
 

  اما ناکام   خردمندانھ ، راھبردي  نفت اقتصاد بدون
 تولید   مورد نیاز براي ي  مواد اولیھ  از لحاظ تأمین ، ھم  از بعد تولید انرژي  ھم  تاکنون  آن  اکتشاف  امروز از زمان  در جھان  نفت اھمیت

  دنیاي.  پذیر نیست  امکان  نفت  انبوه  تولید و مصرف  بدون  امروزي  انسان زندگي  شک بدون.   نیست  پوشیده  کس  بر ھیچ  صنعتي کاالھاي
 و  گذاري ، قیمت  تولید،استخراج  جریانات تواند در قبال  نمي  گاه  و ھیچ  است  حیاتي ي  ماده  این  بھ  وابستگي ترین  بیش ، داراي صنعتي

   روزافزون  وابستگي  بھ  و با توجھ  تجدیدناپذیر بوده  منابع  از جملھ  حیاتي ي  ماده این.  باشد  تفاوت  بي  کنوني  در دنیاي  آن ي  مبادلھ ي نحوه
.   است ناپذیر ساختھ  را اجتناب  منابع  از این برداري  بھره  و کارساز در جھت  اصولي  راھبردي ،داشتن  آن  بشر بھ  اقتصادي حیات

   طور قابل  بھ ، تاکنون و تکنولوژیک  از لحاظ اقتصادي  نفت  جاي  بھ  سایر منابع گزیني  جاي  کھ  است  از آن  موجود حاکي اطالعات
 یا سایر  اي  ھستھ  انرژي  از جملھ  تولید انرژي ي  را در زمینھ  منابع  برخي  است  بشر صرفاتوانستھ ھاي تالش.   است  نبوده  عملي توجھي
  یابي  دست  با فرض  ھر ترتیب بھ.   است  در حد انتظار نبوده گزیني  نماید، ھرچند روند جاي  نفت گزین  جاي  نو را تاحدودي ھاي انرژي
  ھاي  سوخت  جاي  نو بھ ھاي  و انرژي اي  ھستھ  انرژي گزیني  بھبودجاي ي  در زمینھ بخش  و اطمینان  اقتصادي ھاي  تکنولوژي بشر بھ
 .   است  متصور نبوده  نفت  براي گزیني ، جاي  مواد اولیھ ي  در زمینھ ، تاکنون)  نفت از جملھ(  فسیلي

بعد از .   است  نموده  نقش  ایفاي  مشروطھ ، بعد از انقالب  ایران  اقتصادي ي  توسعھ گیري  در شکل  دوم  مثبت  عامل  عنوان  بھ نفت
   اجراي  براي  توسعھ ھاي  برنامھ  مالي  تأمین  کشور را در جھت ي  ازبودجھ  مھمي  بخش  نفتي ، درآمدھاي ، تولید و صدور نفت اکتشاف

  پذیر نبوده  حد نیزامکان  در ھمین  ایران ي ، توسعھ  نفتي  از منابع  برخورداري  بدون  است پرواضح.   است  داده  تشکیل  زیربنایي ھاي طرح
   حیات  در رگ  خون  مثابھ  و بھ  ماست  ملي ، ثروت نفت.   است  غلط و غیر اقتصادي ، تصوري  از اقتصاد ایران  نفت تصور حذف.  است

 .   است  در جریان  ایران اقتصادي

   تدوین  نھضت  اصلي  اھداف  رساندن  سرانجام  بھ جھت)  دکتر مصدق(   ایران  ملي  رھبر نھضت  بود کھ ، راھبردي  نفت تز اقتصاد بدون
   شود، بھ  پرداختھ  مسئلھ  این  بھ مدت  کوتاه کردي  گردید تا عمدتابا روي ،موجب  استراتژي  این عمر کوتاه.   اجرا گذاشت ي  مرحلھ و بھ

  ھرچند شرایط پیش.  است  قرار گرفتھ  مورد ارزیابي  دکتر مصدق  صدارت ي  در دوره  آن  موفقیت کرد و میزان  لحاظ، عمدتاعمل ھمین
   دولت  را براي  کاري  راه  چنین  کارگیري ، بھ  دولت ي  از بودجھ  نفتي  درآمدھاي  شدن  و لذا حذف  نفت  صادرات  از قطع  ناشي آمده

   تز احتماال در دستور کار دولت ، این  نفت ي آمیز مسئلھ  مسالمت  یا حل  مشکلي  چنین در غیاب نمود و شاید ھم ناپذیر مي  اجتناب مصدق
   و شرایط زماني  اولیھ  راھبرددر چارچوب  این  و ارزیابي  شناخت  کھ  را نباید از نظر دور داشت  نکتھ ، اما این گرفت  قرار نمي مصدق
   اصول  و بررسي شناخت.  سازد  ما روشن  براي  آن  را در بعد اقتصادي  ملي  نھضت  و حقانیت تواند ارزش ، صرفامي  مصدق  ملي دولت

  یافتي  ره  انتخاب ، ما را بھ  مربوطھ در شرایط و بستر زماني)  خواھد آمد  در ادامھ کھ(   نفت  تز اقتصاد بدون ي شده  تدوین و محورھاي
 : زیر ي  عمده سازد، بنابر چھار دلیل  مي  واقف  ملي  نھضت  توسط رھبران خردمندانھ

    ایران  و سیاسي  اقتصادي  در استقالل  نفت  اساسي ـ نقش1

    در اقتصاد ملي  و صنعت  کشاورزي ھاي  بخش  نقش  بھ ـ توجھ2

    ارزي  در درآمدھاي ـ ایجاد ثبات3

 .   ملي  مادي ي  سرمایھ ي  توسعھ  در جھت  تجدیدناپذیر ملي ھاي  و ثروت  از منابع  بھینھ ي ـ استفاده4

   اقتصادي ي  در روند رشد و توسعھ  آن  نقش  بھ کھ ، بل  سیاسي  استقالل ي  در زمینھ  نفت ي  مسئلھ  اھمیت  تنھا بھ  نھ  ملي  نھضت رھبران
 از  ، ھرچند یکي  نیست اي  منصفانھ ، برداشت  نفت  از تز اقتصاد بدون  ازاقتصاد ایران  نفت  رو تصور حذف  بودند، از این  آگاه کشور ھم
   بگذارد، این  را بال استفاده ایران  ذخایر نفتي  است  با تز خود قصد داشتھ  مصدق  کھ  است اند، این  داده  انجام  نھضت  مخالفین  کھ تحریفاتي

 .   است  بزرگي دروغ

   نفت  شرکت  با تحریم  مقابلھ  براي  مصدق  توسط دولت  نفت  تھاتر و فروش  براي  و ژاپني  ایتالیایي ھاي  با شرکت  قرارداد مھم  سھ بستن
 . باشد  مي  در اقتصاد ایران  نفت  نقش  بھ  ملي  دولت  بارز توجھ ،مصادیق  نفتي  از منابع  مناسب ي  استفاده چنین  و ھم انگلیس

،  مند است  بسیار ارزش  و سیاسي ھرچند از لحاظ تاریخي،   ایران  ملي  نھضت  و شرایط زماني  در محدوده  نفت  تز اقتصاد بدون  بھ نگاه
   آن  ضرورت  بھ  توجھ  و عدم  شرایط خاص  در آن  استراتژي  در این کشور، توقف  و اقتصادي  سیاسي  استقالل  خرد و اصل  حکم اما بھ

   بعد از شکست سال 50 تا  کھ گونھ ، ھمان  آشکار است ، خطایي  اقتصادي  از منابع  بھینھ گیري ناپذیر در بھره  اجتناب کردي  روي  عنوان بھ
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 طور   بھ  در ادامھ  بھتر موضوع  تبیین براي.  ایم  داده  از خود نشان  اقتصادي ھاي  و سیاست  عمل ي  در حوزه  طور مداوم  بھ  ملي نھضت
 . شود  مي  پرداختھ  از آن  ناشي  و پیامدھاي  ایران  و سیاسي  اقتصادي ي در عرصھ  ظھور نفت ھاي  زمینھ  بھ اجمالي

 مغز و   سبک توسط پادشاھي)  میالدي 1901(  شمسي 1280   در سال  ایران  نفت  و فروش  و نقل ، حمل ، استخراج امتیاز اکتشاف
   معادل  ناچیزي  مبلغ  ازاي  و بھ سال 60   مدت  ـ بھ  قرار داشت استبدادي  نظام  یک  در رأس ـ کھ)  قاجار  شاه مظفرالدین(  ضعیف

 .  او واگذار گردید  و شرکاي  انگلیسي  دارسي  ویلیام  بھ  استرلینگ لیره 200000

 زیر  ي  غیر از منطقھ  ایران  نفتي  مناطق  تمامي  آن  فعالیت ي  و حوزه  تأسیس شمسي 1287   در سال  ـ ایران  انگلیس  نفت ، شرکت سپس
درصد سود  16   متعھد بود کھ شرکت.  بود  انگلیس  دولت  بھ  متعلق  آن درصدسھام 51 و  گرفت  را در بر مي  در شمال نفوذ شوروي

 ناچیز بود، اما  انگلیس  دولت  دریافتي  و مالیات داران  سھام ھاي  دریافتي  بھ  درآمد ھرچند نسبت این.  بپردازد  ایران  خود را بھ خالص
 .  نمود  برطرف  را تا حدودي  دولت ھاي  و محدودیت  ارز خارجي  و تأمین  داخلي ھاي  ھزینھ  تأمین  بود براي منبعي

 استثمار   بھ سال 25   مدت بھ)  م 1908(  شمسي 1287   در سال  در مسجد سلیمان  نفت  چاه  اولین  بعد از فوران  دارسي ي امتیازنامھ
1311تا  1305(  ھاي  سال  طي  از تولید و صدور نفت  ناشي  ایران  رونددرآمد مستقیم  بھ با نگاھي.  زد  دامن  توسط انگلیس  ایران واقعي

   نفتي ، درآمدھاي است  بوده  افزایش رو بھ 1310   جز سال  بھ  ھر سالھ  دوره  این  در طول  تولید نفت  کھ دھد در حالي  مي نشان)  ش.ھـ
 در  تولید نفت 1306   در سال  مثال  عنوان بھ.   است  بوده  مواجھ  شدیدي  و با نوسانات ھا شدیدامتغیر بوده  سال  در این  ایران دریافتي
   و کاھش  نوسانات  این  دنبال بھ.   یافت  کاھش  استرلینگ ھزار لیره 900   درآمد ایران  کھ بود، در حالي  یافتھ  افزایش  قبل  با سال مقایسھ

   رسمي  اعتراضات  بھ  نیز در پاسخ  ـ ایران انگلیس  نفت  بود و شرکت  شده  شدیداناراضي  آمده  پیش  از وضعیت شدید درآمدھا، رضاشاه
 .  ساخت  مي  مطرح  درآمد نفت  کاھش  عوامل  عنوان  دیگر را بھ  و علل ، رکود جھاني  ایران دولت

 صبر  ي  کرد و کاسھ  تنزل ھزار لیره 310   معادل  و مضحک  بسیار نازل  سطحي  بھ  ایران  نفتي  درآمدھاي ، میزان1310  در سال
 را در   آن  و عمدتادلیل  ساختھ  را مظنون  و ھمھ  بود، شاه  توجیھ  غیرقابل  سقوطي  چنین  کھ  این  بھ  را لبریز نمود و با توجھ ایرانیان

   توسط شاه دارسي ي  امتیازنامھ ي  جانبھ ھا، دستور لغو یک  نارضایتي  این ي نتیجھ. کردند  جستجو مي  انگلیس  از سوي  پنھان اي توطئھ
  ش.ھـ1312 جدید را امضا نماید و لذا قرارداد  باید قراردادي  مي اش  و تخت  حفظ تاج  براي  شد کھ  او فھمانده  بھ  شد، اما بالفاصلھ ایران

   مفتضحانھ  شد، اما شکستي  داده  جلوه  بزرگ  پیروزي  یک  عنوان  در ظاھر بھ  کھ قرارداد جدید در حالي.منعقد گردید)  میالدي 1933(
تر ذخایر   و بیش برداري  مورد بھره  مناطق داد، اماتمامي  مي  را پوشش  امتیاز دارسي  پوشش  تحت ي  منطقھ  چھارم  قرارداد یک این. بود

درصد  16 از   ایران سھم.   یافت  افزایش سال 60  بھ)   دارسي ي مانده باقي(  سال 27 قرارداد نیز از  مدت.  گرفت  را در بر مي  شده کشف
 تولید با   تناسب  را بھ  درآمد نفت  تا حدودي کھ  نبود، بل  ایران  بھبود سھم  معناي  بھ  تغییر نمود کھ  در ھر بشکھ شیلینگ 4   بھ سودخالص

  سال 60   مدت  متعھد بودند بھ  و لذا ایرانیان  تجدیدنظر وجود نداشت براي  محکمي ي  ضابطھ گونھ  قرارداد ھیچ در این. کرد  مي ثبات
 . بند باشند  قرارداد پاي  این ي  مفاد غیر منصفانھ دیگر بھ

  درصد از درآمد خالص 11/9 صرفا ایرانیان)  ش.ھـ1328تا  1313(  ھاي  سال  در طول  بود کھ این 1312 قرارداد   وضع ي نتیجھ
 12/8،   شرکت  بھ  متعلق  و غیره  نشده ، سود تقسیم  گذاري  سرمایھ درصدبابت 55/8.  کردند  را دریافت  نفت  از فروش  حاصل شرکت

   کھ  گونھ ھمان.  گرفت  بریتانیا تعلق  دولت  بھ  مالیات  عنوان درصد نیز بھ 19/5 دیگر و   و غیر ایراني  انگلیسي داران درصد سود سھام
  ، منابع سان بدین. تر بود  کم  ھم  انگلیس  دریافتي  خود، از مالیات  ملي  ثروت  از فروش  از درآمد حاصل  ایران شود سھم  مي مالحظھ

  شد، با این  مي  تأمین  تجدیدناپذیر ایران  منابع از فروش)   اولیھ ھاي  جز ھزینھ بھ(ھا   و سایرھزینھ گذاري  بود، سرمایھ  ایران  بھ متعلق
 1329(   نفت  صنعت  شدن  ملي طرح  تصویب  در سال ست گفتني.  گرفت  مي ھا تعلق  انگلیسي  بھ  نفت درصد از درآمد فروش 88/1وجود 

 در   ایراني ھاي شرکت)   و جاري ثابت(   سرمایھ  مجموع  کھ ، در حالي  است  بوده میلیارد لایر 22/1   معادل  شرکت سود خالص)  ش.ھـ
میلیارد  8/1   سال در این)   منابع  تمامي از محل(   ایران  دولت  درآمد کل  بر این عالوه.   است  بوده میلیارد لایر 17/3 برابر با  سال ھمین
 .   است  بوده  انگلیس  نفت  شرکت  درآمد خالص  سوم  یک  معادل  یعني لایر

   دولت ي  انگیزه چنین  و ھم  ایران  و خارج  در داخل  و سیاسي  اقتصادي  بر مناسبات  تأثیر نفت  عمق  بھ توان  آمار مذکور مي ي با مقایسھ
 .  برد  فرآیند پي  مسلط در این  نقش  بر ایفاي انگلیس

   اقتصادي  اوضاع ، اما در تثبیت  است داده  مي  را تشکیل  دولت ي  بودجھ درصد کل 20 در حدود   دوره  در این  درآمد نفت  رفتھ  ھم روي
 .   است  داشتھ  و مؤثري مھم  نقش  واردات  و ارز مورد نیاز براي  ضروري  نیازھاي و تأمین

   از امتیاز نفت گیري  بھره  نیز مدعي  شوروي  کھ  نبود، بل  ـ ایران  انگلیس  نفت  و شرکت  انگلیس  دولت  تنھا منحصر بھ  نفت ي مسئلھ
   نفت  براي  شوروي  دولت تقاضاي.  بود  خراسان  و شمال ، مازندران ، گیالن آذربایجان ھاي  استان  شامل  آن ي  حوزه  کھ  است  بوده شمال
   دولت  بر علیھ  تظاھراتي اندازي ، با راه  توده  حزب  از جملھ  شوروي  داخلي عوامل.  شد  ارایھ  ایران  دولت  بھ ش.ھـ1323   در سال شمال
   شمال  امتیاز نفت ي  با وعده ، قوام بعد از این.  فشار قرار دادند  را تحت  بود، دولت  شوروي  امتیاز بھ  واگذاري  مخالف کھ) ساعد(  وقت
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  ، طبق  آن  دنبال بھ.   یافت  دست  کامل  توافق  کشور بھ با این 1325  ، در فروردین  از ایران  شوروي قواي  خروج  در قبال  شوروي بھ
   شرکتي  آن  آورد و متعاقب  دست  را بھ شمال  نفت ي سالھ 50 امتیاز  ، شوروي1325  فروردین 15 در   ـ سادچیکف  قوام ي نامھ توافق

   خود از جملھ  داخلي  عوامل  قرارداد شوروي با این.  گردید  تأسیس  ایران درصد سھم 49 و   شوروي درصد سھم 51 با  سھامي
   بر ممنوعیت  را مبني  قانوني  مصدق  کھ  از این  پس البتھ.   فروخت  را دربست  توده و حزب)  وري  پیشھ گروه(  آذربایجان ھاي دمکرات
   بھ  امتیاز نفت  اعطاي  گذراند، مجلس  مجلس نمایندگان ، از تصویب  مجلس  تصویب  بدون  خارجیان  بھ  امتیازي  ھرگونھ واگذاري
 .  اجرا نشد گاه  مذکور ھیچ ي نامھ  نکرد و توافق  را تصویب شوروي

  این.   داشت اي  عمده  نقش  ـ اقتصادي  سیاسي ي  مسئلھ  یک  عنوان  بھ  نفت ي  مسألھ  و تنظیم بندي  در جمع  ایران  ملي ، رھبر نھضت مصدق
   بھ  شمال  نفت  پیشنھاد واگذاري  ماندن  در نافرجام  و ھم  انگلیس  نفت شرکت 1312  سال ي نامھ  و توافق  دارسي ي  در امتیازنامھ  ھم نقش

   بھ  امتیاز خاصي  در ایران خارجي  یا دولتي  خصوصي  شرکت  یک  کھ  تا زماني  بود کھ  این  مصدق استدالل.  بود  بسیار برجستھ شوروي
   و فشارھاي  تأثیر منافع  مستقیماتحت  و خارجي  داخلي ھاي  و سیاست  مورد تردید است  ایران  دارد، استقالل  نفت ي  در زمینھ ویژه

 . گیرد  قرار مي خارجیان

   داخلي  بود و روابط سیاسي  وجود آورده  بھ  ایران  در اقتصاد سیاسي  انگلستان  براي داري  ریشھ ، منافع  انگلیس  نفت  شرکت  طور کلي بھ
 شمار   بھ  انگلستان  دولت  از سوي  ایران  در امور داخلي  دخالت  براي  قوي اي  بود وانگیزه  تأثیر قرار داده  را شدیداتحت  ایران و خارجي

.  بود  شده  انگلستان ویژه  و بھ  بزرگ ھاي  قدرت  از مصالح ، تابعي  ایران  و سیاسي  اقتصادي  استقالل  بود کھ  حدي ھا بھ دخالت.  رفت مي
 از شر  بایست  یابد، مي  خود دست  و اقتصادي  سیاسي  بر سرنوشت  واقعي  و حاکمیت  استقالل  بھ خواست  مي  ایران  بود اگر دولت بدیھي

 از  اي  پاره  در اجراي  آن  مثبت  نقش رغم  شرایط، علي  در آن نفت. شد  مي  خالص  خارجي ي  و دستاویزسلطھ  پر مدعي  بخش این
   بزرگ ھاي آمد و قدرت  مي  حساب  بھ ایران  سیاسي  اسفندیار اقتصاد و حاکمیت ، چشم  رضاخان  در زمان  ویژه  بھ  زیربنایي ھاي طرح

 خود   امتیازات ي  حفظ و توسعھ ، براي  داخلي  مزدوران ، حتا با استخدام اي  و با ھر وسیلھ  ھر نحو ممکن  بھ دانستند کھ  مي خود را محق
   ایران  ملت ھا براي  و دخالت  مطالبات  این ي ھزینھ.  نمایند  تقویت  ایران  و سیاسي  اقتصادي ي  وحضور خود را در عرصھ  کرده تالش

 .   است  خارج  مقالھ  این ي نیز از حوصلھ  مختصر آن  حتا بیان  کھ قدر باالست  خود آن  و سیاسي در ابعاد اقتصادي

   شدن  ملي  قانون ش.ھـ1329  اسفند سال 29 در روز   مجلس  نفت  کمیسیون  و رییس  رھبر مخالفان  عنوان  بھ آرا، مصدق  رزم  از قتل پس
  مرحوم.   است  بوده  فاطمي ، شھید دکترحسین  طرح  این ي  اولیھ ي  وپیشنھاد دھنده طراح.  رساند  مجلس  تصویب  را بھ  نفت صنعت
، باید   است  شده  مملکت بھ  کھ ست  بزرگي  خدمت  نفت  صنعت  شدن اگر ملي:گوید  مي  ایران  ملت  بھ  پیامي  طي  خصوص  در این مصدق
 .   است  فاطمي  دکتر سید حسین  وطن  شھید راه  کس  کرد و آن گزاري  پیشنھاد را نمود سپاس  ابتدا این  کھ  کسي از آن

   دلیل  ھمین دانستند، بھ  مي  ایراني ي  جامعھ  دمکراتیک  تحول  در جھت  نخستین  را گام  نفت  صنعت  کردن ، ملي اش  و پشتیبانان مصدق
  سیاست. کرد  تأکید مي  محدود آن  تا آثار اقتصادي  نفت  مسألھ ي  گسترده سیاسي  بر اھمیت  ھمواره ، مصدق1320   از سال  کھ است

   قرن  از نیم بیش او طي.  بود  ممنوع  خارجیان  بھ  امتیازي  ھر گونھ  واگذاري  آن  بر اساس  بود کھ  منفي ي  موازنھ ، سیاست مصدق
 .   استقرار دموکراسي  براي  و کوشش  ایران  و اقتصادي  سیاسي  از استقالل ، دفاع  تأکید داشت  دو محور اساسي  بھ  سیاسي ي مبارزه

 : کرد  مي  را دنبال  عمده  دو ھدف  نھضت این.   گرفت  شکل  دکتر محمد مصدق  مرحوم  رھبري  بھ  ایران  ملي  نھضت  بود کھ سان بدین

  استبداد ایراني   کردن کن ـ ریشھ1

 .   ملي  منافع  در راستاي  اقتصادي  منابع  کارگیري  بر بھ  اقتصاد مبتني  یعني  ملي  اقتصادسیاسي ـ ایجاد یک2 

   شدن  رو ملي  بود، از این نفتي  از درآمدھاي  استفاده ي  در زمینھ  و بروز شرایط مناسب  نفت ي  مسئلھ  حل ، مستلزم  اھداف  این تحقق
   بھ  رسیدن  براي  مھمي ي  وسیلھ  نفت  صنعت  شدن ملي.   قرار گرفت  ملي  رھبر نھضت  اصالحي ھاي  برنامھ  در سرفصل  نفت صنعت

 .  رفت  شمار مي  بھ  در ایران  و دموکراسي ، اقتصادي  سیاسي استقالل تر یعني  بزرگ ھدفي

   کردن  ملي  قانون  کار اجراي  بھ  دست  از آن  پس  رسید و بالفاصلھ  وزیري  نخست  عالء بھ با استعفاي 1330   در فروردین مصدق
   مصدق  براي  مناسبي  شرایط فرصت  در آن  آمریکا و انگلیس  میان تعارض. کار آمد  روي  خاصي  در زمان مصدق.  گردید  نفت صنعت

   رقم  ایران  ملي نھضت  را براي  خوبي  بود، اما سرانجام شرایط ھرچند در ابتدا امیدوارانھ.  نماید گیري  را پي  نھضت بود تا بتواند اھداف
   واکنش  تصمیم این.  بود  نفت  صنعت  کردن  در ملي  ایران  ملت  حقوق  استیفاي  اول ي  در مرحلھ  مصدق  حکومت  اصلي ي برنامھ. نزد

 عمال   موریس  جنگي  کشتي  و اعزام ھا از آبادان کش  نفت  ساختن  با خارج  برخورد، انگلستان دراولین.   داشت  را در پي شدید انگلستان
،  اش  تجاري  شرکاي کاري  با ھم  کھ کرد تااین تر مي  را تنگ  محاصره ي  حلقھ ، انگلستان  زمان با گذشت.  شد  ایران  صدور نفت مانع

 خود را از   ارزي  از درآمدھاي اي  عمده  بخش ھا، ایران  واکنش  این  دنبال بھ.  قرار داد  شدید و گسترده  اقتصادي ي  را در محاصره ایران
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 .  داد دست

 .  بود  نفت ، اقتصاد بدون  پدید آمده  با شرایط سخت  در رویارویي  مصدق استراتژي

  ، چھار ماه  گذشت  نفت  مشکل  و در انتظار حل  برنامھ  بدون  اول چھارماه:  نمود  تقسیم  دوره  سھ  بھ توان  را مي  مصدق  حکومت ماه 28
 .   اقتصادي  و استراتژي  برنامھ اجراي ماه 20 و   نفت  اقتصاد بدون  اجراي  براي  ریزي  برنامھ دوم

 :  بودند از  عبارت  نفت  اقتصاد بدون  استراتژي  در اجراي  مورد نظر دولت اھداف

 .  بود  صدور نفت  از قطع  ناشي  کمبود ارز مورد نیاز کھ ـ جبران1

 .  تولید  و افزایش  با ایجاداشتغال  و رکود اقتصادي  بحران  بردن ـ از میان2

 .  بود  رسیده  ارث  بھ  از گذشتھ  آن  ساختاري  شکل  بھ  کھ  بودجھ  کسري ـ رفع3

 .  پذیر جامعھ  فشار بر اقشار آسیب  کاھش  براي ـ مھار تورم4

 : ھا  آن ترین  مھم  از جملھ کھ.   گرفت  مذکور صورت ي  برنامھ  اجراي ماه 20   در طول  متعددي  عملي ، اقدامات  اھداف  این  تحقق براي

   ویژه  تسھیالت  با در نظر گرفتن  صادرات  و تشویق  واردات تر براي  بیش ھاي  محدودیت اعمال:   خارجي  تجارت ي در زمینھ)  الف
 .  ارز  از خروج  جلوگیري  دیگر جھت  باکشورھاي  پایاپاي  معامالت  تجار بھ  و تشویق  صادر کنندگان براي

 :   از طریق  دولت ي  بودجھ  کسري  و رفع  تورم کنترل)  ب

 .   مرکزي  از بانک  استقراض  و حتا عدم  در گردش  اسکناس  حجم  داشتن  نگھ ـ ثابت1

 .   وزیري  نخست ھاي  در مورد ھزینھ  دکتر مصدق  و شخصي  سمبولیک  با اقدام  دولتي ھاي  ھزینھ ـ کاھش2

   دولتي ھاي  از ھزینھ  بخشي  پوشش  جھت با سر رسید دو سالھ)  دالر میلیون 25(  میلیارد لایر 2   مبلغ  بھ  ملي ي  قرضھ ـ انتشار اوراق3
   تحریم  رغم  نمایند و بھ  خریداري  اوراق  از این  تا حد امکان  کھ  خواست  شخصٹاز مردم ، مصدق  زمینھ در این.   پول  حجم  افزایش بدون
 شھرھا، با شور   و اقشار متوسط وفرودست  آگاه  کردگان ، تحصیل  دربار، بازاریان  و نزدیکان کار دولت  محافظھ  و مخالفان  توده حزب

 .  نگردید  مورد نظر نایل  ھدف  بھ  طرح  این مندان  ثروت  استقبال  عدم  بھ اما با توجھ.  کردند  را خریداري  اوراق  این گیري  چشم و اشتیاق

 :   طریق  از سھ  کشاورزي  بخش ي  و توسعھ  حمایت  در جھت  عملي اقدامات)  ج

   ملي  بانک ، اعتبارات  اسکناس ي  پشتوانھ  حساب  از طریق  بخش  در این  اعتبارات ي  توسعھ  جھت  کشاورزي  بانک ي  سرمایھ ـ افزایش1
 .   و بودجھ  برنامھ  سازمان ھاي و کمک

 در اختیار   کشاورزي  در بخش  مصرف جھت)   جداگانھ دو قلم(   لایر میلیون 70دالر و  2481000   مبلغ آمریکا بھ 4   اصل ھاي ـ کمک2
 .   قرار گرفت دولت

   امالک ، انتقال  مالکانھ ي  بھره ، کاھش  در دھات لغو عوارض:   از جملھ  کشاورزي  بخش ي  توسعھ  در راستاي  مترقي  قوانین ـ تصویب3
  ھاي  صندوق ، معافي  کشاورزي  وزارت ھا بھ  آن  و اختصاص  شاه امالک ، باز ستاندن  کشاورزي  وزارت  بھ  دولت و خالصجات

 .   کشاورزي آالت  تراکتور و سایر ماشین دستگاه 1100 و دستور خرید   تولید از مالیات  تعاوني ھاي  و شرکت روستایي

 :   زیر است  شرح  بھ  طور بسیار خالصھ ، بھ  نفت  راھبرد اقتصاد بدون  اجراي ي  در زمینھ  مصدق کرد دولت  عمل نتایج

   صادرات  توجھ  قابل ، فزوني  نفتي  درآمدھاي  صفر رسیدن  بھ رغم ، علي  دولت ھاي  سیاست  اجراي ي ، نتیجھ  خارجي  تجارت ي در زمینھ
، )32ـ  31(   مصدق داري  آخر زمام  دو سال  طي دھد کھ  مي آمار نشان.  است  بوده سابقھ  بي  رضاشاه  بعد از استعفاي  بود کھ بر واردات

و  1329  ھاي  سال طي  کھ  است  در حالي ، این  است  مازاد داشتھ  لایر میلیون 3000و  750   مبلغ  بھ  ترتیب  بھ  خارجي ھاي تراز پرداخت
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 بعد   نفت  بدون  خارجي ھاي نماید تراز پرداخت  مي اضافھ.  ایم  بوده  مواجھ  با کسري  لایر میلیون 2700و  2800   مبلغ  بھ  ترتیب بھ 1330
 .   است  مازاد نداشتھ گاه ھیچ  تاکنون  مصدق از دولت

 . رسید 1332   در سال میلیارد تومان 0/5  بھ 1330   در سال میلیارد تومان 2 از حدود   دولت ي ـ کسر بودجھ

با  32ـ  1329  ي  دوره  طي  روغني ھاي ، چغندر قند و دانھ ، پنبھ ، چاي ، جو، برنج  گندم  از جملھ  کشاورزي ي  عمده ـ تولید محصوالت
 .   است  بوده  مواجھ رشد مثبت

 و از لحاظ تعداد  درصد افزایش 159   وام  کل ، از لحاظ مبلغ1332تا  1329  ھاي  سال ي  در فاصلھ  رھني  بانک  ساختماني ھاي ـ وام
 . دھد  مي  نشان درصد افزایش 112ھا  وام

   نشان درصد کاھش 56، 1332تا  1329  ھاي  سال ي  در فاصلھ  دولتي ھاي  ساختمان ي  ھزینھ  تغییرات  ـ اداري  مالي  سالمت ـ شاخص
 . دھد مي

  درصد رشد داشتھ 37/7   دوره  ھمین  در طول  برق درصد و تولید انرژي 25/4، 1332تا  1329  ھاي  سال  طي  برق ـ تعداد مشترکین
 .  است

 .   است  برخوردار بوده  از رشد مثبت  نقلیھ  وسایل  انواع درصد بر حسب 35/4تا  17/5 از   و نقل  حمل  وسایل ـ موجودي

   مالي  فشارھاي رغم ھا علي  زمینھ  در برخي  دولت کرد مثبت  عمل چنین  و ھم  نفت  اقتصاد بدون  طرح  و کارآمدي  منطقي  از اصول جداي
  ي  مناقشھ  حل  آن  شرایط مھم  از جملھ  بود کھ  ایران  ملي  نھضت  پیروزي  راھبرد،مستلزم  این  اجراي ، تداوم  و خارجي  داخلي و سیاسي

 گردید   باعث  مھم  این تحقق عدم.  بود  ملي ي  سرمایھ  تشکیل ي  در زمینھ  از آن  درآمد حاصل  کارگیري آمیز و بھ  مسالمت  طریقي  بھ نفت
 بارز  اي  نمونھ  زمان  آن ایران.  بیانجامد  شکست  گردد، بھ  عیار تبدیل  تمام  اجتماعي  انقالب  یک  بھ  کھ  از این  قبل  ایران  ملي  نھضت کھ

 و  کار و استبدادي  محافظھ ھاي  را قدرت  دیگر آن  و بخش  مصدق  رھبري  تحت  ملي  نیروھاي  آن  بخش  یک  بودکھ اي  دوگانھ از حاکمیت
 .  بود  دوم  گروه  نھایي ي ، برنده غائلھ در این. دادند  مي  تشکیل  محمدرضا پھلوي  رھبري  تحت  خارجي عوامل

   خود را از دست  از ھمراھان  تعدادي  حمایت  بود، مصدق  قطع  و انگلیس روابط ایران 1332مرداد  28  تا کودتاي 1331 مرداد  بین
 شرایط، کار   مجموع  ھر حال بھ.  بود  رسیده  قدرت  بود،در آمریکا آیزنھاور بھ  رسیده  حد فحاشي  بھ  توده  حزب ھاي  بود، مخالفت داده

  ي  جزنظاره  بود و کاري  شده  خارج  دولت  از دست  اوضاع کنترل 1332تا مرداد  1331   از اسفندماه  بود کھ  رسانده  جایي را بھ
 .  بود  افزایش  رو بھ  در مجلس  دولت آمد و شمار مخالفان  بر نمي  از آن گران  و توطئھ چینان  توطئھ اقدامات

  ھاي  قدرت  داخلي  مزدوران ھاي ، کارشکني  و توتالیتر ضد دمکراتیک کار، استبدادي  محافظھ  نیروھاي  مشترک ، تھاجم سان بدین
   ایران  ملت  تاریخي  جنبش  بھ  ملي  نھضت  رھبران  اشتباھات  برخي چنین  وھم  خارجي  مستقیم ي ، مداخلھ  توده  حزب  از جملھ خارجي

 .  داد  پایان  و دموکراسي  استقالل براي

ھا   سال  بھ  آن  جبران  وارد نمود کھ  ایران  بر اقتصاد سیاسي اي  بود، ضربھ  مصدق گذار آن  پایھ  کھ  ملي  دموکراتیک  نھضت شکست
.  زد  رقم  ایران  ملت  و اقتصادي ، سیاسي  اجتماعي  سرنوشت  را براي تاریخي اي ، فاجعھ  شکست این.  نیاز دارد  مجدانھ  و تالش کوشش

   طوري  بود، بھ  تاریخ بھ  آن  و سپردن  نفت  اقتصاد بدون ي  پرونده  شدن  و بستھ  اقتصاد رانتیزم  دایمي ، حاکمیت  شکست پیامد ماندگار این
با .  ایم  زده  دامن تر آن  بیش  ناکامي  بھ گذاري  و سیاست ، اما در عمل ایم  بوده  آن  در ادعا طالب ، اگرچھ  واقعھ  بعد از این سال 50 حتا  کھ

.  شد  واقف  موضوع  این  بھتر بھ توان  مي  مدت  این ھا در طول  دولت ي  بودجھ چنین  و ھم  نفت بدون  خارجي  تراز بازرگاني  بھ نگاھي
 .  گذاریم  دیگر وا مي  فرصتي  را بھ  جریان  این  تفصیلي بررسي
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