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رويال شركت به نسبت انگليس و ايران نفت شركت فوق، بهمورد بيشتري موفقيت شل آوردداچ .دست
رقابت بررسي به تحليلي، و توصيفي تحقيق روش با تا است آن بر نوشتار ايراناين شركت دو ميان هاي

داچ رويال شركت و انگليس سالو در در.م1908-1918هايشل، را انگليس دولت نقش و بپردازد
رقابت دهداين قرار بررسي مورد .ها
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مقدمه
انگليس و ايران نفت شركت تأسيس از سده يك كه اين به توجه Anglo-Iranian(با Oil

Company(شل داچ رويال نفت شركت Royal(و Dutch- Shell Oil Company(

رقابتمي مورد در مستقلي تحقيق هنوز سالگذرد، در نفتي شركت دو اين هايهاي
شكل آننخستين استگيري نگرفته صورت .ها

موضوع سر بر انگليس و ايران نفت شركت دو رقابت به پرداختن از هايپيش
مي الزم عنوانمختلف، مطالبي شركت، دو فعاليت حوزة به راجع شركت.گرددنمايد

سالداچويالر در سر1907شل، مديريت به داچ، رويال شركت تلفيق از ميالدي،
دتردينگ Sir(هنري Henri Deterding(ماركوس مديريت به شل، شركت و

Marcus(ساموئل Sammuel(گرفت داچئر.شكل رويال شركت سرهنرييس شل،
اين و داد قرار شركت كار مركز را لندن شددتردينگ، شركت تجاري و مالي ستاد .شهر،

شركت كه جغرافيايي منطقة اما بود؛ هلند در پااليش، و توليد يعني شركت؛ فني بخش
آنفعاليت از نفت كشف زمينة در را ابتدايي برنئوهاي در كوتي ناحية كرد، شروع جا

درسال نيز چاه نخستين و بود آن1897شرقي در رسيد، نفت به ن.جا ديگرسوماترا از يز
مي فعاليت آن در شركت كه بود جغرافيايي مناطقمناطق شركت، فعاليت دايرة اما كرد؛

در را روسيه و چين جمله از جهان، از .)1380يرگين،(گرفتميبرمختلفي
توسط آن امضاي و دارسي قرارداد انعقاد دنبال به نيز انگليس و ايران نفت شركت

در شاه، سال1901سالمظفرالدين در سليمان، مسجد در نفت كشف در1908و ،
شد.م1909آوريل ,longhurst)تاسيس سال(1959 در آن جغرافيايي محدودة هايو

بود شمالي ايالت پنج استثناي به ايران تمام شده، ايران،(ياد خارجة امور وزارت اسناد بايگاني

شمارة .)ق1319-22-12-1سند
ميپيشي را شل داچ رويال شركت و انگليس و ايران نفت شركت رقابت درنة توان

شكل چگونگي و دارسي كردقرارداد جستجو انگليس و ايران نفت شركت اين.گيري
آغاز زماني از نصيبماجرا سرانجام كه را ايران نفت امتياز خريد گلبنكيان، كه شد

داد پيشنهاد شل شركت به گرديد، افراديگلب.دارسي نخستين ديتردينگ، و نكيان
كتابچي كه را آن تفصيلي شرايط و نفتي امتياز اين فروش آگهي كه دربودند خان

خطرپذيري كار اين كه اين علت به ولي دادند؛ قرار بررسي مورد بود، كرده آماده پاريس
نپذيرفت را آن شد، شل داچ رويال شركت رييس بعدها كه ديتردينگ داشت، وزيادي
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داد دست از را فرصت اين نيز نفت.گلبنكيان شركت و كشف ايران در نفت كه بعدها
كه شركت اين امتياز دادن دست از مورد در همواره شد، تاسيس انگليس و ايران

آنكتابچي به ميخان غبطه بود، داده پيشنهاد كه.خوردها شد اين پس، آن از او شعار
ازهيچ« را نفت امتياز يك ندهيدگاه به»دست براي تالش كه بود شعار اين با دستو

بين نفت شرآوردن كه را آنالنهرين در نيز انگليس و ايران نفت ميكت فعاليت كرد،جا
كرد سال.شروع در بنيان1907وي كه را ساموئل برادران بودند،، شل شركت گذاران

راه قسطنطنيه در دفتري تا كرد مسئترغيب و كنند شخصاندازي نيز را دفتر آن ول
دهند قرار گلبنكيان .)1373يرگين،(گالوست

رقابت وجود با داچاما رويال شركت و انگليس و ايران نفت شركت بين مختلف هاي
مي رقابتشل، اين وشود كار ادامة براي نفت فروش و كشف خاطر به بيشتر كه را ها

پي زمينة دو در است، بوده شركت دو كهفعاليت را انگليس دولت نقش و كرد گيري
موردمهم مبحث دو اين خالل در است، بوده شركت دو بين رقابت ايجاد عامل ترين

داد قرار پاسخ.بررسي پي در نوشتار اين مجموع، رقابتدر كه است سؤال اين به گويي
دولت و بوده مسايلي چه سر شل، داچ رويال شركت با انگليس و ايران نفت شركت

رقابت اين در است؟انگليس داشته نقشي چه ها
داچ-الف رويال شركت با انگليس و ايران نفت شركت تأمينرقابت براي شل،

انگليس دريايي نيروي )1(سوخت

وجود با انگليس، درياداري وزارت كه شد باعث عواملي چه كه است اين اصلي سؤال
ب شل، شركت مسئوالن با فيشر لرد دوستانة داچهروابط رويال شركت باجاي شل،

اين مهم بست؟ قرارداد دريايي نيروي سوخت تأمين جهت انگليس، و ايران نفت شركت
سال در كه فعاليتاست و بود شل نقل و حمل شركت رييس ساموئل، ماركوس كه هايي

نفت زمينة در كشتسوزهايي روياليكردن شركت دو هنوز بود، داده انجام جنگي هاي
و سالداچ در كه به.م1907شل شدند، تبديل شركت يك به فعاليت، مجزا صورت
,Ferrier)كردندمي 1982).

سر چون گريافرادي Sir(ادوارد Edward Grey(نيز انگليس امورخارجه وزير كه
داچ رويال نفت شركت با درياداري وزارت قرارداد موافق حدودي تا وشد، بودند شل

قابلكرميعنوان نباشد، سياسي اقدامي درياداري، وزارت با نفت قرارداد اگر كه دند
كنيم امضاء سوخت تأمين قرارداد شل نفت شركت با كه است ,kent)توجيه 1976).
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با انگليس و ايران نفت شركت رقابت به منجر كه اصلي مسئلة ارتباط، اين در
س تغيير به مربوط بحث شد، شل داچ رويال كشتيشركت درياييوخت نيروي هاي

زغال از بودانگليس نفت به نخستين.سنگ را ايده فيشراين لرد Lord(بار، Fisher(وزير ،
سال در انگليس، به.م1904درياداري نفت سوخت كه كرد عنوان و مطرح زغال، جاي

كرد خواهد ايجاد دريايي نيروي استراتژي در عظيمي انقالب مي.سنگ، باو اخواست
كشتي مانور قابليت و سرعت كار، پيشنهاداين اما كند؛ پيدا افزايش دريايي نيروي هاي

زغال از استفاده بر كه ديگر درياساالران توجه مورد كشتياو سوخت در تأكيدسنگ ها
نگرفت قرار مي.)1373يرگين،(داشتند، نظر درياساالرانبه مخالفت اصلي علت رسد
سوخت تغيير با چشمكشتيديگر نداشتن وجود درها، نفتي عظيم منابع براي اندازي

بود ميآن.درازمدت فكر كشتيها در را سوخت تغيير اين بخواهند اگر انجامكردند ها
در مهم، اين اگر و باشند داشته دوردست كشورهاي در بزرگي نفتي منابع بايد دهند،

و.م1914سال از اطمينان خاطر به افتاد، استاتفاق ايران در نفتي منابع وجود.جود با
سال بين مدرن.م1910تا1904هاياين بود، درياداري وزير فيشر، لرد وكه سازي

كشتينفت فسوزكردن لرد و داشت ادامه جنگي جنگ،يهاي كه بود نظر اين بر شر
دريايي نيروي با مقابله و رقابت براي انگليس، درياي نيروي و است آلمان،گريزناپذير

دهدمي افزايش را خود قدرت ,Jack)بايست ناوگان(1968 به ارتباط اين در چون ؛
سال در آلمان، و19،.م1900دريايي جنگي اين23كشتي و شده اضافه جنگي ناو

بيش بودازامر، افزوده آلمان دريايي نيروي از انگليس ترس بر ,Reguerپيش 1982)(.
سال خود،.م1910در مقام از درياداري، اول لرد عنوان به فيشر، لرد درياساالر

سال پايان در و گرفت زماني.م1911كناره چرچيل، وينستون Winston(كه Churchill(،
سوخت تغيير مورد در فيشر لرد نظريات شد، منتقل درياداري به كشور وزارت از

كردكشتي پيدا زيادي طرفداران يادداش.ها، برتفيشر و فرستاد چرچيل براي هايي
كشتي سوخت تبديل مورد در كردديدگاهش تاكيد كه)1373هاميلتون،(.ها هم چرچيل

سال نيروي1911در كه داشت تصميم بود، رسيده انگليس درياداري اول لرد مقام به ،
دريايي ناوگان از كشور، اين دريايي ناوگان تا بخشد استحكام را انگلستان آلماندريايي

شودسريع نيرومندتر و .)1353موحد،(تر
كشتي سوخت تغيير جهت او دليل، همين كميتهبه دريايي، نيروي تأسيسهاي اي

,Rowland)كرد جامع.(1960 بررسي براي كه كرد توصيه نيز كميته اين تربه



داچ رويال نفت شركت با انگليس و ايران نفت شركت 5/ميالدي1909-1918شلرقابت

قيمت به مربوط امنيتموضوعات مسئلة و نفت وجود كميسيوها، نفت، نتدارك
دهند تشكيل شد.سلطنتي كميسيون اين رييس فيشر لرد چرچيل، دستور ابتدا.به او،

او جز فردي هيچ كردند عنوان كه اين از بعد اما كرد؛ امتناع سمت اين پذيرش از
ونمي پذيرفت را سمت اين دهد، انجام انگليس درياداري وزارت براي را كار اين تواند

به شل، شركت در را فروختسهامش شل شركت با درياداري منافع تعارض عدم جهت
.)1373يرگين،(

رويال شركت با انگليس و ايران نفت شركت رقابت بحث زمينةاما در شل، داچ
آمد پيش زماني از درياداري، به نفت فروش تغييرقرارداد براي دريايي نيروي كه

بهكشتيسوخت خود، منهاي در نفتي عظيم منبع دوريك كرداطق پيدا نياز .دست
مي دست به مناطقي از بايد نفت، بازاراين دستخوش و باشد انگليس نفوذ تحت كه آمد

شركت نظارت نگيردو قرار نفتي ديگر ,farmanfarmaian(هاي نيز.)2008 كار اين علت
تأمين شركت يا كشور اگر كه بود بحراناين دچار درياداري، وزارت براي نفت كنندة

تعرضمي مورد و انقالبشد و خارجي ميهاي قرار داخلي موردهاي نفت ارسال گرفت،
نگردد وقفه دچار درياداري شمارة(نياز سند ايران، ملي اسناد �49�240026746،59آرشيو

كشتي.)240026746 سوخت تأمين قرارداد براي درياداري كه مواردي ديگر مطرحاز ها
نفتمي وجود قراردادكرد، آن با درياداري وزارت كه بود مناطقي در ارزان و كافي
The).بستمي British Government and The oil Companies 1912-1924, 1977).

ميدر نفت اين كه زماني مدت طول ميضمن، داده تحويل درياداري به نيزبايست شد
شركت با درياداري وزارت قرارداد بوددر مهم نفتي اظهار).(Ibidهاي هم چرچيل

موردمي نفت بايد كه درياداريكرد گزينةنظر و بخرند اويل استاندارد و شل شركت از را
انقالب و اغتشاشات وجود علت به كه بود نظر مورد نيز مكزيك از نفت هايخريد

آنصورت در كردگرفته خودداري مكزيك از نفت خريد از درياداري وزارت آرشيو(جا،

شمارة سند ايران، ملي درياد)49�240026746اسناد مجموع در اما با؛ قرارداد انعقاد به اري
داشتشركت تمايل سوخت تأمين براي مختلف .(kent,1966)هاي

قدم شل شركت زمان، اين جهتدر در درياداري وزارت به نزديكي براي هايي
به و بود برداشته سوخت حسنهتأمين روابط رخاطر ساموئل، و فيشر لرد بين كه يسئاي
فيشر داشت، وجود شل، عالقهشركت سياه نفت بازار توسعة به كه ساموئل بود،به مند

كند پيدا دست توافقي به درياداري وزارت با زمينه اين در بتواند تا كرد در.كمك
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سال در ساموئل آن،1911تا1902هايحقيقت، دنبال به و امتيازات سنديكاي كه ،
درياداري سوخت تأمين جهت در نيز انگليس و ايران نفت ميشركت كرد،فعاليت

صاحب از يكي كه بود كرده هپيشنهاد عضو عنوان به انگليس، دولت مديرةيمنصبان أت
صورت آساني به درياداري، وزارت وسيلة به سياه نفت خريد تا شود انتخاب شل شركت

)1373هاميلتون،(.گيرد

صرف با نيز انگليس درياداري قراردادنظروزارت انعقاد از شركتكردن از نفت خريد
مي اويل، داچاستاندارد رويال شركت دو از را خود نياز مورد نفت شركتبايست يا شل

مي تأمين انگليس و ايران كهنفت بودند نظر اين بر انگليس دولتمردان از برخي و كرد
نفت شركت اگر و شود مذاكره وارد انگليس و ايران نفت شركت با ابتدا درياداري، وزارت

گذاشتها شرايط انگليس، و رايران كشور اين درياداري و انگليس دولت طرف از شده
آن بگذارندنپذيرفت، ميان در شركت با را شرايط اين British)گاه Document on

Foreign Affairs, vol. 14, شركت.(1985 از داچمنظور رويال شركت بيشتر ديگر، هاي
بود .شل

رييس گرينوي، رقابتاما توان كه بود واقف امر اين بر انگليس، و ايران نفت شركت
دا رويال شركت نداردبا را شل سامان.چ به نيز انگليس و ايران نفت شركت مالي وضع

داچ رويال شركت با كه داشت وجود اين احتمال آن هر و شودنبود ادغام ,Ferrier)شل

ن(1982 ادغام اين موافق انگليس دولت اما ,Ferrier)بود؛ همواره.(1982 نيز گرينوي
مي مطرح را انگليس و ايران نفت شركت بودن مالي فشار شركت.كردتحت هم واقعاً

فعاليت گسترش براي انگليس، و ايران داشتنفت زيادي مالي نيازهاي خود هاي
longhurst, سختي)(1959 اين كنار در تهو چون اهدافي اقتصادي، تنگناهاي و يةها

به سامانسرمايه ايران، نفتي منابع توسعه ايجادمنظور و شركت مالي اوضاع دهي
مي دنبال را فروش براي مطمئن و.كردبازارهاي شركت نجات براي راه بهترين بنابراين،

شركت با درياداريرقابت وزارت با سوخت تأمين براي قرارداد انعقاد را ديگر نفتي هاي
مي يانگليس و بيستدانست سوخت تأمين قرارداد انگليسك دريايي نيروي به را ساله

و ايران نفت شركت ميان تا كرد تالش مالي، تنگناهاي از رهايي براي و كرد پيشنهاد
ويژه رابطة مالي، تنگناهاي از رهايي براي انگليس، دريايي نيروي و برقرارانگليس اي

كميس)1373يرگين،(كند در دايمي، صورت به فيشرو لرد رياست به كه سلطنتي يون
مي ميتشكيل تكرار را نظريه اين انگليس، دولتي محافل كلية در و بدونشد كه كرد
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ادغام شل داچ رويال شركت در انگليس، و ايران نفت شركت انگليس، دولت كمك
شد ,Ferrier)خواهد نيروي.(1982 نياز مورد نفتي مناطق گرفتن قرار با زمان، آن در

مجبور انگليس درياداري وزارت شل، داچ رويال نفت شركت سيطرة زير انگليس، دريايي
قيمت نفت، خريد براي بپردازداست انحصاري .)1373يرگين،(هاي

گفتهدريا و قضايا اين به فيشر، لرد بهساالر گرينوي ميهاي ترديد وديدة نگريست
عرضة تداوم اثبات عدم نيز ترديد اين فيشرعلت ديگر، طرف از و بود ايران سوي از نفت

حسنه داچمناسبات رويال نفت شركت با ايناي چرچيل به و داشت كهشل نوشت :گونه
مي« كه را اشتباهي ربزرگترين ديتردينگ، با كه است اين شويد مرتكب يسئتوانيد

داچ بيافتيدشركت در بياي...شل، كنار آرامش با او با كه است تهديدبهتر را او و يد
خاورميانه»نكنيد در خود نفوذ حفظ به وافري عالقة كه انگليس خارجة وزارت اما ؛

سوخت تأمين جهت انگليس، و ايران نفت شركت با ويژه توافقي تا بود تالش در داشت،
كندمورد برقرار درياداري .)1373هاميلتون،(نظر

اعتراض نيز ديگر طرف نمايندگااز برايهاي را راه حدودي تا انگليس، پارلمان ن
مي دشوار انگليس و ايران نفت شركت با درياداري نفعقرارداد به حدودي تا و كرد

داچ رويال ميشركت تمام اعتراض.شدشل زمينةاين در بيشتر مناطقامنيتها، نداشتن
براينفت ايران در كافي نفت وجود مورد در ترديد و شك ايران، زمانخيز مدت

قرارداد نقص استفاده1907طوالني، عدم داليل ايران، در روسيه بيشتر دخالت و
به برمه نفت از نپذيرفتندرياداري بر مبني هند دولت اعتراض ايران، نفت جاي

نفت مناطق از حفاظت شركتمسئوليت با درياداري قرارداد انعقاد صورت در ايران، خيز
بوده انگليس و ايران شمارة(استنفت سند ايران، ملي اسناد .)240026746-47آرشيو

انگليس و ايران نفت شركت با درياداري قرارداد با مخالفت در كه ديگري نكات از
مي ميمطرح نفت كه بود اين بود، شل شركت نفع به آن طرح و منابعيشد از بايست
مي كنتأمين در و بود انگليس نفوذ و كنترل تحت كه قرارشد دريايي و اقيانوس ار

كشتي كه ميداشت انگليس بههاي آن از كنندتوانستند حفاظت Saifpour)خوبي

Fatemi, زمين؛(1954 مياما فعاليت آن در انگليس و ايران نفت شركت كه كرد،هايي
نداشت زيادي برتري و نفوذ مناطق، آن در انگليس دولت و نبود دارا را فوق شرايط

ا( شمارةآرشيو سند ايران، ملي .)240026646-43سناد
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مي واما ايران نفت شركت با قرارداد انعقاد در درياداري نگرش شد باعث كه عواملي توان
سازنده مسير در كردانگليس خالصه مورد سه در گيرد، قرار و1:اي كافي جريان ـ

ميدانبي در جز كه منابعي از نفت، ايران،وقفة نفتي ميدانهاي كمتر ديگردر نفتي هاي
كرد؛مي پيدا دسترسي نفت مقدار آن به روز2شد هر كه نفت قيمت نداشتن ثبات ـ
ميبه پيدا افزايش چشمگيري تقاضايطرز افزايش نيز قيمت افزايش اين علت و كرد

بود؛ جهان سراسر در فرآورده اين براي تالش3روزافزون بيـ جهتهاي چرچيل، وقفة
كشتياست در نفت از بودفاده دريايي نيروي .)1373يرگين،(هاي

بي و كافي نفت منابع ايران، در كه برد پي چگونه درياداري كه اين مورد وقفهدر
شركت با قرارداد انعقاد از پيش درياداري وزارت كه گفت بايد دارد، وجود درياداري براي

ك را اسليد آدميرال انگليس، و ايران مدتنفت بود،ه انگليس در اسكاداران فرماندة ها
ميزان سنجش براي داشتند، تخصص نفت معادن شناسايي در كه ديگر نفر دو همراه
فرستاد ايران به نفتي ميادين ذخيرة ميزان تعيين و انگليس و ايران نفت شركت نفت

ه اگر قراردايكه بدهد، ايران در نفت فراواني مورد در گزارشي مزبور، شودأت منعقد د
Greaves,1968)(.نفتيه شركت رييس نايب كه اساليد دريادار بر عالوه مزبور، أت

مي شامل را متخصصاني از مجموعه يك بود، انگليس و آتيايران رييس كدمن، كه شد
آن جزو نيز انگليس و ايران نفت بودشركت ,Stocking)ها 1971; longhurst, 1959).

ه سالياين در داخل.ق1332./م1914أت، نفت معادن و عثماني و ايران مرزهاي در ،
درياداري وزارت به را خود جستجوي به مربوط گزارش و پرداختند كاوش به ايران

كردند ,Graves)ارسال ه(1968 گزارش چون بود، شده مقرر كه همچنان مزبوريو أت
بلند و كافي نفت وجود و بود نفتمثبت مناطق در حفاريخيزمدت محل و ايران
تأ مورد انگليس و ايران نفت گرفتييشركت قرار شمارة(د سند ايران، ملي اسناد -63آرشيو

شد)240026746 هموار طرحش از چرچيل دفاع براي راه ،.
بلندمهم قرارداد كه بود اين چرچيل هدف بهترين كافي نفت تا كند منعقد مدتي

دسترس در هميشه ثابت، گيردبهاي قرار دريايي مورد.نيروي در همچنين، چرچيل
به راچگونگي پا و گفت سخن كشور اين مجلس در مناسب، قيمت به نفت آوردن دست

قيمت به و گذاشت آن از داچفراتر رويال شركت سياستهاي و نفت فروش مورد در شل
كرد حمله شركت آن مديران ,Kent)هاي كرد.(1966 عنوان همچنين، اگروي كه

ايران نفت شركت نشود، تصويب انگليس و ايران نفت شركت با درياداري قرارداد اليحة
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شد خواهد تبديل شل شركت از بخشي به انگليس، به)1373يرگين،(و هم موضوع اين و
نمي صورت اين در چون بود؛ انگلستان دولت تثبيتضرر قيمت با نفتشدهتوانست اي

باي و كند خريداري سياسترا از داد رويال شركت مستقلچهاي تقريباً شركتي كه شل
كند پيروي نفت فروش در .بود،
رقابت اين تمام وجود بهبا سر بر وزارتها به نفت فروش قرارداد آوردن دست

داچ رويال شركت و انگليس و ايران نفت شركت بين كه انگليس وجوددرياداري شل
كرد اعالم چرچيل آن«:داشت، همواره و نداريم دعوايي شل با كمكما آمادة را رسانيها

عالقه خدمتو به يافتهمند بريتانيا امپراتوري و دريايي نيروي منافع تأمين و وگزاري ايم
نمي تصور باشيم، داشته دست در را ايران نفت اهرم يااگر احترام ميزان از كه شود

آنمالحظه ياكاري و ما به نسبت آنها ازآمادگي يا مردم منافع به خدمت براي ها
آنميهن شودپرستي كاسته .)1373يرگين،(»ها

مي نشان كه چرچيل سخنان براياما انگليس، و ايران نفت شركت با دارد قصد او داد
داچ رويال نفت شركت رؤساي توجه مورد زياد كند، امضا قراردادي نفت قرارخريد شل

م چون بهنگرفت؛ كه بودند نظر اين بر شل شركت شركتسئوالن شركتجز هيچ آنها،
نمي ديگري كندنفتي تأمين را انگليس درياداري نياز مورد نفت ,Kent)تواند 1976).

صحبت به جواب بهدر ساموئل انگليس، عوام مجلس جلسة در نيز چرچيل هاي
كرد عنوان و پرداخت شل نفت شركت از حم«:دفاع شدبه شركت اين به كه التي

مي موجه غير كامالً را آن و با.»دانممعترضم انگليس دولت كه اين به همچنين، او
مي رقبا از را اكثريت انگليس، و ايران نفت شركت سهام اعتراضخريد گيرد

,Stocking)كرد انگليس.(1971 دريايي نيروي براي را شل شركت خدمات سپس،
داشت اظهار و كشتيبرشمرد ساختن مشوق شل، نفتكه استهاي بوده از.سوز او

به را خود سياه نفت شل، شركت كه برساند عموم آگاهي به كه كرد تقاضا انگليس دولت
قيمت اينچه كه شود ثابت همه براي تا است فروخته انگليس دريايي نيروي به هايي

هيچ به دريشركت، انگليس دريايي نيروي از زيادي پول استوجه نكرده يرگين،(افت

اين.)1373 دليل كه كرد عنوان آلمان به شل گرايش چرايي مورد در همچنين ساموئل،
نفت شركت از دولت اين كامل حمايت و شل شركت با انگليس دولت مخالفت گرايش،

است انگليس و ,Kent)ايران 1976).
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طر به فراوان، مباحثات از پس ادامه، در انگليس بامجلس درياداري قرارداد ح
با و داد قاطع رأي وانگليس ايران نفت مقابل258شركت در موافق، رأي18رأي

شد تصويب طرح ,longhurst)مخالف، رقابت(1959 وجود با باألخره، تالشو و هايها
اوت ماه در درياداري، نفت تأمين جهت شل شركت1914شركت با درياداري وزارت ،

ا و ايران درنفت كه ديگري قرارداد در انگليس دولت و نمود امضاء را قراردادي نگليس
رسيد، تصويب به انگليس عوام مجلس در اليحه درصديك يك و شركتپنجاه سهام از

خريد را انگليس و ايران ,Carey)نفت به(1960 انگليس، و ايران نفت شركت طورو
گرفت قرار انگليس دولت نفوذ تحت انگليس،همچني.كامل دولت طرف از شد مقرر ن،

ه در عضو نفر آنيدو رأي كه شوند منصوب شركت جديد مديرة تأثأت ويها بوده رگذار
گرفته نفت شركت در انگليس، دولت عليه تصميماتي تا باشند، وتو حق داراي

Saifpour)نشود Fatemi, قرارداد.(1954 انعقاد از نيز انگليس و ايران نفت شركت خود
ميبا رضايت ابراز نهدرياداري درياداري، چون رفعكرد؛ را شركت مالي مشكالت تنها
واهمهمي انگليس، و ايران نفت شركت ديگر بلكه داچكرد؛ رويال شركت با رقابت از اي

و نداشت برنامهميشل بهتوانست را خود ببردهاي پيش مي.خوبي توانبنابراين،
سياس عوامل كه كرد دستاستنباط زيادي، اقتصادي و رقابتبهي در تا دادند هم دست

براي نفت تأمين براي شل داچ رويال نفت شركت و انگليس و ايران نفت شركت بين
نفت جهت درياداري، كشتيوزارت كردن پيروزسوز انگليس و ايران نفت شركت هايش،

دراز منافع تأمين براي نيز انگليس دولت و باشد رقابت بيشترينمدتصحنة خود،
است آورده عمل به انگليس و ايران نفت شركت از را .حمايت

نفت-ب مورد در شل داچ رويال شركت و انگليس و ايران نفت شركت رقابت
عثماني

رو نفت شركت و انگليس و ايران نفت شركت بين رقابت چگونگي زمينة اينكه اليبراي
قرا بررسي مورد عثماني نفت دربارة شل، نفتداچ به راجع كلياتي است الزم گيرد، ر

خارجي به شده اعطا امتيازهاي و گرددعثماني ارايه .ها
آلماني كردند، پيدا حضور عثماني امپراتوري در نفت براي كه كساني هانخستين

سال.)1372ساتن،(بودند در را امتياز راه.م1888نخستين شركت در، آناتولي آهن
عث بهامپراتوري بودماني بانك دويچه نظارت تحت مالي، نظر از كه آورد هاآن.دست
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خط اطراف معدني و نفتي منابع از كه داشتند را اين بيستمجوز وسعت به آناتولي، آهن
بهره كنندمايل ,Kent)برداري 1976).

چستر Colby(كولبي M. Chester(پ كه آمريكا دريايي نيروي بازنشستة دريادار يش،
اياالت دريايي وابستة اين افرادياز ديگر از بود، قسطنطنيه در امريكا سفارت در متحده

بود عثماني نفت جستجوي در كه سياسي.بود و مالي پشتوانة به توجه با كهچستر، اي
سال در توانست رشوه پرداخت با و مورد1908داشت در امتياز چند عثماني دربار از ،

خ سراسر در اينمعادن چستر كه اين از پس اندكي زمان مدت ولي بگيرد؛ عثماني اك
نفتي منابع و رسيد پيروزي به عثماني در جوان تركان انقالب آورد، دست به را امتيازها

مي محسوب سلطان خصوصي امالك كه گرديد؛عثماني منتقل تركيه دولت به شد،
مي و افتاد ارزش از چستر امتيازهاي تركيهبايستبنابراين دولت از را امتيازها اين دوباره

ميپي .)1366ماسلي،(كردگيري
مهم كه انگليس و ايران نفت شركت فعاليتاما گسترش هدفش، درترين خود هاي

سال در دارسي قرارداد انعقاد ابتداي همان از بود، جهان از تصميم1901مناطقي ،
قراردادءامضا بو)دارسي(كنندة اين وبر ايران غرب سمت به را خود امتياز فعاليت كه د

دهد گسترش عثماني نفت.مناطق در را امتيازي تا بود اين پي در همچنين، دارسي
به عثماني آوردامپراتوري ,Rowland)دست نفوذ(1960 مشكل با ابتدا همان از ولي ؛

شد مواجه عثماني قلمرو در ,kent)آلمان در.(1976 اقدامات، صورتسالاين هايي
روز گسترش كه آلمانگرفت قدرت ميافزون تهديد را انگليس منافع شرق، بادر اما كرد؛

فعاليت ادامة به دارسي اين، دادوجود ادامه عثماني خاك در خود چستر.هاي امتياز لغو
دارسي كه بود عثماني نفت در دارسي گروه براي زيادي كمك نيز عثماني دولت طرف از

به كردرا اميدوارتر عثماني نفت استخراج زمينة در كار .ادامة
(British Document on Foreign Affairs,vol.16)

سال دارسي1908در ،)Darcy(انجام منظور به را دارسي اكتشافات شركت
به براي ديگر بار و داد تشكيل جهاني تالشاكتشافات عثماني نفت امتياز آوردن دست

انگليس.)1372ساتن،(كرد دولت نفوذ از موارد تمام در دارسي كه بود اين مهم نكتة
مي استفاده عثماني نفت در مشاركت و قرارداد عقد سال.كردبراي در چند ،1909هر

وجود با اما بود؛ شده منتقل ماليه وزارت به عثماني داخلة وزارت از نفت صنعت كنترل
هاردينگ آرتور سر به دارسي Sir(اين A. Harding(قراردادنامه انعقاد در او از تا نوشت

سرماية داراي را دارسي چون نيز هاردينگ آرتور سر و شود حمايت عثماني در نفت
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اين براي انساني و ميمالي اچكار به و كرد موافقت او درخواست با .اي.دانست،
.H(نيكالس E. Nicholas(موضو اين عثماني، در انگليس سفير نمود، گوشزد را نكتة.ع
تجارتقابل و نقل و حمل رييس ساموئل، ماركوس زمان همان در كه است اين توجه

كه بود، عثماني نفت در شل شركت از انگليس دولت حمايت خواستار نيز شل شركت
نگرفت قرار خوبي استقبال ,kent)مورد 1976).

ژوئن پ1909در حلمي حسين عثماني، اعظم وزير لوتر، جرارد به Gerard(اشا،

Louther(به كه داد خبر عثماني در انگليس جديد امتيازسفير دارند تصميم رسمي طور
آلمان فشار اما كنند؛ واگذار دارسي گروه به را عثماني عثماني،نفت نفت سر رقابت و ها

دارد ادامه .(Ibid)همچنان
نفت سر رقابت عرصة به آلمان ورود در بودشايد دخيل نيز ديگري مسايل عثماني،

شركت با مقابله راه تنها گلبنكيان، چون افرادي كه بود اين موارد اين از يكي نفتو هاي
به شركتامريكايي، اتحاد را اويل استاندارد آنويژه مقابل در غيرامريكايي هاهاي

به)1366ماسلي،(دانستمي مو بانك كه بود امر همين سالخاطر در كه تركيه 1909لي
بود شده ,kent)تأسيس در(1975 آلمان مقابل در انگليس منافع براي كه اين وجود با ،
مي فعاليت آلمانيتركيه از تا گرفت تصميم دعوتكرد، تركيه نفت در همكاري براي ها

آورد عمل .)1372ساتن،(به
تالش همچنين گلبنكيان فوق، هدف به دسترسي شركتبراي پاي تا نفتيكرد هاي

سازمان به را داچروسي رويال مانند اروپا؛ بزرگ نفتي رويالهاي شركت و كند باز شل
وداچ راستا همين در داشت، تركيه نفت شركت در مشاركت به وافري عالقة كه نيز شل

گرديد عثماني نفت عرصة وارد اويل، استاندارد شركت مقابل در اتحاد hemsley)براي

lonrigg, نفت.(1961 شركت با مذاكرات در شل شركت نمايندة عنوان به گلبنكيان،
مي حاضر ميتركيه انجام را تالشش تمام و شركتشد از اتحادي تا هايداد

سياست از يكي كه اويل استاندارد نفت شركت مقابل در را شكستنغيرآمريكايي او هاي
درقيمت زانو به براي رقبها بهآوردن بود، آوردا .)1376ماسلي،(وجود

تالش كنار در مشاركتاما بين اتحاد، اين براي گلبنكيان نفتهاي در كنندگان
رقابت همچنان شركتعثماني، بين حمايتهايي وهاي آلمان دولت طرف از شونده

داچ رويال نفت شركت بين نيز مناسباتي ميان، اين در و داشت وجود انگليس دولت
آلمانيش و انگليسيل براي مسئله اين كه داشت وجود عثماني نفت در خوشايندها ها
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hemsly)نبود longrigg, ميبه.(1961 دولتنظر ترديد باعث مناسبات همين رسد
به انگليس و ايران نفت شركت دادن ترجيح و شل نفت شركت با روابطش در انگليس

شد مدت دراز در شركت ص.آن هر در رقابتاما باورت، انگليس و ايران نفت شركت هاي
داچ رويال ميشركت را عثماني نفت در شكلشل روند در تركيه،شود نفت شركت گيري

كرد بررسي خوبي .به
در كه است بوده صورت اين به تركيه نفت شركت تشكيل ژانويه31چگونگي

مسئولي1911 با شرقي، و آفريقايي امتيازات سنديكاي محدود، African(ت and Eastern

concession ltd(سرمايه كه800000و شد تشكيل تركيه خاك در آن%25پوند سرماية
راه امتياز مالك كه داشت تعلق آلمان بانك دويچه، بود؛به آناتولي بغداد %35آهن

و داشت تعلق بود انگليس نظر زير كه تركيه ملي بانك به شركت نيز%25سرماية ديگر
داچ رويال گروه به وابسته انگلوساكسون، نفت شركت به ومتعلق بود باقيمانده،%15شل

يافت اختصاص گلبنكيان ,Sutton)به گروه.(1975 طرف از نمايندگي به نيز هايافرادي
شركت طرف از والن دتردينگ كه بودند كرده شركت اتحاديه اين ايجاد در مختلف،

د طرف از كليماك دكتر اسميتشل، بابينگتون بانك، Babington(ويچه Smith(طرف از
امتيازات سنديكاي تشكيل به كه گردهمايي اين در گلبنكيان، و تركيه ملي بانك

داشتند حضور شد، منجر شرقي و hemsly)آفريقاي Longrigg, 1961).
ميهمچنان مشاهده باكه انگليس و ايران نفت شركت فعاليتشود، زياديهايوجود

سال از دارسي گروه هيچ1901كه بود، داده انجام عثماني در بعد دربه مشاركتي گونه
سال در كه اتحاديه ولي1912اين نداشت؛ شد تركيه نفت شركت تشكيل به منجر ،

داچ رويال دادهگروه اختصاص خود به نيز سهامي و داشت مشاركت اتحاديه اين در شل
به.بود اين شركاز فشاربعد، انگليس دولت به دارسي گروه و انگليس و ايران نفت آوردت

آيد عمل به عثماني نفت در شركت اين از بيشتري حمايت در.كه كه انگليس دولت
آورد،1913سال دست به انگليس و ايران نفت شركت در را سهامي بود گرفته تصميم ،

عث نفت در انگليس و ايران نفت شركت از را خود بهحمايت توجه با و كرد آغاز ماني
آورد سياسي و تجاري فشار عثماني حكومت به داشت، حمايت اين از كه كافي .انگيزة

(Sutton, در(1975 انگليس و ايران نفت شركت به سهامي اگر كرد پيشنهاد همچنين،
شد خواهد برخوردار انگليس دولت گمرگي مزاياي از بدهد، عثماني ,kent)نفت 1976).

بهدر انگليس دولت راستا، دراين كه تركيه ملي بانك به نسبت خودش حمايت از تدريج
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از%1912،50سال و كاست بود، داده اختصاص خود به را تركيه نفت شركت سهام از
كرد حمايت عثماني نفت در انگليس و ايران نفت شركت ,kent)مشاركت 1975).

شركت از حمايت براي انگليس، ايندولت از را پا عثماني، در انگليس و ايران نفت
شد مذاكره وارد آلمان دولت با و گذاشت فراتر ,Tugendhatهم آلمان.)(1968 دولت

سياست به مربوط عثماني، امپراتوري در آن اقتصادي نفوذ شرق«كه به اين»نگاه
به سالكشور، از صنعتيبه1871ويژه و نظبعد در بود، كشور اين برشدن داشت ر
بيفزايدفعاليت عثماني امپراتوري و خاورميانه در خود اقتصادي ,Henderson)هاي
فعاليت. (1948 بيستم، سدة ابتداي از عثمانيآلمان امپراتوري در را خود اقتصادي هاي

برلين آهن راه طرح گسترش پي در و داد آمدـتوسعه بر داشت.بغداد تمايل كشور اين
انگليس با مشاركتتا زمينهنيز در باشدهايي داشته اقتصادي ,Mejcher)هاي 1972).

برلين آهن راه طرح در تا بود راغب نيز انگليس كندـدولت مشاركت بغداد
(Henderson, مي(1948 بنابراين نفت؛ در مشاركت كشور، دو كه گرفت نتيجه توان

نمي قلمداد يكديگر منافع زيان به را .كردندتركيه
ديگر از نيز، انگليس و ايران نفت شركت به تركيه ملي بانك سهام واگذاري مسئلة

مي ايجاد را مشكالتي همواره كه بود سهام.كردمباحثي از تركيه، ملي مهمبانك داران
سال در جوان، تركان پيشنهاد به كه بود انگليسي مؤسسة يك تركيه، نفت شركت

شد1909 ,Earl)تاسيس پيشنهاد.(1924 تركيه نفت شركت به انگليس، خارجة وزارت
سرمايه سهم كه بود بايدكرده تركيه، نفت در بريتانيا مقدار،%53گذاري اين از كه باشد

و34% انگليس و ايران نفت شركت گيرد%17به تعلق تركيه ملي بانك موضوع،.به اين
قوس و كش از بحثپس نيز بسيار كه فراوان اهاي سالبر تا بود، پيدا1914نگيز ادامه

,kent)كرد رقابت.(1976 از تركيه ملي بانك انگليس، دولت وساطت با كنارسرانجام ها
شد واگذار انگليس و ايران نفت شركت به سهامش و ,Tugendhat)كشيد 1968).

سال آن1914در در و گرديد برگزار كنفرانسي آلمان و انگليس بين لندن، در
شل، داچ رويال شركت كه شد بانك%25پيشنهاد دويچه و%25؛ ايران نفت شركت و

به%50انگليس، را تركيه نفت شركت جهتسهام نيز گلبنكيان به و آورند دست
گذشته داچخدمات رويال و تركيه نفت شركت در نفوذ و كه%5شل،اش يابد اختصاص

داچ%5اين رويال شركت نيز دويرا و ازشل بانك، بهياختصاص%25چه خود، به افته
كنند واگذار ,Tugendhat)گلبنكيان هيچ.(1968 تحت كه شد گرفته تصميم همچنين،
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ميدان بهشرايطي كركوك، و موصل نفتي نفتهاي شركت جز ديگري شركت دست
نيفتد انگليس و هيچ.ايران انگليس دولت راستا، اين تهديدهايدر از هراسي كولبيگونه

نداشت آمريكايي ملي.چستر بانك آغازين، مرحلة در كه بود نظر اين بر انگليس دولت
داچ رويال گروه و وتركيه ايران نفت شركت و بكشند كنار را خود گلبنكيان، و شل

آن سهام دويچهانگليس مشاركت با مزبور شركت دوم، مرحلة در و كند خريداري را ها
موص نفتي امتياز نمايندةبانك، تردينگ، د هنري اما نمايد؛ خريداري را كركوك و ل

داچ رويال درخواستشركت اين به طرفشل، از نيز گلبنكيان حتي و داد رد جواب ها
نكندد واگذار را خود سهام كه شد تهديد سال.تردينگ در لندن كنفرانس بنابراين،

بي1914 عمل در ن، كار اين اصلي علت و ماند شديدنتيجه مخالفت اول، درجة در يز
رييس تردينگ، د هنري با انگليس، و ايران نفت شركت رييس گرينوي، سرچارلز

داچ رويال نفتي بودشركت .)1366ماسلي،(شل
در انگليس و ايران نفت شركت از حمايت در انگليس دولت نقش و مذاكرات اين

سياست از خوبي به رقبا، ساير درازممقابل نفتهاي شركت با ارتباط در انگلستان دت
بر پرده انگليس و ميميايران نشان و ابتدادارد همان از انگليس، دولتمردان كه دهد

مي قرار حمايت مورد جهات تمام از را انگليس و ايران نفت حاضرشركت حتي و دادند
مؤسسه هبودند كه را تركيه ملي بانك چون ديگري رؤسايأتيهاي و بهمديره طورآن،

نمايند انگليس و ايران نفت شركت قرباني بودند، انگليسي .كامل
مخالفت اين وجود تالشبا تمام و داچها رويال نفت شركت درهاي مارس19شل،

رسمي1914 صورت به انگليس، و ايران نفت شركت در انگليس كه آن از پيش اندكي ،
جلسهسهام شود، برگزاردار لندن در برابراي دو به را تركيه نفت شركت سهام تا شد

به سهام و دهند درگونهارتقاء بدون انگليس، و ايران نفت شركت كه شد داده قرار اي
تركيه، ملي بانك براي حقي گرفتن كرد%50نظر دريافت را آلمانيسهام بانك دويچه(؛

بود،%25،)بانك شل شركت نظر زير كه انگلوساكسون نفت شركت گلبنكيان%25؛ و
شده%5نيز، داچكسر رويال و انگلوساكسون شركت دو شداز صاحب را از.شل يكي
توجهمهم قابل و هيچترين كه بود اين قرارداد اين مفاد نبايدترين گروه سه اين از كدام

را امتيازي عثماني امپراتوري داخل در مستقل، صورت به يا بپردازند، رقابت به يكديگر با
كنند بين.تقاضا شمال در كوچكي منطقة و مستثنيمصر قاعده اين از بود؛النهرين، شده

داچ رويال شركت بينچون در انگليس و ايران نفت شركت و مصر در پيششل النهرين،
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آن در را امتيازاتي اين بودنداز آورده دست به صدر1914ژوئن28در.جا پاشا، حليم ،
فر با عثماني، نامهاعظم واگذاريستادن استانبول، در آلمان و انگليس سفراي به هايي

بين معدني مواد و نفت كردامتيازات اعالم تركيه نفت شركت به را ماسلي،(النهرين

مارس.)1366 ماه در جنوب1914همچنين مقدماتي، اقدامي عنوان به آلمان دولت ،
عمبين خصوصي و ويژه ميدان عنوان به را بهالنهرين انگليس و ايران نفت شركت ليات

در و شناخت مي18رسميت پيش1914ماه استانبول، در آلمان و انگليس سفراي ،
بين نفت حقوق شامل كه را قراردادي مينويس تسليمالنهرين تركيه دولت به شد،

,Sutton)كردند 1975).
شر و انگليس و ايران نفت شركت بين رقابت راستا، اين داچدر رويال دركت شل،

زماني فاصلة در و داشت ادامه نيز اول جهاني جنگ در1918-1912طول نفت توليد ،
به نزديك شد10ايران نفت)1373يرگين،(برابر شركت اول، جهاني جنگ آغاز با و
سال در كه درآمد1912تركيه انگليسي كامالً شركت يك صورت به بود، شده .تأسيس

آ دولت انگلستانچون دولت بود، داده جنگ اعالم انگليس دولت عليه سهام%25لمان
و ايران نفت شركت سهام به را آن سهام و كرد توقيف را بانك دويچه و آلماني شركاي

سال در نيز تردينگ د هنري افزود؛ به1915انگليس و گرديد انگلستان دولت تبعة ،
جنگ دورة در خدماتش شعلت لقب اول، گرفتجهاني ماركوس.)1366ماسلي،(واليه

ميهن انگليسي يك كه شل، شركت رييس رويالساموئل، شركت واقع در نيز بود، پرست
نيازهاي جهان سراسر از و آورد در متفقين نفتي تداركات كل ستاد عنوان به را شل داچ

مي تأمين را انگليس قواي فرآوردهنفتي تحويل و راهكرد نياز مورد فرودگاهآههاي و ن
داشت عهده بر را متحده ايالت و سوماترا برونئو، از فرانسه نزديك)1373يرگين،(هاي و

رويال شركت عليه انگليس، و ايران نفت شركت مديرعامل گرينوي، شعارهاي كه بود
ميچدا قلمداد بيگانه شركت يك را آن كه ,Kent)كردشل شود(1976 تمام او ضرر به ،.

وجود داچبا رويال گروه در كه شد مطرح نكته اين جنگ دورة در كهاين، %60شل
هلندي دست در آن وسهام انگليسي%40ها دست در صورتآن تغييراتي بايد بود، ها

و انگليسي%60گيرد دست در وسهام هلندي%40ها دست دليلدر به ولي باشد؛ ها
مهم مسايل پوجود اين جنگ، دورة طول در باقيتر نتيجه بدون دوره اين در يشنهادات

مورد.)1373يرگين،(ماند نيز%5در گلبنكيان كه كرد عنوان بايد نيز گلبنكيان سهام
حركت انگلستان منافع راستاي در هم او و بود درآمده انگليس دولت تابعيت تحت
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بهمي تركيه نفت شركت سهام تمامي اول، جهاني جنگ در بنابراين انگليسكرد؛ اتباع
شد سياست.)1369ماسلي،(واگذار همسوشدن و جنگ يافتن پايان نفتيبا شركت هاي
داچ داچرويال رويال نفت شركت از هلند و انگليس دولت حمايت و انگليس دولت با شل
به رقابتشل، ظاهر، در اول، جهاني جنگ طول در شركت اين خدمات شديدخاطر هاي

ان و ايران نفت داچشركت رويال شركت با گرفتگليس پايان .)1373يرگين،(شل
مي نظر داچبه رويال شركت نزديك همكاري و اول جهاني جنگ بارسد شل

آلمان نگاه بهمتفقين، و كرد عوض انگليسي دولتمردان نزد را شل شركت دوستي
آلمانيانگليسي كه فهماند را نكته اين نفتها شركت در جايگاهي شلها، داچ رويال

به و متفقندارند جزو اول، جهاني جنگ در نيز هلند دولت كه اين دريويژه و بود ن
داچ رويال شركت انگليسيهمكاري با بهشل نقش داشتها، مي.سزايي مجموع، شوددر

و انگليس و ايران نفت شركت همكاري و اول جهاني جنگ وقوع با كه كرد عنوان
داچ رويال باشركت دولتشل اول، جهاني جنگ پايان در متفقين و انگليس دولت

دو هر از حمايت به و داد تغيير شل داچ رويال شركت قبال در را خود سياست انگليس
پرداخت .شركت

نتيجه
سدةعمده ابتداي در شل داچ رويال شركت با انگليس و ايران نفت شركت رقابت ترين

شكل زمان كه ميالدي شركبيستم قراردادتگيري محور دو بر است، نفتي بزرگ هاي
قرار تركيه نفت شركت سهام آوردن دست به و انگليس درياداري وزارت به نفت فروش

مي انگليس، درياداري وزارت به نفت فروش قرارداد اما دوداشت؛ هر براي توانست
مهم تركيه نفت در مشاركت از باشدشركت ابتداي.تر در كه اين به توجه بيستم،با سدة

بي تسلط انگليس بخشدولت بر چرايي و نفتييهاچون مناطق و آسيا قارهاز اين خيز
زمينه در شركت دو از يك هر از دولت اين حمايت بنابراين مختلف،داشت؛ هاي

آنمي براي نفت فروش و استخراج در شاياني كمك باشدتوانست كه.ها جايي آن از
نوشتار اين استتاكيد ذكر قابل است، شركت دو بين رقابت در انگليس دولت نقش بر

رويال شركت به نسبت انگليس، و ايران نفت شركت به انگليس دولت بيشتر توجه كه
مي ناشي جا آن از شل، راداچ انگليس و ايران نفت شركت انگليسي، دولتمردان كه شد

ميبه قلمداد انگليسي شركت يك كامل وليطور يككردند؛ شل، داچ رويال شركت
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آلمان طرف به نيز كار ابتداي در و بود هلندي انگليسي مختلط داشتشركت گرايش .ها
منطقه استراتژيكي ميموقعيت فعاليت آن در انگليس و ايران نفت شركت كه كرداي

انگليس، و ايران نفت شركت به انگليس دولت گرايش باعث كه بود مزايايي ديگر از نيز،
مينسب شل داچ رويال شركت به بر.شدت عالوه نيز اقتصادي مسايل ديگر، طرف از

تصميم در سياسي، ايرانمسايل نفت شركت از بيشتر حمايت و توجه در انگليس گيري
تأث شل داچ رويال نفت شركت به نسبت انگليس، ويو ايران نفت شركت زيرا بود؛ گذار ر

گستر براي و بود نوپا شركتي فعاليتانگليس، وش داشت فراوان مالي نياز خود، هاي
پايينمي قيمت با نفت فروش قرارداد خود، مالي نياز رفع براي وزارتتوانست با تري

بيشتري مالي استقالل شل، داچ رويال نفت شركت ولي كند؛ منعقد انگليس درياداري
نمي آساني به انگليس، دولت و تداشت و نفت خريد زمينة در درتوانست آن مبلغ عيين

باشد انگليس مردان دولت دلخواه مورد كه نبود چيزي اين و كند نفوذ شركت در.اين
داچ رويال نفت شركت اولية سبقت وجود با نيز، تركيه نفت شركت در مشاركت مورد
در كه بود انگليس و ايران نفت شركت اين شركت، آن سهام آوردن دست به در شل

ك به توانست مدت ميداندراز پيروز شركت، آن از انگليس دولت بيشتر حمايت مك
سالرقابت از انگليس دولت سياست كه اين وجود با و باشد ايجاد.م1914تا1908ها ،

شركت، دو كه خدماتي و اول جهاني جنگ يافتن پايان با ولي بود؛ شركت دو بين رقابت
جبه طول در متفقين، به شل داچ رويال نفت شركت پايانويژه از پس دادند، انجام نگ

آن بين رقابت ايجاد به نسبت انگليس سياست همجنگ، مجموع، در ولي شد؛ تعديل ها
برنده تركيه، نفت شركت سهام آوردن دست به در هم و انگليس درياداري با قرارداد در

رقابت اين استنهايي بوده انگليس و ايران نفت شركت .ها،

نوشتپي
هيأتنيروي.1 طريق از بريتانيا، ميدريايي اداره درياداري اولمديرة لرد آن، مسئول كه درياداري وزارت و شد

پاسخ مسئوليت پارلمان در داشت، نام داشتدرياداري عهده بر را دريايي نيروي به مربوط امور به اول.گويي لرد
ناوگا مسئوليت كه دريايي نيروي لرد چهار همكاري با وزارتدرياداري، داشتند، عهده بر را انگليس دريايي خانهن

مي اداره لرد،.كردندرا سومين داشت؛ عهده بر را ناوگان پرسنل رياست لرد، دومين بود؛ ناوگان ريس لرد، اولين
عهده را ناوگان بودكنترل ناوگان در تداركات مسئول نيز لرد، چهارمين و بود لر.دار به نيز مالي وزير و دپارلمان

مي كمك سياسي كارهاي در ,Dawson)كردنداول 1940).
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