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صنعت نفت ، ایران ، آمریکا
جستاری بر سیاست مداخله 1953 تا به حال 

امریــکا  متحــده  ایــاالت   1950 ســال  در 
ــذاب آور  ــت و پاگیر و ع ــی دس ــر رویای درگی
نقــش  ســر  بــر  ایــران  و  و  بریتانیــا  بیــن 
سیاســی-  اقتصــادی "شــرکت نفــت ایــران 
و انگلیــس" گردیــد کــه عمــده مســئله آن 
موضــوع حاکمیــت ملــی بــود. وجــود امتیــازی 
کــه بــه یــک شــرکت خارجــی اجــازه مــی داد 
کنتــرل کامــل خــود را بــر عملیــات اکتشــاف 
ــور  ــد کش ــع درآم ــن منب ــد از بزرگتری و تولی
اِعمــال کنــد و از ســوی نیروهای ناسیونالیســت 
آن  در  می شــد.  محکــوم  ایــران  مذهبــی  و 
 50-50 قراردادهــای  امریکایی هــا  زمــان 
عربســتان  آرامکــو  بــا  و  انداختــه  راه  را 
بنابرایــن، حتــی  بودنــد.  در حــال مذاکــره 
ــال  ــائیان در س ــس- گلش ــرارداد گ ــه ق الحاقی
ایــران  ســهم  افزایــش  کــه   )1328- 1949(
را در هــر بشــکه از 22 ســنت بــه 33 ســنت 
 16 حتــی  و   15 مجلــس  در  می رســاند، 
دســتخوش انتقادهــای آتشــین قــرار گرفــت و 

کمیســیون نفــت آن را رد کــرد. 
الهیـار صالـح در سـال 1951 در سـازمان ملـل 
لیـره  میلیـون   200 درآمـد  از  کـرد ،  اعـالم 
شـرکت نفت ایـران- انگلیس فقـط 16 میلیون 
لیـره به عنـوان رویالیتی و سـود سـهام و مالیات 

عایـد ایـران شـده اسـت . 
مسـئله  و  نبـود  ایرانیـان  در دسـت  حسابرسـی 
بـود . مصـدق عبـارت  ملـی  همیـن حاکمیـت 
ذیـل را در توصیـف انگلیسـی ها بـرای هریمن 
فرسـتاده مخصوص ریاسـت جمهـوری امریکا 
بـه تهـران در 1951 عنوان کـرده بود " نمی دانید 
آنهـا چقـدر شـرور و حیلـه گرنـد و بـه هر چـه 
دسـت می زننـد کثیـف و آلـوده اش می سـازند 

...شـما آنهـا را نمی شناسـید". 
رزم آرا  نخســت وزیر  کــه   1329 اســفند   12
ــالم  ــی اع ــرارداد الحاق ــا ق ــود را ب ــت خ حمای

ــت  ــت نف ــدن صنع ــی ش ــر مل ــا فک ــرد و ب ک
ــه چهــار روز نکشــید کــه  مخالفــت ورزیــد، ب
توســط نیروهــای مذهبــی تــرور سیاســی شــد و 
24 اســفند 1329 مجلــس شــورای ملــی قانــون 
ملــی شــدن صنعــت نفــت را امضــا کــرد. دکتر 
ــر  ــت وزی ــت 1330 نخس ــدق 10 اردیبهش مص
ــه انگلیســی ها  ــه مهلکــی ب ــن ضرب شــد . بنابرای

ــود .  خــورده ب
ــه نویســنده فرانســوی، مصــدق را  ژرار دوویلی
" یــک خــرده مزاحــم" توصیــف می کنــد کــه 
" بــا چابکــی یــک بـُـز در برابــر روزنامه نــگاران 
ماســلی  لئونــارد  می کنــد ".  جســت و خیز 
توصیــف  زرد  چهــره ای  دارای  را  مصــدق 
ــاری  ــی اش ج ــا آب از بین ــه دائم ــد ک می کن
ــه  ــش را ب ــاک کردن ــت پ ــی زحم ــود و حت ب
خــود نمــی داد. ناظــران غربــی شــیفته پیژامــای 
مصــدق و تمایــل او بــه گریســتن شــده بودنــد . 
ــد . ــه او نوکــر امپریالیســت می گفتن روس هــا ب
نیویــورک   ( متحــده  ایــاالت  مطبوعــات 
ــور زده و او  ــب دیکتات ــر چس ــه او ب ــز( ب تایم
را بــا مســولینی و هیتلــر و اســتالین مقایســه 
ضعــف  و  بــودن  احساســاتی  می کردنــد . 
ــر  ــت جذاب ت ــزد مل ــدق او را ن ــمانی مص جس
ایــران  تجســم  را  او  کــه  چــرا  می کــرد؛ 
ــدق  ــد . مص ــار می دیدن ــت فش ــف و تح ضعی
یکــی  ناخــدا  "اگــر  بــود :  گفتــه   1944 در 
اســت ، هــر وقــت کــه ناخوش شــود کشــتی در 
خطــر اســت و وقتــی کــه مــرد، کشــتی بــه قعــر 
دریــا مــی رود ، ولــی اگــر ناخــدا متعــدد شــد ، 
ناخوشــی و مــرگ یــک نفــردر مســیر کشــتی 
موثــر نیســت .... هیــچ ملتــی در ســایه اســتبداد 

ــد " .  ــی نمیرس ــه جای ب
بــه  زمــان  ایــن  در  انگلیــس  چــرا  اینکــه 
ــر  ــری ب ــاورد ، درگی ــی روی نی ــه نظام مداخل
ســر کشــمیر بیــن هنــد و پاکســتان بــا اســتقالل 

ــر  ــه مص ــترش ب ــال گس ــران در ح ــد و بح هن
بــا  امریــکا  شــدید  مخالفــت  البتــه  و  بــود 
ایــن کار. خط مشــی حکومــت دموکــرات 
ترومــن، همــراه کــردن انگلیســی ها و راه حــل 
متقاعــد کــردن دکتــر مصــدق بــود . آنهــا 
مداخلــه  بهانــه  روس هــا  بــه  نمی خواســتند 
نماینــده خــود  ترومــن  تیــر 1330  بدهنــد . 
هریمــن و گــروه اش را شــامل والتــر لــوی 
یــک  والتــرز  ورنــون  و  نفــت  کارشــناس 
ــان راهــی تهــران  ــد زب ــه چن دیپلمــات آشــنا ب
ــردش در  ــه گ ــا را ب ــی آنه ــین مک ــرد . حس ک
مناطــق نفت خیــز بــرد و درآنجــا همــه دیدنــد 
ــوی  ــیر های آب ، تابل ــی ش ــر روی برخ ــه ب ک
توســط  نیســت "  ایرانیــان  بــرای مصــرف   "
انگلیســی ها عالمت گــذاری شــده بــود . در 
آن روزهــا قســمت عمــده مذاکــرات مصــدق 
بــا جــورج مگ کــی صــورت گرفــت . نــکات 
عمــده پیشــنهاد مک گــی بــه مصــدق بــه ایــن 

ــود :  ــرح ب ش
- شـرکت ملـی نفـت ایـران تأسـیس شـود و 
مسـئولیت اکتشـاف و تولیـد و حمـل نفت خام 

بگیـرد.  به عهـده  را 
شــرکت  یــک  بــه  آبــادان  پاالیشــگاه   -
مزبــور  شــرکت  و  فروختــه  غیرانگلیســی 
کنــد.  انتخــاب  را  خــودش  کارشناســان 
- شـرکت نفـت ایـران و انگلیس یک سـازمان 
خریـد به منظـور خریـد و حمـل و نقـل نفـت 

ایـران تأسـیس کند.
انگلیـس  و  ایـران  مذاکـره  بـا  نفـت  بهـای   -
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از بشـکه ای 1/1 دالر  بـه هـر حـال  تعییـن و 
نباشـد .  بیشـتر 

- قـرارداد 15 سـاله منعقـد و بـرای حد اقـل 30 
میلیـون تُـن نفـت در سـال پیش بینی شـود . 

ایـن پیشـنهاد نزدیـک مـورد 50 - 50 امریـکا با 
عربسـتان سـعودی بود . بـه هر حال انگلیسـی ها 
ایـن پیشـنهاد امریـکا را رد کردنـد و مک گـی 
در هتـل شـورهام موضـوع را به مصـدق گفت 
و مصـدق بـدون اینکـه از جا در بـرود نتیجه را 

پذیرفت . 
اقدامـات  از  امریـکا  تغییـر سیاسـت  در مـورد 
و  مداخلـه  بـه  میانجی گرانـه  و  دیپلوماتیـک 
به هـم دیـده  رویارویـی، چهـار علـت مرتبـط 

می شـود: 
1- نگرانی امریکا از مبارزه جویی کمونیست ها 

در ایران 
2- نگرانـی از خـارج شـدن ذخایـر غنـی نفت 

ایـران از دسـت جهـان غرب 
3- تمایل شدید انگلیسی ها در هم عقیده کردن 

امریکایی ها با خودشان و منافع مشترک
4- خط مشی سیاسی شخص مصدق 

طـراح  و  امریـکا  خارجـه  وزیـر  آچیسـون 
بـا  مذاکـره   " می گویـد :  ترومـن  تفکـرات 
مصـدق مثـل راه رفتـن در یـک داالن پرپیـچ 
و خـم بـود که شـخص پـس از مدتـی خودش 
را در جایـی میافـت کـه از آن حرکـت کـرده 
بود ". در آن شـور سیاسـی و فشـارهای مردم و 
احـزاب بـر مصـدق و جوشـش سیاسـی ، نمونه 
معقوالنه اقتصادی و اسـتدالل های خونسـردانه 

مالـی بـه جایـی نمی رسـید . 
ســازمان ســیا بــا مداخلــه امریکا در ســال 1953 
ــر  ــا ســلطنت طلب ها ب ــتانه ب ــای همدس و کودت
ــط  ــه رواب ــی ب ــه فراوان ــران لطم ــت ای ــه مل علی
ــعارها  ــوع در ش ــن موض ــه ای ــور زد ک دو کش
به وضــوح   1979 انقــالب  ســخنرانی های  و 
شــنیده شــد. کلمــه " ســیا" اصطالحــی شــد 
ــذل  ــریر و مبت ــم ش ــی امپریالیس ــر نوع ــه تعبی ب
ــکا  ــت امری ــا سیاس ــرادف ب ــج مت ــه به تدری ک

شــد . شــخصیت های اصلــی ایــن ماجــرا در 
از : جــان  فاســتر  واشــنگتن عبــارت بودنــد 
بــرادرش  وقــت ،  خارجــه  وزیــر  داالس 
ــن کــه ریاســت ســازمان " ســیا" را داشــت ،  آل
برنامه  ریــزی  اداره  کفیــل  ویســنر  فرانــک 
کودتــا ،  عملیــات  اصلــی  حلقــه  و  " ســیا" 
کرمیــت " کیــم " روزولــت کــه فرمانــده ی 
عملیــات " ســیا" در خــاور نزدیــک بــود . او 
بــا نــام مســتعار جیمــز ف. الکریــج در 16 
تیــر 1332 بی ســرو صدا از مــرز عــراق وارد 
ــم کــه  ــس ه ــی انگلی ــور اصل ــران شــد . مأم ای
زحمــت زیــادی بــرای همــکاری امریکایی هــا 
کشــیده بــود، کریســتوفر " مانتــی" وودهــاوس 
بــود . شــاهدخت اشــرف خواهــر دوقلــوی 
همیشــه در صحنــه شــاه کــه 3 مــرداد وارد 
ایــران شــده بــود نیــز در ایــن عملیــات دســت 
داشــت . متقاعــد کــردن شــاه و دادن اعتمــاد بــه 
نفــس بــه او و تمــاس بــا سرلشــکر زاهــدی کار 
اینهــا بــود . بــرادران رشــیدیان نیــز بــا مــزدوری 
امریــکا نقــش مهمــی را در اجــرای ایــن کودتا 

ــد .  ــا کردن ــس ایف ــی انگلی و جاسوس

کودتـا 25 سـال دیگـر به سلسـله پهلـوی مجال 
را  نفـت  بین المللـی  صنعـت  و  داد  حکومـت 
میلیـارد   24 دوره  ایـن  در  کـه  سـاخت  قـادر 
بشـکه نفـت را بـا شـرایط مناسـب صـادر کند . 
میانگیـن   1960 و   1954 سـال های  فاصلـه  در 
بهـای اعـالم شـده هـر بشـکه نفت خـام ایـران 
1/85 دالر و از 1960 تـا 1971 تنهـا 1/80 دالر 

بود . 
مداخلــه امریــکا در ایــن واقعــه نســل هایی 
ــزار  ــور بی ــن کش ــه ای ــبت ب ــان را نس از ایرانی
روابــط  قطــع  در  گام  نخســتین  و  ســاخت 
ایــران و امریــکا بــود کــه در انقــالب اســالمی 
ــال 1979 در  ــه در س ــعاری ک ــد . ش ــی ش عمل
خیابان هــای تهــران مرتــب تکــرار می شــد

" مرگ بر شاه امریکایی بود " . 
بعــد از انقــالب هــم بــوی بازگرداندن ســلطنت 
ــه طبــس  ــا اعــزام نیروهــای هوایــی امریــکا ب ب
ــا  ــی ی ــه جاسوس ــخیر الن ــا تس ــه ب ــد ک می آم

ــوی  ــری جل ــا گروگان گی ــکا ب ــفارت امری س
ایــن توطئــه گرفتــه شــد . درســی کــه انقالبیــون 
گرفتــه   1953 کودتــای  همــان  از  ملــت  و 

ــد .  بودن
وقــوع  پــي  در  ایــران  بــا  امریــکا  روابــط 
ــت و  ــه و جنای ــا توطئ ــی و ده ه ــگ تحمیل جن
مداخلــه در طــول ایــن ســال ها و متعاقــب آن، 
ــره و  ــران، تی ــه ای ــر علی ــم ب سیاســت های تحری
ــا ی  ــر شــده اســت. به خصــوص تحریم ه تیره ت
مالــی روی پــول در گــردش صنعــت نفــت 
ــادی  ــی و اقتص ــاده حیات ــن م ــش ای ــران ، نق ای
ــط دو کشــور بیــش از پیــش نشــان  را در رواب

می دهــد . 
برجـام  دیپلماتیـک  سیاسـت  علیرغـم  امـروز 
میـان ایـران و غـرب، اگرچـه بخـش اروپایـی 
جدایـی  نوعـی  امریکایـی  بخـش  از  ظاهـراً 
اخیـر  سیاسـت های  لیکـن  می دهـد،  نشـان 
هنـوز  امریـکا  وارد  تـازه  رئیس جمهـوری 
سیاسـتهای غلـط و دور از تدبیـر یـک سـری 
سیاسـتمدار نا پختـه در امریکا را نشـان می دهد 
کـه از گذشـته درس نگرفتـه و سـیمای روابـط 
بـرای  نگرانـی  و  وخامـت  بـه  را  کشـور  دو 

می کشـانند .  جهانیـان 
در ایـن میـان، دشـمناِن نزدیک تـر البتـه بسـیار 
خوشـحالند ؛ به خصوص آنانکـه ایران را رقیب 
بازارگردانـی  سیاسـت های  در  خـود  جـدی 
در  فسـیلی  سـوخت  مدیریـت  محوریـت  و 
ایـن قسـمت از جهـان می بیننـد. بـه هـر حـال 
و  اکسـون موبیل  مدیـر  " تیلرسـون "  انتخـاب 
رئیـس  طـرف  از  " پوتیـن"  صمیمـی  دوسـت 
جمهـوری وقـت امریـکا به  عنـوان وزیـر امـور 
خارجـه نشـان می دهد دیپلماسـی امریـکا هنوز 
در بحـث توسـعه و تعامـل بـا جهـان بـر روی 
صنعـت نفـت اسـتقرار یافتـه اسـت ؛ موضوعـی 
کـه گـره توسـعه اقتصـادی ایران هـم روی آن 

اسـتوار شـده اسـت. 
بـه نظـر می رسـد دو کشـور بعـد از تجربیـات 
سـال  در  دوطـرف  بـرای  خـوب  نه چنـدان 
1953 ، بـرای یـک مصـاف نفت محـور دیگـر 
در سـال 2017 روبـه روی هـم قـرار گرفته انـد. 


