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Abstract
Iranian Parliament passed the law regarding Nationalization of oil in March 15, 1951.
This event had a great impact on domestic, regional, and international conditions of the
oil-rich countries. Thus, in Iraq, parties and political groups and a number of
parliamentary representatives called on Nuri al-Said government to propose a national
oil industry law to be approved by the government. The British statesmen planed a new
strategy regarding the oil privileges in order to confront the impact of Iran’s movement
in Iraq. This research examines the question of how Iran’s nationalization movement
had an impact in Iraq. The working hypothesis is that the nationalization of oil in Iran,
and the weakening of the royal power and tension in Iran-West relations gave a strong
motivation to the confrontation of the royal power and western colonialism
Keywords: Nationalization of Oil, Iraq’s Parliament, the Government, Oil Contract,
Britain.
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چكيده
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مقدمه
مليشدن صنعت نفت در ايران پيامدهاي مهمي
براي كشورهاي همسايه و بهطور كلي خاورميانه

نمايندگان با مليشدن نفت ،اوضاع تحت كنترل دولت
درآمد .اين پژوهش با روش توصيفيتحليلي و برپايﮥ
اسناد ،موضوع را بررسي ميكند.

بهدنبال داشت .كشورهاي غربي كه در خاورميانه امتياز
نفتي داشتند ،براي جلوگيري از تغيير وضع ،با تدوين

نفت ايران

راهبردي نو با آن مقابله كردند .كشور عراق بهعلت

مظفرالدين شاه قاجار در سال9480ش9109/م،

همجواري و همچنين اشتراكهاي مهم فرهنگي و

امتياز نفت ايران را بهمدت  60سال به ويليام ناكس

اجتماعي و مذهبي با ايران ،در برابر تحوالت ايران

دارسي ) (William Knox Darcyاز كشور بريتانيا

واكنش نشان داد .سه روز پس از مليشدن صنعت

واگذار كرد .در پي اين امتياز ،شركت نفت ايران و

نفت ايران ،تعدادي از نمايندگان مجلس عراق در نامه

انگليس تأسيس شد و در سال 9487ش9108/م ،چاه

اي از رئيس مجلس خواستند دولت را ترغيب كند

حفرشده در مسجدسليمان به نفت تجاري رسيد (فاتح،

اليحهاي مبنيبر مليشدن صنعت نفت به مجلس ارائه

418 :9218تا .)460پااليشگاه نفت آبادان در سال

كند و به سلطﮥ انگليسيها بر نفت اين كشور پايان

9481ش9190/م تأسيس شد .انگليسيها با تغيير

دهد .در پي آن احزاب و گروههاي سياسي با كمک

سوخت كشتيها از زغالسنگ به نفت ،در ايران

مطبوعات و برگزاري سخنراني ،براي شکلگيري

عمليات اكتشاف و استخراج و تصفيﮥ نفت را گسترش

جنبش عمومي فعاليت كردند .نظام سلطنتي حاكم و

داده و براي محافظت از صنعت نفت ،پليس جنوب را

دولت ،بههمراهي انگليسيها ،با مليشدن صنعت نفت

تشکيل دادند (علم21 :9279 ،تا.)20

مخالف بودند .ازاينرو نخستوزير وقت ،نوري

در جريان جنگ جهاني اول ،نفت به عاملي اصلي

السعيد ،با حضور در مجلس و بيان ديدگاههاي خود

براي حفظ برتري قدرتهاي جهاني تبديل شد .در

اعالم كرد باتوجه به وضعيت حساس بينالمللي،

خاورميانه رقابت نفتي بين امريکا و شركت نفت ايران

اوضاع منطقه و وضع داخلي كشور ،دولت با مليشدن

و انگليس اوج گرفت و امريکا پس از چند سال

صنعت نفت موافق نيست.

كشمکش ،با كسب امتياز نفت كشورهاي بحرين،

او مدعي بود براي افزايش درآمد دولت از شركت

عربستان و كويت پيروز ميدان شد .در همين زمان بود

هاي نفتي موصل و بغداد و بصره ،بايد با دولتمران

كه دولت ايران براي گسترش منابع نفتي ابراز تمايل

بريتانيا مذاكره شود و آنها متقاعد شوند ميزان درآمد

كرد؛ اما قصد نداشت اين امتياز را به انگليس يا

نفتي كشور نبايد از كشورهاي همسايه كمتر باشد.

شوروي بدهد (صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي،

دولتمردان انگليسي به رئيس شركت نفت عراق دستور

91مرداد.)9242

دادند به دولت عراق پيشنهاد مذاكره دهد .عراق هيئتي

در دورﮤ رضاشاه (9202تا9240ش9141/تا9129م)

براي مذاكره تشکيل داد و تبليغات وسيعي در اين

انگليسيها با زير فشارگذاشتن شاه ،موفق شدند در

زمينه انجام شد .با طوالنيشدن مذاكرات و فشارهاي

قرارداد

قرارداد

ديپلماتيک هيئت انگليسي و مخالفت تعدادي از

9294ش9122/م را به ايران تحميل كنند .با شروع

دارسي

تجديدنظر

كرده

و
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جنگ جهاني دوم ،اشغال ايران ،سقوط رضاشاه و

كارشناسان داخلي ،عمليات اكتشاف و استخراج و

تأمين نيازهاي نيروهاي متفق اوضاع اقتصادي كشور

تصفيﮥ نفت را بهعهده گيرند (بايگاني وزارت خارجه،

آشفته شد .در اين زمان درآمدهاي دولت از استقراض

سند شماره.)9246-90-400/9-49

خارجي و بخش كمي نيز از درآمدهاي نفتي تأمين مي

همزمان با مليشدن نفت ايران ،مردم برمه نفت را

شد .اين در حالي بود كه مابين سالهاي

ملي كردند و حتي برخي از نمايندگان مجلس عوام

9298تا9220ش9128/تا9110م ،توليد نفت ايران براي

انگليس ،منابع نفتي برمه را به مردم اين كشور متعلق

انگليسيها چند برابر افزايش يافته بود؛ بهگونهايكه در

ميدانستند و دولت انگليس را از دخالت در امور

سال 9220ش9110/م ،توليد ساالنه به 710هزار بشکه

داخلي برمه برحذر ميداشتند .ازاينرو دولت ايران

رسيد؛ اما درآمدهاي حاصلشده ،صرف بازسازي

اعالم كرد سياست توزان منفي را حفظ و حقوق مردم

اقتصادي بريتانيا ميشد و كمترين سهم به ايران

ايران را از نفت جنوب تأمين خواهد كرد (Burrell

ميرسيد ).(niromand. 1969: 43-45

).and Jarman, 1997: 14/500

شركت نفت انگليس از ايرانيها در حکم كارگر

محمد ساعدمراغهاي در دورﮤ نخستوزيري خود،

با كمترين امکانات رفاهي استفاده ميكرد؛ درحاليكه

عباسقلي گلشائيان ،وزير دارايي را مأمور مذاكره با

انگليسيها در بخشهاي فني و مديريتي تمام امکانات

گس ،نمايندﮤ شركت نفت انگليس و ايران ،كرد .گس

رفاهي شركت را در اختيار گرفته بودند و برخالف

پيشنهاد هيئت مذاكرهكنندﮤ ايراني را مبنيبر رعايت

امتياز ،به ايرانيها اجازه نميدادند عمليات حسابرسي

اصل تنصيف سود ( )10-10و بازنگري قرارداد در هر

شركت را بررسي كنند تا از ميزان واقعي سود آن آگاه

 91سال رد كرد (روحاني92 :9214 ،تا.)97

نشوند ).(Dormanandfethany, 1987: 34-40

آمريکاييها كه از روند مذاكرات آگاهي داشتند ،به

دولت و شركت نفت انگليس با نفوذي كه با كمک

انگليس سفارش كردند بايد تحوالت بينالمللي و

افراد وابسته به خود در مجلس شوراي ملي و دولت

منطقهاي را در نظر بگيرد و اگر با دولت ساعد به

ايران داشت ،از اجراشدن قرارداد 9294ش9122/م

توافق نرسند ممکن است امتياز آنها از بين برود.

جلوگيري ميكرد ).(hamiltonlyttle, 1968: 158-163

سرانجام دو طرف مذاكره به توافق رسيدند و

در اعتراض به چنين وضعي بود كه انديشﮥ مليكردن

هيئت دولت با تصويب توافق نفتي گسگلشائيان آن را

صنعت نفت در بين ايرانيان قوت گرفت و صداي

به مجلس فرستاد؛ ولي در مجلس قرارداد با مخالفت

نخستين اعتراضها از مجلس برخاست (صورت

روبهرو شد و با به پايان رسيدن دورﮤ مجلس ،به

مذاكره مجلس41 ،خرداد.)9209

تصويب نرسيد (مکي142 :9217 ،تا .)120با تشکيل

در مجلس پانزدهم شوراي ملي ،پس از رد توافق

مجلس شانزدهم و حضور نمايندگان جبهﮥ ملي ،با

نفتي قوامسادچيکف ،نمايندگان از دولت خواستند

قرارداد الحاقي مخالفت شد و در مجلس ،كميسيون

براي استيفاي حقوق ملي ايران از شركت نفت انگليس

نفت تشکيل شد .هدف كميسيون ،لغو قرارداد

و ايران اقدام كند و براي تحصيل حقوق تاريخي ملت

9294ش9124/م و مليكردن صنعت نفت بود.

ايران در نفت جنوب ،وزارتخانهاي تأسيس شود و

با تشکيل اولين جلسﮥ كميسيون علي منصور،
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نخستوزير وقت ،استعفا داد و سرتيپ علي رزمآرا

ديوان بينالمللي الهه شکايت كردند؛ اما دولت ايران

جانشين او شد (جامي117 :9269 ،تا111؛ روزنامه

ديوان الهه را داراي صالحيت رسيدگي ندانست.

كيهان8 ،تير .)9241رزمآرا مخالف مليشدن صنعت

پسازاينکه دولت انگليس تمامي پيشنهادهاي

نفت بود و اگر ميخواست در قدرت بماند بايد

مصدق را رد كرد ،در مهرماه/9229اكتبر 9114مصدق

مسئلﮥ نفت را بهنفع انگليسها حل ميكرد (بهنيا ،بي

مناسبات ديپلماتيک با انگليس را قطع كرد و مدعي

تا41 :تا.)48

شد انگليس تالش ميكند دولت او را سرنگون كند

در 96اسفند9119/9241م خليل طهماسبي از

(U.S.F.A.D: 888, 2553/10, 2052, tel, oct, 20, .

گروه فداييان اسالم رزمآرا را ترور كرد و روز بعد،

) .1951سرانجام با كودتاي آمريکاييانگليسي و به

كميسيون نفت پيشنهاد مليشدن صنعت نفت را

كمک عوامل داخلي ،دولت او سقوط كرد.

تصويب كرد.
با تصويب مجلس شوراي ملي و تأييد مجلس
سنا ،نفت ملي شد و به روند احتمال توافق با شركت

حكومت عراق
پس

از

تجزيﮥ

عثماني

در

نفت خاتمه داده شد .پس از تصويب مليشدن نفت

91ارديبهشت9411ش41/آوريل ،9140در كنفرانس

در مجلس شوراي ملي ،شركت نفت انگليس و ايران

سانرمو ) (San-remoو براساس توافق سايکسپيکو

با قطع كمکهزينهها و مزاياي كارگران ،ناآرامي در

) ،(Sykes-Picotكشور عراق زير قيمومت انگليس

خوزستان را باعث شد .انگليسها درصدد مداخلﮥ

به وجود آمد (بيگدلي40 :9268 ،تا .)41انگليسيها

نظامي برآمدند؛ ولي با فشارهاي بينالمللي از اين كار

ادارﮤ اين منطقه را به فيصل از خاندان هاشمي سپردند

جلوگيري شد..

كه از متحدان بريتانيا بود .از مهمترين اقدامات فيصل

با نخستوزيري مصدق و ميانجيگري آمريکا ،در
مرداد/9220اوت 9119دولت انگليس هيئتي را به

تأسيس مجلس ،تدوين قانون اساسي و عقد قرارداد
دوستي با انگليسيها بود (الجمالي9 :9112 ،تا.)2

رياست استوكس ) ،(Stokesبراي مذاكره به ايران

بر اساس معاهدﮤ دوستي عراق و انگليس كه در

فرستاد .آنها طرحي هشتمادهاي تدوين كردند كه در

40خرداد90/9202ژوئن 9142به تصويب رسيد حق

آن ،تأسيس دو سازمان خريد و عمليات نفتي پيشنهاد

تعيين مستشاران خارجي ،آموزش نظاميان و نظارت

شده بود و اينکه توليد نفت و فروش آن بايد در

بر روابط خارجي به انگلستان واگذار شد (الحسني،

مديريت انگليس باشد؛ اما مصدق اعالم كرد طرح

6 :4092تا .)90سرانجام در سال 9290ش9124/م،

بايد به مجلس ارسال شود .استوكس گفت او با

كشور عراق با عضويت در جامعﮥ ملل بهصورت

نخستوزير معامله ميكند نه با مجلس و خواستار

ظاهري به استقالل رسيد؛ درحاليكه دولت عراق

تأييد نخست وزير بود؛ زيرا بدون تأييد او ،دولت و

متعهد شد پايگاههاي نظامي كشورش را در اختيار

مجلس اين طرح را تصويب نميكردند (U.S.F.A.D:

انگليسيها قرار دهد و آموزش نظاميان بهعهدﮤ آنها

) .888.2553/8-1251, Tel, Aug, 12, 1951پس از

باشد .عالوهبراين نيروهاي انگليسي مستقر در عراق

شکست مذاكرات هيئت استوكس ،انگليسيها به

از حق قضاوت كنسولي برخوردار شوند.
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در سال 9294ش9122/م و با مرگ فيصل اول،

نفت عراق

پسرش غازي جانشين او شد .در اين دوره با تشکيل

با تشکيل امپراتوري آلمان در سال 9879م /و با

احزاب سياسي و گسترش آگاهي اجتماعي ،دولت

پيشرفتهاي علمي ،فني ،صنعتي و اقتصادي اين

هايي كه روي كار ميآمدند تالش ميكردند سلطﮥ

كشور كه تحتتأثير صاحبان صنايع بود ،دولتمردان

انگليسي ها

را

به

كشند.

چالش

در

سال

آلمان به عرصﮥ رقابتهاي جهاني وارد شدند.

9298ش 9121/م و با مرگ غازي چون فرزندش،

آلمانيها در 92اسفند1/9489مارس 9102قرارداد

فيصل دوم ،چهار سال بيشتر نداشت عبداالله ،پسر

ساخت راه آهن قونيه بغداد بصره را با حکومت

عموي پادشاه جديد ،نايب السلطنه شد .با شروع

عثماني امضا كردند .براساس آن ،حق بهرهبرداري از

جنگ جهاني دوم ،در بين سياستمداران عراقي

تمام معادن در 40كيلومتري خطوط راهآهن به آلمان

تمايالتي براي همکاري با متحدين وجود داشت.
انگليس ا ز حکومت عراق خواست روابط خود را
با

متحدين

قطع

كند

و

بهدنبالآن

در

41فروردين98/9240آوريل ،9129انگليس عراق را
اشغال كرد و رشيدعالي به ايران فرار كرد
(ابراهيمخليلاحمد947 :9181 ،تا .)920در اين دوره
ارتش عراق ضعيف شد و وظيفﮥ آن به حفظ امنيت
داخلي كاهش يافت .انگليسيها بر تمامي اركان
حکومت عراق مسلط شدند و اين اشغال تا سال
9241ش9127/م ادامه يافت.

واگذار ميشد .در 41تير97/9484جوالي9102
حکومت عثماني با آلمان قراردادي بست كه
براساسآن ،بررسي براي كشف نفت در موصل و
بغداد به آلمان واگذار شد و اين بررسيها در يک
سال بايد انجام مي شد (نوشهي42 :9179 ،تا.)48
در اوايل قرن بيستم و وقتي ويليام ناكس دارسي
امتياز نفت را در ايران كسب كرد ،انگليس براي
گسترش حوزﮤ امتيازات خود و براي كسب امتياز
نفت عراق ،نماينده اي به عثماني فرستاد؛ اما آلمانها
مانع واگذاري امتياز شدند (s.h.Longrigg, 1951:

).1/6-9

پس از خروج انگليس از عراق ،احزاب و گروه

در اوايل قرن بيستم ،انگليس با پيشنهاد تأسيس

هاي سياسي فعاليت خود را از سر گرفتند و با

بانک ملي عثماني موافقت كرد؛ ولي بيشترِ سهام آن

سازماندهي احزاب چپ ،اعتصابهاي گستردهاي

در اختيار انگليسي ها بود .با رقابت انگليسيها و

در عراق شکل گرفت .دولتهايي كه در عراق روي

آلماني ها براي كسب امتياز نفت عثماني ،در

كار ميآمدند تالش مي كردند با انگليس قرارداد

90بهمن29/9481ژانويه9199

امتيازات

جديدي منعقد كنند؛ اما زير فشار افکار عمومي و

آفريقا و شرق تشکيل شد كه پس از مدتي ،اسم آن

اوضاع بين المللي و منطقه با نابسامانيهايي روبهرو

به شركت نفت عثماني تغيير كرد10 .درصد سهام

مي شدند .بيشترِ مردم عراق و گروهها و احزاب

اين شركت از آنِ شركت نفت انگليس و ايران بود و

سياسي نيز بيرون راندن ارتش بريتانيا از پايگاههاي

شركت شل و آلمانيها هركدام 41درصد سهام

نظامي خود و استقالل ك امل كشور را خواستار بودند

د اشتند .گالوست گلبنکيان )(CalousteGulbenkian

(الدوري918 :4099 ،تا.)960

كه در اين قرارداد نقش مهمي داشت ،از شركت

شركت
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نفت انگليس و ايران 4/1درصد و از شركت شل

نقش مهمي در پيروزي متفقين داشت ،با به دست

 4/1درصد ،يعني درمجموع  1درصد ،سهام دريافت

آوردن نقش فعالتري در معادالت بينالمللي ،با

كرد و به اندازﮤ سهم خود حق رأي داشت و سود

قرارداد سان رمو در حکم سياست استعماري مخالفت

ميبرد (يرگين220/9 :9281 ،تا.)221

كرد و با راهبرد درهاي باز ،تغيير وضع امتيازات نفتي
در

در خاورميانه را خواستار شد (شولزينگر:9281 ،

پس

از

48خرداد91/9412ژوئن 9192و با حمايت سفارتخانه

46تا .)20شركت نفتي آمريکا پيشنهاد كرد براي امتياز

هاي انگليس و آلمان ،شركت نفت عثماني درخواست

نفت عراق ،محدودﮤ آن مشخص شود و در قالب

كرد امتياز نفت كل قلمرو امپراتوري عثماني را در

اجاره از آن بهرهبرداري شود .آمريکا براي كسب امتياز

اختيار بگيرد .وزير ماليﮥ عثماني به شرط اينکه سهم

نفت عراق ،با تجديدنظر در آن تالش كرد نظر آنها را

آن كشور مشخص شود با اين درخواست موافقت

جلب كند .سرانجام با مذاكرات طوالني دربارﮤ نفت

كرد؛ ولي با شروع جنگ جهاني اول در عمل

عراق ،در 7آذر48/9202نوامبر 9142آمريکاييها با

همکاري آلمان و انگليس دربارﮤ نفت بينالنهرين

تشکيل كنسرسيومي با ويژگيهاي زير موافقت كردند:

خاتمه يافت .اقدامي كه تأثير آن بر شركت نفت

به شركتهاي نفتي آمريکا 42/71درصد،

عثماني آشکار بود .پس از پايان جنگ جهاني اول،

شركتهاي نفتي فرانسه 42/71درصد ،شركت نفتي

براي كسب امتياز نفت عراق اين موافقت سند مهمي

هلنديانگليسي (رويال داچشل) 42/71درصد ،شركت

(S.H. Longrigg-oill inth

نفت انگليس و ايران 42/71درصد و آقاي گالوست

محسوب ميشد

اين

توافق،

).middleeast, 1954: 90-95

گلبنکيان %1درصد سهام تعلق گيرد.

در جريان جنگ جهاني اول و با فروپاشي عثماني،

دولت عراق در دورﮤ نخستوزيري جعفر

براساس توافق فرانسه و انگليس (سايکسپيکو) ،نظم

عسکري كميتهاي به رياست علي جودت ،وزير

جديدي برقرار شد و استان موصل در شمالشرقي

كشور ،تشکيل داد تا پيشنويس قرارداد جديدي را

بينالنهرين بيشتر در قلمرو نفوذ فرانسه قرار گرفت..

تهيه كند و در آن سهم دولت و ملت عراق مشخص

با نقشي كه نفت در صنعت پيدا كرده بود،

شود .دولت انگليس تأكيد كرد اگر دولت عراق با

كشورهاي پيروز در جنگ جهاني اول براي كسب

تشکيل كنسرسيوم نفت موافقت نکند ،در اختالف

امتياز آن وارد رقابت با يکديگر شدند .در سال

مرزي بين تركيه و عراق ،انگليس موصل را جزء

9418ش9140/م در كنفرانس سان رمو )(San Remo

خاك تركيه خواهد شناخت .در دورﮤ نخستوزيري

كه دربارﮤ تجزيﮥ عثماني بود ،فرانسويها به شرط

ياسين هاشمي ،دولت شرايط انگليس را براي نفت

اينکه در كسب امتياز نفت عراق سهمي داشته باشند،

پذيرفت و قراردادي بهمدت  71سال منعقد شد .پس

با انتقال لولههاي نفتي از مسير سوريه كه در قيمومت

ازآن در سال 9201ش9146/م و در جامعﮥ ملل ،مسئلﮥ

آنها بود و نيز با پيوستن موصل به كشور تازهتأسيس

موصل بهنفع عراق پايان يافت .شركت نفت با بررسي

عراق موافقت كردند (H.W.V.Temperley, 1969:

هاي اوليه و نظر كارشناسان ،عمليات حفاري را در

) .603-608اياالتمتحده كه در جنگ جهاني اول

منطقه باباگُرگُر ،در 90كيلومتري كركوك ،آغاز كرد و

مليشدن صنعت نفت ايران و تأثير آن بر دولت و مجلس عراق 27

بهسرعت به نفت تجاري رسيد .كشورهاي صاحب

داد .در مذاكرات وزير خارجه با شاكرالوادي

امتياز براي جلوگيري از رقابتهاي آينده موافقت

براساس پاسخ صالح صائب الجبوري ،رئيس ستاد

كردند در قلمرو سابق عثماني كه به خط سرخ

ارتش و قرارداد 9201ش9120/م ،به اين مسئله

معروف بود ،بهصورت مشترك فعاليت كنند و

اشاره شد كه ورود نيروهاي انگليسي به خاك عراق

اينگونه چارچوب فعاليت نفتي خاورميانه را مشخص

در حالت جنگ با تهديد بدون مانع است؛ چون در

كردند (يرگين218 :9281 ،تا.)262

آن زمان چنين وضعي در عراق حاكم نبود با
درخواست دولت انگليسي موافقت نشد (الحربي،

491 :4004تا..)440

دولت نوری سعيد.
پس از ترور رزمآرا ،نخست وزير وقت ،در

دولت بريتانيا زير فشارهاي بينالمللي و

42اسفند91/9241مارس 9119مجلس شوراي ملي

كارشکنيهاي دولت آمريکا از اعزام نيرو به خليج

ايران ملي شدن صنعت نفت را تصويب كرد.

فارس خودداري كرد .آمريکا مدعي بود اگر نيروهاي

كشورهاي صاحبِ امتيازهاي نفتي در خاورميانه،

انگليسي وارد خاك عراق شوند و پسازآن به ايران

براي حفظ موقعيت بينالمللي و منطقهاي واكنش

سرازير شوند ،نيروهاي شوروي نيز وارد شمال ايران

هاي متفاوتي نشان دادند .اين گروه از كشورها

خواهند شد؛ درنتيجه اوضاع بينالمللي و منطقهاي

تالش كردند با مشکالتي كه براي ايران به وجود

بحراني خواهد شد .مطبوعات ايران از موافقت دولت

مي آوردند از اقدام مشابه در ساير كشورهاي منطقه

عراق براي پيادهشدن نيروهاي نظامي انگليس خبر

جلوگيري كنند.

دادند؛ ولي دولت انگليس و عراق بهطور رسمي اين

در عراق نوري السعيد ،نخست وزير ،با مليشدن

خبر

را

تکذيب

كردند

(جريدهالحوادث،

صنعت نفت مخالف بود .او مدعي بود انگليسيها

48ژوئن .)9119مطبوعات ايران مدعي بودند نيروهاي

اجازه نخواهند داد جنبش مليشدن نفت فقط با

نظامي انگليس بخش مهمي از سواحل عراق را در

تصويب مجلس عملي شود؛ البته افکار عمومي

تصرف خود دارند (بايگاني وزارت خارجه ايران ،سند

عراق از جنبش ايران حمايت ميكرد.

شماره.)9229-91-42

آنتوني ايدن ) ،(Robert Anthony Edenوزير

در واكنش به اين اخبار ،دولت عراق تأكيد كرد

خارجﮥ انگليس ،از دولت عراق خواست با نخست

اين كشور به هيچ نيروي خارجي اجازه نخواهد داد از

وزير ايران مالقات كند؛ ولي گويا نوري السعيد به

خاك عراق عليه همسايگان استفاده كند .سفير عراق

اين كار تمايلي نداشت (الحربي492 :4004 ،تا.)498

در تهران به مقامات ايراني اطمينان داد كشورش به

انگليس براي مقابله با دولت ايران و به بهانﮥ

نيروهاي انگليسي اجازﮤ ورود به خاك عراق را نداده

حفظ

امنيت

تأسيسات

نفتي،

در

است (جريدهاالتحادالدستوري91 :9119 ،نوامبر).

فروردين/9220آوريل 9119بهطور رسمي از دولت

مطبوعات عراق براي جلب افکار عمومي ،با چاپ

عراق خواست اجازه دهد نيروهاي نظامي انگليس

مطالبي در حمايت از مليشدن صنعت نفت ،از دولت

وارد بصره شوند .نخست وزير عراق اين درخواست

عراق خواست با مردم همراهي كند (جريدهاالستقالل،

را به توفيق السويدي ،وزير خارجه عراق ،ارجاع

1 :9119جوالي؛ جريدهالثيعه47 :9119 ،سپتامبر).
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نوري السعيد نخستوزير عراق كه به مليشدن

انگليسيها تالش كردند در كوتاهترين زمان ممکن

صنعت نفت تمايلي نداشت ،مدعي بود نفت در اصل

با دولت نوري السعيد به توافق برسند .در

ملي شده است و به دولت متعلق است؛ اما براساس

91تير40/9220جوالي ،9119شركت نفت با دولت

قراردادي ،براي مدت محدودي به شركتهاي

عراق به توافق رسيد و هيئت وزيران توافقنامه را

خارجي اجاره داده شده است .او خواستار اين بود كه

تصويب كرد .مهمترين مفاد اين توافقنامه عبارتند از:

اگر بين دولت عراق و شركت نفت اختالفي وجود

 .9شركتهاي نفتي بايد 10درصد از ميزان سود خود

دارد ،دو طرف بايد با مذاكره به راهحل توافقشده

را به دولت عراق پرداخت كنند؛

دست يابند .او همچنين خاطرنشان ميكرد انگليسيها

 .4براي جبران كاهش توليد ايران ،توليد ساالنﮥ شركت

براي ايرانيها كه نفت را ملي كردند ،مشکالت

هاي نفت عراق و موصل در سال 9224ش9112/م به

فراواني به وجود آوردند و دولت عراق تمايل ندارد

44ميليون تن برسد و همچنين توليد ساالنﮥ شركت

چنين راه پرپيچوخمي را طي كند؛ عالوهبراين ،ملي

نفت بصره در سال 9222ش9111/م به 8ميليون تن

شدن صنعت نفت را براي منافع ملي و كشور عراق

افزايش يابد؛

خطرناك ميدانست (بايگاني وزارت خارجﮥ ايران،

 .2كمترين درآمد دولت عراق از شركتهاي نفتي
بغداد،

سند شماره.)9229-1-9-2-916
انگليس براي اينکه منافع نفتي كه در عراق داشت
با

دشواري

روبهرو

نشود

در

موصل

بصره

و

در

سالهاي

9224و9222ش9112/و9112م40 ،ميليون دينار و در
سال 9222ش9111/م41 ،ميليون دينار تعيين شود؛

92فروردين2/9220آوريل ،9119پيشنهادي را مطرح

 .2در سال 9240ش9119/م واردات عراق به

كرد .در اين پيشنهاد جيبسون ) ،(gibsonرئيس

91ميليون دينار و در سال 9222ش9111/م به

شركت نفت عراق ،به دولت عراق اعالم كرد بايد

11ميليون دينار افزايش يابد؛

مذاكره شود تا درآمد هر تن نفت كشور از كشورهاي

 .1درصورت افزايش درآمد كشورهاي همسايﮥ عراق

همسايه كمتر نباشد .نوري السعيد با استقبال از

از فروش نفت ،دولت عراق حق مطالبﮥ افزايش درآمد

پيشنهاد شركت نفت ،هيئتي را براي مذاكره تعيين

همپايﮥ كشور همسايه را دارد؛

كرد .در روند مذاكرات ،نمايندگان شركت نفت عراق

 .6تعدادي از عراقيها در هيئت مديرﮤ شركتهاي

بيشتر در زمينﮥ چگونگي پرداخت سود به دولت عراق

نفتي عضو شوند؛

وارد مذاكره شدند .مذاكرهكنندگان عراقي مدعي بودند

 .7با اعزام دانشجويان عراقي به انگليس براي تحصيل

در اين موقعيت ،هدف شركت نفت جلوگيري از ملي

در زمينﮥ صنايع نفتي به هزينﮥ شركت نفت موافقت

شدن صنعت نفت است .احزاب و گروههاي سياسي

شود؛

وقتي از مذاكرات مطلع شدند ،در مطبوعات مقاالتي

 .8براي آموزش مسائل مربوط به نفت در كركوك

عليه دولت و مذاكرهكنندگان منتشر كردند و

آموزشگاهي تأسيس شود؛

خاطرنشان كردند ملت عراق جز با مليكردن صنعت

 .1تمامي كاركنان شركتهاي نفتي بايد تأييدشدﮤ

نفت ،با هيچگونه توافقي موافق نيست (الجعفري،

وزارت اقتصاد عراق باشند؛

.)77 :4001

.90

مقرر

شد

تاريخ

اجراي

توافقنامه
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و

كرد نخستوزير دربارﮤ نفت بيانيﮥ كلي صادر كرده

94دي9/9241ژانويه9119

99اسفند9/9220مارس 9119به تصويب مجلس برسد

است و اگر اين ديدگاه كابينه باشد ،منافع ملي در

(مقررات مجلس الوزراء عوام.)20-21 :9119-2 ،

زمينﮥ نفت تأمين نخواهد شد .نمايندﮤ ديگر،

در

باشد

عبدالمجيد

قاسم المفتي ،بيان كرد كسي كه بيانيه صادر ميكند

92بهمن2/9220فوريه،9114

محمود ،وزير اقتصاد عراق و جيبسون ،رئيس شركت

بايد منتظر جواب هم باشد نه اينکه جلسه را ترك

نفت عراق ،اين توافقنامه را امضاء كردند و دو روز

كند (محاضر مجلسالنواب.)201 :9110 ،

بعد ،هيئت وزيران آن را تصويب كرد .با انتشار اين

به هرحال نمايندگان مجلس از پاسخ نخستوزير

توافقنامه ،وقتي هيئت انگليسي براي مذاكره با ايران

قانع

جلسﮥ

راهي تهران شده بود ،براساس اصول اين توافق ،طرح

1فروردين41/9220مارس،9119

هشتمادهاي را به دولت مصدق ارائه كرد؛ اما مصدق

نمايندگان در نامه اي به رئيس مجلس ،از وضع بد

نپذيرفت (خليل نوري208 :9189 ،تا.)290

اقتصادي و كمبود منابع مالي براي انجام پروژههاي

نشدند

و

در
98

نفر

از

عمراني و توليدي گله كردند و آن را باعث
عملكرد مجلس عراق همزمان با ملیشدن صنعت

نارضايتي مردم دانستند .آنها براي بهبود اوضاع مالي

نفت ايران

و اقتصادي دولت خواستار اليحهاي براي مليشدن

مجلس ايران در 47اسفند98/9241مارس9119

صنعت نفت شدند تا با واسطﮥ آن حقوق ملت در

صنعت نفت را ملي كرد .سه روز پس از مليشدن

صنعت نفت تأمين شود (المركز العراقي للمطبوعات

صنعت نفت ايران ،مجلس عراق مسئلﮥ شركت نفت

و الدراسات ،العراق وقائع و احداث ،قسم

را به طور علني مطرح كرد و محمد صديق شنئل،

المعلومات و التوثيق.)210-212 :4090 ،

نمايندﮤ موصل ،پرسشهايي از نخستوزير ،نوري

در هنگام ارائﮥ اليحﮥ بودجه محمدمهدي كبد،

السعيد ،كرد و از او خواست به نمايندگان پاسخ

نمايندﮤ بغداد ،مليشدن صنعت نفت را خواستار

دهد :آيا دولت قصد مليكردن صنعت نفت را دارد؟

شد .نمايندﮤ ديگر ،فائق السامرائي ،در سخنراني

در غير اين صورت ،از چه راههايي و چگونه مي

مجلس بيان كرد ما براي ثروت بهتاراجرفتﮥ

خواهد حقوق ملت عراق را در صنعت نفت پيگيري

كشورمان در داخل و خارج ميجنگيم؛ پس دولت و

كند؟

شركت نفت اين هشدار را بشنوند .عبداهلل القصير،

نوري السعيد كه به مليشدن صنعت نفت تمايلي

نمايندﮤ موصل ،بيان كرد نفت كشور ما از راه

نداشت ،اظهار كرد دولت در پي راهکاري است تا

مديترانه و خليجف ارس به مناطق مختلف جهان صادر

با شركت نفت وارد مذاكره شود و درآمد حاصل از

ميشود؛ درحالي كه مردم عراق از فقر و گرسنگي

نفت ،به مقدار ميانگين درآمد كشورهاي همسايه

درد مي كشند .محمد مشحن ،نمايندﮤ االنبار ،اظهار

باشد؛ بنابراين در هر تن نفت خام درآمد عراق

كرد هميشه با ملي شدن صنعت نفت موافق بوده و

افزايش يابد (محاضر مجلسالنواب.)201 :9110 ،

هستم (محاضر مجلسالنواب621 :9119 ،تا.)669

تعدادي از نمايندگان به سخنان نخستوزير واكنش

تعدادي از نمايندگان مجلس ،همچون علي ابوالتمن

نشان دادند .فائق السامرائي ،نمايندﮤ بغداد ،اظهار

نماين دﮤ بغداد و صالح بحرالعلوم نمايندﮤ كربال ،ملي
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شدن صنعت نفت را خواستار شدند .وزارت خارجﮥ

ملي شتدن نفتت را خواستتار شتدند .وزيتر اقتصتاد،

ايران از عملکرد نمايندگان موافق مليشدن نفت

عبدالمجيد محمود ،در مجلس دربارﮤ اوضاع داخلتي

قدرداني كرد و از اجراييشدن اين ايده حمايت كرد

و خارجي عراق توضيح داد و بيان كرد وضع عتراق

(خضيرالبديري902 :4094 ،تا.)907

در گذشته ،حال و آينتده بتا اوضتاع ايتران متفتاوت

بيشترِ نمايندگان مجلس عراق بهعلت وابستگي
به سياست هاي دولت انگليس ،با مليشدن صنعت

است .او گفت براي انعقاد قراردادهتاي نفتتي نبايتد
براساس اوضاع ايران عمل كرد.

نفت مخالف بودند؛ ازجمله حسامالدين جمعه

نوري السعيد به نماينتدگان اطمينتان داد در ايتن

نمايندﮤ ديالي ،سلمان الشيخ داود نمايندﮤ العماره و

قرارداد منافع ملي حفظ شده است و چنانچه درآمتد

علي كمان نمايندﮤ سليمانيه .آنها مدعي بودند

دولت از اين قترارداد كمتتر از كشتورهاي همستايه

ملي كردن صنعت نفت خالف مصالح كشور است

باشد ،در آن تجديدنظر خواهتد كترد .دولتت عتراق

(محاضر مجلسالنواب902 :9119 ،تا..)990

تالش كرد نمايندگان را متقاعد كنتد در بتازه زمتاني

دولتتتتتتتتتتت عتتتتتتتتتتراق در بيانيتتتتتتتتتتﮥ

كمي كه از دورﮤ مجلس باقي مانده است ،قرارداد را

96بهمن1/9220فوريته 9114بتا شتركتهتاي نفتتي

تصويب كنند تا مسئلﮥ نفت در روابط آن كشتور بتا

انگليس به توافق رسيد .در اين بيانيته تصتريح شتده

انگليس بحراني ايجاد نکنتد .نماينتدگان مجلتس بتا

بود ايتن اليحته بتراي تصتويب بته مجلتس ارستال

تأثيرپتتتذيري از اوضتتتاع داخلتتتي و ختتتارجي ،در

خواهتتتتد شتتتتد .ستتتترانجام اليحتتتتﮥ دولتتتتت در

41بهمتتن92/9220فوريتته 9119بتتا اصتتول قتترارداد

40بهمتتن 1/9220فوريتته 9114بتته مجلتتس فرستتتاده

موافقتتت كردنتتد .در 48بهمتتن97/9220فوريتته9114

شد..

مجلس سنا ايتن تصتويب مجلتس را تأييتد كترد و

دولت نوري السعيد و شتركت نفتت از مجلتس
خواستند به زودي آن را بررسي و تصتويب كنتد .در

اين گونه بته مستئلﮥ نفتت پايتان داده شتد (مجلتس
االعيان ،اجتماعاالعتيادي9119 ،و20 :9114تا.)11

اين زمتان متدت كمتي از دورﮤ ختدمت نماينتدگان

بهنظر ميرسد با مليشدن صنعت نفت در ايران،

مجلس باقي مانده بود و آنها به ايتن اليحته واكتنش

دولتمردان انگليس براي جلوگيري از ايتن رونتد در

متفاوتي نشان دادنتد .حتزب استتقالل بتراي اينکته

ساير كشورها ،ازجمله عراق ،به دنبال اين بودنتد بتا

تعداد نماينتدگان مجلتس بته ميتزان الزم نرستد در

حمايت از دولت وابسته و نمايندگان طرفتدار ختود

42بهمن94/9220فوريه 9114پيشنهاد كرد پنج تن از

در مجلس عراق ،توافقنامهاي را كته انگلتيس تهيته

نماي ندگان حزب استعفا دهنتد؛ امتا مجلتس بتا ايتن

كرده بود در بازه زماني بسيار محدودي كته فرصتت

درخواست موافقت نکرد (محاضتر مجلتسالنتواب،

الزم بتتراي بررستتي آن وجتتود نداشتتت از تصتتويب

االجتمتتاعاالحتيتتاري74 :9119 ،تتتا .)76تعتتدادي از

هيئتتت وزيتتران ،مجلتتس و مجلتتس ستتنا بگذراننتتد.

نمايندگان ازجملته عبتدالکريم كتته نماينتدﮤ بغتداد،

انگليس با ايتن روش از هرگونته تغييتر در بنتدهاي

محمتتد مشتتحق العتتدوان نماينتتدﮤ التتدليم و صتتالح

امتياز جلوگيري مي كرد .توافق نفتي دولت عراق بته

بحرالعلوم نمايندﮤ كربال از مخالفان قرارداد بودنتد و

بهبود اوضاع اقتصادي آن كشور كمکي نکرد.
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نتيجه
مليشدن نفتت ايتران در ستال 9241ش9119/م،
اوضاع داخلي كشور و وضع منطقهاي را بتا چتالش
روبهرو كرد .بريتانيايي ها براي جلتوگيري از جنتبش
ملي شدن نفت در منطقه ،از كشور عراق خواستند به
آنها اجازه دهد وارد خاك كشورش شوند تا از ايتن

کتابنامه
الف .کتابهای فارسی

 .بيگدلي ،علي ،)9268( ،تاريخ سياسی و اقتصاادی
عراق ،تهران :ميراث ملل.
 .جامي ،)9269( ،گذشته چارا راه آيناده ،تهتران:
ققنوس.

راه عليه ايران عمليات نظامي انجام دهند؛ امتا عتراق

 .روحاني ،فواد ،)9214( ،تاريخ ملایشادن صانعت

با اين موضوع موافقت نکرد .مليشدن صنعت نفتت

نفت در ايران ،تهران :شركت سهامي كتتابهتاي

ايران افکار عمومي و احتزاب و گتروههتاي نظتامي

جيبي.

عراق را تحتتأ ثير قرار داد تا با الگو قراردادن ملتي

 .شولزينگر ،رابرت ،د ،)9218( ،ديپلماسی امريكا در

شدن صنعت نفت ايران آن كشور نيتز نفتت را ملتي

قارن بيتااتم ترجمتته محمتد رفيعتتي مهرآبتتادي،

كند  .در اين راستا مطبوعتات بتا انتشتار مقتاالتي از

تهران :وزارت خارجه.

دولت خواستند با تدوين و ارسال اليحه اي نفتت را

 .علم ،مصطفي ،)9279( ،نفت قدرت و اصول :ملی

ملي كند .بريتانيايي ها با هدايت دولت عراق و تأكيد

شاادن نفاات ايااران و پياماادهای آن ترجمتته

بر آسيب پذيري مرزها تالش براي ملي كردن نفت را

غالمحسين صالحيار ،تهران :اطالعات.

بي اثر كردند .نبود تشابه فرهنگتي ،قتومي ،نتژادي و
جغرافيايي نيز به اين مس ئله كمک كرد .دولت نوري
السعيد براي جلوگيري از مليشدن صتنعت نفتت و
مانع شتدن از گستترش نارضتايتيهتاي عمتومي ،بتا
موافقت انگليس ،هيئتتي را بتراي تغييتر در اوضتاع
نفتي مأمور مذاكره كرد .آنها پس از مدت كوتاهي با

 .فاتح ،مصطفي ،)9218( ،پنجاه ساال نفات اياران،
تهران :پيام.

 .مکي ،حسين ،)9272( ،تاريخ بيتاتسااله اياران
تهران :علمي.
 .برگين ،دانيل ،)9218( ،تاريخ جهانی نفت ترجمته
غالمحسين صالحيار ،تهران :اطالعات.

شركت نفت به توافق رسيدند و بتا تصتويب هيئتت
دولت ،اليحﮥ مذكور در پارلمان به تصتويب رستيد.

ب .اسناد

هيئت انگليسي استتوكس در متذاكره هتاي نفتتي بتا

 .كتابخانه و مركز اسناد وزارت خارجﮥ ايران.

ايران ،الگوي عراق را براساس طرح هشتمادهاي به

 .اسناد وزارت خارجﮥ امريکا.

دولت ايران پيشنهاد كردند؛ امتا دولتت ايتران بتا آن

 .صورت مذاكرات مجلس شتوراي ملتي :دورﮤ ستوم

موافقت نکرد .دولتت وابستﮥ عتراق تتالش كترد از
شکاف ايجادشده بين احزاب و گتروههتاي سياستي

تا پنجم.
 .كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.

بهره بترداري كترده و ايتن گونته از هرگونته جنتبش
عمومي مردم براي تغيير در اوضاع نفت و مليشتدن

ج .روزنامه.

آن جلوگيري كند..

 .روزنامه كيهان ،سالهاي 9249تا.9242
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