
ميزگرد: از ملي شدن نفت تا کودتا

مرتضي رسولي

به مناسبت برگزاري همايش بين المللي پنجاهمين سال سـقوط دولت مـلي دکـتر
مصدق٬ نشستي با حضور آقايان دکتر عنايت الله رضا٬ دکتر احسان نـراقـي٬ آقـاي
احمد سميعي (ا.شنوا) و دکتر داود هرميداس باوند در تاريخ شـنبه سـوم خـرداد
١٣٨٢ در مــؤسسه مــطالعات تــاريخ مــعاصر ايـران بـرگزار شـد. هـر يک از
شرکت کنندگان در پاسخ به سؤال هاي طرح شده در مورد زمينه هاي ملي شدن نفت٬
فراز و نشيبهاي دوران زمامداري دکتر مصدق٬ مذاکرات مربوط بـه نـفت٬ حـزب
توده٬ اختالف ميان رهبران نهضت و واقعه ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به تفصيل به تشريح

مواضع خود پرداختند که گزارش آن به شرح زير تقديم عالقه مندان مي شود:

رسولي: ضمن تشکر از آقايان جهت شرکت در اين ميزگرد٬ همه مي دانيم که پـرداخـتن بـه
موضوع نفت و استيفاي حقوق ايران از شرکت نفت انگليس و ايران در سالهاي بـعد از
شهريور ٬١٣٢٠ به خصوص در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم با تـغيير بـلوک بندي
جديد ميان قدرتهاي بزرگ٬ از دغدغه هاي مهم سياستمداران ايراني بود. به نظر مي رسد
رهبران ملي ايران از همان آغاز نهضت و به خصوص پس از پيشنهاد ملي شدن صنعت
نفت در سراسر کشور٬ سطح مناقشه خود با شرکت نفت را از جنبه اقتصادي بـه سـوي
جنبه هاي سياسي ارتقاء دادند. ابتدا از آقاي دکتر باوند خواهش مي کنم نظر خود را در اين

مورد بفرمايند.
دکتر باوند: نفت در ظاهر يک پديده اقتصادي است ولي در مورد ايران٬ از همان ابتداي
پيدايش٬ چهره اي سياسي به خود گرفت و دولت انگلستان سعي کرد اجازه ندهد در
کالبد اقتصادي ايران جايگاهي داشته باشد و صنعت نفت بـه صـورت يک جـزيره
enclave ) به فعاليت خود ادامه مي داد در حالي economy منزوي و به کلي حاشيه اي (
 که اگر از پيکره اقتصادي ايران جدا نشده بود مي توانست جايگاهي در اقتصاد ايران
داشته باشد و در جهت صنعتي شدن ايران ظاهر شود. نکته ديگر پايبند نـبودن بـه



ايفاي تعهداتي بود که چه در قرارداد دارسي و چه در قرارداد تمديدي ١٩٣٣ ظاهر
شد و من فقط به چند نکته شاخص آن اشاره مي کنم:

آمـدهاي شـرکتهاي اواًل شرکت نفت انگليس و ايران در محاسبه خـود کـليه در
٬ با توجه به رقم قابل توجه فروش وابسته به شرکت نفت را احتساب نمي کرد؛ ثانيًا
نفت٬ شرکت نفت هيچ وقت در بيالن خود اعداد و ارقام واقعي را منعکس نمي کرد و
مبالغ هنگفتي هم٬ بابت پرداخت ماليات به درياداري انگـلستان٬ بـه ايـران تـحميل
مي شد. در مورد ساير تعهدات هم٬ آنچنان که بايسته بـود٬ حـقوق ايـران پـرداخت
نمي شد. به همين دليل وقتي که قرارداد نفت قوام ـ سادچيکف مطرح شد٬ مجلس به
دليل تعارض آن با مصوبه ٬١٩٤٤ حتي بدون بررسي٬ آن را کان لم يکن قلمداد کرد و
مصوبه اي تصويب کرد که از شرکت نفت ايران و انگليس حقوق حقه ايران اسـتيفا
شود و مذاکراتي که انجام گرفت نهايتًا به تهيه اليحه گس ـ گلشائيان ختم شد. سهم
ايران به ازاي هر تن نفت چهار شيلينگ بود که به موجب اصالحات انجام شده بـه
شش شيلينگ افزايش يافت. در نهايت اينکه مجموع مذاکرات در آن اوضاع و احوال
موجب شد که سهم ايران به ٣٧ درصد از کل درآمد نفت افزايش يابد در حالي که در
همان تاريخ موضوع تنصيف در قر اردادهاي نفتي ميان ونزوئال و آمريکا و دولتهاي
ديگر مطرح شده بود. انگليسيها در مقابل اين نوع قر اردادها٬ عالوه بر اينکه سعي
کردند صنعت نفت را از کالبد اقتصادي ايران جدا نگاه دارند٬ در جهت حفظ و ادامه
status) قدم برمي داشتند. در چنين مـوقعيتي دکـتر مـصدق در quo) وضع موجود
پروسه تحوالت سياسي ايران با بهرهگيري از افکار عمومي که طالب بودند حقوق
ايران استيفا شود مسئله ملي کردن صنعت نفت را وسيله اي براي نـيل بـه اسـتقالل
سياسي و اقتصادي واقعي ايران قرار داد. دکتر مصدق بارها از اين ملي شدن به عنوان
رنساس سياسي ياد مي کرد و اعتقاد داشت اين تنها وسيله است. منتهي در موقعيت
خاصي٬ که از نظر سياست خارجي و داخلي حائز اهميت است٬ به علت فقدان يک
ايدئولوژي سيستماتيک و حساب شده وسيله به هدف تبديل شد؛ يعني قـانون نـه
ماده اي ملي شدن نفت نوعي قداست پيدا کرد و عدول از اصول آن به عنوان خيانت
به نهضت تلقي مي شد در صورتي که٬ همان طور که عرض کردم٬ از نظر دکتر مصدق

اولويت٬ استقالل سياسي و اقتصادي کشور بود.

رسولي: به نظرمي رسد استقالل توأمان سياسي ـ اقتصادي کشور مستلزم بهرهگيري از امکانات
و تواناييها و بازنگري در سياست خارجي و فعال کردن کادر ديپلماسي آن روز همراه با
هماهنگ کردن اين سياستها با رفتارهاي داخلي بهتر تأمين مي شد. به نظر جناب عـالي



دکتر داود هرميداس باوند (٣ خرداد ١٣٨٢)

تحوالت بين المللي از نقطه نظر ملي کردن صنايع در کشورهاي اروپايي در سالهاي پس از
جنگ دوم جهاني تا چه اندازه اي در کانون توجهات رهبران سياسي ايران٬ به خصوص

شخص دکتر مصدق٬ قرار گرفت؟
دکتر باوند: همان طور که آگاهيد٬ موضوع ملي شدن صنايع يعني پروسه تعقيب انـتقال
مالکيت از جنبه خصوصي به نفع دولت براي تأمين منافع عمومي و در عين حال با
شرط پرداخت غرامت در اروپاي بعد از جنگ٬ به خصوص بعد از روي کار آمـدن
حزب کارگر در انگلستان و دولت ائتالفي فرانسه٬ بـه عـنوان يک رونـد مـترقيانه و
مسلط براي تأمين منافع جامعه مطرح شد و به مرحله اجرا درآمـد. چـنانکه اشـاره
کردم٬ در معامالت شرکتهاي نفتي و دولتهاي امتيازدهنده تـجديد نـظري صـورت
گرفته بود که همان اصل تنصيف بود؛ ولي در ايران از اجراي اين مقصود خودداري
مي شد. نکته بعدي عدم توافقي بود که در دو کنفرانس بين المللي انرژي در واشينگتن
در ١٩٤٢ و ١٩٤٤ صورت گرفت. در آنجا بحث شد که دولتهايي کـه داراي مـنافع
اردادها هستند بـايد آمـادگي مشـارکت را داشـته بـاشند امـا دولت انحصاري در قر
انگلستان٬ که مسئله نفت ايران را به کلي از مسائل ديگر کشورهاي خاورميانه جدا
کرده بود٬ حاضر به قبول اصل مشارکت نشد؛ فقط پذيرفت که ميزان قابل توجهي از



نفت را به قيمت ارزان به شرکتها و کمپانيهاي آمريکايي بفروشد و در ازاي هـر تـن
چند شيلينگ هم اضافه به ايران بپردازد.

اما از ديدگاه سياسي٬ جنبه هاي ديگري مورد نظر بود؛ يکي بروز جنگ سرد بود.
همان طور که مي دانيد٬ در سال ١٩٤٩ صفها به کلي از هم جدا شده بود و استراتژي
(containment) و مـتوقف کـردن شـوروي در مـرزهاي سـياسي و مهار يـا انسـداد
جغرافيايي تحکيم شده در دستور کار سياستمداران غربي٬ به خصوص آمريکا٬ قرار
گرفت. گروهي در آمريکا بـر آن بـودند و مـصلحت را در ايـن مـي ديدند کـه بـراي
جلوگيري از نفوذ خزنده و فزاينده کمونيسم٬ بـه خـصوص در ايـران٬ از جـنبشهاي
ناسيوناليستي حمايت شود. جرج آلن٬ دکتر هنري گريدي و جرج مک گي و ديگران
چنين تفکري داشتند. از طرف ديگر٬ وجود رقابت بـين انگـليسيها و آمـريکاييها و
شرکتهاي نفتي وابسته به اين دو کشور جدي بود و به طور کلي ضوابط و هنجارهاي
بين المللي که به خصوص بعد از جنگ جهاني دوم در نظام جهاني مطرح شده بود و
مسائلي از اين نوع مورد نظر طرفداران ملي کردن صنعت نفت و شخص دکتر مصدق
بود. آنان تأکيدشان بر اين بود که با استفاده از ضوابط بين المللي و اصول حاکم بر
حقوق بين الملل و بهرهگيري از تضاد دو جبهه شرق و غرب از يک سـو٬ و رقـابت
جدي ميان آمريکا و انگليس از سوي ديگر٬ خواهند توانست در پيشبرد اين مقصود

موفق شوند.

رسولي: خيلي متشکرم. از آقاي دکتر رضا تقاضا مي کنم نظر خودشان را مطرح کنند.
دکتر عنايت الله رضا: بنده ضمن تأييد فرمايشات دکتر باوند معتقدم که موضوع نفت از
همان آغاز رنگ سياسي به خود گرفت. رقابت ديرينه ميان روسـيه و انگـلستان در
ايران٬ مردم را بر آن داشته بود که به نفت هم به عنوان يک مسئله سياسي بنگرند.
جريانهاي بعدي هم سياسي بودن مسئله را تشديد کرد: در سالهاي ١٩٣٢ و ١٩٣٣
موضوع تمديد قرارداد نفت و همچنين در دوران جنگ جهاني دوم و سالهاي پس از
آن باز مسئله نفت به يک پديده سياسي بدل شد. در وقـايع مـربوط بـه آذربـايجان
موضوع نفت نزديک بود موجب تجزيه ايران بشود؛ بنابراين٬ تفکيک مسئله نفت به
اين صورت که پديده اي اقتصادي بوده يا سياسي درست نيست بلکه اين دو بـاهم
ممزوج بودند. طرح دو فوريتي دکتر مصدق در مجلس چهاردهم در مورد ممنوعيت
واگذاري امتياز نفت به خارجيان و همچنين طرح ماده واحده غالمحسين رحيميان

مبني بر لغو يک طرفه قرارداد نفت جنوب باز يک پديده سياسي بود.
در دوران جنگ جهاني دوم نقش آمريکا در پيروزي متفقين بسيار عمده بود؛ زيرا



دکتر عنايت الله رضا (سوم خرداد ١٣٨٢)

براي مقابله با آلمان به کشورهاي اروپايي کمک کـرد تـا جـبهه دومـي بگشـايند. بـا
گشايش اين جبهه دوم٬ که شوروي بود٬ موقعيت آمـريکا روز بـه روز ارتـقا يـافت.
بگذريم از اينکه در دوران جنگ نيروي اتم ايجاد شد و بمباران اتمي هـيروشيما و
ا پس از جنگ مالحظه کـنيد کـه بـا طـرح اکي وضع خاصي به وجود آورد؛ امّ ناکاز
مارشال اصالً موقعيت به گونه اي ديگر شد. يکي اينکه فشار افکار عمومي در جهان
و تالش آمريکا سبب شد که انگلستان از مستعمرات خود٬ مانند هندوستان٬ مجبور
به عقب نشيني شود به اين ترتيب که بسـياري از کشـورها بـه نـحوي آزاد شـدند و
استقالل يافتند ــ که قصد ندارم وارد اين بحث شوم. مسئله ديگر٬ نـجات اروپـا از
ويرانيهاي جنگ بود و طرح مارشال و کمکهاي آمـريکا سـبب شـد کـه کشـورهاي
اروپايي احيا شوند و چون انگلستان هم مستثني نبود و به کمکهاي آمريکا نياز داشت
مجبور شد٬ عالوه بر از دست دادن مستعمرات خود٬ به آمريکا نـزديک شـود. بـه



اعتقاد بنده٬ نزديک شدن انگلستان بـه آمـريکا يک بـرخـورد عـقاليي بـراي بـقاي
خودش بود. موضوع با اهميت ديگر٬ مسئله انرژي بود. آمريکا تا آن روز فـقط بـه
انرژي و نفت خودش متکي بود و نفت خاورميانه در دست انگلستان بود. به طـور
قطع٬ آمريکاييها درک مي کردند که ذخاير نفتي جهان مـحدود است و بـراي تأمـين
منابع بيشتر بايد به سوي خاورميانه روي آورد. آن زمان عربستان و عراق هنوز وضع
روشني از نظر منابع نفتي نداشتند و ايران در موقعيت برتري قرار داشت. شوروي
هم به درون خود پرداخت و از منابع خودش استفاده مي کرد؛ ولي استخراج از منابع
داخلي برايش کافي نبود چون منابع نفتي گروزني آسـيب ديـده بـود و اسـتخراج و
بهره برداري از نفت باکو محدود بود؛ مقداري نفت هم در منطقه سيبري بود که ميزان
استخراج از آن کافي نبود و شوروي باز هم به منابع جديد انرژي نياز داشت. با توجه
به تغييري که در وضعيت هندوستان بعد از جنگ پيدا شد٬ امکان نفوذ در اقيانوس

هند براي شوروي ميسر شد و تصميم گرفت به هندوستان نزديک شود.
پس از پايان جنگ دوم که قرار بود نيروهاي متفقين خـاک ايـران را تـرک کـنند٬
نيروهاي شوروي پس از فشارهايي که سازمان ملل متحد و آمريکا وارد کردند مجبور
ا هنوز در منطقه آذربايجان نيروهاي وابسته به خود را حمايت به ترک ايران شدند امّ
مي کردند. آنان تسليحاتي را که در جنگ با آلمانيها به دست آورده بودند در اختيار
فرقه دموکرات آذربايجان قرار دادند تا بگـويند مـا اسـلحه نـداديـم. بـه هـر حـال٬
همان طور که مي دانيد٬ شورويها قطع نفوذ خود از ايـران و پـايان دادن بـه مـاجراي
آذربايجان را مشروط به گرفتن امتياز نفت شمال ايران کردند که باالخره هـم مـوفق
نشدند و مجلس پانزدهم اين امتياز را لغو کرد. در اينجا شورويها دريافتند که رقيب
اصلي شان آمريکاست که توانسته با تقويت اروپا٬ اين قاره را بـا خـود مـتحد کـند٬
اروپاي متحدي که آمريکا در پشت آن قرار گرفته بود. رقيب ديگر شـوروي کشـور
چين بود که در ظاهر انقالب سوسياليستي کرده ولي در باطن مدعي اراضي سيبري
بود و هنوز هم بر اين ادعا باقي است. موضوع ديگري که شوروي را از امريکا و اروپا
دور کرد آن بود که بالفاصله پس از پايان جنگ اعالم کرد کمک هايي کـه در دوران
جنگ به شوروي شد پس نمي دهد و به اين ترتيب در آن موقعيت٬ خودش را ايزوله

کرد و در نتيجه طرح مارشال شامل اين کشور نشد.

رسولي: تشکر مي کنم. جناب آقاي دکتر نراقي٬ زماني که طرح ملي شـدن صـنعت نـفت در
مجلس به تصويب رسيد شما در اروپا به فعاليتهاي دانشجويي اشتغال داشتيد. بفرماييد که
ملي شدن نفت در چه موقعيت بين المللي انجام گرفت و عکس العمل تصويب اين طرح



ميان دانشجويان ايراني در اروپا چه بود؟
دکتر نراقي: مي دانيد که بعد از جنگ جهاني دوم٬ انگلستان به تدريج جـاي خـود را بـه
آمريکا مي داد و هدف شوروي از آن پس مبارزه با آمريکا بود. انگلستان در پي حفظ
منافع نفتي خود در جنوب ايران٬ در جريان بـحران آذربـايجان تـقريبًا مـخالفتي بـا
اعطاي امتياز نفت شمال ايران بـه شـوروي نـداشت و نـاکـامي شـوروي در کسب
امتيازات نفتي بيشتر به جهت سرسختي آمريکا و مخالفت ترومن بود. استخراج نفت
در ايران٬ در سالهاي آغازين قرن بيستم٬ ايران را در يک موقعيت استثنايي قرار داده
بود؛ زيرا يک منبع انرژي قوي بود و اهميت بين المـللي داشت. در سـالهاي پس از
جنگ دوم اين منبع انرژي وسيله اي مهم براي مبارزه با انگـلستان گـرديد. اهـميت
سياسي نفت براي ايران شبيه کانال سوئز بود براي مصر. همان طور که اشاره کرديد٬
من از دوسال قبل از ملي شدن صنعت نفت جزو فعاالن دانشجويي در اروپا بودم و
مثل خيليها تمايالت چپي داشتم. موضوع نفت جرياني بود که به کلي مرا از حزب
توده و شوروي دور کرد؛ البته قبالً هم نسبت به درستي نظرات آنان ترديد داشتم؛ امّا
نهضت ملي شدن نفت براي من روشن کرد که تا چه اندازه از حقيقت دورند؛ براي
اينکه به خوبي مي ديدم که حزب توده و شوروي٬ با يک برداشت ايدئولوژيک راجع
به نفت و نهضت ملي٬ بر اين باورند که در يک کشور استعمار زده و وابسته٬ جنبش
ملي خود به خود پيدا نمي شود و اين امپرياليسم است که قصد دارد؛ با جلو انداختن
بورژوازي ملي در ايران٬ پرولتاريا را براي هميشه قلع و قمع کند. از نـظر آنـان ايـن
جنبش چون در چهارچوبهاي مارکسيستي نمي گنجيد هيچ اصالتي نداشت و نهضت
ملي ايران نخستين جنبشي بود که در مخالفت با استعمار نو در جهان پيدا شده بود.
وقتي که ايرج اسکندري را در پاريس ديدم به کلي اين جنبش برايش قابل تصور نبود
و صادقانه مي گفت که اين بازي آمريکاست و هيچ اصـالتي نـدارد. آن زمـان شـايد
شوروي هنوز ماهيت واقعي خود را نشان نداده بود و بسياري از هواداران هنوز خيال
مي کردند که اين کشور مهد آزادي و مدافع ملل مظلوم دنـياست. بـنده يـادم هست
مهندس رضوي که از سران جبهه ملي بود وقتي که نايب رئيس مجلس شد چون کمي
تمايالت توده اي داشت رسمًا در مجلس اعالم کرد که ما اجازه نمي دهيم نفت ما به
غرب برود و اروپا را سيراب کند. اين نوعي جانبداري از بلوک شرق و شوروي بود.
متأسفانه اطرافيان دکتر مصدق به غير از يکي دو نفر از خرد سياسي برخوردار نبودند
و اغلب آنان مصدق را عليه شاه تحريک مي کردند و روش تفاهم و توافق را پيش پاي
او نمي گذاشتند. تنها کسي که به نظر من از قوت فکري و خرد سياسي برخوردار بود
خليل ملکي بود که دائمًا به دکتر مصدق مي گفت شما بايد بتوانيد شاه را اداره کنيد و



اگر مدعي هستيد که او تحت تأثير و نفوذ اين و آن قرار مي گيرد چرا خود شما در او
اعمال نفوذ نمي کنيد و بايد کاري کنيد که از شما وحشت نداشته باشد. او هـميشه
يادآور مي شد اگر اراده اش را داشته باشيد مي توانيد او را با خود همراه کنيد. به عالوه
در بين اطرافيان دکتر مصدق هيچ کدام به اندازه خليل ملکي خطر خزب توده را بـه
خوبي حس نمي کرد و بيشتر اعضاي جبهه ملي نسبت به خطر حزب تـوده جـدي

نبودند.

رسولي: نمايندگان سياسي٬سفيران و کادر وزارت خارجه ايران در خارج از کشور به خصوص
در اروپا٬ تا چه اندازه اي با سياستهاي رهبران ملي ايران هماهنگ بودند؟

دکتر نراقي: در سوئيس هنگامي که در اولين نـهضت دانشـجويي بـودم دو مـاه بـود کـه
روزنامه هاي اين کشور شديدترين حمله ها را به ايران مي کردند بدون اينکه سفارت
ايران در سوئيس کمترين دفاعي از ايران بکـند؛ چـون جـرئت نـداشـتند در مـقابل
انگلستان حرفي بزنند و اصالً مقابله با سياستهاي انگلستان براي مقامات سـفارت

ايران در اروپا قابل تصور نبود.
يادم هست در يک روز تعطيل که مصادف با تعطيالت پاک بود جلسه اي ترتيب
داديم و عاملش من بودم. در آن جلسه قرار شد با يکي از دوستان نامه اي بـه دکـتر
مصدق بنويسيم و ايشان را از آنچه که در سوئيس و روزنامه هاي اين کشور مي گذرد
آ گاه کنيم. به ايشان نوشتيم که در روزنامه هاي سوئيس نوشته شده چرا ناوگان دريايي
انگليس نمي رود آبادان را بمباران کند؛ اين مردم بي سواد و بي فرهنگ چه چيز دارند
که مي خواهند نفت خود را ملي کنند؟! وقتي که دانشگاه باز شد و سرکالس رفتيم
دوباره جلسه انجمن مان را تشکيل داديم. در آن جلسه نامه اي از ابوالقـاسم فـروهر
سفير ايران در برن به ما رسيده بود که در آن نوشته بود: اواًل جلسه شما رسمي نيست
و مي بايست از دو هفته پيش به اعضا اعالم مي کرديد؛ ثانيًا اين قبيل مسائل به شما چه
مربوط است! اين در حالي بود که نامه دکتر مصدق قبل از آن به دست ما رسيده بود و
در آن٬ ضمن نهايت تجليل و تشويق از ما٬ تأکيد کرده بودند سفراي واقـعي مـا در

خارج از کشور شما هستيد.

رسولي: اين مربوط به چه زماني است؟
دکتر نراقي: زماني که دکتر مصدق در مجلس شانزدهم رئيس کميسيون ويژه نفت بود و
هنوز نخست وزير نشده بود. جالب است که وقـتي نـامه سـفير را خـوانـديم ديگـر
افتضاح بود. اتفاقًا دکتر مصدق وقتي به نخست وزيري منصوب شد اولين سفيري که
عزل کرد همين فروهر بود. منظورم اين است که در آن روزها دستگاه وزارت خارجه



دکتر احسان نراقي (٣ خرداد ١٣٨٢)

مطلقًا در مسير اهداف دکتر مصدق و نهضت ملي نفت نـبود. شـايد ٨٠ درصـد از
ديپلماتهاي ما مثل فروهر فکر مي کردند و يکي از مشکالت اصلي دکتر مصدق همين
بود که بعدًا به اين دسته از رجال سوء ظن پيدا کرد؛ چون دستگاه ديپلماسي را دنبال
خود نمي ديد. ديپلماتهاي ما اصالً متوجه نبودند که دکتر مصدق چـه گـرفتاريهايي
دارد. دکتر مصدق هم اعتمادي به آنان نداشت؛ براي همين بود که وقتي به آمريکا
رفت مانع شرکت نصرالله انتظام در مذاکرات شد٬ که داستان آن را همه مي دانند. او
به هيچ کدام از ديپلماتهاي دستگاه وزارت خارجه ايران در آن زمان اعتماد نداشت و
اين يکي از مشکالتي بود که اين پيرمرد داشت. به هر حال٬ فعاليت دانشجويان در

خارج از کشور چنين عکس العملي را از سوي دکتر مصدق در پي داشت.

رسولي: در محيط خارج از ايران چه رابطه اي ميان انگلستان و آمريکا برقرار بود؟ به هر حال٬
آنچه مسلم است اين است که آمريکاييها در آغاز با جريان نهضت ملي شدن نفت نـظر

موافقي داشتند. چگونه اين نظر تغيير کرد؟
دکتر نراقي: بله آمريکاييها در ابتداي کار با اين جريان نظر موافق داشتند و انگليس هم از
موضع آمريکا ناراحت بود منتهي خوب زورش به آنها نمي رسيد و در پي فرصت بود



تا به تدريج روحيه آمريکا را تغيير دهد. پس از اينکه چرچيل از حزب محافظه کار در
انگلستان به قدرت رسيد وضع تا حدي تغيير کرد . آقاي اللهيار صالح خودش برايم
تعريف کرد: زماني که سفير ايران در آمريکا بودم٬ شخص ترومن در ديداري به من
گفت که به مصدق بگوييد ما به خاطر شما بيش از اين نمي توانيم با انگليس ضديت
کنيم چون اين کشور در همه صحنه هاي جنگ جهاني در کنار ما بوده و در رديـف
متحدان ماست؛ خودتان يک جوري مشکل را با انگلستان حل کنيد. تـغيير حـالت
آمريکا يک مقدار به سبب جنگ سرد٬ شوروي و ترس آمريکا از نفوذ کمونيسم بود٬

مقداري هم به منافع اقتصادي اش مربوط مي شد.

رسولي: پس از گذشت بيش از پنجاه سال از ملي شدن نفت هنوز عـده اي از صـاحبنظران٬
سياست بهرهگيري دکتر مصدق از تضاد ميان قدرتها و نزديک شدن ايشان به آمريکا را
سياستي غيرواقع بينانه و به عبارتي خوش بينانه قلمداد مي کنند. استدالل اين گروه مبتني بر
اين موضوع است که آمريکا در آن زمان به قدرتي فراتر از يک قدرت سوم تبديل شـده

بود...
دکتر رضا: استنباط من اين است که پس از ملي شدن صنعت نفت٬ دکتر مصدق در آغاز
کار خود مي خواست که حتي المقدور٬ و با توجه به اوضاع و احوال موجود٬ دست
انگليس را از منابع نفت ايران کوتاه کند. او٬ بـه عـنوان يک سـياستمدار٬ بـه کـمک
آمريکا نياز داشت و شايد مي خواست از آمريکا به نفع خود استفاده کند. البته هنوز
نمي توانم در اين مورد حکمي صادر کنم؛ ولي به ظاهر جور مي آيد که او به هر حال
قصد داشته از اوضاع و احوال موجود در جهان به سود ايران استفاده کند و ملي کردن
نفت را وسيله اي براي تجهيز جامعه و رسيدن به استقالل ملي قرار دهد. حاال اينکه
چه مشخصات وخصوصياتي اين مقصودعملي مي شدموضوع ديگري است. چگونه و با

دکتر باوند: نکته در همين جاست؛ دکتر مصدق٬ مثل اميرکبير و ديگـران٬ بـه خـصوص
طرفدار يک قدرت سوم بود تا نفوذ انگلستان را خنثي سازد٬ گو اينکه در تحوالت
بعد از جنگ٬ آمريکا ديگر فراتر از يک قدرت سـوم عـمل مـي کرد؛ امـا در اذهـان
بسياري از رجال سياسي ايران در آن زمان آمريکا فقط به عـنوان يک قـدرت سـوم
مطرح بود. رجال ايراني درباره سابقه تاريخي رابطه آمريکا با ايران نگرش رمانتيکي
داشتند. آمريکاييها در اعزام مسـيونرها٬ تأسـيس کـالج البـرز٬ بـيمارستانها و اعـزام
کارشناساني اقتصادي مانند شوستر يا ميلسپو و مخالفت با قرارداد ١٩١٩ و حمايت
از ورود ايران در کنفرانس ورساي و٬ از همه مهم تر٬ مخالفت با شوروي در بـحران
آذربايجان به گونه اي عمل کرده يا شعار داده بودند کـه بسـياري از افـراد در مـورد



دموکراسي آمريکايي اعتمادشان جلب شد. در آغاز ملي شدن صـنعت نـفت هـم٬
همان طور که اشاره کردم٬ بسياري از دست اندرکاران وقت در وزارت خارجه آمريکا
طرفدار حمايت از نهضتهاي ملي بودند تا از اين طـريق از نـفوذ خـزنده و فـزايـنده

کمونيسم جلوگيري کنند.

رسولي: همه مي دانيم که موضع آمريکا پس از نخست وزيري دکتر مصدق و در همان ماههاي
اول از حالت طرفداري از نهضت به سوي بيطرفي يا ميانجيگري و بعد هم رودررويي با

دولت ملي ايران تنزل و تغيير يافت. چرا؟
دکتر باوند: همان طور که مي دانيد٬ به محض اين که قانون نه ماده اي ملي شدن نفت بـه
تصويب رسيد وزارت خارجه آمريکا اعالميه اي صادر کرد مبني بر اينکه شرکتهاي
آمريکايي اعالم کرده اند به هيچ وجه مايل نيستند به علت اقدامات يک جانبه ايران
خريدار نفت ايران بشوند. در اين مرحله دولت آمريکا علي االصول با اصل ملي شدن
نفت نظر موافق داشت اما تحت فشار انگليسيها کم کم اين تصور به آنان القا شد که
وجود و ادامه نهضت ملي در ايران زمينه ساز نفوذ کمونيستها خواهد شد و حـادثه
چکسلواکي در ١٩٤٨ را مثال مي آوردند. در همين مرحله بود که هاريمن به عنوان
نماينده آمريکا با رفت و آمدهاي خود نقش ميانجيگري را ايفا کرد. متعاقب آن هيئتي
به رياست استوکس از انگلستان به ايران آمد. نکته مهم پيشنهادهاي او اين بود کـه
ضمن قبول اصل ملي شدن صنعت نفت٬ پيشنهاد تأسيس يک شرکت خريد را داد. او
پيشنهاد داد ايران متعهد شود براي مدت ٢٥ سال نفت خود را از طريق اين شرکِت
خريد بفروشد٬ البته با تخفيف بسيار فاحش. او مطرح کرد که يک شرکت عامل براي
کشف و استخراج و تصفيه و نقل و انتقال الزم است چون انگليسيها از وسايل انتقالي
گسترده اي برخوردار بودند. مذاکرات و ميانجيگريهاي در اين مورد البته مورد قبول
دکتر مصدق واقع نشد. دکتر مصدق در اين مرحـله سـعي داشت از آمـريکاييها بـه
عنوان ميانجي در مذاکرات بهره گيرد و در اجـالس مـجمع عـمومي٬ کـه هـنوز بـه
نيويورک منتقل نشده بود٬ خيلي در اين زمينه تالش کرد به طوري که ايدن در کتابش
يادآور مي شود که ما به اين نتيجه رسيديم کـه دکـتر مـصدق سـعي دارد بـا کـارت
Play (مسابقه نهايي) پـايان off آمريکاييها با ما بازي کند لذا بر آن شديم که به اين
دهيم؛ فکر کرديم بهترين راه اين است که به آمريکاييها پيشنهاد مشارکت بدهيم. به

اين ترتيب بعد از بحثهايي که بين آنها صورت گرفت به تفاهم و توافق رسيدند.
در اين زمان حزب محافظه کار در انگلستان روي کار آمده بود. در پي اين پيشنهاد
انگليس به آمريکاييها بود که ديگر مصدق نتوانست در مسافرت خود به نيويورک و



شرکت در شوراي امنيت از مذاکرات خود نتيجه بگيرد؛ در نتيجه٬ مذاکرات متوقف
(Service Contract) شد. متعاقب اين٬ قرار شد با کمپاني هلندي پيمانکاري خدمات
مذاکراتي در مورد اداره کردن صنعت نفت ايران انجام شود که باز چون آمريکاييها
غيرمستقيم در کار آن کمپاني دخالت داشتند اين مذاکرات هم متوقف شد. مقامات
وزارت خارجه آمريکا مانند جرج مک گي٬ کـه طـرفدار و حـامي سـياستهاي دکـتر
مصدق بودند از صحنه کنار رفتند و مک گي سفير آمريکا در ترکيه شد. طرح مشترک
آمريکا و انگليس هم که در لندن تدوين شد و بعد طرح پيشنهادي بانک بين المللي
عمران و توسعه کاري از پيش نبرد. در طرح پيشنهادي بانک جهاني٬ قرار بـود ايـن
بانک به عنوان پيمانکاري خدمات موقتي که مدت آن دوسال بود اداره کننده نفت
ايران باشد؛ به اين ترتيب کـه يک هـيئت مـديره مـختلط تشکـيل شـود؛ امـا داراي
اختيارات کامل باشد و به هر نحوي که مايل است بـتوانـد افـراد را اسـتخدام يـا از
خدمت معاف کند. اين شرکت تا زماني که درآمد نفت به دست نيامده سودي طلب
نمي کرد و موظف بود هزينه هاي ر اه اندازي٬ تصفيه خانه ها و صدور را بـپردازد. امّـا

چند نکته مهم در اين طرح وجود داشت:
يکي آنکه قرارداد فروش با شرکت نفت انگليس و ايران منعقد شود؛ دوم اينکه
تخفيف قابل توجهي قائل شود؛ سوم اينکه کارکنان و کارشناسان انگليسي به محل
کار خود برگردند. قيمت هر بشکه نفت تقريبًا يک دالر و هفتادو پنج سنت بود که
مي بايست ٥٨ درصد به عنوان تخفيف براي شرکت در نظر گرفته شود. ٣٠ سـنت
بابت هزينه ها٬ ٥٠ سنت به عنوان سهم ايران٬ و ٢٧ سنت هم به عنوان درآمدي که
بعدًا احتساب شود در يک٬ به اصطالح٬ صندوق نگهداري شود. اختالف بر سر اين
بود که دولت ايران معتقد بود بانک بايد بعد از خلع يد در حکم نماينده دولت ايران
باشد در صورتيکه طرف مقابل در مذاکره معتقد بود مسائل مربوط به خلع يـد در
اينجا به هيچ وجه نبايد مطرح شود و اصالً وارد ماهيت ملي شدن نمي شوند. آنـها
حاضر نبودند به عنوان نماينده دولت ايران بعد از خلع يد تلقي شوند. ايراد ديگـر
ايران اين بود که بايد کارمندان و کارکنان کشورهاي بيطرف به جاي کارکنان انگليسي
در شرکت ملي نفت ايران به کار گماشته شوند. نکته ديگر آن بود که سهم ٥٠ سنتي
ايران براي مقامات ايران قابل قبول نبود. در اين طرح٬ بانک جهاني ظاهرًا ادارهکننده
بود؛ ولي٬ در هر حال٬ مديرعامل شرکت نفت انگليسي بود. چون انگليسيها از همان
ابتداي مذاکرات مي گفتند که کارکنان انگليسي به هيچ وجه حاضر نيستند زير نـظر
انگليسي کار کنند. از نظر انگليسيها ايرانيها در امـور مـربوط بـه مديرعامل غير يک 
انرژي در نظام بين المللي و همچنين نحوه معامالت بين شرکتهاي نفتي و مالحظات



في مابين نظر کارشناسانه و تخصصي ندارند.

رسولي: افرادي مانند مرحوم مهندس حسيبي تا چه اندازه در امور مربوط به نفت نظراتشان
کارشناسانه بود؟

دکتر باوند: به نظر من مهندس حسيبي با آنکه شخصي وطن پرست٬ صادق و پاکدامن
بود٬ مانند ديگر کارشناسان ايراني٬ در مورد نظام انرژي بين المللي آگاهي و جهان
بيني چنداني نداشت. طبق نظر ايشان٬ چون دولتهاي غربي و انگليسي ها نياز مبرم به
نفت ايران داشتند٬ ايستادگي و حتي طول کشيدن زمان سبب مي شد که طرف مقابل
ناچار پذيراي درخواستهاي ما باشد در حـالي کـه واقـعيت غـير از ايـن بـود و آنـها
توانستند با افزايش توليد نفت عراق و کويت و جاهاي ديگر٬ کمبود منابع انرژي خود
را تأمين کنند و خالٔ ايجاد شده را از طريق اين کشورها و ونزوئال و حتي صدور بيشتر

نفت آمريکا پر کنند.

رسولي : بعضي اعتقاد دارند که پيشنهاد بانک جهاني در آن موقعيت بهترين پيشنهادي بود که
به ايران شد و صالح دولت آقاي دکتر مصدق اين بود که به نحوي آن را مي پذيرفت. شما

در اين مورد چه نظري داريد؟
دکتر باوند: اگر شما مفاد پيشنهادهاي بانک جهاني را موشکافي کنيد متوجه خواهيد شد
که اين طرح تفاوت اساسي اي با پيشنهاد استوکس نداشت. استوکس براي مدت ٢٥
سال يک شرکت خريد را پيشنهاد کرده بود با تخفيف بسـيار فـاحش و در پـيشنهاد
بانک جهاني تخفيفي که در نظر گرفته شده بود برابر بود با درآمد نفت ايران منهاي
هزينه هاي صرف شده و منهاي تخفيف ٥٨ درصدي در هر شبکه. بنابراين٬ هيچ يک
از پنج پيشنهاد مطرح شده به دولت دکتر مصدق در برگيرنده مفاد قانون ملي شدن
صنعت نفت نبود و٬ همان طور که عرض کردم٬ چون در آن زمان وسيله بـه هـدف
تبديل شده بود و قانون ٩ ماده اي قداست خاصي پيدا کرده بود در چنان اوضـاع و
احوالي٬ با توجه به نزاع گروههاي سياسي در داخل٬ مخالفان در برابر هر نوع سازش
و توافق٬ دکتر مصدق را در مظان اتهام و انتقاد قرار مي دادند. بنابراين٬ بايد بـه ايـن
نکته مهم توجه کرد که وقايع اجـتماعي در خـالٔ اتـفاق نـمي افـتد. از سـوي ديگـر٬
انگليسيها حاضر نبودند با دکتر مصدق کنار بـيايند؛ حـتي حـاضر نشـدند بـپذيرند
کارکنان شرکت نفت از کشورهاي بيطرف باشند و مديرعامل هم انگليسي نـباشد.
نکته ديگر مشکل دربار بود؛ مي دانيد که نظامهاي ديکتاتوري به هيچ وجه حـاضر
نيستند شخصيتي قهرمان شود و محبوبيت عمومي پيدا کند چرا که اين موضوع را در
تعارض رواني با جايگاه خود مي دانند و به همين دليل هميشه گروهها و افرادي را که



محبوبيت يا مقبوليت مردمي پيدا کنند مي کنند. اگر حوادث سبب شود شـخصيتي
پديدار شود نمي توانند تحمل کنند. در مورد ايران هم بايد گفت شخص شاه يک نوع

هراس از انگلستان داشت.

رسولي: در مورد حزب توده و کارشکنيهاي اين حزب و سياست شوروي سابق در قبال دکتر
مصدق هم شايسته است اشاره اي بشود.

دکتر باوند: حزب توده از ابتدا بر آن بود که در کار نفت کارشکني کند و مقصود انـجام
نشود. اين موضع ناشي از سياست شوروي بود که در مظان داشتن استراتژي مهار و
انسداد قرار گرفته بود. شوروي و حزب توده تبليغ مي کردند کـه آمـريکاييها قـصد
دارند٬ تحت عنوان ملي شدن نفت٬ وارد ايران و جانشين انگليسيها شوند تا به اين
ترتيب جريان و دسته بنديهاي نظامي را در منطقه به نفع خود تغيير دهند. به همين
Status يا حفظ وضع موجود را ادامه دهند. توده ايها quo دليل ترجيح دادند سياست
در آن تاريخ اعتقاد داشتند انگلستان يک امـپرياليسم فـرتوت و ضـعيف شـده ولي
آمريکا يک امپرياليسم حاّد و چالشگر است؛ بنابراين٬ به تأسي از شوروي٬ ترجيح
دادند در آن موقعيت حتي از انگلستان حمايت شود. نکته دوم اينکه حزب توده هر
جنبشي را که خارج از قلمرو سوسياليسم بود به هيچ وجه تحمل نمي کرد ولو آنکه آن
جنبش مقبوليت مردمي پيدا مي کرد. از نظر اين حزب٬ نهضتها و خيزشهاي اصـيل
موجود در جهان مقتضاي منطقي نظام سوسياليستي است؛ بنابراين٬ براي حزب توده
و شوروي٬ مادام که هر گروه و نهضتي زير سايه جهان سوسياليسم نباشد٬ قابل اعتبار
نبوده و در تعامل با جهان غرب و نظام سرمايه داري مستحيل و نابود خواهد شد؛ به
همين دليل به استالين٬ گاندي٬ نهرو و مصدق نگاه مثبت نداشت. مزيد بر اين٬ حزب
توده هم٬ به سبب اوضاع دروني خودش٬ وقتي رقيبي مي ديد که نهضت و خيزشي را
در پيش گـرفته در صـدد تـعارض بـا آن بـرمي آمد؛ چـون از يک طـرف خـودش را
پيشکسوت مي دانست و از طرف ديگر منافع شوروي را هم در نظر مي گرفت. عالوه
بر اين٬ چون دکتر مصدق را متعلق به پايگاه اشرافيت معرفي مي کرد بر آن بـود کـه
دوله ها و سلطنه ها صالحيت پيشگامي در يک حرکت ضد استعماري را ندارند. با

توجه به موارد فوق٬ حزب توده به اشکال مختلف شروع به کارشکني کرد.

رسولي: جناب آقاي دکتر رضا٬ چرا دولت شـوروي٬ در تـحريم خـريد نـفت از ايـران٬ بـا
انگلستان همسو بود؟ لطفًا در مورد سياست شوروي و حزب توده٬ با توجه به مشاهدات

خود٬ بيشتر صحبت کنيد.
دکتر رضا: دولت شوروي پس از شکستي که در قضيه آذربايجان از قوام السلطنه خورده



بود٬ نهايت دشمني را با دولت دکتر مصدق نشان مي داد. آن زمان حزب توده براي
اعضاي کادر خود دستورالعمل صادر مي کرد. در يکي از دستورالعملها به صراحت
نوشته بودند که لبه تيز حمله را بايد متوجه مصدق کرد؛ بايد سر بزنگاه او را به زير
کشيد. براي من اين سؤال پيش مي آمد که علت چيست و چـرا حـزب تـوده چـنين
مي کند؟! عده اي مثل کيانوري بودند که دقيقًا مي دانستند چه کار مـي کنند٬ عـده اي
ديگر هم شايد چون اطالعي نداشتند مخالفت مي کردند؛ ولي بعدها٬ که بيشتر بـا
سياست شوروي آشنا شدم٬ مسئله برايم روشن شد. اگر دقت کرده باشيد در کنگره
نوزدهم حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي٬ استالين خط مشي کلي جهاني خود
را اعالم کرد. او به صراحت گفت: زماني بود که بورژوازي پرچم مبارزه مـلي را در
دست داشت. اکنون اين پرچم به زمين افتاده و تنها طبقه کارگر مي تواند اين پرچم را
زمين بـردارد. اسـتالين بـا اداي ايـن کـلمات تکـليف طـبقه کـارگر را در جـهان و از
بورژوازي ملي کشورهاي مستعمره و وابسته را روشن کرد. بعد از اين ماجرا٬ که به
يک سال قبل از سقوط مصدق و در واقع به قبل از مرگ استالين مـربوط مـي شود٬
احزاب کمونيست در کشورهاي هندوستان٬ اندونزي٬ ايران و ساير کشورهاي جهان
در مسيري قرار گرفتند که استالين مي خواست. در نتيجه٬ احزاب کمونيست در اين
کشورها در مخالفت با نهرو٬ سوکارنو و دکتر مصدق اقدامات خود را شروع کردند.
پيرو همين سياست بود که شوروي اصالتي براي مبارزه دکتر مصدق قائل نبود. وقتي
که انگلستان و کمپانيهاي نفتي خريد نفت از ايران را تحريم و بلوکه کردند شوروي
هم ديگر حاضر نشد از ايران نفت بخرد. دکتر مصدق تا جايي که اطالع دارم گفته بود
مجارستان و چکسلواکي و ساير کشورهاي اروپايي شرقي پيش از اين مشتري نفت ما
بودند چرا شما مانع شديد؟ مقامات شوروي به او جواب داده بودند که از اين پس
آنها از ما نفت مي خرند و ما ديگر احتياجي به نفت شما نداريم. پس از اين مـاجرا
دکتر مصدق از شوروي خواست که يازده تن طاليي که در دوران جنگ جهاني دوم
طلب داشتيم پس بدهند. جوابي که به او مي دهند اين است: اين طال متعلق به ملت
ايران است و به دولتي داده خواهد شد که نماينده واقعي مردم ايران باشد. اين مطلب

را که عرض کردم خودم در شوروي که بودم خواندم.
نمونه ديگري که خدمت شـما عـرض مـي کنم ايـن است کـه بـه يـاد دارم فـرقه
دموکرات آذربايجان در زمان حکومت مصدق در شوروي فعاليت مي کرد؛ راديويي
هم داشت و برنامه هايي در مخالفت با سياست مصدق و دولت ايران پخش مي کرد.
مقاله هايي که براي قرائت از راديو مي رسيد من مطالعه مي کردم. البته هـنوز از نـوع
فعاليتهاي حزب توده در ايران به درستي اطالع نداشتم و رابطه مـا بـا ايـران خـيلي




