
مخاطب شماييد!

یکا اعتماد کرد  مصدق به آمر
 28 مرداد پیش آمد

شصت س��ال است که از ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز 
در هر موردی که با آمریکاییها مس��ئولین این کشور 
اعتم��اد کردن��د، ضرب��ه خوردند. ی��ک روزی مصدق 
ب��ه آمریکاییها اعتماد کرد، به آنه��ا تکیه کرد، آنها را 
دوس��ت خود فرض ک��رد، ماجرای ۲۸ م��رداد پیش 
آم��د ک��ه مح��ل کودت��ا در اختی��ار آمریکاییه��ا قرار 
گرف��ت و عامل کودتا با چم��دان پُر پول آمد تهران و 
پول قس��مت کرد بی��ن اراذل و اوباش ک��ه کودتا را 
راه بین��دازد؛ آمریکایی بود. تدبیر کار را خودش��ان 
هم اعت��راف کردند، اقرار کردن��د. بعد هم حکومت 
ظالمان��ه ی پهل��وی را س��الهای متمادی بر این کش��ور 
مس��لط کردند، س��اواک تش��کیل دادند، مبارزان را 
ب��ه زنجیر کش��یدند، ش��کنجه کردند؛ ای��ن مال آن 
دوره اس��ت. بعد از انقالب هم در برهه ای مسئولین 
کشور روی خوش بینیهای خود به اینها اعتماد کردند، 
از آن ط��رف، سیاس��ت دول��ت آمریکا، ای��ران را در 
محور ش��رارت قرار داد. مظهر شرارت شمایید؛ شما 
هس��تید که در دنیا دارید شرارت میکنید، جنگ راه 
میاندازی��د، ملتها را میچاپید، از رژیم صهیونیس��تی 
حمایت میکنید، ملتهای بپاخاس��ته را در این ماجرای 
بیداری اس��المی تا هر جا که بتوانید دچار س��رکوب 
میکنید و به اس��تضعاف میکش��ید و بین آنها اختالف 
میاندازید؛ شرارت متعلق به شماست؛ شأن شماست. 
ملت ایران را متهم کردند به شرارت؛ اهانت بزرگ. 
ه��ر جا به اینها اعتماد ش��د، اینها ای��ن جوری حرکت 
کردند. باید ُحسن نیت نشان بدهند. عنوان مذاکره، 
پیش��نهاد مذاکره با فشار س��ازگار نیست؛ راه فشار 
با راه مذاکره دوتاس��ت؛ امکان ندارد که ملت ایران 
قب��ول بکند که زیر چکمه ی فش��ار، زیر تهدید بیاید 
با طرف تهدید کننده و فش��ار آورن��ده مذاکره کند. 

مذاکره کنیم که چی؟ که چه بشود؟
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سياست مجازی

افت قیمت گوجه فرنگی
ابوالفض��ل ظهره وند عضو س��ابق تیم هس��ته ای در 
کانال تلگرامی خود نوش��ت: اف��ت قیمت گوجه فرنگی 
در هرم��زگان ب��ه ۲۰۰ تومان و یا اعتراض کش��اورزان 
اصفهان��ی نمونه ای از این واقعیت اس��ت که قبل از نیاز 
کشور به سرمایه و... کشور نیازمند اصالح نظام مدیریت 

در سطح ملی است.

سفیر تهدید به قتل شد
س��فیر ایران در لندن در توئیتر خود نوش��ت؛ حسین 
مرعشی قزوینی از اصحاب جریان شیرازی ضمن وارد آوردن 

اتهاماتی علنی وی را به قتل در لندن تهدید کرده است.
حمید بعیدی نژاد اف��زود: با توجه به اینکه اتهام به 
قت��ل و دیگر اتهام��ات وارده مجازات ش��رعی و قانونی 
دارند آیا ما می توانیم اقال به حمایت مس��ئولین قضایی 

کشورمان امیدوار باشیم؟

سفیر متاثر شد!!
نیکوالس هاپتون سفیر انگلیس در ایران در توئیتی 
گفت: من خیلی از شنیدن حادثه روز جمعه سفارت ایران 

در لندن متاثر شدم. 
توئیتر س��فارت این کش��ور در ایران به نقل از سفیر 
انگلیس در تهران نوشت: بریتانیا الزامات کنوانسیون وین را 
جدی می گیرد. امنیت و ایمنی دیپلمات ها و نمایندگی های 
دیپلماتیک در بریتانیا برای ما از اهمیت زیادی برخوردار 

است.

ید حرمت حکم رهبری را نگه دار
عزت اهلل ضرغامی رئیس اس��بق سازمان صداوسیما 
در کانال تلگرامی اش نوش��ت: شایعات روزهای اخیر در 
مورد عدم ش��رکت سران قوا در جلسه مجمع، به دلیل 
اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد با هیچ معیاری قابل 
پذیرش نیس��ت. شایسته است که آقایان با حضور خود 
در جلس��ه بعدی و یا تکذیب این شایعات، حرمت حکم 

و توقع رهبری معظم از آنان را نگه دارند.

پوتین بدون توئیت
رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوال »مگین کلی« 
که از او پرسید آیا توئیت های ترامپ را می خواند یا نه گفت: 
نه! وی افزود: من تاکنون توئی��ت نکرده ام چراکه راه های 

دیگری برای ابراز نظر و تصمیمات اخذ شده دارم.
به گفته والدیمیر پوتین، توئیت های ترامپ نش��ان 
از تف��اوت بین ش��خصیت او و جای��گاه رئیس جمهوری 
آمری��کا دارد. ترامپ بارها تاکید کرده اس��ت که ارتباط 
وی ب��ا ش��بکه های اجتماعی به وی قدرت داده اس��ت. 
برخی از نزدیکان هش��دار داده اند ک��ه توئیتر می تواند 
منجر به نابودی ترامپ شود. کاربران در پایین ویدئوی 
منتش��ر شده در توئیتر ان بی س��ی به شدت به پوتین و 

حرف هایش تاختند.

مشکالت صنعت نفت
کانال دکتر س��عید جلیلی نماینده رهبری نیز اهم 
سخنان وی در نشس��ت تخصصی بررسی سیاست های 
وزارت نفت برای اس��تفاده بهینه از گاز تولیدی میادین 
هیدروکربوری را آورده بود: از تجربه تلخ کرس��نت باید 
پن��د گرفت تا دیگر تکرار نش��ود، اگر بتوانیم براس��اس 
آماره��ای دقیق، راهب��رد صحیح اتخ��اذ کنیم می توان 
به اس��تفاده حداکثری از مزیت نفت و گاز برای کش��ور 
امی��دوار بود، در بحث ص��ادرات گاز، فقط بعد اقتصادی 
اهمیت ندارد بلکه ابعاد راهبردی نیز بس��یار مهم است.، 
مثال بعد از برجام اتحادیه اروپا راهبرد خود را به صورت 
رسمی منتشر کرد که نشان می دهد طوری برنامه ریزی 

کرده اند تا در واردات گاز به ایران وابسته نشوند.

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

نهضت ملی ش��دن نفت با اینکه بارها و 
بارها به آن پرداخته شده اما باید دوباره آن 
را م��رور کرد و نکات مهم را دید، وقوع این 
نهضت و به سرانجام رسیدن آن در دوران 
شاهنش��اهی قدرت ملی و مجلس واقعی را 
برای ما عیان کرده و موید این مهم می شود 
ک��ه اگر هماهنگی و همدل��ی بدون توجه به 
حزبی گرای��ی محقق ش��ود و دان��ش و دین 
در کن��ار ه��م ب��ه کار آین��د می توانند حتی 
در دل نظام��ی شاهنش��اهی م��ردم را برای 
ثبت اقدامی ملی بس��یج کرده و دستاوردی 
داش��ته باش��د که بعد از قرن ه��ا هنوز هم 
افتخار مردم باشد. بر همین اساس پرونده 

نهضت ملی شدن نفت را مرور می کنیم:

سکانس اول: مرور تاریخی
صفح��ات  هم��واره  ای��ران  تاری��خ 
سرنوشت سازی را در خود ثبت کرده که نه 
تنها بر کشور بلکه بر منطقه و حتی بسیاری 
از نقاط جهان تاثیرگذار بوده است. تصویب 
قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز 
۲9 اس��فندماه سال 1۳۲9 ، نقطه عطفی در 
تاریخ سیاس��ی، اقتص��ادی و مبارزات مردم 
ایران برای نجات س��رمایه های ملی این مرز 

و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.
زمان��ی که اولین چ��اه نفت در ایران در 
بیش از یکصد س��ال قبل در منطقه مسجد 
س��لیمان در اس��تان خوزس��تان توسط یک 
ش��رکت انگلیس��ی کشف ش��د، دولت وقت 
ای��ران هی��چ آگاه��ی و درکی از ای��ن اتفاق 
مه��م نداش��ت. ام��ا کاش��فان آن ب��ه خوبی 
می دانس��تند به چه ثروتی در ایران دست 
یافته اند و پایه های اس��تعمار خود در ایران 
را ب��ا قرارداده��ای اس��تثماری اس��تخراج، 
تولی��د و فروش نفت خام ای��ران بنا نهادند. 
ش��رکت های خارجی سال ها س��رمایه مردم 
ایران را به ت��اراج بردند و دولت های وقت 
ایران هیچگونه تالش و توجهی برای احقاق 

حقوق مردم انجام ندادند.
دکتر محمد مصدق حرکت بزرگی را در 
کشور آغاز کرد که سنگ بنای تفکر اقتصاد 
بدون نفت بود. وی در شهریورماه 1۳۲۰ و 
سقوط رضاخان، در انتخابات دوره چهاردهم 
مجلس وقت، بار دیگر به مجلس راه یافت. 
ش��رایط بین المللی در ای��ن دوره، به نحوی 
بود که کش��ورهای مختلف به ویژه روسیه، 
انگلیس و آمریکا با پیشنهادهایی به دولت 
ایران، خواس��تار کس��ب امتیاز نفتی بودند 
و از آنجا ک��ه انگلیس، امتی��از بهره برداری 
از مناب��ع نفت جن��وب کش��ور را در اختیار 
داشت، روس ها درصدد کسب امتیاز منابع 
نفت��ی ش��مال و آمریکایی ه��ا نیز ب��ه دنبال 

امتیاز نفت، در ایران بودند.
دکتر مصدق که رهبری گروهی متشکل 
از   1۶تن از نمایندگان مجلس چهاردهم را 
برعهده داشت، درخصوص واگذاری امتیاز 
نفت ب��ه خارجی ها گفت: ب��ه بهانه اینکه به 
یک کش��ور نفت داده ش��ده است، نباید به 
هیچ کش��ور دیگری امتی��از داد چراکه این 

دور باطل تمامی نخواهد داشت.
مص��دق در دوران مب��ارزات خود برای 
ملی کردن صنعت نف��ت، بارها بر این نکته 
تاکید داش��ت که ایرانیان بای��د خود منابع 
نفت��ی کشورش��ان را اداره و بهره ب��رداری 
کنن��د. دکتر مصدق ب��رای مقابله با فش��ار 
ش��وروی ب��رای گرفت��ن امتیاز نفت ش��مال 
ای��ران، قانون��ی را در ای��ن دوره مجلس به 
تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد 
امتی��از نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در 

ایران هستند، منع می شد.
به دنبال تالش ه��ای دکتر مصدق برای 
نجات سرمایه های کشور از دست بیگانگان، 
دربار پهلوی اجازه نداد وی در دوره پانزدهم 
مجلس، ب��ه مجلس راه یاب��د. در این دوره 
هدف عوامل وابس��ته ب��ه انگلیس این بود 
که قرارداد س��ال 19۳۳ دوره رضاش��اه را 
به دست دولت ساعد مراغه ای و با تصویب 
مجل��س تنفیذ کنند. اما بر اثر فش��ار افکار 
عمومی مقصود انگلیس��ی ها تأمین نش��د و 

عمر مجلس پانزدهم به  سر رسید.
ل��ذا، نارضایتی انگلی��س از حرکت ملی 
ش��دن صنع��ت نفت و ت��الش ب��رای برهم 
زدن این حق خواهی ملت ایران، امری کامالً 

طبیعی بود. گس��ترش فعالیت های سیاس��ی 
پ��س از ش��هریور 1۳۲۰ س��بب گس��ترش 
مب��ارزات م��ردم و به وی��ژه توج��ه آنان به 
وضع قرارداد نفت ش��ده بود. دکتر مصدق 
در مجل��س و بی��رون از آن ای��ن جنبش را 
که ب��ه »نهضت ملی ش��دن نف��ت« معروف 
ش��د، هدایت می ک��رد. در انتخابات مجلس 
ش��انزدهم با همه تقلبات و مداخالت ش��اه 
و درب��ار، مص��دق در دور دوم انتخابات، به 
مجلس راه یاف��ت و در این دوره طرح "ملی 
شدن صنعت نفت" به رهبری وی در مجلس 
تصویب ش��د. قانون ملی شدن صنعت نفت 
در واقع پیش��نهادی بود که به امضای همه 
اعضای کمیس��یون نفت در مجلس ش��ورای 
ملی ایران در 1۷ اس��فند 1۳۲9 به مجلس 
ارائ��ه ش��د. کمیس��یون نفت، کمیس��یونی 
ب��ود ک��ه در اول تیرم��اه 1۳۲9 در دوره 
ش��انزدهم مجلس ش��ورای ملی ایران برای 
رس��یدگی به الیحه نفت )مع��روف به الیحه 
گ��س - گلشائیان(تش��کیل ش��د. همی��ن 
کمیس��یون پیش��نهاد مل��ی ش��دن صنع��ت 
نفت را در اس��فند 1۳۲9 ب��ه مجلس ارائه 
داد. س��رانجام با تالش ه��ای دکتر مصدق و 
همراهان وی، ماده واحده ملی شدن صنعت 
نف��ت در روز ۲۴ اس��فندماه س��ال 1۳۲9 
در مجلس ش��ورای ملی مطرح و در روز ۲9 

اسفندماه همان سال به تصویب رسید.
در متن پیش��نهاد تصویب ش��ده، آمده 
بود: به  نام س��عادت ملت ایران و به  منظور 
کمک ب��ه تأمین صلح جهان��ی، امضاکنندگان 
ذی��ل پیش��نهاد می نماییم ک��ه صنعت نفت 
ایران در تمام مناطق کش��ور بدون اس��تثنا 
ملی اعالم شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، 
اس��تخراج و بهره ب��رداری در دس��ت دولت 
قرارگی��رد. مجلس س��نا نیز این پیش��نهاد 
را در ۲9 اس��فند 1۳۲9 تصوی��ب ک��رد و 

پیشنهاد به قانون تبدیل شد.

سکانس دوم: همگرایی دین و سیاست
صنع��ت نف��ت در حالی ملی ش��د که دو 
مح��ور اساس��ی در آن مش��اهده می ش��ود 
از یک س��و ملی ش��دن صنعت نف��ت اقدام 
ایرانی��ان در خل��ع ی��د بیگان��گان ب��ر منابع 
نفت کش��ور بود. یعنی خواست ملت ایران 
نه همگرای��ی با غرب بلک��ه دوری و فاصله 
گرفت��ن از غرب ب��وده که نش��ات گرفته از 
کارنامه س��یاه این کش��ورها در ایران بوده 
اس��ت. هرچند که ایران هرگز مس��تعمره، 
تحت قیمومیت و اس��تعمار کشورهای دیگر 
در نیام��ده ام��ا همواره قدرت ه��ا به دنبال 

غارت و عقب نگاه داشتن ایران بوده اند. 
ایرانی��ان با ملی ک��ردن صنعت نفت بر 
آن بوده ان��د تا به این رون��د پایان دهند و 

استقالل و آزادی خود را محقق سازند. 
از س��وی دیگر ملی ش��دن صنعت نفت 
ب��ا نق��ش مه��م و فراگی��ر مرجعی��ت دینی 
صورت گرفت. این روی��داد مهم این اصل 
را آش��کار س��اخت ک��ه پیوند می��ان دین و 
سیاس��ت ن��ه تنها ام��ری منفی نب��وده بلکه 
زمینه ساز رس��یدن به اهداف بزرگ و ملی 
می ش��ود. نکته بس��یار مهم ای��ن بود که دو 
اص��ل ایرانی بودن و اس��المیت ملت ایران 
در کنار هم قرار گرف��ت. مصدق به عنوان 
نم��اد ملی گرای��ی ایران و آیت اهلل کاش��انی 
به عنوان اس��المیت ملت ایران توانس��تند 
حرکتی بزرگ را در تحقق اس��تقالل کش��ور 
رقم زنند بگونه ای که از یک سو شاه وادار 
به برخی اصالحات سیاسی و اجتماعی شد و 
از س��وی دیگر اصل خلع ی��د بیگانه از نفت 

کشور در ۲9 اسفند 1۳۲9 رقم خورد. 

سکانس سوم: بسیج مردمی
اما آنچه در ملی شدن صنعت نفت نمود 
بسیاری دارد حضور مردم در صحنه است. 
تاری��خ نش��ان می دهد ه��ر زمان ک��ه مردم 
وارد میدان ش��ده اند تحول��ی بزرگ را رقم 
زده ان��د. زمان��ی انقالب مش��روطه با حرکت 
مردم آغاز ش��د و البته با عقب نش��ینی آنها 
با شکس��ت مواجه ش��د. ملی شدن صنعت 
نف��ت نیز ب��ا پش��تیبانی مردم محقق ش��د. 
وقت��ی م��ردم به عن��وان مطالب��ه عمومی به 
خیابان ها آمدند عمال مجلس و شاه گزینه ای 
جز اجرای ای��ن مهم نداش��تند. این حضور 
در زمانی دیگر نی��ز تبلور یافت و آن وقتی 
بود که شاه می خواس��ت مصدق را برکنار و 

دوباره امور را مطلقه در دست گیرد. مردم 
با حضور در خیابان و حمایت از مصدق مانع 
از این مس��ئله ش��دند و حتی شاه با تمدید 
نخس��ت وزیری مص��دق اجب��ارا اختی��ارات 

بیشتری را به وی واگذار کرد. 

سکانس چهارم: شکست استکبار جهانی 
و دیکتاتوری داخلی

آنچه در ملی شدن صنعت نفت روی داد 
از یک سو مقابله با استبداد شاهنشاهی بود 
و از س��وی دیگر خلع ید اس��تکبار بیرونی. 
ملت ای��ران با تحقق این مه��م هر دو اصل 
مقابله با اس��تبداد داخلی و استعمار خارجی 
را فریاد زد و توانس��ت به ی��ک الگوی مهم 
ب��رای منطق��ه و جه��ان مبدل ش��ود چنانکه 
بس��یاری از ملت ها پس از ملت ایران برای 

ملی کردن صنعت نفت گام برداشتند. 
البت��ه نظام س��لطه بیکار نمان��د و برای 
مقابل��ه با ای��ران به هر ترفن��دی چنگ زد. 
پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس که 
ب��ا تصویب این قانون منافع خود را در خطر 
می دی��د، برای جلوگیری از به ثمر نشس��تن 
حرک��ت ملی ش��دن صنعت نف��ت، از تمامی 
شگردهای ممکن استفاده کرد. یکی از این 
ش��گردها، تحریم نفت ای��ران در نیمه اول 
سال   1۳۳۰ با هدف به خطر انداختن ثبات 
سیاس��ی و اقتصادی کشور بود. انگلیس به 
تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده 

بود که نفت ایران را خریداری نکنند.
ام��ا دولتم��ردان وقت ای��ران در ادامه 
مب��ارزات خود با ت��الش زیاد توانس��تند بر 
این حرکت اس��تعمارگر پیر فایق آیند. دکتر 
مصدق نخست وزیر وقت، برای خنثی کردن 
توطئه انگلیس و کس��ب درآمد برای کشور، 
ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان 
بفروش��د. نکت��ه قاب��ل توجه آن اس��ت که 
درآمدی که دولت مصدق با فروش تخفیفی 
نفت خام و فراورده نفتی برای کش��ور کسب 
ک��رد دو براب��ر رقمی بود که »ش��رکت نفت 
انگلی��س و ای��ران« باب��ت فروش س��االنه 
۳1میلی��ون تن نفت خام ب��ه ایران پرداخت 
می ک��رد. با ملی ش��دن نفت، هی��ات خلع ید 
ب��ه جنوب عزیمت نموده و تابلوی »ریاس��ت 
ش��رکت« از س��ر در دفتر مرکزی خرمشهر 
کنده شد و به جای آن »هیات مدیره موقت« 
نص��ب ش��د. از آن پ��س کلیه تاسیس��ات و 
ادارات ش��رکت زیر نظر هیات مدیره جدید 
ب��ود؛ کارکن��ان خارجی ک��ه از ای��ن رویداد 
ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه 1۳۳۰ 
همگی ایران را ت��رک کردند. در حالی که با 
عوامل رسانه ای و سیاسی سعی در پیگیری 

اهداف ضد ایرانی خود داشتند. 

 سکانس پنجم: راه افتادن
سیاست جدایی دین و سیاست

روی��داد مه��م دیگ��ر در دوران مصدق 
مس��اله کودت��ای ۲۸ مرداد ب��ود. این کودتا 
در حالی رقم خورد که تمام اسناد و مدارک 
نش��ان می دهد ک��ه مح��ور کودت��ا آمریکا و 
انگلی��س بوده اند که با دو مولفه مهم تحقق 
این کودتا را رق��م زدند. اول آنکه با ادعای 
جدای��ی دی��ن از سیاس��ت می��ان آی��ت اهلل 
کاشانی و مصدق فاصله ایجاد کردند و دوم 
آنکه بی بی سی به عنوان پیاده نظام انگلیس 
ب��ه تحری��ک اف��کار عموم��ی و مدیریت این 
کودت��ا پرداخت. آنچه در ب��ه انحراف رفتن 
نهضت ایجاد ش��ده به چش��م می آی��د ایجاد 
فاصله میان دین و سیاس��ت و یا به عبارتی 
ش��کاف میان مل��ی گرایی و اس��المیت بود. 
چنانکه در اس��ناد آمده آیت  اهلل  کاشانی  در 
نامه ای  به  مصدق  او را از شرایط  جدیدی  که  
کودتاچیان  تدارک  دیده  بودند آگاه کرد و از 
او خواست  که  با همکاری  با او تصمیمات  الزم  

برای  جلوگیری  از کودتا را تدارک  ببیند.
دکت��ر مصدق  در پاس��خ  نام��ه  آیت  اهلل  
کاش��انی  نوش��ت: »۲۷ مردادم��اه  مرقوم��ة  
حضرت  آقا توسط  آقای  حسن  سالمی  زیارت  
ش��د اینجانب  مس��تظهر به  پش��تیبانی  ملت  
ایران  هستم. والسالم. دکتر محمد مصدق.« 
این ش��کاف ایجاد شده میان دو رکن اصلی 
نهضت یعنی ملی گرایی و اس��المیت یا همان 
تحقق خواس��ت دشمن مبنی بر ایجاد شکاف 
میان دین و سیاست زمینه را برای کودتای 

دشمن فراهم کرد. 

 سکانس ششم: دستکش مخملی
و کودتای ننگین

نکت��ه ای که در ملی ش��دن صنعت نفت 
به چش��م می آید نوع رفتار کشورهای غربی 
بوی��ژه آمریکاس��ت. مصدق بر ای��ن تصور 
بود که ب��ا رویکرد به آمریکا می تواند ضمن 
مقابل��ه با انگلیس منابع مالی کش��ور را نیز 
تامین سازد. هرچند آمریکایی ها وعده هایی 
ب��ه وی دادن��د و حتی در س��ازمان ملل نیز 
اقداماتی داشتند اما در نهایت این رفتارها 
همان دس��ت کش مخملین بر دستان چدنی 
بود. نهضت اس��تقالل خواهی م��ردم ایران 
برای آمریکایی که به دنبال سلطه بود مانند 
انگلی��س مطل��وب نبود و لذا بای��د علیه آن 

اقدام می کرد. 
از یک س��و آمری��کا به وعده خ��ود برای 
کمک ه��ای اقتصادی عمل نک��رد و در روند 
تحری��م ای��ران مش��ارکت ک��رد. از س��وی 
انگلی��س ط��رح مش��ترک  کن��ار  دیگ��ر در 
کودت��ا ی��ا همان ط��رح آژاک��س را طراحی و 
اج��را کردن��د. کودتای��ی ک��ه براس��اس آن 
ب��ا بهره گیری از برخ��ی نارضایت��ی مردمی، 
ایجاد فضای احساس��ی در کشور، به حرکت 
درآوردن پیاده نظ��ام در داخل و در نهایت 
حمایت ه��ای گس��ترده نظامی و سیاس��ی از 
کودت��ا، س��رنگونی دول��ت مص��دق و البته 
نهضت ملی ش��دن صنعت نف��ت را رقم زد. 
آنچ��ه در ای��ن کودت��ا روی داد پیوند میان 
خودفروخته ه��ا و وطن فروش��ان داخلی در 
کنار طراحی دشمنان خارجی استقالل کشور 
بود که البته با فریب خوردگی ساده لوحان و 

کم بصیرت ها به نتیجه رسید. 

سکانس هفتم: عبرت ها
بع��د از این واقع��ه، اما ب��از هم حضور 
خارجی��ان را در صنع��ت نفت ایران ش��اهد 
هس��تیم چراک��ه در تاری��خ هفتم آب��ان ماه 
1۳۳۳ قراردادی بین دولت ایران از یک سو 
و کنسرسیومی از شرکت های صاحب نام نفتی 
منعقد ش��د. ش��رکت های عضو کنسرسیوم 
نفت ایران دو ش��رکت به نام های »ش��رکت 
س��هامی اکتش��اف و تولی��د نفت ای��ران« و 
»شرکت سهامی تصفیه نفت ایران« تشکیل 
دادند که روی هم »ش��رکت های عامل نفت 

ایران« نامیده می شد.
ای��ن دو ش��رکت ب��ه ترتی��ب اختی��ار 
اکتش��اف و تولید نفت خ��ام و گاز طبیعی در 
حوزه معینی در جن��وب ایران به نام »حوزه 
ق��رارداد« و تصفیه نفت خ��ام و گاز حاصله 
را عه��ده دار بودند. ش��رکت های عامل نفت 
ای��ران طبق قوانین کش��ور هلند تش��کیل 
ش��ده و در ای��ران به ثبت رس��یده بودند. 
هریک از شرکت های عضو کنسرسیوم نفت 
ایران یک ش��رکت بازرگانی تاسیس کرده و 
در ایران به ثبت رسانده بودند که منفرد و 
مج��زا از یکدیگر عمل کرده و نفت خام و گاز 
طبیعی حاصل از حوزه قرارداد را از شرکت 
ملی نفت ایران خریداری کرده و به خارج از 

کشور صادر می کردند.
این شرکت های بازرگانی همچنین بخشی 
از نفت خام خریداری شده را پاالیش کرده و 
به صورت فراورده به خارج صادر می کردند. 
تعهدات مالی ش��رکت های بازرگانی تاسیس 
شده در دل ش��رکت های عضو کنسرسیوم، 
عبارت ب��ود از یک پرداخت مش��خص تحت 
عنوان ح��ق االرض که ش��امل کلیه نفت خام 
صادراتی می ش��د و مالیات ب��ر درآمدی بود 
ک��ه به نس��بت درصدی از مناف��ع حاصل از 
ص��دور نفت براس��اس به��ای اعالن ش��ده 
نفت خام ب��ه دولت ایران می پرداختند؛ این 
درص��د از ۲۳ آبان ماه 1۳۴9 به 55درصد 

افزایش یافت.
ت��ا قب��ل از پی��روزی انق��الب اس��المی 
و  کار توزی��ع  ای��ران  نف��ت  مل��ی  ش��رکت 
ف��روش فراورده ه��ای نفت��ی و گاز طبیع��ی 
جه��ت مصارف داخل��ی را به عهده داش��ت. 
ش��رکت های عامل نفت ایران فراورده های 
نفت��ی، گاز طبیعی و نفت خام مورد نیاز برای 
مصارف داخلی را به شرکت ملی نفت ایران 

تحویل می دادند.
ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران همچنی��ن 
مس��ئولیت تامین، نگهداری و اداره خدمات 
پش��تیبانی تولید را تحت عن��وان »خدمات 
غیرصنعت��ی« به عهده داش��ت که در مقابل 
»عملی��ات صنعت��ی« ق��رار می گرف��ت ک��ه 

انحصارا در اختیار خارجی ها بود. تاسیسات 
ثابت صنعت نفت ایران در این دوره اگرچه 
متعل��ق ب��ه ش��رکت ملی نف��ت ای��ران بود، 
اما براس��اس ق��رارداد، ش��رکت های عضو 
کنسرسیوم حق استفاده انحصاری از آنها را 

در طول مدت قرارداد در اختیار داشتند.
ب��ا آغ��از فعالی��ت کنسرس��یوم اگر چه 
قرار بود قانون ملی ش��دن نفت اجرا ش��ود 
ام��ا در عم��ل دولت ای��ران و ش��رکت ملی 
نفت اختیارات بس��یار محدودی داشتند؛ تا 
مهرم��اه 1۳5۳ اعضای کنسرس��یوم بدون 
دخال��ت دول��ت ایران ب��رای تعیی��ن میزان 
تولی��د و قیم��ت نفت ک��ه عوام��ل اصلی و 
تعیین کنن��ده درآمد کش��ور بودند،تصمیم 
می گرفتند و دولت ای��ران در این خصوص 

هیچ اختیاری نداشت.
ش��رکت  تش��کیل  و   1۳5۳ س��ال  از 
 )osco(س��هامی خاص خدم��ات نفت ای��ران
تغیی��رات عمیق و عمده ای در ارتباط با نحوه 
نظارت و دخالت دولت در کار کنسرسیوم به 
وجود آمد اما واقعیت این است که تا وقوع 
انقالب اسالمی، مالکیت ایران بر منابع نفتی 

خود به طور کامل تحقق نیافته بود.
درس��ی که از دوران مص��دق می توان 
آموخت آن اس��ت که تحقق اه��داف بزرگ 
ب��ا پیوند دی��ن و سیاس��ت وحض��ور مردم 
در صحن��ه رق��م می خ��ورد و دلبس��تن ب��ه 
وعده های خارج��ی در نهایت زوال و نابودی 
را به همراه خواهد داشت. دستاورد بزرگ 
آن دوران یعن��ی ملی ش��دن صنعت نفت با 
تکیه بر بیگانه س��تیزی رقم خورد و کودتای 
۲۸ مرداد نیز ریش��ه در اش��تباه محاسباتی 
مصدق در دلبس��تن به آمری��کا و مذاکره با 
غ��رب و البته با توطئه های گس��ترده آمریکا 
و انگلی��س صورت گرفت. اکن��ون در حالی 
51 سال از درگذش��ت مصدق می گذرد که 
س��یر تاریخی کش��ور نش��ان می دهد در هر 
مقطعی که مردم در صحنه حضور داشته اند 
و پیوند میان دین و سیاس��ت رعایت ش��ده 
دس��تاوردهای بس��یاری رق��م خ��ورده ک��ه 
پیروزی انقالب اس��المی ملت ایران، ۸ سال 
دف��اع مق��دس، ناکام��ی چند ده��ه تحریم، 
ناتوان��ی غرب و ش��رق در اجرای سیاس��ت 
س��لطه بر ایران و... بر همین اس��اس رقم 

خورده است. 
نکته مهم آنکه سیاست آمریکا و به تبع 
آن انگلیس همواره بر اصل س��لطه و غارت 
مناب��ع و ثروت ه��ای ایرانیان اس��توار بوده 
است در دوران رژیم پهلوی سیاست سلطه 
و تحقی��ر ایرانی��ان در قالب��ی خاص صورت 
می گرف��ت که خ��ود برگرفته از دش��منی با 
ملت ایران ب��وده و از زمان پیروزی انقالب 
اسالمی نیز تا به امروز این دشمن در ابعاد 

گسترده ای صورت گرفته است. 
بر این اساس می توان گفت که راهکار 
امروز کشور برای حل مشکالت حضور مردم 
در صحن��ه و اعتماد مس��ئوالن ب��ه مردم و 
توج��ه به اصل پیوند میان دین و سیاس��ت 
اس��ت که در قالبی اس��المی - ایرانی قطعا 
نقش��ی تاثیرگذار در حل مش��کالت کش��ور 
دارد. درس��ت است که در دنیا نمی توان به 
صورت جزیره ای زندگی کرد و باید به جهان 
در تعامل بود اما باید دانست که این تعامل 
دارای ش��رایط و اصول خاص اس��ت و نباید 

به هر بهایی به دنبال این تعامل بود. 
این درس بزرگ دوران مصدق را باید 
همواره س��رلوحه کارها دانس��ت که پیوند 
دی��ن و سیاس��ت و حضور م��ردم در صحنه 
عامل مقابله با توطئه ها و فشارهای دشمنی 
 خواهد بود چنانکه ملی ش��دن صنعت نفت 
به رغم تمام فش��ارها و سلطه گری آمریکا و 
انگلیس براساس همین اصول رقم خورد و 
زمینه ساز شکست نهضت نیز غفلت از این 
داش��ته های داخلی و چشم داشتن به خارج 
از مرزه��ا از جمله غرب بوده اس��ت و نباید 

چشم به راه خارج داشت. 
درس��ت اس��ت که نمی توان به صورت 
جزیره ای زندگی ک��رد و باید با تعامل جهان 
همراه بود اما این جهان به معنای چند کشور 
اروپای��ی و آمریکا نیس��ت بلکه در جهان در 
کن��ار ای��ن کش��ورها و رژیم صهیونیس��تی 
نزدیک به ۲۰۰ کش��ور وج��ود دارد که هر 
ک��دام دارای ظرفیتی اس��ت که می توان از 
آنه��ا برای تامین نیازه��ای خود بهره گرفت. 
باید دانس��ت که همین قدرت های بزرگ تا 
زمانی که داش��ته های درون��ی تکیه نکردند 
نتوانس��تند به این مرحله برس��ند. ش��اید 
بتوانی��م بگویی��م بزرگتری��ن درس دوران 
مصدق لزوم خود اتکای��ی و فریب نخوردن 
در برابر دس��تان آهنین ب��ا روکش مخملین 
و البت��ه احس��اس حقارت نک��ردن در برابر 

قدرت قدرتمندان است. 

آن  سوی موفقیت مصدق و کاشانی در ملی کردن نفت؛

مبارزه ای ملی در حضور دیکتاتور

ورق زدن پرونده های متروک

از خطبه های حضرت علی)ع( است پس از بازگشت از صّفین: خدای را سپاس که تتمیم نعمتش را طالبم، و فروتنی 
در برابر عّزتش را جویایم، و پناه او را از نافرمانیش خواهانم، از او درخواست یاری دارم که به کفایتش نیازمندم، آن 
را که او هدایت کند گمراه نش��ود، و هر که را او دش��من بدارد نجات نیابد، و هر که را او کفایت کند محتاج نگردد، و 

شهادت می دهم که جز خدای یگانه خدایی نیست و او را شریکی نمی باشد، شهادتی که خلوصش از امتحان گذشته، و 
بر حقیقتش پایبندم. به آن شهادت تمسک داریم تا زمانی که خدا زنده مان می دارد، و آن را برای دشواري های قیامت 

ذخیره می کنیم، که این گواهی استواری ایمان، سرلوحه احسان، مایه خشنودی حق، و عامل طرد شیطان است.


