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محتوا ارائه  بخش  در  ما  سعی  شماره  این   شد.در 
ومفید کاربردی  اطالعا�ت  که  بود  براین   بیش�ت 

 را در اختیار شماعزیزان قراردهیم
ح�ت ویا  شده  پرداخته  آن  به  کم�ت  ترجیحا   که 

یاداوری آن ها مفید و مهم باشد
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 روز پدر روزی است برای بزرگداشت پدرها.
ن یکشنبٔه  در بسیاری کشورها روز پدر، سوم�ی
 ماه ژوئن در نظر گرفته شده است. در ایران
 پیش از انقالب، روز 24 اسفند زادروز رضا
 شاه بر پایٔه گاهشمار ایرا�ن روز پدر نامیده
 می شد اما پس از انقالب اسالمی این روز
)ع( ا�ب طالب  بن  عیل  ت  ح�ن زادروز   به 
 تغی�ی یافت. والدت امام عیل علیه السالم
ندهم رجب سال 30 عام الفیل رخ  در س�ی
 داده است. بنا به نقل دانشمندان شیعه و
ت  گروه زیادی از اهل سنت والدت آن ح�ن
 در خانه خدا اتفاق افتاده است. این جریان
ت است و در تاریخ  از اختصاصات آن ح�ن
ن تکرار یت سابقه نداشته و بعد از آن ن�ی  ب�ش

نشده است
ابوطالب السالم  علیه  عیل  امام   پدر 
بن عبدالله  با  که  است  عبدالمطلب   بن 
الله ت محمد صیل   عبدالمطلب پدر ح�ن
ی و مادرشان فاطمه

 علیه و آله، برادر اعیا�ن
 بنت عمرو بن عایذ مخزومي بود.ابوطالب

روز پدر مبــــــــــــــــــــــــــــارک
عبدالمطلب مرگ  از  بعد  که  بود   کیس 
و علیه  الله  ت محمد صیل   رسپرس�ت ح�ن
ت ح�ن آن  چون  و  گرفت  عهده  بر  را   آله 
مادر نمود.  او حمایت  از  ی رسید  پیام�ب  به 
ت، فاطمه بنت اسد بن هاشم بن  آن ح�ن

 .عبدمناف بود
 وي از جمله بانوان گروه نخست بود که به
و آورد  ایمان  آله  و  علیه  الله  صیل   پیام�ب 
 مسلمان شد و رنج هاي ایام حضور در مکه
متحمل خانواده اش  و  هم�  همراه  به   را 
 گردید و در هنگام هجرت پیام�ب صیل الله
ن به مدینه هجرت نمود و  علیه و آله وي ن�ی
ن شهر مقدس بدرود حیات گفت و  در هم�ی
اهن خود  پیام�ب صیل الله علیه و آله با پ�ی

 .وي را کفن کرد
ی طالب  و اقرار به والیت فرزندش عیلی بن ا�ب
ابوطالب کرد.  ن  تلق�ی وي  به  را   علیه السالم 
اسد بنت  فاطمه  هم�ش  و   علیه السالم 
ش  براي پیام�ب صیل الله علیه و آله و گس�ت
ن اسالم تالش هاي زیادي به عمل  دین مب�ی

ی متحمل
ی هاي فراوا�ن

 آورده و رنج ها و سخ�ت
عبدالمطلب ت  ح�ن که  ی 

زما�ن از   گردیدند. 
نواده کفالت  یافت،  وفات   علیه السالم 
 یتیمش محمد بن عبدالله صیل الله علیه و
 آله بر عهده عمویش ابوطالب علیه السالم
ت را تا آخر عمرش )به  افتاد و وي آن ح�ن
ی نمود و

ی و پشتیبا�ن
 مدت 44 سال( رسپرس�ت

 .از عقاید و افکارش حمایت کرد
اسد بنت  فاطمه  و  علیه السالم   ابوطالب 
آله و  علیه  الله  صیل  پیام�ب  نگهداري   در 
بر فرزندان را  که وي   چنان عمل مي کردند 

 خود ترجیح مي دادند و به او به�ت و بیش�ت
 .مي رسیدند

ن لحاظ پیام�ب صیل الله علیه و آله  به هم�ی
یتیمي احساس  مهربان،  دو  آن  وجود   با 

 نمي کرد و جاي پدر و مادر خویش را خالی
ت عیلی علیه السالم و برادران  نمي دید. ح�ن
ی بودند که هم

ن کسا�ن  و خواهرانش، نخست�ی
 از سوي پدر و هم از سوي مادر هاشمي

.بودند

ت در شهر مکه معظمه و در  تولد آن ح�ن
تولد گردید.  واقع  )کعبه(  خانه خدا   داخل 

عیلی ت  ویژه ح�ن ی 
فضیل�ت کعبه،  خانه   در 

 علیه السالم است و خداي متعال تنها وي
ن امتیازي کرامت نمود  .را به چن�ی

هیچ براي  او،  از  پس  نه  و  او  از  پیش   نه 
است. نیامده  پدید  ی 

فضیل�ت ن  چن�ی  کیسی 
 مرحوم شیخ عباس قمی، کیفیت والدت آن

ن بیان کرد ت را چن�ی  :ح�ن
آن شده،  وارد  بسیار  سندهاي  به   آنچه 
با عبدالمطلب  بن  عباس  روزي  که   است 
ی هاشم

از ب�ن با گروهي   یزید بن قعنب و 
ی العزي در برابر خانه

ی از قبیله ب�ن
 و جماع�ت

 کعبه نشسته بودند، ناگاه فاطمه بنت اسد
ن المؤمن�ی ت ام�ی  به مسجد درآمد و به ح�ن

ن بود و او را درد  علیه السالم، نه ماه آبس�ت
 .زائیدن گرفته بود

به نظر  و  ایستاد  کعبه  خانه  برابر  در   پس 
! پروردگارا  گفت:  و  افكند  آسمان   جانب 
 من ایمان آورده ام به تو و به هر پیام�ب و
ی که نازل  رسولی که فرستاده اي و به هر كتا�ب
 گردانیده اي و تصدیق کرده ام به گفته هاي
علیه السالم خلیل  ابراهیم  ت  ح�ن  جدم 
 که خانه کعبه بنا کرده او است، پس سئوال
 مي كنم از تو به حق این خانه و به حق آن
 کیسی که این خانه را بنا کرده است و به حق
 این فرزندي که در شکم من است و با من
ن خود مونس  سخن مي گوید و به سخن گف�ت
ن دارم که او ی�ی از  من گردیده است و یق�ی

 آیات جالل و عظمت تو است که
ی بر من والدت او را

 .آسان ك�ن
 عباس و یزید بن قعنب گفتند

 که چون فاطمه از این دعا فارغ
خانه عقب  دیوار  که  دیدیم   شد 

 شکافته شد. فاطمه از آن رخنه داخل
 شد و از دیده هاي ما پنهان گردید، پس

پیوست هم  به  خدا  اذن  به  دیوار   شکاف 
بگشاییم را  خانه  در  خواستیم  ما چون   و 
نشد. گشوده  در  کردیم،  که سعي   چندان 

واقع خدا  جانب  از  امر  این  که   دانستیم 
کعبه اندرون  در  روز  سه  فاطمه  و   شده 
این بازارها  و  کوچه ها  در  مکه  اهل   ماند. 
 قضیه را نقل مي کردند و زن ها این حکایت

.را یاد مي کردند و تعجب مي نمودند
موضع  همان  پس  رسید،  چهارم  روز   تا 
دیگر بود  شده  شکافته  که  کعبه  دیوار   از 
ون ب�ی اسد  بنت  فاطمه  شد،  شکافته   باره 
 آمد و فرزند خود اسدالله الغالب عیلی بن
خویش دست  در  را  علیه السالم  ی طالب   ا�ب

ی
 داشت و مي گفت: اي گروه مردم! به درس�ت

 که حق تعالی برگزید مرا از میان خلق خود
 و فضیلت داد مرا بر زنان برگزیده که پیش

 .از من بوده اند
 زیرا که حق تعالی برگزید آسیه دخ�ت مزاحم
در پنهان  را  تعالی  کرد حق  عبادت  او  و   را 
اوار آن جا رسن عبادت خدا در  که   موضعي 
خانه ی 

یع�ن ورت  �ن حال  در  مگر   نبود، 

 فرعون. و مریم دخ�ت عمران را حق تعالی
ت عییس علیه السالم  برگزید و والدت ح�ن
درخت بیابان  در  و  گردانید  آسان  او  بر   را 
 خشك را جنباند و رطب تازه از براي او از

 آن درخت فرو ریخت و حق تعالی
و داد  ی 

زیاد�ت و  دو  هر  بر   مرا 
عالمیان زنان  جمیع  بر  ن   همچن�ی

.که پیش از من گذشته اند
آورده ام  که من فرزندي   زیرا 

او برگزیده  خانه  میان   در 
خانه آن  در  روز  سه   و 

طعام هاي و  میوه ها  از  و  ماندم  م   مح�ت
که خواستم  چون  و  کردم  تناول   بهشت 
ون آیم در هنگامي که فرزند برگزیده من  ب�ی
 بر روي دست من بود، هاتفي از غیب مرا
 ندا کرد که: اي فاطمه! این فرزند بزرگوار را
ی که منم خداوند

” نام کن، به درس�ت  “عیلی
و قدرت  از  آفریده ام  را  او  و  أعیلی   عیلی 
از عدالت  عزت و جالل خود و بهره کامل 
 خویش به او بخشیدم و نام او را از نام
به را  او  و  نموده ام  اشتقاق  خود   مقدس 
 آداب خجسته خود تأدیب نموده ام و امور
به را  او  و  کرده ام  تفویض  او  به  را   خود 
 علوم پنهان خود مطلع کرده ام و در خانه

م من متولد شده است و او اول کیسی  مح�ت
خانه روي  بر  گفت  خواهد  اذان  که   است 
را آن ها  و  را خواهد شکست  بت ها  و   من 
و انداخت  خواهد  زیر  به  کعبه  باالي   از 

ی
گ

 مرا به عظمت و مجد و بزرگواري و یگان�
 یاد خواهد کرد و اوست امام و پیشوا بعد
 از حبیب من و برگزیده از جمیع خلق من
من که رسول  آله  و  علیه  الله   محمد صیل 
 است و او وصی او خواهد بود. خوشا حال
یاري و  دارد  را دوست  او  که   کیسی 
 كند او را و واي بر حال کیسی که
و نكند  او  یاري  و  د  ن�ب او   فرمان 

.انکار حق او نماید

ت عیل علیه السالم در کعبه جریان والدت ح�ن
ت عیل )امام اول شیعیان( را روزپدرنامیدند روز والدت ح�ن
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دانشگاه ادبیات  استاد  الهامی،  ام�ی   دك�ت 
گذشته ایرانیان  که  است  معتقد   فردویس، 
ن آتش، که نماد روش�ن و طراوت  با افروخ�ت
و رسدی  و  تاری�  با  است،  بوده   

گ
زند�  و 

بهار به  و  می کرده  وداع  زمستان   سیاهی 
ن آی�ی آغاز  درحقیقت  می گفته اند.   خوشامد 

چهارشنبه سوری جشن  با  ایرانیان   نوروزی 
یا ندهم فروردین  آن در روز س�ی اختتام   و 

ده به در همراه بوده است ن .س�ی
 اما اینکه چرا در ایران، پیش از آمدن نوروز،
 چندین جشن برگزار می شده است، دالییل
ح می دهد: ن رسش را چن�ی آن  الهامی  که   دارد 
 »در فرهنگ ما ۱۲ ماه یس روزه بوده است
 که هر روز نامی مخصوص به خود داشته
شما به  رسانگش�ت  حساب  یک   است. 
می شود. روز   ۳۶۰ یس روز،   ۱۲ که   می گوید 
 این یع�ن ما ۵ روز کم می آورده ایم. این ۵
قه« نامیده  روز که »پنجه« یا »خمسه مس�ت
 می شود، ۵ روزی بوده که در تقویم نبوده

آتش چهار شنبه سوری چیست؟
ن های ویژه خود را داردچهارشنبه سوری در ایران باستان جشن چهارشنبه سوری مانند دیگر جشن های ایرا�ن آی�ی

جشن خوشامدگو�ی به بهار

 چهارشنبه سوری

مبارک

حکوم�ت رسدمداران  یا  بزرگان  اما   است، 
 می خواسته اند در ذهن مردم باشد، بنابراین
 آن را با برپا�ی جشن ها�ی یادآور می شده اند.
 ی� از این جشن ها، جشن آتش بوده است.
به دنبال دزدیده  پنجه  در  مردم  یع�ن   این 
 خلق حواد�ش بوده اند تا تقویم گاهشماری

».خراب نشود
ایران در  آتش  جشن  که  می كند  تأکید   او 
نبوده آتش پرس�ت  به معنای  هرگز   باستان 
از نشانه ای  هیچ  جشن  این  »در   است: 
همواره ایرانیان  ندارد.  وجود   آتش پرس�ت 
هیچ گاه و  بوده اند  یكتاپرست  و   موحد 
نمی پرستیدند، بت  یک  به عنوان  را   آتش 
 بلکه پرستار و نگهبان آن بوده اند. فردویس
پیش بر  یک هفته  »به   دراین باره می رساید: 
بدند/که کآتش پرستان  مپندار  بدند/   یزدان 
 آتش بدان گاه محراب بود/پرستنده را دیده

».پرآب بود
در »ما  می دهد:  ادامه  دانشگاه  استاد   این 

 گذشته جشن آتش داشتیم، چون ایرا�ن ها
 ارواح را ناظر بر اعمال خود می دانستند و
 اعتقاد داشتند که این ارواح، ابتدای هرسال
آیا ببینند  تا  بازمی گردند  خانه هاشان   به 
را نیاکانشان  ن  آی�ی بازماندگانشان  و   نوادگان 
 به جا می آورند یا نه؛ بنابراین هرسال در شب
 نوروز آتیسش به باالی بام برپا می کرده اند تا

آن ها راه خانه را گم نكنند
در که  می شود  یادآور  ن  همچن�ی  الهامی 
آتش افروز نام  با  افرادی  قدیم   خراسان 
بوده آتش  ن  افروخ�ت کارشان  که   بوده اند 
 است، اما این آتش افروزی در روزی خاص با
ن  نام چهارشنبه رخ نمی داده است. همچن�ی

 به گفته این استاد ادبیات اینکه عده ای دلیل
 آتش افروزی در چهارشنبه را نحس بودن این
اشتباه  روز در نظر مردم عنوان کرده اند، 
دین زردتشت، همه روز ها زیرا در   است، 
آنات از  آ�ن  هیچ  ایرا�ن ها  و  خداست   روز 

».».خداوند را نحس نمی دانستند

ن آتش در چهار شنبه ی پایان سال  افروخ�ت
دورن از  بعد  ی  دوره  در   و جشن سوری 
 شده تازیان به ایران رواج پیدا کرده است.
از بسیاری  ایران  به  تازیان  شدن  درون   با 

ن ها و جشن های ایرا�ن کم رنگ و ح�ت  آی�ی
و فرهیختگان  و  ن رفت  ب�ی از  آنها  از   برخی 
ن آی�ی نگاهداری  قصد  که  سوختگا�ن   دل 

تا موارد  برخی  در  داشتند  را  خود   های 
لباس با  را  ایرا�ن  های  ن  آی�ی توانستند   می 
آن بارز  )نمونه  کردند  نگاهبا�ن   دین اسالم 
آرامگاه  ، ایرا�ن گرامی  های  مکان  مورد   در 

کوروش بزرگ است؛
ه   که در هنگام درون شد تازیان با نام مق�ب
ی  مادر سلیمان ن�ب از تخریب آن جلو گ�ی

 .)کردند
ن از هم�ی آید  ن به نظر می   جشن سوری ن�ی

 پوشش ها و تفس�ی ها بوده است و برای
لباس با  افروزی  ن آتش  آی�ی نگاهداری   زنده 
 دی�ن جدید آرایش خورد و چهارشنبه سوری

. را متولد کردند
 می دانیم که امویان تازی بسیار با ایرانیان
 و ایرا�ن گری دشمن بودند. ایرانیان با درون
و مخفیانه  را  خود  های  ن  آی�ی تازیان،   شد 
پیدایش جشن  و  کردند  می  برگزار   نهان 
ن  آتش که همان سده است را برای نخست�ی

به ایران  به  تازیان  از دورن شدن   بار بعد 
خورشیدی  312 سال  در  آشکار   صورت 
تبار از   )323 قمری( به دست بزرگ مردی 
 ساسانیان به نام مردآویج در اصفهان برپا

 .کردند
دست ایرانیان  به  هنگامی  اندک   مجال 
خراسا�ن ابومسلم  ایرا�ن  مرد  بزرگ  که   داد 

.امویان را بر انداخت
روی  بودند  ایرانیان  دار  وام  که   عباسیان 
ی به ایرانیان نشان می دادند. حکام  خوش�ت
 عبایس با بر پا�ی جشن های مهرگان و سده
های استان  هدایای  دریافت  قصد   بیش�ت 

ایرانیان که فرصت را  ایرا�ن را داشتند. ول 
 غنیمت می دیدند به احیای نس�ب فرهنگ
 کهن خود کمر بستند و بسیاری از جشن ها
ن ها را که تا آن روزها نهان بود آشکارا  و آی�ی
 بر پا کردند. ح�ت در دوران هارون و مامون
از كتاب ها و نوشته های  عبایس بسیاری 
یا فاریس به عر�ب  امکانات دول�ت  با   پهلوی 

.دری نوین برگردان شد
آزاد سوری  جشن  که  ها  سال  از  ی�   در 
جشن این  شد  می  برگزار  تر  ده  گس�ت و   تر 
 مقارن شد با شب چهار شنبه و چون اعراب
دانند جشن می  نحس  روزی  را   چهارشنبه 
 سوری را در شب چهارشنبه آخر سال ترتیب

.دادند
گاهشمار  در  که  باشید  داشته   توجه 

پس ندارد.  وجود  هفته   ایرا�ن 
 چهارشنبه یا هر شنبه ی دیگر در
.باز است  منتفی  ایرا�ن   گاهشمار 
كنید نگاه  ایرا�ن  روزهای  به   اگر 

 همه ی 30 روز، نام اهورا مزدا و
هستند. دارا  را  ایزدان  و   امشاسپندان 

نمی نحس  را  روزی  ایرانیان  تنها  نه   پس 
 دانستند بلکه همه ی روز های ماه و سال
آتش که  گفتیم  دانستند.  می  خجسته   را 
بوده روشن  سال  آخر  روز   5 در   سوریک 

 .است نه تنها در یک شب
 تثبیت این روز را به عنوان جشن سوری
 به زمان هارون و برخی به مامون عبایس

با پیشینه اند که به نظر من   نسبت داده 
 ایرا�ن دوس�ت و کمک های ایرانیان به این

.دو زیاد دور از عقل هم نیست
 می گویند عباسیان خود در این جشن 

کت می کردند و برای  ها رسش
 شادی بیش�ت مجلس پرندگا�ن

 را نفت آلود می کردند و آتش
.می زدند و به پرواز وا می داشتند

افتاده دور  ن  ن�ی سده  جشن  از  که   ایرانیان 

م دانستند و با  بودند، این فرصت را مح�ت
نم و خار های بیابان آتش  فراهم کردن ه�ی
 را می افروختند و دور آن جمع

گ
 های بزر�

با و  پرداختند  می  شادی  به  و  شدند   می 
تو از  من  “زردی  معروف  رسود   خواندن 
زنده را  یاد سده  من” هم  از  تو   ، رسخی 
 نگاه می داشتند هم آتش سوریک و هم
ن رف�ت ن  ب�ی از  و  گناهان  ن  ریخ�ت  خواستار 

 .بیماری و ناخویسش های خود بودند
از و  سوری  رسود  خواندن  زما�ن  چه   اما 
 روی آتش پریدن رواج یافت به طور حتم

.مشخص نیست
یافت در  توان  می  کوچک  مقایسه  یک   با 
 که چهارشنبه سوری یک مراسم مشتق از
 سده و جشن فروهرها است با کمی

.دگرگو�ن

 دانشگاه رسام/ شماره26/ اسفند99
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ایران، نفت  چاه  حفر  اولیه  سال  های   از 
استثمار دنبال  به  بیگانگان  طمع   چشم 
هر در  آنان  و  بوده  کشور  زیرزمی�ن   منابع 

نف�ت گوناگون  امتیاز های  ن  گرف�ت به   فرص�ت 
نف�ت امتیاز  لغو  از  پس  می کردند.   اقدام 

قرارداد انگلستان،  و  ایران  ن  ب�ی  داریس 
کشف منظور  به  گلشاییان   - گس   الحا�ت 

نف�ت کت های  رسش توسط  نفت  استخراج   و 
 انگلییس منعقد گردید. این قرارداد را جهت
مخالفت با  که  بردند  مجلس  به   تصویب 
به علماء  و  مجلس  نمایندگان  از   عده ای 
شد. روبرو  مردم  و  کاشا�ن  اللَّه  آیت    ویژه 
 پافشاری  های سپهبد رزم آرا نخست وزیر
 پهلوی، این الیحه را بار دیگر به مجلس برد
 و او که تصویب آن را مشکل یافت، قصد
 کودتا کرد.  اما یک روز قبل از اجرای کودتا،
فداییان گروه  از  طهماس�ب  خلیل   توسط 
اللَّه آیت   دستور  به  شد.  ترور   اسالم 
کرده اض  اع�ت قرارداد  این  به  مردم   کاشا�ن 
شدند. ایران  نفت  شدن  میل  خواهان   و 
وضعیت، آن  آمدن  وجود  به  با   رسانجام 
ایران، نفت  صنعت  میل شدن  به   مجلس 
 رأی مثبت داد و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مقرر
اكتشاف، استخراج و کلیه عملیات   شد که 
د .بهره  برداری نفت در دست دولت قرار گ�ی

در نفت  کشف  با  نوزدهم  قرن  اواخر   در 
زغال سنگ از  غ�ی  دیگری  سوخت   آمریکا، 
 در اختیار مردم قرار گرفت. از همان ابتدا
این از  بیش�ت  استفاده   دانشمندان درصدد 
زغال سنگ بر  نفت  آمدند.  بر  حیا�ت   ماّده 
قیمت، ارزا�ن  مثل:  داشت،   برتری ها�ی 

بیش�ت  
گ

� ن پاک�ی ه سازی،  ذخ�ی در   سهولت 
قدرت مهم�ت  همه  از  و  زغال سنگ   از 
برتری باعث  مزایا  این  نفت.  بیش�ت   حرارت 
متوجه و کم کم   زغال سنگ در جهان شد 
 شدند که نفت، سوخت آینده و رسچشمه
به دست را  آن  باید  که  است   

گ
بزر� وی   ن�ی

 آورد. در آغاز قرن بیستم، اهمیت نفت که
بیش�ت بود،  اكتشافات  و  اعات  اخ�ت  همراه 

کشور های سبب،  ن  هم�ی به  و  شد   آشکار 
ن اهمیت پیدا کردند که از جمله ن ن�ی  نفت خ�ی

.این کشورها، ایران بود
باره این  در  انگلییس  نویسندگان  از   ی� 
به  می نویسد: »روز ۲۶ مه ۱۹۰۸م که چاه 
کرد فوران  نفت  بود،  رسیده  پا   ۱۱۸۰  عمق 
باال حفاری  دستگاه  از  پا   ۵۰ از  متجاوز   و 
 زد؛ به این ترتیب، صنع�ت آغاز شد که طی
وی دریا�ی انگلستان را نجات  دو جنگ، ن�ی
 داد؛ ول برای ایران زحم�ت ایجاد کرد که از

».مجموع مزاحمت های دول بیش�ت بود

موفق ۱۲۸۰ش  در  داریس  ناکس   ویلیام 
و بهره برداری  استخراج،  امتیاز  کسب   به 

غ�ی ایران  در رسارس  ق�ی  و  نفت   لوله کیسش 
  از پنج ایالت آذربایجان،  گیالن،  مازندران،
شد. سال   ۶۰ مدت  به  خراسان  و   گرگان 
کت سال، رسش دو  شد ظرف  متعهد   داریس 
امتیاز از  بهره برداری  برای  کت ها�ی  رسش  یا 

تاسیس كند
 و از عواید حاصله شانزده درصد به عنوان 

دازد  .حق امتیاز ب�پ
ه به طور نقدی به  به عالوه بیست هزار ل�ی
این قرارداد، ایران بدهد.   صورت سهم به 

وطیت منعقد شد .پنج سال قبل از م�ش
سلیمان، مسجد  در  نفت  کشف  از   پس 
با ۱۹۰۹م  در  انگلیس  و  ایران  نفت  کت   رسش
صدور و  تاسیس  ه  ل�ی میلیون  دو   رسمایه 

 .نفت از ۱۹۱۳م آغاز شد
اهمیت علت  به  انگلیس  دولت  بعد   سال 
کت را خرید و دو  نفت، ۵۶ درصد سهام رسش
 نفر نماینده با حق »وتو« درباره تصمیمات
این حقیقت،  در  و  کرد  منصوب  کت   رسش

.امتیاز متعلق به دولت انگلیس شد

 

ش فعالیت های سیایس پس از شهریور  گس�ت
ش مبارزات مردم و به ویژه  ۱۳۲۰ سبب گس�ت
 توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود.
ون ب�ی و  مجلس  در  مصدق  محمد   دك�ت 
میل »نهضت  به  که  را  جنبش  این  آن   از 
می کرد هدایت  شد،  معروف  نفت«   شدن 
 و در راس مبارزات میل شدن صنعت نفت
 ایران قرار داشت. با رشد جنبش میل شدن
 نفت، محافل وابسته برای رسکوب جنبش
 تالش های تازه ای را آغاز کردند و هم زمان،
جانب از  اقتصادی  و  سیایس   فشارهای 
ناوگان اعزام  با  و  گرفت  فزو�ن   انگلیس 
ابعاد فشارها  این  فارس،  خلیج  به   

گ
 جن�

کارگران موقعی�ت  ن  چن�ی در  یافت.   نظامی 
را مصدق  دك�ت  موقعیت  اعتصاب ها،   با 

مستحکم تر کردند

۱۳۲۹ اسفند   ۱۷ روز  رزم آرا،  قتل   فردای 
 کمیسیون نفت پیشنهاد میل کردن صنعت
میل قانون  کرد.  اعالم  و  تصویب  را   نفت 
پیشنهادی واقع  در  نفت  صنعت   شدن 
کمیسیون اعضای  همه  امضای  به  که   بود 
میل شورای  مجلس  در  نفت   مخصوص 
ارائه مجلس  به   ۱۳۲۹ اسفند   ۱۷ در   ایران 
 شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای

میل تصویب گردید

که است  نامی  نفت  میل شدن   نهضت 
ایران، مردم  مبارزات  ی  اوج گ�ی دوره   بر 
ایران گذارده  برای میل کردن صنعت نفت 

شده است
تاریخی میل شدن  دوره   ۱۳۳۱ مرداد   سوم 
با  ۱۳۲۹ اسفند   ۲۹ در  ایران  نفت   صنعت 
 تصویب قانون میل شدن نفت به اوج رسید

و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان گرفت

قرارداد داریسنفت ایران

تصویب قانون میل
شدن نفت 

29اسفند

مبارک باد

روزمیل شدن صنعت نفت

 اگر امتیاز داریس تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م )۱۳۴۰ خ( به بعد دولت نه
 تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛
 بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت می شود، بر طبق قرارداد
ه انگلیس  جدید کمپا�ن آن را تا ۳۲ سال دیگر می برد. صدو بیست و شش میلیون ل�ی
 از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که ی�
ر  از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ هزار ریال �ن
ن خدم�ت كند زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کیس را که به بیگانه چن�ی

ن به ایران، وهای متفق�ی  پس از استعفای رضاشاه در بیست شهریور و ورود ن�ی
ن انتقادها بر قرارداد ۱۹۳۳ در دوره چهاردهم مجلس شورای میل انجام  نخست�ی
چهاردهم مجلس  در  قرارداد  این  زمینه  در  مصدق  محمد  نطق  یک  در   شد. 

:می گوید

تصویب قانون میل شدن
صنعت نفت 

میل شدن صنعت نفت

کشف نفت و اهمیت آن
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