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 نفت شمال

   

  *کریم جعفری

  ۵۶ هرامش ، هنامز

.......................................  

   

ھـا   ھـا و چـالش   دھـد کـه بخـش اعظمـی از برنامـه      مروری بر ادبیات موجود در مورد استعمار نشان مـی 

مطالعــه رفتارھــای . پــذیر کشــورھای متــاثر از اســتعمار بــوده اســت  متوجــه امتیــازات گونــاگون و دســترس 

ھـای   ھای استعمارگران در تصاحب امتیازات متنوع، از سوی دیگر، عامـل  سو و شیوه ھای وقت، از یک دولت

رو، امتیاز نفت شمال  در نوشتار پیش. سازد کلیدی در تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را آشکار می

  .و رفتار بازیگران ذینفع در آن بررسی شده است

   

اش  یران قرن نوزدھم تا بخش اعظم قرن بیستم داستان روسـتایی اسـت کـه گرگـان از ھـر طـرف محاصـره       داستان ا

انـد،   اند، کدخدایش، که ھنوز چنگ و دندان گرگ را از نزدیک ندیده است و گوسفندانش به ُیمـن دوری ھنـوز سـالم    کرده

خواھـد و روزی نـه سـراغ     ر دھد، بیشـتر مـی  کند، غافل از اینکه ھر چه بیشت ھر روز رعیت و گوسفند را طعمه گرگ می

قاجار ھم بر این منوال بود؛ شاه کـه در تھـران نشسـته بـود       سلسله. گوسفندانش، بلکه سراغ خودش ھم خواھد آمد

دانسـت کوچـک شـدن کشـور بـه معنـای نزدیـک         اما نمـی . تر است گفت اگر حدود کشور کمتر شود، اداره آن آسان می

رگ گرسنه انگلیس و روس، فـارغ از تمـام تعھـدات اخالقـی، ایـران را در قـرن نـوزدھم بـه         دو گ. شدن بیشتر گرگ است

بارترین روز خود درآوردند، ھرچند ایران این شانس را داشت که برای در امان ماندن گاھی ھم آنھا را به جان ھـم   فالکت

  .اندازد

. محدود نشد و بـه قـرن بیسـتم نیـز دامـن کشـید      ھا در ایران گرفتند به قرن نوزدھم  امتیازاتی که روسھا و انگلیسی

زد تـا در عزلـت خـود چنـد      سرایان بود، ھر روز به نوعی چوب حراج بر این خـاک مـی   شاه، که در حصار حرمسرا و خواجه

  .صباحی بیشتر زندگی کند

در ایـن میـان   . بـود ھا ھر دو خواستار آن بودند تا بدان دسـت یابنـد نفـت ایـران      یکی از منابعی که روسھا و انگلیسی

شاه  م با اخذ امتیاز دارسی در عھد مظفرالدین.١٩٠١تر از روسھا بودند، چراکه در سال  شانس ھا بسیار خوش انگلیسی

ھای خود کردند، بلکه بعدھا بنیان امپراتوری خود را بر شالوده نفت ایران و  نه تنھا نیمی از خاک ایران را جوالنگاه حفاری

نشینان انگلیسی از نفت ایران ھرچنـد بارھـا بـا     کشی پنجاه ساله جزیره بھره. م آن استوار نمودندغارت منابع ملی مرد

نشانده بـودن دولتھـا ایـن صـداھا بـه       ھا مواجه شده بود، به دلیل ضعف حکومت و در بعضی مواقع دست اعتراض ایرانی

  .رسید جایی نمی

اند دست به  افتاده  وردن منابع نفت و امتیازات سودآور عقبھا در به دست آ روسھا پس از آنکه فھمیدند از انگلیسی

ای که روسھا آنجا را حوزه نفوذ سنتی خـود   کار شدند تا بلکه بتوانند امتیاز نفت شمال ایران را به دست بیاورند؛ منطقه

  .ھا نیز ھنگام اخذ امتیاز دارسی آن را از حوزه خود خارج ساخته بودند دانستند و انگلیسی می

کننـدۀ رقابـت اسـتعمارگران بـرای چپـاول       ستان امتیاز نفت شمال قضیه تلخ دیگری در تاریخ معاصر است که روایتدا

شاه برای به دست آوردن نفت شمال آغاز شد تـا سـالھای پـس از جنـگ      جریانی که از زمان ناصرالدین. باشد ایران می
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ونی حکومت تزارھا نظام کمونیستی را حاکم کنند خیلی روسھا که توانسته بودند با سرنگ. جھانی دوم ھم ادامه یافت

رغـم معاھـده تھـران،      سریع برای به دست آوردن این امتیاز تالش کردند تا جایی که پس از پایان جنگ جھانی دوم و بـه 

تـرک  کردنـد، نـه تنھـا ایـران را      گر باید خاک ایـران را تـرک مـی    که مطابق آن شش ماه پس از پایان جنگ نیروھای اشغال

نکردند، بلکه برای به دست آوردن امتیاز نفت حتی دولتی کمونیست در آذربایجان بر سر کار آوردند و از حکومـت کردھـا   

  .حمایت کردند

جالـب اینجاسـت   . با نگاھی به این مسائل متوجه اھمیت و جایگاه نفت شمال در روابط ایران و روسیه خواھیم شـد 

رقیب از میدان دست به کـار شـدند و ھنگـامی کـه یکـی از اتبـاع روسـیه بـه نـام           ھا ھم برای بیرون راندن که انگلیسی

خوشتاریا اوراقی را مبنی بر امتیاز نفت شمال ھمراه خود به لندن برده بود، این اوراق را به مبلـغ گزافـی از وی خریدنـد    

  .ای در دست داشته باشند تا در آینده برگ برنده

وجه به سابقه و سیر تاریخی این امتیاز، با تکیـه بـر اسـناد و مـدارک موجـود،      در این نوشتار کوشش شده است با ت

  .این ماجرا بیشتر تبیین گردد

   

  پیشینه

شاه و به ھنگام صدارت امیرکبیر، ایران بر آن شد با استفاده از ظرفیتھای موجـود   پس از به تخت نشستن ناصرالدین

الرجالی که از آن پس ایـران بـه آن دچـار شـد نشـان از آن       رکبیر و قحطقتل امی. خود سیری را مبنی بر توسعه آغاز نماید

  .ای نزدیک با مشکالت بسیار جدی دست و پنجه نرم خواھد کرد داد که این کشور در آینده می

ھـای توسـعه ایـران بـود، بنـابراین بـا توصـیه         شاه وی ھنوز در ھمـان اندیشـه   از ابتدای دھه سوم سلطنت ناصرالدین

  .داران خارجی کرد خان سپھساالر، شروع به دادن امتیازاتی به تجار ایرانی و سرمایه د، میرزاحسینصدراعظم خو

از جمله امتیازاتی که در زمان وی به یک ایرانی داده شد و بعدھا ھمین ایرانی امتیاز دیگری بر آن افزود، امتیاز نفـت  

  .یافت، موضوع پژوھش حاضر استماجرای این امتیاز که تا جنگ جھانی دوم ادامه . شمال بود

نفت شمال از چند جنبه در خور تامل است؛ اول اینکه این امتیاز، که ھماھنگ و مـوازی بـا امتیـاز نفـت جنـوب بـوده،       

فراز و فـرود و تحـوالت ناشـی از ایـن امتیـاز      . بعد از انقالب مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت، تغییر و تحول یافته است

ھا بر آن انگشت  ھا و ھم روسھا و ھم امریکایی ای بود که ھم انگلیسی اینکه نفت شمال خواسته دوم. بسیار زیاد بود

  .گذاری در آن بودند گذاشته و خواستار سرمایه

: برای انتقال نفت دو راه وجود داشـت . شده احتمالی بود اصوال موضوع نفت شمال در گرو مساله انتقال نفت کشف

ز ارتفاعات زاگرس و انتقال نفت از طریق لوله از یکی از بنادر خلیج فارس ــ که بـه دلیـل   یکی راه جنوب؛ یعنی گذشتن ا

پذیر نبود ــ و دیگری انتقال نفت به قفقاز و از آنجا بـه بنـدری    انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس بر این حوزه عمال امکان

یـدایش نفـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه، عوامـل طبیعـی         بنابراین ھرگاه موضوع پ«. در دریای سیاه و سپس بازارھای اروپا

  [1]».قدر در خور اھمیت تلقی شده که عوامل سیاسی ھمان

   

  خان تنکابنی قرارداد خوشتاریا و محمدولی

ش بـه امضـای   .١٢٧۴بھمـن  / ق.١٣١٣ود که در ماه شـعبان  اولین امتیازی که درباره نفت شمال داده شد، فرمانی ب

به موجب این فرمان اجازه استخراج نفت در محال ثالثه تنکابن، کجور و کالرستاق مازنـدران  . شاه قاجار رسید ناصرالدین

که تبعـه   یک نفر ماجراجو از اھالی گرجستان به نام خوشتاریا،. خان تنکابنی، سپھدار اعظم، واگذار گردید به محمدولی
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خـان   م در تھـران اقامـت کـرد، دوسـتان زیـادی در ایـران داشـت، از جملـه محمـدولی         .١٩٠١روسیه تزاری بود و از سـال  

م، قـراردادی  .١٩١۶ژانویـه   ٢٧/ش.١٢٩۴بھمـن   ٧او درصدد برآمد امتیاز را از تنکـابنی بخـرد، بنـابراین در تـاریخ     . تنکابنی

ــ امتیاز یاد شده ١ [2]:باشد منعقد گردید، که مواد آن به قرار زیر می) خلعتبری(خان تنکابنی  میان خوشتاریا و محمدولی

ــ خوشتاریا تعھد کـرد کـه عملیـات اکتشـاف را در مـدت یـک سـال از        ٢سال در اختیار خوشتاریا قرار گرفت؛  ٩٩به مدت 

ــ اگر تا یـک سـال بعـد    ۴ــ پرداخت صدھزار منات؛ ٣خرین جنگ و صلح دولت روسیه با دول متخاصم به جای آورد؛ تاریخ آ

از عقد صلح با دول متخاصم خوشتاریا عملیات استخراج را آغاز نکرد باید مبلـغ فـوق را بپـردازد و تمـام اختیـارات خـود را       

ــ خوشتاریا قرارداد را بـه ھـرکس کـه خواسـت خواھـد فروخـت بـه        ۶ ــ بابت ھر پوتی نفت یک کوپیک بپردازد؛۵واگذارد؛ 

ــ تنکابنی حق داشتن یک ناظر را داشت که وی حق مداخله در امور ٧شرطی که منافع ایران در این قرارداد حفظ گردد؛ 

  [3].داخلی اداره را نداشت

   

  ١٩١۶قرارداد الحاقی 

الدولـه وزیـر امورخارجـه بـود و در غیـاب مجلـس شـورای         وزیر و وثوق خان نخست محمدولی) م.١٩١۶(در ھمان سال 

ملی، دولت وقت تحت فشار دولت تزاری روس ــ که ارتش آن سراسر شمال ایران را اشغال کرده بـود ـــ امتیـازی دیگـر     

جھـانی دوم ھـم ھمـین شـیوه زورمدارانـه خـود را پـی گرفتنـد و تـا زمـانی کـه            روسـھا در جنـگ   . برای نفت شمال داد

وزیر وقت ایران، به آنھـا قـول گـرفتن امتیـاز نفـت شـمال را از مجلـس شـورای ملـی نـداد، حاضـر             السلطنه، نخست قوام

دسـتگاه قاجـار   ضـعف نظـامی ایـران و وجـود نیروھـای گریـز از مرکـز و فسـاد اداری حـاکم بـر           . نشدند ایران را ترک کنند

  .رفت خصوص روسھا، به شمار می ھا، به ترین عامل در زورگویی خارجی مھم

  :ترین آنھا به قرار زیر است وزیر در این سال به روسھا داد در دوازده بند بود که مھم امتیازی که نخست

  .الدوله وزیرخارجه و اکاکی مددیویچ خوشتاریا قرارداد مابین وثوق

کشف و استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم طبیعی در حـوزه گـیالن و مازنـدران و اسـترآباد     حق انحصاری : ١بند 

: ٣بنـد  . شـود  خان تنکـابنی داده شـد بـه مـدت ھفتـاد سـال بـه او داده مـی         به استثنای مناطقی که قبال به محمدولی

بعـد از کشـف   : ۵بنـد  . نیـه الزم را دارد خوشتاریا حق حفر چاه و احداث انبار و محـل تلمبـه و تاسـیس کارخانـه و راه و اب    

نفت، صاحب امتیاز باید وزارت فواید عامه را خبردار کند، دو نسخه نقشه با مقیاس یک ده ھزارم ضمیمه گزارش نماید و 

صـاحب امتیـاز   : ۶بنـد  . اگر استخراج نفت را مفید دانست صدھزار منات نقد و صدھزار منات سھم به دولـت ایـران بدھـد   

دولـت ایـران حـق تفتـیش دفـاتر و حسـابھای       : ٧بنـد  . درصد منافع خالص را به دولت ایران پرداخت کند ١۶ال، باید در س

بنـد  . ھزار منات بر عھده خوشتاریاسـت  شرکت را خواھد داشت و پرداخت حقوق ناظر دولت در شرکت با سالی شصت

در صورت اختالف، نماینده شرکت : ١٢بند . علمی و فنیکلیه کارگران و کارکنان باید از اتباع ایران باشند، به جز کادر : ٨

ای حاصل نشد بـه شـخص سـومی کـه      کنند و در صورتی که توافقی و نماینده فواید عامه، موضوع را با ھم بررسی می

  [4].شود مورد رضایت دو طرف است مراجعه می

اما مقارن فروپاشی کابینه سپھساالر در تھران، خاندان رومانوف ھم در روسیه از اریکه قدرت به زیر کشیده شدند و 

خوشتاریا در زمانی امتیاز خود را کسب کرد که مجلس . به این ترتیب خوشتاریا حامیان اصلی امتیاز خود را از دست داد

قـانون اساسـی ھرگونـه امتیـاز بایـد بـه تصـویب مجلـس          ٢۴بق اصـل  چون مطـا . تعطیل، و مشروطیت در حال فترت بود

توانسـت رسـمیت یابـد کـه بـه مجلـس پیشـنھاد شـود و مجلـس آن را           شورای ملی برسد، پس این امتیاز موقعی مـی 

بـه عـالوه چـون    . زیـر بـار تصـویب آن نرفـت    ) السلطنه صمصام(وزیر بعدی  ولی پس از سقوط کابینه، نخست. تصویب کند
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ھـای   خانه در مجله خـود موسـوم بـه فالحـت، شـماره      ت معادن به وزارت فواید عامه و فالحت مربوط بود، آن وزارتامتیازا

در . ، بطالن آن را، که در غیاب مجلس شورا اخذ شـده بـود، بـه اطـالع مـردم رسـاند      ١٢٩٧اول خردادماه و اول مردادماه 

غیاب مجلس به زور و فشار گرفتـه شـده ملغـی اسـت و      امتیازاتی که در«ھای این مجله تصریح شده است که  شماره

کسی حق معامالت آن را ندارد، زیرا شنیده شده بود که خوشتاریا ورقه خود را به شرکت نفت ایران و انگلـیس فروختـه   

  [5]».است

قطع امید نموده، برای آنکه پولھایی که خرج کـرده بـود بـر بـاد نـرود مـتن امتیازنامـه را         خوشتاریا، که از دولت روسیه

خوشتاریا در اروپا ابتدا با شرکت ھلندی رویال داچ شـل و سـپس شـرکتھای فرانسـوی     . برای فروش با خود به اروپا برد

کردنـد، حاضـر نشـدند بـا خوشـتاریا      وارد مذاکره شد و چون این شرکتھا از دولت ایران صـحت و سـقم امـر را استفسـار     

دھـد،   معامله کنند، اما در لندن شرکت نفت انگلیس و ایران با دندانھای تیز آمـاده بـود تـا ھـر چـه را کـه بـوی نفـت مـی         

نشـانده خـود آنھاسـت، ایـن      الدولـه دسـت   خوشتاریا ھم با چرب زبانی و اینکه روسیه ایران را تخلیه کرده و وثوق. ببلعد

با وجود آنکـه  . مبلغ یکصدھزار لیره نقد و وعده مبلغ بیشتری در آینده به شرکت نفت ایران و انگلیس فروختامتیاز را به 

کـاری   اعتبـاری امتیـاز خوشـتاریا بـود، کمپـانی نفـت ایـران و انگلـیس از محکـم          نظر رسمی دولت انگلیس مبنـی بـر بـی   

  [6].خودداری ننمود و امتیاز را خرید

، شرکت تابعه نفتھای شمال را بـا سـرمایه سـه میلیـون     )شرکت نفت ایران و انگلیس(م این شرکت .١٩٢٠در سال 

لیره تاسیس کرد که مدیران آن سر چارلز گرینوی، رئیس ھیات مدیره شرکت نفت ایران و انگلـیس، و رابـرت واتسـن، از    

م با تاسیس .١٩٢٠شرکت نفت انگلیس و ایران در ماه مه  [7].برمه، و خوشتاریا و فردی به نام ژاکلی بودندشرکت نفت 

ر این میـان امریکـا،   د. شرکتھای نفت شمال قصد خود را مبنی بر تصرف انحصاری تمام منابع نفتی ایران ابراز داشته بود

ھا، که با سیاستھای درھای باز مغایر بود، بـه شـدت مخالفـت     که به نفت شمال نظر داشت، با انحصارطلبی انگلیسی

  [8].کرد

سـلطه و قیمومیـت خـود درآورنـد، ولـی بـه دلیـل         ھا قصد داشتند ایـران را تحـت   ، انگلیسی١٩١٩در ماجرای قرارداد 

رو شدند نتوانستند کاری از پیش ببرند، با ایـن ھمـه قـرارداد یادشـده      به مقاومتھایی که در داخل و خارج از ایران با آن رو

  .گذراند، حالت اجرایی به خود گرفت بدون تصویب مجلس ایران، که دوران فترت خود را می

ای نگرفتنـد و خطـر شـوروی     ھا از اقدامات خـود نتیجـه   م، پس از آنکه انگلیسی.١٩٢١ریه در فو/ ش.١٢٩٩اسفندماه 

بـه ھمـین منظـور کودتـایی را ترتیـب دادنـد کـه        . جویی برآمدنـد  کمونیست را ھم به خوبی احساس کردند، درصدد چاره

یی، مـدیر روزنامـه رعـد و از    در پـی ایـن کودتـا دولـت صـد روزه سیدضـیاءالدین طباطبـا       . رضاخان میرپنج آن را عملی کرد

امـا ایـن دولـت نیـز دوام     . طرفداران انگلیس در تھران، بر سر کار آمد کـه رضـاخان وزارت جنـگ را در آن بـر عھـده داشـت      

  .السلطنه مامور تشکیل کابینه گردید ش، قوام.١٣٠٠چندانی نیافت و مدتی پس از انتخابات مجلس چھارم، در سال 

   

  میدان رقابت ایرانھا به  ورود امریکایی

ھای خالی از پول مواجه بود، برای جبران کسری موجود و سر و سـامان دادن بـه وضـعیت     السلطنه، که با خزانه قوام

. ھـای امریکـایی بـود    وخیم کنونی، به یک اقدامی متھورانه دسـت زد کـه آن ھـم دادن امتیـاز نفـت شـمال بـه کمپـانی        

ھـا در   و ھمچنـین کـاھش محبوبیـت انگلیسـی     ١٩٢١ن با استناد به قـرارداد  مھدوی معتقد است که رفتن روسھا از ایرا

امریکا درصدد یـافتن منـابع اضـافی نفـت، و     . ھا بود تا وارد گود نفتی ایران شوند ایران بھترین میدان عمل برای امریکایی

  [9].کننده در برابر انگلیس بود ایران در جستجوی پول فوری و وزنه متعادل
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خارجـه   بـه منـابع نفتـی ایـران چشـم داشـتند و از نامـه وزارت        ١٩١٩ھا قبل از کودتا و در مخالفت با قرارداد  امریکایی

  .کرده بودندای بر روی نفت ایران باز  ھا حساب ویژه آید که امریکایی امریکا به سفارت آن کشور در تھران برمی

ش حسین عالء، وزیر مختار ایران در واشنگتن، سرگرم مذاکره با شـرکت نفـت اسـتاندارد اویـل بـود و      .١٣٠٠در پاییز 

کـرد   دولت انگلیس ھم با اطالع از بحران مالی دولت ایران، از پرداخت عایدات نفتی منطقه جنوب به ایران خودداری مـی 

  .داد اران امریکایی را جانشین مستشاران انگلیسی نماید ــ تحت فشار قرار میو دولت قوام را ــ که درصدد بود مستش

ھـای اسـتقراض    در مذاکرات حسین عالء با استاندارد اویل، اولیای کمپانی بر امنیت داخلی ایران و اطمینان از وثیقـه 

ار امریکـا از وضـعیت داخلـی ایـران     کردند و حتی دولت امریکا از اعزام مستشار به ایران قبل از گزارش وزیرمختـ  تاکید می

. المللی توام با کساد مـالی بـر ایـران سـایه افکنـده و کشـور را فلـج کـرده بـود          ناامنی داخلی و بین [10].ورزید امتناع می

ای بـه   کننده بود که قوام طی نامـه  ای نگران اوضاع به اندازه [11].بودحقوق قشون و پلیس تھران چھار ماه پرداخت نشده 

اگر به فوریت وجه از امریکا نرسـد، بـرای کابینـه امکـان مـداومت در کـار بـاقی        «: حسین عالء صریحا خاطرنشان ساخت

ھا شرایطی در مساعدت نمودن بانک کردند که برای  کند و انگلیسی شاھی دیناری مساعدت نمینمانده، بانک شاھن

در این صورت اگر وجه فـوری  . ای که به توسط جنابعالی در جریان است منافات دارد دولت قبول آنھا غیرممکن و با نقشه

  [12]».نرسد مجبور به استعفا خواھم بود

 ٢٢/ش.١٣٠٠آبـان   ١٣ھای امریکایی بود که به جـای امتیـاز خوشـتاریا در     به امید دریافت مساعده و کمک از شرکت

م مجلس ایران قرارداد منعقدشده با استاندارد اویل آف نیوجرسی را، که از طرف دولـت تقـدیم شـده بـود،     .١٩٢١نوامبر 

به موجب این قرارداد، امتیاز نفت پنج والیت شمالی ایران به مـدت پنجـاه سـال بـه اسـتاندارد نیوجرسـی       . تصویب نمود

  [13].درصد عواید غیرخالص خود را به دولت ایران بپردازد ١۵واگذار شد و این شرکت متعھد بود که 

درصـد از حـق دولـت از نفـت      ١٠ستاندارد اویل ھم که نیاز مالی ایران را به خـوبی تشـخیص داده بـود، بـه بـیش از      ا

استخراجی و اعطای پنج میلیون استقراض به وثیقه عایدات نفت جنوب و در صورت لزوم در قبال عایدات توتـون و تریـاک   

کرد عایدات تنباکو و تریاک را در قبال استقراض از کمپـانی بـه وثیقـه گـذارد،      با اینکه قوام سعی می [14].داد رضایت نمی

بحران مالی به وی اجازه انتخاب نداد و نھایتا شـرایط اسـتاندارد اویـل را مبنـی بـر وثیقـه گذاشـتن عایـدات نفـت جنـوب           

  [16].به شرطی که کمپانی استاندارد اویل کتبا آن را قبول کند تا بعدا نتواند امتناع ورزد [15]پذیرفت؛

   

  ھا ھا و روس مخالفت انگلیسی

کـرد، دولـت بریتانیـا بـه واسـطه نداشـتن        ھای خود حمایت می امریکا در حالی که فقط در حد شعار از کمپانیدولت 

بنابراین فشارھای دیپلماتیک خود . کرد رقیب در بریتانیا علیه کمپانی نفت انگلیس و ایران، سیاست واحدی را دنبال می

ھـایی در آینـده    دشـواری «یـن شـرکت از سـر راه کنـار نـرود،      دولت انگلیس واشنگتن را متوجه ساخت اگـر ا . را آغاز کرد

پـردازد   السھم امتیاز دارسـی بـه ایـران مـی     و به دولت امریکا فھماند که اگر وجوھی را که به عنوان حق» خواھد داشت

  [17].برای تضمین وام امریکا به کار رود، از پرداخت آن خودداری خواھد کرد

ھا در مورد وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنـوب و ھمـراه آن ھمکـاری نکـردن کمپـانی اسـتاندارد        با مخالفت انگلیسی

ھـا تـا    روس. استعفا کند، و مشیرالدوله پیرنیا بـه جـای وی تشـکیل کابینـه داد     ١٣٠٠ماه  اویل، قوام مجبور شد در بھمن

ھا ھم به جرگـه مخالفـان دادن امتیـاز نفـت شـمال بـه        ساکت بودند، اما با روی کار آمدن مشیرالدوله شورویاین زمان 

  .ھای امریکایی پیوستند کمپانی
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امتیازی که متعلـق بـه    ١٩٢١قرارداد  ١٣طبق ماده «تئودور روتشتین، سفیر شوروی در تھران، با بیان این مطلب که 

ن بوده است توسط شوروی لغو شده، مشروط بـر اینکـه بـه اتبـاع غیـر از شـوروی واگـذار        دولت روسیه تزاری و یا اتباع آ

مخالفت خود را اعالم  [18]»به خوشتاریا از اتباع دولت روسیه، داده شده است ١٩١۶نشود و امتیاز نفت شمال در سال 

  .کرد

انجام شـد،  ) ش.١٣٠٠عقرب  ٣٠(ق .١٣۴٠االول  ربیع ٢١اعطای امتیاز نفت به کمپانی استاندارد اویل، که روز شنبه 

ھای چندی را در پی داشت؛ دولت شوروی دو یادداشت به دولت ایـران داد کـه بـه قـول مرحـوم بھـار یکـی         العمل عکس

اب داد، اما دولت انگلـیس و کمپـانی نفـت ایـران و انگلـیس      دولت ایران به این دو یادداشت جو. صورت اولتیماتوم داشت

پس از آنکـه امتیـاز نفـت شـمال در مجلـس تصـویب و       «. العمل بعدی از طرف مردم بود عکس. ھم از در اعتراض درآمدند

بـراز  مفاد آن به وسیله جراید منتشر گردید، اغلب ایاالت و والیات ایران به وسـیله تلگـراف ایـن اقـدام دولـت و مجلـس، ا      

  [19]».احساسات نمودند

دولت انگلیس ھم به این عنوان که شرکت نفـت ایـران و انگلـیس ورقـه خوشـتاریا را ابتیـاع نمـوده، بنـابراین امتیـاز          «

در سـفری کـه در سـال    . فشـار بـر ایـران را افـزایش داد     [20]،»استخراج نفت شـمال را آن دولـت بـه دسـت آورده اسـت     

خریـد  (م سر جان کدمن در سمت مشاور فنی شرکت نفت انگلیس و ایران به امریکـا کـرد، بـا طـرح ایـن مطالـب       .١٩٢١

یل اف نیوجرسی نفوذ کند و آنان را متقاعد سازد که در ایران جز از راه موفق شد در سران استاندارد او) امتیاز خوشتاریا

این جریانات پشت پرده عاقبت به نتیجه رسـید و  . ھمکاری و سازگاری با کمپانی انگلیس و ایران اقدامی میسر نیست

امتیـاز والیـات   م طـرح جدیـدی مبنـی بـر مشـارکت کمپـانی انگلـیس و ایـران و اسـتاندارد نیوجرسـی در           .١٩٢٢در اوایل 

اند، الاقل جـایی از   ھا، اگر موفق به کنار زدن حریف نشده شمالی به دولت ایران تقدیم شد و معلوم گردید که انگلیسی

ش، کاردار سفارت امریکا در تھـران تقـدیم پیرنیـا    .١٣٠٠ند اسف ٩این قرارداد را در  [21].اند برای خود در کنار او تامین کرده

شـرکت نفـت ایـران ـــ     «به موجب این قرارداد دو کمپانی یاد شده براساس قانون امریکا، کمپـانی جدیـدی بـه نـام     . کرد

سپھساالر  دادند تا منابع نفتی و معدنی پنج ایالت شمالی ایران را به جای امتیاز خوشتاریا و فرمان تشکیل می» امریکا

  .مبنی بر اکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران، استخراج نماید

وزیر ایران به کاردار سفارت امریکا اطالع داد که دولت ایران اساسا مخالف قـرارداد دو کمپـانی    اسفند، نخست ١٠در 

جلس خـارج نشـود و ایـران را    ای باشد که از حدود مصوبات م استاندارد و نفت جنوب نیست، اما این قرارداد باید به گونه

در دیباچه امتیاز و خود امتیاز اسمی از کمپانی جنوب برده : دچار مشکالت سیاسی با روسیه نکند؛ بدین معنی که اوال

ثالثـا، در  . مدیریت و کنترل امتیاز بـه اتبـاع انگلـیس واگـذار نشـود     : ثانیا. مصوبه مجلس است ۵نشود، چون مخالف ماده 

د، پس از توافق با کمپانی نفت جنـوب، از امتیـاز خـارج شـود، امتیـاز از درجـه اعتبـار سـاقط خواھـد          صورتی که استاندار

  [22].بود

یکـا، از سـوی   ھـای نفتـی امر   سو، و رقابت میان کمپـانی  در پی اعتراض رسمی دولت ایران به سفارت امریکا، از یک

در این پیشنھاد سینکلر مدعی بود که . پیشنھاد امتیاز نفت شمال را کرد ١٣٠٠اسفندماه  ١٨دیگر، کمپانی سینکلر در 

میلیون دالر ھم به ایران قـرض   گیرد، ضمنا مبلغ پنج ھا ھراسی ندارد و تمام ادعای آن را بر عھده می از ضدیت انگلیسی

اما دولت ایران از مذاکره رسمی با . تیاز نفت شمال ھیچ کمپانی دیگری را شریک نکندکند که در ام دھد و تعھد می می

  [23].سینکلر خودداری کرد

   

  دولت دوم قوام
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السـلطنه مجـددا    اسـتعفا کـرد و قـوام    ١٣٠١خـرداد   ١۵مشیرالدوله، که نتوانست موافقت استاندارد را جلب کند، در 

. قوام قبل از تشکیل و معرفی کابینه برای حل این مساله درصدد برآمد به کمپانی سینکلر روی آورد. تشکیل کابینه داد

اصـالح  . شـد  ی امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل اصالح میبایست مصوبه مجلس در مورد اعطا برای این مقصود می

به معنی قطع مذاکرات با استاندارد اویل نبود، بلکه مقصود اصـلی ایـن بـود کـه بـا ایـن اصـالح بـرای آن شـرکت رقیبـی           

به دنبال اصـالحیه مجلـس، اسـتاندارد حاضـر شـد کـه کـامال بـا          [24].وجود آید تا بلکه با شرایط بھتری با دولت کنار آید به

ھـا،   تقاضای دولت ایران موافقت، و از دادن سھم به کمپانی نفت جنوب خودداری نماید؛ اما عالوه بر مخالفت انگلیسی

  [25].داد استاندارد اویل را نمی اوضاع داخلی ایران نیز اجازه امضای امتیاز با تأدیه استقراض از کمپانی

نشینی استاندارد، به کمپانی سینکلر فرصت داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره بـه   اوضاع نامساعد داخلی و عقب

اوال بعـد از آنکـه مجلـس    «: ینکلر به قوام دادنـد از ایـن قـرار بـود    خالصه پیشنھادھایی که نمایندگان س. تھران اعزام کند

گونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، مسئولیت ھر نـوع   اعالم نماید که ھیچ

ز مزبور یا سھام آن را جـز  کند که امتیا ثانیا صریحا تعھد می. دعاوی را سینکلر نسبت به این امتیاز بر عھده خواھد گرفت

ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که برای ایـران  . به اتباع ایران و امریکا، به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگری واگذار ننماید

رابعـا نظـر   . به ایـران بفروشـد  ) درصد ١۵عالوه بر (و صنایع ایران الزم بداند به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است، 

اینکه ماده فوق برای اھالی ایران و صـنایع مملکـت کلـی اھمیـت دارد، بـه ایـن جھـت عایـدات دولتـی را کمتـر تقبـل            به 

. پـردازد  درصد از منافع خالص مـی  ٢۵درصد منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا  ١۶نماید، به این ترتیب از  می

میلیون دالر که معادل چھـارده میلیـون تومـان اسـت، بـا یکـی از        ده خامسا بعد از امضای امتیازنامه، فورا برای استقراض

درصـد و بـه اعتبـار     ٧ھای معتبر امریکا به توسـط نماینـده خودشـان و وزیرمختـار ایـران وارد مـذاکره شـده و از قـرار          بانک

د از امضای امتیاز، کند که بع نماید و تعھد می عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد بیست سال استقراض می

  [26]».به فصله دو ھفته شروع به پرداخت وجه شود

قـوام  . پـذیرد  به دنبال پیشنھادھای سینکلر، استاندارد صریحا اعالم کرد که تمام شرایط دولت و مجلس ایـران را مـی  

انه با عالء در مورد این پیشنھاد اظھار کـرد کـه مصـلحت در ایـن اسـت مـدتی بـرای دادن پیشـنھاد         ای محرم طی مکاتبه

محرمانـه و  وزیرمختار امریکا نیز به صـورت   [27].قطعی استاندارد تعیین شود تا بعد از انقضای آن تکلیف دولت معلوم شود

اگر دولت ایران مساعدت کامل و واقعـی  «: ضمنی مخالفت خود را با ائتالف جنوب و استاندارد اظھار کرد و به قوام گفت

امریکا را طالب است، باید سعی نماید کـه ایـن امتیـاز فقـط بـه کمپـانی امریکـایی داده شـود و غیـر از امریکـایی در آن           

یـن ترتیـب کـار صـورت بگیـرد، سـعادت ایـران تـامین و دولـت امریکـا ایـران را در            اگـر بـه ا  ... شرکت دخالت نداشته باشد

  [28]».مخاطرات حفظ خواھد نمود

ــ دیباچه قـرارداد  ١: سیددر این میان ظاھرا تھدیدات قوام موثر واقع شد و استاندارد وی در موارد ذیل کتبا به توافق ر

ـــ اسـتاندارد در مـدت    ٣ــ امتیاز نفت شمال فقط به استاندارد اعطا شود؛ ٢کمپانی نفت جنوب و استاندارد حذف شود؛ 

ـــ بـه اسـتثنای صـدی بیسـت از      ۴دست گیرد و در صورت تخلف، امتیاز باطل اعالم گـردد؛   امتیاز، اداره و کنترل امور را به

شـود، مـابقی اسـھام اساسـی، در مالکیـت       که به ایران منتقل می ھای فرعی آن،  ارد یا کمپانیسھام کمپانی استاند

شده نفت را، که برای مصارف داخلی  ــ به دولت و اتباع ایران حق داده شود تا محصوالت تصفیه۵استاندارد باقی بماند؛ 

ـــ سـھام   ۶عـالوه صـدی پـانزده، خریـداری نماینـد؛      شده، به  و نه برای فروش و تجارت با خارج الزم دارند، به قیمت تمام

  [29].شود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت استاندارد اویل اساسی، که به دولت و اتباع ایرانی واگذار می
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توسط خلیل فھیمی، وزیر مالیه، از بانـک شاھنشـاھی درخواسـت دریافـت     قوام از سوی دیگر به صورت محرمانه به 

ھا را فرو نشـاند و از طـرف دیگـر از     یکصدھزار لیره از عایدات نفت جنوب نمود تا بتواند موقتا از یک طرف خشم انگلیسی

ھی به تقاضای قـوام  اما بانک شاھنشا. بار فشار مالی بکاھد و قدرت مانور بیشتری در مقابل دو کمپانی داشته باشد

پاسخ منفی داد و دولت ایران متقابال تعدادی از شعب بانک را در رشت، مشھد و چند شھرسـتان دیگـر تعطیـل نمـود و     

  .این، خصومت انگلیس و از دست رفتن نظر مساعد استاندارد را باعث شد

غول شـد، امـا شوسـتر مخـالف     با از دست رفتن نظر مساعد استاندارد اویل، دولت ایران به جلب نظـر سـینکلر مشـ   

توان به ھـیچ وجـه بـه اجـرای تعھـدات سـینکلر        نمی«: وی به حسین عالء متذکر شده بود. اعطای امتیاز به سینکلر بود

این کاغذی کـه  . گویم تردید در پیشنھاد استاندارد ضربت شدیدی است به سعادت اقتصاد ایران رسما می. اعتماد نمود

  [30]».معنی و پوچ است بیکنم  سینکلر نوشته تعھد می

دولـت ایـران در ابتـدای کوشـش     «: السلطنه اظھـار کـرد   حسین عالء، وزیرمختار ایران در واشنگتن، نیز صریحا به قوام

وجه سینکلر و بانـک او را   سرمایه امریکا، نبایستی به ھیچخود برای احیای مالیه و اقتصاد ایران به وسیله مستشاران و 

پـروا تصـمیم    بـی ... اطمینانی از دولت امریکـا تحصـیل نکـرده    ... ، سینکلر ھیچ وقت ...بر استاندارد و مرگان ترجیح دھند

  [31]».نفرموده با صبر و فکر اقدام بفرمایید

در . ھایی که با سینکلر شد، این کمپانی نیز شرایط پیشنھادی خود را تا حـدی جـرح و تعـدیل نمـود     متعاقب مخالفت

ھای غیرامریکایی یـا غیرایرانـی انتقـال دھـد،      پیشنھاد جدید، سینکلر متعھد شده بود که اگر سھام امتیاز را به کمپانی

  [32].شود امتیاز باطل می

یافت، به ھمان میزان سینکلر در مقابل دولـت ایـران بـه منظـور      به میزانی که مشاجرات ایران و استاندارد فزونی می

یشـنھاد قبلـی سـینکلر    به طوری که ھنوز مدت کوتاھی از پ. داد بیرون کردن حریف از میدان، نرمی بیشتری به خرج می

وزیـر مختـار ایـران در واشـنگتن، کـه طرفـدار اعطـای امتیـاز بـه          . نگذشته بود کـه نماینـدگان آن پیشـنھاد جدیـدی دادنـد     

خارجه امریکا با پیشنھادی که بـه   استاندارد بود، طی تلگرافی به قوام خاطرنشان ساخت که پیشنھاد سینکلر به وزارت

قوام در پاسخ به عالء اظھـار کـرد    [33].سینکلر باید فورا علت این تناقض را مشخص کند دولت ایران داده متفاوت است و

از طـرف  . که در پیشنھاد سینکلر، قرض و امتیاز توام است و دولت ھم به صحبت تعھـدات نماینـده سـینکلر اعتمـاد دارد    

یگر برخالف سینکلر، استاندارد حاضر نیست به اصالحات اساسی دست زند و دولت ناچار است ھر دو پیشنھاد را بـه  د

  [34].مجلس تقدیم کند

ھایی از پیشـنھاد ھـر دو کمپـانی در     که جنبهای را تدارک دید  نامه نویس موافقت ، دولت پیش١٣٠١در اواخر شھریور 

قوام از مجلس درخواست کرد که مصوبه اخیر مجلس درخصوص اعطای امتیاز نفت شمال به ایـن  . آن گنجانده شده بود

الغیـر معـادن نفـت و گـاز طبیعـی و قیـر و        دولت ایران به موجب این سند مجاز است که امتیاز مـانع «: صورت اصالح شود

  [35]».اعطا نماید... به کمپانی معتبر و مستقل امریکایی ...  موم معدنی را

دالری، نام استاندارد اویل نیز حذف شده و کمپانی مستقل و معتبر امریکایی  میلیون در این پیشنھاد بدون ذکر وام ده

ای  شـده  از طرف دیگر براساس این پیشنھاد، دولت و اتباع ایران حق داشتند که مقدار نفت تصـفیه . به جای آن آمده بود

درصد از صـاحب امتیـاز خریـداری     ١٠شده به اضافه  را که برای دولت و استعمال و مصرف ایران الزم است به قیمت تمام

  [36].نماید

متعاقب این امر، حسین عالء به قوام اظھار کرد که مذاکره درخصوص استقراض، مستقل از امتیاز ممکن نیست مگر 

اینکه مشکالت فعلی تسویه شود و نتایج اقدامات مستشاران امریکا در اصالح مالیه ایران به بانکھای امریکا ارائـه شـود   
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. بنابراین اسـتاندارد پیشـنھاد قـوام را رد کـرد، امـا سـینکلر آن را پـذیرفت        [37].ایران حاصل آیدتری از اوضاع  تا اطالع کامل

ب یا از بابـت  رغم اوضاع نامساعد، سینکلر کتبا اعالم کرد حاضر است با تنزیل حدود ھفت، به اعتبار عایدات نفت جنو  به

میلیون دالر به ایران مسـاعده بدھـد و ھـر وقـت امتیـاز نفـت پـنج         قرض با شرایطی که به رضای طرفین معین شود، یک

میلیـون بـرای ایـران، بـا ھمـان شـرایط پیشـنھادی         ایالت با شرایط مورد توافق سینکلر کامال اعطا شـد، بـرای قـرض پـنج    

ندارد ناامید شده بود، به مجلس پیشنھاد کرد که امتیاز نفت شمال را به مدت قوام ھم که از استا. استاندارد اقدام کند

دست بیاورد، بلکـه اطرافیـان او نیـز     تنھا نتوانست موافقت مجلس را به اما وی نه. پنج سال به کمپانی سینکلر اعطا کند

  .کردند بر واگذاری امتیاز نفت به استاندارد تاکید می

وام از پیشـنھاد مرکـب دولـت بـه مجلـس شـورای ملـی ابـراز تاسـف کـرد و از احتمـال            حسین عالء در تلگرافی به قـ 

او در تلگرافـی دیگـر درخصـوص مضـرات پرداخـت       [38].گیری استاندارد اویل و سینکلر از عقد قرارداد با ایران خبـر داد  کناره

  [39].لسھم ایران براساس احتساب منافع خالص توسط کمپانی سینکلر ھشدار دادا حق

در حالی که کمپانی استاندارد خودش را تقریبا از نفت شمال کنار کشیده بود، قوام از حسین عالء درخواست کرد تا 

ھای استاندارد و سـینکلر و بررسـی میـزان صـحت پیشـنھاد       جع به وضعیت مالی و شھرت و اعتبار کمپانیتحقیقاتی را

قوام، که در بن بست عجیبی گرفتار شـده بـود، دوبـاره دسـت      [40].دالری انجام دھد میلیون بانک مرگان راجع به قرض ده

به دامان حسین عالء شد تا بلکه وی بتواند با کمپانی بارنزد اویل، که به تازگی در قفقاز امتیازاتی به دست آورده بـود،  

شـرکت واگـذر    وارد مذاکره شود و امتیاز نفت شمال را به دلیل نزدیک بـودن حـوزه عملیـاتی آن بـه شـمال ایـران بـه آن       

وزیرمختار ایران ھم در پاسخ به این درخواست، انصراف کمپانی استاندارد اویل را از اعـزام نماینـده بـه ایـران و      [41].نماید

  [42].به اطالع قوام رسانید میلیون دالر قرض به ایران، امتناع بانک مرگان را از پرداخت ده

احمد قوام، در حالی که برای دومین بار در تالش خود برای اخذ وام از بانکھای امریکا در ازای نفت شمال ناکام مانده 

  .دادالممالک  بود، استعفا کرد و جای خود را به مستوفی

کابینه مستوفی، چون نتوانست بر اوضاع مالی ایران فایق آید، بـه ناچـار پـس از مـدتی مجبـور شـد اسـتعفا کنـد، و         

  .بدین ترتیب جای خود را به رضا پھلوی داد

   

  ماجرایی ناتمام

آورد؛ ھای بزرگـی بـه دسـت     مرحوم بھار در مورد دولت قوام در دوره مجلس چھارم معتقد است که این دولت پیروزی

از آن جمله واگذاری امتیاز نفت شمال ایران به کمپانی استاندارد اویل امریکایی بود که یکی از شاھکارھای بزرگ دولت 

رفت و ممکن بود باب سعادت به روی ایران باز شود و شکلی نبود کـه ایـن عمـل در دل دو ھمسـایه تـاثیر       به شمار می

اھده روس و ایران را ھم از مجلس گذرانیده بود، از مراسـالت و اعتراضـات   ھرچند در ازای آن، مع. خوبی نخواھد بخشید

گردیـد، جنوبیـان ـــ شـرکت نفـت ایـران و انگلـیس ـــ نیـز باطنـا از ایـن عمـل              حضرات شمالی نارضایتی آنان آشکار مـی 

ایـن عمـل ھـر چنـد     ... «: گویـد  وی سپس در جای دیگر در مورد نفت و قرارداد استاندارد اویـل مـی   [43].خوششان نیامد

پیش نرفت و با دسایس بزرگ اجانب و فریب خوردن و بلکه حماقت بعضی از رجال کشور و خیانت برخی دچار شد، امـا  

دولت امریکای شمالی از آب بیرون کشـد و  فھماند که ایرانی دریافته است که باید جل و گلیم خود را به توسط سرمایه 

دستی دولت آتازونی خود را از گرداب فقر، کـه پیـاپی او را در گـرداب آن ھـل      مصلحت خود را در آن دیده است که با ھم

ھـا بـه گنـاه     دانـد؛ انگلیسـی   نارضـایتی دو ھمسـایه مـی   «سـقوط قـوام را   بھار یکی از دالیل  [44]».دھند، نجات دھد می

  [45]».ھا بر ضد دولت قوام قیام کردند ھا به تحریک سوسیالیست اعطای امتیاز نفت شمال و روس
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١٠ 
 

ھای بریتانیا برای به تعویق انداختن  رغم تالش  به. انی سینکلر ادامه یافتوزیری رضا پھلوی مذاکرات با کمپ با نخست

، رضاخان و ساپر، نماینـده سـینکلر، قـراردادی در مـورد امتیـاز نفـت       ١٣٠٢شھریور  ٢٩اعطای امتیاز نفت به سینکلر، در 

ماژور ایمبری، کنسـول امریکـا    شمال امضا کردند، اما سیاست رضاخان ھم مانند قوام ناکام ماند و سینکلر به دلیل قتل

ھای خود در شوروی نتوانست تعھدات خـود را عملـی کنـد و بـه ایـن ترتیـب امتیـاز نفـت          در تھران، و شکست سیاست

  .برداری نرسید گاه به مرحله بھره شمال ھیچ

   

  :نتیجه

اول و کودتـای   شود، وضع وخیم اقتصادی و سیاسـی ایـران در فـردای جنـگ جھـانی      آنچه از این مبحث برداشت می

ایران در این زمان نشان داد که ھنـوز ھـم تحـت تـاثیر دو ھمسـایه قدرتمنـد خـود اسـت و بـا وجـود           . سوم اسفند است

شاید مطامع اقتصادی روس و انگلـیس را  . مداخالت پیاپی آنھا موفق نخواھد شد گامی در جھت منافع ملی خود بردارد

یاز نفت شمال بدانیم، اما ریشـه مسـائل در جـای دیگـری بـود؛ از یـک طـرف        ترین دلیل مخالفت آنھا با واگذاری امت مھم

ھا نیز بـا وجـود    ھا زیاد دل خوشی از حضور فیزیکی یک رقیب امریکایی در ایران نداشتند و از جانب دیگر روس انگلیسی

یـران بـه منزلـه از دسـت دادن     ھا را در شـمال ا  ھا داده بودند، حضور امریکایی آنکه خود امتیازھایی در قفقاز به امریکایی

چـون   نظام حاکم بر جامعه آن روز جھان از قدرت بی. کردند نمودند و با آن مخالفت می مناطق نفوذ سنتی خود تعبیر می

کـرد کـه بـا ناوگـان قدرتمنـد خـود اقیـانوس ھنـد را در تصـرف داشـتند و در خاورمیانـه و             ھا حکایت می و چرای انگلیسی

  .زدند ن تا بنگال ــ حرف اول را میقاره ــ از فلسطی شبه

ھای امریکایی باید به این نکته اشاره کـرد کـه    ھا با واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی در مورد مخالفت انگلیسی

پیش از این تـاریخ،  . با این اقدام برای چندمین بار سیاست نیروی سوم ایران برای مقابله با روسیه و انگلیس ناکام ماند

ھا به نحوی با نفوذ این دو ھمسایه مقابله کند، که این امـر   ھا و فرانسوی سعی کرده بود با نزدیک شدن به آلمان ایران

ایـران  . رفتند ناکـام مانـد   ھا به شمار می ھا که متحد روس ھای جدی آلمان برای صنعتی شدن و فرانسوی نیز با مشغله

جمھور خود، در کنفرانس صـلح   ای ویلسون، رئیس بیانیه چھارده مادهھا شد که با  در این زمان دست به دامان امریکایی

  .ورسای توجه محافل ایرانی را به خود جلب نموده بود

العمـل،   نفت شمال آزمونی بود که نشان داد بدون حضور و وجود یک قدرت باثبات و بااقتـدار داخلـی، ھرگونـه عکـس    

ھا را یک بار  مجبور شد قرارداد نفت با انگلیسی ١٣١٢ه در سال ھنگامی که رضاشا. تحریک دیگران را باعث خواھد شد

ھـای قبلـی بـرای یـافتن قـدرت       دیگر تمدید کند نشان داد که فاقد قدرت مسـتقل اسـت؛ امـری کـه او را ھماننـد قـدرت      

  .سومی به تکاپو انداخت

   

  ھا نوشت پی

 

    

 
 نگار و کارشناس مرکز اسناد انقالب اسالمی روزنامه *

ھای بزرگ، ترجمه عبدالحسـین شـریفیان، تھـران، شـرکت سـھامی       ــ بنجامین شوادران، نفت، خاورمیانه و قدرت[1]

  ٧٥، ص١٣٥٤دوم، ھای جیبی، چاپ  کتاب
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  ٥٦ــ محمدعلی موحد، نفت ما و مسایل حقوقی آن، تھران، ص[2]
  ٣٢٦ــ٣٢٩، صص١٣٣٥تھران، شرکت سھامی چھر، ــ مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، [3]
  ٣٢٧ــ٣٣٠ــ ھمان، صص[4]
  ١٦٧، ص١٣٢٦ران، تھران، مظاھری، ح منشور گرگانی، سیاست دولت شوروی در ای. ــ م[5]
  ٥٦ــ محمدعلی موحد، ھمان، ص[6]
  ٣٢٩ــ مصطفی فاتح، ھمان، ص[7]
  ١٨٧ــ بنجامین شوادران، ھمان، ص[8]
  ٢٠٧، ص١٣٧٧ھایی از تاریخ معاصر ایران، تھران، عملی،  ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، صحنه[9]

، ١٣٧٧ــ اسناد نفت شمال، مرکز آرشیو، اسناد و موزه رئیس جمھور، تھـران، وزارت فرھنـگ و ارشـاد اسـالمی،     [10]

  ١١سند شماره 
  ١٦ــ ھمان، سند شماره [11]
  ١٧ــ ھمان، سند شماره [12]
  ٥٨ــ محمدعلی موحد، ھمان، ص[13]
  ٢٢ــ اسناد نفت شمال، ھمان، سند شماره [14]
  ٢٣ــ ھمان، سند شماره [15]
  ٢٥ــ ھمان، سند شماره [16]
  ٢٠٨ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، ھمان، ص[17]
  ١٦٧انی، ھمان، صح منشور گرگ. ــ م[18]
  ١٩٧ــ١٩٩، تھران، امیرکبیر، صص١الشعرا بھار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج ــ ملک[19]
  ١٦٧ح منشور گرگانی، ھمان، ص. ـ مـ[20]
  ٥٩ــ محمدعلی موحد، ھمان، ص[21]
  ٦١ــ اسناد نفت شمال، ھمان، سند شماره [22]
  ٦٩ــ ھمان، سند شماره [23]
  ٩١ــ ھمان، سند شماره [24]
  ٩٣ــ ھمان، سند شماره [25]
  ٩٤ــ ھمان، سند شماره [26]
  ١٠٠ــ ھمان، سند شماره [27]
  .ــ ھمان[28]
  ١٠١ــ ھمان، سند شماره [29]
  ١٠٦ھمان، سند شماره  ــ[30]
  ١٠٧ــ ھمان، سند شماره [31]
  ١/١٠٩ــ ھمان، سند شماره [32]
  ١١٢ــ ھمان، سند شماره [33]
  ١١٣ــ ھمان، سند شماره [34]
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  ١/١٢٠ــ ھمان، سند شماره [35]
  .ــ ھمان[36]
  ١٢٢ــ ھمان، سند شماره [37]
  ١٢٥ــ ھمان، سند شماره [38]
  ١٢٦ــ ھمان، سند شماره [39]
  ١٢٩ــ ھمان، سند شماره [40]
  ١٣٠ــ ھمان، سند شماره [41]
  ١٣١ــ ھمان، سند شماره [42]
  ١٦٨ــ١٦٩الشعرا بھار، ھمان، صص ــ ملک[43]
  ١٩٤ــ ھمان، ص[44]
  ٢٠١ــ ھمان، ص[45]

   

   

 

  


