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 نخست سخن

 نفت ملی نهضت پرونده بازخوانی

 و لیم نهضت است ایران ملت تاریخ در بزرگ ایحادثه یادآور سال هر ماه اسفند

 ایران نفت متیازا بود تهتوانس انگلستان. نبود ایساده رویداد نفت صنایع کردن ملی

 آن برقدرتا انگلستان نماید صادر و استخراج میزان هر به و باشد داشته دست در را

 نفت از ادهاستف با. بود ساخته خود مستعمره را زمین کره از نیمی از بیش بود زمان

 برداریرهبه به خاورمیانه دیگر نقاط نفت هنوز. بود شده پیروز جهانی دوجنگ در

 حاصل نرژیا به بستگی انگلیس حیات. داشت قرار برداریبهره آغاز در یا هنرسید

 ونبد تا بود گرفته قرار متفقین اشغال در 94 شهریور از بعد ایران. داشت نفت از

 اتژیكاستر و حساس موقعیت از نیرو انتقال در هم و کنند استفاده نفت از خطر

 کلیفت به روحانی هایشخصیت از یکی شرایطی چنین در. شوند مندبهره ایران

 مردم .کرد عمل ایران ملت حقوق استیفاء جهت در کامل آگاهی با خود اسالمی

 که نگلیسا استعماری سیاست علیه را سختی مبارزه و ساخت آشنا خود حقوق به را

 ابوالقاسمسید اهللآیت. نمود شروع بود برگرفته در را اسالمی ملل تمام تقریباً

 انقالب در او بود شده آشنا متجاوز انگلیس با عراق در تاریخ این زا قبل کاشانی

 حوزه در که بود ایرانی مجاهد علمای جمله از و داشت بزرگی سهم عراق 9294

 مصطفیسید حاج اهللآیت پدرش جمله از وقت مراجع فتوای با 9نجف علمیه

 و کرده حدمت و زمجه را عراق مسلمان عشایر او. بود گرفته دست به اسلحه کاشانی

 کاشانی تمجاهد این عراق استقالل تاریخ. بود کرده قیام عراق استقالل از دفاع به

 جبهه در مصطفیسید حاج اهللآیت. است کرده ثبت را عراق تشیع رهبران دیگر و

 ذشتدرگ یادآور اسفندماه. بود رسیده بشهادت مدتی از پس و شده مصدوم جنگ

 .باشدمی نیز ماه این 90 در 9204 سال در بزرگ روحانی این

 شروع 9294 اسفند حدود از نفت کردن ملی عنوان با استقالل و آزادی برای مبارزه

 بارزاتم این عنوان. رسید اوج به نفت شدن ملی قانون تصویب با 9292 اسفند ودر



2 

 

 برای اشانیک اهللآیت. نمود ثبت تاریخ در را درخشانی صفحات که بود ملی نهضت

. شکست را هاسد از بسیاری گذشتگیجان از و ایثار و فداکاری با نتیجه به رسیدن

 نانچ تجربیات و احوال و اوضاع. بود شده اعتقاد و باور به تبدیل که سدهایی

 در بیگانه اب مقابله زمینه در آنهم سیاست گوئی که بود آورده وجودبه را شرائطی

 یاستس. کند هدایت را مردم اداتعب بخش در باید وروحانی نیست روحانیون شأن

 9.نیست او حرفه

 عامه. نبود اجهمو خوشبینی با ابتدا در کاشانی کردن زندانی و دستگیری تعقیب،

 گاهیآ بیگانگان وسیله آن غارت و کشور در نفت وجود از روزگار آن در که مردم

 نیونوحار کسوت از خروج بر حمل را او شدن دستگیر سپس و شدن مخفی نداشتند،

 با اشانیک اهللآیت. کند دخالت دولت کار در که نبود این انتظار. پنداشتندمی

 تعطیل را کشور سراسر اعالمیه یك با که رساند جایی به را کار مبارزه در استمرار

 ملت وزر شعار نفت صنایع شدن ملی که ساخت بیدار را ملت ایگونه به او. کرد

 ندآورد می بوجود را مجلس کذایی انتخابات با هادولت که چند هر و شد ایران

 مردم ایتحم با که شدمی پیدا مجلس در اقلیتی اما نباشد ملت منافع حافظ که

 فرمایشی خاباتانت امکان بود آزاد اگر کاشانی اهللآیت. بود اکثریت از بیش قدرتش

 زندان یا یکاشان اهللآیت مبارزه، دوران انتخابات تمام در بنابراین. نداشت وجود

 .کشور از خارج تبعید در یا و بود

 مشکل تنهایی هب شوند متحد باید اسالمی کشورهای بودکه معتقد کاشانی اهللآیت

 ارتش بر بارها او. بایستند غرب استعمارگر دول طمع مقابل در که است

 از متجاوز درتهایق تهاجمات مقابل در بتوانند تا داشت تأکید مسلمان میلیونیبیست

 در انگلیس که هنگامی و کنند دفاع خود اسالمی حیثیت و اعتبار و ارضی تمامیت

 اهللیتآ آورده فارس خلیج به را خود ناوگان که کرد اعالم نفت شدن ملی مقابل

 رسماً و اختس وادار نشنیعقب به را آنها دهممی جهاد دستور اینکه اعالم با کاشانی

 ههال دیوان و امنیت شورای طریق از و یستن کار در تهاجمی که نمودند اعالم

 .کنندمی دنبال را موضوع



6 

 

 رهبر یك بعنوان بود کرده پیدا جهانی شهرت که دورانی در کاشانی اهللآیت

 گرافهایتل با. داشت فعالیت اسالمی هایسرزمین آزادی و استقالل برای اسالمی

 تونس، کش،مرا استقالل یبرا المللیبین مجامع به ایران مسلمان ملت جانب از خود

 خطرناکی ندهآی که دانستمی سرطانی غده را اسرائیل. بود گذارتأثیر کشمیر مردم

 به لسطینف از دفاع برای تا شدند مهیا ایران جوانان از بسیاری. دارد مسلمین برای

 آن به مردم مالی کمکهای بودند مانع ایران وقت زمامداران ولی بروند فلسطین

 و ردندک اقتصادی محاصره را ایران که هنگامی کاشانی اهللآیت. شود ارسال سوی

 امهع دولت، ملی قرضه اوراق فروش برای نمودند جلوگیری ایران نفت فروش از

 هقرض اوراق خرید به دل و جان با ایران مردم نمود دعوت رسانیکمك به را مردم

 .پرداختند ملی

 قوقح از بخشی بعضی که رسید ایجهدر به دولت از حمایت در مردم ذوق و شوق

 ختیارا در را خود خانوادگی آالت زینت بعضی. بخشیدند دولت به را خود ماهانه

 و اشندب داده استعمار قدرتهای به شکنیدندان پاسخ طریق این در تا گذاشتند

 با نگلستانا دولت. گرفت انجام بخوبی فعالیت این. بشکنند را اقتصادی محاصره

 در ندداشت قرار ناشناخته مختف سطوح در که خود داخلی عوامل از تنگرفبهره

 با حال همین در ولی بود جنوب نفت منابع بر خود انحصاری سلطه تثبیت مقام

 پایان برای ایران ملت مبارزات طرف یك از. بود روبرو دشواری هایچالش

 هایتدرخواس دیگر طرف از و نفتی منابع بر خود حقوق احیای به بخشیدن

 دیگراز هایبخش در شدن سهیم برای شوروی دولت و امریکایی نفتی هایشرکت

 دفاع برای ردکمی ناگزیر را انگلیس دولت جهانی احوال و اوضاع کشور نفتی منابع

 بیفزاید ایران نفتی درآمد بر اندکی ایران در انگلیس نفت شرکت انحصاری منابع از

 ساکت هم را ایران ملت و کند حفظ را جنوب نفت امتیاز قرارداد، اساس حفظ با تا

. ندک ایستادگی رقیب هایشرکت هایدرخواست برابر در ایران دولت و کند

 ایحیهاصال تنظیم به انگلیس نفت شرکت مقامات و ایران دولت گفتگوهای

 زمینه رد شد معروف گلشائیان ـ گس الحاقی الیحه به که انجامید 9299 برقرارداد
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 یشگامیپ که کاشانی اهللآیت. داشت وجود نگرش دو گلشائیان ـ گس الیحه

 عماریاست بساط برچیدن اندیشه در داشت کشور سطح در را نیرومندی مبارزات

 عمل ایران تدول درون در دولتی شیوه به که شرکت این. بود انگلیس نفت شرکت

 بازدارنده و رکود اصلی عامل. داشت دست در را قدرت واقعی هایاهرم کردمی

 که یرانا دولت مقامات ولی بود کشور در اجتماعی و اقتصادی پیشرفت هرگونه

 مجلس ندگاننمای اکثریت و بودند کرده گیریپی را الیحه این تدوین گفتگوهای

 از هانگلیسیا به وابستگان از گروهی و کردندمی پیروی انگلستان سیاست از که

 گلشائیان ـ سگ الیحه جدی حامیان از یکی. کردندمی پشتیبانی الیحه این تصویب

 با نفت لهفیص و ملی نهضت به بخشیدن پایان برای را وی که بود آرارزم حاجعلی

 .بودند نشانده صدارت کرسی به الیحه این

 اسالم انفدائی وسیله او قتل با شد شناخته نفت شدن ملی مقابل در سدی آرارزم

 الیحه توانستن عمومی افکار فشار زیر هم مجلس نفت کمیسیون. شد برداشته سد این

 مدت از بعد دنمای تأیید بود استعمارگر انگلیس خواسته که را گلشائیان ـ گس

 صلا ارجای برای مصدق داشت اشتهار محلل دولت به که عالء زمامداری کوتاهی

: شودمی تشکیل قسمت دو از مصدق دوران. شد دولت تشکیل مأمور نفت شدن ملی

 و امت رهبری با کاشانی اهللآیت که تیر 24 تاریخی قیام تا 9224 سال از اول بخش

 رس پشت را موانع همه و رودمی پیش قدرت با نهضت و است دارعهده را آن تمام

 شکل تیر 24 در السلطنهقوام سقوط با که مصدق زمامداری دوم بخش. گذاردمی

 دولت و نفت امور تصدی به را کسانی مصدق شودمی عوض مصدق وضع گیردمی

 دارندن مشکوك سوابق لحاظ از را امور آن صالحیت و شایستگی که گذاردمی

 انتخابات در باید دولت که است این مصدق پاسخ کندمی اعتراض کاشانی اهللآیت

 .نکند دخالت کسی و باشد آزاد

 کا هللاآیت باشد قانونگذار خود یعنی خواست را مجلس اختیارات مصدق دکتر

 وده،ت حزب اختیارات دریافت از بعد و دانستمی اساسی قانون خالف را آن شانی

 شانیکا اهللآیت آنها رأس در و ملی مبارزان همه که ساخت وادار را دیگری عوامل
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 بود لتدو اختیار در که رادیو باالخص هارسانه از استفاده با او. کنند ماللجن را

 مصدق اقدام ینآخر. نماید اعتباربی بودند نهضت یشگامانپ که را آنهائی کرد تالش

 که احزابی اب هم شرایط این در که بود مجلس انحالل کاشانی اهللآیت با مقابله در

 جاتن مقام در و استعماریضد سنگر آخرین که را کاشانی خانه بودند او مطیع

 نشان که داد جوابی دمردا 92 در کاشانی اهلل آیت. نمودند سنگباران بودند نهضت

 واملع دخالت با پرده آخرین باالخره و است مصدق راه از غیر او نهایی راه دهدمی

 مرداد 92 حوادث در زاهدی انتصاب و مصدق برکناری فرمان با انگلیس و امریکا

 .کندمی سقوط مصدق دکتر و شودمی مواجه شکست با نهضت

 یسیاس تاریخ در مصدق دکتر ریوزینخست دوم بخش جریانات و حوادث تمام

 اهللیتآ فرزند و دانشگاه استاد کاشانی محمود دکتر. شده داده معاصرتوضیح

 جا هب که خاطراتی و هاروزنامه و هامصاحبه و مدارك و اسناد به توجه با کاشانی

 لیسانگ و امریکا را ایتوطئه نشده واقع کودتا مرداد 92 در که گیردمی نتیجه مانده

 ملی سالگرد چون. انداختند راه ایران ملی نهضت علیه داخلی عوامل شرکت با

 دانشکده مجله 9221 بهار 9 شماره در که را ایشان مقاله از بخشی است، نفت شدن

 :آوریممی یالًذ است علمی گیرینتیجه و اسناد به متکی و آمده سیاسی وعلوم حقوق

 نخست و مدهبرآ الحاقی الیحه صویبت سازیزمینه مقام در انگلستان داخلی عوامل

 به و یردستگ را کاشانی اهللآیت شاه نافرجام ترور آویزدست با 9292 بهمن 91 در

 ادامه انگلستان تسیاس با را خود مبارزه لبنان از کاشانی اهللآیت. کردند تبعید لبنان

 چنین را دخو تبعید دالئل 9292 اردیبهشت در مجلس به مفصلی پیام فرستاد با و داد

 اساسی قانون رتغیی برای فجیع وضع آن با ملت و اسالم خادم این تبعید: داشت بیان

 ملت نای گرده به نورچشمان و خیانتکاران کردن سوار و فرمایشی انتخابات و

 بر تأکید اب دیگری بخش در و...« است شاهی بانك تجدید و نفت مسئله و زدهفلك

 گاننمایند به خطاب خود نفتی هایسرمایه از نایرا ملت شدن مندهبهر ضرورت

 نشوید یراض: »افزود بودند الحاقی الیحه تقدیم انتظار در که پانزدهم دوره مجلس

 به شودب آن از گرسنه و سخت ملت این بیچارگی اصالح عمده باید که را نفت
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 دست از ذشتهگ از آنچه بر عالوه نفت شرکت و برود کَفَش از اجنبی نفع به رایگان

 که ار جنوب خیز نفت اراضی کلیه دارد سعی کند پایمال خواهدمی و است داده

 رخطی امر این در. نماید امتیازاتش جزء جدید قرارداد در نیست امتیازش جزء

 خاصاش این که شوند تعیین دولت طرف از اعتماد مور اشخاص بود الزم حیاتی

 و دادبی و داد همه آن با که است الزم فداکاری و جدیت بالجمله و اندشده معین

 علنی جلسه در 9292 اردیبهشت 2 پنجشنبه روز پیام این) نشود ضایع ملت حق فریاد

 در و شد خوانده زادهحائری ابوالحسنسید آقای سوی از پانزدهم دوره مجلس

 لسمج به الحاقی الیحه سرانجام( است شده چاپ مجلس مذاکرات صورتمجلس

. رفتگ قرار کار دستور در مجلس این روزهای واپسین در رماهتی در و شد تقدیم

 وجود به آنان برای را امید این اجتماعی شرایط و جامعه بر حاکم استبدادی فضای

 نگلیسا دولت و بگذرد مجلس تصویب از شرایطی چنین در الیحه بودکه آورده

 نمایندگان از اندکی ادتعد ولی. شود پیروز بود روبرو آنها با که هاییچالش بر بتواند

 ساز رنوشتس نبرد این در. کردند ایستادگی الیحه تصویب برابر در مجلس اقلیت

 هایهدف با مقابله در نقشی کمترین و داشت آرامی زندگی مصدق مجلس 91 دوره

 به مجلس لیتاق نمایندگان از یکی هنگام همین در. کردنمی ایفاء انگلستان دولت

 او ولی شد الحاقی الیحه با او برخورد خواستار اصرار با و کرد مراجعه او خانه

 در آنکه ات نشد مخالفتی دادن نشان به حاضر و ماند باقی عملیبی الك در همچنان

 را آن منض گونه به فراوان شگفتی با و فرستاد مجلس به اینامه 9292 تیر 24 تاریخ

 در: »... هک است آمده چنین الیحه این به اشاره با نامه این از بخشی. کرد تأیید

 شش هک دهید توضیح واحده ماده درباره توانیدمی اگر بگذرد باید که صورتی

 یا شودمی هپرداخت کاغذی لیره روز نرخ به که طالست لیره االمتیاز حق شیلینگ

 ورتص در که بود این مصدق خواسته حداکثر بنابراین...« است کاغذی کاله

 پرداخت الط( پوند) لیره پایه بر ایران دولت امتیاز حق یالحاق الیحه این تصویب

 جبران برای مکانیزمی 9299 قرارداد در زیرا نبود ایتازه چیز هم این که. شود

 .بود شده بینیپیش اسکناس لیره قیمت کاهش
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 با و ندنداد فرا گوش مصدق اندرز این به الیحه مخالف نمایندگان خوشبختانه

 تا دادند مهادا الحاقی الیحه اساس با مخالفت به کاشانی هللاآیت پیام از پیروی

)  تگذش ایران ملت سر از بزرگی خطر موقتاً و شد سپری پانزدهم مجلس دوره

 ونتریب از نامه این خواندن از پس نویسدمی خود یادداشتهای در مکی حسین

 به. ستا نموده تأیید را الحاقی الیحه اصل نامه این که است شده متوجه مجلس

 این هم دقمص. کندمی دیگری نامه تقاضای و کندمی تلفن مصدق به دلیل همین

 لسمج به الحاقی الیحه علیه دیگری نامه بعد روز دو و پذیردمی را درخواست

 و رنداشتب مهمی گام الحاقی الیحه با برخورد در مصدق مکی، گفته به. نویسدمی

 قوی تمالاح به دوم نامه فرستادن دلیل البته .نوشت من اصرار به هم را نامه دو این

 با.( روندمین الیحه بار زیر اقلیت نمایندگان است شده متوجه مصدق که بوده این

 تخاباتان یك کردن برگزار مقام در آن داخلی عوامل و انگلستان دولت حال این

 هایواستهخ هبرپای را نفت کار بتوانند تا بودند شانزدهم دوره مجلس برای فرمایشی

 مجدد باتانتخا در. رسید ناکامی به شانزدهم مجلس انتخابات ولی دهند سامان خود

 به بردیم سر به لبنان در تبعید در که کاشانی اهللآیت درتهران شانزدهم دوره

 و بازگشت انایر به مانندیبی تاریخی استقبال با و شد انتخاب مجلس نمایندگی

 با یزن مصدق انتخابات این در. گردید ایران ملت مبارزات اصلی کانون او خانه

 خواندن با و یافت راه شانزدهم مجلس به ایران ملی نهضت هواداران کمك

 درتق کانون در را خود بیشتر چه هر مجلس این در کاشانی اهللآیت هایپیام

 که تانانگلس دولت. آورد دست به را ایران ملی نهضت سران اعتماد و کرد نزدیك

 استراتژی یافت ناتوان ایران در مردمی نهضت خروشان امواج برابر در را خود

 شستهبازن را خود این از پیش که را مصدق شخص نخست. گرفت پیش در ایتازه

 مصدق) کردند سوار نهضت موج بر را او و آورده صحنه به کردمی معرفی سیاسی

 را او ایهپ همین بر و داشت هاانگلیس با نزدیك و پنهانی روابط دور هایگذشته از

 ظامین و سیاسی کنترل زیر که رساندند فارس استانداری به جوانی دوران در

 به اینامه در ایران در کشور این مختار وزیر نورمن مستر حتی. بود انگلستان
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 اودر استانداری ادامه خواستار خورشیدی 9922 آبان در ایران وقت وزیرنخست

 را خود تهوابس هایمهره از توجهی قابل گروه پس این از هاانگلیسی( گردید فارس

 یبرا تدریج به و کرده بسیج کلیدی هایپست دیگر و مجلس و دولت در

 یك انسبه را خود نقش توانست هم او و کردند چینیزمینه مصدق وزیرینخست

 .گذارد اجرا مورد به ماهر بازیگر

 مجلس اننمایندگ و کاشانی اهللیتآ موافقت جلب با توانست مصدق که هنگامی

 را ودخ دولت برنامه بند نخستین برسد وزیرینخست به 9224 اردیبهشت 91 در

 تجه در حاصله درآمدهای کارگیری به و نفت صنعت شدن ملی قانون اجرای

 این. کرد اعالم عمومی آسایش و رفاه موجبات ایجاد و کشور اقتصادی بنیه تقویت

 به 9292 سال اردیبهشت در خود پیام در کاشانی اهللآیت که ودب ایخواسته همان

 آن و ردهک مبارزه آن برای نیز مجلس اقلیت نمایندگان و بود آن دنبال به مجلس

 نای زمینه در که است این مهم مسئله ولی. بودند داده قرار خود هایهدف از را

 سیاست شد؟ انجام اقداماتی چه حکومت این ماه سه و سال دو خالل در برنامه

 اقتصادی نایتنگ در را ما کشور ایران، نفتی درآمدهای قطع با که بود این انگلستان

 سلیمت سرانجام و شود محروم شده ملی نفت صنعت از برداریبهره از تا دهد قرار

 هایشرکت ورود به عالقمند که امریکا دولت. گردد دولت این هایطلبیافزون

 انجیگریمی نقش کار آغاز در بود ما کشور خیزنفت هایزهحو به امریکایی نفتی

 .گرفت عهده به را انگلیس و ایران میان

 به اییامریک نقش شرکتهای ورود به عالقمند که امریکا خارجه امور وزیر آچسن

 انگلیس و ایران میان میانجیگری نقش کار آغاز در بود ما کشور خیزنفت هایحوزه

 خواست انگلستان از خود پیشنهاد در 9224 اردیبهشت در وی. گرفت عهده به را

 خود پایهدبلن نماینده راستا همین در و بپذیرد ایران در را نفت شدن ملی اصل که

 تا فرستاد تهران به 9224 تیرماه 92 در ایران دولت با گفتگو برای را هاریمن آورل

 دولت. کند راهمف جهانی بازارهای به آن صدور و ایران نفت برای حلیراه

 سال راردادق سویه یك الغای حکم در را نفت شدن ملی قانون تصویب انگلستان
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 از که را ایران در نفت شدن ملی اصل شد ناگزیر ولی دانستمی اعتباربی و 9299

 شکایتی طرح با حال همین در و شناسد رسمیت به بود هادولت شده پذیرفته حقوق

 اختپرد و ایران نفت صدور توقف خواستار تریدادگس المللیبین دیوان در

 روپاییا کشورهای سالها این خالل در. شد ایران در نفت شدن ملی از ناشی غرامت

 چون شرقی اروپای کشورهای از ایپاره و داشته ایران نفت به فراوان نیاز ژاپن و

 فتن حمل امکانات داشتن با چین کشور و مجارستان چکسلواکی، لهستان،

 اآنه به مصدق دولت ولی داشتند ایران نفت خرید برای جدی هایاستدرخو

 مریکاا در مصدق با جهانی بانك مقامقائم گارنررابرت 9224 آبان در ندارد اثر ترتیب

 برای را خود گفتگوهای مزبور سال پایان تا بانك این نمایندگان سپس و کرد دیدار

 ایهپ بر را پیشنهادی جهانی نكبا. دادند ادامه ایران نفت مسئله فصل و حل

 مشکل ستتوانمی که کرد ارائه ایران دولت به انگلیس و ایران میان میانجیگری

 ولی برهاند مالی بستبن از را ما کشور و کند حل سال دو برای و موقتاً را نفت

 ودخ هایکوشش و کار سرانجام و نداد آن به روشن پاسخ هیچگاه مصدق دولت

 اعالم و دادگستری جهانی دیوان حکم صدور از پس 9229 سال در. کرد متوقف را

 حل برای مالز هایزمینه انگلستان دعوی به رسیدگی در دیوان این صالحیت عدم

 سیاسی و ابزاری استفاده با مصدق دولت ولی بود فراهم سو هر از ایران نفت فصل و

 یقرارداد رچوبچا یك تعیین برای راهی هر پیمودن از همچنان نفت موضوع از

 پیشنهاد نخستین 9229 مرداد 91 در. کردمی خودداری موضوع این حل برای

 ادعای مورد غرامت نتعیی آن برپایه که شد تسلیم ایران به انگلستان و امریکا مشترك

 پرداخت هم نفت شدن ملی قانون اجرای ایماده 2 قانون در که انگلیس دولت

 .دشمی واگذار الهه در دادگستری هانیج دیوان به بود شده بینیپیش آن

 برای ریکاام و انگلستان مداخله عنوان زیر کاشانی محمود دکتر تحقیقی مقاله

 بهار 9 مارهش سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله در که ایران ملی نهضت براندازی

 را لیم نهضت در آمده پیش مسائل دهدمی تشکیل را مجله صفحه 24 از بیش 9221

 .گنجدینم جا این در که دهدمی قرار بازبینی مورد اسناد به اتکای با قدم به قدم
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 انیکاش اهللآیت سیاسی مذهبی رهبری و هدایت با که 9229 تیر 24 قیام مورد در

 اهللتآی آنها رأس در و ملی نهضت سران که شد واقع شکل این به گرفت انجام

 صدقم دکتر به نفت شدن ملی رهثم برداشت برای را ملی قدرت تمام کاشانی

 ودب نموده دنبال را عمومی خواست وزیرینخست اول نیمه در وی. بودند سپرده

 را لتم از مأخوذ قدرت این یکباره نشده معلوم آن دالیل هنوز که شرایطی در اما

 را میعمو قدرت نداشت حق او. گذارد شاه اختیار در سادگی به خود استعفای با

 اطالعبی و ببیند یکسان خصوصی حق یك با داشت اختیار در نتاما رسم به که

 .بازگردد اشخانه به و بدهد استعفا و کند قهر ملت

 مرداد 92توطئه نتیجه آمدنمی وجود به مسلمان شهدای خون با تیر 24 قیام اگر

 گرفت انجام تیر 24 در که مهمی کار. بود شده فراهم 9229 تیرماه همان در 9229

 درتق خود فرزندان خون و تالش و پایداری با دیگر بار یك ملت که بود این

 که روهایینی به توجه با نهضت این آورد چنگ به بود شده رها که را ملی حاکمیت

 اسالمی هضتن یك بودند مخالف یا و ماندند ساکت که گروههایی و ایستادند صحنه

 تواندمی کند پیدا حققت اسالمی جامعه در وحدت چنانچه داد نشان تیر 24. است

 روریختنف مقدمات و بلرزاند را استبداد و استعمار ارکان که آورد وجود به نیرویی

 و لمسلس برابر در مسلمین متحد نیروی ارزیابی در واقع در و سازد فراهم را آن

 ضد ،ملی از اعم مختلف گروههای به قیام این. است نمونه تیر 24 قیام توپ و تانك

 دارریشه وینیر یك ایران در که داد نشان ایادیش و شاه بیگانه، عوامل ،مذهبی ملی،

 محصول تواندمی که دارد وجود خاص معنویتی به متکی و پرتوان نهفته،

 گیرد قرار زمامداران اختیار در قدرت این اگر و دهد تحویل آوریشگفت

 و ترس برقدرتهاا از و نمایند عمل استقالل با المللیبین سیاست صحنه در توانندمی

 .باشند نداشته ایواهمه

 اعلی حد در را نیرو این بود دوره آن اسالمی مبارزات مظهر که کاشانی اهللآیت

 شیوه به ماه چند و یکسال در و داد قرار مصدق دکتر اختیار در درجه

 بزرگ تاجتماعا تمام. بود نگهداشته صحنه در را ملت هایتوده ناپذیریخستگی
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 ارهاب و شدمی شروع کاشانی اهللآیت اعالمیه با مصدق از حمایت در دوره این

 ودب رسیده عمومی تعطیل به مصدق تقویت جهت در او پیام با کشور سراسر

 قرار تحرک جلو سنگهایی بودند خواسته کرات به که راستی و چپ گروههایی

 در او .بود ساخته دور به میدان از را آنها اسالمی و دینی شیوه با کاشانی دهند

 و استوکس جاکسون، چون هاییهیأت با مالقات در و مطبوعاتی هایمصاحبه

 نفت صنایع کردن ملی قانون اجرای در است مجبور دولت که بود گفته هاریمن

 ابلق رو این از نماید عدول اصل این از نباید مصدق و بخشد تحقق را ملت اراده

 این در. بردب بین از را مردم مبارزات ثمره خود استعفای با مصدق که نبود پذیرفتن

 صحنه به ار السلطنهقوام نشانده، دست دربار و خارجی سیاستهای حالیکه در شرایط

 اصخ مجاهدت با کاشانی اهللآیت بودند داده وزیرینخست فرمان او به و آورده

 عوض وزر نآ در را تاریخ مسیر و بپاخاست مسلمان ملت اتکاء به و خویش روحانی

 یمذهب قشرهای ایران سرزمین در را ملی نیروهای ترینعمیق داد نشان و کرد

. دانایستاده گذشتگی جان از و شهادت پای تا حق راه در مبارزه در که دارند

 آماده هادتش قصد با و پوشیدند کفن کاشانی اهللآیت ندای به تیر24 در که مردمی

 تمام رعتس با نیرو این با و نداشتند آن رهبر هب اعتقاد و ایمان جز نیرویی شدند

 وجود با هالسلطنقوام سرپرستی به جدید حاکم هیأت. ساختند ثمربخش را مبارزه

 نیست نآ چاره گلوله و متراکم مسلمان مردم فشار که دیدند وقتی خارجی حمایت

 این در دکهبو این حق البته. گرفت شکل مصدق دولت دیگر بار و نشستند عقب

 گردد نهضت ادامه و امور دارعهده ایمان با انقالبی نیروی یك راه ادامه برای تاریخ

 رسالت و نهضت پیام تا کوبد هم در را بیگانه حمایت مورد قدرت نامشروع مواضع و

 کلش ناقص الهامات با تازه هفدهم مجلس. گردد بارور ایران ملت استعماری ضد

 مجدد وزیریخستن به نسبت مشترکاً کردند قتواف مجلس دو رئیسه هیأت بود گرفته

 شد صادر مصدق وزیرینخست فرمان تیر 92 اساس این بر. کنند تمایل ابراز مصدق

 قوانین ماده 1 تا نمود را اختیارات درخواست تیر 99 در کابینه معرفی از قبل وی

 قمصد دکتر شاه با مذاکره ساعت سه از پس تیر 91 روز. کند تصویب را آزمایشی
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 علت دبو کابینه اعضای و دولت معرفی از بحث جا همه که حالی در. داد استعفا

 سران اب مشورت بدون مصدق. بود مصدق جنگ وزارت با شاه موافقت عدم استعفا

 .گردید زآغا او جانشینی برای فعالیت و بود رفته خانه به و داده استعفا نهضت

 از ییک. کردند شروع را فعالیت کردندمی سازیزمینه قبل مدتها از که آنها

 از قبل روز چند اشرف واالحضرت نویسدمی روز آن سیاست اندرکاراندست

 با و گرفت تماس السلطنهقوام با و شد تهران وارد تیر ام سی خونین حوادث

 متن عال حسین. شد گفتگو وارد قوام آوردن کار روی برای مجلس نمایندگان

 را تعفااس شاه گفت و داد امامی دکتر مجلس رئیس به یرت 91 روز را مصدق استعفای

 در آن از پس و بدهد تمایل رأی جدید وزیرنخست برای باید مجلس و پذیرفته

 نصف از بیش که وکال از نفر 09 کردند بحث مورد این در وکال تیر 91 روز تمام

 در. ردندک تمایل ابراز قوام احمد به رأی 04 با و شدند جمع بودند نمایندگان

 مایندگانن نداشت را الزم نصاب چون. باشد قانونی توانستنمی حیله این حالیکه

 جلسه بنابراین» گویدمی مورد این در بقایی دکتر داشتند دیگری جلسه ملی نهضت

 اینکه برای من شود تشکیل 2 ساعت مجلس حوضخانه در ملی نهضت فراکسیون

 به هک وقتی آمدم مجلس به پیاده است الح چه در که بدانم را بازار و کوچه وضع

 یوکال که دیدم حوضخانه به رفتم بود مانده 2 ساعت به دقیقه چند رسیدم مجلس

 تکان خیلی رام که دیدم عجیبی منظره یك ولی هستند جمع ملی نهضت فراکسیون

 ارندد و کرده هم سر توی را سرشان اندایستاده ایگوشه در نفر پنج دیدم داد

. هستند انجو به مشغول ترطرف آن ترتیب همین به هم نفر چهار کنندمی صحبت

 گفت تاس خبر چه پرسیدم یکی از کنندمی صحبت هم با نفر 1 دیگر گوشه یك در

 وزیرینخست داعیه که کدام هر فهمیدم. کنندمی بحث آینده وزیرنخست برای

 هک عده ینا میان اگر کردم فکر. بودند کردن درست رأی مشغول داشتند

 تبدیل ونفراکسی نیاید وجود به مناسبی وضع شود وزیرنخست کدام هر خواهندمی

 نندگانامضاءک: »نوشتم متن این با ایاعالمیه... شودمی کوچکتری هایدسته به

 بانیم حفظ برای که سوگندی تأیید در ملی شورای مجلس نمایندگان ذیل
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 ملی نهضت هادام فعلی شرایط در تقدیممع اینکه علت به و ایمکرده یاد مشروطیت

 کلیه با و ودخ قوای تمام با شویممی متعهد نیست میسر مصدق دکتر زمامداری با جز

 کلیه امضای و من خط با اعالمیه این.« نمائیم پشتیبانی مصدق محمد دکتر از وسایل

 .«است جودمو معظمی عبداهلل دکتر نزد ملی نهضت فراکسیون عضو نمایندگان

 لقب و شد صادر قوام نام به وزیرینخست فرمان قانونیغیر تمایل رأی اساسبر

 مینظا فرمانداری به داشت اختیار در را ارتش که شاه بازیافت را اشرف جناب

 در پوشزره و تانك با هم آنها و دارند معمول را الزم اقدامات تا دستورداد

 طلبصتفر نمایندگان از عیجم. کردند احاطه را مجلس و شدند مستقر خیابانهای

 قوام رایب پنهانی بودند مصدق حامی ظاهراً اینکه با روندمی قدرت دنبال به که

 کردندمی عمل طوری اینان. داشتند اعالم او با را خود همکاری و فرستادند پیام

 در ماا نبود موافق قوام با باطن در شاه. گردد قدرت جذب شود پیروز طرف هر که

 قوام تیر 92 زرو بود شده انگلیس و امریکا نظر تسلیم بود آمده پیش که شرایطی

 او. مودن شاه از العادهفوق اختیارات درخواست کشور سراسر در امنیت اعاده برای

 در هک داد قول شاه. کند صادر را مجلس انحالل فرمان تا خواست او از تیر 92 روز

 دستور وی به و کرد خواهد صادر را مجلس انحالل فرمان اوضاع وخامت صورت

 اهللآیت فوری العملعکس. کند استفاده انتظامی نیروی از نظم برقراری جهت داد

 قاطعیت و صراحت با را مطلب دو کاشانی. بود شدید بسیار تاریخ آن در کاشانی

 قوام هآنک یکی ساخت عمومی شعار و ایستاد محکم آن تحقق برای و کرد اعالم

 ملی تنهض ادامه برای مصدق آنکه دیگری و رود کنار باید و است ملت به خائن

 کاشانی اهللآیت سکوت برای امینی دکتر و دربار وزیر عالء تالش. بازگردد باید

 و بود مشخص قوام و دربار برای روز آن در کاشانی نیروی ماند نتیجه بدون

 بنابراین .داشت نخواهد وجود مشکلی گردد جلب او نظر نحوی به اگر دانستندمی

 کاشانی اهللآیت منزل به ساخت قوام به تمایل متوجه را مجلس اینکه از پس عالء

 کاشانی خشم با بلکه کند جلب را وی سکوت یا و رضایت نتوانست تنها نه اما رفت

 اهللآیت القاتم به بود مصدق کابینه وزیر که امینی علی دکتر آن از پس. شد مواجه
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 اهللتآی مالقات در امینی علی. کرد دریافت را منفی جواب همان و رفت کاشانی

 اندادهد پیام اندگرفته را وزیرینخست فرمان که قوام آقای که بود داشته اظهار

 آقای بودن اب گفتندکه کاشانی اهللآیت فرمایند معرفی را خود اعتماد مورد وزرای

 ردکت آقای اًمجدد روز آن فردای. باشد وزیرنخست تواندنمی هیچکس مصدق

 کاشانی اهللیتآ. کرد تکرار را پیشنهاد همان و آمد کاشانی اهلل آیت مالقات به امینی

 است زنده مصدق آقای تا م اگفته که است همان سخن گفت ترجدی بیانی با

 اظهار تصمیم نای در تردید ایجاد برای امینی دکتر. باشد وزیرنخست نباید هیچکس

 تردیوانه او از یدبگوئ ایشان به که گفتند اهللآیت...  قوام رمائیدف توجه آقا که نمود

 خانه از و پوشیده کفن نرود کنار وزیرینخست از ساعت 90 ظرف در هرگاه و است

 .شودمی خارج

 معروف عالمیها کند جلب را کاشانی اهللآیت سکوت یا و حمایت نتوانست وقتی قوام

 چه را اعالمیه این نشد معلوم باالخره. داد انتشار را آمد دیگر سیاستی را بانکشتی

 من لحانهمص اقدامات در که کسانی بر وای گویدمی اعالمیه این در. نوشته کسی

 هم رب را عمومی نظام یا بتراشند مانع دارم پیش در که راهی در و نمایند اخالل

 در چنانکه و شد خواهند روبرو العملعکس ترینشدید با آشوبگران اینگونه زنند

 موقعیت و مقام به توجه بدون و احدی از مالحظه بدون امداده نشان گذشته

 بروم اییج تا است ممکن حتی گذارممی کنارشان در را اعمالشان کیفر مخالفین

 از را تبهکار دهاص روزی زده انقالبی محاکم تشکیل به دست اکثریت تصویب با که

 مومع به. سازم روزیتیره قرین قانون مرحبی و خشك حکم موجب به طبقه هر

 حکومت نواهی و اوامر از اطاعت روز شده سپری عصیان دوره که کنممی اخطار

 .«است فرارسیده

 غیر طور هب را حمله و نمود تشدید را مبارزه قوام تهدید مقابل در کاشانی اهللآیت

 ایمیهاعال با اوالً گرفت صورت شکل دو به امر این و ساخت شاه متوجه مستقیم

 این و 2زنند سرباز حکومت فرمان از نمود دعوت آنها از انتظامی قوای به خطاب

 قید صریحاً و 0نوشت عالء به که اینامه وسیله ثانیاً نبود، روز آن در ایساده امر
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 این شارز کرد خواهد دربار متوجه را انقالب بازنگردد مصدق دکتر اگر که کرد

 را اشالمیهاع امریکا و انگلیس سیاست به اتکاء با قوام که اییروزه آن در اقدام دو

 نظر در نمخالفی برای انقالبی محاکم تشکیل با را اعدام مجازات و بود کرده صادر

 و کرد ادرص ایاعالمیه قوام تهدید جواب در کاشانی است زیاد بسیار بود گرفته

 وجود با و کرد تشریح ا اور با مخالفت دالیل و قوام سوابق و روز اوضاع

 اهللیتآ بازداشت مردم عظیم اجتماع و کاشانی اهللآیت پی در پی هایمصاحبه

 مردم تیر 24 روز نگردید عملی هم مجلس انحالل نشد ممکن قوام طرف از کاشانی

 .آمدند صحنه در و کردند تعطیل

 استعفا هب بورمج قوام سرانجام و رسیدند شهادت به ملت این شجاع افراد از تعدادی

. داشتند غیبت هفته یك تا انتظامی قوای. گرفت قرار مردم اختیار در تهران و شد

 که هشد ثبت تاریخ در است مهمی بسیار حادثه که تیر 24 حوادث لحظه به لحظه

 دوره مصدق مصدق، دولت نیز تیر 24 از بعد اما. است عظیمی قدرت مردم اتحاد

 گرفته هعهد به مصدق کند اجرا بایستمی قوام که را ایبرنامه همان گویا بود اول

 ملی نهضت به مربوط مباحث. رساند تحقق به را مرداد 92 توطئه وضع این. بود

 همندشکو انقالب در و شد پیروزی و مبارزه سرمشق هاملت بسیاری برای ایران

 .گرفت قرار استفاده مورد تجربیات آن از بسیاری 9212 اسالمی

 انبج از کاشانی اهللآیت گفتم که همانطور 29 مرداد 92 بزرگ توطئه مانجا از قبل

 دادند نسبت ایشان به را اتهامات انواع شد شخصیت ترور بیگانه به متکی گروههای

 را مرداد 92 تاریخی نامه ایشان الوصفمع بود همراه راه این در دولتی رادیوی و

 92 از بعد .نمود دریافت را است ملت به مستظهر که مصدق پاسخ و نوشت مصدق به

 اما فتیا ادامه کاشانی اهللآیت اقدامات زاهدی حکومت با امریکا تسلط و مرداد

 انتخابات در و سانگلی با رابطه تجدید مسأله در نداشت را قبل شرایط و امکانات دیگر

 و ملی تنهض علیه که اقداماتی دیگر و نفت کنسرسیوم درتشکیل و 92 مجلس

 در زاهدی دولت سخنگوی. برخاست مخالفت به گرفت، صورت آن نهوادارا

 «کاشی مابوالقاسسید بنام شده پیدا تازه شخص» را وی کاشانی اعتراضات مقابل
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 حمله نبالد به و درگذشت مشکوکی بطور کاشانی مصطفیسید فرزندش. نامید

 اهللآیت بغداد انپیم به الحاق برای بغداد به عزیمت هنگام به عالء حسین به ذوالقدر

 .گردید دستگیر کاشانی

 داشتن مبارزه در را قبل امکانات و شرایط اینکه با مرداد 92 از بعد کاشانی اهللآیت

 مناسبت به 22 خرداد در. نماید سکوت زاهدی اقدامات مقابل در توانستنمی اما

 ظمتع با نهضت آن یادآوری و انگلیس سابق شرکت از ید خلع سال سومین

. اندفراخو مبارزه و وحدت به را مردم دیگر بار نمود سعی و کرد صادر ایالمیهاع

 العظیم العلی باهلل اال القوة و والحول الرحیم الرحمن اهللبسم: بود چنین اعالمیه متن

 و قبول اب ایران ملت. گذردمی سابق شرکت از ید خلع تاریخ از سال سه اکنون. 

 كی نگذارد که است مصمم همواره خسارات و التمشک و محرومیتها انواع تحمل

 و دین به مجدداً را خود مزدور ایادی از ایعده حیله و مکر با اجنبی دیگر بار

 تمد این در گرچه نماید مسلط کشور این ستمدیده مردم مال و جان و ناموس

 کلیه الفبرخ اقتصادی لحاظ از که مشکالتی و محدودیتها و اجنبی عمال دسایس

 شد مانع گردید ایجاد ایران ملت برای المللیبین حقوق و انسانی اصول و زینموا

 وجود با. ائیمنم استفاده کشور طبیعی ثروت منابع از اوقات اسرع در بتوانیم ما که

 عزم است داده نشان که همچنان ایران ملت محرومیتها و مشکالت تمام علیرغم این

 مناًض. نماید ایستادگی نفس آخرین تا خود حقه حقوق تأمین برای دارد جزم

 کنندیم تصور ما کشور دشمنان یا و سابق شرکت اگر که نمایدمی خاطرنشان

 باهاشت دچار سازند برقرار را گذشته احوال و اوضاع خود عمال توسط توانندمی

 که ستا محال باشدمی حیاتی طبقات تمام توجه که موقع این در زیرا باشندمی

. ودش مسلط اجنبی دیگر بار دهد اجازه و داده خواری و خفت به تن ایران ملت

 دست گذارده کنار را نفاق خود وسع به یك هر ایرانی افراد که دارد جا بنابراین

 این ایهس در تا نمایند تجدید را خود تاریخی اتفاق و اتحاد داده یکدیگر بدست

 .مایندن مأیوس پیش از بیش را اجنبی و محکمتر را ملت موقعیت و عظمت وحدت

 (2094 شماره ،22 خرداد 24اطالعات،) کاشانی ابوالقاسم سید
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 اصل گذاشتن پا زیر با بود درصدد مرداد 92 توطئه محصول ایران حاکمه هیأت

 بر سلطم کنسرسیوم قرارداد با استثمارگران دیگر بار دهد اجازه نفت شدن ملی

 ایران ملی تنهض ساله ده طوالنی رزهمبا در که کاشانی اهللآیت. گردند نفت منافع

 درپی هایاعالمیه با بود داده قرار نابودی معرض در را خود اعتبار و حیثیت حتی

 نجاما شده ملی نفت مورد در که اقداماتی با را ایران مسلمان ملت مخالفت پی

 ادد شیعت روحانیت به بسیار اعتبار دوره این در او مبارزات و دادمی نشان گرفتمی

 .نمود ارائه را آن غیر از مکتبی راه و

 المللیینب محافل در وی که بود جهت این از پیشتر نیز کاشانی هایاعالمیه اهمیت

 ایران ردمم واقعی بیان وی اظهارات سوابق براساس و بود ایشده شناخته شخصیت

 و ازندس مربوط هاکمونیست به را او دادنمی اجازه او روحانیت مقام. شدمی تلقی

 سرنیزه با مانمسل ملت تمام بر که بود محدودیتی شدمی تحمیل او بر که محدودیتی

 توزیع و اپچ اشکال با که مفصلی اعالمیه در کاشانی اهللآیت. بودند کرده وارد

 که را نهضتی و ودنم بیان عبارات بهترین با را انگلیس استعمار مظالم و فجایع گردید

 امریکا هایسازی صحنه و کرد تشریح را امریکا دخالت داد توضیح داشت ایران ملت

 اعالم دنش ملی اصل از کامل عدول را کنسرسیوم قرارداد و نمود افشا را انگلیس و

 دمور شدت به بودند قرارداد تنظیم اندرکاردست که را امینی و زاهدی. نمود

 ادامه دهآم پیش فاختال و نفاق علت به که اوضاعی به اشاره با و داد قرار تهدید

 1. داد نوید( ع)علیبنحسین به تأسی و شهادت سرحد تا را مبارزه

 زمان آن در و نگاشته کنسرسیوم مورد در کاشانی اهللآیت که اینامه همین تنها

 دستگیر هم عدب و ساخته منتشر امریکا و انگلیس منصوب حاکمه هیأت شدید خفقان

 تواندمی و اشدب کاشانی اهللآیت تاریخی یتشخص نشانگر تواندمی شده زندانی و

 ساله 24 شخصیت یك که بدهد اسالمی انقالب دوران جوانان به را درس بزرگترین

 و درتق اوج در سپس و بوده تبعید و زندانی سالها که اول طراز مجتهد مسلمان

 کردند تالش هک هنگامی تأثیرگذار اسالمی کشورهای تمام در که گرفته قرار شهرت

 هم باز تسخ شرایط آن در چگونه سازند اعتباربی امکانات تمام با را او شخصیت
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 شیوه این عمر پایان تا گویدمی و داردنمی بر بیگانه علیه افشاگری و مبارزه از دست

 درسی این .کندنمی ترك را تکلیف به عمل و نمیشود مأیوس یعنی دهممی ادامه را

 اهللتآی که هایینامه همان اتکای به تواندمی و انایر دولت امروز برای مهم است

 و وشتهن المللیبین دیگر مراجع و ملل سازمان به ایران ملت جانب از کاشانی

 از شناخته 29 مرداد 92 توطئه ونتیجه وباطل لغو و اثربی را زاهدی اقدامات

 ملت حق ینا .نماید خسارت مطالبه امریکا و انگلیس دولتهای از و نفتی شرکتهای

 و ردبگی خسارت متجاوزین هایغارتگری از دالر میلیارد هزاران که است ایران

 .گرفت خواهد انشاءاهلل

 مدنی الدینجاللسید دکتر

 ایران معاصر تاریخ حوزه پژوهشگر و استاد

 

 :هانوشتپی

 91 در شد متولد تهران در قمری هجری 9249 در کاشانی ابوالقاسمسید اهللآیت. 9

 و نمود یمتعز عراق به کاشانی مصطفیسید حاج اهللآیت پدرش معیت در الگیس

 حاج ینحس میرزا حاج اهللآیت درس در. پرداخت تحصیل به نجف علمی مراکز در

 سالگی 91 در و شد حاضر خراسانی کاظم مالمحمد آخوند اهللآیت و خلیل میرزا

 اهللآیت و دید را خراسانی اهللآیت درس دوره سه وی. شد نایل اجتهاد درجه به

 داشت احتیاط که را خود استفتائات موارد تشیع مرجع شیرازی تقیمحمد میرزا

 به علم ظلحا از اینکه با کاشانی اهللآیت. دادمی ارجاع ایشان به نظر اظهار برای

 استعماری ضد مبارزات به ورود را آن دلیل و ندارد رساله رسید مرجعیت مقام

 کاشانی اهللآیت. بود افکنده پنجه شرق ممالك غالب به تاریخ آن در هک دانستمی

 مبارزه در و شد وارد استعمار و استبداد با مبارزه صحنه به کامل آزادی و باز دست با

 علیه جنگ و سیاست میدان کارگردانان بزرگترین از یکی عراق در 9294 وجنگ

 کاظممحمدسید حاج اهللآیت ثلم زمان تقلید مراجع از هم که بطوری شد انگلیس
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 گرفت، تواف انگلیس متجاوزین علیه جهاد برای شیرازی تقیمحمد اهللآیت و یزدی

 صحنه هب ورود برای را عشایر هم پرداخت، عمومی افکار جلب و اعالمیه انتشار به هم

 .جنگید دیگران دوشادوش و گرفت بدوش اسلحه خود هم و کرد مهیا نبرد

 همه هک مطلبی یك: »دارند بحثی موضوع این در اسالمی جمهوری ربنیانگذا. 9

 که آنهایی و کوچك و بزرگ شیاطین که است این دانیممی و دانیدمی

 هالتم منافع تمام و کنند قبضه جا هر در را قدرتها تمام خواهندمی و خواستندمی

 االسفمع و اندداشته غریبی و عجیب هاینقشه طوالنی سالهای از کنند، چپاول را

 نباید یسیاس امور در روحانیون که مطلب این جمله از. بودند غافل زیادی قشرهای

 ایج و کنند هدایت اینها امثال و روزه و نماز در را مردم باید آنها کنند دخالت

 استراحت ندبرو منزل بخوانند نماز بیایند مسجد منزل، و است مسجد آنها شغل و آنها

 در دخالت اًتقریب و بود آمده باورشان همه که بود شده تبلیغ این طوری به. بکنند

 این است اسیسی آخوند فالن گفتندمی اگر. علم اهل برای بود فحشی یك سیاست

 شانیاریبس هم روحانیون خود بلکه و مردم خود و شدمی تلقی فحش یك منزله به

 که یامر یك اجتماعی امر یك به راجع اگر که بود آمده باورشان را مسئله این

 دخالت یسیاس امور در ما که گفتندمی بعضیها شد،می گفته است ملت به راجع

 کردیم صحبت کشور مصالح و ملت سیاست امر در مالیی یك اگر و کنیمنمی

 اینقدر ودکهب ایمسئله این. است موازین خالف بر و است سیاسی این که گفتندمی

 مردم هنذ از نمیشد زودی این به که خارج، و داخل در بودند کرده تبلیغات رویش

 نهاست،آ تابع که را جامعه از بزرگی قشر یك که خواستندمی آنها. کرد بیرون

 شکیخ جماعت نماز ما مال حکومت. بنشینند آنها جای به خودشان و کنند منزوی

 از ایهقص یك من. شما مال نباشد سیاسی و اجتماعی صحبت اصالً آن در که هم

 یآقا مرحوم دارم خودم هم قصه یك و شنیدم آبادی خرم اهللروح آقاحاج مرحوم

 بودند کرده محبوس و آبادخرم به بودند کرده تبعید که را علیه اهلل رحمت کاشانی

 کسی آن زا من که فرمودندمی اهللروح آقا حاج آقای کجا، یا االفالكفلك قلعه در

 حاال من) بود محبوس و او نظر تحت هم کاشانی یآقا و بوده آنجا ارتش رئیس که
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 عادی هایحبس مثل کنیدمی خیال شما رضاخان زمان در محبوس گویممی وقتی

 اگر شدمی فتارگر که کسی آن لکن بود پدر مثل هم پسرش البته بود دیگر زمانهای

 ایمهکل یك حبس در نداشت امکان که شدمی مرعوب همچو بود عادی اشخاص از

 در اهللروح آقاحاج مرحوم. بزند هست آنجا در که کس آن یا دولت مثالً خالف بر

 و ردک قبول کاشانی، آقای مرحوم خدمت ببرد را من که کردم خواهش. بود آنجا

 شخص نآ. کاشانی آقای و بودم هم من و بود آنجا رئیس آن ایشان پیش بردند را ما

 را خودتان چرا شما آقا که انیکاش آقای به کرد رو و کردن صحبت کرد شروع

 کنید؟یم دخالت سیاست در شما چرا آخر انداختید زحمت به( معنی این به قریب)

 به ردک شروع حرفها این از و کنید؟می دخالت شما چرا نیست شما شأن سیاست

 آن در مهکل این که دانیدنمی شما!« خری خیلی» فرمودند کاشانی آقای. گفتن

 نکنم خالتد سیاست در من اگر خری خیلی: گفتند ایشان بود قتل با مساوی وقت

 بکند؟ دخالت کی

 افسران ن،وط سربازان: انتظامی نیروی به خطاب کاشانی اهلل آیت اعالمیه متن. 2

 شما و ایران عزت و سعادت جز که گیرممی گواه را خدا سالم عرض از پس عزیزم

 و سلمانم ملت استقالل که سوگند رپروردگا به و ندارم و نداشته نظری برادرانم

 خوبی به باشد داشته تفکری و تأمل مختصر کس هر است من نهایی هدف آنها عزت

 نظر در قامیم هیچ و نیست زیبنده ارشاد لباس جز لباسی هیچ من برای که فهمدمی

 اتمام ماش همه با اینك و باشدنمی احدیت حضرت از اطاعت و رضا مقام از باالتر من

 ضرتح پیشگاه محشرو عرصه در قیامت فردای الیزال خدای به نمایممی حجت

 و خواهیوطن و وجدان ندای با کس هر ربوبیت و عدل درگاه و مرتب ختمی

 از قبل و دنیا در است مؤاخذه مورد و مسئول باشد کرده مخالفت دوستی ملت

 شما عزیز نازاسرب. بود خواهد آبروبی و سرشکسته ملت پیشگاه در و مجازات آخرت

 روگ در شما عزت این. کشورید افراد عزیزترین و وطن فرزندان ترینگرامی

 و تربیش استقالل قدر هر و است دین و وملت و مملکت به شما صادقانه خدمات

 خشنود ماش از ملت و خدا بگذارید. بود خواهد بیشتر شما ارزش و قدر باشد محکمتر
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 قوام احمد الحال. است باطل و حق صف دو بین جدال و جنگ امروز زیرا باشد

 انجام شما دست هب نباید است استعمار و انگلیسیها برگشت و طلبیجاه برای تنها که

 یکاشان ابوالقاسمسید.  کند مسئول هاکشیحق و خونها مقابل در را شما و

 ملت اقشار متما بین در کاشانی اهللآیت زمان آن در که کالمی نفوذ با است معلوم

 .باشد مؤثر اعالمیه این توانستمی حد چه تا داشت ارتش در جمله از و

 رسنجانیا شما رفتن از پس دیروز شودمی عرض: نوشت عالء به کاشانی اهللآیت. 0

 در را وزیرش شش انتخاب قوام سکوت، شرط به گفت و آمد السلطنهمقوا ازجانب

 رتاعلیحض عرض به کردم عرض حضوری که طوریهمان به گذاردمی من اختیار

 را انقالب یزت دهانه نفرمائید اقدام فردا تا مصدق دولت بازگشت در اگر که برسانید

. مجدانه اقدامات انتظار در کرد خواهم دربار متوجه خودم شخص داریجلو با

 کاشانی ابوالقاسمسید ـوالسالم

 و نفت هب راجع تاکنون که اطالعاتی و اخبار مجموع الرحیم الرحمن اهللبسم. 1

 است گردیده تعجب و تأسف نهایت موجب شده منتشر کنسرسیوم با معامله کیفیت

 استعماری ستسیا قرن یك محصول مظالم و فجایع و وقایع از انگلیسیها چگونه که

 و آزادی وسلب تضییق و فشار با کنندمی تصور هم هنوز نگرفته عبرت خویش

 به و دانندبازگر جوی به را رفته آبهای توانندمی یتحمیل حاکمه هیأت از استفاده

 قرن یك دهند ادامه االبد الی مملکت این رنجدیده مردم و ضعیف ملل استعمار

 دولت آن یبانیپشت به نفت سابق شرکت استعماری سلطه قرن نیم و انگلیس دولت

 در نلیومی صد از بیش جمعیتش باید ملت این امروز که رساند جایی به را مظالم

 ولی باشد جهان گلستان ایران و برند بسر خوشبختی و سعادت و رفاهیت و آسایش

 از مصائب و اگونگون امراض به مبتال بیچاره فقیر آن نفوس میلیون بیست اکثریت

 تانیباس ملت یك انحطاط و ندارند فرهنگ و بهداشت جهت ایوسیله و فزون حد

 ما هک رساندند جایی به را مگریست و انصافیبی. است تصور فوق جهت هر از

 آنها به ستهواب داخلی عمال و انگلستان مبغوضیت و منفوریت شدت از توانستیم
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 برای دش موفق ایران ملت و نماییم آغاز را ایسابقهبی نهضت یك نموده استفاده

 در جهانی حصل حفظ به کمك و خود عزیز وطن اقتصادی و سیاسی استقالل تأمین

 کند ملی شورک سراسر در را نفت صنعت بیگانه عمال شکنیهایکار رغمعلی اول قدم

 تقامتاس و پایداری خویش مسلم حق احقاق برای محرومیتها و سختیها برابر در و

 که موقع این رد و بگیرد عبرت هاگذشته از انگلیس دولت که رفتمی انتظار. نماید

 طمع و گذشته سیاست ادامه از دارد آرامش و صلح به احتیاج وقت هر از بیش دنیا

 کینه و نگج آتش ساختن ورشعله موجب که ضعیف ملل کشیدن زنجیر به و کارانه

 اصول گآهنپیش را خود که آمریکا دولت که هنگامی و ورزد اجتناب است نفرت و

 معامله این در داندمی ملل سازمان پشتیبان و آتالنتیك منشور مبتکر و دمکراسی

 ساعی و نمایدمی یهمکار گرحیله و مکار انگلستان با وقیحانه جوییتقامان و بیشرمانه

 اندارسرمایه نصیب ایران نفت از که دالری میلیون صد چند خاطر به است

 نسبت و امید نا آزادیخواهی و آزادی از مظلومی ملت گردد،می آمریکا استعمارچی

 ندک تصور دارد حق هم انایر ملت و گردد بدگمان غرب دنیای ادعاهای تمام به

 قسمت و رسدمی ایران به امریکا طرف از کمك عنوان به که دالری میلیون چند

 بعداً بودکه این برای فقط شودمی خرج معدودی عده مطامع تأمین برای آن عمده

 غربی دول. آورند بیرون سرزمین این رنجدیده ملت حلقوم از را آن برابر صد چند

 بکار دنیا زا کمونیسم نفوذ طرد خاطر به را خویش مساعی تمام که امریکا مخصوصاً

 و مصر و ایران در استعمارگران ظالمانه رفتار که کنندنمی احساس آیا برندمی

 کمونیسم غلبه و تسلط موجب ستمدیده و ضعیف کشورهای سایر و فلسطین و مراکش

 نابود را یادن نفوس ثلث دو و فعلی تمدن که آینده جهانی خانمانسوز جنگ موجد و

 استعمار شکن کمر فشار از دائماً که ممالکی سرنوشت از آیا گرددمی ساخت خواهد

 آیا یرندگنمی عبرت درس شودمی خارج آنها نفوذ جرگه از و ملحق شرق بلوك به

 کارانهمعط و انسانیضد اعمال ارتکاب از انگلیس دولت که بود نرسیده نآ وقت

 ظحف و خود منفوریت و انزجار شدت رفع خاطر به و شتدامی بر دست گذشته

 تأثر دیگر اریکب ناچار. کردمی صرفنظر دیگر سودهای و غرامت از المللیبین صلح
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 و قاللاست و تمدن پیشرو را خود که دولتهایی قضاوت سوء این از را خود تأسف و

 هک لخیت تجربیات همه این با است عجیب و دارم می ابراز دانندمی حریت

 جان از ملت توانندمی ساله یك رسوای سازیهایصحنه با کنندمی تصور انداندوخته

 زیر یگرد طوالنی دوره یك برای رسیده استخوانش به کارد که را ایران گذشته

 تهاییموافق اصول در بحث مجال مختصر این در. نگهدارند خویش استعماری یوغ

 ایذکرپاره زا ناگزیر ولی نیست است ایران ضرر به قطعاً و شده کنسرسیوم با که

 خصوص در را جانب این مفصل اعالمیه کنسرسیوم نمایندگان مگر هستم مطالب

 دولت باز مبدهی غرامت نه بگیریم غرامت باید ما منطقی دالیل به اندندیده غرامت

 ایران ركمشت سود از هم میلیون دویست و نموده غرامت تعهد لیره میلیون چندین

 معلوم افعمن از ایران حقیقی سهم بعالوه. بگیرند غرامت خواهندمی کنسرسیوم و

 مبارزات و تمجاهدا همه از پس باشد کنسرسیوم با بالمناصفه تقسیم اگر و نیست

 این هب ایران ملت قیام از آنها که آوردن در خیزنفت مناطق سایر عداد در را ایران

 و است خشودنیناب خیانتی بلکه نیست انصاف و عدل افق به تنها نه اندرسیده بهره

 ناهپبی ملت گردن به را بندگی و رقیت طوق خواهندمی سال چهل مدت نیز

 حیات اینکه زج استرلینگ لیره به ایران سهمیه عوض یعنی بیندازند ما ستمکشیده

 اثر و عنیم بنماید لندن طماع دارانسرمایه تمایالت الشعاعتحت را ایران اقتصادی

 وءاینس عواقب و شوم نتایج کنونی دنیای معضالت و شرایط بر ندارد دیگری

 نعاقدی متأسفانه. باشدمی ناگوارتر و بدتر مراتب به 9222 قرارداد از قرارداد

 خطیت نفت شدن ملی قانون در گویندمی اساسبی و پوچ تبلیغات با قرارداد

 کنندمی رتصو را ایران ملت شبخحیات و افتخار سند این که صورتی در ایمنکرده

 و سارتا زنجیر در را ملت و پایمال توانندمی طرفی یك تحمیالت گونه این با

 وی یاقتصاد حیات سرنوشت دهدنمی اجازه ایران ملت نگهدارند خود طلبینفع

 ایبر کرد نخواهد قبول هرگز و شود معین لندن هم آن مملکت این از خارج در

 مفرط عالقه و عشق ایران ملت. باشد باقی اجنبی اقتصادی وذنف زیر دیگر سال چهل

 و گذاردب خود گردن به بندگی و استعمار طوق آنکه نه دارد نفت مشکل حل به
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 طریق هیگان ایران ملت نظر از. بدهد دست از را خود اقتصادی و سیاسی استقالل

 و نفت رامو در کنسرسیوم مداخله هیچگونه بدون که است این نفت مسئله حل

 عادله متقی به را ایران نفت برداری،بهره و اکتشاف و استخراج و خیزنفت مناطق

 غیر تصادیاق و سیاسی ضرر ایران ملت برای ترتیب این از غیر به و نماید خریداری

 .دارد تحمل قابل

 :نمایم گوشزد را حقایقی ساخته مخاطب را زاهدی آقای است الزم اینجا در

 همیشه یرانا ملت ولی نیست مدت ابد شما دولت عمر نماییدمی تصور آنچه برخالف

 صالح هب آنچه از غیر اگر شما بحال وای. است شما اعمال دهنده نشان تاریخ و زنده

 شرافت به هک سوگندی با نفت مسئله حل طریق این نمایید عمل است ملت و ملك

 ردیف در شما امن خواهیدنمی اگر. دارد مغایرت ایدکرده یاد خویش سربازی

 ترینشرمانهبی و ترینننگین عاقد نیستید مایل اگر شود ثبت افراد ترینخائن

 ناصواب قطری این از باشد سرتان پشت ملت ابدی نفرین و لعن و باشید قراردادها

 داریدن حق شما. بردارید ملت سر از را خفقان سرنیزه برق و بازگردید خصمانه

 تیجهن آستانه در که را ملتی حیثیت و بردارید دمیق ملت خواست و اجازه بدون

 فردا وگرنه بفروشید حکومت ادامه روز چند به است خویش بخش عظمت نهضت

 ندارید لتم انتقام و الهی غضب از گریزی راه و نبوده سودی را پشتیبانی که است

 فورمن وزامر است خطرناك پیمائیدمی که را راهی بدانید باید امینی آقای نیر و

. ذیرفتپ نخواهد کسی و هستید بدان فعل آلت اعتذار به مجبور فردا و ملت و خدا

 اردادقر این اجرای به تواننمی مذبوحانه حرکات و فشار و زور اعمال با حال بهره

 در نانکهچ برسد تصویب به هم شوم قرارداد این اینکه فرض به زیرا یافت توفیق

 ملت دنپای زمانی دیر و ندارد رسمیت امادهد تذکر متحد ملل سازمان به شکایت

 خلع مدستانشه و انگلیس از دیگر بار یك باشد قیمتی هر به فرصت اولین در ایران

 بارزین،م صف در که نفاق تخم با کندمی تصور اگر انگلستان و نمود خواهد ید

 نموده داایج ما استعماریضد و طلبانهحق مبارزه راه ادامه در که فترتی و افشانده

 رائینش در خون تا است اشتباه در سخت ساخته آماده خود ترکتازی جهت را عرصه
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 رزمینس در را چپاول و یغماگری بساط تواندنمی اجنبی دیگر است جاری ما ملت

 و هدفها به نیل برای من علیه که شومی تبلیغات با استعمار عوامل و بگستراند ایران

 مبارزه ادامه از مرا توانست نخواهند نمایندمی نیاد و ایران در خویش پلید مقاصد

 برای همیشه من ناقابل جان زیرا سازند منصرف بیدادگریها علیه خویش سرسختانه

 بود خواهد زنی زندگی لحظات واپسین تا و بوده دست کف ملتم استقالل و عظمت

 در( سالمالهعلی) علی بنحسین حضرت فداکارم جد جانبازی پرتو از که آتشی با و

 ترجیح باربتنک و ننگین حیات به را شرافتمندانه مرگ است مشتعل قلبم کانون

 بالاستق برای را خود پرافتخار، نهضت حراست و حیات خاطر به هم امروز. دهممی

 دست به دست داخلی حاکمه قدرتهای که هنگام این در. امکرده آماده مرگ

 اظهار امکان هک ناهنجاری شرایط تحت و داده بیگانه استعماری سیاست کارگردانان

 و طلقهم نظامی حکومت بودن با و نیست موجود خواهوطن مردم برای عقیده بیان

 به مختلفه اوینعن به که تطبیقاتی و دولت نفتی سیاست مخالف جراید انتشار عدم

 تنهض راه در که کسانی از خاصه عزیز هموطنان تمام از آیدمی وارد ایران ملت

 در که مردانی آزاد همه از و اندنکرده خودداری کوشش و مجاهدت بذل از ملی

 تالفاتاخ سرگرم بحرانی لحظات این در نمایممی تقاضا اندداده قربانی راه این

 در هک اتفاقی و اتحاد همان با و نشوند است اجانب دفع و تحریك به که داخلی

 کنار را دبینیب و یأس. باشند اوضاع مراقب کامالً رسانیدند ظهور منصه به نهضت بدو

 اکمیتح و شرافت از بینحق و آزاده مردان همت با و تعالی اهللبعون تا بگذارند

 سازیم فدا را خود جان راه این در گرچه که کنیم دفاع ملی

 کاشانی ابوالقاسمسید ـ الهدی اتبع من علی والسالم

 

 

 منبع :

 سیاسی پژوهشهای و مطالعات موسسه
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 جنوب نفت شرکت از ید خلع عملیات حقوقی دابعا

 

 مهر معتمدی مهدی

  نفت صنعت شدن ملی( 9

 دولت بترتی این به تا بود سیدضیاء وزیری نخست فکر به شاه ، آرا رزم اززمان»

 این بود ارک سر بر آرا رزم وقتی تا اما. دارد نگه راضی و خشنود خود از را انگلستان

 طرف راآ رزم مانند نیرومندی رقیب با را خود باید او طرفی از چون نبود ممکن امر

 بار زیر قیمتی هیچ به که بدهد را ملی نهضت و مصدق جواب دیگر، طرف از و کند

 بار سه اهش آرا، رزم وزیری نخست زمان در نتیجه در. رفتند نمی سیدضیاء حکومت

 مصدق، یتمحبوب از استفاده با اول وهله در تا کرد وزیری نخست پیشنهاد مصدق به

 محافظه اکثریت کمك با مناسب موقعیت در سپس. کند بیرون صحنه از را آرا رزم

 نای از یك هیچ مصدق اما  آورد، کار سر بر را سیدضیاء شانزدهم، مجلس کار

 مدت در ماا. شد وزیر نخست عال حسین آرا، رزم ترور از پس. نپذیرفت را پیشنهادها

 جلس،م العاده فوق جلسه یك در شد قرار و دهد تعفااس خواست او از شاه کوتاهی،
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 نکهآ خیال به و کند وزیری نخست پیشنهاد مصدق به اول وهله در امامی جمال

 یوزیر نخست موضوع سپس کرد، خواهد رد را پیشنهاد این دیگر بار مصدق

 نخست زا جلوگیری برای و شد باخبر نقشه این از مصدق اما. شود مطرح سیدضیاء

 حوادث و اقدامات اهم. شد وزیر نخست و پذیرفت را پیشنهاد این سیدضیاء وزیری

  از؛ عبارتند دولت این

  ایران نفت صنایع شدن ملی ـ

 برابر در ایران ملت حقوق از دفاع برای الهه دادگاه در مصدق شرکت ـ

  9.«زورگویی

 این جامان برای. بود نفت صنعت کردن ملی شانزدهم، مجلس خدمت ترین بزرگ»

. داد مانجا بسیاری های تالش مصدق دکتر ریاست به نفت کمیسیون مهم امر

 الیحه رد بر مبنی را خود گزارش 9292 آذر 92 روز نفت مخصوص کمیسیون

 عموم العاط به کمیسیون نظر اینکه محض به. کرد مجلس تقدیم دولت الحاقی

 جبهه و مجلس یتاقل از دفاع در و جنوب نفت شرکت علیه عمومی تظاهرات رسید،

 از دفاع منض یی بیانیه در کاشانی اهلل آیت. یافت گسترش ایران سراسر در ملی

 ردنک ملی درباره آنقدر خواست مردم از کشور سراسر در نفت صنعت شدن ملی

 از اطاعت هب ناچار مجلس در نفت شرکت طرفداران که کنند پافشاری نفت صنعت

 گزارش 9292 آذر 91 روز ملی ورایش مجلس بنابراین. شوند عمومی افکار

 آرا زمر ترور از پس. کرد تصویب الحاقی قرارداد رد بر مبنی را نفت کمیسیون

 و داد ئهارا مجلس به را نفت صنعت شدن ملی گزارش نفت، مخصوص کمیسیون

 اسفند 92 در و کرد تصویب آرا اتفاق به را طرح این 9292 اسفند 90 در مجلس

 . رسید سنا مجلس تایید به وبهمص این نیز سال همان

 شنبه سه لسهج در انگلیسی کمپانی از ید خلع و نفت صنعت شدن ملی اجرای قانون

 سمجل آن دنبال به و رسید مجلس تصویب به آرا اتفاق به 9224 اردیبهشت 94

. ردک انتخاب اردیبهشت اواخر در را نظارت هیات و موقت عامل هیات ملی، شورای
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 ازمع قانون، اجرای برای خرداد نیمه در بازرگان مهندس یاستر به مذکور هیات

 خرمشهر مردم تظاهرات با همزمان باشکوهی، مراسم طی خرداد 24 در و شد آبادان

 رکتش مدیره هیات مرکزی عمارت سردر بر را کشور ملی پرچم ایران، ملت نام به

 ایران دولت ان،انگلست دولت و انگلیس و ایران نفت شرکت. کردند نصب نفت سابق

 بهیکجان نقض را نفت شدن ملی قانون و دادند قرار شدیدی اعتراضات مورد را

 ازمانس امنیت شورای تقدیم الیحه طی نخست را اختالفات و قلمداد 9222 قرارداد

 رسیدگی در امنیت شورای صالحیت عدم به ایران اعتراض با که کردند متحد ملل

 دکتر تاریخی نطق که 9.«شد ارجاع الهه داوری ندیوا به موضوع مسائلی، چنین به

 هب المللی بین مجامع در ایران حقانیت تایید و 9229 خرداد نوزدهم در مصدق

 . داد پایان ما نفت منابع استثمار

 ردعملک نحوه دارد، قرار اهمیت مورد نوشتار این در آنچه حوادث، این از فارغ اما

 یرانا حقوقی نظام چارچوب در رویداد این یبررس و ید خلع واقعه در ایران دولت

 واقع در وب،جن نفت شرکت ید خلع به موسوم قانون آنکه ذکر به الزم نکته. است

 دالالتاست طرح رو این از و است نفت صنایع شدن ملی قانون اجرایی نامه آیین

 . نماید می الزامی الذکر، سابق قانون حقوقی

  المللی بین داوری دیوان در مصدق دکتر تاریخی سخنرانی( 9 

 ،9229 خرداد 92 با مقارن 9219 ژوئن نهم در خود تاریخی نطق در مصدق دکتر

 اتیذ صالحیت بحث در دفاعیات ارائه در محدود اینکه اعالم با و الهه دادگاه در

 خواهد کتفاا شکلی دفاع به تنها کند می اعالم ظاهر در است کننده رسیدگی مقام

 یدوارام کردم حرکت تهران از که موقعی رئیس آقای» گوید؛ می رو این از و کرد

 می و برسانم آقایان عرض به کامل طور به را شده وارد ایران به که مظالمی بودم

 به ابقاًس را آنها از بعضی فقط و دارم زمینه این در که بیشماری مدارك خواستم

 شرکت دشدی مداخالت به ات دهم ارائه شما به بودم، رسانده امنیت شورای استحضار

 ساختید ودمحد مرا چون ولی ببرید، پی بهتر ما داخلی امور در انگلیس و ایران نفت
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 ماش های خواسته از ناچارم نشوم خارج صالحیت عدم به مربوط مطالب حدود از

  2.«کنم خودداری دارم دست در که اسنادی ارائه از و کنم تبعیت

 وارد و پرداخته ماهوی دفاع ارائه به زیرکانه نحوی به و ادعا این رغم به مصدق اما

 ارآزمودهک قضات برابر در مصدق دیگر عبارت به. شود می ایران ملت حقوق بحث

 دانش و ربهتج تمامی با ایشان آنکه بدون و فراوان کفایت و هنرمندی با الهه دیوان

 دیوان ایآ آنکه یعنی دیوان ذاتی صالحیت بحث حیطه از باشند متوجه حقوقی

 ضمن و هکرد عدول نه، یا دارد را دعاوی قسم این به رسیدگی قانونی شایستگی

 فتن ثروت از برخورداری در ایران ملت حق به متحد ملل منشور مقررات به اشاره

 کشور استقالل راستای در را حق این و پرداخته ملی حاکمیت حق اعمال عنوان به

 پلی ادرسید آیین مسائل از بتواند که آید یم بر فردی از این و کنند می ارزیابی

 تیح که دهد انجام مهارتی چنان با را کار این و کند وصل عمومی حقوق حوزه به

 این در. ندانند خارج را موضوع الهه دیوان همچون نهادی کارآزموده قضات

 حقیقت ینا آقایان از نباید» کند؛ می اعالم تاریخی سخنرانی همان در مصدق زمینه

 حکم در هک عملی گونه هر از جلوگیری تشویش ایرانیان ما نزد که کنم پنهان ار

 است این هم علت و است ملل سازمان از شدیدتر باشد، ملی صالحیت در مداخله

 به صرفاً که ار استثنایی و اختصاصی موسسات تلخ مزه دراز سالیان شرق ملل ما که

 ایم دیده خود چشم به و چشیده ود،ب آمده وجود به بیگانگان منافع تامین منظور

 که یما برده پی ضمناً و بوده استعماری های سیاست رقابت میدان ما کشور که

 به اند تهنتوانس متحد ملل سازمان و ملل جامعه آرزو و امید آن همه رغم به متاسفانه

 مظهر اخیر سال 14 در انگلیس و ایران نفت سابق شرکت که اسفناك وضع این

  0.«دهند خاتمه بود، نآ برجسته

 کتشر یك با ایران دولت قرارداد حیطه از را موضوع مصدق دیگر بیانی به و

. کشاند می لاستقال به خدشه و استعمارگری بحث حیطه به و ساخته خارج انگلیسی

 برداشته ردهپ ایران در انگلستان دولت سیاسی مداخالت از صراحت به مصدق دکتر

 ادامب آنکه ترس از همواره را ایرانیان» گوید؛ می ینچن موضوع این بیان در و
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. داشتند می برکنار فنی کارهای کلیه از شوند، آماده دستگاه آن اداره برای روزی

 بود آورده وجود به واقعی مخفی پلیس امنیت، حفظ بهانه به شرکت دیگر طرف از

 نفت اجراستخ حوزه که خوزستان در تنها نه «سرویس اینتلیجنس» کمك با که

 خود عملیات ناًضم. کند رسوخ طبقات تمام بین در و کشور نقاط کلیه در بلکه است،

 اثیرت تحت را عمومی افکار و مطبوعات. داد می توسعه اجتماعی شئون تمام در را

 در خالتد به سیاسی نمایندگان و بازرگانان از اعم را انگلیسی عمال و داده قرار

 که جلسیم جانب از اینکه بدون ترتیب، این به. کرد می تشویق ایران داخلی امور

 شده انتخاب شرکت خود دسایس و بریتانیا سیاسی نفوذ اعمال اثر بر آن نمایندگان

 نفت شرکت د،ببین مقاومتی بودند، کرده تعیین خودشان نیز را آن افراد که دولتی و

 مقدورات ،دبو داده تشکیل دولت داخل در دولتی حقیقت در که انگلیس و ایران

 که پرستان وطن مقابل در را ما کشور سال، سی مدت و داشت دست در را مملکت

 ملت آمال هب اعتنایی هیچ و کرده فساد و رقیت گرفتار بودند، سکوت به محکوم

 با مصدق، دکتر آنکه جالب نهایت در و 1.«نداشت است، آزادی شیفته که ایران

 وانستت نمی آنها صحت در تردیدی یچه انگلیس، دولت که اسنادی از استفاده

 مراجع صالحیت رو این از و پرداخته کردن ملی حق بودن بدیهی به باشد، داشته

 ساختن ملی با ،9219 در» گویند؛ می ادامه در ایشان. کند می رد را المللی بین

 قبل سال چند هآنک توضیح. شد داده خاتمه اسفبار وضع این به یکباره نفت، صنایع

 که ودب ساخته مکلف را دولت خاصی قانون تصویب با ملی شورای مجلس ،آن از

 جلوگیری برای ،9202 در. بکند شرکت از را ملت حقوق استیفای مذاکره، طریق از

 تیازام حق بابت از را ایران دولت سهم شد حاضر کمپانی الوقوع، قریب خطر از

 زا مجلس ولی شد، داده مجلس به پیشنهادی زمینه همین روی و دهد افزایش

 و بودن کافی هم و بود شده داده دیر هم پیشنهاد این. کرد خودداری آن تصویب

 ذال و کند فراهم را ایران ملت رضایت که نداشت مهمی اثر هم آن مالی موضوع

 عمل نآ خواهند می امروز. بود نمانده دیگر یی چاره نفت، صنعت ساختن ملی جز

  حق؟ چه به. کنند ارواگذ شما بررسی و قضاوت به را
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 و شرق ولد از بسیاری تاکنون که است ملتی هر مسلمه حقوق از کردن، ملی اصل

 قرارداد راسی را ما اینکه به انگلستان ادعای و اصرار. اند کرده استفاده آن از غرب

 جای نیست، تردید و شك آن اعتباری بی در که قراردادی هم آن کند، خصوصی

 دولت ،شده غرامات پرداخت به حاضر ایران اینکه بر وهعال چه. است تعجب بسی

 «ریمنه فرمول» به که رسمی سند یك در را نفت صنایع شدن ملی هم انگلیس

 سند نای مطابق و شناخته است، رسیده دیوان استحضار به آن متن و شده معروف

 که را شدن ملی اصل شرکت، طرف از وکالت به و خود نام به را انگلستان دولت

 دولت تدس در باید برداری بهره و استخراج اکتشاف، عملیات تمام قانون مطابق

 در هم لیسانگ نماینده جب، سرگالدوین را شناسایی این. شد شناخته باشد، ایران

 که جاآن تا» کرد؛ تایید صریحاً ذیل مضمون به امنیت شورای 9219 اکتبر 91 جلسه

 ندبگوی خواهند می که بود این ثلم فهمیدم، مصدق دکتر آقای اظهارات از من

 را آن ما ددانن می همه آنکه حال و نکرده قبول را شدن ملی اصل انگلستان، دولت

 نگلستانا دولت و سابق شرکت برای دیگر حاضر حال در بنابراین کردیم، قبول

 فرمول در هک طریقی به نفت صنایع شدن ملی اصل شناسایی از که نیست ممکن

 وعموض فقط موردی، چنین در. کند عدول و زند طفره شده، بینی پیش هریمن

 خواهیم که چنان و شود واقع اختالف محل تواند می که است غرامت پرداخت

 در و 1«است نمانده باقی ابهامی و اشکال هیچ ما طرف از هم باب این در دید،

 و داریم خود حقانیت به که اعتمادی کمال با» که دارد می اعالم نیز خاتمه

 ما برای که را یی قضیه توانیم نمی است، ناپذیر خلل ما اعتماد اینکه برای مخصوصاً

 مه غیرمحتمل خطر آن اینکه ولو نامساعدی، رای خطر معرض در است، حیاتی

 شما به وعموض اصل به رسیدگی اگر دارم یقین من قضات، آقایان. دهیم قرار باشد،

 شرکت هب که پیشنهادهایی و رمودیدف می تصدیق را ما حقانیت بود، شده محول

 ابتدای در که طوری به ولی کردید، می تلقی عادالنه ایم، داده انگلیس و ایران

 به هک است مقدس و حیاتی ما نظر در قدری به امر این دادم، توضیح خود بیانات

 آنکه لوو دهیم، قرار بیگانه رسیدگی خطر معرض در را آن توانیم نمی صورت هیچ
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 سیاسی هاراد نتیجه نفت، صنعت شدن ملی تصمیم. باشد تصور صرف هم خطر آن

 درخواست هک بفرمایید توجه نکته این به دارم تمنا. است آزاد و مستقل ملت یك

 وعموض در دخالت از متحد، ملل منشور مقررات اتکای به که است این شما از ما

  2.«فرمایید خودداری

 به که هبود استوار چندی حقوقی اصول به شد اشاره که گونه همان سخنرانی این

 . است قرار بدین اجمال

  حقوقی مبانی ●

  ملی حاکمیت نظریه( 9

 بداعا فرانسه انقالبی موسسان مجلس توسط 9229 تا 9222 های سال بین نظریه این»

 شرح به 9222 سال شهروند و بشر حقوق اعالمیه 2 ماده در آن تجلی نخستین. شد

 یا یاته هیچ دارد، قرار ملت در اساساً حاکمیتی، هرگونه ریشه که شد اعالم زیر

 که اکمیتح لذا کند اعمال نباشد، ملت از ناشی که را حاکمیتی تواند نمی فردی

. ملت نام هب است کلیتی به متعلق است، کشور -دولت های قدرت مجموع از عبارت

. دهند می لتشکی را آن که است کسانی از متمایز و مستقل حقوقی شخصیت ملت،

 یتجمع از است انتزاعی. طبقات و ها گروه افراد، از متفاوت است واقعی موجودی

 دگاننماین توسط و اوست آن از حاکمیت که کشور -دولت یك قلمرو در ساکن

 الس اساسی قانون در شد موجب مردم برابر در ملت مفهوم خلق. شود می اداره او

 و اپذیرن بخش واحد حاکمیت شود؛ بیان یرز طریق به ملی حاکمیت ویژگی 9229

 افراد از امکد هیچ و مردم از بخشی هیچ. دارد تعلق ملت به و است انتقال غیرقابل

  2.«دهند اختصاص خود به را آن اعمال توانند نمی

 صلا پذیرش با جهانی جنگ دو فاصله در حقوقدانان از شماری» اگرچه رو این از

 پایه را دکترین این الملل، بین حقوقی نظم قالب در ها دولت حاکمیت محدودیت

 جامعه این رسازوکا و هستند الملل بین جامعه به متعلق کشورها که کردند گذاری

 تا دباش پذیرا را محدودیت نوعی آن، اعضای خودمختار اراده که کند می ایجاب
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 اگرچه گفت یدبا نیز گیری نتیجه مقام در اما یابند، نسق و نظم المللی بین روابط

 ماریش اما روند می کار به هم جای به خودمختاری و استقالل حاکمیت، مفهوم سه

. خارج به معطوف است حاکمیتی استقالل،. قائلند تفاوت آنها بین حقوقدانان از

 کشور -دولت اقتدار قلمرو در را خود رفتاری قواعد تواند نمی قدرتی هیچ یعنی

 بیینت و استقالل بحث طرح با مصدق دکتر گردی عبارت به 2.«کند تحمیل آن به

 این هب داوران ذهنی توجیه بر کشور، استقالل چارچوب در ایران ملی حاکمیت

 این لتم عنوان به ندارد حق کشوری هیچ در فردی یا مقام هیچ که آمد نائل شکل

 و بوده سرزمین هر داخلی حقوق جمله از موضوع، این و سازد مخدوش را حق

 مصدق هاگرچ که است راستا همین در و ندارد المللی بین نظم مفهوم اب ارتباطی

 خفس از ناشی غرامت پرداخت به حاضر ایران دولت کند می اعالم اول، گام در

 صورتی رد که دارد آن از حکایت شواهد برخی اما است، فیمابین قرارداد یکجانبه

 که دش نمی رداختپ غرامتی تنها نه یافت می دوام مصدق دکتر ملی دولت که

 . شد می مطالبه نیز خسارت احتماالً

 یسخنران از دیگر فرازی اول درجه در دارد خصوص این در نگارنده که دلیلی

 تفادهاس این میزان» دارد؛ می اعالم صراحت به مصدق دکتر آن در که است مذکور

 اقالمی هب نتوانست وقت هیچ ایران چه ساخت، معلوم تحقیق طور به توان نمی را ها

 که فتین قیمت و میزان از نه و یابد دست بود، شده منظور شرکت ترازنامه در که

 نماید حاصل طالعا شد، می فروخته انگلیس بحریه به رایگان به حتی یا بخس ثمن به

 االهایک ساختن معاف و دریایی نقل و حمل انحصار راه از که را منافعی همچنین و

 نمی بود، رسیده انگلیس اقتصاد به گمرکی حقوق پرداخت از ایران به وارده

 مالحظه باز بدانیم، حجت را شرکت ترازنامه ارقام چنانچه. دهد تشخیص توانست

 دولت شرکت، خالص عواید لیره میلیون 19 از ، 9202 سال طی مثالً که کنیم می

 بابت زا تنها که صورتی در کرده، دریافت لیره میلیون 2 فقط جهات، جمیع از ایران

 ساراتخ بر عالوه. است شده انگلیس خزانه عاید لیره میلیون 92 درآمد بر مالیات

 و فیفخ خارجی کارمندان مقابل در همیشه ایرانی مستخدمین و کارگران مزبور،
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 آغل به تربیش که مساکنی در را ایرانی کارگر هزار ها ده. بودند نامساعدی وضع در

 زمانی که است آن ادعا این بر دیگر گواه و 94.«دادند می جا بود، شبیه حیوانات

 در ملی حقی عنوان به را ایران نفت صنعت کردن ملی شد موفق مصدق دکتر که

 ها نگلیسیا دسترسی یعنی موجود وضعیت داخلی، بعد در کند، اثبات جهانی جامعه

 رو این از و دکن می تبیین و توجیه «غصب» نظریه براساس را ایران نفت منابع بر

 ملی ورایش مجلس به ید خلع الیحه ایران، نفت صنایع شدن ملی قانون متعاقب

 . رسد می تصویب به و شود می ارسال

  غصب نظریه( 9

 وقحق کلیت در و اساسی حقوق مباحث در که ملی حاکمیت نظریه برخالف

 از کیی و داشته قرار خصوصی حقوق در غصب نظریه جایگاه است، مطرح عمومی

 قررم غصب مفهوم تبیین در ایران مدنی قانون 242 ماده. است مدنی حقوق مباحث

 یربدونغ مال بر ید اثبات. عدوان نحو به است غیر حق بر استیال غصب،» دارد؛ می

 ولا است؛ ذکر قابل چند نکاتی خصوص این در.« است غصب حکم در هم مجوز

 تنیس رطش است، شده غصب او از مال که آن بودن حق صاحب غصب، در آنکه

 صبغ منزله به او عمل کند، غصب هم دیگر غاصب از را مالی غاصبی چنانچه و

 رایدا حق، صاحب برابر در غاصب آنکه دوم نکته و( مدنی قانون 291 ماده) است

 قانون 292 و 299 ، 299 ،291 مواد) است خسارت جبران ضامن و بوده مسوولیت

 عمل نتیجه در اگر ایران، مدنی قانون 290 ماده وفق آنکه دیگر نکته و( ایران مدنی

 واهدنخ را زیادی قیمت مطالبه حق غاصب شود، زیاد مغصوب مال قیمت غاصب،

 غاصب به متعلق زاید عین صورت، این در که باشد عین زیادتی، اینکه مگر داشت،

 صوبهمغ ملك در تجهیزات یا بنا احداث از ناشی زیادت، این که مواردی در و است

 قمع و قلع را آن تواند می فقط ندارد حقی بنا مطالبه جهت به غاصب زنی باشد

 ( قانون همان 292 ماده. )نماید
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 به ید لعخ اصطالح حقوقی، دعاوی در که نکته این ذکر و فوق مقدمات به توجه با

 هک گونه همان رود، می کار به مغصوب مال از غاصب دست کردن کوتاه معنای

 عدم یرادا از دفاع برای صرفاً که مجالی از و تمام یرکیز با مصدق دکتر شد، ذکر

 منابع از برخورداری در ایران حق توجیه به داشت، اختیار در الهه دیوان صالحیت

 قوقح جمله از که داشت آن به اشاره حق این ضمنی، طور به که پرداخت اش ملی

 گردی سوی از و نداشته را آن واگذاری حق مقامی یا فرد هیچ و بوده ایران ملت

 رداختپ غاصب ید خلع به حق این اعمال مقام در کرد، ثابت را حق این که وقتی

 طالبهم بحث یافت، می مجال که صورتی در کرد بینی پیش توان می رو این از و

 موافقت اخذ هک است بدیهی البته و کرد می مطرح نیز را انگلستان دولت از خسارت

 توانست می پیشین مرحله به نسبت بیشتری سهولت با مرحله این در جهانی جامعه

 ماند نمی باقی انیابریت دولت برای مستحدثات قلع امکان تنها نه طبیعتاً و پذیرد انجام

 .شد می تهاتر وارده، خسارت از بخشی عنوان به نیز تجهیزات این که
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 دوم جهانی جنگ در ایران نفت و انگلیس

 

 *سربیژن رئیسی مینا

 به نازی آلمان حملة با 9292 شهریور 2/ 9222 سپتامبر اول در دوم یجهان جنگ

 ماا کرد؛ اعالم جنگ در را خود طرفیبی ابتدا، همان از ایران. شد آغاز لهستان

 نگ،ج آغاز از پس سال دو و نشد؛ رعایت ایران طرفیبی اول، جهانی جنگ همانند

 و شوروی نظامی نیروهای شوروی، اتحاد به نازی آلمان حمله از پس ماه دو و

 حمله از پس ماه دو یعنی. م9209 اوت 91/ ش.ه9294 شهریور سوم در انگلیس

 حمله ایران خاك به غرب و جنوب و شمال سمت از شوروی خاك به نازی آلمان

 به تجاوزم نیروهای به آمریکائی نیروهای نیز بعد مرحله در. کردند اشغال را آن و

 .  پیوستند ایران خاك

 ایران اشغال انهبه

 روس رکشو دو بود؛ ایران در آلمان اتباع حضور ایران اشغال برای متجاوزان بهانه

 ه9294 مرداد 91 و. م9209 ژوئیه 92/ش ه9294 ماه تیر 92 روزهای در انگلیس و

 زارتو به مشترکی هاییادداشت تسلیم ایبر را خود سفرای. م9209 اوت 91/ ش

 وقت، اسرع در نمودند درخواست ایران دولت از و دندفرستا ایران خارجه امور

 تیجهن در. کردمی تعلل ایران دولت اما. نماید اخراج ایران از را آلمانی شهروندان

 و انگلستان سفیران. م9209 آگوست 91/  ش ه 9294 شهریور سوم روز سحرگاه در
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 انجام رد ایران دولت چون که رساندند ایران دولت اطالع به کتباً شوروی

 گرفته یشپ آنها مقابل در مبهمی سیاست و کرده انگاریسهل کشور دو هایخواست

 هتج این به ننموده، اقدامی گونههیچ آلمانی اتباع کردن بیرون در بویژه و

 ستورد خود مسلح نیروهای به دیدند ناگزیر را خود انگلیس و شوروی هایدولت

 وزیرنخست آقای به تأسف کمال با ینكا و نمایند عبور ایران مرزهای از دهند

 وارد همربوط هایستاد دستور طبق انگلیس و شوروی واحدهای که دهیممی اطالع

 . هستند پیشروی مشغول و شده ایران خاك

 ایران اشغال عوامل از یکی عنوان به نفت اهمیت

 اوزتج مهم عوامل از یکی آن، نفت ارزانی و فراوانی و ایران استراتژیك موقعیت

 هانیج جنگ در ایران خاك به شوروی جماهیر اتحاد و بریتانیا نظامی نیروهای

 هاینقشه و المللیبین هایمعادله در ایویژه جایگاه همواره ایران. بود دوم

 خود نفع به ژهوی جایگاه این از یافته فرصت کمتر البته و است؛ داشته استراتژیك

 . گیرد بهره

 وسیله هب بودند مهمی نفت معادن دارای دو هر که برمه، و اندونزی اشغال دنبال به

 متفقین اتاحتیاج تأمین تنهامنبع آبادان بزرگ پاالیشگاه و ایران نفت ها،ژاپنی

 .بود آفریقا وشمال آسیا شرقی جنوب درنبردهای

 شمال از شوروی مسلح هاینیرو. م9209 اوت 91/ ش ه9294 شهریور سوم روز در

 با نکهای بدون و کردند حمله ایران به غرب و جنوب از انگلیس ینظام واحدهای و

 كخا از وسیعی هایقسمت شوند، روبرو ایران ارتش سوی از پایداری و مقاومت

 یریگکناره سلطنت از شاه رضا بعد، روز چند. درآوردند خود اشغال به را کشور

 .نشست سلطنت تخت به پهلوی محمدرضا و کرد

 را ایران نفت و استراتژیك موقعیت اهمیت که بریتانیا وزیرتنخس چرچیل وینستون

 : نویسدمی خاطراتش در بود، کرده درك کامالً
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 رانیتیکش مشکالت و شوروی، دولت به افزارهاجنگ انواع تحویل و حمل به نیاز

 ایجاد زومل آینده، استراتژیکی هایطرح به توجه با شمالی، منجمد اقیانوس راه از

. نمودمی ایجاب ایران، طریق از شوروی با را مطمئن مواصالتی راه یك یبرقرار و

 حسوبم جنگ در اساسی و مهم عامل یك ایران نفت دیگر، سوی از دیگر، سوی از

 اب خاورمیانه در را هیتلر طرح سوریه، اشغال و عراق شورش فرونشاندن. شدمی

 با مشترك عملیات اجرای برای فرصت از استفاده با ما. ساخت روبرو شکست

 . شوند حقمل ما به ایران علیه نظامی عملیات در کردیم پیشنهاد آنها به هاشوروی

 برای کشور این سریع اشغال لزوم و ایران به حمله طرح درباره چرچیل همچنین

 :کندمی بیان ایران نفت معادن حفظ

 وضوعم هک بود ساخته روشن نظامی عملیات اجرای امکان درباره من هایبررسی

 آن زا تا است، عراق در کافی نظامی نیروی تمرکز در ما توانائی اساسی، و مهم

 شارف اعمال به اقدام. کنیم حراست و حفظ را ایران نفت معادن بتوانیم طریق

 خطرناکی سیارب کار کردیم،نمی تحصیل توانائی اینکه از پیش ایران به اقتصادی

 اگر و بود نظامی مقاصد برای نفت معادن یتاهم متوجه نیز ایران شاه زیرا بود،

. داشتبرمی او را اول قدم داریم، زور اعمال قصد ما که کردمی پیدا اطالع

 هایمرز رد ایران که کردمی حکایت بود، گرفته قرار تائید مورد که هائیگزارش

 حتی و...  است کرده متمرکز نظامی نیروی نفت معادن ناحیه در و روسیه و عراق

 رانای نفت معادن اشغال برای باید ما شوند، شکست دچار جنوب در هاروس اگر

 . داشتیم آمادگی

 هب هجوم در متفقین هدف ترینمهم مرحله آن در شاید و اهداف از یکی چه اگر

 هب جنگی مهمات رساندن برای ایران هایراه بر تسلط ش ه 9294 شهریور در ایران

 نیز لچرچی که چنان. کاهدنمی ایران نفت اهمیت زا موضوع این ولی بود، روسیه

 :گویدمی ایران اشغال دالیل برشمردن از پس
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 که مبود خوشوقت من...  شودمی محسوب جنگی مهم عامل یك ایران نفت معادن

 دایته و سرپرستی را نظامی عملیات تواندمی و است هندوستان در ویول ژنرال

 . کند

 : کرد اظهار ژوئیه 99 تاریخ در چرچیل همچنین

 آلمانها یا هک شود داده ایرانیان به روس و انگلیس طرف از اولتیماتومی که دارم میل

 اگر که تاس این مسئله. باشند عواقب انتظار به یا و کنند اخراج معطلی بدون را

 پیشنهاد تادس رؤسای داشت؟ خواهیم پیکار برای ما قوائی چه نمایند امتناع ایرانیان

 که لشکر یك کم دست ما کار این برای و باشد جنوب به محدود عملیات هک کردند

 نفت نمعاد بتوانیم تا داشتیم الزم شود آورده عراق از باید هوائی نیروی طرف از

 . کنیم تصرف را

 رحش به باره این در را خود نظر( ایدن آنتونی سر) خارجه وزیر ژوئیه 99 تاریخ در

. کردم شتریبی مطالعات من ایران به فشار درباره صبح روزام: ... فرستاد من برای زیر

 که گرددیم آشکارتر کنم،می مطالعه مسئله این اجرای امکان به راجع بیشتر چه هر

 دانب تا است عراق در کافی قوای دادن تمرکز در ما توانائی به مربوط چیز همه

 اعتماد دمور ظاهراً هک هاییگزارش... باشیم ایران نفت معادن حفظ به قادر وسیله

 عادنم ناحیه در و عراق و روسیه هایمرز در ایرانیان که است رسیده ما به باشدمی

 شود ردهب کار به الزمه مساعی اوقات اسرع به امیدوارم. اندداده نیرو تمرکز نفت

 هاروس نکهآ از قبل را کاری چنین بتوانیم ما اگر. یابد تقویت عراق در ما قوای که

 اراده بتوانیم که هست آن امید دهیم، انجام شوند سختی شکست دچار نوبج در

 ما پلماسیدی اقدامات نباید ولی. نمائیم تحمیل ایرانیان به قوه اعمال بدون را خود

 دیگری ملعا. بود خواهد وخیم بسی آن نتیجه واال. گیرد سبقت ما نیروی تجمع از

 دچار روسیه اگر. نمایدمی ایجاب عراق در را نیرو افزایش لزوم که است کار در هم

 زیرا. مائیمن اشغال خودمان را ایران نفت معادن که باشیم حاضر باید ما شود شکست

  .بود نخواهد تحمل قابل ما اخراج برای ایرانیان به هاآلمان فشار صورت در
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 رایب جنگ در سزائی به اهمیت چه ایران نفت که کندمی آشکار مطالب این

 حد چه ات ایران به بیگانه هایارتش تهاجم و ایران اشغال علت و داشت انگلیس

 . است بوده نفت به مربوط

 :کرد بیان اینگونه توانمی مشخص طور به را ایران در متفقین اهداف

 رسالا جهت خزر دریای با رابطه برقراری و ایران ارتباطی هایراه به دستیابی. 9

 رسماً نزدیك خاور رادیو ش ه9290 مرداد در: شوروی دولت به نظامی هایکمك

 رایب ایران و فارس خلیج راه از متفقین طرف از که کاالئی مقدار: »نمود اعالم

 پنج بر بالغ گذشته آوریل ماه پایان تا است، شده فرستاده شوروی جماهیر اتحاد

 بوده. ..ماهواپی اتومبیل، دارو، جنگی، مهمات اسلحه، از عبارت که شده تن میلیون

 .«است

 سطتو خرابکاری برابر در آنها از محافظت جهت جنوب نفتی هایچاه تصرف. 9

 متما در داد نشان جنگ جریان: ایران دولت و جنوب عشایر و نازی آلمان عمال

 تأمین هعمد طور به را متفقین نظامی احتیاجات ایران نفت دوم، جهانی جنگ مدت

 که بود منبعی تنها ایران نفت معادن جنگ، به ژاپن ورود از پس مخصوصاً. نمودمی

 .ساختمی برطرف را آنها نیازهای

 اهمیت و داد رخ انگیزیشگفت واقعه ش ه 9294 ماه تیر اول/  م9209 ژوئن در

 رتشا روز آن سحرگاه در. داد افزایش برابر چند به استراتژیك لحاظ از را ایران

 هایشکست روز چند ظرف و داد رارق حمله مورد را شوروی خاك آلمان نیرومند

 نداشت را انیناگه حمله چنین انتظار و بود شده غافلگیر که سرخ ارتش به فاحشی

 هدف بار این. گردید متصرف را کشور آن خاك از بزرگی قسمت و کرد وارد

 و یفکی و لنینگراد مسکو، تصرف شوروی، دفاعی نیروی کردن خرد هاآلمان

 شانروهاینی آنکه از پس داشتند قصد هاآلمان. بود قفقاز نفت هایچاه به رسیدن

 درهم ار هاانگلیسی دفاع بودند، رسیده مصر هایدروازه به که آفریقا شمال در

 حمله دوستانهن به تواماً و نموده تالقی ایران در روسیه به اعزامی ارتش با شکستند،
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 به را نگلیسا امپراتوری هند حیاتی منابع و خاورمیانه نفت ذخایر تصرف با و کنند

 .درآورند زانو

 چرچیل به ش ه9294 شهریور 99/م9209 سپتامبر 2 تاریخ در که اینامه در استالین

 اتحاد مرگباری خطر کندمی اعتراف صراحتاً نویسد،می انگلستان وزیرنخست

 هیرماج اتحاد یابد، ادامه منوال بدین جنگ اگر و کندمی تهدید را شوروی جماهیر

 به کمك به قادر که شد خواهد ضعیف آنقدر یا و خورد خواهد شکست یا شوروی

 یك از رهائی برای استالین. بود نخواهد فاشیسم سرنگونی جهت خود متحدین

 :بود داده پیشنهاد چرچیل به راه دو قبالً خطرناکی وضع چنین

 تا یس کشاندن دفه با سال، همان در فرانسه در یا و بالکان در دوم جبهه ایجاد. 9

 آن به بودند، شده مستقر شوروی مرزهای در که آلمان ارتش از گردان چهل

 .مناطق

 .مدت ترینکوتاه در شوروی به تسلیحاتی هایکمك. 9

 به ظامین و تسلیحاتی کمك جهت را او دوم پیشنهاد اول، پیشنهاد رد با چرچیل

 . پذیرفت شروطی و شرط گونههیچ بدون شوروی

 کرد رازد هاشوروی سوی به اتحاد دست فوراً وقایع این برابر در چرچیل نبنابرای

 کشور دو ینا بین که مسلکی و سیاسی اختالف و رقابت و دشمنی همه آن وجود با و

 رارق واحدی صف در هاروس با شد ناچار مشترك خطر با مقابله برای داشت وجود

 . گیرد

 ارتش آسایبرق حمالت مقابل در هاروس بود، گفته استالین چنانکه هنگام این در

 خواستندیم نیز هاانگلیسی. داشتند دارو و مهمات و اسلحه به مبرمی احتیاج آلمان

 کنند، ظحف را شوروی سرحد و فارس خلیج بین ارتباطی خطوط شده قیمتی هر به

 وسیهر جبهه به را شوروی نیاز مورد جنگی وسایل و مهمات هم وسیله این به تا
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 توانندب بخورند، شکست آلمان با جنگ در احتماالً هاشوروی هرگاه هم و سانند،بر

 .کنند دفاع هند ارتباطی راه و خاورمیانه نفت هایچاه از رأساً

 ایران راه هاانگلیسی. شد مطرح روسیه جبهه به مهمات و اسلحه رساندن مسئله آنگاه

 به رسفا خلیج از آن سراسری نآه راه و بود راه ترینکوتاه و ترینمطمئن که را

 . کردند پیشنهاد رفت،می شمار به وسیله بهترین خزر بحر

 متفقین برای یحساس و مهم بسیار نقش استراتژیك موقعیت لحاظ به ایران بنابراین،

 رد انگلستان وقت آن خارجه امور وزیر ایدن مستر. م9209 اکتبر 91 در. کرد پیدا

 :بود ایران به مربوط آن از قسمتی که کرد ایراد نطقی منچستر شهر

 مهمات و وازمل رساندن وسیله به و آمریکا کمك با که است این ما هدف کلی طور به

 است رفته تدس از شوروی روسیه صنعتی مراکز اشغال نتیجه در که آنچه روسیه به

 با آن ملح لحاظ از بلکه مزبور لوازم تهیه لحاظ از تنها نه کار این. نمائیم جبران

 الزم که وششیک و بسیار مشکالت. گیرد انجام باید که است عظیمی بس امر کشتی

 قضیه. دبر خواهیم میان از و کرده رفع را دشواریها ما ولی. باشدمی العادهفوق است

 . تاس کرده پیدا بسیاری اهمیت دارد، کار این با که ارتباطی لحاظ از ایران

 حفظ رانای در را خود غیرنفتی و نفتی نافعم بایستمی انگلستان زمان این در

 شوروی هروسی شکست از بعد که نداشت قرار موقعیتی در وجههیچ به اما. کردمی

 این زیرا. دهد ادامه آلمان علیه جنگ به مصر هم و ایران جبهه در هم قفقاز، در

 هائیر برای. داشت دنبال به جبهه دو هر در را انگلستان ارتش کامل انهدام اقدام

 پیشروی ارانهخرابک هایتاکتیك و عملیات با بایستمی انگلستان بستبن این از

 .انداختمی تأخیر به ممکن حد تا ایران در را هاآلمانی

 نفت هایچاه کردن نابود بود، آنها مهمترین حقیقت در که هاعملیات این از یکی

 از زیادی اربسی حدود تا ازقفق به آلمان حمله اصلی عامل بود مسلم زیرا. بود باکو

 بود این رب انگلیس مقامات اعتقاد. گرفتمی سرچشمه کشور آن سوختی هاینیاز

 . شودنمی موفق جنگ در باکو نفت به یافتن دست بدون آلمان که
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 و باشد آلمان نظامی هایهدف کردن متالشی معنی به توانستمی حقیقت در این

 ایران در انگلستان مواضع نتیجه در که ایران به آنها رسیدن دیرتر جهت در گامی

 .گرفتمی قرار تهدید معرض در دیرتر

 :از بودند عبارت انگلیس اهداف بنابراین

 فشار تیبتر بدین تا ها،جبهه سایر در آلمان علیه متفقین قوای حمالت توسعه. 9

 .شود کاسته شوروی روسیه جبهه در آلمان ارتش

 به نظامی هایکمك فرستادن با و ممکن حداکثر ات را روسیه مقاومت قدرت. 9

 ادامه و ایجاد در ایران الجیشیسوق نقش. دهد افزایش غیره و تسلیحات صورت

 است روریض نکته این به توجه. است انکار غیرقابل نبرد هایمیدان در وضع این

 انایر خاك قطری از متفقین به جنگی تسلیحات مالحظه قابل مقدار ارسال تنها که

 توقفم و شوروی روسیه دفاعی قدرت ازدیاد در ایکنندهتعیین و حیاتی نقش

 این غیر در هک کرد ایفا هندوستان و خاورمیانه سوی به هیتلر ارتش پیشروی کردن

 ضمن انآلم قوای کل فرمانده. بیابد دیگر سرنوشتی توانستمی جنگ صورت

 شهریور 1/ م9209 اوت 92 تاریخ در دشمن موقعیت و وضعیت مورد در اظهارنظر

 :نویسدمی محرمانه گزارش یك در ش ه9299

 دریای از نیز حدودی تا و ایران قفقاز، از را خود تسلیحاتی هایکمك دشمن

 . است کرده دریافت روسیه طریق از مازندران

 مقادیر توانندب آنکه برای. کرد ایفا را خود سهم خوبی به نیز ایران نفت میان این در

 سرعت به ار آبادان سازیحلبی کارخانه کنند، حمل روسیه به هواپیما بنزین یزیاد

 و فتن مخازن شمال، مختلف نقاط در. کردند برابر دو را آن تولید و دادند توسعه

 روسیه به هماتم لوازم حامل که متفقین ارتش هایاتومبیل تا ساختند اضافی بنزین

 برای مه ایلوله خط و باشند داشته حاضر جا همه در را خود سوخت بتوانند بودند

 شرکت ستا ذکر قابل. کشیدند منظور همان به اندیمشك و اهواز بین بنزین حمل

 انهماهی متوالی سال سه برای سازی،جاده جهت قیر زیادی مقدار تهیه بر عالوه
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 در هاوختس گونه این توزیع مرکز. کردمی تولید بنزین حلب میلیون یك حدود

 . بود كاندیمش

 متفقین و وسیهر کار به ارتباطی خطوط کنار در نیز ایران نفتی مواد و نفت بنابراین

 مواد و فتن بدون روسیه به رسانیکمك عملیات کرد ادعا توانمی که بطوری. آمد

 و نیرو و وقت فصر نیازمند و دشوار بسیار کاری غیرممکن، نگوییم اگر ایران، نفتی

 مدیون یزن باکو نفت هایچاه سر بر آلمان با مقابله که نطورهما. بود فراوان هزینه

 انگلیس و دش ممکن شرق در عملیات انجام ایران نفت کمك به تنها و بود ایران نفت

 .داد سوق پیروزی سوی به را

 ذاشتنگ پا زیر بود، مطرح متفقین برای زندگی و مرگ مسئله که شرایطی در

 منافع از اظتحف که قدر آن کبیر، بریتانیای یبرا. نداشت اهمیتی ایران طرفیبی

. نداشت اهمیت نازیسم با مبارزه داشت اهمیت ایران در نفت شرکت و خویش نفتی

 هایاهچ: »بود کرده اظهار چرچیل چنانکه. داشت پی در را سیادت و برتری نفت

 .«دهندمی تشکیل را جنگ در اهمیت با عنصر ایران نفت

 هدوخت چشم ایران نفت به خود برتری حفظ برای روز آن بزرگ هایقدرت همه

 . بودند

 این رد آلمان نظامی مهم استراتژی که بود خاورمیانه نفت ارزش همین دلیل به»

 قفقاز و رکیهت و آفریقا شمال سوی دو از انبری گاز حمله یك انجام بر مبتنی منطقه

 نیز متفقین و سانگلی قابالًمت. بود خاورمیانه نفتی ذخایر گرفتن اختیار در منظور به

 این حققت راه در را هاایتالیائی و هاآلمان سیاسی -نظامی اقدامات کردندمی تالش

 .« یابند تسلط خاورمیانه نفتی منابع بر خود و کنند خنثی هدف

 دسامبر 2 تاریخ در. شد چندان ده ایران نفت اهمیت ایران اشغال از پس ماه چند

 صحنه دور خاور و آرام اقیانوس و کرد حمله هاربور پرل بندر به ژاپن. م9209

 اما بود، اندونزی و برمه کشور متفقین سوخت منبع نزدیکترین. شد گسترده نبردی

 دیگر ایقطهن در را خود موردنیاز نفت باید متفقین و افتاد ژاپن دست به منطقه این
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 جهان الیشگاهپا رینبزرگت که جایی فارس، خلیج سوی به نظرها. کردندمی جستجو

 ه9292/ م9222 سال در شرکت مهندسان که نفتی هایچاه. شد دوخته داشت، قرار

 . کرد پیدا جریان دوباره بودند، بسته ش

 راه. کرد رفتص ایتالیا جنوب در را سیسیل جزیره متفقین ارتش که. م9202 سال در

 در بزرگی نقش ایران ینفت هایفرآورده و شد باز متفقین روی به مدیترانه دریایی

 ایران نفتی مواد به متفقین روزافزون احتیاجات. داشت عهده به جنگ آخر مراحل

 ه9292/م9200 سال در که طوری به گذاشت؛ تزاید به رو بعد به جنگ سوم سال از

 ش ه9290/ م9201 سال در و کرد تجاوز هم تن میلیون 92 از استخراج میزان ش

 .رسید هم تن میلیون 92 به بعد سال و تن میلیون 92 به

 از وانتمی را نفتی هایچاه از دفاع ضرورت و ایران نفتی منابع و صنایع اهمیت

 :کرد هخالص ذیل صورت به انگلستان دولت مخصوصاً متفقین کشورهای نظر

 مستقر ترانهمدی و آفریقا و نزدیك خاور و خاورمیانه در که متفقین نظامی نیروهای. 9

 حورم هایدولت که صورتی در. بودند عراق و ایران نفت به متکی طفق بودند،

 ود،خ نفتی هاینیاز تأمین ضمن شدند،می ایران نفت هایچاه تصرف به موفق

 اهرگش عمالً و ساختندمی محروم خاورمیانه در اصلی منبع این از نیز را متفقین

 .گردیدمی قطع آنها حیاتی

 از ورویش اتحاد به انگلستان و آمریکا متحده تایاال نظامی تجهیرات ارسال. 9

 سایلو سوخت تأمین برای ایران نفت منابع داشتن اختیار در بدون ایران، هایراه

 و زیاد کار نیروی به نیاز بدون ایران نفت آنکه ویژه به. بود غیرممکن نقل و حمل

 .بود استخراج قابل پیچیده تکنولوژی

 انحصار که بود تباب این از مخصوصاً انگلستان برای انایر نفتی منابع دیگر اهمیت. 2

 انسانی هاییگذارسرمایه نفتی تأسیسات ایجاد برای و داشت اختیار در را منابع این

 .بود شده متحمل زیادی مالی و
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 شوروی بر پیروزی از پس داشتند قصد هاآلمان «گروزنبرگ» طرح طبق بر

 ادامه دهن و ایران هایمرز تا آبادان نفت پاالیشگاه تصرف از پس را خود فتوحات

 ادامه یا و آغاز شد،می خارج هاانگلیسی کنترل از ایران نفت که صورتی در. دهند

 تقریباً انگلستان ارتش برای خاورمیانه در آلمانی نیروهای علیه نظامی عملیات

 و فارس یجخل در انگلستان دریایی نیروی اینکه دلیل به گردید؛می غیرممکن

 به سوئز کانال جنوبی بخش در کشور این تجاری هایکشتی تمام و هند اقیانوس

 از ایران فتن جایگزینی امکان اینکه ضمن. بودند ایران نفت به متکی کامل طور

 . نداشت وجود وقت اسرع در نیز آمریکا منابع

 آلمان با رقابت بعد از انگلیس برای ایران نفت اهمیت

 نفت به یابیدست به فراوانی عالقه انگلستان همانند دوم انیجه جنگ در آلمان دولت

 وزارت در موجود اسناد مطالعه از توانمی را واقعیت این و داشت عراق و ایران

 ژوئیه 99/ ش ه9291 سال در مثال برای. دریافت خوبی به کشور این خارجه امور

 بغداد در آلمان سفیر از خارجه، امور وزارت اقتصادی بخش از کلودوس، م9222

 ارسال لینبر به و تهیه عراق و ایران نفتی منابع میزان زمینه در گزارشی خواهدمی

 .کند

 اردیبهشت 92 مورخ تهران، در آلمان سفیر  تل، اروین که دیگری گزارش در

 جدی نیاز به اعتراف ضمن فرستد،می برلین به. م9204 می 92/ ش ه9292

 خود توان امتم باید آلمان دولت کندمی توصیه فت،ن به آلمان جنگی آالتماشین

 آلمان همانند نیز اایتالی که آنجائی از و گیرد کار به ایران نفتی منابع تسخیر برای را

 هاییاستس پیمان، هم کشور دو کندمی پیشنهاد تل اروین دارد، چشم ایران نفت به

 مخصوصاً فتن به آلمان مندیعالقه. نمایند هماهنگ یکدیگر با زمینه این در را خود

 تسلیحاتی عصنای سریع رشد نظامی، ماشین روزافزون گسترش جز به خاورمیانه نفت

 کشور این نیازمندی. نداشت دیگری دلیل هیچ دریایی و زمینی نیروی دو نوسازی و
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 دسترسی عدم و دونا راه شدن مسدود خاطر به. م9209 سال بهار از مخصوصاً نفت، به

 .شد دوچندان بلغارستان نفت به هاآلمانی

 رفدارط ایرانیان دست به ایران نفتی هایحوزه انفجار خطر به توجه با حال هر به

 از سپ مناطق این به هاآلمانی دستیابی احتمال و آلمانی جاسوسان یا و آلمان

 کامالً هاانگلیسی توسط ایران جنوب نفتی مناطق از حفاظت شوروی، بر پیروزی

 که بود آورده دست به مدارکی انگلستان دولت اینکه ویژه به. شدمی یتلق ضروری

 آمد، بالًق چنانکه. دارد را ایران نفتی مناطق اشغال قصد آلمان ارتش داد،می نشان

 ش. ه9294 تیرماه 29/ م9209 ژوئیه 99 در انگلستان خارجه امور وزیر ایدن

 زودتر چه هر بود، شده یامیدوار اظهار آن در که کرد چرچیل تقدیم گزارشی

 متقابالً رچیلچ. شود حفاظت انگلیسی سربازان توسط و محاصره جنوب نفتی مناطق

 نفتی هایهچا از حفاظت جهت عراق در مستقر انگلیسی نیروهای تقویت ضرورت بر

 هایشورو اگر: »نویسدمی ایدن گزارش پاسخ در و کندمی تأکید عراق و ایران

 اشغال ار ایران خیزنفت مناطق خودمان که باشیم آماده یدبا ما بخورند، شکست

 رایب آلمان فشار مقابل در بود نخواهد قادر ایران موردی چنین در زیرا کنیم؛

 نیروهای فرماندهی که ویول، ژنرال روز همان در.« کند مقاومت ایران از ما اخراج

 را ودخ ماندهیفر تحت قوای گرفت دستور داشت، عهده به را عراق در انگلیسی

 .ردنگهدا آماده آبادان پاالیشگاه کنترل و ایران نفتی مناطق تصرف جهت

 به یلذ شرح به تلگرامی انگلستان جنگ کابینه ش ه9294 آبان/ م9209 نوامبر 2

 :کندمی ارسال خاورمیانه در مستقر هاینیرو فرمانده

 شود، ستهشک هم در رویشو مقاومت و یابد افزایش شوروی به هاآلمانی فشار چنانچه

 نفت منابع تصرف از بتوانیم وسیله بدان تا داشت نخواهد وجود ما برای امکانی هیچ

 نداریم مینیتض گونههیچ ما این بر عالوه. آوریم عمل به جلوگیری دشمن توسط به

 این به بایستی شما. کنند ویران مؤثری صورت به را هاچاه این بتوانند هاروس که

 و افکنبمب اسکادران پنج تا چهار فرستادن جهت طرحی اکنون مه از دلیل
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 یرز هدف دو تا کنید آماده شمال در ایران هایفرودگاه به شکاری هایهواپیما

 :یابد تحقق

 از دفاع در ها،آلمانی ارتباطی لوله خطوط تخریب و بمباران با را هاروس: الف

 .دهیم یاری قفقاز

 هاآلمانی تدس به مناطق این کامل تصرف امکان انچهچن باکو، نفتی مناطق به: ب

 . نمائیم وارد را ممکنه خسارت بیشترین آید، فراهم

 نکته این گرفتن نظر در با شد،می شکسته هم در آلمان برابر در شوروی مقاومت اگر

 تتوانسمی مسلماً آلمان ارتش بود، برخوردار ایران مردم طرفداری از آلمان که

 و نقل و حمل هایسیستم تمامی بر ایران، جانب از ایمالحظه قابل مقاومت بدون

 . یابد تسلط کشور این در موجود امکانات سایر و ارتباطات

 ارتش به لیسانگ و ایران نفت شرکت نفتی منافع حفظ برای توانستنمی انگلیس

 اشغال یرانا باید منظور این برای. شدمی عمل وارد خود باید پس. باشد متکی ایران

 میعمو افکار نظر در بود کرده طرفیبی اعالن که کشوری اشغال اما شد؛می

 به ایران لیهع تبلیغاتی و داده قرار بهانه را هاآلمانی حضور لذا. نبود شدنیتوجیه

 وقعیتم با کشوری و کندمی حرکت هانازی منافع جهت در ایران که انداختند راه

 . اندازدمی خطر به را المللبین منیتا وضع این در ایران استراتژیك

 ه 9294 مرداد 91/م9209 اوت 91 تاریخ در که پیامی در ایران دولت اینکه از بعد

 آلمانی اعاتب و مأًموران رو هیچ به که کرد اعالم قاطعانه فرستاد، متفقین برای ش

 شد داده شوروی و بریتانیا نیروهای به الزم بهانه کرد، نخواهد اخراج را ایران مقیم

 .درآورند اشغال تحت را ایران سرزمین بتوانند تا

 کنترل تتح و شد تصرف آبادان پاالیشگاه درنگبی اشغال، عملیات آغاز از پس

 اشغالگر، نیروهای شهریور 1/ اوت 92 در. گرفت قرار انگلیس نظامی واحدهای

 و رفت،گ را صورمن علی جای فروغی محمدعلی و دادند تغییر را ایران وزیرنخست
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 دادیم دستور ایران ارتش به که را رضاشاه فرمان جدید وزیرنخست بعد روز یك

 ایهواحد که آن از پس انگلیسی نیروهای. داد انتشار بردارد مقاومت از دست

 جنوب ینفت کنترل آسانی به کردند، شهر آن تخلیه به وادار را اهواز شهر مدافع

 هانازی با کاریهم به متهم هاانگلیسی سوی از که شاه رضا. گرفتند دست به را کشور

 ارشدش پسر نفع به ش ه9294 شهریور 91/ م 9209 سپتامبر 92 در شد مجبور بود،

 .کند گیریکناره سلطنت از

 و انگلیس ایران، گانه سه اتحاد پیمان ش ه9294 ماه بهمن 2/ م 9209 ژانویه 92 در

 ارضی، امیتتم به بودند شده متعهد متفقین آن رد که رسید امضاء به شوروی اتحاد

 هاینیرو کردند اعالم و بگذارند احترام ایران سیاسی استقالل و حاکمیت

 . ردک خواهند تخلیه را ایران جنگ، پایان از پس ماه شش حداکثر کنندهاشغال

 به. م9209 اوت/ ش ه 9294 شهریور در انگلیس و روس هایارتش آنکه از پس

 ینواح در حفاظتی اقدامات کردند اشغال را مختلف نقاط و کرده حمله ایران

 پوششی آبادان اهپاالیشگ روی. یافت بسیار توسعه آبادان پاالیشگاه بخصوص و معادن

 در که ردندک ایجاد وسایلی پاالیشگاه اطراف در و کردند تعبیه متعدد هایبالن از

 از دورتر کمی. پوشاند را پاالیشگاه سطح تمام دود از ایپرده با بتوان لزوم موقع

 که اختندس فروزان هایشعله با حلبی از دروغی پاالیشگاه یك آبادان، پاالیشگاه

 و دادند قرار مختلف نقاط در هوایی ضد هایتوپ و نمایند گمراه را دشمن

 .ساختند حاضر فرودگاه در جنگنده هایهواپیما

 و دش کشیده خاردار هایسیم لوله خطوط مسیر در تلمبه هایایستگاه اطراف

 به افراد خروج و ورود و شد نصب نفت هایچاه تمام سر در فلزی هایحصار

 مصرفبی برای مقدمات. گرفتمی انجام مخصوص پروانه با آبادان پاالیشگاه

 بتوانند یفتدب هاآلمانی دست به معادن اگر که بود گشته فراهم نفت هایچاه ساختن

 بحرین پاالیشگاه م9204 سال در آنکه از پس. نمایند تخریب را هاهچا کمی مدت در

 در شهر تمام و کرده خاموش هاشب را آبادان هایچراغ گرفت، قرار تعرض مورد
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 آماده لحظه هر برای را دفاعی وسایل خالصه طور به.  بود تاریك جنگ سرتاسر

 کنند، ملح روسیه به هواپیما بنزین زیادی مقادیر بتوانند آنکه برای. ساختند

 . کردند ربراب دو آنرا محصول و داده توسعه سرعت به را آبادان سازیحلبی کارخانه

 فتین هایفرآورده زیادی مقادیر باید ایران نفت شد معلوم که جنگ دوم سال از

 آغاز وبارهد بود شده متوقف که شرکت عملیات توسعه نماید، تهیه شرکت برای

 عملیات وسعهت برای الزم لوازم گرفتند تصمیم آمریکا و یسانگل هایدولت و گشت

 معدن از استخراج که بود این شد که اقدامی اولین. دارند ارسال ایران به را

 به غاجاریآ از نیم و متر سانتی سی قطر به ایلوله خط یك. گشت شروع آغاجاری

 زا استخراج بعد سال. افتاد بکار ش ه99292/ م9200 سال در که شد کشیده آبادان

 مترسانتی یس و پنج و بیست بین قطر به ایلوله خط و گشت آغاز سفید گچ معدن

 شد یدهکش است ریس به موسوم که شوشتر و اهواز بین اینقطه به مزبور معدن از

 .گردید متصل آبادان و سلیمان مسجد بین لوله خط به و

 آماده هافرآورده سایر و اپیماهو بنزین تهیه برای جدید هایدستگاه هم آبادان در

 تن یلیونم دو سالی جنگ از قبل که آبادان پاالیشگاه گنجایش و گشت فراهم و

 از بلق مدتی اندك در. گشت بالغ تن میلیون هفت سالی به م9201 سال در بود

 یکصد به معروف) هواپیما بنزین تهیه برای ایکارخانه نفت شرکت جنگ آغاز

 به م9204 سال در مزبور کارخانه. بود کرده وارد آبادان به و داده سفارش( اکتان

 همه رفع برای مزبور دستگاه که گشت معلوم م9209 سال در ولی افتاد کار

 به و شد زبورم دستگاه به اضافاتی جنگ ایام در لذا و نیست کافی جنگی احتیاجات

 یسال که کرد یداپ را این توانائی آبادان م9200 سال در که یافت توسعه ایاندازه

 شد باعث ییهوا بنزین مقدار این تهیه. آورد عمل به هواپیما بنزین تن میلیون یك

 از ورد خاور و خاورمیانه در آمریکا و انگلیس هوایی نیروی مصرف عمده قسمت

 سیهرو به هواپیما بنزین هم زیادی مقدار این بر عالوه. گردد تحصیل آبادان

 . کردمی تأمین را هاشوروی احتیاجات که شدمی فرستاده
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 شودمی شکارآ اینجا از بود جنگی مقاصد برای هواپیما بنزین به که مبرمی احتیاج

 هاگاهدست که گردید آمریکا عازم نفت شرکت مدیران از یکی م9201 سال در که؛

 ارک لوازم و هاماشین آنکه از پس. نماید خریداری را آن به مربوط هایکارخانه و

 و گردید غرق اطلس اقیانوس در لوازم تمام. شد حمل ایران طرف به و یخریدار

 مرتبه سه هر و شد تکرار اتفاق همین نیز سوم و دوم بار برای. رفت میان از

 چهارم هدفع در باالخره تا. شدند غرق کردندمی راحمل کار لوازم که هاییکشتی

 اراید شرکت جنگ آغاز در. رسید مقصود به و حمل آبادان به الزم هایدستگاه

 گردید غرق نگج ایام در هاکشتی این نصف تقریباً که بود کشنفت کشتی سه و نود

 کم مه آن ضایعات ولی برد نفت فروش از سرشاری عواید نفت شرکت چه اگر و

 استخدام نمتضم عملیات توسعه این. گردید جبران مختلف طرق از بعدها که نبود

 شرکت ،بودند کمیاب متخصص کارمندان جنگ ایام در چون و بود جدید کارکنان

 و کرد استخدام فلسطین و سوئیس یونان، دانمارك، اسلواکی،چك از را الزم عده

 بر حال مانه در. رسانند اتمام به را جنگی برنامه زیاد، عجله با تا فرستاد ایران به

 .گشت افزوده شرکت ایرانی مستخدمین عده

 خانه اختنس برنامه بود شده متوقف شرکت جدید عملیات بیشتر که جنگ اوایل در

 به طوفمع شرکت توجه تمام و. بود گردیده قطع هم کارگران رفاه وسایل سایر و

 که همین. دنمای تأمین را آبادان پاالیشگاه و معادن حفظ دفاعی وسایل که بود این

 شرکت ناکارکن عده بر و گشت شروع جنگی مقاصد برای عملیات توسعه برنامه

 مشکل ایتنهبی مسکن قضیه و گذاشت فزونی به رو آبادان جمعیت گشت افزوده

 تا افتی افزایش روز به روز هم شرکت ایرانی کارکنان بین رضایت عدم و گشت

 . شد عمومی اعتصاب به منجر باالخره اینکه

 شارز. ودب متفقین برای ایران نفت العادهفوق ارزش دلیل به اقدامات این تمامی

 واستراتژیكژئ موقعیت از بیشتر اگر متفقین برای دوم جهانی جنگ در ایران نفت

 در انایر نفت. نبود هم کمتر آن اهمیت و ارزش مسلما نبود( پیروزی پل) ایران



56 

 

 عهده به را بزرگی سهم آفریقا و مدیترانه، روسیه، خاوردور، خاورمیانه، نبردهای

 . بود آن مرهون و مدیون متفقین پیروزی و داشت

 مامیت و فارس خلیج و هند اقیانوس در انگلستان دریایی نیروی تمامی زیرا

 ایران نفت هب متکی سوئز کانال جنوب قسمت در انگلستان تجارتی هایکشتی

 :گویدمی باره این در آمریکایی مورخ رابینسون. بودند

 است، شرق در انگلستان دفاعی سیستم کل حیاتی شریان ایران، نفت عظیم مناطق»

 و عراق در تولید برابر دو یعنی نفت، تن 94944444 نزدیك سال در هاجاده این

 .« کندمی تولید رومانی نفتی تولیدات برابر سه

 ش ه9291/ م9201 تا ش ه9290/ م9221 هایسال بین ایران نفت استخراج میزان

 :است زیر شرح به

 (تن) مقدار       سال

   229922.     م9222

   220944.     م9221

  2291299.     م9221

   99992921.     م9222

   99924121.     م9222

   99292291.     م9222

   94001494.     م9204

   2209110.     م9209

  99290929.     م9209

  99192292.     م9202
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  91911129.     م9200

   92294222.     م9201

 بدون و ایران نفت هایچاه از نفت نامحدود تخراجاس با متفقین ترتیب بدین

 تفادهاس ضمن و بردند غارت به را ایران منابع از فراوانی مقدار آن، بهای پرداخت

 وزیپیر و کاستند؛ فاحشی طرز به خود جنگی ماشین مخارج از ایران ثروت از

 قحطی زج جنگ پایان و جنگ از ایران ملت نصیب اما زدند؛ رقم خود برای بزرگی

 .نبود چیزی تیفوئید و تیفوس و فساد و کمبود و

 

 

 

 

 مآخذ و منابع فهرست

 .هشتم چ ،9222 تهران، قومس، ایران، خارجی روابط علیرضا، ازغندی، -

 .اول چ ،9229 تهران، سمت، آن، مسائل و فارس خلیج بیژن، اسدی، -

 ن،تهرا وس،ققن دوم، جهانی جنگ در ایران استراتژیك اهمیت همایون، الهی، -

9220. 

 .هشتم چ ،9222 تهران، ققنوس، است، آینده راه چراغ گذشته جامی، از پژوهش -

 هران،ت نیل، فرازمند، تورج ترجمه دوم، جهانی جنگ خاطرات وینستون، چرچیل، -

 .2ج ،9202

 .اول چ ،9220 تهران، علم، ایران، نفت سال پنجاه مصطفی، فاتح، -
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 ،9222 امیرکبیر، تهران، ایران، خارجی روابط تاریخ عبدالرضا، مهدوی، هوشنگ -

 .هفتم چ

 فر،قبثا مرتضی ترجمه ،(لوله تا قنات از) ایران در قدرت و نفت شاهرخ، وزیری، -

 .اول چ ،9222 عطائی، تهران،

 .اول چ ،9222 کتاب، یادواره تهران، نفت، رئیس علی، نژاد،یعقوبی -

 نشریات و مقاالت

 نامهفصل دوم، جهانی جنگ در ایران اشغال و بزرگ هایقدرت حسین، آبادیان، -

 .9221 پاییز ،92 شماره هفتم، سال خارجی، روابط

 رچوبچا در دوم جهانی جنگ در ایران اشغال تحلیل محسن، زمانی، بخش گنج -

 ارجی،خ روابط فصلنامه ،(روس و انگلیس) متفقین کالن هایاستراتژی و اهداف

 . 9221 بهار ،24 شماره هشتم، سال

 

 

 

 

 

  ها پانوشت

 چمران دشهی دانشگاه فارس،خلیج مطالعات تاریخ ارشد کارشناسی دانشجوی* 

 .اهواز

-2 صص اول، چ ،9229 تهران، سمت، آن، مسائل و فارس خلیج بیژن، اسدی،. . 9

992. 
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 .910 ص هشتم، چ ،9222 تهران، قومس، ایران، خارجی روابط علیرضا، ازغندی،. . 9

 در دوم جهانی جنگ در ایران اشغال تحلیل محسن، زمانی، بخش گنج . .2

 وابطر فصلنامه ،(روس و انگلیس) متفقین کالن هایاستراتژی و اهداف چارچوب

 .922 ص ،9221 بهار ،24 شماره هشتم، سال خارجی،

 ،نیل فرازمند، تورج ترجمه دوم، جهانی جنگ خاطرات وینستون، چرچیل،. . 0

 .21 ص ، 2 ج ،9202 تهران،

 . 22 ص منبع، همان چرچیل،. . 1

 ،9222 امیرکبیر، تهران، ایران، خارجی روابط تاریخ عبدالرضا، مهدوی، هوشنگ. . 1

 .049 ص هفتم، چ

 .20 ص منبع، همان چرچیل،. . 2

 .21 ص منبع، همان. . 2

 .291 ص منبع، همان فاتح،. . 2

 .11-2 صص منبع، همان ازغندی،. . 94

 .049 ص منبع، همان وی،مهد. . 99

 .جا همان منبع، همان. . 99

 .291 ص منبع، همان فاتح،. . 92

 هران،ت ققنوس، دوم، جهانی جنگ در ایران استراتژیك اهمیت همایون، الهی،. . 90

 .919-9 صص ،9220

 .921 ص اول، چ ،9222 کتاب، یادواره تهران، نفت، رئیس علی، نژاد،یعقوبی. . 91

 .922 ص منبع، همان ،آبادیان. . 91

 .992 ص منبع، همان اسدی،. . 92
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 .992 ص منبع، همان نژاد، یعقوبی. . 92

 .22-0 صص منبع، همان ازغندی،. . 92

94. .Erwin Tel. 

 .21-1 صص منبع، همان ازغندی،. . 99

 .999 ص منبع، همان الهی،. . 99

 .912-2صص منبع، همان آبادیان،. . 92

 مرتضی ترجمه ،(لوله تا قنات از) ایران در قدرت و نفت شاهرخ، وزیری،. . 90

 .922-2 صص اول، چ ،9224 عطائی، تهران، فر،ثاقب

 .292 ص منبع، همان فاتح،. . 91

 .291 ص منبع، همان فاتح،. . 91

 .292-92 صص منبع، همان. . 92

 .جا همان منبع، همان. . 92

 .جا همان منبع، همان. . 92

 . 29-2 صص منبع، همان ازغندی،. . 24

 ژوهشپ و مطالعات موسسه انگلیس استعمار و ایران دوم همایش مقاالت مجموعه

 سیاسی های
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 نفت شدن ملی نهضت بازخوانی

 

 کریمی عرفان

 از وارههم ایران معاصر تاریخ طول در که است دامنی دراز قصه ایران نفت مسئله

 امتیاز دریافت میان این در. هست و بوده برخوردار ای ویژه جایگاه و اهمیت

 شاه، مظفرالدین از 9924در دارسی ناکس ویلیام توسط نفت استخراج و اکتشاف

 این رس بر مذاکرات و ها کشمکش سلیمان، مسجد در نفت های فواره اولین فوران

 تابک این از برگهایی تنها انگلستان با 9222جنجالی داد قرار انعقاد و حیاتی ماده

 . رود می شمار به قطور

 به و یافت دیگر هیجانی و شور دوم جهانی جنگ از بعد های سال در نفت قضیه

 جنگ از پس ها قدرت ابر از یك هر اینکه سخن کوتاه. رسید حساسی و عطف نقطه

 سعی انانگلست کردند؛ آفرینی نقش داستان این در انحاء از نحوی به دوم جهانی

 کالهی ندوخت پی در شوروی. کند حفظ حیاتی منبع این بر را خود سلطه کرد می

 از رهایی برای راهی دنبال به پرست وطن ایرانیان و بود خود برای نمد این از

 صحن در که طرفدارنشان و ها قدرت ابر کشمکش. بزرگ های قدرت چنگال

 اردادقر به نهایتا بود جریان در نفتی های قرار و قول و ها طرح قالب در و مجلس
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 و ها کشمکش این. گردید منجر( 9222قرارداد الحاقیه عنوان به) گلشائیان - گس

 کردن ملی رایب ملی نهضتی مسیر در ایرانیان که برد جایی به راه نهایتا ها گفتگو

 اما. افتندی دست مهم این به کوشش و تالش با نیز انجام سر و گرفتند قرار نفت

 ارههمو است، ایران در نفت داستان عطف نقطه همان که نفت شدن ملی جریان

 جریانات و ها گروه از هریك و بوده مختلف نیروهای و ها جریان تنازع محل

 نام به ار بزرگ رخداد این و دانسته بارزتر ملی رویداد این در را خود نقش سیاسی

 ریانج بازخوانی و مدارك و اسناد به نگاهی با مقال این در. کنند می ثبت خود

 اصلی ویسندهن اعتقاد به که مذهبی نیروهای نقش شریحت به نفت شدن ملی نهضت

 . شود می پرداخته نمودند ایفا نفت کردن ملی در را نقش ترین

 - گس الحاقی قرارداد به سرانجام نفت سر بر ها کشمکش شد ذکر که گونه آن

 سردمداران و بود آل ایده طرحی انگلیس برای قرارداد این. گردید منجر گلشائیان

 بودند رفتهگ کار به آن تصویب برای را خود تالش تمام کشور این رجیخا سیاست

 عنوان به آرا رزم علی حاج منظور این کردن آورده بر برای و راستا همین در

 الیحه ینا خود نفوذ و قدرت از استفاده با وی تا نمودند تحمیل شاه بر وزیر نخست

 قدرت مامت با وزیری نخست هب انتصاب از پس آرا رزم. برساند مجلس تصویب به را

 . کرد آغاز را ماموریت این

 فتن به مربوط رخدادهای سیر آرا رزم وزیری نخست تا که داشت اظهار توان می

 نقش میان این در و شد می دنبال قانونی مجرای از ظاهرا و مجلس صحن در

 وزین ای هوزن مجلس ترازوی در ملیون که آنجایی از و بود موثر نقشی نمایندگان

 این اقعیتو اما. نمودند می ایفا تحوالت در مالحظه قابل نقشی رفتند می شمار به

 نخست با امشخص که مرحله این بلکه شد نمی ختم اینجا به نفت جریان که است

 دبو ملی نهضت آغاز بود گردیده جدید و حساس ای برهه وارد آرای رزم وزیری

 ملی ای ئلهمس به تبدیل نفت مسئله و شده کارزار وارد مردم که بود مرحله این از و

 مذهبی روهاینی که بود اینجا در. گردید شود دنبال ملی حرکتی با بایست می که
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 را نفت جریان رهبری گذاشته عرصه به پا خود های ظرفیت و امکانات قوا، تمام با

 . گرفتند عهده بر

 از بسیاری در وی فیاناطرا و کاشانی اهلل آیت مذکور مرحله از قبل نماند ناگفته

 و ندبود کرده مطرح را ”ایرانی برای ایران نفت“  شعار... و ها خطبه ها، سخنرانی

 تبعید نانلب به بود کرده صادر مورد همین در که ای اطالعیه خاطر به ایشان اساسا

 اعالم 9292بهمن در شاه ترور نقشه در داشتن دست وی اتهام که حالی در شد

 هر با ساساا من: “بود گفته زندان در جویی باز جریان در کاشانی اهلل آیت. گردید

 خواه جنبیا این. مخالفم باشد، ایران مملکت استقالل و مصالح مخالف که اجنبی

 اجنبی نوکر دنبای ایرانی گویم می من. آلمان یا آمریکا، یا انگلیس خواه باشد، روس

 سلمانم ملت این که کنم می اریک شدم آزاد زندان از و ماندم زنده اگر من. باشد

 .” ندهد انگلیس به نفت قطره یك

 شعار بر مجددا هسرگشاد ای نامه ارسال با لبنان در نیز تبعید از پس کاشانی اهلل آیت

 با که) رانای به بازگشت از پس همچنین. نمود پافشاری ”ایرانی برای ایران نفت“

 از دیگر بار کرد ایراد که رانیسخن اولین در( گردید روبرو مردم عظیم استقبال

 به فتن صنعت کردن ملی از سخن پیش، از استوارتر همتی با و تر جدی موضعی

 در دقمص دکتر توسط که خود رسمی بیانیه اولین در این بر عالوه. آورد میان

 نموده مضاعف تاکیدی نفت صنعت شدن ملی مسئله بر گردید قرائت مجلس

 عنوان به اشانیک اهلل آیت نقش. انگاشت هیچ به را انگلشائی - گس الحاقی قرارداد

 با یو است برخوردار ویژه اهمیتی از نفت شدن ملی جریان در گر بسیج رهبری

 مردم فراخوانی به اقدام شیعه مجتهد عنوان به خویش مذهبی جایگاه از استفاده

 عوتد را مردم ای، اعالمیه انتشار با وی. نمود نفت جریان تحوالت به ورود برای

( خمینی امام) شاه مسجد در ماه دی اول در نفت صنعت شدن ملی برای تا کرد

 دعوتی با کاشانی اهلل آیت رهبری به نهضت فعالیت و حرکت ادامه. نمایند اجتماع

 تانبهارس میدان در ماه دی هشتم تاریخ در مردم اجتماع برای ایشان سوی از که

 . یافت ادامه
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 دلیل به و یتروحان و علما میان در کاشانی اهلل آیت جایگاه به توجه با دیگر سوی از

 با را هرهایش دیگر علمای توانست داشت، بزرگ عالمان بین ایشان که مقبولیتی

 از بیش نهضت نمودند کاشانی اهلل آیت از آنها که حمایت با و داده پیوند نهضت

 عده مراهه به نساریخوا اهلل آیت راستا همین در. یافت سراسری و ملی بعد پیش

 اهلل تآی شیراز، در محالتی بهاءالدین اهلل آیت قم، در مطرح علمای از دیگر ای

 حاج اهلل آیت رشت، در رسولی باقر شیخ حاج اهلل آیت اصفهان، در سوقی چهار

 ایراد و ها اسممر برپایی و فتاوا ها، بیانیه صدور با مشهد در کلباسی محمدرضا شیخ

 تظاهراتی روز ره ترتیب بدین کرده بسیج را مذهبی نیروهای ستندتوان ها سخنرانی

 راجعم حمایت در. شد پا بر نفت صنعت شدن ملی برای ایران بزرگ شهرهای در

 دركم و سند هر از تر گویا خوانساری اهلل آیت نظر اظهار کاشانی اهلل آیت از

 مستطاب رتحض ثلم اینکه با: “بودند گفته چنین مورد این در ایشان. است دیگری

 برای داکارف و دلسوز و شهامت با و عادل مجتهد که برکاته دامت کاشانی اهلل آیت

 ذریع مجال دیگر کند می تالش مردم بیداری برای مردم، دنیای و دین مصالح

 . ” ماند نمی کسی برای

 جریان رد کرد یاد نظامی شاخه به آن از توان می که مذهبی نیروهای دیگر بال اما

 هک بود قرار این از ماجرا. شد کارزار وارد جدی طور به شانزدهم دوره نتخاباتا

 دربار وزیر سرکردگی با دربار ملی شورای مجلس انتخابات دوره شانزدهمین در

 آراء مارشش از مانع و زده آرا شمارش در گسترده تقلبی به دست هژیر عبدالحسین

 حساس لحظه این در. یدندگرد نفت شدن ملی طرفداران و مصدق هواداران

 آنان دگذاشتن ظهور منصه به و طراحی را تاریخی اقدامی اسالم فداییان جمعیت

 . نمودند یانقالب اعدام انقالبی اقدام یك در هژیررا یعنی انتخابات در تقلب عامل

 بزودی هک طوری به ه کرد نشینی عقب به وادار را رژیم اسالم فداییان اقدام این

 و ردیدگ باطل یکسره انتخابیه حوزه این آراء شده اعالم مخدوش رانته انتخابات

 راه مجلس به ملی جبهه اعضای انتخابات تجدید با. شد برگزار ای ه تاز انتخابات

 . یافتند
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 در پیش نهات این بلکه نشد ختم هژیر انقالبی اعدام به اسالم فداییان مهم نقش اما

 برهه در فداییان تر مهم اقدام. بود ملی تنهض موتور انداختن راه به برای آمدی

 رساندن درتق به با ها انگلیسی شد اشاره که گونه همان. گرفت انجام تر حساس ای

 یالحاق قرارداد رساندن تصویب به برای را خود هم آرا رزم چون وابسته عنصر

 شدن یمل تحقق از مانع هم و آنان های خواسته آورنده بر هم که گلشائیان - گس

 محوله تماموری انجام صدد در توان تمام با آرا رزم. گرفتند کار به گردید می نفت

 لیم برای که مردمی نهضت مقابل در ممکن نحو هر به کرد می تالش وی بود

 دلیل ینهم به. گردد مهم این تحقق از مانع ایستاده بود افتاده ه را به نفت کردن

 شواهد. بود هگرفت کار به گلشائیان - گس قرارداد تصویب برای را خود تالش تمام

 رههب آن در آرا رزم که نفوذی و قدرت به توجه با که دارد آن از حکایت قراین و

 ها لیسیانگ که ای جانبه همه حمایت همچنین و آورد دست به بود توانسته زمانی

 ورمذک قرارداد تصویب کردن عملی راه در وی موفقیت آوردند، می عمل به او از

 در نحوی به که کسانی همه و ملی جبهه اعضای اساس همین بر. نبود انتظار از دور

 راه سر مانع ترین مهم البته و تنها را آرا رزم داشتند قرار نفت کردن ملی جریان

 . دانستند می نفت صنعت شدن ملی

 ملی نهضت انمخالف پیکره بر را ضربه ترین کاری اسالم فداییان شرایطی چنین در

 91در. دبرداشتن میان از را نفت شدن ملی روی پیش مانع ترین اصلی و وردهآ وارد

 لخلی ایران ملت غیور جوان تفنگ گلوی از مردم خشم گلوله 9292ماه اسفند

 مهم قدری هب اقدام این. شد شکسته نفت شدن ملی راه سد و شده شلیك طهماسبی

 را شدن یمل اصل نفت یژهو کمیسیون آرا رزم انقالبی اعدام فردای که بود موثر و

 . گردید ملی ایران نفت که نپایید دیری و نموده تصویب

 

 منبع :

 9222/99/91 رسالت روزنامه
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 انگلیس توسط ایران نفت تحریم

 

 فرناطقیان سارا

 در انایر ملت حقه حقوق استیفای برای بود مهمی نفت،گام صنعت شدن ملی

 یرانا وقت وزیر نخست آرا، رزم هبدسپ ترور از بعد مهم این. جنوب نفت خصوص

 صنعت دنش ملی قانون نشدن تصویب برای است ممکن که جایی تا کرد سعی که

 .شد عملی بیندازد، ملی شورای مجلس پای جلوی سنگ نفت،

 9 مبنای بر وی دولت برنامه 9224 اردیبهشت در مصدق دکتر زمامداری آغاز با

 نفت صنعت شدن ملی قانون اجرای ـ 9. گرفت قرار اساسی اصل

 . هاشهرداری و انتخابات قانون اصالح ـ 9 

 طی وزیر نخست بعد روز 9 و شدند انتخاب مختلط هیات تشکیل برای نمایندگانی

 هایسازمان و ادارات همه به را انگلیس و ایران نفت شرکت انحالل ایبخشنامه

 زا ید خلع یگرد طرف از و طرف یك از ایران نفت شدن ملی. کرد اعالم اداری

 . شود قطع ایران و انگلیس سیاسی روابط شد، موجب نفت شرکت انگلیسی کارکنان

 9 خرمشهر، رد انگلیس کنسول دستور به که رفت پیش آنجا دوتا آن روابط تیرگی

 کار از یرندهگ و فرستنده هایدستگاه آورده، پایین انگلیس کنسولگری تابلوی

 نیز ریکنسولگ پرچم و کردند ترك را نگلیسیا کارمندان تمامی و شد انداخته

 . شد برداشته
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 کرد صادر ایریهتذکا ایران دولت علیه انگلستان کبیر سفیر تحوالت، این با مقارن

 اقدام تانیابری. ساخت منتشر ایران نفت به راجع ایبیانیه آمریکا دولت بعد روز و

 ردک اعالم و لقیت نامشروع حق یك نفت صنعت کردن ملی در را ایران دولت

 . شود رجوع تحکمی به باید باشد داشته شرکت علیه شکایتی ایران دولت چنانچه

 صنایع ردنک ملی کرد اعالم آمریکا و انگلیس تذکاریه پاسخ در نیز ایران دولت

 ریایید نیروی. ندارد را آن به رسیدگی صالحیت مقامی هیچ و ماست مسلم حق

 منظور به بود داده دست از ایران نفت بر را ودخ انحصاری سلطه که انگلیس دولت

 فشار حتت را مصدق مختلف هایراه از گرفت تصمیم پیشین وضعیت بازگرداندن

 اعزام فتن صنعت شدن ملی ابتدای همان از انگلیس دولت تصمیم اولین. دهد قرار

 از را لیسانگ و ایران اختالف مورد مسائل است ممکن که آنجا تا که بود هاییهیات

 وظیفه نجاکسو سرپرستی به اعزامی هیات مثال عنوان به کند حل وگوگفت راه

 نوعی به ایران حقوق شناخت بر مبنی را نفت شرکت آمادگی ایران دولت به داشت

 اعالم 14ـ 14 رژیم برقراری و باشد داشته محلی آن در نیز شرکت که شدن ملی

 صنعت دنش ملی اصول با جاکسون هیات پیشنهادهای تطابق عدم دلیل به اما کند،

 نیز منهری و استوکس اعزامی هیات. شد اعالم نفت به مربوط مذاکرات قطع نفت

 . نبردند جایی به راه

 المللیبین عمراج به توسل با کرد سعی انگلیس دولت وگوها،گفت شکست از پس

 ایران تدول هک حالی در کند؛ حل انگلیس و ایران نفت شرکت نفع به را نفت مساله

 یرانیا مقامات به را معامالت دفاتر و محاسبات خواست سابق شرکت مدیرعامل از

 دیوان به شکایت طریق از نفت مساله حل در انگلیس دولت ناکامی.کند تسلیم

 تیجهن این به را دولت این نهایتاً دولت، این اعزامی هایهیات و الهه دادگستری

 همین به ستنی پذیرامکان آنهاست مدّنظر که طریقی به نفت مساله حل که رساند

 . داد قرار بررسی مورد نظامی و قضایی جنبه از را موضوع علت
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 وزستانخ در هاانگلیسی تحریکات و خرابکاری از که اییتجربه با ایران دولت

 یاتعمل از جلوگیری منظور به را خرابکاری مجازات الیحه اثنا همین در داشت،

 به سنگین هایمجازات با نفت هایپاالیشگاه تخریب یا فتن لوله قطع تخریبی،

 .کرد تقدیم مجلس

. افتی افزایش روزروزبه انگلیس دولت تهدیدات شهریورماه، تا 9224 سال تیر 0 از

 فارس لیجخ در که کشور این اتباع و افراد جان تامین بهانه به انگلیس ناوهای رزم

 ارسف خلیج هایآب و آبادان در رقبه،غیرمت حوادث از جلوگیری و بودند مستقر

 .انداخت لنگر

 سانگلی دولت هایناوشکن و ناوهارزم تعداد افزایش 9224 سال ماه شهریور آخر تا

 اشغال یحت بریتانیا دولت. شد سابقهبی دوم جهانی جنگ از بعد ایران هایآب در

 یبخوب اما داد، قرار بررسی مورد را منطقه آن نفت تاسیسات و آبادان نظامی

 سیایی،آ ملل از بسیاری که چرا برد، نخواهد جایی به راه نظامی اقدامات دانستمی

 کردندمی تامین را غربی هایدولت و انگلیس نفت که خاورمیانه عرب و آفریقایی

 را نفت مشکل و کردندمی پشتیبانی خودش حقوق استیفای برای ایران اقدام از

 تالش بیشترین هک بریتانیا دولت اقدامات از یکی. کردمی ترپیچیده انگلستان برای

 برای اقتصادی مشکالت ایجاد انداخت، کار به آن ساختن عملی راستای در را خود

 .بود ایران

 اعالم که ودب این گرفت، نظر در ایران برای انگلیس دولت که هاییتحریم جمله از

 نتیجه در و گرفت خواهد رقرا قضایی تعقیب تحت بخرد را ایران نفت کس هر کرد

. دادندنمی نشان خود از ایران نفت خرید به تمایلی کشورها از بسیاری سیاست این

 المللیبین طحس در مشکالت ایجاد موجب تنها نه ایران، علیه بریتانیا نفتی تحریم

 از بیش متور و سابقهبی گرانی با را ایران مردم نیز داخلی سطح در بلکه شدمی

 . ساخت رو به رو اندازه
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 از ایرانی انکارشناس که است این دهنده نشان نفت صنعت شدن ملی تاریخ بررسی

 نداشتند کافی اطالعات جهانی سطح در آن توزیع و عرضه به مربوط مسائل و نفت

 انحصار در جهانی بازارهای در نفت فروش که نبودند واقف نکته این به و

 العادهفوق فوذن با هاکمپانی این و است المللیبین هایکارتل و بزرگ هایکمپانی

 لطمه هاآن منافع به تا شود عرضه گران بهای به ایران نفت داد نخواهند اجازه خود

 باال در مریکاآ نفتی هایشرکت همکاری و انگلستان ایستادگی علت به. نیاید وارد

 نفت کسری نت میلیون 24 عربستان عراق، کویت، کشورهای نفت تولید سطح بردن

 هایمپانیک برای ایمالحظه قابل تخفیف ایران دولت کهاین با و شد تامین ایران

 رشکنیکا علت بود،به شده قائل نفت هایکارتل نفوذ حیطه از خارج و مستقل

 ایمالحظه قابل مقدار به ایران علیه نفتی هایتحریم و آمریکا هایکمپانی و انگلیس

 اجرا به ار نفت بدون اقتصاد تز سیاست شد اگزیرن مصدق دکتر و نرفت فروش

 .بگذارد

 را ایران یزن وسیاسی فکری نظر از که بود این انگلیس دولت هایتحریم دیگر از

 که کرد تشرمن را مطالبی نفت شرکت ارگان تبلیغی جراید برخی در. کند تهدید

 دشدی واکنش با امر این. کند تهدید ایران دولت علیه را جنوبی هایبخش

 .شد روروبه مجلس نمایندگان

 عدادت آمریکا دولت همراهی به و نشد عاید اینتیجه ترفندسیاسی این از چون

 جنوب در برآمد درصدد و داد افزایش فارس خلیج هایآب در را خود ناوهایرزم

 ایران، نفت جریان قطع از پس.کند ایجاد خود برای دریایی پایگاه ایران

 حدود ماهانه ،بود گرفته قرار تنگنا در ارزی ذخیره لحاظ از که تانانگلس داریخزانه

 و بود داده ازدست را ایران نفت فروش از حاصل ارزی درآمد دالر میلیون 04

 وانستنت فکری نه و نظامی تهدید نه و سیاسی تهدید راه از نه راهی هیچ از چون

 برای اختگیس کودتایی اییبرپ آن که برگزید دیگری راه درآورد، ستوه به را ایران

 ردنآو کار روی و بود ایران سیاست صحنه از مصدق دکتر بردن در به میدان از

 .کند وظیفه انجام منافع حفظ جهت در و بریتانیا دولت نظر و میل مطابق که دولتی
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 :منابع

 2291شماره اطالعات روزنامه ـ 9 شانزدهم دوره ملی، شورای مجلس مذاکرات ـ 9

 هرانت موحد،نشرکارنامه، محمدعلی دکتر نفت، آشفته خواب ـ 2( 9224 بهمن 1)

 نجاتی، غالمرضا ،9229 مرداد 92 کودتای و نفت صنعت شدن ملی جنبش ـ 0 9222

  9212 بهار پنجم، چاپ انتشار، سهامی شرکت

 9224/42/42 جم جام روزنامه
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 انگلیس توسط ایران نفت چپاول و غارت سال 04

 

 چندین جمله از است؛ شده نوشته ایران نفت تاریخچه با ارتباط در زیادی طالبم

 شده منتشر شرکت آن خودِ توسط انگلیس، نفت شرکت تاریخچه درباره کتاب جلد

 رخیب این، بر عالوه. هاستداده فقر تاریخی، کتب این عمده نقص ولی( 9. )است

 بدین و ردهک تکیه انگلیس سوی از منتشره مدارك و اسناد بر عمدتاً مورخان این از

 صنعت شدن ملی» محرمانه گزارش این، وجود با. اندکاسته خود کار اعتبار از ترتیب

 وزارت آرشیو در و بود شده تهیه جهانی بانك توسط ظاهراً که «ایران، نفت

 از انایر نفت درباره را هاداده از غنی منبعی شد، پیدا متحده ایاالت داریخزانه

  ،9219 فوریه یعنی گزارش، این تاریخ( 9.)دهدمی دست به 9219 تا 9299 لسا

 9212 تا 9219 هایسال نفتی بحران طول در احتماالً فوق سند که دهدمی نشان

 در مندرج جزئیات و گرفته، قرار استفاده مورد ایران نفت وضعیت با آشنایی برای

 .دارد یرانا نفت به آمریکا دولت مفرط توجه از حکایت سند

 بین رد شاه رضا حکومت دوران در صنعت ماندگی عقب درباره نیز زیادی مطالب

 یرانا اقتصاد باره در گزارشش در جهانی بانك. است نوشته 9209 تا 9299 هایسال

 : نویسد می
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 و کشاورزی به عمدتاً ایران نفری میلیون 92 تا 92 جمعیت اخیر، سال 04 طول در»

 و ارک نیروی خام، مواد وفور برغم. اندداشته اشتغال سوجاتمن تولید و تجارت

 بجز خام مواد اوریفر یا تولید کارخانه یا سنگین صنایع هیچگونه دریا، به دسترسی

 با هک نباشد جهان در دیگری کشور هیچ شاید. ندارد وجود کشور این در نفت

 افتاده عقب دازهان این هب اقتصادی توسعه لحاظ از ایران با مقایسه قابل منابع داشتن

 با جممنس نفتی عملیات بزرگترین دارای شك بدون کشور این معهذا،. باشد

 اقتصاد رد سهمی چه نفت صنعت این ولی. است جهان در تولید هزینه ترینپایین

  «است؟ داشته ایران

 اخیر سال یس» سریع اقتصادی پیشرفت با را ایران در پیشرفت فقدان گزارش این

 مقایسه «نیست برخوردار طبیعی منابع موهبت از ایران اندازه به که -رکیهت در

 در فتن تولید. بود نبرده نفت از سودی هیچ ایران اقتصاد متأسفانه،( 2. )کندمی

 هزار 291 بر بالغ درآمدی 9294 تا 9299 سال از. شد شروع 9299 سال در ایران

 از. شد ایران نصیب نفت االمتیازحق دریافت محل از( دالر میلیون 1/9 معادل) لیره

 991 به 9209 تا 9229 سال از رسید؛ دالر میلیون 14 به مبلغ این 9229 تا 9299 سال

 حکومت دوره در. رسید دالر میلیون 914 به 9219 تا 9209 سال از و دالر، میلیون

 921 بر بالغ نفت االمتیازحق دریافت محل از ایران درآمد( 9209-9299) شاه رضا

 . نیست مشهود ایران توسعه در درامد این انعکاس اما. بود دالر میلیون

 تا 9299) ساله 04 دوره کل طول در االمتیازحق دریافت محل از حاصله درآمد

 شده اعالم سود کل. شدمی دالر میلیون 021 یا لیره میلیون 992 بر بالغ( 9219

 پنج ورهد این طول در تابعه، هایشرکت سود منهای ایران، و انگلیس نفت شرکت

 سود لک از درصد هشت به نزدیك فقط دیگر، عبارت به. است بوده دالر میلیارد

 . شد ایران عاید نفت شرکت سوی از شده محاسبه

 نفت] شرکت برآوردها، این اساس بر: »که سازدمی آشکار جهانی بانك گزارش

 رچوبچا در تعهداتش نیّت حسن با توأم و درست اجرای عدم با[ ایران و انگلیس



64 

 

 امطلوبن قرارداد با دارسی امتیاز تعویض نحوة کردن مهندسی با و دارسی؛ امتیاز

[ دالر میلیارد 9/9 معادل] دالر میلیون 9944 بر بالغ درآمدی از را ایران ،9222 سال

 مثل فقیری کشور برای و ،9219 تا 9299 هایسال معیارهای با(  0.« )ساخت محروم

 مخارج کل ،9291 سال در مثالً. بود تصور غیرقابل درآمدی دالر میلیارد 9/9 ،ایران

 اقعیو میزان که افزایدمی گزارش این. است بوده دالر میلیون 94 فقط ایران دولت

 است دالری میلیارد 9/9 از بیشتر مراتب به انگلیس دست به ایران نفتی ثروت چپاول

 ولط در. است شده برآورد شرکت خود سوی زا منتشره ارقام و آمار اساس بر که

 که را دالری میلیون 921 از ایعمده بخش شاه رضا 9209 تا 9299 هایسال

 خود انکیب هایحساب به را آنها و کرد سرقت بودند، پرداخته ایران به هاانگلیسی

 تا 9299 سال از ایران نفت ساله سی تاریخ. ریخت نیویورك و سوییس لندن، در

 .نامید چپاول و غارت سال سی توانمی درستی به را 9209

 

 

 

 منابع :

 نفت؛ و خون فرمانفرماییان، و فرمانفرماییان اخالق؛ و قدرت، نفت،: نك مثالً. 9

 . ایران نفت ساتن،-الول

 مورخ «لمسای و هاریشه از ایچکیده: ایران نفت صنعت شدنملی» جهانی، بانك. 9

 سند ،219/2/241 شماره پرونده آمریکا، داریانهخز وزارت در ؛9219 فوریه 92

 .109 شماره

 .2 ص همان،. 2

 . 99 ص همان،. 0

 سیاسی های پژوهش و مطالعات موسسه بریتانیا، و رضاشاه کتاب
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 ایران نفت و دارسی قرارداد

 

 و نفت شیکلوله و برداریبهره استخراج، امتیاز بار نخستین برای9924 خرداد2 روز

 و گرگان ،مازندران ،گیالن ،آذربایجان استان 1 از غیر به ایران سرسرا در قیر

 رکتش. شد واگذار انگلیسی «دارسی نکس ویلیام» به سال 14 مدت به خراسان

 از سلیمان مسجد در چاهی از جستجو سال 1 از پس «دارسی ویلیام» فرمان تحت

« Oil Persian » تابک انگلیسی نویسنده. کرد کشف نفت خوزستان، استان شهرهای

 :نویسدمی باره این در

 عمق به کنیچاه عملیات که[ 9922 سال خرداد 1] 9242 سال مه ماه 91 روز... »

 به. زد باال حفاری دستگاه از پا 14 از متجاوز و کرد فوران نفت بود، رسیده پا 9924

 داد نجات را انگلستان دریایی نیروی ،جنگ دو طی که شد آغاز صنعتی ترتیب این

 لتهایدو سیاسی مزاحمتهای مجموع از که کرد ایجاد زحمتی ایرانیان برای ولی

 9.«بود بیشتر بزرگ
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 دوره در ورکش اقتصادی منابع سایر سان به که است ثروتهایی ازجمله ایران نفت

 چهار خاندان دو این حاکمیت دوره در. رفت تاراج به پهلوی و قاجار حاکمیت

 9:است شده اعطاء بیگانگان به نفتی مهم امتیاز

 .م 9249 ،انگلیسی «دارسی» به نفت امتیاز ـ9

 .شد لغو بعدها م، 9299 امریکائی، «اویل استاندارد» شرکت به شمال نفت امتیاز ـ9

 .شد لغو بعدها م، 9292 امریکا، «سینگلر» کمپانی به شمال نفت امتیاز ـ2

 9222 ها،انگلیسی به نفت جدید متیازا اعطای و «دارسی» قرارداد در تجدیدنظر ـ0

 .شد لغو نفت صنعت شدن ملی نهضت پی ،در م

 .بودند معاصر یاستعمار قدرتهای سایر پیشتاز ایران نفتی منابع غارت در هاانگلیسی

 بود؟ چه «دارسی» امتیاز

 رداریببهره استخراج، امتیاز بار نخستین برای ،9249 مه 92/ 9924 خرداد هفتم روز

 ،یالنگ ،آذربایجان استان پنج جز به) ایران سراسر در قیر و نفت کشیولهل و

 واگذار «دارسی نکس ویلیام» به سال 14 مدت به( خراسان و گرگان ،مازندران

 و گرفت را مهم امتیاز این قاجار شاه مظفرالدین حکومت دوره در «دارسی» 2.شد

 تاسیس ،امتیاز از برداریبهره ایبر را شرکتهایی یا شرکت سال دو طی شد متعهد

 به نقداً نیز لیره هزار 94 و االمتیازحق عنوان به درصد 91 حاصله عواید از و کرده

 منعقد مشروطیت از قبل سال 1 قرارداد این. بپردازد دولت به ایران، سهم عنوان

 قرارداد درباره مفصل هایبحث از پس نیز مشروطه از پس اول مجلس. شد

 .تصویب نه و کرد رد نه را آن ،«دارسی»

 اهیتم قراردادها، این. داشت پی در را امتیاز دارنده نگرانی خود تصمیم، عدم این

 وامهای زاا به معموالً و شاه سوی از که بودند امتیازاتی بلکه نداشتند، را پیمان

 شاه رالدینناص نیز، شاه مظفرالدین از پیش. شدندمی واگذار خارجیان به ،دریافتی

 راردادق در. کرد واگذار هاانگلیسی ویژه به خارجیان به متعددی امتیازات قاجار
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 حقوق و عوارض ،مالیات پرداخت از امتیاز صاحب مدت تمام در ،«دارسی»

 و کردمی وارد که الزمی مواد و وسایل ،آالتماشین ،اراضی کلیه برای گمرکی

 عدهو طبق «دارسی ویلیام. »بود فمعا کرد،می صادر که نفتی محموالت جمیع

 نفت افتنی برای تالش هدف با را شرکتی امتیاز، اخذ از پس سال دو فاصله به خود

 استخراج به موفق سلیمان مسجد در ش 9922 در شرکت این و کرد تاسیس ایران

 .شد نفت

 صادیاقت نظام در بزرگ جهش یك ها،انگلیسی برای ایران نفت به دستیابی

 رگ در خون انندم ایران نفت انگلیسی، نویسندگان از یکی گفته به. بود کشورشان

 در انگلیسی معروف مورخ( London Pronol)  «لندن پرونال. »بود بریتانیا اقتصاد

 :نویسدمی ایران نفت دربارة ـ جهانی اول جنگ شروع سال ـ م 9290

 معادن ظلمت در انآباد جزیره مایلی 901 فاصله در را خود راه که سیاهی مایع»

 0.«ودب خواهد ما وجود برای الزم خون که کرد خواهد ثابت روز یك کند،می پیدا

 نگلستانا برای ایران نفت اهمیت با رابطه در انگلیس عوام مجلس در نیز چرچیل

 :گفت

 اداره حفظ لحاظ از ایران نفتی منابع کسب برای انگلستان دولت پیش مدتی از»

 مواظب صوصاًمخ و نموده سیاسی فعالیتهای بریتانیا مپراطوریا عظمت و هندوستان

 1«.نکنند خریداری را نفت شرکت سهام خارجی کمپانیهای که است بوده

 است جدید سیاست یك ،نفت سیاست که این بر تاکید با دیگر جای در وی

 حیات برای که ار نفتی مواد کنترل حداقل یا نفت مالکیت بایستیمی ما: »گویدمی

 .«آوریم بدست شده که قیمتی هر به است، الزم انگلستان

 یا و رضاخان رساندن قدرت به قاجار، دولتهای بر دائمی نفوذ اعمال ،حقیقت در

 هدف یك آنها همه در هاانگلیسی که است رویدادهایی ،ایران خاك اشغال

 .بود ایران نفتی منابع حفظ آن و کردندمی دنبال را مشترك
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 قرن نیم دنکر برقرار برای ابزاری به ایران جنوب در نفت کشف با «ارسید ویلیام»

 دلیل همین به. شد تبدیل کشور این نفتی منابع بر انگلیسی شرکتهای و دولت سلطه

 شد میدان تازیکه انگلیس دولت ،سلیمان مسجد در نفت چاه فوران از پس بالفاصله

 .زد یمهخ کشور خیزنفت هایزهحو بر انگلیس و ایران نفت شرکت تأسیس با و

 انگلیس و ایران نفت شرکت تاسیس

 دنبال به ،داشت نظر تحت را «دارسی» اقدامات کلیه ابتدا از که انگلستان دولت

 پس سال یك ـ ش 9922 در و افکند پنجه «دارسی امتیاز» بر ،نفت به وی دستیابی

 نگرفت دست به هدف با را انگلیس و ایران نفت شرکت ـ نفت چاه فوران از

 لیره یلیونم دو سرمایه با شرکت این. کرد تأسیس نفت صدور و پاالیش ،استخراج

 جهانی جنگ وقوع از پیش یکسال ـ م 9292/  ش 9929 از نفت صدور و شد تاسیس

 یروین سوخت تأمین برای نفت روزافزون اهمیت لحاظ به بعد، سال. شد آغازـ  اول

 با نماینده نفر دو و خرید را شرکت سهام از درصد 11 ورکش این انگلیس، دریایی

 آن همدیر هیأت در ،شرکت تصمیمات به نسبت «وتو» حق با و کامل اختیارات

 ضمناً شد، نتقلم انگلستان دولت به عمالً «دارسی» امتیاز ترتیب این به. کرد منصوب

 والنیط مدت به و اندك بسیار قیمت به سوخت تحویل برای قراردادی دولت این

 تصویر« Oil Persian»  کتاب. ساخت منعقد شرکت با خود، دریایی نیروی به

 انگلیس تنف شرکت: »کندمی ارایه انگلیس و ایران نفت شرکت ماهیت از روشنی

 زرگترینب از یکی مؤسسه این. بود بیگانگان دخالت از ایخالصه و تجسم وایران

 ازای در و کردمی برداریبهره آن از و داشت اختیار در را ایران ثروت منابع

 استقاللی انچن با داد،می دولت به ناچیزی مبلغ بردمی کشور از که پوند میلیونها

 هر ای،لهقبی و ایل رئیس هیچ از را رفتار این مشابه ایران دولت که کردمی رفتار

 چنان دانی و عالی از ایرانیان با رفتار طرز در. نمودنمی تحمل بود مقتدر هم قدر

 ودخ گذشته عظمت به وقت هر از بیش که نژادی برای که دادمی نشان نخوتی

 1.«نبود تحمل قابل داشت، اعتماد خود درخشان آینده به و کردمی فخر
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 «دارسی» قرارداد متمم

 میان استعماری قراردادهای مهمترین از یکی ،9222 مه 92/ 9299 خرداد هفتم روز

 قرارداد ینا موجب به. رسید امضا به انگلیسی نفتی هاینیکمپا و رضاخان دولت

 سال تا یافتمی اجازه انگلستان بود، گرفته لقب «دارسی ویلیام قرارداد متمم» که

 هاانگلیسی هب شرایطی در امتیاز این. کند برداریبهره ایران نفتی منابع از ش، 9229

 91 در 9299 قرارداد. گذشتمی رضاخان سلطنت از سال هفت تنها که شد واگذار

 توردس رضاخان آن از پس. رسید تصویب به ملی شورای مجلس نهم دوره در ماده

 میان به غیردولتی و دولتی محافل در بحثی هیچ قرارداد از نه و نفت از نه دیگر داد

 ثبح مورد نیز مجلس بعدی هایدوره در و نشود منعکس مطبوعات در نیاید،

 نفت هرتن رایب هاانگلیسی ،استعماری قرارداد این موجب به. گیردن قرار نمایندگان

 به سهام نصاحبا خالص منافع از هم مبلغی و کردندمی پرداخت ایران به شلینگ 0

 و مالیات ههرگون پرداخت از تنها نه قرارداد طرف انگلیسی کمپانی. دادندمی ایران

 آن و دادنمی ارایه دولت به را خود محاسبات دفاتر هیچگاه بلکه بود معاف عوارض

 درآمد در سهیم و نفت مالك که ایران دولت نتیجه در. دانستمی «سری» را

 این. بپذیرد را ودخ انگلیسی غارتگر شرکای حرف بود ناگزیر بسته چشم بود، کمپانی

 ایرانی کارگران و کارکنان ایحرفه آموزش جهت در قدمی هیچگاه کمپانی

 .داشتبرنمی

 قرارداد در که بود این در «دارسی ویلیام» قرارداد با ،9299 قرارداد اوتتف

 تاسیس یازامت از برداریبهره منظور به که شرکتی امکانات و اموال کلیه «دارسی»

 متعلق هادارایی این همه 9299 قرارداد در ولی داشت، تعلق ایران دولت به شدمی

 شمار به ویپهل دودمان سرسلسله خیانتهای زا که قرارداد این. بود هاانگلیسی به

 تنهض رویدادهای کشاکش در تنها و داشت دوام انعقاد از پس سال 94 تا رود،می

 .شد ساقط اعتبار از نفت صنعت شدن ملی
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 «انگلیس یدخلع» و نفت صنعت شدن ملی نهضت گیریشکل ساززمینه دالیل از یکی

. آورد عمل به 9299 معاهده تحکیم برای شاه که بود تالشی کشور، اقتصادی منابع از

 ـ شائیانگل عباسقلی ـ ایران وقت دولت دارایی وزیر بین پیمانی ، 9292تیر 91 روز

 ـ گس» دهمعاه به که رسید امضأ به ـ «گس» ـ انگلیس نفتی کمپانی نماینده و

 به ،همانزدش مجلس در نه و پانزدهم مجلس در نه پیمان این. شد معروف «گلشائیان

 معاهده این. دش نفت صنعت شدن ملی نهضت گیریشکل ساززمینه و نرسید تصویب

 فروش مقابل در ایران معاهده، این موجب به. بود 9299 پیمان به الحاقی قراردادی

 لداخ در نفت فروش. کردمی دریافت شلینگ 1 قبلی شلینگ 0 جای به نفت تن هر

 رکتش ضمناً. شد تعیین کشور از خارج در آن شفرو از ترارزان درصد 91 نیز ایران

 نایرا به جایك استرلینگ لیره میلیون 1 مبلغ بود موظف انگلیس و ایران نفت

 امتیاز هداتتع شد موظف نیز ایران دولت ،انگلستان تعهدات این مقابل در. بپردازد

 .کند تأیید دوباره را 9299 نفتی

 به پانزدهم دوره پایان در را الحاقی قرارداد ایران، وقت وزیر نخست «ساعد»

 آیت ونچ افرادی فشار تحت مجلس نمایندگان او تصور برخالف ولی برد مجلس

 حامیان و وزیر نخست. کردند امتناع آن تصویب از مصدق دکتر و کاشانی اهلل

 حهالی این تصویب از بتواند مجلس معدود اقلیت کردندنمی تصور قرارداد

 باعث رفت،درگ آن دربارة که مباحثاتی و الیحه این صویبت عدم. کند جلوگیری

 برای را زمینه و شد پیشین قراردادهای استعماری ماهیت از مردم آگاهی

 .ساخت فراهم نفت صنعت شدن ملی برای تالش و بعدی هایمخالفت

 به منصور علی و داد استعفا و برساند تصویب به را قرارداد نتوانست «ساعد» دولت

 مجلس هب مجدداً را الیحه منصور شانزدهم، مجلس تشکیل با. رسید زیریو نخست

 خودداری آن تصویب از نیز مجلس این ،مردم و اقلیت نمایندگان زیرفشار اما آورد،

 .کرد
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 ساعت ندچ و کرد استعفا غیرمنتظره طور به نیز منصور دولت ،9292 تیر پنجم روز در

 وزیری نخست هب و داد تشکیل را جدید بینهکا ارتش ستاد رئیس آرارزم سپهبد بعد

 .رسید

 لیهک الغای زمزمه کمکم شانزدهم، مجلس در نفت الحاقی قرارداد طرح هنگام

 ملی استارخو نمایندگان از بعضی و شد مطرح لندن و تهران بین نفتی قراردادهای

 میسیونک به ،الحاقی قرارداد بررسی شانزدهم، مجلس در. شدند نفت صنعت شدن

 مصاحبه یك ضمن وی. شد واگذار بود، مصدق با آن ریاست که مخصوصی

 همچنین و 9299 قرارداد ،«دارسی» قرارداد که کرد اعالم صراحتاً مطبوعاتی

 طساق اعتبار درجه از قراردادها این و شناسدنمی رسمیت به را الحاقی قرارداد

 .بشوند مردم حقوق غصب برای ایوسیله نباید و هستند

. ردندک استیضاح را دولت مصدق رهبری به اقلیت نمایندگان ،9292 مهر 94 روز

 گیریاوج سبب دو، این مشاجره و کرد دفاع الحاقی قرارداد از ،پاسخ در نیز دولت

 ثمر به بعد، ماه 1 از کمتر که نهضتی گردید، کشور نفت صنعت شدن ملی نهضت

 و هوادارانش و مصدق دولت یجا به نا اقدامات با دستاورد این البته. نشست

 بازگشت و 9229 مرداد 92 کودتای پی در و داشتند کاشانی اهللآیت با که اختالفاتی

 البق در کشور نفتی منابع غارت و رفت بین از تدریجاً کشور به شاه مجدد

 استعمارگران ههم دست اسالمی، انقالب پیروزی با اینکه تا یافت ادامه «کنسرسیوم»

 .شد قطع کشور از
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 :پاورقی

 .92 ص ،9219 بهمن ـ نفت وزارت انتشارات ـ امروز به تا آغاز از ،نفت ـ9

 .هفته انتشارات مهرداد، محمود سیاسی، جدید فرهنگ ـ9

 94 ص ،9211 نفت، وزارت انتشارات نفت، صنعت شدن ملی سالروز اسفند، 92 ـ2

 .92 ص همان، اسفند، 92 ـ0

 .92 ص همان، اسفند، 92 ـ1

 (. پیشین) امروز، به تا آغاز از نفت ـ1

 سیاسی پژوهشهای و مطالعات موسسه سایت
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 خوزستان در انگستان هایدسیسه و ایران نفت صنعت شدن ملی

 

 زاده خدری اکبر علی

 ملی رایشو مجلسین سوی از ایران نفت صنعت شدن ملی طرح تصویب با همزمان

 مزددست العادهفوق درصد سی پرداخت از انگلیس و ایران نفت شرکت سنا، و

 امر این و ورزید امتناع سفید نفت و اللی آغاجاری، معشور، بندر نفت کارگران

 اعزام با.  شد خوزستان در نظامی حکومت اعالم و کارگران اعتصاب موجب

 ناعتصابیو شورش مزبور مناطق به اصفهان و آبادخرم اهواز، از نظامی نیروهای

 عتصابیونا خواستهای پذیرش به حاضر هنوز نفت شرکت لیکن کرد فروکش یکم

 .نبود

 بریتانیا یعصنا امنیت حفظ برای که کرد اعالم انگلستان دولت 9224 فروردین 2 در 

. است ستادهفر آبادان به را ایلوگوس و فالمینگو هایکشتی زده،اعتصاب مناطق در
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 تشکیل را ارسف خلیج در انگلستان یاییدر نیروی از قسمتی جنگی، کشتی دو این

 تهران در انانگلست سفیر شپرد ایام همین در. بود بحرین در آنها پایگاه و دادندمی

 نگلیسیا افراد از حمایت برای که کرد سؤال وقت وزیر نخست عالء حسین از رسماً

 ردینفرو 2 تاریخ در. است داده انجام اقداماتی چه خوزستان خیز نفت مناطق در

. رساندند قتل به را نفر سه و بستند آتش به را مردم آبادان در نظامی نیروهای 9224

 یك. یوستندپ کنندگاناعتصاب به نفت لوله کارگران از نفر هزار به نزدیك بعد روز

 اعتصاب سوم یك به نزدیك فروردین 92 روز تا و گرفت آرام وضع بعد هفته

 و معشور بندر کارگران فروردین 92 در لیکن. بازگشتند خود کار سر به کنندگان

  از تن چند شدن زخمی و کشته به منجر امر این و زدند شورش به دست آبادان

 . شد نفت شرکت کارگران

 جنگی ناو و شد فارس خلیج وارد “ورن“ انگلستان جنگی کشتی سومین آن، پی در

 بار انگلستان سفیر. ردک حرکت مدیترانه از گامبیا به پیوستن برای هم “یویالوس“

  .داد قرار متبوعش دولت اقدامات جریان در را او و کرد مالقات عالء با دیگر

 ساخت تشرمن ایبیانیه کاشانی ابوالقاسم سید اهللآیت ،9224 فروردین 92 تاریخ در

 به همچنین او دهند خاتمه خود شورش به تا خواست شرکت کارگران از و

 دولت و گفت خواهند ترك را ایران زودی به هاانگلیسی هک داد اطمینان کارگران

 . کرد خواهد جبران را آنها به وارده خسارتهای ایران

 وقت وزیر نخست عالء حسین از رسماً تهران در انگلستان سفیر شپرد ایام همین در

 چه انخوزست خیز نفت مناطق در انگلیسی افراد از حمایت برای که کرد سؤال

 است داده نجاما اقداماتی

 با مخالفت در ملی شورای مجلس فروردین 92 جلسه در نیز مصدق دکتر عالوه، به

 ملی بههج نمایندگان اینکه دلیل داشت اظهار خوزستان در نظامی حکومت اعالم

 جز دندکر خودداری نظامی، حکومت اعالم بر مبنی دولت پیشنهاد به رای دادن از

 این اآی که موضوع این به رسیدگی بدون و تحقیق بدون دولت که نبود این
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 خطاب را ملی هجبه بیانیه سپس مصدق. کرد اعالم را آن بیجاست یا بجاست اعتصاب

 سر بر شیدهک اعتصاب از دست اینکه بر مبنی آنها به دادن نصیحت و کارگران به

 و اعتصاب انسر از تعدادی دستگیری با ترتیب هر به. کرد ایراد برگردند، خود کار

 9224 اردیبهشت 99 روز تا و شد برقرار نسبی امنیت کارگران شورش سرکوبی

 از دادیتع تدریج به اما داشت ادامه آن در اعتصاب هنوز که بود جایی تنها آبادان

 نظامی فرمانده) بختیشاه سپهبد تاریخ این در. بازگشتند خود کار سر به کارگران

 کرد مخابره عالء به( خوزستان) ششم تاناس از که تلگرامی در( تهران از اعزامی

 معموله اقدامات نتیجه در ولی دارد ادامه آبادان در هنوز اعتصاب: “داشت اظهار

 چهار مروزا و اقدام مرتباً محرکین دستگیری برای اندشده کار مشغول نفر 22144

 بازداشت پناه نکیها و آقاداشی زواری،. کروالیان نام به اعتصاب اصلی مسببین از نفر

 [.“  اند شده[ 

 اما پذیرفت پایان ایران دولت بسیار تالش با اگرچه نفت شرکت کارگران اعتصاب

 بود نفت تشرک ایرانی کارمندان تحریك و دسیسه پی در همچنان انگلستان دولت

 میاعزا نظامی فرمانده) بختیشاه سپهبد 9224 اردیبهشت 92 تاریخ در که طوری به

 وزیر نخست مصدق دکتر به( خوزستان) ششم استان از خود لگرافت در( تهران از

 : داشت اعالم وقت

 موقع در نکهای تصور به نفت شرکت ایرانی رتبهعالی کارمندان واصله اطالع طبق

 اندنموده ینگران اظهار شوند بیکار است ممکن نفت صنعت شدن ملی قانون اجرای

 .  باشدیم نفت شرکت خارجی ارمندانک ناحیه از شایعات این که شودمی گفته

 

 

 منبع :

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه
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 ایران نفت شدن ملی نهضت

 

 صفوی سلمان سید دکتر

 مقدمه

 استعماری دض و بیداری جنبش انگیز غرور و برجسته نقاط از نفت شدن ملی نهضت 

 ضد رزاتامب گیزی شکل بر قاطع تاثر که باشد می بیستم قرن در ایران ملت

 لیاص قهرمانان مصدق  دکترمحمد و ایران ملت. داشت شرق ملل همه استعماری

 ضد و ملی شجنب این پیشبرد در قاطع نقش که هستند ایران نفت شدن ملی نهضت

 .داشتند انگلیسی

 امضا دادی قرار قاجار شاه الدین مظفر با 9924/ 9249 سال در دارسی ناکس ویلیام 

 معروف ”یدارس قرارداد“ به که. بپردازد ایران در نفت استخراج و اکتشاف به تا کرد

 و نظامی ،اقتصادی سیاسی،  امور بر انگلیس تسلط اسباب قرن، نیم مدت به و شد

 پهلوی رضا با  9299  سال در دیگر شکلی به دارسی قرارداد. شد ایران فرهنگی

 روندی رد ایران در نیابریتا نامشروع منافع  دوم جهانی جنگ از پس اما. شد تمدید

 شدن لیم به منجر و گرفته قرار انتقاد و تعرض مورد ایران  ملت سوی از تدریجی

 .شد 9292 اسفند 92 در ایران نفت صنعت
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 ایران نفت شدن ملی روند

 به. زدند 9291 تیر عمومی اعتصاب به دست خوزستان در جنوب نفت کارگران

 و پلیس ود،ب ها انگلیسی سلطه و ید در که ایران و انگلیس نفت شرکت تحریك

 9291 تیر 92 کشتار در را کارگران از نفر  22دوم پهلوی حکومت  نظامی فرمانداری

 ایران در علماء و ملیون سوی از ایران نفت بر انگلیس سلطه با مخالفت موج. کشتند

 در نفت لیم نهضت شدن همگانی و موفقیت در کاشانی اهلل آیت. یافت گسترش

 زا شاهرودی و محالتی خوانساری،: آیات.  داشت مهمی نقش مصدق دکتر کنار

. رخاستندب نفت صنعت شدن ملی از حمایت به که بودند دیگری روحانیون جمله

 و شاه مداخالت و گسترده  تقلبات پی در( 9292) شانزدهم مجلس انتخابات در

 بقتل ربارد وزیر هژیر عبدالحسین. شد باطل تهران آراء ساختگی صندوقهای دربار،

 .یافت راه مجلس به مصدق دکتر انتخابات، دوم نوبت در و رسید

 هبرانر بود، وزیر نخست که آرا رزم آمیزتوطئه شگردهای و هاکارشکنی از پس

 داخلی، یاصل مانع ، برهه این در که رسیدند نتیجه این به نفت شدن ملی نهضت

 به یمل جبهه کاشانی، اهلل آیت بریره به مردمی نهضت زمان آن در. ست آرا رزم

 رهبری هب اسالم فداییان و مجلس نمایندگان از برخی همراه به دکترمصدق رهبری

 داییانف و صفوی نواب. کردندمی تالش نفت شدن ملی برای صفوی نواب شهید

 میان از ار آرا رزم ، نفت ملی نهضت راه سد داخلی عامل تا گرفتند تصمیم اسالم

 .بردارند

 ایران ملی شورای مجلس در نفت شدن ملی طرح تصویب 

 9292 اسفند 91 چهارشنبه روز در آرارزم سپهبد وقت وزیرنخست شدن کشته از پس

 صنایع شدن ملی طرح ، اسالم فدائیان جمعیت اعضای از طهماسبی خلیل سوی از

 نفت تصنع شدن ملی قانون. شد تصویب مجلس در مصدق دکتر رهبری به نفت

 شورای لسمج در نفت مخصوص کمیسیون اعضای همه امضای به که بود نهادیپیش

 .گردید تصویب و شد ارائه مجلس به 9292 اسفند 92 در ایران ملی
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 :شده تصویب پیشنهاد متن

 نندگانامضاک جهانی، صلح تأمین به کمك منظوربه و ایران ملت سعادت نامبه“ 

 ملی استثنا دونب کشور مناطق تمام در نایرا نفت صنعت که نمائیممی پیشنهاد ذیل

 ولتد دست در برداریبهره و استخراج اکتشاف، عملیات تمام یعنی شود اعالم

 .”قرارگیرد

 شانزدهم دوره در 9292 تیر اول در که بود کمیسیونی نفت مخصوص کمیسیون 

-گس الیحه به معروف) نفت الیحه به رسیدگی برای ایران ملی شورای مجلس

 .شد تشکیل( نگلشائیا

 :از بودند عبارت کمیسیون اعضای 

 صالح، لهیارال زاده،فقیه ای،گنجه جواد ذوالفقاری، ناصر علوی، دکتر  مصدق، دکتر 

 اهللصرتن دکتر عامری، جواد امامی، جمال زاده،سرتیپ قشقائی، خسرو مکی، حسین

 دکتر هدایتی، محمدعلی دکتر فرامرزی، عبدالرحمن زاده،حائری کاسمی،

 اسفند 92 در را دپیشنها این نیز سنا مجلس. پالیزی و بهبهانی میرسیدعلی شایگان،

 .شد قانونی پیشنهاد و کرد تصویب 9292

 مصدق دکتر وزیری نخست 

 اردیبهشت در اما شد وزیرنخست 9292 اسفند در آراء رزم ترور از پس عالء حسین  

 نخست به مصدق دکتر عمومی اشتیاق و شور در  او استعفای از پس.  داد استعفا 9224

 دنش ملی قانون اجرای و انتخابات قانون اصالح را خود برنامه و رسید وزیری

 .کرد اعالم نفت صنعت

 گزارش در جزیی اصالح و 9224 اردیبهشت در مصدق شدن وزیر نخست از پس  

 مهرناب سرلوحه در نفت صنعت شدن ملی قانون اجرای نفت، کمیسیون ایماده 2

 .گرفت قرار مصدق دولت
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 وبجن به بازرگان مهدی مهندس ریاست به ید خلع هیئت نفت شدن ملی با 

 و شد ندهک خرمشهر مرکزی دفتر در سر از ”شرکت ریاست ”تابلوی و نمود عزیمت

 رییس عنوان به بازرگان مهندس و.  گردید نصب”  موقت مدیره هیئت“ آن جای به

 نظر زیر شرکت ادارات و تاسیسات کلیه پس آن از. شد انتخاب موقت مدیره هیئت

 دادند توردس بودند، ناراضی رویداد این از که ها انگلیسی بود؛ جدید مدیره هیئت

  مهرماه دهم تاریخ در و نمایند ترك را ایران نفت صنعت خارجی کارکنان همه که

 را نفت تیریمد و تولید توان ایرانیات که خام خیال این به افتاد اتفاق این 9224

 نفت صنعت علمی مدیریت به موفق ایرانی دوست وطن متخصصین اما. ندارند

 .گردیدند

 امنیت یشورا در شکایت این طرح و ایران دولت از انگلیس دولت شکایت پی در 

 ایران ملت حقوق از دفاع به و شد نیویورك عازم مصدق دکتر ملل، سازمان

 شیوه ت،نف قرارداد مورد در که توضیحاتی اب و رفت الهه دادگاه به سپس. پرداخت

 کایتش به رسیدگی به صالح را خود المللیبین دادگاه داد، آن تمدید و انعقاد

 که شد وفقم کاردانیش و ایران ملت حمایت مدد به مصدق دکتر و ندانست بریتانیا

 .دهد شکست المللی بین حقوقی مجامع در را ها انگلیسی

 9229 تیر 24 

 نتقالا درخواست دربار، و ارتش هایکارشکنی از جلوگیری برای دقمص دکتر 

 نهمی به. شد رد شاه طرف از درخواست این. نمود شاه از را دولت به جنگ وزارت

 مجلس،. کرد استعفا 9229 تیرماه 91 در وزیرینخست از مصدق دکتر دلیل

 الحنیشدید ٔ هبیانی صدور با او و کرد انتخاب وزیرینخست به را السلطنهقوام

 و ارعاب با و کرد محدود را سیاسی هایآزادی و نمود اعالم را خود وزیرینخست

 .درآورد نظامی نیروهای اشغال به را شهر حساس مراکز مردم، تهدید

 تیر 92 روز در کرد؛ تهییج قوام علیه  را مردم ایاعالمیه صدور با کاشانی اهلل آیت

 وشیدهپ کفن خودم و میکنم جهاد اعالم نرود وامق اگر“ که کرد اعالم کاشانی ماه
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 مردم و شد لتعطی بازار تیرماه امسی در آن، از پس.  ”نماییم شرکت پیکار در ملت با

 به مردم اهش دستور به. شدند السلطنه قوام سرنگونی خواستار و آمدند هاخیابان به

 فرستاد انیکاش نزد را خود دربار وزیر شاه،. شدند کشته ایعده و شدند بسته گلوله

 دربار وزیر به کاشانی اما کند؛ وادار سکوت به را ایشان امتیاز دادن و تطمیع با تا

 و رفته ابانخی به شخصاً نگردد، باز کار سر بر مصدق دکتر درنگ بی اگر: “گفت

 .”کنممی دربار متوجه مستقیماً را مردم مبارزه

 رد مصدق دکتر طرفدار نمایندگان اعتراضات و هاکوشش و تظاهرات ادامه با 

 هب دوباره ناچار شاه. شد قطع تیراندازی شاه، با هاآن از ایعده دیدار و مجلس

 .داد رضایت مصدق دکتر وزیرینخست

 ایران نفت ملی نهضت دستاورد 

 مرداد 92 رد مصدق دکتر قانونی دولت علیه آمریکایی _انگلیس کودتای از بعد

 فکری اوردهایدست اما شد مسلط ایران نفت صنعت بر مللیالبین کنسرسیوم ،9229

 ماندگار یرانا اجتماعی و فرهنگی سیاسی، تحوالت در نفت صنعت شدن ملی جنبش

 .گردید

 ملی قانون تصویب با 9292 اسفند 92 در ایران نفت صنعت شدن ملی تاریخی دوره 

 شدن ملی. گرفت پایان 9229 مرداد 92 کودتای با و رسید اوج به نفت صنعت شدن

 للیالم بین قریب نتایج از مصر در عبداناصر جمال رهبری به( 9211)سوئز کانال

 را میاسال انقالب گفتمان شروع مقدمات دوره این. است ایران نفت ملی نهضت

 ستهواب و دیکتاتوری حکومت سقوط به منجر 9212 سال در نهایت در که کرد فراهم

 .شد ایران بر انگلیس و ریکاآم سلطه قطع و پهلوی رضا محمد
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 نفتی امتیاز سال هشتاد

 

 سیمبر فرشید دکتر

 سال پنج دقیقاً یعنی ،9210 هایسال از ایران جنوب نفت قرارداد انگیزغم داستان

 آنکه از عدب سال یك درست و رسید نفت به امریکا در دریك کلنل آنکه از بعد

 از یکی به اهشناصرالدین که زمانی در نمود تأسیس را خویش نفتی شرکت راکفلر

. شد آغاز ود،ب نفت استخراج آن اجزای از یکی که نمود اعطا امتیازی انگلیس اتباع

 نیز و ردک اعطا هوتس آلبرت به قاجار شاه که نفتی امتیاز طورهمین و امتیاز این

 رچهارصدهزا پرداخت قبال در دورویتر جولیوس به 9229 ژوئیه 91 در که امتیازی

 .گردید تمخ آمیزشکست و باررقت سرنوشتی به شانتمامی شد اعطا شاه به لیره

 گردیده ناشی روسیه فخیمة دولت نارضایتی ابراز از که رویتر قرارداد لغو پی در

 به را فتن جمله از متعددی معادن استخراج و بانك تأسیس اعطای امتیاز شاه بود،

 كبان امتیازنامه، این دنبال به. فرمودند مرحمت رویتر به سال شصت مدت

 به ایران بانك معدنی حقوقی شرکت آن از پس سال یك و شد تأسیس شاهنشاهی

 به 9222 تا 9229 از توانست و گرفت شکل معدنی ذخایر زمینة در فعالیت منظور

 [9.]بود ثمربی که گردد مشغول[ 9]شیراز و بوشهر بین دالکی منطقة در نفت کشف

 جلب در اینکه از بعد 9244 سال در ایرانی، خودفروشان زا خان،کتابچی

 سمت به نشد، موفق ایران در نفت استخراج برای فرانسوی گذارانسرمایه
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 بلیق وزیرمختارهای با که متعددی هایمالقات از بعد او. آورد روی هاانگلیسی

 هب حاضر که فردی یافتن آنان تمامی از و داد انجام ایران در انگلیس دولت

 زا یکی باالخره نمود،می تمنا باشد ایران نفت استخراج در گذاریسرمایه

 ویلیام آقای دروموندولف هنری سر نام به ایران در انگلیس قبلی وزیرمختارهای

 .نمود معرفی ایشان به را دارسی ناکس

 به و فارسی انزب به اینامه اعظم اتابك نکند، مخالفت قرارداد با روسیه اینکه برای

 شده توجهم زیرا نمود؛ تهران در روسیه سفارتخانة روانة امتیاز، دربارة شکسته خط

 ترجمه و اندم سفارتخانه در نامه. بخواند فارسی خط تواندنمی روسیه سفیر که بود

. گشت عطاا امتیاز تااینکه نشد مطلع نامه محتویات از روس وزیرمختار جناب و نشد

 لگیرغاف وجود با دانستندمی خوبی به هاردینگ هم و اعظم اتابك هم حالبااین

 پنج ز،امتیا اعطای در لذا انگارند؛ نادیده کل طور به را آنان نباید هاروس نمودن

 آذربایجان،: مانند هاییاستان نمودند؛ مستثنی امتیاز این از را کشور شمالی استان

 9249 می 92 در اردادقر ترتیببدین(. استرآباد) گرگان خراسان، مازندران، گیالن،

 .شد امضا شاهمظفرالدین و دارسی وکیل توسط

 به ودندب مستثنی قرارداد این از ایران کشور شمال استان پنج قرارداد 0 بند طبق

 و هاانهرودخ طرف به نفت هایلوله که ندهد اجازه کس هیچ به دولت اینکه شرط

 [2.]نماید تأسیس ایران جنوبی سواحل

 آتی تسرنوش در اساسی تأثیری که است مهم آنجا از دارسی قرارداد از بند دو این

. شتدا خودشان طورهمین و ما با انگلیس و روس دولت دو بین روابط و کشورها

 و 9292 و 9242 هایسال باراسارت قراردادهای موجب که است بند دو همین

 نتیجه در و شد ورکش شمالی استان پنج منابع و معادن نشدن برداریبهره طورهمین

 و ایران نفت شرکت توسط ایران در نفت اکتشاف و استخراج انحصاری وضعیت

 دریافت و هاسیانگلی روزافزون شدن ثروتمند امر این نتیجة. پذیرفت تحقق انگلیس

 که شد بسب نیز موضوع این. بود ایران کشور از ارزان انرژی مواد معتنابهی مقادیر
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 نظیر ااروپ در خود سرسخت رقبای از و نماید رشد رعتس به انگلستان دریاداری

 قرن نیم از بیش حدود دریایی قدرت این با بتواند و گیرد پیشی …و فرانسه آلمان،

 و افریقا رةقا از عظیمی قسمت بر بلکه ایران، بر تنها نه را خویش آشامخون سلطة

 [0.]نماید مستحکم آسیا

 دارسی قرارداد از بعد وقایع

 تأثیرات که داد رخ مهم واقعة دو دارسی قرارداد از بعد اولیه هایسال همان در

 انقالب 9241 سال در. گذاشت جای بر آن نفت توسعة و ایران تاریخ بر چشمگیری

 این هب باالجبار شاهمظفرالدین و رسید ثمر به خواهانمشروطه توسط مشروطه

 رو ینهم از گردد، ذیراپ را سیاسی و اجتماعی هایدگرگونی که داد تن حقیقت

 ویشخ اختیارات از بسیاری هم و گردد محدود او قدرت هم که پذیرفت ناگزیر به

 گشتن درتمندق و ایالت یاغیگری با اغلب ایران در شاه تضعیف. بسپارد مجلس به را

 به نتظارا. شدمی همراه کشور در الطوایفیملوك وضعیت نهایت در و والیات سران

 واقعیت هب مشروطه حکومت اعالمیة انتشار از بعد کشور در وضعی چنین آمدن وجود

 شدت به مرکزی حکومت با قبایل و عشایر از بعضی دشمنی نتیجه، در و پیوست

 سوی از که تهدیدی به توجه با 9242 اوت در که بود این دوم واقعة. یافت رواج

 دمنعق خود بین قراردادی دولت دو آن بود، شده انگلیس و روس متوجه آلمان

 جمله از یران،ا شمال منطقة: نمودند تقسیم منطقه سه به را ایران آن، طبق که کردند

 فوذین منطقة جزء بودند، گردیده اعالم مستثنی دارسی قرارداد در که ایاالتی

 که جنوبی متقس یافتند، آن در را امتیاز کسب کشور این تبعة و گرفت قرار روسیه

 درآمد، ورکش این اتباع و دولت انحصار به و شد واقع نانگلستا نفوذی حوزة جزء

 هروسی و انگلیس دولت دو. گردید محسوب طرفبی حوزة که مرکزی حوزة و

 .بودند شده متعهد ایران استقالل و ارضی تمامیت حفظ به ظاهراً

 سببم ایالت گرفتن قدرت و مرکزی حکومت و شاه تضعیف یعنی اولی، واقعة

 از بعد ،9242 سال در که ــ انگلیس و ایران نفت شرکت یبرا متعددی مشکالت
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 خطوط حفظ برای شرکت این. گردید ــ شد تأسیس 9242 سال در نفت کشف

 طوطخ از محافظت برای محمره، شیخ طورهمین و هابختیاری با بود مجبور نفت

 در. ردازدبپ نآ به مبلغی ماهانه و کند امضا را قراردادهایی پاالیشگاه، ساختن و لوله

 قرارداد از مرکزی دولت سهم از مقادیر این کردند درخواست آنها امر، این پی

 ایران داخلی متمردان با که قراردادهایی این با انگلیس دولت. شود کم دارسی

 نفوذ طةحی از جنوب منطقة که بود موضوع این نمایاندن خواهان طرفی از بستمی

 دیگر طرف از و است انگلستان دولت حمایت تحت و جدا مرکزی دولت

 راردادق طبق که را، مرکزی دولت هایدریافتی شده که شکلی هر به خواستمی

 لتقلی را آن هم باز بودنشان، اندك وجود با بود، موظف آن پرداخت به دارسی

 بعةت برای را تأسیسات سایر و گاز و نفت هایلوله انحصاری حق عالوه به دهد،

 .نماید حفظ ایران جنوب ایهقسمت در انگلستان

 روسیه به آنان واگذاری و نفت قرارداد از ایران شمالی هایایالت نمودن مستثنی

 نفت از برداریبهره به قادر هاروس اینکه بدون شد ترمحکم 9242 قرارداد طبق نیز

 انگلیس و رانای نفت شرکت به لوله خطوط کشیدن انحصار زیرا باشند؛ منطقه این

 نمودن اهگمر جز چیزی ایران استقالل و ارضی تمامیت حفظ بنابراین. دبو محدود

 دولت املک تسلط از که فرانسه، نظیر دیگرشان رقبای احتماالً و ایران مردم اذهان

 [1.]نبود داشتند، ترس ایران بر انگلیس و روس

 اریواگذ و یدارس قرارداد از شمالی ایاالت پنج نمودن مستثنی وجود با ها،انگلیسی

 از بودند درصدد مداوم روسیه، نفوذ حوزة به 9242 عهدنامة طبق ایالت پنج این

 در شیوه ینهم به. کنند جلوگیری ایالت پنج این نفت استخراج در آنان فعالیت

 امریکا فتین هایشرکت هایفعالیت مانع گوناگون هایدسیسه با نیز بعد هایسال

 .نیفتد طرخ به جنوب نفت انحصار تا شدندمی ایران در سینکلر و نیوجرسی مانند
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 انگلیس و ایران بین 9292 قرارداد

 مهم واقعة دو جهان و ایران در نفت شرکت آمدن وجود به از بعد هایسال در

 انگلستان و روسیه دول با ایرانیان رابطة و سرنوشت بر جدی اثری که داد رخ دیگر

 شد سبب که بود روسیه 9292 اکتبر انقالب واقعه دو آن از یکی: گذاشت جای بر

 دیگر دادروی. آید وجود به روسیه و ایران بین قراردادهای کلیة در هاییدگرگونی

 بین مبگویی است بهتر یا انگلستان و ایران دولت بین 9292 سال قرارداد امضای

 .بود کاکس سرپرسی و کشور، وقت وزیرنخست الدوله،وثوق

 شوروی جدید اعالمیة و 9292 سال در اول جهانی جنگ یافتن پایان اکتبر، انقالب

 با تزاری حکومت که ایظالمانه قراردادهای کلیه لغو بر مبنی 9292 ژانویة در

 و 9242 قراردادهای جمله از بود ساخته منعقد گذشته سالیان طی ایران دولت

 یبرا جدیدی شعف و شور ایران مردم به ایران، از روس قوای فراخوان و ،9291

 بخشیده غربی آشامانخون چنگال از آن رهایی و کشورشان استقالل به دستیابی

 سیاریب حدود تا بود ممکن سنجیده و سریع اقدامات دادن انجام صورت در که بود

 نکشید، طول چندان شعف و شور این اما[ 1.]سازد توانا اهدافشان تحقق به را ایرانیان

 افشای و پاریس کنفرانس در انگلیس دولت خبیثانة رفتار ،9292 قرارداد انعقاد زیرا

 تقسیم و تجزیه بر مبنی 9291 سال در انگلستان و تزاری دولت بین سری قرارداد

 اقدامات رد خیرخواهانه نیّت نبود بر مبنی ایرانیان در شکی گونههیچ دیگر ایران

 خواهان 9292 قرارداد انعقاد از بعد دولت این عوامل طورکهآن انگلستان، دولت

 [2.]نگذاشت جای بر بودند جهانیان و ایران به آن دادن نشان

 خواستندمی هاانگلیسی که ایآراسته ظاهر برخالف انگلیس و ایران 9292 قرارداد

 موجبات نهات نه که نبود ایران درآوردن الحمایگیتحت به جزء چیزی ببخشند بدان

 و مریکاا دول ضدیّت سیاست بلکه ،کرده فراهم را ایران آگاه محافل هایمخالفت

 انحصاری لطةس نیز هادولت آن زیرا بود؛ ساخته مهیا نیز انگلیس دولت با را فرانسه
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 مخالف انایرانی از خاطر همین به و دیدندمی خود منافع مغایر را ایران بر بریتانیا

 .کردندمی حمایت قرارداد

 نکردن همداخل بر مبنی خویش ةگذشت طرفیبی از متحده ایاالت دولت باراولین

 یاءسیدض روزنامة یعنی رعد، روزنامة در ایاعالمیه و برداشت دست ایران امور در

 بودند، داده قبل ایران در بریتانیا غیررسمی سخنگوی بدان هابعضی که طباطبایی

 وضوح صورت به 9292 قرارداد از را متحده ایاالت دولت ناخشنودی که شد چاپ

 رازاب قراردادی چنین عقد از را خویش نارضایتی نیز هافرانسوی[ 2.]دکرمی بیان

 کنفرانس در ایران نمایندگی حضور از امریکاییان مانند به کهوجودی با و کردند

 ثبتیم نتیجه عمالً انگلیس دولت مخالفت علت به. نمودندمی حمایت پاریس

 .نمایند کسب ایران برای اقدامات این اثر بر نتوانستند

 اب هاانگلیسی موافقت نیز و 9292 قرارداد با فرانسه و امریکا هایمخالفت هرحالبه

 هانری .شدمی ناشی ایران شمال و جنوب نفتی ذخایر از حداکثر جوییبهره از آن

 وضوح به ه،فرانس وزیرنخست کلمانسو، برای یادداشتی در نفتی، متخصص براژزه،

 از غیر،ص آسیای و عراق ایران، خاورمیانه، در یسانگل اقدامات کلیة که نمود بیان

 کنترل رایب بلکه نیست، دولت این حاکمیت قلمرو گسترش برای هند، تا قفقاز

 .است منطقه این نفتی ذخایر

 مخالفت 9292 قرارداد مورد در بریتانیا با امریکا که موقع همان در دیگر طرف از

 باز و ایران در نفتی امتیاز کسب ایبر شدت به امریکایی نفتی هایشرکت کرد،می

 9294 سال در. بودند کرده آغاز را مداومی جنگ کشور این در پای جای کردن

 که ردک اعالم تلگرامی طی انگلیس خارجه امور وزیر به امریکا خارجه امور وزیر

 یا ریانحصا امتیازات وسیلة به نفت، چون اساسی خام مادة یك تولید انحصار

 [2.]امریکاست متحده ایاالت باز هایسیاست مخالف ،دیگر ترتیبات

 و سیدار قرارداد از ایران شمالی ایاالت پنج شدن مستثنی وجود با نیز روسیه

 نمودن ملغی و 9242 قرارداد طبق کشور این نفوذ حوزة به منطقه این واگذاری
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 سپس و 9292 سال در اکتبر انقالب از بعد ایران با تزاری دوران قراردادهای کلیة

 هایسال یعنی ،9209 از بعد هایسال تا ایران سیاسی صحنة در آنان شدن رنگکم

 اکتشاف از بعد اهانگلیسی که دانستندمی اگر متفقین، دست به ایران اشغال از بعد

 به نه یافتند دست نفت از عظیمی ذخیرة چه به 9242 سال در ایران در جدیدشان

 نظر صرف ایران در خویش فعلی امتیازات یةکل از 9292 سال در راحتی این

 [94.]«دگذاشتنمی وا خویش حال به ایران در را هاانگلیسی اینکه نه و کردندمی

 اهللیتآ چون رجالی رهبری به ملّت مختلف قشرهای گستردة مبارزات نتیجة در

 در رچهاگ. ماند ناکام قرارداد اجرای در بریتانیا دولت سرانجام مدرس، سیدحسن

 آورد روی 9922 اسفند سوم کودتای اجرای به بریتانیا دولت قرارداد، شکست پی

 امر، نای در بریتانیا شکست کند، اجرا دیگری صورت به را قرارداد محتوای تا

 .گردید بریتانیا امپراتوری تحقیر موجب و بود ایران ملّت برای بزرگی پیروزی

 دست زرگیب پیروزی به ایران السیمناسیون: »است گفته باره این در کاتم ریچارد

 دست و کرده دهاستفا انگلیس و روس رقابت از نتوانستند ایرانیان هرچند. بود یافته

 برابر رد استوار قامتی با خویش مقاومت با اما کنند، کوتاه ایران از را بریتانیا

 و هانج بزرگ هایقدرت از یکی خویش استقامت این با و ایستادند هاانگلیس

 ایران یسمناسیونال پیروزی از مرحله این. کردند تحقیر و خوار را ایران دیرین شمند

 و شاهمحمدعلی اخراج و برکناری ،9921 سال مشروطیت انقالب با توانمی را

 پرشکوه دوران از یکی را آن و کرد مقایسه شوستر مورگان تصدی دوران

 [99.«]داد قرار ایران ناسیونالیسم

 انگلستان، دولت و ایران بین 9292 قرارداد گشتن باطل اعالم از سپ روز پنج درست

 فصل در. شد امضا روسیه و ایران دوستی قرارداد ،9299 فوریه 91 تاریخ در یعنی

 مطابق روسیه شوروی دولت: »دید توانمی را مطلب این قرارداد این اول

 در رجهمند انایر ملّت به نسبت روسیه سیاسی مواضع به راجع خود هایبیانیه

 نمایدمی اعالن رسماً دیگر مرتبة یك 9292 ایروان 91 و 9292 یانوار 90 مراسالت
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 ارگرانک ارادة به که ــ روسیه مستعمراتی هایدولت که ایجابرانه سیاست از که

 قطعاً ندنمودمی تعقیب ایران به نسبت ــ شدند سرنگون مملکت این دهاقین و

 نی،ضم طور به بلکه صراحت با نه البته قرارداد 99 بند رد[ 99.]«نمایدمی نظرصرف

 روسیه فوذن تحت حوزة سه به ایران تقسیم مورد در انگلیس و روسیه بین توافق از

 9291 قرارداد نیز و 9242 قرارداد در مرکزی حوزة و انگلیس نفوذ تحت حوزة و

 در. است شده نظرصرف کل طور به ایران تجزیة مورد در انگلستان و روسیه بین

 عالوه که نمایدمی اعالن …شوروی دولت: »است آمده قرارداد این دوازده فصل

 عنفاً زاریت سابق دولت که نیز امتیازات سایر شد، ذکر ده و نه فصول در آنچه بر

. اشندبمی ساقط اعتبار درجة از بود گرفته ایران دولت از خود اتباع و خود برای

 زا اعم را مذکور امتیازات تمام عهدنامه این امضای نزما از روسیه شوروی دولت

 که را ضیارا تمام و باشند نشده گذارده یا و باشند شده گذارده اجرا موقع به آنکه

 است، یرانا ملّت نمایندة که ایران، دولت به اندشده تحصیل امتیازات آن واسطة به

 [92.]«نمایدمی واگذار

 9222 آوریل 92 قرارداد

 وجود به و درصد 19 مقدار به دارسی نفتی قرارداد در انگلیس دولت شدن سهیم

 Angelo – Persian) (A.P.O.C) انگلیس و ایران نفت شرکت نام به شرکتی آمدن

oil Company )به کهصورتیبه شد، منجر ایران هایچاه از نفت سریع استخراج به 

 این 9292 سال در ماا بود، تن 19444 حدود ایران در نفت استخراج 9299 سال

 رس پشت با ایران در نفت تولید 9299 سال در و رسید تن میلیونیك حدود به رقم

 بود شل داچ رویال شرکت دست در که( فعلی اندونزی) هلند هندِ کشور گذاشتن

 کا،امری از بعد جهان سطح در را چهارم ردیف توانست میلیون 22/9 حدود مقدار به

 و ایران نفت شرکت ،9290 سال در. بیاورد دستبه دخو برای شوروی و مکزیك

 درصد 9/2 لمعاد سهمی با جهان بزرگ نفتی شرکت سومین مقام توانست انگلیس

 و ویلا استاندارد گروه مانند نفتی بزرگ هایشرکت از بعد را جهانی تولید از

 .نماید کسب خود برای شل داچ رویال
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 کنیم، سهمقای ایران دولت هایدریافت اب را انگلیس و ایران نفت شرکت سود اگر

 آورده دستبه پوند میلیون 224 معادل سودی شرکت 9219 سال تا صورت آن در

 به. بود پوند میلیون 941 معادل سال همین در ایران دولت سهم کهدرحالی بود،

 ودیس انگلیس و ایران نفت شرکت شدمی صادر کشور از که نفتی تن هر ازای

 نت هر صدور ازای به ایران سهم کهدرصورتی آورد،می دستبه دپون دو معادل

 [90.]بود شیلینگ شش فقط کشور از نفت

 گیریپی 9922 کودتای و 9292 قرارداد در بریتانیا که مهمی اهداف از یکی

 به تاریخ آن ات دارسی قرارداد اینکه به توجه با. بود خود نفتی منافع تأمین کرد،می

 به قرارداد این تصویب بود، نشده تصویب ملّی شورای مجالس از کدام هیچ وسیلة

 بریتانیا یبرا انجامید،می آن در تجدیدنظر به اگر حتی ملّی، شورای مجلس وسیلة

 اتحاد مُوّدت قرارداد امضای از بعد 9299 در نیز کودتا دولت. داشت شایانی اهمیت

 برآمد درصدد ایران و انگلیس دولت بین 9292 قرارداد لغو و شوروی جماهیر

 یرتغی کشور در زمامداری جدید روح و شرایط حسب بر را دارسی نفتی قرارداد

 خود دسو و هاهزینه محاسبة مورد در شرکت که دادمی نشان متعدد گزارشات. دهد

 نیز و لمسائ همین. است نبوده بندپای دارسی قرارداد مفاد به ایران به پرداخت و

 توجه نفت ئلةمس به که داشت آن بر را رضاشاه ایران، نفت رکمیس مستقیم شکایات

 [91.]نماید بیشتری

 ایران نفت تشرک مدیره هیئت رئیس به اینامه ایران، نفت کمیسر خان،میرزاعیسی

 ضمن در .کنند اجرا را قبلی قراردادهای مفاد خواست ایشان از و نوشت انگلیس و

 طرف از نه وجه هیچ به فرد این که داد تذکر ایشان به اسمیت آرمیتاژ مورد در

 نفتی راردادق که بود شده داده اختیار ایشان به اینکه نه و داشته دستور ایران دولت

 دیری ولی[ 91.]نماید امضا انگلیس و ایران نفت شرکت با ایران دولت جانب از

 مامداریز آن، پی در. نمود اعالم اعتباربی را دارسی قرارداد ایران دولت که نپایید

 حسن امورخارجه، وزیر فروغی، محمدعلی دربار، وزیر تیمورتاش، از اعم ایران

 اندور در قرارداد که نمودندمی یادآوری شرکت به مداوم مالیه، وزیر زاده،تقی
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 ثغور و حدود از زمان آن ایران در امور زمامداران و شده امضا مشروطیت از قبل

 یا چیزی هچ دانستندنمی و نداشتند ذهن در وریتص گونههیچ امتیاز این تأثیرات

 غافل ورکش سعادت از امتیازدهندگان فروغی قول به. دهندمی دست از را چیزهایی

 استفاده تنهای کشور زمامداران خبریبی و غفلت از نیز امتیازگیرندگان و بودند،

 خودداری یزورگوی و ارعاب گونههیچ از امتیاز کسب برای که شکلی به نمودند؛ را

 [92.]ننمودند

 اعالن رسماً را دارسی قرارداد لغو زادهتقی حسن 9229 نوامبر 92 تاریخ در باالخره

 بود، رانای مشروطیت تاریخ از قبل که قرارداد، انعقاد زمان را آن لغو دلیل و نمود

 زمان که اشدب تعهداتی پایبند تواندنمی منطقاً و قانوناً فعلی دولت: گفت و دانست

 سال رد ایران شاه باالخره. است کرده پیدا اساسی هایتفاوت حال با آن پذیرش

 داده قرار خویش هدف جهت آن از را دارسی امتیاز لغو ابتکار که نمود اعالم 9229

 طبق رب که جدیدی امتیاز برای را زمینه و بزداید را ایآلوده لوح فقط که است

 9222 آوریل 92 تاریخ در بسیار مذاکرات از عدب باالخره[ 92.]سازد آماده باشد نقشه

 کُدمن، جان و ایران مالیه وزیر توسط بود ماده 92 بر مشتمل که جدیدی قرارداد

 دربارة نآ مهم مواد که شد امضا انگلیس، و ایران نفت شرکت مدیرههیئت رئیس

 معادل تقریباً یعنی مایل، 444/944 به مایل 444/024 حدود از امتیاز حوزه تقلیل

 یرانا جنوب حوزة در آن نصب و انحصاری حق لغو دارسی، امتیاز حوزة پنجمیك

 برای پرداخت حداقل تضمین با و نفت تن یك هر براساس االمتیازحق پرداخت و

 ایران یداخل مصارف برای قیمت تخفیف انضمام به کسادی هنگام در ایران دولت

 [92.]بود

 زمان ودننم ترطوالنی و مالیات هرگونه از افیتمع کسب قرارداد این مواد دیگر از

 444/944 ،9222 سال تا بود شده موظف شرکت عالوه به. بود 9222 سال تا امتیاز

 این مورد در. نماید انتخاب دارسی امتیازی حوزة از را خود امتیازی حوزة مایل

 بود گیساخت نفت شرکت با هامخالفت این تمامی که دارند عقیده ایعده قرارداد

 چنین دادقرار زمان نمودن ترطوالنی منظور به انگلیس و ایران نفت شرکت خود و
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 رتصو برخالف که دارند عقیده دیگر ایعده برعکس[ 94.]برانگیخت را جنجالی

 منصفانه ذکورم قرارداد بوده، ایران نفع به نفتی قرارداد اینکه بر مبنی هاانگلیسی

 سبک گیریچشم امتیاز دارسی قرارداد به نسبت طرف دو از یك هیچ و[ 99]بوده

 شکاه و نفت بهای چشمگیر چندان نه افزایش ازای به مجموع، در[ 99.]اندنکرده

 داشت،ن نیازی آن به بریتانیا که مناطقی حذف یعنی قرارداد، جغرافیایی حوزة

 سال 29 آن مدت و گرفت خود به قانونی جنبة دیگر قالبی در دارسی قرارداد

 .یافت ایشافز

 ملّی در ونزوئال و مکزیك مردم مبارزات بر آن اثر قرارداد این پیامد ترینمهم شاید

 گشتند، شدن یملّ کسب به موفق هامکزیکی البته که بوده شاننفتی منابع کردن

 با اشنفتی قرارداد در رضاشاه هرچند. ماند دور هدف این از ونزوئال کهدرحالی

 تأثیرات[ 92]ت،داش نفت نمودن ملی قضیة با بسیاری اصلةف انگلیس و ایران شرکت

 .داشت دور نظر از مرکزی امریکای کشور دو این بر تواننمی را اقدام این

 خوریان نفت قرارداد

 به دارد قرار سمنان شهر جنوب در که ایمنطقه یعنی خوریان نفت ماجرای آغاز

 طبق سال این در شاهالدینناصر. گرددمی باز( م9222٫) ق9920٫/  ش9910٫ سال

 از بعد الس سه. نمود واگذار معدنچی میرزاعلی به را خوریان معدن مالکیت فرمانی

 ان،دامغ سمنان، در واقع معادن مالکیت دیگری فرمان طبق ق9922٫/ ش9912٫ آن

 الفاصلهب ایشان که نمود واگذار معادن اکبرعلی میرزاحاجی به را بسطام و شاهرود

 پی رد مثبتی نتیجة که شد کار به دست مالکیت این از برداریبهره برای

 یرزام قهرمان به ایشان وراث جناب را مذکور امتیاز ایشان مرگ از بعد[ 90.]نداشت

 در همشروط انقالب ظهور با مقارن واگذاری این که سپردند( اعظم سردار ساالر)

 دریافت را ارهاج اقساط سردار رساال از توانستندنمی اینکه علت به او ورثة. بود ایران

 افراد هب امتیاز اقدام این از بعد. کردند اقدام سردار ساالر از امتیاز لغو به نمایند

 از بعد ش،9240٫ سال در اینکه تا شد اعطا هاروس و هاآلمانی جمله از دیگری
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 جمله از معادن امین وراث نام به مجدداً امتیاز این متعدد، هایواگذاری

 همان در حمزوی جمله از شرکا دیگر همراه اینان که شد ثبت ستوده اکبرعلیحاج

 این تشکیل شرح اینامه طی ایشان. دادند تشکیل را کویرخوریان نفت شرکت سال

 ایران احتیاجات سلب نظر نقطه از لذا: »اندنموده مشخص زیر صورت به را شرکت

 و دهش قدمپیش وریانخ مختصر نفت شرکت تشکیل در بنده این خارجه از

 آنها امینفر و مدارك و اسناد صحت و شده مطمئن آن مالکین مالکیت بعدازآنکه

 تشکیل رانای تجارت قانون طبق بر ایرانی شرکت یك شدم حاضر دانستم کامالً را

 از سهرک تا داده قرار آزاد را آن سهام باشد عام مؤسسه این نفع آنکه برای و داده

 هرکسی ینکها برای از و شوند مندبهره آن از بتوانند هم زنان بیوه حتی و فقیر و غنی

 در ایران هامس صاحبان که هستیم درصدد گانهپنج شرکای ما باشد داشته دسترسی

 الری دو و بپردازند را خود سهام مقدار از ریال دو تومانی عمل، به شروع ابتدای

 کسر منافع زا را بقیه و نموده دریافت نفت استخراج از پس دیگر سال یك تا دیگر

 [91.]«مایندن خریداری ایرانیان را سهام اکثریت که است این آمال منتهای …نماییم

 بلکه ردند،نک خریداری ایرانیان را شرکت این سهام بیشتر حمزوی، تصور برخالف

 الیاه از که خوشتاریا، نام به شخصی و روس و ایران بانك را آن از زیادی مقدار

 تن دو و او لذا و خرید کرد،می فعالیت ایران اقتصادی صحنة در و بود انگرجست

 اعضای مقام در زادهقاضی و ستوده اکبر علی حمزوی، از غیر به دیگر روسی

 شرکت ،9240 سال پایان در یعنی بالفاصله،. گشتند انتخاب شرکت مدیرةهیئت

 آن در ماهیك ودحد که نمود سمنان عازم نفت معدن بررسی برای را گروهی

 که شد رووبهر مشکالتی با شرکت این تهران در. بود کاوش و فعالیت مشغول منطقه

 انگلیس و انایر نفت شرکت مشکالت این علت. شد کارهایش سالةیك رکود سبب

 زمان همان در. است دارسی قرارداد حوزة جزء سمنان منطقة کردمی ادعا که بود

 ایران نفت شرکت ادعای که داد جواب ایران، وقت همالی کل رئیس میلیسپو، دکتر

 نه که بود ینا میلیسپو دکتر شخصی نظر. است اساسبی و واهی ادعایی انگلیس و

 این لکهب ندارند، مداخله حق صورتی هیچ به و وجه هیچ به هاروس نه و هاانگلیسی
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 اتخاذ تیبیرت باید جهت این به و است ایرانی به متعلق و ایران مطلق ملك منابع

 جواب ادعا این به نیز ایران دولت[ 91.]باشد محفوظ ایران منافع و منابع که شود

 امتیاز که 9249 سال در ولی نبود، شمالی ایاالت جزء سمنان 9290 سال در که داد

 یکی 9241 اردیبهشت پایان در صورت هربه[ 92.]بود خراسان جزء شد اعطا دارسی

 به منطقه این دیگر جاهای آن از بعد روز چند و رسید نفت به سمنان هایچاه از

 ستخراجا متخصص و آالتماشین به بعدی هایحفاری برای شرکت. رسیدند نفت

 از بعد و شد مذاکرات وارد شوروی دولت با موارد این در که داشت نیاز نفت

 زا بعد. نمود اقدام مهندس استخدام و آالتماشین کردن وارد به هاییتوافق

 نفت هب شرکت دیگر هایچاه از یکی سال همان شهریورماه در مقدمات، این اجرای

 به چاه این رسیدن با[ 92]جهید بیرون چاه درون از زیاد فوران با چاه نفت و رسید

 رسیدند جهنتی این به کشور مسئوالن نفت، بعدی هایحفاری شدن نزدیك و نفت

 نظر از مه که باشد موجود نفت از عظیمی منابع است ممکن سمنان منطقة در که

 مناسبی شرکای کهدرصورتی و سیاسی نظر از هم و باشد صرفه به مقرون اقتصادی

 خنثی رد اساسی تأثیری قرارداد این حتی تواندمی شوند، انتخاب استخراج برای

 [92].باشد داشته جنوب در انگلیس و ایران نفت شرکت هایرویزیاده نمودن

 به 9242 سال از اینکه تا یافت ادامه فراوان ذوق و امید با خوریان در نفت اکتشاف

 استخراج و اکتشاف از گزارشی کلی طوربه بعد و شد کمتر و کم گزارشات ناگاه

 ایعده ار گزارش نکردن پیدا درز علت. نکرد پیدا درز بیرون به منطقه در نفت

 با آن سود رد شدن سهیم و خوریان منطقة نفت کنترل بر مبنی ایران دولت تصمیم

 از یك هر هک صورتی به هاروس و فرانسویان شرکت با کنسرسیومی ایجاد به توصل

 این. تنددانس باشند داشته اختیار در را آن سهام از سومیك کنسرسیوم اجزای این

 آوریل در را خود جلسة اولین و آمد وجودبه 9292/ 9242 سال اواخر در کنسرسیوم

 بدین جلسه این در را حضورش علت ایران دولت. داد تشکیل مسکو در 9242/9292

 یهروس دست در سهامش عمدة کویرخوریان شرکت ازآنجاکه: نمود اعالم صورت

 یشافزا به رو مداوماً که ایران ملّی حس آورده دستبه خوبی هایموقعیت و است
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 یجابا آوردهدستبه که کاملی استقالل طورهمین و ترّقیاتش الزمة و باشدمی

 [24.]شود سهیم شرکت این در مساوی صورت به ایران دولت که نمایدمی

 داشت علقت هاروس به خوریان شرکت نفت سهام اکثریت اینکه علت به مذاکرات

 سال در. دانجامی خوریان نفت شرکت تعطیلی به نهایت در و نرسید اینتیجه به

 این جددم فعالیت به آنها تمایل ابراز و خوریان کویر از هاامریکایی دیدار با 9291

 .نرسید اینتیجه به که شد انجام دیگری تالش شرکت

 به سبب نایرا در آلمانی جاسوسان اینکه بهانة به متفقین که 9294 شهریور 2 از بعد

. کردند اشغال را کشور و نمودند حمله ایران به اندشده شوروی امنیت افتادن خطر

 که بود خوریان نفت شرکت مجدد فعالیت هاروس رخواستد اولین زمان این در

 ود،ب نموده اعالن روسی کارشناسان کاریکم را آن تعطیلی علت ایران دولت

 9292 سال در باالخره و شدند کار مشغول روسی کارشناسان بعد هاماه حالبااین

 ایران، وزیرنخست ساعد، با 9292 شهریور 90 در و کرد سفر ایران به کافتارادزه

 مالیش مناطق در نفت استخراج امتیاز اعطای خواستار رسماً و داد انجام مذاکراتی

 در ویشور و ایران بین روابط در را بزرگی بحران مسلماً درخواست این. شد ایران

 رویشو جماهیر اتحاد خود جمله از متفقین قوای دست به ایران زیرا داشت؛ پی

 هک شرق و غرب بین منازعات هایزمزمه زمان همان در وانگهی بود، شده اشغال

 با هک بحران، این. رسیدمی گوش به شد معروف جهان در سرد جنگ نام به بعداً

 وأمت کردستان و آذربایجان استان دو در ایران طلبانتجزیه از شوروی حمایت

 ورویش ممانعت یعنی امر، این. نشوند خارج ایران از شوروی قوای شد سبب گشت،

 تامنی شورای به ایران شکایت شدن مطرح به ایران، از ارتشش نمودن خارج از

 هایتهخواس از انگلیس و امریکا متحده ایاالت جدی حمایت و متحده ملل سازمان

 دولت ،9220 سال در باالخره و رسید اتمام به بحران 9291 سال در. شد منجر ایران

 و نمود اعالن ملغی خوریان نفت شرکت مورد در را خود ادعاهای کلیه شوروی

 .کرد واگذار ایران دولت به را مؤسسه آن اموال
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 خوشتاریا امتیاز

 اقتصادی هایفعالیت ایران در که بود گرجستان اهل روسیه تبعة از یکی خوشتاریا

 هامس اعظم قسمت ایران در روس بانك طریق از که بود او هم و داشت داریدامنه

 دچار نامعلوم سرنوشت به که نمود خریداری نانسم در را خوریان نفتی شرکت

 گاز و نفت استخراج امتیاز ایران، الوزرایرئیس اعظم، سپهساالر 9291 سال در. شد

 اهدا او به سال هفتاد مدت به را( فعلی گرگان) استرآباد و گیالن مازندران، منطقة

 سال در .نمود مضاا را آن شد، ایران وزیرنخست بعد سال در که الدوله،وثوق و کرد

 پیوست عوقو به روسیه در کبیر انقالب قرارداد، امضای از بعد ماه چند یعنی ،9292

 بوتة به زنی قرارداد الجرم. گردید اجتماعی ریختگیدرهم و آشفتگی مسبب که

 قراردادهای کلیه شوروی انقالبی و جدید دولت9292 سال در. شد سپرده فراموشی

 از یزن الدولهوثوق و نمود اعالن ملغی بود شده منعقد یرانا با که را تزاری دوران

 اعالن را ودخ موافقت اینامه طی نیز انگلیس مختار وزیر. کرد استقبال رفتار این

 ایران یاعطای امتیاز خوشتاریا از انگلیس و ایران نفت شرکت 9294 می 2 در. نمود

 با را انایر شمال شرکت منا به ایتابعه شرکت و خرید لیره صدهزار مبلغ به را

 .آورد وجودبه لیره میلیونسه معادل ایسرمایه و محدود مسئولیت

 دولت بین که قراردادی طی 9299 اردیبهشت 91 تاریخ در شد، ذکر که طورهمان

 جدید یانقالب دولت گردید، منعقد سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد و ایران

 وافقت صورت به یا زور به تزار دوران در که اتیامتیاز و قراردادها کلیه از شوروی

 غصب ادهاقرارد این طبق که را هاییزمین کلیة و کرد نظرصرف بود شده منعقد …و

 .برگرداند ایران به بودند شده

 را قیحقو امتیازات کلیة گرددمی متعهد ایران دولت: »است آمده قرارداد این در

 آن تباعا یا و بیگانه دولت یك به آورده تدس به مجدداً پیمان این موجب به که

 [29.]«نماید نگهداری الحفظتحت ایران مردم برای و ننموده واگذار
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 وزارت یا سیاسی مسئوالن هم و ایران سیاسی مسئوالن هم زمان، همان در

 در بیشتر هایهمکاری برای را خود تمایل امریکا متحده ایاالت امورخارجه

 به بیشتر رانیانای. دادند نشان نفت، استخراج ویژه به صنعتی، و اقتصادی هایفعالیت

 به اییانامریک و ایران در روس و انگلیس نفوذ برابر در قدرت توازن برقراری خاطر

 .داشتند گرایشی چنین باز درهای هایسیاست اتخاذ خاطر

 عالقه حدهمت ایاالت نفتی هایشرکت میان در نیوجرسی نفت شرکت بین این در

 چنین در مسلماً. داد نشان خود از ایران شمال در نفت استخراج به نسبت شتریبی

. داد بروز دخو از قضیه از نماندن عقب برای اقداماتی زدهشتاب انگلستان شرایطی

 نفت کتشر هاانگلیسی که دادند اطالع امریکا مختار وزیر به امورخارجه وزارت در

 خشیدنب تحقق طورهمین و شمال نفت کتشر با همکاری برای را انگلیس و ایران

 دیدش اعتراض امر این. اندبرگزیده آورده دستبه ایران در که امتیازاتی سایر

 اتباع با ویمسا رفتار خالف رفتار این اینکه بر مبنی داشت پی در را امریکا دولت

 هانگلیسا اختیار در انحصاری صورت به جنوب نفت امتیاز زیرا کشورهاست؛ کلیة

 .است گرفته قرار

 نیز متیازا این صاحب و بود خریده را خوشتاریا امتیاز جنوب نفت شرکت ازآنجاکه

. نمودندمی حمیلت ایران دولت بر را سنگینی اقتصادی و مالی فشار بودند هاانگلیسی

 قرارداد اثر رب که بود این آنان ترس و داشتند آگاهی قضیه این از نیز امریکاییان

 ایران دولت ها،انگلیسی اقتصادی و مالی فشارهای نیز و انگلیس و ایران 9292

 سفیر لبتها. نماید واگذار هاانگلیس به بود نموده کسب هاروس از که را امتیازاتی

 انگلیس و ایران نفت شرکت مالی فشارهای از کاستن برای متحده ایاالت در ایران

 رکتش به را پیشنهاد این ارجهامورخ وزارت که بود داده را مالی قرضة پیشنهاد

 متحده ایاالت هب نفت استخراج پیشنهادات کلیة بعد به این از. داد انتقال نیوجرسی

 .بود همراه مالی کمك با
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 نثیخ برای را خویش هایفعالیت متحده، ایاالت در هم و ایران در هم ها،انگلیسی

 قبلی متیازا شناسایی یبرا ایران در. بستند کار به ایران جدید هایسیاست نمودن

 اریخت در ایران دولت نهایت در اما نمودند،می وارد دولت بر مضاعفی فشار هاروس

 میترس به را امتیاز این هرگز ایران که داد خبر هاانگلیسی به 9299 سپتامبر 99

 توسط ورکش این خارجة امور وزارت به متحده ایاالت در هاانگلیسی. است نشناخته

 به قانونی و صحیح صورت به خوشتاریا امتیاز که نمودندمی گوشزد متعدد هاینامه

 حقوقی نظر زا امریکاییان به آن مجدد انتقال بنابراین یافته، انتقال هاانگلیسی

 هاگلیسیان اظهارات به نسبت فراوانی تردیدهای هم امریکاییان. است غیرقانونی

 آن تصویب ویژه به هاانگلیسی به ریاخوشتا امتیاز قانونی و صحیح انتقال بر مبنی

 [29.]داشتند ابراز مجلس توسط

 با و مودن اعالم اعتباربی را خوشتاریا امتیاز ایران مجلس 9299 نوامبر 99 در باالخره

 شرکت به ایران شمالی ایاالت پنج در را نفت سالةپنجاه امتیاز اعطای آرا اکثریت

 شرکت ناخالص سود از درصد 91 دریافت شرط با نیوجرسی امریکایی نفت

 به قانونی الیحة این 1 مادة در. کرد تصویب ایران عواید صورت به نیوجرسی

 ت،شرک به را امتیاز این واگذاری حق نیوجرسی شرکت که شد ابراز صراحت

 به وسلت صورت در و ایران، مجلس تصویب به مگر ندارد دیگری شخص یا دولت

 اعالم[ 22.]گرددمی ساقط اعتبار درجة از شرکت واگذارشدة امتیاز اقدامی چنین

 وزیرمختار. داشت دنبال به را ایران در قبلی رقبای اعتراض ایالیحه چنین تصویب

 9299 فوریه 91 مورخ عهدنامه 92 ماده خالف را امتیاز این اعطای ایران در روس

 وابج صورت بدین ایران طرف از اعتراض این. دانست شوروی و ایران دولت بین

 عهدنامة به یربط و است نرسیده ایران تصویب به اصالً خوشتاریا امتیاز که شد داده

 اصالً اگوی که رسدمی نظر به طوراین ظاهراً بنابراین. ندارد شوروی و ایران 9299

 .است نداشته وجود ایعهدنامه چنین

 از یکی هک ودندنم اعتراض امتیاز این بر استدالل دو با اینامه طی هم هاانگلیسی

 نماید ریبردابهره خود امتیازات از اگر نیوجرسی شرکت: است این آنان اعتراضات
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 هانیج بازارهای به انتقال برای ایران از مناطقی از را نفت باید برسد، نفت به و

 گلیسان و ایران شرکت اختیار در نقل و حمل و لوله خطوط انحصار که بگذراند

 اویل استاندارد شرکت[ 20.]آید فراهم شرکت این رضایت دبای ناگزیر به پس است،

 و فرانسویان بین که ریمو،سن قرارداد خاطر به زمان آن در چون نیوجرسی

 برقرار عراق، فتن سر بر ویژه به عثمانی، شدةتجزیه امپراتوری نفت سر بر هاانگلیس

 استدالل این طورهمین و بود درگیر انگلیس و ایران نفت شرکت با بود، گشته

 تشدید برای ایران اقدامات تمامی اینکه بر مبنی انگلیس و ایران شرکت مداوم

 خود برای بتواند طریق این از تا است ایران در نفتی بزرگ هایشرکت بین رقابت

 این به نتیجه در و نمود بررسی بیشتر را ایران نفت امتیاز کند، کسب بهتری امتیازات

 شرکت نبنابرای. گیرد پیش در خویش سیاست در یراتیتغی باید که رسید امر

 لیس،انگ و ایران نفت شرکت با و داد انصراف خویش قبلی قرارداد از نیوجرسی

 حق داستاندار شرکت که شرطی به آورد؛ وجودبه را امریکا و ایران نفت شرکت

 عهده به ار شرکت ادارة مسئولیت نیز و باشد داشته را مدیرههیئت آرای بر نظارت

 .بگیرد

 داده نیوجرسی شرکت به ایران مجلس که بود امتیازی روح برخالف قرارداد این

 و نایرا نفت شرکت مجدد رخنة از ترس ایران سیاسی محافل در وانگهی. بود

 ایعده وقعم همان در. نمود بروز هاامریکایی با مختلط شرکت ایجاد توسط انگلیس

 کردن سهیم با انگلستان دولت نیز و انگلیس و ایران نفت شرکت که داشتند عقیده

 اشتند،د تعلق راکفلر خانوادة به هاشرکت این دو هر که موبیل، و جرسی شرکت

 قرارداد که نمود وادار را شرکت این درصد، 21/92 مقدار به عراق نفت شرکت در

 انمودو ظاهراً اویل استاندارد شرکت مقامات. دارد نگاه معلق را ایران با اشقبلی

 چنین اب ایرانیان چطور که اندشده زدهحیرت ایران العملعکس از که کردندمی

 به ایران وزیرنخست 9299 مارس 0 در چون[ 21]نماید؛می مخالفت پیشنهادی

 و یرانا شرکت با نیوجرسی شرکت قرارداد که داد اطالع امریکا سفارت کاردار

 . تاس کرده ایجاد ایران برای مشکالتی انگلیس
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 سینکلر نفتی قرارداد

 داده ترشگس را خود فعالیت شوروی جماهیر اتحاد در که سینکلر، نفتی شرکت

 مجلس 9292 ژوئن 90 در. شد کار به دست شمال در نفت امتیاز کسب برای بود،

 شرکت یك به را ایران شمال نفت امتیاز تا داد اختیار دولت به و گذراند قانونی

 دولت به ضهقر دالر میلیون ده بتواند شرکت آن اینکه رب مشروط بدهد امریکایی

 به ار ایران از شدهکسب امتیاز نباشد مجاز امتیازگیرنده ضمن در بدهد؛ ایران

 با ینکلرس شرکت. نماید واگذار آنان تبعة چند یا یك به یا دیگر خارجی هایدولت

 در و وردآ عمل به تجدیدنظر خود پیشنهاد در امتیاز نویسپیش شرایط به توجه

 در فتن استخراج امتیاز آن در که کرد امضا ایران دولت با را ایامتیازنامه نتیجه

 نجمیپ ایالت ایران دولت. بود شده پذیرا را ایران شمال ایالت پنج از ایالت چهار

 .داشت نگاه ایرانی شرکت یك با خود توسط نفت استخراج برای را

 تدس خویش ادعای از نیوجرسی شرکت ،سینکلر با قرارداد امضای وجود با

 مورانمأ جانب از شایعاتی پخش با گوناگون هایشیوه به مداوم و داشتبرنمی

 سمجل حال این با. کند ایجاد اخالل جدید قرارداد در کوشیدمی خارج در ایران

 مبلغ تأمین ــ9: بود مشکل دو دارای امتیاز این ولی نمود، تصویب را سینکلر امتیاز

 به یرانا شمال نفت انتقال مشکل با نیوجرسی قرارداد مانند به ــ9 دالر؛ میلیونده

 .بود روروبه جهانی بازارهای

 امتیاز نیز و کشور این نفتی هایفرآورده فروش حق از شوروی در سینکلر ازآنجاکه

 ولی داشت، ارقر نیوجرسی به نسبت بهتری وضعیت در بود برخوردار ساخالین نفت

 به شرط دو هادپیشن با فقط مورگان بانك اینجا در. بود اساسی مشکل رضهق مسئلة

 شریك امریکا اب متساوی انگلیس مالی مؤسسات اینکه یکی: گردید حاضر وام اعطای

 عنوان به یسانگل و ایران نفت شرکت دریافتی االمتیازهایحق اینکه دیگر و شوند

 .شود منظور وثیقه
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 گمرکی وارضع نیز و ایران هایدریافتی االمتیازحق گذاشتن وثیقه با هاانگلیسی

 کردیم مخالفت دلیل این به امریکا متحده ایاالت از وام اخذ برای ایران جنوب

. ودب نشده ارائه انگلستان به ایران قبلی دیون پرداخت برای حلی راه که

 قطری بدین و بود نموده حذف را وام اخذ شرطپیش ایران دولت باوجوداینکه

 امضای از و شد روروبه دیگر مشکل دو با سینکلر شود امضا قرارداد که بود امیدوار

 اب شرکت این قرارداد به مربوط مشکالت این از یکی: کرد خودداری قرارداد

 جزیرة نفت فروش طورهمین و آن نفتی هایفرآورده فروش بر مبنی شوروی

. گرفت پس سینکلر شرکت از 9290 تابستان در شوروی را آن امتیاز که بود ساخالین

 نسولک ایمبری، مرگ به و پیوست وقوع به تهران در که بود ایحادثه دوم مشکل

 نیست معلوم 9290 سال در که بود صورت بدین قضیه. شد منجر ایران، در امریکا

 هادیاشیخآق سقاخانة که بود شده شایع تهران در اشخاصی، چه وسیلة به و چگونه

. شودمی برآورده حاجتش یا و یابدمی شفا بنوشد آن آب از هرکس و نموده معجزه

 همراه ایمبری وی رابرت سرگرد. بردند هجوم مکان آن به زیادی جمعیت

 بود عکاس که ایمبری[ 21.]شد وارد هادیآقاشیخ سقاخانة به نیز دیگری امریکایی

 هب جماعت اما شد، مشغول مردم تجمع هایصحنه از برداریعکس به سقاخانه در

 تدس همراهش و ایمبری جرح و ضرب به آنها، به شدن ورحمله با و آمدند هیجان

 و داد دست از را خویش جان ایمبری طوالنی، و درپیپی حمالت اثر بر. زدند

 در یانامریکای مشارکت امید به ایران در که آنهایی. شد مضروب شدت به همراهش

 برافکنبنیان و غارتگرانه هایسیاست نمودن ثیخن منظور به کشور در نفت استخراج

 حادثه ینا که بودند رسیده نتیجه این به ظاهراً نمودندمی تالش انگلیس و روس

 .پیونددب وقوع به توانستمی عواملشان و هاانگلیسی هایدسیسه اثر بر فقط

 از یاجتماع مسائل نیز و مالی و فنّی مشکالت به توجه با سینکلر شرکت روازاین

 رایب او امکانات که داد اطالع ایران دولت به و کرد نظرصرف موردنظر قرارداد

 .نیست مکفی امتیاز اجرای
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 آمیرانین قرارداد

 ازامتی ایران دولت از که گرفت تصمیم 9221 سال در آمیرانین امریکای نفت شرکت

 شرکت ةندنمای. آورد دستبه ایران شرقی جنوب و شرق شمالی، مناطق در را نفتی

 ایران به نشد قموف نفت امتیاز کسب در افغانستان در اینکه از بعد هارت چارلز نام به

 ازندرانم ،(فعلی گرگان) استرآباد خراسان، ایالت در قرارداد امضای امید به و آمد

 دولت با شد موفق 9222 سال در او. نمود آغاز را ایران دولت با مذاکره سمنان، و

 طوطخ احداث برای دیگری و نفت توسعة و اکتشاف برای یکی دقراردا دو ایران

 .کند امضا آن سرپرستی و لوله

 و مربع مایل هزاردویست مساحت به ایمحدوده در نفت استخراج و اکتشاف امتیاز

 خاك امتم و کرمان شرقی شمال خراسان، استان از مناطقی که سال شصت مدت به

. شد امضا 9222 سال در گرفتمی بر در را گرگان نیز و کلران شمال و سیستان

 مدیران گویا. بود نفت حمل ظاهراً نفتی شرکت دو مانند به شرکت این مشکل

 به ابستهو که شود حمل باید مناطقی از نفت که نمودندمی وانمود طوراین شرکت

 حق هک داشتند آگاهی امر این از بسیاری هرچند است؛ انگلیس شرکت موافقت

 از 9222 قرارداد طبق ایران جنوب مناطق از نفتی لولة خطوط صاریانح امتیاز

 .است شده گرفته انگلیس و ایران نفت شرکت

 تاچوف،کار ایران، در روسیه تجارت مستشار با روسیه از نفت حمل منظور به هارت

 داًمجد امتیازات، این پس در که داشت ترس این از کارتاچوف. شد مذاکره وارد

 توضیحات ودوج با و باشد میان در انگلیس و ایران نفت شرکت یا اهانگلیسی پای

 که بیخو روابط خاطر به هاروس. شدنمی قانع او آمیرانین، شرکت جانب از متعدد

 شمال در امریکاییان هایفعالیت از داشتند هاامریکایی با دوم جهانی جنگ از قبل

 راردادهاق این پس در که دترسیدنمی موضوع این از ولی نداشتند، ترسی ایران

 دلیل. بشوند آنها اردادقر اصلی بازیگر نهایت در که نمایند نفوذ ترتیبی به هاانگلیسی

 دارد که نّیف توان و سرمایه با انگلیس و ایران شرکت که بود این رفته هم روی آنها
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 یجهان ایبازاره به موفقیت با را ایران شمال نفت تواندمی که است شرکتی تنها

 .سازد منتقل

 نیتی سنح ایران قصد به شانسرزمین از شرکت تجهیزات عبور از هاروس اینکه با

. ودندب مردد قرارداد این در هاانگلیسی شرکت مورد در هنوز دادند، نشان خویش از

 شرکت دیرهمهیئت رئیس کُدمن، که گذاشت ازدیاد به رو وقتی ویژه به تردید این

 کرد بیان و مودن خشنودی ابراز آمیرانین امتیازنامة به نسبت انگلیس، و ایران نفت

 و انیرو فشارهای بار از کند استخراج نفت شود موفق ایران در شرکت اگر که

 شد خواهندن مجبور هاانگلیسی و شد خواهد کاسته انگلیس به سویهیك حمالت

 .کنند توجیه را اعمالشان یا نماید دفاع خویش از مداوم

 نفت شرکت انگلیس، دولت نکردن رسمی اعتراض و احوال و اوضاع ینا تمام با

 وشتاریاخ امتیاز به مجدد اشارة با ایران دولت به را خود اعتراض انگلیس و ایران

 [22.]کرد دولت این تسلیم

 خود امتیاز از 9222 سال در ولی زد، دست وسیعی تحقیقات به آمیرانین شرکت

 ودنب باال در توانمی را آمیرانین شرکت دنکر نظرصرف علل. نمود نظرصرف

 نفت نای که فارس، خلیج به زاگرس هایکوه طریق از نفت ونقلحمل هایهزینه

 ندانچ شاید دلیل این. دانست نمود،می ناپذیررقابت دنیا روز آن بازارهای در را

 امتیاز و اشتد وقوف مشکالت این به قبل، از شرکت زیرا نیاید؛ نظر به کنندهقانع

 به عودیس عربستان که معتقدند ایعده. بود آورده دستبه نیز را نفتی لوله خط

 خاك در ینفت هایشرکت بیشتر هایفعالیت گسترش و خویش نفت فروش خاطر

 آمیرانین شرکت که آنجا از رفتههمروی. بود کرده جلوگیری اقدام این از عربستان

 بود، داده رقرا شوروی و امریکا دولت بین حسنه روابط مبنای بر را خویش فعالیت

 دولت اگوی اما بود، خویش موقعیت برای کشور این از بیشتری انتظارات دارای

 در داریسرمایه کشورهای از گذارسرمایه یك فعالیت از ترس خاطر به شوروی

 [22.]بود کرده دریغ آمیرانین از را آن خاکش جوار
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 هاهلندی با قرارداد

 مه ماه رد نیست مشخص نیز آن اسم نفت ادبیات در هنوز که دیهلن شرکت یك

 شصت دتم به را ایران شمالی ایالت پنج در نفت استخراج و اکتشاف پروانة 9222

 فقط برسد، تنف به شرکت این اکتشافات اگر که بود این بر قرار. نمود کسب سال

 در تشرک سهام نکهای بر مشروط نمایند برداریبهره آن از هاهلندی و ایرانیان

 توانندب داخلی گذارانسرمایه و ایران مردم و شود گذاشته همگانی فروش معرض

 همس. نمایند واگذار هلندی گذارانسرمایه به را سهام مابقی درصد، 04 خرید با

 لتع به اما. بودمی شرکت خالص سود یا منابع از درصد 14 بایستمی ایران دولت

 لیجخ حوزة عربی کشورهای نفت شدن سرازیر و دوم جهانی جنگ یافتن پایان

 [22.]گشت لغو اکتشاف پروانه 9200 سال در آن بودن ارزان و اروپا به فارس

 جنگ دو بین نفت امتیاز

 ایران فتین ذخایر شدن روشن نیز و امریکا متحده ایاالت در نفت روزافزون تقاضای

 اقتصاد هایفعالیت از بخش این بودن سودآور باالخره و المللیبین سوداگران برای

 هایامتیاز کسب برای که نمود این به وادار را غربیان مجدداً 9204 هایسال از بعد

 .نمایند رجعت ایران به شمال منطقة در نفتی

 ایاالت از خارج رد نفتی هایفعالیت در بیشتری تمایل امریکایی هایشرکت عالوهبه

 در هانگلیسیا جهانی جنگ دومین آستانة در: »تندگفمی آنها. داشتند امریکا متحده

 استخراج نفت درصد 90 هاامریکایی اما درصد، 24 به نزدیك فارس خلیج حوزة

 و اورمیانهخ نفتی منابع در کل طور به کوشیدندمی آنها بنابراین[ 04.]«کردندمی

 هاگلیسینا دست در انحصاری صورت به روز آن در که ایران نفتی منابع در باالخص

 نفت تصاحب و جاستخرا امر در هرگز که نیز هاانگلیسی. شوند سهیم هرترتیبیبه بود

 سال در لذا ند؛نیفت عقب خویش امریکایی رقیب از خواستندمی گردیدندنمی اشباع

 کسب رمنظو به انگلیس و ایران نفت شرکت و شل شرکت دو از اینماینده 9200

 اکیومو سوکونی شرکت نمایندگان، این ورود از دبع. شدند ایران روانة امتیاز
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 ارجةامورخ وزارت از است، راکفلر خانوادة به متعلق موبیل همان که امریکایی،

 از موبیل شرکت امتیاز کسب یا درخواست با سفارت آیا کرد سئوال متحده ایاالت

 تیازما کسب در را شرکت این تنها نه خارجه امور وزارت است؟ مخالف ایران دولت

 ایران رد انگلستان چون که نمود گوشزد ایشان به بلکه نمود، تشویق ایران در

 نگلستانا برابر در ایران از تعهدی نیز امریکا دولت و دارد اختیار در را نفت انحصار

. نندک کسب ایران در امتیازی ترسریع هرچه باید امریکایی هایشرکت ندارد،

 تحدهم شرکت نیز و واکیوم سوکونی شرکت اننمایندگ 9200 آوریل در روازاین

 شوروی فارتس فوریه ماه در بالفاصله. شدند ایران وارد امتیاز کسب برای سینکلر

 حق کشور این ایران، شمال در نفت استخراج مورد در که کرد اظهار تهران در

 به امتیاز اعطای برای 9200 سال در که بود مشکلی اولین موضوع این. دارد تقدم

 و لش انگلیسی هایشرکت با ایران مذاکرات درهرحال. آمد وجودبه یگانگانب

( موبیل) اکیومو سوکونی امریکایی نفتی هایشرکت و انگلیس و ایران نفت شرکت

 ارشناسانیک سال همان در ایران دولت زیرا نرسید؛ جایی به سینکلر متحده شرکت و

 زارشاتگ منتظر روازهمین و بود کرده استخدام استانداردشده امتیاز تدوین برای

 کسب رایب شوروی نمایندگی هیئت ورود هنگام تا حالبااین. بود کارشناسان این

 بیخو به غربیان و ایران بین نفتی مذاکرات ظاهراً 9200 سال سپتامبر ماه در امتیاز

 کسب برای شوروی، نمایندگی هیئت رئیس کافتارادزه، ورود از بعد. داشت ادامه

 اعالم ایران، دولت ایران، وزیرنخست با مذاکرات و شمالی استان پنج از نفتی ازامتی

. بدهد فتین امتیاز شرکتی هیچ به نیست حاضر دوم جهانی جنگ پایان تا که کرد

 ی،امراغه ساعد و کرد اعتراض شدت به موضوع این به ایران کمونیست حزب

 استقبال با ایران دولت اعالمیة نای البته نمود؛ شماتت را ایران، وقت وزیرنخست

 [09.]بود مواجه امریکاییان

: نمود تصویب زیر صورت به را طرحی مجلس 9200 دسامبر 9 در باالخره

 از كی هیچ با امتیاز اعطای باب در توانندنمی دولت دیگر وزرای و وزیرنخست»

 ای و امتیاز یا و شوند مذاکره وارد خارجی نفتی هایشرکت یا بیگانه دول
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 جردم زندان قانون این از تخلف مجازات. «کنند امضا نفت مورد در اینامهموافقت

 [09.]بود شده تعیین دولتی خدمات از دائم انفصال و سال هشت تا سه از

 از زهکافتاراد همراه شوروی هیئت مجلس، در طرح این تصویب از بعد هفته یك

 گویا هاشوروی نمود، بیان ایغهمرا ساعد طورکههمان ظاهراً. شد خارج ایران

 رصددد کمتر و بودند آمده ایران به غربیان به امتیازی واگذاری از ممانعت برای

 دادند خر ایران در دیگری حوادث بعد به تاریخ این از. کنند اخذ امتیازی بودند

 قالهم این بحث از خارج که آوردند فراهم را ایران نفت شدن ملّی نهضت زمینة و

 . دهستن

 

  هانوشتپی

 نعبدالحسی ترجمة بزرگ، هایقدرت و نفت خاورمیانه، شوادران، بنجامین ــ[9]

 99 ص ،9210 جیبی، هایکتاب سهامی شرکت شریفیان،

 انتشارات سهامی شرکت آن، حقوقی مسائل و ما نفت موحد، محمدعلی ــ[9]

 22 ص ،9202 خوارزمی،

 90 ص ،9219 ایران، نفت صنعت ومیعم روابط انتشارات نفت، هایتازه ــ[2]

 همانجا در غیره و فالك ــ برونر همینطور ،90 ص همانجا، در نفت هایتازه ــ[0]

 19 ص

 04 و 99 و 91 صص همان، مقداشی، زهیر ــ[1]

 ص ویر،ک انتشارات تدین، احمد ترجمة ایران، در ناسیونالیسم کاتم، ریچارد ــ[1]

991 

 992 ص همان، ــ[2]

 992 ص مان،ه ــ[2]
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 رجمةت ثروت، و قدرت کسب برای جهانی مبارزه ــ انرژی بحران تانزر، مایکل ــ[2]

 09 ص ،9219 امیرکبیر،: تهران ریاضی، محمود

 .همانجا ــ[94]

 924 ص همان، کاتم، ریچارد ــ[99]

 ،9299 قرارداد با ــ شوروی روسیه و ایران روابط در پژوهشی قادری، حاتم ــ[99]

 991 ص ،9 ج ،9212

 992 ص همان، ــ[92]

[90 ]– Brönner, Falk, Maaskola, Nazurio, ölkrise und Arabisene 

ölländer – Marxismus aktuell, 1980 

 22 ص همان، شوادران، بنجامین ــ[91]

 .جاهمان ــ[91]

 09 ص همان، ــ[92]

 21 ص همان، مقداشی، زهیر ــ[92]

 22 ص همان، ــ[92]

 خود االّو است، کرده بیان را مطلب این ایران مخالفین قول از کاتم، ردریچا ــ[94]

 اتم،ک ریچارد. «شد ایران نصیب زیادی سود قرارداد این از: »دارد عقیده نویسنده

 910 ص همان،

 29 ص همان، مقداشی، زهیر ــ[99]

 14 ص شوادران، بنجامین ــ[99]

 94 ص ،9212 بنیاد، نفت، المللبین اقتصاد و سیاست سرمد، خسرو ــ[92]
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 29 ش گزارش، مجله ،«جوریان پرونده بازگشایی» نژاد،کوهستانی مسعود ــ[90]

 20 ص ،(9221 آذر)

 21 ص همان، ــ[91]

 21 ــ 21 صص همان، ــ[91]

 21 ص همان، شوادران، بنجامین ــ[92]

 22 ص همان، نژاد،کوهستانی مسعود ــ[92]

 22 ص همان، ــ[92]

 .جاانهم ــ[24]

 .جاهمان ــ[29]

 21 ص همان، شوادران، بنجامین ــ[29]

 بعد به 21 ص همان، ــ[22]

 29 ص همان، موحد، محمدعلی ــ[20]

 919 ص همان، کاتم، ریچارد ــ[21]

 20 ص همان، موحد، محمدعلی ــ[21]

 912 ص همان، کاتم، ریچارد ــ[22]

 22 و 22 صص همان، شوادران، بنجامین ــ[22]

 22 ص همان، ــ[22]

 92 ص فارس، خلیج مشعلهای ــ[04]

 12 ص همان، شوادران، بنجامین ــ[09]

 . همانجا ــ[09]
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 ایران نفت صنایع شدنملی سالروز 9292 اسفند 92

 

 لیم شورای مجلس ،وزیرنخست منصور علی درخواست به ،9292 ماه تیر امسی روز

 در طرح از پیش ،(گلشائیان ـ گس) نفت الحاقی قرارداد یالیحه که کرد موافقت

 از. یردگ قرار نظر اظهار و بررسی مورد ایویژه کمیسیون در ،مجلس علنی صحن

 عبش نمایندگان از تن هژده از مرکب ،نفت کمیسیون اعضای روز همان ،رواین

 مامور ،لیم شورای مجلس سوی از کمیسیون این. شدند برگزیده ،مجلس گانه شش

 خود تنظرا ،الزم مطالعات از پس و کرده بررسی را الحاقی قرارداد یحهالی تا شد

 :زا بودند عبارت کمیسیون اعضای. برساند ملی شورای مجلس آگاهی به را

 ،(ییسر نواب) بهبهانی علی میرسید و ایگنجه جواد ،(رییس) مصدق محمد دکتر

 اهللصرتن دکتر ،(منشی) علوی حسن دکتر و قشقایی خسرو ،(مخبر) مکی حسین

 سیدعلی تردک ،صالح اللهیار ،زادهحایری ابوالحسن سید ،ذوالفقاری ناصر ،کاسمی

 حمدم دکتر ،فرامرزی عبدالرحمن ،زادهسرتیپ اصغرعلی ،امامی جمال ،شایگان

 .زادهفقیه ابوالقاسم و پالیزی اهللهدایت ،هدایتی علی

 تشکیل از پس روز پنج ،نداشت الیحه این از اعدف به ایعالقه که منصور علی دولت

 . کرد استعفا ،ماه امرداد  پنجم  دوشنبه روز ،نفت کمیسیون
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 نام به ار وزیرینخست فرمان ،مجلس تمایل کسب و پارلمانی سنت برخالف شاه

  مرداد9 1) روز آن فردای نیز آرارزم. کرد صادر ارتش ستاد رییس آرارزم علیحاج

 .کرد معرفی را خود دولت ،( 9292

 اختیار در را نفت یپرونده تا خواست دولت از ،نشست نخستین در ،نفت کمیسیون

 وزیرنخست هب اینامه کمیسیون سرانجام. نشد انجام کار این اما. دهد قرار کمیسیون

 روشن اظهارنظر با همراه را نفت یپرونده ،روز ده عرض که کرد اخطار و نوشت

 یروندهپ دولت ،شده داده مهلت در. بفرستد کمیسیون به الحاقی الیحه یدرباره

 .دنکر اظهارنظر ،الحاقی الیحه یدرباره  اما فرستاد؛ کمیسیون به را نفت

 ولتد کمیسیون، اعضای از تن دو با همراه ،ملی یجبهه نمایندگان ،راستا این در

 .کردند استیضاح ،9291 ماه مهر 92 قانون اجرای در کردن دست به دست دلیل به را

 : بود آمده قانون این. ه بند در

 قوقح استیفای منظور به ،جنوب نفت به راجع خصوص به... است مکلف دولت

 یهنتیج از را ملی شورای مجلس و آورد عمل به را الزمه اقدامات و مذاکرات ،ملی

 .سازد مطلع آن

 9:گفت مطبوعاتی یمصاحبه یك در مصدق محمد دکتر زمان،هم

 به را الحاقی قرارداد ،چنینهم و 9222 قرارداد و دارسی قرارداد ،ملی یجبهه

 یسیلهو ،توانست نخواهند ،ارزشبی اوراق نوع این و بشناسد تواندنمی رسمیت

 . باشد مردم حقوق غصب

 از دفاع که شد ناگزیر ،آرارزم سپهبد و کشید درازا به روز چهار ،دولت استیضاح

 . شد ترسخت ،نفت یمبارزه ،سان بدین. بگیرد گردن را الحاقی قرارداد یالیحه

 که ودندب باور این بر ملی شورای مجلس در ملی یجبهه نمایندگان و مصدق دکتر

 زیرا. است 9222 قرارداد کردن قانونی ،الحاقی قرارداد یالیحه زیان ترینبزرگ
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] یاصل قرارداد ،قرارداد این مقررات رعایت با: بود آمده الحاقی قرارداد 94 ماده در

 . ماند خواهد باقی اعتبار و قوت کمال در[ 9222/  9299

 بازی ،مومیع افکار بیداری در بزرگی بسیار نقش ،نیز ملی مطبوعات ،میان این در

 ینامه هب مصدق دکتر پاسخ ،  نفت کمیسیون دوم و بیست نشست در. کردند

 ،بود کرده دفاع الحاقی یالیحه از آن در که دارایی وزیر فروهر سینغالمح

 نکرد ملی ینظریه ،دارایی وزیر هایدیدگاه رد با ،مصدق دکتر. شد خوانده

 ملی یجبهه دپیشنها ،نامه پایان در. کشید میان به را کشور سرتاسر در نفت صنایع

 9:بود  شده مطرح

 ،زیـر ندگانامضاکن جهانی صلح تامین به کمك منظور به و ایران ملت سعادت نام به

. شود اعالم لیم ،استثناء بدون ،کشور مناطق در نفت صنعت که نماییممی پیشنهاد

. گیرد قرار ایران ملت دست در ،برداریبهره و استخراج ،اکتشاف عملیات ،یعنی

 مکی نحسی ،مصدق دکتر ،شایگان دکتر ،صالح اللهیار زاده،حایری

 اما نپذیرفت ار کشور سرتاسر در نفت صنایع کردن ملی اصل ،نفت کمیسیون گرچه

 2:کرد رد را الحاقی قرارداد آرا اتفاق به ،خصوصی یجلسه یك در سرانجام

 شده تشکیل ملی شورای مجلس 9292 خرداد امسی تصمیم طبق که نفت کمیسیون

 ،گس -اعدس الحاقی قرارداد که رسید نتیجه این به مطالعات و مذاکرات از پس ،بود

 .داردیم اظهار آن با را خود مخالفت ،لذا. نیست ایران حقوق استیفای برای کافی

 گرفت اوج عمومی خیزش ،الحاقی قرارداد با نفت کمیسیون مخالفت خبر انتشار با

 .افزود ،ملی مطبوعات و مردم بر خود تندی و فشار بر  ،برابر در نیز دولت و

 مخبر) مکی حسین سوی از نفت کمیسیون گزارش ،9292 آذرماه نوزدهم روز

 ،گزارش این در. شد خوانده ،ملی شورای مجلس علنی صحن در ،(کمیسیون

 داشته عالما الحاقی قرارداد یالیحه با را خود مخالفت ،آرا اتفاق به ،نفت کمیسیون
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 صنایع شدن ملی یدرباره ملی یبههج نمایندگان پیشنهاد به گزارش در البته. بود

 .بود شده اشاره نیز کشور سرتاسر در نفت

 کردن لیم طرح از را خود پشتیبانی ،بزرگ هایآییگردهم برپایی با ،ایران مردم

 نیز اشانیک اهللآیت ،میان این در. داشتند اعالم ،کشور سرتاسر در نفت صنایع

 ،قداما این از هم روحانیون از گروهی و اشتد اعالم گام این از را خود پشتیبانی

 .کردند پشتیبانی اعالم

 ایرانی هک بود گفته ،نمایندگان از ایپاره حضور با ایجلسه در که آرارزم سپهبد

 از جلوگیری برای ،صنعت به برسد چه ،ندارد را سازیلولهنگ یاداره لیاقت

 ،را الحاقی قرارداد یالیحه که گرفت تصمیم ،نفت صنایع شدن ملی طرح تصویب

 به ،دارایی وزیر فروهر غالمحسین ،9292 ماه دی دوم روز ،رو این از. بگیرد پس

 :گرفت پس را الیحه ،ملی شورای مجلس علنی یجلسه در سخنانی دنبال

 راندازیتی اثر بر شاه مسجد در وزیر، نخست آرارزم سپهبد اسفندماه، شانزدهم روز

 کمیسیون( 9292 ماه اسفند 92) روز آن فردای.  شد کشته طهماسبی خلیل سوی از

 را آن و کرد تصویب ایران سراسر در را نفت صنعت شدن ملی آرا، اتفاق به نفت

 0:نمود ملی شورای مجلس تقدیم

  ملی شورای مجلس

 صنعت شدن لیم پیشنهاد نفت، کمیسیون به واصله پیشنهادات ضمن کهاین به نظر

 که جاییآن از و گرفته قرار کمیسیون قبول و توجه مورد کشور اسرسرت در نفت

 مخصوص کمیسیون نیست، باقی اصل این اجرای اطراف در مطالعه برای کافی وقت

 .نمایدمی تمدید ماه دو تقاضای ملی، شورای مجلس از نفت

 یونکمیس پیشنهاد واحده، یماده یك طی ملی، شورای مجلس ماه، اسفند 90 روز

 1:داد قرار تصویب مورد آرا، اتفاق به را نفت
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 مخصوص کمیسیون 9292 اسفند 92 مورخ تصمیم ملی، شورای مجلس: واحده ماده

 .نمایدمی موافقت مدت تمدید با و تایید را نفت

 صورت رد خارجی و داخلی کارشناسان از است، مجاز نفت کمیسیون: یك تبصره

 .دهد قرار استفاده مورد و نماید دعوت لزوم،

 حق میسیون،ک تشکیل از بعد روز پانزده تا دارند، حق نمایندگان آقایان: دو تبصره

 .باشند داشته حضور

 1: نوشت ساسانی، نامههفته ،(9292 اسفند 91)  بعد روز دو

 روز، دراین.  دانست ایران ملت نوین حیات آغاز باید را گذشته شنبهپنج روز

 بود شده ستهب ایران ملت پای و دست به قاجار اهپادش غفلت اثر بر که گرانیزنجیر

 حکم و دیدگر گسیخته هم از بود، ساخته متوقف را سالیکهن ملت تکامل و رشد و

 . گردید صادر واحد آن در ایرانیان، سرافرازی و انگلیس امپراطوری مرگ

 . ستنی ایران ملت خواست جز چیزی تصمیم، این و بود ایرانی خون فرمانِ این

 زمان ان از. رسید نیز سنا مجلس تصویب به 9292 اسفند 92 تاریخ در مصوبه این

 یم داشته گرامی ایران در نفت شدن ملی روز عنوان به سال هر اسفند 92 روز

 . شود
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 ایران و انگلیس نفت شرکت تا دارسی امتیاز از

 

 اختیاراحمدی مهدی و نژاددهقان مرتضی دکتر

 انگلیس استعمار و ایران دوم همایش در شده ارائه مقاالت مجموعه از

 چکیده

 اخذ قاجارها زا انگلیس دولت بیستم قرن ابتدای در که امتیازاتی مهمترین از یکی

 اهش مظفرالدین پادشاهی دوران در دارسی امتیاز. بود دارسی نفت امتیاز نمود،

 امتیاز نای با واقع در. شد واگذار السلطانامین یعنی ایران صدراعظم توسط قاجار

 با. گرفت رارق انگلستان اختیار در بیستم قرن در ایران ثروت منبع ارزشمندترین

 نگلیسا استعماری دولت هایبرنامه و هاسیاست ایران، نفت از برداریبهره و کشف

 کشف از قبل ات اگر. کرد تغییر استراتژیك ماده این الشعاعتحت ما کشور قبال در

 از بعد اما کردند؛می نگاه هند دفاعی سپر عنوان به بیشتر ایران به هاانگلیسی نفت

 گفت توانمی که جایی تا کرد پیدا انگلستان برای بیشتری اهمیت ایران نفت، کشف

 عامل یبعد هایدهه در کشور دو اقتصادی -سیاسی تمعادال و روابط در ایران نفت

 .رفتمی شمار به کنندهتعیین
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  مقدمه

 آغاز در رانسهف و انگلیس روسیه، کشور سه بین استعماری هایرقابت آغاز با همزمان

 دو مانند هب نیز کشور این هند، در انگلستان منافع افتادن خطر به و نوزدهم قرن

 بعد وصخص به. نمود ایران بویژه هند همسایگان متوجه را خود نگاه دیگر، رقیب

 یبرا هندوستان دروازه منزله به ایران روسیه، و فرانسه طرف از هند تهدید از

 مورد هند دفاعی سپر عنوان به را ایران مزبور دولت و یافت حیاتی اهمیت انگلیس

 . داد قرار توجه

 روپاییا متحدی دنبال به نیز رانای روسیه، و ایران هایجنگ آغاز با دیگر طرف از

 از قاجارها نیاز این از آگاهی با انگلستان. کند مقاومت روسیه برابر در بتواند تا بود

 ایران با امینظ -سیاسی معاهدات انعقاد با که صورتبدین. نمود برداریبهره فرصت

 از ستنتوامی هم و نمودمی مشغول را آسیا در خود استعماری رقیب بزرگترین هم

 ایران رایب معاهدات این نتیجه تنها اینرو از. نماید جلوگیری هند به حمله هرگونه

 صورت به هک بود ایران بیشتر چه هر تضعیف و روسیه و ایران جنگهای شدن طوالنی

 ولتد است، ذکر به الزم. بماند باقی هند از دفاع مقدم خط در پوشالی دولتی

 یبرق با و زده باز سر خود تعهدات از کردمی ایجاب منافعش زمان هر انگلیس

 ایران یانم این در و کردمی پاخت و ساخت ایران علیه روسیه یعنی خود استعماری

 .گردیدمی کشور این منافع قربانی

 کسب یران،ا در نفوذ توسعه برای انگلستان استعماری هایبرنامه دیگر مرحله اما

 این. افتاد اتفاق نوزدهم قرن دوم یمهن در که بود سیاسی - اقتصادی امتیازات

 قتصادیا جنبه کمتر و گرفتمی صورت سیاسی اهداف با بیشتر ابتدا امتیازات

 برای ایران اهمیت نفت، کشف و انگلستان به دارسی امتیاز واگذاری با ولی داشت؛

 نایرا در گلستانان برای میدان روسیه، اکتبر انقالب دنبال به. شد دوچندان انگلستان

 .گرفتند دست به را ایران سرنوشت تنهایی به آنان و شد خالی
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 همچنین و نآ از برداریبهره نحوه و هاانگلیسی به دارسی امتیاز واگذاری چگونگی

 مورد ختصرم بطور مقاله این در ایران، برای امتیاز این اقتصادی -سیاسی پیامدهای

 پایه بر و تحلیلی؛ -یفیتوص پژوهش این در تحقیق روش. است گرفته قرار بحث

 .باشدمی ایکتابخانه منابع و اسناد

  دارسی امتیاز

 مشاهده توانیم رویتر امتیاز در بار نخستین را هاانگلیسی به نفت امتیاز واگذاری

 امتیازنامه این در چند هر. گردید واگذار رویتر بارون به سال هفتاد مدت به که نمود

 در که اییآنج از اما بود، نیامده میان به سخنی نفت استخراج و اکتشاف از صریحاً

 قیمتی نگهایس و نقره و طال استثنای به ایران معادن همه از برداریبهره به امتیاز این

 . شدمی هم نفت شامل ضمنی طور به امتیاز این بود، شده تأکید

 با رویتر یول. شد لغو شاه ناصرالدین سوی از و نرسید عمل مرحله به رویتر امتیاز

 بانك تأسیس برای را دیگری امتیاز توانست بعد سالهای در خود مستمر هایپیگیری

 اگذاریو و رویتر اول امتیاز لغو فاصله در. آورد بدست معادن استخراج همچنین و

 خلیج در که  هوتز شرکت به موسوم انگلیسی شرکت یك شاهنشاهی، بانك امتیاز

 تخراجاس امتیاز بود، بوشهر در آن مرکز و داشت اشتغال واردات و صادرات به فارس

 یلتحص ایران دولت از را، فارس خلیج هایکرانه در واقع دالکی، حوضه در نفت

 که یآنجای از اما. نمود اقدام مناطق این در چاه حفر به نفت استخراج برای و کرد

 شرکت كی به را خود حقوق و کرد صرفنظر کار این از نیاورد دست به اینتیجه

 از که را یازیامت نیز شاهنشاهی بانك. فروخت ایران معادن شرکت نام به انگلیسی

 لیره هزار 914 مبلغ به بود، آورده دست به معادن از برداریبهره جهت ایران دولت

 و بود یرهل میلیون یك ایران معادن شرکت سرمایه. نمود واگذار مزبور شرکت به

  .بودند شریك آن در هم بلژیکی و فرانسوی و روسی دارانسرمایه از ایعده

 و کاوش کار ایران، به شناسزمین و مهندس ایعده اعزام با ایران معادن شرکت

 الس ده تا نفت مورد در شرکت اقدامات. نمود آغاز را معادن کشف برای جستجو
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 حق هامتیازنام یازدهم فصل طبق بر اینرو از. نشد مواجه موفقیت با مقرر مهلت

 عدنیم هایسنگ استخراج درباره. گردید لغو خود خودی به نفت درباره شرکت

 به مقرون آن نقل و حمل و استخراج گزاف هایهزینه دلیل به شرکت فعالیت نیز

 . نبود صرفه

 عادنم مورد در اروپایی کشورهای در گاهی چند از هر رویتر امتیاز واگذاری از بعد

 در ایران، نفت معادن با رابطه در مقاله نخستین. سیدرمی چاپ به هاییمقاله ایران

 احینو نفت مقاله این در. شد منتشر لندن تایمز روزنامه در م9224/ ق9241 سال

. بود شده توصیف «خالص استثنایی نحوی به و رنگبی کامالً» ایران غربی جنوب

 اندازهایمچش تأثیرتحت مقاله، این مطالعه با ایران، در انگلیس وزیرمختار ولف،

 ناسشباستان  دمورگان ژاك نیز آن از پس.  گرفت قرار ایران در نفت توسعه

 مجله در ایمقاله در بود، مشغول باستانی کاوشهای به شوش مناطق در که فرانسوی

 و جنوب در نفت از هاییالیه گردید مدعی شد،می چاپ پاریس در که معادن

 ركگم متصدی خان،کتابچی توجه نوشته این. دارد وجود ایران غربی جنوب

 مناطق در نفت منابع وجود از که هنگامی او. ساخت معطوف خود به را ایران

 پیشین اروزیرمخت ولف هنگام آن در که پاریس، به سفری شد، مطمئن ایران جنوبی

 که کرد درخواست ولف از و نمود برد،می سر به آنجا در ایران در انگلیس

 نفتی ظیمع منابع از برداریبهره و امتیاز تحصیل برای را گلیسیان دارانسرمایه

 گرفت نظر رد منظور این برای را انگلیسی دارسرمایه دارسی، نیز ولف. نماید تشویق

 که رسیدا. نمود کار این در گذاریسرمایه به تشویق را او لندن به بازگشت در و

. اندازد ارک به نفتی کاوشهای در را آن از بخشی گرفت تصمیم داشت زیادی ثروت

 این حصیلت برای خانکتابچی همراه به را  ماریوت خود، نماینده نیز دلیل همین به

 .  کرد ایران روانه امتیاز

 در سانگلی وقت وزیرمختار هاردینگ، برای ولف سوی از اینامهتوصیه ماریوت

. ایدنم همراهی و دتمساع را آنها امتیاز این کسب برای تا داشت همراه به ایران،

 و ادند رشوه روش دو ایران در امتیازجویان سایر همچون نیز دارسی فرستادگان
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 هاردینگ از ماریوت که زمانی. گرفتند پیش در را سیاسی فشار کردن وارد

 چیزی ناولی برد، بکار دارسی تقاضای انجام برای را خود نفوذ که کرد درخواست

 نفت تشرک سهام از تعدادی دادن به را السلطاننامی که بود این گفت او به که

 نتیجه به صورت در که کرد عنوان السلطانامین با مالقات در هاردینگ. کند امیدوار

 واهدخ کار به ایران در بریتانیا سرمایه از عظیمی مقدار درخواست این رسیدن

 انجام ارک این پیشرفت در را تالشش نهایت که داد قول هم السلطانامین. افتاد

 اگر که دبو مطمئن زیرا داشت؛ نگه مخفی انظار از بکلی را معامله جریان وی. دهد

 .  تگرف خواهند را امتیاز این واگذاری جلوی ببرند بویی قضیه این از روسها

 نالسلطاامین توسط را نفت امتیاز واگذاری ماجرای خود خاطرات در هاردینگ

 : نویسدمی چنین این

 روس وزیرمختار یعنی رفیقش خشم از را خود خواستمی چون نالسلطاامین

 و کند تهیه اینامه نویسپیش هاردینگ که کرد پیشنهاد دارد برحذر  پولو آرگیرو

 هنگامی نامه این اصل. بگنجاند را انگلیسها پیشنهاد مورد امتیاز عمده نکات آن در

 به بود فتهر کوتاهی مرخصی به  استریتر به موسوم روس سفارت شرقی منشی که

 به که را هنام بتواند که نبود سفارت در دیگری کس چون. شد تسلیم سفارت آن

 و نکرد اعتراضی روز چند تا روس وزیرمختار بخواند، بود شده نوشته شکسته خط

 . کند امضا را قرارداد تا داد کافی فرصت ایران دولت به نتیجه در

 روسیه وزیرمختار وقتی اما شد واگذار هاانگلیسی به دارسی امتیاز صورت بدین

 وزارت رایب را خودش کاری کم اینکه برای شنید السلطانامین از را ماجرا حقیقت

 هاانگلیسی هب السلطانامین سوی از امتیاز این واگذاری کند توجیه کشورش خارجه

 روس و ایران گمرکی قرارداد از هاانگلیسی نارضایتی تخفیف جهت اقدامی را

 به و داد اننش العملعکس خشونت و خشم با روسیه خارجه وزارت ولی. کرد تفسیر

 وشفرام را السلطانامین اقدام این وقت هیچ روسیه که نوشت السلطانامین

 .  کرد نخواهد
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 منعقد م9249/ ق 9292 در دارسی به ایران نفت واگذاری قرارداد ترتیب این به

 توسط و گردید تنظیم نسخه دو در بود ادهم 92 شامل که قرارداد این. گردید

 وزیر الكالمممهندس و خارجه امور وزیر مشیرالدوله السلطان،امین شاه، مظفرالدین

 :  است زیر قرار به آن مفاد خالصه. رسید امضا به معادن

 اری،بردبهره استخراج، اکتشاف، وجو،جست تحقیق، با ایران دولت موافقت. 9

 توسط انایر طبیعی موم و قیر نفت، طبیعی، گاز تجارت و وشفر برای سازیآماده

  سال 14 مدت به دارسی ناکس ویلیام

 فارس لیجخ تا غیره و گاز نفت، معادن از کشیلوله برای امتیاز صاحب بودن مجاز. 9

  دیگر نقاط به نفت تقسیم و توزیع منظور به الزم هایشعبه ایجاد و

 و تیازام صاحب نیاز مورد بایر هایزمین رایگان واگذاری به ایران دولت تعهد. 2

 یمتق به هاآن صاحبان یا دولت به دایر هایزمین وجه پرداخت برای دارسی تعهد

 عادالنه

 صاحب به یدالک و شیرین قصر شوشتر، نفت معادن واگذاری به ایران دولت تعهد. 0

 رد هاآن یوانید جمع تومان هزار دو پرداخت برای دارسی شدن متعهد و امتیاز

 سال هر

 متیازا صاحب مهندسان توسط هالوله گذاشتن کار و ریزیطرح و کشینقشه. 1

 قرارداد ینا مفاد از استرآباد و خراسان مازندران، گیالن، آذربایجان، بودن استثنا. 1

 لوازم و وسایل همچنین شده، واگذار امتیاز صاحب به که اراضی همه بودن معاف. 2

 و وارضع و مالیات از هالوله تأسیس و معادن استخراج و تفتیش برای نیاز مورد

 گمرکی حقوق

 منابع پیرامون تحقیق منظور به خبره مهندسان اعزام برای امتیاز صاحب تعهد. 2

 او خود مخارج با نفتی
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 نامهنظام با امتیاز صاحب سوی از شرکت چند تأسیس برای ایران دولت موافقت. 2

 مشخص

 و نقد رتصو به انگلیسی لیره هزار بیست پرداخت برای امتیاز صاحب تعهد. 94

 مچنینه شرکت، هر تأسیس محل از ایران دولت به سهام صورت به لیره هزار بیست

 مامیت سوی از ایران دولت به خالص منافع درصد شانزده ساالنه پرداخت تعهد

 . گردندمی تأسیس که شرکتهایی

 و متیازاصاحب با مشورت برای ایران دولت سوی از کمیسر نفر یك تعیین. 99

  آنان راهنمایی و شرکتها مدیران

 ایران دولت توسط شرکت تأسیسات در کار جهت کارگران تعیین. 99

 هایهحوض اطراف در ساکن مردم نیاز مورد نفت دادن برای امتیازصاحب تعهد. 92

 نفتی

 مچنینه و ادوات سایر نفتی، یهالوله از حفاظت برای ایران دولت شدن متعهد. 90

 اشخاص

 برداریبهره و استخراج اکتشاف، وسایل کلیه واگذاری برای امتیاز صاحب تعهد. 91

  ایران به قرارداد مدت یافتن پایان از پس

 در متیازا این نهم فصل در نظر مورد شرکت تأسیس برای امتیاز صاحب تعهد. 91

 ساقط اراعتب درجه از امتیاز صورت این غیر در امتیاز این تاریخ از سال 9 مدت ظرف

 . بود خواهد

 یکی هک تهران، در حکم نفر دو دخالت با طرفین بین اختالف هرگونه رفع. 92

 صورت در سوم حکم به رجوع و باشد ایران دولت نماینده دیگری و شرکت نماینده

 اختالف نشدن برطرف

 فارسی بانز به آن ترجمه و رانسویف زبان به نسخه دو در امتیاز این شدن نوشته. 92



131 

 

 نام به صیشخ نظر زیر را لهستانی حفار و مهندس ایعده امتیاز کسب از پس دارسی

 رین،قصرشی شمال در واقع سرخ چاه در عده این. داشت گسیل ایران به  رینولدز

 کمی یلدل به اما رسید؛ نفت به آنها توسط شده حفاری چاه و کردند آغاز را حفاری

 صمیمت دارسی و شد متوقف سرخ چاه عملیات آن، نبودن صرفه به مقرون و نفت

/ ق 9299 سال در همچنین او. دهد ادامه را حفاری ایران جنوب نقاط در گرفت

 تشکیل یرهل هزار ششصد سرمایه با اولیه برداریبهره شرکت نام به شرکتی م9242

 آن رداختپ تعهد امتیاز، جبمو به که سهم هزار بیست و نقد لیره هزار بیست و داد

 . پرداخت بود، کرده ایران دولت به را

 متیازنامها اجرای سنگین، مخارج تحمل و نتیجهبی کوشش سال چند از پس دارسی

 نفت شرکت یك و فرانسوی و آلمانی شرکت چند. دیدنمی خود توان در را

 دریایی وینیر میان این در. نمایند خریداری او از را امتیاز خواستند نیز آمریکایی

 بدیلت نفت به سنگ زغال از را خود هایکشتی سوخت بود درصدد که انگلیس

 دارانسرمایه زا یکی  استراتکونا لرد منظور این برای و برخاست دارسی یاری به کند

 شرکت یك هک را برمه نفت شرکت نیز و برانگیخت کار این به را انگلیس بزرگ

 دارسی با همکاری به تشویق داشت عهده بر را برمه تنف استخراج و بود انگلیسی

 شد کیلتش گالسکو شهر در امتیازات سندیکای شرکت م9241/ق9292 سال در. کرد

 کافی مایهسر و گرفت اختیار در را دارسی امتیاز و اولیه برداریبهره شرکت سهام و

 به یازاتمتا سندیکای سهام عمده که آورد فراهم را نفت اکتشاف و استخراج برای

 وسایل متیازاتا سندیکای. داشت تعلق دارسی و برمه نفت شرکت و استراتکونا لرد

 تالش سال هس از پس و کرد منتقل مسجدسلیمان نزدیك نفتون میدان به را حفاری

 چاههای از فراوانی نفت م9242/ق9291 سال در باالخره مداوم عملیات و مستمر

 .  کرد فوران مسجدسلیمان

 یرهل میلیون دو سرمایه با ایران و انگلیس نفت کمپانی م9242/ق9292 سال در

 نخستین در مپانیک مدیران از یکی. گردید امتیازات سندیکای جانشین و شد تشکیل

 : گفت ایران و انگلیس نفت کمپانی عمومی جلسه
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 نموده حصیلت اطمینان قابل طبیعی منبع یك انگلستان امپراطوری ممالك برای

 عادهالفوق انگلیس ملت برای که شد خواهد ثابت کشدنمی ولیط که است

 این که است شده این از مانع اقدام این حال عین در و باشدمی مفید و قیمتذی

 .  باشند سانگلی ملت از غیر که افتد هاخارجی بدست ناپذیرخلل ثروت پر منابع

 خوانین با حسنه وابطر ایجاد همچنین و کار روند سهولت و امنیت برای نفت شرکت

 نفت رکتش مقصود این به نیل برای. نمود منعقد آنها با قرارداد فقره سه بختیاری

 صورت هب آن سهم هزار دوازده و شد تشکیل لیره هزار چهارصد سرمایه با بختیاری

 و ایلخانی دهنماین به ساله هر سهام این سود. شد واگذار بختیاری خوانین به رایگان

 به و ردیدگ منحل بعدها بختیاری نفت شرکت. شدمی داده ختیاریب بیگی ایل

 وردم هایزمین خرید برای نفت شرکت. شد منضم اولیه برداریبهره شرکت

 نخوانی و رؤسا با دیگری قرارداد بختیاری خاك و مسجدسلیمان در احتیاج

 یساتتأس فظح و کار حوزه امنیت تأمین برای شرکت همچنین. نمود منعقد بختیاری

 به که انیدرس امضا به بختیاری خوانین با دیگری قرارداد نفتی هایلوله و هاچاه و

 لیره هزار هس ساالنه نفتی تأسیسات از حراست مقابل در بختیاری رؤسای آن موجب

 نعقدم خرمشهر حکمران خزعل شیخ با نیز قراردادی شرکت. کردندمی دریافت

 وا از پاالیشگاه برای را آبادان اراضی از مربع میل یك آن موجب به و کرد

 هایسیانگل زمین، خرید برای خزعل شیخ با قرارداد انعقاد از بعد.  نمود خریداری

 ولهل خط یك و کردند شروع را آبادان پاالیشگاه ساختن م9294/ق9292 سال در

 اتمام با همزمان م9299/ق 9224 سال در. شد کشیده آبادان به مسجدسلیمان از

 نفتی اولین سال همین در. رسید برداریبهره به نیز آبادان پاالیشگاه لوله، خط طرح

 .  گردید صادر بود شده استخراج ایران جنوبی معادن از که

 نفت به خود یهاکشتی سوخت تغییر جهت انگلستان دریایی نیروی شرایط این در

 امر این ایرب کمیسیونی انگلیس دریاداری وزیر  چرچیل. شد ایران نفت متوجه

 دریایی یروین سابق فرمانده  فیشر لرد به را کمیسیون این ریاست که داد تشکیل

 شرکت با و تننشس مخصوص کمیسیون گزارش انتظار به چرچیل اما. سپرد انگلیس
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 نفت خرید برای مدتطوالنی قراردادی تا شد مذاکره وارد انگلیس و ایران نفت

 چرچیل شنهادپی از گذاریسرمایه به نیاز علت به مه مزبور شرکت. نماید منعقد ایران

. فرستاد ایران به را ایکمیته نفت، معادن مورد در تحقیق جهت وی. کرد استقبال

 زارشیگ ایران نفت معادن مورد در خود ماهه سه تحقیقات طی کمیته این اعضای

 که رسدیم بنظر چنین: »بود قرار بدین گزارش این از قسمتی که دادند دولت به

 وزارت ختیسو نیازهای تأمین برای تنهائی به شوشتر شمال در واقع نفتی منطقه

 در همچنین.«  کرد خواهد کفایت مدید هایمدت برای انگلستان دریاداری

 قادر گذارسرمایه جذب بدون انگلیس و ایران نفت شرکت بود آمده مزبور گزارش

 آن از خود امتیاز طبق که وسیعی مناطق در نفتی منابع همه از برداریبهره به

 . باشدنمی است برخوردار

 عنوان انگلیس مبعوثان مجلس در نطقی طی گزارش این دریافت از پس چرچیل

 و مستقل مالك دریاداری وزارت که است این دولت نفتی سیاست نمود

 مجلس م9290/ق9229 سال در. باشد خود سوخت نفت احتیاجات کنندهاستخراج

 شرکت هامس از قسمتی داد اجازه انگلستان دولت به و کرد وضع نونیقا مبعوثان

 اریدریاد وزارت که قراردادی موجب به. نماید خریداری را ایران و انگلیس نفت

 نیروی ازنی مورد نفت عمده مقادیر شد مقرر کرد منعقد نفت شرکت با انگلیس

 سوخت نفت قیمت که شده گفته. شود خریداری نازلی قیمت به انگلستان دریایی

 .  است بوده بازار قیمت چهارم یك مزبور

 و آگاه مردم از ایعده بود، دارسی قرارداد برخالف که قرارداد، این عقد از پس

 انیخیاب محمد شیخ آنها راس در که نمودند اعتراض امر این به ایران آزادیخواه

 : کرد عنوان قرارداد این با رابطه در خیابانی. داشت قرار

 که بشود تانانگلس امپراتوری بدولت منتقل نباید شده داده دارسی به که متیازیا

 بوده نانهخائ و نادرست معامله این. است بوده ایران نگرانیهای و پریشانیها موجب

 دولت از قیماًمست را امتیازی چنین یافتنمی توفیق هیچگاه انگلستان دولت زیرا
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 امتیاز یلتحص وسیلة را او که آورد بمیان را دارسی بنابراین و کند تحصیل ایران

 عمل این. دارد پنهان او سر پشت را خود امپریالیزم شوم صورت و داده قرار

 .  است بوده گرانهحیله و نادرست و آمیزخدعه

 به مه انگلستان جراید برخی و آزادیخواهان از ایعده داخلی، اعتراضات بر عالوه

 مزیر چنانکه. بودند معترض انگلیس لتدو توسط نفت شرکت سهام خرید

 ایران رد نفت شرکت سیاست کرد عنوان انگلیس کارگر حزب رهبر  دونالدمك

 پول ختپردا با شرکت زیرا زند؛می لطمه ایران استقالل به و دارد استعماری روش

 تزلزلم ایران در را مرکزی حکومت قدرت خوزستان عربهای و بختیاری خوانین به

 .  کندمی ترویج را خانخانی کومتح و ساخته

 و گردیدمی صادر آبادان از نفت تن هزار 91 ماهیانه اول، جهانی جنگ آغاز در

 به دولت نآ جنگی مقاصد و انگلستان دریایی نیروی برای نفت مقدار این اهمیت

 به جنگی عملیات شدن کشیده از جلوگیری برای انگلیس دولت که بود ایاندازه

 ربهض عثمانیها و آلمانها اهداف از یکی که چرا داد، انجام جدی داماتاق خوزستان،

 و بختیاری خوانین منظور، این برای هاانگلیسی. بود خوزستان نفت صنعت به زدن

 ؤسساتم حفظ به متعهد را آنها اسلحه و پول دادن با و کرده تقویت را خزعل شیخ

 سوراخ را نفت لوله خط م9291/ق9222 سال در آلمانیها یکبار چند هر. نمودند نفت

 وارد نجاآ به هند از که نیروهایی با شدت، به هاانگلیسی آن از بعد ولی نمودند،

 جنگ، هعدید مشکالت وجود با. نمودند محافظت خود نفتی تأسیسات از کردند،

 قرار ودخ اولویت در را ایران در نفت استخراج عملیات توسعه انگلیس دولتمردان

 آبادان و مسجدسلیمان بین نیز جدیدی لوله خط اول جهانی جنگ پایان تا و دادند

 از قبل که شگاهپاالی ظرفیت و یافتمی توسعه مرتباً هم آبادان پاالیشگاه. شد ساخته

 آمددر کل. رسید تن میلیون یك به جنگ آخر در بود، تن هزار 994 ساالنه جنگ

 در و لیره، 9291444 م9292/ق 9222 سال تا نفت استخراج ابتدای از ایران دولت

 . بود لیره 024444 ، م9292-9294/ق9222-9222 سال
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 اختالف تنف شرکت و ایران دولت بین نفت درآمد از ایران سهم سر بر جنگ از پس

 نیتام حفظ برای را الزم اقدامات ایران دولت بود مدعی نفت شرکت.  شد ایجاد

 همین به و است نیاورده عمل به شتهگذ سالهای طی آن کارکنان و شرکت اموال و

 را رانای دولت سهم از قسمتی کردمی ادعا و داشت دولت از خسارت تقاضای علت

 تقاداع ایران دولت اما. است کرده پرداخت بختیاری خوانین به خاطر همین به

 و. اردند ایران دولت به ربطی جنگ ایام در نفت شرکت به وارده خسارات داشت

 همچنین .کنندمی رویهزیاد شده وارد خسارت محاسبه در هاانگلیسی این بر عالوه

 نفت شرکت اینکه. 9: کرد عنوان شرکت علیه ترتیب بدین را اتهاماتی ایران دولت

 یرانا درآمد نامشروع طرق از و کندمی تقلب ایران سهم محاسبه و نفت فروش در

 از بیش به ایران خام تنف تن هر داشت اذعان انگلیس دولت. دهدمی کاهش را

 كی تن هر قرار از را ایران درآمد شرکت، ولی شودمی فروخته شیلینگ هشت

 دولت به نازلی قیمت به را خود نفت شرکت،. 9. کندمی حساب نیم و شیلینگ

 شرکت. 2. یابدمی کاهش ایران دولت درآمد نیز راه این از و فروشدمی انگلستان

. 0. دکنمی استخدام خارجی کارگران و کرده داریخود ایرانی اتباع تربیت از

 لگرافت شبکه ایجاد با ایران دولت اجازه بدون و غیرقانونی صورت به شرکت

 خوانین با شرکت روابط به نسبت دولت. 1. کندمی برقرار ارتباط خارج با سیمبی

. 1 .دانستمی خود حاکمیت حق منافی را آن و بوده شاکی خزعل شیخ و محلی

 ولی دانستمی سهیم تابعه شرکتهای تمام از حاصله سود در را خود ایران لتدو

 . نداشت قبول را ادعا این نفت شرکت

 ادامه م9292/ق9222 سال تا شد شروع م9292/ق9221 سال از که طرفین اختالف

 مشورت اب ایران خارجه وقت وزیر فیروز الدولهنصرت سال این در اینکه تا یافت

 احقاق برای ار  تاك مکلین ویلیام نام به فردی ایران، مالی مستشار  تاسمی آرمیتاژ

 دولت  وردهخ قسم حسابدار این پیگیریهای با نهایتاً که کرد استخدام ایران حقوق

 .  گردید پیروز حکمیت در ایران
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 هایانگلیس و یافت توسعه همچنان اول جهانی جنگ از پس ایران نفت صنعت

 رداریببهره کشور نفت از کردندمی پرداخت ایران به که پولی برابر چندین

 آن جایگزین را، 9922 کودتای هاانگلیسی م،9292 قرارداد شکست با. نمودند

 پهلوی وریدیکتات طریق از را ایران نفتی و اقتصادی و سیاسی سرنوشت و کردند؛

 فت،ن ارزش پیش از بیش افزایش و اول جهانی جنگ از بعد. گرفتند دست در

 سال چند از بعد. شدند نفت امتیاز تمدید برای مذاکره سرگرم نفت شرکت اولیای

 در بود دهش فراهم جدید قرارداد انعقاد زمینه که زمانی سرانجام مذاکره و گفتگو

 داد، اطالع ایران دولت به ایران و انگلیس نفت شرکت م9229/ش9299 سال

 است شده لیره 249444 فقط قبل سال در نفت عایدات بابت ایران دولت السهمحق

 تقلیل این. بود مبلغ این برابر چهار ایران عایدات آن از قبل سال در حالیکه در

.  تنرف بار زیر نفت شرکت ولی گرفت قرار ایران دولت اعتراض مورد فاحش

 در م9229/ش9299 آذرماه در اعتراض، و مخالفت ژست با ظاهراً هم رضاشاه

. تانداخ بخاری آتش در را نفت پرونده و دارسی ازنامهامتی وزیران هیأت حضور

 : نویسدمی باره این در هدایت خانمهدیقلی

 آذر ششم شب گذشته هم روز چند ظاهراً است خواسته را نفت دوسیه شاه

 دوسیه دفرمودن متغیرانه و آوردند تشریف شاه آورد، هیأت به را دوسیه تیمورتاش

 ار دوسیه سوزد،می بخاری است، زمستان .است حاضر شد گفته شد؟ چه نفت

 .  کنید غول را نفت امتیاز تا رویدنمی فرمودند و بخاری توی انداختند برداشتند

 جنگ نوعی توانستمی نیز قرارداد سوزاندن برنامه این داد نشان بعدی اقدامات

 طی ستانانگل دولت شد موجب زیرا. بود آن متخصص انگلستان که باشد زرگری

 فروند ندچ ایرانیان ترساندن برای و کرده نظامی اقدام به تهدید را ایران اشتییادد

 وزیر  سایمن جان سر دیگر سوی از. بفرستد ایران ساحلی آبهای به جنگی کشتی

 ملل، امعهج دبیرکل. کرد شکایت ملل جامعه به ایران دولت از نیز انگلیس خارجه

 را طرفین زنی او کرد، طرفین اختالف به رسیدگی مأمور را چکسلواکی خارجه وزیر

 هاانگلیسی و شد آغاز طرف دو بین مستقیم مذاکرات. نمود دعوت مستقیم مذاکره به
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 در ایرانیان دادن دخالت و السهمحق بردن باال در را ایران هایخواسته حدودی تا

 دداقرار بود قرار که لحظه آخرین در ولی دادند قرار مدنظر نفت استخراج امور

  دمنک خصوصی مذاکرات دنبال به. کشیدند پیش را تمدید موضوع شود امضا

 راردادیق و پذیرفت را شرط این ایران پادشاه رضاشاه، با نفت شرکت کل رئیس

 صتش تا نفت امتیاز آن موجب به که رسید امضا به م9222/ش9299 خردادماه در

 .  شد تمدید دیگر سال

 سال در اینکه تا یافت ادامه قرارداد این قمطاب ایران نفت از برداریبهره

 مصدق دکتر رهبری به مردمی مبارزات طی ایران نفت صنعت م9214/ش9292

 . آمد بیرون هاانگلیسی انحصار از و شد ملی

 

 

 

 

 

 مآخذ و منابع فهرست

 .  9221 کاوه،: برلین شایگان؛ گنج محمدعلی؛ جمالزاده، -

 .9229 پاژنگ،: رانته ،9 چ ایران؛ نفت ایرج؛ ذوقی، -

 جیبی، کتابهای: تهران ،9 چ ایران؛ نفت صنعت شدن ملی تاریخ فؤاد؛ روحانی، -

9212. 

 .9219 ره،گست: تهران آژند؛ یعقوب ترجمه ایران؛ اقتصادی تاریخ چارلز؛ عیسوی، -

 9221 هر،چ سهامی شرکت انتشارات: تهران ایران؛ نفت سال پنجاه مصطفی؛ فاتح، -

 .خورشیدی
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 تهران، ،9 چ تدین، احمد ترجمه ایران، اجتماعی تحوالت تاریخ: جان وران،ف -

9222 . 

: تهران امیری؛ منوچهر ترجمه ایران؛ در انگلیس و روس فیروز؛ زاده،کاظم -

 .9210 جیبی، کتابهای

 ،2 ج فر؛ ثاقب مرتضی ترجمه قاجار؛ و زند افشار، دوره ایران تاریخ کمبریج؛ -

 .9222 جامی،: تهران

 . 9212 امیرکبیر،: تهران ،9 چ ایران؛ بالی یا سیاه طالی ابوالفضل؛ لسانی، -

 ریمم ترجمه الحمایگی؛تحت تا آمیزمسالمت نفوذ از ایران ویلهلم؛ لیتن، -

 . 9212 معین،: تهران میراحمدی؛

 .9200 زوار،: تهران ،9 چ خطرات؛ و خاطرات مهدیقلی؛ هدایت، -

: تهران ،0 چ پهلوی؛ دوران در ایران خارجی سیاست عبدالرضا؛ مهدوی، هوشنگ -

 .9222 پیکان،

 و شاه ناصرالدین دوران در ایران خارجی روابط تاریخ اکبر؛علی والیتی، -

 .9229 خارجه، امور وزارت انتشارات و چاپ مؤسسه: تهران شاه؛ مظفرالدین

 ناشر، نشر تهران، ،9 ج ،2 چ( 9922 کودتای) ایران، ساله بیست تاریخ: حسین مکی، -

9219. 
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 نفت صنعت شدن ملی نهضت و کاشانی اهللآیت

 

 مدنی الدینجالل سید دکتر  سخنرانی

 موضوع دو باره این در. است نفت صنعت شدن ملی و کاشانی اهللآیت بحث، عنوان

 امروز ینهم. دارد ادامه نیز امروز تا و است قطور بسیار که نفت پرونده یکی: است

. کندمی مشخص را فروش میزان که اوپك نفت درباره است ایجلسه اصفهان در

 خود این و کنند جلوگیری تولید افزایش با نفت بهای رفتن باال از خواهندمی

 رضع مطالب از فهرستی فقط ایدقیقه چند وقت با. بحث قابل و است عجیب

 .شودمی

 نهضت از ایشان پرونده گفت نتوامی. است کاشانی اهللآیت دوم موضوع

 که هاییدرس. است مشروطیت انقالب یافته پرورش ایشان و شده شروع مشروطیت

 حفظ به سبتن دین این حساسیت و اسالم مسئله و اندگرفته مشروطه نهضت از ایشان

 در یشانا آنچه. بود کاشانی اهللآیت حرکت مبنای آن، ستیزیظلم و مردم حقوق

 طی از بعد کاشانی اهللآیت. است الهی تکلیف ادای داد، جامان مبارزات طول
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 مواقع، مامت در. کردند عمل تکلیف به اجتهاد، درجه به رسیدن و تحصیلی مراحل

 رداشتب این با. کردندمی عمل دانستندمی اسالم منظور که چرا آن عمر، پایان تا

 نداشتند، الیتفع ایران در تنها ایشان البته. درآمد ملی نهضت شکل به نفت مسئله

 و لسطینف مسئله آن؛ استقالل ماجرای و عراق در کاشانی اهللآیت حضور و مبارزه

 اشانیک اهللآیت. شودمی دیده لبنان مردم مبارزات و سرزمین این مردم مبارزات

 وحدت ایدب که داشت اعتقاد کاشانی اهللآیت دارد، اساسی نقش موارد این تمام در

 .شود خارج استعمار سایه زیر زندگی ذلت از اسالم جهان تا آید جودو به اسالمی

 مانیز در را اسالمی کشورهای علمای تا کرد کوشش وی. کرد اقدام هم راه این در

 در. کرد فراهم را آن مقدمات و کند آماده نبود، معمول هاهمایش و سمینار که

 رانیدو در اما ساخت، فراهم را زمینه داشت، عراق و لبنان به که هم هاییمسافرت

 .نشد آغاز امر این شد،می مقابله بیگانگان ظلم از باید که

 وقت. دارد الهس هزار چند سابقه نفت ابتدایی شناسایی. گشائیممی را نفت پرونده 

 اهش مظفرالدین زمان در ـ قبل سال چند و صد تقریباً ـ. م 9249 در. نیست توضیح

 ارسید. دادند دارسی به هم را آن امتیاز. گردید پذیرنامکا ایران در آن استخراج

 هم بعد و آورددر انگلیس و ایران نفت شرکت نظر تحت را سهام بعد سال چند هم

 تا اول جنگ از. گرفت اختیار در را سهام این درصد شصت از بیش انگلیس دولت

 به ایالعادهفوق قدرت و گردید باعث را تحولی آن استخراج جهانی دوم جنگ

 راندو در. نداریم اطالعاتی هیچ نامحدود، نفت این ارقام و آمار از. داد انگلیس

 ستخراجا هم بعد سال سه دو،. رسیدند نفت به سلیمان مسجد در جهانی اول جنگ

 زمان نیاز مورد انرژی تا دادند، قرار ایوسیله را نفت. کردند آغاز را نفت صدور و

 نیز کار این. دشو تبدیل نفت به دیگر هایانرژی از ابریتانی دریایی نیروهای جنگ

 به زئیج مبلغی. بود کم بسیار اندداده ایران به که سهمی آن ازاء در. گرفت انجام

 از باید که شدند مدعی و آورده بهانه هم را همان بعدها، که شد،می داده ایران

 یرانا و گذردمی ایران از نفت هایلوله که شدند مدعی. بگیرند خسارت ایران

 قرارداد هم هابعد. بدهیم خسارت هاآن به بایستی ما یعنی کندنمی تأمین را امنیت
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 یداپ هم رقیبانی انگلستان البته. بود. م 9249 قرارداد نظیر که شد منعقد. م9222

 قرارداد در شده مستثنی منطقه پنج خواستمی که بود شوروی اتحاد. بود کرده

 داده تیازام نیز او به بایستی که شد مدعی هم بعد. گیرد خود راختیا در را دارسی

. پیوست ابترق این به کمکم داشت ایران با زیادی فاصله که هم امریکا البته. شود

 .کاشانی اهللآیت به برگردیم

 مراجع از که ـ کاشانی مصطفی سید حاج ـ والدشان همراه به کاشانی اهللآیت

 کنندمی قفتو عتبات در و داشتند حج قصد انگار. روندمی عتبات به ایران از بودند

 سین،میرزاح اهللآیت خراسانی، اهللآیت محضر از. دهندمی انجام را تحصیالت و

. یدندرس اجتهاد درجه به و کردند استفاده کامل نحو به دیگران و خلیل میرزا

 عتبات در ایشان هک هنگامی. شدمی ارجاع ایشان به نیز مراجع از بعضی احتیاطات

 در همیم نقش عظام مراجع. گرفت اوج مشروطیت نهضت بودند، تحصیل مشغول

 اطالع آمدمی پیش که حوادثی و ایران مسایل از بسیاری از و داشتند نهضت آن

 مسئله. کنند دخالت موضوع در که کردمی ایجاب آنها اسالمی تکلیف. داشتند

 شیعیان ونمدی عراق استقالل. بود شیعه مایعل دست به هم عراق انقالب و استقالل

 .است حقیقت این گویای عراق سیاسی تاریخ. است عراقی

 پدر و شانیکا اهللآیت همین. شد گذاشته کنار تشیع بعد به. م 9294 از بعد متأسفانه

 دوش هب تفنگ جنگ صحنه در عمالً دیگر مراجع و بود داده جهاد فتوای که ایشان

 استقالل امسرانج و داشتند حضور جنگ در علما دیگر و کاشانی اهللآیت. گرفتند

 .ساختند وادار نشینیعقب به را متجاوز انگلستان و شدند موجب را عراق

 از را وراش مجلس دارد سعی کاشانی اهللآیت رضاشاه دوره در. ایران به برگردیم

. زدسا وارد راه این در را روحانیت دارد سعی و سازد خارج حاکم دستگاه تسلط

 ایشان. تاس زنجانی مهدی میرزا اهللآیت با کاشانی اهللآیت مکاتبات از یکی

 تادنفرس در مخصوصاً و دهند تشکیل اجتماعاتی خودشان محل در که خواهدمی

 :نویسدمی نامه در. کنند کوشش ملی شورای مجلس به نمایندگانی
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 نقاط از اریبسی به هانامه این زا.« است مملکت این به و ملت این به ظلم ما سکوت»

 اقدام نوع هر رضاشاه. بود روز با متناسب ایشان مبارزه ترتیب. است شده فرستاده

 شغالا ایران دوره این در. بگیرید نظر در را بیست شهریور. کردمی سرکوب را

! ماست ایههمس که انگلستان. است کرده طرفیبی اعالم که این علیرغم شود،می

 طرحم همسایه عنوان به همیشه ولی دارد، قرار مدیترانه دریای در که ایهمسایه

 همین به. ندباش راحت هانشین شیخ تا بود فارس خلیج آبهای در نظامیش حضور. بود

 از. شودمی خطاب ما جنوبی همسایه انگلستان آنها، استقالل از بعد حتی مناسبت

 .کندمی اشغال ار ایران خاك شمالی، همسایه شوروی دیگر، سوی

 نگج وارد یعنی شویم، قلمداد متفق که کنندمی مجبور را ما ایران، اشغال در

 و داشتند ریدیگ تکلیف ایران مردم که حالی در. کنیم همکاری متفقین با. شویم

 .است شوروی و انگلستان با مخالفت آن

 جمله زا ر،دیگ کشورهای با. دارند مهمی نقش هم جریان این در کاشانی اهللآیت

. کنیم پیدا جاتن وضع این از تا کنندمی تالش و کرده برقرار ارتباط لبنان و فلسطین

 تسلیم ار ایشان و گرفت قرار اشغالگران توجه مورد کاشانی اهللآیت فعالیت

 هم بعدها .بودند اراك در هاانگلیسی بازداشت در سال دو حدود و کرد هاانگلیسی

 متسلی مجدداً را او شوروی قوای هم، آخر در. شدند شتر در شوروی قوای تسلیم

 به هرانت مردم سوی از بودند، بازداشت در ایشان که حالی در. کندمی هاانگلیسی

 از ایشان که بود این مردم هدف. شودمی انتخاب چهاردهم مجلس نماینده عنوان

 عالیتف ایشان دوره این از قبل. کند مبارزه و برود مجلس به شود، خالص بازداشت

 .پنهانی طور به منتها داشت، شدیدی

 است اول تبازداش زمان در. است انگلیس با مقابله در نفت صنعت شدن ملی مسئله

 از بعد و.« ببرد انگلستان را نفت قطره یك دهیمنمی اجازه: »گویدمی ایشان که،

 ازندسمی همراه و آگاه را مردم قدم به قدم. گیرندمی پی را مبارزه نیز شدن آزاد

 ستا ایدوره ایشان، بازداشت دوم مرحله. دهندمی اوج را نفت شدن ملی نهضت و
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 اتدمکر حزب دوره این در. است گرفته دست به را حکومت السلطنهقوام که

 .شودمی شروع پانزدهم مجلس تشکیل مقدمات و شده تشکیل

 این رد اقلیتی. رسدنمی جایی به و شودمی مطرح نفت مسایل پانزدهم مجلس در

 گلشائیانـ گس قرارداد. شودمی طرح گلشائیانـ  گس قرارداد. کنندمی قیام مجلس

 .کنند تأیید دیگری نوع به را 9299 قرارداد که است دلیل این به

 در کاشانی اهللآیت. گیردمی قرار کاشانی اهللآیت شدید مخالفت مورد مسئله این

 پهلوی محمدرضا به تیراندازی قضیه در متهم نعنوا به 9292 بهمن 91 حوادث

 و بود سالما پرچم روزنامه خبرنگار ـ شاه ضارب ـ آراییفخر ناصر. شودمی دستگیر

 هم را دهتو حزب. آمدمی حساب به کاشانی اهللآیت به وابسته نیز اسالم پرچم

 در یفجیع اربسی وضع با کاشانی اهللآیت دستگیری. کنندمی اعالم غیرقانونی

 رهنگس به هم ایشان البته. شودمی انجام وی به جرح و ضرب ایراد با و منزلشان

 سپس و زندمی محکمی سیلی بود شده وارد ایشان منزل به بام پشت از که دفتری

 زندان زمان در. شودمی تبعید االفالكفلك قلعه به بازداشت از پس. شودمی تسلیم

 و داده رخ هاییتحصن اعتراض عنوان به تهران و قم در االفالكفلك قلعه

 ایشان ،مردم مبارزات گسترش از جلوگیری برای دولت. گیردمی انجام تظاهراتی

 قرارداد و نفت لهمسأ با پانزدهم مجلس اقلیت. فرستندمی لبنان به االفالكفلك از را

 کاشانی اهللآیت. شودمی مطرح نیز جامعه در مسأله. شودمی روبرو گلشائیان ـ گس

 ملت قوقح باید که فرستندمی پیام ایران ملت و مجلس اقلیت به لبنان از مکرر

 اهللآیت. گیردمی اوج نفت شدن ملی مسأله کمکم. شود استیفا و تثبیت ایران

 ردمم نمایندگی به ملی شورای مجلس شانزدهم دوره انتخابات با 9292 در کاشانی

 .گرددمی باز تبعید از سابقهبی استقبال با و شودمی انتخاب تهران

 من، عیدتب که کنندمی مطرح بود، همراه تاریخی استقبال با که ورود روز همان در

 که بود نفت ألهمس دلیل به هم و گرفت انجام که بود اساسی قانون تغییر دلیل به هم

 قتل. کرد پیدا ادامه شورشها و مبارزات. دهند قرار انگلستان اختیار در باز را آن
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 جرایم از را انتخابات که این برای. است شانزدهم مجلس انتخابات مقارن هژیر

 .آمد پیش آرارزم قتل مسئله بعد. شد باطل انتخابات بودند، کرده خارج خود

 و علنی ورط به وی. رساند تصویب به را گلشائیان ـ گس قرارداد بود مصمم آرارزم

. کنیم ذارواگ بایستی و نداریم را نفت ارهاد توانایی ما که بود کرده اعالم رسمی

 فدائیان که مکن اضافه اینجا در باید. گرفت انجام اسالم فدائیان وسیله به او ترور

 اهللیتآ رهبری از که بودند اسالمی سازمان دو مجاهد مسلمانان مجمع بعد و اسالم

 عیدفطر ازهایمن. بودند داده تشکیل ایبرجسته نیروی و کردندمی استفاده کاشانی

 نمایش به دنیا مقابل در اسالم قدرت. شد برگزار تهران در انبوه جمعیت با قربان و

 بعد مسرانجا. شد مطرح داخلی محافل در جدی صورت به نفت مسأله و شد گذاشه

 تصویب از نفت صنعت شدن ملی طرح 9292 اسفند نهم و بیست در آرا،رزم قتل از

 شکیلت. شد دارزمام کوتاهی مدت برای محلل، انعنو به عال دولت. گذشت مجلس

 آن از و موافقت آن با کاشانی اهللآیت که است موردی تنها مصدق دکتر دولت

 نقانو کند، اصالح را انتخابات وضع داشت مأموریت دولت این. کرد حمایت

 کامل ورتص به بود، شده تصویب آن قانون که را نفت صنعت شدن ملی و انتخابات

 .رفت پیش وحدت با و خوبی به چیز همه 9229 تیر 24 قیام تا. رساند جامان به

 :شودمی تقیسم مرحله دو به مصدق دکتر وزیری نخست دوره

 محاصره به تهدید انگلستان مقابله، این در. است انگلستان با مقابله اول مرحله

 حمایت، دیااقتص امور در را دولت ملت، حمایت با کاشانی، اهللآیت. کرد اقتصادی

 رضهق اوراق با بخشی و هابانك توسط مشکالت از بخشی. کردند اداره و هدایت

 .شد حل ملی

. گردد دولت خرج تا کردندمی تقدیم را جواهراتشان و هدایا جوانان، و زنان

 به لیسیانگ هایکشتی. کرد جنگ به تهدید انگلستان. بود خوابیده دستگاه

 .شد مطرح مسلمانان دجها مسأله. آمدند فارسخلیج
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 در. یستن جنگ به حاضر که کرد اعالم داشت، عراق در که سوابقی با انگلستان

 تحمای برای که بودند کرده اعالم هامسلمان هم، شوروی در حتی جاها، بعضی

 .کنندمی حرکت ایران مردم

 انبج زا که دستوری از را هامسلمان توانیمنمی ما که بود گفته هم آنها رادیوی

 و امنیت رایشو به را ایران از شکایت بریتانیا. داریم باز شود،می داده شیعه رهبران

 .نرسید ثمر به هم آن. برد داوری دیوان

 مردم نهضت کا،امری حمایت با انگلستان. گرفت شکل بزرگتری توطئه دوم مرحله در

 اهللآیت ادمرد 92 از بعد. دارد مفصلی داستان که کوبید هم در مرداد 92 در را

 دیگر ارب و کرده زیادی تالشهای نفت کنسرسیوم طرح با مخالفت در کاشانی

. شدند اماعد مرحله این در اسالم فدائیان. رفت پیش اعدام مرحله تا و شد بازداشت

 المیاس شکوهمند انقالب. دارد ادامه هم امروز تا داشت، ادامه همیشه هاتوطئه این

 .کرد استفاده بسیار اسالمی نهضت آن ربیاتتج از( ره) امام رهبری به

 . نهضت پرونده هم و نفت پرونده هم است؛ مفتوح هنوز پرونده این

 

  

 

 

 منبع :

 و لعاتمطا مؤسسه ، نفت صنعت شدن ملی نهضت و روحانیت تخصصی نشست

 سیاسی پژوهشهای
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 نفت صنعت شدن ملی در اسالم فداییان نقش بررسی

 

 (عبدخدایی محمدمهدی با گفتگو)

 اسناد زمرک سایت اختیار در را وقتتان اینکه از عبدخدایی آقای جناب: قیصری

 سالروز با دفمصا ماه اسفند شانزدهم. کنممی تشکر شما از دادید قرار اسالمی انقالب

 بسیاری اعتقاد به. باشدمی 9292 سال در اسالم فداییان توسط آرارزم انقالبی اعدام

 خستن شخص تاریخ از برهه آن در نفت صنعت شدن ملی لیاص مانع مورخین از

 ردیدگ باعث آرارزم شدن برداشته دیگر طرف از. بود آرارزم علی حاج یعنی وزیر

 شدن ملی هب رأی نهایتا و گرفته قرار تأثیر تحت کشور سیاسی فضای و مجلس تا

 مسجد رد روزی نخست ترور روز در جنابعالی. شد داده ایران سراسر در نفت صنعت

 . ییدفرما تبیین را تاریخی حادثه این کیف و کم لطفا داشتید، حضور شاه

 خواندم هاروزنامه در ایاعالمیه 9292 اسفند هشتم در هست یادم من: عبدخدایی 

 ملی جبهه و کاشانی اهللآیت مرحوم. دارند میتینگ شاه مسجد در اسالم فداییان که

 مسجد رفتم هک بود جمعه عصر. کنند شرکت میتینگ این در مردم که دادند اعالمیه

 در عهجم روز. بودم فروش دست ناصرخسرو در و بود سالم چهارده(. فعلی امام) شاه

 . است خبر هچ ببینم تا رفتم شاه مسجد به لذا بودم بیکار و نبود خبری خسرو ناصر

 آن در هرانت جمعیت البته.  نبود پر شاه مسجد حیاط اما بود، زیاد نسبتا جمعیت

 قایآ یکی کردند، صحبت نفر دو مراسم در. بود نفر هزار سیصد حدود در موقع
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 چاپ «ملت نبرد» نامه هفته در او سخنان که کرد صحبت کرباسچیان امیرعبداهلل

 وقتی دیواح عبدالحسین شهید. بود واحدی عبدالحسین سید آقای دیگری و شد

 بیامرزد، را فرست صلوات مادر و درپ حق: گفت گوشه آن از یکی کند صحبت آمد

 هم بر لواتص با را صحبتش خواستند بفرست، صلوات نمیری الل: گفت دیگری

 هم به را مراسم تا داشتند مأموریت بودند هاشمل بابا به مشهور که گروهی بزنند

 از هالواتص این نفرستید صلوات: گفت واحدی عبدالحسین مرتبه یك اما بزنند

 لواتص کس هر. رفت نیزه سر بر عمروعاص دستور به که است هاآنقر همان قماش

 فته هم مردم. بیندازید ـ شاه مسجد وسط ـ حوض داخل و بگیرید را او فرستاد

 آب وشم مثل اینها و حوض داخل انداختند گرفتند را هاشمل بابا این از نفر هشت

 با و دکردنمی ندگیز غیرمشروع راه از که هاشمل بابا این. بودند شده کشیده

 هاییزادیآ محالت هاشمل بابا به شهربانی البته و داشتند سری و سر هاکالنتری

 .کند استفاده آنها از حساس مواقع در تا بود داده

 گفت م.9222 قرارداد و دارسی قرارداد از. کرد صحبت واحدی آقای حال هر به

 دیدی که را هژیر رنوشتس آرارزم آقای: گفت وزیر نخست به خطاب هم بعد و

 برو روب! آرارزم آقای. ریزیممی بیرون را اشتفاله و جویممی را مسلسل ما. شد چه

. بود هآمد بوجود عجیبی جو و بودند کرده تعجب همه. کنیممی اتروانه گرنه و

 و تاس آهن از مسلسل! صفوی نواب آقای: نوشتند شاه طرفدار هایروزنامه فردا

 کردند ماعال که بود دوشنبه روز اینکه تا شد برگزار مراسم این. دشونمی جویده

 که بود قم معروف مراجع از یکی. است کرده فوت تقلید مراجع از فیض اهللآیت

 اهللیتآ مرحوم گویندمی. بود معروف او فتوای این و دانستنمی نجس را متنجس

 خودش هاینک برای نیز تدول. گرفتنمی ایشان احترام به را قم وجوهات بروجردی

 مراسم شاه مسجد در را اسفند 91 یعنی فیض اهللآیت سوم روز کند اعالم مذهبی را

 ناصر .گذاشتندمی سیر خط آمدمی دولت رییس وقتی بود رسم. گذاشت ختم

 مسیر در و گذاشتندمی پاسبان متر شش متر شش و کردندمی جمع را همه خسرو
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 ستدو. شاه مسجد رفتم کردم جمع هم من. شدندیم مستقر مأمورها دولت رییس

 .ببینم را نویسندمی او از همه این که را وزیر نخست داشتم

 رشس طوسی شاپوی کاله یك. آمد آرارزم که بودم ایستاده شاه مسجد داالن در 

 که فتادا من چشمان در چشمانش لحظه یك. بود کرده تن به ایسرمه پالتو و بود

 لهگلو سه شد، حیات وارد آرارزم تا. است شده ترسیم من ذهن رد نگاه آن هنوز

 یك و بودند آورده تشریف زهرا بهشت در خمینی امام که زمانی عین. کرد صدا

 کف و براوو راووب: گفتند عده یك گفتند، اکبر اهلل دیگر گروه و زدند کف گروهی

 همه مردم و ریختند هانپاسبا و شد شلوغ. دادند سر اکبر اهلل دیگر عده یك و زدند

. ردمک فرار برهنه پا و گذاشتم جا شاه مسجد در را هایمکفش هم من. کردند فرار

 اهلل و زازهاب بازار رفتم ترور از بعد که کرد تعریف من برای طهماسبی خلیل بعدها

 .کشیدم اکبر

 آن در هاعرب االن که بود ناصرخسرو بازار در مروی بازارچه یك روز آن ظهر 

 نجپ و داشت دیزی که بود بزرگی خانهقهوه یك آنجا در دارند، لوکس اجناس

 ما. داشت نیز رادیو ضمنا خوردیم؛می دیزی یك و شدیممی نفر دو. دادمی ریال

 سه با وزیر تنخس آرارزم تیمسار که کرد اعالم رادیو. رفتیممی رادیو خاطر به بیشتر

 شب. آمد یشپ عجیبی حالت. شد کشته ررستگا موحد عبداهلل بنام شخصی گلوله

 هم بعد و تاس طهماسبیان خلیل وزیر، نخست قاتل واقعی اسم که کرد اعالم رادیو

 هابورس مامت در انگلیس پترولیوم بریتیش شرکت سهام درصد ده که کرد اعالم

 هک کردند مخابره آسوشیتدپرس و رویترز هایخبرگزاری. است کرده تنزل

 سبیطهما خلیل از که هم بعد. کشتند نفت خاطر به را آرامرز مذهبی قشریون

 بنده: دگویمی است، کرده معرفی رستگار موحد عبداهلل را خودش چرا پرسیدند

 کشته آرارزم .شدم رستگار شهادت بستر در رفتن با و هستم یکتاپرست هستم، خدا

 شنبه نجپ روز صبح .کرد اعتراف صریحا هم آرارزم قاتل و افتاد قیمت از سهام و شد

 رهسپار او دنبال به خائنین سایر و رفت جهنم به آرارزم: زد تیتر ملت نبرد روزنامه

 به تدس به دست گویندمی ظهر تا بود قران دو روزنامه که هست یادم. شوندمی



151 

 

 صفوی وابن عکس آبادی کریم "اصناف" روزنامه صبح شنبه. رسید هم تومان بیست

 آرارزم لقات ـ طهماسبی خلیل و ـ هژیر قاتل ـ امامی حسین سید دستش زیر که را

 هم یصفو نواب. اندحق مرد شده تربیت اینها بود نوشته وزیرش انداخت بود، ـ

! دولت و هشا به ایران حکومت غاصبین و اسالم دشمنان به ما اعالم که داد اعالمیه

 را ودهب محول او هب که را ایوظیفه خدا فرمان به طهماسبی خلیل استاد حضرت

 دربار نشود، آزاد و نشده عذرخواهی او از روز چند عرض در چنانچه داده، انجام

 مزقر مرکب با صفوی نواب اسفند هیجدهم روز. کرد خواهیم فیکون کون را

 نفت صنعت شدن ملی به که صورتی در که نوشت مجلس نمایندگان تمام به اینامه

 .است آرارزم رنوشتس شما، سرنوشت ندهید، مثبت رأی

 از قرن منی از بیش گذشت از بعد دانیدمی که همانطور عبدخدایی آقای: قیصری

 و تاس ابهام پرده در هنوز سازسرنوشت حادثه این چگونگی آرا،رزم ترور حادثه

 طرف یك از. است شده مطرح او قتل چگونگی مورد در فراوانی تردیدهای

 توسط دربار علیه کودتا ایجاد برای توطئه اتهام هب آرارزم که هستند معتقد گروهی

 از و رفتندگ عهده به اسالم فداییان را حادثه این چه اگر رسید قتل به محافظانش

 انجام الماس فداییان توسط آرارزم قتل چه اگر که دارند اعتقاد گروهی دیگر طرف

 انیاشک اهللآیت مرحوم یعنی نهضت دینی رهبری خصوص این در اما گرفت

 بوده انایش برای سازیپرونده نوعی اهللآیت به بعدی اتهامات و بوده اطالعبی

 در الیع حضرت نظر است موجود حادثه این از مدارکی و اسناد اینکه به نظر. است

 چیست؟ خصوص این

. بکند اکودت خواستهنمی آرارزم کنند،می ادعا گروهی آنچه خالف بر: عبدخدایی 

 ارتش تادس ریاست از چون بکند توانستنمی کودتا بوده وزیر نخست آرارزم وقتی

 اهمیت دستا ریاست از بیش وزیری نخست برای هم آرارزم خود و بود شده برداشته

 رییس حالیکه در است، بوده مملکت دوم شخص وزیرنخست چون. است بوده قائل

 نخست و ندکمی بانتخا شاه معرفی با را وزیر نخست مجلس. نیست دوم شخص ستاد

 وزارت كی نهایتا ستاد رییس حالیکه در است، اختیارش در هاخانهوزارت تمام وزیر
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 ریاست عموق در کند کودتا بخواهد کسی اگر البته. است بوده اختیارش در جنگ

 یستن اختیارش در نظامی نیروی چون وزیری؛ نخست موقع در نه و کندمی ستاد

 چه که چرا است مسخره بسیار دربار دست به آرارزم ترور. کند اطاعت او از که

 خواهدیم طهماسبی خلیل که حال همان در که باشد باید دقیقی بسیار هماهنگی

 و یهماهنگ یك به نیاز این. کند شلیك آرارزم به هم دیگر یکی بزند، را او

 ادعا و نتگف.نبود هاریزیبرنامه این از  اصال روزها آن که دارد دقیق ریزیبرنامه

 را دادگستری بایگانی پرونده من. است سخت آن اثبات اما است، آسان کردن

 فاوتت عادی هایقتل با سیاسی هایقتل اوال. نیست خبرها این از اصال دیدم،

 روهگ همان پای به گیرد،می عهده به که گروهی هر را سیاسی هایقتل. کندمی

 در هم آن گرفت عهده بر را سیاسی قتل این اسالم فداییان وقتی. شودمی نوشته

 کنند، انکار را مسأله بخواهند سال 14 از بعد که ندارد معنی حادثه شب همان

 یعهش مذهب و بوده مذهب اجتماعی سیاسی تحوالت منبع بینندمی چون ایعده

 اسالمی البانق و نفت صنعت شدن ملی مشروطیت، تنباکو، جریان در عجیبی نقش

 .بزنند را بنا زیر خواهندمی است، داشته

 اهللآیت شدن نشینخانه و مصدق سقوط و مرداد 92 کودتای از پس: قیصری 

 قتل از لعینمط از بسیاری وزیر نخست قتل پرونده مجدد افتادن جریان به و کاشانی

 هک است حالی در این و شدند او قتل از اطالع منکر خود هایبازجویی در آرارزم

 آرارزم را نفت صنعت شدن ملی مانع ملی جبهه اعضای 9292 سال در وقتی

 این در شد تشکیل آقایی محمود حاج آقای منزل در که ایجلسه در دانستندمی

 آرازمر که صورتی در دادند قول یعنی کردند توافق اسالم فداییان با خصوص

 آن یپ رد اسالم فداییان که اسالمی احکام سازیپیاده برای فضا شود برداشته

 بفرمایید؟ توضیح خصوص این در شد، خواهد فراهم بودند،

 مرحوم و شد محاکمه مصدق و داد رخ مرداد 92 کودتای که بعدا: عبدخدایی 

 شده بسته هپروند کردند احساس هم دیگر و کردند دستگیر هم را کاشانی اهللآیت

 .نبودیم ما که گفتند همه است،
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 داشتم حضور هم من خود و نوشته خودش خاطرات در واحدی محمد سید آقای 

 ردکت که زمانی در نوشتمی واحدی محمد سید و کردمی تقریر صفوی نواب

 محمود ایآق خانه جلسه کس هیچ بودند زنده نفر دو هر کاشانی اهللآیت و مصدق

. کردند ءامضا هم قرآن ملی جبهه اعضای که است معروف. کنندنمی انکار را آقایی

 تیح بودند هم مکی و بقایی. بودم جلسه آن در من گفتمی عراقی مهدی مرحوم

. امآمده مخود طرف از اصالتا و مصدق دکتر طرف از نیابتا من گفته فاطمی دکتر

 بگیر بگیر و دکر پیدا قدرت دولت که بعد ولی. کندنمی انکار را جلسه آن کس هیچ

 .نبودم من بود کی بود کی گفتند همه شد

 هب است رفته اول شده آزاد زندان از طهماسبی خلیل که مروزا که شد چطور 

 به هم فردا پس و کندمی دیدن مصدق با روز آن فردای و کاشانی اهللآیت دیدن

 کردم قاتمال او با و مصدق پیش رفتم من: گفت طهماسبی خلیل. آیدمی من دیدن

 کرد قاتمال هم کاشانی اهللآیت با خلیل چه اگر کرد برخورد من با خوب خیلی و

. بودمن من بگویند همه شودنمی که این. بود صفوی نواب طرف به او گرایش اما

. ستا مشخص این! شد؟می وزیر نخست مصدق دکتر شد،نمی کشته اگر آرارزم

 اعال کابینه وعض ملی جبهه از نفر دو ملی جبهه اعضاء موافقت با عالء کابینه در حتی

 طالقانی اهللآیت مرحوم. است روشن روز مثل است؛ نکارا غیرقابل که اینها بودند

 اشمخفی و برد طالقان ورکش به را نواب او که چرا بود روشن برایش روز مثل

 .کرد

 خود .بود سند دنبال به نباید دیگر سال 14 از بعد امروز. هست هافعالیت این اسناد 

 را بود اسالم فداییان طرفدار که ملت نبرد حاال. هستند زمان آن هایروزنامه

 لذا. نیدک نگاه را است ملی جبهه طرفدار که شاهد روزنامه و امروز باختر گویم،نمی

 نفرش ولی داشتند خبر ملی جبهه اعضای هم و کاشانی اهللآیت هم آرارزم ترور از

 .شد شناخته بعدا و کرد تعیین صفوی نواب را نفرش. شناختندنمی را
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 خدمت رفتیم طهماسبی خلیل مرحوم با خودم من عمل این شرعی فتوای به راجع

 سید اهللآیت از ما. باشدمی صدر موسی امام پدر صدرکه صدرالدین سید اهللآیت

 قلبم من: گفت صدر اهللآیت حتی ما مالقات در. کردیممی تقلید صدر صدرالدین

 بر دیگر من مدیدآ شما گفتند وقتی ولی نیا پایین هاپله از گفته دکتر است ناراحت

: گفت طهماسبی خلیل مرحوم. ببینم را اسالم مجاهدان داشتم فرض خوردم

 چه نم هستید، من تقلید مرجع شما و هستم شما مقلد من صدر اهللآیت حضرت

 دادی ادامه درست صفوی نواب با حاال تا گفت هم ایشان. دهم ادامه جوری

 مرمؤت در و برود اردن به خواستمی وقتی صفوی نواب. بده ادامه هم را اشبقیه

 او به صدر اهللآیت. کرد مالقات صدر اهللآیت با و رفت قم به. کند شرکت اسالمی

 اهللآیت و اریخوانس اهللآیت لذا. بزن حرف شیعه عظمت برای و برو که کرد تکلیف

 یخوی اهللآیت چه اگر شد،نمی تیرباران صفوی نواب شاید بودند زنده اگر صدر

 . ندادند ویزا آنها به بغداد در ولی فرستاد را هیأتی هم

 اهللآیت و رفت کاشانی اهللآیت دیدن به مستقیم شد آزاد زندان از خلیل وقتی

 اصرار حثب شده گفته که طور آن و گذاشتند خلیل سر بر نوازش دست کاشانی

 درد سرش هتگف کاشانی اهللآیت که گفتند آنها بعدها. نیست مطرح خبرنگاران

 با الفمخ کاشانی اهللآیت اگر. خواندم دعا هم من بخوانم دعا که گفت کرد،می

 نواب وقتی مرداد 92 کودتای از بعد رفت،نمی او خانه به مستقیم خلیل که بود او

. گفت ار حقایق کنندمی اعدامش که کرد پیدا یقیین و شد دستگیر صفوی

 و عالء زدن با رابطه در هابازجویی زا سری یك. است موجود او هایبازجویی

 بعد هم هابازجویی از سری یك. بود شکنجه با همراه که است بغداد نظامی پیمان

 رایب اولیه هایبازجویی. باشدمی آرارزم قتل خصوص در که اوست محکومیت از

 .است عالء ترور

 نواب با ار مصدق دکتر بود، آرارزم ترور خصوص در که بعد هایبازجویی در 

 گویدمی و گذاردمی گوشش روی را دستانش مصدق دکتر و کنندمی روبرو صفوی

 مه بعد و کنید سازیپرونده من برای خواهیدمی شناسم،نمی را مرد این من
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 خلیل آزادی چون بودم، مخالف طهماسبی خلیل آزادی با من که گویدمی

 که تاس حالی در این. انستمدمی قضاییه قوه در مقننه قوه دخالت را طهماسبی

 ،است کردن محاکمه از غیر کردن عفو. است حقوقدان یك مصدق دکتر خود

: گویدمی و کندمی عفو را او ملی شورای مجلس حالیکه در است محاکمه دخالت

 خلیل اداست او قاتل چنانچه است مسلم ایران ملت به آرارزم علی حاج خیانت چون

 .گیردمی قرار عفو مورد ماده نای موجب به باشد طهماسبی

! کرد؟یم قضاییه قوه در دخالت کردمی عفو را اعدام به محکوم یك شاه وقتی آیا 

 دعیم دادگستری. گرفت قرار عفو مورد طهماسبی خلیل که موقع همان در حتی

 قرار فوع مورد قتل محرکین ولی گرفته قرار عفو مورد قاتل طهماسبی که شد

 احضاریه یك. یرندگ قرار پیگرد تحت وزیر نخست قتل محرکین ایدب پس اند،نگرفته

 هاینامهروز در نامه عین آرا،رزم قتل محرك عنوان به فرستادند صفوی نواب برای

 من است قرار اگر نوشت جواب در هم صفوی نواب. است شده منتشر زمان آن

 کننده یحتوش عنوان به شاه وزیر، نخست عنوان به مصدق دکتر آقای باشم، محرك

 قتل كمحر هم عفو الیحه کنندگان امضا عنوان به ملی شورای نمایندگان عفو،

 .گیرند قرار پیگرد تحت باید و هستند

 این. شدندن قضیه گیرپی دیگر هم آنها و نکرد اعتنا احضاریه آن به صفوی نواب 

 مصدق دکتر که زمانی در. است شده زده مصدق دکتر خود زمان که هافحر

 حبتص که اول دفعه مجلس در. آورد مجلس به را اشکابینه آرارزم بود نماینده

 ملت انهخ است، مجلس جا این تیمسار: گویدمی پرخاشگری با مصدق دکتر شد

 .نیست پادگان و است

. تاس!! غش وقت گفتم مصدق دکتر به من گویدمی خاطراتش در مکی آقای 

 مجلس زا آرارزم باالخره. مصلحتی و سیاسی غش کرد؛می غش مصدق دکتر گاهی

 از غیر به تقریبا کنندمی استیضاح را او خرداد در وقتی حتی گیردمی اعتماد رأی

 ایران ملت گویدمی آرارزم اینکه تا. دهندمی اعتماد رأی او به ملی جبهه وکالی
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 این ایدب و ندک اداره را نفت پاالیشگاه خواهدمی چگونگی بسازد لولهنگ تواندنمی

 سر را جلسم من که کرد تهدید ضمنی طور به و بشود امضا گلشاییان -گس قرارداد

 هم ار دوستانش و صفوی نواب. کنممی خراب کاشانی اهللآیت و مصدق دکتر

 ستنخ که موقع همان در. بود زرنگ خیلی آرارزم. دهممی نظامی دادگاه تحویل

 هبرانر از نفر ده. کندمی مالقات او با بود پیگرد تحت روزبه خسرو و بود وزیر

 سروان وسیله به زندان از کیانوری و طبری احسان. دهدمی فرار را توده حزب

 نوع یك کندمی تالش آرارزم تقریبا. کنندمی فرار آرارزم هماهنگی با قبادی

 مه و بود کرده جلب را هاشوروی توافق هم آرود وجود به مثبت موازنه سیاست

. کندمی فراهم را توده حزب آزادی زمینه حتی جهت این از. را هانگلیسیا توافق

 ملی هزمین و شودمی اعدام شاه مسجد در طهماسبی خلیل توسط آرارزم اینکه تا

 ملی هالیح تصویب به حاضر که مجلس همان و گرددمی فراهم نفت صنعت شدن

 . کندمی اعالم ملی را نفت اکثریت رأی با بود، نفت شدن
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 نفت صنعت شدن ملی در سیاست و مذهب تعامل

 

 نژاد خالقی حسین امیر

 با مبارزه در ای گسترده تالش به که روشنفکر روحانیت بارز های نمونه از یکی

 .بود کاشانی اهلل آیت زد دست 94 دهه طول در خارجی استعمار و داخلی استبداد

 سپس و شده رذک کاشانی اهلل آیت علمی زندگینامه از مختصری تدااب مقاله این در

 که شده ارهاش نفت صنعت شدن ملی با ارتباط در بویژه او سیاسی های فعالیت به

 نخوانندگا تقدیم ایران نفت صنعت شدن ملی روز اسفند 92 سالروز مناسبت به

 . شود می عزیز

 و مذهبی ای خانواده در نتهرا در شمسی هجری 9910 سال کاشانی اهلل آیت

 سید اجح اهلل آیت پدرش. نامیدند ابوالقاسم را او و آمد دنیا به( ع) بیت اهل محب

 هجری 9924 سال در که بود خویش عصر در شیعه بزرگ علمای از کاشانی مصطفی

 ستدری و تحقیق به و کرد هجرت اشرف نجف به خانواده همراه ایران از شمسی

 . پرداخت

 و پدر درس حلقه از استفاده بر عالوه بود ساله 91 هنگام این در که اسمابوالق سید

 تقی حمدم میرزا اهلل آیت درس در سپس و برد پایان به را سطح دوره استادان دیگر

 نکته به جوانی آغاز همان از او. جست شرکت خراسانی آخوند اهلل آیت و شیرازی

 درجه به سالگی 91 در که ریطو سرآمد دانش در و شد مشهور نظر دقت و سنجی
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 الدین ضیا آقا هللا آیت اصفهانی الشریعه شیخ اهلل آیت مانند بزرگانی و رسید اجتهاد

 هللا آیت و ستودند را اش علمی مقام خود های نوشته در صدر اهلل آیت و عراقی

 فکارا دارای جوانی از او. کرد می تایید را وی از تقلید شیرازی تقی محمد میرزا

 استعمار اب اسالم جهان وسعت به ای منطقه در رو این از و بود ستیز ستم و دیخواهآزا

 مهم صیتیشخ مشاور مشروطه نهضت در کاشانی اهلل آیت. شد مبارزه وارد استبداد و

 متصمی در را او و بود( نهضت اصلی رهبران از) خراسانی آخوند اهلل آیت چون

 . ادد می یاری ها اعالمیه تنظیم و ها گیری

 جنگ در او نقش به توان می کاشانی اهلل آیت مبارزاتی های جنبه دیگر موارد از

 صف در بصره و فاو جمله از عراق شهرهای اشغال هنگام وی. کرد اشاره اول جهانی

 به اشانیک اهلل آیت. داشت قرار انگلیسی نیروهای ضد بر شیعه علمای نبرد اول

 در را دشمن نیروهای پی در پی و کیچری های جنگ با همرزمان دیگر همراه

 به مقاومت و جنگ ماه 92 از پس سرانجام و کردند زمینگیر العماره کوت منطقه

 . کردند تسلیم به وادار را انگلیسی نیروهای عثمانی دولت کمك

 تبلیغات اختهس دیگر چیز هر از بیش را سیاست از دین جدایی فکر کاشانی اهلل آیت

 جتماعیا امور از روحانیت و دین گیری کناره با آنها زیرا تدانس می استعمارگران

 خویش افعمن حفظ برای را استبدادی های حکومت توانستند می براحتی سیاسی و

 . بنشانند قدرت منصب بر اسالمی کشورهای در

 تخریب مرکز ایران رد سفارتش که انگلستان استعمار با مقابله کاشانی اهلل آیت نظر از

 کلیه در و ردب می یغما به براحتی را نفت و بود ایران ملت علیه سوسیجا و دسیسه

 حسوبم ملی و شرعی وظیفه یك کرد می دخالت ایران سیاسی و اجتماعی شوون

 نفت یعنی ایران ملی ثروت غارت با کاشانی اهلل آیت های مخالفت دلیل به. شد می

 ماه 92 مدت به را وی ها یانگلیس اشاره به وقت دولت او ضدانگلیسی های اعالمیه و

 . کشیدند حبس به کرمانشاه و اراك شهرهای در متفقین زندان در
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 9291 تیر در دولت وسیله به دیگر بار سال، یك حدود گذشت با آزادی از پس

. گردید آزاد 9291 سال در نهایت در که شد تبعید دیگر یکسال مدت به و دستگیر

 کردن رونبی برای را سیاسی مبارزات دینی یرهبر و مراجعه تهران به سپس  ایشان

 ستیزی یگانهب و طلبی استقالل روحیه خاطر به. گرفت عهده به ایران از ها انگلیسی

 ها انگلیسی ستد قطع فکر به گرایانه ملی فعالیت از پیش ها سال کاشانی اهلل آیت

 کشور دیاقتصا و سیاسی استقالل مقدمه و الزم شرط را آن و افتاد ایران نفت از

 های مهحاک هیات آمدن کار روی با نفت خاطر به ها انگلیسی او نظر از. دانست می

 نقض ار ایران اقتصادی و سیاسی استقالل عمال مختلف نفوذهای اعمال و فاسد

 . کردند

 به اندازی یرت بهانه به و انگلیس علیه شدیداللحن ای اعالمیه دلیل به 9292 بهمن

 پس اما ;شد بعیدت لبنان به روز چند از بعد و دستگیر دیگر بار کاشانی اهلل آیت شاه،

 شد مجبور دولت مردم سوی از شانزدهم مجلس نماینده عنوان به شدن انتخاب از

 . کند اعالم اشکال بدون ایران به را او بازگشت تلگرافی طی

 اسیسی های رهچه و مردم شکوه با استقبال و تهران به کاشانی اهلل آیت بازگشت با

 اطالعیه صدور .شد آغاز ایشان محوریت با انگلیس با مبارزه از دیگری فصل ایشان از

 حمایت و پشتیبانی برای مردم از دعوت و مختلف های مناسبت و مواقع در اعالمیه و

 . کرد بدل انگلیس با مبارزه اصلی چهره به را ایشان نفت صنعت شدن ملی از

 جلسات یننخست از یکی در تبعید از کاشانی اهلل آیت بازگشت روزهای اولین در

 صنعت دنش ملی تفکر درباره را ایشان تاریخی پیام مصدق دکتر شانزدهم مجلس

 موحسسان مجلس مصوبات اعتباری بی و خود قانونی غیر تبعید به اعتراض و نفت

 : بود آمده پیام این از بخشی در. کرد قرائت مجلس صحن در

 و نفت شرکت مظالم باب در را ایران ملت نظر که انستمد ملی و دینی وظیفه... »

 از قوقح استیفای جدا و کنم منتشر ای اعالمیه طی در ایران ملت مغضوبه حقوق

 بر مشعر که عملی یا داد قرار هر با را مردم مخالفت و بخواهم را آنها رفته دست



123 

 

 میالدی 9222 سال با مطابق شمسی 9299 سنه نافذ غیر اکراهی عمل تایید و تثبیت

 بخواهد هک ترتیبی هر به و است ایران ملت به متعلق ایران نفت. نمایم اظهار باشد

 هیچ شود تحمیل اجبار و اکراه به که قانونی قرارداد و کند می رفتار آن به نسبت

 محروم خود مسلمه حقوق از را ایران ملت تواند نمی و ندارد قضایی ارزش نوع

 قرارداد تصویب برای که 9292 ماه تیر در آرا رزم یریوز نخست اعالم با. «کند

 شدیدی مبارزه کاشانی اهلل آیت بود آمده صحنه به نظامی روش به آن حل و نفت

 بلمقا در مقاومت به را مردم تند ای اعالمیه کردن صادر با و کرد شروع او با را

 آرا رزم وزیری نخست فرمان صدور با هم مصدق دکتر. فراخواند او حکومت

 خالفتم آن در که کرد قرائت مجلس در آرا رزم علیه کاشانی اهلل آیت اعالمیه

 حریكت و کمك به و عمومی افکار برخالف که آرا رزم حکومت با قطعی و شدید

 . بود شده بیان بود آمده کار سر بر بیگانگان

 دائیانف اعضای از یکی که( رستگار عبداهلل) طهماسبی خلیل وسیله به آرا رزم ترور

 موفق فتن الحاقی الیحه تصویب یعنی خود هدف در نتواند او شد باعث بود اسالم

 به خدمت راه در او که اساس این بر او آزادی و آرا رزم قاتل از حمایت. شود

 طتوس او اعدام حکم و رسانده قتل به را آرا رزم مسلمانش برادران و ایران ملت

 رایب کاشانی اهلل آیت شدن قائل همیتا و جدیت از نشان است شده صادر ملت

 با اشانیک اهلل آیت مصاحبه و ها اعالمیه. داد می انگلیس با مقابله و نفت مساله

 اساسی 9229 واقعه در قدرت به مصدق بازگرداندن در خارجی و داخلی خبرنگاران

 کرده یاد دسوگن خبرنگاران با مصاحبه در ایشان که آن بویژه داشت را نقش ترین

 مردم دپوش می کفن خود و کند می جهاد اعالم دولت علیه نرود قوام اگر که ودب

 اشانیک اهلل آیت از مردم اطاعت و پیروی. کند می همراهی حکومت با مقابله در را

 شاه و جیخار آشکار تحمیل بر مردم اراده شد باعث روحانی پیشوای یك عنوان به

 اهلل آیت وسیله به مردم و ها شخصیت ها گروه احزاب تمامی از دعوت. شود پیروز

 اب مبارزه در را همگان همکاری و دانست می خود حزب را آنها همه که کاشانی

 مهمترین فتن نهضت روحانی رهبر شد می باعث پذیرفت می باز آغوش با انگلستان
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 تیر 24 دثهحا از پس. باشد داشته جامعه سیاسی تحوالت و ها توده بسیج در را نقش

 رهبر اختالف بازگشت کشور سیاسی صحنه به قدرت با مصدق دکتر که 9229

 انتصاب ویژه امتیازات گرفتن برای مصدق دکتر تقاضای درباره بویژه نهضت مذهبی

 به سمجل کردن منحل برای پرسی همه اجرای و حساس کارهای به مشکوك افراد

 سبک ایبر را مصدق محمد درخواست کاشانی اهلل آیت. رسید حساسی مراحل

 از پیش هک دانست می دموکراتیك غیر عملی و اساسی قانون خالف ویژه اختیارات

 . کرد می فراهم را استعمار و استبداد مجدد بازگشت چیز هر

 ودمب اسالم دین فدایی یك من» گفت می که کسی دست به آرا رزم سرانجام

 ایران مسلمان ملت و دین به خدمت راه در و راه این در که بود این من وظیفه

 اهلل آیت با را خود ارتباط که آن با طهماسبی خلیل. شد ترور «کنم فداکاری

 بلکه نبودم وعض جمعیتی و دسته هیچ در: »گفت نکرد انکار صفوی نواب و کاشانی

 تولمق وزیر نخست او. «کردم می همکاری دوست وطن و فداکار مسلمانان همه با

 معرفی ملت یحقیق نمایندگان و عمومی افکار به اعتنا بی و نفت شدن ملی مخالف را

 . کرد

 ایران لتم دهنده نجات عنوان به طهماسبی خلیل از پروا بی که کاشانی اهلل آیت

 سالما فداییان های تندروی از جلوگیری خواهان که شاه به پاسخ در کرد حمایت

 از پس. دکن همصدایی ملت با باید باشد محبوب بخواهد اگر شاه: گفت بود شده

 در عهشی علمای از بسیاری مواضع قم بزرگ مراجع برخی از گذشته آرا رزم ترور

 آرمان به رآخ تا آنها از بسیاری و شد آشکار کامال نفت شدن ملی نهضت از حمایت

 آیت و درص اهلل آیت نیز قم علمای میان در. ماندند وفادار نفت صنعت شدن ملی

 بار ترتیب این به کردند استقبال نفت نعتص شدن ملی نهضت از خوانساری اهلل

 عهشی علمای از مهمی بخش مشروطیت نهضت از دهه چند گذشت از پس دیگر

 امانس مشخص هدف یك مسیر در را خود متفاوت های دیدگاه یکسو از توانستند

 در نهاآ کردن هماهنگ به روز سیاسی های جریان درك با دیگر سوی از و بخشند

 مناسب و حصحی استفاده نیز آگاهی این نتیجه. رسانند یاری صمشخ آرمان یك راه
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 حرکت ینا اوج نقطه. بود ایران مذهبی جامعه پیشوایی یعنی خود سنتی امتیاز از

 اهلل آیت شخص در را فرایند این کانونی نقطه و شمسی 9229 تیر 24 قیام در را

 توان یم کرده جمع مذهبی های آرمان به وفاداری با را سیاسی مبارزه که کاشانی

 . کرد مشاهده

 که آن زا پس و السلطنه قوام وزیری نخست اعالم و مصدق دکتر استعفای از پس

 به دست اشانیک اهلل آیت ماند ناکام کاشانی اهلل آیت دستگیری برای قوام دستور

 یعنی ; دهد انجام توانست می شیعه برجسته رهبر یك که زد اقدامی ترین انقالبی

 قداما مصدق دولت بازگشت در اگر که کرد تهدید را شاه حتی و داد ادجه اعالم

 . «کرد خواهم دربار متوجه خود شخص جلوداری با را انقالب تیز دهانه» نکند

 هندهد باد بر و مردم اراده بر آشکار تحمیل یك را قوام آمدن کاشانی اهلل آیت

 رو ینا از دانست می سانگلی استعمار با مبارزه در ملی نهضت دستاوردهای همه

 هم تفاق باال اگر مجلس تمایل رای یا شاه فرمان نخواهد را او ملتی اگر: بود معتقد

 نفتی سساتمو به انگلیسی یك پای تحمیلی چنین پی از اگر و ندارد اثری باشد

 . «بزنند تشآ را ها پاالیشگاه و نفتی تاسیسات تمام داد خواهم دستور» برسد آبادان

 رکتح یك به را سیاسی های جریان همه کاشانی اهلل آیت که بود گونه این

 ام هستند من حزب مردم همه» گفت می خود که گونه آن یا فراخواند هماهنگ

 نینچ. «پذیریم می باز آغوش با را همه همکاری انگلیس استعمار با مبارزه در

 کار قیقتح در اما بود شیعه علمای سوی از حرکتی گیری اوج نمایانگر دیدگاهی

 مصدق دکتر بازگشت و شمسی 9229 تیر 24 همان شامگاه از ملی نهضت فرپاشی

 . شد آغاز

 میدان به و دادند نشان همدلی 9229 تیر 24 قیام در نوعی به که نیروهایی مجموعه

 انونیق دولت این سرنوشت آن پی از و پاشیدند هم از کلی به پس این از آمدند

 از که مصدق دکتر تردید شدبدون بوم و مرز این قانونی مجلس نخستین همانند نیز

 و وانفرا انتظارات مرکز در دیگر سوی از و خارجی مشکالت چنگال در سو یك
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 یب با همچنین و داشت قرار داخلی سیاسی های جناح مجموعه نشده برآورده

 سود به نتوانست داد می نشان روحانیون برخی های خواسته به که هایی اعتنایی

 دست هب توفیقی موجود متضاد و متفاوت های جریان به بخشی سامان در هضتن

 .  کرد ذفح صحنه از را همه کودتا یك با اصلی رقیب که شد چنین نتیجه و آورد
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 نفت صنعت شدن ملی نهضت و روحانیت

 

 جعفریان رسول االسالمحجت

 وانمود هاآن در و شده نوشته مصدق دکتر درباره کتاب عنوان دهها اخیر، لهایسا در

. اندودهب برخطا یکسره او، مقابل جناح و بوده عیب و نقضبی رهبری وی که شده

 شده فتهگر نادیده کاشانی اهللآیت آنان رأس در و روحانیت نقش کتابها این در

 جای مانآس در را کسی یا نیست، قهساببی ما کشور در برخوردها قبیل این.است

 .نشانیممی زیرزمین بر یا و دهیممی

 نه افراد این .سپید یا و ببینند سیاه یا را چیز همه دارند دوست همه دیگر عبارت به

 با عبارتی هب یا طرفبی افراد هایگفته و هانوشته بلکه کنند،می چنین خود تنها

 کسی راگ مثالً. کنندمی تأویل و تفسیر خود ظن از هم را نگرجانبه همه اما طرف

 بر دافرا این کند، وارد او به هم نقد دهها اگر حتی کند، وصف را شخصی خوبی

 مختلف هایتشکل و اشخاص موضوعات، درباره را داستان این ما. تابندنمی

 از بسیاری و اسالمی دارالتبلیغ حجتیه، انجمن شریعتی، دکتر آن نمونه. ایمداشته

 ورط همان است، شده بت ایعده برای مصدق دکتر. است دیگر اشخاص و مسائل

 دو این تا دارند اصرار هم کسانی مقابل، در. بود شده بت گروهی برای شریعتی که

 برجسته بسیار که کاشانی اهللآیت دینی شخصیت از نظرصرف. ببینند عیب پا سرتا را
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 مظهر ا،علم و مردم حمایت با ایرهدو در که مصدق دکتر ملی شخصیت نیز و است

 داشتند رحضو کسانی دو، هر اطراف در بود، استعمار برابر در ایرانیان ملی مبارزات

 گرددمی رب افراد این به دو این خطاهای از بسیاری. نیستند و نبوده دفاع قابل که

 تحقق یپ رد کاشانی اهللآیت. بود آنان به رهبران نابجای اطمینان نیز اشریشه و

 کسی. ندخواستمی چیزی چنین که اسالم فدائیان برخالف نبود؛ اسالمی حکومت

 .بداند دوره آن در اسالمی حکومت تحقق طرفداران از را او تواندنمی

 از سیاریب در دانند،می عیار تمام ملی یك را مصدق دکتر که هم کسانی برابر، در

 خودش هب را ضربه ترینمهم که وی دمکراتیك غیر هایروش توجیه به قادر موارد

. بود ربیشت اختیارات خواستار روز هر مصدق. بود نخواهند زد، نفت ملی نهضت و

 ویر غیردمکراتیك هایروش به اندازه این تا کسی چه دمکراتیك نظام یك در

 و مردم آرای به توجهیبی دربارة کاشانی اهللآیت مکرر هشدارهای آورد؟می

 مکراسید مدافع کاشانی نزاع این در. است نزاع این دهندهشانن خوبی به مجلس،

 .است دمکراتیك غیر هایروش مدافع واهی هایبهانه به مصدق و

 ثاریآ اخیر، سالهای در. رود پیش به پیشداوری بدون باید تحقیقات روی هر به

 کتاب آثار، این بهترین شاید. است شده نوشته مدارك و اسناد بر مبتنی چند

 با آن اضافات و( 9222 کارنامه، تهران،) ؛«نفت آشفته خواب» موحد حمدعلیم

 فراوانی هایتجربه نفت صنعت شدن ملی نهضت. باشد «هاناگفته و هاگفته» عنوان

 این از خشیب گرفتند، روشنی نتایج آن از بعد دوره رهبران خوشبختانه که داشت

 :است چنین هاتجربه

 فکری فقر زا غیر به هم آن دلیل بود؛ منظم تفکر و یشهاند یك فاقد نهضت این ـ9

 و یاقتصاد هدف یك تحقق برای که بود این مذهبی، و ملی جناح در سیاسی و

 به باید هک دریافت روحانیت ویژه به و متدین جبهة. کردمی تالش سیاسی اندکی

 عالوه به .افتادند پیش هاملی از دیندارها زمینه، این در. باشد سازیاندیشه فکر
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 هضتن که این تا کشاند هامذهبی جبهه به را آنان هاملی از بسیار سرخوردگی

 .کرد هموار متدین جبهه برای را راه خرداد

 از تواننمی که است اینکته این. نبود سلطنت مرگ زمان هنوز دوره آن در ـ9

 عامیانه و عرفی عقاید با و داشت دیرینه سابقه ایران در سلطنت. کرد غفلت آن

 داشته یجد جایگزین سلطنت تا بود الزم زمان. بود کرده برقرار عمیق پیوندی

 و هاملی. برود بین از بایستمی سلطنت که بپذیرند مردم هایتوده و باشد

 خالی ستد هنوز هم روحانیت. نبودند جایگزینی چنین ایجاد به قادر هاکمونیست

 جایگزین مه و شد آبروبی سلطنت هم جربه،ت آن از استفاده با و گذشت سالها. بود

 اشتباهاتی که است آشکار. نشد پیروز کس هیچ ملی، نهضت در. آمد پدید معقولی

 وجود تمام با هاملی که بود آن مهم اما داشت، وجود طرف چند هر در

 فرصت و آمد پیش احتیاط با روحانیت و خوردند شکست و کردند گذاریسرمایه

 .داشت هنگا بعد برای را

 و نفت به مربوط یکی آمد؛می پیش مسأله قسم دو نفت، شدن ملی نهضت در ـ2

 نسبی شدن ازب دلیل به که فرهنگی و فکری مسائل دوم و سیاسی و اقتصادی مسائل

 اهایصد و سر رغم به جریان این در هاکمونیست. گردید مطرح سیاسی فضای

. خوردند سختی شکست آمد یشپ توده حزب برای که مشکالتی دلیل به فراوان،

 مرجعیت نه ودب درگیر محلی مراجع یعنی بود، آمده پیش احتیاط با که نیز روحانیت

 ینا طی. بزند محك عمل در را خود موقعیت و هااندیشه توانست عامه؛ و مطلقه

 حولت این و شد آشنا اسالم جهان در جاری مذهبی و سیاسی مسائل با حوزه ماجرا

 مادهآ سیاسی و فکری پرش برای را آنان و واداشت اندیشه به را جوان هایطلبه

 خرداد المیاس نهضت در را اشنتیجه و هستیم شاهد بعد سالهای در که تحولی. کرد

 .کردیم مشاهده

 با نقطه یك اسالمی، انقالب و مشروطه بین نفت، شدن ملی تجربه من نظر به ـ0

 ماجرا یکل سیر اما داشتند، حضور انروشفکر و روحانیت مشروطه در. است اهمیت
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. رفت نارک یا شد، گذاشته کنار اجبار به روحانیت و رفتمی شدن عرفی سمت به

 مشروطه، عکس به اما بودندـ  رنگکم گرچهـ  هاملی و روحانیت اسالمی، انقالب در

 مرحله تنف صنعت شدن ملی نهضت میان، این در. بود شدن دینی مسیر در حرکت

. دهند شانن را خود مختلف گروههای تا بود فرصتی بود؛ جالب تجربه یك و میانی

 ناپختگی، هم آن دلیل بگیرند؛ اختیار در را اوضاع نتوانستند هاملی میان، این در

 دالیل تهالب. بود مصدق دکتر شخص هاییکدندگی و افراد از برخی گریافراطی

 کسانی یاراخت در را خود یتیامن سیستم مصدق، دکتر. داشت هم امنیتی و سیاسی

 انیمی قدم باید را ملی نهضت بود، چه هر. درآمدند آب از کودتاچی که داد قرار

 جریان نای. بود هاملی اختیار در رهبری اما کرد، شرکت فعاالنه روحانیت. دانست

 .نشد تکرار تجربه آن بعدها و شد ماندگار بسیاری حافظه در

 نکته چند

 اول نکته

 تقیدسی حاج اهللآیت کرد همراهی نفت شدن ملی با که اولی درجه عمرج تنها

 اهللآیت. بود ثالث مراجع از و داشت اقامت قم در زمان آن که بود خوانساری

 ودب قم دوم درجه مراجع علمای از زمان این که هم شاهرودی عباسعلی شیخ حاج

 از ماریش رستانها،شه در اما. کردند صادر نفت صنعت شدن ملی لزوم در فتوایی

 .بودند تنف صنعت شدن ملی جانبدار( مرجعیت رتبه لحاظ به) دوم درجه روحانیون

 میرزا و ایهکمر خلیل میرزا از باید بود، محور که کاشانی اهللآیت جز به تهران، در

 اهللآیت اناصفه از محالتی؛ بهاءالدین اهللآیت شیراز از. برد نام ایکمره محمدباقر

 باقر دسی حاج اهللآیت گیالن از دیگر؛ نفر چند و خادمی اهللآیت سوقی، چهار

 نام توانمی را مازندرانی، مدرسی اهللولی شیخ حاج اهللآیت مازندران از و رسولی

 صادر هایینیهبیا هم قم و قمشه جمله از دیگر شهرستانهای از برخی علمیه هیئت. برد

 دالیل وی اقدام این برای. نشد ماجرا این وارد بروجردی اهللآیت اما. کردند

 :بود این شتندنو مصدق دکتر پاسخ در که چیزی نهایت ایشان. اندشمرده بر مختلفی
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 تعالی وندخدا از مسلمین عامه امور اصالح و اسالم تقویت در را جنابعالی موفقیت»

 .«نمایدمی مسئلت

 . داشتند را راتعبا قبیل همین ایشان، از پیروی به هم علما از برخی

 شروعیتم نفی معنای به را بروجردی اهللآیت شرکت عدم کس هیچ روحانیون، از

 وحانیونر شهرستانها بیشتر و تهران در دلیل همین به. ندانست ماجرا این به ورود

 این. فتندگ لبیك را کاشانی اهللآیت دعوت واقع در آنها، بیشتر. شدند ماجرا وارد

 امه،اد در. کردندمی همراهی را او مصدق، دکتر دولت پایانی ماههای تا روحانیون

 :شدند دسته دو ملی نهضت در فعال روحانیون

 گرفتند را مصدق دکتر جانب تدریج به اولیه، مشارکت از پس که ایدسته نخست ـ

 برخی از باید زمینه این در. بودند اقلیت در ـ شهرستانها در خصوص به و ـ طبعاً و

 کسانی. دبر نام زنجانی( سیدرضا و ابوالفضل سید) اخوان جمله آن از نتهرا علمای

 صدقم دکتر حمایت به آخر روزهای تا احتیاط، با گرچه هم؛ مسلمین اتحادیه از

 .دادند ادامه

 مصدق دکتر اب مخالفت و کاشانی اهللآیت از حمایت به که بودند کسانی دوم دستهـ 

 اهللتآی نشدند؛ وارد ماجرا این در ابتدا از که کسانی همراه به عده این. درآمدند

 نیز و یستهاکمون آمدن کار روی دلیل به بیشتر ساکت؛ روحانیون دیگر و بروجردی

. پرداختند صدقم با مخالفت به مصدق، دکتر با کاشانی اهللآیت گسترده اختالفات

 دکتر رایب یاضربه آنان کشیدن کنار. دارند جای دسته این در اصفهان روحانیون

 داشت، اهمیت عده این برای آنچه گرچه. بود شاه بازگشت برای فرصتی و مصدق

 دکتر بدارجان تهران علمیه هیئت. سلطنت بازگشت نه بود هاکمونیست نیامدن

 .بودند شمار آن از فیروزآبادی و قمی روضوی زنجانی، اخوان و بود مصدق

 دوم نکته

 بود؟ دینی نهضت یك ملی نهضت آیا
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 و الئیك حرکت اساس، از ملی نهضت که شده وانمود چنین اخیر سالهای طی

 یرمذهبیغ ماهیتی اساساً ملی نهضت کل» که شده ادعا باره این در. بود غیردینی

 یك در زهنو شرایط این در روحانیت که است آن تحلیل این مبنای.«  است داشته

 مواضع از توضعی این که چنان ت؛ساک نه و بود فعال نه. بردمی سر به تدافعی دورة

 ده هک جامعه متوسط طبقه مقطع، این در. آیدمی دست به االسرارکشف در امام

 روحانی انرهبر از که آن از بیش بودند، ایران میلیونی شانزده فعال جمعیت درصد

 تربیت ابقهس چون کردند،می پیروی روشنفکری جریان از باشند داشته شنوی حرف

 مورد سخت گراییدین رضاخان، دوره در. گشتمی باز رضاخان ورهد به آنان

 همین به درصدی، ده جمعیت این در هم توده حزب نفوذ. بود شده واقع حمله

 منتظر و دهبو استوار جامعه زیرین و بنیادی هایبخش در دین همه، این با. بود بابت

 «دینی» معنای به نفت نهضت در روحانیت حضور مسلماً. شود ظاهر تا بود فرصت

 تاس واضح اکنون. داشت حضور روحانیت هم مشروطه در زیرا نیست، آن بودن

 این با. بود عرفی جنبش یك باشد، دینی جنبش یك که آن از بیش جنبش، آن که

 سهم بدانیم، روحانیون حضور و علما فتاوی را مردم توده حضور انگیزه اگر همه،

 انکار را ینا تواندنمی غرضی فرد هیچ. بود توجه قابل بسیار ماجرا این در روحانیت

 .کند

 سوم نکته

 دوره در که شد غافل نکته این از نباید نباشد، چه و باشد ملی مصدق دولت چه،

 دکتر. شد افزوده جامعه در روحانیت نفوذ بر ها،دشواری همه رغم به مصدق،

 نچنی اوائل در لحداق یا و داشت روحانیون حضور به نیاز هردلیل، به مصدق،

 بر عالوه .شد روحانیون هایخواسته از برخی به او اعتنای سبب این و اندیشیدمی

 بیشتر فوذن برای را زمینه بود، آورده دست به که نفوذی با کاشانی اهللآیت این،

 نفوذی اب توانستند روحانیون، شهرها، از بسیاری در. کرد فراهم جامعه در روحانیت

 آن مونهن. کنند مداخله شهر امور از برخی در آوردند دست به اسیسی لحاظ به که

 نفوذ از وجهی روحانیت، نفوذ از مقصود البته. است اصفهان در چهارسوقی اهللآیت
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 گرچه شد، تقویت حدودی تا دوره این در روی هر به که چیزی است؛ دین

 به صدقم دکتر تدین دادن نشان برای سحابی اهللعزت. ماند باقی هم مشکالتی

 ماما حرکت به مصدق دکتر استشهاد به جمله از. کندمی استناد مورد چندین

 :نویسدمی وی وزیرینخست دوران درباره اما. چهاردهم مجلس در( ع)حسین

 یاقدامات دینی، هویت تعمیق و مذهبی منویات اجرای زمینه در( مصدق دکتر)

 9224 خرداد چهارده در. کرد اشاره آن از هایینمونه به توانمی که داد انجام

 در هک کرد صادر رمضان مبارك ماه در مذهبی مقررات رعایت درباره ایبخشنامه

 همک به حجاج عزیمت امر در همچنین. است شده چاپ روز همان اطالعات روزنامه

 جمله از .گرفت قرار دینی عالمان تشکر مورد که داد انجام اقداماتی دولت معظمه

 طالعاتا روزنامه جمله از جراید برای که اینامه طی اصفهانی چهارسوقی آهللآیت

 تشکر ورده،آ عمل به معظمه مکه زائران امر به که توجهی واسطه به دولت از فرستاد،

 جعفر امام وفات روز 9224 سال یعنی سال، همین از همچنین. کرد سپاسگزاری و

 جراید در و دکردن تشکر و صادر هاییبیانیه علما. شد اعالم رسمی تعطیل( ع) صادق

 باطارت این در همدانی صدوقی بهاءالدینشیخ آقا مرحوم جمله از. است شده چاپ

 مرداد، 92 در. است شده چاپ 9224 مرداد ششم اطالعات روزنامة در که کرد تشکر

 مکانا دیگر تاریخ این از یعنی. کرد االجراءالزم را فروشی پیاله منع قانون

 به کرد صویبت قانونی خود، اختیارات از استفاده با مصدق دکتر. نبود فروشیپیاله

 ورود ماه شش فاصله به قانون این تصویب تاریخ از است مکلف دولت» که شرح این

 تریاك لول خرید و تهیه همچنین و الکلی هاینوشابه کلیه مصرف و خرید و تهیه و

 ممنوع کشور سراسر در بعد به 9222 سال از را خشخاش کشت نیز و آن مشتقات و

 دیگری واهدش هم بعد صفحات طی ایشان.«  صنعتی و طبی مصارف استثنای به سازد،

 نهایت در و دارد دوره این دینی عالمان و مصدق دکتر متقابل همراهی برای

 :نویسدمی

 شیوة به اجتماعی و سیاسی امور در دینی عالمان حضور اوج «مصدق دکتر»

 .« ستا غیرابزاری
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 که یسنت نفوذ از غیر به روی هر به اما. است دیگری چیز بر طعنه او اخیر جمله

. دکرمی مداخالتی هم سیاسی سطح در دوره این در داشت، هاتوده در روحانیت

 امر ینا شواهد ترینمهم از یکی هفدهم مجلس در روحانیت فراکسیون تشکیل

 حتی و آرارزم زمان در آن طرح نزما از مسکرات منع قانون که دانیممی. است

 و ردندک بسیار تالش علما. داشت هایینشیب و فراز مصدق زمان تا آن از پیش

 عنصر هب دوره، این در گفت توانمی اما. افتاد راه به آن تصویب برای هاییتشکل

 مقایسه قابل آن از بعد و پیش دوره با که گرفته صورت ویژه توجه جامعه، در دین

 سخن آن از سحابی آقای که رمضانی ماه همان. بماند دور نظر از نباید این،. نیست

 . دادند العیهاط هم بهبهانی سیدمحمد اهللآیت و کاشانی اهللآیت همزمان، گوید،می

 چهارم نکته

 کاشانی اهللآیت شخص درباره که ایگسترده آثار بر عالوه روحانیت نقش درباره

 :است شده منتشر نیز یدیگر مطالب رسیده، چاپ به

 در که اخوی شاهرخ از 9202 ـ 9210 ایران سیاسی صحنه در روحانیت نقش مقاله

 چاپ به 924 ـ 901 صص( 9229 تهران،) ایرانی ناسیونالیسم نفت، مصدق، کتاب

 مواضع و کتمشار از هاییگوشه نویسنده، گیریموضع و هاتحلیل از غیر به و رسیده

 .تاس داده نشان مصدق دکتر برابر در نیز و نفت شدن ملی نهضت در را علما

 049 صص کودتا، و ملی دولت مصدق کتاب در سحابی اهللعزت از دیگری گفتار ـ

 شده چاپ مصدق دکتر کردار و اندیشه در دینی عالمان و دین عنوان تحت 092 ـ

 قلم، تهران،) ملت حاکمیت و مصدق کتاب در نگاربسته محمد از دیگری متن. است

 لماع از جمعی هایبیانیه و فتاوی و هااعالمیه آن در و آمده 211 ـ 221 صص( 9229

 درج مصدق دکتر و نفت صنعت شدن ملی از دفاع در مذهبی مجامع و روحانیون و

 رخیب وی. است آمده باره این در اصفهان بزرگ علمای فتاوی جمله، از. است شده

 دنق در ترکمان از) قدرت نبرد و مصدق بر نقدی کتاب از را هااعالمیه این از

 .است کرده نقل( کاتوزیان
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  اصفهان در علمی برجسته خاندان یك

 اوائل و زدهمسی قرن دوم نیمه در اصفهان دینی ـ علمی مفاخر ترینبرجسته از یکی

 ـ چهارسوقی محمدباقر سید میرزا العظمی اهللآیت مرحوم هجری، چهاردهم قرن

 الجنات تروضا» ارجمند و سترگ اثر تألیف مناسبت به که است ـ مقامه اهللاعلی

 وضاتیر لقب با خاندانش و روضات صاحب عنوان با «السادات و العلماء أحوال فی

 نیروحا خاندان تریندرازدامن از یکی خاندان این. یافتند شهرت روضاتیان و

 ما، روزگار ات کبیر میرابوالقاسم مرحوم اعالیشان جد زمان از که است تشیع جهان

 یك از مردم هدایت به روحانیت کسوت در آنان، از ایبرجسته هایچهره همواره

 اندانخ اعالی نیای. اندداشته اشتغال دیگر، سوی از دین دانش و علم حفظ و سو

 ـ 9424 سال یناربع یکشنبه روز تولد) میرکبیر به مشهور( جعفر) میرابوالقاسم حاج

 نسب. ستا اهللسیدمحب بنسیدقاسم بنحسین سید فرزند( 9912 قعدهذی 92 وفات

 .رسدمی( ع) جعفر بنموسی حضرت فرزند عبداهلل سید به نهایت در آن

 م) خوانساری جمال آقا و( 9994 م) مجلسی عالمه شاگردان از میرابوالقاسم حاج

 ابکت هاآن ترینمعروف که مانده جای بر هاییکتاب و آثار وی از و بوده( 9999

 سالهر چندین و زکات کتاب حج، در رساله. است عقاید اصول در «المعارفمناهج»

 افغان تنهف بحبوحه در وی.  است شده یاد ایشان تألیفات فهرست در دیگر کتاب و

 متاقا رحل شهر این در و کرد ترك خوانسار مقصد به را اصفهان 9921 ـ 9920 در

. بود شده ولدمت اصفهان در میرابوالقاسم گرچه بودند، گلپایگانی اصالتاً. افکند

 برشق آن از پس و درگذشت زیست،می آن در که جایی ، قودجان در میرابوالقاسم

 به ایدوره در و کردند زندگی خوانسار در مدتی تا وی فرزندان. شد عمومی مزار

 .یافتند شهرت خوانساری

 هشتم نبهیکش روز و بود فقها و علما شمار در میرابوالقاسم، فرزند حسین سید حاج

 و( 9999 ـ 9911) بحرالعلوم سید اجازة مشایخ از وی. درگذشت 9929 رجب

 .است علیهماالرحمه( 9929 ـ 9919) قمی میرزای
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 رمضان در و آمد دنیا به 9912 در سیدحسین حاج فرزند( جعفر) میرسیدابوالقاسم

 .  درگذشت 9904

 قعدهذی تمهش سیدابوالقاسم، میر فرزند جلیل دزاه مجتهد العابدینزین میرزا حاج

 جای بر آثاری نیز وی از. درگذشت 9921 االخرجمادی نهم و آمد دنیا به 9924

 ات خاندان این. است فقه اصول در بهایی شیخ زبدة شرح جمله آن از که مانده

 بکتا صاحب محمدباقر سید میرزا آقا مرحوم پدر ـ العابدینزین میرزا زمان

 یارد این در مدتی و بودند خوانسار به اصفهان مهاجرین از ـ است الجناتضاترو

 میرزا زا غیر به ـ فرزندانش همراه العابدین،زین میرزا مرحوم سپس. بردند سر به

 به. زیدگ سکونت چهارسوی محله در و بازگشت اصفهان به ـ خوانساری محمدجواد

 در جدمس چندین در و یافتند رتشه چهارسوقی به ایشان اعقاب مناسبت، همین

 هب پرداخته جماعت اقامة به است، خاندان این از افرادی نام به که حوالی همان

 .شدند مشغول مردم هدایت

 محمدباقر دسی میرزا اهللآیت مرحوم العابدین،زین میرزا حاج فرزند ترینبرجسته

 تألیف اب وی. ودب برجسته فقیهی که است روضات صاحب( 9292ـ  9991) چهارسوقی

 او از پس و کرد جاودانه شیعه تاریخ در را خاندان این نام الجناتروضات کتاب

 مرحوم ار ایشان مبسوط حال شرح. یافتند شهرت روضاتیان و روضاتی به اعقابش

 زندگانی رد روضاتی محمدعلی سید حاج استاد و  اآلثارمکارم در آبادیحبیب معلم

 الدینجالل استاد آن بر افزون. اندآورده( 21 ـ 29 صص) چهارسوقی اهللآیت

 در ،روضات صاحب یعنی چهارسوقی محمدباقر میرزا آقا بقعه شرح در هم همایی

 مذکور بقعه مدفونین دیگر و ایشان قبر سنگ وی، دربارة تفصیل به اصفهان تاریخ

 . است گفته سخن

 دانشمندان ؛9222 متوفی) اصفهانی جزی مجتهد مالعبدالکریم آخوند مرحوم

 دریافته، را وی عصر قرن نیم حدود که( 294 ش مهدوی؛ الدینمصلح از اصفهان؛

 از بزرگوار این و: »گویدمی ایشان درباره( اول چاپ) 14 ص القبور،تذکره در
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 فرزند..« .کل بر مقدم احترام در و مطلق سیدالعلماء بلکه اصفهان، علمای رؤساء

 است( 9292 ـ 9921) محمدهاشم میرزا آقا مرحوم بدین،العازین میرزا حاج دیگر

 اصول نچو مهمی اصولی و فقهی آثار و بوده تقلید مرجع و برجسته علمای از که

 یگرد اصولی و فقهی رسالة چندین و االیمان احکام االصول، مبانی الرسول،آل

 . دارد

 ابکت شهرت دلیل به و ایشان نام به روضاتی خاندان که روضات صاحب

 هک بود، روحانی و عالم فرزند چندین دارای دارند، شهرت بدان الجناتروضات

 :از عبارتند

 (9290 ـ 9919 متولد) محمدمهدی میرزا آقا ـ9

 ( 9291 حجهذی نهم عرفه شب ـ 9911 شوال 92) مسیح محمد میرزا آقا ـ9

 و االسالمشرایع بر حاشیه چون آثاری ایشان(. 9209ـ 9912) احمد میرزا آقا ـ2

( 9224 ـ 9922) محمدحسن میرزا آقا ایشان فرزند دو.  دارند لمعه شرح بر ایحاشیه

 .اندبوده علما زمره در( 9229 ـ 9249) روضاتی مالذ محمدحسین میرزا حاج و

 ( 9221ـ 9911) عطاءاهلل میرزا آقا ـ0

 ( 9201 ـ 9929) اهللهدایت میرزا آقا ـ1

 ( 9219 ـ 9921) محمدحسین میرزا آقا ـ1

 ( 9249 شعبان 92 متولد) مجتبی میرزا آقا ـ2

 صاحب فرزند دومین( 9291ـ 9911) چهارسوقی مسیح میرزا اهللآیت مرحوم

 وی فرزند.  آمدمی شمار به اصفهان شهر بزرگ علمای از خود که است روضات

 دودح هک است اصفهان نام به عالمان از چهارسوقی سیدحسن میرزا حاج اهللآیت

 اشتغال مسلمانان امور فتق و رتق به شهر این برجسته روحانی عنوان به قرن نیم

( 9214 ـ 9922) چهارسوقی الدینجالل میرزا مسیح، میرزا آقا دیگر فرزند. داشت

 یدمحمدس میرزا مرحوم آنان از یکی که بود فرزند هفت صاحب و  اصفهان علمای از
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 سید حاج اهللآیت پدر( ق9292 سال امالحرمحرم 91 متولد) چهارسوقی هاشم

 عم داماد) محمدهاشم سید میرزا مرحوم. است ـ برکاته دامت ـ روضاتی محمدعلی

 زا پیش سال چهار و جوانی در( چهارسوقی حسن میرزا آقا اهللآیت گرامیش،

. شد غرق کوفه شط در. ق9211 سال االولیجمادی 92 تاریخ به پدرش، درگذشت

 صص) چهارسوقی اهللآیت حضرت زندگانی در فرزندش، را وی مفصل حال شرح

 آن فرزند تنها روضاتی، محمدعلی سید حاج اهللآیت. است نوشته( 999 ـ 941

 سنسیدح میرزا حاج اهللآیت مرحوم خویش مادری جد حمایت کنف در بزرگوار،

 حسنسید میرزا آقا مرحوم فرزند تنها نیز، ایشان مادر. یافت پرورش چهارسوقی

 .بود چهارسوقی

 چهارسوقی حسن میرزا سید حاج اهللآیت حال شرح

 شهرت چهارسوقی سیدحسن میرزا به که است علی ابوالحسن میرزا وی اصلی نام

 :است چنین اجمال به شریفش نسب. است یافته

 سید میر بن نالعابدیزین میرزا بن محمدباقر میر بن مسیح، میرزا بن حسن سید میرزا

 شاگردان از چهارسوقی اهللآیت. کبیر میرابوالقاسم بن حسین سید بن مابوالقاس

 نتدوی را ایشان اصول درس تقریرات دوره یك و بوده ایدرچه اهللآیت مرحوم

 و علم هر از آن، در که نگاشته الدورجامع عنوان با هم کتابی عالوه به. است کرده

 .است شده درج مطالبی فنی،

 فهاناص در سپس و چهارسو در ابتدا پدرش، درگذشت از سپ چهارسوقی اهللآیت

 ورام رسیدگی به جماعت، اقامه بر افزون قرن، نیم مدت و شد عام و خاص ملجأ

 كی اساس بر که موقعیت این. پرداخت مراجعین موضوعات فصل و حل و مردم

 هر،ش مجتهد روحانی که بود چنان گردد،می باز گذشته ادوار به تاریخی سنت

 صلف و شرعی اسناد و احکام کار و پرداختمی شرعیه امور اداره به آن بر زوناف

 به هبست بود، مردم و حکومت میان نیز حدفاصلی داد،می انجام را غیره و دعاوی

 از یبسیار. گرفتمی شکل آنان نقش حکومت، با علما مناسبات اندازه و نوع
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 کار، افتنی برای بیکاران کردند؛می مراجعه علما به نیازشان رفع برای نیازمندان

 خود ریادا کارهای فصل و حل برای کسانی و نان آوردن دست به برای مسکینان

 خواهد یپ در که اسنادی در مطالب این از بخشی. کردندمی مراجعه ایشان خانه به

 اهدستگ یك درخواستها، و هانامه به پاسخ و امور این اداره. است شده مرور آمد،

 نجاما را کارها این تمامی چهارسوقی مرحوم حال این با. طلبیدمی داریا مفصل

 .داشتند همکاری وی با نیز شهر روحانیون از برخی باره، این در و داده

 شرح ترینجامع. بود اصفهان علمیه هیئت رئیس و بنیانگذار چهارسوقی اهللآیت

 علمیه تهیئ و یو نقش روشنگر که چهارسوقی سیدحسن میرزا اهللآیت زندگی

 حضرت نیزندگا کتاب در است، نیز سی و بیست دهه دو سیاسی مسائل در اصفهان

 سید حاج اهللآیت حضرت اثر( ص900 ش،9229 ش، اصفهان،) چهارسوقی اهللآیت

 از زیادی شمار حال شرح آن، بر عالوه کتاب این. است آمده روضاتی محمدعلی

 .است داده جای خود در عتبات و ایران در را وی معاصر نام به عالمان

 با مطابق 9222 االولیجمادی سیزدهم شنبهپنج شب نیمه در چهارسوقی اهللآیت

 هک آمده یافت، انتشار مرحوم آن برای که اییادنامه در. درگذشت 9221 آذر 90

 العظمی اهللآیت حضرت و یافت انتقال قم به جنازه اصفهان، در ایشان تشییع از پس

 عم کنار رد و یافت انتقال عتبات به جنازه سپس گزارده، نماز ایشان بر یبروجرد

 .شد سپرده خاك به چهارسوقی هاشم میرزا اهللآیت مرحوم بزرگوارش

 نیر، اهللحبیب میرزا همایی، الدینجالل میرزا جمله از اصفهان شعرای از شماری

 فوت ناسبتم به...  و تیروضا سیدفخرالدین اعتمادی، اهللفضل آبادی،حبیب معلم

 .است رسیده چاپ به یادنامه همان در آنها از برخی که سرودند اشعاری وی

 اصفهان علمیه هیئت دومین هایفعالیت بر مروری

 پدید «هیئت» و «انجمن» ایگوشه از که خواهیمشروطه جنبش جریان در

 علمیه ئتهی یا ملی مقدس انجمن تشکیل به نیز شهرها از برخی روحانیون آمد،می

 و نجفی آقای برادر ـ( 9241 م) اصفهانی نوراهلل آقا حاج اصفهان در. زدند دست
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 آن ریاست خود، و کرده تأسیس علمیه هیئت ـ اصفهان مشروطه رهبران از دو هر

 یانم از هاهیئت این رضاخان دوره در و نوراهلل آقا حاج از پس.  گرفت برعهده را

 حسنسید اهللآیت تالش با اصفهان علمیه هیئت دیگر بار اول، پهلوی سقوط با. رفت

. تگرف شکل اصفهان علمای از دیگر جمعی و( ش 9221 آذر 90ـ 9911) چهارسوقی

 لمیهع هیئت جلسات در جوانی در خود که روضاتی محمدعلی سید حاج اهللآیت

 از زارشیگ بوده، ایشان اختیار در آن مهر و دفتر مدتها تا و داشته شرکت اصفهان

 .اندنوشته ش 9294 در اصفهان، علمیه هیئت تأسیس

 از برخی که دباشنمی نفر پنجاه از بیش هیئت این اصلی اعضای وی نوشته اساس بر

 :از عبارتند آنان

 چهارسوقی؛ حسن میرزا حاج

 صادقی؛ مدرس االسالمثقة عبداهلل سید حاج

 نجفی؛ مهدی شیخ حاج

 ضاتی؛رو مالذ محمدحسین میرزا حاج

 تویسرکانی؛ ابوالحسن میرزا حاج

 خادمی؛ الدینشمس سید حاج

 طیب؛ سیدعبدالحسین حاج

 سیدالعراقین؛ مصطفی آقا حاج

 واعظ؛ اصفهانی میرزاعلی حاج

 اردکانی؛ مرتضی شیخ حاج

 صالحی؛ محمدرضا شیخ حاج

 .شیرازی الهدیعلم حاج
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 عتصن شدن ملی تتحوال درگیر هیئت که هنگامی ش،9229 در روضاتی اهللآیت

 مخالفین هایضدیت وجود با حال، تا تأسیس بدو از هیئت این: نویسدمی بود، نفت

 و افتخار موجب حیث هر از که نموده اصفهان اهالی به شایانی خدمات آن

 . است قدردانی

 ایاندازه تا را گذشته هایسیاست تا کوشیدمی جدید دولت بیست، شهریور از پس

 هایهیئت بیلق این تشکیل و مذهبی هایفعالیت از تنها نه اساس این بر کند، جبران

. کردمی نیز ایتحم آنها از هاکمونیست با مقابله برای گاه بلکه نکرد، ممانعت علمیه

 :کرد تقسیم توانمی دسته چند به را هیئت کارهای

 :نفت صنعت شدن ملی در فعالیت

 در عالیف نقش چهارسوقی اهللیتآ محوریت و مسؤولیت با اصفهان علمیه هیئت

 فتن صنعت شدن ملی خصوص به و اصفهان سیاسی ـ مذهبی هایجریان هدایت

 این .بود کاشانی اهللآیت حضور سیاست، در عده این ورود عمده دلیل. داشت

 مصدق دولت حامی نقش بود، جریان در سیاسی مهم مسائل که مدتی تمام هیئت،

 .گرفت دهبرعه را کاشانی اهللآیت و

 اناصفه علمای سوی از نفت صنعت شدن ملی لزوم بر مبنی فتوایی صدور

 این. بود نفت شدن ملی فتاوی صدور شد، برداشته که هاییقدم ترینمهم از یکی

 هیئتی که اصفهان علمیه هیئت اما نداد، انجام بروجردی اهللآیت که بود کاری

 اهللآیت گیریموضع و دستور منتظر و کرده مداخله کار این در بود، سیاسی

 از نهزمی این در اصفهان علمیه هیئت شد، اشاره که گونههمان. نماند بروجردی

 پس ادند،د اصفهان علمای که هم فتوایی. کردمی پیروی کاشانی اهللآیت مواضع

 نهاآ از سطری چند پرسش یك در ابتدا. بود آنان از کاشانی آقای درخواست از

 .بگویند نفت صنعت شدن ملی درباره را خود نظر تا بود شده خواسته

 چهارسوقی اهللآیت از نفت شدن ملی فتوای متن
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 :الرجیم لشیطانا من العلیم السمیع باهلل اعوذ الکریم، کتابه فی الحکیم اهللقال

 ملة حرج من الدینفی علیکم جعل ما و اجتباکم هو جهاده حق اهللفی جاهدوا و

 و علیکم هیداًش الرسول لیکون هذا فی و قبل من المسلمین سماکم هو ابراهیم ابیکم

 فنعم موالکم وه باهلل واعتصموا اتوالزکاة و فاقیموالصالة الناسعلی شهداء تکونوا

 و نفوس و اموال و مسلمین بر کفار و اجانب تسلیط حرمت. النصیر نعم و المولی

: نیست دتردی و شبهه هیچ جای و اولیه مسلمات و بدیهیات از آنها، نوامیس و اعراض

 .سبیالً المؤمنینعلی للکافرین اهلل یجعل لن و

 رد است متحتم و الزم و واجب حقی ذی هر بر مطاع، شرع و قاطع عقل حکم به

 یرغ مزاحمت و تعرض از و بنماید را خود مشروع حق حفظ توانایی و قدرت حدود

 تصرف و اندازیدست احدی اعدوان اگر و نماید جلوگیری و دفاع قوا تمام به

 وسایل به تاس الزم حق صاحب بر باشد، نموده دیگری مشروع حق به نسبت غاصبانه

 شیدنک ضرر کند، انتزاع غاصب ید از نموده را خود مغضوبه حق احقاق مقتضیه

 شفرمای و مطاع حکم از پیروی موضوع این در. است حرام غیر به زدن ضرر مثل

 خود که یاستحقاق فرط با. است الزم برکاته دامت شانیکا اهللآیت حضرت متبع

 دارند و تندهس پریشانی و فاقه و فقر گرفتاری طور این که موقع این در ایران ملت

 به که چراغی .ببرد دیگری را آنها زندگانی و حیات مایه که گویدنمی منصفی هیچ

 همه ملت و دولت بین جهت این در نیست فرقی و است حرام بیگانه به رواست خانه

 اجانب ید قطع در جدیت است الزم بیشتر دولت بلکه. دارند شرکت ضرر و نفع در

 بهمغضو حقوق و اموال نموده، خود ملت مشروعه و مسلمه حقوق از بیگانگان و

 من علی الموالس. نماید تسلیم الحقوقذوی به و انتزاع غاصبین ایادی از را مسلمین

 .الهدی اتبع

 .چهارسوقی سیدحسن میرزا االحقر حرره

 . الموسوی مسیح بن محمدحسن الغنی باهلل الواثقی: مهر
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 ی،نجف مهدی شیخ حاج خادمی،: اهللآیات: است حضرات این از دیگر هایپاسخ

 . سیدالعراقین سیدمصطفی حاج اردکانی، مدرس مرتضی شیخ حاج

 تیرسی کشتار عاملین مجازات لزوم در اصفهان علمیه هیئت اطالعیه

 اهللآیت و مصدق دکتر دولت از حمایت در بیانیه و اعالمیه صدور در مشارکت

 نیز اصفهان در. داد رخ 9229 تیر امسی ماجرای که آن تا یافت ادامه کاشانی

 مفصلی هجلس بر عالوه باره این در. دیدند آسیب نیز افرادی و شد برگزار تظاهرات

 یرویپ به( »باغ چهار) سلطانی مدرسه و صدر مدرسه در ختم مجلس عنوان به که

 اصفهان میهعل هیئت شد، برگزار «کاشانی آقای العظمی اهللآیت حضرت منویات از

 :کرد صادر را اطالعیه این

 :شودمی اعالن اصفهان اهالی ستمدیدگان عموم به

 نمأموری غیرمشروعه تجاوزات اثر در روزه چند این هائله حادثه در که کسانی

 و اتمشخص و رسم و اسم به فوریت به اند،شده مجروح و مفقود و مقتول انتظامی

 بدهید ورتص بهایی شیخ خیابان در طوفان روزنامه دفتر به را آنها شناسنامه و هویت

 .برسند مجازات به مرتکبین و شود تعقیب علمیه هیئت طرف از تا

 چهارسوقی حسن میرزا

 خادمی الموسوی حسین

 تنهض سران با ارتباط

 برعهده اصفهان سیاسی ـ مذهبی هدایت در که نقشی به بنا چهارسوقی اهللآیت

 بدل و رد تلگرافات آنان میان مرتب و داشته مستمری ارتباط نهضت سران با داشت،

 بود، مصدق تردک با دیگر بخشی و کاشانی اهللآیت با ارتباط این از بخشی. شدمی

 عالوه، هب. است رسیده چاپ به شده بدل و رد تلگرافات و هانامه از بسیاری تعداد

 داشتند، صفهانا مردم برای مصدق دکتر یا کاشانی اهللآیت که هاییپیام از بسیاری

 .شدمی ابالغ چهارسوقی اهللآیت توسط پیشین، رسم به بنا
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 .است آمده تلگرافات و هانامه از فهرستی بخش این در

 کاشانی اهللآیت با مکاتبات

 : اندنوشته( روز همان در) وضاتیر استاد

 الشریف جودهو برکاته دامتـ  سیدابوالقاسم حاج اهللآیت حضرت: کاشانی اهللآیت

 سربلند ار اسالمی ممالك و اسالم بلکه تشیع عالم خود مجدانه اقدامات اثر در که ـ

 هاتبمک چهارسوقی اهللآیت آقای با بار سه دو هفته هر مرتباً فرموده، مفتخر و

 اقدامات و دماتخ به نسبت تشکر و تقدیر از مشحون تعلیقات آن کلیه و فرمایندمی

 :اندنوشته هانامه این از یکی در. است چهارسوقی اهللآیت

. است متسال قرین عالی مسعود وجود تعالی شاءاهلل ان: الرحیم الرحمن اهللبسم

 همه که تیالی. تشکرمم خیلی عالی حضرت خداپسندانه و پاك احساسات از تلواً

 دور لتم جامعه و الهیه وظیفه از را خود و نمودندمی حضرتعالی به تأسی علم اهل

 . اندمودهن اختیار سکوت روحانیین کفار، مقابل در چرا که متحیرم. نمودندنمی

 متبادله هاینامه برخی فهرست

 99 ورخهم نفت شدن ملی درباره چهارسوقی اهللآیت به کاشانی اهللآیت نامه ـ9

 :کاشانی اهللآیت...  و مکتوبات از ایمجموعه. 9292 ماه دی 9224/92 الثانیربیع

 .920 ص روضاتیان، خاندان در آن تصویری متن ،992 ـ 1/991

 حمایت اطرخ به ایشان از تشکر در چهارسوقی اهللآیت به کاشانی اهللآیت نامه ـ9

: کاشانی هللاآیت...  و مکتوبات از ایجموعهم. اسالمی عباسعلی شیخ هایفعالیت از

 .929 ص روضاتیان، خاندان ،1/922

 .1/920...از ایمجموعه. چهارسوقی آقای نامه به کاشانی اهللآیت پاسخ ـ2

 صفهانا به که امامی سیدمهدی از استقبال برای کاشانی اهللآیت درخواست ـ0

 .1/904...  از ایمجموعه. روندمی
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 برای هک این ابراز و چهارسوقی اهللآیت درخواست به کاشانی اهللتآی پاسخ ـ1

 ایمجموعه(. 9224 اسفندماه) است، شده فرستاده کشور وزارت به اقدامات انجام

 .912 ـ 9/910: کاشانی اهللآیت...  و مکتوبات از

 اسفند) هفدهم، مجلس انتخابات درباره اصفهان مردم به کاشانی اهللآیت نامه ـ1

 .921 ص روضاتیان، خاندان ،912 ـ 1/911...: از ایمجموعه(. 9224

 1/924...: زا ایمجموعه. چهارسوقی اهللآیت از کاشانی اهللآیت تشکر تلگراف ـ2

 .929ـ

 چهارسوقی سیدحسن میرزا حاج االسالمحجت به کاشانی اهللآیت نامه ـ2

 :است چنین نامه این متن(. 99/2/29)

 اخیراً اصفهان از دهد،می زحمت شریف مزاج سالمت از استعالم و سالم از پس

 دهش مردم نوامیس مزاحم محل اوباش و کارگران از ایعده که رسدمی شکایاتی

 و کارگران تبهکار، اشخاص عیاشی و شهوترانی دچار دختران از ایعده روز هر و

 .گیرندمی قرار کارخانه صاحبان

 آقایان رسای و حضرتعالی که دارد اقتضا و نوشتم استاندار آقای جناب به شرحی

 از یمقتض وسایل به و فرمایند مبذول مخصوص توجه مورد این در اعالم علمای

 باید هک است بدیهی و گردد تأمین مردم آسایش و جلوگیری حوادث گونه این

 مراقبت کمال که شود خواسته جداً هاآن از و ساخته متوجه هم را محل مأمورین

 .تمهس دعا ملتمس و سالمت بشارت مترصد پیوسته. دارند معمول را دیتج و

 .921 ص روضاتیان، خاندان ،1/920...:  از ایمجموعه

 در مردم زیپیرو مناسبت به چهارسوقی اهللآیت به کاشانی اهللآیت تلگراف ـ2

 .1/924...: از ایمجموعه. تیرسی

. پورخلیل سرهنگ درباره اشانیک آقای پاسخ و چهارسوقی اهللآیت نامه ـ94

 .1/929...: از ایمجموعه
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 از ایمجموعه(. 94/2/9229) چهارسوقی اهللآیت از کاشانی اهللآیت تشکر نامه ـ99

 کاشانی اهللآیت بازگشت برای چهارسوقی آقای از اینامه پاسخ در گویا) 1/941...: 

 (.حج سفر از

 برای نجمنیا تشکیل لزوم برای چهارسوقی اهللآیت به کاشانی اهللآیت نامه ـ99

 .1/929...: از ایمجموعه. مستمندان به کمك

 برای نجمنیا تشکیل لزوم برای چهارسوقی اهللآیت به کاشانی اهللآیت نامه ـ92

 .1/992...: از ایمجموعه. مستمندان به کمك

. ادقیص جواد نسروا درباره چهارسوقی اهللآیت به کاشانی زاده اهللآیت نامه ـ90

 .902ـ 1/902...: از ایمجموعه

 شهشهانی قایآ که این بر دایر چهارسوقی اهللآیت به کاشانی اهللآیت تلگراف ـ91

 .1/919...: از ایمجموعه .گفت خواهند را خود مطالب و آیندمی

 .921 ص ،مصدق دکتر هاینامه. چهارسوقی اهللآیت به مصدق دکتر تشکر نامه ـ91

 . 94/1/24. حج مسئله درباره چهارسوقی اهللآیت به مصدق دکتر نامه ـ92

 :است چنین نامه متن

 :رساندمی عرض به

 شکرت و امتنان نهایت موجب عالی لطف اظهار و بخشید وصول عز محترم مرقومه

 و حاتاصال ممدّ روحانیت عالیه افاضات و انفاس برکات همواره است امید. گردید

 شودمی اخذ اهللبیت حجاج از که وجوهی باب در. باشد ملت و كمل کامل ترقیات

 ادهد کار این ترتیب مقتضی نحو به و بوده مطالعه مشغول خارجه امور وزارت

 حجاج عزیمت طاعون و وبا امراض بروز واسطه به که  هم عجالتاً و شد خواهد

 .921 ص ،روضاتیان خاندان ،922 ص مصدق، دکتر هاینامه. است گردیده ممنوع
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 دکتر هاینامه. چهارسوقی اهللآیت توسط اصفهان علمای به مصدق دکتر نامه ـ92

 .921 ص مصدق،

 هاینامه .چهارسوقی اهللآیت توسط اسالم حجج تلگراف به مصدق دکتر جوابـ 92

 .922 ص مصدق، دکتر

 ص ،دقمص دکتر هاینامه. چهارسوقی اهللآیت نامه پاسخ در مصدق دکتر نامه ـ94

922. 

 اندانخ. چهارسوقی اهللآیت جهت جنگ وزارت به مصدق دکتر نامه رونوشت ـ99

 .922 ص روضاتیان،

 ،921 ص مصدق، دکتر هاینامه. چهارسوقی اهللآیت نامه به مصدق دکتر پاسخ ـ99

 .922 ص روضاتیان، خاندان

 .922 ص مصدق، دکتر هاینامه. چهارسوقی اهللآیت به مصدق دکتر تلگراف ـ92

 .999 ص مصدق، دکتر هاینامه. چهارسوقی اهللآیت به مصدق دکتر تلگراف ـ90

 .990 ص مصدق، دکتر هاینامه. چهارسوقی اهللآیت به مصدق دکتر تلگراف ـ91

 (.99/1/9229. )حج درباره چهارسوقی اهللآیت مکتوب به مصدق دکتر جواب ـ91

 :است چنین نامه متن

 دامت اسالم حجج آقایان حضرات چهارسوقی قایآ اهللآیت حضرت توسط

 .برکاتهم

 دمتیخ انجام توفیق خداوند امیدوارم و شدم برخوردار آقایان تلگراف زیارت به

 عنایت د،انفرموده محول اینجانب به کشور دیگر طبقات و محترم روحانیون که را

 . برسانم انپای هب را خطیر خدمت این بتوانم دارم که بنیه و مزاج ضعف با و فرماید

 .922 ص روضاتیان، خاندان
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 .چهارسوقی اهللآیت توسط اصفهان، مردم به مصدق دکتر نامه ـ92

 :است چنین نامه متن

 عظام اهللآیات حضرات خدمت چهارسوقی، آقای اهللآیت حضرت وسیله به

 ادرص دولت زا تأیید و تقویت به که عظام آقایان حضرات بیانیه بقائهم، اهللادامه

 رایب متعال خاندان از. گردید امتنان و تشکر کمال موجب و زیارت اند،فرموده

 را حصنینمت آقایان دارم تمنا و. طلبممی خدمت توفیق عزیز وطن به نسبت همگی

 روانه اندرمودهف ابراز که احساساتی از سپاسگزاری و تشکر اظهار ضمن تلگرافخانه از

 داشت،ن اکثریت رأی اخذ برای ملی شورای مجلس امروز که این به نظر. فرمایید

 کنم، تدرخواس و برسانم عرض به را دولت نظریات که نمودم عنایت فقط اینجانب

 شنبه روز تا دباشنمی موافق دولت نظریه با مخالف جلسه از غایب نمایندگان چنانچه

 خود یأر و شوند حاضر و نموده العادهفوق جلسه تشکیل درخواست ماه شهریور 92

 . مصدق محمد دکتر احترام تقدیم با. بدهند را

 .922 ص روضاتیان، خاندان 

 ستورد و جنگ وزارت به مصدق دکتر توسط چهارسوقی اهللآیت نامه ارسال ـ92

 .920 ص روضاتیان، خاندان. آن روی اقدام

. اصفهان ایعلم نامه از تشکر در مصدق دکتر معاون نفیسی عباسی دکتر نامه ـ92

 .921 ص روضاتیان، دانخان

 علمیه هیئت هایفعالیت سایر

 حجاب از دفاع

 که بود ابحج حفظ برای تالش اصفهان، علمیه هیئت هایتالش نخستین از یکی

 هیئت گفتگوهای اسناد، این اساس بر. است. ش9291 به مربوط آن موجود اسناد

 هایزن رودو از و شده منتشر ایاطالعیه تا شده سبب اصفهان، استانداری با علمیه

 و رسیده یرازش به اطالعیه این. شود جلوگیری متبرکه اماکن و مساجد به حجاببی
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.  تاس داده را آن آوریجمع دستور ناحیه آن استانداری و شده نصب شاهچراغ در

 با و( 02 ارهشم نامه) اصفهان علمیه هیئت کتبی درخواست پی در دستورالعمل این

 .است بوده سوقیچهار اهللآیت امضای

 مسکرات با مبارزه

 شهرها زا بسیاری در گسترده حرکت یك خود که مسکرات ضد عمومی نهضت در

 جای رب آن از فراوانی اسناد و داشته ایعمده نقش نیز اصفهان علمیه هیئت بود،

 کرمانشاهان، از خصوص به نقطه، هر از ایران علمای زمینه، این در. است مانده

 .است فصلم و مستقل تحقیق یك موضوع خود این و داشتند یچشمگیر فعالیت

 :نوشت آرارزم به ذیل شرح به اینامه 2/2/9292 تاریخ در اصفهان علمیه هیئت

  آرارزم آقای اشرف جناب شوکتذی خدمت

  شوکته دامت ایران اسالمی شاهنشاهی کشور وزیر نخست

 دین اعدقو تشیید در جمیله مساعی بذل از صادقانه تشکرات مراسم اظهار از پس

 ضرتح[ از] اسالمیت عالم از شرعیه منکرات و مناهی از جلوگیری و اسالم مقدس

 مقرر و امر مطهره، شریعت صاحب خاطر خشنودی محض شودمی استدعا عالی

 آب و فقاع و الکلی مشروبات خرید و فروش اسالمی کشور سرتاسر در مطلقاً فرمایید

 و مضار هزار صدها مایه و حرام ملل و مذاهب و شرایع و ادیان تمام در که جو

 انونق متمم دوم و اول اصل صریح نص با مخالف و اخالقی و جسمی و روحی مفاسد

 ضرتح وزیرینخست تاریخ صفحه تا باشد متروك و موقوف بالمره است، اساسی

 هب و مسلمین عموم امیدواری مراتب در. مزین و رنگین مهم امر این به اشرف

 مقدس یند اساس که حضرتعالی مساعدت محض علمیه هیئت و روحانیین خصوص

 محض فقط که را داعیان طرف از حالی عرض است بدیهی بود، داده امر اسالم

 .فرمود خواهید اجابت است، شرعیه مصالح رعایت و خواهیدولت

 مطاع االشراف االمر
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 علمیه هیئت طرف از

 چهارسوقی سیدحسن میرزا

 صادقی مدرس لحسینیا عبداهلل

 اصفهان علمیه هیئت مهر

 اجرام این پیگیر شاه از هم و وزیرنخست از هم و یافت ادامه هیئت نگارینامه

 .است آمده منبع همان بعدی صفحات در آن اسناد که اندشده

 شدن اجرا هرگز درآمد، قانون صورت به اگر حتی مسکرات، فروش از منع ماجرای

 علمیه هیئت آن در و آمده 90/94/9220 سال به منبع ینهم در سندی در لذا و

 قانون رایاج در ایملوکانه فرمان تا خواسته نوشته، شاه به که اینامه طی اصفهان

.  نوشتند زادهتقی یعنی سنا مجلس رئیس به هم هایینامه.  کند صادر مسکرات منع

.   نوشت ر،وزینخست بال،اق به باره این در اینامه دیگر بار علمیه هیئت 9221 سال

 .داشت ادامه همچنان ماجرا این

 دولت هایزورگویی با مبارزه

 هک بود کارهایی زمرة در نیز مردم از دولت هایخواهیباج با مبارزه برای تالش

 هم حج باره، این در. است مانده جای بر اسنادی زمینه این در و داده انجام هیئت

 .بود دیگری نمونة

 ایعدیده مشکالت معمول طور به که است موقوفات موضوع دیگر خاص مورد

 .  است کرده اقدام موارد از برخی درباره هیئت و داشت

 بهائیان تبلیغات با مبارزه

 این. بود تهیئ این جاری هایفعالیت از یکی بهائیان تبلیغات با مبارزه داستان

 قم، رد که چنان. بودند درگیر آن با بالد علمای نوع زمان، آن در که بود کاری



133 

 

 هک موارد این از اسنادی. کردمی فعالیت زمینه این در هم بروجردی اهللآیت

 . است آمده روضاتیان خاندان کتاب در بوده، چهارسوقی اهللآیت به مربوط

 

 

 

 

 منبع :

 و لعاتمطا مؤسسه ، نفت صنعت شدن ملی ونهضت روحانیت تخصصی نشست 

 سیاسی پژوهشهای
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 نفت صنعت شدن ملی

 

 نوروزی فاطمه

 و رانای نفت شرکت مقامات از گس، نویل بین مذاکراتی 9292 و 9291 سالهای در

 آن اصلح و شد انجام ساعد دولت دارائی وزیر گلشائیان، عباسقلی و انگلیس،

 قرارداد، نای طبق. شد معروف گلشائیان-گس الحاقی قرارداد به که بود قراردادی

 لیاص قرارداد حال عین در ولی یافتمی افزایش جنوب نفت از ایران یازامت حق

 [9.]گرفتیم قرار استواری قانونی برپایه بلکه کردنمی تغییری 9222 قرارداد یعنی

 کمكبه ولی نداشت حضور مجلس در پانزدهم دوره در اگرچه مصدق دکتر

 زادهائریح والحسناب و بقائی مظفر مکی، حسین مثل ملی جبهه از نمایندگانی

 شاه[ 9. ]یدرس پایانبه پانزدهم مجلس عمر و کند جلوگیری آن تصویب از توانست

 فزایشا و او اصالحات با اگر که دادمی اطمینان بریتانیا مقامات به دوره این در

 اعمال بر وا. رسید خواهد تصویب به نیز الحاقی قرارداد کنند موافقت اختیاراتش

 مجلس رد قرارداد مخالف نمایندگان انتخاب از جلوگیری برای تشار و دربار نفوذ

 .کردمی حساب شانزدهم

 صدقم دکتر آن، جریان در وسیع نفوذهای اعمال شدن روشن و انتخابات شروع با

 شاه. ندشد متحصن دربار در انتخابات وضع به اعتراض در فکرانشهم از ایعده با

 دکتر. کردن قبول را انتخابات به آنان اعتراض یول پذیرفت کاخ در را آنان اکراه با
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 هایسال در که گذاشتند پایه را ایران ملی جبهه تحصن این در همراهانش و مصدق

 از یگرد تن چند و مصدق دکتر. داشت ایران سیاسی صحنه در موثری نقش بعد

 و تهران هایصندوق ابطال از پس) شانزدهم مجلس انتخابات در ملی جبهه

 [2.]یافتند راه مجلس به( مجدد ریگیرأی

 رسما بعد و عمال مدتی وزیرینخست از پس که هژیر عبدالحسین دوره همین در

. بود شاه و اردرب به ایضربه این و شد کشته اسالم فدائیان دست به بود دربار وزیر

 او لسمج تمایل رای بدون دوباره شاه که) ساعد به انعقاد از پس شانزدهم مجلس

 د،رسی پایانبه او وزیرینخست دوران و نداد اعتماد رای( بود کرده صوبمن را

 نظر آن ویبتص به بریتانیا دولت و دربار که را الحاقی قرارداد بتواند کهاین بدون

 و فارتس روشن حمایت با منصور علی ساعد، از پس. برساند تصویب به داشتند

 به قادر را او هابریتانیایی. دش وزیرنخست لوروژتل، یعنی بریتانیا سفیر شخص

 به مایلت رای بدون نیز منصور. دانستندمی مجلس به الحاقی قرارداد قبوالندن

 .کند یدتاک خود اختیارات بر خواستمی ترتیب این به شاه و رسید وزیرینخست

 به و خواند غیرقانونی را مؤسسان مجلس نطقی در مصدق دکتر 9292 خرداد 0 در

 یو. کند دوری مشروطه اساسی قانون خالف اقدامات از که دکر نصیحت شاه

 سیسیا امور در ارتش ستاد رئیس و پهلوی اشرف و دربار هایدخالت از همچنین

 صمیماتت که کرد پیشنهاد تصویب برای را طرحی همچنین او. کرد انتقاد کشور

 انتشار با یزن قوام احمد. نشد تصویب طرح این ولی شوند اعتباربی موسسان مجلس

. کرد نتقادا بیشتر اختیارات کسب به او تمایل و شاه از شدتبه ایسرگشاده نامه

 واقع رد. فرستاد قوام به پاسخ در تندی نامه بود دربار وزیر اینك که حکیمی

( غیره و مالی از اعم) دربار فساد نیز و ایران سیاسی امور در دربار و شاه هایدخالت

 ایبر موضوع این از مدارانسیاست برخی و بود ساخته ورمنف را آنان جامعه در

 بود اكبیمن ملی جبهه از دوره این در ویژهبه شاه. کردندمی استفاده وجهه کسب

 جبهه از تانیابری جدید سفیر شپرد به بارها انگلستان خارجه وزارت اسناد براساس و
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 توده حزب زا را ملی جبهه او که بود گفته مورد یك در. کردمی بدگویی

 .داندمی ترخطرناك

 رخوردب مساعد نظر با ملی جبهه هایخواسته به نمایندگان جلب برای منصور

 بود شده بعیدت لبنان به شاه ترور از پس که را کاشانی اهللآیت او همچنین. کردمی

 ولی ردک تقدیم مجلس به را الحاقی قرارداد منصور باالخره. کرد دعوت ایران به

. ندک بررسی را قرارداد مجلس که خواست و نکرد ابراز آن با موافقت در نظری

 وزیریستنخ به مثبت نظر با دید را قرارداد از دفاع در منصور تردید که بریتانیا

 در رم به اعزام شرط به ،9292 تیر 1 در منصور. داد نشان تمایل آرارزم سرلشکر

 .کرد استعفا ایتالیا، در ایران سفیر سمت

 [0.]کرد ازدواج اسفندیاری ثریا خود دوم همسر با شاه 9292 الس در

 دوار بود نامی صاحب خود مدیریت و کوشیسخت خاطربه ارتش در که آرارزم

 به امیدوار ویپهل اشرف ویژه به سیاسی محافل با پیوند ایجاد با و بود شده سیاست

 اقدامات زا که ؤثریم فرد که خواستندمی نیز بریتانیا و شاه. بود وزیرینخست

 .کند تمام را الحاقی قرارداد کار و شود وزیرنخست نترسد مختلف

 نصوبم را آرارزم یعنی جدید، وزیرنخست مجلس تمایل رای بدون شاه دیگر بار

 رای تتوانس او ولی کردند مخالفت او با شدتبه ملی جبهه و مصدق دکتر. کرد

 ارخواست مجلس از بریتانیا فشار زیر راآرزم. آورد دست به را مجلس از اعتماد

 منجر ارک این بجای ملی جبهه و مصدق مخالفت ولی شد الحاقی قرارداد تصویب

 ردنک منحل موضوع. شد ایران سراسر در نفت شدن ملی پیشنهاد شدن مطرح به

 تانیابری طرفداران میان در نیز آرارزم دست کردن باز برای شاه دست به مجلس

 به ودخ سرنگونی احتمال و آرارزم گرفتن قدرت از دیگر که شاه یول بود مطرح

 راردادق تصویب از که آرارزم. پیوست او مخالفان به بود شده ناكبیم او دست

 از ظاهری پشتیبانی با خواستمی کند اعالم کهاین بدون بود شده مایوس الحاقی

 را ایران یازامت حق عمال که کند پیشنهاد را جدیدی قرارداد نفت شدن ملی اندیشه
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 فکر این اب شدت به انگلیس و ایران نفت شرکت مقامات ولی. رساندمی درصد 14 به

 فدائیان اعضای از یکی دست به ظاهراً 9292 اسفند 92 در آرارزم. کردند مخالفت

 دست او تنکش در واقعا کسانی چه که نیست روشن هنوز چه اگر شد، کشته اسالم

 .داشتند

 را الع حسن مجلس، تمایل رأی کسب بدون هم باز شاه آرا،رزم شدن کشته از پس

 تا بود مادهآ شاه و کرد استعفا ناگهان روز چند از پس عال. برگزید وزیرینخست به

 انحالل با شاه که شدمی گفته. برگمارد وزیرینخست به را طباطبائی ضیاءالدین سید

 اخواهندر نفت شدن ملی روند ویجل مخالفان دستگیری با ضیاء سید و مجلس

 پیشنهاد مصدق به امامی جمال ملی،شورای درمجلس ایدرجلسه.گرفت

 اءضی سید سپس و کرد نخواهد قبول او که فکر این با کرد، وزیرینخست

 منتظر و بود شاه نزد جلسه این با زمانهم ضیاء سید واقع در. شد خواهد وزیرنخست

 را یریوزنخست مصدق دکتر ولی. شود وزیرخستن مجلس تمایل رأی با تا بود

 .شدن عملی دیگران و ضیاء سید و هاانگلیسی و شاه هاینقشه و کرد قبول

 هایکوشش تمام و شدمی کمتر روزروزبه مصدق وزیرینخست دوره در شاه قدرت

 امر و قمصد محبوبیت خاطر به. شدمی خنثی مصدق متقابل اقدامات با دربار و او

 او کناریبر در عمال ولی کردمی پشتیبانی او از ظاهر در نیز شاه نفت، شدن ملی

 کمونیستها و مصدق طرفداران به ارتش 9229 تیر 24 رویداد در. کوشیدمی

 .شدند کشته ایعده و کرد تیراندازی
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 نفت صنعت شدن ملی نهضت های ناگفته

 

 (حسینیان االسالم حجت با گفتگو)

 یك به نفت صنعت شدن ملی تقریبا که  9292 آذرماه تا وجودم اسناد اساس بر

 صنعت نشد ملی با مصدق موافقت از نشانی هیچ بود، شده تبدیل عمومی خواست

 لیم با مصدق که میدهد نشان چهاردهم دوره مجلس صورت.نیست دست در نفت

 نمی هک داند می طرفینی دادی قرار را آن و است کرده مخالفت نفت صنعت شدن

 . کرد فسخ آنرا طرفه یك شود

 مورد رد شما که است معروف ، هستیم نفت صنعت شدن ملی سالگرد آستانه در

 ؟ دارید است معروف آنچه از غیر دیگری سخن نفت صنعت شدن ملی عوامل

 نویسان ختاری و ، کرده پیدا شهرت نفت صنعت شدن ملی در آنچه معتقدم من ، بله

 جهت همین به ندارد خوانی هم مدارك و اسناد با ای دارند شهرت را آن گرا ملی

 ممکن.  ودش بازخوانی دیگر بار نفت صنعت شدن ملی نهضت پرونده باید معتقدم

 نشان من تتحقیقا ؟ کنید بیان شفاف و ایدرسیده آن به تحقیقات در را آنچه است

 واستخ یك به آن تبدیل سپس و نفت صنعت شدن ملی یاندیشه طرح دهدمی

 اهللآیت رهبری به مذهبی نیروهای توسط مردم هایتوده بسیج سپس و ومیعم

 . است گرفته انجام کاشانی
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 نقشی تنف صنعت شدن ملی در ملی یجبهه و مصدق که است این شما اعتقاد آیا 

  ؟ اندنداشته

 اشغال و دوم جهانی جنگ از بعد از که بود فرایندی یك صنعت شدن ملی واقع در

 در را تنف صنعت شدن ملی مهم عوامل توانیممی.  شد آغاز متفقین توسط ایران

 به را راآرمانگ طیف و کاشانی اهللآیت رهبری به مذهبی نیروهای از طیفی نقش

 گرا ملی نیروهای نقش و مجلس نمایندگان نقش طرف یك از اسالم فداییان رهبری

 کدام هیچ هک کردند ایفا را نقشی خاصی زمان در اینها از کدام هر که کنیم تبیین

 . داننداشته گسترده زمانی یحوزه در مذهبی نیروهای نقش مانند تأثیری

  ؟ کنید تحلیل را عامل سه این نقش و ترواضح قدری است ممکن

 زمان نای در بپردازم ملی شورای مجلس در نمایندگان نقش به ابتدا دهید اجازه

 یاستس طرفدار و گرا چپ نیروهای.  شدندمی تشکیل طیف چند از نمایندگان

 یا لیسانگ طرفدار گرایان راست از دیگر طیف و هافیل روس اصطالح به و شوروی

 در البته.  بودند فعال پانزدهم و چهاردهم مجلس در طیف دو این هاانگلوفیل

 که ردندک تجمع مکی حسین سید اطراف در مند قدرت اقلیت یك پانزدهم مجلس

 استر و گرایان چپ فعالیت یعمده.  کردند ایفا نفت یوزهح در را مهمی نقش

 که امعن این به.  بود انگلیس و شوروی هایقدرت منافع کردن محدود گرایان

 و ندده قرار ضربه مورد یا محدود را شوروی منافع کردندمی سعی گرایان راست

 رحط ندچ جهت همین به دادندمی قرار هدف مورد را انگلیس منافع گرایان چپ

 شد تهیه مصدق توسط طرح اولین است اهمیت حائز که رسید تصویب به مجلس در

 رایب خارجه امور ملی کمیساریای معاون کافتارادزه که زمانی در درست یعنی. 

 هر زا دولت طرح یك با مصدق ، بود شده ایران دارد نفتی داد قرار یك مذاکره

 به 9292 آذر یازدهم در طرح این.  کرد منع نفت مورد در قانونی مذاکره گونه

 یکه طرح این تصویب از مجلس در که شوروی طرفداران.  رسید مجلس تصویب

 را انگلیس با نفتی 9299 قرارداد لغو طرح روز آن فردای در درست بودند خورده
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 راردادق نمود اعالم و کرد مخالفت آن با مصدق ولی.  کردند پیشنهاد مجلس به

 رحط از که گرایان چپ. کرد لغو را آن طرفه یك شودمین است طرفینی چون

 قاولهم یمسئله مجددا تا بودند فرصت انتظار در خوردند شکست واحد ماده این

 گرایان چپ بار این.  شد مطرح مجلس در قوام احمد و شوروی نفتی ینامه

 که کنند اضافه را بندی نامه مقاوله رد طرح در و استفاده موجود فضای از توانستند

 برای تا دش موظف دولت طرح این( ه) بند در.  بود انگلیس منافع به همانند ضربتی

 جامسران( ه)بند.  آورد عمل به را اقداماتی جنوب نفت شرکت از ایران حق احقاق

 مجلس یدوره پایان در قرارداد این.  شد گلشائیان – گس الحاقی قرارداد به منجر

 زا مانع طوالنی هاینطق با پانزدهم مجلس قلیتا اما شد، مطرح مجلس در 91

 راست و ربارد انگلیس، غم و هم تمام گلشائیان گس الیحه از بعد.  شدند آن تصویب

 مثلث جهت همین به و برسانند تصویب به را قرارداد این که شد این بر گرایان

 و دنک تصویب را الیحه این تا آوردند کار سر را آرارزم قدرتمند دولت قدرت

 نمایندگان نقش رمجموع د.  کرد آغاز را خود مأموریت این قدرت تمام با آرارزم

 در نگلیسا ایران نفتی قرارداد اصالح و شوروی به نفت امتیاز ممنوعیت به مجلس

 در مجلس رد نفتی ی هابحث کرد اذعان باید.  شد گلشائیان – گس یالیحه ضمن

 ترجدی یمذهب نیروهای نقش بعد به اینجا از.  داشت مثبت بسیار اثر جامعه و مردم

 از یاریبس در وی به وابسته طیف روحانیون و کاشانی اهللآیت و شودمی مؤثر و

 ایرانی برای ایران نفت»  شعار فطر و قربان اعیاد هاخطبه ، هاسخنرانی ، هاجمعیت

 زمینه همین در که ایاطالعیه خاطر به کاشانی اهللآیت و بودند کرده مطرح را« 

 هاینامه ارسال با لبنان در اهللآیت.  شد تبعید لبنان به شاه ترور یبهانه به کرد صادر

 تبازگش در وی.  فشردمی پای«  ایرانی برای ایران نفت»  شعار بر سرگشاده

 بیان هب نفت صنعت کردن ملی از سخن سخنرانی، اولین در خود یپیروزمندانه

 ملی ویر گردید قرائت مجلس در مصدق توسط که رسمی نیهبیا اولین در و آورد

.  مردش مردود را گلشائیان گس الحاقی قرارداد و کرد اصرار نفت صنعت شدن

 جلسم شانزدهم یدوره انتخابات افتاد اتفاق مقطع این در که ایواقعه ترینمهم
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 ملی جبهه اعضای آراء شمارش مانع آن در دخالت با هژیر رهبری به دربار که بود

 دو اب و شدند کارزار وارد اسالمی آرمانگرای نیروهای که بود اینجا در.  شدمی

 روهاینی رسیدن قدرت به موجب و طرف بر را عمده مانع دو ساز سرنوشت عملیات

 کردند شینین عقب به وادار را رژیم هژیر ترور با اسالم فداییان.  گردیدند ملی جبهه

 دیدتج با و کند اعالم باطل و مخدوش را انتخابات ینتیجه شد مجبور رژیم و

 فداییان باز را مهم نقش دومین.  یافتند راه مجلس به ملی جبهه اعضای انتخابات

 اعتقاد به ودندب کرده بسیج و هاتوده مذهبی نیروهای اینکه از بعد.  کردند ایفا اسالم

 و بود فتن صنعت شدن لیم مانع تنها آرارزم این مبارزین سایر و ملی جبهه اعضای

 بعد فتهه یك درست و برداشتند راه سر از را مانع مندترین قدرت اسالم فداییان

 . نماید صادر نفت صنعت شدن ملی به رأی شد مجبور مجلس

 اطالعیه دچن و اسالم فداییان عملیات در مذهبی نیروهای نقش حساب این روی پس

  شود؟ می خالصه کاشانی اهلل آیت ی

 به اما ، هندد انجام قلیل و ساده اقدامی کمی لحاظ از طیفی یك است ممکن البته

 کاشانی اهلل آیت. کند ایجاد وسیعی کم،امواج کار این جامعه در اینان نفوذ خاطر

 به را حلیم مراجع داشت،توانست بالد بزرگ عالمان بین که مقبولیتی دلیل به

 کردند یجادا مردمی امواج بیانیه صدور و اهلل آیت از حمایت با آنان و بکشاند صحنه

 هللا آیت و روحانی محمد سید آیت بزرگ مراجع از یکی خوانساری اهلل آیت. 

 از سوقی چهار اهلل آیت شیراز، از محالتی بهاءالدین اهلل آیت ، قم از شاهردی

 مدرضامح شیخ حاج اهلل آیت رشت، از رسولی باقر شیخ حاج اهلل آیت ، اصفهان

 نی،حاجاصفها خادمی حسین سید حاج مانند روحانیون همچنین مشهد زا کلباسی

 مهدی خشی سیدالعراقین،حاج مصطفی سید اردکانی،حاج مدرسی مرتضی شیخ

 نیروهای توانستند ها سخنرانی و ها،فتاوا بیانیه صدور با سبزواری فقیه و نجفی

 شدن ملی رایب ایران بزرگ شهرهای در تظاهراتی روز هر و کنند بسیج را مذهبی

 ها بیانیه و فتواها ی همه بند ترجح که اینجاست جالب.  کنند پا بر نفت صنعت

 خود توائیهف بیابان در خوانساری اهلل آیت. بود کاشانی اهلل آیت رهبری از حمایت
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 مجتهد که هبرکات دامت کاشانی اهلل آیت مستطاب حضرت مثل اینکه با ": افزودند

 یداریب برای ، مردم دنیای و دین مصالح برای فداکار و دلسوز و شهامت با و عادل

 با مه آیات سایر " ماند نمی کسی برای عذری مجال دیگر کند می تالش مردم

 .کردند حمایت کاشانی اهلل آیت رهبری از لحن همین

  پیوست؟ نفت صنعت شدن ملی مردمی نهضت به وقتی چه از مصدق پس 

 كی به نفت صنعت شدن ملی تقریبا که 9292 آذرماه تا است موجود که اسنادی

 صنعت نشد ملی با مصدق موافقت از نشانی هیچ بود، شده تبدیل عمومی خواست

 ملی اب مصدق که میدهد نشان چهاردهم دوره مجلس صورت. نیست دست در نفت

 یك هک داند می طرفینی دادی قرار را آن و است کرده مخالفت نفت صنعت شدن

 به آباد احمد از مصدق ی نامه نیز پانزدهم مجلس در. کرد فسخ شود نمی طرفه

 آورد، مین بیان به سخنی نفت صنعت شدن ملی از مصدق که دهد می نشان مجلس

 شیلینگ که الحاتاص مختصر با گلشاییان – گس استعماری داد قرار با متاسفانه بلکه

 فقط نیز همدشانز مجلس در.  کند می موافقت شود تبدیل طال شیلنیگ به کاغذی

 آنهم که دارد نفت صنعت شدن ملی از صحبت که است شده ضبط مصدق از نطقی

 پیروزمندانه ازگشتب از بعد کاشانی اهلل آیت.  است کاشانی اهلل آیت بیانیه به مربوط

 کرد، ینم شرکت مجلس در ولی بود مجلس نماینده چون و کرد صادر ای بیانیه

 قرائت ایشان طرف از مجلس در خرداد 92 در قمصد و داد مصدق به را اش بیانیه

 صحبتی یزن بود آن رئیس مصدق که نفت کمیسیون مذاکرات صورت در حتی. کرد

 نشده بطض باشد، داشته را او توسط نفت شدن ملی پیشنهاد بر داللت که مصدق از

 داده را نفت صنعت شدن ملی پیشنهاد زاده حائری مهرماه در باز اولین برای. است

 نعتص شدن ملی پیشنهاد خاطراتش در هم مصدق خود که است این جالب. تاس

 عین در نشده ضبط جایی در ادعا این چند هر.  دهد می نسبت فاطمی به را نفت

 اصوال که بود این علت. ندارد ادعایی هم مصدق خود که دهد می نشان حال

 آنها داشتند،ن استعماری ضد هدفی ملی جبهه دهند تشکیل اعضای اکثریت و مصدق

 را ملی جبهه تشکیل که 9292 آبان در جهت همین به بودند آزاد انتخاب پی در
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 میان به اراستعم از سخنی و نداشتند بیرونی مبارزه به ای اشاره هیچ کردند اعالم

 صدقم و ملی جبهه اعضای دهد می نشان و است درست که سندی تنها. نیاوردند

 در ای هجلس دارد داللت که است سندی ودندب نفت صنعت کردن ملی دنبال به

 اییکاشانی،شایگان،مکی،صالح،آزاد،بق اهلل آیت حضور با نریمان محمود حاج منزل

 شود ملی فتن که رسید آقایان امضای به و شد مطرح پیشنهادی شد تشکیل مصدق و

 92 در زاده حائری گزارش به.  کرد خودداری امضا از جلسه آن در مصدق ولی ،

 و کرد مخالفت جلسه آن در مصدق ملی، شورای مجلس در 9229 یبهشتارد

 دخو فوت به دارسی قرارداد کنیم لغو را شاه رضا 9222 قرارداد اگر کرد استدالل

 به. ندک امضاء را ورقه آن زیر کردند راضی را مصدق بعدها البته.  ماند می باقی

 . ستا دیگری قلم با و امضا آخرین مصدق امضای خاطر همین

 رئیس نوانع به مصدق اینکه با اینکه آن و شود می مطرح اساسی سوال یك اینجا 

 به هم یسیونکم اعضای سایر و نبود موافق نفت شدن ملی با چندان نفت کمیسیون

 نملی با بایدن القاعده علی دربار و ها قدرت به وابستگی و طبقاتی خاستگاه دلیل

 شدن مل پیشنهاد اسفند 92 روز نفت سیونکمی چطور سپهر باشند موافق نفت شدن

  کرد؟ مطرح مجلس صحن در را نفت صنعت

 حل را اریخیت های تاریکی از بسیاری آن تحلیل شاید و است دقیقی بسیار سوال

 متن در. ستا مذکور پیشنهاد متن تحلیل سوال، این به پاسخ بهترین شاید.  کند

 نفت میسیونک به واصله پیشنهادات نضم اینکه به نظر ":  است آمده چنین پیشنهاد

 نفت سیونکمی قبول و توجه مورد کشور سراسر در نفت صنعت شدن ملی پیشنهاد

 خارج از تنف صنعت شدن ملی پیشنهاد که دهد می نشان متن این ".... گرفته قرار

 بنابراین . کند می روشن خوبی به را معنا این واصله واژه و شده نفت کمیسیون از

 ردمک عرض. دهیم قرار مطالعه مورد را روز آن از قبل بیرونی حوادث تاس بهتر

 به تبدیل فتن صنعت شدن ملی و کاشانی اهلل آیت پیروزمندانه بازگشت از بعد که

 سیونکمی عبارت که است این جالب. شد صحنه وارد علما. شد ملی خواست یك

 اهلل تآی عبارت این به شما. بود آمده و علما ها بیانیه در درست آن از قبل نفت
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 کوتاه هک نیست تردیدی گونه هیچ جای ": کنید توجه اش بیانیه در شاهرودی

 بر کشو سراسر در نفت صنعت نمودن ملی و مسلمین و کشور از اجانب دست کردن

 ": باشد ترگویا شاید قمی اهلل آیت بیانیه عبارت ". است واجب و الزم مسلمانی هر

 دیتج کمال و اند گرفته قرار مقدس نهضت این راس در " کاشانی اهلل آیت چون

 شبهه رایب راهی کشور سراسر در نفت صنعت شدن ملی بر فرمایند می قیام و امر

 . "ماند نمی باقی

 دهید؟ توضیح ایران به بازگشت از پس را کاشانی اهلل آیت اقدامات است ممکن

 شدن یمل در مذهبی روهاینی نقش کاشنی اهلل آیت اقدامات به اشاره با اتفاقا 

 مبلغ اعزام ها، سخنرانی بر عالوه کاشانی اهلل آیت. شود می تر روشن نفت صنعت

 هفته یك درست. کرد کننده تعیین و مهم کار چند مردم، و علما به پیام ، شهرها به

 ردادقرا که زمانی در درست و آرا رزم حکومت از قبل یعنی ایران به ورود از بعد

 پیام این هک فرستاد مجلس به پیامی ، بود گرفته قرار بحث مورد مجلس در الحاقی

 در شدن ملی طرح از قبل.  شد قرائت مجلس در خرداد 92 در مصدق توسط

 با مردم»  هک کرد اعالم رسما پیام این در اهلل آیت مجلس صحن یا نفت کمیسیون

 رفط از اهلل یتآ.« هستند مخالف کند تثبیت را 9299 قرارداد که قراردادی هر

 که بیترتی هر به و است ایران ملت به متعلق ایران نفت: »  که کرد اعالم مردم

 تحمیل جبارا و اکراه با که غیرقانونی قرارداد و کند می رفتار آن به نسبت بخواهد

 وی تالش و آرا رزم آمدن کار روی از بعد.« ندارد قضایی ارزش نوع هیچ شود،

 ای گسترده بازتاب که کرد صادر ای بیانیه اهلل آیت حاقی،ال قرارداد تصویب برای

 دممر های مصیبت برشمردن با اهلل آیت.  داشت خارجی و داخلی مطبوعات در

 ماست ایه بیچارگی ی چاره تنها ایران در نفت صنعت شدن ملی: » که کرد تصریح

 این اچارمن : » گفتند مردم به خطاب دینی فتوای با اطالعیه همین در اهلل آیت« .

 منظور هب و ایران ملت سعادت نام با تا کنم بیان دیگر بار یك را عمومی آرزوی

 در ایران تنف صنعت که بخواهند مملکت افراد ی همه جهانی صلح تامین به کمك

 نفت یسیونکم که بود بعد هفته یك.«  شود اعالم ملی استثنا بدون کشور مناطق
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 انستد ملت حقوق استیفای برای توانایی فاقد را آن و کرد رد را الحاقی قرارداد

 اقدامات بر نیکاشا اهلل آیت کرد رد را الحاقی قرارداد نفت کمیسیون اینکه از بعد. 

 آیت.  داد ترتیب تهران در را بزرگ تظاهرات چندین وی. افزود خود اجتماعی

 دنکر ملی درخواست برای دی اول تا خواست مردم از اطالعیه صدور با اهلل

 که اشدب می عظیمی اجتماع اولین این و کنند اجتماع شاه مسجد در نفت صنعت

 هللا آیت مجددا. شدند نفت صنعت شدن ملی خواستار مردم و سخنرانان آن در

 تماعاج بهارستان میدان در عظیمی مردم.  کرد تظاهرات اعالم را بعد هفته یك

 رشگزا چنین بوده راتتظاه آن شاهد روز آن که هیکل حسین قول به کردند

 وی.«  یچدپمی همچنین دنیا کنار و گوشه تمام در کاشانی اهلل آیت صدای» کرده

 ارلمانپ سوی به قدرالهی و قضا مثل که زد تخمین نفر هزار صد را تظاهرات این

 اهلل آیت مقابل در داد دستور انتظامی نیروهای به شاه کاخ و رفتند می پیش

 شاه جدمس در را عظیمی تظاهرات بهمن ششم در اهلل آیت مجددا. نکنند استقامت

 در فتن صنعت شدن ملی کنندگان، تظاهر و سخنرانان خواست که داد ترتیب

 اسالم فداییان اسفند 99 تظاهرات از اهلل آیت حمایت مهمترین. بود کشور سراسر

 کنند تشرک آنها تظاهرات در تا خواست مردم از اطالعیه صدور با اهلل آیت که بود

 اتمام آرا رزم به 9 شماره مرد واحدی عبدالحسین سید که بود تظاهرات همین در. 

 گیری عموض ترین شجاعانه. شد خواهد کشته یا شود ملی باید نفت یا کرد جهت

 بودند کرده وحشت ها خیلی آرا رزم قتل با.  بود آرا رزم قتل از بعد روز اهلل آیت

 یك اهلل آیت ولی کنند مخفی را خود شده که هم موقت صورت به خواستند می و

 دانمی در مجلس درجلو تظاهرات این.  کرد راهپیمایی اعالم وی قتل از بعد روز

 ملی بر نیمب را خود تصمیم روز همان در نفت کمیسیون و گردید برقرار بهارستان

 90 روز در نفت کمیسون اسفند 92 تصمیم سرانجام. کرد اعالم نفت صنعت شدن

 تفسیر یدشا. رسید تصویب به نفت صنعت شدن ملی و شد طرح مجلس در نداسف

 ادبانه بی فسیریت با لندن رادیو. باشد اهلل آیت نقش بر بیشتری توضیح لندن رادیو

 مچنینه مرتجع ایعده توسط طرح این: کرد اعالم شب همان عصبانی لحنی با و
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 شده تیبانیپش است کاشانی ابوالقاسم سید آنها رأس در که متعصب مالی عده یك

 .است

 نقشی هچ عمل این و داشت اهمیت چقدر اسالم فداییان توسط آرارزم قتل عملیات 

  کرد؟ ایفا را

 ردهک متحد را خود تالش یهمه نفت شرکت و انگلیس،دربار موجود اسناد طبق

. یافتند کارپی این مرد را آرارزم نیرو سه هر و شود تصویب الحاقی یالیحه که بودند

 این در که کسانی یهمه موجود اسناد طبق. برد کار به را خود توان تمام آرارزم

 به ودش ملی نفت باید که بودند رسیده نتیجه این به 92 اسفند و بهمن یعنی اواخر

 صنعت دنش ملی برای هازمینه و اجتماعی عوامل یهمه که بودند رسیده نتیجه این

 و است موجود هم مانع ولی است، موجود مقتضی حاصطال به و شده آماده نفت

 مینه در و آمد در کار از درست تحلیل این و شود برداشته باید مانع تنها این

 آرارزم قتل از دبع روز یك بگیرد تصمیم توانستنمی نفت کمیسیون که مجلسی

 آرارزم از نهات چون شد نفت صنعت شدن ملی خواستار و گرفت تصمیم کمیسیون

 جبهه نمایندگان از نفر یازده ماه آذر اواخر در که بدانید است جالب. ترسیدندمی

 ولی کردند جمع امضاء یازده و تهیه نفت کردن ملی برای را طرحی غیره و ملی

 مجلس رد طرح قابل که کند امضا را طرح این که نبود مجلس در دیگر نفر یك

 تصویب ار نفت صنعت شدن ملی آرا اتفاق به تقریبا اسفند 90 در مجلس همین باشد،

 . بود آفریننقش چقدر آرارزم رفتن که دهد نشان تواندمی این و کردند،

 

 

 

 منبع : 

 اسالمی انقالب اسناد مرکز سایت
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 مدرنیته و اسالم تعامل نتیجه ، نفت نهضت

 

 (نجفی موسی با وگوگفت)

 انصاری متین ـ میرصمدی الساداتفائقه:  از گفتگو

 پیروز هبیمذ و ملی گروه دو تعامل با مشروطه از بعد نفت صنعت شدن لیم نهضت

 کنند یمل را نفت که شدند جمع هم دور گرایانملی با مشروطه دوران بقایای. شد

 استاد جفی،ن موسی. کنند رها هاانگلیسی ویژهبه اجانب چپاول دست از را مملکت و

 نهضت بارهدر جدیدی هایدیدگاه فرهنگی، و انسانی علوم پژوهشگاه سیاسی علوم

. داندمی خرداد پانزده قیام درآمدپیش و مشروطه نهضت ادامه در را آن و دارد نفت

 نهضت ینا خب داد جواب پرسیدیم، نفت نهضت هایکاستی و شکست از که بار هر

 .نداشت خمینی امام که

 وجود نفت نشد ملی نهضت درباره متناقض هایقول نقل همه این تاریخ در چرا •

 گویندیم گراهاملی بود، پررنگ کاشانی اهللآیت نقش گویندمی هامذهبی دارد؟
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 خلیل و آرارزم ترور با هم اسالم فداییان دیگر طرف از و بود بیشتر مصدق نقش

 .داشتند مهمی نقش طهماسب

 قرار آن پشت ینهضت یعنی گردد،برمی نفت نضهت به نفت صنعت شدن ملی مسأله -

 نهضت .هست هم وارتوده حرکت یك. نیست باال از حرکت یك صرفا و گیردمی

 91 هضتن و مشروطیت نهضت یعنی بزرگ نهضت دو بین نفت صنعت شدن ملی

 و داریم فاصله سال 944 مشروطه از االن. گیردمی قرار اسالمی انقالب و خرداد

 ضایف فت،ن نهضت فضای دلیل همین به. است قبل سال 14 نفت شدن ملی نهضت

 اما دارند؛ ملتعا هم با شکلی به روحانی و روشنفکر که است فضایی. است مشروطه

 تعامل هم اب مقطعی طوربه یعنی نیست تفصیل در. است اجمال در فقط تعامل این

 تعامل هم با هااین مشروطیت پیروزی در. بود همین هم مشروطه در. کردند

 همان هاآن زا یکی که شد پیدا اختالف کار، تفصیل و تفسیر در ولی کردند،می

 ابعاد تهامن. شد طورهمین نفت نهضت در. است... افضل شیخ مشروعه مشروطه بحث

 .بود کوچکتر مشروطیت از نفت نهضت

 است؟ خاص آن مورد چون چرا، •

 رمق آخرین گذارممی را آن اسم من که است مشروطه موج همان چون نه، -

 فضای. نیست اسالمی انقالب فضای خرداد 91 برخالف ملی نهضت فضای! مشروطه

 جا مرجعیت و امام رهبری آرام آرام یعنی است، دینی فضای کامال خرداد 91

 تفکر و خرداد 91 زبان بگوییم، سیاسی فلسفه زبان به بخواهیم اگر حاال. افتدمی

 نهضت یافض اما است؛ تجدد و مدرنیته بر اسالمی بیداری پیروزی اسالمی، انقالب

 شتراكا جاها بعضی در تعامل این آیدمی نظر به هرچند. است دو این تعامل نفت

 نظر از تجددخواهی و مدرنیته چون. نیست یکی هم با مبانی و بطن در اما دارد،

 وقتی. تاس دینی جریانی اسالم ولی است، غربی و سکوالر جریان یك فرهنگی

 تصادی،اق منافع بعضی در است ممکن د،شونمی روروبه هم با نهضت یك در هااین

 بینیممی اما .باشند هم مانند انگلستان علیه مثال حاد هایجریان برخی یا سیاسی
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 ریانج چون. دارند اختالف هم با رسند،می جامعه فرهنگ به وقتی هاجریان همین

 قتصادیا و سیاسی میدان در که مدرنیته جریان اما خواهد،می دینی فرهنگ دینی

 االن هم ام روشنفکری جریان. ندارد ضدیتی فرهنگی میدان در بود، ضدانگلستان

 جاها بعضی سیاسی میدان در هم ما روشنفکری جریان. است طورهمین

 میدان در اما جاها؛ بعضی کنممی تأکید جا،همه نه البته شود،می ضداستعماری

 .ندارد را استعمار با مقابله قدرت فرهنگی

 .تنیس نهضت و قیام اهل خیلی و آیدنمی گود وسط روشنفکری جریان اما •

 هایبحث در بگیرد، قرار وسط هم اگر. است طورهمین هم دینی روشنفکر -

 امالک خواستگاهش فرهنگی حوزه در ولی. است اجتماعی و اقتصادی سیاسی،

 هبمذ کنار ندتوانمی و است مدرنیته پایگاه پایگاهش، یعنی. است مدرن خواستگاه

 کاشانی... ایتآ نفت نهضت در که جریان دو این نماد بینیممی نتیجه در. بگیرد قرار

 یعنی. شوندمی نزدیك هم به اقتصادی و سیاسی قضایای در هستند، مصدق دکتر و

 ابلمق نفت، صنعت شدن ملی برای هژیر و قوام احمد دربار، مقابل هاآن مواضع

 فداییان آرا،رزم جریان در حتی. است یکی هروسی و توده حزب و انگلستان دخالت

 شدید تالفاخ و نیست طوراین فرهنگی مسأله در اما. پیوندندمی هااین به هم اسالم

 نگاه م،مرد توده به هااین نگاه اصال. زندمی زمین را نهضت اختالف، همین و دارند

 .است متفاوت نگاهی و نیست واحدی

 د؟خوردن شکست هم دلیل همین به •

 مشروطیت اصوال. بود مشروطه رمق آخرین چون خورد، شکست نفت نهضت -

 یداریب حاصل هم مشروطه چون باشد، داشته تداوم توانستنمی که بود نهضتی

 نفت نهضت که صورتی در. است تجددخواهی حاصل هم و است اسالمی

 طعق را استبداد دست خواهدمی مشروطه و کند قطع را استعمار دست خواهدمی

 دینی ریبیدا نوعی و است موفق استبداد کردن محدود در مشروطه بنابراین. کند

 ستشک دهه دو یکی از بعد اصلیش هایجریان وقتی مشروطیت همین اما است،



235 

 

 همان هنوز جریان، این. آیدمی بیرون رضاشاه دوم دهه در آن درون از خورند،می

 اما کند،می علم قد مشروطه امنظ یك درون ظاهرا نفت نهضت یعنی است، مشروطه

 .ندارد را خودش اجرایی هایضمانت

 در هک طورهمان نداشته، زیادی عمر روشنفکر هایملی و هامذهبی تعامل پس •

 .افتاد اتفاق نفت نهضت در و مشروطه

 انندم جریانی کهاین مگر. افتاد اتفاق همین هم اسالمی انقالب خود در بله، -

 باالخره که ندک برقرار آشتی بخواهد موقتا جریان این و بیفتد وسط دینی روشنفکر

 دارد، آشتی ادعای جریان این عمال که خرداد دوم مثل. شد نخواهد هم موفق

 کهالیح در. کنم برقرار آشتی خواهممی مدرنیته و سنت بین من گویدمی ولی

 .نیست سنتی و است مدرن هم خودش

 برای فتن شدن ملی. گرفتند قرار هم کنار فاوتمت طیف سه اسفند، 92 جریان در •

 تیح یا خواهیایران خواهی،ملی قضیه این در داشت؟ منفعتی چه هاطیف این

 اب کاشانی... اآیت هم و مصدق هم اسالم، فداییان هم که بود پولی منفعت

 شدند؟ جریان این وارد شانطرفداران

 ینا اصل ندارند؛ اهمیت خیلی نجریا این در هاگروه و اشخاص و مالی منفعت -

 ایران ضایف به جریان این. افتاد اتفاق چگونه و چیست نفت نهضت خود که است

 روزها، آن در ایران فضای. سال 99 یعنی گردد؛برمی 29 مرداد 92 تا 94 شهریور بین

 ویژهبه .بود آورده مردم به زیادی فشار رضاشاه. نیست هم و هست هم نهضت، فضای

 ذهبیم تظاهرات. بود کرده تعطیل را خوانیروضه مجالس رضاخان. مذهبی نظر از

 ی،زورگوی و استبداد فضای این در. داشت زیادی قلدری. بود کرده سرکوب را

 با. دشدن خوشحال مردم بردند؛ انگلستان به را رضاخان و آمدند هاخارجی وقتی

 .شدند شاد شدند؛ حترا آدم این شر از مردم چون اما شد، اشغال کشور کهاین

 الگراناشغ. شد برداشته هاآن روی از فشار. بود موهبتی مردم برای رضاشاه رفتن

 یك اوضاع این. آنها به وابسته احزاب و هاروس ها،انگلیس بودند، متنوع که هم
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 طوربه هم مردم. شدند احزاب وارد ما مطبوعات. کرد باز را کشور فضای دفعه

 مذهبی ایشگر دفعهیك شد باعث این. بودند خوشحال شاهرضا رفتن برای طبیعی

( ره)ینیخم امام مانند را کسی مذهبی گرایش این منتها. کند پیدا رشد جامعه در

 به اشتیاق و شور این و مذهبی گرایش این. بدهد دینی جهت آن به که نداشت

 استعمار د،بودن نبرده مردم هم را دیکتاتور. بود شده حاصل دیکتاتور رفتن دلیل

 است سالمیا نهضت از غیر هاجریان این بود، گذشته مصرفش تاریخ یعنی. بود برده

 ردمم خود که است مشروطیت از غیر شدند، ایران از شاه فرار باعث مردم خود که

 هم مشروطه در که است درست البته. بدهد مشروطه فرمان شاه شدند باعث

 اول نه کندمی دخالت بعدی مراحل در خارجی اما کنند،می دخالت هاخارجی

 این منتها. کنندمی دخالت هاخارجی کار، اول رضاخان، رفتن قضیه در. کار

. نندک آرامش احساس و شوند راحت مردم شد سبب یعنی. شد مردم نفع به دخالت

 رد سیاسی احزاب در مطبوعات، در. شودنمی تمام جااین در خارجی سرنخ این اما

 .دهدمی نشان را خودش هم اهشخصیت و رجال

 و ستا مردم اشتیاق و شور آن که دارد حقی حرف یك هم نفت، نهضت بنابراین

 شودمی ثباع حق حرف آن وضعیتی چنین در. است پشتش بیگانه دخالت یك هم

 چرا اما. شود ملی نفت و بیاید فشار دولت و مجلس به یعنی. بیاید پیش اسفند 92

 پاسدار خواهد،می اجرایی ضمانت دستاوردی هر نچو کند؟نمی پیدا تداوم

 ندارد را قدرت این مذهبی رهبری هم. ندارد واقعی پاسدار جریان این. خواهدمی

 نفکرهاروش هم کند، اعمال را فقیهوالیت نهادینه، صورت به بتواند امام مثل که

 خود ایدستاورده بعدش بتواند باید پیروزی هر. ندارند را آن از پاسداری قدرت

 اما شود،می پیروزی به منجر کار اول شد، ذکر که عواملی درنتیجه،. کند حفظ را

 .افتدمی اتفاق مرداد 92 کودتای سال دو از کمتر کم، خیلی فاصله به بینیممی

 آمدند هاآمریکایی بعد بود، وسط هاانگلیسی دست اول نفت، شدن ملی جریان در •

 و زدند ورد را مصدق بعد اما کردند، فراهم مصدق برای ایپشتوانه و کنند کمکی
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 نبود دمیآ مصدق. گذاشتند کنار را مصدق و شدند متحد هم با آمریکا و انگلیس

 کرد؟ اعتماد هااین به چطور بخورد، بازی که

 به منتوانی شاید. دیدندنمی هاآن که بینیممی سال 14 از بعد امروز چیزهایی ما -

 خواهیمنمی هک ما. است عیب نبینیم امروز ما اگر. ندیدید چرا هک بگیریم ایراد هاآن

 دوستانش و مصدق که چیزی. کنیم ایمحاکمه را کسی و بدهیم تشکیل دادگاهی

 جهانی جنگ زا بعد انگلستان قدرت که بود این بودند، نشده متوجه شاید یا ندیدند

 هالمانآ توسط هم لستانانگ. بود رفته بین از نازی، آلمان هایخسارت اثر در دوم

 دیگر بنابراین. بود داده دست از را مستعمراتش از بسیاری هم و بود شده بمباران

 آمریکا. درسی آمریکا به توان این. نداشت را غرب بلوك آقایی و سرکردگی توان

 منافع انیاث و بود ندیده زیادی لطمه جنگ در و بود دور اروپا از اوال که بود کشوری

. دش هم پیروز و شد جنگ وارد جنگ آخر عمال و بود شده حفظ کامال اشانرژی و

 کستش کشورها همه. بود آمریکا هم آن داشت، پیروز یك فقط دوم جهانی جنگ

 ضربه هم انگلیس و روسیه فرانسه، و شدند نابود که ژاپن و ایتالیا آلمان،. خوردند

 ودشانخ بازسازی حال در هااین جنگ، از بعد درنتیجه. خوردند آلمان از سنگینی

 به انگلیس انهطلبدخالت و مقتدرانه نقش که بود طبیعی. بود پیروز آمریکا بودند؛

 قبل از ستانانگل و افتادمی جلو تربزرگ برادر یك مثل آمریکا حاال. برسد آمریکا

 کردمی فکر هک بود مصدق دکتر اشتباه دقیقا این. کردمی تأمین را منافعش آمریکا

 طرف این به یادن. بگیرد را هاانگلیس جلوی. هاآمریکایی پای کردن باز با تواندمی

 عترافا را هاحرف این هم خودشان. بیاید آمریکا انگلیس، جایبه که بود رفته

 نظر در انانگلست مقابل را آمریکا آن در که شدند سیاستی وارد یعنی. کردندمی

 مقابل نه ود،ب انگلستان جانشین آمریکا بود،ن طوراین که صورتی در. بودند گرفته

 .بود اشتباه فکر این. انگلیس

 انندم کسانی دیدم اسالم فداییان هایگروه سخنرانی سندهای از سری یك در •

 بود، زندان در آرارزم ترور از بعد چون کمتر طهماسبی خلیل و نواب واحدی،

 آخوند این» دندبو گفته مثال. دبودن کرده صحبت تند خیلی کاشانی... اآیت درباره
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... اآیت هک حاال داشتند انتظار مردم«. است جاش سر هاکاباره» یا «آمده کوتاه پیر

 جامعه یفرهنگ اوضاع مقدار یك شده، تشکیل جدید دولت و آمده کار سر کاشانی

 نشد؟ طوراین چرا کند، پیدا مذهبی و دینی رنگ و شکل

 یك در هااین. شودمی طورهمین نباشد،( ره)خمینی امام نهضتی در وقتی -

 فداییان ند،بیننمی را همدیگر کاشانی و مصدق فقط نه. گیرندنمی قرار اندازچشم

 انقالبی انجو نیروهای توانست که بود امام هنر این. بیندنمی را کاشانی هم اسالم

 گراجوان هم امام چون. دهد قرار افق و اندازچشم یك در علما و مجتهدان با را

 گرفته درس مرداد 92 کودتای و نواب شکست از هم و مرجع و مجتهد هم بود،

 امام که ار ایتجربه طبیعتا و بود قضیه این درگیر خودش کاشانی... اآیت. بود

 کسب جربهت مشغول. بود نیاورده دست به او کند، کسب نفت ملی نهضت از توانست

 هاییتشخص و رجال نیست، کامل نهضت یك ملی نهضت چون منتها. بود کردن

 .نیستند کامل هم آن

 .شد ملی حال هر به که نفت ولی •

 مرداد 92 کودتای در. رفت بین از بعد و کوتاهی مدت برای ولی شد، ملی -

 دوباره و مستند دیگر جور را نفت شرکت قرارداد دوباره. رفت بین از آن دستاورد

 ولی ،رفت بین از آن اقتصادی دستاوردهای .کردند اندازیدست ایران منافع به

 چرا. اندممی باقی هااین. رودنمی بین از هانهضت سیاسی و فرهنگی دستاوردهای

 به که سته آن در اصالت و یابیحقیقت از عنصری کهاین دلیل به ماند؟می باقی

 به ننکرد اعتماد و خارجی استعمار با مقابله این خود. رسدمی هم بعد هاینسل

 .رسید امام نهضت و 04 دهه به هاآن

 ارهدوب و کردند اعتصاب کارکنان و کارگران 12 سال در هم امام نهضت در بعدها •

 .شد جهان خبری هایرسانه تیتر هاپاالیشگاه و ایران نفت اخبار
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 چون ولی بود؛ اعتصاب جاهمه. بود کشور همه مثل هم نفت شرکت ،12 سال -

 محروم درآمد از دولت شد باعث هاآن اعتصاب بود، مهم بسیار سوخت و نفت مسأله

 .دندشمی اذیت مردم اعتصاب این در منتها. افتاد کار از دولت چرخ عمال و شود

 و بود روحانی که هم او نکرد؟ استفاده مردم حمایت از کاشانی... اآیت چرا •

 داشت؟ را مردم حمایت

 اصل هک است این مهم. نیستند مهم یادز هاشخصیت این. بود ناقص نهضت چون -

 درجه در که ستا واکنش یك بیشتر نفت نهضت. نیست کاملی نهضت نفت، نهضت

 حرکت م،بینیمی آزادی نوع یك عراق در االن مثال. گرددبرمی رضاشاه فرار به اول

 هااقیعر خود حرکت معلول کهآن از بیش اول درجه در حرکت این اما. بینیممی

. شد ادآز کشور و بردند را صدام هاآمریکایی. است صدام قدرت خأل علولم باشد،

 نیست، استبدادی حاکم، قدرت االن چون اما دارد؛ نفوذ هم خارجی جااین در

 حاال. دارند ایآزادشده جنبش و انرژی مردم دلیل همین به. آزادترند مردم

 چون اما. ندهست هم احزاب هست، هم مطبوعات دارند، حضور هم هاخارجی

 این اسم. نندک فعالیت بیشتر بتوانند مردم شده باعث آزادی این نیست دیکتاتور

 مثال بدهد، یفرهنگ جهت مردم این به و بیاید یکی اگر ولی نیست، نهضت وضعیت

 نفت نهضت. است شده انجام بزرگی کار وقتآن شود، هاخارجی اخراج به تبدیل

 کممک اتفاق این. آمد وجودبه مردم میان ریشو و شد شروع رضاشاه رفتن با هم

 این تبلور. دکنن ایجاد جنبشی و بیایند گردهم دوباره مشروطیت بقایای شد باعث

 تشهدای و نبود مردم خودم از قضیه اصل شروع چون اما بود، نفت نهضت جنبش

 که ستا طبیعی نگرفت؛ صورت واحد دینی رهبری یك و پخته اشخاص توسط هم

 هضتن این وجود این با. نباشد آن در شفافیت و بیاید پیش آن در لمسائ این

 .است داشته را خودش اولیه دستاوردهای

 مثال. است تهداش تأثیر چقدر اسالمی انقالب پیروزی در هانهضت این کنیدمی فکر •

 جاهایی رد بینیممی کنیم،می مطالعه امروز که را اسالم فداییان گروه و نواب کار
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 راهی چهی روز آن یعنی بوده الزم آیدمی نظر به هم کارها همین ولی. داشته ایراد

 تیح یا هاحرکت این بدانیم خواهیممی. کردندنمی پیدا مسلحانه حرکت جز

 است؟ داشته اسالمی انقالب در تأثیری نفت شدن ملی نهضت

 توانیدنمی امش مثال. خورندنمی شکست واقعا وقتهیچ هانهضت. داشته تأثیر حتما -

 شهید هم اصحابش و شده شهید( ع)حسین امام. خورد شکست عاشورا نهضت بگویید

 است باطل رب حق پیروزی که عاشورا نهضت اندیشه. نیست شکست این اسم. شدند

 این ماا شد، تمام کودتا با که است درست هم نفت نهضت. رسید هانسل تمام به

. ماند باقی نکرد، عتمادا انگلستان به دیگر و کرد قیام باید انگلستان مقابل که اندیشه

 اشتباه یدندفهم نفت نهضت در داشتند، اعتماد انگلستان به جهتبی هاخواهمشروطه

 امروز ما که دیگر چیزهای خیلی و شد امام نهضت برای درسی این و کردند

 رچهه هانهضت. خورندنمی شکست گاههیچ هانهضت. باشیم شاهد توانیممی

 رچهه. است بیشتر بعد هایدوره برای هاآن اثرهای باشند، ترعمیق و تراصیل

 وجشم باشد، نهضت وقتی حال هر به اما. است کمتر آن اثرهای باشند، ترسطحی

 .خوردمی پیوند بعدی موج به

 نبشج همین یا خرداد دوم موج همین مثال است؟ چیزی چه به نهضت یك اصالت •

. دانیمنمی را آن سیاسی اسم نه؟ یا هست جنبش واقعا افتاده، راه االن که سبزی

 پس د،دار را هامشخصه این گویندمی هابعضی شده، آن درباره زیادی هایتحلیل

 و جنبش یك اصالت. نیست جنبش گویندمی هم هابعضی. شودمی محسوب جنبش

 آن به هک باشد داشته باید هاییمشخصه چه. است چیزی چه به نهضت یك اصالت

 شود؟ گفته نهضت یا جنبش

 جنبش صفویه، سیاسی نظام درون مثال. ندارد معنا جنبش اسالمی، نهضت درون -

 شروطیتم جنبش بود، سلطنت چون قاجاریه دوره در. نداشته معنایی اصال شیعی

 سلطنتی نظام چون دارد؛ معنا خرداد 91 قیام نهضت دارد، معنا تنباکو قیام دارد، معنا

 ینا. ندارد معنی جنبش اسالمی، بیداری و اسالمی نهضت یك درون اما. است
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 گوییمب( ع)امیرالمؤمنین حکومت زمان در کهاین مثل. است فتنه حتما جنبش

 فرق سألهم اینجا. هستند فتنه یك نیستند، جنبش خوارج. هستند جنبش خوارج

 ناتمام نهضت كی حال هر به نفت نهضت اما. کندمی فرق کامال هامالك. کندمی

 قیام ینا ارزش و اصالت که مسأله این سر منتها. است ملی ناتمام قیام یك است،

 االن هک اتفاقی با کندمی فرق خیلی این. دارد وجود زیادی هایبحث است، چقدر

 جمع یاسیس هایجنبش. است باالتر سیاسی جنبش از سیاسی نظام مرحله. افتاده

 جنبش شودنمی که نظام خود درون پس. بیاید وجودهب سیاسی نظام یك تا شوندمی

 را امنظ خواهیممی ما گفتند و کردند پیدا راهی هاطلباصالح اینجا در. باشد

 نبوده، الحاص واقعا اصالحشان که داد نشان حکومتشان سال هشت اما. کنیم اصالح

 بوده غرب از هایینسخه بیشتر بلکه نبوده، واقعی اصالحات جاهاخیلی. بوده افساد

 و کنند جادای فکری انحراف یك اسالمی نهضت درون خواستندمی آن وسیلهبه که

 .است شده مشخص امروز قضیه این

 اصالحات؟ جریان سران از •

 .داشتند که تفکری از. ندارم کاری سرانشان به فکرشان، از -

 هستند؟ اینها و کدیور و مهاجرانی شما منظور •

 .فکارشانا و سرانشان بله، -

 نتایج کهنای وجود با را آمریکا بر تکیه یعنی مصدق اشتباه همان گراهاملی چرا •

 کردند؟ تکرار زمان این در دوباره بودند دیده را آن

 کهاین دلیل به .کنند مقابله آمریکا با توانندنمی فرهنگی جبهه در گراهاملی چون -

 یك هاتوق بعضی اقتصادی و سیسیا مسائل در. است مدرن پایگاه آنها پایگاه

 کلیمش مقدار این با. است محکوم اسرائیل گویندمی مثال دارند، هاییحرکت

 جامان شانزندگی در که را دینی باورهای خیلی فرهنگی جبهه در اما ندارند،

 .بایستند توانندنمی فرهنگی جبهه در. دهندنمی انجام دهند،می
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 چطور؟ هامذهبی ملی •

 روشنفکر تربیش نیستند، سکوالر روشنفکر فقط هامذهبی ملی. طورهمین مه آنها -

 گیرند،می رقرا مدرن پایگاه در بیشتر نظری مبانی نظر از هم آنها اما. هستند دینی

 . سنت نه
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 نفت و هویدا

 

 ایکودت با نفت، صنعت نشد ملی اعالم از اندی و سال دو حدود گذشت از پس

 که زاهدی اهللفضل و شد برکنار مصدق، محمد دکتر دولت ،9229 مرداد 92

 . رسید وزیرینخست به داشت، دست در ظاهر به را، کودتا رهبری

 بود، ردهک فرار ایتالیا به که پهلوی محمدرضا کودتاگران، پیروزی از پس روز دو

 : گفت رم در

  .«ندارد خارجی وجود انگلیس و ایران نفت تشرک و شده ملی ایران نفت»

 تصحب ضمن بود، رفته کاشانی اهللآیت دیدار به که زاهدی روز، همین در و

 دهیممی نفت هن انگلستان به: »گفت نفت، مسئله درباره مختلف، موضوعات پیرامون

  «غرامت نه و

 وزیر نیامی علی آن، در که شد معرفی دولت کابینه کودتا، انجام از بعد روز چهار

 بعد، هفته 0 حدود اینکه تا شد، گذاشته مسکوت خارجه، امور وزارت و شد دارایی

 . شد معرفی وزارتخانه، آن وزیر عنوان به انتظام عبداهلل

 تدول سخنگوی و وزیرنخست معاون نوری، عمیدی ابوالحسن زاهدی، دولت در

 : کرد اعالم ،9229 مهر هشتم در او. بود
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 قوانین در دقت و نفت صنعت شدن ملی قانون به توجه با است مصمم فعلی دولت»

 .« رساندب جهانی بازارهای به را ایران نفت شده، که وسیله هر به مملکتی موضوعه

 : گفت بعد، روز چند و

  .«است توأم انگلستان و ایران روابط برقراری با ایران نفت مسئله حل»

 وزارت نفت امور کارشناس هوور، هربرت اظهارنظر، این از پس روز چهار

 آنتونی مهرماه 92 تاریخ در و آمد تهران به نفتی مذاکرات برای امریکا امورخارجه

 : گفت انگلستان مجلس در ـ انگلیس خارجه امور وقت وزیر ـ ایدن

 مناسبات جدیدت برای و کندمی دراز ایران سوی به دوستی دست دیگر بار انگلستان»

 .«  دارد ادگیآم نوع همه سیاسی

 منتشر ایاعالمیه ایدن، پاسخ در انتظام، عبداهلل اظهارات، این از روز چند گذشت با

 : بود آمده آن در که کرد

 صوبم قوانین نفت، اختالف حل برای که است این ایران دولت توقع تنها... »

 اساس و ملحوظ ایران ملی شرافت و حیثیت اصل و شود شمرده محترم کشور

 .« گردد رعایت انصاف و عدالت

 عبداهلل یتمدیر و ایران نفت بازار به کنسرسیوم ورود به منجر که ایام این روزشمار

 : است شرح این به گردید، نفت ملی شرکت بر انتظام

 انگلیس سفارت کارمند 90 همراه به انگلیس موقت کاردار رایت، دنیس: 29 آذر 2

 . آمدند تهران به

 دو تصمیم رب آن، در که کردند منتشر مشترکی اعالمیه نگلیس،ا و ایران: 29 آذر 90

 . بود شده تاکید سیاسی روابط مجدد برقراری برای دولت

 و ضروری را روابط این خود، رادیویی صحبت در زاهدی اهللفضل: 29 آذر 90

 . کرد توجیه واجب
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 اتاکرمذ برای ـ امریکا جمهور رئیس وقت معاون ـ نیکسون ریچارد: 29 آذر 92

 . آمد تهران به نفت مسئله حل پیرامون

 : گفت انگلیس با رابطه ایجاد خصوص در کاشانی اهللآیت: 29 آذر 94

 ماعال دولت که روزی هر و داد نخواهد ذلت این به تن هرگز ایران، شریف ملت»

 نصب ودخ سینه به سیاه نوار مردم باید و است ملی عزای روز بدهد، رابطه تجدید

 .«کنند

 روز و شد ینتعی تهران در انگلیس کبیر سفیر عنوان به استیونس راجر: 29 دی 91

 . آمد تهران به دی 92

 ـ ارجهخ امور وزیر انتظام عبداهلل ریاست به نفت مشاوره جلسه اولین: 29 بهمن 2

 انتظام اهللرنص ـ ملی اقتصاد وزیر شادمان الدینسیدفخر ـ دارائی وزیر امینی علی

 . شد تشکیل نمازی محمد و امریکا در انایر سفیر

 مشاور عنوان هب المللی،بین بانك نفتی معروف کارشناس پیر، تورگیلدر: 29 بهمن 92

 . آمد تهران به و شد استخدام ایران، دولت نفتی

 . آمد تهران به نفت مسئله در دولت حقوقی مشاور پرت، داون: 29 بهمن 90

 انگلیس و کاامری دولتین: »گفت مطبوعاتی نفرانسک در استیونس راجر: 29 اسفند 99

 .« دارند کامل توافق نفت، مسئله مورد در

 . رفت لندن به نفت، گزارش ارائه برای رایت دنیس: 29 اسفند 91

 ایران «فتن صنعت شدن ملی قانون موجب به: »گفت انتظام عبداهلل: 22 فروردین 2

 داشته دست در کشور مرزهای داخل را خود نفت منابع از برداریبهره کنترل باید

 .« باشد
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 هلندی لیسی،انگ امریکایی، نفتی کمپانی هشت نمایندگان از نفر 99: 22 فروردین 99

 سفید کاخ رد جلسه سیزده و گرفت شکل کنسرسیوم و آمدند تهران به فرانسوی و

 . فتندر لندن به نتایج، گیریپی برای و کردند برگزار مختلف روزهای طی در

 . آمد تهران به امریکا، خارجه وزارت نفتی مشاور هوور، هربرت: 22 خرداد 92

 شروع مذاکرات دوم دور نفتی، کمپانی هشت نمایندگان نفر 99 بازگشت با: 22 تیر 9

 . شد

 . شد حاصل توافق و یافت پایان مذاکرات: 22 تیر 92

 .  ندگفت تبریك ایران به را نفت مسئله حل چرچیل، و آیزنهاور: 22 مرداد 91

 کاشانی اهللآیت مبارزات شروع: جمله از دیگری، بسیار اتفاقات به که دوران این در

 فنی شکدهدان به نظامی هاینیرو حمله اسالم، فدائیان دستگیری کودتا، دولت با

 کنسرسیوم نفع به نفت، مذاکرات بود، همراه...  و دانشجویان کشتن و تهران دانشگاه

 در اشت،د کننده تعیین نقشی مذاکرات، این در که انتظام داهللعب و خورد رقم

 برای را خود تا داد سمت تغییر مشاور وزارت به امورخارجه وزارت از ،9220 ماهدی

 . نماید آماده نفت، ملی شرکت ریاست

 ترکیه رد ارفع حسن با هویدا، هایدرگیری با همزمان نفتی، امور بر انتظام ریاست

 وردم دیگر، بار و رفت انتظام سراغ، به هویدا، امیرعباس اساس، نهمی بر. بود

 قاضایت بر مبنی او، درخواست هاینامه به اردالن، علیقلی. گرفت قرار او حمایت

 هویدا امیرعباس اتفاق، این از قبل.  کرد موافقت نفت، شرکت به هویدا مأموریت

 بجل دمشق مأموریت به نرفت برای را خارجه امور وزارت موافقت تا کرد تالش

 اینکه علت به امّا. باشد نزدیك ـ  عکا ـ پدرش اجدادی و آباء سرزمین به تا کند

 ادامه هایشمأموریت به ایران، نفت ملی شرکت در باید او که شد داده تشخیص

 . شد منتفی دهد،
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 در و فتر آنکارا به گرفت، صورت نفت شرکت به او انتقال مقدمات آنکه از پس

 مرز از خود، شخصی اتومبیل با مادرش، همراه به ،9222 سال ماه اردیبهشت مهشت

 . بازگشت ایران به بازرگان

 بود یگزاف حقوق امورخارجه، وزارت در نفت، شرکت به وی انتقال انعکاس اولین

 .  بود شده گرفته نظر در او برای جدید شغل در که

 مشاور» ابتدا در نفت، شرکت به انتقال از پس را او اداری جایگاه میالنی عباس

 مقام د،رسمی نظر به ولی کندمی معرفی «اداری امور سرپرست» سپس و «مخصوص

 . بود اینها از بیشتر بسیار او اداری

 کار این شد رارق باشد، داشته اینشریه نفت، شرکت تا شد گرفته تصمیم که زمانی

 منا به ایمجله امتیاز صدور درخواست رو، این از. شود انجام هویدا وسیله به

 ماده زا ه بند بنابر چون. شد داده کشور وزارت به ادبی، و علمی روش با «کاوش»

 و جراید امتیاز تقاضاکنندگان ،9220 مردادماه مصوب مطبوعات، قانون الیحه 2

 نگاریروزنامه نظر از آنان اخالقی صالحیت و بوده شهرت حسن دارای باید مجالت

 .   شد فرستاده امنیت و اطالعات سازمان به تقاضا این باشد، محرز نیز

 طرفی از و نبود موجود افراد گذشته سوابق تأسیس، تازه ساواك در که بود روشن

 ساواك ذال بود، شده شناخته فردی نیز ساواك وقت رئیس بختیار تیمور برای وی

 منتشر یرسیاسیغ و است ادبی علمی، مجله چون: نوشت استعالم این به پاسخ در

 نام به اوشک مجله امتیاز ندارد، ؟!شده بایگانی مضره سابقه نیز هویدا و شد خواهد

 .  گردد صادر او

 ندگانخوان و انتشار میزان از که ـ کاوش مجله انتشار از ماهی چند گذشت از پس

 رایب ـ مرزها از بیرون در که هاییفعالیت و ـ نیست دست در دقیقی اطالع آن

 توجهی ابلق بخش نیز، هویدا امیرعباس گرفت،می صورت ـ مترقی کانون تشکیل

 یانجر این اصلی مهره که منصور حسنعلی و مأموریت این صرف را خود وقت از

 . کردمی مهیا دولت تشکیل برای را خود بود،
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 دولت پایانی هایماه در ،9222 آذرماه در ضرغام اکبرعلی سرلشکر شرایط، این در

 ارک وزارت به داشت، عهده به را آن معاونت منصور حسنعلی که اقبال، منوچهر

 التتحصی تمامی اینکه رغمعلی که بود هویدا سال و سن هم رجال از او. رسید

 به 9229 سال از بود، کرده سپری نظامی امور در را ـ متوسطه دوران از غیر ـ خود

 شاید .کرد فعالیت قتصادیا مشاغل مدیریت در همواره و شد مأمور دارایی وزارت

 بازداشت در را مدتی مالی، فساد جرم به ،9204 سال در که بود علت همین به

 . گذراند

 برای ملوکانه فرمان استدعای پهلوی محمدرضا از ،9222 سال ابتدای در وی

 درخواست این. نمود را نفت ملی شرکت مدیره هیئت در هویدا ساله 0 عضویت

 : شد اجابت زیر، شرح به 9222 هتیرما هشتم و بیست در

  متعال خداوند تأییدات با»

  ما

  ایران شاهنشاه پهلوی محمدرضا

 جناب وسیله هب که دارایی وزیر ضرغام اکبرعلی سرلشکر تیمسار استدعای به نظر

 هویدا امیرعباس فرمان این موجب به است افتاده معروض وزیرنخست اقبال دکتر

 نصوبم ایران نفت ملی شرکت مدیره هیئت عضو سمت به سال چهار مدت برای را

 .«  نمودیم

 نیمیهما مجلس آن، مناسبت به که داشت اهمیت آنقدر! همایونی حکم اولین

 ترکیب. شود پا بر ـ شمیران دروس در ـ هویدا مسکونی منزل در مفصلی

 .است توجه جالب ضیافت این در کنندگانشرکت

 مدیره هیئت رئیس) انتظام عبداهلل: از بودند عبارت مجلس، دراین کنندگانشرکت

 تولدم فرانسه، در ایران کبیر سفیر) انتظام نصراهلل ،(ش 9921 متولد نفت، شرکت

 خارجه وزارت سیاسی رجال از هویدا، شوهرخاله) سپهبدی انوشیروان ـ(ش9922
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 ـ( ش9921 متولد خارجه، امور وزارت رجال از) معتمدی علی ـ( ش9912 متولد

 بعداً و ورمنص حسنعلی پدرزن انگلیس، در نفت کمیسر) خوئی امامی الدینمنظا

 (. ش9920 متولد السلطنه،مصدق پسر) مصدق غالمحسین ـ( متولد؟ هویدا،

 ساالن، و همسن از اعظم، پرتو دکتر احتماالً و منصور حسنعلی تنها جمع، این در

 .  بودند صاحبخانه

 کل، اونتمع پست اشغال و نفت شرکت مدیره هئیت در حضور با هویدا، امیرعباس

 . ماندند باقی او متحدین از همواره که گردآورد را خود همکیشان از افرادی

 در که ودب انگلستان در کرده تحصیل بهائیان از «روحانی فؤاد» افراد این از یکی

 کار ره،مدی هیئت مقامیقائم و عضویت جمله از مختلفی، مصادر در نفت شرکت

 : است نوشته وی معرفی در ساواك. بود هکرد

 هم آن و دارد قبله یك نوکری روش با مسلك نوکر العادهفوق روحانی، فؤاد»

 و تمل خود، چیز همه از و مرموز هاانگلیس به نوکری روش این در. تایمز روزنامه

 نزد .است کردهمی قربانی نوکری این در را کشور و ملت منافع و خود قومیت

 در. کندیم کمك بسیار گروه این به و بوده معروفیت و شهرت حسن دارای نبهائیا

 و خوانده یکتاب مثل را او دست بیشتر و منفور بسیار نفت شرکت کارمندان نزد

 .«  دانندمی االصلیهودی را وی برخی. ندارد کارمندان بین احترامی

 باره زن فردی وتگارتاشت در حداقل که ـ هویدا امیرعباس مانند نیز روحانی فؤاد

 هب خدمت و مسلك اشتراك بر عالوه که بود بارهزن فردی ـ است شده معرفی

 به داهوی که زمانی. داشتند اشتراك نیز اخالقی مسئله این در بیگانگان،

 او شتدا قصد و ؟!کرد معرفی خود عالی مشاور عنوان به را او رسید، وزیرینخست

 . کند نصوبم پاکستان و ترکیه ایران، ایمنطقه اریهمک سازمان دبیرکل عنوان به را

 بود فتن مهندسی رشته در امریکا هایکردهتحصیل از «فرخان هوشنگ» دیگری

 شرکت دیمیق نیروهای از و داشت فامیلی نسبت نیز، انتظام عبداهلل با قضا از که
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 از را ودخ شهرت پیوست، بهائیت فرقه به وقتی از او. بود انگلیس و ایران نفت

 . داد تغییر «فرخان» به «غفاری»

 : است شده معرفی زیر شرح به ساواك، ارزیابی یك در نیز او

 ملی رکتش با که مشاور مهندسین و پیمانکاران و کاال فروشنده هر از شخص این»

 بلق که است شده گزارش حتی و نموده وجوهی اخذ به سعی کرده،می کار نفت

 ریافتد وجوه، پرداخت تضمین برای بانکی چك ندگانفروش از معامالت انجام از

 .« است داشتهمی

 تفادهسوءاس موارد از یکی تنها ،(قم) البرز منطقه در خام نفت فروش در او رسوائی

  .است برده بین از را آن پرونده زیردست، افراد کردن جا جابه با که اوست

 رشته رد که او. بود «ازیشهب یداهلل» گرفت، قرار حلقه این در که دیگری فرد و

 بهائی جنگ وزیر صنیعی، اسداهلل خواهر ـ صنیعی پوران بود، خوانده درس حقوق

 همسری به را ـ پهلوی محمدرضا مخصوص آجودان و هویدا و منصور هایکابینه

 مورد افراد از وی. داشت بهائیت با تریپیچیده ارتباط دیگر، نفر دو از و بود گرفته

 و رفت ـ وآویتل سابق فرماندار ـ المودی دکتر با و بود اسرائیلی افسران اعتماد

 . داشت نزدیك آمدهای

 وزارت در هویدا تنگرف قرار و منصور حسنعلی کابینه تشکیل با که بود علت همین به

 راهی او با نیز آنجا از و رفت دارایی وزارت به او مخصوص مشاور عنوان به دارائی،

 بود یادز و علنی قدری به شهبازی هایاستفادهسوء. شد او معاونت و وزیرینخست

 رد و برداشته وزیرینخست معاونت سمت از را او شدند مجبور 9201 سال در که

 . نمایند مشغول حقوقی امور

 منصف ندهخوان هر کنیم، اضافه نیز را راجی پرویز و معرفت وجیهه افراد، این بر اگر

 به نهات شغلی، موقعیت در هویدا امیرعباس که کرد خواهد تصدیق نظری، بدون و

 . است گماشته همت خویش، پنهان هایمأموریت راستای در فعالیت
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 کاری مرع پایان تا نفت، شرکت در هویدا حضور دوران که بود زنی معرفت، وجیهه

 . بود وی همراه هویدا، مخصوص منشی سمت در همواره دربار، وزارت در او

 ورگریگ: قبیل از مختلف، مردان با اشخصوصی باطاتارت علت به که زنی

 نظر زا دیگران، و فرشی مهندس طلوعی، عبداهلل دودمان، پولیوس هاکوپیان،

 : شد معرفی منحرف، فردی نیز، شاه فاسد رژیم امنیتی دستگاه

 قهمعاش و رابطه زیادی مردان با و نوش و عیش اهل و منحرف زنی مزبور، بانوی»

 ساریگباده مشغول هاکافه در جوانان با هاشب اغلب و خارج عفاف دهجا از و داشته

 .« است بوده

 به هویدا امیرعباس که زمانی اخالقی، حاد مشکالت و هاارزیابی این رغمعلی

 نویسد،می ـ بود او بهائی مسلك هم که ـ ثابتی پرویز گردید، منصوب دربار وزارت

 .   شود موافقت او انتقال با

 در و یدرس هویدا دفتر ریاست به نفت، شرکت در که بود راجی پرویز گردی فرد

 اشرف با که او. داشت عهده به را او دفتر ریاست هم باز او، وزیرینخست زمان

 زا آنکه ضمن داشت، روابطی ـ پهلوی محمدرضا فاسد و توأمان خواهر ـ پهلوی

 این از نیز خود برد،می رهبه وزیرینخست مقام در هویدا تثبیت نفع به ارتباط این

 پایان تا و شد لندن در ایران سفارتخانه راهی او، طریق از و نماند بهرهبی رهگذر

 . برد سر به آنجا در پهلوی رژیم عمر

 به او زا امریکا سفارت اسناد در که بود ایگونه به هویدا با راجی پرویز ارتباط

 . است شده یاد«  هویدا کابینه سرآشپز و اداری دستیار» عنوان

 رأس در شتدا تمایل منصور، حسنعلی کابینه در هویدا امیرعباس اینکه رغمعلی

 و بیالن تهیه اصلی مأمور که ـ دارایی وزارت به گیرد، قرار امورخارجه وزارت

 جانب فتین هایگزارش تهیه در تا رفت ـ بود کنسرسیوم هایفعالیت صورتحساب
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 دارایی، رتوزا به او انتصاب اصلی علت عنوان به مطلب این و دارد نگه خود اربابان

 : گردید عنوان

 عباس اد،د خواهد تشکیل را آن منصور که آینده دولت در است قرار شودمی گفته»

 و بیالن ات گردد منصوب دارایی وزارت به دارد آشنایی نیز نفتی امور به که هویدا

 بین نعقده،م قرارداد برابر تیبایسمی که را کنسرسیوم هایفعالیت حساب صورت

 آماده گردد،می تقدیم ایران مجلسین به و تهیه سال 94 هر کنسرسیوم و ایران دولت

 .«  نماید ارائه و

 نفت لیم شرکت مدیرعامل انتظام، عبداهلل جای به اقبال منوچهر 9209 ماه آبان در

 مترقی انونک تبدیل با منصور حسنعلی که گرفت، صورت حالی در انتصاب این. شد

 برای. یدگرد کابینه تشکیل مأمور سال، همین اسفندماه در نوین، ایران حزب به

 رتباطاتا همانا که ـ دارایی وزارت به هویدا امیرعباس انتصاب اصلی علت اینکه

 منوچهر مخالفت هب انتصاب این نگردد، آشکار ـ بود کنسرسیوم با او پنهان و گسترده

 : شد داده نسبت هویدا، با اقبال

 را ویداه اداری ساعات از یکی در ایران نفت ملی شرکت مدیرعامل اقبال دکتر»

 ساعتی چند از پس...  نبوده اداره در هویدا موقع آن در لیکن نمایدمی احضار

 رکتش مدیرعامل. رودمی اقبال دکتر نزد و شده حاضر نفت ملی شرکت در هویدا

 : داردمی اظهار هویدا به نفت

 کیی ریاست به را هویدا و کنید؛ استراحت مدتی است خوب اید،شده خسته چون

 . نمایدمی منصوب شده، تشکیل اخیراً که نفت شرکت مؤسسات از

 نعلیحس جریان، این از پس: داشته اظهار ملی شورای مجلس نمایندگان از یکی

 داد، هدخوا یلتشک را آینده کابینه گویندمی که نوین ایران حزب دبیرکل منصور

 کابینه ارایید وزیر سمت به را هویدا اقبال، دکتر اخیر اقدام با العملعکس منظور به

 رئیس دارائی، روزی چون. باشد اقبال دکتر رئیس مستقیم غیر که گرفته نظر در خود

 .« باشدمی هم نفت عالی شورای
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 از را او و داشت عهده به را منصور حسنعلی ریاست زمانی که ـ اقبال منوچهر دکتر

 شنیدن اب ـبود داده ارتقاء وزیری،نخست معاونت تا و دانستمی خود برکشیدگان

 ایپرونده ،داشت که ایالعادهفوق ناراحتی با و آشفت بر انتصاب، این امکان شایعه

 از یبرخ به و کرد تدارك نفت شرکت در هویدا، امیرعباس خالف اعمال از قطور

 .  نمود ارائه نیز دوستانش

 ختلف،م مجالس و محافل در که، بود نشده سپری انتصاب این از ماهی چند هنوز و

 ریاست حتمالی،ا تغییرات این در و آمد میان به منصور حسنعلی کابینه ترمیم از حرف

 .  رسید هویدا به ایران، نفت ملی شرکت

 ود یااعالمیه و شدند کار به دست او مخالفین که بود احوال و اوضاع این در

 در. دزدن دست اشخانواده و او معرفی به آن در و کردند منتشر او علیه ایصفحه

 شده ارهاش نفت شرکت در او خالف هایفعالیت سوابق به اعالمیه، این از بخشی

 : است

 ؤادف خود، دستیاران با و شد عامل مدیر اداری معاون نفت ملی شرکت در هویدا»

 به ظیمیع مؤسسه چنین یك در ها،بهائی گدارانتفن سه فرخان، مهندس و روحانی

 ارهایک در را بهایی افراد بود مقدورشان که حدی تا کردند سعی و پیوستند هم

 رفتن زا بعد باالخره و کردند هم را کار همین و بگمارند نفت ملی شرکت مؤثر

 و الفخ اعمال متوجه است، مسلمانی و پرست وطن مرد که اقبال دکتر انتظام،

 .«  خواست را عذرشان و گردید ایشان زشت هایالیتفع

 سلمانیم و پرستوطن مرد که اقبال دکتر: »عبارت وجود علت به رسدمی نظر به

 انتشار وی،پهل سلطنت سقوط و ظهور کتاب ویراستار بود، اعالمیه این در که «است

 . است داده نسبت اقبال، طرفداران به را آن

 ردهب ملی شورای مجلس به منصور دولت طرف از که نفت الیحه ،9202 ماهدی در

. گیرد رارق رسیدگی مورد خارجه، و دارائی مشترك کمیسیون در شد قرار بود، شده

 مردم نمایندگی و بود سوئیس کشور در حقوق کرده تحصیل که مبین غالمرضا دکتر



224 

 

 و رفت کمیسیون این به مهمان صورت به داشت، عهده به مجلس در را خواف

 که کرد ویداه از سئواالتی گرفت، قرار گفتگو و بحث مورد نفت الیحه که، موقعی

 . گردید متزلزل کمیسیون وضع و ماند عاجز آن، پاسخ در او

 رلید طرفی، از و داشت عهده به را کمیسیون ریاست که نوریخواجه محسن

 و تعصبانی متوجه که وقتی بود، ـ نوین ایران حزب اعضای ـ مجلس اکثریت

 : گفت شد، هویدا ناراحتی

 دارایی یروز و نفت شرکت متخصصین از نفر چند دارد، فنی جنبه سئواالت چون»

 .«افتی خواهند حضور مشترك کمیسیون شنبه روز جلسه در پاسخگوئی برای

 دارایی رتوزا افراد از تعدادی با شنبه، روز و برد بهره ترفند این از هویدا امیرعباس

 خودداری جلسه این در حضور از مبین دکتر ولی آمد، کمیسیون به نفت شرکت و

 : گفت و کرد

 .«ندارد کاری نفت شرکت متخصصین و دارایی وزیر آقای با»

 گردید ینیبپیش و شد مشترك کمیسیون اعضای و هویدا ناراحتی باعث اقدام، این

 یحهال طرح موقع در و مجلس علنی جلسه در را خود سئواالت وی است ممکن که

 .  نماید تکرار نفت،

 نفت یحهال طرح موقع در مبین غالمرضا دکتر احتمالی پاسخ و پرسش سرنوشت از

 داریم،ن اطالعی دمکراسی، نمایش اجرای برای ملی، شورای مجلس علنی جلسه در

 مبین دکتر و گردد روبرو مجلس، اکثریت حمایت با الیحه این که است طبیعی ولی

 . نبندد طرفی میانه، این در ت،داش تعلق اقلیت به که

 اءاشی مورد در اتهامی ایپرونده نفت، شرکت در خالف اقدامات نمونه از یکی

 . داشت قرار هویدا توجه مورد که بود جنوب نفت شرکت در مازاد و فرسوده

 ولمسئ اهواز، یا آبادان دادسرای بازپرسی سمت در که خداوردیان نام به فردی

 پاداش به و کرد تمام هویدا، میل بر بنا را پرونده این بود، دهپرون این به رسیدگی
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 سیبازر مدیرکل عنوان به هویدا، توسط دارائی وزارت تصدی زمان در عمل، این

 .  شد منصوب وزارتخانه آن

 عضو نیز مدتی و ژندارمری حسابداری اداره کل معاون زمانی که بشیری حسین

 : است گفته ره،با این در بوده، دارایی وزارت مالی

 ل،اسرائی به ایران نفت فروش محرمانه معامله در وزیرنخست هویدا آقای چون»

 و دیکص خدمت این قبال در اسرائیل دولت نموده، کشور آن به بزرگی خدمت

 .« است نموده واگذار ایشان به فلسطین در زمین مترمربع هزار چهل

 است یداهو اجدادی و آباء مینسرز عکا، که دانستنمی بشیری حسین آقای شاید

 یرباز،د از و اوست همکیشان آمال قبله آنجا، در نوری حسینعلی حضور زمان از و

 . اندبوده فراوان مستغالت و امالك صاحب منطقه آن در هویدا، خاندان

 اتفاقاتی ـ 9200 سال در مشخصاً ـ نفت شرکت بر اقبال منوچهر مدیریت دوران در

 آلمان زمان، این در. کرد عصبانی را کنسرسیوم اعضای که فتادا نفتی معامالت در

 فروش آن، از پس و بست مشارکت قرارداد ایران نفتی امور در بار اولین برای غربی

 در یشورو فعال حضور مهمتر همه از و شد عملی نیز رومانی و آرژانتین به نفت

 ر،کشو آن به گاز و گاز نفت انتقال و آهنذوب ساخت قرارداد انعقاد با ایران

 هایگذشته زا کنسرسیوم با که هویدا امیرعباس. واداشت واکنش به را کنسرسیوم

 زا را، اقبال منوچهر تا کرد تالش و شد عمل وارد داشت، رابطه و آشنایی دور،

 . نماید برکنار نفت شرکت

 بیینت یر،ز شرح به ـ مصور تهران مجله سردبیر ـ گرجی پرویز کالم در موضوع این

 : است شده

 مرحوم وزیرینخست زمان در نفت و بنزین قیمت شدن گران جریان در چون»

 دیداًش آنها عمل این با اقبال دکتر بود، او دارائی وزیر هویدا آقای که منصور
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 االخرهب منصور، علیه عمومی افکار تحریك موجب هامخالفت همین و بود مخالف

 .  گردید او مرگ

 دکتر و کنسرسیوم نمایندگان بین نفت، مذاکرات پرده پشت رد هویدا هم اکنون

 و خاللا موذیانه، طور به ایران، آمد در باالرفتن و تولید میزان افزایش در اقبال

 نسرسیومک اعضای با که ساله چندین ارتباط و دوستی اثر در و کندمی کارشکنی

 فتن مذاکرات در ار اقبال دکتر شکست موجبات آنها، دست به خواهدمی داشته،

 ....سازد فراهم

 پرده، شتپ در هویدا که ایمرسیده نتیجه این به کردیم ما که دقیقی مطالعات با

 از رده،پ پشت در مهمی و حساس نقش و رودمی شمار به نفت مهم بازیگران از یکی

 .«  است شده واگذار او عهده بر جهان نفتی بزرگ هایکارتل طرف

 امتیاز صاحب اینکه به توجه با اظهارات، این از گرجی پرویز انگیزه از نظرصرف

 عضو پهلوی، رژیم بازی حزب در ـ واال عبداهلل ـ( 9224 ـ9212) آن سوم دوره

 با» :عبارت در او لهجه صراحت بود، ملی شورای مجلس در مردم حزب فراکسیون

 پرده، شتپ در هویدا که ایمرسیده نتیجه این به ایمکرده ما که دقیقی مطالعات

 دارد ناپذیر ارانک واقعیتی از حکایت...«  و رودمی شمار به نفت مهم بازیگران از یکی

 .نیست پوشیده تحقیق، اهل بر که

. رسیدیم چاپ به امریکا سیاست علیه مطالبی مصور، تهران مجله در ایام، این در

 سئوال وردم گرجی پرویز که جایی تا برانگیخت را ساواك حساسیت مسئله، این

 : گفت پاسخ در وی. گرفت قرار

 از کم و یشب نیز کشور عالی مقامات و رسیده ما دست به که کاملی اطالعات طبق»

 پلماسیدی طرف از مصر در عبدالناصر حکومت سیاسی برنامه باشند،می واقف آن

 هاورمیانخ کشورهای نفت درآمد دارند، عقیده هاامریکائی... شودمی طراحی امریکا

 و گیرد قرار همنطق این ساکنان کلیه استفاده مورد باید فارس،خلیج عربی مناطق و

 استفاده مریکاا مالی کمك از هاکمونیست با مقابله برای کشورها این اینکه جای به
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 هایبانك در آن عمده قسمت که کوچك کشورهای نفت درآمد از باید کنند،

 .... شوند برخوردار شود،می هسپرد عربی کشورهای سران اسم به لندن

 شورهاک این رژیم علیه کرده، قلمداد کوچك کشورهای قیم را خود فعالً امریکا

 در مریکاا دیپلماسی خطر صورت این در. کنندمی اجرا باشند، مایل که را ایبرنامه

 اقلال داد اجازه نباید و کندمی تهدید را ایران عبدالناصر سیاست سر پشت

 .«  باشند ما مصالح علیه نفوذی دارای ایران داخل در هاامریکایی

 داشت وجود سطح در همواره ایران در امریکا و انگلستان سیاست طرفداران دعوای

 محققان رسدست در امروز که اسنادی از بسیاری تا شد باعث اختالفات همین البته و

 .خبرگردد با پهلوی، مرژی پرده پشت واقعیات از تاریخ تا باشد آن حاصل دارد، قرار

 هایازیب از ناشی را، ایران با کنسرسیوم اختالفات که گرجی پرویز خالف بر

 لّونم سیاسیون از که ـ جهان روزنامه مدیر ـ بهداد صادق دانست،می هویدا موذیانه

 در و داشت قرار زحمتکشان حزب تا ملی جبهه از طیفی در و بود پهلوی رژیم

 تیمور با و مشکوك ارتباطات امریکایی و انگلیسی مقامات با 9229 مرداد 92 کودتای

 : بود معتقد داشت، تنگاتنگ رابطه بختیار

 نیست، عیدب هیچ و است رسیده شدیدی مرحله به کنسرسیوم و ایران بین اختالف»

 ایجاد یرانا برای المللیبین لحاظ از که مشکالتی و کنسرسیوم فشار صورت در

 برقرار آنها با ایحسنه رابطه که دیگری حکومت و برود ارکن فعلی دولت کندمی

 .«  آید کار روی نماید،

 بود ارتباطاتی ن،ایرا با کنسرسیوم اختالفات اصلی دالیل از یکی که بود معلوم ولی

 اهللعطاء یپنهان هایفعالیت که، بود راستا همین در. بود کرده برقرار شوروی با که

 شروع دولت، ریاست آوردن چنگ به برای ـ نوین رانای حزب دبیرکل ـ خسروانی

 . شد
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 ایران یرسف که خسروانی خسرو ـ برادرش طریق از ها،امریکائی با ارتباط ضمن وی

 : که داد وعده آنان به و کرد آغاز را هاییتالش ـ بود امریکا در

 و فتن به مربوط مسائل در را آنان نظریات وزیری،نخست پست احراز صورت در»

 .«  کرد خواهد تأمین شرق، بلوك جانب به ایران گرایش از جلوگیری

 تالش چند، هر. ودب کننده تعیین بسیار هویدا، دولت ثبات در نفت کنسرسیوم نقش

 پس وانستت داشت، که خاصی زیرکی با هویدا و نبود ثمر مثمر خسروانی عطاءاهلل

 لیو بگذارد کنار کار رتوزا حتی و نوین ایران حزب دبیرکلی از را او چندی از

 انجام از گزهر باید زند، تکیه قدرت اریکه بر است قرار اگر که دانستمی بخوبی

 . نگذارد پس قدمی محوله، هایمأموریت

 لتدو در که ـ آنان شدة نشان و امریکا هایکردهتحصیل از ـ سام محمد دکتر

 ایندهنم و بود کرده تجربه را کشور وزارت و اصفهان و گیالن استانداری هویدا،

 وزارت مهمانی در هویدا با خود مالقات بیان در ـ بود نیز ملی شورای مجلس

 : گفت امورخارجه

 نظر به بشاش و خندان بسیار وزیرنخست هویدا آقای خارجه وزارت میهمانی در»

 هک دادند اطالع بودم، وگو گفت مشغول ایشان با من که هنگامی و رسیدمی

 تلفنی مکالمات که آن از بعد. اندکرده احضار را وزیرنخست یتلفن اعلیحضرت

 تغییر کلی به وزیرنخست قیافه گردید مشاهده شد، انجام هویدا آقای با اعلیحضرت

 به فتن کنسرسیوم جواب شد معلوم...  است داده دست از را قبلی نشاط و کرده

 درصد 92 استخراج افهاض با که است داده پاسخ کنسرسیوم....  است رسیده تهران

 آنچه و گرفت خواهند عهده به خود را کار این انجام لکن دارد، موافقت پیشنهادی

 کجا هر هب خود ایران و داد خواهند تحویل نمایند، استخراج فعلی فروش بر اضافه

 مچنینه. بپردازد نیز را کنسرسیوم سهم و رساند فروش به را آن است، مایل که

 .«  داد نخواهند بپردازند، الحسابعلی بود قرار که را مبلغی
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 راتبم هاییدست حمایت با او. بود آشنا کامالً بازی قواعد به هویدا امیرعباس

 طبیعی. اشتندد کنندهتعیین نقش هم، کنسرسیوم در که بود پیموده را ترقی متعدد

 وارههم یداهو آن، وابسته سیاسی رجال بین در حتی ایران، مثل کشوری در که بود

 گرفتیم صورت پنهانی کامالً که ـ نفت فروش مسئله در و داشت قرار انتقاد مورد

 . نشد پرداخته آن به صراحت با هرگز ولی کردمی خودنمایی اختالف، این نیز، ـ

 پرده پشت زا اینمونه شد، پخش و تهیه بغداد، رادیو فارسی بخش در که زیر تحلیل

 : ماجراست این

 سرسیومکن عضو امریکایی هایشرکت و طرفی از ایران دولت نبی پیش ماه چند»

 مطابق که بود قرار این از اختالف جریان. داد رخ اختالفاتی دیگر، جانب از نفت

 اامّ دهد، قرار ایران اختیار در را نفت تولیدات از درصد 94 باید کنسرسیوم قرارداد

 در یرانا دولت که هنگامی قبل، ماه شش چپاول نتیجه در ایران منابع که آنجا از

 میلیون انصدپ مبلغ به نفت فروش برای مجارستان دولت با اینامهمقاوله امضای حال

 نفت دارمق همان کشورها، این به امریکایی هایکارتل بود، سال پنج مدت به دالر

 یرانا طرف از نفت مستقیم فروش از و نموده عرضه تریارزان هم باز قیمت به را

 . آوردند عمل به جلوگیری

 وسیله به نایرا نفت تولید سطح رفتن باال با که کردندمی ادعا قبل سال در آنها

 اصوالً مرا این به اند،بازستانده استعمارگران از را ایران ملت حقوق کنسرسیوم،

 واقع در عنیی ایران در نفت تولید سطح رفتن باال همین نتیجه که نداشتند توجه

 .«  تاس نفت صاحب و کشیده زجر ملل سایر و ایران خلق شتربی چه هر تاراج

 به تنسب کنسرسیوم روش: »گفت پهلوی محمدرضا شمسی، 9202 سال اسفند در 

 فریس هویدا اظهارات، این از قبل ماهی دو.«   نیست اندیشانه دور و عادالنه ایران

 فرانسه به هیأتی أسر در نیز 9202 سال اوایل در و کرده اروپا و امریکا به روزه 94

 . شد آغاز تهران در کنسرسیوم با نفت مذاکرات آن، از پس که ـ  بود رفته
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 ـ ملی شورای مجلس 92/9/9202 مورخه خصوصی جلسه در مذاکرات، این نتیجه

 هویدا. دش رسانده نمایندگان، اطالع به ـ بود شده تشکیل هویدا درخواست به که

 بماند، یباق مکتوم و شود تلقی محرمانه او هایحرف که داشت تأکید آنکه ضمن

 : گفت

 در دالر میلیون 9444 مبلغ تامین درباره را دولت و شاهنشاه نظر توانستیم ما تنها نه»

 جای به که اندردهک قبول آنها بلکه بقبوالنیم، کنسرسیوم به نفت فروش بابت 02 سال

 .« بپردازند ما هب 02 سال در دالر میلیون 9499 مبلغ دالر میلیون 9444

 : گفت شوخی به جلسه، این در وی

 هک بوده این برای بدهند، بیشتر دالر میلیون 99 اندکرده قبول آنها اینکه علت»

 9444 غمبل با ما که ندارد امکان بودند، گفته آنها زیرا]![ نیاید در درست ما حرف

 .« کنیم موافقت ایران دولت تقاضای مورد دالر میلیون

 فت،ن رؤسای و اقبال دکتر توسط شده تهیه دقیق آمارهای بود، معتقد که او

 علت ارانش،همک و اقبال دکتر از تشکر ضمن کرده، خنثی را کنسرسیوم هایبهانه

 : کرد بیان چنین را اظهارات این بودن محرمانه بر خود اصرار

 با ام که بفهمند خاورمیانه در خیزنفت عربی کشورهای دقیق، طور به اگر»

 فشار حتت را نفتی هایشرکت هم آنها است ممکن ایم،کرده موافقت کنسرسیوم

 ببرند باال ار ما سهم باید که طور آن نتوانند مزبور هایشرکت نتیجه در و دهند قرار

 دالر میلیون 244 حدود در که، شود گفته باید دالر میلیون 9499 مبلغ مورد در و

 اجرای برای ما سهم اینکه برای ولی است 02 سال در فروش از ما واقعی سهم

 را مبلغ قیهب که کرده موافقت کنسرسیوم برسد، میلیون هزار به عمرانی هایطرح

 ایران ایبر نتیجه واقع در که بگذارد ایران دولت اختیار در سود بدون وام طور به

 .«بود خواهد یکی
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 قدس راشغالگ رژیم که شرایطی در سخیف، استدالل این از پس هویدا، امیرعباس

 دلسوز، و عهدمت خدمتگذاری مانند داشت، نیاز بیشتری نفت به و بود جنگ درگیر

 : گفت و کرد اظهارنظر ایران نفتی آینده سیاست درباره

 برای گاهآن و ببرد خارجی بگذاریم همیشه را خود نفت ما که نیست صحیح این»

 به نم نظریه، همین روی و شویم اآنه دامان به دست و برویم سال هر منافع، ازدیاد

 آن دارانسرمایه از آلمان، صدراعظم با مذاکرات ضمن و کردم مسافرت آلمان

 ما با فتن فروش و تصفیه و نقل و حمل و استخراج در و بیایند که خواستم کشور

 هاآلمان اب که توافقی با ولی فروشیممی خام نفت فقط حاال ما و نمایند مشارکت

 آنها اب نفت، فروش و تصفیه و ونقل حمل و استخراج مراحل تمام در ما است، شده

 : مثال طور به یعنی. بود خواهیم شریك

 متعلق که هاییکشتی در را نفت سپس و کنیممی اقدام نفت هایچاه حفر در متفقاً

 یشگاهیپاال در سپس و کنیممی حمل آلمان به هاستآلمان و نفت ملی شرکت به

 پمپ در را تنف آنگاه و کنیممی تصفیه را نفت است، ایران و آلمان هب متعلق که

 نفت ریانج تمام در واقع در و فروشیممی است، آلمان و ایران به متعلق که بنزینی

. داشت مخواهی مشارکت هم با برسد، کننده مصرف دست به اینکه تا استخراج از

 هایرکتش تحویل بندر در را خام نفت فقط ما و نیست طور این حاال که صورتی در

 و دهندیم انجام را نفت به مربوط عملیات بقیه تمام آنها و دهیممی نفتی بزرگ

 .«است محروم منافع آن از ایران و برندمی تنهایی به سرشاری منافع

 سئوال روزینخست از ملی، شورای مجلس نمایندگان از یك هیچ چرا نیست معلوم

 ایران خیزنفت منطقه کنار در ایران، و آلمان به متعلق یشگاهپاال این چرا، که نکردند

 و یرانا به متعلق هایکشتی نیازمند خام، نفت حمل برای هم تا شودنمی ایجاد

 لمان،آ و ایران به متعلق هایبنزین پمپ در نیز، ایران مردم هم و نباشیم آلمان

 !کنند گیریسوخت را خود هایماشین
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 ثبات به ار ایران به دنیا اعتقاد آنکه ضمن خود، نطق ادامه در پسس هویدا امیرعباس

 وردم در دانست، آن حاصل را خارجی گذاریسرمایه و داد نسبت کشور سیاسی

 دنش بسته و اسرائیل و اعراب جنگ عواقب از رهایی برای و ایران نفتی آینده

 : گفت سوئز، کانال

 کانال دنش بسته از بعد مخصوصاً است، شده ترکیه دولت با که مذاکراتی طی»

 که است دهش قرار آمده، پیش اروپا به نفت سریع حمل راه در که مشکالتی و سوئز

 بنادر از یکی در و بکشیم ترکیه به ایران جنوب از نفت لوله یك ما ترکیه موافقت با

 زمینه این در و کنیم عرضه اروپا بازارهای به فروش برای نفت مدیترانه، در ترکیه

 .«هستند مطالعه مشغول کارشناسان هم

 ملی، شورای مجلس نمایندگان از یك هیچ تنها نه هویدا، سخنرانی اتمام از بعد

 پارلمانی فراکسیون لیدر که ـ رامبد هالکو بلکه نکردند، او اظهارات به اعتراضی

 را ودخ خاص نقش شاهنشاهی، دمکراسی در بایستمی و بود( مردم) اقلیت حزب

 نفت راتمذاک هایپیشرفت و کرد تمجید و تقدیر دولت هایموفقیت از ـ ندک ایفا

 : افزود ادامه در و گفت تبریك را

 تیبانپش ایران، ملت تمام و اکثریت و اقلیت از احزاب تمام موارد، گونه این در»

 .«   هستند دولت

 «ایمراغه مقدم اهللرحمت» که بود نشده سپری اظهارات این از کمی مدت هنوز

 : ساواك نوشتة به که

 در حولت به راجع وی اظهارنظر ها،امریکائی با مقدم مهندس نزدیکی به توجه با»

 .«  گیرد قرار بررسی و توجه خور در بایستی مملکت،

 :داشت اظهار
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 هامریکائیا جهت همین به و شده حل کلی به نفت مسئله امریکا، به[ شاه] سفر در»

 صورت به زرو هر که مملکت اقتصادی بحران و مشکالت ایبر که اند،کرده موافقت

 .« بنمایند را الزم هایکمك شود،می گرجلوه بدی

 به او فرس پیرامون اظهارنظر از پس داشت، دیرین رفاقت نیز امینی علی با که وی

 : گفت ها،عراقی با وی سودمند مذاکرات و عراق

 وافقتم بلکه فرمود، نخواهند منصوب[ وزیرینخست] مقام این به را او شاهنشاه»

 به فقط و گیرد قرار اقبال دکتر جای به نفت شرکت رأس در امینی که اندفرموده

 .«  بپردازد نفت کار

 مسکو، رد بازگشت، راه در که داشت اروپا به سفری هویدا، امیرعباس ایام، همین در

 .  کرد مذاکره ـ شوروی وزیرنخست ـ کاسیگین با دقیقه 24 مدت به

 : نویسدیم است، بوده لندن در آن از بخشی که سفر این پیرامون علم امیراسداهلل

 یشترب درآمد که کرده مذاکره ویلسون با بود که لندن در وزیرنخست گویا»

   !«نداریم چندانی نفوذ نفتی هایشرکت روی ما است گفته او. خواهیممی

 : است زیر شرح به است، نفت مسئله پیرامون که علم هاییادداشت از دیگر بخشی

 ست،ا عجیبی چیز: فرمودند. کردم عرض اسکندرون ـ اهواز نفت لوله به راجع»

 مطلب گوب وزیرنخست به حاال. دهدمی آن مخالف کامالً نظر فالح و نظر یك اقبال

 ابالغ وزیرنخست به را مطلب تلفنی بعداً. بگوید من به و بکند موشکافی جداً را

 با فتن کنسرسیوم داندمی چون که است عرقه و باز حقه آنقدر وزیرنخست. کردم

 جعرا گفت. باشد داشته دست در من از مدرك خواستمی است، مخالف کار این

 مدرك که نوشتم هم دست با نوشتم هم من. بده من به یادداشتی مطلب این به

 خود یتموقع و قامم کنندمی خیال هااین. باشد مفلوك بدبخت این برای قطعی

 .«   دارند هاخارجی منافع و هاخارجی سایه بر از را
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 سایه رد مقام داشتن و کنسرسیوم با هویدا روابط بر علم اسداهلل قلم صراحت

 نفت دةپر پشت مسائل و هویدا از وی که شناختی به توجه با خارجی، هایحمایت

 .دارد فراوان اهمیت داشته، ایران

 : نویسدمی یدیگر جای در همو

 من. دبو است، بوده شاهنشاه همکالس که اعلم مجید مهندس منزل مهمانی شب»

 ندروناسک ـ اهواز نفت لوله موضوع: گفت من به وزیرنخست آنجا در...  رفتم هم

 رپوزانت شرکت به کامل مطالعه اجازه که فرمودند موافقت شاهنشاه و شد حل

 .«  شد من تعجب جای. بدهیم امریکایی بکتل و فرانسوی

 شانگرن آنکه ضمن که کندمی نقل هویدا، قول از را اظهاراتی دیگر، جای در علم

 به را کشور اقتصاد کامل وابستگی. اوست دولت در کشور اقتصادی فالکت

 : دهدمی نشان کنسرسیوم

 وضع از روزینخست بودم، شاهنشاه فرماییتشریف منتظر که فرودگاه در دیروز»

 اگر ازهت است؛ داده هاییوعده کنسرسیوم: گفتمی. بود نگران یلیخ اقتصادی

 .«  ایمکرده تعهد قبالً را آن پول تمام کند، عمل

 اراضی یحت اسرائیل و بود جنگ درگیر خاورمیانه منطقه که حالی در 9202 سال در

 جریان رد طبیعی طور به و  کردمی بمباران را عربی کشورهای غیرنظامی سکنه و

 ایران تا ودب آمده پیش مناسبی بسیار فرصت داشت، وجود مشکالتی نفت، دورص

 شریان و ندک تثبیت خارجی، اربابان به را خود سرسپردگی آنکه ضمن شاهنشاهی،

 فرصت این از نماید، سرازیر قدس اشغالگر رژیم سوی به پیش از بیش را نفت حیاتی

 . ببرد بهره زنی بیشتر سهم دریافت و نفت بیشتر صادرات برای

 ته،گذش سال در: که کرد اعالم اقبال، منوچهر سال، این ماه فروردین اول روز در

 از آسانی به ینبحر آنکه، از پس و کرد تجاوز بشکه میلیارد یك از ایران نفت تولید

 و دش آغاز مجدداً کنسرسیوم، و ایران نفتی مذاکرات ماه، آبان در شد، جدا ایران
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 از یرانا سهم: که شد اعالم ـ کشید طول هم روز چند که ـ کراتمذا این دنبال به

 .  شد %22 کنسرسیوم و %19 نفت درآمد

 زارشگ و رفت ملی شورای مجلس به مجدداً هویدا مذاکرات، این یافتن پایان با

 خوب سیارب را مجلس در او نطق اینکه ضمن علم اسداهلل. داد نمایندگان به را نفت

 : نویسدمی کرده، ارزیابی

 که را مالیات: فرمودند. بودند نفت مذاکرات از راضی بسیار شاهنشاه رژه، روز در»

 .« شودیم خوب بسیار ما وضع ببریم، باال اگر هم را هاقیمت گذاشتیم، گردنشان

 سهام آن، متعاقب و شد متوقف تهران در نفت مذاکرات سال، همین ماهدی در

 رخصیم در زمان این در که هویدا میرعباسا کرد، سقوط لندن نفتی هایشرکت

 : سدنویمی باره این در علم. گرفت تماس علم اسداهلل با آنجا از بود، پاریس

 اصرار. دارم خبر :گفتم. هستند مذاکره به حاضر هانفتی که کرد تلفن من به آنجا از»

 بسیار: گفتم .کند ثابت را خودش خدمتگزاری اینکه برای. کن عرض شاه به که کرد

 .«  خوب

 بزرگ ایهکمپانی که شد گفته و یافت پایان تهران، نفت کنفرانس دی، 92 در

 سفرای با علم اسداهلل کنفرانس، این پرده پشت در. اندشده ایران نظرات تسلیم نفتی،

 حمدرضام حضور در که ایجلسه در تا کرد خواهش و کرد مالقات امریکا، و انگلیس

 : گفتم آنها به: نویسدمی او. نکنند رد ار او حرف دارند، پهلوی

 .«است الیتغیر بگوید، ظهر از بعد چه هر شاهنشاه اینکه»

 کفایتیبی و نفت بازار در پهلوی محمدرضا نقش نشانگر که یادداشت، این ادامه

 : است زیر شرح به است، اطرافیان

 وزرای ـ هاانمهم آمدن از قبل دقیقه 1. برگشتم نیاوران کاخ به عجله به باری»

 ناهار رد. خندیدند خیلی شاهنشاه. کردم عرض اختصار به را مطلب. بود ـ اوپك

 که فتن شرکت مدیرعامل و مدیره هیئت رئیس ـ اقبال دکتر و وزیرنخست امروز
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 شود دعوت فرمودند اجازه شاهنشاه من، اصرار به و نیست مذاکرات جریان در اصالً

 ندکمی اداره را کار مهارت با واقعاً که آموزگار شیدجم ـ ما خود دارائی وزیر و ـ

 که...  شدم ممنون وزیرنخست از واقعاً من و آمد پیش مطلبی یك جا این...  بودند

 و زیرونخست اصرار با دیگر باری... نفرمایند ارقام و اعداد شاهنشاه کرد اصرار

 ....«   کردیم حذف را تقاضا مورد ارقام ما، همه همراهی

 نشانده دست را هویدا همواره علم اسداهلل که است حالی در اظهارات ینا

 نفتی هایشرکت به او شرط و قید بدون وابستگی به معتقد و دانستمی هاخارجی

 : است واقعیت این از دیگری نمونه زیر، یادداشت. بود

 فتن برای روز در بشکه 444/014 که کردمی ادعا و آمد من دیدن به فالح دکتر»

 ببینیم ینکها برای کنند،نمی معامله ولی دارد، نقد به دست خریدار ما، برداشت اضافه

 نظر و البا جریان. شدم شرفیاب بعد... بود خواهد چه اکتبر در کنسرسیوم جواب

 چرا هک فرمودند تلفن وزیرنخست به. برآشفتند شاهنشاه...  کردم عرض را خودم

 تا باید هک کرد متقاعد را شاهنشاه زبانی چه با دانمنمی دهید؟می دست از را اینها

 قلبی عتقادا ولی. کنیم صبر رسد،می ما درخواست به کنسرسیوم جواب که اکتبر

 این حاال .دارد نقتی هایشرکت به مخصوص وابستگی هااین همه که است این من

 در سرسیومنک دست اکتبر در و بدهیم دست از را هامشتری که کنندنمی را معامله

 .«   باشد آزادتر ما به آوردن فشار

 و شد اجرایی شاهنشاهی، ساله 9144 هایجشن که بود آمدها در اضافه این از پس

 از ما درآمد سال آخر تا: »که کرد اعالم ،9214 ماه شهریور در پهلوی محمدرضا

 .« رسدمی نجومی ارقام به نفت

 ملی، شورای مجلس در خود 9202 سال ماه اردیبهشت نطق در که هویدا امیرعباس

 مشترك، هایبنزین پمپ و مشترك هاینفتکش آلمان، و ایران مشترك پاالیشگاه از

 آن فرستنده که کرد دریافت اینامه م 9229 ژوئیه یکم و سی در بود، زده حرف

 تعل به هویدا، از تشکر ضمن نامه، این در وی. بود JOSEF GROBNER نام به فردی
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 به 9229 مه 92 تاریخ در که کرد اینامه به اشاره خود، 9229 مارس 2 مهنا پاسخ

 پس وی. است کرده ارسال ایران، نفت ملی شرکت در  M.Enterhali آقای عنوان

 : نوشت خود، نامه پاسخ دریافت عدم از تأسف اظهار از

 ؤثرم بسیار ایران ترقی و پیشرفت راه در که ایپروژه مورد در خواهممی اجازه»

 این رد جناب آن شخص تصمیم و نظرات از و نموده مکاتبه جناب آن با بود خواهد

 احتیاجات اب متناسب بایستی صادرات که است توضیح به الزم....  گردم مطلع مورد

 موضوع این هک باشد داشته آمیزموفقیت کامالً نتیجه تا شود تهیه خریدار سلیقه و

....  شود روختهف نبایستی خام مواد تنها همچنین. است نشده رعایت تاکنون متأسفانه

 سایر و رقی بخاری، سوخت دیزل، سوخت بنزین، قبیل از نفتی محصوالت مورد در

 شودمی مصرف آن کردن انبار برای زیادی وقت حاضر حال در که شیمیایی مواد

 رانکارگ وقت اتالف باعث و شودمی انجام روزانه کار از بعد کار این معموالً و

 وزانهر کار ساعات حین در را مخازن که نمایممی پیشنهاد را متُدی من گردد،می

 آن رداختپ و نمایند پر هاگاهتوقف در مخصوص هایکشنفت وسیله به کارگران

 ارخانجاتک اطراف در که هاییبنزین پمپ...  شود انجام کارفرما طریق از مستقیماً

 کردن ذخیره عمل کارگران، اضافی کادر یك تشکیل با توانندمی دارند، وجود

 زرگب هایکمپانی در اجباراً نیز شما ترتیب بدین و دهند انجام را مذکور مواد

...  دش خواهید سهیم آنها منافع در و گردیده شریك «اسو» و «شل: »مانند نفتی

 و است معتبری تجارتخانه که JOSEF Hillmeyer شرکت با کار شروع جهت

 جلب روژهپ این به نسبت را آنها توجه و نموده مذاکره کند،می تهیه یبخار سوخت

 . امنموده

 شرکت با مستقیماً و باشدمی Lippstadt. Maeller Str.11 در واقع مذکور شرکت

 ذاتی عداداست کمك به منحصراً مذکور پروژه. است نموده مکاتبه ایران نفت ملی

 موافقت نبدو ثالثی، شخص یا و شما یلهوس به آن اجرای و گردیده مطرح اینجانب

 ....«   باشدنمی پذیر امکان اینجانب
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 در یحت که داشت اهمیت پهلوی محمدرضا برای میزانی به آن، مذاکرات و نفت

 سبك به چادرهای در غرور، و نخوت از سرمست که ـ ساله 9144 هایجشن جریان

 کشورها، از اریبسی سران با و دبرمی سر به جمشید،تخت باستانی کاخ در هخامنشیان

 : بود تنف مذاکرات متوجه فکرش، از اعظمی بخش کشیدـمی سر سالمتی شراب

 حضور قبالا دکتر و وزیرنخست چادر، جلوی. رفتیم جمشیدتخت به هلیکوپتر با»

 وزیرتنخس خواندید؟ را نفت مذاکرات صورت: فرمودند سئوال شاهنشاه. داشتند

. خیر: کردم عرض نفرستادی؟ دیشب مگر: کردند سئوال من از...  خیر: کرد عرض

 یشبد گفتم من: که شدند متغیر خیلی. بخوانند دهممی. است من دست در حاال

   «چیست؟ تغیر این معنی که کردم تعجب...  نفرستادی چرا. بفرست

 که ـ شدند اعزام لندن به بهائی 9444 دنیا، روزنامه نوشته بر بنا که 9209 سال در

 رینف آنکه ضمن ـ شد گفته نیز نفر 1444 حتی و بود بیشتر خیلی تعدادشان ظاهراً

 داده اپیماهو بلیط تخفیف آنها، به ـ موقع آن در ـ تومان پنجاه و دویست و یکهزار

 . دادند ارز نیز دالر 144 آنها، از یك هر به شد،

 همد در و رآشفتب داشت، قرار موضوع این جریان در که( ره) خمینیامام حضرت

 و ردک اشاره نیز نکته این به مبسوطی، فرمایشات طی ش 9209 سال ماه فروردین

 است، هاختیس و مشکالت از سرشار که ایرانی، حجاج سفر با سفر این مقایسه ضمن

 : فرمود نفت شرکت معامالت درباره

 الپاس ابتث با نفت شرکت است کرده ایمعامله یك که گفت من به شخصی یك»

 تخفیف ینا در تومان میلیون پنج و بیست که است داده تخفیفی معامله این در و

 وضع این. سالما ضد بر لندن به فرستادند که جمعیتی این نفع برای است، برده نفع

 ...«  ما نفت
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 :نوشت پی

 .94 ص ،9 جلد ایران، تاریخ روزشمار. 9

 .99 ص پیشین،. 9

 .94 ص پیشین،. 2

 .94 ص پیشین،. 0

 .99 ص پیشین،. 1

 .99 ص همان،. 1
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 سخن پایانی

 

( و همچنین روز ملی شدن  9222ضمن تبریك پیشاپیش عید باستانی نوروز ) سال 

صنعت نفت ایران به رهبریت دکتر محمد مصدق به مردم ایران ، آرزوی بهترین 

 وستان عزیزداز درگاه خداوند متعال خواستاریم و از  ردم ایرانمبرای  را روزها

 یم که ما را از دعای خیر خود فراموش نکنند .می خواه

 امیر قربانی 

 بیست و سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو

 

 

 


