانش توانسته بودند ماهيت کمونيستی خود را پنهان کنند 
 ١٣١۶در . به توصيه بخش مطبوعاتی سفارت انگليس در تهران توقيف شد

رهبران گروه . پنجاه و سه نفر اعضای يک شبکه کمونيستی بازداشت شدند
ف دولت برای تحصيل به مزبور بيشتر اشخاصی بودند که چند سال پيش از طر

اعضای اين گروه به حبس از دو تا ده سال . فرانسه و آلمان اعزام شده بودند
محکوم شدند و دکتر تقی ارانی رهبر آنها در زندان درگذشت، اما بقيه به محض 

 .استعفای رضا شاه از زندان آزاد شدند و حزب توده را تشکيل دادند

 

نفر از مهاجران ايرانی مقيم قفقاز را  ٣۵٠٠دولت شوروی در حدود  ١٣١٧در 
در ميان مهاجران . اخراج کرد و اين کار به تيرگی روابط بين دو کشور افزود

مزبور تعدادی عناصر مشکوک نيز وجود داشتند که پس از تهاجم متفقين به 
معلوم شد ماموران مخفی و جاسوسان شوروی  ١٣٢٠ايران در شهريور 

 )۴(.همچنان باقی بود ١٣٢٠ران و شوروی تا سال تيرگی روابط اي. اند بوده
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 شوروی و ايران بين ١٩۴٠ و ١٩٢١ معاهده کامل متن

 

با توجه به اهميت موضوع رژيم حقوقی دريای خزر متن کامل دو مهاهده مهم 
 .به شرح زير بازنشر می شود ١٩۴٠و  ١٩٢١در سالهای 

  

جمهوری اتحادی چون دولت ايران از يک طرف و دولت  - ديده بان ايران
اشتراکی شوروی روسيه از طرف ديگر نهايت درجه مايل بودند که روابط 
محکم و حسنه همجواری و برادری در آتيه مابين ملتين ايران و روس برقرار 
باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در اين باب شده و برای اين مقصود 

 :اشخاص ذيل را وکالی مختار خود نمودند

 

 عليقلی خان مشاورالممالک: دولت ايران از طرف

  

که ارکی واسيليويچ : از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسيه
 چيچرين و لوميخائيلويچ کاراخان

 

وکالی مختار پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتيبات 
 .دندمقتضيه بوده در آنچه ذيال ذکر می شود توافق نظر حاصل نمو
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 فصل اول

دولت شوروی روسيه مطابق بيانيه های خود راجع به مبانی سياست روسيه 
 ١٩١٩ايون  ٢۶و  ١٩١٨يانوار  ١۴نسبت به ملت ايران مندرجه در مراسالت 

يک مرتبه ديگر رسما اعالن می نمايد که از سياست جابرانه که دولت های 
ين مملکت سرنگون شدند مستعمراتی روسيه که به اراده کارگران و دهاقين ا

 .نسبت به ايران تعقيب می نمودند قطعا صرف نظر می نمايد

نظر به آنچه گفته شد و با اشتياق به اين که ملت ايران مستقل و سعادتمند شده و 
بتوانند آزادانه در دارايی خود تصرفات الزمه را بنمايد دولت شوروی روسيه 

که دولت تزاری روسيه با ايران منعقد  تمام معاهدات و مقاوالت و قراردادها را
نموده و حقوق ملت ايران را تضييع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده 

 .اعالن می نمايد

 

 فصل دوم

دولت شوروی روسيه از سياست دولت های روسيه تزاری که بدون رضايت 
ا در باب ملل آسيا و به بهانه تامين استقالل ملل مزبوره با ساير ممالک اروپ

مشرق معاهداتی منعقد می نمودند که باالنتيجه منجر به استمالک آن می گردد 
اظهار تنفر می نمايد ، اين سياست جنايت کارانه را که نه تنها استقالل ممالک 
آسيا را منهدم می نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپايی 

شوروی روسيه بدون هيچ شرطی نفی  و تعديات مرتب آنها قرار می داد دولت
 .می نمايد

نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم اين معاهده 
دولت شوروی روسيه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که 
منجر به تضعيف و محفوظ نماندن سيادت ايران بشود اعالن نموده و کليه 
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ايی را که دولت سابق روسيه با ممالک ثالثی به ضرر معاهدات و قرارداده
 .ايران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می داند

 فصل سوم

دولتين معظمتين متعاهدتين رضايت می دهند که سرحد مابين ايران و روسيه را 
ه تصديق و رعايت نمايند؛ ضمنا ب ١٨٨١مطابق تعيين کميسيون سرحدی 

واسطه عدم ميلی که دولت شوروی روسيه از استفاده از ثمره سياست غاصبانه 
دولت تزاری سابق روسيه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر ديگری که 
در سواحل واليت استرآباد ايران واقع می باشند ، صرف نظر کرده و همچنين 

از  ١٨٩٣مای  ٢٨داد قريه فيروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرار
 .طرف ايران به روسيه انتقال داده شده است به ايران مسترد می دارد

دولت ايران از طرف خود رضايت می دهد که شهر سرخس معروف به 
سرخس روس يا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه 

 .سرخس می شود در تصرف روسيه باقی بماند

ن با حقوق مساوی از رودخانه اترک و ساير رودخانه طرفين معظمين متعاهدي
ً                       ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمنا  برای تنظيم قطعی مساله                                             
انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کليه مسايل متنازع فيهای سرحدی و 

 .اراضی يک کميسيون مرکب از نمايندگان ايران و روسيه معين خواهد شد

 

 فصل چهارم

تصديق اينکه هر يک از ملل حق دارد مقدرات سياسی خود را بالمانع و  با
آزادانه حل نمايد هر يک از طرفين متعاهدتين از مداخله در امور داخلی طرف 

 .مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواهد نمود

 فصل پنجم
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 :طرفين معظمتين متعاهدتين تقبل می نمايند که

 

به هر اسم که ) گروپ ها(شکيالت و يا دستجات از ترکيب و يا توقف ت) ١(
ناميده شوند و يا اشخاص منفرد که مقصود تشکيالت و اشخاص مزبوره مبارزه 
با ايران و روسيه و همچنين با ممالک متحده با روسيه باشد در خاک خود 
ممانعت نمايند و همچنين از گرفتن افراد قشونی و يا تجهيزات نفرات برای 

 .يا قواء مسلحه تشکيالت مزبوره در خاک خود ممانعت نمايندصفوف قشون و 

 

به کليه ممالک و يا تشکيالت قطع نظر از اسم آن تشکيالت که مقصودشان ) ٢(
مبارزه با متعاهد معظم باشد نبايد اجازه داده شود که به خاک هر يک از طرفين 

گر استعمال معظمتين متعاهدتين تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دي
 .شود وارد نموده و يا عبور دهند

 

با تمام وسايلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون و يا قواء مسلحه ) ٣(
مملکت ثالث ديگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث 
تهديد سرحدات و يا منافع و يا امنيت متعاهد معظم ديگر می شود بايد در خاک 

 .ن خود ممانعت نمايدخود و متحدي

 

 فصل ششم

طرفين معظمتين متعاهدتين موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی 
بخواهند به وسيله دخالت مسلحه سياست غاصبانه را در خاک ايران مجری 
دارند يا خاک ايران را مرکز حمالت نظامی بر ضد روسيه قرار دهند و اگر 
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ادی شوروی روسيه خودش نتواند ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتح
اين خطر را رفع نمايد دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک 
ايران وارد نمايد تا اينکه برای دفاع از خود اقدامات الزمه نظامی را به عمل 
آورد دولت شوروی روسيه متعهد است که پس از رفع خطر بالدرنگ قشون 

 .ايدخود را از حدود ايران خارج نم

 

 فصل هفتم

نظر به اينکه مالحظات مذکوره در فصل ششم می توانند همچنين در باب امنيت 
دربحر خزر مورد پيدا نمايند لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين موافق هستند که 
اگردرجزء افراد بحريه ايران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحريه ايران 

بت به روسيه استفاده نمايند دولت شوروی حق برای تعقيب مقاصد خصمانه نس
 .خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ايران بخواهد

 فصل هشتم

دولت شوروی روسيه انصراف قطعی خود را از سياست اقتصادی که حکومت 
تزاری روسيه در شرق تعقيب می نمود و به دولت ايران نه از نقطه نظر توسعه 

ترقی ملت ايران بلکه برای اسارت سياسی ايران پول می داد اعالن اقتصادی و 
 .می نمايد

 

بنابراين دولت شوروی روسيه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که 
دولت تزاری به ايران داده است صرف نظر کرده و اينگونه استقراض ها را 

ه از تمام نسخ شده و غيرقابل تاديه می شمارد و همچنين دولت شوروی روسي
تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ايران که وثيقه استقراض های 

 .مذکوره بودند صرف نظر می نمايد
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 فصل نهم

دولت شوروی روسيه نظر به اعالن نفی سياست مستعمراتی سرمايه داری که 
باعث بدبختی ها و خون ريزی های بيشمار بوده و می باشند از انتفاع از 

تصادی روسيه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ايران بوده کارهای اق
 .صرف نظر می نمايد

 

بنابراين دولت شوروی روسيه تمام نقدينه و اشياء قيمتی و کليه مطالبات و بدهی 
بانک استقراضی ايران را و همچنين کليه دارايی منقول و غيرمنقول بانک 

 .ان واگذار می نمايدمزبور را در خاک ايران به ملکيت کامل اير

توضيح آنکه در شهرهايی که مقرر است قونسولگری های روسيه تاسيس شوند 
و در آنجاها خانه های متعلقه به بانک استقراضی ايران وجود داشته و مطابق 
همين فصل منتقل به دولت ايران می شود دولت ايران رضايت می دهد که يکی 

طابق انتخاب دولت شوروی روسيه برای از خانه ها را مجانا برای استفاده م
 .محل قونسولگری روسيه واگذار نمايد

 

 فصل دهم

دولت شوروی روسيه کوشش سياست مستعمراتی دنيا را که در ساختن راه ها و 
کشيدن خطوط تلگرافی در ممالک غير برای تامين نفوذ نظامی خود بر توسعه 

وسايل مراودات و مخابرات تمدن ملل ترجيح می دهد نفی کرده و مايل است که 
که برای استقالل و تکميل تمدن هر ملتی لزوم حياتی دارد به اختيار خود ملت 
ايران واگذارده شود و ضمنا هم به قدر خسارات وارده به ايران به واسطه قشون 
دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسيه موسسات روسی ذيل را 

 .ران واگذار می نمايدبالعوض به ملکيت قطعی ملت اي
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راه های شوسه از انزلی به طهران و از قزوين به همدان با تمام اراضی  - الف 
 و ابنيه و اثاثيه متعلق به راه های مذکوره

خطوط راه آهن از جلفا به تبريز و از صوفيان به درياچه اروميه با تمام  - ب
 ابنيه و وسايل نقليه و متعلقات ديگر

 

نبارهای مال التجاره و کشتی های بخاری و کرجی ها و کليه اسکله ها و ا - ت
 وسايل نقليه در درياچه اروميه با تمام متعلقات آنها

 

تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنيه و اثاثيه که در حدود  - ث
 ايران به توسط دولت سابق تزاری ساخته شده است

  

 مال التجاره و کارخانه چراغ برق و ساير ابنيهبا انبارهای ) پر(بندرانزلی  - ج

 

 فصل يازدهم

نظر به اينکه مطابق اصول بيان شده در فصل هشتم اين عهدنامه منعقده در دهم 
مابين ايران و روسيه در ترکمان چای نيز که فصل هشتم آن حق  ١٨٢٨فورال 

ر ساقط داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبا
است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت می دهند که از زمان امضاء اين 
معاهده هر دو بالسويه حق کشتی رانی آزاد در زير بيرق های خود در بحر 

 .خزر داشته باشند

 فصل دوازدهم
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دولت شوروی روسيه پس از آنکه رسما از استفاده از فوايد اقتصادی که مبتنی 
ده صرف نظر نمود اعالن می نمايد که عالوه بر آنچه در بر تفوق نظامی بو

فصول نه و ده ذکر شد ساير امتيازات نيز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود 
 .و اتباع خود از دولت ايران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند

 

دولت شوروی روسيه از زمان امضاء اين عهدنامه تمام امتيازات مذکوره را 
اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن 
امتيازات تحصيل شده اند به دولت ايران که نماينده ملت ايران است واگذار می 

 .نمايد

 

از اراضی و مايملکی که در ايران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه 
ام ابنيه و اثاثيه موجوده در آنها و سفارت روس در طهران و در زرگنده با تم

همچنين محوطه ها و ابنيه و اثاثيه جنرال قونسولگری ها و قونسول گری ها و 
 .ويس قونسول گری های سابق روسيه در ايران در تصرف روسيه باقی بماند

توضيح آنکه دولت شوروی روسيه از حق اداره کردن قريه زرگنده که متعلق 
 .بود صرف نظر می نمايد بده دولت سابق تزاری

 

 فصل سيزدهم

دولت ايران از طرف خود وعده می دهد که امتيازات و مايملکی که را که 
مطابق اين عهدنامه به ايران مسترد شده است به تصرف و اختيار و يا استفاده 
هيچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای 

 .ران محفوظ بداردرفاه ملت اي
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 فصل چهاردهم

با تصديق اهميت شيالت سواحل بحر خزر برای اعاشه روسيه دولت ايران پس 
از انقضاء اعتبار قانونی تقبالت فعلی خود نسبت به شيالت مزبوره حاضر است 
که با اداره ارزاق جمهوريت اتحادی اشتراکی شوروی روسيه قراردادی در باب 

 .که تا آن زمان معين خواهد شد منعقد نمايد صيد ماهی با شرايط خاصی

همچنين دولت ايران حاضر است که با دولت شوروی روسيه داخل مطالعه 
وسايلی که حاليه نيز تا رسيدن موقع شرايط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد 
شيالت مزبوره را به روسيه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسيه 

 .شودتامين بنمايد ب

 فصل پانزدهم

دولت شوروی روسيه نظر به اصول اعالم شده خود در باب آزادی عقايد مذهبی 
مايل است به تبليغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سياسی در توده 

 .مردم و کمک به دسايس سبعانه تزاری بوده در ممالک اسالمی خاتمه دهد

 

تمام هيات های روحانی را که در ايران بنابراين دولت شوروی روسيه انحالل 
دولت سابق تزاری تاسيس کرده بود اعالن می نمايد و اقدام خواهد نمود که 

 .بعدها از روسيه به ايران اينگونه هيات ها اعزام نشوند

 

دولت شوروی روسيه اراضی و انبيه و دارايی هيات ارتودکس را در اروميه و 
سنخ هيات مزبوره را بالعوض به ملکيت  همچنين تمام دارايی ساير موسسات

دائمی ملت ايران که دولت ايران نماينده آن است واگذار می نمايد دولت ايران 
اراضی و ابنيه و دارايی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و ساير موسسات 

 .معارفی خواهد رساند
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 فصل شانزدهم

راجع به ابطال  ايون ٢۵نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاريخ 
قضاوت قونسول ها اتباع روسيه ساکن ايران و همچنين اتباع ايران ساکن 
روسيه از تاريخ امضاء اين معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و 
محکوم قوانين مملکت متوقف فيها خواهند بود و به تمام کارهای قضايی آنها در 

 .محاکم محلی رسيدگی خواهد شد

 

 دهمفصل هف

اتباع ايران در روسيه و همچنين اتباع روسيه در ايران از خدمت نظامی و تاديه 
 .هر نوع ماليات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند

 

 فصل هيجدهم

اتباع ايران در روسيه و اتباع روسيه در ايران در آزادی مسافرت در داخله 
وداد به غير از دول مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله ال

 .متحده با روسيه واگذار می شود

 فصل نوزدهم

طرفين معظمتين متعاهدتين در مدت قليلی پس از امضاء اين عهدنامه اقدام در 
 .تجديد روابط تجارتی خواهند نمود

وسايل تنظيم واردات و صادرات مال التجاره و تأديه قيمت آن و همچنين طرز 
که از طرف ايران بر مال التجاره روس تعلق  دريافت و ميزان حقوق گمرکی

می گيرد مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسيله کميسيون خاص از 
 .نمايندگان طرفين تشکيل خواهد شد خواهد گرديد
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 فصل بيستم

طرفين معظمتين متعاهدتين متقابال به همديگر حق ترانزيت می دهند که از 
ک ثالثی مال التجاره حمل نمايند ضمنا طريق ايران و يا طريق روسيه به ممال

برای مال التجاره حمل شده عوارض بيش از آنچه از مال التجاره دول کامله 
الوداد غير از ممالک متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسيه اخذ می شود نبايد 

 .تعلق بگيرد

 فصل بيست و يکم

نامه اقدام در طرفين معظمتين متعاهدتين در اقل مدت پس از امضاء اين عهد
استقرار روابط تلگرافی و پستی مابين ايران و روسيه خواهند نمود؛ شرايط 

 .روابط مذکوره در قرارداد خاص پستی و تلگرافی معين خواهد شد

 فصل بيست و دوم

برای تثبيت روابط وداوديه هم جواری و تهيه موجبات درک حسن نيت همديگر 
برقرار می شود هر يک از طرفين  که پس از امضاء اين عهدنامه فيمابين

معظمتين متعاهدتين در پايتخت طرف مقابل نماينده مختار خواهند داشت که چه 
اکستری (در ايران و چه در روسيه دارای حق مصونيت خارج از مملکت 

و ساير امتيازات مطابق قوانين بين المللی و عادات و همچنين قواعد ) تورياليته
 .کتين نسبت به نمايندگان سياسی خواهند بودو مقررات جاريه در ممل

 

 فصل بيست و سوم

طرفين معظمتين متعاهدتين به نيت توسعه روابط مملکتی متقابال در نقاطی که 
حقوق . به رضايت طرفين معين خواهد شد تاسيس قونسولگری ها خواهند نمود 

ين و صالحيت قونسول ها در قرارداد مخصوصی که بالتاخير پس از امضاء ا
عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنين مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملکت 
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 .نسبت به موسسه قونسول ها معين خواهد شد

 فصل بيست و چهارم

اين عهدنامه بايد در ظرف سه ماه تصديق شود مبادله تصديق نامه ها در شهر 
 .طهران حتی االمکان در مدت قليلی به عمل خواهد آمد

 پنجمفصل بيست و 

اين عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع 
 .تفسير آن هر دو نسخه معتبر می باشد

 فصل بيست و ششم

 .اين عهدنامه فورا پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد

برای تصديق آنچه گفته شد امضاء کنندگان ذيل اين عهدنامه را امضاء کرده و 
 .تحرير شد ١٩٢١فورال  ٢۶ممهور نمودند در شهر مسکو در  به امهار خود

 :امضاء

  کاراخان مشاورالممالک .که ارگی چيچرين ل
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 شوروی و ايران ١٩۴٠ معاهده کامل متن

 

تصويب قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی منعقد بين دولت شاهنشاهی ايران و دلت 
 یاتحاد جماهير شوروی سوسياليستی قرارداد بازرگان

 ١٣١٩فروردين ماه  ١۵مصوب 

اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يک طرف و هيئت رييسه شورای عالی 
اتحاد جماهير شوروی سوساليستی از طرف ديگر نظر با اينکه مايلند روابط 
بازرگانی بين دو کشور را توسعه بدهند تصميم به انعقاد قرارداد بازرگانی و 

مقصود اختيار داران خود را بشرح زير معين بحرپيمايی نموده و برای اين 
 :نموده

 

جناب آقای مظفر اعلم وزير امور خارجه و جناب آقای صادق وثيقی کفيل 
 وزارت بازرگانی

 هيئت رييسه شورای عالی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

 اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران

شوروی در ايران و آقای جناب آقای ماتوی فيلمونو سفير کبير اتحاد جماهير 
 .پترايوانويچ الکسيپوف نماينده بازرگانی شوروی در ايران

نامبردگان پس از ارائه اختيارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بوده 
 :در مقررات زير موافقت حاصل نمودند

از محصوالت طبيعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی يکی از طرفين  - ١ماده
اشد در موقع ورود بخاک گمرکی طرف متعاهد ديگر حداقل حقوق متعاهدين ب



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٥٤                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

گمرکی و ساير عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانين کشور وارد کننده پيش 
بينی شده يا خواهد شد گرفته می شود ولی در هر صورت ميزان حقوق گمرکی 
 و عوارض نامساعدتر غير از ميزانی نخواهد بود که از محصوالتی که مبدأ آن

 .کشور ثالثی باشد گرفته ميشود

همچنين محصوالتی طبيعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی يکی از طرفين 
متعاهدين بوده و از آنجا به مقصد خاک گمرکی طرف متعاهد ديگر صادر 
ميگردد در موقع صدور مورد رژيم گمرکی ديگر و نامساعدتری واقع نخواهد 

صادره به کشورهای ثالث معمول  گرديد که نسبت به اين قبيل محصوالت
 .ميگردد

هر يک از طرفين متعاهدين متقبل ميشود که بطرف متعاهد ديگر رژيم  - ٢ماده
 :کامله الودادی مطلق را در موارد زير نيز واگذار نمايد

 ١در شرايط گرفتن حقوق گمرکی و اضافات و عوارض مذکور در ماده - الف

در انبارها و استفاده از انبارهای  ١ه در جا دادن کاالهای مندرجه در ماد -ب
گمرکی و ساير انبارهای عمومی برای کاالهای نامبرده و تنظيم و ورود و 
نگاهداشتن کاالها در بندرها و انبارهای نامبرده و همچنين خارج شدن آن از 

 .نقاط نامبرده

در طبقه بندی گمرکی و تفسير تعرفه های معموله در مقررات و تشريفات و  -ج
وظايف و پرداخت هايی که ممکن است نسبت به عمليات مربوطه به تسويه 

 .حقوق گمرکی کاالها تعلق بگيرد

در تحميل عوارض داخلی به کاالهای يکی از طرفين متعاهدين در خاک  - د
گمرکی طرف متعاهد ديگر عوارضی که مربوط به توليد و ساختن و گردش و 

د و به نام و به نفع هر کس که گرفته مصرف و حمل و نقل کاالهای بالمثل باش
 .بشود
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اين ماده پيش ) د(هر يک از طرفين متعاهدين تقبل مينمايد نسبت به آنچه دربند 
بينی گرديده بدون اينکه لطمه به اصل کامله الودادی وارد شود در هر صورت 
استفاده از رژيم ملی را که در خاک خود برای کاالهای خود وضع نموده است 

 .طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد برای

هر يک از طرفين متعاهدين تقبل می نمايد که نسبت به واردات از خاک  - ٣ماده
گمرکی طرف ديگر يا صادرات به خاک گمرکی آن کشور هيچگونه تحديدات و 
ممنوعيت هايی را که نسبت به عموم کشورهای ديگر معمول نمی گردد مجری 

يت هايی که به مناسبت نظم عمومی و امنيت ندارد به جز تحديدات و ممنوئ
دولتی و بهداری و مبارزه با آفات نباتی و حيوانی بدون استثناء به تمام 

 .کشورهايی که در شرايط متساوی واقع هستند شامل گردد

و  ٨اين قرارداد و در مواد  ٢و  ١رژيم کامله الودادی که در ماده های  - ۴ماده
بعدی مقرر گرديده است شامل موارد زير ) ۵بند ( ١٢و  ١١و ) ٧بند ( ١٠

 :خواهد بود

 .حقوق و مزايای ناشيه از اتحاد گمرکی - ١

 .حقوق و مزايايی ه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی به لتونی - ٢

 .ليتوانی فنالند و استونی واگذار نموده و يا خواهد نمود

ال در منطقه مرزی تحقيقاتی که هر يک از طرفين متعاهدين برای مبادله کا - ٣
کيلومتر نباشد واگذار  ١۵که فاصله آن از خط مرزی از هر طرف بيش از 

 .نموده و يا خواهد نمود

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی جزو سفارت خود در ايران نمايندگی  - ۵ماده
 :بازرگانی دارد وظايف نمايندگی بازرگانی از اين قرار است

ادی بين اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و کمک به توسعه روابط اقتص - الف
 .ايران
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نمايندگی منافع اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در قسمت بازرگانی  -ب
 .خارجی

تنظيم معامالت بازرگانی به نام اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی بين  -ج
 .اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و ايران

 .سوسياليستی و ايران تجارت بين اتحاد جماهير شوروی - د

نماينده بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران وهر دو جانشين 
او جزو هيئت سياسی سفارت کبرای اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در 
ايران بوده و از تمام حقوق و مزايايی که به اعضای سيسيونهای سياسی اعطاء 

 .شده است بهرمند خواه بود

يندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در تهران از حق مقر نما
 .خارج المملکتی استفاده خواهند نمود

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران حق استفاده از 
 .رمز دارد

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نام اشخاصی را که از 
نجام عمليات حقوقی اختيار دارند با ذکر حقوقی که به هر يک از طرف و برای ا

آنها در امضاء نمودن تعهدات تجاری نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی 
در مجله رسمی ايران اعالن خواهد نمود خاتمه (سوسياليستی واگذار گرديده 

وی يافتن اختيارات مزبوره را نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شور
ايران و به صالح ديد خود در يکی از روزنامه ) سوسياليستی در مجله رسمی

های محلی خدمت شخصی که دارای اختيارات بوده اعالن خواهد نمود تاريخ 
خاتمه اختيارات نسبت به اشخاص از روز اعالنی خواهد بود که اول انتشار 

 .يافته است

يستی در ايران مثل سابق در نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسيال
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پهلوی و تبريز و مشهد دارای شعب خواه بود و حق خواهد داشت با موافقت 
وزارت بازرگانی ايران شعبه های خود را عنداللزوم در ساير نقاط ايران باز 

 .نمايد

 

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران به نام  - ۶ماده
ير شوروی سوسياليستی عمل ميکند دولت اتحاد جماهير دولت اتحاد جماه

شوروی سوسياليستی مسئوليت هرگونه معامالت بازرگانی را که به نام 
نمايندگی بازرگانی بوسيله اشخاصی که از طرف نمايندگی مزبور اختيار دارند 

 .صورت گرفته يا تضمين شده باشد بعهده ميگيرد

که نمايندگی اتحاد جماهير شوروی برای رسمی شنختن معامالت بازرگانی 
سوسياليستی در ايران منعقد ساخته يا تضمين نموده است بايد اسناد معامله يا 
ضمانتنامه مربوطه امضای اشخاصی را داشته باشد که دولت اتحاد جماهير 
شوروی سوسياليستی با کميسريای ملی بازرگانی خارجی به آنها برای اينکار 

ن اشخاص با ذکر اختياراتی که به آنها واگذار گرديده از اختيار داده و اسم اي
ايران اعالن شده باشد به ) مجله رسمی(طرف نمايندگی بازرگانی شوروی در 

 .طوری که در ماده پنج اين قرارداد پيش بينی شده است

جماهير شوروی  تمام معامالت بازرگانی که نمايندگی بازرگانی اتحاد
اک ايران منعقد يا تضمين نموده است در صورتی سوسياليستی در ايران در خ

که در سند معامله رسيدگی به وسيله حکميت قيد نشده باشد تابع صالحيت محاکم 
 .ايران و قوانين ايران ميباشد

چون به موجب اين ماده مسئوليت معامالتی را که نمايندگی بازرگانی اتحاد 
منعقد يا تضمين نموده  جماهير شوروی سوسياليستی در ايران در خاک ايران

است دولت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی عهده دار ميباشد مقررات 
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مربوطه به تأمين قضائی و اجرای مقدماتی قراردادهای صادره از طريق 
قضائی يا اداری نسبت به دعاوی که بر عليه نمايندگی بازرگانی اقامه ميشود 

 .مجری نخواهد گرديد

ً                                   يی که قانونا  قابل اجرا شده و مربوطه به اختالفات فقط تصميمات قطعی قضا             
ناشيه از معامالتی که نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 
مطابق مندرجات قسمت دو اين ماده آنرا امضاء يا تضمين نموده باشد بطور 
اجبار نسبت به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی مجری 

 .د شدخواه

تصميمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير 
شوروی سوسياليستی در ايران که مربوط به معامالت مذکور در اين ماده است 
و همچنين نسبت به ساير اموال نمايندگی بازرگانی که در ايران موجود است 

 .اجرا خواهد شد

يی که در قسمت فوق اين ماده پيش بينی ولی اجرای اجباری تصميمات قضا
گرديده به اشيايی که مطابق اصول عمومی حقوق بين المللی خارج المملکتی 
محسوب و همچنين به اشيايی که برای عمليات اداری نمايندگی بازرگانی اتحاد 

 .جماهير شوروی سوسياليستی در ايران الزم است شامل نخواهد بود

ازرگانی که بدون ضمانت نمايندگی بازرگانی اتحاد مسئوليت معامالت ب - ٧ماده
جماهير شوروی سوسياليستی در ايران از طرف يکی از بنگاه های اقتصادی 
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی انجام بگيرد که مطابق قوانين اتحاد جماهير 
شوروی سوسياليستی دارای حقوق اشخاص حقوقی متقبل باشند فقط به عهده 

طه خواهد بود مسئوليت اين معامالت متوجه دولت اتحاد جماهير بنگاه مربو
شوروی سوسياليستی يا نمايندگی بازرگانی او در ايران و يا بنگاههای اقتصادی 

 .ديگر اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نخواهد بود
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معامالت بازرگانی که از طرف بنگاههای نامبرده در ايران منعقد شده در 
معامله رسيدگی بوسيله حکميت قيد نشده باشد تابع صالحيت  صورتيکه در سند

 .محاکم ايران قوانين ايران خواهد بود

بازرگانان و ارباب صنايع و اشخاص طبيعی و يا اشخاص حقوقی  - ٨ماده
ايرانی که مطابق قوانين ايران تشکيل شده باشند موقعی که عمليات اقتصادی 

ً             سياليستی مستقيما  يا به وسيله خود را در خاک اتحاد جماهير شوروی سو                 
اشخاصی که انتخاب نموده اند انجام ميدهند در شرايطی که قوانين شوروی 
انجام اينگونه عمليات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از 
همان رژيم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله الوداد 

بنگاههای دولتی اقتصادی اتحاد جماهير  مجری ميشود بهره مند خواهند بود
شوروی سوسياليستی و ساير اشخاص حقوقی شوروی که مطابق قوانين 
شوروی دارای اهليت حقوقی هستند و همچنين اشخاص طبيعی از اتباع اتحاد 
جماهير شوروی سوسياليستی در موقع انجام عمليات اقتصادی خود در خاک 

انجام اينگونه عمليات را مجاز داشته است  ايران در شرايطی که قوانين ايران
نسبت به شخص و اموال خود از همان رژيم مساعدی که در حق اشخاص 

 .حقوقی و اتباع دولت کامله الوداد مجری ميشود بهره مند خواهند بود

اتباع و اشخاص حقوقی هر يک از طرفين متعاهدين متساويا مثل اتباع و 
ادانه به هر درجه از محاکم برای احقاق و اشخاص حقوقی داخله حق دارند آز

دفاع حقوق خود مراجعه نمايند و در هيچ مورد از اين حيث در وضعيت 
نامساعدتر از وضعيت اتباع و اشخاص حقوقی دولت کامله الوداد واقع نخواهند 

 .گرديد

ولی مسلم است که هيچ يک از مقررات اين قرارداد نميتواند شرکتهای بازرگانی 
بنگاههای اقتصادی يکی از طرفين متعاهدين را مجاز نمايد که مطالبه و ساير 

مزايای مخصوصی را بنمايد که طرف متعاهد ديگر به شرکت هايی اعطاء 
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ميکند که شرايط عملياتشان در خاک وی به موجب امتياز نامه های مخصوصی 
 .تنظيم گرديده يا خواهد گرديد

 

ماهير شوروی سوسياليستی در ايران و نمايندگی بازرگانی اتحاد ج - ١ - ٩ماده
بنگاههای اقتصادی شوروی ميتوانند با رعايت قوانين و نظامات مربوطه به 
بازرگانی خارجی ايران همه گونه کاالهای ايران را به غير از کاالهايی که 
صدور آن از ايران مطابق مقررات دولت به تمام کشورها ممنوع است بطور 

موانع برای صدور به اتحاد جماهير شوروی آزاد و بدون مشکالت و 
 .سوسياليستی خريداری نمايند

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی حق خواهد داشت در حدود سهميه هايی  - ٢
که برای هر سال اعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی معين خواهد شد 

ن همه ساله از کاالهايی وارد ايران بنمايد فهرست اين کاالها با تعيين سهميه آ
طرف نماندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران با 

 .وزارت بازرگانی ايران تنظيم خواهد شد

برای سال اول اجرای اين قرارداد فهرست مزبور در حين امضای قرارداد 
 .تنظيم و در سالهای بعد در آغاز هر سال اقتصادی ايرانی مرتب خواهد شد

ه فهرست های فوق برای سالهای بعد حفظ صدی چند سهميه اتحاد در موقع تهي
جماهير شوروی سوسياليستی نسبت به هر يک از کاالهای مندرجه در سهميه 

 .عمومی که در فهرست سال اول پيش بينی گرديده اقال تأمين خواهد شد

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران ميتواند در 
ت کاالهايی که دولت ايران اجازه ورود آنرا برای سال جاری اقتصادی فهرس

داده است کاالهای ديگری را نيز داخل نمايد که در فهرست مزبور ذکر نشده 
باشد ميزان اين کاالها را نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 
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ارت بازرگانی ايران در ايران با وزارت بازرگانی ايران معين خواهد کرد و وز
پيشنهاد مربوطه نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی را 

 .بطور مساعد تلقی خواهد نمود

سهميه هر يک از کاالهای وارداتی که در فهرست قيد گرديده ممکن است در 
ظرف سال در نتيجه موافقت بين بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 

 .وزارت بازرگانی ايران زياد شود در ايران و

هرگاه در مدت اجرای اين قرارداد دولت ايران به وسيله توسعه دادن سهميه 
های ساليانه ميزان ورود يکی از کاالهای خارجی را به ايران زياد نمايد حصه 
ای از آنچه زياد شود متناسب سهميه ای که اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 

مزبور به ايران قبل از افزايش سهميه های ساليانه داشته به در ادارات کاالی 
 .اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی واگذار خواهد شد

در مواردی که دولت ايران اجازه ورود سهميه های معين کاالهايی را بدهد که 
   ً                                                            فعال  ورود آن ممنوع است به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی حق داده 

اجرای اين قرارداد سهمی از واردات مبور بگيرد و اين  خواهد شد که در مدت
سهم به موافقت بين نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و 
وزارت بازرگانی ايران معين خوهد شد وزارت بازرگانی پيشنهاد مربوطه 
نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی را به نظر مساعد تلقی 

 .نمود خوهد

دولت ايران به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در  - ٣
ايران در انعقاد قراردادهای بازگانی به ادارات و شرکتهای دولتی ايران و 
شرکتهايی که از طرف دولت عمل ميکنند برای خريد کاالهای ايران و فروش 

نامبرده باشد به نرخ  کاالهای شوروی که آنها در دست ادارات به شرکتهای
 .شرايط عادی مساعدت الزم راخواهد نمود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٦٢                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

دولت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی از طرف خود موافقت مينمايد که 
مجموع ارزش کاالهای وارده شوروی که مطابق قراردادهای مربوطه به دولت 
 يران و ادارات و شرکتهای نامبرده به لایر فروخته شده است از مجموع ارزش
کاالهايی که از دولت ايران و ادارات و شرکتهای نامبرده به لایر خريداری و از 

 .ايران صادر شده است اقال کمتر نباشد

نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران و بنگاههای  - ۴
اقتصادی شوروی حق خواهند داشت به بازرگانان ايرانی و شرکتهای بازرگانان 

تهای غير دولتی کاالهای شوروی فروخته و از بازرگانی ايرانی و و شرک
دولت اتحاد جماهير شوروی . شرکتهای نامبرده کاالهای ايرانی خريداری نمايند

سوسياليستی موافقت مينمايد که مجموع ارزش کاالهای وارده شوروی به ايران 
لایر فروخته  که به بازرگانان و شرکتهای بازرگانان و شرکتهای غيردولتی به

می شود از مجموع ارزش کاالهايی که از بازرگانان و شرکتهای نامبرده به 
لایر خريداری و يه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی صادر شده است اقال 

 .کمتر نباشد

نمايندگی بازرگانی و اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران و  - ۵
تن پروانه برای وارد کردن کاالها به بنگاههای اقتصادی شوروی در موقع گرف

ايران مطابق سهميه های ساليانه از ارائه گواهی نامه صدور کاالی ايرانی 
 .معاف ميباشند

وزارت بازرگانی ايران پروانه وارد کردن کاال را از روی سهميه های ساليانه 
ی اتحاد اين ماده پيش بينی گرديده بدون مانع به نمايندگی بازرگان) ٢(که در بند 

 .جماهير شوروی سوسياليستی در ايران و بنگاههای شوروی خواهد داد

 .فهرست مذکور در بند فوق در حکم پروانه کلی خواهد بود

دولت ايران موافقت مينمايد تحديدات ارزی را که فعال جاری است و  - ۶
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تجديداتی را که ممکن است در مدت اعتبار از اين قرارداد وضع شود در 
ه اينگونه مقررات مانع از اجرای اين قرارداد بشود نسبت به صورتی ک

 .بنگاههای شوروی معمول ندارد

دولت ايران به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در  - ٧
ايران و همچنين به بنگاههای اقتصادی شوروی حق خواهد داد در تمام مناقصه 

مصالح و لوازم از خارجه اعالن ميکنند هايی که در ادارات ايرانی برای خريد 
شرايطی که برای همه اشتراک کنندگان مقرر می شود اشتراک با استفاده از

 .نمايند

دولت ايران موافقت مينمايد که به نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی  - ٨
سوسياليستی و بنگاههای اقتصادی شوروی در مدت اجرای اين قرارداد حق 

طابق قوانين و مقررات موجوده در ايران پمپ های بنزين نصب بدهد که م
نموده و همچنين مخزنهای نفت و ساير بناهايی که برای تجارت نفت و مشتقات 

 .آن ميباشد بسازد

ماه کميسيون متساوی االضالء مرکب از  ۶موافقت حاصل است که هر  - ٩
اتحاد جماهير  اختيار داران وزارت بازرگانی ايران و نمايندگی بازرگانی

شوروی سوسياليستی در ايران نتيجه عمل تجارت در دوره شش ماهه گذشته 
اجرای قرارداد بازرگانی و بحرپيمائی را برای تطبيق دادن جريان تجارت بين 

 .طرفين با روح و مفهوم اين قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد

) ٢٠(به موافقت ماده با در نظر گرفتن منافع بازرگانی ايران و ) ١( -١٠ماده 
منعقد بين ايران و جمهوری متحده شوروی  ١٩٢١فوريه  ٢۶عهدنامه مورخه 

سوسياليستی روسيه و برای تصرح مدلول آن اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستی ترانزيت آزاد را از خاک خود برای محصوالت طبيعی و صنعتی 

ترانزيت آزاد را از ايران بمقصد هر کشور ثالثی ميدهد از طرف خود ايران 
خاک خود برای محصوالتی طبيعی و صنعتی اتحاد جماهير شوروی 
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 .سوسياليستی بمقصد هر کشور ثالثی ميدهد

به عالوه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی به شرکت های بازرگانی و  - ٢
بازرگانان ايرانی حق صدور آزاد را بهر مقصدی که باشد برای محصوالت 

ه از ايران به خاک وارد گرديده و در آنجا به فروش نرسيده طبيعی و صنعتی ک
 .اعطاء ميکند

هرگاه معلوم شود محصوالتی که شرکتهای بازرگانی و بازرگانان نامبرده 
صادر ميکنند همان است که وارد کرده اند حقوق گمرکی که در موقع وارد 

قع وارد کردن محصوالت پرداخته اند در حين خروج از خاک گمرکی که در مو
کردن محصوالت پرداخته اند در حين خروج از خاک گمرکی اتحاد جماهير 
شوروی سوسياليستی به شرکتهای بازرگانی و بازرگانان ايرانی مسترد خواهد 

 .گرديد

همين حقوق نيز از طرف دولت ايران به بنگاههای ادارات اتحاد جماهير 
 .شوروی سوسياليستی که تجارت دارند اعطاء می گردد

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ترانزيت آزاد را از خاک خود به ايران  - ٣
برای محصوالت طبيعی و صنعتی مذکوره در ذيل که مبدأ آن محصوالت 
کشورهايی باشد که به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی عهدنامه يا مقاله يا 

 .قرارداد بازرگانی دااشته باشند ميدهد

 

ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنين برای بنگاه های ماشين آالت و  - الف
کشاورزی ماشين آالت و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه ها و 

ماشين آالت و ابزار و مصالح برای تأسيس راهها و وسائط نقليه از هر  –بناها 
 .قبيل و استفاده از آنها و برای احتياجات بنگاههای عام المنفعه

 .دو از هر قبيل و آالت جراحی و اعضای مصنوعی بدن -ب



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٦٥                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

 .کاغذ و مطبوعات -ج

 .تخم نوغان - د

 .چای -ه

 .آالت و ادوات روشنايی و گرم کردن -و

دوچرخه و متورسيکلت و اتومبيل و کاميون و متفرعات و قطعات مجزای  -ز
 .آنها

در نوع  نسبت به سفارشات دولت ايران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق - ۴
سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی داده شده 
باشد که به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی عهدنامه يا مقاوله نامه يا قرارداد 
بازرگانی دارند حق ترانزيت آزاد از خاک اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 

 .داده خواهد شد

دولت ايران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در همچنين راجع به سفارشات 
نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی تهيه 
شده باشد که به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی عهدنامه يا مقاوله نامه يا 
قرارداد بازرگانی ندارند اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی تقاضاهای مربوطه 

ادن حق ترانزيت برای اين قبيل سفارشات را با منتهای مساعدت تلقی و بد
 .تسهيالت ممکنه خواهد نمود

 

بديهی است مقررات اين ماده به هيچ وجه به ترانزيت امانات پستی از خاک  - ۵
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی به ايران که به موجب قرارداد مخصوص 

و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به تنظيم گرديده  ١٩٢٩مورخ دوم اوت 
 .اعتبار باقی است لطمه وارد نمی آورد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٦٦                                                           ١٧       دق ، 

  

  

  

ايران ترانزيت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی  - ۶
برای محصوالت طبيعی و صنعتی کشورهايی که با ايران عهدنامه يا مقاوله 

 .مهمات جنگی ميدهد نامه يا قرارداد بازرگانی دارند به استثنای اسلحه و

 

مقررات که در مورد اجرای شرايط ترانزيت که در فوق پيش بينی شده است  - ٧
هر يک از طرفين متعاهدين رژيم دولت کامله الوداد را به طرف متعاهد ديگر 

 .اعطاء خواهد کرد

طرفين متعاهدين موافقت مينمايند که رژيم دولت کامله الوداد را در  -١١ماده
و باگاژ و کاال و ساير باروبنه به وسيله راههای آهن به طور  حمل مسافرين

 .عموم از راه خشکی و آب و هوا متقابله يکديگر اعطاء نمايند

هر يک از طرفين متعاهدين چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کليه 
عوارضی ديگر مربوط به حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتيب و 

ز تمام راههای مذکوره در فوق رژيم دولت کامله الوداد را به سرعت حمل ا
 .طرف متعاهد ديگر اعطاء مينمايد

با کشتی هايی که زيرپرچم يکی از طرفين متعاهدين در دريای  -١ -١٢ماده
خزرسير می نمايند در بندرهای طرف متعاهد ديگر که چه در حين ورود و چه 

ثل کشتی های کشوريب رفتار در مدت توقف وچه موقع خروج ازهرحيث م
 .ميشود

                                                              ً کشتی های مزبوره عوارض بندری ديگر نخواهند پرداخت جز آنچه قانونا   - ٢
برای کشتی ها کشوری وضع گرديده آن هم به همان شرايط و يا همان معافيت 

 .ها

درموقع گرفتن عوارض مزبوره اشياء مذکوره ذيل جزو کاالی وارده يا صادره 
 .هد شدمحسوب و منظور نخوا
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باگاژ مسافرين که قسمتی از بار نباشد مقصود از باگاژ بر بسته های  - الف
 .کوچک دستی کليه اشيايی است که به موجب قبض باگاژ حمل ميشود

سوخت و آذوقه برای مستخدمين و سرنشينان و لوازم تجهيزات کشتی به  -ب
برای گذاشتن در اندازه ای که برای سير الزم باشد به شرط اينکه لوازم مزبوره 

 .بندر از کشتی خارج نشود

بارهاييکه بعلت رسيدن صدمه به کشتی و يا در مواقع توقف های انفاقی  -ج
ديگر در بندر از کشتی خازج شده باشد به شرط اينکه اين بارها برای فرستادن 

 .به بندر مقصد دوباره به کشتی گذاره شود

رفيت آنها کمتر از سه تن و نيم بارهايی که به کشتی های حمل ميشود که ظ - د
 .باشد

بارهاييکه از کشتی به کشتی ديگر نقل می شود برای اينکه حمل آنها در دريا  -ه
 .ادامه داده ميشود

کاپوتاژ به کشتيهای کشوری طرفين متعاهدين اختصاص دارد معهذا موافقت  - ٣
رچم حاصل شده است که هر يک از طرفين متعاهدين به کشتی هايی که زير پ

طرف ديگر سير مينمايند حق کاپوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در 
 .دريای خزر بدهد

صرف نظر از مقررات فوق هر يک از طرفين متعاهدين ماهيگيری را در  - ۴
آبهای ساحلی خود تا حد ده ميل دريايی به کشتی های خود اختصاص داده و اين 

ت ماهی های صيد شده از طرف حق را برای خود محفوظ ميدارد که واردا
کارکنان کشتی هايی را که زير پرچم او سير مينمايند از تحقيقات و مزايای 

 .خاصی بهره مند سازد

کشتيهايی که در درياها غير از دريای خزر زير پرچم يکی از طرفين  - ۵
متعاهدين سير مينمايد در آبهای کشوری و بندرهای طرف متعاهد ديگر از حيث 
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تيرانی و هرگونه عوارضی از همان حقوق و مزايايی که در اين شرايط کش
 .مورد به کشتيهای دولت کامله الوداد اعطا ميگردد بهره مند ميشوند

کشتيهای يدک کش که کشتی ديگری را بطور يدک ميکشد از پرداخت  - ۶
 .معاف می باشند) از هر تن ظرفيت کشتی(عوارض بندری 

فوريه  ٢۶ق اصولی که در عهدنامه مورخ طرفين متعاهدين بر طب -١٣ماده
بين ايران و جمهوری متحده سوسياليستی شوروی روسيه روسيه اعالم  ١٩٢١

گردهده است موافقت دارند که در تمام دريای خزر کشتيهايی جز کشتيهايی متلق 
به ايران يا اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی يا متعلق به اتباع و بنگاههای 

ل و نقل کشوری يکی از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا بازرگانی و حم
پرچم اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی سير مينمايند نمی توانند وجود داشته 

 .باشند

تصديق نامه های ظرفيت کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفين  -١۴ماده
سوسياليستی  متعاهدين به کشتيهايی که زير پرچم ايران و اتحاد جماهير شوروی

در دريای خزر سير مينمايند داده می شود و مقامات نامبرده از طرف هر يک 
از دولتين متعاهدين به دولت متعاهد ديگر اعالم ميگردد و بنادر دولتين متقابله 
رسميت خواهد داشت کشتيهايی که دارای تصديق نامه های مزبوره هستند در 

ديد واقع نخواهند گرديد و نيز در بنادر بنادر طرف متعاهد ديگر مورد معاينه ج
طرفين متعاهدين دردريای خزرتصديق نامه هايی که راجع به قابليت سير کشتی 
و ميزان نشست کشتی در آب و ساير اسناد فنی کشتيرانی که از طرف مقامات 

 .مذکوره در فوق به کشتی ها داده شده است متقابال به رسميت شناخته خواهد شد

فين متعاهدين موافقت مينمايند که راجع به اقدامات بهداری که بايد طر -١۵ماده
نسبت به کشتيهای هر يک از طرفين در بنادر طرف ديگر در دريای خزر به 

در  ١٩٢۶ژوئن  ٢۶عمل آيد مقررات قرارداد صحی بين المللی که در تاريخ 
وقع پاريس امضاء شده با رعايت قيودی که هر يک از طرفين متعاهدين در م
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 .امضای آن قرارداد نموده اند مجری گردد

 :اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد -١۶ماده

اين قرارداد برای مدت سه سال منعقد گرديده و از روز مبادله نسخ مصوبه که 
 .در اسرع اوقات در مسکو به عمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود

اجرا خواهد شد فاصله مدت بين  ولی قرارداد از تايخ امضای آن به طور موقت
سال فوق محسوب خواهد  ٣امضای قرارداد و مبادله نسخ مصوبهجزء مدت 

 .گرديد

هرگاه يکی از طرفين ششماه پيش از انقضای مدت سه ساله مذبور فسخ قرارداد 
را اعالم ندارد قرارداد خود به خود برای مدت غير معينی تمديد شده محسوب 

 .خواهد شد

 .ت ميتوان قرارداد را در وقع به اخطار شش ماه قبل فسخ نموددر اين صور

ين قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی و روسی نوشته شده و هر دو متن ا
دارای اعتبار مساوی ميباشد منعقد شده است در تهران به تاريخ پنجم فروردين 

اين  عليهذا اختيار داران نامبرده در فوق ١٩۴٠مارس  ٢۵مطابق  ١٣١٩ماه 
 .قراداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند

 مظفر اعلم: ماتوی فيلموتو امضاء: امضاء

 صادق وثيقی: يترالکسيپوف امضاء: امضاء

 آقای وزير

 :با نهايت توقير مراتب زير را به استحضار آن جانب ميرساند

نظر به اينکه دريای خزرکه طرفين متعاهدين آنرا دريای ايران و شوروی 
دانند برای طرفين متعاهدين دارای اهميت خاصی ميباشد موافقت حاصل است مي

که دولتين اقدامات الزمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در 
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کشتيهای طرفين متعاهدين و در بندرهای واقع در دريای خزر مشغول خدمت 
اصدی که خارج از هستند از خدمت و توقف خود در کشتی ها و بنادر برای مق

 .حدود وظايف خدمتی محوله به آنها باشد استفاده ننمايند

 .آقای وزير خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد

 ماتوی فيلموتو جناب آقای مظفر اعلم وزير امور خارجه ايران: امضاء

 آقای سفير کبير

ناب را که به مضمون آن ج ١٩۴٠مارس  ٢۵با کمال توقير وصول نامه مورخ 
 :ذيل است تأييد مينمايم

نظر به اينکه دريای خزر که طرفين متعاهدين آنرا دريای ايران و شوروی می 
دانند برای طرفين متعاهدين دارای اهميت خاصی می باشد موافقت حاصل است 
که دولتين اقدامات الزمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در 

های طرفين متعاهدين و در بندرهای واقع در دريای خزر مشغول خدمت  کشتی
هستند از خدمت و توقف خود در کشتيها و بنادر برای مقاصدی که خارج از 

 .حدود وظايف خدمتی محوله به آنها باشد استفاده ننمايند

مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به 
 .ن بپذيريدخودتا

 »مظفراعلم: امضاء«تهران به تاريخ بيست وپنجم مارس هزار و نهصد و چهل 

 .جناب آقای ماتوی فيليمونو سفير کبير اتحاد جماهير شوروی در ايران

 آقای سفير کبير

قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی بين ايران و اتحاد جماهير شوروی  ٨نظر به ماده
به امضاء رسيده است با کمال  ١٩۴٠مارس  ٢۵سوسياليستی که در تاريخ 

توقير تأييد مينمايم که چون به موجب قوانين جاريه ايران بنگاههای بازرگانی 
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ميتوانند از بين کارمندان خود نمايندگی برای دفاع حقوق خود در محاکم ايران 
انتخاب نمايند نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران و 

 .گاههای اقتصادی شوروی از اين حيث مواجه به اشکاالتی نخواهند شدبن

 .آقای سفير کبير خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيرد

 ١٩۴٠مارس  ٢۵به تاريخ  -طهران 

 مظفر اعلم: امضاء

  در ايران جناب آقای ماتوی فيليمونو سفير کبير اتحاد جماهير شوروی

  

  

 آقای وزير

آن جناب را که به مضمون  ١٩۴٠مارس  ٢۵توقير وصول نامه مورخ  با کمال
 :ذيل است تأييد مينمايم

قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی بين ايران و اتحاد جماهير شوروی  ٨نظر به ماده
به امضاء رسيده است است با کمال  ١٩۴٠مارس  ٢۵سوسياليستی که در تاريخ 

قوانين جاريه ايران بنگاههای بازرگانی توقير تأييد مينمايم که چون به موجب 
ميتوانند از بين کارمندان خود نمايندگی برای دفاع حقوق خود در محاکم ايران 
انتخاب نمايند نمايندگی بازرگانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران و 

 .بنگاههای اقتصادی شوروی از اين حيث مواجه به اشکاالتی نخواهند شد

مه فوق را در نظر گرفته از آن جانب خواهشمندم احترامات فائقه مندرجات نا
 .مرا نسبت به خودتان بپذيريد

ماتوی : امضاء(به تاريخ بيست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل  -تهران
  )فيليمونو
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 .جناب آقای مظفر اعلم وزير امور خارجه ايران

 آقای وزير

که دولت ايران رضايت ميدهد به  با کمال توقير به استحضار آن جانب ميرساند
 .شرط معامله متابله ترتيب ذيل را نسبت به حمايت عالئم بازرگانی مجری بدارد

اشخاص حقوقی و طبيعی هر يک از طرفين متعاهدين که دارای بنگاههای  - ١
صنعتی و بازرگانی ميباشد درخاک متعاهد ديگر از عين حمايتی که اتباع و 

نسبت به عالئم بازرگانی استفاده می کنند بهره اشخاص حقوقی طرف مذکور 
مند خواهند بود مشروط بر اينکه نامبردگان مراسم و مقررات جاری در خاک 

 .آن کشور را رعايت نمايند

            ً                                                         طرفين متقابال  متعهد ميشوند در کشور خود در آتيه عالئم بازرگانی را که به  - ٢
وم واقع شده باشد به عنوان اسم نوع معينی از کاالها که مورد مصرف عم

 .رسميت نشناخته و به ثبت نرسانند

            ً                                                         طرفين متقابال  يکديگر را راجع به ترتيب تصديق امضای اسنادی که به ادارات 
ثبت عالئم بازرگانی ارائه ميشود با معافيت اين اسناد از هر گونه تصديق 

 .کنسولی مطلع مينمايند

ی بازرگانی خواهد بود اعم مقررات مذکور در فوق شامل کليه بنگاههای صنعت
 .از اين که بنگاههای مزبور متعلق به دولت يا اتحاديه ها يا اشخاص باشد

 .آقای سفير کبير خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد

 به تاريخ بيست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل -تهران

 مظفر اعلم: امضاء
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 .ير کبير اتحاد جماهير شوروی در ايرانجناب آقای ماتوی فيليمونو سف

  

 آقای وزير

آن جناب را راجع به  ١٩۴٠مارس  ٢۵با کمال توقير وصول نامه مورخ 
رضايت دولت ايران در اجرای مقررات مربوطه به حمايت عالئم بازرگانی به 

 :شرط معامله متقابله به شرح ذيل اشعار ميدارد

ن متعاهدين که دارای بنگاههای اشخاص حقوقی و طبيعی هر يک از طرفي - ٣
صنعتی و بازرگانی ميباشد درخاک طرف متعاهد ديگر از عين حمايتی که اتباع 
و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت به عالئم بازرگانی استفاده می کنند بهره 
مند خواهند بود مشروط بر اينکه نامبردگان مراسم و مقررات جاريه در خاک 

 .دآن کشور را رعايت نماين

            ً                                                         طرفين متقابال  متعهد ميشوند در کشور خود در آتيه عالئم بازرگانی را که به  - ۴
عنوان اسم نوع معينی از کاالها که مورد مصرف عموم واقع شده باشد به 

 .رسميت نشناخته و به ثبت نرسانند

            ً                                                         طرفين متقابال  يکديگر را راجع به ترتيب تصديق امضای اسنادی که به ادارات 
بازرگانی ارائه ميشود با معافيت اين اسناد از هر گونه تصديق ثبت عالئم 

 .کنسولی مطلع مينمايند

مقررات مذکور در فوق شامل کليه بنگاههای صنعتی بازرگانی خواهد بود اعم 
 .از اين که بنگاههای مزبور متعلق به دولت يا اتحاديه ها يا اشخاص باشد

يدهم که دولت منبوعه دوستدار از مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته اطالع م
طرف خود نيز رضايت می دهد نسبت به حفظ عالئم بازرگانی همان مقررات 

 .را مجری دارد
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 .آقای وزير خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد

 به تاريخ بيست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل -تهران

 ماتوی فيليمونو: امضاء

 .ظفر اعلم وزير امور خارجه ايرانجناب آقای م

 آقای سفير کبير

با کمال توقير به استحضار آن جانب ميرساند که به مناسبت امضای قرارداد 
بازرگانی و بحرپيمايی بين اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و ايران در 

دولت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی الزم ميداند  ١٩۴٠مارس  ٢۵تاريخ 
وط به شرايط بين حمل و نقل بار چه بين اتحاد جماهير شوروی مسائل مرب

سوسياليستی و ايران و چه به طور ترانزيت و مسائل مربوط به تسويه حساب 
بين راههای آهن اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و راههای آهن ايران بابت 

ی اين منظور را تنظيم و برا) استفاده از وسائط نقليه و غيره(مساعدتهای متقابله 
در ظرف مدتی که بيش از سه ماه از تاريخ امضای قرارداد مزبور نباشد 

 .کنفرانس شوروی و ايران مخصوص راه آهن در مسکو تشکيل نمايد

 .آقای وزير خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد

 ١٩۴٠مارس ٢۵به تاريخ  -تهران

 )ماتوی فيليمونو: امضاء(
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 .ی مظفر اعلم وزير امور خارجه ايرانجناب آقا

 آقای سفير کبير

آن جناب را که  ١٩۴٠مارس  ٢۵با کمال توقير وصول نامه آن جانب مورخه 
 :به مضمون ذيل است تأييد مينمايم

به مناسبت امضای قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی بين اتحاد جماهير (....
دولت اتحاد جماهير  ١٩۴٠مارس  ٢۵شوروی سوسياليستی و ايران در تاريخ 

شوروی سوسياليستی الزم ميداند مسائل مربوط به شرايط بين حمل و نقل بار 
چه بين اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و ايران و چه به طور ترانزيت و 
مسائل مربوط به تسويه حساب بين راههای آهن اتحاد جماهير شوروی 

استفاده از وسائط (عدتهای متقابله سوسياليستی و راههای آهن ايران بابت مسا
را تنظيم و برای اين منظور در ظرف مدتی که بيش از سه ماه از ) نقليه و غيره

تاريخ امضای قرارداد مزبور نباشد کنفرانس شوروی و ايران مخصوص راه 
 .آهن در مسکو تشکيل نمايد

نمايد با کمال احترام اشعار ميدارد که دولت ايران از طرف خود موافقت مي
مسائل مندرجه در نامه آن جناب را تنظيم و در کنفرانس ايران و شوروی 
مخصوص راه آهن که برای اين منظور در مسکو در ظرف مدتی که بيش از 
سه ماه از تاريخ امضای قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی بين ايران و اتحاد 

خواهد نبايد تشکيل  ١٩۴٠مارس  ٢۵جماهير شوروی سوسياليستی مورخ 
 .اشتراک نمايد

 .آقای سفير کبير خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد

 ١٩۴٠مارس  ٢۵به تاريخ  -تهران

 مظفر اعلم: امضاء

  )۵(. جناب آقای ماتوی فيليمونو سفير کبير اتحاد جماهير شوروی در ايران
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   مآخذ و ضيحات تو

   

دفتر مطالعات »  بط اقتصادی ايران و روسيهروند روا« ايمان صمدی نيا  - ١
 ١٣٩٨, ٢٩ديپلماسی اقتصادی در تاريخ تير 

 ١٣٩٥ –انتشارات جهان کتاب »          ّ     ّ ّ      ّ ايراني ت، مل ي ت،قومي ت«اصغرشيرازی  -  ٢
  ٧٠٤ – ٧٠٦صص  –

 تاريخ تحوالت سياسی،اجتماعی،(ايران بين دو کودتا « داريوش رحمانيان  -٣ 
  ٢٨ران از انقراض قاجاريه تا کودتای اقتصادی و فرهنگی اي

روزنامه دنيای اقتصاد شماره  -» رضا خان و دردسر رابطه با روسيه « - ۴
 و نگاه کنيد به ؛  ١٣٩٠/٠٩/١۶،   ٢۵٢٣: روزنامه

ـ سياست خارجي ايران دردوران پهلوي، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر 
 .البرز

يان جنگ دوم جهاني، انتشارات ـ تاريخ روابط خارجي ايران از صفويه تا پا
اميركبير و ـ چپ در ايران به روايت اسناد ساواك، روابط ايران و شوروي، 

  و موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. مركز بررسي اسناد تاريخي

  



  

  

  

  

ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  همهفدجلد 

  
  
  
  
  
  
  

              جمال صفری                                                     
  
  
  
  

  

  
  
  
  

دگان« ی ما ه جس ما ی ١٩٣٣ ن ارداد وی بان ب دام  دار ھا چ دگان آ  ما
د م ه ای خان رضا و ود ھا ا ھدارد س و رل ت را آ   ن

 بال 
ً

ی و     ا  ر
ی  با  ود، و را شان د و  را ارداد  س و رد د    رضاخان آن از س. رسا

 
 بال 
ً

ه«  را جس      ور  ود، ه» وی ل  ی   ارداد از  و ت از  دی داد د ی حا  و دو
ی د، یان  ردو  ث ورد ز جس عدی ی دوره  و ود عس وعات  یا
دگان رد ار ما ب . ن ن و ماری ارداد ا ی ، ا گ   گ۴ ت ن ای  ا
ان ت ا د ی دا ی و د ع از م ب ص نا بان خا ان  ھام صا د ی ا ی. داد  پا
ی گ ت از ھا  ارداد ف ا یات و دا ه ود عاف وارض و ما  د گاه ب
بات ت ی»  ی« را آن و داد ی ارا دو  را ود حا ان دو ه .  دا   ا

ی آ  م و ت مالک ی غارت کای ف ود  ه م ود، پا گ  را ود ا
د ی ان. ذ ی گاه پا وزش ت د نان ای  آ ان و کار ی کار ا  ا
ت ی ن» . دا دگان و ی ما ه ا ما ور و بان ووب  روز  جس ارش ما
ه کار ور ١٣١٢   ماه داد م ی د، ی شان آ ه با واری و ت با د  داد ار تابان و ج
ی وق ضد  را ان م د ی و   ا   ».رسا
  

 

  

 فاطمی –انتشارات مصدق 


