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  روايت خالص آن سالھا : 'خواب آشفته نفت'نقد کتاب 

 سیروس علی نژاد

  

کـم و بـیش از نظرھـا غايـب مانـد و آن       انتشار يافت اما در آن سالھای پرھیاھو ١٣٧٨در تابستان " خواب آشفته نفت " 

سان که بايد مورد مداقه خوانندگان جدی و حرفه ای تـاريخ معاصـر ايـران قـرار نگرفـت؛ امـا ايـن اثـر پژوھشـی بـه رغـم            

سکوت نسبی پنج ساله، می تواند تا سال ھا مورد اشاره و استناد قرار گیرد و گوشـه ھـايی از خـواب آشـفته منطقـه      

  .کند خاورمیانه را تعبیر

مرداد کتاب ھای متعددی درباره نفت و کودتا انتشار يافته که تعدادی از آنھا آثار ارزشمندی بـوده انـد    ٢٨پس از کودتای 

امـا آنچـه کـار موحـد را از آثـار پـیش از آن اعتبـار بیشـتری مـی          . که دکتر موحد نیز از آنھا کم و بیش بھره جسـته اسـت  

ار يافته وزارت خارجه آمريکا و بريتانیا و نیز يادداشت ھای روزانه کاظم حسـیبی  بخشد، بھره جستن از اسناد تازه انتش

  .کاشناس نفت در دوره دکتر مصدق است

با آنکه اين اسناد با حذف برخی از مقاطع کلیدی انتشار يافته اند و ھنـوز اسـناد بسـیار ديگـری ھـم ھسـت کـه اجـازه         

اورمیانه ھست، انتشارنیابند، اما باز ھمین مقدار بسـیاری از گـره ھـای    انتشار نیافته اند، و چه بسا تا نفت در بساط خ

مرداد را می گشايد و پرده ھای وھم پنجاه ساله را فرو مـی افکنـد و ايـن مجـال را      ٢٨فروبسته ماجرای نفت و کودتای 

ويختن به تئوری غیـر  به پژوھشگر و خواننده می دھد تا در روشنايی بیشتر به تماشا بنشیند بی آنکه نیازی به دست آ

  . علمی و نخ نما شده توطئه باشد

، ھمانگونـه کـه موضـع    *دکتر موحد درطول کتاب و حتی در حواشی کتاب، برای نمونه در نقـد کتـاب خـانم مـری ھـايس     

سرسختانه و بی انعطاف دولت بريتانیا را در برابر دولت دکتر مصدق، به درستی تصوير کرده است، نیز نشان می دھـد  

  .صدق ھم خالی از اشتباه و يکسو نگری نبوده، فرصت ھای مناسبی را در اين میان از دست داده استکه م

بر اساس مستندات کتاب، دکتر مصدق در حالی که حمايـت مجلـس و دربـار و آيـت اهللا کاشـانی و حـزب تـوده و حتـی         

ه بود، تا آخرين لحظه با غرق شدن در بسیاری از ياران پیشین خود را در طول حکومت دو سال و اندی خود از دست داد

ھیجانات عمومی از يک سو و وقت کشی و امروز و فردا کردن در مقابل آمريکا و بريتانیا از سـوی ديگـر، گمـان مـی بـرد      

  .خواھد توانست به جدال با قدرت ھای نفتی ادامه دھد

ابـد وقتـی پـای منـافع اسـتراتژيک در پـیش       او قضیه را تمام و کمال از ديدگاه حقوقی پیش می برد، و نمی توانست دري

  .باشد، حقوقی ديدن ماجرا مشکلی را حل نمی کند

دولـت ملـی بـر سـر کـار بـود،       . اين در حالی بود که ماجرا به لحاظ سیاسـی در لحظـه مناسـب تـاريخی جريـان داشـت      

داشـت بـا رأی مـردم بـر      مطبوعات آزاد بودند، مجلس کم و بیش و آنقدر که از يک مجلس جھان سومی می توان انتظار

ساله می توان توقع داشت از ماجراھا کوتاه بود،  ٢۵٠٠سر کار آمده بود، دست شاه آنقدر که از يک استبداد سلطنتی 

بخشی از روحانیت با مدارای موقعیت شاه، به کمک نھضت ملی آمده بود و بخش بزرگتری خود را آلوده سیاست نمی 
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و نیروھای ترقی خواه رو به فزونی بودند، نیروھای جھانی در يک حالت توازن در ايـران  کرد و بی طرف مانده بود، احزاب 

به سر می بردند و ھمه چیز سیری داشت که يک سیاستمدار عاقبت نگر می توانست ھم ماجرای نفـت را بـه نحـوی    

ن از يـک تـاريخ اسـتبدادی وارد    خرد ورزانه حل کند و ھم کارھا و امور را در مسیری بیندازد که آھسته آھسته تاريخ ايـرا 

  . نوعی تاريخ دمکراسی شود اما ھرگز چنین اتفاقی نیفتاد

البته در اين میان، افکار عمومی نه چندان کار آزموده و آرزو پرور و خیال باز که صحنه نبردھای واقعی تـاريخ را بـا صـحنه    

در ايجـاد   -وز در دوره حماسه سیر مـی کننـد   ملت ھای عقت افتاده ھن –نبردھای خیالی و حماسی اشتباه گرفته بود 

  .چنین فضايی موثر بود و مردان حکومت، بويژه خود دکتر مصدق، به اين تأثیرگذاری نابجا دامن می زدند

امروز بسیاری از شھروندان عادی ايران اين امر را درک می کنند و آن را به سادگی می پذيرند که اگر می خواھیم ما را 

اما پنجاه سال پـیش، آن  . کنند بايد با قدرت ھای جھان کنار بیايیم و حتی بعضی مواقع به آنھا باج بدھیمھم وارد بازی 

ھم در جوی آن چنانی که در يک سو حزب توده با شعارھای ضـد امپريالیسـتی اش میـدان داری مـی کـرد، و از سـوی       

ب بی محابا به گلوله مـی بسـتند، بیـرون آمـدن از     ديگر فدائیان اسالم، سیاستمداران را به اتھام ھمکاری با شرق و غر

  . روياھای آن چنانی آسان نبود

که پی می بـرد بـاج را بـه نـرخ روز مـی بايـد        -که نبود  –در چنان جوی به فرض که مصدق تا آن اندازه واقع بین می بود 

  . پرداخت، دارودسته ھای موجود در صحنه سیاسی به او اجازه چنین کاری نمی دادند

کتر موحد درمیان انبوھی از اسناد، از يک سـو سیاسـتمدارانی را مـی بینـد کـه اگرچـه واقعـا مـی خواھنـد بـرای ايـن            د

سرزمین کاری بکنند اما با ھمه فرھیختگی و ھوش و ذکاوت از واقعیـت جھـان آن روز بسـیار عقـب ترنـد و نمـی تواننـد        

که چگونه بايد با آن رفتار کرد، کجـا بايـد دربرابـر آن عقـب      واقعیت موجود را درک کنند و چون درک نمی کنند، نمی دانند

  . نشست، کجا با آن کنار آمد و کجا نسبت به آن تعرض کرد

پیش از آنکه فکر ملی کردن نفت به تصويب کمیسیون نفت برسد، محاسباتی که مصدق و ديگـران دربـاره فـروش نفـت     

محاسـبات و خیـال بـافی ھـای     . کردنـد، جـز اوھـام نبـود    پس از ملی شدن و عايداتی که نصیب ايـران مـی شـود، مـی     

اين خیال پردازی ھا بـه محاسـبه درآمـد نفـت محـدود نمـی       . ديگرانی مانند حزب توده ھم بسی فراتر از ملی گراھا بود

  . شد، تمامی صحنه مبارزه را در بر می گرفت

  واقعیت ھا چیست؟اين . می يابد ١٩۵٠محقق ھمچنین خود را در برابر واقعیت ھای جھان دھه 

را آغشته کرده بود و البته بايد بر آن افزود کـه تـا اينجـای قـرن      ٢٠يکی ھمان است که به گفته دکتر موحد سراسر قرن 

که نیاز روز افزون کشـورھای غربـی بـه     ١٩۵٠بويژه در سال . نیز از آن در امان نبوده است و آن چیزی جزنفت نیست ٢١

بود که به ھر قیمتی می بايست تامین   گ و بازيافتن رونق از دست رفته، نیازی حیاتینفت برای ترمیم ويرانی ھای جن

  .شود

بخش ديگری از واقعیت اين است که بريتانیا اين ماده ای را که شیشه عمرش بدان وابسته بود، از سال ھا پیش با يک 

بنـابراين نـه   . پااليشگاه جھان کـرده بـود  قرارداد استعماری در دست گرفته بود و مبالغ ھنگفتی صرف تاسیس بزرگترين 
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تنھا نیاز به نفت برای او يک نیاز حیاتی بود بلکه با دم و دستگاھی که راه انداخته بود و با آن قرارداد و امتیازی که بھـره  

  .در اختیارش قرار می داد، خود را مالک بی رقیب اين عرصه می شناخت ١٩٩٣برداری از ذخاير نفت جنوب را تا سال 

جالب اين جاست که ازآن ھنگام تا به امروز بنیان سیاست ھای غرب تغییر نکرده اسـت  . سوی ديگر واقعیت آمريکاست

ھمان طور که دکتر موحد ھم به درستی نوشته ساده انديشـی سیاسـتمداران   . و فقط تنوع مسائل بیشتر شده است

ز تفکـر چنـد کارمنـد سـفارت و يـا وزارت امـور خارجـه        ايران سبب شده بود که استراتژی سیاسی اياالت متحده را با طـر 

  . حتی مصدق نیز اين دو را با ھم اشتباه می کرد. آمريکا محک بزنند و اين اشتباه سرنوشت سازی بود

مک گی، معاون وزارت خارجه آمريکا، يا دوھر، دبیر شرقی سفارت آمريکا، افکار آزاديخواھانه داشـتند امـا مردانـی    " مثال

ره آمريکا و در کاخ سفید نشسته بودند ھرچند که با خشک مغزی ھای استعماری بريتانیا میانه ای نداشـتند  که در کنگ

اما اين میانه نداشتن از سر عشق به ما و احیای حقوق ايران نبود، از آن رو بود که از نظر آنان، شیوه ھای پیشین ديگر 

  . البته اين خود يک گام به جلو بود. کارآيی نداشت

ما به ھرحال آنھا فکرشان اين بود که موضوع به صورت آرامی فیصله يابد چون اگر ايـران بـه آشـوب کشـیده مـی شـد،       ا

پنجاه  –ممکن بود طرف ھای قراردادشان در ونزوئال و خاورمیانه از ھمان پنجاه . برای شرکت ھای آمريکايی زيان آور بود

آمريکـا مـی   . راتر رونـد و يـا بـا داعیـه ھـای سیاسـی بـه میـدان آينـد         که برای آن زمان بسیار خوب و راضی کننده بود، ف

پنجاه را برقرار سـازد و سروصـداھارا فروبنشـاند ولـی      –خواست بريتانیا در حرف، ملی کردن را بپذيرد و سیستم پنجاه 

  . بريتانیا با تفکر استعماری اش تا ھمین جا را نمی توانست بپذيرد

اگـر  . م می بینیم اصل ماجرا اين بود که ملی گرا ھـای مـا نتوانسـتند واقعیـت را دريابنـد     دوباره که به عقب باز می گردي

دکتر مصدق ھمچنان که در صحنه داخلی موقعیت را به ھنگام قبول زمامداری درست دريافت و به اصطالح بـا قبـول بـه    

ھـای بـین المللـی را ھـم مـی      موقع نخست وزيری، سید ضیاء الدين طباطبـايی و قـوام را از دور خـارج کـرد، سیاسـت      

شناخت و دچار توھمات نشده بود و ارزيايی درستی از توانايی ھای اندک و ناتوانی ھای عظیم ايران داشـت، آن وقـت   

شايد موقع شناسی می کرد و در لحظه مناسب عقب می نشست تا در لحظه مناسب ديگری دست به تعرض بزنـد و  

  . حقوق ملت را احیا کند

کودتايی که کمترين زيـانش بـه تـأخیر افتـادن حـل      . طی شده، تاريخ ايران را به سوی کودتا رھنمون شد به ھر حال راه

ماجرای نفت بود، زيان بزرگش اين بـود کـه نیروھـای داخلـی را بـه سـمت آشـتی ناپـذيری سـوق داد و توافـق ملـی را            

بر ھر نوع سازشی بین نیروھـای درون   ناممکن کرد و خودی و غیر خودی جدالی شد در صحنه سیاسی ايران که راه را

  .کشور بست، جدالی که ھنوز پايان نیافته است

را شايد بتوان از سويی يک روايت تاريخی از ملی شدن صنعت نفت ايران به شمار آورد و از سـوی  " خواب آشفته نفت"

غـرب از  . رھای نفت خیز خاورمیانـه ديگر روايت مرحله ای از ديپلماسی غرب و به ويژه اياالت متحده آمريکا در قبال کشو

آن روز تا به امروز اساس اين ديپلماسی را تغییر نداده است ھرچند که با ابزارھای نو بدان ابعاد بـاور نکردنـی بخشـیده    

  . است
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چون ھر روايت تاريخی و ھر اثر پژوھشی به رغم مستندات فراوانی کـه ارائـه مـی دھـد، عـاری از      " خواب آشفته نفت"

و لحن جانبدارانه نیست، اما چنان جانب انصاف را نگه می دارد که به جرئـت مـی تـوان آن را يکـی از خـالص       نگاه خاص

ترين روايت ھا به شمار آورد، بار مستندات کتاب چنان سنگین و بی شبھه است که خواننـده بـه آسـانی از سـتايش و     

  .شفته بیدار می شودبیزاری نويسنده در می گذرد و با تعبیر خاص خويش از اين خواب آ

  

 Great Britain and''دکتر موحد در پی نوشت کتاب، در معرفی و نقد کتاب خانم ھايس استاد تاريخ در دانشگاه کنت * 

Iranian oil. ١٩۵١٩ – ٠۵۴  "گرفتاری، گرفتاری دنیای فقیـر و درمانـده و عقـب افتـاده اسـت در برابـر       ... « : می نويسد

تفـاوت ضـعف و قـوت    ... سیری ناپذير که ھـیچ نفـس کشـی را بـر سـر راه خـود بـر نمـی تابـد          دنیای سلطه گر و قھار و

... موقعیت و تفاوت امکانات است که يک طرف ھمه چیز دارد و ھیچ نمی خواھد به طرف ديگر که ھـیچ نـدارد راه بدھـد   

واقعیات صنعت بین المللـی نفـت   "به گفته خانم ھايس، آمريکا و انگلیس در اين نکته اتفاق نظرداشتند که دکتر مصدق 

ببینیم واقعیت ھای صنعت نفت که در برابر دکتر مصدق قرار دارد چیست؟ امتیازی را با حقه بازی گرفته . نمی فھمد" را

اند و با حقه بازی تجديد و تمديد کرده اند و از طريق آن به تمام زندگی يک ملت چنگ انداخته و آن را به تباھی کشانده 

کشور می گويند آنچه در ظرف نیم قرن کرده ايد و برده ايد مفت چنگ تان، از اين پـس مـی خـواھیم خودمـان      مردم. اند

  .قرارداد داريد و نمی توانید برخالف آن عمل کنید: طرف ھا پاسخ می دھند. حساب و کتاب را به دست گیريم

  

ــ  . از ھمــــان راه مــــی رويــــم کــــه شــــما در کشــــور خــــود رفتــــه ايــــد        -   .ی مــــی کنــــیم نفــــت خــــود را ملــ

  .اما ملی کردن محتاج پرداخت غرامت است -

  

  .غرامت ھم می پردازيم -

  

  شما که پول نداريد غرامت چه گونه می پردازيد؟ -

  

ــذاريم       - ــی گـــــ ــار مـــــ ــما کنـــــ ــت شـــــ ــرای غرامـــــ ــت را بـــــ ــد نفـــــ ــد از درآمـــــ ــنج درصـــــ ــت و پـــــ   .بیســـــ

ــید       - ــری بفروشـ ــس ديگـ ــه کـ ــت را بـ ــن نفـ ــذاريم ايـ ــی گـ ــه نمـ ــا کـ ــا     . مـ ــود مـ ــه خـ ــه بـ ــن کـ ــر ايـ ــیدمگـ   .بفروشـ

  .به خود شما می فروشیم -

  

  .اما تولید نفت راچه کسی بر عھده می گیرد -
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حاضـريم کـه بـا کارشناسـان     . متاسفیم که پس از پنجاه سال ما ھنوزکارشناس برای تولید نفت به تعـداد الزم نـداريم   -

  .ندشما قرارداد ببنديم و حقوق و مزايای کافی به آن ھا بدھیم تا به کار خود ادامه دھ

  

  .کارشناسان ما حاضر نیستند زير نظر شما کار بکنند -

  

تـا   ١٢حتی حاضريم تعداد مديران شرکت ملی نفت ايران را تـا  . بیست پست درجهء اول را در اختیار شما می گذاريم -

  .مباال ببريم که فقط چھار نفر از آن ھا ايرانی باشند و ھشت نفر ديگر را از کارشناسان اروپايی انتخاب کنی

  

در دسـت مـا   " اين حرف ھا غیر عملی است، نشدنی است، کنترل ادارهء عملیـات نیـز ماننـد کنتـرل فـروش بايـد کـال        -

شـما بايـد حسـاب    . اين ھم قبول نیست. بعد ھم شما در نظر داريد غرامت را به بھای تاسیسات محدود سازيد. باشد

  .مدت آن عايد ما می شد به ما بدھید کنید ھمهء منافعی را که در صورت ادامهء قرارداد تا پايان

  

آخرسر ھم پولی که به دست شما می رسد نبايد از پنجاه درصدی که بـه سـاير کشـورھای نفـت خیـز داده مـی شـد        

اگر شما پول بیش تری دريافت کنید ساختار صنعت نفت به ھم می خـورد و ھمـهء امتیـازات ملـی مـی      . بیش تر باشد

  ...شود

  

  »!ت بین المللی نفت که می گفتند دکتر مصدق نمی فھمداين ھا بود واقعیات صنع

  پايان

  بي بي سي :منبع

 

  


