مصدق و اليحه ملي شدن صنعت نفت ایران
اگر بخواهيم بطور اساسى به رويدادهاى ملی شدن صنعت نفت ایران ،اين طالى سياه ( نفت )[ ]١و جريانهاى سياسى
آن روزگار بطور ريشه اى نگاه كنيم نياز به يك بررسي گسترده داریم كه بقول ما ايراني ها  ،هفتاد من كاغذ را مي طلبد!
كتابها و تحقيقات و نوشته هاى زيادي در اين مورد وجود دارد كه نگارنده سعى مي كند تعدادى از منابع و كتابها و رفرنس
هاي تاريخى بسيارى كه انتشار يافته در اين مورد (مورد مصدق و نفت ) را معرفى كند تا خوانندگان ومخاطبان عریز در كمال
آرامش به بررسي اين رويداد تاريخى ايران بپردازند ،البته در همين مورد تصاوير زيادى ازسيری در تحوالت نفت ایران از
نخستين اکت شاف تا پایان نهضت ملی شدن نفت در قالب تصاوير کمياب وجود دارد كه خواننده گرامى مي توانند با جستجوى
(سرج ) در اينترنت به آنها دسترسي پيدا كنند [ ]٢داستان نفت در ایران ،داستان پر فراز و نشيبی است که اشکها و
لبخندهای فراوانی برای ملت ایران به دنبال داشته است .نفتی که روزی در عصر بیخبری ملت از دل زمين بيرون زد و روزی
هم به بزرگترین آرمان استقالل خواهی و استعمار ستيزی ملت تبدیل شد.

مرورى كوتاه بر زندگي دكتر مصدق:

محمد مصدق در سال  ١٢۶١هجری شمسی در تهران ،در یک خانواده اشرافی بدنيا آمد .پدرش ميرزا هدایتهللا معروف به
«وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجيد ميرزا فرمانفرما و نوه عباس
ميرزا وليعهد قاجار و نایبالسلطنه ایران بود .هنگام مرگ ميرزا هدایتهللا در سال  ١٢۷١شمسی محمد ده ساله بود ،و
ناصرالدین شاه عالوه بر اعطای شغل و لقب ميرزا هدایتهللا به پسر ارشد او ميرزا حسين خان ،محمد را «مصدقالسلطنه»
ناميد.
محمد خان مصدقالسلطنه پس از تحصيالت مقدماتی در تبریز به تهران آمد ،به مستوفیگری خراسان گمارده شد و با وجود
سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و عالقه عموم را جلب نمود .مصدقالسلطنه در اولين انتخابات دوره مجلس مشروطيت
به نمایندگی از طبقه اعيان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او بهدليل سن او که به سی سال تمام نرسيده بود
رد شد .مصدقالسلطنه در سال  ١٢۸۷شمسی برای ادامه تحصيالت خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصيل در مدرسه
علوم سياسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد.

والیگری و وزارت

مراجعت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود .مصدقالسلطنه با سوابقی که در امور ماليه و مستوفیگری
خراسان داشت به خدمت در وزارت ماليه دعوت شد .قریب چهارده ماه در کابينههای مختلف این سمت را حفظ کرد .در
حکومت صمصام السلطنه به علت اختالف با وزیر وقت ماليه (مشار الملک) از معاونت وزارت ماليه استعفا داد و هنگام تشکيل
کابينه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد(.فرانسه ) در این دوران قرارداد  ١۹١۹به امضای وثوقالدوله رسيد و مخالفت گسترده
آزادیخواهان ایرانی با آن شروع شد .دکتر مصدق نيز در اروپا به انتشار نامههاو مقالههائی در مخالفت با این قرارداد اقدام
کرد .اندکی بعد مشيرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست وزیری انتخاب شد ،او را برای تصدی وزارت عدليه به ایران
دعوت کرد.
در مراجعت به ایران از طریق بندر بوشهر ،پس از ورود به شيراز بر حسب تقاضای محترمين فارس به واليگری (استانداری)
فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند  ١٢۹۹در این مقام ماند .پس از کودتای سيد ضياء و رضاخان ،دکتر مصدق دولت
کودتا را به رسميت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت .پس از استعفا از فارس عازم تهران شد ولی به دعوت سران
بختياری به آن دیار رفت.
با سقوط کابينه سيد ضياء ،قوام السلطنه به نخست وزیری رسيد و دکتر مصدق را به وزارت ماليه (دارائی) انتخاب کرد .با
سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن مجدد مشيرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود .بخاطر
سرپيچی فرمانده قشون آذربایجان از اوامرش بدستور رضاخان سردار سپه ،وزیر جنگ وقت ،از این سمت مستعفی گشت و
به تهران مراجعت کرد .در خرداد ماه  ١۳۰٢دکتر مصدق در کابينه مشيرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته
انگليسيها برای دو مليون ليره که مدعی بودند برای ایجاد پليس جنوب خرج کردهاند بشدت مخالفت نمود.
پس از استعفای مشيرالدوله ،سردار سپه به نخست وزیری رسيد و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.

دوره رضاشاه

دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد .در همین زمان که با صحنه
سازی سلطنت خاندان قاجار منقرض شد و رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید ،او با این
انتخاب به مخالفت برخاست .با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه دکتر مصدق خانه نشین شد و در
اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک خود در احمد آباد
مجبور به سکوت شد .در سال  ١۳٢۰پس از اشغال ایران بوسيله نيروهای شوروی و بریتانيا ،رضا شاه از سلطنت برکنار و
به افریقای جنوبی تبعيد شد و دکتر مصدق به تهران برگشت .دکتر مصدق پس از شهریور  ٢۰و سقوط رضاشاه در انتخابات
دوره  ١۴مجلس بار دیگر در مقام وکيل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد .در این مجلس برای مقابله با فشار
شوروی برای گرفتن امتياز نفت شمال ایران ،او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز
نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع میشد.
در انتخابات دوره  ١۵مجلس با مداخالت قوامالسلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش ،دکتر مصدق نتوانست قدم بمجلس
بگذارد .در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانيا این بود که قرارداد سال  ١۹۳۳دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد
مراغهای و با تصویب مجلس تنفيذ کنند .بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگليسیها تأمين نشد و عمر مجلس پانزدهم
بهسر رسيد .در  ۱۳۲۸دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند .گسترش
فعاليتهای سياسی پس از شهریور  ١۳٢۰سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود.
دکتر مصدق در مجلس و بيرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد ،هدایت میکرد.

ملی شدن نفت و نخست وزیری :

در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخالت شاه و دربار ،صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد .عبدالحسين
هژیر وزیر دربار بقتل رسيد و در نوبت دوم انتخابات ،دکتر مصدق به مجلس راه یافت .پس از کشته شدن نخستوزیر وقت
سپهبد حاجیعلی رزمآرا ،طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد .پس از
استعفای حسين عالء که بعد از رزمآرا نخست وزیر شده بود ،در شور و اشتياق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسيد
و برنامه خود را اصالح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعالم کرد .پس از شکایت دولت انگليس از دولت
ایران و طرح این شکایت در شورای امنيت سازمان ملل ،دکتر مصدق عازم نيویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت.
سپس به دادگاه الهه رفت و با توضيحاتی که در مورد قرارداد نفت و شيوه انعقاد و تمدید آن داد ،دادگاه بينالمللی خود را

صالح به رسيدگی به شکایت بریتانيا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پيروزی دست یافت .در راه بازگشت به
ایران به مصر رفت و مورد استقبال پر شکوه ملت مصر قرار گرفت .اين تالش هاى دكتر مصدق نشاندهنده اين بود كه او براى
ملي شدن نفت آرام و قرار نداشته و در مقابل انگليسيها پيروز ميشود و از اين مرحله است كه اليحه ملي شدن نفت را به
مجلس ميبرد كه طي آن دست بيگانگان از نفت قطع ميشود .

دست بريده بجاى خود برگردد!

چند ماهی از عمر حکومت ملی مصدق نگذشته بود که نهضت ملی ايران اميد ها را بطور عميق در کشورهای آسيائی و
افريقائی زنده کرد و همه چشم ها و قلب ها بسوی ايران ،بسوی نهضت ملی ايران و بسوی رهبر آن دوخته شد و نهضت
ملی ايران بعنوان الهام دهنده نهضت های آزاديبخش ملل محروم و کشورهای مستعمره سرمشق مبارزه و نبرد با استعمار
جهانی و امپرياليسم قرار گرفت.
در دوره چهاردهم به همت واالی دکتر مصدق اليحه ای از تصويب مجلس گذشت که طی آن دادن هر گونه امتياز نفت به
بيگانگان ممنوع شد .در اين طرح دولت مکلف به استيفای حقوق پايمال شده ملت ايران از نفت جنوب گرديد.
دکتر مصدق در جلسه علنی مجلس شوراي ملی در اين باره گفت" :وقتی که کافتارادزه از طرف دولت شوروی برای امتياز
نفت شمال به ايران آمد ،فرصتی به دست من داد که از مضار و معايب آن ورق پاره در مجلس حرف بزنم و معايب و مضار گفته
شده را علت طرح پيشنهادی خود راجع به تحريم دادن امتياز نفت قرار دهم .نظر من در تمام دوره چهاردهم پيروی از سياست
موازنه منفی بود ،در صورتيکه نظر نمايندگان حزب توده در مجلس اين بود که موازنه وقتی برقرار می شود که همسايه
شمالی هم در شمال از حقوق و مزايای شرکت نفت يعنی دولت انگليس در جنوب بهره مند شود و حال آن که معقول نيست
پيکر بی دو دست بتواند مقدرات خود را اداره کند و هر کس خواهان تعالی و ترقی و مقيد به حفظ استقالل ايران است ،بايد
سعی کند که دست بريده هر چه زود تر به جای خود گذاشته شود تا ملت ايران بتواند در مقابل دول بزرگ از حقوق خود دفاع
کند".

اليحه ملي شدن نفت :

دکتر مصدق در روز چهارده اسفند ماه  ١۳٢۹چنين گفت" :ملت ايران بدانيد و آگاه باشيد که جبهه ملی تصميم به ملی کردن
صنعت نفت را با رعايت حزم و احتياط و با مطالعات الزم اتخاذ کرده است".
روز بيست و چهارم اسفند ماه  ١۳٢۹پس از سالها مبارزه ،طرح دکتر مصدق و يارانش مبنی بر ملی شدن نفت کشور به
اتفاق آراء ب ه تصويب مجلس شورايملی رسيد و انتشار خبر آن ايرانيان را شادمان ساخت .باالخره روز بیست و نهم اسفند
 ۱۳۲۹سنا نیز به رغم اعتراض شديد دولت انگلستان ،زير فشار افکار عمومی و مبارزات سرسختانه میهن
پرستان ايران ،ماده واحده ملی شدن نفت را به تصويب رسانید .اما متاسفانه بعضى محققين معتقدند كه مصدق
رهبر ملي كردن نفت بود و ارايه طرح ملي كردن دكتر مصدق به مجلس را نا ديده ميگيرند ،آقاى محمد اميني
مينويسد“مصدق یکی از رهبران جنبش ملی کردن صنعت نفت بود ،اما قانون ملی شدن صنعت نفت ،نزدیک به چهل روز پيش
از آغاز نخست وزیری او ،به اتفاق آرا به تصویب مجلسی رسيد که گروه اندکی از نمایندگانش از یاران مصدق بودند!" []۳
درحالي كه آقاى اميني ميداند كه مصدق خودسرانه عمل نمی كرد و بدنبال ملي كردن صنعت نفت از طريق قانوني آن بود .
ايشان درپايان مقاله اش به اين موضوع اين را نظر را تائيد ميكند  .او مي نويسد  ":خود سرانجام و پس از ماه ها بررسی،
نمایندگان مجلسی که با همه ی گرفتاری هایش ،نماد حکومت مردم و حاکميت قانون اساسی مشروطيت بود ،در بيست و
چهارم اسفند ماه  ،١۳٢۹به اتفاق آرا طرح ملی شدن نفت را تصویب کردند و با تصویب آن در مجلس سنا به اتفاق آرا و
دستينه نهادن شاه بر آن در بيست و نهم اسفند ،ملی شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور قانونی شد ".او می افزاید
:
پس می توان پذیرفت که قانون ملی کردن صنعت نفت ایران را مصدق از چاهی در احمدآباد بيرون نياورده بود و این نمایندگان
مجلس شورای ملی و سنا بودند که به اتفاق آرا و به عنوان نمایندگان ملت ،چهل رزو پيش از آغاز نخست وزیری مصدق،
صنعت نفت ایران را ملی کردند ]٤[.مصدق براى ملي كردن صنعت نفت ايران هيچ استثنائي را برنمي تابيد  ،در اطالعيه
اى كه جمع امضاء كنندگان که آنها نام برده شده اند به اين موضوع اشاره کرده اند ،آنها چنين می نویسند :
" بنام سعادت ملت ايران و به منظور کمک به تامين صلح جهانی ،ما امضاء کنندگان ذيل پيشنهاد می نمائيم که صنعت نفت
در سراسر کشور بدون استثناء ،ملی اعالم شود.يعنی تمام عمليات اکتشاف و استخراج و بهره برداری در دست دولت ايران
قرار گيرد(" ".دکتر محمد مصدق ـ دکتر سيد علی شايگان ـ دکتر مظفر بقائی ـ ابوالحسن حائری زاده ـ الهيار صالح ـ سيد
حسين مکی ـ محمود نريمان ـ عبدالقدير آزاد ـ مير سيد علی بهبهانی ـ عبدالرحمن فرامرزی ـ محمد علی کشاورز صدر ـ
عباس اسالمی]٥[").
بدنبال آن دکتر مصدق در مصاحبه با مخبرين خارجی گفت" :جبهه ملی که خود را نماينده تمايالت و افکار اصالح طلبانه و
استقالل خواهانه ملت ايران ميداند با تصميم قاطع برای ملی کردن نفت در سراسر کشور ايران شروع به اقدام کرد و با تکيه
به احساسات و افکار عمومی ملت ايران و جلب توجه مطبوعات و افراد موثر و مفيد خارج از مجلس موفق شد که اين تصميم
را بصورت قانون از تصويب مجلس شورايملی بگذراند".
از نظر مصدق تامين استقالل کشور و رفع کامل نفوذ بيگانگان از هر مصلحت و سود آنی ديگری برتر و حياتی تر بود .مصدق در
مصاحبه ی مطبوعاتی خود در تاريخ سوم خرداد  ١۳۳۰با مخبرين جرايد خارجی ميگويد" :به اين داليل است که بعقيده مليون
ايران ،اولین قدم در راه اصالحات مملکت رفع شر عمال شرکت سابق نفت است که ملتی را فدای مطامع خود
کرده اند ...بايد به ملل آزاد جهان اعالم کنيد که آخرين سعی ملت ايران برای نجات خود و شرق ميانه همين اقدام ملی
يعنی مبارزه با مداخالت بيگانه که بزرگترين آن شرکت سابق نفت است ،می باشد و ملت ايران برای تسلط بر اوضاع
سياسی و اقتصادی خود ناچار است تا آخرين نفس برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت يعنی قطع ايادی بيگانگان از
ثروت ملی و استقالل سياسی خود مبارزه کند".
دکتر مصدق در مجلس شورايملی در تشريح قانون ملی شدن صنعت نفت چنين گفت" :در پيشنهاد ملی شدن نفت در
سراسر ايران نمايندگان جبهه ملی به جنبه سياسی آن بيش از جنبه مالی اهميت داده اند و علت اين بوده است که به علم
اليقين تمام ملت ايران و بخصوص نمايندگان محترم مجلس و کميسيون نفت ميدانند که سرچشمه ی تمام بدبختی های اين
ملت ستمديده ،همان وجود شرکت نفت است و بس و شاهد گويای آن وقايع و اتفاقات ،بدبختی های پنجاه ساله اخير ملت
ايرا ن و بخصوص وقايع دو ساله اخير اين کشور و قتل ها و سوء قصدهای متعدد ميباشد .شرکت نفت با اين تشبثات می
خواهد همه مقامات را مرعوب خود نموده و فاسد کند و تقاضاهايی که داشته و دارد ،انجام گردد .بديهی است که اميد ترقی
کشور و بهبودی در وضع زندگانی اجتماعی ملتی که هيات حاکمه آن فاسد باشد ،جز آرزوی خام و اميدواری تشنگان به
سراب چيز ديگری نخواهد بود .برای اينکه ما خود را از اين وضعیت وخیم خالص کنیم و برای اينکه دنیا بداند که هیچ

دولتی حق نخواهد داشت و نخواهد توانست از معادن نفت ايران کوچکترين استفاده نامشروع بکند ،ما بايد
صنعت نفت را در سراسر مملکت ملی اعالم کنیم".
دکتر مصدق نه تنها در اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت پيروز شد بلکه کليه توطئه ها و دسائس سياسی و اقتصادی
دشمن را چه در داخل کشور و چه در مجامع بين المللی نقش بر آب کرد و پس از خلع يد از انگلستان و مبارزه برای قطع
ايادی اين استعمار کهنه کار با تمام قوا در برابر يورش امپرياليسم تازه نفس آمريکا به مقاومت پرداخت و اجازه نداد که
آمريکائيان پا بر جای امپرياليسم انگلستان بگذارند و تسلط يک امپرياليسم ،جايگزين قدرت و نفوذ امپرياليسم ديگر گردد.
در تاريخ سی ام خرداد ماه  ١۳۳۰دکتر مصدق پيامی برای ملت ايران فرستاد که خالصه آن چنين است" :هموطنان عزيز ،در
تاريخ ملت ها روزهای درخشان و پر مسئوليت و افتخار و موفقيت کمتر پيدا می شود .ايام عادی و گذران برای همه ملل
يکسان است ولی آن ملتی که خوب و شرافتمندانه وظيفه اش را در برابر وطن ،پرچم و تاريخ مملکت ادا کند ،بيشتر از ديگران
قدرت اخالقی و عظمت روحی از خود نشان داده است .امروز يکی از آن ايامی است که شما هموطنان میتوانید
صفحه جديد و مقدسی در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید و پس از پنجاه سال که از استقالل و آزادی
سیاسی ما نامی بیش نمانده بود ،دوره نوينی را در برابر نسل معاصر و نسل آينده بوجود بیاوريد .رشد و نبوغ
سياسی شما ميتواند امروز را مبداء تحول و نهضت اصالحی آينده قرار دهد...من ترديد ندارم که شما هموطنان عزيزم راهی
را انتخاب خواهيد کرد که با شرافت ايرانيت و با غرور ملی و احساسات وطنی مطابقت دارد...آوازه همت و عزم خلل ناپذير
شما در گسستن زنجيرهای استعمار اقتصادی به گوش جهانيان رسيده و خواهد رسيد...من افتخار خدمت گزارش مردم را
باالترين و پرقيمت ترين افتخارات حيات خود محسوب داشته و ميدانم بغير از اطاعت و امتثال فرمان هموطنان محبوب ،هدفی
ديگر ندارم".
و بدنبال آن به پيشنهاد هيات مديره موقت شرکت نفت ايران ،تصويب شد که" :نظر به اين که روز بيست و نه اسفند ماه
 ١۳٢۹با تصويب قانون ملی شدن نفت در شانزدهمين دوره مجلس شورايملی صفحه نوينی در تاريخ افتخارات کشور باستانی
ايران باز شده و ياد آور رشد ملی و عظمت روح ايرانی و نمودار عالقمندی تمام افراد ملت به حفظ استقالل کشور می باشد،
از اين ببعد روز بيست ونه اسفند که دوران جديدی را نويد ميدهد به افتخار ملت ايران بعنوان جشن ملی تلقی و تعطيل
عمومی اعالم ميگردد .نخست وزير دکتر محمد مصدق"
کشمکش با دربار و مخالفان
انتخابات دوره هفدهم مجلس بخاطر دخالتهای ارتشيان و دربار به تشنج کشيد و کار بجایی رسيد که پس از انتخاب ۸۰
نماینده ،دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزههای باقی مانده را صادر کرد .دکتر مصدق برا ی جلوگيری از کارشکنيهای
ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود .این درخواست از طرف شاه رد شد .به همين دليل دکتر
مصدق در  ٢۵تيرماه  ١۳۳١از مقام نخستوزیری استعفا کرد .مجلس قوام السلطنه را به نخستوزیری انتخاب کرد و او با
صدور بيانيه شدید الحنی نخست وزیری خود را اعالم نمود .مردم ایران که از برکناری دکتر مصدق خشمگين بودند ،در پی
چهار روز تظاهرات در حمایت از دکتر مصدق ،که به کشته شدن چندین نفر انجاميد ،موفق به ساقط کردن دولت قوام گردیدند.
در  ۳۰تير  ١۳۳١دکتر مصدق بار دیگر به نخستوزیری ایران رسيد.
در  ۹اسفند ماه  ۱۳۳۱دربار با کمک عدهای از روحانیون ،افسران اخراجی و اراذل و اوباش توطئهای علیه
مصدق کردند تا او را از بین ببرند .نقشه این بود که شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پایتخت خارج شود
و اعالم دارد که این خواسته دکتر مصدق است .مصدق از نقشه اطالع یافت و توانست جان بدر برد و توطئه
شکست خورد.چند روز بعد عمال دربار و چند تن از افسران اخراجی سرتيپ افشارطوس رئيس شهربانی دکتر مصدق را
ربودند و پس از شکنجه کشتند .بدنبال استعفای بسياری از نمایندگان طرفدار مصدق ،دولت اقدام به همهپرسی (رفراندم) در
کشور کرد تا مردم به انحالل یا عدم انحالل مجلس رای دهند .در این همهپرسی (که به خاطر همزمان نبودن رایگيری در
تهران و شهرستانها و جدا بودن صندوقهای مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسياری قرار گرفت) در حدود دو ميليون ایرانی به
انحالل مجلس رای دادند و مجلس در روز  ٢۳مرداد  ١۳۳٢منحل شد.

کودتا علیه دولت مصدق

در روز  ٢۵مرداد  ١۳۳٢طبق نقشه سازمانهای جاسوسی امریکا و انگليس برای براندازی دولت مصدق ،شاه فرمان عزل
دکتر مصدق را امضا کرد و رئيس گارد سلطنتی ،سرهنگ نصيری را موظف نمود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی
ابالغ کند .همچنين نيروهایی از گارد سلطنتی مامور بازداشت عدهای از وزرای دکتر مصدق گشتند .ولی نيروهای محافظ
نخستوزیری رئيس گارد سلطنتی و نيروهایش را خلع سالح و بازداشت نمودند.
در روز  ٢۸مرداد ماه  ١۳۳٢دولتهای امریکا و بریتانيا دست به کودتای دیگری زدند که اینبار باعث سقوط دولت مصدق گشت.
در این روز سازمان سيا با خریدن فتوای برخی از روحانيون و همچنين دادن پول به ارتشيان ،اراذل و اوباش تهران آنها را به
خيابانها کشانيد .کودتاچيان توانستند به آسانی خود را به خانه دکتر مصدق برسانند و پس از چندین ساعت نبرد خونين گارد
محافظ نخست وزیری را نابود کنند و خانه وی را پس از غارت کردن به آتش بکشانند .در روز  29مرداد دکتر مصدق و یارانش
خود را به حکومت کودتا به رهبری سرلشکر زاهدی تسليم کردند .بدین ترتيب در کودتای  ٢۸مرداد  ١۹( ١۳۳٢اوت )١۹۵۳
سازمانهای جاسوسی بریتانيا و ایاالت متحده امریکا با کودتا دکتر مصدق را برکنار کرده و محمدرضا شاه پهلوی را که پس از
شکست کودتای  25مرداد به رم رفته بود بازگرداندند و به قدرت رساندند.البته بعدار پنجاه سال خانم "البرایت" وزیر خارجه
سابق آمریکا به این کودتا اعتراف کرده تا راه مماشات با رژیم ج اسالمی را بازبگذارد ،غافل از این که آمریکا دوباره در کودتای
 1388طرف رژیم قرار داشت و" اوباما "با "خامنه ای "نامه نگرانی می کرد و راه کودتا در کودتا را بر عليه مردم همچنان طی
ميکند.

محاکمه و زندان و خانه نشینی

مصدق پس از کودتای  ٢۸مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد .او در دادگاه از کارها و نظرات خود دفاع کرد .دادگاه وی را به
سه سال زندان محکوم کرد .پس از گذراندن سه سال زندان ،دکتر مصدق به ملک خود در احمد آباد تبعيد شد و تا آخر عمر
تحت نظارت شدید بود.
در سال  ١۳۴٢همسر دکتر مصدق ،خانم ضياالسلطنه ،در سن  ۸۴سالگی درگذشت .حاصل ازدواج وی و دکتر مصدق دو
پسر و سه دختر بود .در  ١۴اسفند ماه  ١۳۴۵دکتر محمد مصدق بدليل بيماری سرطان ،در سن  ۸۴سالگی درگذشت.
مصدق وصیت کرده بود او را کنار شهدای  ۳۰تیر در ابن بابویه دفن کنند ،ولی با مخالفت شاه چنبن نشد و او در
یکی از اتاقهای خانهاش در احمد آباد به خاک سپرده شد .قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادی بود که به
امضای همه اعضای کميسيون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در  17اسفند  1329به مجلس ارائه شد و تصویب
گردید .متن پيشنهاد تصویب شده :بهنام سعادت ملت ایران و بهمنظور کمک به تأمين صلح جهانی ،امضاکنندگان ذیل پيشنهاد
می نمائيم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعالم شود یعنی تمام عمليات اکتشاف ،استخراج و

بهرهبرداری در دست دولت قرارگيرد.
مجلس سنا نيز این پيشنهاد را در  29اسفند  1329تصویب کرد و پيشنهاد قانونی شد کميسيون مخصوص نفت یا کميسيون
خاص نفت یا کميسيون نفت ،کميسيونی بود که در اول تير  1329در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسيدگی
به الیحه نفت (معروف به الیحه گس-گلشائيان)تشکيل شد.
همين کميسيون پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند  1329به مجلس ارائه داد که به تصویب رسيد.
عباس رحمتي
منابع و پینوشت:
[]١در  ١٢۸۰خورشيدی ( ١۹۰١ميالدی) ویليام ناکس دارسی پيمان شصت ساله ای برای استخراج نفت ایران با دولت
مظفرالدین شاه قاجار بست .برپایه این پيمان ،شاه ایران با دریافت بيست هزار ليره و سهام برابر با دارسی و دریافت ١۶%
سود آینده ،انحصار اکتشاف و استخراج نفت در بخش های بزرگی از ایران را برای شست سال به دارسی سپرد .نيک بنگرید
که طرف قرارداد و دریافت کننده بيست هزار ليره ،شخص پادشاه بود.در آن هنگام ،قانون مدنی و قوانين سهام و شرکت داری
در ایران نبود و دارسی ،شرکت خود را در بریتانيا به ثبت رساند و دیری نپایيد که بيشتر سهام خودرا به شرکت بریتانيایی
«نفت برمه» فروخت.
هفت سال پس از کشف نخستين چاه نفت در مسجد سليمان ،شرکتی به نام ) Anglo-Persian Oil Company (APOCاز
سوی شرکت نفت برمه در انگلستان به ثبت رسيد و بخش بزرگی از سهام خودرا در بازار بورس فروخت و ساليانی پس از آن؛
در هنگامی که وینستن چرچيل لُرد دریاداری بریتانيا بود ،دولت بریتانيا سهام دار رسمی آن شرکت شد.
در درازای این رویدادها ،ایران کمترین جایگاهی برای بررسی و رفتار آن شرکت ها نداشت و واکنش های ایران به کاهش
چشمگير سهمش در شرکت که به ویژه با فروش ميليون ها سهم به دولت بریتانيا بسيارناچيزشده بود ،به جایی نرسيد.
[ ]٢مثال در مشرق آنالين چندين تصوير هست كه كمتر در جاهاى ديگر چاپ شده است
[]۳مليون ايران  ،مقاله مصدق و ملي شدن نفت ايران از محمد امينى :ملی شدن صنعت نفت ،پی آمد رفتار خودسرانه
شخص مصدق نبود .مردمی که از چيرگی یک سویه دولت بریتانيا و شرکت نفت ایران و انگليس به ستوه آمده و با دولت و
شرکتی رو در رو بودند که سر هيچ گفت و گو و بازبينی پيمانی یک سویه و نابرابر را نمی داشتند ،ملی کردن صنعت نفت
ایران را به سياست مداران ایران که بسياری از ایشان لنگ لنگان به این کاروان پيوستند ،تحميل کردند و برازندگی مصدق در
این بود که در رهبری این جنبش نشست.
[]٤همانجا
[]٥اعضای کميسيون كه ملي شدن نفت را تائيد كردند عبارت بودند از( :اين ليست كامل تر است ).
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