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چکیده
وزارت دریاداری انگلیس ،با توجه به نفوذ قدرت دریایی آلمان در ابتدای سدۀ بیستم و نیاز دولت
انگلیس به نیروی دریایی برتر در سطح اقیانوسها ،همواره به دنبال راهحلهایی بوده است تا اینکه بتواند
سرعت و قدرت کشتیهای خود را افزایش دهد و بهترین راهحل در این زمینه ،استفاده از نفت به جای
زغالسنگ در سوخت این کشتیها بود که از سال 1904م و در زمان دریاداری لرد فیشر این بحث مطرح
شد و تا زمان وینستون چرچیل ،وزیر دریاداری در سال 1911م ،عملی شد و از طرف ديگر شركت نفت
ايران و انگليس براي توسعۀ عمليات خود به منابع مالي نياز داشتند كه از طريق فروش نفت به درياداري به
دست ميآمد و در نهایت ،اين مسائل منجر به انعقاد قرارداد نفتی بین وزارت دریاداری انگلیس با شرکت
نفت انگلیس و ایران در  1914سال شد و از دولت ايران در اين زمينه نظر خواهي نشد .پژوهش حاضر،
با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و با به کارگرفتن منابع دست اول تاریخی ،بر این است تا
چگونگی و چرایی انعقاد قرارداد وزارت دریاداری انگلیس با شرکت نفت انگلیس و ایران و نقش عوامل
مختلف را در تسریع این قرارداد مورد مداقه قرار دهد؛ مباحثاتي را كه در موافقت و مخالفت با انعقاد
اين قرارداد صورت گرفت ،بررسي كند و نقش ديپلماسي دولت انگليس را در اين ارتباط نمايان سازد.
کلیدواژهها :وزارت دریاداری ،شرکت نفت انگلیس و ایران ،آلمان ،نفت ،دولت ایران.
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مقدمه

روابط وزارت دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران به پیش از تاسیس شرکت نفت ایران
و انگلیس بر میگردد و این موضوع را میشود در زمانی پیگیری کرد که دارسی به خاطر
مشکالت مالی ،به دنبال واگذاری امتیاز خود به دیگر کشورهای اروپایی بود .لرد فیشر پس از
سالها خدمت در نیروی دریایی انگلستان و مدتها تبلیغ دربارۀ اینکه خواهان تغییر سوخت
کشتیها از زغالسنگ به نفت ،است در سال  1904به فرماندهی نیروی دریایی انگلیس
منصوب شد ()Longhorst,1959,p.24؛ بنابراین ،بحث مربوط به تغییر سوخت کشتیها از
زغالسنگ به نفت را نخستین بار لردفیشر وزیر دریاداری انگلیس در سال  1904مطرح ساخت
و عنوان کرد که سوخت نفت به جای زغالسنگ انقالب عظیمی در استراتژی نیروی دریایی
ایجاد خواهد کرد .او میخواست با این کار سرعت و قابلیت مانور کشتیهای نیروی دریایی
افزایش پیدا کند ،اما پیشنهاد او مورد توجه دریاساالران دیگر که بر استفاده از زغالسنگ در
سوخت کشتیها تاکید داشتند ،قرار نگرفت (يرگين189 :1380 ،و.)190
به نظر میرسد علت اصلی مخالفت دریاساالران دیگر با تغییر سوخت کشتیها وجودنداشتن منابع
عظیم نفتی در درازمدت بود و آنها فکر میکردند ،اگر بخواهند این تغییر سوخت را در کشتیها
انجام دهند ،باید در کشورهای دور دست منابع نفتی بزرگ داشته باشند و اگر که میبینیم این امر مهم
در سال  1914اتفاق افتاد به خاطر اطمینان از وجود منابع نفتی در ایران بود.

از سویی جایگزینی نفت به جای زغالسنگ در سوخت کشتیها ،از جمله برنامههای فیشر
در نیروی دریایی انگلیس بود؛ از سوی دیگر وی شنیده بود که دارسی امتیاز نفت در ایران را
به دست آورده و در صدد است آن را به سرمایهداران خارجی بفروشد؛ پس به کمیتهای که به
دستور خودش و به ریاست پرتی من تشکیل شده بود ،دستور داد تا به هر روش ممکن امتیاز
مزبور را برای دولت انگلیس به دست آورند (فاتح )256 :1335 ،و با زیرنظرگرفتن اقدامات دارسی
و اینکه او نیاز مالی شدیدی برای ادامۀ عملیات حفاری در ایران دارد ،اقداماتی را انجام دهند تا
او امتیاز را به خارجیها نفروشد .لرد فیشر فکر میکرد که نیاز مالی دارسی میتواند روزنۀ امیدی
برای حل مسئله و خواستههای نیروی دریایی انگلستان باشد (ستودۀ تهراني ،)122 :1371 ،اما دولت
انگلیس در آن زمان با توجه به اینکه انگلیس یک کشور سرمایهداری بود و دولتمردان مخالف
دخالت دولت در امر بازرگانی بودند ،نمیتوانست با دارسی قرارداد ببندد (فاتح 256 :1335 ،و
 ،)257لذا دولت مردان انگلیسی به کمک شرکت نفت برمه که یک شرکت کامال انگلیسی بود،
موفق شدند به دارسی در جهت ادامه عملیات حفاری در ایران کمک کنند.
این مباحثات به خوبی نشان میدهد که مناسبات خرید نفت از شرکت نفت انگلیس و ایران
ریشه در سال  1904دارد و دارای پیشینهای طوالنی است ،ولی اینکه چه عواملی پیش آمد که
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درسال  1914دریاداری انگلیس با شرکت نفت ایران وانگلیس قرارداد بست و طی قراردادی
دیگر دولت انگلیس  51در صد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خرید را باید در مسائل
جهانی ،فضای حاکم بینالمللی در آن سالها ،نیاز شرکت نفت انگلیس و ایران به کمک
مالی جهت توسعۀ این شرکت در استخراج و فروش نفت و شرایط حاکم بر جامعه انگلیس
جستجو کرد .سوالی كه در اين پژوهش به آن پاسخ داده ميشود ،اين است كه چرا و چگونه
وزارت درياداري انگليس با شركت نفت ايران و انگليس قرادادي را منعقد كرد و نقش فضاي
بينالمللي و به ويژه دولت آلمان در اين ارتباط چه بوده است.
فضای جهانی و تأثیر آن در انعقاد قرار داد دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران

به نظر میرسد رقابت با نیروی دریایی آلمان در تسریع تغییر سوخت کشتیهای نیروی دریایی
انگلیس مؤثر بوده است؛ برای اینکه آلمان نیز در حال تجهیز نیروی دریایی خود بوده است .با
توسعۀ قدرت نیروی دریایی آلمان که از سالهای  1897-8آغاز شد ،کشتیها و رزمناوهای
آلمان افزایش پیدا کرد .در سال  1900قانونی در آلمان به تصویب رسید که طبق آن قدرت
نیروی دریایی به دو برابر ظرفیت آن رسید و هدف از تصویب این قانون این بوده است که نیروی
دریایی آلمان نسبت به نیروی دریایی انگلیس برتری پیدا کند (رئیس طوسی17 :1363 ،و.)18
چرچیل که در سال  1911وزیر کشور انگلیس شد ،طرفدار گروه صرفجویی در کار دولت بود
و حتی رهبری آن گروه را بر عهده گرفت و ضمن مخالفت با برنامههای توسعۀ نیروی دریایی
لرد فیشر ،همراه لوید جرج از یک قرارداد دریایی بین انگلیس و آلمان بهمنظور کاهش هزینههای
نیروی دریایی و تأمین بودجه برای اصالحات داخلی دفاع کرد و به خاطر همین امر نیز مورد
انتقادات فراوان قرار گرفت؛ بنابراین ،رقابت با آلمان که در آن زمان در پی دسترسی و ساخت
زیردریایی مدرن با سوخت نفت بود ().Ferrier,1982, p.158., R.M. Burrell,, vol. 5, p. vii
میتوانست عامل بسیار مؤثری در برنامههای دریاداری جهت تغییر سوخت کشتیها باشد .بهویژه
که در این زمان ،انگلیس دارای ناوگان کمسرعتی بود (.).Longhorst,1959,p.50
به نظر میرسد فضای جهانی پیش از جنگ اول جهانی و رقابت تسلیحاتی بین آنها در
قراردادهای بینالمللی آنها با کشورهای مختلف بسیار تأثیرگذار بود و همین رقابتهای
جهانی باعث دخالت دولتهای اروپایی در امر اقتصاد آزاد شد.
چرچیل و برنامههای او برای نیروی دریایی انگلستان

وینستون چرچیل ،در سال  1911به سمت لرد اول دریاداری (وزیر دریاداری بریتانیا) منصوب
گردید و در نظریۀ تبدیل سوخت مورد نیاز دریاداری انگلیس از زغالسنگ به نفت تجدیدنظر
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کرد (علم .)41 :1377 ،چرچیل فردی غیرنظامی بود که رئیس یک سازمان نظامی شده بود.
تمام تالشش او این بود که برتری دریایی انگلیس نسبت به سایر رقبا در اروپا را حفظ کند
(یرگین.)165 :1380 ،
فیشر با آگاهی از اینکه آلمانها مشغول ساختن کشتیهای اقیانوسپیما با سوخت نفت
هستند ،احساس میکرد باید هرچه سریعتر دوباره نیروی دریایی را متوجه ضرورت استفاده
از نفت کند و ساموئل رییس شرکت نفت شل به لرد فیشر  10سال پیش محرمانه خبر داده بود
که آلمانیها یک قرارداد نفتی 10ساله بستهاند که بخشی از آن بهصورت آزمایشی در نیروی
دریایی مصرف خواهد شد ،اما شخص چرچیل نیز همانند فیشر از تمام مزایای به کارگرفتن
نفت در سوخت کشتیها آگاه بود و هنگامی که چرچیل به سمت لرد اول دریاداری منصوب
شد ،نیروی دریایی مشغول ساختن  56ناوشکن و  74زیردریایی بود که سوخت همۀ آنها از
نفت بود .در کورۀ ذغال سنگ همۀ کشتیها مقداری نفت پاشیده میشد ،اما در ناوهای جنگی
که رکن اساسی نیروی دریایی انگلیس محسوب میگردیدند ،از زغالسنگ استفاده میشد.
چرچیل و نیروی دریایی میخواستند ناوهای جنگی بزرگتر با زره مقاومتر و در عین حال،
سریعتر داشته باشند تا بتوانند در مقابله با دشمن ،خط دشمن را دور بزنند و در یک بررسی که
در دانشگاه جنگ به دستور چرچیل به دست آمد ،به این نتیجه رسیدند که اگر سرعت ناوگان
انگلیس به  25گره دریایی برسد ،این ناوگان میتواند بر ناوگان آلمان پیشی بگیرد و این کار
بدون استفاده از نفت در ناوگان انگلیس امکانپذیر نبود (همان166 :و.)167
اما لرد فیشر بهرغم این که بازنشسته شده بود ،باز از او خواستند به عنوان اعضای کمیته دفاع
امپراتوری باقی بماند .او در کتابش دربارۀ اینکه به چه صورت دریاداری با مشکل کمبود و
تغییر سوخت مواجه شد ،ذکر میکند که چگونه چرچیل وزیر دریاداری جدید از او خواسته
بود که ریاست کمیتهای را بر عهده بگیرد که کار آن تامین سوخت برای دریاداری است
(.)Saifpour Fatemi, 1954,p.22
فیشر در ابتدای امر از پذیرش همکاری با چرچیل خودداری کرد .علت این امر نیز مخالفت
با برخی از ترفیعاتی بود که چرچیل در نیروی دریایی انجام داده بود ،اما در نهایت فیشر
موافقت خود را در همکاری با چرچیل اعالم کرد (یرگین.)168 :1380 ،
به دنبال آن چرچیل جهت تغییر سوخت کشتیهای نیروی دریایی کمیتهای را تاسیس (John
 ).Rowland, Ibid, P. 57و به آن توصیه کرد که برای بررسی جامعتر موضوعات مربوط به
ت تدارک نفت ،کمیسیون سلطنتی تشکیل دهند و به
قیمتها ،موجودبودن نفت و مسئله امنی 
دستور چرچیل ریاست این کمیسیون را لرد فیشر بر عهده گرفت (یرگین.)168 :1380 ،
پس از انتخابشدن فیشر به سرپرستی کمیسیون سلطنتی بریتانیا ،این کمیسیون در جلسهای
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که با حضور چرچیل و هربرت اسکویت ،نخست وزیر انگلیس برگزار شد ،کار خود را شروع
کرد (رئیس طوسی)13 :1363،؛ از این پس ،اقدام اصلی کمیسون پیداکردن نفت کافی برای
تامین نیازهای نیروی دریایی انگلیس بود .شرایط آن هم به این صورت بود که این نفت باید از
مناطقی به دست میآمد که تحت نفوذ انگلیس باشد و دستخوش بازار و نظارت شرکتهای
دیگر نفتی قرار نگیرد ( )Farmanfarmaian,2008,p.221و علت این کار نیز این بود که
اگر کشور یا شرکت تامینکنندۀ نفت برای دریاداری دچار بحران میشد و مورد تعرضات
خارجی و انقالبات داخلی قرار میگرفت ،ارسال نفت موردنیاز دریاداری دچار وقفه نشود
(آرشیو اسناد ملی ایران ،سند شمارۀ .)240026746 – 49
از دیگر مواردی که دریاداری برای قرارداد تأمین سوخت کشتیها مطرح میساخت،
وجود نفت کافی در مناطقی بود که دریاداری با آن قرارداد میبست (آرشیو اسناد ملی ایران،
سند شمارۀ  )240026746-46و طول مدت زمانی که این نفت میبایست به دریاداری تحویل
داده میشد نیز در قرارداد دریاداری با شرکتهای نفتی مهم بود (آرشیو اسناد ملی ایران ،سند
شمارۀ .)240026746 – 49

باالخره کمیسیون هم که نخستین گزارش خود را در نوامبر  1912و دو گزارش دیگر را در
سال 1913تسلیم داشت ،بهرغم تاکید بر نفتسوزکردن ناوگان دریایی انگلیس ،خرید نفت از
شرکت نیرومند و مجهز رویال داچ شل و شرکت نفت نوپا وکوچک ایران و انگلیس را مدنظر
قرار داد (یرگین )169 :1380،و چرچیل هم اظهار میکرد که باید نفت مدنظر دریاداری را از
شرکت شل و استاندارد اویل بخرد و گزینۀ خرید نفت از مکزیک نیز مدنظر بود که به علت
وجود اغتشاشات و انقالبهای صورت گرفته در آنجا ،دریاداری از خرید نفت از آن کشور
خودداری میکرد (آرشیو اسناد ملی ایران ،سند شمارۀ .)240026746 – 49
در مجموع یک مسئله به خوبی روشن بود و آن اینکه دریاداری به تامین سوخت و قرارداد
با شرکتهای مختلف جهت نیازهای سوختی خود تمایل داشت ( ،)Kent, 1976, p.41اما
دریاداری انگلیس نیز با صرفنظرکردن از شرکت استاندارد اویل میبایست نفت موردنیاز
خود را از دو شرکت رویال داچ شل یا شرکت نفت انگلیس و ایران تامین میکرد و برخی از
دولت مردان انگلیس بر این نظر بودند که دریاداری ابتدا با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد
مذاکره شود و اگر شرکت نفت انگلیس و ایران شرایط گذاشتهشده از طرف دولت انگلیس و
دریاداری این کشور را نپذیرفت ،آن گاه به سراغ شرکتهای دیگر برای انعقاد قرارداد بروند
و شرایط مدنظرخود را با آنها در میان بگذارند (�British Document on Foreign Af
 )fairs,vol14,1985,p.334و منظور از شرکتهای دیگر بیشتر شرکت رویال داچ شل بود.
اما گرینوی ،رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران ،بر این امر واقف بود که توان رقابت
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با شرکت رویال داچ شل را ندارد .وضع مالی شرکت نفت انگلیس و ایران نیز به سامان
نبود و هر آن احتمال این وجود داشت که با شرکت رویال داچ شل ادغام گردد (Ferrier,
 .)1982, P.158,159, G. Gareth Jones,1997,p.652گرینوی در برابر کمیسیون فیشر و از
طریق سازمان و تشکیالت اداری دولت بریتانیا تصریح داشت که بدون کمک دولت انگلیس،
شرکت نفت انگلیس و ایران در شرکت شل مستهلک خواهد شد .او هشدار داد ،در این
صورت شل وضعی انحصاری خواهد داشت و به هر قیمتی که بخواهد نفت را به دریاداری
میفروشد (.)Ferrier,1982, p.170-173
همچنین ،گرینوی همواره تحت فشار مالیبودن شرکت نفت انگلیس و ایران را مطرح
میکرد و واقعا هم شرکت نفت ایران و انگلیس برای گسترش فعالیتهای خود نیازهای مالی
زیادی داشت ( .)Longhurst,1959,p.51او یک قرارداد تأمین سوخت  20ساله را به نیروی
دریایی انگلیس پیشنهاد کرد و تالش کرد تا میان شرکت نفت انگلیس و ایران و نیروی دریایی
انگلیس برای رهایی از تنگناهای مالی رابطه ویژه ای برقرار کند (یرگین.)199 :1373 ،
واکنشهای صورتگرفته در انگلیس به همکاری دولت انگلیس با شرکت نفت
انگلیس و ایران

واکنش مقامات انگلیس دربارۀ گفتههای گرینوی متفاوت بود ،نایبالسلطنه هند در این
ارتباط سیاست سکوت و بیطرفی را پیشه کرده بود و عنوان میکرد که اتفاقات رخ داده
مربوط به آنها نیست و حتی مباحثاتی نیز دربارۀ انعقاد قراردادی بین شرکت نفت انگلیس و
ایران و راهآهن هند جهت تامین سوخت راهآهن به تشویق دریاداری انگلیس صورت گرفت
که نتیجۀ مطلوبی نداشت ( ).Kent,1976, P.42و در این زمینه 22 ،ژوئن در پارلمان انگلیس،
از وزیر دریاداری سوال شد که آیا مقامات هند نیز در جریان قرارداد وزارت دریاداری با
شرکت نفت انگلیس و ایران هستند که وزیر دریاداری به آنها پاسخ میدهد که آدمیرال
اسالید را برای یک ماموریت سیاسی به دهلی فرستاده است و مذاکراتی صورت گرفته است
(آرشیو اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،)24002675 -66اما در مجموع علت سکوت و مخالفت
نایبالسلطنه هند بیشتر به این خاطر بود که طبق قرارداد  1907منطقۀ تامین نفت برای دریاداری
تحت نفوذ انگلیس نبوده است و در منطقۀ بیطرف قرار داشت و در صورت اغتشاش در آن
مناطق نایبالسلطنه هند میبایست به آنجا نیرو میفرستاد (آرشیو اسناد ملی ایران ،سند شماره -54
 )240026746و مقامات هند ،بهویژه لرد کیچنر همواره بیان میکرد که قشون هند نمیتواند
مسئولیتهای محافظتی در قسمت علیای خلیج فارس را بر عهده بگیرد (آرشیو اسناد ملی
ایران ،سند شماره  )240026746 -47و در هر صورت ،حفاظت این مناطق بارسنگینی بر دوش
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نائبالسلطنه هند میگذاشت (آرشیو اسناد ملی ایران سند شماره .)240026755 – 38

اما وزارت خارجه انگلیس که عالقۀ وافری به حفظ نفوذ خود در خاورمیانه داشت ،در
تالش بود تا توافقی ویژه با شرکت نفت انگلیس و ایران جهت تامین سوخت مدنظر دریاداری
برقرار کند (هامیلتون 99 :1373 ،و )100؛ از طرف دیگر ،اعتراضهای نمایندگان پارلمان
انگلیس نیز تا حدودی راه را برای قرارداد دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران دشوار
میکرد و تا حدودی به نفع شرکت رویال داچ شل تمام میشد .این اعتراضها بیشتر در زمینۀ
نداشتنامنیت مناطق نفتخیز ایران ،شک و تردید دربارۀ وجود نفت کافی در ایران برای مدت
زمان طوالنی ،نقص قرارداد  1907و دخالت بیشتر روسیه در ایران بود (آرشيو اسناد ملي ايران،
سند شمارۀ 26755-36؛2400026755-37؛.)2400026746-46

از نکات دیگری که در مخالفت قرارداد دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران مطرح
و طرح آن به نفع شرکت شل شد این بود که میبایست نفت از منابعی گرفته میشد که
تحتکنترل و نفوذ انگلیس بود و در کنار اقیانوس و دریایی قرار داشت که کشتیهای انگلیس
میتوانستند از آن به خوبی حفاظت کنند ( ،)Saifpour Fatemi, 1954, p.27اما در مقالهای
که روزنامه تایمز در این مورد نوشته و جنبه سیاسی قرارداد نفت ایران را بررسی میکند،
تصریح میدارد ،اراضیی که شرکت نفت در آن فعالیت میکرد ،دارای شرایط فوق نبود و به
نظر روزنامۀ تایمز دولت انگلیس در آن مناطق نفوذ و برتری زیادی نداشت (آرشیو اسناد ملی
ایران شمارۀ .)240026646 -43

باز در همین زمینه ،روزنامۀ منچستر گاردین نیز مطالب مشابهی دربارۀ مناطق و مضرات
قرارداد دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران دارد (آرشیو اسناد ملی ایران ،سند شمارۀ
 )240026746-51روزنامه مرنینگ پست نیز موقعیت جغرافیایی مناطق نفتخیر ایران و
پرمخاطرهبودن این مناطق را بیان میکند (آرشیو اسناد ملی ایران ،سند شمارۀ .)24002674 – 50
این مباحثات به خوبی نگاه دولتمردان انگلیس را دربارۀ نگرانی آنها از انعقاد قرارداد
دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران میرساند و نشان میدهد که برخی از این خطرات
مربوط به قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران با دریاداری را شرکت نفت رویال داچ شل
نداشته است .پس چه عاملی باعث گردید که دریاداری تمام تمرکز خود را به جای شرکت
شل بر روی قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران بگذارد.
روند انعقاد قرارداد وزارت دریاداری انگلیس با شرکت نفت انگلیس و ایران

بهرغم تاکید مقامات سیاسی انگلیس به دریاداری این کشور ،مبنی بر کمک مالی به شرکت
نفت انگلیس و ایران ،هنوز دریاداری متمایل به کمک مالی به شرکت نفت انگلیس و ایران
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نبود ،اما عواملی که باعث شد نگرش دریاداری در قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران در
مسیر سازندهای قرار گیرد را میتوان در سه مورد خالصه کرد .1 :جریان کافی و بیوقفه نفت
از منابعی که جز در میدانهای نفتی ایران کمتر در میدانهای نفتی دیگر میشد از آنها سراغ
گرفت؛  .2ثباتنداشتن قیمت نفت که هر روز به نحو چشمگیری این قیمتها افزایش پیدا
میکرد و علت این افزایش قیمت نیز افزایش تقاضای روزافزون برای این فرآورده در سراسر
جهان بود؛  .3تالشهای بیوقفه چرچیل جهت کاربرد نفت در کشتیهای نیروی دریایی بود
(یرگین.)201 :1373،

دربارۀ اینکه دریاداری چگونه دریافت که در ایران منابع نفت کافی و بیوقفه برای
دریاداری وجود دارد ،این گونه بوده است که دریاداری پیش از انعقاد قرارداد با شرکت نفت
انگلیس و ایران آدمیرال اسلید را که مدتها فرمانده اسکاداران در انگلیس بود ،به همراه دو
نفر دیگر که تخصص در شناسایی معادن نفت داشتند ،برای سنجش میزان نفت شرکت نفت
انگلیس و ایران و تعیین میزان ذخیرۀ میادین نفتی به ایران فرستاد که اگر هیئت مزبور گزارشی
دربارۀ فراوانی نفت در ایران بدهند ،قرارداد بسته شود (آرشیو اسناد ملی ایران سند شمارۀ -72
 )240026746هیئت مزبور عالوه بر دریادار اسلید که نایب رییس شرکت نفت انگلیس و
ایران بود یک مجموعه از متخصصاني را شامل ميشد و کدمن که بعدها رییس شرکت نفت
انگلیس و ایران شد ،از جمله آن ها بود ( )Stocking, 1971,p.17بالندستون زمینشناس هیئت
و جی بی کالرک که مامور دریاداری و کارهای منشیگری هیئت را انجام میداد ،از دیگر
اعضای هیئت بودند و همچنین که مشاهده میشود در این هیئت نامهایی وجود داشت که
بعدها مسئولیتهای متفاوتی در شرکت نفت انگلیس و ایران بر عهده گرفتند؛ از جمله دریادار
اسلید که در سال  1924مدیر عمومی شرکت نفت انگلیس و ايران شد (Saifpour Fatemi,
 .)1954,p. 24,25این هیئت در سال 1914م  1332/ق در مرزهای ایران و عثمانی و معادن نفت
داخل ایران به جستجو پرداختند و گزارش مربوط به جستجوی خود را به وزارت دریاداری
ارسال کردند (آرشیو اسناد ملی ایران سند شمارۀ  .)240026746 – 68چون گزارش هیئت مزبور
مثبت بود و وجود نفت کافی و بلندمدت در مناطق نفتخیز ایران و محل حفاری شرکت نفت
انگلیس و ایران تایید شد (آرشیو اسناد ملی ایران سند شماره  ،).240026746 -63راه برای دفاع
چرچیل از طرحش نیز هموار گردید.
از گزارشهای کمیسیون تحقیق این گونه نتیجه گرفته میشود که هیئت اعزامی به ایران
عالوه بر اینکه یکی از اهدافش تخمین میزان نفت ذخیره در ایران جهت تامین مایحتاج
دریاداری بوده است ،اهداف دیگری از جمله شیوۀ حفاظت از مناطق نفتخیز در زمان جنگ،
چگونگی توسعۀ شرکت نفت انگلیس و ایران ،بررسی درازمدت استراتژی دولت انگلیس در
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قبال شرکت نفت انگلیس و ایران و نیفتادن منابع نفت ایران به دست دیگر رقبای انگلیس را
نیز پیگیری میکردند.
مهمترین هدف چرچیل این بود که قرارداد بلندمدتی منعقد کند تا نفت کافی به بهای
ثابت همیشه در دسترس نیروی دریایی انگليس قرار گیرد؛ به همین منظور ،در ژوییه 1913
چرچیل یادداشتی دربارۀ تامین نفت برای نیروی دریایی نوشت که در آن لزوم انعقاد
قراردادی درازمدت را برای تامین نفت کافی به قیمتی مطمئن متذکر شده بود و یک اصل
حاکم فعالنگهداشتن منابع مستقل و قابل رقابت بود ،تا مانع انحصار جهانی شود و نگذارد
دریاداری تنها به یک نوع نفت ،یک فرایند یک مسیر و به یک میدان نفتی متکی باشد .کابینه
با این پیشنهاد موافقت اصولی داشت و اسکویت ،نخست وزیر انگلیس به جرج پنجم ،پادشاه
انگلستان خاطر نشان کرد که دولت باید بر منابع مطمئن تولید نفت کنترل داشته باشد ،اما
چگونه این کار باید صورت میگرفت؟ در این زمان ،گرینوی با اعضای کابینه صحبت کرد
و طی مذاکراتی که با آنها داشت ،به آنها پاسخ داد که دولت انگلیس میبایست سهامدار
اصلی شرکت نفت انگلیس و ایران شود تا کمک مالی دولت انگلیس و دریاداری این کشور
به شرکت نفت ایران و انگلیس صورتی قانونی پیدا کند (Kent,1976, p. 48., Ferrier,
.)1982,p. 181,182

در نهایت ،کابینه ترغیب شد که دولت انگلیس به مشارکت در شرکت نفت انگلیس و
ایران نیاز دارد و بر اساس نظر دریاداری ،وزارت دارایی و شرکت نفت انگلیس و ایران کار
اینگونه باید پیش برود که دولت انگلیس باید  51درصد از سهام شرکت را با سرمایه دو
میلیون و دویست هزار پوند بخرد و قرارداد در دو بخش بود یک قسمت مربوط به قرارداد
تامین نفت بین دریاداری و شرکت نفت انگلیس و ایران بود و ترتیبی جداگانه ریخته شد که
دریاداری بتواند قرارداد خرید نفت را مخفیانه نگهدارد و جزئیات مربوط به فروش نفت به
دریاداری کام ً
ال محرمانه باشد؛ قسمت دوم نیز قراردادی بین شرکت نفت انگلیس و ایران
و دولت انگلیس برای مشارکت دولت انگلیس در سهام شرکت نفت انگلیس و ایران بود.
مشارکت مالی جداگانه و اینکه دولت انگلیس دو نماینده در هیئت مدیره شرکت داشته باشد
که دارای حق وتو باشند و بر سیاستهای کلی شرکت نظارت داشته باشند که تصمیماتی علیه
منافع دولت انگلیس در شرکت نفت ایران وانگلیس اتخاذ نگردد .این قرارداد در  20می امضا
شد و در 17ژوئن به عنوان گزارش دولت به پارلمان محول شد تا الیحۀ دولت به تصویب
مجلس برسد (.)Ibid, p. 48,49
از سوی دیگر ،گرینوی مدیر شرکت ایران و انگلیس نیز میدانست که اگر شرکت نفت
انگلیس و ایران در شرکت رویال داچ شل ادغام گردد ،نمیتواند به خوبی سیاست دولت
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انگلیس را در قبال نفت ایران پیش ببرد و دولت انگلیس نیز نمیتواند مثل سابق از شرکت
نفت انگلیس و ایران حمایت کند (.)Ferrier,1982, P.175
اما بحث در پارلمان انگلیس بر سر تصویب یا تصویبنشدن الیحه بسیار پر مناقشه بود.
چارلز گرینوی و مقامهای وزارت دریایی در مجلس حضور داشتند تا اگر چرچیل به
اطالعاتی در این زمینه نیاز داشت ،در اختیارش قرار دهند؛ همچنین ساموئل ساموئل برادر
مارکس ساموئل که در شرکت شل همکار و یاور برادرش نیز بود ،در این مجلس حضور
داشت (يرگين )174 :138 ،چرچیل در مجلس آن کشور دربارۀ زورگویی دایمی تراستهای
نفتی جهان که منظورش شرکت رویال داچ شل و استاندارد اویل بود ،صحبتکرد که مورد
واکنش تند ساموئل برادر مارکوس ساموئل قرار گرفت (يرگين)201 :1373،؛ همچنین ،چرچیل
دربارۀ چگونگی بهدستآوردن نفت به قیمت مناسب در مجلس این کشور سخن گفت و پا را
فراتر از آن گذاشت و به قیمتهای شرکت رویال داچ شل دربارۀ فروش نفت و سیاستهای
مدیران آن شرکت حمله کرد ( )Kent,1976, p. 48,49او همچنین عنوان کرد که اگر الیحۀ
قرارداد دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران تصویب نگردد ،شرکت نفت انگلیس و ایران
به بخشی از شرکت شل تبدیل خواهد شد (يرگين )201 :1373،و این موضوع هم به ضرر دولت
انگلستان بود که نمیتوانست با قیمت تثبیتشدهای نفت را خریداری کند و آن موقع باید از
سیاستهای شرکت رویال داچ شل که شرکتی تقریباً مستقلی بود در فروش نفت پیروی کند.
چرچیل اعالم کرد که ما با شل دعوایی نداریم و همواره آنها را آمادۀ کمکرسانی و
عالقهمند به خدمتگزاری و تامین منافع نیروی دریایی و امپراتوری بریتانیا یافتهایم و اگر اهرم
نفت ایران را در دست داشته باشیم ،تصور نمیشود که از میزان احترام یا مالحظهکاری آنها
نسبت به ما یا آمادگی آنها برای خدمت به منافع مردم یا از میهنپرستی آنها کاسته گردد
(همان 201 :و  ،)202اما سخنان چرچیل که نشان از سیاست باالی او در زمینۀ رقابتانداختن بین
دو شرکت نفتی در جهت کمک به دریاداری انگلیس بود و با توجه به اینکه او میخواست
با شرکت نفت انگلیس و ایران قراردادی برای خرید نفت امضا کند ،زیاد مورد توجه روسای
شرکت نفت رویال داچ شل قرار نگرفت؛ چون مسئوالن شرکت شل بر این نظر بودند که به
جز شرکت آنها هیچ شرکت نفتی دیگر نمیتواند نفت مورد نیاز دریاداری انگلیس را تامین
کند (.)Kent,1976, p.46
اما اعتراضات از هر طرف چه در پارلمان و چه در مطبوعات نسبت به چرچیل دربارۀ انعقاد
قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس در حال گسترش بود و بيشتر اعتراضها نيز در زمينۀ
تامين امنيت مناطق نفتخيز ايران و لزوم بودجۀ كافي در اين زمينه و درنظرداشتن شرايط
قرارداد  1907و همچنین ،قرارداشتن مناطق نفتخيز در مناطق بيطرف بر طبق اين قرارداد بود
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البته مطبوعاتی نیز وجود داشتند که موافق اقدامات چرچیل بودند؛ از جمله دیلی تلگراف
در مقالۀ خود در  27می ،اهمیت ویژهای به موضوع استفاده از نفت در کشتیها میدهد و
فوقالعاده این کار دولت را تحسین میکرد و اشاره به خرید سهام کانال سوئز توسط دولت
انگلیس در زمان دیزرائیلی در اوایل سلطنت ویکتوریا دارد که در آن زمان قیمت آن سهام
خریداریشده  4میلیون بود و االن ارزش آن سهام  39میلیون شده بود و این روزنامه کار خرید
سهام شرکت نفت ایران وانگلیس را با خرید سهام کانال سوئز مقایسه میکرد (آرشيو اسناد
ملی ايران ،سند شمارۀ .)240026646 -51
اما چرچیل در مقابل منتقدان خود در پارلمان انگلیس همواره تالش میکرد تا پارلمان به
الیحۀ دولت رای مثبت دهد و در دفاع از قرارداد و تشریح سیاست نفتی دولت انگلستان پس
از طرح این سئوال که خود مطرح کرده بود که سیاست ما در قبال نفت چیست؟ پاسخ داد
كه سیاست انگلستان دو هدف هدف نهایی و غایی را دنبال میکند؛ به این معنی که وزارت
دریاداری بریتانیا مستقال مالک و تولیدکنندۀ سوخت مایع مدنظر خود باشد و انگلستان باید
مالک یا به هر قیمتی که شده کنترلکنندۀ منابع نفتی یا حداقل قسمتی از تولیدات نفتی باشد
که مورد نیاز خودش است (ذوقي 76 :1378 ،و .)77
اما تمام اعضای پارلمان با چرچیل همگام نبودند ،از جملۀ این افراد لویدجرج بود که
مطرح کرد ،ممکن است این قرارداد مشکالتی اساسی داشته باشد؛ از جمله اینکه مناطق
نفتخیز بیرون از منطقۀ نفوذ انگلیس ،در ایران است و این مسئله حفاظت از چاههای نفت را
برای انگلیس مشکل میسازد و انگلیس مجبور است برای حفاظت از آنجا با قبایل خطرناک
بختیاری و قبایل عرب و تهدیدات قزاق های روس در شمال مواجه شود و این محافظت
مسئولیت اضافهای را بر دوش دولت هند میگذارد .رمزی مکدونالد نیز یکی دیگر از منتقذان
بود که عنوان میکرد اهمیت سیاسی این قرارداد بیشتر از اهمیت اقتصادی آن است و انجام
عملی از سوی نیروهای بریتانیایی در مناطق بیطرف عکسالعمل روسها را به دنبال خواهد
داشت و حمایت بیشتر انگلیس از قبایل این منطقه ،باعث تضاد دولت ایران با دولت انگلیس
خواهد شد و ممکن است در نهایت به ادای خسارت از طرف دولت ایران منجر شود و تمام
قراردادهای دیگر منعقدشده بین دولت ایران و انگلیس را در بر بگیرد .ای .اچ .پانسبی از دیگر
منتقدان چرچیل عنوان کرد که قرارداد  1907دولت ایران را ضعیف کرده است ،اما قرارداد
دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران و خرید سهام شرکت توسط دولت انگلیس منافی
با استقالل ایران است و ممکن است باعث تقسیم ایران شود (.)Stocking, 1971, p.18,19
لرد هاردینگ که دوسال در ایران خدمت کرده و اکنون نایبالسلطنه هند شده بود ،اعتقاد
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داشت که متکیبودن به یک منبع ناامن خارجی؛ در حالی که انگلستان خود دارای ذخایر
ذغال سنگ مطمئن است ،خردمندانه نیست (یرگین ،)176 :1380،اما نکته جالب اینجاست که
اگرچه بیشتر نمایندگان با تغییر سوخت کشتیهای نیروی دریایی موافق بودند ،ولی در بیشتر
صحبتهای منتقدان مسئله امنیت مناطق نفتخیز و استمرار جریان نفت مطرح میشد و مسئله
چگونگی حفظ امنیت مناطق نفتخیز در جلسۀ  17ژوئن  1914مجلس عوام مطرح شد که
یکی از طوالنیترین جلسات پارلمان بریتانیا بود و بیشتر بحث نمایندگان دربارۀ این موضوع
بود که اگرچه حوزههای نفت ایران در منطقهای ظاهرا بیطرف قرار داشت ،اما از طرفی نیز هر
دو قدرت روس و انگلیس طبق قرارداد  1907حق داشتند به گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی
خود در آن منطقه بپردازند؛ از طرف دیگر ،بسیاری از نمایندگان نسبت به عاقالنهبودن سیاست
دولت بریتانیا در واگذاری امنیت نفت به سران بختیاری تردید داشتند .این سوال از طرف آنها
مطرح شد که اگر سران بختیاری به توافق خود عمل نکنند و چاهها و بخشی از لولههای نفت
را تهدید کنند ،چه خواهد شد؟ آیا دولت که اکنون مسئولیت شرکت نفت را با خرید اکثریت
سهام آن بر عهده میگیرد ،مجبور نخواهد شد برای تنبیه بختیاری ها به ایران نیرو اعزام کند؟
آیا بهتر نیست دولت بریتانیا از سیاست تضعیف دولت ایران که تاکنون در پیش گرفته است،
دست بردارد و دولت مرکزی ایران را تقویت کند؟ آیا ورود نیروهای نظامی روسیه به مناطق
نفتخیز باعث اعتراض دولت روسیه نمیشود؟ و بعضی از نمایندگان استدالل میکردند که
اگر نیروی انتظامی و پلیس ایران تقویت و استقالل و تمامیت آن به رسمیت شناخته شود ،به
نفع ایران و انگلیس هر دو خواهد بود و با تقویت ایران منافع انگلیس بهتر تامین میشود تا
اینکه ایران به وسیلۀ روسیه و انگلیس تقسیم گردد و نکتۀ آخر این که بهدستگرفتن کنترل
نفت ایران منجر به رقابت بیشتر همسایگان ایران بهویژه روسیه و ترکیه نخواهد شد؟ (رئیس
طوسی 19 :1363 ،و )20

در هر حال ،بهرغم انتقادات شدید در پارلمان که بیشتر از طرف نمایندگان حزب کارگر به
رهبری مک دونالد که سیاست نفتی چرچیل را یک سیاست امپر یالیستی میدانستند ،صورت
میگرفت (یرگین )176 :1380،الیحه با  254رای موافق و  18رای مخالف در صحن علنی
پارلمان انگلیس به تصویب رسید ( )Longhurst,1959,p.52و اختالف آرا به اندازهای بود
که باعث تعجب گرین وی مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران گردید و وقتی از چرچیل
پرسیدند که چه کاری انجام داده است تا این الیحه با این آرا زیاد به تصویب برسد .پاسخ داد
که حمله به تراستها و انحصار نفت در دست آنها کار خود را کرد و باعث ازدیاد آرا شد
( ،)Ferrier,1982, P.195اما حملۀ چرچیل به تراستها ،عواقبی را در بر داشت که در ادامه و
پس از آوردن شرایط قرارداد به آن پرداخته میشود ،اما مفاد قرارداد عبارت بود از .1 :خزانه
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داری انگلیس موافقت میکند 2 ،میلیون لیره سهام اولیه شرکت به ارزش هر سهم یک لیره به
همراه هزار سهم ترجیحی یک لیرهای را از شرکت نفت انگلیس و ایران خریداری کند؛ .2
شرکت نفت انگلیس و ایران موافقت میکند که دو نفر هیئت مدیره با حق ویژه (حق وتو)
را در شرکت نفت انگلیس و ایران بپذیرد و این دو نفر حق دارند بر شرکت اکتشاف اولیه،
شرکت نفت بختیاری و دیگر شرکتهای تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس نظارت کامل
داشته باشند؛ همچنین ،این دو نفر بر تصمیماتی که در شرکت گرفته میشود ،نظارت دارند و
اگر تصمیمی خالف منافع انگلیس در شرکت نفت اتخاذ گردد آن دو نفر که جزو هیئت مدیره
شرکت نیز هستند ،میتوانند آن تصمیمات را وتو کنند؛  .3زمینهای فراهم آید که شرکت نفت
ایران و انگلیس وارد هیچ تراست وکارتلی نشود و به عنوان یک شرکت بریتانیایی باقی بماند
( ،)Saifpour Fatemi, 1954,p.52اما قراداد خرید نفت از شرکت نفت انگلیس و ایران
توسط دریاداری از دیگر قراردادها بود و مقرر شده بود که این قرارداد محرمانه بماند (Kent,
 ،)1976, P.49اما برخی منابع براین نظرند که وزارت دریاداری برای خریداری ساالنه 500
هزار بشکه نفت سوخت ،به مدت  20سال با شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد کرد .قیمت
خرید در  30شیلینگ برای هر تن (تحویل در روی کشتی هنگام بارگیری) توافق شد ،به شرط
آنکه اگر منافع کمپانی بیش از  10درصد در سال ،به هر سهم عادی تعلق گیرد ،برای وزارت
دریاداری تخفیفی نیز منظور شود .با وجود این ،حداقل قیمت کمتر از یک لیره در هر تن تمام
میشد؛ همچنین ،توافق شد در تمام مدت جنگ ،وزارت دریاداری بتواند برای بهدستآوردن
کل نیازمندیهای نفتی خود به هر میزان در مقایسه با مشتریهای دیگر اولویت داشته باشد و
نفت اضافی مورد نیاز نیز با همان قیمت ذکرشده در قرارداد ،خرید  500هزار تن در سال ،با
آن وزارتخانه حساب شود (علم.)42 :1377 ،
در مجموع قرارداد با دریاداری ،شرکت نفت انگلیس و ایران را از صورت یک شرکت
خصوصی بازرگانی انگلیسی در ایران خارج کرد و آن را به صورت بازوی پر قدرت سیاسی
و اقتصادی و استراتژیک امپریالیزم انگلیس و وسیلۀ مستمر اعمال نفوذ و دخالت انگلیس
در ایران و منطقۀ خلیج فارس درآورد و همراه با سهیمشدن دولت انگلیس در شرکت نفت
انگلیس و ایران ،سیاست آن دولت نیز متمرکز بر مسئله نفت در ایران گردید و از این به بعد
ایران نه به خاطر سپر هندوستان ،بلکه به خاطر مسئله نفت برای انگلیس ارزش داشت (ذوقی،
 )77 :1378و به نظر میرسد استراتژی انگلیس در ایران و خلیج فارس بعد از کشف نفت در
ایران از مسئله هند به مسئله نفت تغییر پیدا کرد.
اما مسئله مربوط به حمله چرچیل به تراستها و انحصارگرایی آنها ،بهویژه حمله به شرکت
شل در این زمینه ،جهت تسریع در انعقاد قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس که برخی
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از آنها هم دور از واقعیت بود ،عواقبی را به دنبال داشت .چون هیچ دلیلی وجود نداشت که
خدمات شرکت شل را به نیروی دریایی نامطلوب جلوه دهد و هرچند چرچیل با مارکوس
ساموئل که شهردار لندن بود ،مناسبات خوبی نداشت ،اما با دتردینگ هلندی روابط خوبی
داشت و در ارتباط با دتردینگ چرچیل از نظرات لرد فیشر پیروی میکرد و فیشر در نامهای
به چرچیل ،پس از ذکر محسنات دتردینگ به او پیشنهاد کرد که دتردینگ را تهدید نکنند،
بلکه او را با خود همراه سازد و با او در مورد ناوگانش که  64کشتی نفتکش دارد ،در صورت
بروز جنگ قرارداد ببندند .در بهار سال  1914چرچیل شخصا با دتردینگ وارد مذاکره شد تا
قراردادی بین نیروی دریایی و شرکت رویال داچ شل منعقد گردد (یرگین.)176 :1380 ،
اما در مجموع بین سالهای  1905تا  1914مذاکرات برای بهدستآوردن امتیاز دارسی به
طور کامال سری وجود داشت .حتی در سال  1913وقتی از چرچیل در مجلس عوام انگلیس
سوال شد که چرا همه مذاکرات پشت درهای بسته صورت گرفت .پاسخ داد که وقتی شما از
طریق یک مجموعه پیچیده و شکننده مذاکره میکنید یا هنگامی که تالش میکنید تعادل را
بین شرکتهای نفتی مختلف ایجاد کنید و نگهداری و توسعۀ یک شرکت مستقل را به دست
آورید ،نباید این موضوع را به هر شخصی بگویید که قبل از انجام کار دست شما را رو کند.
قدرت ما این گونه است که یک قرارداد خوب و صرفهجویانه به نفع ملت انگلیس امضا کنیم
(.)Saifpour Fatemi, 1954, p.30
در هر صورت ،این امر غیرقابل انکار است که سهامدارشدن دولت ،روح امتیازنامه دارسی
را به کلی عوض کرد و اثر عظیمی بر موضع آن در روابط بینالمللی گذاشت .از این پس ،هر
چقدر هم تالش میکرد که ادعای استقالل و جدایی از دولت انگلیس داشته باشد؛ با این حال،
دیگر نه به چشم یک سازمان متعلق به بخش خصوصی ،بلکه به صورت یک سرمایهگذاری
ملی (دولتی) در راه اجرای منویات دولت بریتانیا به آن نگریسته میشد.
دیپلماسی دولت ایران در قبال قراداد دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران و واكنش
دولت انگليس در اين ارتباط

دولت ،وزارت خارجه و نمایندگیهای سیاسی ایران ،تمام اخبار مربوط به قرارداد دریاداری
با شرکت نفت انگلیس و ایران را بررسی میکردند و سفارت ایران در انگلیس این اخبار و
صورت مذاکرات پارلمان انگلیس را به صورت التین و ترجمهشده به وزارت امور خارجه
ایران میفرستاد .مقاالت روزنامههای معتبر انگلیس نظیر روزنامه تایمز ،دیلی تلگراف و غیره
نیز که اخباری دربارۀ این قرارداد داشتند ،نیز به صورت ترجمهشده و متن اصلی از طریق
سفارت ایران در لندن به وزارت امورخارجه ایران فرستاده میشد (آرشیو اسناد ملی ایران ،سند
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شمارۀ 240026746 -68؛ 240026746 -72؛ .)240026746 -63

سفارت ایران در انگلیس عالوه بر اخبار و اطالعاتی که از کمیسر و دیگر ماموران
میگرفت و به وزارت خارجه ایران میفرستاد ،در زمانهایی خودش نیز گزارشهای تهیه
میکرد و به ایران میفرستاد که گزارشهایی بسیار مفصل ،دقیق و به شیوۀ تحلیلی بود و در
اين گزارشها به خوبي به چگونگي آمدن هيئتهاي وزارت درياداري انگليس جهت بازديد
از مناطق نفتخيز و اطمينان از وجود نفت در اين مناطق ،مباحثي عنوان شده و جنبۀ سياسي
اين قرارداد نيز در اين مكاتبات به خوبي تشريح شده است (آرشیو اسناد ملی ایران ،سند شمارۀ

240026746 -60؛ .)240026746 -59

سفارت ایران در انگلیس ،فعالترین نقش را در دیپلماسی ایران دربارۀ قرارداد دریاداری با
شرکت نفت ایفا میکرد و مهمترین کاری که سفارت ایران در انگلیس انجام داد ،این بود که
کتابچۀ نطقهای صورتگرفته در پارلمان انگلیس را به وزارت خارجه ایران فرستاد كه در اين
كتابچه به خوبي مباحث مربوط به چگونگي انعقاد قرارداد وزارت درياداري انگليس با شركت
نفت ايران و انگليس تشريح شده است (آرشیو اسناد ملی ایران ،سند شمارۀ .)240026755 -5
دولت ایران پس از پیبردن به اخبار قرارداد ،به شدت نسبت به آن به وزیر مختار بریتانیا
اعتراض کرد و وزیر مختار بریتانیا ،ابتدا مشارکت دولت انگلیس در شرکت نفت انگلیس و
ایران را انکار و بعدها عنوان کرد که این یک قرارداد فروش نفت است و ربطی به دخالت
دولت انگلیس در شرکت نفت انگلیس و ایران ندارد .در هر صورت ،نمایندگان مجلس
شورای ملی ایران نیز به این امر اعتراض کردند و نارضایتی و دلواپسی ملت ایران را نسبت به
این امر مطرح ساختند (.)Saifpour Fatemi, 1954,p.26
در مجموع ،در ارتباط با ديپلماسي انگليس بايد عنوان كرد که موضوع مداخله دولت
انگلیس در شرکتهای نفتی فقط محدود به شرکت نفت برمه و شرکت نفت انگلیس و
ایران نمیشد ،بلکه شرکتهایی چون شل و شرکت نفت ایجل مکزیک نیز به نوعی خواستار
دخالت دولت انگلیس در شرکت خود بودند.
شرکت رویال داچ شل نیز که مناسبات حسنهای با لرد فیشر داشته است ،برای نزدیکی با
دولت انگلیس پیشنهاد میدهد که در هیئت مدیرۀ شرکت شل ،فردی از طرف دولت انگلیس
باشد ( ،)Gareth Jones,1997,p.647,648اما به دالیل سیاسی و اقتصادی دریاداری با شرکت
نفت انگلیس و ایران قرارداد میبندد و دولت انگلیس بهرغم اینکه به تجارت آزاد اعتقاد دارد،
پس از مباحثات فراوان در کابینه و پارلمان آن کشور  51درصد از سهام شرکت نفت انگلیس
و ایران را میخرد و از آن به بعد نفوذ دولت انگلیس در شرکت نفت چندین برابر میشود و
به نظر میرسد ،این قرارداد هزینۀ الزم را برای ادامه کار شرکت نفت انگلیس و ایران فراهم
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میکند و شرکت میتواند نفت خود را به دریاداری انگلیس بدون بازار رقابتی بفروشد؛ از
طرف دیگر ،دولت انگلیس نیز در یک مدتزمان مشخص نفت مورد استفادۀ خود را از
دریاداری به قیمت مشخص و بدون نوسان در زمان جنگ یا صلح اندکی زیر قیمت بازار
خریداری میکند و کنترل شرکت را نیز در دست دارد و با گماشتن دو تن از هیئت مدیره
که دارای حق وتو باشند ،نظارت خود را بر شرکت نفت بیشتر میسازد ،اما این اوضاع به نفع
دولت مرکزی ایران از نظر سیاسی نیست و به خاطر همین مسئله است که دولت و مجلس ایران
پس از باخبرشدن از انعقاد قرارداد دریاداری با شرکت نفت انگلیس و ایران به شدت به آن
اعتراض نشان میدهند؛ زیرا میدانند که این قرارداد زمینههای نفوذ انگلیس را در ایران بیشتر
و بیشتر میسازد .در مجموع ،میتوان گفت که نیاز دریاداری انگلیس به یک منبع مستقل
نفت که زیرنظر دولت انگلیس باشد ،از یک طرف و نیاز شرکت نفت ایران و انگلیس به
کمکهای مالی جهت ادامۀ فعالیت شرکت از علل اصلی انعقاد قراداد شرکت نفت انگلیس و
ایران با دریاداری انگلیس بوده است و برای اینکه شرکت کام ً
ال زیر نظر دولت انگلیس باشد،
در سال  1914دولت انگلیس  51در صد از سهام شرکت نفت ایران وانگلیس را میخرد و
عمدهترین سهامدار شرکت میشود.
نتيجه

قرارداد وزارت درياداري انگليس با شركت نفت ايران و انگليس و مناسباتي كه منجر به انعقاد
اين قرارداد شد ،در مواردی ريشه داشت که عبارتند از :فضاي سياسي بينالمللي و قدرتگيري
كشورهاي اروپايي در زمينۀ توسعۀ نيروي دريايي؛ نيازداشتن وزارت درياداري انگليس به نفت
جهت سرعتبخشيدن به ناوگان دريايي انگليس؛ نياز ماليداشتن شركت نفت ايران و انگليس
جهت توسعۀ عمليات اكتشاف و پااليش از طريق فروش نفت خام و رقابتکردن اين شركت با
شركت نفت رويال داچ شل؛ توسعۀ ناوگان دريايي آلمان در ابتداي سدۀ بيستم و رقابتکردن
نيروي دريايي انگلیس با اين اقدام؛ نظر وزارت درياداري انگليس كه همواره بر اين تفكر بود كه
ناوگان دريايي انگليس از طريق نفتسوزكردن كشتيها باید بزرگترين و تاثيرگذارترين ،ناوگان
دريايي اروپا و جهان باشد ،از مهمترين عواملي بود كه به انعقاد قرارداد تامين نفت براي وزارت
درياداري انگليس از طريق شركت نفت ايران و انگليس سرعت بخشيد؛ از طرف ديگر ،نياز
داشتن شركت نفت ايران و انگليس ،به منابع مالي جديد از طريق فروش كه با شركت نفت رويال
داچ شل در آسيا رقابت ميكرد و ادغامنشدن اين شركت ،در شركت نفت رويال داچ شل كه
توان مالي زيادي داشت و اينكه دولتمردان انگليسي نميخواستند خود را تحت سيطرۀ تراستهاي
نفتي ،از جمله شركت نفت رويال داچ شل قرار دهند ،راه انعقاد اين قرارداد را هموارتر کرد و از
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ديگر انگيزههايي كه منجر به انعقاد اين قرارداد و ادامۀ مناسبات گرديد ،موقعيت مناطق جغرافيايي
مناطقي است كه شركت نفت ايران و انگليس در آن فعاليت ميكرد و همچنین به اطمينان از
اينكه نفت كافي براي تامين سوخت كشتيهاي نيروي دريايي انگليس براي مدت طوالني وجود
داشت ،اشاره كرد و همين مسائل و مباحث سياسي ديگر موجب شد كه اين قراداد با شركت
نفت رويال داچ شل يا نفت مكزيك منعقد نگردد و در اين راستا ،نبايد از نقش گرينوي ،مدير
شركت نفت ايران و انگليس و تالش بیوقفۀ او جهت انعقاد قرارداد و درنظرگرفتن منافع انگليس
در اين راستا ،غافل بود .نكتۀ مهم در اين ارتباط اين بود كه دولت ايران در دورۀ قاجار اگرچه از
طريق دولتمردان خود در لندن در جريان انعقاد اين قرارداد بود ،اما شركت نفت ايران و انگليس
و دولت ايران در اين زمينه مباحثات و مكاتباتي نداشتند و در مجموع ،از دولت ايران در اين زمينه
نظرخواهي نشد و دولت و وزارت امورخارجه انگليس در تمامي مراحل انعقاد اين قرارداد یکهتاز
میدان بوده است و دولتمرداني ،چون وينستون چرچيل ،وزير درياداري انگليس ،در انعقاد اين
قرارداد بيشترين نقش را داشتند و مخالفت برخي از نمايندگان مجلس عوام انگليس در ارتباط با
انعقاد اين قرارداد نيز با پاسخهاي مستدل چرچيل كه در راستاي منافع ملي دراز مدت انگلستان
بود ،مواجه گرديد و اين قرارداد با باالترين آرا به تصويب رسيد.
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