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Abstract:

Purpose: The present study reports the dispute between Abdolhossein Dehdashti, a prominent 

Iranian scholar and merchant and the Anglo-Persian Oil Company  regarding the ownership of 

the Larestan bitumen land in Shoshtar between 1922-1928. The paper reports the efforts of the 

both parties to prove their rightful ownership of the land. 

Method and Research Design: This research is based on archival documents library resources.

Findings and Conclusion: The D'Arcy contract and the South Oil Company with the Bakhtiari 

people led to the disregard of the ownership of Sadat Qahiri, a resident of Shoshtar, Khuzistan, 

on the Larestan bitumen lands. Although the land was initially leased to the South Oil Company, 

its economic importance led the South Oil Company to claim ownership of the land and dis-

regard Sadat Qahiri's right of ownership. By choosing Abdolhossein Dehdashti as their lawyer, 

Sadat Qahiri succeeded in proving his ownership of the mentioned lands and undermining the 

economic-political interests of the Southern Oil Company. In addition, based on the proposal and 

follow-up of Sadat Qahiri 's lawyer, "Oil Management and Auditing" was formed in Khuzistan, 

as a result of which the profiteering of courtiers and influential people from oil resources was 

stopped and limited.
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چڪیده:

هدف: اختالفات عبدالحسین ده  دشتی از علما و تجار مشهور با کمپانی نفت جنوب، بر سر مالکیت 

اراضی قیر الرستان واقع در شوشتر، و اقدامات دو طرف برای اثبات حقانیت و مالکیت خویش بر 

اراضی مذکور، و پیشنهادها و راهکارهای ده دشتی برای جلوگیری از سوءاستفادۀ کمپانی از منافع نفتی 

در فاصلۀ سال های 1301-1307ش است.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی و مدارک تاریخی  گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری : انعقاد قرارداد دارسی و کمپانی نفت جنوب با بختیاری ها منجر به نادیده 

گرفتن حق مالکیت سادات قیری مسکون در شوشتر خوزستان بر اراضی قیر الرستان گردید. اگرچه، این 

اراضی ابتدا به شکل اجاره ای به کمپانی نفت جنوب واگذار شده بود، اما اهمیت اقتصادی آن سبب 

گردید تا کمپانی نفت جنوب مدعی مالکیت بر اراضی مزبور شود و حق تملک سادات قیری را نادیده 

بگیرد. سادات قیری با انتخاب عبدالحسین دهدشتی به عنوان وکیل خویش، موفق شدند ضمن اثبات 

مالکیت خود بر اراضی مذکور، منافع اقتصادی – سیاسی کمپانی نفت جنوب را متزلزل و مخدوش 

کنند. به عالوه، بر مبنای پیشنهاد و پیگیری وکیل سادات قیری »مدیریت اداری و حسابرسی نفت« در 

خوزستان تشکیل گردید، که به تبع آن سودجویی های درباریان و افراد متنفذ، از منابع نفت، متوقف 

و محدود گردید. 

کلیدواژه ها: سادات قیری؛ اراضی قیر الرستان؛ عبدالحسین ده دشتی؛ کمپانی نفت جنوب (شرکت نفت 

ایران و انگلیس).

استناد: زکی پور، نعمت الله، لعبت فرد، احمد، سیاهپور، کشواد. (1399). بررسی مناقشات عبدالحسین 

ده دشتی و کمپانی نفت جنوب (مطالعۀ موردی؛ اراضی قیر الرستان 1307-1301ش). گنجینۀ اسناد، 
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1. مقدمه
با انعقاد قرارداد دارسی و واگذاری بخش عمده ای از سرزمین ایران، فعالیت های مستمر 
انگلیسی ها برای حفاری و اکتشاف نفت آغاز شد. هم زمان با شروع فعالیت های حفاری و 
بهره برداری، وضعیت سیاسی خاصی بر ایران حکمفرما بود. دارسی به دنبال بهره برداری از 
مناطق مستعد نفتی ذیل قرارداد با دولت ایران، نمایندگانی را برای اکتشاف و تحقیق به مناطق 
مختلف گسیل کرد و سرانجام در منطقۀ مسجدسلیمان موفق به کشف نفت شد. به دنبال آن، 
در صفحات جنوبی ایران، خاصه در خوزستان و حوزه های نفتی آن، چون هفتکل )1306(، 
آغاجری )آغاجاری( )1315(، بِینَک )1328(، اهواز )1337(، بی بی حکیمه )1340(، مارون 
و کرنج )1342(، و پارسی و رگ سفید )1343( کشف و بهره برداری از نفت انجام شد 
)خدادادیان، 1389، صص 35 و 36(. از همان ابتدا به چشمه قیری و اراضی الرستان در 
منطقۀ شوشتر توجه شد. به موجب قرارداد دارسی تالش برای مالکیت و بهره برداری از 
نفت منطقۀ مذکور در رأس برنامه های کمپانی قرار داشت. مبحث کلیدی پژوهش حاضر، 
موضوع مالکیت چشمه نفتی و اراضی قیر الرستان در شوشتر خوزستان است. طبق اسناد 
و مدارک تاریخی، سادات قیرِی مسکون در شوشتر مالکان اصلی چشمه نفتی و اراضی 
الرستان بودند. آن ها قرارداد دولت مرکزی با دارسی را نقض مالکیت خود می دانستند. 
بااین حال، سادات مزبور، سرانجام مجبور شدند این اراضی را به صورت اجاره به کمپانی 
نفت جنوب واگذار کنند؛ ولی کمپانی نفت بعداز مدتی با تغییر رویه، مالکیت سادات را 
نادیده گرفت و اراضی را تصاحب کرد. سادات قیری برای احقاق حقوق خویش و خلع 
ید کمپانی نفت جنوب، نیمی از اراضی مزبور را به عبدالحسین ده دشتی واگذار کردند و او 
را به وکالت خویش برگزیدند. به تبع این اقدام، ده دشتی به طور جدی به عرصۀ اختالف و 
منازعه با کمپانی نفت جنوب وارد شد و به تنهایی دربرابر کمپانی نفت جنوب ایستاد و با 
شکوائیه های متعدد تالش کرد کمپانی نفت جنوب را از صحنه خارج کند و حق مالکیت 

سادات قیری را اثبات کند.
هدف پژوهش حاضر واکاوی اختالفات عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب 
است که ازنظر شناخت وضعیت سیاسی-اقتصادی ایران و نفوذ کمپانی نفت جنوب و 
حضور بریتانیا در ایران در دورۀ مدنظر، اهمیت زیادی دارد. ازآنجاکه بخش عمده ای از 
اسناد موجود تاکنون منتشر نشده است، استفاده از این اسناد می تواند اطالعاتی مفید و تازه 

دربارۀ کمپانی نفت جنوب و فعالیت های اقتصادی آن در ایران ارائه کند.

نعمت الله زکی پور
  احمد لعبت فر 
کشواد  سیاهپور
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پرسش های پژوهش
بر سر چه  نفت جنوب  کمپانی  و  ده دشتی  عبدالحسین  اختالفات  اصلی:  پرسش   .1 

موضوعاتی بود؟
پرسش های فرعی:

2.  اقدامات عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب برای اثبات حقانیت و مالکیت بر 
اراضی قیر الرستان چه بودند؟

3.  پیشنهادها و راهکارهای عبدالحسین ده دشتی برای جلوگیری از سودجویی کمپانی از 
منافع نفتی چه بود؟

فرضیه های پژوهش
 1. فرضیۀ اصلی: مالکیت بر اراضی قیر الرستان مهم ترین دلیل اختالف دو طرف بوده است.

فرضیه های فرعی:
2.  ده دشتی به دنبال شفاف سازی و پیگیری پرونده در مراجع قانونی بوده، ولی کمپانی نفت 
جنوب با اعمال نفوذ و جلوگیری از ارسال پرونده به مرکز به دنبال خاتمۀ پرونده بوده است.
 3. تشکیل تلگراف خانه، حسابرسی در مسائل مالی کمپانی، به کارگیری افراد کاردان و 
استفاده نکردن از شخصیت های سیاسی و نظامی مهم ترین پیشنهادهای عبدالحسین ده دشتی 

بوده است.
درزمینۀ بررسی و تحلیل اختالفات عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب بر 
سر اراضی قیر الرستان، تاکنون پژوهشی انجام نشده است. تحقیق حاضر با استناد به اسناد 
آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران و کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالمی و مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، و هم چنین منابع تاریخی پژوهشی 

نوین محسوب می شود.

2. مالکیت اراضی قیر الرستان براساس مدارک تاریخی
اراضی معروف به قیر الرستان واقع در شوشتر از منابع عمدۀ نفت مسجدسلیمان بود که 
حدود سه فرسخ عرض و یک فرسخ طول داشت )کمام، 9180، ص2(. این اراضی دارای 
چشمه های طبیعی قیر و نفت متعددی بود که ساکنان و تجار محلی به تجارت قیر و نفت 
حاصل از آن می پرداختند. برپایۀ اسناد و مدارک تاریخی موجود، مالکیت اراضی به سادات 
قیری تعلق داشت. سادات قیری از سادات شوشتر خوزستان بودند که نسبشان بنابه برخی 
روایات، به امام موسی کاظم )ع( می رسید و چندین قرن در این منطقه سکونت داشتند 

بررسی مناقشات   عبدالحسین
 ده دشــتی و کمپانــی نفــت 

جنــوب...
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)مشعل، شمارۀ 772، 10بهمن1394، ص37(. آن ها، قبل از کشف اولین چاه نفت در ایران، 
این مادۀ سیاه رنگ را شناخته بودند و عمدتاً از آن برای مصارف دارویی یا به عنوان مالط 
برای آب بندی ساختمان ها استفاده می کردند. سادات با بهره گیری از ابزارهای ساده، از 
چشمه های طبیعی نفت بهره برداری می کردند و قیر و نفت آن را در مناطق اطراف شوشتر، 
دزفول و مسجدسلیمان و بعضاً تا نواحی مرکزی و جنوب می فروختند )ابطحی فروشانی، 
1384، ص11(. شه نواز در این زمینه آورده است: شوشتر یکی از مناطق مهم خوزستان بود 
که دارای معادن نمک و چاه های متعدد نفت -خاصه در مسیر رامهرمز- بود. مالکیت این 
چاه ها به شوشتری ها تعلق داشت و نفت آن به نواحی مجاور و حتی اصفهان صادر می شد 

.(shahnavaz, 2005, p49)

مؤلف تذکرۀ شوشتر مالکیت سادات بر این اراضی را تأیید و تأکید کرده است که: 
»هفت صد سال این اراضی نسل بعدازنسل در تصرف سادات بوده است. چشمۀ قیر الرستان 
که در آن محل واقع ا ست از قدیم از متعلقات آن سرکار است و در رقم امضای شاه طهماسب 
ماضی موّرخ به سال نهصد و پنجاه و دو که به اسم سیدمحمد تَلَغری صدور یافته و در آنجا 
میراسداهلل تصحیح نسب ایشان نموده است، چشمۀ قیر الرستان من جمله موقوفات معدود 
شده و اینکه الحال مستمر شده که تیول داران همه ساله وجهی از آنجا بازیافت می نمایند 
ازجمله بَِدع1 حادثه است و در پروانچۀ قدیم به اسم سیدعزالدین و سیدشهاب الدین احمد 
که الی اآلن باقی است مورخ به سال هفت صد و بیست وشش عصارخانه و بساتین و قری 
و مزارع بسیار تفضیل یافته که الحال اکثر آن ها معدوم و به هیچ وجه حقیقت آن ها معلوم 

نیست« )جزایری، 1348، ص40(.
چشمه قیری یا چشمه نفتی در همان عصر قاجار مشهور بوده و موردتوجه نویسندگان 
داخلی و خارجی واقع شده است. »چشمه قیری از ناحیۀ حومۀ بهبهان بلوک کوه گیلویه 
از نزدیکی قریۀ کیکاوس برخاسته، چندین َسنِگ آسیاِب َگردان آِب ناگوار شیرین دارد 
و نزدیک به دو قامت گودی آن است و در سال چندین خروار قیر از پایان این چشمه 
درآوردند که مردی زورمند با منتیلی2گران غوص کرده، منتیل را به سختی بر تختۀ قیر که در 
پایان چشمه است زده، در هر غوصی نزدیک به باری قیر شکسته بر روی آب آید« )حسینی 
فسایی، 1378، ج2، ص1596(. سیاح بریتانیایی هنری اوستین الیارد هنگام مسافرت به 
خوزستان در 1257ق/1841م/1220ش به چشمه نفتی در شرق خوزستان اشاره می کند که 
از آن مایه ای تیره رنگ خارج می شده و برای درمان کوفتگی شدید و درد مفاصل استفاده 
می شده است )الیارد، 1367، ص186(. علوی نیز به نقل از یادداشت های لفتوس که در سال 
1272ق/1855م/1234ش از حوضچه های قیر بازدید کرده و مادۀ آن را به دقت آزمایش و 

1.  جمع بدعت
2.  منتیل: دیلم در لهجۀ کازرونی

نعمت الله زکی پور
  احمد لعبت فر 
کشواد  سیاهپور
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بررسی کرده، آورده است: »حوضچه های مزبور در مناطق لم یزرع و شوره زار و در پشته های 
پیچیده و مرتفع و در مجاورت سنگ های سیاه و آهکی و گچی قرار دارد و روش ابتدایی 
استخراج قیر معدنی در مالکیت خانواده ای مذهبی به نام سادات قیری از اعقاب پیامبر اسالم 
قرار داشت« )یادداشت های لفتوس به نقل از: علوی، 1972، صص 765-767(. یکی از 
تاریخ نویسان محلی خوزستان معتقد است: »پیش از ورود اروپاییان در این منطقه خانواده ای 
موسوم به سادات قیری، نفت را با اصول اولیه استخراج می کردند و نفت سفید و... را در 
بازارهای تهران، اصفهان و شوشتر جهت بازسازی بقعۀ هفت شهیدان می فروختند و در آن 
زمان نیز که نفت سفید چشمه های مسجدسلیمان که به صورت بدوی استخراج می گردید 
و تصفیه نیز نشده بود، رقابت شدیدی در تهران و نقاط شمالی ایران با روغن چاه های 
نفت بادکوبه می نمود« )عباسی شهنی، 1374، ص54(. از سویی روحانیون نجف ازجمله 
مالمحمدکاظم خراسانی1، سیدکاظم یزدی2، شیخ عبداهلل مازندرانی3، شریعت اصفهانی4، و 
صدر اصفهانی و تمام علمای خوزستان از متقدمین و متأخرین، به اسناد مالکیت سادات 
قیری بر اراضی مذکور حکم قطعی داده اند و به صراحت متذکر شده اند: »بر اولیای امور 
واجب و الزم است ید غاصبین را از سادات کوتاه فرمایند« )کمام، 9180، ص4(. کارگزاران 
خوزستان ازجمله فخرالملک و حشمت السلطنه نیز در اسناد و مدارک متعدد بر مالکیت 
سادات تصدیق کرده اند )کمام، 9180، صص 4-5(. برپایۀ اسناد و مدارک فوق مالکیت 
اراضی و حق انحصاری استخراج قیرهای موجود در اراضی قیر الرستان شوشتر تا قبل از 

انعقاد قرارداد دارسی در اختیار سادات قیری قرار داشته است.

3. کمپانی نفت جنوب و فعالیت آن
با انعقاد قرارداد دارسی )امتیازنامۀ موم و نفت طبیعی معدنی( در 9صفر1319ق/ 28می1901م/ 
7خرداد1280ش بین دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی، فصلی جدید در مالکیت سادات بر 
اراضی قیر الرستان آغاز شد )متن امتیازنامۀ موم و نفت طبیعی معدنی، بی تا، صص 9-5(. 
طبق امتیازنامۀ دارسی، صاحب امتیاز با پرداخت 16 درصد سود خالص به مدت شصت سال 
به کشف، بهره برداری و صدور نفت از ایران مجاز می شد )عیسوی، 1362، ص493؛ آوری، 
1388، ص193(. در فصل هشتم امتیازنامه آمده بود: »صاحب امتیازنامه مکلف است بدون 
تعلل و تأخیر به خرج خود یک یا چند نفر از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی 
که صاحب امتیاز احتمال وجود معادن مزبوره را در آن ها می برد بفرستد و درصورتی که 
راپورت های آن اشخاص خبره به عقیدۀ صاحب امتیاز کافی باشد، صاحب امتیاز مکلف است 
بدون تأخیر و به خرج خود اجزای علمی الزمه با اسباب و آالت و ادوات استخراج به جهت 

1.  مالمحمدکاظم خراسانی مشهور به آخوند 
کفایه  صاحب  و  مرشوطه خواه  خراسانی، 
(کفایةاالصول)، فقیه، سیاست مدار و مرجع 

تقلید عرص خویش بود.
-1247) یزدی  طباطبایی  سیدکاظم   .2

1337ق) مشهور به »صاحب عروه« یکی 
چهاردهم  قرن  نامدار  و  بزرگ  فقیهان  از 

قمری بود.
مازندرانی  گیالنی  لنگرودی  مالعبدالله   .3
درگذشته به سال 1330 قمری، از شاگردان 

میرزای رشتی بود.
آقارشیعت  به  معروف  حاج فتح الله   .4
(1266-1339ق) یکی از علام و مراجع بزرگ 

شیعه در قرن چهاردهم قمری بود.
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تعمیق و کندن چاه ها و امتحانات الزمه بفرستد« )متن امتیازنامۀ موم و نفت طبیعی معدنی، 
بی تا، ص7(.

سندیکای نفتی دارسی برای اولین بار در سال 1900م به عنوان شرکتی کارآفرین شروع 
به کار کرد. این شرکت در ماه می 1908 عملیات حفاری و کاوش در میدان نفتی شوشتر را 
شروع کرد. شرکت در ماه می بعدی به لندن نقل مکان کرد و در آن برهه شامل دو شرکت 
تابعه بود که ازاین به بعد در این گزارش به نام شرکت نفتی انگلیسی-ایرانی از آن ها یاد خواهد 

.(Iran Political Diaries 1881–1965, 1997, v6, p384( شد
دارسی باتوجه به بند فوق قرارداد )فصل هشت( از رینولدوز به عنوان کارشناس برای 
همکاری دعوت کرد. رینولدوز در اواخر 1903م/1282ش/1321ق از سرزمین بختیاری 
دیدن کرد و در 1322ق/1904م به منطقۀ شوشتر وارد شد )ابطحی فروشانی، 1384، ص41(. 
فصل چهار قرارداد دارسی بر دایربودن معدن نفت شوشتر و اخذ مبلغ دیوانی دو هزار تومان 
از این معادن اشاره داشت؛ بنابراین، منطقۀ مذکور در کانون توجهات رینولدوز قرار گرفت. 
رینولدوز با ارائۀ نسخه ای از قرارداد دارسی به خوانین بختیاری -که حاکمان منطقه بودند- 
برای شروع فعالیت اکتشافی در منطقه همکاری و تأمین امنیت را خواستار شد. خوانین 
که خود را حاکمان منطقه می دانستند با درخواست او مخالفت کردند و سهمی متناسب از 
قرارداد را خواستار شدند )یادداشت های سیاسی ایران، 1397، ج4، ص674(. رینولدوز با 
فرستادن نامه ای در 28آوریل1904/ 12صفر1322ق/ 8اردیبهشت1283ش به وزارت امور 
خارجه، آن ها را در جریان امور گذاشت و مراتب را گزارش داد )ابطحی فروشانی، 1384، 
ص51(. در فوریۀ 1905م موضوع اعطای زمین هم سو با توافق نامۀ 1905 بین نمایندۀ خان ها 
و آقای رینولدز -مدیر ارشد شرکت- و بعدها بیِن ایلخانی ها و ایل بیگی ها به بحث گذاشته 

.(Iran Political Diaries 1881–1965, 1997, v3, p451) شد
مالکان امتیاز از یک سو برای تسهیل در اجرای قرارداد و ازسوی دیگر برای گسترش 
نفوذ در خوزستان به ویژه حفظ امنیت، به دوستی و همکاری با خوانین بختیاری نیاز مبرم 
داشتند؛ بنابراین، در 17رمضان1323ق/15نوامبر1905 بین ویلیام ناکس دارسی و شرکاِی 
کمپانی و خوانین عظام بختیاری قراردادی در شش فصل منعقد شد )ساکما، 240/22364، 
صص 3-4(. فصول این قرارداد بر واگذاری زمین، حفاظت از تأسیسات نفتی، و شرح 
وظایف صاحب امتیاز و خوانین درقباِل یکدیگر تأکید داشت )ابطحی فروشانی، 1384، 
ص51(؛ ولی مالکان اصلی اراضی )سادات قیری( به واگذاری معدن معترض بودند و با این 
استدالل که مالکیت معدن و اراضی اطراف آن به آن ها تعلق دارد و آن ها سال ها از معدن 
نفت بهره برداری می کرده اند، اجازۀ فعالیت به کمپانی ندادند. با میانجیگری دولت ایران و 
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کنسول انگلیس و مجتهد شوشتر در 23شعبان1325ق/ 1اکتبر1907/ 8مهر1286ش قرارداد 
اجاره ای با 8 شرط )بند( بین شرکت دارسی و نمایندۀ سادات قیری )لطف اهلل فرزند آقاکریم 
قیری و آقاآقایی فرزند آقامحمدشریف قیری به نیابت از مالکان چشمه( منعقد شد )اقتصاد 

انرژی، شمارۀ 93، تیر 1386، ص33(. قرارداد، در هشت بند به قرار زیر تنظیم شده بود:
بند اول این قرارداد از فصل 13 قرارداد دارسی اخذ شده بود و در آن تصریح شده بود: 
»مستر جی. پی. رینلدسن وکیل دارسی، به نیابت از او متعهد می گردد که درارتباط با موضوع 
قرارداد، در ماه اکتبر هرسال مقدار یک هزار و پانصد مِن شوشتر نفت و مقدار یک هزار و 
پانصد مِن شوشتر قیر به نمایندگان سادات قیری تحویل داده و نفت و قیر استخراج شدۀ 
خود را به هیچ وجه در شوشتر و دزفول نفروشد« )اقتصاد انرژی، شمارۀ 93، تیر 1386، 
ص33(. در بند دوم، عالوه بر نفت و قیر، نمایندگان دارسی موظف بودند ساالنه 1500 
تومان وجه نقد و دویست و پنجاه بارِ االغ قیر طبیعی بدون قیمت )بدون دریافت هزینه( 
به سادات بپردازند. برپایۀ گزارش شمارۀ 9180 مورخ 1306/1/31 دربارۀ مالکیت اراضی 
قیر الرستان شوشتر و نحوۀ اجارۀ این اراضی توسط کمپانی نفت جنوب از سادات قیری، 
آمده است: »اراضی فوق را کمپانی دارسی از سادات قیری اجاره می نمایند مدت شصت سال 
سالی هزار و پانصد تومان مبلغ، هرساله دو هزار من نفت سبِک شوشتر کمپانی به سادات 
بدهد و هر تعداد نفت که سادات به جهت قیر عمل آوردن بخواهند کمپانی بدهد و کمپانی 

حق فروش نفت در شوشتر و دزفول نداشته باشد« )کمام، 9180، ص1(.
براساس بند پنجم قرار شد که دیگر هیچ اشکالی، نه شرعی و نه عرفی، نه عرض 
و نه اسباب دردسری در میان نیاید )اقتصاد انرژی، شمارۀ 93، تیر 1386، ص33(. در بند 
ششم مقرر شد، منافع قرارداد به نماینده و یا رئیس خاندان سادات قیری که زیر قرارداد را 
امضاء کرده است، تحویل داده شود و رسید به مهر و امضاِی او برسد. در بند هفتم تأکید 
شد: »این مقاوله نامه جاری خواهد ماند تا زمانی که قرارداد دارسی به پایان برسد« )کمام، 
9180، ص1(. در بند هشتم مقرر شد که رأس هر سه سال دارسی می تواند این قرارداد 
را فسخ کند و استفاده از نفت را در اختیار سادات قیری قرار دهد و ادعایی نداشته باشد؛ 
یعنی اگر قرارداد تمدید نشود، قرارداد لغو خواهد شود. این قرارداد درپایان، اثر هفت مهر و 
امضا از مجتهدان شوشتر و کنسولگری انگلیس در اهواز را داراست )کمام، 9180، ص1(. 
در بحبوحۀ فعالیت های حفاری، اکتشاف و بهره برداری از نفت در خوزستان، تحوالت 
سیاسی-اجتماعی مهمی در ایران به وقوع پیوست؛ ازجمله درنتیجۀ نقش بختیاری ها در 
فتح تهراْن نفوذ خوانین و رؤسای ایل بختیاری در مرکز و ساختار سیاسی و اداری ایران 
افزایش یافت. کشف نفت، قدرت خوانین بختیاری را در صفحات مرکزی و جنوبی به ویژه 
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خوزستان و کهگیلویه افزایش داد. مالکان امتیاز نفتی برای پیشبرد اجرای قرارداد و حفظ 
امنیت منطقه به خوانین بختیاری نیاز مبرم داشتند؛ بنابراین، میان کمپانی نفت جنوب و 
خوانین بختیاری توافق نامه ای جدید منعقد شد که منافع استراتژیکی دو طرف را تأمین 

می کرد )یادداشت های سیاسی ایران، 1397، ج4، صص 677-673(.
انتشار متن توافق نامه، واکنش ساکنان محلی خاصه سادات قیری را درپی داشت و 
اعتراضات و شکایات متعددی را موجب شد. سادات درزمینۀ تصرف اراضی و واگذاری 
آن به کمپانی نفت جنوب تعدادی نامه ازجمله نامۀ زیر را به مرکز مخابره کردند و عمل 
آن  اطراف  اراضی  و  مسجدسلیمان  نفت  »معادن  غیرقابل قبول خواندند:  را  بختیاری ها 
به موجب قبالجات معتبر و متصرفات مالکانه قرن هاست که ملک بالمنازع داعیان است. 
مسئله که اراضی اطراف مسجدسلیمان برای لوله کشی محل حاجت آن ها شده است، از قرار 
معلوم خوانین بختیاری اراضی داعیان را به آن ها ]کمپانی نفت[ اجاره داده اند؛ درصورتی که 
هیچ وقت ادعایی بر این اراضی نداشته اند. اگر خوانین ادعایی بر این اراضی دارند، داعیان 
حاضریم در عدلیۀ تهران یا هرجای که اولیای دولت امر فرمائید اثبات حقانیت خود را 
بنماییم. نمایندگان محترم عربستان در مجلس از این مسئله مسبوق هستند« )کمام، 1460(.

در اواخر ماه آوریل و در ماه می و ژوئن 1905 منطقه به علت رقابت دو جریان سیاسی 
به نام های صمصام السلطنه و شهاب السلطنه در ناآرامی به سر می برد. دلیل این نزاع عزل 
 Iran Political Diaries 1881–1965,) صمصام از منصب ایلخانی به نفع شهاب السلطنه بود

.(1997, v3, pp 452–453

معارضان به تاریخ 5 ربیع الثانی1328/ 26فروردین1289ش/ 16آوریل1910 در نامه ای 
دیگر به مجلس شورای ملی مدعی شدند: »خوانین بختیاری، اراضی اطراف معادن نفت 
مسجدسلیمان ملکی آن ها را به کمپانی نفت جنوب به خالف حق اجاره داده اند. لزومًا 
استعالم می شود تفصیل چیست و اراضی مزبور را درصورتی که متعلق به آن ها بوده است، 
خوانین بختیاری به چه مناسبت اجاره داده اند؟ مراتب را تحقیقاً اطالع بدهند و هر اقدامی 
هم الزم است، در احقاق حق آن ها به عمل بیاید.« از سویی علمای عظام هم به این عمل 
بختیاری ها و کمپانی نفت جنوب واکنش نشان دادند. آخوند خراسانی مالکیت امالک و 
اراضی را به سادات متعلق دانسته و قرارداد خوانین بختیاری با شرکت نفت را خالف 
شریعت و قانون ذکر کرده و آورده است: »به موجب قانون و شریعت چون خوانین بختیاری 
وکالتی ازطرف آقایان ]سادات[ ندارند، مقاولۀ آن ها صحیح نیست. باید با وکیل آقایان قراری 
بدهند و تصرف نمایند. غیراز آقایان که مالک هستند هرکس با آن جناب یا رئیس نفت مقاوله 

نموده یا می نماید خالف شرع و قانون نموده« )ساکما، 999/29144(.
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عبداهلل مازندرانی به تاریخ 28جمادی الثانی1328ق/ 15تیر1289ش/ 7جوالی1910م 
در نامه ای به ویس قونسول دولت انگلیس بر همین نکته تأکید کرده است: »موجب حیرت 
و تعجب است، زیرا داخله و خارجه که در عربستان ]خوزستان[ اقامه دارند عموماً و عملۀ 
نفت خصوصاً، مطلع هستند که این ملک در تصرف سادات عظام بود و هیچ وقت خوانین 
بختیاری یا غیری در آنجا گفت وگویی نداشته. گذشته از اینکه در شریعت اسالمی تصرِف 
بالمنازع اعادۀ مالکیت است، اسناد شرعیۀ معتبرۀ صحیحه که محل شبهه نیست و فرمان و 
احکام دولتی که فاصل و قاطع دعاوی است نیز حاضر است. چنانچه کمپانی نفت محتاج 
به تصرف است، باید به موجب قانون و عدالت و شریعت اسالمی با وکیل آقایان عمل خود 
را فیصله کنند. خوانین و غیر خوانین حقی ندارند که قرار ملک آقایان را بدهند و اگر ادعای 

وکالت یا مالکیت کنند عاطل و باطل است« )ساکما، 999/29144(.
ازسوی دیگر جمعی از سادات شوشتر و انجمن والیتی عربستان به قرارداد فوق 
واکنش نشان دادند و مراتب اعتراض خود را با ارسال تلگراف هایی به مرکز نشان دادند و از 
مواضع سادات حمایت کردند. در تلگراف سادات شوشتر که محمدکاظم سبط شیخ جعفر 
شوشتری برای مجلس شورای ملی نگاشته آمده است: »اراضی که در اطراف معادن نفت 
جنوب واقع است چندفرسخی شوشتر با کمال مالکیت تامۀ بالمنازع در تصرف و وسیلۀ 
معاش دعاگویاْن جماعتی از سادات شوشتر مشهور به سادات قیری بوده و گذشته از فرامین 
و قباله جات و اسناد و احکام علما و شهود، تصرف کتب تاریخ بر این مسئله بهترین شاهد و 
گواه است که از زمان سالطین صفویه تابه حال یداًبه ید و نسل به نسل در ملک و اَعیان داخل 
چه شخصاً زراعت داشته و چه حق مالکی از زارعین دریافت کرده و کسی را ادعائی بر 
اراضی مزبور نبوده است، به جز در این ایامِ عدالت فرجام که عوامل عدل و قانون در مملکت 
ایران حکم فرما و ستون های حیات اجتماعی ملت براساس شرع مقدس و شالودۀ صحیح 
مشروطیت برپا است، خوانین بختیاری که خود را حامی ملت می نامند باوجودآنکه کاماًل 
حال اراضی مزبور و مستحقین آن را شناخته در این موقع دیگ طمع آن ها به جوش آمده 
عدل و انصاف و حق را پشت سر انداخته اراضی مذکوره را بالاستحقاق به کمپانی نفت 
انگلیس اجاره داده و کمپانی با استظهارِ استیجاْر اراضی را تصرف و عمارت و دکاکین در 

آن بنا می نمایند« )کمام، 1460(.
در تلگراف و نامۀ انجمن والیتی عربستان که به مهر و امضاِی اعضای انجمن مزین 
است آمده است: »بعضی خوانین می خواستند درباب معدن نفت و اراضی نواحی آن ملکِی 
اِلغای شبهه بر اولیای دولت و رؤسای مجلس شورای ملی  متصرفِی قهرِی بالمنازعه 
دامت تأییداتهم نمایند، ولی اینکه مالکیت آن اراضی معدن نفط تصرفات متقاضیۀ مستمری 
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شرعیه و دعاویۀ آن سال ها بالمنازع و تشکیک از آباواجداد بدون ادعای فردی از افراد 
بنی نوع انسان و احدی از افراد اهالی عربستان محل انقیاد انکار نیست« )کمام، 10824(.

سادات پس از انعقاد توافق نامه بین خوانین بختیاری و کمپانی نفت جنوب تالش های 
مضاعفی برای اثبات حقانیت و حقوق خویش انجام دادند، ولی این تالش ها نتیجه ای 
بین  در 12جمادی االول 1329/ 11می1911م/ 20اردیبهشت1290ش  نداشت.  به همراه 
خوانین بختیاری )جعفرقلی خاِن سرداربهادر و غالم حسین خاِن سردارمحتشم( و نمایندۀ 
شرکت نفت بختیاری قراردادی منعقد شد. در فصل 1 و 2 این قرارداد به فروش و واگذاری 
اراضی )میدان نفتون و نفتک و...( با تمام متعلقات و چشمه و آب و هرچه در آن یافت 
شود، به قیمت 2200 لیره به کمپانی نفت بختیاری و شرکت نفت دارسی اشاره شده است 
)ابطحی فروشانی، 1384، ص51(. قرارداد، نسخۀ تکمیل شدۀ توافق نامۀ ربیع األول 1329/ 
مارس 1911م/ 1289ش بود و در مادۀ سوم بر این موضوع تأکید شده بود که هیچ یک از 
افراد بختیاری یا سکنۀ بومی ازجمله سادات قیری شوشتر حق ممانعت و اعتراض ندارند 
و اگر خسارت یا زیانی ازطریق آنان وارد شود، غرامت آن به عهدۀ خوانین بختیاری خواهد 
بود )ابطحی فروشانی، 1384، ص51(. با این اوضاع، سادات برای تسهیل و پیگیری امورات 
خود نیمی از اراضی قیر الرستان را به عبدالحسین ده دشتی واگذار کردند و نیمی دیگر را 
با وکالت مطلقه به او تفویض کردند و از 1302ش/1923م به بعد میرزاعبدالحسین ده دشتی 

پیگیر امورات و احقاق حقوق سادات شد.

4. میرزاعبدالحسین ده دشتی و حیات سیاسی او
میرزاعبدالحسین ده دشتی ازجمله تجار قدرتمند و متنفذی بود که نفوذ و پایگاه اجتماعی 
و اقتصادی مهمی در جنوب و مرکز کشور داشت. او در سال های پایانی حکومت قاجار 
وارد تحوالت سیاسی-اقتصادی جنوب ایران شد و در تشکیالت سیاسی-اقتصادی این 
از سلسلۀ  میرزاعبدالحسین  فعال داشت.  ازجمله مجلس وکالی تجار حضوری  دوره 
تجار ده دشتی1 دارای شم سیاسی، تجاری و پیشینۀ خانوادگی شایان توجهی بود. او در 
مرقومه ای در معرفی خود برای مجلس شورای ملی آورده است: »تصور نفرمائید ده دشتی 
از اهل دشتستان است. الزم دانسته معرفی خود نماییم؛ چهار پشت از ]نسب[ مادری به 
نادرشاه افشار است و از ]نسب[ پدری شش پشت به شاه عباس صفوی منتسب است« 
)کمام، 136، ص5(. او فرزند حاج محمدحسن ده دشتی )از تجار سرشناس اصفهان( بود که 
تاجری سرشناس و مورداحترام حاکمان بود و در مجموعه اسناد مربوط به ثبت اموالش به 
چندین دکان ریخته گری، دوات گری و قنداق سازی در بازار چخماق سازهای اصفهان اشاره 

1.  ده دشت منطقه ای در استان کهگیلویه 
و بویراحمد کنونی است که در دورۀ صفوی 
به عنوان مرکز بیگلربیگی کهگیلویه به شامر 
از کانون های عمدۀ تجارت در  می رفت و 
جنوب ایران بود. با سقوط حکومت صفوی، 
بیگلربیگی کهگیلویه مانند دیگر والیت های 
از  برخی  و آشوب شد.  ناامنی  ایران دچار 
مناطق  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  طوایف 
همجوار خود چون خوزستان، فارس، بوشهر و 
اصفهان مهاجرت کردند که با پسوند ده دشتی 
دیگر  در  موطنشان  مکان های  اسامی  و 
والیت ها مشهورند. یکی از این گروه ها، تجار 
بودند که برای فعالیت های بازرگانی به امنیت 
نیاز داشتند. این تاجران در نواحی جنوبی و 
مراودات  به  و  پراکنده شدند  ایران  مرکزی 
تجاری با مناطق اطراف تا هندوستان مشغول 

شدند.
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شده است. میرزاعبدالحسین پنج برادر داشت به نام های میرزامحمدتقی1، میرزاعلی محمد، 
میرزامحمدعلی، میرزامحمدرضا و میرزاحسن و دو خواهر هم داشت )ساکما، 240/88790(. 
میرزاعبدالحسین ابتدا در اصفهان فعالیت داشت و با شکل گیری مجلس وکالی تجار2ازطرف 
تجار اصفهان به نمایندگی در این مجلس انتخاب شد. پیوندهای تجاری میان اصفهان 
و خوزستان و نفوذ تجار ده دشتی در این صفحات به ویژه محمد ده دشتی )معین التجار 
بوشهری( و محمدتقی سبب توسعۀ فعالیت های تجاری میرزاعبدالحسین شد. او سپس 
از 1283ش/1904م به تجارت در صفحات خوزستان ازجمله شوشتر، دزفول، اهواز و 
خرم شهر پرداخت. یکی از مهم ترین فعالیت های عبدالحسین ده دشتی تجارت و صادرات 
نفت در منطقۀ خوزستان و اصفهان بود. اطالعات وسیع از عایدات و صورت حساب های 
نفتی و تأکید بر داشتن ادلۀ کافی برای اثبات عرایضش و آمار کمی چاه های اکتشافی و 
استخراجی کمپانی در مناطق خوزستان و پشت کوه و قشقایی نشان می دهد که او در ابتدا 
مراوداتی با کمپانی نفت جنوب در جنوب داشته است )کمام، 8238، صص 2-9؛ کمام، 
)از 1283-1301ش/ 1904- »مدت 18 سال  اینکه  به  او  اشارۀ  33172، صص 2-1(. 
1922م( با کمال خلوص نیت مشغول خدمتگزاری به دولت متبوعه می باشم« تأکیدی بر این 
نکته است که ده دشتی به عنوان کارگزار دولت با کمپانی نفت همکاری داشته است )کمام، 
4228(. او در جای دیگر نیز اشاره کرده است: »تجارت خانه ای در ادارۀ نفت دارا می باشم« 

)کمام، 4677(.

5. چالش ده دشتی و کمپانی نفت جنوب
کمپانی نفت جنوب در موضوع اراضی موردبحث دو رِویه در پیش گرفت. از یکسو در 
12جمادی االول 1329/ 11می1911م/ 20 اردیبهشت1290ش با خوانین بختیاری قراردادی 
منعقد کرد و ازسوی دیگر با گذشت هفت سال از قرارداد کمپانی دارسی و سادات قیری 
)1286ش/1907م تا 1293ش/1914م( برای کسب منافع بیشتر تالش کرد تا قرارداد را از 
اجاره ای به خریداری تبدیل کند؛ به این منظور نماینده ای را به همراه دو تن از مجتهدان به نزد 
سادات قیری فرستاد. اگرچه سادات با استناد بر مالکیتشان بر این اراضی و تصدیق مجتهداْن 
از فروش اراضی اجتناب کردند )کمام، 9180، ص1(، ولی کمپانی نفت جنوب با ادامۀ روند 
استخراج نفت و ایجاد ابنیه، اراضی مزبور را در تملک خود درآورد؛ درصورتی که فقط مبلغ 

اجارۀ چشمه را به سادات می پرداخت.
سادات متقاباًل برای پیگیری امورات به ده دشتی وکالت مطلقه ای دادند و ده دشتی نیز 
برای اثبات حقانیت و حقوق خویش و سادات تالش های مضاعفی انجام داد. او ابتدا به 

تجارت  به  ابتدا  در  میرزامحمدتقی   .1
و  می پرداخت  اصفهان  و  اهواز  بین  چای 
به ویژه  برادران خویش  با همکاری  سپس 
ده دشتی  تضامنی  رشکت  میرزاعلی محمد 
به  و  کرد  تأسیس  را  اهواز  اخوان  و 
(ساکام،  پرداخت  فرش  و صادرات  تجارت 

.(296/21036
تجمع  نخستین  تجار  وکالی  مجلس   .2
امتیازات  از  بهره گیری  برای  تجار  گروهی 
اقتصادی و سیاسی بود که فرمان تشکیل آن 
را نارصالدین شاه در 1301ق/1883م صادر 

کرد (ترابی فارسانی، 1384، ص94).
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کارگزاری خوزستان حاجی فخرالملک مراجعه کرد و پیگیر امور شد. کارگزار )حاجی 
فخرالملک( نامه ای به کمپانی نوشت و از رئیس کمپانی -ویلسون- نظرخواهی کرد. ولی 
ویلسون در جواب کارگزار، ضمن رد ادعای ده دشتی، موضوع را به دولت ایران ارجاع داد: 
»کمپانی مالک و متصرف این اراضی است و ید تصرف قوی است. اگر ده دشتی یا دیگران 
ادعائی در اراضی داشته باشند، به دولت ایران رجوع نمایند و کمپانی هیچ گونه حاضر نیست 
دراین خصوص داخل مذاکره شود« )کمام، 9180، ص3(. به دنبال آن، ده دشتی موضوع را 
به همراه مراسلۀ ویلسون به اطالع وزارت امور خارجه رساند و تقاضای رسیدگی کرد. 
وزارت خارجه )دکتر مصدق( در جواب نامه، کارگزار خوزستان را به رسیدگی به موضوع 
مکلف کرد. ویلسون رئیس کمپانی از کارگزار جدید )حشمت السلطنه که بعداز فخرالملک 
به کارگزاری انتخاب شده بود( درخواست کرد، با دادن مهلت و فراهم آوردن زمینۀ رضایت 
ده دشتی، موضوع را خاتمه دهد؛ ولی نتیجۀ مطلوب حاصل نشد و ده دشتی اقدامات بعدی 
خود را آغاز کرد. او در گام نخست با استناد به اسناد و مدارک موجود و بهره مندی از منابع 
تاریخی و تصدیق نامۀ علما و مجتهدان و هم چنین کارگزاران خوزستان و شوشتر، مالکیت 
سادات بر اراضی فوق را اثبات کرد. او در گام دوم با استناد به قرارداد کمپانی و سادات، بر 
جنبۀ اجاره ای نه خریداری اراضی تأکید کرد و پس ازآن با استناد به اصول114 و 121 قرارداد 
دارسی که تمام کارگر کمپانی باید رعیت ایران و تحت حمایت شناخته شوند، خواهان 
بررسی شکایت خود در مرکز و حمایت دولت شد؛ ولی کمپانی با ابزارهای پرنفوذ خویش 
در مرکز، مانع از این مهم شد و خواهان بررسی شکایت در خوزستان شد. ماحصل چالش 

ده دشتی و کمپانی نفت جنوب در سه مرحلۀ زیر به اختصار آمده است.
ادعای طرفین در مالکیت امتیاز و معادن مرحلۀ اول 1302-1300  

اقدامات ده دشتی برای اثبات حقانیت مرحلۀ دوم 1304-1303  
شفاف سازی ده دشتی و واکنش کمپانی نفت جنوب مرحلۀ سوم 1307-1306  
ده دشتی بعداز اثبات مالکیت سادات و تالش هایی که در این راستا بین سال های 
1300ش/1921م/ 1339ق تا 1304ش/1925م/1343ق انجام داد و باتوجه به نگرفتن نتیجۀ 
مطلوب و قطعی، در مرحلۀ سوم به شفاف سازی و افشای فساد کمپانی نفت جنوب پرداخت. 
در این مرحله ده دشتی عالوه بر پیگیری پرونده ازطریق مجاری قانونی، به شفاف سازی دربارۀ 
کمپانی و عواید نفت، فساد کارگزاران خوزستان، سیاست کمپانی در خوزستان، بی کفایتی 
حکام و بی اطالعی وزارت متبوع و دولت پرداخت. مجموعه اسناد و مدارکی که ده دشتی 
از مناطق خوزستان به مجلس شورای ملی، وزارت امور خارجه، وزارت فواید عامه، مالیه 
و سایر مراجع ذی ربط ارسال کرده است، حاوی اطالعاتی سودمند از حضور انگلستان در 
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ایران به ویژه تسلط این کشور بر فعالیت های اقتصادی و کشف و بهره برداری از چاه های 
نفتی و ایجاد منازعات سیاسی و نظامی داخلی بین ایالت و افراد برای پیشبرد منافعش است.
فعالیت هجده سالۀ )1283-1301ش/ 1904-1922م/ 1322-1340ق( عبدالحسین ده دشتی 
در خوزستان و حضورش در تشکیالت اداری به عنوان کارگزار دولت برای همکاری با 
کمپانی نفت )کمام، 4228( سبب شد تا او اطالعاتی ارزشمند از چاه های نفتی و میدان های 
جدید، بهای نفت و عواید آن کسب کند. برطبق مدارک و مستندات او، کمپانی برای 
پنهان کاری و نادیده گرفتن سهم سود ایران تالش می کرده است. او می نویسد: در مدت 
14 سال از 1908 که اولین چاه به نفت رسید تا 1922 کمپانی بیش از 80 حلقۀ چاه نفت 
حفر کرده است که تنها از 6 حلقۀ چاه نفت استخراج می کند و بقیه را با عنوان ذخیره 
نگه داشته است. به موجب قرارداد کمپانی با دولت )فصل 10( کمپانی باید بعداز وضع 
مخارْج صدی شانزده به دولت بدهد؛ درصورتی که کمپانی آنچه از ماشین آالت و جهازات 
و عمله جات و تمام این گونه اخراجات به جهت معادن استخراِج جدید می نماید تماماً از 
عایدات نفت استخراج شده محسوب می دارد )کمام، 1296(. ده دشتی در گزارش شمارۀ 
4238 نیز اشاره کرده است: »راجع به فروش نفت جنوب آقای حاج معین التجار در شمارۀ 
شانزده ستارۀ ایران شرحی داده بودند ]که[: فروش نفط کمپانی در عربستان قیمتی عالوه از 
فروش نفط در لندن کمپانی به مصرف می رساند. نمایندۀ کمپانی نفط مقیم تهران در شمارۀ 
18 مورخۀ 17ذی حجۀ1340ق/ 19مرداد1301ش/ 11اگوست1922م در مطالبی که حاج 
معین التجار بوشهری در روزنامۀ مذکور نموده بودند، فروش نفت در عربستان ]را هر[ گالن 
دو قرون ]و[ چهارصد دینار، بنزین یک گالن چهار قرون ]و[ سیصد و پنجاه دینار قلمدادِ 
فروْش نمایندۀ کمپانی داده بود؛ درصورتی که خالف بوده. فروش نفت و بنزین ازاین قرار 
بوده: بنزین یک گالن هفت قران و نفت یک گالن چهار قرون. خود]م[ وکیِل کمپانی در 

فروش نفت و بنزین بوده ام!« )کمام، 4238، صص 3-2(.
در ادامۀ گزارش آمده است: »راجع به استخراج نفت کمپانی و مخارجات کمپانی و 
برداشتن کمپانی بابت مخارجاْت اوالً در سنۀ 1901م/1280ش/1319ق کمپانی، چندین چاه 
استخراِج نفت شده بود. از سنۀ مذکور الی سنۀ 1914ق/1293ش/1332ق آنچه عایداتی 
نفت می شد کمپانی بابت مخارجاِت خود، برداشْت در این مدت چهارده سال می نمود. از 
اول سال 1915م/1294ش/1333ق آنچه عایدات نفت می شد بعداز وضع مخارجاْت هرساله 
به موجب حساب سازِی کمپانی صدی شانزده به دولت پرداخت می شد؛ درصورتی که از این 

عایدات استخراج شده به مصرف چاه های دیگر، کمپانی می نمود« )کمام، 4238، ص3(.
عبدالحسین ده دشتی در گزارشی به وزارت جنگ عنوان می کند: »راجع به نفط عربستان 
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به موجب اطالعاتی که این غالم دارد حقوق دولت را به کلی پایمال و ُعشری از اَعشار صدی 
شانزده را کمپانی به دولت نمی پردازد. اصل عایدات نفت را کمپانی از کمیسری نفت مخفی 
می دارد و به میل خودشان صورت جمع به کمیسری تقدیم می دارند و کمیسر نیز محض 
جیب منفعت شخصی صرف نظر از عایدات دولت نموده و صورت حساب جمع کمپانی را 
کمیسری می پذیرد« )ُمتما، ق0-0-7-0( و در ادامه آورده است: الاقل دویست میلیون پوند از 
حقوق دولت را کمپانی ازمیان برده است و او حاضر است دالیل کافی برای ثبوت عرایضش 

ارائه دهد )ُمتما، ق0-7-0-0(.

1 .5.  به چالش کشیدن مرشوعیت کمپانی نفت جنوب
عبدالحسین ده دشتی در مراسله های شمارۀ 2298 و 4238، کمپانی نفت جنوب را به 
بهره برداری سیاسی و تجاری از منافع اقتصادی ایران و اعمال حاکمیت در صفحات جنوبی 
کشور متهم کرد و مشروعیت کمپانی را به چالش کشید و هم چنین کارگزاران ایرانی را به 
جانبداری از کمپانی محکوم کرد: »وزارت فوائد عامه تصور می نماید کمپانی نفْت کمپانی 
تجاری است؛ از حرکات و اوضاع کمپانی بی اطالع هستند. توپ خانۀ دولت را در محمره 
به اسم دیگران متصرف ]شده اند[ و اسم او برای اهالی ]است[، ولی واگذار به ادارۀ نفت 
شده است. اتصاْل1 کمپانی درصدد بوده و هست ]تا[ نفوذ دولتی ]را[ در این صفحات به کلی 
معدوم نماید« )کمام، 2298، ص2(. او در تلگراف 4238 به وزارت امور خارجه و ریاست 
مجلس شورای ملی آورده است: »عملیات کمپانی در پیش کوه و خاک قشقایی و جاهای 
دیگر ]را[ تصور می فرمایید برای استخراج نفت می باشد. درصورتی که فعاًل با این همه 
استعدادی که کمپانی حاضر نموده از عهدۀ سه لولۀ نفت که در جریان است برنیامده که به 
مصرف فروش برساند و حال آنکه این نفت ]را[ در تمام دنیا حمل و به مصرف می رسانند 
و مع هذا از کثرت زیادی نفت را به صحرا می دهند؛ درصورتی که متجاوز از صد چاه که 
استخراج شده است روی چاه را گرفته اند که حالیه کمپانی احتیاج به مصرف چاه های دیگر 
نیست؛ مقاصْد سیاسی می باشد. همین نکته کافی است که مستر ویلسن را که حکومت کلیۀ 
عراق بوده و از اشخاص فعال و فهمیده شناس بریتانیا می باشد به چه مناسبتی باید رئیس 
کمپانی نفت شود؟!« )کمام، 4238، ص9(. ده دشتی در جایی دیگر نیز اشاره دارد: »اکرم الملک 
کارگزار ناصری دو سال جرأت ]نصب[ بیرق دولتی ]را[ در کارگزارخانه نداشت، بعداز دو 

سال با اجازۀ ویس قونسول اهواز بیرق دولتی نصب نمود« )کمام، 14177(. 1.  پیوسته

نعمت الله زکی پور
  احمد لعبت فر 
کشواد  سیاهپور



21
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

2. 5.  بی اطالعی مسئوالن از وضعیت خوزستان
ارسال  امور خارجه  وزارت  و  ملی  برای مجلس شورای  که  گزارش هایی  در  ده دشتی 
کرده است، به وضوح مسئوالن را به بی اطالعی از وضع خوزستان و مفاد قرارداد نفت، 
حمایت از کمپانی، بی توجهی در رسیدگی به کارها و امور نفت، و فسادپذیری متهم می کند: 
»ادارۀ امور خارجه اشخاصی را به مأموریت عربستان درخصوص ادارۀ نفت می فرستند که 
ابداً اطالعاتی از قانون اداری ندارند« )کمام، 1297(. »کمیسر نفت )فریدالسلطنه( در چند یوم 
قبل وارد ناصری شد. به وسایلی در یک منزل او را طلبیدم؛ هرچه از او استنباط نمودم دیدم 
که ابداً این شخص اطالعاتی ندارد. اطالعات خود را به ایشان مذاکره نمودم، دیدم خیلی 
بر طبعش گران آمده زبان را به سخن های بی معنی ]گشود[ بر اینکه دولِت توسری خورِ 
انگلیس هستیم و به تغییر ]رویه[ نصیحت می نمود ]و این که[ در این کارها صالح شما 
نیست مداخله نمایید، انگلیس را وامی دارند تو را بکشند. حرف های این کمیسر قابل توجه 
نیست؟! اوالً این شخص وارد ایران شده با فورم انگلیس و شفقه1 بر سرش گذاشته و 
در منزل کمپانی وارد شده و با احدی از ایرانی ها هم کالم نشده یا اظهار تنفر از ایرانی ها 
می نماید. تعجب است از اولیای امور ]که[ همچو اشخاصی جواِن بی فکر و بی تجربه ]را[ 
به کارهای مهم مأموریت می دهند« )کمام، 4228، صص 10-11(. ده دشتی در جای دیگر 
دربارۀ بی اطالعی مسئوالن از مفاد قرارداد نفت اشاره دارد: »چندین سال ]است[ دولت امتیاز 
به کمپانی جنوب داده است، ]ولی[ ابداً رسیدگی در کارهای کمپانی نمی نماید. قهر چه دارد 
این چه مقدار مرعوب انگلیس ها هستند؛ هیچ قومی به مرعوبیت درجه ارتقاء نخواهد شد« 

)کمام، 2298، ص1(.
 

3. 5. فساد کارگزاران خوزستان و جانبداری از کمپانی نفت جنوب
یکی از مهم ترین چالش های میان عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب، موضوع 
سودجویی افراد و شخصیت های درباری و نظامی از نفت و امورات آن بود. به طوری که 
ده دشتی عالوه بر موارد پیش گفته کارگزاراِن خوزستان ازجمله وحیدالسلطنه، مؤیدالدوله و 
اکرم الملک را هم به فساد و دریافت رشوه از تجار و کمپانی نفت )دربارۀ پروژۀ راه آهن 
معین التجار( و تبانی با کمپانی متهم کرد. درمقابْل کارگزاران ادعای ده دشتی را غیرقابل قبول 
دانستند و موضوع شکایت کمپانی نفت جنوب و شرکت استریک اسکات از ده دشتی را 
مطرح کردند و خواهان پرداخت بدهی ده دشتی به کمپانی شدند؛ ولی ده دشتی شکایت 
کمپانی و ادعای طلبش را به چالش کشید و برپایۀ ادله و اسناد مدعی شد که شکایت او باید 
1. کالهدر اولویت رسیدگی قرار گیرد و مجدداً کارگزاری را به پشتیبانی از کمپانی متهم کرد و از 
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نبود عدالت و قانون و محاکم صالحه در خوزستان و نفوذ بیش ازحد انگلیس شکایت کرد: 
»نظر به قرارداد دولت علیۀ ایران با اتباع خارجه، هرگاه اتباع خارجه ادعایی برعلیه داخله 
داشته باشند باید اسناد در دست داشته باشند؛ بدون اسناد صورتی ندارد. چنانچه کمپانی 
مذکور رسیدی از فدوی دارد بفرستد به مرکز ارائه بدهند؛ به تصویب مرکز اطاعت دارم. 
درعوِض ادعاِی فدوی بالغ بر پانصد و نودوچهار هزار تومان صورت حساب جمعی، تقریبًا 
سی هزار تومان صورت به کارگزاری داده اند. کارگزار در 25میزان1301ش/ 18اکتبر1922م/ 
1341/2/26ق مرقومه به فدوی نوشته اند؛ چون ادعای حقیر نسبت به ادعای کارگزاری به یک 
سال می باشد، اول رسیدگی به ادعای فدوی نماید بعد مراجعه به ادعای کمپانی شود. جای 
تعجب است، پس از یک سال آیا صورت حساب بدون سند و رسیدگی می تواند مدرک قرار 
داد« )کمام، 33172، ص1(. ده دشتی در ادامه به ذکر جریان تصاحب ملک حاج معین التجار 
و واگذاری آن به بانک شاهی اشاره کرده و آورده است: »ملک جناب حاجی معین التجار را 
دیگران به بانک شاهی فروختند؛ اکرم الملک کارگزار ناصری با اطالع داشتن ]از اینکه[ ملک 
مال دیگری است تصدیق در ورقۀ مذکور می نماید. بانک شاهی ورقۀ مذکور را به مرکز 
می فرستد ]و[ وزارت امور خارجه تصدیق در ورقه می نماید. آیا دیگر معین التجار ]خواهد[ 
توانست ملک خود را مسترد از بانک نماید؟« )کمام، 33172، ص2(. سپس با مطرح کردن 
نفوذ کمپانی و حمایت کارگزار از کمپانی، قضاوت او را قابل قبول نمی داند و به سبب نداشتن 
امنیت جانی خواستار می شود که موضوع در مرکز رسیدگی شود: »مؤیدالدوله طرفداری از 
کارگزاری می کند، فدوی مجبورم برای حفظ جان هر تصدیقی از فدوی بخواهد محض 
حفظ جان خود تصدیق نمایم. فدوی ابداً اطمینان به قضاوت کارگزاری ها ندارم. اکرم الملک 
در زمان کفیل بودن او در شوشتر خطی به فدوی از شوشتر نوشته بود بر اینکه به واسطۀ 
خشک سالی مأمورین ما مالیات وصول ننموده اند حقوق ایشان تعویق افتاده و در خط مذکور 
که موجود است در آن ذکر نموده محض شرافت دولت پانصد تومان برایشان فرستادم. 
مدت یک سال و کسری می باشد وجه حقیر را نمی پردازد. می گوید برو شکایت مرا به 
سرداراقدس نما. با این همه تظلم به مرکز هیچ گونه مساعدتی به فدوی نمی نمایند و درصدد 
تضییع حقوق حقیر می باشند. کارگزاری بعضی راپورت ها به کمپانی نفت و قونسول گری 
داده و آن ها را عصبانی نموده و درصدد تلف نمودن حقیر هستند« )کمام، 33172، ص3(. او 
سپس موضوع تعطیلی تجارتخانه اش توسط وحیدالسلطنه را مطرح می کند: »ازجمله اعمالی 
که از ناحیۀ مأمورین ناشی می شود ]اینکه با[ جناب آقای وحیدالسلطنه کارگزار عربستان که 
برای مالقات و استقبال آقای مستشارالدوله برای بندوبست وکالت به ناصری آمده بودند در 
تلگراف خانه مصادف شدم. شرح مفصلی مبنی بر تصدیق حقانیت چاکر و استیفای حقم را 
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می نمود نهایت امیدواری را می داد. پس از مفارقت فوراً به مالقات قونسول اهواز رفته بدواً 
تقاضای مساعدت در وکالت عربستان نمود. در حالی شروع به سعایت برعلیه چاکر نمود 
که تجارت خانۀ چاکر را در ادارات نفط خارج نمایند و مطالباتی ]را[ که در آن ادارات دارم 
الوصول نمایند؛ قونسول هم اجابتاً تقاضای کارگزار امر به کمپانی داده که فشار به تخلیۀ 

ادارۀ حقیر بنمایند« )کمام، 4677، ص1(.

 4. 5. نفوذ و قدرت انگلیس در خوزستان
از دورۀ قاجار نفوذ و رقابت سیاسی-اقتصادی انگلیس و روسیۀ تزاری برای امتیازگیری 
در ایران آغاز شد. حضور این دو کشور در ایران، سبب مصائب زیادی برای حکومت و 
سرزمین ایران شد و نظر جامعۀ ایرانی را درقبال این دو کشور استعمارگر منفی کرد؛ ولی با 
کشف نفت، دوباره حضور انگلیس در صفحات جنوبی پررنگ شد. انعقاد قرارداد دارسی با 
دولت ایران، رقیب دیرینۀ انگلیس یعنی روسیه را به عقب راند. این قرارداد سبب اعتراضات 
ضدبریتانیایی شد؛ به طوری که عبدالحسین ده دشتی در ادامۀ وکالت مجلس، کارگزاران محلی 
و مسئوالن را به ترس از انگلیس متهم می کند و نمایندگان دولت در خوزستان را بی صداقت 
و حامی انگلیس می داند: »بعضی از وکالی عربستان به صواب دید انگلیس ها حالیه در 
مجلِس دارالشورِی تصویب، شده اند ]داخل شده اند[. بدیهی است همچو اشخاصی مواظبت 
از منافع انگلیس را منظور خود می نمایند و برضد منافع دولتی به لباس وکیل داخل شده اند 
و در مجلس قیام می نمایند. الزم نیست ضدیت خود را اظهار بدارند، به لباس های مختلف 
مقاصد خود را انجام می دهند« )کمام، 4238، صص 4-5(. ده دشتی در تلگرافی دیگر به 
امور خارجه نیز آورده است: »بنابه فرمودۀ وزارت خارجه که درصورت رضایت طرفین به 
حکمیت به کارگزاری دستور داده اند اوامر مطاعانه را جان نثارانه اطاعت دارم. لزوماً عرض 
می کند ]که[ قدرت و نفوذ انگلیس در صفحۀ عربستان مانع از تصفیۀ عمل می باشد و احدی 
قادر به اجرای طرفیت با رعایای آن ها ندارد و هیچ کس جرأت اینکه در ضد منافع انگلیس 
قیام و اقدام دارد نیست و فدوی به هیچ وجه نمی توانم در اینجا با آن ها طرف شده، به جز 
اینکه به حضور در مرکز شرفیاب شوم« )کمام، 38292(. ده دشتی در ادامه کارگزاری را به 
ترس از انگلیس محکوم کرده و آورده است: »کارگزاری عربستان در این صفحات هیچ گونه 
اقدامی درخصوص تظلم به مرکز از کمپانی نفت ننموده، بلکه اسباب تجّری آن ها را فراهم 
می آورد. کارگزاری در این صفحات اول ]درپی[ توجه به انگلیس و بهره بردن از آن ها به 
هر وسیله می باشد و نسبت به امور عربستان بی توجه]اند[ و تنها به فکر مستمری برای 
خود هستند« )کمام، 7865(. »امروز انگلیسی ها گرفتار در اغتشاش داخلی خود هستند 
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این مقدار مرعوب هستیم، وای بر آن وقت ]که[ فراغتی حاصل نمایند، دیگر بدون هیچ 
گفت وگو مملکت ما درخطر خواهد بود. این وزارت که ما داریم هرروز کلی منصوب و 
کلی معزول ]دارد[ و این مرعوبیتی که اولیای امور ما از انگلیسی ها دارند محض یک پیشنهاد 

که انگلیس ها می نمایند فوراً استعفا می دهند« )کمام، 2298، ص3(.

6.  پیشنهادها و راهکارهای عبدالحسین ده دشتی برای کاهش تنش ها
ده دشتی برای جلوگیری از سوءاستفادۀ مالی کمپانی و افزایش منافع دولت پیشنهادهایی نیز 

داده است. مهم ترین این پیشنهادها عبارت اند از:
و  مهم ترین  نفت  حسابرسی  و  اداری  مدیریت  در  رسیدگی  برای  اداره ای  تشکیل   .1
اساسی ترین راهکار عرضه شدۀ عبدالحسین ده دشتی برای جلوگیری از سودجویی کمپانی 
نفت جنوب، تشکیل ادارۀ »مدیریت اداری و حسابرسی نفت« در خوزستان بود. هدف او 
از راه اندازی این اداره، شفاف سازی و جلوگیری از فساد مالی و اداری مسئوالن متبوع بود. 

براساس اسناد مربوطه آمده است:
»الزمۀ دولت بر این است ]که[ اداراتی در ادارۀ نفت مفتوح ]نماید که[ الاقل سالیانه 
پنجاه کرور تومان عایداتی دولت خواهد بود ]و[ رفع احتیاج دولت و اصالح قشون خواهد 
]شد[ و رفع استراتژیک انگلیس در داخلۀ مملکت ]خواهد شد[« )کمام، 2298، ص2( 
و »در سنۀ 1915م/1294ش/1333ق در حسابات کمپانی باید تفتیش شود ]تا[ آنچه از 
عایدات نفت مصرف چاه های دیگر نموده است ]و[ حتی به صاحبین اسهام کمپانی منافع 
داده است باید صدی شانزده از مبالغ عایدات به دولت مسترد شود. کمپانی هرجائی که 
بخواهد استخراج نفت بنماید باید از کیسۀ خود خرج نماید آن وقت از عایدات مخارج 
خود برداشت نماید« و در جایی دیگر دربارۀ سوءاستفادۀ کمپانی انتقاد می کند که: »مانع از 
بنانمودن ایرانی ها در آن صفحات هستند و خود کمپانی بنا از خود برای مستأجرین می نماید 
و با حساب گزاف به تجار که ایرانی اند دکانی یک صد تومان تمام شده است چهارصد 
تومان از مستأجر سرقفلی می گیرند و یک صد و بیست تومان کرایۀ سالیانه می گیرند« )کمام، 
4677، ص2(. عبدالحسین ده دشتی عالوه بر تشکیل نهاد اداری برای جلوگیری از فساد 
مالی، اداری و رانت های حکومتی و نظارت بر امورات کمپانی نفت جنوب، پیشنهادهای 
دیگری هم داده است: 2.  ایجاد تلگراف خانه؛ 3.  جلوگیری از سوءاستفادۀ افراد سیاسی و 
نظامی از کمپانی نفت جنوب؛ 4.  انتصاب افراد وطن خواه و شجاع به مأموریت خوزستان؛ 

5.  به کارگیری و جذب افراد فسادناپذیر، پاک دست و مطلع در امورات نفت.
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7.  نتیجه
کشف و بهره برداری از منابع نفتی در ایران، سبب توجه ابرقدرت های جهانی آن روز به 
سرزمین ایران شد. نفت برای سرزمین ایران، هم مایۀ خوشبختی و هم مایۀ مصیبت شد. 
انعقاد مجوز حفاری و استخراج نفت در جنوب ایران با کارفرمایی بریتانیایی به نام ویلیام 
ناکس دارسی سبب تسلط و نفوذ پررنگ انگلیس در ایران شد و نقش رقیب انگلیس یعنی 
روسیۀ تزاری را در ایران کم رنگ کرد. حفاری و اکتشاف نفت در جنوب ایران به ویژه در 
خوزستان به اختالف محلیان و کمپانی نفت انگلیس بر سر تملک مکان های حفاری شده 
منجر شد. یکی از این چالش ها، چالش کمپانی نفت جنوب با سادات قیری و عبدالحسین 
ده دشتی بر سر مالکیت منطقۀ حفاری بود. اسناد و شواهد تاریخی نشانگر آن است که 
عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب هرکدام سیاست های متفاوتی برای احقاق حقوق 
و مالکیتشان و عبور از چالش ها و فشارهای سیاسی حاصل از آن اجرا کرده اند. ده دشتی با 
ادله، شواهد و مدارک تاریخی مالکیت سادات قیری بر مکان موردمناقشه را اثبات کرد و در 
این راستا بین سال های 1300ش تا 1304ش تالش هایی برای رفع تنش انجام داد. ده دشتی 
با پیگیری پرونده ازطریق مجاری قانونی، به شفاف سازی درزمینۀ کمپانی و عواید نفت، 
فساد کارگزاران خوزستان، سیاست نادرست و تفرقه اندازانۀ کمپانی در خوزستان، بی کفایتی 
حکام و بی اطالعی وزارت متبوع و دولت پرداخت. ده دشتی پیشنهادها و راهکارهایی را 
برای جلوگیری از سودجویی کمپانی نفت بریتانیا و دولت مردان ایرانی و کاهش تنش های 
اداره ای برای رسیدگی در مدیریت اداری و  به وجودآمده عرضه کرد؛ ازجمله: تشکیل 
حسابرسی نفت، ایجاد تلگراف خانه، جلوگیری از سوءاستفادۀ افراد سیاسی و نظامی از 
کمپانی نفت جنوب، انتصاب افراد وطن خواه و شجاع به مأموریت خوزستان، به کارگیری 
افراد فسادناپذیر و مطلع در امورات نفت. درهرحال، کمپانی از ابزارهای متعدد برای پیشبرد 
مقاصد سیاسی، تجاری و اقتصادی خویش بهره می برد؛ ولی روند شفاف سازی ده دشتی 
درزمینۀ کمپانی و دولت انگلیس سالیان متعدد ادامۀ یافت. با لغو قرارداد دارسی در سال 
1312ش/1933م، شکایت های ده دشتی هم پایان یافت. بدون تردید افشای ماهیت کمپانی و 
نفوذ دولت انگلیس در صفحات جنوبی ایران توسط ده دشتی، و حمایت انگلیس و کمپانی 
از کارگزاران خوزستان ازجمله شیخ خزعل، دولت مرکزی ایران را به تجدید نظر در این 

قرارداد واداشته است.
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