
 

 1396، پايیز و زمستان 2،  شمارة 9هاي علوم تاريخي، سال پژوهش

 

 

 

 

 

مخالف  ةبررسي مواضع نخستین روزنامروزنامة )نداي( جنوب؛ 

 قرارداد دارسي در ايران
راد میکائیل وحیدي

 

 دانشگاه شهید بهشتي  تاريخ گروه استاديار
 (130تا ص  111)از ص        

    23/12/1396؛ تاریخ پذیرش مقاله: 22/8/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده
ها  که دولت بایستی در مقابل نقشه بودبر این باور  ،«دولت مستقل مقتدر» ۀروزنامۀ جنوب با طرح نظری

بر اتحاد و  با تکیه و  کندخصوص انگلستان در حوزۀ نفت ایستادگی  های اروپایی، به های دولت و طرح
لی گام بردارد. هدف نوشتار حاضر آن است تا تصویری مستند از صدد کسب منافع موحدت ملی در

جنوب ارائه دهد که  ۀکنش دولت انگلستان در قالب شرکت نفت انگلیس و ایران بر مبنای نوشتار روزنام
کند و سازمان  نویسندگان آن بر این باور بودند که این شرکت به نمایندگی از دولت انگلستان عمل می

صدد گسترش منافع انگلستان در است که در تحت پوشش آن در« لتیکیپ»روزنامه  ۀگفت سیاسی یا به
عنوان اولین مخالف قرارداد دارسی در ایران مطرح  جنوب خود را به ۀبه این ترتیب روزنام .ایران است

 یپرسشدهد. در نوشتار حاضر کند و با رصد اقدامات انگلستان نقض مواد این قرارداد را انعکاس میمی
بررسی این  ،گویی به آن استصدد پاسخۀ روزنامه، درکه نویسنده با روش تحقیق تاریخی و با مطالع

کنند تا مبانی و  عنوان سازمانی پلتیکی یاد میجنوب به قرارداد دارسی است که از آن به ۀدیدگاه روزنام

 .علل این نگاه روزنامه مشخص شود
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 مقدمه .1
 جنوب ۀروزنام یعنی مشروطه، ۀهای عصر تجرب نوشتار پیش روی مواضع یکی از روزنامه

مواضع  ؛ این روزنامهدکن میبررسی انگلستان با تأکید بر نقد قرارداد دارسی  دربارۀ را
خصوص انگلستان در کشور  ارجی و بهنفوذ و اقدامات دول خ دربارۀانتقادی زیادی 

 سعی ،با نوشتن مقاالت روشنگرانه و ترجمۀ برخی آثار نویسندگان خارجی و داشت
د و با زبانی صریح و کنمعرفی به مردم در آن دوره  را حکومت قانون و مشروطه کرد می
اهتمام به انتقاد از دخالت بیگانگان و همچنین عناصر پرنفوذ داخلی به یک میزان  ،تند

 ۀقدم بود. در پژوهش حاضر بیشتر به رویکرد روزنام مشی نیز ثابت داشت و در این خط
شود و در این  خصوص انگلستان پرداخته می جنوب به دخالت کشورهای خارجی و به

ای در این  جایگاه ویژه ،عنوان نماد مبرهن این نفوذ قرارداد دارسی به ۀمیان مسئل
ای ن روزنامه خواهد داشت که این قرارداد را نه مسئلهبررسی از منظر نویسندگا
ۀ آن بینند که در سای عنوان یک قرارداد پلتیک می ل بهاقتصادی که از همان اوّ

صدد بسط نفوذ و قدرت خود برای استعمار ایران و در نگاه کالن زیر سلطه انگلستان در
 بردن کشورهای اسالمی است و ایرادات بسیار دارد.

جنوب  ۀپژوهش حاضر بررسی مواضع و تبیین رویکرد نویسندگان روزنامهدف از 
جنوب  ۀولی روزنام یافت،قرارداد دارسی است که تا سالیان بعد این مسئله ادامه  دربارۀ

ل و در جریان ای که در دورۀ پهلوی اوّگونهبه ؛نقدها و ایرادات اساسی بر آن وارد کرد
ایرادات این روزنامه از مفاد مهم مذاکرات طرفین بود  موارد و ،تجدیدنظر در این قرارداد

 جنوب به ۀلذا بررسی مواضع روزنام؛ دشمنجر شدن عبدالحسین تیمورتاش که به قربانی
 ،ای که به نقد قرارداد دارسی پرداخت و ایراداتی به آن وارد کرد عنوان نخستین روزنامه

در موضوع مورد  مهم عصر مشروطه ۀاین روزناممواضع تاکنون  است، لیکنت حائز اهمیّ
اصلی نوشتار حاضر آن است که مواضع  پرسش ،بنابراین ؛است نشدهبررسی  اشاره

 قرارداد دارسی بهو  صورت کلیرابطه با انگلستان بهبارۀ جنوب در ۀنویسندگان روزنام
 ؟اند چه اصولی بر این قرارداد وارد کرده ۀبر پای و چه بوده و چه ایراداتی ،خاصصورت 

 

 روش بررسي .2
بررسی قراردادهای نفتی ایران در عصر قاجاریه چندان موضوع جدیدی نیست و آثار 

عنوان   جنوب به ۀاما مواضع روزنام ،تحریر در آمده است ۀبسیاری در این باره به رشت
روزنامه این ت و اهمیّ نشده بررسینخستین ناقد و حتی مخالف قرارداد دارسی تاکنون 

، کتابی تحت ژوهشگران مغفول مانده است. تنها اثر نزدیک به نوشتار حاضراز نظر پ
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 عبدالکریم اثر ،جنوب ۀروزنام مدیر تنگستانی، محمدباقر مبارزات و زندگیعنوان 
ت مدیر روزنامه و مبارزات اوست و به مشایخی است که معطوف به بررسی شخصیّ

با خوانش متن روزنامه و بر اساس  لذا پژوهش حاضر ؛خود روزنامه نپرداخته استبررسی 
رود تا در  کند و منبع اصلی پژوهش حاضر به شمار می مسئله را پیگیری می ،مقاالت آن

اند، با کاربست روش  ای گردآوری شده کنار سایر منابع تاریخی که به روش کتابخانه
 د.کنتاریخی مسئله را بررسی و آن را تبیین 

 

 روزنامه . محمدباقر تنگستاني و تأسیس3
 تاريخي حیات سیاسي محمدباقر تنگستاني ة. زمین3-1

و ق ـ.ه 1301خان تنگستانی است که در سال  محمدباقر تنگستانی، پسر سرتیپ علی
در تنگستان از توابع بوشهر به دنیا آمد و در شاه قاجار  سلطنت ناصرالدین ۀدر اواخر دور

 .دکرگذاری  جنوب را پایه ۀزنامقمری رو 1328حجه  ذی 21شمسی برابر با  1287سال 
ندای  ۀروزنامسپس، و  (1ندای جنوب، ص  ۀروزنام) قمری توقیف شد 1329این روزنامه در 

همان پیش گرفتن قواعد و اسلوب  درجنوب و ۀ روزنام ۀمرامنام تکیۀ تام بهجنوب با 
  .را گرفت روزنامه، جای آن

 به 1278در سال  درسهرفت؛ این مسعادت  ۀمدرس برای تحصیل به تنگستانی
مدرن جنوب ایران تأسیس شده بود و از نظر تاریخی مادر  ۀعنوان نخستین مدرس 

 .(646یاحسینی، )رفت  مدارس جنوب ایران به شمار می
گیری  بر شکل مهمی تأثیر که تنگستانی محمدباقر کودکی دوران مهم حوادث جمله از

ای آن کشور در ایران و منطقه ه شخصیت و ذهنیت او نسبت به انگلستان و سیاست
. اختالفات ایران و انگلستان بر بودشهر آن عام مردم  و قتل بوشهرتصرف  ۀواقع ،داشت

 پرنفوذ سر هرات موجب شد تا سیاست انگلستان به دخالت مستقیم برای حفظ موقعیت
 انعنو  به خانمحمد دوستاز  حمایت سیاست بر ابتدا در که ها انگلیسی ؛کند تغییر خود
را کنار ، این سیاست کردند تأکید می هرات فتح ماجرای در درگیر هایطرف از یکی

 ،. به این ترتیب(Uluerler, 812) شدند رأساً علیه ایران وارد تقابل نظامی ند وگذاشت
فارس حضور  های خلیج در آب و ندشد می نیروهای انگلستان که از طریق هند فرماندهی

خارک را  ند ووارد شدایران به جنوب  از قـ.ه1273م/1856 دسامبر چهارمدر  ،داشتند
بوشهر نیز سقوط کرد و ژنرال جمیز سپس دند. کرباران و بوشهر را نیز گلوله تصرف
کوتاهی مدتی پس از و شد وارد شهر به این  1857 ۀژانوی 7در  (James Utram)اوترام 

 (.8860 ،تهدای) نیز محمره و اهواز را نیز به تصرف خود درآوردند
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مردم ایران برای  ۀخواهانمحمدباقر تنگستانی پس از شروع نخستین حرکت آزادی
، یعنی تهران رساند و مبارزاتش هاخود را به کانون این جنبش ،استقرار نظام مشروطیت

ل و حاکمیت مطلق محمدعلی اوّ ۀبا سقوط مشروطخواهان آغاز کرد. را در کنار مشروطه
تهران و خلع  متواری شد و با فتحمحمدباقرخان تنگستانی از تهران  شاه قاجار، احتماالً

اجتماعی به نفع مشروطیت  -سیاسی ییها فعالیتشاه به تهران بازگشت و  محمدعلی
برای استقرار خدماتی که  پاس به ،احمدشاه قاجار نشستن با به تخت و انجام داد

حمدشاه منصوب شد و حدود سه ا« باشی تفنگدار»مشروطیت انجام داده بود، به سِمت 
اما طبع سرکش وی ماندن در این شغل را به او اجازه نداد  ،سال در این شغل باقی ماند

  .(648حسینی،  یا) و استعفا داد
که در دوران کودکی نیز نفوذ و اشغال کشورهای بیگانه را تجربه کرده  تنگستانی

دولت مهاجرین کرمانشاه و حتی  قانونی و پیوستن به ۀها مبارز پس از مهروموم ،بود
را به ارمغان آورد و پس از تبعید به  1«تفنگدار ملی»مبارزه مسلحانه که برای او لقب 

الدوله توقیف شد، روش و منش مبارزاتی خود را به  وثوق 1919دلیل انتقاد از قرارداد 
خود یا  ۀبخشی به جامع رسانی و آگاهی وسوی مبارزه از طریق نویسندگی و اطالع سمت

 یر داد.یاصالحات از پایین تغ
 

 هدف از تأسیس .3-2

بدهی  ،آنچه عاید ایران شده بود ،با گذر از عصر امتیازات دوران ناصری و مظفرالدین شاه
وفصل  کدام نتوانست مشکالت و مسائل ایران را حل و واگذاری قراردادهایی بود که هیچ

شد و دو کشور  تر و مشکالت بیشتر میلیایران هر روز خا ۀخزان ،د و به این ترتیبکن
بر اخذ  ،روس و انگلیس نیز با استفاده از ضعف حکومت مرکزی و ناتوانی مالی این کشور

. از سویی افزایش نفوذ روسیه در (1388رواسانی، )رک: کردند  امتیازات جدید تأکید می
« امپریالیسم رویل»عنوان  همان چیزی است که جان فوران از آن به ،اواسط قرن نوزدهم

 .(63فوران، ) کند یاد می
مردم از  ۀاین دو کشور در کنار رشد آگاهی در میان بخش نخب ۀجانب فشارهای همه

کردن قدرت پادشاه شد تا به گیری جنبش مشروطه برای محدود شکلساز  سویی زمینه
کار  گیری جنبش مشروطه و روی اما شکل، این ترتیب کشور در مدار توسعه قرار گیرد

شمالی و جنوبی  ۀآمدن مجلس شورای ملی نیز نتوانست از نقش دول قدرتمند همسای
جنوب  ۀبه همین دلیل یکی از اهداف محمدباقرخان تنگستانی از تأسیس روزنام ؛بکاهد
تأکید بر تقویت دولت مرکزی از طریق تصویب قوانین مناسب، انتخاب افراد سالم  ،ایران
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که یق تقویت قانون در کشور بود؛ چرافوذ بیگانگان از طربردن نو کاردان و از بین
 باتنها  ،نویسندگان این روزنامه تأکید داشتند که رهایی کشور از این مشکالت

مردم قابل  ۀبخشی به عموم مردم و اصالح وضع کشور از طریق مشارکت آگاهان آگاهی
و بیان اقدامات رسانی تحوالت جاری کشور  تحقق است و این آگاهی از طریق اطالع

ینده آخصوص انگلستان در ایران و همچنین جلوگیری از این نفوذ فزه کشورهای دیگر ب
گذاری استوار است تا بتوان ثروت ملی از جمله نفت را برای توسعه و  از طریق قانون

 پیشرفت کشور به خدمت گرفت. 
منافع  ،وی دیگراز آنجا که خاستگاه محمدباقر تنگستانی از جنوب ایران بود و از س

اخبار این خطه جنوب ایران  ۀروزنام ،اقتصادی و سیاسی انگلستان در جنوب قرار داشت
ت جنوب و سرحد جنوبی مملکت ایران اهمیّ»تا کرد  با تمرکز بیشتری منعکس میرا 

 .(7، 14جنوب، ش  ۀروزنام)« اولیای امور مبرهن سازد به ،که وطن عزیز ماست
 

 جنوب ةمشي روزنام خط .3-3

ق منتشر شد، ـ.ه 1328حجه  ذی 21روزنامه جنوب که به تاریخ  ۀدر نخستین شمار
بیان مشی روزنامه  جنوب منتشر شد که در آن خط ۀجرید ۀعنوان مرامنام یک صفحه به

 -3 ،وضع قانون -2 ،اوضاع جاریه -1 :بر این اصول تأکید داردشده بود؛ این مرامنامه 
صورت هفتگی و  به. این روزنامه (مرامنامه ،1، ش همان) جنوب اوضاع -4 و ثروت عمومی

 ،بار توقیف شد  دلیل داشتن ادبیاتی تند و صریح یک رسید که به در تهران به چاپ می
همچنان بر اصول اساسی خود  ،گرفت کار خود را از سر یولی زمانی که با نام دیگر
این نشریه در نقد وضع  ۀمنامد. در مراکرمشی خود پافشاری  پایبند ماند و بر همان خط

 موجود آمده:
اجانب شده تربت پاک اجداد ما لگدکوب ستم ستوران دشمنان  ۀوطن عزیز...بازیچ»

نمایند...  بینید چگونه ملیت استقالل مملکت و دیانت ما را محو و نابود می گردیده می
دارند و با  می مملکت و تربیت موحیات رفاهیت اهالی باز ۀوزرا ما را از اصالحات الزم

راه تحصیل نجات ملی و  هایی که در تندی برق و با دست یک حرکت سریع و به
هایی بسیار محکم پلتیک خود بسته و محبوس در  طناب به ،کند سعادت قومی کار می

  .(مرامنامه ،همان) «سازند چال اجبار می سیاه

انگیز ایران  ی وضع اسفل در شناسایی باعث و بانروزنامه در قدم اوّ ،به این ترتیب 
خصوص  به ،پردازد و در این میان کشورهای بیگانه می ۀجویان به نقش مداخله

 کند. های انگلستان را عامل اصلی این وضعیت معرفی می سیاست
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 دولت مستقل و مقتدر ملي ةجنوب و نظري ةروزنام .4
 هاي دولت مستقل و مقتدر ملي . ويژگي4-1

 نفوذی در ایران پیدا ۀایران هرکدام منطق ۀدرتمند همسایدر وضعیتی که کشورهای ق
جنوب برای رهایی از  ۀروزنام ۀحال حکومت نیز مشروطه شده بود، نسخ و درعین  کرده

یک  ،باید مطابق علم سیاست»که  بوداین  ،کرد وضعیت موجود که آن را نقد می
اشد وگرنه حکومت ملی حسابی تشکیل شود که حافظ حقوق داخلی و خارجی ما ب

در تعریف روزنامه  .(جاهمان)« منقرض و مستهلک خواهیم شد ،بدون هیچ فرصت
دارای منافع  -1 کند: چنین بیان می سه ویژگی ضروری این حکومت را حکومت ملی 
 ضمانت جمعی. -3 و افکار متناسب -2 ؛مشترکه باشد

را در مقابل  تواند خود با تشکیل چنین دولتی است که ایران می ،به این ترتیب
د. در پایان این کنکشورهای قدرتمند به یک بازیگر تبدیل کند و از منافع خود دفاع 

روزنامه بر این اعتقادند که دولت  ۀهیئت تحریری ،مرامنامه و در ذیل اوضاع جنوب
و  کندنمیمند  پایان آن بهره مرکزی در تهران خود را از ثروت ملی در جنوب و معادن بی

شناسد تا با ترکیب ثروت ملی  ت سیاسی آن را نمیفارس و اهمیّ یعنی خلیج ،ادنی ۀدرواز
فوق، یک حکومت و دولت مقتدر و مستقل تشکیل  ۀگان موجود در جنوب با عناصر سه

 .(جاهمان)دهد 
 

 . موانع تأسیس دولت مستقل و مقتدر ملي در ايران4-2

 ،ایران پس از مشروطهدر بررسی علل عدم تشکیل دولت مستقل ملی قدرتمند در 
جنوب بر این تأکید دارد که آنچه صورت گرفته در ظاهر امر اتفاق افتاده است و  ۀروزنام

دهد و در طول  بیرونی کار را تشکیل می ۀتشکیل مجلس و انتخابات همچنان روی
چرخد و  سابق می ۀهیجده ماه از تشکیل مجلس شورای ملی در همچنان بر پاشن

تشکیل دولت مقتدر مستقل  مورد نیاز برایشده است تا اصالحات حکومت ملی معرفی ن
 :انجام دهدرا 

استحقاق  در حکومت ملی باید انتخابات عمومی باشد. منافع مشترکه عادالنه و به»
مالی و  ،ت جانیتقسیم بشود و از قوانین مملکت همگی متمتّع گردند و باالخره امنیّ

برعکس حق انتخاب و منافع مشترکه را منحصر ناموسی برای افراد مملکت منظور شود 
طلبان مملکت نموده قوای عامله و حتکی خود را که  عده قلیلی از طنازان و راحت به

محروم نموده در وضع قوانین و  ،دهند ت مملکت را تشکیل میت خود را که اکثریّاکثریّ
بستگی به  لاین است که اکثریت مملکت هیچ د .امنیت عمومی رعایت حال آنها نشده

 (.1، همان« )نمایند این اوضاع ندارد و تقویت از پیشرفت امور نمی
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گیری حکومت ملی  فوق، نخستین شرط شکل ۀگان با توجه به ویژگی سه ،بنابراین
رغم تأسیس نهاد به ،همین نوشته ۀنشده است. در ادام مرئیمقتدر مستقل در ایران 

ای فرزندان  !وطن زند که ای هم یاد میجنوب چنین فر ۀروزنام ،مشروطیت در ایران
استبداد را  ۀمتحد بشوید و کوشش بنمایید تا ریش ،دست هم بدهید به بیاید دست !ایران

 ،ما تنها واگذارید؛ بنابراینه کنید و مملکت را از دستبرد اجانب محفوظ دارید و او را ببر
استبداد همچنان  ،سرغم تشکیل مجلبهنویسندگان روزنامه همچنان تأکیددارند که 

 هریزی و محدودسازی استبداد را ندارد و تنها را پابرجاست و این نهاد نیز توان طرح
 مردم و حمایت آنها برای تشکیل دولت ملی مستقل است. ضرورت ۀورود عام ،گریز

تشکیل این دولت  ۀاز جمله دیگر ضروریات بایسته ،«تدوین قوانین مناسب و فراگیر»
رغم تشکیل مجلس شورای ملی در بهجنوب  ۀاست که از نظر روزنامقدرتمند مستقل 

شکل  ،توجه عموم ایرانیان باشد ۀکه نقط« دستور اساسی»ایران انجام نشده و این 
 نگرفته است تا حافظ حدود و حقوق مشترک مردم ایران باشد.

ش سازی نظری برای تشکیل دولت قدرتمند ملی بر نقجنوب در پی پشتوانه ۀروزنام
که معتقد است ؛ چراماند مردم و لزوم آگاهی آنان از قواعد دولت ملی نیز غافل نمی

ت جامعه امکان تحقق ندارد و مشارکت مردم نیز حکومت ملی جز با ورود مردم و اکثریّ
حاصل نخواهد شد جز با بیداری مردم و این امر مستلزم تأسیس مدارس سیاسی و رشد 

ملت ما بتواند »ها در کشور وجود ندارد، اینکه  ن زیرساختکه ایآگاهی است و از آنجایی
خود را برای دخالت در امور حکومت و سیاست  ،از روی علم و اطالع و بصیرت کامله

به این خاطر  دارد؛از علم سیاست  نیاز به آگاهی و اطالع ،(1، 3، شهمان) «حاضر نماید
نخ تسبیحی قلمداد  ۀمثاب را به آن« مسلک سیاسی»در چندین شماره با اشاره به موضوع 

ملتی که دارای مسلک »: نویسد دارد و می ها را در کنار هم نگه می کند که انسان می
نقشه برای عملیات خود  ؛افکارشان آنی و خیاالتشان سطحی است ،سیاسی نباشد

 و( 1، 6، ش همان) «.نخواهند داشت و از حوادث آتیه قبل از وقوع جلوگیری نتوانند نمود
کند و  گیری این مسلک از داخل کشور تأکید می بر اهمیت شکل ، در این میان

مسلک سیاسی باید مطابق اقتضائات مملکت نشوونما نماید تا حسن جریان »یسد: نو می
جمع داخل عقاید کلیه و افکار عمومی را  ۀطبقات مملکت را در دایر ۀپیدا کرده عام

آزادی » دولت مستقل قدرتمند، های ر ویژگیاز دیگ (.1، 7، ش همان) «اداره نماید
کشور آن را  ۀجنوب برای ضرورت پیشرفت و توسع ۀاست که روزنام« مطبوعات و قلم

آزادی ملت، آبادی مملکت، »شود که  داند و در این باره یادآور می حکومت ملی می ۀالزم
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جز  ،نکردترقی دولت منوط به آزادی قلم و گفتار است. هیچ ملتی راه ترقی را طی 
ملت است که ملت راه سعادت  ۀعالی ۀمطبوعات یک قو ۀآزادی قلم و گفتار. قو ۀواسط به

 (.1، 14، ش همان) «دانند خود را از آن می
 

 دول اروپا و کشورهاي اسالمي .5
 اتحاد ۀمسئل ،اند داشته تأکید آن بر مشروطه عصر های روزنامه که مسائلی از جمله
الدین  جمال بار سیداستعماری است که برای نخستین یکشورها مقابل در اسالمی

که پس از سفر به عثمانی و دیدار با  2(184-182طباطبایی، )د کرطرح ماسدآبادی 
 به را همه و کند متحد را اسالمیه دول تمام قریب عن که کرد تعهد سید» ،عبدالحمید

 ناظم)« بدهد ارقر مسلمین کل امیرالمؤمنین را سلطان و نماید جلب خالفت طرف 

 ۀهای عصر مشروطه اتحاد اسالم را الزم ها بود که روزنامه این طرح از  . پس(115 ،االسالم
 ایرانیان امروزه» :نویسد ایران نو می ۀاز جمله روزنام ؛مقابله با دشمنان اسالم برشمردند

 و داتحا الوثقی ةعرو به تشبث اجانب استیالی از اسالمی مملکت استخالص برای باید
. (3، 97ش )« بنمایند توحید لوای اعالی و اسالمیت جامعه المتین حبل به اعتصام
 مقدس تجمعیّ این به و کردیم قیام اسالم اتحاد نام به ما» :نویسد جنگل نیز می ۀروزنام

جنوب نیز  ۀروزنام. (2، 28ش )« اسالمیم اتحاد طرفدار که دانست باید ولی ،منتسبیم
پردازد و نفوذ و دخالت کشورهای اروپایی در  های خود بدان می ارهتقریباً در تمامی شم

هایی به  و با نگارش سرمقالهشود میمسائل و سیاسات کشورهای اسالمی را یادآور 
ها هشیار و آگاه بود که  دهد که باید در مقابل این توطئهخوانندگان خود هشدار می

هم اختالفی پیدا  است و اگر آنها با هدف دشمنان اسالم ایجاد نفاق و تفرقه بین آنان
 :گیرند در برابر اسالم سیاست واحدی در پیش میاما کنند، 

هم منازعه و مجادله  مسلمین این نکته را همیشه در نظر داشته باشند که دول کفر با»
تماماً متحدند در  اما در بلعیدن ممالک اسالمی ،که پای اسالم میان نیامده دارند مادامی

را  ممالک اسالم ۀمدتی است نقش .اند هم متفق کردن دولت اسالمی باو نابودمضمحل 
در هر  ،را قبض کردند کشیدند و به مقصود هم تا اندازه نائل شدند روح ممالک اسالمی

خالصی از این  .جا ثروتی بود بردند. مسلمین امروز غیر از اتحاد و برادری چاره ندارند
جنوب،  ۀروزنام« )همان اتحاد و اتفاق است. ،اهریمنانها و نجات یزدان از این  دشمن

 (.7، 4ش 

بر را ای دیگری علت اصلی و اساسی پیروزی دول اروپا  این روزنامه در مقاله
 :نویسد شمارد و می های آنان می آگاهی از نقشهناکشورهای مسلمان همین عدم اتحاد و 
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خود  سیاسی دول اروپا هنوز به همه طوفان بال و حمالت  ها در مقابل این ما مسلمان»
روز بر نفاق هب، روزاست غفلت شناوریم و در فکر چاره و دفاع که سهل ۀنیامده در ورط

یک  دول صلیبی هم که پای پیشرفت مقاصد خود همواره متوقع .افزاییم داخلی می
 سرایت و نفوذ این مرض خارجی کوشیده و قوای اسالمی را بهه گاه قویم بوده ب تکیه

جایی رسانیدند که بالکلیه عناصر اسالم را از ه های خانگی اشتغال تا کار را ب نگج
، همان« )داخلی پراکنده و فاسد نمودند ۀمجزا و هر ذره از قوای آنها را در میدان محارب

 (.4، 3ش 

جنوب، نفاق  ۀاز دیگر دالیل نفوذ کشورهای اروپایی در ایران، از منظر روزنام
کدام را گرفتار مشکالت خود که با ایجاد اختالف بین آنها هر تکشورهای مسلمان اس

جنوب بر  ۀگفته روزنام و بهاستفاده کنند از این فرصت برای کسب امتیازات  تا کنند
 اضرار و اضمحالل آنان بکوشند.

 

 انگلستان و ايران. 6

 اولین. شد آغاز هشا فتحعلی ۀدور از قاجار عهد در رسمی طور  به یانیاروپا با ایران روابط
 منعقد فرانسه و ایران بین (Finckenstein) فینکن اشتاین در غرب و ایران بین ۀمعاهد

 سلطنت سرآغاز، نوزدهم قرن دوم ۀنیم. بود نظامی تدافعیِ پیمان یک که شد
 شاه ناصرالدین ،دیورند مورتیمر سر ۀگفت به. بود (م1848/ق1246) شاه ناصرالدین
 را ها مقام و مناصب، داشت ایران فرمانروایان بارۀدر دنامساع سخت احساساتی

 مردم مال و جان. ای شایسته دادگاه نه و بود کار در پولی نه لاوّ ۀدور ... در و فروخت می
 چنین در (.270-73زاده،  کاظم)داشت  قرار مأمورانش و شاه همیشگی تهدیدهایتحت 

 نه و نهادی و مرجعی به اسخگوییپ و بود شکایت موجب نه امتیازات واگذاری شرایطی
 .در پی داشت عقوبتی

دوم خود نوشتار بلندی را به بررسی روابط تاریخی ایران و  ۀدر شمار ۀ جنوبروزنام
ن علیه منافع ایران وارد عمل که انگلستا را انگلستان اختصاص داده و در آن مواردی

سالطین هند که ابتدا  ؛اناز جمله به امارت افغانست ،آورده است. در این شماره شده،
 ؛ولی انگلستان مداخله کرد و آنجا را تحت استعمار خود درآورد ،گذار ایران بودندخراج

 ؛هایی بین ایران و افغان جدایی بخش است؛ موضوع بلوچستان که ملک تلق ایران بوده
کوچک و  ۀآنجا توسط انگلستان و بعد مسئله چهارصد جزیر سلب حق حاکمیت ایران از

اکنون ملت ایران از خواب »گیرد که  شود و در ادامه نتیجه می زرگ بحرین را یادآور میب
 ۀروزنام)« دول طماع را در حق خود مشاهده نموده ۀغفلت بیدار شده و خیاالت فاسد

جنوب معتقد است با آگاهی مردم ایران و اولیای  ۀروزنام ،به این ترتیب. (5، 2جنوب، ش 
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 است، رخ اتفاق افتاده 1907تقسیم ایران به شکلی که در  ،مللیال امور از اوضاع بین
 نخواهد داد.

 

 قراردادي اقتصادي يا قراردادي پُلتیک ؛دارسي امتیاز .6-1

 خواند ابتری امتیازات توان می ،بود واگذارشده دارسی امتیاز از پیش که را نفتی امتیازات
 نتایج جز دلیل همین به و شدند لغو نتیجه حصول بدون مدتی از پس هرکدام که

 نفت صنعت تاریخی روند در هم چندان رواین از و نداشتند خاصی دستاورد ،مدت کوتاه
 که است امتیازی آخرین ،نفت ۀحوز در دارسی امتیاز دیگر سوی از. نبودند مؤثر ایران

 های پایه که آنجایی از. شد واگذار فردی به ایران در مشروطه نظام استقرار از شپی
 خرید با انگلستان دولت نیز بعدها و استوار شده امتیاز این اساس بر ایران نفت صنعت
 تا است الزم اینجا در ،شد ایران و انگلیس نفت شرکت ۀعمد دار سهام، دارسی سهام

 .شود پرداخته آن نتایج و امتیاز این اعطای های زمینه به تری مفصل صورت به
تهران، در خاطرات  در بریتانیا وزیرمختار ،(sir Arthur Hardinge) آرتور هادرینگ

 در مأموریتم هنگام در» :نویسد شمارد و می خود می ۀخود کسب این امتیاز را وظیف
 تحصیل انگلیس اتباع از یکی برای را ایران جنوب نفت امتیاز تا داشتم وظیفه ایران
ها پس از اخذ  مهروموم افِالبته این اعتر؛ (186 ،هاردینگ سرآرتور سیاسی خاطرات) «نمایم

جنوب اثبات چنین امری  ۀاین امتیاز بزرگ نفتی صورت گرفت و در زمان چاپ روزنام
چون دولت انگلستان هرگونه دخالت در اخذ قرارداد دارسی  ؛رسیدیغیرممکن به نظر م

جنوب با شناختی که از قواعد حضور آنان در  ۀولی نویسندگان روزنام ،شد را منکر می
و آن را نه  نداین امتیاز را به دولت انگلستان پیوند زد ،از همان زمان اخذ ،ن داشتندایرا

در ایران  آن کشورحضور  ۀقراردادی اقتصادی که امری پلتیک و برای گسترش دامن
ای ضمن تشکر از لرد  در نامه ،ند. خود دارسی نیز پس از دریافت این امتیازدانست می

 این امیدوارم»نویسد:  ۀ کشور خود، میوقت خارج ، وزیر(Lansdowne)لنسدوان 
این (. 30 علم،) «باشد ایران کشور در بریتانیا نفوذ و بریتانیا بازرگانی نفع به گذاری سرمایه

دکترین »عنوان  به ،هند ۀالسلطن نایب ،(Lord CurZon) قرارداد بعداً از سوی لرد کرزن
ت آن در که نشان از اهمیّ (Raphael, 49) لقب گرفت«  مونرو بریتانیا در خاورمیانه
 . داشتسیاست خارجی انگلستان 

دلیل شرایط  ولی به ،دهد سوز لقب می جنوب قرارداد دارسی را امتیاز خانمان ۀروزنام
معدن »شود:  یادآور می ، چنینداخلی کشور و اینکه دولت ایران قادر به فسخ آن نیست

ها واگذار شده و باز اگر مطابق  انگلیسی ز بهسو نفت سیاه که برحسب یک امتیاز خانمان
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سالی بالغ بر سه مقابل مالیات حالیه  ،حفظ حقوق خودمان را بکنیم ،همین امتیاز غلط
جنوب  ۀاز همین نگاه است که روزنام(. 6، 8 جنوب، ش ۀروزنام) «شود ایران عاید دولت می

و  کندمینوب ایران رصد در شرکت نفت و جرا ها  ت تحرکات و اقدامات انگلیسیشدّ به
در جهت  ،گذاری توجه نمایندگان به قانون با انعکاس آن در کل کشور، ضمن جلب

ان صاحبان حق برای عنو جویی عمال شرکت، عموم مردم را به محدود نمودن زیاده
کند.  احوال آگاه می و  دادن دولت انگلیس و دولت ایران از تمام اوضاعفشار قرار تحت

خود به قرارداد دارسی واکنش نشان  ۀجنوب در اولین شمار ۀزنامنویسندگان رو
« کمپانی تجارتی»این کمپانی را نه شرکتی تجاری و بازرگانی که  ،دهند و در آغاز می

 نویسند با بررسی اسناد شرکت درخواهید یافت که دهند و می لقب می
وچره و کمپانی تجارتی است یا پلتیکی. اجزا او سپاهی و س ،کمپانی نفت»

ورند تمام اسباب آکه می منصبان نظامی انگلیس هستند یا عملجات این حمولی صاحب
 ۀش صحیحی که از سابقباری هرگاه مفتّ ؟نفت است یا دینامیت و غیره هم هست

، خواهید آمد و تفتیش کرد ،احوال اینها اطالع داشته باشد و نقاط عربستان را بداند
هزار میل اراضی عربستان  16متنبه خواهید شد که اال وقتی فهمید حکایت کجاست و

راضی نشوید بیش از این کمپانی پلتیکی  ها شود... بحرین و توابع ۀمثل چهارصد جزیر
 (.5، 1 همان، ش« )خواهد بکند ش صحیح هر چه میبدون مفتّ

نیز مورد رضاشاه  ۀدر دور ،ایران توسط انگلستان ۀخیز از سیطر شدن مناطق نفتجدا
گرفت و تیمورتاش که به نمایندگی از ایران مذاکرات تجدیدنظر در قرارداد قراربحث 
 پاسخ وزارت در که شد مذاکرات در مسئله این گنجاندن خواهان ،برد می پیش  به را دارسی
های  از سیاست ایران برابر در عرب شیوخ از حمایت» :گفت تیمورتاش انگلستان ۀخارج

  .(Foreign Office to Clive,November7, 1928)«فارس است اساسی ما در خلیج

و نظارت صحیح بر اجرای  تل عدم مراقبجنوب در قدم اوّ ۀنویسندگان روزنام
شوند که بر امورات  برند و خواهان آن می توسط دولت ایران زیر سؤال میرا قرارداد 
ای بعدی هخواهیبازرسان وارد گمارده شود تا بتوان جلوی تجاوزات و زیاده ،شرکت

امری که در آینده نیز اثبات شد که شرکت  ؛شرکت نفت و در واقع انگلستان را گرفت
ت نبود امنیّ ۀهای خود افزود و حتی به بهان خواهی های مختلف بر این زیاده نفت به بهانه

وارد کرد تا بتواند بیشتر دولت مرکزی ایران را نیروی نظامی از هند در جنوب ایران 
 ارد.تحت فشار بگذ
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 اعتراض به انتصاب بازرس نفت .6-2

عنوان کمیسر در شرکت   بر اساس متن قرارداد دارسی دولت ایران بایستی فردی را به
ولی چنین  ،کرد تا بر روند امور شرکت و حفظ حقوق ایران نظارت کند نفت منصوب می

بر ضرورت جنوب در مقاالت خود  ۀانتصابی صورت نگرفته بود. پس از آنکه روزنام
د، دولت ایران کرانتصاب فردی امین برای نظارت بر اجرای کارهای شرکت نفت تأکید 

عنوان بازرس منصوب کرد که خود از عوامل اصلی   را بهخان  الملک کتابچیحکیم
ایرانی  ۀاین فرد از جمله ارامن ؛رفت واگذاری امتیاز نفت به دولت انگلستان به شمار می

گمرکات ایران را در دست  ۀادار یسایی مناطق نفتی ایران، کارگزاربود که در زمان شنا
گذار برای اکتشاف نفت در  که در نمایشگاه پاریس به دنبال سرمایه  داشت و هنگامی

وزیرمختار سابق بریتانیا  ،(Henry Drummond Wolff)ایران، به سرهنری دراموندولف 
خان از جمله  د. کتابچیکرمعرفی  ویرا به دارسی  او ،(250فاتح، ) مراجعه کرد ،در ایران

السلطان نیز بود و به این ترتیب در اخذ امتیاز از دولت ایران برای دارسی  دوستان امین
 (.54، هاردینگ)د کرخوبی ایفا  نیز نقش خود را با پرداخت رشوه به دولتمردان ایرانی به

اب فردی در مقام بازرس جنوب که بانی و باعث توجه دولت ایران برای انتصۀ روزنام
نخست در کادری که توجه خوانندگان  ۀهفتم خود در صفح ۀدر شمار ،شرکت نفت بود
 نوشت:« شریک دزد و رفیق قافله»ای با عنوان  در مقاله ،کرد خود را جلب می

نفت عربستان و  جنوب در باب کمپانی  ۀغرض روزنام همه فریادهای بی  بعد از آن»
فعالً  ،دوست برای آن اداره و فریادهای نمایندگان عربستان ایران خواستکار ناظر امین

مسیو کتابچی را معین نمود. مسیو کتابچی خودش  الملکشنویم جناب حکیم می
قدر وزارت  ...کمیسری نفت به؟خواهد چگونه انتفاع دولت می ؛شریک کمپانی است

گونه  باشد. این دولت می ۀحالی ۀقدر مالی  ت دارد و دخل دولت در آنجا بهخارجه اهمیّ
 ۀروزنام) «شود حرکات است که باعث سلب اطمینان ملت از یک وزارت خانه می

 (.1، 7جنوب، ش 

لندن  در را او اقدامات و کندمی اشاره خان کتابچی ۀمسئل به باز دیگر ای شماره در
 کسی ایشان هاینک و پردازد می عیاشی به لندن در نفت کمیسری نام با که شمارد می بیهوده

...  شاه مرحوم و مظفرالدین محرمین از یکی شخص این که است برای» :کند نمی عزل را
 (.7، 8، ش همان)« شود تقسیم می و دارند حق ها خیلی باری گویا این هزار لیره کمپانی

 

 هاي شرکت نفت از کارون عبور کشتي .6-3

 سپتامبر در رانای و انگلیس نفت شرکت و ایران روابط در چالش نخستین
 رخ کارون رود از نفت شرکت های کشتی العبور حق پرداخت دربارۀ ش1289/م1910
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 شرکت اما ،شود پرداخت العبور حق باید مورد این در که بود معتقد ایران دولت ؛نمود
 ۀبار در روزناماین موضوع نیز برای نخستین .نبود العبور حق این دادن به حاضر نفت

 4 ۀجنوب در شمار ۀجب واکنش دولتمردان ایران به آن شد. روزنامجنوب منعکس و مو
 نوشت:« کارون علیا کمپانی لنج»خود در خبری با عنوان 

دولت یک دوبه وارد کارون علیا کرده و  ۀقریب دو ماه است کمپانی لنج بدون اجاز»
ه اذن کی چه جهت و به کنند که ب وزارتین خارجه و فواید عامه از آنها سؤال نمی ابداً

کنید. این دوبه سوای آن کشتی بخاری است که کمپانی نفت چندی  این کارها را می
کم یک چنین شط این بی اعتنائیها کم .قبل بدون اجازه وارد کارون علیا کرده بود

از اختیار دولت  ،ت سیاسی و تجارتی آن بر احدی مخفی نیستمنظمی را که اهمیّ
 .(6، 4ش « )خارج خواهد کرد

حل شد و  ،وسیلۀ ویلسون که در آن زمان کنسول بریتانیا در اهواز بودن اختالف بهای
 ،سپتامبر از سر چارلز هاردینگ 18به تهران کشیده نشد و ویلسون به خاطر این کار در 

 (.328-327زاده،  قاسم)دریافت کرد  لوح سپاس ،فرمانروای هند
 

 نقض ديگر مفاد قرارداد دارسي .6-4

وب به موارد متعدد دیگری از عدم پایبندی شرکت نفت به قرارداد اشاره جن ۀروزنام
توان به فقرات  این موارد می ۀاز جمل ؛کند که توسط نمایندگان مجلس نیز بیان شد می

 صورتی جات باید ایرانی باشند درعملهکه شرایط امتیاز این است از  -1 ذیل اشاره کرد:
 صورتی ها حق خریداری سهام شرکا را دارند در ایرانی اینکه -2 ؛که تمام ایرانی نیستند 
مطابق  -3 ؛قیمت آن چند است ،دانند سهام آن کجا طبع شده ها نمی که ایرانی 

و مخارج  اشدشین دولت علیه ایران بمفتّنظارت امتیازنامه باید تمام اعمال کمپانی تحت 
 3ش داردمفتّنه دولت آنجا  ،هآنکه برخالف امتیازنام شین را خود کمپانی بدهد و حالمفتّ

از جمله حکات نامشروع کمپانی نفت -4 است؛ و نه کمپانی تاکنون پول مخارج داده
بوده  است که ملک سادات قبلیبدون مجوز قانونی تصرف اراضی اطراف معادن نفت 

بدون  ،تصفیه نفت ۀدیوان است برای کارخان ۀبهمنشیر که خالص ۀتصرف جزیر -5 است؛
وی آن ر دادن لکوموتیو بخاری برآهن در این جزیره و حرکت احداث راه -6 ؛تاطالع دول
های  دن صندوقواردکر -8؛ دولت ایران ۀاحداث تلفن بدون اجاز -7 ؛دولت ۀبدون اجاز

 (.4، 4جنوب، ش  ۀروزنام)سربسته در کناره بدون معاینه در گمرک 
به  های زیادیسال ،گرفترۀ جنوب مورد اشاره قراتمامی موارد باال که در روزنام

مذاکرات مربوط به تجدیدنظر در  طی گونه باقی ماند تا اینکه در زمان رضاشاه و همین
و این در حالی بود  شدعنوان اختالف دو طرف بررسی   تمام این موارد به ،قرارداد دارسی
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 کشیدندست  به حاضر و کرد می مقاومت موارد این تمامی مقابل در تشدّ به که انگلستان
ت مناطق از اهمیّ بارها جنوب ۀروزنام راستا همین در نبود. خود فراقانونی اقدامات این از

 از بخش ت اینبیان اهمیّ ضمن تاد کر زیادی منتشر یها گزارش جنوب در خیز ایران نفت
فارس نیز متذکر  در خلیج را کشور آن نظامی انگلستان و افزایش نیروهای حضور ایران،
نویسندگان روزنامه  ،موردتوجه قرار نگرفت روزنامه مکرر یها که گزارش نگامیه اما ،شود

 اگر ایران از مجلس و وزرا هشدار دادند که این بخش خود به نمایندگان 20 ۀدر شمار
 د:کراز ایران جدا خواهد  را آن انگلستان دولت ،نگیرد قرار موردتوجه
بستان، خاک عربستان، انتفاع دولت از ای نمایندگان محترم، ای وزرا معظم، ایالت عر»

عربستان، تحرکات پلتیکی همسایه برای بلع  جنوبی به ۀعربستان، طمع همسای
عربستان، موضع رقابت عربستان در دول کمتر از مصر نیست... دوست محیل جنوبی 

همه  این ؛دهد خود را جا می ،دواند عنوان کمپانی نفت ریشه می  در کمین هر روز به
فارس وسایل دیگر نزدیک  آهن بغداد تا خلیج راه ۀمسئل .رسد جایی نمیه ما ب فریاد

 ،عربستان مصر ایران است کلی این عضو بزرگ از این بدن قطع نماید... است به
عربستان  عربستان موقع سیاسی است... ،عربستان محل ثروت و غنای ایرانیان است

 (.6، 20همان، ش« )استقالل ایران است ۀدرواز

خود تأکید دارد که شرکت نفت و  ۀجنوب بر همان اصل اولی ۀروزنام ،ترتیب  این  به
آن دولت انگلستان درصدد تحکیم  ۀقرارداد دارسی صرفاً پوششی است که در سای

های مختلف همچون واردکردن نیروی نظامی در  موقعیت خود در ایران است و به بهانه
فارس و جنوب   اعزام سربازان هندی به خلیجبه  ،پوشش حمایت از کارکنان شرکت نفت

نوعی  ا بهجنوب این اقدام انگلیس ر ۀایران اقدام کرده بود. در همین راستا روزنام
 نویسد: کند و می کردن نیروی نظامی به ایران قلمداد میتراشی برای وارد بهانه

ط توس ماهه امنیت پیدا نکند به یادداشت دولت انگلیس که اگر جنوب تا سه»
منصبان نظامی هندی امنیت خواه داد ناامنی جنوب از انگلیس است تحریکات  صاحب

و بنادر بلوچستان عربستان و سایر نقاط اسباب ناامنی  ها در فارس و کرمان انگلیسی
امنیت مملکت خود  ۀاز عهد د،اگر دولت جنوبی دست از دوستی ما بردار .شده

 (.2، 1، ش همان« )آییم میبر

بدانید که این کمپانی » :کند اشاره می چنین وم نیز بار دیگر این روزنامهس ۀدر شمار
 «گذارند موقع اجرا می  لنج تا چه درجه مقاصد پلتیکی روباه جنوبی را به ۀنفت و خان

شوند که حضور  و مدعی می نهندمی. نویسندگان روزنامه حتی پا را فراتر (7، 3، ش همان)
، همان)آن کشور میسر شده است  ۀسال 150ته شدن حضور انگلستان به دلیل نادیده گرف

بحث حضور نظامی انگلستان نیز از جمله مواردی شد که در  ،ترتیب  این  . به(6، 4 ش
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شد و البته انگلستان در همان زمان  تجدیدنظر در قرارداد دارسی بایستی گنجانده می
بریتانیا »اطالع داده شود  آن کشور چنین تصویب کرد که به دولت ایران ۀنیز در کابین

فارس دارد و  بر اساس مواضعی مشابه نظریه مونرو اعالم کند که عالیق خاصی در خلیج
گونه وساطت و یا حکمیت خارجی نیست و برای حفظ موقعیت  حاضر به پذیرش هیچ
 (.Lawless RI, P 550) «زور نیز متوسل خواهد شد خود در صورت لزوم به

 

 قدرت مرکزي ايران  ناديده گرفتن .6-5

بر اساس فصل چهاردهم قرارداد دارسی دولت ایران موظف به تأمین امنیت کارکنان و 
که قرارداد تقسیم ایران  یولی دولت انگلستان هنگام 4،ایران شده بودمحل کار آنان در 

به برای محافظت از منافع خود نیروهای نظامی  ،با روسیه امضا کرد 1907در سال را 
 ،چون ایران توانایی الزم برای برقراری امنیت را نداردکه و چنین وانمود کرد  واردایران 

 به دلیل ایران است. در واقع جنوب اقدام کردهتأمین امنیت  برایدولت انگلستان رأساً 
 رهبری به گروهی به همین علت ؛بود ارزشمند انگلیس برای نفت اکتشافی عملیات

 دار نیزههجده  هنگ سربازان از نفر بیست با همراه (Arnold Wilson)ویلسون  آرنولد
 اعزام خوزستان به ش1286/م1907 نوامبر در نفتی یها میدان از محافظت برای ،بنگال

راندن دولت مرکزی و این در حالی بود که انگلستان برای به حاشیه(. 29موزلی، ) ندشد
بر  .(29غنی، ) ی امضا کرده بودتحکیم موقعیت خود با قبایل جنوب ایران نیز قراردادهای

 بختیاری، از جمله خوانین و ایران و انگلیس نفت شرکت بین هااساس این قرارداد
که سیاست انگلستان  است. از آنجایی بوده ها بختیاری ۀعهد بر نفتی مناطق از محافظت

د که را تدوین کرده بو 1905/نوامبر ش1284ای قرارداد  گونه به ،تأمین منافع خود بود
اگر قرارداد مورد مخالفت دولت مرکزی ایران قرار گرفت، سران بختیاری وظیفۀ برخورد 

انگلیس  ،با مسئله را داشته باشند و هدف این بود که در صورت ایجاد چنین موضوعی
 (.9رئیس طوسی، )و خود از آنها حمایت کند  وادارها را به جنگ با دولت ایران  بختیاری

انگلستان همچنان به فعال  ،لدیک به آغاز جنگ جهانی اوّهای نز در مهروموم
جنوب به دولت مرکزی  ۀداد و روزنام داشتن نیروهای نظامی خود در منطقه ادامه می نگه

شود و الزم است دولت با  شد که تعداد این نیروها هر روز بیشتر نیز می ایران یادآور می
در 1328 الثانی ربیع18به تاریخ  17 ۀاز جمله در شمار ؛دید باز به این موضوع بنگرد

 نوشت: ایمقاله

استعداد انگلیس در جنوب و وجود عساکر و لوازم آن بیش از  !محترم یای وکال»
باشد. امناء دولت دلخوش دارند که قشون انگلیس در جنوب  قشون روس در شمال می
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ها و اطالعییهم یکی از ب نآولی  ،نیست و اگر هم گاهی آمده مراجعت نموده است
اکنون متجاوز از پنج هزار قشون مسلح دولت انگلیس در جنوب مهیا  .ها استخبط
البته برای این است  ؛شود این همه مخارج دولت انگلیس برای چه متحمل می دارد...

 (.4ص ) «وقت بخواهد پیاده نماید هر

ان در ایران به تحرکات نظامی انگلست بارۀاین روزنامه در یها از جمله دیگر گزارش
 کردن هزار سرباز انگلیسی اشاره دارد:ۀ بلوچستان و واردمسئل

در چاه هیار  ،نفر باشند 1000لشکر انگلیسی که شاید  ۀموجب جز اخیر مجدد عد به»
قاچاق... کسی نیست  ۀبودن اسلح ۀاند و یا خواهند شد به بهان و چاشک پیاده شده

 ۀامان از خان !شوید به مملکت دیگران وارد می چه جهت و به چه اجازهه بپرسد چرا و ب
امان از تسامح  ،مستحفظ امان از مملکت بی ،حدود و ثغور امان از ملک بی ،صاحب بی

 (.5، 23، ش همان) «!خیالی وکالی جمهور امان از بی ،اولیای امور

های متوالی این نشریه منتشر  خبر نفوذ نیروهای انگلیسی در جنوب ایران در شماره
دهند که  شود و نویسندگان روزنامه به نمایندگان مجلس و هیئت دولت هشدار می می

کردن بخشی از ایران را ال تحرکات نظامی هستند و قصد جداها در ایران در حانگلیسی
این شود. خبر دیگر از که باید جدی گرفته نمی چنان  ولی در مرکز این اخبار آن ،دارند
 :بود بلوچستانمنتشر شد که باز در ارتباط با  روزنامه 21 ۀدر شمار ،دست

رود و  بلوچستان ایران و سرحد معظم مملکت و وطن عزیز ما تدریجاً دارد از دست می»
در بلوچستان مزید  فیوماً ماًرسوخ و نفوذ دولت انگلیس یو .ابداً کسی در خیال نیست

از حد بندر  .کاهد یم ،باشد حق که مالک می نفوذ دولت ایران ذی ۀشود و از قو می
باشند در هر نقطه میل دارند  چابهار تا جاشک مأمورین دولت انگلیس فعال مایشاء می

گذار مأمورین انگلیس امرا بلوچستان مواجب خور و خدمت لشکر پیاده نمایند...
 (.3ص « )باشند می

مقابله با دشمنان خارجی عنوان  برایدولت انگلستان تمام این تمرکز نیرو را 
که شرکت نفت برای انگلستان از تمام امتیازات آن کشور در ایران   حالی در ،کرد می

شروع  ۀدر آستانتر بود و ضرورت حفظ آن در لندن مورد تائید قرار گرفته بود.  باارزش
؛ ت نفت برای دولتمردان بریتانیا بیشتر از گذشته مشخص شداهمیّ ،لجنگ جهانی اوّ

سنگ به نفت آغاز شده بود  های جنگی از زغالوخت کشتیکه در این زمان تبدیل سچرا
ارزشمند همانا ایران بود. به همین  ۀو بهترین منطقه برای بریتانیا در کسب این مادّ

 1913 عنوان اولین وزیر دریاداری آن کشور، در اکتبر دلیل بود که وینستون چرچیل، به
های عزام کرد که گزارشبرای بررسی وضعیت نفت ایران به آن کشور ارا گروهی 

. از سویی چون در این هنگام شرکت نفت با (Mohr, 122-3)ای ارائه کرد  امیدوارکننده
 را برایالزم  ۀرو بود، دولت بریتانیا تصمیم گرفت سرمایهای روب مشکالت مالی عدیده
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های در قدم بعد با پافشاری .(Bryan, 41) دکن های آن شرکت تأمینفعالیت ۀتوسع
 وینستون چرچیل ،و دوست نزدیک وی (Admiral Lord Fisher) یرال لرد فیشرآدم

(Winston Churchill)ای در مجلس آن کشور به تصویب رسید که بر اساس آن  ، الیحه
 هزار 200میلیون و  2 درصد از سهام شرکت نفت به ارزش 51 دولت بریتانیا با خرید

 ل، کنترل این شرکت را به دست گرفتاوّ لیره، تنها چند ماه قبل از آغاز جنگ جهانی

(Mosley, 16) .دولت انگلستان حق انتصاب دو تن از اعضای  ،بر اساس همین قرارداد
ورود . (Martin, 128)دست آورد  به ،مدیره را که از حق وتو نیز برخوردار بودند هیئت

ان را در موضع ایر ،مستقیم آن دولت در کار نفت ۀانگلستان به شرکت نفت و مداخل
مسئله نفت جنوب تغییر داد؛ زیرا دولت ایران که تا قبل از این با شرکتی بازرگانی 

دولت انگلستان، با دولتی مقتدر  ۀوسیل ت سهام بهسروکار داشت، بعد از خرید اکثریّ
 دست به گریبان و طرف معامله شد. ،دکرانگلستان که خود را بازرگان قلمداد می چون

 

 ن توسط شرکت نفت بدون اجازه دولت ايرانآه تأسیس راه .8
های خود برخی اقدامات را در قالب انجام  برد سیاستدولت انگلستان که برای پیش

-هداد، در اقدامی دیگر برای تسهیل جاب های الزم برای شرکت نفت جلوه می زیرساخت
که این امر  دکرگذاری  در جنوب ایران اقدام به ریل ،جایی سربازان خود از هند به ایران
دیگر آنکه » :جنوب پنهان نماند و در خبری نوشت ۀنیز در همان زمان از چشمان روزنام

بریم تأسیس و تا اوایل رجب تقریباً متجاوز از سیصد  ۀکمپانی نفت خط آهنی در جزیر
 ،آهن نیست آن گذاشته و در امتیازشان ابداً اسم راه یمتر کشیده و گاری آتشی رو

رضاشاه که  ۀجالب است که در دور (.7، 3جنوب، ش ۀ روزنام) «اشداگرچه یک وجب ب
نگهداری آن از سویی  ۀانگلستان که با هزین ،قرارداد دارسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت

تصمیم گرفت واگذاری این خط  مواجه شد،و مخالفت دولت مرکزی ایران از سوی دیگر 
 British Foreign) دکنمنوط ت انگلستان ها را به واگذاری امتیازی از ایران به دول آهن

Office Documents, 371/10353. Churchill Minute, April 4, 1924).  آنچه اشاره
 ۀداد و به نوشت همه اقداماتی بود که شرکت نفت از جانب دولت انگلستان انجام می ،شد

ا به زیر یوغ ن رجنوب، شرکت نفت تنها به این دلیل تشکیل شد تا بتواند ایرا ۀروزنام
های خارجی خصوصاً کمپانی پلتیکی نفت که همان  های کمپانیپلتیک»: انگلستان ببرد

توسط آن هندوستان را تصرف نموده و در هر دوره اجرای ها بهاست که انگلیسی کمپانی
مقاصد اینها را از دخول سرباز به لباس عمله اسلحه و دینامیت در ضمن آالت نفت حفر 

 (. 2، 25ندای جنوب، ش  ۀروزنام« )ابایی ندارند ،امتیاز آنها را جمع به اینها نیستکه  معادنی
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بر این باور ه در واقع نویسندگان روزنامه از همان نخستین شماره تا آخرین شمار
سرپوشی برای اقدامات سیاسی  ، بلکهبازرگانی و تجاری شرکتی بودند که شرکت نفت نه
 آن درصدد کسب منافع سیاسی خود است. از طریقاست و دولت انگلستان 

مشروطه و با  ۀجنوب در بررسی علت عدم تغییر اوضاع و شرایط ایران در دور ۀروزنام
گذشتن چند سال از تأسیس نهاد مجلس شورای ملی و نظارت نمایندگان بر امورات 

 کردیم ها و اوضاع جهانی متهم اطالعی از سیاست کشور، اولیا و حاکمان کشور را به بی
های  بینی تصمیمات و سیاست گذاران ایران توانایی پیش که سیاست بودو بر این باور 
اطالع و عاری  کلی از وضع و رسوم ملکت خود بیاولیای امور ما به» :خود را ندارند

بینی نمایند که چقدر ضرر و توانند نتایج اعمال خود را پیشوجه نمی هیچ هستند و به
 (.3 ،26جنوب، ش  ۀ)روزنام «نمایند این مملکت وارد می بهخسارت در هر لحظه 

 

 نتیجه .9
از اساس با حضور انگلستان در  آندهد نویسندگان  جنوب نشان می ۀبررسی روزنام

اقدامات این کشور در ایران نیز با دیدی  بهو  نطقه و کشورهای اسالمی مخالف بودندم
، مفاهیمی چون اتحاد کشورهای اسالمی، نگریستند. از دیدگاه این روزنامه انتقادی می

خصوص ه رمز غلبه بر کشورهای قدرتمند اروپایی و ب ،دولت مقتدر و وحدت مردم
مشروطه  ۀحتی در دور ،گیری دولت مقتدر مستقل در ایران اما عدم شکل بود،انگلستان 

ن و اطالعی دولتمردا ، در کنار بیمیسر نشدشدن نیروهای انقالبی که به دلیل رانده
مانع از آن شد که ایران بتواند در مقابل  ،های عصر مشروطه گذاران دولت سیاست

در اجرای قرارداد دارسی  ،انگلستان از موضع قدرتمندی برخوردار شود و به این ترتیب
، ایراداتی دست آورد. از سوی دیگر به ،نیز نتوانست آنچه بر اساس قرارداد محق آن بود

از جمله نبود ناظر  ،عمل شرکت نفت گرفت ۀارداد دارسی و نحوجنوب بر قر که روزنامۀ
کردن نیروهای آهن، گرفتن زمین و وارد حداث راهایرانی برای بررسی دفاتر شرکت، ا

 ،نبود امنیت در ایران ۀالسهم ایران به بهان نظامی به ایران و عدم پرداخت مناسب حق
ۀ یدنظر در قرارداد دارسی در دورهمه از جمله مواردی بود که بعدها در قرارداد تجد

 ۀعنوان نخستین روزنام  جنوب به ۀرضاشاه مدنظر قرار گرفت و به این ترتیب روزنام
عنوان شرکتی   مخالف قرارداد دارسی نقش خود را در شناساندن جایگاه شرکت نفت به

 د.کرخوبی ایفا  سیاسی و نه تجاری به
اشغال  ۀعالیت انگلستان در ایران به سابقجنوب به ف ۀالبته نگاه بسیار منفی روزنام

های سیاسی خود او و  محمدباقر تنگستانی در آنجا و فعالیت ۀنظامی بوشهر و تجرب
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 ۀولی این مخالفت جنب ،نیز ارتباط وثیقی دارد 1919خاطر انتقاد از قرارداد  تبعید به
 که داشتنی ایرا ۀتجربی نیز دارد که نشان از شناخت نویسندگان روزنامه از جامع

کنند، مقاالت و برای اینکه مردم را نیز درگیر  ندکرد خود را درک می ۀخوبی جامع به
توان گفت این روزنامه  می ،ترتیب  این  و به نوشتندمیجهت رشد آگاهی آنان متعدد در

هم  جامعه را با ۀبلکه توأمان هر دو بخش توده و نخب ،گرایانه نداشت صرفاً نخبه نگاهی
 گرفته بتواندصورت های روشنگری با بود امیدوار جنوب ۀروزنام اگرچه داد. می رارق مدنظر
 نقد  به که نویسندگان دید توانمی روزنامه های شماره آخرین در ولی ،دهد تغییر را جامعه

 اوضاع در تغییری مجلس ۀتجرب با و مشروطه وقوع با کهاین از و ندپرداز می گذارانسیاست
 ۀروشنگران های تالش که توان دریافت می لذا و دنخور می افسوس است تهنگرف صورت کشور

 ای به بار نیاورد. نتیجه پایین از اصالحات انجام برای روزنامه
 

 نوشت پي
هیئت انجمن جنوب ایران که اسامی کاندیداهای  ۀبار در اعالمیبرای نخستین« تفنگدار ملی»لقب  .1

 آمده است. ،رده بودبرای مجلس منتشر کرا موردنظر خود 
 انددانستهبسی کوتاه  مایۀ علمی و عملیالدین را دارای  سیدجمال ،الدوله امین البته کسانی چون .2
ال برده ؤزیر سالدین را  سیدجمال به تندی آرا نیز جواد طباطبایی سید( و 122، 1355 الدوله، نیام)

ای  د که بدون اطالع از دانش اسالمی و اندیشهگیر عنوان یک شارالتان سیاسی در نظر می بهاو را و است 
 (.182-4طباطبایی، ) طلبان و نه پیروان اتحاد اسالمی را گرد خود جمع کرد منسجم، برخی اصالح

اشاره به عدم وجود بازرس از سوی ایران در داخل شرکت است که ایران بر اساس قرارداد دارسی  .3
داد و  ازرسی و بررسی دفتر حساب را به هیچ ایرانی نمیب ۀولی شرکت نفت اجاز ،چنین حقی را داشت

 صورت ظاهری ایران یک بازرس منصوب کرده بود.  بهتنها 
 و امتیاز این مقصد اجرای و امنیت حفظ در الزمه اقدامات که شود می متعهد علیه دولت :چهاردهم فصل .4

 را شرکت وکالی و علمی اجزای و ها ندهنمای کذالک و آورد عمل به فوق در مذکوره ادوات و آالت و اسباب
 و امتیاز صاحب ،کرد ادا را خود تکالیف این علیه دولت چون و گیرند خود مخصوصه حمایت تحت در

 ندارند. علیه دولت از خسارت ۀمطالب حق رسم و اسم هیچ به دیگر ۀشد تشکیل های شرکت
 

 منابع 
 .1355 های ایران،کتاب تهران، ان،ییکوشش حافظ فرمانفرمابه  ،الدولهامین یاسیخاطرات س ،یعل الدوله، نیام

امیرکبیر،  تهران، ،داری( تسلط استعمار سرمایه ۀدولت و حکومت در ایران )در دور ،رواسانی، شاپور
1388. 

 ..قـه 1329و  1328 ، تهران،26-1ش ، ندای جنوب ۀروزنام
 .1363، کیهان، تهران، نفت و بحران انرژیرئیس طوسی، رضا، 

 .1386 ستوده، ،تبریز، حکومت قانون در ایران ۀنظری ؛ایران ۀتأملی دربار ،جوادطباطبایی، سید
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 .1371،اطالعات، تهران، صالحیار غالمحسین ۀترجم، اصول و قدرت ؛نفت ،مصطفی، علم
 ،تهران ،کامشاد حسن ۀترجم، ها انگلیسی نقش و قاجار برافتادن، رضاخان برآمدن؛ ایران، غنی، سیروس

 .1377نیلوفر، 
 .1384علم، تهران، ، پنجاه سال نفت ایرانفاتح، مصطفی، 

های پس از انقالب  مقاومت شکننده )تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا مهروموم ،فوران، جان
 .1377احمد تدین، تهران، رسا،  ۀ، ترجماسالمی(

 .1347ن، تهران، دانشگاه تهرا، اقتصاد نفت ایران ،زاده، محمود قاسم
منوچهر امیری، تهران، شرکت سهامی  ۀ، ترجم1864-1914روس و انگلیس در ایران  ،زاده، فیروز کاظم

 .1354های جیبی،  کتاب
 .1377، امیرکبیر، تهران، ایرانیان بیداری تاریخ ،االسالم ناظم، کرمانی

 .1378 ،اقبال، تهران، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میالدی ،محمود، محمود
 .1368هفته،  طلوعی، تهران، ، ترجمۀ محمودبازی قدرتلئونارد،  ،موزلی

کیهان،  ،تهران ،االسالمی شیخ جوادۀ ترجم، هاردینگ آرتور سر سیاسی خاطرات، آرتور سر، هاردینگ
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