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يا  ايران  در  دو  و  سى  هشتم  و  بيست  كودتاى  مثل  مباحثى  مى دانيم 
ارتباطى  نفت  موضوع  با  عراق  در  پى  در  پى  كودتاهاى  مثل  مسائلى 
تنگاتنگ دارند، اما من در اين گفت وگو تالش مى كنم نكاتى را مطرح 
نمايم كه تاكنون يا گفته نشده اند يا بر آن ها تأكيدى صورت نگرفته است. 
به عبارتى موضوع نفت و نقش آن در تحوالت منطقه اى خاورميانه و حتى 
مى كنند  تأكيد  آن ها  بر  مورخان  كه  عطفى  نقاط  از  است  مهم تر  جهان، 
و بايد هم اين تأكيدها صورت گيرد. ابتدا به اشاره ذكر مى كنم تا پيش 
از كشف نفت در ايران، اين هندوستان بود كه براى جهان سرمايه دارى 
مسجد  نفت  چاه  فوران  دنبال  به  ليكن  داشت،  نخست  اولويت  غرب 
سليمان در سال 1908 ميالدى مصادف با 1287 هجرى شمسى، نفت 
كانون تحوالت سياسى نه تنها ايران، بلكه خاورميانه؛ و نه تنها خاورميانه 
بلكه سراسر جهان واقع شد. البته پيش از كشف نفت ايران، شركت هاى 
نفتى گوناگونى مثل رويال داچ هلند و يا شل انگليس فعاليت مى كردند 
كه در سال 1907 با ادغام در يكديگر شركت معظم و فرامليتى رويال داچ 
شل را به وجود آوردند، يعنى درست مقارن با مشروطه ايران. يا مى توان 
از شركت نفت برمه نام برد كه در منطقه آسياى جنوب شرقى فعاليت 
مى كرد، همچنين مى توان از شركت نفت باكو نام برد كه از اواخر قرن 
نوزدهم در قفقاز فعاليت داشت و سهامداران عمده آن همان كسانى بودند 
شركت رويال داچ شل را به وجود آوردند. در اين ميان بايد از  كه بعداً 
شركت نفتى مهم استاندارد اويل ياد كرد كه متعلق بود به خانواده راكفلر. 
چرا از اين شركت ها نام بردم؟ براى اينكه به طور مشخص رقابت هاى 
شركت هاى نفتى استاندارد اويل از سوئى، و رويال داچ شل و شركت نفت 
انگليس و ايران كه بعد از همه اين ها تأسيس شد از سوى ديگر، نقشى 

مهم در فرايندهاى سياسى ايران و تمام خاورميانه ايفا كرد.
در ايران بخش مهمى از تحوالت سياسى بعد از دوره مشروطه را ميتوان 
ناشى از اين رقابت هاى نفتى عنوان كرد، مثل نقض تماميت ارضى كشور 
در جنگ اول جهانى يا كودتاى سوم اسفند 1299 و يا مهم تر كودتاى 
28 مرداد 1332. من در كتاب هاى بحران مشروطيت در ايران، ايران از 
سقوط مشروطه تا كودتاى سوم اسفند و همچنين در كتاب جديدالتأليفى 
به  است  مربوط  و  شود  كتاب  بازار  روانه  آينده  چندماه  تا  اميدوارم  كه 

  دكتر حسين آباديان
عضو هيأت علمى گروه تاريخ دانشگاه بين المللى امام خمينى 
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تحوالت ايران از سال 1299 تا 1304 شمسى، نكات مهمى از نقش اين رقابت ها در سمت و سوى حوادث 
كشور بيان كرده ام. اما نكته بسيار مهم اين است كه اين حوادث منحصر به كشور ما نيست. شما اگر توجه 
كنيد انگلستان بعد از انقالب بلشويكى روسيه تالش داشت قفقاز را از سوئى و آسياى ميانه را از سوى ديگر 
از امپراتورى مضمحل شده روسيه منفك سازد، علت چيست؟ در يك كلمه نفت! انگلستان به منابع نفت باكو 
چشم طمع داشت، بعالوه همانطور كه در كتاب بحران مشروطيت در ايران توضيح داده ام، گفته مى شد حتى در 
گروزنى واقع در داغستان منابع قابل توجهى از نفت موجود است؛ بنابراين شما از كنار بحران هاى آن منطقه با 
سادگى نبايد عبور كنيد. در آسياى ميانه اين تركمنستان بود كه ذخيره عظيمى از نفت و بعد گاز داشت، بنابراين 
نفت كانون سياست گذارى هاى اين مقطع حساس تاريخى است. به همين سياق در مورد كشور جديدالتأسيس 
عراق كه پيشتر بين النهرين خوانده مى شد، بايد اشاره كرد. مى دانيد وقتى امپراتورى بيمار عثمانى به دنبال جنگ 
اول جهانى از هم فروپاشيد، انگلستان به طور مستقيم بر دو منطقه مستقيمًا اعمال قيموميت كرد: نخست بر 
فلسطين و ديگر بر بين النهرين يا همان عراق. فلسطين اهميت استراتژيك داشت و تسلط بر آن به منزله اعمال 
نفوذ در خاورميانه عربى محسوب مى شد، اما عراق ذخاير عظيم نفت داشت؛ هم در منطقه كردستان و هم در 
جنوب در بصره. حتى استقرار خانواده ملك فيصل بر عراق و برادر او عبداهللا بر اردن را در اين چارچوب بايد 
ارزيابى كرد. اسنادى بسيار ارزشمند در بايگانى وزارت جنگ دوره رضاخان موجود است كه نشان مى دهد مسأله 
نفت در تصميمات سياسى دولتمردان آن روز جهان نقش اصلى را برعهده داشته است. طبق اين اسناد حتى 
شورش هاى عشايرى خوزستان در سال 1304 به تحريك شركت نفت انگليس و ايران صورت مى گرفته است. 
بحث نفت نه تنها در آرايش سياسى قفقاز، آسياى ميانه و ايران مؤثر بود، بلكه حتى در تمام روندهاى سياسى 
خاورميانه تأثيرى بسزا داشت. اين نفت بود كه سمت و سوى تصميم گيرى قدرت هاى بزرگ را در مورد آينده 
دولت  بعداً  كه  گانه اى  هفت  شيخ نشين هاى  و  عمان  قطر،  بحرين،  كويت،  عراق،  سعودى،  عربستان  سياسى 
امارات را تشكيل دادند، رقم زد. از همه اين ها باالتر نوعى توازن قوا و به عبارت بهتر تقسيم منطقه نفوذ بين 
شركت هاى بزرگ نفتى براى تسلط بر بخشى معين از خاورميانه به صورتى نانبشته به رسميت شناخته شده بود. 
مثًال عربستان سعودى قلمرو نفوذ شركت هاى نفتى امريكائى و به طور مشخص شركت آرامكو شناخته مى شد، 
نفت ايران ملك طلق شركت نفت انگليس و ايران به شمار ميرفت، اما در كويت، شيخ نشين بحرين و قطر 
اين شركت هاى فرامليتى مثل رويال داچ شل بودند كه حرف نخست را ميزدند. اجازه بدهيد بگويم شركت نفت 
عراق اساسًا و به نوعى وابسته شركت نفت انگليس و ايران به شمار ميرفت. طبق قرارداد دارسى از سود حاصله 
از فروش عوايد نفتى شركت نفت انگليس و ايران، مى شد شركت هاى فرعى تأسيس كرد كه وابسته بودند به 
شركت اصلى. اگر شما تاريخ نفت كشورهاى خاورميانه را مطالعه كنيد، به اين نتيجه دست خواهيد يافت كه 
شده  تأسيس  ايران  نفت  از  حاصل  عوايد  اساس  بر  عمدتًا  مشخص  طور  به  بحرين  و  عراق  نفتى  شركت هاى 
بودند و به عبارتى ايران در آن ها سهم داشت. قيم عراق يا سرپرسى كاكس با سرآرنولد ويلسون رئيس شركت 
نفت انگليس و ايران روابطى منظم و سازمان يافته داشت و به عبارتى برنامه هاى خود را در مورد آينده نه تنها 
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عراق، بلكه حتى نحوه برخورد با مسأله شيخ خزعل، با شركت نفت هماهنگ مى كرد. براى اينكه شخص كاكس 
حساسيتى بين قبايل و عشاير عراق در مورد قيموميت انگليس توليد نكند، نامى مستعار هم براى خود برگزيده 

بود، در عراق به او مندوب سامى مى گفتند نه سرپرسى كاكس! 
باالتر اينكه موضوع نفت در تحوالت سياسى مناطقى مثل كردستان هم حرف نخست را مى زد. علت كامًال 
واضح است: غير از موقعيت استراتژيك مناطق كردنشين ايران، تركيه و عراق، موضوع مهم و اساسى تر، نفت 
كركوك بود و سليمانيه. مى دانيد حتى هم اكنون هم در مورد مالكيت منابع نفتى كركوك بين عراق و تركيه 
اختالف وجود دارد، سليمانيه هم كه جاى خود را دارد. شما فكر مى كنيد چرا مندوب سامى يا همان سرپرسى 
كاكس به دنبال ايجاد كشور مستقل كردستان بود؟ به خاطر دفاع از اقليت هاى قومى؟ خير، موضوع اصلى نفت 
و موقعيت استراتژيك، همين! اما اجازه بدهيد همين جا يك نكته بسيار مهم را گوشزد كنم: رهبران كردهاى 
ايران حتى اسماعيل آقا سيميتقو طبق اسناد به جاى مانده، هرگز حاضر نبودند وارد چنين اتحاديه اى شوند، امثال 
سيميتقو حتى ريسك مذاكره با رضاخان را مى پذيرفتند، به دولت مركزى ايران اعالم وفادارى مى كردند، هيچ 
گرايش گريز از مركزى نداشتند و در عين حال با وصف فشارهاى قزاقان، حاضر نبودند به قيمت نقض تماميت 
ارضى ايران با طرح انگليسى ها موافقت نمايند.  به جز اين، ايجاد تنش در خاورميانه به ويژه بين شيخ نشين 
كويت و حكومت عراق از سوئى و توليد نفاق بين شيخ نشين بحرين و دولت مركزى ايران همه ريشه در مسأله 
نفت داشت؛ به ياد داشته باشيم بحرين تا رفراندوم كذائى سازمان ملل در سال 1348 جزء الينفك ايران بود كه 
تجزيه آن از سرزمين مادرى هم به مسأله نفت بازمى گشت. موضوع نفت هميشه سرلوحه سياست هاى خارجى 
در منطقه خاورميانه بوده است، حتى اشغال ايران در جنگ دوم جهانى، مبارزه انگليسى ها با كودتاى رشيد عالى 
گيالنى عليه حكومت فيصل به بهانه حمايت او از فاشيسم، انعقاد قراردادهاى منطقه اى نظامى مثل پيمان بغداد 
در سال 1334 شمسى در عراق كه بعدها به پيمان سنتو تغيير نام داد، و خالصه حوادث ريز و درشت فراوان 
در  فيصل  رژيم  عليه  قاسم  عبدالكريم  كودتاى  شوند.  ارزيابى  مى توانند  نفتى  منازعات  راستاى  در  همه  ديگر، 
نيمه هاى دهه سى شمسى، ريشه در واقعيت هاى جنگ سرد از سوئى و مبارزه عليه منافع نفتى بريتانيا در عراق 

از سوى ديگر مى تواند ارزيابى شود كه بعداً با كودتاى بعثى ها آب رفته تا حدى به جوى بازگشت. 
ديگر اينكه از جنگ دوم جهانى به بعد عمده مديران اقتصادى و نفتى منطقه خاورميانه به ويژه ايران و شيخ نشين هاى 
حاشيه خليج فارس، مأموران اطالعاتى كشورهاى امريكا و انگليس به شمار مى رفتند. همينكه نفت مبدل به مقوله اى 
امنيتى براى دنياى سرمايه دارى به ويژه بعد از جنگ دوم جهانى شده بود، خود اهميت زايدالوصف اين موضوع را به 
نمايش مى گذارد. اين مقامات امنيتى در بحرين به وفور ديده مى شدند، يكى از مهم ترين اين ها ماكس تورنبرگ دالل 
نفتى امريكائى مقيم بحرين بود كه در عين حال مشاور سازمان جديدالتأسيس برنامه و بودجه ايران در اواخر دهه بيست 
شمسى هم به شمار مى رفت. اگر بخواهيم به طور خالصه نتيجه گيرى كنيم، به اين نكته اشاره مى نمائيم كه بسيارى 
از قتل هاى سياسى، كودتاها، بحران ها و بلواها، تقسيم سرزمين ها، جنگ و جدال ها و بحران هاى منطقه اى خاورميانه 

ريشه در مسأله نفت داشته و دارد و خواهد داشت.




