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تبليغات شديد . روزهای غم وتفکربرانگيزی است , دهه امردادماه هرسا ل برای ايران وناسيوناليستهای ايرانی
ديشه مجالی باقی نگذاشته تا تفکر وان ,وحساب شده ای که روی ملی کردن نفت جنوب بعمل آ مده وهمچنان ميآيد

 از سلطنت رضاشاه بزرگ درايران داشته اند وبه همت اولغو وملی شده ايرانيان به ديگرامتيازاتی که خارجيان قبل
 .معطوف گردد ,اند
 

ُجو تبليغات مزبورچنان بوده که گوئی خارجيان تنهايک امتيازنفت جنوب رادرايران داشته اند که اليحه ملی کردن آ 
 .مصدق به مجلس برد, نرا
 
حقليق وامتيازاتی درايران وجود داشته که بحث  ,ر ورای تبليغات شديدی که روی اين اقدام مصدق جريان داردد

  .تحت الشعاع قرارميدهد ,  که به مصدق مربوط است مسئله ملی کردن نفت را آنهم درحدی, پيرامون هريک ازآ نها
 

بلکه تنهايکی  ,قی واقتصادی واستعماری مطرح گردددر اينجا قصد مااين نيست که يکايک آ ن امتيازات وآ ثارحقو
  .ازآنهاموردبحث وگفتگوقرارميگيرد 

 
, امتيازات زيرازطرف قاجاريه بکشورهای خارجی داده شده بودويابعبارت ديگر ,هنگاميکه رضاشاه به صدارت رسيد

 . است –صورت ارثيه نکبت بارقاجاريه ازباب امتيازات به بيگانه چنين 
 

 :به انگلستان امتيازات 
 خورشيدی ١٢٨١ قمری مطابق باسال ١٣١٩متيازمعادن نفت ايران به استثنای اياالت شمال ايران بسال ا .١

 .دارسی بامضاء رسيد  ويليام ناکس با 
بين دولت ايران به پادشاهی , قمری١٣٠۶امتيازتاسيس بانک شاهنشاهی ايران وطبع ونشراسکناس بسال .٢

 .سپهساالربه امضارسيدلی اصغرخان ناصرالدين شاه وصدارت ميرزاع
قمری وسپس بين تهران و بلوچستان ١٢٨٠خانقين بسال  ,تهران ,امتيازخطوط تلگراف بين بوشهر .٣

 .قمری بامضا رسيد ١٣١٩بسال
  ١٣٣١دربعضی ازشهرهای ساحلی ,باحق ساختن بنادر ,آباد خرم امتيازخط آهن خرمثهرتا .۴
 .امتياز کشتيرانی در کارون .۵
 .پليس جنوب امتيازتاسيس  .۶

 
 : روسيه  بهامتيازات
  .١٢٩۵متيازشيالت سواحل دريای خزر بسالا .١
 .امتيازبانک استقراضی .٢
 .امتيازساختن راه جلفا به تبريز .٣
  .١٣٢١امتيازساختن راه آهن جلفابه تبريزبسال  .۴
  .١٣١۶امتياز استخراج معادن قراچه داغ بسال  .۵
 .امتيازبهره برداری از جنگلهای مازندران .۶
 .خط تلگراف بين جلفاوتهرانامتياز .٧
 . قمری ١٣٣۴امتيازنفت شمال بسال .٨
 .امتياز تاسيس بريگاد قزاق .٩

 قمری برابربا١٣٢۵رجب سال ٢١به دومنطقه نفوذ بين دولتهای روسيه وانگلستان دروسرانجام تقسيم ايران 
 . ميالدی١٩٠٧ آگست سال ٣١خورشيدی وبرابر١٢٨۶شهريورسال  ٨
 
 :فرانسه به امتياز 
 . قمری١٣٠١ وباستانشناسی در شوش بسال ازباين کشور فقط محدود ميشده است به حفرياتامتي

 
 :بلژيک به امتيازات 

 . امتياز احداث وبهره برداری راه آهن تهران به شهرری -١
 . امتيازبهره برداری ازکارخانه قند-٣.  امتيازگمرکات کشور-٢
 

 :عثمانی به امتياز 
 .امتياز صدور تنباکو ازايران

 
بنابموقعيت وقدرت خودامتيازاتی ازايران گرفته  ,درحقيقت هرکشوری که درصحنه سياست آنروزجهان حضورداشته

 . بوجود آمده بودامتيازات ديگری نيزوجود داشت که براساس وام های دريافتی ايران ,درکناراين امتيازات .بود



 يکصد ويازده هزارليره دربين  وومليون وپانصدهزارمنات بعالوه يک مليونسی ود ازدولت روسيه تزاری جمعا
 .سال باتضمين عايدات گمرک ايران٧۵قمری بمدت ١٣٢٩و ١٣٢٠و١٣١٨سالهای 

 
گمرکات , پستخانه وتلگرافخانه, ازدولت انگلستان جمعا حدود دومليون ليره باتضمين عايدات شيالت دريای خزر

 محاسبه ميزان بدهی کشوروتعادل آن بابودجه – قمری با ١٣١٨سال ازسال ١۵ بمدت ,خليج فارس واهواز ومحمره
قبل ازسلطنت  ترتيب تا شش مليون وپانصد و پنجاه ودوهزاروهشتصد ريال بوده که باين و يکصد که برابربا ,کشور

 .کشورايران بيش ازپنج برابربودجه يکساله خود وام وبدهی داشته است, رضاشاه
 
 :د کهميداني آيا

ايران هيچ بدهی بکشورهای خارجی نداشت ويکی از سه کشوری درجهان بود که  ,بزرگدرپايان سلطنت رضاشاه 
 نه قرضه داخلی ونه قرض خارجی داشت ؟

 
باستثنای امتياز نفت دارسی که آنهم به (( وآ ياميدانيد که درپايان سلطنت اين راد مردبزرگ هيچيک ازآن امتيازات

 لغو ويا ملی گرديده بود؟ باقی نبودوتماما)) فع ايران تجديد نظرشده بودکيفيت مطلوبی بن
 

سال ۵٠پس ازآ نکه بمدت , باپايان دادن به امتيازبانک شاهنشاهی وتشکيل بانکملی که حافظ منافع ملی کشورباشد
نسبت به  .شد خورشيدی رسما افتتاح ١٣٠٧سرانجام درسال   ,آن کوشش ميکردند ميهن پرستان ايران برای ايجاد

اسکناس وتمرکزقدرت مالی وسياست پولی کشور دربانکملی وبعدا بانک  چاپ ملی کردن بانک شاهنشاهی وامتياز
سال ميهن پرستان درتالش تحقق  ۵٠چيز زيادی تاکنون منتشر نشده ونسبت باين تصميم تاريخی که ,مرکزی ايران

يک ازجلسات مجلس حتی دورانی که مصدق نماينده مجلس بکلی دربوته فراموشی رفته بود وابدا درهيچ ,آن بودند
 دردست بيگانه چه ميکند ووقتی هم که رضاشاه بزرگ کسی نگفت اين رگ ايران !اين ننگ بزرگ مطرح نشد ؟, بود

 !کسی نگفت وننوشت که اوچه کرد؟ ,اين مهم راتحقق بخشيد
 

لغو آنهانميدانيم ولی  اشاه درملی کردن وياما مردم هيچ چيزی ازکيفيت امتيازات عديده خارجيان واقدام رض
هزاران هزارصفحه ومقاله به جهت تسليم يک اليحه ملی کردن نفت که آنهم بدست آن تسليم کننده بجائی , درعوض

, نوشته شده وميشود واز يک عوامفريب خودکامه ,ومتقابال مملکت رابه ورشکستگی وهرج  ومرج کشيد يدنرس
 !قهرمان ملی ساخته ميشود

 
 
 


