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نهضت ملی شدن نفت، الگویی برای کشورهای 
گـزارش ويژه

زهره رحمانی
عض��و جنب��ش عدم تعه��د و نیز کش��ورهای 
مستعمره گردید. با توجه به تأثیرگذاری جهانی 
و منطقه ای ملی ش��دن صنع��ت نفت ایران، این حرک��ت انقالبی، به 

سردمداران استعمار انگلیس شوک عمیقی وارد کرد.
در گذش��ته، ایج��اد وابس��تگی، یکی از ترفندهای کش��ورهای 
استعمارگر برای ایجاد سلطه بر کشورهای فقیر دنیا بود. کشورهای 
استعمارگر از همان ابتدا که شروع به استثمار کشورهای جهان سوم 
کردند، درصدد ایجاد وابستگی به منظور بهره برداری از منابع و ثروت 
آنان بودند، زیرا وابستگی ضمن تأمین منافع کشورهای استعمارگر، 
مانع از توس��عه و استقالل مس��تعمرات در درازمدت می شد؛ چراکه 
شرط دستیابی به پیشرفت، آزادی و استقالل است و تاریخ تحوالت 
سیاسی اجتماعی این کشورها، این موضوع را اثبات کرده که سلطه ی 
خارجی یکی از عوامل بازدارنده ی توسعه ی سیاسی کشورهای جهان 

سوم و فلج کننده ی اقتصاد آن ها بوده است.
 در این رابطه، مقام معظم رهبری نیز رژیم پهلوی را نمونه ای 
از آن دولت های وابس��ته می دانستند که »با نابود کردن کشاورزی 
ملی و وابس��ته کردن صنعت ناقص و معیوب و باز گذاش��تن دست 
بیگان��گان حری��ص و نوکران درب��ار و غارت منابع نفت��ی و بذل و 
بخشش ثروت ملی به اربابان آمریکایی، اروپایی و... کشور را تسلیم 
اراده ی قدرت های خارجی کرده بود.« ایش��ان راه برون رفت از این 
وابستگی ها را آگاهی و بیداری ملت ها می دانند و معتقدند: »اراده ی 

خداوند بر بیداری ملت ها تعلق گرفته است.«
یکی از نمودهای عینی این سخن را می توان در مسئله ی ملی 
ش��دن صنعت نفت یافت که در آن مردم ایران با آگاهی و بیداری 
تمام، به مخالفت با اس��تعمار انگلیس، به خصوص در زمینه ی نفت 
پرداختند که البته با مخالفت و کارش��کنی قدرت های بزرگ، یعنی 
آمری��کا و انگلی��س و در نهایت کودتای 28 م��رداد روبه رو گردید. 
انتظار چنی��ن چیزی هم می رفت، زیرا با تحق��ق این جنبش، اوالً 
دولت انگلستان منافع اقتصادی حاصل از امتیازات نفتی را از دست 
می داد و ثانیاً نهضت ملی ش��دن با الگوس��ازی خ��ود و رهبرانش، 
می توانس��ت زنجیره ی ملی ش��دن و اس��تقالل در س��ایر کشورها، 
مانند مصر، اندونزی و... را ایجاد کند و همین امر ترس کش��ورهای 
اس��تعمارگر را به دنبال داشت. به همین منظور، به نگاهی اجمالی 

درباره ی این نهضت خواهیم پرداخت.
 

استعمار،وابستگیوعدمتوسعهیدرونزا
استعمار در ساده ترین تعریف، تسلط سیاسی، نظامی، اقتصادی 
و... یک یا چند دولت بر دولت های دیگر به بهانه ی آبادانی آنجا، اما 
در واقع برای تأمین منافع خود اس��ت. ماهیت اس��تعمار به گونه ای 
اس��ت که برای نیل به اهداف خ��ود و »بهره برداری از کره ی زمین، 
ارتش عظیمی از داوطلبان و امدادگران را که ش��امل هزاران نفر از 
نمایندگان مالی و بازرگانی، کارشناسان ارتشی، پزشکان، مهندسان، 
جغرافی دانان،«]1[ زمین شناس��ان، کارشناس��ان دیگر سیاس��ی و 

صنعتی، آموزگاران و حتی مبلغان مذهبی می شود، بسیج می کند.
در این رابطه، پیش��گامان اولیه ی اس��تعمار، دو کش��ور اروپایی 
اسپانیا و پرتغال بودند. بعد از آن، بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا 
و آمریکای التین، تحت استعمار سایر کشورهای اروپایی درآمدند و 
بنابراین باید گفت اس��تعمار در مفهوم جدیدش، که مربوط به چند 
صد س��ال اخیر می ش��ود، مفهومی کاماًل اروپایی ب��ود. این قدرت ها 
برای حفظ منافع اقتصادی خود، معموالً یا آن کش��ورها را مستقیماً 
تحت عنوان مس��تعمره، استثمار می کردند یا اینکه آن ها را به عنوان 
کشورهای تحت الحمایه اداره می نمودند و با اعمال زور، بر آنان مسلط 

می شدند و شروع به چپاول و غارت منابع و ثروت آنان می کردند.
به عنوان مثال، هندوستان که به مدت یک  قرن  و نیم مستعمره ی 
انگلس��تان بود، »یک منبع ثروت بیکران برای انگلستان به حساب 
می آم��د.«]2[ در حالی که هیچ آبادانی ی��ا اقدام مثبتی برای مردم 
فقیر آن با اس��تفاده از منابع خودشان صورت نگرفت. یا »در کشور 

نپال، طی صد سال  و اندی، رژیم دست نشانده ی انگلیس حتی یک 
واحد مهم صنعتی احداث نکرد. مردم این کشور کوهستانی، همیشه 
از نداری، بی سوادی و بیماری های گوناگون رنج می بردند.«]3[ زیرا 
ماهیت سیس��تم استعماری به گونه ای است که همواره مانع هرگونه 

توسعه ی درون زا در کشورهای مستعمره می شود.
توس��عه ی درون زا توسعه ای است خودمدار که مفهوم آن تکیه 
ب��ر خود برای اداره ی کش��ور و نی��ز تعامل با دنیای خارج اس��ت. 
البته کش��ورهای آمریکای التین هم از این قاعده مس��تثنا نبودند. 
»کش��تارهایی که در زمان تصرف مناط��ق آمریکای التین و بعد از 
تسلط بر آن ها شد، با میکروب ها و ویروس های بیماری های مسری 
که اروپاییان با خود به ارمغان آورده بودند و پیش از آن در آمریکا 
وجود نداش��ت و با استثمار ش��دید افراد، چه در بخش کشاورزی و 
چه در بخش استخراج معادن، دست به دست هم دادند و بنیان این 

مردم را برانداختند.«]4[
نمونه ی ملموس تر استعمار، کشور ایران است. ایران به دلیل منابع 
سرش��ار طبیعی، اعم از منابع نفتی و کشاورزی و همچنین موقعیت 
جغرافیایی خاصش، همواره مورد تهاجم کش��ورهای استعمارگر بوده 
اس��ت. آغاز استثمار ایران به مفهوم جدیدش، به اوایل قرن نوزدهم و 
نیز دوره ی قاجار برمی گردد که طی قراردادی، ایران رس��ماً به عنوان 
مستعمره ی روسیه و انگلیس بین دو کشور تقسیم گردید. از آن دوره 
به بعد، تا قبل از پیروزی انقالب، کش��ور وابسته به بیگانگان بود. طی 
این دوره، جنبش هایی چون انقالب مش��روطه، نهضت تنباکو یا ملی 
شدن نفت صورت گرفت، اما کارشکنی بیگانگان و به خصوص انگلیس 
و بعده��ا آمریکا مانع از موفقیت کامل آن ه��ا می گردید. با این حال، 
جنبش ملی شدن نفت، در دوره ای که بسیاری از کشورهای آسیایی 
زیر یوغ استعمارگران بودند، جنبشی مهم برای رهایی از وابستگی بود 

که با آگاهی کامل مردم و نیز همراهی روحانیون صورت گرفت.
 

ملیشدننفت،فرارازوابستگی
نفت یا طالی س��یاه از همان ابتدای کشف، با طمع قدرت های 
اس��تعمارگر بین المللی مواجه ش��د. البته ریش��ه ی تسلط انگلیس 
ب��ر نفت ایران را باید در قرارداد دارس��ی جس��ت. یکی از امتیازات 
این قرارداد، که در س��ال 1910 با دارس��ی بسته شد، حق کشف و 

اس��تخراج نفت به مدت شصت س��ال بود که سهم ایران در صورت 
کشف و استخراج، تنها شانزده درصد بود. زمانی که اولین چاه نفت 
در ایران در منطقه ی مس��جد س��لیمان در استان خوزستان توسط 
یک ش��رکت انگلیسی کشف ش��د، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و 
درکی از این اتفاق مهم نداشت. اما کاشفان آن به خوبی می دانستند 
به چه ثروت عظیمی در ایران دس��ت یافته اند و پایه های اس��تعمار 
خود در ایران را با قراردادهای اس��تثماری استخراج، تولید و فروش 
نف��ت خام ایران بنا نهادند و وارد ح��وزه ی فعالیت های نفتی ایران 

شدند و سال ها سرمایه ی مردم ایران را به تاراج بردند.
 ام��ا زمانی ک��ه ایرانی��ان پی بردن��د منابع نفت به وس��یله ی 
خارجیان چپاول می ش��ود و س��همیه ای که حق ملت ایران است، 
پایم��ال می گردد، زبان به اعتراض گش��ودند. در یکی از اقدام های 
عملی، مجلس ش��ورای ملی در 10 آذر 1311 اقدام به لغو قرارداد 
دارسی کرد که در شرایط استبداد تحصیل شده بود و اعتبار قانونی 

نداشت، اما دولت انگلیس زیر بار این قانون نرفت.
در نهای��ت، ب��ا اوج گرفتن اعتراضات مردم، انگلس��تان مجبور 
ب��ه عقد قرارداد گس-گلش��ائیان ش��د که البته تف��اوت چندانی با 
قرارداد دارسی نداشت و تنها سهم ایران از شانزده درصد به بیست 
درصد تغییر کرده بود و باز هم نتوانس��ت موجبات رضایت مردم را 
فراهم کند. اما در ادامه و با گذشت زمان و علی رغم اعتراض دولت 
انگلستان، مجلس شورای ملی در جلسه ی 24 اسفند 1329، قانون 
مل��ی کردن صنعت نف��ت را در یک ماده و دو تبص��ره به تصویب 
گذاشت و در 29 اسفند، مجلس سنا هم بر آن صحه گذاشت. ملی 
کردن صنع��ت نفت ایران یکی از مهم تری��ن گام های اقتصادی در 
تاریخ نوین ایران بود که در ابتدا با اعتراض و مخالفت جدی دولت 

انگلستان و سپس آمریکا مواجه شد.
دول��ت انگلیس، که با تصویب این قانون منافع خود را در خطر 
می دید، برای جلوگیری از به ثمر نشستن حرکت ملی شدن صنعت 
نفت، از تمامی شگردهای ممکن استفاده کرد. یکی از این شگردها، 
تحریم نفت ایران در نیمه ی اول سال1330با هدف به خطر انداختن 
ثبات سیاس��ی و اقتصادی کشور بود. البته اتخاذ چنین رویکردی از 
دولت انگلس��تان چندان هم عجیب نبود، چ��ون در درازمدت، این 

اقدام از بُعد سیاسی، اقتصادی و حتی جهانی کاماًل به زیانش بود.

سودهاوزیانهایناشیازامتیازاتنفت
حرکت ملی ش��دن صنعت نفت در ش��رایطی شکل گرفت که 
ای��ران بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت خ��ام خاورمیانه بود و پس از 
آمریکا، ونزوئال و ش��وروی س��ابق، چهارمی��ن تولیدکننده ی معتبر 
نفت خام دنیا محس��وب می ش��د. این در حالی بود که بیش��ترین 
س��ود حاصل از تولید و فروش نفت، نصیب دولت انگلستان و سایر 
ش��رکت های نفتی می شد. آنان در ازای امتیازاتی که گرفته بودند، 

مبالغ بسیار ناچیزی به ایران پرداخت می کردند.
بنابرای��ن طبیعی بود که در برابر س��ود کالنی ک��ه می بردند، 
مخالف ملی شدن نفت و نیز حل بحران نفت باشند. در این رابطه، 
مص��دق معتقد بود یکی از عللی ک��ه مانع حل بحران نفت گردید، 
»منافع��ی بود که بعضی از ش��رکت های عظی��م نفتی در منطقه ی 
خاورمیانه دنبال می کردند و می ترسیدند که در صورت حل مشکل 
نفت براساس��ی که دولت ایران پیشنهاد می کند، منافع آن ها دچار 
مخاط��ره گ��ردد؛«]5[ »زیرا طبق آمارهای رس��می، درآمد خالص 
ش��رکت نفت ایران و انگلیس 895 میلیون لیره بوده که فقط 105 
میلی��ون لیره ی آن به دولت ایران رس��یده بود. ای��ن مبلغ، 9/ 11 
درصد درآمد کل ش��رکت بود، در حالی  که طی همین دوره، فقط 
شرکت 175میلیون لیره به دولت انگلستان پرداخت کرد که 5/ 19 
درصد از درآمد آن را ش��امل می شد.«]6[ »یا طبق آمارهای دیگر، 
حق الس��هم ایران بابت عایدات نفت در سال 1931 فقط 302 هزار 
لیره بود.«]7[ و تا پایان س��لطنت رضاش��اه ش��رکت نفت مجموعاً 
در حدود پنجاه میلیون لیره به عنوان حق الس��هم دریافت کرد که 
قسمت اعظم آن به صورت اسلحه و مهمات برای ارتش ایران بود و 

آن هم پس از حمله ی متفقین، به دست خودشان افتاد.«]8[
آنچه از این آمارها مشخص می گردد این است که عماًل ایران از 
درآمد حاصل از فروش نفت طی سال هایی که شرکت های خارجی 
بر نفت اس��تیال داش��تند، در واقع محروم ب��وده و در مقابل، دولت 
انگلس��تان س��ود کالنی را از این بابت کس��ب کرده است. بنابراین 
اولین نتیجه ی جنبش ملی ش��دن نفت، ضررهای اقتصادی بود که 
البته تنها شامل مسئله ی اقتصادی نمی شد، بلکه در سایر ابعاد نیز 

این کشور را با مشکل مواجه می کرد:
 

تأثیراتجهانیملیشدننفت
علت دیگر مخالفت انگلستان با نهضت ملی شدن نفت این بود 
که این جنبش الگویی برای کش��ورهای مشابه ایران گردد که البته 
همین طور هم شد. نهضت ملی شدن نفت، که بر استقالل و آزادی 
از قدرت های خارجی به خصوص انگلیس تأکید داشت، الگویی برای 
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و نیز کشورهای مستعمره گردید. 
با توجه به تأثیرگذاری جهانی و منطقه ای ملی ش��دن صنعت نفت 
ایران، این حرکت انقالبی، به س��ردمداران استعمار انگلیس شوک 
عمیق��ی وارد کرد. به فاصل��ه ی چهار ماه پس از ملی ش��دن نفت 
ای��ران، روزنامه ی االهرام در تاریخ 9 تی��ر 1330 در مقاله ای با نام 
»در پیرامون ملی کردن صنایع و مؤسس��ات در مصر و لزوم انجام 
آرمان های ملی«]9[ موضوع ملی کردن کانال سوئز را مطرح کرد.

چند س��ال بعد نیز در اقدامی عملی، جنبش ملی شدن کانال 
سوئز به رهبری جمال عبدالناصر صورت گرفت که همسو با نهضت 
ملی کردن نفت بود و همان طور که خود جمال عبدالناصر نیز اعالم 
کرد، وی از تأثیر ملی ش��دن صنعت نفت ایران درس آموخته بود.

احمد س��وکارنو نیز از رویکرد ایران در مبارزه با اس��تعمار انگلیس 
برای مبارزه با هلندی ها استفاده کرد و از آن الهام گرفت.

تأثیر ملی شدن نفت ایران در حدی بود که »ایران زمین از لحاظ 
تأثیرگذاری بر تحوالت قاره ی آسیا، فرانسه ی آسیا خوانده شد.«]10[ 
این در حالی بود که جنبش ملی کردن نفت نتوانسته بود به اهداف 
واقعی خود برس��د. حال اگر این نهضت به موفقیت کامل می رسید، 
قطعاً می توانس��ت تأثیرات عمیق تری داشته باشد. بنابراین سکوت و 
موافقت انگلستان با جنبش ملی ایرانیان می توانست به منزله ی پایان 

سلطه ی سیاسی اش در ایران و حتی خاورمیانه نیز باشد.

ازدستدادنتسلطسیاسی
طی دوران مذکور، انگلس��تان اولین و مهم ترین بازیگر خارجی 
و رس��می در امور سیاس��ی و اقتصادی ایران بود. این کشور که از 
دوران قاجار توانس��ته بود ایران را تحت س��لطه ی خود درآورد، از 
طریق نفت س��لطه ی سیاس��ی هم یافته بود، زی��را تمام اقتصاد ما 
بر پایه ی نفت بود و نفت در اختیار انگلس��تان قرار داشت. بنابراین 
از دس��ت دادن امتیازات نفت به نوعی پایان س��لطه ی سیاسی نیز 
محس��وب می شد. نفوذ سیاسی انگلیس در حدی بود که شاه عماًل 
در بس��یاری از امور، کاماًل تابع دولت انگلس��تان بود: »انگلیسی ها 
نفوذ فوق العاده و ش��ناخت بسیار از اوضاع اجتماعی اقتصادی ایران 
در ط��ول یک قرن و نیم به صورت ممتد داش��تند که قدرت مانور 

شاه را شدیداً محدود می کرد.«]11[ 
طی این دوران، دولت انگلس��تان در بس��یاری از امور سیاسی 
ای��ران، اع��م از انتق��ال قدرت از رضاش��اه ب��ه فرزن��دش و... نقش 
مس��تقیم داشت و از این راه منافع خود را تأمین می کرد. از طرفی 
محمدرضاشاه نیز به نوعی مجبور به تبعیت از خواسته های انگلیس 
بود. بنابراین طبیعی بود که اس��تقالل اقتصادی، زمینه ی استقالل 

سیاسی را نیز فراهم کند.
تبعات ملی ش��دن صنعت نفت آن چن��ان ضربه ی هولناکی بر 
اس��تعمار انگلس��تان وارد نمود که به تحریم ص��ادرات نفت ایران 
مب��ادرت کرد. این موضوع »دولت را با مش��کالت ح��اد اقتصادی 
مواجه کرد و عالوه بر سیاس��ت خارجی و داخلی اقتصاد نیز درگیر 
مشکل نفت شد. این مشکالت اقتصادی بدون شک در زمینه سازی 
کودتا و س��قوط دولت ملی، مؤثر بود.«]12[ و متأسفانه با تشکیل 
دولت کودتا، دولت انگلس��تان، به همراه رقیب نوظهور خود، آمریکا 

توانست بسیاری از امتیازات ازدست رفته را به دست آورد.
بنابرای��ن گرچ��ه حرکت ملی ش��دن صنعت نف��ت تاحدودی 
توانس��ت مناف��ع مردم ای��ران را در قراردادهای نفت��ی حفظ کند، 
ام��ا تا پیش از پیروزی انقالب اس��المی، تم��ام قطعات و تجهیزات 
م��ورد نیاز صنعت نفت از خارج وارد می ش��د و پایانی برای حضور 
ش��رکت های نفتی خارج��ی در صنعت نفت ایران متص��ور نبود. با 
این حال، این جنبش قدمی مهم در مبارزه با اس��تعمار و رهایی از 
وابستگی از کشورهای استعمارگر برداشت که نشان از آگاهی مردم 
 و روحانی��ون و نیز عزم آنان در مب��ارزه با غارت و چپاول بیگانگان 

داشت.
 همان ط��ور که رهب��ر انقالب نیز فرمودند: »انگلیس��ی ها نفت 
ایران را ِملک ش��خصی خود به حس��اب آورده بودند و ده ها س��ال 
استفاده ی غاصبانه می کردند و مال ملت ایران را تقریباً مفِت مفت 
می بردند... اما این بس��اط را نهضت ملی ش��دن صنعت نفت به هم 
زد.« بنابرای��ن هرچند این نهضت نتوانس��ت اهداف آرمانی خود را 
تحقق بخشد، اما پیشرو در راه آزادی و استقالل بود و با الگوسازی 
خود برای س��ایر کشورها، موقعیت استعمار انگلیس را در منطقه ی 
خاورمیانه به ش��دت به خطر انداخت و نقطه ی آغاز خروج انگلیس 

استعمارگر از منطقه ی خاورمیانه را رقم زد.
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