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  پيکاري براي نفت ايران   
  

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

  
ن يکه اکنون ب يميمبارزه عظ ي که درباره ۹۰مين فرصت را داشتيدر گذشته ا      

ا در حال گسترش است، يدن يتصاحب نفت يبرا  يدار بزرگ سرمايه يها قدرت
 يها ز تراستيآم رقابت تصادم يم تنها بر رويلين مقاله مايدر ا. مييسخن بگو
  .ميران تامل کنيبر سر نفت ا ييکايو آمر  انگليسي

                                                 
 .۱۹۲۱ل يستوا، آوريا خوزيه نادرودنايدر نشر» ايدن يمبارزه به خاطر منابع نفت«د به مقاله ما ينگاه کن – ۹۰
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توجه " جاينفت تدر ي ران به مثابه کشور توليدکنندهيت روزافزون اياهم      
 استخراج نفت] ۱۲۹۵[۱۹۱۶تا سال . دارد ا را به خود معطوف ميين نفت دنيسالط
ش ييي افزا بعد استخراج نفت تا اندازه يها ز بود و در ساليناچ] رانيا[ جا نيدر ا

 ۱۹۲۰در سال  .ت شديون بشکه در سال تثبيليم ۷م تا يافت و در حدود شش و ني
ون يليم ۱۰۸ک به ينزد(تن  ۱۸۰۰ يعني. ون بشکه استخراج شديليم ۱۲] ۱۲۹۹[
ب ين ترتيبد. نبود% ۲۰تر از  ش استخراج کميافزا] ۱۳۰۰[۱۹۲۱اما در سال  ).توپ
نفت دنيا حائز شد، و در استخراج نفت   را در صنعت ن زمان مقام پنجميدر ا رانيا

ران را يل ايوجه پتانس چيها به ه ن دادهيکن ايل. را پشت سر گذارد يسيروماني و گال
بنابر ارقام گزارش شده  رانيا عمناب) يياستثنا(ثروت سرشار . سازد يس نممنعک
م که در يکن ينيب شيدهد که پ انگليس به ما امکان آن را مي_ رانيا نفت يکمپان

ران يو سازمان متناظر حمل و نقل، منابع نفت ا يکاف يها شگاهيصورت وجود پاال
االت متحده نخواهد يع نفت ايج صنايتر از نتا به دست دهد که کم يجيتواند نتا مي
اگر منابع همدان، در . رديگ را در بر مي يميمساحت عظ رانياز يمناطق نفت خ .بود

م، منابع نفت در دو يريندارند، را در نظر نگ ياديت زيران، که اهميا يشمال غرب
  :اند ه قرار گرفتهيناح

منابع . يار طوالني؛ و هر دو به شکل خطوط بسيدر شمال و در جنوب غرب      
ن منابع از استان خراسان شروع يا. لومتر امتداد دارنديک ۶۰۰به طول  يشمال

. جان ادامه دارنديالن و تا آذرباياسترآباد، مازندران، گ يها شده، تا در استان
). ير تچلکيمنطقه جزا(،يباکو، تچلک_منطقه قفقاز است ي ن منطقه دنبالهيا

مرز  يکين در نزديرين در قصرشيالنهر نيمنابع ب ران بايا يمنابع منطقه جنوب
کرکوک در ساحل دجله تا بندرعباس و قشم بر  يجنوب شرق يعنيه، يترک

شرکت . لومتر استيک ۱۳۰۰ن منطقه يطول ا. سر راه آتموزد مرتبط است



۳ 

. ران را داراستين منطقه ايا استفاده در يانگليس حق انحصار_ رانينفت ا
  هاي انگليسي ش، امپرياليستيخو ييايدر يرترحفظ ب به منظور يزمان

در . الطارق تا کلکته برقرار کرده بودند شناور زغال سنگ را از جبل يها ستگاهيا
 يانحصار منابع نفت. افزوده شده است  ها ز بر آنين ينفت يها ستگاهير اياخ يها سال

  .ر استيکب بريتانياي ييايع توسعه قدرت دريوس ران، دنباله نقشهيا يجنوب غرب
و پس از آن  کا که به هنگام جنگياالت متحده آمريچون ا ييرويچ نيلکن ه      

انگلستان از خود واکنش  يها بدل گشت، در برابر نقشه يميعظ ييايبه قدرت در
در حال حاضر نسبت به سال  يساز ياگر چه تَب کشت. دهد يدردناک نشان نم

کا پس از ياالت متحده آمريا  ن همهيا اافته است، بيکاهش  ياديبه مقدار ز ۱۹۱۹
در دست ساختمان در  يها ير که تعداد کشتيارقام ز. انگلستان مقام اول را داراست

 يدهد، از ترق را نشان مي ۲۱و  ۲۰، ۱۹۱۹سه ماهه اول و سه ماهه ماقبل آخر 
  :کند ت ميين دو کشور حکايدر ا يساز يکشت

  انگلستان  کاياالت متحده آمريا    
تعداد   ماه  لسا

  ها يکشت
تعداد   تن

  ها يکشت
  تن

۱۹۱۹  
  

  ۲۲۵۴۸۴۵  ۶۵۷  ۴۱۸۵۵۲۳  ۱۱۵۵  مارس ۳۱
  ۲۸۲۶۷۷۳  ۷۸۱  ۲۴۷۰۷۴۸  ۷۶۷  سپتامبر۳۰

۱۹۲۰  
  

  ۳۳۹۴۴۲۵  ۸۶۳  ۳۵۷۵۲۹۸  ۵۳۵  مارس۳۱
  ۳۷۳۱۰۹۸  ۹۶۱  ۱۷۷۲۱۹۳  ۳۱۲  سپتامبر۳۰

۱۹۲۱  
  

  ۳۷۹۸۵۹۳  ۸۸۴  ۱۱۰۲۶۷۲  ۱۷۴  مارس۳۱
  ۳۲۸۲۹۳۲  ۷۰۰  ۴۳۳۹۶۹  ۶۹  سپتامبر۳۰
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 ييايدر ينيرو يها ياالت متحده، تعداد کشتيا در يساز يبا وجود کاهش کشت      
 ير از نيرويپر واضح است که به غ. ش از جنگ استيپ دوران چند برابر کايآمر
در حال رشداند " که دائما يعينفت از طرف صنا يز برايم نيعظ يتقاضا ييايدر

، کند يرا ارضاء نم کايآمر نفت يها وجه سلطان چيها به ه نيا  همه يول. وجود دارد
سر ها در  شان از مدتييي که ا بلند پروازانه يها سه با نقشهيدر مقا" مخصوصا
  .اند پرورانده

که در کنسرن راکفلر تجمع  ييکايآمر يها ش از جنگ، تراستيحتا تا پ      
ن يو در ا. ورندنفت را در انحصار خود در آ يشدند، کوشش داشتند که بازار جهان

 ينفت يها که سلطان يکشور. شان به طور عمده با انگلستان در تصادم بودندير ايمس
  .گستاخانه را در سر داشتند يها ز همان نقشهيآن ن
ها را تحت  خاص انگليسي يان در جِنووا با توجهييکايآمرست که ين يتصادف      

  .ار خود در آورنديه را تحت اختيسرو ينان انحصار منابع نفتينظر داشتند تا مبادا ا
ران را حس کردند و به يخوش نفت ا يبو ييکايآمر يها در هر حال، تراست      
کا نفت يدر آمر يطور کل ر بهياخ در دوران. ن دست دراز کردندآ يسو

مقدار  ياز رو ين رشته صنعتيد ايانکشاف شد. رفت ن اشتغال به شما مييپرسودتر
ژورنال «ارقام . داستيهو يسات نفتيگرفته شده در تاس به کار  م سرمايهيعظ
  :دهد را نشان مي ]يسات نفتيتاس يبه سو  سرمايه[ورش ين يا» سکومردو
  

  ن ماهانهيانگيم  سال  
  )دالر/۰۰۰(

  ن برحسب شرکتيانگيم
  )دالر/۰۰۰(

۱  ۱۹۱۴  ۷۶۴۷  ۴۹۷  
۲  ۱۹۱۵  ۶۷۱۱  ۴۱۰  
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۳  ۱۹۱۶  ۳۴۹۷۸  ۱۷۴۸  
۴  ۱۹۱۷  ۷۰۱۸  ۱۶۴۱  
۵  ۱۹۱۸  ۸۷۳  ۵۲۵  
۶  ۱۹۱۹  ۳۱۵۵۰۰  ۲۳۲۴  
۷  ۱۹۲۰  ۲۳۲۲۳۴  ۱۶۲۷  
۸  ۱۹۲۱  ۱۲۴۱۲۵  ۱۴۶۲  

  
" عمدتا ۱۹۲۱را در  يسات نفتيد به تاسيجد  ورش سرمايهين ياد در ايکاهش ز      

ح يگر بروز کرد، توضيع ديرتر از صنايد يکه چند ي، بحران نفتيبحران اقتصاد
با مسئله  ييکايداران آمر که سرمايهدهند  ن ارقام نشان مييدر هر صورت ا. دهد مي

سه يمقا. ر کشورها برخورد کردنديشان در سا تر از همکارن ينفت به مراتب جد
گر کشورها موضوع باال را بر ما ثابت يکا با ديآهنگ رشد ناوگان نفت آمر

  :کند مي
  

    کش تعداد نفت  آغاز سال  
  يازجهانين  رکشورهايسا  کايآمر  
۱  ۱۹۱۳  ۵۲  ۲۸۲  ۲۱۵۷  
۲  ۱۹۱۴  ۵۴  ۲۹۰  ۲۲۱۵  
۳  ۱۹۱۵  ۹۲  ۲۸۳  ۲۵۳۸  
۴  ۱۹۱۶  ۱۲۴  ۲۸۴  ۲۸۴۵  
۵  ۱۹۱۷  ۱۵۲  ۳۰۱  ۳۲۳۰  
۶  ۱۹۱۸  ۱۸۴  ۴۲۹  ۴۷۰۰  
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۷  ۱۹۱۹  ۲۴۲  ۴۰۲  ۴۱۹۵  
۸  ۱۹۲۰  ۲۹۸  ۳۶۷  ۵۲۱۶  
۹  ۱۹۲۱  ۴۰۲  ۵۱۲  ۷۵۵۵  

  
ادت ين سيکه در جهت تام يشمال يکايآمر گردد سان آشکار مي نيبد      

ع يصنا ي شناسان درباره نيزم يها ينيب شيکا از پيمردر حرکت است آ يالملل نيب
ل است که ين کشور ماين خاطر که ايژه به ايب است، به وار مضطريخود بس ينفت

به شدت به امر  ن خودياش مقام اول را در جهان دارا باشد و ا کش ناوگان نفت
) ۱۹۲۰ر نوامب ۲۷(کا به موقع خود ياالت متحده آمريا. مربوط است يو ير نفتيذخا
له انگلستان و فرانسه اعتراض نمود و کاربست ين به وسيالنهر نير نفت بيه تسخيعل

اکنو از هراس . تياگر چه بدون موفق ،را خواستار شد» باز يدرها«است ياصل س
ن تکرار گردد، يالنهر نيب ان نفتيز همان جريران نينفت ا ي که مبادا درباره نيا
باالخره پس از . ن موضوع پرداخته استيبه ا يتر شيب ياالت متحده با انرژيا

گونه  چي، بدون ه۱۹۲۱نوامبر  ۲۲ يسال مذاکره، مجلس در جلسه سر کي" بايتقر
الن، يجان، گيآذربا(ران يا ياز استخراج نفت مناطق شماليامت ي، قرار واگذاريبحث

 .دب رسانيبه تصو» ليستاندارد او«را به شرکت ) استرآباد، مازندران و خراسان
از منافع ناخالص استخراج % ۱۰ن قرارداد يبر اساس ا. سال بود ۵۰ن قرارداد يمدت ا

از انگلستان که يران پر سودتر از امتيا ياز براين امتيد ايشا. گرفت ران تعلق مييبه ا
ک يمطبوعات تنها . باشد ،کند افت مييدرآمد خالص را در% ۱۶از آن دولت تنها 
ن باره يک هفته قبل در اياز  .دندين امر مطلع گرديب مجلس از ايروز پس از تصو

ران يمطبوعات ا يخرسند. در دست نبود يقيخبر دق يشد، ول مي ييها صحبت
ن قرارداد عاقالنه يد از ايدار دولت به تمج نه تنها مطبوعات طرف. ر بوديناپذ اجتناب
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ران يا يدات اقتصايد حياز را تجدين امتيکشور ا ياهال يکه تمام پرداختند، بل
  .داشتند محسوب مي

م يد تقسيران تحت تهديها سال ا قابل فهم بود؛ مدت ده" ز کامالين امر نيالبته ا      
ن يبرد، پس از انقالب اکتبر، ا به سر مي يه تزارين انگلستان و روسيخاک خود ب

 د نشدهين هنوز نااميها با وجود ا کن انگليسييل ،افتيکاهش  يي د تا اندازهيتهد
کند که در  دا مييرا پ يطرف يب ران کشوريدراز ا يها باالخره پس از سال. ندودب
ران يکه ا ه نبود بليقض  ي ن همهيو ا. کند را دنبال مي »ياقتصاد«ران تنها مقاصد يا
 ييکايو آمر  داران انگليسي ن سرمايهييي ب يله رقابت جدين وسيدوار بود که بديام

درست است که . ستندينگر ين مسئله مين نظر بديبا هم زيران نيه ايبق. به وجود آورد
ان ييکايت آمريو حسن ن ينظر يب ي درباره شک خود را ۹۱تختيپاد يجرااز  يبرخ

 يعموم يشاد ي ان هلهلهيدر م يينارسا ياها جز صداه نيکن ايابراز داشتند، ل
  .نبودند

عتراض کرد و اعالم از اين امتيا يبه اعطا" ران فورايسفارت انگلستان در ا      
 يه تزاريا، تبعه روسيت خوشتاريدر مالک" ن منطقه که قبالياز ايحق امت داشت که
ن يان امر بديجر. افته استيران و انگليس انتقال يا يمپاناست که به ک يبود، مدت
 ۱۹۰۲ن شاه در يو مظفرالد ]۱۲۷۳[۱۸۹۵ن شاه در يمطابق فرمان ناصرالد. قرار است
دوالب _، تالشکالرش داغ_نفت در حدود تنکابن و کجور يبردار حق بهره

مالک (ساالر  به سپه) جانيدر آذربا(از آستارا  يو قسمت) استرآباد_منطقه مازندران(
  .ه شديان، هديخارج ي، با حق واگذار)رانيبزرگ ا

به  يزيها را در مقابل وجه ناچ ن فرمانياز ا يساالر، حقوق ناش سپه، ۱۹۱۶در       
از نفت در  يبردار ساالر حق بهره ن سپهيافزون بر ا. ا واگذار کردير خوشتارازگيامت

                                                 
 ناشر.اسنادران، در جلد سوم يست ايات حزب کموني، از نشرقتيحقد به مقاله ينگاه کن – ۹۱
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پس از  .ز به او واگذار ساختيالن را نيامالک خود در استرآباد و مازندران و گ
دار يخر يوجو در هلند و فرانسه در جست يديا به مدت مديانقالب اکتبر خوشتار

از يامت يديناام يسرانجام از رو. اوردينبه دست  يتيکن موفقيل. از بودين امتيا يبرا
 .ران و انگليس فروختينفت ا ينگ به کمپانياسترل ک هزار پوندي يخود را به بها

. ران گردديخواست با هزار پوند مالک تمام نفت ا يب انگلستان مين ترتيبد
نوع وعده   ران همهياز به دولت اين امتيا ياعطا يدر ازا ييکايداران آمر سرمايه

ز ين ان از پرداخت رشوهييکايآمر. گذاشتند مي يار ويدادند و حتا وام در اخت مي
ده يب نرسياز به تصوين امتيکه ا نيضمن اشاره به ا رانياالبته دولت . دنديغ نورزيدر

ب يکه به تصو يان، ماداميبه خارج يازيچ امتيه ]رانيا[ ين اساسيو بنا بر قوان
در [ها  ت انگليسييد، قاطعانه از شناختن حقانابي ينم يده، جنبه قانونيمجلس نرس

افته يجا خاتمه  نيان در هميکه جر رسد ن به نظر مييچن. سر باز زد] اياز خوشتاريامت
نه تنها . سرد شد ز دليان نييکايآمر) يباز پاک(» يغرض يب«ران از يا يبه زود. باشد

افت که ياطالع  يتلخ که با کرده است، بلافت نيدر يوام گونه چيتا به حال ه رانيا
ن خود يرا به مناطق نفوذ ب رانيااند  دهيها به توافق رس قانه با انگليسييان رفييکايآمر
ن يا يگردد، ول مي محدود نفتاز  يبردار بهرهبه " عجالتام ين تقسيو ا. م کننديتقس

 ياسيس ميقبل از تقس يم اقتصادياست، چون همواره تقس يار بديخود نشان بس
با . وجود نداشت يگريراه فرار د ييکايداران آمر سرمايه يبرا. رديگ صورت مي

، قرارداد منعقد سازند، و يه شورويروس يستياليسوس يبا جمهور" فورا يستيبا آنان
ا ي. برسانند رانيابه نفت استخراج  يل توليد را برايوسا يه شوروياز راه کشور روس

قت در دست يج فارس، که در حقياستفاده از راه خل يکه با انگلستان برا نيا
  .ر است، به توافق برسنديبريتانياي کب



۹ 

" قتايکا حقيو اما اگر آمر. ده استير را برگزين راه اخياالت متحده ايتا کنون ا      
داشته  رانيا مند شمال ثروت ياراض نفت از يبردار نه بهرهييي در زم يمقاصد جد

ن جنوب و شمال يارزان حمل و نقل ب يها ج فارس، به مناسبت عدم راهيراه خل باشد،
 يستياليسوس يکا مجبور خواهد شد جمهوريا زود آمرير يد. ران، نامناسب استيا

مخاطب قرار  ۹۲باتومدر به دست آوردن امکان استفاده از بن يرا برا يه شورويروس
 نيآهن ب د نخست اقدام به احداث خط راهياالت متحده باين صورت، اير ايدر غ. دهد
نفت به  از يبردار توانست به بهره د و سپس خواهديخزر بنما يايج فارس و دريخل

  .پردازد
ا يآ .ز الزم استياد نيوقت ز، ارير از مخارج بسيآهن، به غ احداث خط راه يبرا      
ن امر را ينند؟ ايدر انتظار بنش يادين مدت زين چنيتوانند ا کا مييآمر نفتن يسالط

  .نشان خواهد دادک يار نزدينده بسيآ
د يچشم ام ،ه نويران نسبت به روسيبرال ايک و ليدر هر صورت محافل دموکرات      
ران يد ايم جديه نسبت به امر تقسيا روسيه چه خواهد گفت؟ آيروس. دارند ياديز
معتقد است که " قايعم يران انقالبيتفاوت خواهد ماند؟ ا يب کاين انگلستان و آمريب

ز پر وزن ياش ن نه اتخاذ موضع خواهد کرد و موضعين زميدر ا يه شورويروس
  )ف.د: يترجمه از روس:زاده سلطان.آ. (خواهد بود

  
  
  

  ۲۰۲۱ ارسم
                                                 

ن جنبه مورد نظر يا يد به آن علت دانست که بررسيرا با ين مسئله مهميک چنيده مقاله به سنياشاره زودگذر نو – ۹۲
 .يي است ژهيو يازمند بررسين مسئله نيبر آن است که ا] مجله[ه يريئت تحريه. نبوده است يو


