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  ه شد که نفت ملی شد؟چ

  بي بي سي :منبع

مرداد و تـاريخ سـالھای اول دھـه سـی خورشـیدی دور       ٢٨و اساسا ماجرای کودتای " خواب آشفته نفت"داستان کتاب 

م تـا روشـن شـود کـه چـه عـواملی       در اينجا نگاھی کوتاه به سیر ملی کردن نفت می اندازي. ملی کردن نفت می گردد

  .موجب شد که مجلس و دولت ايران تصمیم به ملی کردن نفت خود بگیرند

  .استخراج شده است“ خواب آشفته نفت”تمام اطالعات از کتاب * 

در مصـوبه مجلـس   . مجلس آغـاز شـد   ١٣٢۶مھرماه  ٢٩در جلسه * سادچیکف –ماجراھا با ابطال موافقتنامه قوام   ھمه

ابطال موافقتنامه، چند حکم کلی تـر نیـز آمـده بـود کـه ممنوعیـت مطلـق واگـذاری امتیـاز نفـت بـه خارجیـان و             عالوه بر 

  .استیفای حقوق ايران از نفت جنوب از جمله آنھا بود

نه دولت ايران و نه نمايندگان بريتانیا در آن زمان فکر نمی کردند که تکلیف مذاکره و اقدام برای استیفای حقـوق از نفـت   

اما ديـری نگذشـت کـه توجـه افکـار عمـومی و تأکیـد مسـتمر مطبوعـات          . نوب به يک امر جدی و دامنه دار مبدل شودج

درباره آن و فشار نمايندگان رسمی شوروی که کار نفت را ھمچنان پی گیری می کردند مطلب را به صورت جدی تـرين  

نفت جنوب در رأس برنامـه ھـای دولـت قـرار گرفـت و       مسائل کشور درآورد و به فاصله چند ماه استیفای حقوق ايران از

  .مسئله نفت در محافل سیاسی و روزنامه ھای کشور به عنوان بحث روز مطرح شد

آذر  ١٨احمد قوام دستور شروع مذاکرات با کمپانی نفت جنوب را به وزارت دارايی ابـالغ کـرد امـا بـا سـقوط دولـت او در       

  . ری ابراھیم حکیمی جريان امر تا مدتی متوقف ماندو تشکیل دولت جديد به نخست وزي ١٣٢۶

را در  ١٣٢۶مھرمـاه   ٢٩به جای حکیمـی بـر سـر کـار آمـد اجـرای قـانون         ١٣٢٧دولت عبدالحسین ھژير که در آخر خرداد 

ھژير پس از گفت و گوھای مقدماتی با نمايندگان کمپانی، موضع دولت را طی يادداشتی مشـتمل  . برنامه خود قرار داد

موضوع مذاکرات مقدماتی اعتراض به سیاست شرکت در استخدام خارجیان و . ماده در برابر کمپانی مشخص کرد ٢۵بر

  . قصور در دادن مسئولیت ھای کلیدی به ايرانیان بود

بـه تھـران    ١٣٢٧، يکی از مديران شرکت، در اوايـل شـھريور   "نويل گس"به دنبال اين مذاکرات ھیئتی از لندن به رياست 

مذاکره کنندگان ايرانی معتقد بودند که درآمد نفت ايران در قیاس با عـراق و کويـت و ونـزوئال عادالنـه نیسـت و نیـز       . آمد

  .تاکید داشتند که صدور نفت به صورت خام بايد موقوف شود

غـاز  برسر کار آمد آ ١٣٢٧مذاکرات جدی طرفین پس از سقوط حکومت ھژير توسط محمد ساعد که برای بار دوم در آبان 

رياست ھیئت کمپانی اين بار نیز با نويل گس بود و رياست ھیئت ايرانی را عباسقلی گلشائیان وزير دارايی وقـت  . شد

بـرای تصـويب بـه مجلـس      ١٣٢٨تیـر مـاه    ٢٨موافقتنامه ای که در نتیجه اين مذاکرات به امضا رسـید در  . برعھده داشت

 –قـرارداد الحـاقی گـس    "و گـاھی بـه عنـوان    " اليحهء نفـت "ه عنوان ب  از اين موافقتنامه گاھی. شورای ملی تقديم شد

  . ياد می شود" گلشائیان
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پنجاه در ونزوئال جاافتاده بود و حال داشت کم کم به خاورمیانـه   -در آن زمان فرمول تنصیف منافع، معروف به اصل پنجاه 

ی طـرف کويـت و عربسـتان سـعودی     شرکت ھای نفتی مستقل آمريکايی امتیـازاتی در منطقـه بـ   . ھم راه می جست

در خـود ايـران نیـز دولـت     . گرفته بودند و شرايط اين امتیازنامه ھا در مقايسه با امتیازنامـه ايـران بسـیار مسـاعد تـر بـود      

  .درصد منافع به ايران تعلق می گرفت ۴٩شوروی پیشنھاد امتیازی داده بود که اگر قبول می شد 

از يک اختالف اساسی  ١٣٢٨در گزارشی به مجلس شورای ملی در سوم مرداد گلشايیان پس از امضای موافقت نامه 

يکی آنکه مانند ونزوئال . دولت ايران از طرف ھای مذاکره دو چیز اساسی می خواست. در مواضع دو طرف پرده برداشت

ار مـورد تجديـد نظـر قـرار     ھر پانزده سال يـک بـ   –ھرچه باشد  –دوم آنکه توافق تازه . از پنجاه درصد منافع برخوردار گردد

  . گیرد

دولـت کـارگری   . بريتانیا که بعد از جنگ، خود در وضع دشواری به سر می برد، انتظار چنین برخوردی را از ايـران نداشـت  

بـه موجـب ايـن قـوانین نـرخ مالیـات افـزايش يافتـه واختیـارات          . بريتانیا پس از جنگ قوانین مالی سختی وضع کـرده بـود  

  .اثر اين قوانین طبعا در برخورد کمپانی با ايران نمودار می گشت. ت سود سھام محدود شده بودشرکت ھا در پرداخ

پنجـاه را بايـد بـه     –سرانجام گس در گزارشی به سر ويلیام فريزر، رئیس ھیئت مديره کمپانی، نظر داد که اصـل پنجـاه   

  . حصول توافق بدون پذيرش اين اصل غیرممکن می نمود. نحوی قبول کرد

به نخست وزير نوشت که او و اعضای کمیسیون مأمور مذاکره  ١٣٢٨ارديبھشت  ١٨لشايیان بعد از سه ماه مذاکره در گ

. بر آن اند که پیشنھاد ھای شرکت، نظر قانون گذار ايران را تامین نمی کند و ادامه مذاکرات نیز سودی نخواھـد داشـت  

ت ژيدل و مشـاورين حقـوقی ديگـر وسـايل ارجـاع امـر را بـه حکمیـت         پیشنھاد گلشايیان آن بود که با نظر پروفسور ژيلبر

  .فراھم نمايند

امـا دولـت از رفـتن بـه     . شروع شود تا کمپانی زير فشـار قـرار گیـرد   " پروفسور ژيدل بر آن بود که جريان حکمیت بايد فورا

اه بیايد و سر و ته اخـتالف را  فشار شاه مھمترين عاملی بود که دولت را وادار می کرد کوت" حکمیت بیم داشت و ظاھرا

  . به نحوی ھم بیاورد

در اين دوره دو امرمھم مـی  . در انتخابات مجلس شانزدھم بسیار کوشش شد تا نمايندگان مخالف به مجلس راه نیابند

آن را برعھـده مجلـس شـانزدھم     ١٣٢٨اصالح قانون اساسی که مجلس مؤسسان در ارديبھشت : بايستی انجام گیرد

به رغم کوشش ھايی که از سوی دولت و عوامـل دربـار و سـتاد ارتـش صـورت مـی       . د، و تصويب اليحه نفتگذاشته بو

  .گرفت مخالفان روز به روز متشکل تر می شدند

 ١٣٢٨گروه ھايی که به اين گونه مداخالت در جريان انتخابات معترض بودند دور دکتر مصدق گرد آمدند و در اول آبان ماه 

" جبھـه ملـی  "دگان اين گروه ھا در منزل دکتر مصدق بنا بـر ايـن گذاشـتند کـه جبھـه واحـدی بـه نـام         بیست تن از نماين

  تشکیل دھند
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جبھـه تنھـا خواسـتار تجديـد نظـر در قـانون       . در آن ھنگام که جبھه ملـی تشـکیل شـد مسـئله نفـت در برنامـه آن نبـود       

ر بعدھا نفت را به صورت تنھا مسئله مورد نظر جبھه اما جريان کا. انتخابات، قانون مطبوعات و اصول حکومت نظامی بود

  . درآورد

ضارب، سید حسین امـامی از اعضـای فـدائیان    . کمتر از دوھفته بعد از تشکیل جبھه ملی، ھژير وزير دربار به قتل رسید

شـت بـه   و درست در ھمین روز جرج مک گی معاون وزارت خارجه آمريکا که سوابق نفتی در خور توجھی دا. اسالم بود

  .تھران آمد و با شاه و برخی از رجال ايران مالقات کرد

در جريان انتخابات مجلس شانزدھم، کوششھای معترضـین بـه نادرسـتی انتخابـات سـبب شـد کـه انتخابـات تھـران از          

درتجديـد انتخابـات، ھشـت تـن از نـامزدان جبھـه ملـی بـه مجلـس          . سوی انجمن نظارت بر انتخابات باطل اعـالم شـود  

دکتر مصدق نماينده اول تھران شد و آيت اهللا کاشـانی نیـز کـه درتبعیـد بـه سـر مـی بـرد، پـس از          . ھم راه يافتندشانزد

  .انتخاب در میان استقبال عظیم مردم به تھران بازگشت

 ٢٨دولـت سـاعد طبـق سـنت پارلمـانی در      . بھمن بعد از بازگشت شـاه از آمريکـا افتتـاح شـد     ٢٠مجلس شانزدھم روز

منصور در برنامه دولت خـود اشـاره ای بـه اليحـه نفـت      . ا داد و علی منصور مأمور تشکیل دولت جديد شداسفند استعف

  . نکرده بود و برخالف انتظار و توقع انگلیسی ھا ھیچ گاه حاضر نشد که برای تصويب آن در مجلس فعالیتی نشان دھد

بـرای رسـیدگی بـه کـار نفـت تشـکیل داد و       منصور کمیسـیون مخصوصـی     مجلس شورا به تقاضای ١٣٢٩خرداد  ٣٠روز 

عضو داشـت کـه دکترمصـدق و چھـارتن ديگـر از نماينـدگان        ١٨اين کمیسیون . اليحه نفت را به اين کمیسیون ارجاع کرد

  .تن بودند ١٨جبھه ملی ايران جزو اين 

بـه نـام    ١٣٢٩تیـر   ۵ منصور پیش از آن که کمیسیون نفت کار خود را شروع کند اسـتعفا داد و فرمـان نخسـت وزيـری در    

نخسـتین جلسـه کمیسـیون نفـت     . سپھبد علی رزم آرا که تا آن موقع رياست ستاد ارتش را بر عھده داشت صادر شد

  .نیز در ھمین زمان تشکیل شد

رزم آرا به سفارت آمريکا قول داده بود که برنامه ای جدی برای اجرای اصالحات تنظیم خواھد کرد و آمريکـايی ھـا چنـین    

در برنامـه کـار رزم آرا دو اصـل مھـم ديگـر ھـم وجـود        . را در ايران برای مقابله با کمونیسم ضروری مـی دانسـتند   تحولی

داشت، يکی محدود کردن قدرت شاه و ديگر برھم نزدن ساختار قراردادھای نفتی و قبول ھمـان مقـدار درآمـدی کـه در     

  .ساير کشورھای نفت خیز خاورمیانه مورد توافق قرار می گیرد

مصدق او را به خیانت و فساد متھم کرد و گفـت کـه   . اما رزم آرا از ھمان آغاز با مخالفت مصدق در مجلس رو به رو شد

  .دولت او را برای تجزيه ايران آورده اند

انگلیسی ھا فکر می کردند او را آورده اند تا اليحه نفت را به ھمان صورت کـه ھسـت از تصـويب بگذرانـد و او قـول داده      

در بن بستی که پیش آمده بود نه رزم آرا قادر بود معجزه ای را که انگلیسی ھا از او توقـع  . که اين کار را خواھد کرد بود

  .داشتند انجام دھد و نه انگلیسی ھا حاضر بودند که برای خاطر او از موضع خود عقب بنشینند
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ھا آورد و از آنھا خواسـت تـا انگلیسـی ھـا را زيـر      رزم آرا که با سرسختی انگلیسی ھا مواجه شده بود رو به آمريکايی 

دين اچسن وزير خارجه آمريکا در پیامی به ارنست بوين وزير خارجه بريتانیا از سرسختی کمپانی نفـت و  . فشار بگذارند

 عدم توجه به شرايط موجود ايران گله کرد و ھشدار داد که بنا به گزارش ھای سفارت آمريکا درتھران، اين سیاسـت بـه  

اما ويلیام فريزر رئیس ھیئت مديره کمپانی مـردی نبـود کـه بـا ايـن مالحظـات از موضـع خـود         . يک انفجار خواھد انجامید

  .عدول کند

او حتـی دولـت بريتانیـا را از    . او بی پرده و صريح گفت وظیفه من حفظ منافع سھامداران است و نـه کمـک بـه کشـورھا    

آمريکا سرانجام به اين نتیجه رسید که دولت بريتانیـا در واقـع در چنگـال     وزارت خارجه. ھرگونه نرمش برحذر می داشت

  .کمپانی گرفتار آمده است

آمريکا که با اجرای طرح مارشال و احیای اقتصاد درھم شکسته اروپای غربـی بـرای ممانعـت از گسـترش حرکـت ھـای       

نه ھـم بايـد بـا اتکـا بـه درآمـد نفـت خـود         کمونیستی در اين بخش از دنیا می کوشید، معتقد بود که کشورھای خاورمیا

  . اقتصاد خويش را سامان دھند تا در اردوگاه غرب باقی بمانند

وزارت امـور  : "معاون وزارت خارجه آمريکا بود به نمايندگان شرکت ھای عضو آرامکو گفتـه بـود   ١٩۵٠جرج مک گی که در 

امتیاز خود را در معرض مخاطره قرار ندھد بايـد آمـاده    خارجه به اين نتیجه رسیده است که آرامکو در صورتی که بخواھد

  ."برای پرداخت مبلغ قابل توجھی به امتیاز دھنده باشد

انگلیسی ھا بسـیار کوشـیدند دسـت کـم     . به امضا رسید ١٣٢٩دی ماه  ٩قرارداد تنصیف منافع باعربستان سعودی در 

  .اعالم رسمی اين توافق به تاخیر بیفتد ولی موفق نشدند

مک گی معاون وزارت خارجه آمريکا به لندن رفت و کوشید تا انگلیسی ھـا را  ) ١٣٢٩شھريور  ٣١( ١٩۵٠سپتامبر  ٢١در 

رزم آرا چیز زيادی نخواسته بود اما بريتانیايی ھا گفتنـد ھرچـه در برابـر ايرانیـان کوتـاه      . به نرمشی در برابر رزم آرا وادارد

  .شش ھای مک گی در اين میان بر آھن سرد کوبیدن بودبیايند توقعات آنان افزايش می يابد و کو

سفیر بريتانیا پیش نويس طرحی را در اختیار رزم آرا گذاشت که می بايستی آن را به تصويب کمیسیون نفت برسـاند و  

به موجب آن دولت مکلف می شد که اصل تنصیف منافع را به عنوان دستورالعمل خـويش در مـذاکره بـا کمپـانی دنبـال      

  .کند

پنجـاه سـروته    –اين بار ھمه تالش ھا بر اين بود که مسئله ملی کـرن بـه کلـی فرامـوش شـود و بـا قبـول اصـل پنجـاه          

  . مشکلی که اينک حس می شد از کنترل دولت خارج گشته است ھم آورده شود

رجاع کـرده و  اسفند رزم آرا درکمیسیون نفت حاضر شد و گفت موضوع نفت را برای بررسی به متخصصین ا ١٢عصر روز 

رزم آرا در اين جلسه کوشید تا به استناد نظر مشـاوران فنـی   . نبايد در اين باره بدون مطالعه و تھیه مقدمات اقدام شود

  .خود و تاکید بر مشکالت اداری و پیچیدگی ھای نفت از شور و حرارت ھواداران ملی کردن بکاھد
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۵ 
 

یـل طھماسـبی يکـی از اعضـای گـروه فـدايیان اسـالم او را از پـای         خل. رزم آرا ترور شد) ١٣٢٩اسفند  ١۶(چھار روز بعد 

  .اسفند مامور تشکیل دولت شد ٢١حسین عال در . درآورده بود

مصدق در فردای قتل رزم آرا پیشنھاد ملی شدن صنعت نفت را کـه تـا آن روز تصـويب نشـده بـود يـک بـار ديگـر بـه رأی          

نفـر در   ٩۵نماينـده ،   ١٣١اسـفند مـاه از    ٢۴درجلسـه  . يب کردنـد گذاشت و اعضـای کمیسـیون بـه اتفـاق آرا آن را تصـو     

مجلس سنا ھم در آخرين روز سال يعنـی  . جلسه حضور داشتند و ھمه آنھا به گزارش کمیسیون نفت رأی مثبت دادند

  .اين گزارش را تصويب کرد ١٣٢٩اسفند  ٢٩

  

  

در سـفر قـوام بـه     ١٣٢۵یر شـوروی کـه در فـروردين    موافقتنامه ای درباره نفت شمال ايـران بـین ايـران و اتحـاد جمـاھ     • 

  .شوروی و مذاکره بر سر آذربايجان که به وسیله فرقه دمکرات خودمختاری اعالم کرده بود امضا شد

  پايان

  


