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لتطور التاريخي لصنارة النفط االيراني نكايات القرن التادع رذر وبداية ا
 القرن العذرين

 أيمن ابراهيم حسن الشريدة د.                                                                    
 اكاديمي أردني                                                                     

 
 : ملخصال

الحاجة للنفط حتمت على الشركات العالمٌة ثم الحكومات االنكباب على حصد امتٌازات         

نفطٌة فً السهوب االٌرانٌة المترامٌة ، وظهرت المناكفات المحمومة بٌن الدول فً تنافسها 

النفطً بؤشكال مختلفة ، مع غٌاب قرار سٌادي اٌرانً على نفطها فً ظل حاجتها المالٌة الماسة 

للقروض األجنبٌة إلنقاذها من حالة اإلفبلس المحتوم ، وكافحت اٌران لمدة قرن كامل للتخلص 

من نٌر الشركات والدول الجاثمة على اقتصادها الداخلً ، انتهى ذلك بتامٌم النفط االٌرانً عام 

1551. 

Abstract 

The need for oil necessitated a global corporations and 

governments embark on harvesting oil concessions in the Iranian steppe 

sprawling, featured harassment hectic between states in the oil 

competition in different ways, with the absence of a sovereign decision of 

Iran for its oil in the shadow of the financial need for urgent foreign loans 

to save it from bankruptcy inevitable, and struggled Iran for a century to 

get rid of the yoke of companies and countries parked on the domestic 

economy, concluded that the nationalization of Iranian oil in 1951. 
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 : نفط ،شركات نفطٌة ، تنافس دولً، تامٌم النفط ، كمٌات انتاج. كلمات مفتاحية

التً بدأت مع نهاٌات  Drang Nach Osten حالة ما ٌسمى باالندفاع نحو الشرق      

 القرن 

الثامن عشر ، شكلت حماسة امبرٌالٌة للدول الغربٌة إلٌجاد حدٌقة اقتصادٌة خلفٌة للدول 

، وكانت مبلمح الحاجة ألسواق تجارٌة لفائض السلع االوروبٌة المتنافسة على المنطقة العربٌة 

فً المنطقة قد ظهرت بواكٌرها مبكرا فً القرن الثالث عشر المٌبلدي، ووجدت هذه الدول 

نفسها وجها لوجه مع اقتصادٌات البلدان النامٌة، استغلتها فً مصادرة ثروات هذه الدول 

 .(1)ة كان من أهمها امتٌازات تجارٌة و نفطٌةبإغراقها بالدٌون وسلب امتٌازات اقتصادٌ

أدركت الدول األوروبٌة مدى حاجتها للنفط ، لتحرٌك عجلة صناعتها وأساطٌلها مع         

نهاٌة القرن التاسع عشر المٌبلدي وبداٌة القرن العشرٌن. كان التنافس األجنبً فردي بداٌةَ  

و شركات خاصة ، انضمت إلٌها الحقا  الكتشاف النفط االٌرانً قام به أفراد مستثمرون

الحكومات الرسمٌة من خبلل عقود مبرمة مع الحكومة االٌرانٌة،  فً سبٌل الحصول على 

امتٌاز التنقٌب عن النفط ، وظلت اٌران تعانً من ثقل اإلتفاقٌات التً وقعتها مع هذه الدول لمدة 

 . (2)قرن كامل من الزمان

قرن التاسع عشر هو عصر اإلمتٌازات الروسٌة اإلنجلٌزٌة فً كان النصف الثانً من ال       

اٌران بامتٌاز، وبلغ التنافس بٌنهما حده لمرحلة المواجهة العسكرٌة المباشرة على األرض 

االٌرانٌة ، بل راح كل منهما ٌتعامل مع اٌران وكؤنها والٌة روسٌة أو انجلٌزٌة تابعة لهما ، بل 

أو قرار سٌاسً تملكه أمام غطرسة هاتٌن الدولتٌن ، وراح النظام لم ٌبقى إلٌران سٌادة وطنٌة 

م( ٌستجدي المعونة المالٌة والقروض والمنح لتغطٌة نفقات السفر 1522-م1875القاجاري)

م وما 1782م( عام 1756-م1745ورحبلت الترفٌه الى أوروبا التً بدأها ناصر الدٌن شاه )

 .(3)افبلس الدولة مالٌاً وسٌادٌاً  تبله من ملوك القاجار، والتً تمخض عنها

لم ٌكن أمام النظام سوى عرض ما ٌمكن عرضه من ثروات الدولة للبٌع ، االٌجار ، أو الرهن   

بل وَمْنح امتٌازات لؤلجانب، كانت نتائجها وباالً على الشعب اإلٌرانً. ومن هذا القبٌل َمنحت 

امتٌازا لمدة سبع سنوات للتنقٌب عن المعادن  (4) (Reuterم للبارون روٌترز)1782اٌران عام 

والفحم الحجري والحدٌد والنحاس والرصاص والنفط  لكن لم ٌتسَن لهذا اإلمتٌاز الفرصة 
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بالنجاح، بسبب المعارضة الروسٌة لكل ما هو انجلٌزي فً اٌران، وبسبب معارضة الرأي العام 

 . (5)م1784االٌرانً لهذا االمتٌاز أٌضا ، تم إلغاءه عام 

الشاه ناصرالدٌن الذي لم ٌكن فً وضع ٌمكنه من مقاومة اإلغراءات المالٌة األجنبٌة ، جدد  

ً فً عملٌات االستٌراد والتصدٌر من و  منح امتٌاز جدٌد لشركة انجلٌزٌة كانت ناشطة تجارٌا

م فً محافظة بوشهر جنوب اٌران ، الستخراج النفط من منطقة )دالكً( 1774إلى اٌران عام 

قرب بوشهر لكن الشركة لم تحصل على نتائج مرضٌة من عملٌات التنقٌب التً شرعت بها 

 .(6)هناك وسرعان ما تخلت عن المشروع

م المحاولة مرة أخرى  للحصول على امتٌاز ٌعوض ما 1775عاد البارون روٌتر فً عام 

رانٌة بدأ عملٌات ، وبعد توصله إلى اتفاق مع الحكومة اإلٌ(8)خسره من أموال قبل عشرون عام

، لكن ارتفاع تكالٌف رأس المال أدى إلى  (11)وجزٌرة قشم (5)ودالكً (7)الحفر فً مناطق سمنان

 .(11)توقف المشروع

 (13)وتنكابن  (12)ظل الشاه ناصر الدٌن ٌراوده حلم اكتشاف النفط فً مناطق مازندران

 1755لتنقٌب عن النفط  عام موهذه المرة حصل المغامرون الروس على امتٌاز ا  (14)ولحجور

 .( 15)ولمدة عشرة سنوات

لكن الروس فشلوا فً اكتشاف النفط االٌرانً ألسباب فنٌة وتموٌلٌة، ودخلت اٌران القرن 

م عندما  منح مظفر الدٌن 1511العشرٌن دون تقدم ٌذكر فً مسؤلة التنقٌب عن النفط حتى عام 

 .w.k) كنوكس دارسً) وٌلٌام  لبلنجلٌزي( 16) م( امتٌازاً 1516-م1756شاه )

Darcy(18) من 16الستخراج وحمل ونقل وبٌع النفط فً اٌران لمدة ستون عاما مقابل %

 . (17)عائدات النفط  ٌتم  تخصٌصها لصالح الحكومة االٌرانٌة

وشملت بنود االتفاق السماح لدارسً بالبحث عن الغاز الطبٌعً والنفط واستخراجهما وبٌعهما 

ة ،مع منحه حق مد خطوط النفط خبلل المناطق المستخرج النفط منها.  كما تم سن 61ولمدة 

تخوٌله تؤسٌس شركة أو عدة شركات لئلنتفاع من هذا االمتٌاز، ونصت المادة العاشرة من 

 21االمتٌاز على أنه على صاحب االمتٌاز بعد مرور شهر من تؤسٌس الشركة  دفع مبلغ وقدره 

ألف لٌرة أخرى كؤسهم للدولة اإلٌرانٌة، وإذا لم ٌستطع صاحب  21وألف لٌرة انجلٌزٌة نقدا 

 .  (15)االمتٌاز تؤسٌس شركة رسمٌة أولى فً السنتٌن األولٌتٌن فٌعتبر االمتٌاز باطبل قانونٌا
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م بدأ عملٌاته بالحفر غرب اٌران لكن قلة معدل االنتاج أدى 1511دارسً الذي وقع اتفاق عام 

ألف لٌرة  311اك وتوجه الى جنوب اٌران، وأنفق على عملٌات التنقٌب به للتخلً عن العمل هن

   (21)انجلٌزٌة لكنه وبسبب قلة رأسماله بدأ بالبحث عن شركاء وممولون له من الشركات األجنبٌة

 . (22)و وفرت له رأسمال مناسب(21)م1515، وفعبل ساعدته شركة نفط بورما 

بالنٌابة عن دارسً بتوقٌع اتفاقٌة مع زعماء عشائر كما وقام القنصل البرٌطانً فً أصفهان 

م ، نصت على أن ٌدفع دارسً لزعماء البختٌارٌة أمواال عند شراء 1515عام  (23)البختٌارٌٌن

األراضً المزروعة منهم، لغاٌات التنقٌب عن النفط ولبناء مساكن ومنشات أخرى  للشركة،  

ت والمعدات العائدة ملكٌتها للشركة وٌكون  زعماء مقابل أن تقوم القبائل بحراسة وحماٌة المنشآ

العشائر البختٌارٌة مسإولون عن أٌة خسائر أو أضرار  تنجم عن تعدٌات قبائل البختٌارٌة أو 

غٌرها من القبائل على هذه المنشآت، بل ودفع غرامات مالٌة أخرى كشرط جزائً ضدها. فعبل 

باختٌار جزٌرة الخضراء)عبدان( لبناء مصفاة النفط بدأت الشركة التً أُنٌط بها عملٌات التنقٌب 

وكانت تقع فً منطقة الشٌخ خزعل الكعبً ، لكنها لم تكتشف النفط لمدة خمسة سنوات حتى عام 

 .(24)م وفً ذلك العام1517

بدأت عملٌات التنقٌب فً مسجد سلٌمان غرب اٌران ، وألن النفط المستخرج  كان ضئٌبل جداً 

 ً ً للشركة المذكورة ، لم ٌكن أمامها سوى البحث عن شرٌك مالً ، فدخلت لم ٌكن مجدٌا مادٌا

 . (25)بمحادثات مع الحكومة االنجلٌزٌة

 Anglo-Persian oilودخل دارسً عضوا مساهما فً الشركة االنجلو فارسٌة 

company (APOC   التً تؤسست عام  )م وبنفس العام تم تؤسٌس شركة نفط 1515

ات محدودة واستكملت الشركة االنجلو فارسٌة بناء مصفاة نفط عبدان  خبلل بختٌاري بصبلحٌ

 . (26)م1511ثبلثة سنوات ابتداء من عام 

ملٌون لٌرة انجلٌزٌة، واشترت أسهما لها فً الشركة نظرا  2استثمرت برٌطانٌا رأسمال قدره 

ان هدفها السٌطرة على لحاجتها الماسة للوقود،  كما اشترت النفط االٌرانً بؤسعار متدنٌة، وك

نفط اٌران بالكامل، وكان لها ما أرادت وحققت أرباحا من خبلل بٌع عائدات النفط االٌرانً 

 .(28)ملٌون لٌرة انجلٌزٌة 8خبلل الحرب العالمٌة األولى حٌث قدرت بحوالً 
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م تم وضع بروتوكول الحدود العثمانٌة االٌرانٌة، وأصبحت مناطق قصر شٌرٌن 1513عام 

طٌة فً نطاق امتٌاز دارسً وهذا زاد من األرباح الناجمة عن كمٌة االنتاج فً تلك النف

 . (27)المناطق

م   1517-م1514لم ٌتوقف تصدٌر النفط االٌرانً المستخرج خبلل الحرب العالمٌة األولى 

أشهر بسبب تدمٌر األلمان ألنابٌب النفط العائدة للشركة ، وبلغت  3سوى فترة انقطاع لمدة 

ملٌون طن ، حٌث وصلت  56م حوالً 1531-م 1515درات النفط االٌرانٌة منذ عام صا

أضعاف هذا  3ملٌون لٌرة ، بٌنما كانت أرباح الشركة االنجلو فارسٌة  11أرباح اٌران حوالً 

   (25)الرقم

لم ٌغفل الروس عن األرقام الربحٌة التً حققتها الشركة االنجلوفارسٌة وأدركوا أهمٌة سبلح 

فط خبلل الحرب العالمٌة االولى بالنسبة لؤلسطول االنجلٌزي ، وعلى ضوء ذلك  حصل الن

على امتٌاز التنقٌب عن النفط فً محافظة مازندران  (31)( khoshtariaالروسً خوشتارٌا  )

م، لكن شركة النفط االنجلو فارسٌة التً شعرت بالتهدٌد لم ٌكن أمامها 1516شمال اٌران عام 

عٌه بشكل مباشر وغٌر مباشر  ، بل لم تتردد فً العرض علٌه شراء امتٌازه سوى عرقلة مسا

 . (31)م1521فً  ربٌع  عام 

وشرعت برٌطانٌا بتوسٌع منطقة نفوذ التنقٌب عن النفط لتشمل حتى شمال اٌران القرٌبة من 

لكن  الحدود السوفٌتٌة ، بل وبادرت لتؤسٌس شركة باسم  شركة نفط شمال اٌران لهذه الغاٌة ،

سارت األمور على عكس ما اشتهته الدبلوماسٌة االنجلٌزٌة ، وهذه المرة جاء االحتجاج على 

السٌاسة االحتكارٌة االنجلٌزٌة من قبل قوة ثالثة هً أمرٌكا التً خرجت منتصرة من حرب 

أممٌة طاحنة ، وكان العتراضها أثراً على البرلمان االٌرانً الذي رفض  قرار الحكومة 

وأمام هكذا أحوال ، (32)زٌة بشراء امتٌاز خوشتارٌا الروسً وأصبح القرار باطل حكمااالنجلٌ

حاولت الشركات األمرٌكٌة تجرٌب حظها بالحصول على امتٌازات نفطٌة فً اٌران رغم قلة 

معرفتها التارٌخٌة بالوضع الداخلً االٌرانً، ومن هذا الباب دخلت شركة ستاندرد اوٌل اوف 

( األمرٌكٌة على خط المشاركة بالنفط   standard oil of new jersyنٌو جرسً) 

م بتوقٌع عقد التنقٌب عن النفط  1521االٌرانً ، واستهلت مبادرتها مع الحكومة االٌرانٌة عام 

لمدة خمسون سنة فً شمال اٌران ،  لكن برٌطانٌا واالتحاد السوفٌٌتً اعترضتا على االتفاق 

الشركة األمرٌكٌة بؤنه  لٌس بالسهولة لها االنفراد بهذا االمتٌاز فً  المذكور ونبهت برٌطانٌا (33)

مقاطعات شمال اٌران إال إذا تم األمر بالتعاون مع شركة النفط  االنجلو فارسٌة  ، التً قطعت 
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شوطا بعٌدا فً مشارٌع التنقٌب النفطٌة االٌرانٌة، ولم ٌكن ٌروق لها مزاحمتها ومنافستها فً 

ن أٌة شركات أخرى ، لذا سعت  برٌطانٌا إلحباط امتٌاز شركة ستاندرد نٌو هذه المشارٌع م

جرسً من مشهد النفط االٌرانً أو على أقل تقدٌر مشاركتها فً أسهم امتٌازها إذا عجزت عن 

طردها كلٌا  ، وتمخضت مساعً برٌطانٌا أخٌرا عن اتخاذ رئٌس الوزراء االٌرانً موقفا 

ٌكٌة عندما أبلغ  القائم باألعمال األمرٌكً أن هذا الموضوع سٌخلق رافضا المتٌاز الشركة األمر

مشكلة الٌران مع االتحاد السوفٌتً أٌضا الذي ٌسعى للحصول على امتٌاز نفطً مماثل ، لذا 

رفضت اٌران منح امتٌاز لشركة ستاندرد اوٌل األمرٌكٌة . لم تتوقف الشركات األمرٌكٌة عن 

( األمرٌكٌة مبعوثا Sinclairمتٌاز فقد  أرسلت شركة سٌنكلر )المحاوالت فً الحصول على اال

لها إلى طهران للحصول على امتٌاز نفطً فً شمال اٌران لكن البرلمان االٌرانً لم ٌصادق 

. زادت شهٌة الشركات االجنبٌة وطمعها الآلمحدود بالنفط االٌرانً  (34)م1524علٌه عام 

ات النفط المتدفقة من االراضً االٌرانٌة ، حٌث زاد والعراقً وغٌره ، خاصة ابان زٌادة كمٌ

م وما تبعه من انخفاض مداخٌل 1531م رغم معاودة هبوطه عام 1528انتاج نفط اٌران عام 

م عندما  أبلغت الشركة االنجلو فارسٌة الحكومة 1532،وجاء ذلك  عام  (35)اٌران المالٌة

ألف  312عات الشركة النفطٌة هً  فقط االٌرانٌة أن حصتها  المتفق علٌها من عائدات بٌو

م ، وأدركت 1531فً الوقت الذي كانت فٌه حصة اٌران أربع أضعاف هذا الرقم  عام ( 36)لٌرة

وكان ذلك األمر قد  (38)الحكومة االٌرانٌة التبلعب الذي تمارسه الشركة واعترضت على ذلك

اوضات مع الشركة االنجلو م( ، الذي دخل بمف1546-م1524تم باٌعاز من رضا شاه  بهلوي)

فارسٌة ،وحاول هذه المرة الغاء امتٌاز دارسً لكن االمر انتهى بتوقٌع  اٌران اتفاقٌة جدٌدة مع 

سنة ، و تم ادخال بند نص على  61سنة إلى  28م وتم زٌادة مدة االتفاق من 1533الشركة عام 

شلنات عن  4ستبداله باضافة %  كما كان سابقا فً االتفاق القدٌم وا16تغٌٌر حصة اٌران من 

 . (35)% 21لترتفع حصة اٌران إلى (37)كل طن نفط منتج ومصدر

م  حٌث 1534و هكذا عادت الروح بشكل نسبً لمداخٌل اٌران  وظهر ذلك جلٌا فً عام 

خاصة أن انتاج النفط فً (41)ملٌون باوند2وصلت عائدات النفط لخزٌنة الحكومة االٌرانٌة إلى 

ثم عاود االنتاج  (41)ملٌون طن بشكل الفت 11ملٌون طن إلى  8رتفع من م ا1534العام 

م ارتفع 1544االرتفاع بعد ركود انتاجه خبلل معارك الحرب العالمٌة الثانٌة ، ففً عام  

ملٌون طن  11م إلى 1548ملٌون طن وعام  16م إلى 1545ملٌون طن وعام  13اإلنتاج إلى 

ملٌون طن  ، و وهذا االرتفاع فً  31م إلى 1551 ملٌون طن وعام 24م إلى 1547وعام 

ملٌون لٌرة عام  3الى  1533كمٌة االنتاج  زاد من مداخٌل اٌران المالٌة من ملٌون لٌرة عام 
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م وشكلت عائدات النفط 1551ملٌون لٌرة عام  16م و 1545ملٌون لٌرة  عام 4و  (42)م1537

ونظرا للحاجة الماسة  (43(م1551-م1546% من مداخٌل الحكومة االٌرانٌة خبلل الفترة 16

للنفط وخاصة إبان الحرب العالمٌة الثانٌة ، ظهرت محاوالت حثٌثة وقوٌة من جانب الشركات 

م طلبت 1544النفطٌة العمبلقة للفوز بنصٌب الحصول على امتٌاز نفطً فً اٌران  ، ففً عام 

( امتٌازا للنفط (Sinclair( و شركة standard vacuumالشركة االمرٌكٌة الموسومة ب)

من الحكومة االٌرانٌة، فما كان من  السوفٌٌت إال المطالبة  بامتٌاز نفطً مماثل  من اٌران 

أٌضا ، وكان هدفهم حماٌة محافظات اٌران الشمالٌة المتاخمة للسوفٌٌت من أي محاولة أمرٌكٌة 

ى إثرها برزت أزمة دولٌة أو برٌطانٌة من تهدٌد تواجد السوفٌٌت االستراتٌجً هناك ،  وعل

م تذكٌرا للحكومة السوفٌتٌة 1544حٌث وجهت الحكومة الفرنسٌة عام  (44)حول نفط اٌران

برغبة شركاتها المشاركة بالتنقٌب عن النفط فً خراسان شرق اٌران عند استئناف محادثات 

 . (45)النفط  بٌن اٌران والسوفٌٌت

تزاحم الدولً ووقعت اٌران فرٌسة مطامع وكادت األمور أن تخرج عن السٌطرة أمام ال

الشركات الكبرى بفرض االمتٌازات علٌها فرضا دون مشاورات معها ، عنده لم ٌكن أمام 

م ٌنص على أنه ال ٌحق 1544رئٌس لجنة النفط فً البرلمان دمحم مصدق إال تقدٌم اقتراح عام 

بٌة فً هذه الظروف ، ثم تبع ألي رئٌس وزراء أو وزٌر التوقٌع على اتفاقٌة نفط مع دول اجن

 . (46)ذلك قرار آخر ٌمنع الحكومة االٌرانٌة منح أي امتٌاز نفطً لدولة اجنبٌة

م لم تعد االمور كما كانت علٌه قبل الحرب ، 1544مع انتهاء قرع طبول الحرب األممٌة عام  

اء تعدٌل آخر حٌث بدات مرحلة ما بعد الحرب العالمٌة بطلب الحكومة االٌرانٌة  بضرورة اجر

 1533م بإضافة  تعدٌل بسٌط على اتفاقٌة 1547م و بدا األمر جدٌا عام 1533على اتفاقٌة عام 

شلنات كما كان سابقا ،باالضافة أن تقوم  4شلنات عن كل طن نفط بدل من  6وهو تخصٌص 

 .  (48)%  بدالً من دفعها فً نهاٌة عقد االمتٌاز21الشركة  بدفع حصة اٌران سنوٌا والمقررة 

م إلعداد خطة الستعادة 1551سعى البرلمان كخطوة أولٌة لتؤسٌس لجنة خاصة اٌرانٌة عام 

م ال ٌكفً 1533حقوق اٌران النفطٌة ، وخلُصت اللجنة فً تقرٌرها بؤن إضافة ملحق التفاقٌة 

ق نائبا فً البرلمان االٌرانً برئاسة مصد 11الستعادة حقوق اٌران النفطٌة من الشركة ، فقرر 

لكن االقتراح ( 45)بتقدٌم اقتراح بتؤمٌم النفط االٌرانً  (47)رئٌس لجنة النفط فً البرلمان االٌرانً

لم ٌنجح بسبب عدم كفاٌة الموقعٌن فً المجلس ، لكن اللجنة قررت عرض االقتراح مرة أخرى 

د الشركة عن وطلبوا رفع ٌ( 51)على المجلس ،وهذه المرة نجح االقتراح وتم تؤمٌم النفط االٌرانً
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 nationalالنفط االٌرانً وإحبلل العمال االٌرانٌٌن بدل األجانب وتؤسٌس شركة وطنٌة للنفط )

Iranian oil company وإشراف الحكومة االٌرانٌة على كل عملٌات صناعة النفط  )

وأصبحت الشركة الوطنٌة االٌرانٌة للنفط التً  (51)الوطنٌة من استخراج وتكرٌر وتصدٌر

وجاءت الخطوة االٌرانٌة هذه فً  (52)م هً البدٌلة للشركة االنجلو فارسٌة 1545عام  تؤسست

إطار عملٌات التؤمٌم الذي طالبت به شعوب منطقة الشرق األوسط فً مصر والسعودٌة ، وما 

 زاده هو إدراك  الحكومة االٌرانٌة بعدم قناعتها بالمردود المالً من نفطها الذي تبٌعه الشركة

د كانت سٌاسة الشركة االنجلو فارسٌة وخاصة موظفٌها الذٌن شاركوا بل وساهموا فً وق( 53)

تشكٌل األحداث السٌاسٌة الداخلٌة الٌران من خبلل احتكارها الستٌراد البضائع األمر الذي أوجد 

تذمراً داخلٌا اٌرانٌا خاصة و أن الشركة كانت قد بدأت تلعب دورا سٌاسٌا من خبلل تؤكٌدها 

حق فً تعٌٌن الحراس و العمال و أخذت تدعم بعض الزعماء البختٌارٌٌن من مثل شهاب على ال

وكان ذلك من جملة االسباب التً شجعت دمحم مصدق لتامٌم ، (54)السلطنة ضد صمصام السلطنة

م توترت العبلقات 1551بعد اعبلن تامٌم النفط االٌرانً عام  (55)صناعة النفط االٌرانٌة

انٌة و جرت مفاوضات مباشرة انجلٌزٌة فً طهران وأخرى فً الوالٌات االٌرانٌة البرٌط

المتحدة األمرٌكٌة و البنك الدولً لحل مشكلة الشركة االنجلوفارسٌة مع الحكومة االٌرانٌة 

م جراء قرار تؤمٌم النفط ، وحاولت 1553وقطعت برٌطانٌا عبلقاتها الدبلوماسٌة مع اٌران عام 

مصدق و منع اٌران من تصدٌر نفطها للخارج ، مما كان له تبعات برٌطانٌا اإلطاحة بدمحم 

اقتصادٌة مضرة على اٌران ، فما كان من اٌران إال تحمٌل برٌطانٌا المسإولٌة عن المظاهرات 

العامة فً خوزستان بعد قٌام الشركة بوقف مخصصات عمال الشركة البالغٌن عشرون ألفا فً 

قٌل الحكومة االنجلٌزٌة  فً سد منافذ تصدٌر النفط االٌرانً أمام عرا  (56)منشاتها جنوب اٌران

للخارج ، حاولت اٌران اٌجاد مخرج لتصدٌر نفطها إلى دول أخرى ،فكانت اٌطالٌا وجهة 

لنفطها المصدر ،  لكن الطائرات االنجلٌزٌة منعت مسٌر ناقبلت النفط من الوصول إلى اٌطالٌا 

م ، كما 1553-م1552رتها فً عدن الٌمنٌة عام وأجبرتها على تحوٌل مسارها إلى مستعم

استمرت الشركة االنجلو فارسٌة بممارسة اعتراضها على قدوم ثبلثة  ناقبلت نفط اٌطالٌة الى 

 .(58)مٌناء عبدان

الحكومة البرٌطانٌة مارست أٌضا أسالٌب أخرى إلى جانب ذلك ، وحولت نزاعها مع اٌران  

المحكمة إلى أن النزاع ٌمثل دولة ذات سٌادة هً اٌران و  إلى  محكمة العدل الدولٌة ، وخلصت

شركة خاصة هً شركة النفط االنجلو فارسٌة و هذا الموضوع هو أمر داخلً اٌرانً،  لكن 

برٌطانٌا استؤنفت الدعوى لدى مجلس األمن بحجة أن هذا األمر ٌهدد السلم العالمً لكن مجلس 
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، قررت  أمرٌكا التدخل اٌجابٌا إلٌجاد  (57)صاصهاألمن لم ٌنظر بالموضوع كونه لٌس من اخت

بعد  1552-1551مخرج لؤلزمة المتفاقمة بٌن اٌران وبرٌطانٌا إال أنها لم تصل إلى نتٌجة عام 

ان رفض دمحم مصدق تشكٌل كونسٌرستٌوم )تجمع شركات نفطٌة عالمٌة( لشراء النفط االٌرانً 

انٌا باسقاطه و تم تنفٌذ االنقبلب علٌه من الشركة االنجلو فارسٌة  لذا فكرت مع برٌط

، (55)م من خبلل إنقبلب عرف بإسم )اجاكسً( واستلم اللواء زاهدي رئاسة الحكومة1553عام

م كان من 1555و بدأت بعد ذلك مفاوضات لتوقٌع اتفاق نفطً مع الشركات العالمٌة عام 

كونسرتٌوم ، وأصبحت نتائجه حصول اٌران على عضوٌن من أصل سبعة فً هٌئة المدٌرٌن ال

% 41إدارة مصافً النفط بٌد الكونسٌرستٌوم ، بحٌث حصلت الشركات النفطٌة األمرٌكٌة على 

% لشركة روٌال 14% لشركة النفط الفرنسٌة و 6% أٌضا و 41و الشركات البرٌطانٌة على

لى شكل دتش شل الهولندٌة، و تقرر أن تدفع اٌران غرامة مالٌة لشركة النفط االنجلوفارسٌة ع

. و تشٌر األرقام أن إنتاج اٌران من النفط الخام عند قرار التؤمٌم (61)سنوات 11أقساط  لمدة 

% قبل عقد اتفاقٌة كونسٌرستٌوم وتعهدت 1%من انتاج الشرق األوسط و انخفض إلى 37كان 

.وكان لكل شركة عضو فً (61)كونسٌرستٌوم بتلبٌة حاجات اٌران من النفط و الغاز

الكونسرستٌوم  شركة تجارٌة مسجلة فً طهران وتعمل بشكل مستقل و منفصل عن بعضها 

ومدة  51-51، وصارت األرباح  تقسم  بٌن شركات الكونسرستٌوم بنسبة النصف (62)البعض

عام . وكان على  تجمع الكونسرستٌوم تؤسٌس شركة لبلكتشاف و اإلنتاج و شركة  41االتفاقٌة 

ركة عاملة على أساس القوانٌن الهولندٌة وعلى شركة النفط الوطنٌة أخرى للتكرٌر بإسم ش

االٌرانٌة تسلٌم ما لها من اآلالت الحفر و النقل إلى الشركة العاملة وتتعهد تجمع الكونسرستٌوم 

 3م و ٌتم تعدٌل معدل االنتاج كل 1555بالحفاظ على معدل انتاج نفطً ثابت ابتدأ من عام 

 .  (63)و الطلب العالمً سنوات وذلك  حسب العرض

وحسب االتفاق فإن اٌران غٌر مخولة بالنظر بالدعاوي بٌنها و بٌن  الكونسرستٌوم ، ونجم عن 

 887الى 1555ملٌون برمٌل سنوٌا عام 157االتفاق الجدٌد أن ارتفع إنتاج اٌران من النفط من 

عام  21ونسرستٌوم لمدة تم تجدٌد االتفاق مع الك 1583م  ،و فً عام م1566ملٌون برمٌل عام 

 .(64)الحقا

وتوسعت عملٌات اإلنتاج والتنقٌب والتكرٌر والعملٌات النقل والشحن  والعملٌات الفنٌة 

 -واللوجستٌة فً اٌران وذلك من خبلل افتتاح خطوط انابٌب واسعة  مثل  خط أنابٌب عبدان 

م  و تم مد 1557 رشت -م و خط أنابٌب طهران 1558أصفهان  عام  -طهران و نفط أزنه 

مشهد  –شاهرود  -و تم افتتاح خط  ري  (65)م1561قزوٌن عام   –انبوب نفط من مدٌنة  ري 
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م تم مد خط نفطً بحري إلى  جزٌرة خارك،  و فً عام 1563م،  و فً عام 1561عام  

م تم بدء 1568،ومنذ عام  (66)اتفاقٌات جدٌدة مع شركات نفطٌة عالمٌة 5م تم عقد 1565

م ،لبلنتفاع 1576النفط إلى أوروبا الشرقٌة، و تم توقٌع اتفاقٌة نفط مع السعودٌة عام  تصدٌر 

 . (68)اتفاقٌات أخرى مع حكومة المغرب 6من المنطقة المشتركة بٌن اٌران و السعودٌة و 

 : الكوامش

م، رسالة 1525-م1517العودات ، رغد سبلمة ، التنافس البرٌطانً الفرنسً و االلمانً على النفط العراقً  (1)

 .،وسٌشار الٌه الحقا:العودات ،التنافس على النفط 41م، ص 2112ماجستٌر غٌر منشورة ، الجامعة االردنٌة ، عمان ،

، سال هشتم ،  2-1النفط االٌرانً خبلل مائة وخمسون عاما ، مجلة بررسى هاى تارٌخى، شماره  ،يژكرنولو (2)

، النفط  يژكرنولو ،وسٌشار الٌه الحقا:358،ص ـ ش ه 1352، نشرٌه ستاد بزرك ارتشتاران ، 45-44شماره مسلسل 

 االٌرانً .

 .358،ص المرجع نفسه  (3)

  6:5وكالة االنباء العالمية المعروفة الى يومنا ىذا  البارون جيوليوس مؤسس:ىو رويترز  (4)

  john s. galbraith: british policy on railways in Persia 1870-1900. Middle eastern 

studies. Vol 25.no.4.1989.published by taylor& francis.ltd,p483 

 .358، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو (5)

هـ ش 1383على اصغر ، اٌران در دوره سلطنت قاجار ، چاپ هشتم ، مإسسة انتشارات مدبر ،تهران  ،شمٌم (6) 

 ،وسٌشار الٌه الحقا:شمٌم ،اٌران .256ص،

 .357، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو (7) 

 مدٌنة فً شمال غرب اٌران سمنان : (8)

 دالكً :منطقة نفطٌة فً غرب جنوب اٌران  (9) 

 جزٌرة قشم : جزٌرة فً الخلٌج العربً جنوب اٌران (11) 

 355، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو(11) 

 مازندران : محافظة واسعة على ساحل بحر قزوٌن شمال اٌران وتظم عدة نواحً ومدن مشهورة بالزراعة (12) 

 تنكابن : مدٌنة فً شمال اٌران (13) 

 ٌن لحجور: منطقة شمال اٌران قرب بحر قزو (14) 
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 .357، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو(15) 

، چاپ اول ، شركت سيامى كتاب ىاى 3575فؤاد ، تاريخ ممى شدن صنعت نفت ايران ، تيران ،،   روحاني(  16) 

 ،وسيشار اليو الحقا : روحاني ، صنعت نفت . :7، صجيبى

أسترالٌا وجنى ثروة هائلة هناك وهومن  ولٌام نوكس دارسً : برٌطانً من أصل كندي عمل مهندسا للمناجم فً(18) 

. فً : منٌرة 1532أوائل المنقبٌن عن النفط فً العراق وفارس ،العانً، نوري عبد الحمٌد، امتٌازات النفط حتى عام 

، وسٌشار 651، ص 2112، بٌت الحكمة، بغداد، 811-675مصباح محرر، المفصل فً تارٌخ العراق المعاصر، ص 

 . 44، امتٌازات النفط وانظر :العودات ،التنافس على النفط ،صإلٌه الحقا : العانً

 . :7روحاني ،صنعت نفت ،ص (17) 

، انتشارات البرز، چاپ أولى، 3595تيران،  ىوشنك،ميدوي عبد الرضا، سياست خارجي ايران در دوران بيموي، (15)

ز كاظم، روس وانَكميس در ايران، ترجمو زادة، فيرو  وانظر:؛وسيشار اليو الحقا :ىوشنك ، سياست خارجى ايران 56ص 

وسيشار اليو الحقا زاده ، ، ;55-:55، ص 3593انتشارات آموزش انقالب اسالمي، چاپ دوم، تيران،  منوچير أميري،

 ، انتشارات تويني، تيران،3585چاپ أول،  م، اسكندر، خميج فارس،ددلروس و انجميز در ايران ، وانظر: 

مير أحمدي، مريم،  وانظر:،;7روحاني، صنعت نفت ايران، ص :دلدم ،خميج فارس ،وانظر:وسيشار اليو الحقا ،452ص

، مؤسسة چاپ وانتشارات أستانو قدس 77;3-72;3وىشي در تاريخي معاصري ايران، برخورد شرق وغرب در ايران ژبـ

 ايران . وىشي در تاريخژ،وسيشار اليو الحقا :مير احمدي ، بـه.ق3588رضوي، 

 . 585، النفط االٌرانً ،ص يژلوكرنو (21) 

 شركة نفط بورما : شركة نفط مساىمة انجميزية  (21) 

 . 585، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو (22) 

قبائل البختيارية : ىي قبائل توجد في المنطقة الواقعة جنوب غرب ايران يحدىا من الشمال و الشرق اصفيان و من  (23)

دوم  چاپالجنوب كوه كيمويو ومن الشمال الغربي منطقة ايذه، بيات، عزيز هللا ، كميات جغرافياى طبيعى و تاريخى ايران، 

،وسيشار اليو الحقا : بيات ، كميات جغرافياى طبيعى و 638ش، ص ىـ 3595،مؤسسو انتشارات امير كبير ،تيران ،

 تاريخى ايران .
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-:،ص  ه ، تيران 3585رضا رئيس ، نفت وبحران انرجى ، سازمان انتشارات كييان، چاپ دوم ، ، طوسى (24) 

 . نفت وبحران انرجى ، طوسى ، وسيشار اليو الحقا :32

 . 586، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو (25) 

 . 587،صالمرجع نفسه  (26)

،وسيشار 59،:4،ص  ه;356محمد عمى ، نفت ما ومسائل حقوقى ان ، شركت سيامى افست، تيران ،،موحد (28) 

 اليو الحقا :موحد ،نفت ما .

 .87المرجع نفسو  ،ص(27) 

،وسيشار اليو الحقا:  669ش ،ص ه 3593ابراىيم ، اقتصاد ايران ، چاپ سوم ، انتشارات نى ،تيران،  ،رزاقي (25) 

 ,Amirsadeghi, Hossein , twentieth century iran.Heinemann.london.1977رزاقي ،اقتصاد ايران،

(79-108) p 

: وىو المسيو اكاكي مدويويج مستثمر روسي من اوائل المنقبين الروس الذي حصل عمى امتياز لمتنقيب  خوشتاريا (31)

 عن النفط في ايران .

 . 539، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو (31) 

 . 92-;8موحد ،نفت ما ،ص  (32) 

 . 93المرجع نفسو ،ص  (33) 

 . 97-95المرجع نفسو،ص (34)

محمد عمى ىمايون ، اقتصاد سياسي ايران ، ترجمو محمد رضا نفيسى، كامبيز عزيزى، نشر مركز، ،كاتوزيان  (35) 

 . اقتصاد سياسي ايران ، كاتوزيانوسيشار اليو الحقا :، 384ه، تيران ، ص;359چاپ ىفتم ،

 ه3586عبد الرضا ميدوى، تاريخ روابط خارجى ايران، چاپ سوم، انتشارات امير كبير ، تيران، ىوشنك، (36) 

 ،وسيشار اليو الحقا :ىوشنك ،تاريخ روابط خارجي . 5:9ص
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 . ::5المرجع نفسو ،ص (38)

 .385-384،ص  يراناقتصاد سياسي ا ، كاتوزيان (37) 

 .  2;5،صتاريخ روابط خارجى ايران،  ىوشنك ،(35) 

(40)Bradley Hansen:learning to tax.vol 16 n(1) ,2001 published by cambidge 

university  press,p109 :Hansen ,learning of tax .  

 . ;66رزاقي ،اقتصاد ايران ، ص  (41) 

 . ;66المرجع نفسو ، ص  (42)

 :Hansen ,learning of tax,p109 . (43)  

(44): Amin Saikal: The rise and fall off shah ,princton university ,press newjersy ,p31,1980 .  

 . :7ايران ،ص وىشي در تاريخژمير احمدي ،بـ (67) 

 .672رزاقي ،اقتصاد ايران ،ص (68)

 .  357ىوشنك،سياست خارجى ،ص (69) 

 .673رزاقي، اقتصاد ايران  ،ص (:6) 

 . 425-424كاتوزيان ،اقتصاد سياسى ايران ،ص (;6) 

 .673رزاقي، اقتصاد ايران  ،ص (72) 

 .675المرجع نفسو ،ص (73)

 . 484كاتوزيان ،اقتصاد سياسى ايران ،ص (74) 

 . 595، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو (75) 

(54) Gene R.Garthwaite :the bakhtiyari khans, the government of iran and the british 

1846-1915 ,international journal of middle east studies ,vol3,no(1),p38 ,published by 

Cambridge university ,1972. 



 ....لتطور التاريخي لصنارة النفط االيراني 
 أيمن ابراهيم حسن الشريدةد.                                                                     

 
167 

 . ;5ايران ،ص وىشي در تاريخژمير احمدي ،بـ (77)

 .9;3-395ىوشنك ،سياست خارجى ايران ،ص (78) 

 . 644المرجع نفسو ، (79) 

،االمتيازات و التشريعات النفطية في البالد العربية ، منشورات وزارة الثقافة و االرشاد القومي  تعرفا، سموم(:7)

 ،وسيشار اليو الحقا :سموم االمتيازات و التشريعات النفطية .428،ص95;3،دمشق ، 

 . 443-434ىوشنك ،سياست خارجى ايران ،ص (;7) 

 B.Stoaugh  ,Robert , the evolution of Iranian oil policy 1925 . ;44-:44ع نفسو ،ص المرج (82) 

,1975 , p (214).   

 .672-667روحانى ،صنعت نفت ،ص (83)

 .476ايران ،ص وىشي در تاريخژمير احمدي ،بـ (84) 

 .677-676رزاقي، اقتصاد ايران  ،ص (85) 

 . 595، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو ، وأنظر:;67-679المرجع نفسو ،ص (86) 

 .599-598، النفط االٌرانً ،ص يژكرنولو (87)

 .5:3-;59،صالمرجع نفسه  (88) 

 . ;:5-5:8المرجع نفسو ،ص  (89) 
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 المراجع الفارسية :

دوم ،مؤسسو انتشارات امير  چاپبيات، عزيز هللا ، كميات جغرافياى طبيعى و تاريخى ايران، 

 ىـ ش،،تيران.3595كبير ،

 .  ، انتشارات تويني، تيران3585چاپ أول،  م، اسكندر، خميج فارس،ددل

فؤاد ، تاريخ ممى شدن صنعت نفت ايران ، چاپ اول ، شركت سيامى كتاب ىاى ،   روحاني

 . ، تيران3575، جيبى

زادة، فيروز  ،تيرانش ،  ه 3593ابراىيم ، اقتصاد ايران ، چاپ سوم ، انتشارات نى ،  ،رزاقي

انتشارات آموزش انقالب اسالمي، چاپ  كاظم، روس وانَكميس در ايران، ترجمو منوچير أميري،

على اصغر ، اٌران در دوره سلطنت قاجار ، چاپ هشتم ، مإسسة  ،شمٌم. ، تيران3593دوم،

 . تهران ، هـ ش1383، انتشارات مدبر 

ه ،  3585ى ، سازمان انتشارات كييان، چاپ دوم ، ژرضا رئيس ، نفت وبحران انر، طوسى

 تيران

 كامبيز نفيسى، رضا محمد ترجمو ، ايران سياسي اقتصاد ، ىمايون عمى ،محمد كاتوزيان

 . تيران ه،;359، ىفتم چاپ مركز، نشر عزيزى،
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 4-3 شماره تاريخى، ىاى بررسى مجمة ، عاما وخمسون مائة خالل االيراني النفط ي،ژكرنولو

 .  تيران ، ش ىـ 3574، ارتشتاران بزرك ستاد نشريو ، 67-66 مسمسل شماره ، ىشتم سال ،

 .تيران. ه;356،  افست، سيامى شركت ، ان حقوقى ومسائل ما نفت ، عمى ،محمد موحد 

 ايران در وغرب شرق برخورد ايران، معاصري تاريخي در وىشيژب مريم، أحمدي، مير

 .تيران ، ق.ه3588 رضوي، قدس أستانو وانتشارات چاپ مؤسسة ،77;72-3;3

 چاپ البرز، انتشارات ، ، بيموي، دوران در ايران خارجي سياست الرضا، عبد ىوشنك،ميدوي

 تيران. ، 3595. أول

 المراجع العربية :

في : منيرة مصباح محرر، المفصل  54;3 العاني، نوري عبد الحميد، امتيازات النفط حتى عام

 .4224، بيت الحكمة، ب.ط، بغداد، 933-;:8في تاريخ العراق المعاصر، ص 

-م:2;3 العراقي النفط عمى االلماني و الفرنسي البريطاني التنافس ، سالمة رغد ، العودات

 .م4234، عمان ، االردنية الجامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة م،47;3

 و الثقافة وزارة منشورات ، العربية البالد في النفطية التشريعات و ،االمتيازات عرفات سموم،

 .95;3 ، ،دمشق القومي االرشاد

 

 


