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  ملي كردن نفت

  
مرانـي از همـه     رضاشاه بر نگرش پسرش نسبت به قدرت و شـيوة حك          تأثير  

رضاشـاه  . در اين زمينه دست كمي از او نداشـت        هم  نفوذ مصدق   بيشتر بود، ولي    
رفتـار، طرزفكـر و سياسـت رضاشـاه         .   پـدر    بود و مصدق برداشتي ديگـر از       پدر

اي   تحـصيلكرده و از خـانواده     بنيـه،     وار، عوامانه و خشن بـود؛ مـصدق كـم           نظامي
رضاشاه به پسرش گفته بود مراقب هر كسي باشد كه قدرت سياسـي             . اشرافي بود 

گسيخته و مستقلي به دست آورده است و زندگي خود را در اين مورد مثـال                  عنان
زد؛ مصدق كه نزديك بود شـاه را از تخـت سـلطنت بـه زيـر كـشد ندانـسته                       مي

هر دو نفر در زمينة سياست و قـدرت ميراثـي           . دحقيقت كالم رضاشاه را ثابت كر     
كرد رفتارش نظير آن باشد و انديشه و احـساسي            به جا گذاشتند كه شاه تالش مي      

كوشـيد در سراسـر دوران فرمـانروايي از آن            از آن دو نفر باقي ماند كـه شـاه مـي           
مناسـبات مـصدق و شـاه بـراي ايرانيـان نـوعي تـراژدي در ابعـاد         . فاصله بگيـرد  

؛ شـكافي كـه آن مناسـبات در پيكـرة           بـه جـا گذاشـت     هاي كتاب مقدس      يتراژد
ا را نيـز     آنكه نفاقي سياسي باشد روان آن  هـ         بيش از سياسي ايران به وجود آورد      

  . شاه الزم است مصدق را بشناسيم سياسيبراي پي بردن به شخصيت. كردمتاثر
  

****  
  

 و پـنج سـال   ، تقريبـاً بيـست  1261و به قـولي   1259مصدق در حدود سال 
ملكتـاج  . اي اشرافي به دنيـا آمـد        ، در خانواده  1285پيش از انقالب مشروطة سال      
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حـضرت  . شـاه بـود     شاه و عموزادة ناصرالدين     السلطنه، مادرش، نوادة فتحعلي     نجم
عبدالحـسين ميـرزا فرمانفرمـا،      . شاه ازدواج كرده بـود      با مظفرالدين اش،     خاله عليا،

. استمداران بزرگ قاجار و مورد عنايت انگلستان بـود        دايي او، از شاهزادگان و سي     
اهللا وزير دفتر، يكي از ديوانساالران و مـديران مـالي مـشهور               ميرزا هدايت پدرش،  

شاه مقام او را كـه مـستوفي خراسـان بـود، و               بود كه پس از مرگ وي ناصرالدين      
دوازده السطنه بود، بنا بـه رسـم آن دوره،  بـه پـسر                 همچنين لقب او را كه مصدق     

  .اش اعطا كرد ساله
  

 و  حملـه او صـرع داشـت و دچـار         . مصدق جوان از نظر جسمي قوي نبـود       
مصدق . هايي كه در سراسر زندگي وي را رها نكردند           بيماري –شد    خونريزي مي 

ايـن خـصوصيات   . شـد  بسيار حساس و زودرنج بـود و بـه آسـاني عـصباني مـي       
 رسم ثروتمندان آن روزگار بـود       چنان كه . كرد  تر مي   وضعيت جسماني او را وخيم    

شانزده يا هفده سال بيشتر نداشت      . مصدق هم براي آموزش معلم سرخانه داشت      
 عمـل بـه او واگـذار        مسئوليت امور مـالي خراسـان را در       ،  اش  كه فرمانفرما، دايي  

كه انقالب مشروطه رخ داد و او در         ) 1905-1906 ( 1285  مصدق در سال   1.كرد
ا نـشاني از مـشاركت او در             ، در ايران زنـدگي مـي       عمر خود بود   20دهة   كـرد امـ

، يعنـي زمـاني كـه       1290 تـا    1286هـاي     در فاصلة سـال   . انقالب در دست نيست   
زماني كه  . شاه قانون اساسي را به چالش طلبيد، او همچنان در انزوا بود             محمدعلي

ن كننـد و    اعتبار اعالم كرد و دستور داد مجلـس را بمبـارا            شاه قانون اساسي را بي    
نمايندگان متفرق شدند و مجلـس شـوراي كبـراي دولتـي را جـايگزين آن كـرد،              

ا     ميالدوله واالتبار، برادر ناتني مصدق، كه در دربار شاه مقا           حشمت مهم داشت امـ 
                                                 

). 1373تهران، زوار، . ( سه جلدشرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه،اهللا مستوفي، عبد. 1
 4: 11، ايرانشناسي، "دكتر مصدق، انقالب مشروطه و تحصيالت عاليه در اروپا"؛ جالل متيني، 322. ، ص2جلد 

. 716. ، ص)2000زمستان (  
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 مـصدق    ملوكانـه  خواهان هم دوستانه بود، به موجب فرماني        مناسباتش با مشروطه  
 مصدق يكبار در اين شـورا حـضور         2.را به نمايندگي شوراي دولتي منصوب كرد      

چون اطمينان حاصل شـد كـه متعـرض         "يافت و با ديگر نمايندگان نهار خورد و         
  3. ديگر در آن شورا حضور نيافت"شوند من نمي

  
ماليه به پاريس رفت ولي چنـان       ) علم( براي فراگيري    1288مصدق در سال    

 بـه او     هـم  ريس آب و هـواي پـا       و هـا دشـوار بـود       گويد چون درس    كه خود مي  
توانست براي مدتي طوالني راه بـرود يـا           نمي، به طوري كه     ساخت، بيمار شد    نمي

به هر حال، پس از چند ماه استراحت در تهـران           . بنشيند، ناگزير به ايران بازگشت    
حالش بهتر شد و توانست به اروپا برگردد و اين بار به همراه خانواده به نوشـاتل                 

تل حقوق خواند و ليسانس گرفت و براي دورة دكترا          او در نوشا  . در سويس رفت  
مـصدق بـراي    . هم پذيرفته شد كه شرط گذراندن آن دوره نگارش يك رساله بود           

 به ايران رفت، نسخة فارسي ايـن        وصيت در اسالم  اش با عنوان      آماده كردن رساله  
رساله را به كمك دو روحاني از ميان آشنايانش كه فقه خوانـده بودنـد، در مـدت             

او به نوشاتل برگشت و به كمك دوستي فرانسوي اين رساله را به             . سه ماه نوشت  
   4.فرانسه ترجمه كرد و سر راه بازگشت به ايران آن را در پاريس منتشر كرد

  
                                                 

از . 13. ، ص1373 كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، بهخاطرات و تألمات مصدق، محمد مصدق، . 2
.722. ص.  متيني، پيشين.خاطراتاين پس   

از اين . 13. ، ص1359زير نظر ايرج افشار، تهران، سازمان كتاب، تقريرات مصدق در زندان، جليل بزرگمهر، .3
.722متيني، . تقريراتپس   

دانست روشي كه براي آماده كردن  ن است كه مصدق نميجالب اي. 79-81. ، صصخاطراتمحمد مصدق، . 4
و اين كه در عمل يك نفر فرانسوي آن را ) اند به ويژه اين كه دو تن روحاني آن را نوشته(اش به كار گرفته  رساله

تمام اين مطالب به شكلي . رود به زبان فرانسه ترجمه كرده بود، روشي نيست كه براي نگارش رساله به كار مي
.دالنه كه گويي ايرادي بر آن وارد نيست، در خاطراتش نقل شده است ساده  
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 در  سـپس   به سـمت بـازرس مـالي و        پس از بازگشت به تهران، مصدق ابتدا      
كـه از خويـشان     الدولـه،      به سمت معاون مالي در هيئت دولـت وثـوق          1297سال  

 او براي سومين بار بـه اروپـا رفـت           1299در سال   . نزديك وي بود، منصوب شد    
. كند ولي مشيرالدوله، نخست وزير، او را فراخواند تا در مقام وزير عدليه خدمت            

 اش مصدق از راه هند برگشت و سر راهش به تهـران بـه شـيراز رفـت كـه دايـي            
ن ناحيه در منطقة نفوذ بريتانيا قرار داشـت      اي. فرمانفرما براي مدتي حاكم آنجا بود     

و فرمانفرما كه مورد لطف مقامات بريتانيا بود، تازه به دليل مخالفت سران قبايل و               
چند ساعت پس از آنكه مصدق به       . ديگر خوانين محلي ناگزير به استعفا شده بود       

ز و  هايي مبني بر درخواست انتصاب وي به سمت حاكم شيرا           شيراز رسيد، تلگرام  
اش به تهران مخابره شد و به احتمال زياد بريتانيا در ترغيـب مـردم                 جانشيني دايي 

 مدتي بعد در همان سال، وقتي مشيرالدوله بركنار         5.به اين درخواست نقش داشت    
و سپهدار نخست وزير شد، نورمن، سفير بريتانيا، بـه نخـست وزيـر نوشـت كـه                  

 بايـد او را از ادامـة        و نخـست وزيـر    به شـدت نگـران و مـشوش اسـت           مصدق  
 دوران واليگري مصدق در شيراز مصادف شد بـا كودتـاي            6.حمايتش مطمئن كند  

كار او با سيد ضياءالدين طباطبايي، نخست وزيـر كودتـا، فـردي از طبقـة                . 1299
عوام كه جسارت به زندان انداختن تعداد زيادي از اشراف را داشت، به مـشاجره               

الـسلطنه، يكـي از        سيد ضياء طوالني نبود و قوام      به هر حال، دوران وزرات    . كشيد
 بـه وزرات ماليـه      1299 و او را در سـال         شد سيدضياء  خويشان مصدق جانشين    

اي شـد كـه مجلـس نخـست آن            مصدق خواستار اختيـارات ويـژه     . منصوب كرد، 
اختيارات را به وي اعطا كرد ولي بعد با محروم كردن وي از آن اختيارات باعـث                 

مشيرالدوله، نخست وزيـر    . و قوام وادار به استعفا شود     چار حمله   دشد كه مصدق    
                                                 

.341-342 خاطرات،محمد مصدق، . 5  
؛ جالل متيني، 78-80.، صص1جلد . دو جلدسياست موازنة منفي در مجلس چهاردهم، استوان،  حسين كي. 6

.12. ، ص1: 12 ايرانشناسي،  
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بعدي، مصدق را به سمت والي آذربايجان منـصوب كـرد ولـي مـصدق در آنجـا                  
هاي وزارت ماليـه هـم      ساخت و تنش    بيمار شد چون آب و هواي تبريز به او نمي         

 1302داد  در خر مشيرالدوله كه بار ديگر       7.بر وضعيت سالمتي او اثر گذاشته بود      
 مصدق را به سمت وزير امـور خارجـه منـصوب كـرد، و ايـن                 ،نخست وزير شد  

پس از آن   . سمت تا ماه مهر كه رضاخان سردار سپه نخست وزير شد، ادامه يافت            
  . مصدق نامزد وكالت مجلس و در مجلس پنجم از تهران به نمايندگي انتخاب شد

  
لت حضور داشـت، و   در هيئت دو   1301 و   1299هاي    مصدق در فاصلة سال   

او در مقام والي آذربايجان هم اغلب براي انجام وظايفش به           . همكار رضاخان بود  
مـصدق  . شـد   مند مي   كمك نظامي نياز داشت و با تأييد رضاخان از آن كمك بهره           

شناخت درستي از رضاخان پيدا كرد و تا آنجا كه از اظهارات او در آن زمـان بـر                   
 و  كه قانون و نظم را در كشور جاري ساخت        انست  د  ميمردي  را  آيد رضاخان     مي

ولـي  . مجلس پنجم به بركنـاري سلـسلة قاجـار رأي داد          . احترام قائل بود  براي او   
مقـام  بيشتر مناسـب مقـام فعلـي خـود يعنـي             كه رضاخان     استدالل مصدق با اين  

رضـاخان خوشـش   . است، بر خالف ايـن جريـان رأي داد      فرماندهي قواي مسلح    
مصدق براي نمايندگي مجلس ششم انتخاب      .  عليه مصدق نكرد   امياقدنيامد ولي   

 در مجلس چهـاردهم ايـراد       1322بنا بر ادعاي  مصدق در نطقي كه در سال           . شد
 تشكيل دهد ولي وي نپذيرفت      را كرد، رضاشاه از او درخواست كرد هيئت دولت       

  پس از پايان گرفتن دورة مجلـس شـشم،         8.خواست مجلس را ترك كند      زيرا نمي 
مصدق در امالك خود در احمدآباد، به دور از سياسـت، عزلـت گزيـد تـا اينكـه                   

در اين ميان، برخي از خويشان نزديـك وي، از          .  تبعيد شد  1320رضاشاه در سال    
                                                 

.152. صخاطرات، محمد مصدق، . 7  
.194-195: 1. يشيناستوان، پ كي. 8  
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 1319 تيـر  تـا    1318جمله احمد متين دفتري، برادرزاده و داماد وي، كـه از مهـر              
  . كردند نخست وزير بود، با شاه همكاري مي

  
 بركنـار و    1319 تيـر    4كـه متـين دفتـري، نخـست وزيـر، در تـاريخ              زماني  

، مصدق نيز، با وجود اين كه در آن زمان هيچ گونه فعاليت سياسي              9بازداشت شد 
نداشت بازداشت و به بيرجند تبعيد شد ولي به او اجازه دادند با اتومبيل خود بـه                 

 انگليـسي   اش، كـه    آنجا بـرود، آشـپزش را همـراه خـود ببـرد و راننـدة شخـصي                
ــود،  اتــومبيلش را برانــد هنــدي ــه لطــف اميــر  . تبــار ب اقامــت وي در بيرجنــد ب
الملك علم، خان آن منطقه و پدر اميراسـداهللا علـم كـه بعـدها از دوسـتان                    شوكت

محمدرضاشاه، و در عهد وي وزير، نخـست وزيـر و وزيردربـار شـد، در حـد و                   
اش   وخـيم جـسماني   ت  دلنگراني شـديد او و وضـعي      اما  .  بود راحتحدود ممكن   
 آنها براي خالصـي او هـر كـاري كـه از             10.خويشان و دوستانش بود   ماية نگراني   

زماني هم كه دوست وليعهد بيمـار شـد در ايـن مـورد              . آمد كردند   دستشان بر مي  
  .بخت خود را آزمودند

  
ارنست پرون دوست سويسي وليعهد و برادر كوچكش عليرضـا، از بيمـاري             

اش  هايي كه به كليـه    او را براي بيرون آوردن سنگ      "لو روزه "در  . برد  كليه رنج مي  
صدمه زده و آن را عفوني كرده بود و باعث دردي جانفرسـا شـده بـود، جراحـي               

پزشكان به او گفته بودند اگر عمل جراحي ديگري صـورت گيـرد او              . كرده بودند 
د و با وجود    در ايران، كلية او دوباره سنگ ساخته و عفوني شده بو          . ماند  زنده نمي 

                                                 
خواست با بركناري متين دفتري ، كه تحصيلكردة آلمان  شايد شاه مي. دليل بازداشت متين دفتري روشن نيست. 9

. بود و به اين شهرت داشت كه متمايل به آلمان است، به مقامات بريتانيا نشان دهد كه خودش هوادار آلمان نيست
، ).416. ص. 1377هران، انتشارات زوار،  تخاطرات و خطرات،حاج مهديقلي هداست، (  

.338-339. ، صصخاطراتمحمد مصدق، . 10  
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ها تنها راه منطقي براي درمان او         هشدارهاي پزشكان سويسي، بيرون آوردن سنگ     
پرون را به بيمارستان نجميه بردند و در آنجا دكتـر يحيـي عـدل               . رسيد  به نظر مي  

بيمارستان نجميـه موقوفـة خـانوادة مـصدق بـود و پـسر              . ها را بيرون آورد     سنگ
زمـاني كـه    . پرداخت  ا به كار پزشكي مي    مصدق، دكتر غالمحسين مصدق، در آنج     

پرون بيمار شد، مدتي بود كه مصدق در بيرجند بازداشت بـود و وضـع سـالمتي                 
غالمحسين از پرون كمك خواست و پرون هـم پيـام او را            . وي هم بدتر شده بود    

وليعهد هم به نوبة خود از پدرش درخواست كرد كه مـصدق را             . به وليعهد رساند  
 اما به وليعهـد     .م طبق معمول با درخواست وليعهد موافقت كرد        شاه ه  11.آزاد كند 

 مشكوك به اين است كه مصدق بـا همدسـتي مقامـات بريتانيـا            غير مستقيم گفت  
هر چنـد   . چيند و به پسرش توصيه كرد مراقب آن پيرمرد باشد           عليه او دسيسه مي   

  12. ماندپسركالم پدر حالتي مبهم داشت براي باقي عمر در ذهن 
  

***  
، يعني چهار روز پيش از آنكـه رضاشـاه اسـتعفا            1320 شهريور   21در تاريخ   

مـصدق پـس از آزادي   . فرمان آزادي مصدق صادر شد     دهد و كشور را ترك كند،     
خود را براي مبارزة انتخاباتي براي مجلس چهاردهم، نخـستين انتخابـاتي كـه در               

 گـشايش   1322سفند  و مجلس در ماه ا    آماده كرد   دورة اشغال متفقين برگزار شد،      
در آن   كـرد متفقـين     شاه جوان از نتيجة انتخابات خشنود نبود و گمـان مـي           . يافت

شـاه در زمـان برگـزاري انتخابـات مـصدق را فراخوانـد و از او               . اند  دخالت كرده 
بـدون تقلـب    خواست نخست وزير شود، انتخابات جاري را لغو كند و انتخاباتي            

نخـست، او   . ن پيشنهاد را به دو شرط بپـذيرد       مصدق حاضر بود اي   . ا برگزار كند  ر
                                                 

گر غالم رضا افخمي،  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي ، مصاحبه با پروفسور يحيي عدل، مصاحبه. 11
2000 اوت 20پاريس،   

).1359 (1980مصر پاسخ به تاريخ، مصاحبة شاه دربارة . 12  
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خواست كه شاه فوري با ايـن درخواسـت           محافظاني دائمي براي شخص خود مي     
دوم، او پيش از پذيرفتن اين پيشنهاد خواستار تأييد مقامات بريتانيـا            . موافقت كرد 

در ايـران بـدون   " او پاسـخ داد  "مقامات روسي چي؟": شاه با شگفتي پرسيد  . بود
 ١٣" .آينـد   ها به حساب نمـي      توان كرد، اما روس     ها هيچ كار نمي     ت انگليسي موافق

گيـري نظـر مقامـات        پدرم عادت نداشت پيش از تـصميم      ": شاه به اعتراض گفت   
تجربه است ولي به موقـع        مصدق گفت كه شاه جوان و بي       ".بريتانيا را جويا شود   

 نظر مقامات انگليسي    شاه، گرچه دلسرد شده بود، هم     . كند  اين مطالب را درك مي    
سر ريدر بوالرد، سفير انگلستان، به ايـن        . را جويا شد و هم نظر مقامات روسي را        

. شـود   دليل مخالفت كرد كه معتقد بود انتخاباتي جديد موجب آشوب بيهوده مـي            
 به ايـن ترتيـب طـرح شـاه در مـورد نخـست               14.مقامات روسي مخالفتي نداشتند   

  . رسيدنتيجه به پايان  وزيري مصدق بي
  

در دورة مجلس چهاردهم، مصدق بار ديگر نامزد نخست وزيري شـد، ولـي            
مصدق پذيرش آن را مشروط به شرايطي كرد        كه  لغو شد   به اين دليل    اين نامزدي   

 مـصدق بـه     1323 آبان   23در روز   . كه از نظر مجلس مخالف با قانون اساسي بود        
پـس از پايـان يـافتن       پذيرد مشروط به ايـن كـه          شاه نوشت نخست وزيري را مي     

 شاه نامة مصدق را براي      15.دوران نخست وزيري بتواند دوباره به مجلس بازگردد       
 مجلس درخواست مصدق را مخالف با مادة        16.گيري به مجلس ارجاع كرد      تصميم

 مـرداد   6 تـا    1326 تيـر    25(در دورة مجلـس پـانزدهم       .  قانون اساسي دانست   32
د براي مقام نخست وزيري مبارزه كرد و        ، مصدق كه اين بار در مجلس نبو       )1328

                                                 
.154. ص.  پيشينمأموريت براي وطنم،رضا پهلوي، محمد . 13  
.358-359 خاطرات،؛ محمد مصدق، .194-195. ، صص1استوان، پيشين، جلد  ؛ كي155. ص. همان. 14  
.184-186.صص : 1استوان، پيشين، جلد  كي. 15  
.308: 1گاهنامه، . 16  
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در مجلـس از    ) 54 در برابـر     53( با يك رأي تمايـل كمتـر         1326 آذر   29در روز   
  .رسيدن به آن مقام باز ماند

  
مصدق با آنكه به هنگـام انتخابـات مجلـس شـانزدهم بـه رفتـار دولـت در                   

 او  1328 مهـر    21در روز   . انتخابات معترض بود، نامزد نمايندگي اين مجلس شد       
 سنتي معمول  نفره خواستار تحصن در دربار شاهنشاهي شدند، كه          200و گروهي   

اي از جانب خود و ديگر متحـصنان از دخالـت حكومـت در امـر                  او در نامه  . بود
رای   ". انتخابات به شاه شكايت كرد     مورد تجاوز و تعدي قرار گرفتـه        كه   يمردمب

بـه نظـر    " .لجاً و پناهي نيست   م ذات مبارك شاهنشاهي      توسل به  جزو مي گيرند    
ويـژه وزيـر كـشوري         برخورداري از حكومـت و بـه        عدالتي  مصدق راه اصالح بي   
 فهرسـتي   به منزلـه  اين عريضه را كه     "او و ديگر متحصنان     . مورد اعتماد مردم بود   

  تـا   كه د طلب  مي استجازهتقديم و   پيشگاه همايوني   هاي آنان است به       از درخواست 
 همـايون    در دربـار اعليحـضرت     به حال تحصن   و اخذ نتيجه  صدور اوامر موكده    

  ١٧".يم بمانشاهنشاهي

  
اي كه مصدق امضا كرده بود به عبدالحسين هژير، وزير دربار تـسليم               عريضه

به واسطة هژير پاسخ داد كه همواره آمادة شـنيدن          شاه  . شد تا آن را به شاه برساند      
هـاي بـسياري در تأييـد         لگـرام او ت . هر گونه شكايتي از هر شهروند ايراني اسـت        

انتخابات دريافت كرده است؛ به هر حال، اگـر آقايـان مايـل بـه مانـدن در دربـار                 
افزون بر اين، او آمادگي به حضور پذيرفتن نماينـدگان آنـان            . هستند، مانعي ندارد  

 پيام شاه به متحصنان گفت كه بنا بر قـوانين جـاري، محـل               در ادامه هژير  . را دارد 
ه دربارة انتخابات دولت، ستاد انتخابات و دست آخر مجلس شوراي           تسليم عريض 
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 منحـل كـردن مجلـس و سـنا          بهبه نظر او قانون اساسي اختيار شاه را         . ملي است 
داند دربارة مجلسي كـه هنـوز تـشكيل            او نمي   و در شرايط كنوني    كند  محدود مي 

ايـن  د  نـ ك   بـه هـر حـال تـصور مـي           و آيـد   نشده است چه كاري از دستش بر مي       
 به گفتة مـصدق بيـست       18.ها بيشتر ناشي از ايرادات قانون انتخابات است         شكايت

اي ملـي را بـه رهبـري          نامزدي كه اجازة تحصن در دربار را يافتند تشكيل جبهـه          
اين جبهه از پا نايستاد تا اين كـه آراي انتخابـاتي لواسـانات              . مصدق اعالم كردند  

 شــانزدهم، يكــي از  باطــل اعــالم شــد و مــصدق و يــارانش بــه مجلــس      
  .سازترين مجالس دورة مشروطه، راه يافتند سرنوشت

  
***  

 كار خود را آغـاز كـرده بـود، دولـت را     1326 تير  25مجلس پانزدهم كه در     
 و آغاز مذاكرات با شركت نفت ايران و انگليس كرده           1933مأمور بررسي قرارداد    

 سـقوط دولـت قـوام،     پـس از 19.بود تا حقوق ملي ايران را دوباره به دسـت آورد      
در . آرا زمام امور را به دست گرفتند        هاي بعدي حكيمي، هژير، ساعد و رزم        دولت

 مـاده بـراي بحـث بـا         25اي به نسبت مفصل شـامل تقريبـاً           نامه  دورة هژير تفاهم  
. اي. اما هژير آن قدر نماند تا مذاكره با ان        . شركت نفت ايران و انگليس آماده شد      

فت، را كه در دورة دولت بعدي به رياست محمد ساعد به            گس، نمايندة شركت ن   
 سـاعد شـورايي بـه رياسـت عباسـقلي           1327در بهمـن    . تهران آمد، انجـام دهـد     

گلشاييان، وزير دارايي، را مأمور آغاز مـذاكره بـا نماينـدة شـركت نفـت ايـران و                   
 كـار   اي كه در دورة هژير تدوين شده بود، اساس          نامه  در آغاز، تفاهم  . انگليس كرد 

 گلـشاييان بـه     1328 خرداد   19در روز   . قرار گرفت كه بخش اعظم آن سري ماند       
                                                 

.144-150. صص. همان. 18  
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مجلس گزارش داد كه در برابر مواضع شـركت قاطعانـه مقاومـت كـرده اسـت و                  
دارد كـه شـركت صـادقانه      كند كه از جمله اعالم مي       نامة موجود را دنبال مي      تفاهم

در نظر گرفتن گذشته، اوضاع و       را اجرا نكرده است و اكنون، بدون         1933قرارداد  
احوال در حال تغيير باعث شده است كه آن قرارداد با منافع ايرانيان تناقض داشته               

به هر حال، نمايندگان شركت حاضر به مـذاكره بـر ايـن اسـاس نبودنـد و                  . باشد
پس از آن گلشاييان دو موضـوع مهـم را مطـرح            . تهديد به توقف مذاكرات كردند    

 نخـست   مورداو در   . مدت زمان امتياز  ) 2ها؛ و      امتياز و ماليات   ميزان حق ) 1: كرد
 سـال يكبـار     15 دوم مرور    مورد از منافع را مانند مورد ونزوئال و در          50/50سهم  

قرارداد را فارغ از اين كه طرفين در مورد مدت زمان آن بـه چـه تـوافقي برسـند،       
  . پيشنهاد كرده بود

  
تـصميم گرفـت بـه جـاي ارجـاع           در پي گزارش گلـشاييان، دولـت سـاعد          

نتيجـه تـوافقي در مـورد    . هاي ايران به داوري مذاكرات را ادامـه دهـد         درخواست
 بـه دليـل نـام       ،مسائل نفتي بود كه رسماً قرارداد الحاقي ناميده شد و در بين مردم            

دولت تالش كـرد    . گلشاييان شهرت يافت  -كنندگان اصلي، به قرارداد گس      مذاكره
مجلس پانزدهم آن را به تصويب برساند ولي با اقليتي مصمم           در آخرين روزهاي    

 بـه ايـن دليـل كـه منـافع ايـران را تـضمين                ،روبرو شد كه همگي به آن قـرارداد       
 ، دولـت را    به دليل نقض روند صـحيح قانونگـذاري        ،زمان   و هم   اعتراض ،كند  نمي

م آيـد،   گيري در مورد اين اليحه فـراه         پيش از آنكه امكان رأي     20. كردند استيضاح
اين جدال باعث شد چند تن از نمايندگان اقليت، بـه           . دورة مجلس به پايان رسيد    

ايـن  .  را تا آخر آن جلسه ادامه داد، مشهور شـوند          احضستيويژه حسين مكي، كه ا    
                                                 

20 . Ruhollah K. Ramazani, Iran's Foreign policy, 1941-1973: A Study of Foreign 
Policy in Modernizing Nations, Charlottesville, University Press of Virginia, 1975. 
pp. 184-187. 
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ستيزه همچنين هستة اولية جبهة ملي را بـه وجـود آورد كـه در زمـان انتخابـات                   
در دورة بيش از حد     "گويد    ي مي نظر  صاحب. مجلس شانزدهم رسماً شكل گرفت    

ها و احزاب مهـم       طوالني قبل از تشكيل مجلس شانزدهم بود كه تقريباً تمام گروه          
به مخالفت با شركت نفت و عمليات آن پرداختند و اين مخالفـت ابعـادي عظـيم                 

  ٢١".شد روي خيانت تلقي مي اظهارات مبني بر ميانه. پيدا كرد
 

*** 
سالروز گشايش دانشگاه تهران هم بود و بنا        . د جمعه بو  1327 بهمن   15روز  

يافـت و     بر سنتي كه رضاشاه پي نهـاده بـود شـاه بايـد در دانـشگاه حـضور مـي                   
شاه بعدازظهر به دانـشكدة حقـوق       . كرد  هاي تحصيلي آن سال را اعطا مي        دانشنامه
رفت مردي كه دوربـين عكاسـي         همان طور كه به سوي ساختمان پيش مي       . رسيد

دو سـه ثانبـه     . ت به او نزديك شد و ناگهان به طرفش شـليك كـرد            در دست داش  
طول كشيد و سه گلوله كالهش را سوراخ كرد تا اينكـه شـاه تـشخيص داد چـه                   

اش   گلولة چهارم از گونة راستش وارد و از لب بااليي         . اتفاقي در حال وقوع است    
پنجم بـه   گلولة  . چرخيد  در اين زمان او به شكلي غريزي دور خود مي         . خارج شد 

ضـارب سـالحش را زمـين       . ر لوله گيـر كـرد     گلولة ششم د  . اش اصابت كرد    شانه
ا افـسران و محافظـان دورش را گرفتنـد و او را              . انداخت و خواست فرار كند     امـ

   22.كشتند
 وخورد كه مرد مهاجم پيش از بازپرسي كـشته شـده اسـت                شاه افسوس مي  

يل نبودند كه او سخن بگويـد و  شايد هم گروهي ما ": ها بعد در تبعيد نوشت      سال
                                                 

21 . Gavin R. G. Hambly "The Pahlavi Autocracy: Muhammad Riza Shah," in Peter 
Avery, Gavin Humbly, and Charles Melville, eds The Cambridge History of Iran: 
From Nadir Shah to the Islamic Republic, Cambridge, Cambridge University Press, 
1991, p.252. 
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آن مرد مناسباتي هم با حزب توده و هم با           ٢٣".دانست فاش كند    اسراري را كه مي   
اي بود از آنچـه       آيا اين رخداد بارقه   "پرسيد    شاه از خود مي   . متعصبان ديني داشت  

هـا دامـن      اين سؤقصد به برخي شايعه     ٢٤"  ناميده شد؟  'ماركسيسم اسالمي 'بعدها  
آرا، رئيس ستاد ارتش، را متهم         حاجي علي رزم   سپهبداي كه     به شايعه زد از جمله    

 شاه در ژنو از علي اميني كه در آن موقع سفير ايـران              1335يكبار در سال    . كرد  مي
در واشنگتن بود، پرسيد به نظر او چه كسي عامل اصلي سؤقصد در دانشگاه بود؟               

داننـد كـه عامـل        ه خوبي مي  اعليحضرت ب ": اميني به عنوان امري بديهي پاسخ داد      
ايـن ديگـه از اون      " شاه در جواب گفت      ".آرا   رزم –اصلي سؤقصد چه كسي بود      

كـرد   و به اين ترتيب در حالي كه تا حدودي گفتة اميني را انكار مي" هاست  حرف
   25.كامالً رد نمي كرددانست، اين احتمال را  معنا مي و تا حدودي آن را بي

  
 هـر چنـد كـارت    ،ا عضو حزب توده اعالم كردند ناصر فخرآرايي، ضارب، ر   

 26.اي اسالمي بود به همراه داشـت   را كه روزنامهپرچم اسالمخبرنگاري صادره از   
دولت حكومت نظامي برقرار و حزب توده را غيرقانوني اعالم كرد، مراكز، دفـاتر              

اي و همين طور      هاي آن حزب را بست و چند عضو مطبوعات غيرتوده           و روزنامه 
آن روز حـزب تـوده در كنـار         . ر زيادي از مخالفان سياسـي را دسـتگير كـرد          شما

 كه  ه بود آرامگاه تقي اراني، يكي از قهرمانان اين حزب، تظاهراتي سياسي برپا كرد           
ايـن  .  از اعضا و هواداران حزب در آن شركت كردند          تن  هزار 30 تا   10در حدود   

حدي چشمگير بر انتخاباتي    داد كه امكان دارد حزب در         تظاهرات بزرگ نشان مي   
                                                 

.59. پيشين، صپاسخ به تاريخ، پهلوي، محمدرضا . 23  
.همان. 24  
 اميني،  در –، غني آنچه را خودش، كمي پس از ديدار شاه 2004 سپتامبر 20گفتگو با سيروس غني، . 25

.گفت واشنگتن از اميني شنيده بود، باز مي  
.420: 1؛ روزشمار، 470-471: 1گاهنامه، . 26  
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به هر حال، سؤقـصد نـسبت بـه      27.كه بنا بود در تابستان برگزار شود، اثر بگذارد
  .شاه در عمل آن آرزوها را به يأس بدل كرد

  
ـ   بود كـه   او مدتي .  كمك كرد   شاه نيز به سؤقصد فخرآرايي از جهتي ديگر        ه ب

 قـانون   48اصـل     سـنا را تـشكيل و نيـز        س مجل  آورد تا   مي دولت و مجلس فشار   
 انحـالل مجلـس      مـشخص تـري در مـورد       اساسي را اصالح كنند و به او قدرت       

او در موقعيتي بود كه آنچه را پـيش از ايـن درخواسـت كـرده بـود              اكنون  . بدهند
 سسان مو و شاه در روز اول ارديبهشت مجلس      ،  مجلس رأي موافق داد   . مطالبه كند 

و بـه نماينـدگان يـادآوري كـرد كـه            افتتـاح    تشكيل شده بود  ا كه به اين منظور      ر
المللي را فراموش نكنيد و به خاطر داشته باشيد كه كشورها براي بقـا         اوضاع بين "

هـاي تمـدني در حـال     و رفاه بايد هماهنگ با شرايط زمانه پيش روند، به ويژگـي           
پيشرفت دست يابند و آن گونه تغييراتي را جامة عمل بپوشـانند كـه مـورد تأييـد              

 به رياست سيد محمـد صـادق طباطبـايي،           موسسان  نشست مجلس  ٢٨".دنيا است 
يكي از دوستان و حاميان قديمي خاندان پهلوي، به تغيير مادة مورد نظـر انجاميـد           

كرد، بـه     و اختيار انحالل مجلس را، فارغ از شرايط خاصي كه مادة قبلي تعيين مي             
   29.افزودشاه اعطا كرد و در حدي چشمگير بر قدرت شاه در برابر مجلس 

                                                 
27. Sepehr Zabih, The Communist Movement in Iran, Berkeley, University of 
California Press, 1966, pp. 161-165.  

.476-477: 1گاهنامه، . 28  
:مادة جديد به شرح زير بود. 29  

. زمان دارد  اعليحضرت همايوني اختيار انحالل مجلس شورا يا مجلس سنا را به صورت جداگانه يا هم-48اصل 
دو به فرمان شاهانه منحل شوند، در همان فرمان بايد داليل انحالل مجلس قيد وقتي هر دو مجلس يا يكي از آن 
انتخابات جديد بايد در فاصلة يك ماه از صدور فرمان انحالل آغاز و مجلس . و فرمان انتخابات جديد صادر شود

 پس از فرمان نمايندگان مجلس يا مجالس جديدي كه. يا مجالس جديد بايد در فاصلة سه ماه شروع به كار كنند
شوند و مجالس جديد نبايد به همان دليل قبلي منحل  اي كامل برگزيده مي شوند براي دوره انحالل انتخاب مي

.)..  باقي اين اصل به اختالف نظر بين مجلس شورا و مجلس سنا اشاره داشت و تغيير چنداني نكرد. (شوند  



  ٢١٧ملي كردن نفت 

  
***  

شاه با اين كه ايران حقوق نفتي خود را تصاحب كند موافق بود ولي موانع و                
پدرش نسنجيده  . كرد  مشكالتي كه بر سر راه اين كار وجود داشت او را نگران مي            

به مذاكرة مجدد دربـارة امتيازنامـة دارسـي پرداختـه بـود و نـاگزير بـا شـرايطي                    
زاده، كـه در مقـام وزيـر دارايـي            به گفتـة تقـي    . بيني نشده موافقت كرده بود      پيش

 را امضا كرده بود، رضاشاه آرزو داشت تمام قراردادهايي را كـه بـه               1933قرارداد  
زيان ايران بود لغو كند و در اغلب موارد، جز در مـورد نفـت، موفـق بـه لغـو آن                      

انـه  كرد به او بگويد كه بايد محتاط    كس جرأت نمي    در آن زمان هيچ   . قراردادها شد 
او به هيچ رو قصد تمديد قرارداد را نداشت ولي پـس از             . دست به اين اقدام بزند    

زاده در مجلس اظهار داشت كه رضاشاه         تقي. آغاز مذاكرات ناگزير به اين كار شد      
مايل به تمديد اين امتياز نبود، و نخستين بار كه مقامات بريتانيـا ايـن مطلـب را                  "

در واقـع چنـين اقـدامي       ": ندي ابراز شـگفتي كـرد     عنوان كردند در برابر آنها به ت      
مان به خاطر اين كار لعنـت         آيا از ما كه سي سال است به اسالف        ! غيرممكن است 

فرستيم انتظار داريد بـه خودمـان اجـازه دهـيم كـاري كنـيم كـه پنجـاه سـال                       مي
سرانجام معلوم شد انگلستان و شـركت نفـت     ٣٠"مان ما را لعنت كنند؟ جانشينان

مند  قدرتمندند، بخشي به اين دليل كه رضاشاه به پيشرفت ايران بسيار عالقه          بسيار  
  .توانست بدون پول نفت براي مدتي طوالني به كارش ادامه دهد بود و نمي

  
ايـن واقعيـت كـه      . آزرد   شاه را مـي    1933آميز دربارة قرارداد      اظهارات اهانت 

بريتانيـا تـسليم شـده      پدرش به ناگزير و برخالف خواست خود در برابر مقامات           
                                                                                                                   

 
؛ 1327 بهمن 7 كيهان،. 30  

Rouhollah Ramezani, Op. cit., p. 184. 
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او در پي آن بر آمد كه مطالب بيـشتري در           . آشفت  است، او را باز هم بيشتر بر مي       
مورد نفت فرا گيرد و اوضاع و احوال مربوط بـه نفـت را بهتـر دريابـد و فـردي                     

در سـال   . مطلع كه به شركت نفت وابسته نباشد تحليلي در اختيـار او قـرار دهـد               
در آن هنگـام سـفير ايـران در ايـاالت متحـده بـود،                او از حسين عال، كـه        1327

اي مناسب براي اقـدام بـه وي توصـيه            خواست پس از بررسي مسئلة نفت، برنامه      
عال با محمد نمازي، تاجر موفق ايراني در واشنگتن كه تقريباً وابستة تجاري             . كند

نمـازي اطالعـات چنـداني دربـارة        . افتخاري سفارت هم بود، به گفتگو پرداخت      
فت نداشـت ولـي بـه عـال قـول داد آن موضـوع را بررسـي كنـد و در نهايـت                         ن

 1933نمازي به عال نوشت امتيـاز       . هاي جالب را مطرح كرد      اي از تحليل    مجموعه
ا   تا زمان شروع جنگ بسيار بيش از امتياز دارسي به سود ايران بـوده اسـت،                  از امـ

از تنـي   (ت در بازار جهاني     زمان جنگ آن امتياز به دليل افزايش غيرعادي بهاي نف         
و كـاهش   ) ]1326[ 1947 دالر در سال     17 دالر در دوران پيش از جنگ به تني          6

 درصد از سود خالص نفت خام، بدون احتـساب سـود            8سهم ايران به در حدود      
به اعتقاد نمازي فقـط  . بدتر شدبراي ايران  مربوط به تصفيه و بازاريابي، رفته رفته        

 الزم اسـت    1933بات اين كه تجديد نظر در مورد قـرارداد          همين واقعيت براي اث   
 مثل موفق نشدن    ،كافي بود، هر چند داليل ديگري هم براي اين كار وجود داشت           

بـه هـر حـال، دولـت ايـران دو           . شركت نفت در كاهش شمار كارمندان خـارجي       
تهديـد بـه تحميـل      ) 2تهديد به ملي كـردن، و       ) 1: سالح خوب در اختيار داشت    

  .، بنا بر آنچه در قرارداد قيد شده بود1341تي سنگين در سال ماليا
  

 كه پيشتر اعطـا كـرده بـود           دولت ونزوئال در مورد امتياز نفتي      1321در سال   
هاي نفت عامل در ونزوئال با سازوكار مالياتي موافقـت    تجديد نظر كرده و شركت    

شي از اسـتخراج     درصد از سود خالص نا     50كرده بودند كه درآمد آن كشور را تا         



  ٢١٩ملي كردن نفت 

نمازي معتقد بود كه ايران نبايد به كمتـر از آن رضـايت             . داد  نفت خام افزايش مي   
 درصد موافقت كند و مجلـس هـم آن          50حتي اگر دولت با سهمي كمتر از        . دهد

پايد و كمـي بعـد بايـد دربـارة آن             توافقنامه را تصويب كند، اين توافق ديري نمي       
شـركتي خـارجي    قابل تحمل نيست كه     ر سياسي   سرانجام، از نظ  . تجديدنظر كنند 

مـردم  . در خاك ايران فعاليت كند و نيمي از سهام نفت را در اختيار داشـته باشـد                
شود دولت روسيه درخواسـت امتيـازي         پذيرند؛ تازه اين كار باعث مي       اين را نمي  

بنابراين شركت نفت ايران و انگليس بايد عمليات اسـتخراج          . مشابه در شمال كند   
هاي ديگر دنيا جدا كند و بـا واگـذاري          تصفيه در ايران را از عملياتش در بخش       و  

رسد، موافقت    عمليات استخراج در ايران به شركتي جديد كه در ايران به ثبت مي            
اين شركت جديد نيمي از سهام خود را به دولت ايران و نيمـي ديگـر را بـه             . كند

   31.دهد سهامداران شركت اصلي تخصيص مي
  

 نمازي معتقد بودند كه مقامات بريتانيا با تفاهم و حسن نيـت بـا ايـن                 عال و 
در ايـران، پـس از      . بيني درست از آب در نيامد       اين خوش . كنند  مسئله برخورد مي  

اهللا زاهـدي، رئـيس       آنكه جبهة ملي، بخـشي بـا حمايـت شـاه و سرلـشكر فـضل               
تـالش بـراي    هايي را در تهران و چند شهر ديگر بـه دسـت آورد              شهرباني، كرسي 

استيفاي حقوق ايرانيان شدت گرفت و چهره ها و قهرمانان جديدي درگيـر ايـن               
 افتتـاح كـرد و اظهـار        1328 بهمـن    20شاه مجلس شـانزدهم را در       . مسئله شدند 

هدف اخالقي دولت اين است كه تمام اعضاي جامعه از پنج حق اساسي             "داشت  
غذا، پوشاك، سرپناه، بهداشت   : ندكه تمام افراد استحقاق آن را دارند، برخودار شو        

بهترين راه دستيابي به اين حقوق اين است كـه برنامـة هفـت سـاله را             . و آموزش 
                                                 

؛ ترجمة انگليسي اين نامه در 1330 اسفند 10، ايرادية آذربايجاناز متن نامة نمازي نقل شده در . 31  

.آمده است   PRO FO 371/98682 

.505: 1گاهنامه، . 32  
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فكر و ذكر مجلـس شـانزدهم مـسئلة         . اما چنين چيزي مقدر نبود     ٣٢".عملي كنيم 
چنـد روز پـس از گـشايش        . نفت بود كه بر تمام مسائل ديگر سايه انداختـه بـود           

ست وزير، بدون آنكه درخواسـت رأي اعتمـاد كنـد، از            مجلس جديد، ساعد، نخ   
بـا  علي منصور، جانشين وي، اليحة الحاقي موافقتنامة نفـت را             .  گرفت  كار كناره 

او . ، به مجلس بـرد    نمي شود كه تعهدي در مورد آن براي دولت ايجاد         فرض  اين  
: در پاسخ به پرسش مصدق در اين مورد كه موضع وي در اين باره چيست گفت               

دولت پيشين اين اليحه را در برنامة كار خود قرار داده بود و اكنون مجلس بايد                "
او توصيه كرد كميسيوني جديـد بـراي بررسـي ايـن            . ".در اين باره تصميم بگيرد    

 18پس از مباحثـاتي شـديد كميـسيوني مركـب از            . اليحة پيشنهادي تشكيل شود   
يـار  ه شـايگان، الل  محمد مصدق، علـي –عضو شكل گرفت كه اعضاي جبهة ملي    

ـ  نيـز  كه در اصـل در مخالفـت بـا آن رأي داده بودنـد،    –صالح و حسين مكي    ه ب
 مصدق به رياسـت ايـن كميـسيون برگزيـده شـد،             33.عضويت آن برگزيده شدند   

اي و بهبهاني به سمت نواب رئيس، مكي به سمت مخبر و علوي و قشقايي                 گنجه
  . به سمت منشي انتخاب شدند

  
خرداد، يعني همان روزي كه مـصدق بـه سـمت رياسـت              5منصور در روز    

آرا، رئـيس سـتاد ارتـش         سپهبد علـي رزم   . كميسيون نفت برگزيده شد، استعفا داد     
آرا پراكنده بود و اين باعـث         چند ماهي شايعة نخست وزيري رزم     . جانشين او شد  

                                                 
 

اصر اهللا پاليزي، ن اي، هدايت جمال امامي، جواد گنجه: اعضاي غير جبهه ملي اين كميسيون عبارت بودند از. 33
ذوالفقاري، جواد عامري، خسرو قشقايي، عبدالرحمان فرامرزي، حسن علوي، مير سيد علي بهبهاني، نصراهللا 

: 1روزشمار، . (زاده زاده، و علي اصغر سرتيپ زاده، محمد علي هدايتي، ابوالقاسم فقيه كاظمي، ابوالحسن حائري
 ايران،  شفاهيتاريخآرشيو  ايران،ياد مطالعاتبن. (پس از انصراف هادي طاهري، شايگان جانشين او شد). 434

). 1989مصاحبه با ناصر ذوالفقاري، پاريس، مه، سپتامبر، اكتبر   



  ٢٢١ملي كردن نفت 

 اهللا سـيد ابوالقاسـم   هاي مذهبي وابسته به آيت     مخالفت جنجالي جبهة ملي و گروه     
  34.كاشاني، از جمله فداييان اسالم و نواب صفوي رهبر آن گروه شد

  
ها از شيوة     اين ويژگي . گير، جدي و بلندپرواز بود      آرا فردي منظم، سخت     رزم

اي كه وي به مجلس برد براي تشكيل شوراهاي           نخستين اليحه . كارش نمايان بود  
رگز به مرحلـة اجـرا   بيني شده ولي ه شهري و ايالتي بود كه در قانون اساسي پيش 

آرا را مـتهم كـرد كـه     اين پيشنهاد خشم مصدق را برانگيخت و رزم  . در نيامده بود  
 سياسـت او متمايـل بـه چـپ و ديـدگاهش             35.خيال تجزية كشور را در سر دارد      

تـر از آن بـود كـه          نسبت به نفت معموالً مخالف با ملي كردن آن و اغلب پيچيـده            
خواست بـه سازشـي موقـت بـا مقامـات             او مي . دادند  نسبت مي وي  مخالفانش به   

 چند پيمان تجـاري و مـرزي بـا سـادچيكف، سـفير              آرا    رزم. شوروي دست يابد  
در همين راستا، او قرارداد چند مشاور امريكايي را در سـازمان            . روسيه، امضا كرد  

او در پـي    . در ايران را نداد   " صداي امريكا "برنامه پايان بخشيد و اجازة ادامة كار        
ـ       بود كه با استفاده از يافته      آن ، كـه بنـا بـر آن شـمار زيـادي از             صفيههاي هيئـت ت

مقامات سطح باال در تشكيالت اداري و در مجلس فاسد تـشخيص داده شـدند و             
در نتيجه شايستگي خدمات دولتي را نداشتند، طرحـي را اجـرا كنـد ولـي موفـق             

 ظـاهر و هـم در        ولي دوران خدمت و در تحليل نهايي زنـدگي او هـم در             36.نشد
  . باطن صرف مسئلة نفت شد

  
                                                 

.105-106. صص. 1371سرا،   تهران، كتابملي شدن نفت،: اشتباه بزرگابراهيم صفايي، . 34  
108. ص. صفايي، همان. 35  
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آرا درخواست كرد نظر خود را به طور رسـمي دربـارة              كميسيون نفت از رزم   
دولت موفـق بـه ايـن كـار         . گلشاييان در مدت ده روز اعالم كند      -موافقتنامة گس 

آرا و چند تن از وزرايـش را استيـضاح            چند تن از نمايندگان جبهة ملي رزم      . نشد
آرا كه به تازگي پيماني تجـاري          آبان رزم  13در روز   . دولت پيروز شد  كردند، ولي   

با شوروي امضا كرده بود، به همراه غالمحسين فروهر، وزير دارايـي، بـه دعـوت                
آرا از كميـسيون درخواسـت كـرد          رزم. مصدق در كميسيون نفـت حـضور يافـت        

واند دربـارة   هاي مخالف با منافع ايران را به مجلس گزارش دهد تا مجلس بت              نكته
آرا اظهار داشـت كـه فقـط          رزم. آنچه دولت بايد انجام دهد، تصميمي كامل بگيرد       

تواند با شـركت نفـت يـا بـراي اصـالح قـرارداد فعلـي يـا                    پس از اين كار او مي     
مكّـي  .  معتبـر نيـست    1933مصدق گفت قرارداد    . جايگزين كردن آن مذاكره كند    

نخستين باري بود كه اصطالح ملي      شايد اين   –دربارة ملي كردن نفت سخن گفت       
از آن پس ملي كردن بـه فكـر و ذكـر            .  مورد استفاده قرار گرفت     رسماً كردن نفت 

  .سياسي جبهة ملي بدل شد
  

. گلـشاييان را رد كـرد  - آذر كميسيون به اتفاق آرا موافقتنامـة گـس        4در روز   
د مصدق و اعضاي جبهة ملي به كميسيون پيشنهاد كردند همـراه بـا گـزارش خـو                

كاظمي و پاليزي، از اعـضاي كميـسيون،        . طرحي براي ملي كردن نفت تقديم كند      
بر اين اساس كه چنين طرحي فراتر از اختياري است كـه مجلـس بـه كميـسيون                  

اي بايـد   به اعتقاد آنها چنين اليحـه . اعطا كرده است، با آن پيشنهاد مخالفت كردند       
كرد و سرانجام طرح زير      مصدق پافشاري    .شد  ميدر جلسة رسمي مجلس تقديم      

  :با امضاي پنج عضو جبهة ملي به گزارش افزوده شد
  

به نام سعادت ايران و به منظور كمك به تامين صلح جهاني، امـضا كننـدگان ذيـل                  
نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كـشور بـدون اسـتثنا ملـي اعـالم                    پيشنهاد مي 



  ٢٢٣ملي كردن نفت 

 .برداري در دسـت دولـت قـرار گيـرد            بهره شود؛ يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و      
  37.حسين مكّي الهيار صالح، دكتر شايگان، زاده،  محمد مصدق، حائري

  
 آذر به معناي پايان توافقنامة      26تسليم گزارش كميسيون به مجلس در تاريخ        

طـرح ملـي كـردن      .  ملي كـردن نفـت بـود        مبارزه براي  گلشاييان و سرآغاز  -گس
مصدق، كه آن روز كسالت     . وز به مجلس تقديم شد    صنعت نفت رسماً در همان ر     

حتي اگر به جـاي  ": اي نوشت كه مكي آن را خواند و در آن آمده بود      داشت، نامه 
كنـد خودمـان      استخراج مي ) 1950 (1329يون تن نفتي كه شركت در سال         ميل 30
اي كه شـركت       ميليون تن نفت استخراج كنيم و حتي اگر به جاي هر يك ليره             10

كند ما دو ليره خرج كنيم، باز هم بر اساس هزينة پنج ليره براي هـر تـن                    يخرج م 
 ميليـون   30كه بهاي گزارش شده نفت خليج فارس است، ايران درآمـدي معـادل              

آقايان، بگذاريد ايـن نفـت را       ": مظفر بقايي اظهار داشت    ٣٨"...ليره خواهد داشت  
مـا بـه   . اليشگاه نيـاز نـداريم  اگر نفت اصالً وجود نداشته باشد، ما به پا    . ملي كنيم 

رسيد   در شور و نشاط آن دوره به نظر نمي        " .پردازيم  كشاورزي سنتي خودمان مي   
ملي كردن نفـت    . اي كه در پيش بود آگاه يا نگران آنها باشد           كسي از مسائل بالقوه   

. ها و فكر و ذكر همه در مجلس و در سراسـر كـشور بـود             مضمون اصلي صحبت  
نون تظاهرات بدل شد و از آنجا شور و هيجـان نخـست بـه               محلة بهارستان به كا   

  .هاي تهران و سپس به ديگر شهرهاي بزرگ سرايت كرد ديگر محله
  

 دي، در ميـان تظـاهرات گـستردة دانـشجويان در            3چند روز بعد، در تاريخ      
 و لغو حكومت نظـامي در منـاطق         1933برابر مجلس به هواداري از فسخ قرارداد        

را در جلسة اختصاصي مجلس به بحث دربـارة خطـر تـصميم             آ  نفتي جنوب، رزم  
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اگـر  ": ملي كردن نفت كه بـراي مـردم ايـران مطـرح شـده اسـت، سـخن گفـت                   
خواهيم فقط دربارة ملي كردن نفت حرف بزنيم، اين كار پـيش از ايـن انجـام                   مي

در ايـران، طبـق قـانون تمـام معـادن از آن             . ايران با مكزيك فرق دارد    . شده است 
شايد منظور اين است كـه نفـت بـه          . ت و طبق مقررات كامالً ملي است      دولت اس 

در مكزيك، منابع زيرزمينـي بـه       . دست خود ما استخراج شود و به فروش برسد          
ولـي شـايد افـرادي كـه چنـين تقاضـاهايي دارنـد              . بخش خصوصي تعلق دارنـد    
چون ايـن  . مان را استخراج كنيم و به فروش برسانيم معتقدند كه خود ما بايد نفت     

موضوع مسئوليت خطيري در پيشگاه تاريخ و در برابر ملت ايران است، در اينجـا               
بايد صريحاً اعالم كنم كه در وضعيت كنوني ايران داراي قدرت صنعتي استخراج             

توانيـد يـك       آقايان، شما هنوز نمـي    . نفت و فروش آن به بازارهاي جهاني نيست         
من اين نكتـه را بـه صـراحت تمـام     ...  كنيدكارخانة سيمان را با پرسنل خود اداره      

ترين   به خطر انداختن سرماية ملي و منابع زيرزميني كشورمان بزرگ         : بيان مي كنم  
آرا در مسئلة      مصدق دربارة موقعيت رزم    1329 اسفند   16 در روز    39".خيانت است 

به نمايندگي از جبهة ملي و با تكيه بر پـشتيباني ملـت ايـران اعـالم                 ": نفت گفت 
آور اسـت و دولتـي كـه          دارم كه به نظر ايرانيان اظهارات نخست وزيـر نفـرت            مي

راه ديگـري   . وار شود، از نظر ايرانيان فاقد مشروعيت اسـت          تسليم اين خفت برده   
  .آرا ترور شد  همان روز رزم".جز ملي كردن نفت وجود ندارد

  
مورد تقـسيم   رسد در     به نظر مي  . اي داشت   آرا دقيقاً چه خواسته     دانيم رزم   نمي

 بـه   1329در مـرداد    .  سود با شركت نفت به تفـاهمي پنهـاني رسـيده بـود             50/50
درخواست عربستان سعودي، شركت آرامكو شروع به مـذاكراتي بـا دولـت ايـن               

 سـود   50/50كشور كرده بود و هدف از آن رسيدن بـه تـوافقي در مـورد تقـسيم                  
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وزارت زمـان معـاون     ، كـه در آن      40گـي  كدر ماه شهريور، جورج مـ     . حاصله بود 
 امريكا در امور شرقي بود، توجه شركت نفت ايـران و انگلـيس و دولـت                 خارچه

 سـفير امريكـا   ،41گي از هنري گريدي  مك. انگلستان را به اين مذاكرات جلب كرد      
هايي دريافت كرده بود مبني بر اين كـه موقعيـت ايـران رو بـه                  در تهران، گزارش  

ب نظـر مـساعد ايـران نـسبت بـه قـرارداد              ادامة تأخير در كـس     "است و   وخامت  
  ايران يا مصادرة امتياز شركت نفت منجر         ] دولت [الحاقي ممكن است به سقوط      

آرا چهـار نكتـه را درخواسـت     گزارش داد كه رزمتأييد گريدي به نشانة  42".شود
: تر كردن قرارداد به منظور به تـصويب رسـيدن آن در مجلـس               ماليم" :كرده است 

ة ايراني كردن نفت، به رسميت شناختن حق ايران در مـورد بررسـي              برنامة ده سال  
دفاتر شركت نفت و تعيين سهم خود از سود، بهاي نفت در ايران برابر با حـداقل                 

 اطالعـات كامـل در مـورد مقـصد           دسترسـي بـه    بهاي آن براي ديگـران باشـد و       
ران همچنين اصرار داشت پيشاپيش مبالغي بـه ايـ        نخست وزير    ٤٣".صادرات نفتي 

هـاي امريكـايي    شركت. پرداخت شود تا برنامة توسعة هفت سالة ايران آغاز گردد      
آرا كامالً منطقي است، و چارلز هاردينگ         هاي رزم   گي گفتند كه درخواست     به مك 

امكان ندارد شركت نفـت ايـران و        "كرد كه     تصور مي  44 وكيوم از شركت سوكوني  
در شـهريور مـاه،     . ي زير بار نرفتند   ولي مقامات انگليس   ٤٥".انگليس آنها را نپذيرد   

توانـد هـيچ يـك از         گي گفت كه شركت نفت نمي        به مك   انگليس  خارجه ارتوز
                                                 

40 . McGhee 
41 . Henry Grady 
42 . Ambassador George McGhee, Envoy to the Middle World: Adventures in 
Diplomacy, New York, Harper, 1983, p. 321. 

همان. 43  
44 . Socony-Vacuum 
45 . Ambassador George McGhee, Op. cit.  
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آرا، جز آنهايي را كه مربوط به بهاي توليد و مقـصد نفـت                هاي مورد نظر رزم     نكته
   46.ايران است، بپذيرد

  
 بـه عربـستان     50/50 تقسيم سود را به صورت       1329شركت آرامكو در آبان     

آرا به هيچ وجه نتوانـد كمتـر          اين قرارداد باعث شد كه رزم     . سعودي پييشنهاد كرد  
مقامات انگليسي با وجود هـشدارهاي امريكـا در         . از آن را به مجلس پيشنهاد كند      

مورد پيشنهادهاي امريكا در آيندة نزديك، دست كم از يك ماه قبل، باز هم طفـره                
آيد كـه آنهـا بـه صـورت           ، چنين بر مي   سرانجام، هر چند هرگز قطعي نشد     . رفتند  

آرا، بـه وي گفتـه         ، چند روز پيش از تـرور رزم        1329 اسفند   5در روز   " شفاهي"
 دربـارة   47. را پيشنهاد كنند   50/50اند قرارداد تقسيم سود به صورت         بودند كه آماده  

رسـد هـيچ      هاي زيادي شد ولي به نظـر مـي          اين تفاهم در تهران و خارج صحبت      
آرا از شـركت نفـت    رزم. اد را، اگر اصوالً وجود داشته، نديده اسـت   كس آن قرارد  

نتيجـة ايـن    . خواسته بود گزارشي در مورد پيامدهاي ملي كردن نفـت تهيـه كنـد             
المللي نفت در كنترل كارتلي قدرتمند و متحـد           گزارش اين بود كه چون بازار بين      

 يـران  ي ا بود، در صورت ملي شدن نفت فروش نفـت پـااليش شـده و خـام بـرا                 
توليد نفت در ايران به احتمال زيـاد محـدود بـه نيازهـاي داخلـي                . شد  ميدشوار  

اين گزارش  . فتيا  شد و در نتيجه درآمدهاي ايران به شدت كاهش مي           مصرف مي 
اهللا نفيـسي و بـاقر    فـتح –كننـدگان آن    به كميسيون نفت ارسـال و بنـا شـد تنظـيم           

آرا كشته شـد، در آن كميـسيون          زم، روزي كه ر   1329 اسفند   16 در روز    -مستوفي
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 در دست اوست، ولـي كـسي آن   50/50آرا به آنها گفت قرارداد       رزم. حضور يابند 
  48.را نديد
  

آرا چنان تحت تأثير قدرت فرضي انگلستان قـرار گرفتـه بـود كـه                 شايد رزم 
ملت ايران نـسبت بـه ملـي    پايبندي توانست مقامات بريتانيا را در مورد ميزان        نمي

آرا فـردي مناسـب بـراي حـل           كرد كه رزم    شاه تصور نمي  . فت متقاعد كند  كردن ن 
آرا دلباختـة شـاهدخت       رزم. اعتماد چنداني هم بـه او نداشـت       . معضل نفت باشد  

مباالتي به اشرف گفته بود كه او را ملكة خـود   اشرف شده بود و يكبار از روي بي  
به او توصيه كرده بـود  اشرف هم موضوع را با برادرش در ميان گذاشته و     . كند  مي

آرا آمـد و رفـت داشـتند و           چند تن از نمايندگاني كه به خانـة رزم         49.مراقب باشد 
 رنـگ و    بـا هـايي     مورد حمايت او بودند به اين نتيجه رسيدند كه شايد او برنامـه            

ناصـر ذوالفقـاري،    . بوي خيانت به شاه دارد، و اين نكته را به شاه گزارش دادنـد             
اي   د بود كه فرار رهبران حزب توده از زندان نتيجـة دسيـسه            نمايندة مجلس، معتق  

آرا مطـرح كـرد و          او موضوع را در خانة رزم       50.آرا عليه شاه چيده بود      بود كه رزم  
                                                 

 با باقر مستوفي، آرشيو تاريخ   مصاحبهاز آغاز تا آستانة انقالب،: صنعت پتروشيمي ايرانضا افخمي، غالم ر. 48
.13-14.صص) 2001بتسدا، بنياد مطالعات ايران، (شفاهي   

.2001 مارس 2مصاحبه با شاهدخت اشرف، نيويورك، . 49  
 آذر 25ي آن به مجلس در تاريخ  روزة قطعي كردن گزارش كميسيون و تسليم رسم20در فاصلة فرصت . 50

سران حزب توده در دادگاه نظامي محاكمه و . واقعة عجيبي در تهران رخ داد و باعث سر در گمي بسيار شد
آنها نسبت به حكم دادگاه درخواست پژوهش كردند و ديوانعالي موافقت كرد كه آنها . گناهكار شناخته شده بودند

 آذر، يك كاميون نظامي  كه مردي با لباس سرهنگ دومي 24در روز . مه شونددر دادگاه جنايي استان تهران محاك
داران نظامي سوار بر آن بودند، وارد زندان قصر شد كه رهبران حزب توده در  به همراه هشت تن در لباس درجه

اند تا زندانيان  آمده يادشده به افسر نگهبان، ستواني به نام قبادي، گفت كه آنها به آنجا "سرهنگ". آن زنداني بودند
به كاميون اجازه دادند وارد محوطة زندان شود و موضوع را به . سياسي را براي محاكمه به دادگاه مدني ببرند

محمدزاده زندانيان را حاضر كرد و به همراه آنها به . ستوان محمدزاده، افسر نگهبان مسئول زندانيان، خبر دادند
چند ساعت بعد، ديگر افسران زندان، كه به دليل بازنگشتن .  ترك كردندقبادي ملحق شدند و آنها زندان را
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او موضوع را به شاه گزارش داد و سوگند         . به او گفتند بايد دست به انتخاب بزند       
ديگران هم بـه شـاه      .  بود عقيده  شاه هم با او هم    . دهد  آرا رأي نمي    خورد كه به رزم   

به گفتة مصدق، چنـد روز پـيش از تـرور           . در مورد نخست وزيرش هشدار دادند     
اي با نفوذ، را نـزد وي فرسـتاد تـا نظـر او را در                  آرا، شاه جمال امامي، نماينده      رزم

مصدق .  مصدق اين پيشنهاد را رد كرد      51.مورد پذيرش نخست وزيري جويا شود     
آرا هم هر كس بود رفع زحمـت از  اعليحـضرت              زمقاتل ر "در خاطراتش نوشت    

خواستند مرا به جاي او نصب فرماينـد          چونكه چند روز قبل از اين واقعه مي       . كرد
   ٥٢".كه زير بار نرفتم و معذرت طلبيدم و قاتل كار خود را كرد

  
 معيارهـاي اخالقـي و      قـد آرا پرآشـوب بـود و فا        روزهاي پس از تـرور رزم     

 مـردي   ،م مانند هژير يكي از اعضاي فداييان اسالم ترور كـرد          هرا  آرا    رزم. قانوني
به منظور مجازات خيانت كه پس از دستگير شدن ادعا كرد        به نام خليل طهماسبي     

 اسفند، كميسيون ويژة نفت ملـي كـردن         17روز بعد،   . ه است دست به اين كار زد    
 را اقـدامي از     آرا  اهللا كاشـاني تـرور رزم       همان روز، آيت  . صنعت نفت را تأييد كرد    

در تظـاهراتي گـسترده     . نظر ديني الزم اعالم كرد و قاتل را ناجي ملت ايران ناميد           
 "تـرور "در برابر مجلس، حسين مكّي و مظفـر بقـايي، از اعـضاي جبهـة ملـي،                    

نـواب صـفوي، رهبـر فـداييان اسـالم، در           . آرا را به ملت ايران تبريك گفتنـد         رزم
                                                                                                                   

يزدي، جودت، كيانوري، –ولي زندانيان . زندانيان نگران شده بودند، موضوع را به اطالع مقامات رساندند
 كه همگي از سران حزب توده بودند، توانستند به اتحاد -شاندارمني، قاسمي، نوشين، حكيمي، روزبه، علوي

اين ماجرا خيلي به سادگي رخ داد و در نتيجه همه به اين فكر افتادند كه شايد دولت در اين . وروي بگريزندش
با فرا رسيدن زمان تسليم گزارش كميسيون تخصصي به مجلس، ماجراي فرار سران حزب . كار دست داشته است

  .آرا شد توده باعث سؤظن بيشتر به رزم

همچنين نگاه كنيد به اظهارات . 156-157.  تهران، انتشارات رسا، صصپدرم،در كنار غالمحسين مصدق، . 51
تهران، انتشارات آرا،  اسرار قتل رزمآرا در محمد تركمان،   رزمپهبدمصدق در پاسخ به مسائل مربوط به قتل س

.394. ، ص1370فرهنگي رسا،   
.361-362. پيشين، صصخاطرات،محمد مصدق، . 52  
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كه در همان تظاهرات قرائت شد، اعالم كرد كه          ،"پسر پهلوي "اي خطاب به      بيانيه
آرا دچـار     اگر طهماسبي فوري آزاد نشود بسياري از افراد ديگر به سرنوشـت رزم            

   53.شوند مي
  

***  
، مجلس اليحـة ملـي      1329 اسفند   24آرا، در روز      يك هفته پس از ترور رزم     

ر تعيـين   كردن نفت را بدون هيچ گونه مخالفت تصويب و كميسيون ويژه را مأمو            
 اسـفند بـه اتفـاق آرا        29مجلس سنا هـم اليحـه را در روز          .  كرد آنشيوة اجراي   

شاه در  . تصويب و شاه همان روز آن را توشيح كرد و به آن حالت قانوني بخشيد              
 خود به مناسبت سال نـو مـردم را بـه آرامـش              1330سخنراني روز اول فروردين     

ر اصالحي جـوي آرام مـورد نيـاز         دعوت كرد زيرا براي اجراي خردمندانة اين كا       
در آبادان و بندر معشور، كارمندان صـنعت        . ، كشور به هيچ روي آرام نبود      اما. بود

العادة مدد معاش و مزايـاي خـود اعتـصاب             درصدي فوق  30نفت به دليل كاهش     
 نفر انگليـسي    3 نفر ايراني و     9كنندگان و پليس      در رويارويي بين اعتصاب   . كردند

بيشتر زخمي شدند و اين باعث اعتصاب عمومي در صنعت نفت           كشته و شماري    
ها به مناطق ديگر از جمله به تهـران و رشـت كـشيده                اعتصابات و رويارويي  . شد
هيئـت    حسين عـال، نخـست وزيـر، و           شاه 1330 در روز سوم ارديبهشت      54.شد

 ارديبهـشت مهمـاتي     6در روز   . دولت را فرا خواند و نگراني خود را ابراز داشت         
كه در شيراز انبار شده بود و به روايتي شامل يك سوم كل تـسليحات ايـران بـود                 

 ارديبهشت، سر فرانسيس شپرد، سـفير بريتانيـا، طـي           7 روز بعد،    55.منفجر گشت 
زده ناميد و به دولت ايران در مـورد           اي ملي كردن نفت ايران را عملي شتاب         بيانيه

                                                 
.443: 1روزشمار، . 53  
.524-543: 1گاهنامه، . 54  
.446: 1روزشمار، . 55  
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ان روز، عـال اسـتعفاي خـود را       در همـ  . پيامدهاي وخيم احتمـالي آن هـشدار داد       
نامـة اجرايـي ملـي كـردن      حتي يكبار در مورد توافق" شاه گله كرد كه    بهتقديم و   

 ارديبهشت مجلس به نخـست      7 در روز    ٥٦"نفت مورد مشورت قرار نگرفته است     
 ارديبهشت، شاه مصدق را به نخـست        8روز بعد،   . وزيري مصدق ابراز تمايل كرد    

  .وزيري منصوب كرد
  

وييم كه خود شاه طرح نخست وزيري مـصدق را ريختـه بـود، بايـد                اگر نگ 
 مـصدق   1330 ارديبهـشت    5در روز   . بپذيريم كه دست كـم از آن حمايـت كـرد          

اي را، به عنوان چارچوب اجراي قانون ملي كردن صـنعت نفـت،                ماده 9اي    اليحه
ق آرا  بـه اتفـا   روز    همانبه كميسيون ويژه تقديم كرد و اين كميسيون آن اليحه را            

اين اليحه را در اصل جمال امامي در هفت ماده تنظيم كرده بـود و               . تصويب كرد 
 ، در مورد پرداخت غرامت به شركت نفت و خلع يـد از آن             ،مصدق دو مادة ديگر   

 همكاري بين امامي    57.به اليحه افزود و با عجله آن را به تصويب كميسيون رساند           
 22درداني مصدق از امامي در تاريخ       ها پيش ادامه داشت و از ق        و مصدق از مدت   

مصدق . ، روزي كه عال به نخست وزيري منصوب شد، مشهود است          1329اسفند  
دانم كه از آقاي جمـال امـامي تـشكر كـنم كـه                وظيفة خود مي  ": در مجلس گفت  

همكاري قابل مالحظة ايشان در زماني بحرانـي راه را بـراي ملـي كـردن صـنعت          
  ٥٨".نفت هموار كرد

  
انـد او،     آن گونه كه مصدق و پسرش گفته      . مي مورد اعتماد شاه بود    جمال اما 

آرا هنوز مصدر كار بود، پيشنهاد شاه در مورد نخست وزيـري         يكبار زماني كه رزم   
                                                 

.146. ، ص1371سرا،  تهران، كتاباشتباه بزرگ؟ ملي شدن نفت، ابراهيم صفايي، . 56  
.261. ، ص2: 12؛ متيني 145-146. صص. همان. 57  
.1329 اسفند 22اسناد مذاكرات، مجلس شانزدهم، . 58  
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 شاه آشكارا خواسـتار آن بـود كـه مـصدق            59.مصدق را با او در ميان گذاشته بود       
بـه ايـن دليـل كـه        رهبري مبارزه براي ملي كردن نفت را بر عهده بگيرد، بخـشي             

شود و بخشي هم به اين دليل كـه           كرد كسي ديگر در اين راه موفق نمي         ميتصور  
روزي كـه   . شكست در اين راه را تحمـل كنـد        ست  توان فقط مصدق مي  به نظر او    

عال استعفا داد، مصدق در جلسة ويژة مجلس نگراني خـود را دربـارة سرنوشـت                
 دست نخست وزير بعدي بود، اعـالم        اي ملي كردن نفت كه در       نويس نه ماده    پيش

چـرا خودتـان نخـست وزيـر     ": ناگهان، جمال امامي رو به او كرد و گفت . داشت
: درنـگ گفـت      مـصدق بـي    "اي را اجرا نكنيد؟     نشويد و شخصاً اين قانون نه ماده      

او .  رأي را كـسب كـرد      100رأي از    79 در رأي گيري مخفـي مـصدق         "موافقم"
اي در هر دو مجلـس    ماده9نويس   تصويب پيشسپس پذيرش خود را مشروط به  

 ارديبهـشت آن را تـصويب       9مجلس شورا همان روز و مجلس سنا در روز          . كرد
 ارديبهشت توشيح كرد و به آن حالـت قـانوني           10كردند و شاه نيز آن را در روز         

  .بخشيد
  

چرا در اين برهه از زمان مصدق به اين آساني نخست وزيري را پذيرفت در               
ه در گذشته همواره از پذيرش اين مقام سر باز زده بود؟ توضـيح مـصدق                حالي ك 

علت استعفاي نخست وزير را كه از بعضي نمايندگان سئوال كردم  ": چنين است
انـد     چنين تصور كـرده    ]ها بود   كه مقصود انگليس  [يكي از دوستان گفت حضرات      

سيد ضـياءالدين   خواهند    از اين نخست وزير و امثال او كاري ساخته نيست و مي           
طباطبايي را كه هم اكنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رأي تمايل در آنجـا          

يكي از نمايندگان كه چند روز قبـل از كـشته شـدن             ... نشسته است وارد كار كنند    
 به خانة من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه بـراي تـصدي               ، نخست وزير  ،آرا  رزم

                                                 
.261. ، ص2: 12؛ متيني، 361-362، 177-178. پيشين، صصخاطرات، محمد مصدق، . 59  
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هيچ تصور نمي كرد براي قبول اين كار حاضر شـوم           اين مقام دعوت كرده بود و       
چنانچه آقاي سيدضياءالدين نخست    .... اسمي از من برد كه بالتأمل موافقت كردم       

... گذاشت تـا مـن بتـوانم موضـوع را دنبـال كـنم               شد ديگر مجلسي نمي     وزير مي 
توانـستم صـنعت      شد باز من نمي     چنانچه شخص ديگري هم متصدي اين مقام مي       

با توجه به جو آشفتة افكار و عقايد و در حالي كه كل جبهة                60".لي كنم نفت را م  
 79هـا تـوجيهي بـراي         داد،  ايـن گفتـه       ملي در مجلس اقليتي ناچيز را تشكيل مي       

 شـاه هـم    به هـر حـال  .گيري مخفي نيست درصد رأي كسب شده در جريان رأي      
ه كه شاه بـه     نا همان گو  احتماالً به دنبال آن نبود كه از سيد ضياء پشتيباني كند زير           

، سفير بريتانيا، گفته بود سيد ضياء بيش از آن به دليل شـهرت داشـتن                61تلوژرلو  
  62.به هواداري از بريتانيا بدنام بود كه بتواند در حل موضوع نفـت كمكـي بكنـد   

تنها توجيه منطقي اين است كه شاه بايد از نخست وزيري مصدق حمايـت كـرده         
  .باشد

  
***  

  بـراي آنهـا    فرت مقامات انگليـسي و نخـست وزيـر شـدن او           مصدق مورد ن  
،  در ايران  سي انگل  سفارت جرج ميدلتون، كاردار  .  بود بي اندازه نامطلوب  رخدادي  

 زمـاني كـه     ":در گزارش خـود بـه آنتـوني ايـدن، وزيـر امـور خارجـه، نوشـت                   
ها بعد در متن تاريخ جامع تر ايران ثبت شود، تـصور               سال 1951رخدادهاي سال   

آرا تـأثيري سرنوشـت سـاز داشـته           شـود كـه قتـل سـپهبد رزم           كنم معلوم مي   مي
: رفت مصدق مدتي دوام آورد و بنابراين ميدلتون نتيجه گرفت           انتظار مي  63".است

                                                 
.177-178. صصخاطرات،محمد مصدق، . 60  

61 .Le Rougetel 
62 . Le Rougetel to Clement Attlee, February 1, 1950, FO 371/82310 EP 1016/10. 
63 . George Middleton, Reports on Events in Persia in 1951, March 24, 1952, PRO 
FO 371/98693 EP 10011/1. 
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هـاي     انگليسي و امريكايي براي سـال      واهخ  ميد پيشرفت ايران كه مقامات خوش     ا"
پروراندند اكنون بايد به تعويق افتد يا شايد بـراي هميـشه         پس از جنگ در سر مي     

مانده، فاسد و از نظـر        از نظر بسياري از ناظران ايران كشوري عقب       . فراموش شود 
شود از آن داشـت ايـن         ماند و حداكثر انتظاري كه مي       كشاورزي ناكارآمد باقي مي   

 نخـست   ...ه در پس ديوار آهنين به كلـي از هـم نپاشـد يـا تجزيـه نـشود                  است ك 
قعيـت شـاه،    مو: ههاي زندگي ملت ايران اثـر گذاشـت         وزيري مصدق بر تمام جنبه    

اقتدار مجلس، وفاداري ارتش، ثبات مالي و اقتصادي دولت، همگي بـه نوبـت در               
كـشد    ها طول مي   اند كه مدت    هايي ديده   اند و چنان آسيب     معرض فشار قرار گرفته   

ا،  ،مـصدق .  به نظر ميدلتون اين واقعيت بود      ".تا كشور به حال اول برگردد      بـه   امـ 
توانـست آن دو را از هـم          و نمـي  ...  خيال را با واقعيت اشتباه گرفته بـود        "شدت  

  64".تشخيص دهد
  

، زماني كه ايران قانون ملي كردن نفت و تأسيس شـركت            1329در اسفند ماه    
تـرين    ادارة صنعت نفت تصويب كرد، پااليـشگاه آبـادان بـزرگ          ملي نفت را براي     

 ميليون تن انـواع توليـدات تـصفيه         22پااليشگاه دنيا و توليد ساالنة آن در حدود         
در آبـادان   .  ميليون تن نفت خام صادر شده بود       7 بيش از    1328در سال   . شده بود 

نفـت ايـران و      هزار نفر در استخدام شـركت        60هاي نفتي آن بيش از        و در حوزه  
تـشكيالت صـنعت    .  تن از آنان انگليـسي بودنـد       2000انگليس بودند كه بيش از      

نفت، افزون بر برپايي تأسيـسات نفتـي، خـدماتي مثـل بـرق، آب، راه، بهداشـت                  
عمومي و مسكن را براي پااليشگاه و نواحي شهري اطراف آن و همچنـين بـراي                

 تـشكيل شـده بـود، عرضـه         هاي نفتي   تري كه در اطراف حوزه      اجتماعات كوچك 
  . داشت مي

                                                 
1.ص. همان. 64  
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دولت بريتانيا و شركت نفت ايران و انگليس مدعي بودند كه تـصميم ايـران               

كردند كـه دعـوي را        مبني بر ملي كردن صنعت نفت غيرقانوني است و تهديد مي          
در شــوراي امنيــت ســازمان ملــل در نيويــورك و در ديــوان داوري الهــه مطــرح 

در شـرايط   ) 1312 (1933كرد كـه امتيـاز        ستدالل مي دولت ايران چنين ا   . كنند  مي
چون   زور و اجبار اعطا شده است و بنابراين غيرقانوني است و به هر حال حق بي               

و چراي ايران است كه منابع خود را ملي اعالم كند و در نتيجه نـه ديـوان داوري                   
  .الهه و نه شوراي امنيت صالحيت داوري در اين مورد را ندارند

  
 شركت نفت ايران و انگليس هيئتي را به ايـران فرسـتاد             1330د ماه   در خردا 

. تا از راه مذاكره موضوع را فيصله دهند ولي موفقيتي در اين زمينه به دست نيامد               
اوائل تير همان سال شركت ملي نفت ايران كه تازه تأسيس شده بود به كارمنـدان                

در .  آنهـا زيـر بـار نرفتنـد        بريتانيايي شركت نفت سابق پيشنهاد استخدام كرد ولي       
 را، بـه    65مرداد ماه، اياالت متحده براي نشان دادن حسن نيت خود، اوريل هريمن           

  بـه رياسـت ريچـارد       كـه  يامنظور ميـانجيگري در مـذاكرات هيئـت بريتانيـايي           
 يه ايـران مـي رفـت بـه         67،)د پريوي سيل  لر(مهردار سلطنتي انگليس     66،سستوكا

 مـرداد در    31 مرداد به تهران رسـيد و تـا روز           12  در روز  ساستوك. تهران فرستاد 
. آنجا ماند، مذاكرات وي در نوسان بود، و در پايان تقريباً هيچ دستاوردي نداشت             

 مصدق در سطح شخصي با هم روابطي دوستانه برقرار كردند، و تا پايـان                و اواما  
 مـرداد،   13در نخستين ديـدار آنهـا در صـبح روز           . بانزاكت به كارشان ادامه دادند    

در برخـورد   "جلوه كرد كه    " برخورد  خوش" فردي بسيار    سمصدق به نظر استوك   
                                                 

65 . Averell Harriman 
66 . Richard Stokes 
67 . Lord Privy Seal 



  ٢٣٥ملي كردن نفت 

 پس از آنكه صحبت به مـسئلة اصـلي كـشيده شـد مـصدق                ". آرام بود  خصوصي
در " سناميد و بـه گفتـة اسـتوك       " زن مطلّقة من  "شركت نفت ايران و انگليس را       

عـصر مـصدق بـه كـاخ         آن روز    ".تمام طول مذاكرات از اين عبارت استفاده كرد       
هـا را     صاحبقرانيه رفت كه براي اقامت استوكس در نظر گرفته شده بود، تا بحـث             

ام كـه      هرگز نشنيده  ": اي ماليم سخنانش را آغاز كرد       استوكس با اشاره  . ادامه دهد 
ايـن حـرف خيلـي      "از نظـر مـصدق      " .هـالك كننـد    را از گرسـنگي      ' مطلّقه زن'

ق هم با وجود سرسختي      مصد طبعي انگليسي كه    خا ي از شو      بود، نشانه  "دار  خنده
آمـد و گـاهي در مـورد آن اظهـار نظـر             مي  در مورد موضوع نفت از آن خوشش        

 مرداد، استوكس با هيئتي از ايرانيان كـه از مجلـس شـورا و               14روز بعد،   . كرد  مي
 كـه مجلس سنا آمده بودند و هيچ گونه اختياري براي مذاكره نداشتند ديدار كـرد               

 نگـرش ايـن     68.نـد رو و به ظاهر مشتاق رسيدن به توافـق بود            گرم و خوش   بسيار
هيئت با نگرش مكّي بسيار تفاوت داشت كه در آبادان بود و نه از آمدن استوكس                
استقبال كرده بود و نه او را ديده بود، و اين حالـت مكّـي باعـث شـده بـود كـه                        

مصدق با حـالتي    . خوانداستوكس گله كند و از مصدق بخواهد او را از آبادان فرا             
اي نـه چنـدان    ترديدآميز پاسخ داده بود كه مكّي بيمار است و به هر حال در آينده        

به توصية نوري سعيد، نخست وزيـر عـراق و دوسـت            . گردد  دور به تهران بر مي    
مقامات بريتانيا، كه استوكس سر راه ايـران در بغـداد بـا او مـشورت كـرده بـود،                    

ن طباطبايي هم مالقات كرد تا از نظر او دربارة مـصدق            استوكس با سيد ضياءالدي   
 مـصدق احـساس      بـا   به ظـاهر بـا او كمتـر از         كهويژه دربارة شاه مطلع شود،        و به 

گير و جـدي باشـد و         سيد ضياء به استوكس اندرز داد كه سخت       . كردمي  نزديكي  
 بـه  كنـد و شـاه را وادار   تهديد كند كه اگر مذاكرات پيش نرود ايران را تـرك مـي         

استوكس چند بار هم با شاه ديدار كرد، شاه همواره سازش را توصيه             . دخالت كند 
                                                 

68 . Stokes notes on visit to Tehran; 3-24 August, 1951, PRO FO 371/98674. 
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ها از     با تمام اين اوضاع و احوال ايراني       69.كرد  اما از نخست وزير خود حمايت مي      
ميهمـاني بزرگـي كـه بـاقر        . استوكس پذيرايي مفصلي كردند ولي نه بيـشتر از آن         

وريـل هـريمن داد، و هيئـت نماينـدگي          كاظمي، وزير امور خارجـه، بـه افتخـار ا         
استوكس دربـارة   . بريتانيا هم در آن حضور داشت، تحسين استوكس را برانگيخت         

و تا پاسـي از      ... به زيبايي در كاخ تابستاني وزارت خارجه برگزار شد        "نوشت  آن  
  70".بودسفير واتيكان هم . شتنيمه شب هنوز ادامه دا

  
 آمد و اميدوار بود بـه تـوافقي برسـد           استوكس شخصاً با حسن نيت به ايران      

وقتـي  . ولي دستورهاي دولتش امكان ابتكار عمل زيادي براي او بـاقي نگذاشـت            
 8بينيم كه آنچـه اسـتوكس در پيـشنهادي            كنيم مي   ماهيت آن رخداد را بررسي مي     

اي عرضه داشت، با توجه به مفاد قرارداد كنسرسيوم كـه نتيجـة نهـايي رونـد                   ماده
پـذيرفت    طرح او اصل ملـي كـردن را مـي         .  به كلي غيرمنطقي نبود    ملي شدن بود،  

ــديره       ــت م ــراي هيئ ــابي را ب ــااليش و بازاري ــد، پ ــار تولي ــي ك ــازمان  ول  و س
 نفـت    ملـي  داشت كه فقط به ظاهر در برابر شركت         اي محفوظ مي    كننده  خريداري

 بـه در برابر، او قيد كرد كه مقـدار وجهـي كـه در يـك سـال               . ايران مسئول بودند  
  ملّـي   درصد درآمـد خـالص شـركت       25گردد نبايد از      پرداخت مي عنوان غرامت   

اي بايد قراردادي براي خريد دست        كننده  سازمان خريداري . نفت ايران بيشتر باشد   
كرد، و در اين قرارداد بايـد بنـدي     ميليون تن نفت خام در سال را امضا مي25كم  

 سـال   5ايران اجازه داشـت در       نفت    ملّي شد كه به موجب آن شركت       گنجانده مي 
 ميليون تن نفت خام را هرسال و بيش از آن را            25 درصد بيش از     5/12نخست تا   

  مصدق به ظاهر متمايل به امضاي اين قرارداد بود، ولي كمي بعـد             .بعدها بفروشد 
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پا ) اهللا كاشاني   به نظر استوكس به احتمال زياد به توصية آيت        (تحت فشار ديگران    
 )پس از آن   (شد و انجام  ) كاشاني با مصدق  ( نيست كه ديدار     يديترد". پس كشيد 

 انجـام   شق بود، پس اين تهديد به احتمـال زيـاد           شك لجباز و كله     دكتر مصدق بي  
  ٧١".و من هر دو از اين تغيير اوضاع به حيرت افتاديم) هريمن(او . شد

  
يگر استوكس مزايايي براي موضع ايران قائل بود و يك سال بعد، زماني كه د             

در دولت سمتي نداشت، اظهار داشـت كـه دعـوي ايـران هرگـز بـه درسـتي در                    
دانستند ايـران     نميانگليس   ردم نوشت م  تايمزاو به روزنامة    . انگلستان مطرح نشد  

كنـد يـا ايـن كـه          در ازاي نفتش مبلغي بسيار كمتر از عراق و كويت دريافت مـي            
يات گرفتـه اسـت در حـالي كـه      ميليون ليره از نفت ايران مال     50خزانة انگلستان   "

 يا اين كه هزينة استخراج نفـت        " ميليون ليره دريافت داشته است،     16ايران تقريباً   
هـا حـق دارنـد صـنعت          ايراني"تر است، يا اين كه        خليج فارس از تمام دنيا ارزان     

نفت خود را ملي كنند، و در فرايند انجام اين كار اصل پرداخت غرامـت كـافي و                  
انـد   ها به مذاكرات وي در ايـران پايـان نـداده           يا ايراني  "اند  نظور داشته عادالنه را م  

 استوكس نوشت مـذاكرات را او در تهـران    72.بلكه خودش به آن پايان داده است
توانست در مورد استخدام كاركنان كه به نظر خودش كاري            نمي"تعطيل كرد زيرا    

 هـر ) 1952سـپتامبر   /1331شـهريور   ( پس اكنـون     ".سودمند بود، به توافقي برسد    
اي وي در      مـاده  8كه در پيشنهاد     "بايد دست كم به همان خوبي باشد      "پيشنهادي  

 او در ايـن اوضـاع و احـوال اعتقـاد نداشـت كـه      . مرداد سال پيش قيد شده است 
 يـا مقامـات     "پيشنهادي كه مقامات رسمي، خـواه امريكـايي و خـواه بريتانيـايي            "
و  ن كنند، با خوشرويي مورد استقبال قرار گيرد       ركت نفت ايران و انگليس، عنوا     ش

ر شـرايط موجـود بهتـرين راه محـول كـردن كـار مـذاكرات                د"نتيجه گرفت كـه     
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توانند   اندر كاران تجاري يا صنعتي مستقل انگلستان است كه مي           مقدماتي به دست  
 در مـاه شـهريور      ٧٣".به شكل غيررسمي و غيرشخصي به اين موضـوع بپردازنـد          

  .ستور داد باقي كارمندان بريتانيايي ايران را ترك كننددولت ايران د
  

***  
هنري گريدي، سفير امريكا، نفوذ زيادي بر مصدق داشت و شـايد بـا القـاي                

گريدي بر آن بـود كـه       . عقايد خود به عنوان عقايد دولتش او را به اشتباه انداخت          
بريتانيـا  . ترفتار انگلستان هم از نظر اخالقي و هم از نظر سياسـي نادرسـت اسـ               

در "و  هاي استقالل ملي را در مستعمرات قديمي تحمل كنـد             توانست جنبش   نمي
ي گريـد .  و متوجه پيوند او با ملتش نـشد    "گرفت حد زيادي مصدق را دست كم     

بود و او را بـه يـاد    "مردي بسيار باهوش، زيرك و باشعور "كرد مصدق     تصور مي 
شركت نفت ايـران    . اي آهنين   و اراده اي ضعيف     با بنيه –انداخت    مهاتما گاندي مي  

 ميليون پوندي فقط مبلغي ناچيز به       100 با درآمد خالص     1329و انگليس در سال     
گريدي بعدها نوشت رفتـار مقامـات بريتانيـا در تابـستان و       . دولت ايران پرداخت  

ايـاالت متحـدة    معتقـد بـود     او  .  به شدت مبهم و ترديدآميز بـود       1329پاييز سال   
 همان اهميت راهبردي را براي ايران قائل شود كه براي يونان و تركيه              امريكا بايد 

 كه ايـاالت    بوداو به اين شرط سمت سفارت را در ايران پذيرفته           . قائل شده است  
متحده كمك نطامي خود را به اين كشور دوبرابر كند و بانك صادرات و واردات               

 امريكـا   مقامـات   اما .ران بگذارد  ميليون دالر در اختيار اي     50وامي به مبلغ    ) امريكا(
 در ايران كمكي نكردند زيرا بيش از حد تحـت تـأثير بريتانيـا               اودر دوران اقامت    

 خود، اميدوار بودنـد بـا وارد آوردن فـشارهاي           ةمقامات بريتانيا هم، به نوب    . بودند
اقتصادي مصدق را بركنار كنند و انتظار داشتند امريكا هم در ايـن زمينـه بـا آنهـا                   
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 زيان بزرگي برساند و در واقع به منافع اتحاد شوروي           ]مصدق[اگر  ". راه باشد هم
خدمت كند، به اين دليل نيست كه قصد اين كار را دارد، بلكه به اين خاطر اسـت        

 ".كند، هدف قرار داده است      كه مبارزة او آنچه را تجاوز اقتصادي بريتانيا تلقي مي         
انيا پيروي كند، بلكه بايد هـدايت اوضـاع را          اياالت متحده نبايد كوركورانه از بريت     

مقامـات بريتانيـا    "به عهده گيرد زيرا قدرت مـالي و نظـامي را در اختيـار دارد و                 
تواننـد بـه كـار        در اين زمينه به كمك ايـاالت متحـدة امريكـا مـي            را  قدرت خود   

  ٧٤".گيرند
  

در ماه مهر كه مصدق در سمت نخست وزيري به ايـاالت متحـده رفـت تـا                  
ي ايران را در شوراي امنيت مطرح كند، نظر او دربارة اياالت متحده بـر پايـة                 دعو

مـصدق تـصور مـي كـرد مقامـات          . ديدگاه گريدي نسبت به دنيا شكل گرفته بود       
امريكا از ته دل هوادار ستمديدگان هستند و با كمي فشار آوردن امكان دارد آنهـا                

او مـدتي را در نيويـورك       . يرندپيمان خود، طرف ايران را بگ       در برابر شريك و هم    
، گـي   در نيويـورك، جـرج مـك      . و واشنگتن به مذاكره با دولـت امريكـا گذرانـد          

 از طرف وزارت امـور خارجـه        ،شناس، متخصص نفت و سياستمدار مشهور        زمين  
نصراهللا انتظام، سفير ايران در اياالت متحـده  . مأمور شده بود با مصدق مذاكره كند     

انتظام .  در بيمارستان نيويورك داد    1330 مهر   15آنها را  در     ترتيب نخستين ديدار    
، متـرجم و مـشاور وي،       75ورنون والتـرز  ] بعدها سپهبد  [ گي و   پس از معرفي مك   

يـا بـه او گفتـه       ": گي به اين نتيجه برسد كه       آنها را ترك كرد و اين باعث شد مك        
د نخست وزير در    بودند كه آنها را ترك كند يا خودش آن قدر فهميده بود كه بدان             

 ايـن الگـو همچنـان رعايـت شـد و            ٧٦".تواند آزادانه سخن گويـد      حضور او نمي  
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به عنـوان   والترز  . كردند  گي و والترز بدون حضور ديگري با مصدق ديدار مي           مك
. گي او بيش از يك مترجم بـود          به نظر مك   در جلسات شركت مي كرد اما     مترجم  

برداشتي از مصدق پيدا كرده بـود كـه از   او هريمن را در سفر به تهران همراهي و     
اين ديدارها چنـد روز در نيويـورك و واشـنگتن           . گي بسيار سودمند بود     نظر مك 

  . مالقات كرد نيز با ترومن و آچسندر واشنگتنادامه يافت و مصدق 
  

و گريـدي   مـورد    در    را  كه مصدق اشـتباه خـود      كمك نكرد گي    مداخلة مك 
تـوجهي شـركت نفـت ايـران و           گـي از بـي      كبلكه، چون مـ   . امريكا تصحيح كند  

كرد، و مايل بـود دل مـصدق را بـه             هاي ايران انتقاد مي     انگليس نسبت به شكايت   
گي به اوليور فرانكز، سـفير        مك. دست آورد، مصدق در عقيدة خود پا برجاتر شد        

كشورهايي [ما بايد به هر راه ممكن مناسبات خود با اين كشورها            ": بريتانيا، گفت 
 را بر اساس برابري پي نهيم و به شكلي عمل كنيم كه ايـن كـشورها                 ]يرانچون ا 

 فرانكز اين گفتـه  ".كنيم  پيمان رفتار مي    بپذيرند كه با آنها چون كشوري برابر و هم        
نظـر كلـي وزارت امـور خارجـة         "اين  را به لندن منتقل كرد و افزود احتمال دارد          

گـي و بـه طـور كلـي بـه              به مـك    پاسخ اين بود كه نظر مشورتي      ". باشد ]امريكا[
گيـري    مقامات امريكا نادرست بوده است، هر چند انگلستان بايد به هنگام تصميم           

  همـين تـنش بـر      77.در مورد خط مشي آتي خود به اين نگرش توجه داشته باشد           
هـاي    آچسن بـه نگرانـي  .مذاكرات ترومن و آچسن با مصدق هم سايه افكنده بود  

هـاي امريكـا در ايـن جهـت           انيا در امور ايران و تالش     ايران در مورد مداخلة بريت    
هـا مـذاكره كننـد و تـرومن           كرد كه ايران و انگلستان فارغ از اين نگراني          اشاره مي 

الشخوري كـه  "كرد  نگراني خود در مورد اتحاد شوروي را به صداي بلند بيان مي  
                                                 

77 . Text in McGhee, Op. cit., pp. 385-387. 
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 قـرار   در آن صـورت در مـوقعيتي      . كنار نشسته است و منتظر است نفت را بقاپـد         
  ٧٨".گيرد كه جنگي جهاني را بياغازد مي

  
پيـشنهادهايي در ايـن بـاره       . نتيجه بـود    ها در نهايت بي     به هر حال، اين بحث    

 و توسعه ممكن است بتواند در حل و فـصل           ترميمالمللي    شد كه بانك بين   مطرح  
دولت اياالت متحده از ايـن فكـر        . مشاجره بين دو كشور عضو خود كمكي باشد       

 در 1330 آبـان  18المللـي، در روز   ، معاون بانك بـين  79گارنر. ال. آر. دحمايت كر 
واشنگتن با مصدق ديدار و پيشنهاد كرد كه بانك آمـاده اسـت فقـط در صـورت                  

طرفي كـه هـر دو كـشور        سازمان بي  به عنوان ،  80درخواست ايران و بريتانياي كبير    
سـت مـديريتي   ايـن بانـك حاضـر ا   . عضو آن هستند، به صورت موقتي اقدام كند  

موقتي براي ادارة اموال نفتي تشكيل دهد؛ قراردادي براي فروش نفت به شـركت              
نفت ايران و انگليس تنظيم كند؛ و براي تأمين سرماية الزم بـراي ادامـة عمليـات                 

 گارنر اظهـار    81.ها بازپرداخت شود     از درآمد نفت آن هزينه     كهترتيبي اتخاذ نمايد    
آورد كـه در آن       دهد و وضعي را به وجود مي         مي داشت نفت به جريان خود ادامه     

پس از  . مصدق موافقت كرد  . طرفين بتوانند مذاكره كنند و به توافقي دائمي برسند        
آن گارنر مقامات بريتانيا را مطلع كرد ولي تا زماني كه مـصدق در واشـنگتن بـود                 

بانك  تالش"كمي بعد در لندن، ايدن هم به        . هيچ گونه پاسخي به دست او نرسيد      
اظهار عالقه كرد البته بـه ايـن شـرط كـه             "در مورد به نتيجه رساندن اين پيشنهاد      

او پس از چند جلـسه مباحثـه بـه          . بانك براي مدتي كوتاه درگير اين مسئله باشد       
شـمار زيـادي از   "گارنر توصـيه و بـه ظـاهر او را متقاعـد كـرد كـه بانـك بايـد                 

                                                 
.398.ص. همان. 78  

79 . R. L. Garner 
80 . IBRD Press Release IB/322 4 April 1952. 
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او البتـه    " اين صنعت دخالت دهد،     را در ادارة امور    نگليسيمتخصصان فني نفت ا   
 ارشد بايد به افـرادي محـول        ديريت هاي با بانك به توافق رسيد كه شايد اغلب م        

 82.شود كه ارتباطي به شركت نفت ايران و انگليس ندارند
 

ايدن اطمينان داشت كه انگلستان در وضعيت بهتري نـسبت بـه ايـران قـرار                
 توليـد نفـت در      83.شـود   پيـروز مـي   دارد و اگر مقامـات امريكـا دخالـت نكننـد،            

 ميـزان الزم   هاي عراق، كويت، عربستان سعودي و ايـاالت متحـده بـيش از                حوزه
ايـدن در مـاه آذر بـه        . براي جبران نبود نفت ايـران در بـازار افـزايش يافتـه بـود              

، سفير انگلستان، دستور داد كه به مصدق و شـاه بگويـد دربـارة               84فرانسيس شپرد 
صنعت نفت دنيا به همين زودي منابع ديگر        " تأمل كنند زيرا  موضوع به دقت    اين  

را جايگزين توليدات ايران كرده است و بزودي گشودن بازارهاي قـديم بـه روي               
و به گارنر هم گفت از نظـر انگلـستان اگـر بنـا               ا ".ايران كاري دشوار خواهد شد    

 عمـل كنـد     باشد بانك مورد نظر به عنوان كارگزار يا معتمد فقط در مـورد ايـران              
پس بانك بايد به عنوان معتمد يا كارگزار هـر  . آور است   براي منافع انگلستان زيان   

 يا ديوان داوري الهه حـل كنـد يـا بـا             رادو طرف عمل كند تا اينكه اختالف نظر         
گـارنر بـه مـصدق پيـشنهاد كـرد بـه عنـوان راه حلـي موقـت           85.توافق حل شود

گزينـد    طرفي كه بانك بر مي       اجرايي بي  هاي نفتي زير نظر و مديريت گروه        فعاليت
انجام شود و اين گروه اختيار استخدام يا اخراج كارمندان ديگري را به هر شكلي               

مصدق اين پيشنهاد   . بيند و بدون محدوديتي از نظر تابعيت داشته باشد          كه الزم مي  
                                                 

82 .FO 371/98646 EP 1531/9. 
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ار از نظر او بانك فقط بايد به عنوان كارگزار دولـت ايـران در ايـن كـ                 . را رد كرد  
 86.كرد دخالت مي

 
 اميـدوار   هنوزجرج ميدلتون، كاردار بريتانيا در ايران، به لندن نوشت كه شاه            

 اصـول   بـا ايـن سـرعت     اينكه مـصدق    "حال  به هر   . است كه توافقي حاصل شود    
 ادامـة    شرايط الزمـه    بانك را رد كرده است و خودداري وي از پذيرش          پيشنهادي

 شا در برابـر شـاه تـضعيف و بـه مخالفـان            كمك اياالت متحده بايد موقعيت او ر      
 در واشنگتن، رساند كـه      انگلستان ايدن به اطالع اليور فرانكز، سفير        87".كمك كند 

 نيست  ها پافشاري كند، جاي اميدواري چنداني       اگر مصدق در مورد اين خواسته     "
حلي موقتي بپـذيرد، ولـي        كه هيچ يك از پيشنهادهاي مفصل بانك را در مورد راه          

                                                 
:بر اساس هدف اصلي ملي كردن، مصدق خواستار اين بود كه بانك مسائل زير را روشن كند.. 86  
از سر گرفته براي منافع آنها هاي گسترده در ايران بايد   كه تمام فعاليت"تمام كشورهاي ذينفع"د آن ان كدام.  1    

..، هيچ تعهدي ندارداند برداري نكرده بهره خود  كه از حق تقدمنسبت به مشتريان پيشين خودشود؟ ايران   
كس ندارند؟  است كه خصومتي با هيچطرفي گروه اجرايي بي طرف به چه معناست؟ آيا به معناي افراد بي. 2      
ها صادق است؟ در مورد تمام مليت" ها استخدام غيرايراني "آيا. 3      
شود؟ شود يا اينكه شامل امور اقتصادي هم مي آيا اختيارات بانك به مسائل فني محدود مي. 4      
يي ديگر؟ها بايد با دولت ايران منعقد شود يا با دولت" قرارداد صدور عمده". 5      
 چيست؟ به هنگام خريد امكان دارد دولت ايران در قيمت به خريداران "تقسيم عايدات فروش"معناي . 6    

بنا بر قانون ملي كردن، دولت بايد . دانند ب"سهام"خريداران به هيچ رو نبايد خود را مستحق داشتن . تخفيف دهد
بنابراين، بانك بايد به جاي .  گونه امتياز خودداري كندبنابراين، دولت بايد از اعطاي هر. نفت را اداره كند

.تخصيص عوايد كارمزدي ثابت دريافت كند  
دولت ايران هيچ تعهد ديگري را در . هاي خود را با سودي عادالنه يا كارمزد بدهد بانك بايد شرح هزينه. 7    

.پذيرد قبال بانك نمي  
وشن است و بانك با تفسيرهاي ما از آنچه بايد انجام گيرد موافق ها ر گيري گفت كه اگر اين نكته مصدق در نتيجه
. در غير اين صورت، سفر موردي ندارد. تواند كار بازرسي تأسيسات ايران در جنوب را بياغازد است، بانك مي  

Middleton to Foreign Office, 4 January 1952, FO 371/98646 EP 1531/12. 
 

87 . 2 January 1952, FO 371/98646 EP 1531/4. 
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كنيم طرحي جامع را كامل كند اما آن را بـراي             د اين ما بانك را تشويق مي      با وجو 
 ٨٨".دارد شود نگه دولتي كه جانشين مصدق مي

 
 راديــو تهــران مــتن يادداشــتي را كــه بنــا بــود همــان  1330 دي 18در روز 

در اين يادداشـت آمـده بـود        . بعدازظهر به مقامات بريتانيا تسليم شود، پخش كرد       
هاي مشخص و مداخلة مقامات دولـت بريتانيـا           هاي دولت فعاليت    شبنا بر گزار  "

دولت من ديگر حاضـر بـه تحمـل ايـن رفتـار             . در ايران اخيراً شدت گرفته است     
اگر مقامات دولت شما در ايـران رفتـار خـود را تغييـر ندهنـد،                ...نامطلوب نيست 

اع دولت من ناگزير به اتخاذ تصميمات جـدي بـراي خاتمـه دادن بـه ايـن اوضـ                  
  بعد از ظهر متن اين يادداشت براي جمعـي 2:30در ساعت  89".شود نامطلوب مي

در . از خبرنگاران خارجي كه خبرنگار انگلستان در شمار آنها نبـود، خوانـده شـد              
 بعدازظهر آن يادداشت را با پيك دولتـي بـه سـفارت انگلـستان ارسـال                 5ساعت  
دق مالقات كرد تا در مـورد       ، سفير امريكا، روز بعد با مص      90لوي هندرسن . كردند

مقامات بريتانيا كه آن يادداشت را مـردود دانـسته          . لحن آن يادداشت اعتراض كند    
و بازگرداندند، از اين گفتگو نتيجه گرفتنـد كـه مـصدق مـدت زيـادي سـر كـار                    
نخواهد ماند و هدف از اين حمله منصرف كردن مخالفان از استيضاحي است كـه    

يزي شده بود، و آنهـا بايـد در انتظـار اقـدامات بعـدي،               ر  برنامه بهمن   1براي روز   
 بريتانيـا يـا احتمـاالً قطـع روابـط ديپلماتيـك هـم                هـاي  شايد بستن كنـسولگري   

 بريتانيا را صـادر   هاي دي دستور تعطيلي كنسولگري21مصدق در روز    . بودند  مي
  91.كرد
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ان و  مقامات امريكا از اين كه مذاكرات با بانك متوقف شـد و مناسـبات ايـر               

ها بزودي بايد در انتخابـات        دموكرات. دندبوانگلستان به وخامت گراييد، ناراحت      
ــي ــد شــركت م ــتچــين . كردن ــود و  در دوران حكوم ــده ب ــست ش ــا كموني  آنه

در ايران، وضـع    . جمهوريخواهان همچنان آنها را به اين خاطر سرزنش مي كردند         
 بودند، مـصدق دسـت      اقتصادي حادتر شده بود، رهبران سياسي به خون هم تشنه         

 و مقامـات    بيرون از گود است،   رسيد شاه     داشت، به نظر مي     از موضع خود بر نمي    
اين اوضاع باعث شد آچسن به فرانكز بگويـد كـه           . شوروي جسورانه فعال بودند   

 و  هنگران اين است كه وضعيت ايران خطري جدي بـراي غـرب بـه وجـود آورد                
ئت همراه چرچيـل، نخـست وزيـر، در         طرحي دارد كه مايل است دربارة آن با هي        

 ايدن پاسخ داد كه دغدغة چين       92.سفر اواسط ژانوية آنها به واشنگتن، مذاكره كند       
مـا بـراي حفـظ قـدرت        ": نبايد چشم اياالت متحده را بر اين واقعيت ببنـدد كـه           

 مثل تـوافقي    [اقتصادي خود بايد به توافق نرسيدن با ايران را بر توافقي نامطلوب             
 ايـن كـار خطـر بـروز     حتّي اگر ترجيح دهيم؛ ]اند ت امريكا پيشنهاد كردهكه مقاما 

   93".دهد كمونيسم در ايران را افزايش مي
  

ي از  شـ  و توسـعه گزار    تـرميم المللـي     ، بانك بـين   1331 فروردين   15در روز   
ش در نمـأموري هيئت  مذاكراتش را دربارة نفت ايران منتشر كرد و اعالم داشت كه            

 و اين مذاكرات متوقـف گـشته        مراجعت كرده يران به واشنگتن    مورد مسئلة نفت ا   
در اين اطالعيه آمده بود كه بانك آمادگي بررسـي هـر          . ولي به پايان نرسيده است    

  .ول را داردقگونه پيشنهاد عملي با دورنماي موفقيتي مع
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***  
  

مـصدق پـيش از     . المللي شـاه در حاشـيه بـود         در دورة مذاكرات با بانك بين     
 بـه   1330 مهـر    14راي حضور در جلسة شوراي امنيت در نيويورك در          عزيمت ب 

ديدار او رفت و باقر كاظمي، كه در غياب مصدق كارهاي نخست وزير را انجـام                
مصدق پـس از    . گذاشت  داد، شاه را در جريان اقدامات مصدق در نيويورك مي           مي

رش را   به دربـار رفـت تـا گـزارش سـف           1330مراجعت به تهران در روز اول آذر        
شاه .  شاه در جريان مذاكرات نفت قرار نگرفته بود        ، تشريفات  خارج از  ولي. بدهد

در دورة اقامت هيئت نمايندگان بانك در تهران با آنها يا با مصدق مالقات نكـرده               
 و در  1330 دي   26شپرد، سفير انگلستان، پس از ديدار خود بـا شـاه در روز              . بود

شـاه فقـط تماشـاگر    " به ايدن گـزارش داد كـه       پايان دورة سفارت خود در ايران،     
 زاست و در هدايت امور اگر اصـوالً نقـشي داشـته باشـد آن نقـش بـسيار نـاچي                    

   94".است
  

شاه تالش كرد با مرور مبناي بحث نفـت بـا           . ولي اين كامالً حقيقت نداشت    
هاي نفتي در     ها در مورد ميزان قدرت شركت       متخصصان، سياستمداران و ديپلمات   

او همچنان باور داشت كه مصدق تنها فردي بود كـه   . طالعاتي به دست آورد   دنيا ا 
توانست موضوع ملي كردن نفت را به پاياني مطلوب برساند، البته مشروط بـه                مي

او به مقامات بريتانيـا و امريكـا        . كرد  اين كه راهي براي حفظ آبروي خود پيدا مي        
هـيچ روزنـة اميـدي وجـود        اعتراض و تالش كرده بود در مواقعي كه بـه ظـاهر             

شاه معتقد بود كـه مـصدق رهبـر قـانوني           . دننداشت، راهي براي پيشروي پيدا كن     
دولت است و تا زماني كه نخست وزير از رأي اعتماد مجلس برخوردار بود، شاه               
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شاه در اين مـورد بـا مـشاورين         . دانست كه از وي حمايت كند       بر خود فرض مي   
 و عال بر اين باور بود كـه مـصدق           بحث داشت  جر و    خود، از جمله عال،   نزديك  

ا شـاه   . گرفـت   مـي شـاه  را از سلطنتداشت آرام آرام حقوق و وظايف قانوني      امـ
همچنان به داليلي چند حامي مصدق باقي ماند كه يكي از آن داليل اين بـود كـه                  
خودش مصدق را به نخست وزيري منصوب كرده بود و روش او اين بود كـه از                 

تشكيالت خود پشتيباني كند و تا زماني كه بر مسند قدرت بودنـد             مقامات رسمي   
دانـست چـه چيـز را         به نظـر شـاه مـصدق مـي        . در برابر ديگران از آنها دفاع كند      

دانست آنچـه     تر، نمي   خواهد، يا به سخن دقيق      دانست چه مي    خواهد ولي نمي    نمي
 مطمـئن  خواهـد  مـي ": گفـت  مصدق مي. را مي خواهد چگونه بايد به دست آورد       

 در موقعيتي قرار نگيرد كـه نفـوذي را        ديگر  ارجي  خكه هيچ هيئت يا قدرت      شود  
 مي انديـشيد   شاه   ٩٥".كه شركت نفت ايران و انگليس داشت، در ايران اعمال كند          

شـد بـه قـدرت،        مسئله مربـوط مـي    . شود به خاطر نيتش متهم كرد       مصدق را نمي  
اد داشت كه نفت كـشورهاي       مصدق اعتق  1331در اوائل سال    . كنترل و مسئوليت  

اگر بريتانيا به نفت ايران نيازي      . ديگر هنوز كامالً جايگزين نفت ايران نشده است       
گذاشت؟ چـرا بـا طـرح دعـوي در ديـوان              نداشت چرا ايران را به حال خود نمي       

آوردنـد در     شد؟ وقتي دربارة آينـده بـه او فـشار مـي             داوري الهه مزاحم ايران مي    
اي سامان دهـيم كـه دولـت ايـران حتـي در                را بايد به گونه    امور": گفت  پاسخ مي 

   96".صورت قطع عايدات نفت، بدون آن عايدات بتواند كشور را اداره كند
  

هاي بريتانيايي و امريكايي با        آگاه بود كه شركت    به شدت از سوي ديگر شاه     
و بـاور   ا. اند و كنتـرل بـازار را در اختيـار دارنـد             هم نفت ايران را جايگزين كرده     

                                                 
95 . Kingsley Martin, "Cold War Becomes Costly," The New Statesman, January 12, 
1952, pp. 27-28. 
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داشت كه نفت براي پيشرفت ايران الزم است، اين احتمال وجود دارد كه دولـت               
بدون نفت به كارش ادامه دهـد، ولـي بـه بهـاي آسـيب ديـدن شـديد پيـشرفت                     

. شعاري نادرست و خطرناك بود    " اقتصاد بدون نفت  "از نظر شاه    . اقتصادي ايران 
رت آنها ماننـد برداشـت مـصدق        افزون بر اين برداشت او از مقامات بريتانيا يا قد         

از نظـر مـصدق     . هـا بـود     نـسل تفاوت تجربه    برداشت ناشي از      اختالف اين. نبود
 را دور نگاه نمي داشتي     آنها   اگر. مقامات بريتانيا از قدرتي پنهاني برخوردار بودند      

او بـه كينگزلـي     . .همه چيـز را خـراب مـي كردنـد         با كنترل امور    همچون شيطان   
تواند دوباره به متخصصان بريتانيايي       گفت كه نمي  نيو استيتسمن   مارتين، خبرنگار   
كشورهاي بسياري به خاطر اينكه ايران با خروج اتباع بريتانيـا           ". اجازة ورود دهد  

اگر متخصصان بريتانيايي   . استقاللش را به دست آورده است به او تبريك گفته اند          
شـاه هـم معمـوالً مراقـب         97".به ايران بازگردند، اين موفقيت ديگر واقعي نيست       

كـرد بـازي بـا آنهـا از نـوع بـازي               هاي مقامات بريتانيا بود، ولي تصور نمـي         حقه
آنها قدرتمند، رياكـار، نيرنگبـاز      . جمع صفر يا پيروزي يا باخت كامل است         حاصل

 از نظـر شـاه      . و قابل كنتـرل بودنـد     ناپذير بودند، اما واقعيتي در زندگي         و سازش 
داد،   مصدق راهي خطا در پيش گرفته بود، سرسختي نشان مـي          مشكل اين بود كه     

مـصدق  . كـرد   اي بود كه عقل خالف آن را توصيه مي          مايل به بستن درها در دوره     
هاي جهان سوم مورد تحـسين قـرار          در شوراي امنيت، در ميان مردم ايران و ملت        

. ه بـود  يـد  اما هيچ كدام از ايـن چيزهـا بـه پايـان گـرفتن مـاجرا نينجام                 ه بود گرفت
 شد كه امنيت ايران را       مي  بدل پديده اي برعكس مسئلة نفت روز به روز بيشتر به         

گرايان بنيادگرا    حزب توده از جناح چپ و اسالم      . كرد  در داخل و خارج تهديد مي     
كردنـد و ادارة آنهـا دشـوارتر     از جناح راست روز به روز قدرت بيشتري پيدا مـي       

. شـدند    بـه نـسبت ضـعيف مـي        ،له جبهة ملـي   شد در حالي كه ديگران، از جم        مي
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اهللا   گراي راست به رهبري آيـت       ترين تظاهرات را حزب توده و جناح اسالم         بزرگ
مصدق براي كنار آمدن با اين اوضاع       . ابوالقاسم كاشاني در بازار برگزار مي كردند      

. توانست قدرت كمـي را بـسيح كنـد          ها فقط مي    نياز به قدرت داشت و در خيابان      
بسيج قدرت دولت كه براي مبارزه الزم بود، او نياز به اقتـداري داشـت كـه                 براي  

  .مجلس و شاه اختيار واگذاري آن را داشتند
  

به هر حال، مجلس شانزدهم، كه در آغاز حامي مصدق بود در پايـان نـاآرام                
نماينـدگان اقليـت بـه دليـل قـدرت يـافتن حـزب تـوده، يـا تعطيـل شـدن                      . شد

كردنـد    لف، يا برقراري حكومت نظامي از مصدق انتقاد مي        هاي جناح مخا    روزنامه
و در پي آن بودند كه به هر شكل ممكن، از جمله تحصن سياسـي در مجلـس در     

، و ماندن در آنجا تا پايان يافتن جلسه، دولـت او را متزلـزل               1330 بهمن   29روز  
 كـرد در    انتخابات مجلس هفدهم كه وزير كشور مـصدق آن را برگـزار مـي             . كنند

ها به خشونت گراييد و به انتخاب نمايندگاني انجاميد كه مطـابق              بسياري از حوزه  
ها، انتخابـات عـاري از        مصدق به اين بهانه كه در اغلب حوزه       . ميل مصدق نبودند  

واقعيت اين بود كه    . كاره متوقف كرد    تقلب و آزادانه نبوده است، انتخابات را نيمه       
هة ملي اكثريب آرا را به دست آورده بـود،          جز در تهران و چند شهر بزرگ كه جب        

هـا هـر كـسي را كـه           هاي انتخاباتي سراسر كشور مالكان يـا خـان          در اغلب حوزه  
رضاشاه ترتيبي داده بـود     . خواستند براي نمايندگي مجلس انتخاب كرده بودند        مي

پس از جنگ، با وجود اعمال نفـوذ        . ترين آنها نمايندة حوزة خود شوند       كه محترم 
انتخابات آزاد هم همان    .  متفقين باز هم بسياري از همان افراد انتخاب شدند         بسيار
مجلس جديدي هم كه مـصدق انتخـاب كـرده بـود در       . آورد  ها را به بار مي     نتيجه

 آذر، در آسـتانة     25در روز   . اصل از نظر شـكل و تركيـب چنـدان متفـاوت نبـود             
ران اين نخستين انتخابـات     انتخابات جديد، مصدق اعالم كرده بود كه در تاريخ اي         
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، يـك روز    1331 ارديبهـشت     8در روز   . عاري از دخالت داخلي و خارجي است      
پس از آنكه شاه مجلس جديد را افتتاح كـرد، مـصدق انتخابـاتي را كـه خـودش                   

 او بـا وزراي     98.برگزار كرده بود، به عنوان انتخاباتي آميخته به تقلب محكوم كـرد           
 وارد مـشاجره شـد و در        مـورد قبـولش   هـاي     نتيجهخود به دليل به دست نيامدن       

 امير تيمور كاللي، يكي از رهبـران       ،نتيجه وزير كشور كه مسئول اين انتخابات بود       
گلـشاييان، از او    -ايالت خراسان، كه مصدق به دليل مخالفت وي با قرارداد گـس           

در اين مجلـس    . وت كرده بود، از كار كناره گرفت      براي پيوستن به دولت خود دع     
، نامزد مـصدق بـراي رياسـت مجلـس، از سـيد حـسن               معظمينيمه كاره، عبداهللا    

 در مجلـس    99.امامي، امام جمعة تهران و از افراد مورد اعتماد شاه، شكست خورد           
  .زاده كه دلخواه مصدق نبود، دوباره به رياست انتخاب شد سنا هم سيد حسن تقي

  
***  

روز .  هم مـذاكره كردنـد      به تفصيل با   1330 اسفند   19شاه و مصدق در روز      
بعد شاه به ميدلتون گفت كه مصدق كار ملي كردن نفـت را بـه پايـان رسـانده و                    

  او،  و سـت كشور با ورشكستگي روبرو   . اوست كه آن را به نتيجه برساند      بر  اكنون  
 كـه   هپـس او از مـصدق پرسـيد       . تواند اجازه دهد اوضاع از هـم بپاشـد           نمي ،شاه

اش فقط اين است كه مسئلة نفت         خواسته": هدق گفت مص.  اش دقيقاً چيست    برنامه
 پـس از آن شـاه چنـد پرسـش مربـوط بـه               ".را فيصله و پس از آن اسـتعفا دهـد         

در ": مديريت و قيمت را مطرح كرد كه به گمان خودش بـاب ميـل مـصدق بـود                
مورد قيمت بايد بگويم كه موضوع اين است كه سودي معقـول از پااليـشگاه بـه                 

وده شود؛ پااليشگاه دارايي اصلي ايران است كـه ايـن كـشور را از          عوايد ايران افز  
                                                 

.464، 459: 1روزشمار، . 98  
.457-466: 1؛ روزشمار، 570-580: 2گاهنامه، . 99  
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تواند ترتيباتي را به مردم بقبوالنـد         كند و نخست وزير نمي      همسايگانش متمايز مي  
 مـسئلة  ".كه فقط شامل چند سنت درآمد از پااليش براي هـر بـشكه نفـت باشـد               

ـ اكو حـق  تحت   'توانيم با گنجاندن عبارتي مثل        مي"مديريت را     دولـت   ت بـراي  ل
 كه بانك بـه آن ايـراد گرفتـه اسـت،         " دولت ايران  حساب" به جاي عبارت     'ايران

موضوع استخدام متخصصان بريتانيايي بهتر اسـت بـه مجلـس هفـدهم          . حل كنيم 
. نويس قرارداد با بانـك بررسـي كنـد          واگذار شود و آن را به هنگام تصويب پيش        

 و موضـوع را بـه داوري         گرفـت  خواهـد مصدق پيش از آن تاريخ از كار كنـاره          "
 گفت مايل است از بريتانيا بخواهد نظـرش          سپس  شاه ". خواهد كرد  مردم واگذار 

هـا بايـد مطـابق        دانست قيمـت    او مي . را دربارة مسئلة قيمت  تا حدي تعديل كند        
 اسـت موضع مصدق در اين زمينه موضعي به طور كلي سياسـي      "ولي  . بازار باشد 

تواند اجازه دهد كه سودي بيـشتر از        نمي ]انگلستان[آيا  خواست بداند كه      و او مي  
پااليش نصيب ايران شود، حتي اگر سود ناشـي از فـروش نفـت خـام بـه همـان                    

 100".نسبت كاهش يابد
 

در اوائل خرداد مصدق دعوي ايران را در ديوان داوري الهه با همان عبارات              
بـوده اسـت، بريتانيـا      اي    هاي بزرگ مهره    ايران در بازي قدرت   : معمول مطرح كرد  

كرده است، شركت نفت ايران و انگلـيس آلـت دسـت              سياست ايران را كنترل مي    
بـدون حمايـت مـردم بـسته شـده و           ) 1312 (1933بريتانيا بوده اسـت، قـرارداد       

اعتبار است، شركت نفت ايـران و انگلـيس و دولـت انگلـستان سـود                  بنابراين بي 
  ايـران اسـتفاده كـرده تـا قـواي دريـايي            اند و نيروي بحري بريتانيـا از نفـت          برده

انگلستان را به هزينة ايران توسعه دهد، مقامات بريتانيا هرگز در عمل اصـل ملـي                
اند و حتي پس از واقعيت پيدا كردن ملي كردن نفـت              شدن نفت ايران را نپذيرفته    

 اند، تا باعث تحريم نفت ايران از سوي         فشار نظامي و اقتصادي بر ايران وارد كرده       
                                                 

100 . Middleton to Foreign Office, 11 March 1952, FO 371/98651. 
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هاي شركت نفت ايران و       هاي نفتي شوند و مانع دسترسي ايران به حساب          تراست
آميـز و مثـل       اند و رفتار آن شركت نسبت به كارمندان ايراني تـوهين            انگليس شده 

هـاي فنـي    ت و به آنها اجازة اشتغال در سمت   بوده اس  "حيوانات خانگي "رفتار با   
  .اند را نداده
  

آنها پس از اظهاراتي عجيـب در ايـن         . ن قبيل بود  هاي بريتانيا هم از هما      رديه
، از ايـران   1907مورد كه در قرن گذشته بريتانيا، از جمله با وارد شدن به قـرارداد               

تر اظهـار كردنـد كـه قـرارداد           در برابر روسيه حمايت كرده است، به شكلي جدي        
هـايي كـه از آن زمـان روي كـار              را مجلس تصويب كـرده و تمـام دولـت          1933
 مدعي مزاياي آن قرارداد بـراي        و  ت مصدق، اعتبار آن را پذيرفته     اند، جز دول    هآمد

 "1933امتياز ناشي از قـرارداد      "ايران در حالي كه رسماً به موجب        . نده ا ايران شد 
 اختالف نظر در مورد آن      متعهد شده است قوة مقننه اين قرارداد را لغو نكند بلكه          

سـخن  .  يكجانبه صنعت نفت را ملي اعالم كند       تواند  را به داوري ارجاع كند، نمي     
گفتن از پرداخت غرامت بدون آنكه بريتانيا در صنعت نفت دخالت داشـته باشـد               

معناست زيرا اگر صنعت نفت با لياقت و كفايت اداره نـشود امكـان پرداخـت                  بي
انگلستان اصـل ملـي كـردن را فقـط بـه            . هيچ گونه غرامتي وجود نخواهد داشت     

اگر به خاطر قرارداد بـا نيـروي دريـايي          . براي مذاكره پذيرفته است   عنوان اساسي   
نبود، شركت نفت ايران و انگليس براي فروش مقدار فراوان نفتي كـه در اختيـار                

شد و در نهايت ايران مبـالغ كمتـري بـه عنـوان      داشت با مشكلي بزرگ روبرو مي    
ق نـه بـراي زيـان       اقدامات اقتصادي مورد اشارة مـصد     . كرد  حق امتياز دريافت مي   

دليـل  . انـد   رساندن به ايران بلكه براي حمايت از اقتصاد انگلـستان طراحـي شـده             
خرند فشار بريتانيا نيست      شدة ايران را نمي     هاي بزرگ نفتي نفت ملي      اينكه شركت 

. اي ندارنـد    بلكه اين است كه آنها به خريد و فروش نفت در ابعاد كوچك عالقـه              
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ها را به ايران داده       انگليس امكان دستيابي به حساب    سرانجام شركت نفت ايران و      
هاي نارواي مصدق اين شركت با كارمنـدان ايرانـي خـود       است و برخالف تهمت   

المللـي   هاي هيئت اعزامي ادارة بين   رفتاري محترمانه داشته است و اين در گزارش       
   101. ثبت شده است1329كار در سال 

 
. تر شـده بـود   د، وضع اقتصادي وخيمتا بازگشت مصدق از الهه در ماه خردا   

 460داري    كسربودجة ماهيانه بر اساس مخارج روزانـه بـه نقـل از رئـيس خزانـه               
منابع درآمد داخلي، از جمله ظرفيـت قـرض دادن بانـك ملـي،              . ميليون ريال بود  

برداشت از ذخاير طال يا انتشار اسكناس جديد مستلزم         . تقريباً به پايان رسيده بود    
افـزون     بود، و اين گزينة اخير به احتمال زياد تورم را به افزايشي دم             اجازة مجلس 

دولت به پول نياز داشت و براي كمك چشم به امريكا دوخته بـود،              . كرد  دچار مي 
مقامـات  . ولي در اين دوره مقامات امريكا در انتظار دولـت ايرانـي بعـدي بودنـد               

روي هم انباشت شده است و      كردند كه نيازهاي جاري       بريتانيا و امريكا تصور مي    
به مرزي رسيده است كه احتمال تخفيف دادن آنها با كمك خـارجي وجـود دارد                

اي حـساس در      نتيجه ايـن بـود كـه مرحلـه        . شوند  اما فقط از اين راه برآورده نمي      
موقعيت سياسي و مالي ايران به سرعت نزديك و تغيير دولت به احتمـالي جـدي                
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