
  انشيرجو.م.ف   مرداد28تجربه 
 

 فصل سوم
  

  خود غلط بود آنچه
  مصدق

  درباره امريکا می پنداشت
  

   اقتصاد بدون نفت–ت 
مساعی او در جلب موافقت "    مصدق از سفر طوالنی خود به آمريکا نتيجه گرفت که 

  .تاکنون بی نتيجه بوده و مساله نفت به اين زودی ها حل شدنی نيست" ديگران
  : داشت    مصدق در گزارش خود به مجلس اعالم

 110مدت چهل سال عايدات  اين چهل سال عايداتی به ما داده است؟ در مگر نفت در    "
ميليون ليره بوده و اين عايدات اغلب به دستور دهندگان وجه مصرف شده و از جمله صرف 

ساير دول اروپا نفت نداريم، از مخارج بکاهيم  ما بايد بگوييم مثل افغانستان و. خريد اسلحه
  "1.گردن نگذارده دات بيافزاييم، ملت تحمل کند تا طوق بندگی و رقيت را بعاي بر

 – انديشه آن را به ميان آورد چهارماه بعد 1330    اقتصاد بدون نفت که مصدق در آذرماه 
در اين چهارماه مصدق يک بار .  به سياست رسمی دولت بدل شد1331در فروردين ماه 

ولی .  از بانک بين المللی مذاکره کرد- گارنر - آمريکايیديگر آزموده را آزمود و با هيات
  :مسلم شد که همه اين هيات ها در اصل يک پيشنهاد دارند

  
  .لغو قانون ملی شدن نفت و انعقاد قرارداد امتيازی نوين    

  
    اعالم شعار اقتصاد بدون نفت در واقع به معنای اعالم شکست اين سياست جبهه ملی و 

ود که ملی شدن نفت را در چارچوب همکاری با امپرياليسم آمريکا ممکن می دولت مصدق ب
  .شمرد

  :    شادروان حسين فاطمی اين واقعيت را با مصرعی از سعدی بيان کرد
  .2خود غلط بود آنچه ما پنداشتيم

  
. آرايش نوينی از قوای طبقاتی به وجود می آورد" منطقا" اقتصاد بدون نفت"    شعارنوين 

 و قشرهای اجتماعی که به بوی کباب و افزايش سريع درآمد نفت و بهره گيری فوری طبقات
اين اقتصاد . از آن دور مصدق جمع شده بودند ممکن نبود با اقتصاد بدون نفت موافق باشند

به عالوه اين اقتصاد وقتی . توانست به طبقات زحمتکش و متوسط جامعه تکيه کند فقط می
 حمايت مردم را جلب کند که مردم مطمئن شوند که راهی برای می توانست موفق باشد و

  .بهره برداری ملی از منابع نفت موجود نيست
متاسفانه مصدق در اين مورد همان اشتباهی را مرتکب شد که در موقع پذيرش شعارملی 

  :شدن نفت مرتکب شده بود
  .جهش در شعار، درجا در استراتژی
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ت نفت را به کمک آمريکا  و به اتکای طبقات دارا ملی خواس مصدق همان طوری که می    
 .کند، اقتصاد بدون نفت را هم می خواست با کمک آمريکا و همان طبقات اجرا کند

او پس از بازگشت از آمريکا، همان وقتی که به نتيجه . باورکردنی نيست ولی واقعيت است
من خواسته بود که به او کمک رسيده بود با کمک آمريکا ملی کردن نفت ممکن نيست از ترو

  .کند تا بتواند مدتی بدون نفت زندگی کند
  :    مصدق می گويد

.  ميليون کسر دارد400 تا 300آقا بودجه ما : از نظراقتصادی به ترومن عرض کردم    "
نظامات  کنيد ملتی که اين قدر بودجه اش کسر دارد می تواند امنيت و شما چطور تصور می

  "3}!!{ترومن حرف مرا تصديق کرد  را حفظ کند؟
واقع ترومن حرف مصدق را تصديق نکرده بلکه تاکيد کرده بود که راه چاره دست      در

کشيدن از ملی شدن نفت و واگذاری امتياز به انحصارات آمريکايی و يا کنسرسيومی از 
 د که مصدقمنتها اين مطالب به  زبان ديپلماتيک بيان شده بو. انحصارات بين المللی است

برابر وثيقه نفت مبلغی ارز به  او اميد داشت که آمريکا در. نمی خواست به روی خود بياورد
  23" بالعوض" ميليون دالر، اصل چهار 25از جمله بانک بين الملللی . ايران وام بدهد

ها " کمک"اما در عمل اين .  ميليون دالر و غيره8ميليون دالر و صندوق بين المللی پول 
اعتبار خود را صرف تدارک  و اصل چهار.  ميليون دالری را نداد25بانک وام . جام نشدان

بزرگ ايرانی مبالغ کالنی ارز توطئه کرد و انحصارات آمريکايی با همکاری سرمايه داران 
 بازرگانی ،موافق آمار رسمی در همان نخستين سال حکومت مصدق. کشور خارج کردنداز 

در حالی که در . کسری داشت)  ميليون دالر42برابر (يليون ريال  م1375ايران و آمريکا 
امالک شاه   هزار دالر ارز وارد کشور کرده و بيشتر در500فقط  همان سال اصل چهار

ان ايران يری بازرگانی ايران و آمريکا به ز نيز کس32 و 31در سال های . خرج کرده بود
می " هديه"که از طريق اصل چهار به ايران ادامه يافت و آمريکا به مراتب بيش از ارزی 

  ). اين کتاب توجه کنيددربه نمودار بازرگانی ايران و آمريکا . (کرد از ايران ارز می برد
 سال های بعد يک باند قاچاقچی ارز کشف شد و ثابت گرديد که سرمايه داران ايرانی با 

ليون دالر نيز ارز قاچاق  مبلغ صد مي1332 تا 1331کمک دالالن آمريکايی در سال های 
  : از کشور خارج کرده اند

  "4.بازرگانان، نمايندگان مجلس و سنا در اين امر دخالت داشتند  "
 ميليون دالر پيش ترومن التماس می کرد 8به عبارت ديگر درست زمانی که مصدق برای 

ه آمريکا و  ميليون و صدميليون می بردند و تازه مقامات وزارت خارج40دالالن آمريکايی 
  :صدای آمريکا تاکيد می کردند

ماليات دهندگان آمريکايی متحيرند که اگر انگلستان و ايران نمی توانند قرارداد عادالنه     "
ای با هم بسته و از منابع سرشار نفت منصفانه استفاده کنند، چرا آن ها جريمه آن را 

   "5.بپردازند
ندين بار از زبان مقامات رسمی آمريکايی و از     اين حرف سخيف و توهين آميز بعدها چ

  .جمله رئيس جمهور آمريکا نيز شنيده شد
ان نيز شعار اقتصاد بدون نفت را با اعتراض و خشم استقبال رمالکين اي     سرمايه داران و

مصدق برای پيشبرد سياست خود اوراق قرضه ملی را که . کردند و در برابر آن جبهه گرفتند
در . آن را تحريم کردند" ولی سرمايه داران بزرگ عمال. ر کردشش بود منتمدت ها صحبت

جلسه اتحاديه بازرگانان تهران که بالفاصله پس از ابراز ياس مصدق از حل مساله نفت و 
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  يکی از بازرگانان بزرگ وارد کننده -اعالم انتشار اوراق قرضه منتشر شده بود، بهبهانی 
  :گفت
 پيشرفت اموراقتصادی که در اثر گرفتاری دولت در کار نفت دچار وظيفه بازرگانان از  "

   "6...وقفه گرديده مايوس شده است
 مرداد و عاقد قرارداد کنسرسيوم که در آن زمان 28    دکتر علی امينی وزير کابينه کودتای 

اصرار می کرد که آقايان بازرگانان کمک " در کابينه مصدق وزير اقتصاد ملی بود ظاهرا
  .نند ولی پاسخ همه آنان سرباال بودک

بخشی از هواداران خود را که به " اقتصاد بدون نفت"    به اين ترتيب مصدق با اعالم شعار 
اين بخش به سوی . اميد بهره گيری از درآمد نفت از او پشتيبانی می کردند از دست داد

 انجام اقداماتی که می ولی مصدق از اعالم و. همکاری با نيروهای ارتجاعی متمايل گرديد
اقتصاد بدون نفت  برعکس بار. توانست از طرف توده ها پايگاه او را گسترش دهد سرباز زد

لذا  ز طريق افزايش ماليات های غيرمستقيم و تشديد تورم به دوش زحمتکشان گذاشت وارا 
  .مواضع خود را در ميان آنان نيز تا حدود زيادی تضعيف کرد

ملی کردن نفت  ه وضع دشوار دولت مصدق که حاضر به سازش درحزب توده ايران ب  
 1330 دی ماه 27کميته مرکزی حزب توده ايران در تاريخ . نشده بود با تفاهم برخورد کرد

اين نامه از وجود  در. نامه سرگشاده ای خطاب به آقای دکتر مصدق نخست وزير نوشت
ايش بحران ذکر شده و در پايان بحران اقتصادی و پولی ابراز نگرانی شده، علل پيد

حزب توده ايران در نامه خود توضيح می دهد که عمال . پيشنهادهای روشنی ابراز شده است
انگليس و مزدوران آمريکا اين طور وانمود می کنند که بحران کنونی نتيجه ملی شدن صنايع 

  :آن ها. نفت است
با تمام قوا در " دهند و ثانيا یوه مخيلی بزرگ تر از آنچه است جل" اوال بحران کنونی را"

   "7.تشديد آن می کوشند
    کميته مرکزی حزب توده ايران علت بحران را در سياست غلط دولت در مورد نفت، 
بازرگانی خارجی و سياست داخلی می داند و توضيح می دهد که می شد نفت را به مشتريان 

 نيست که در ابتدای کار از ارقام بزرگ نيازی. ديگر غير از انحصارات امپرياليستی فروخت
  :شروع کنيم

 ميليون تن نفت استخراج و تصفيه کند که يک 4اگر درابتدای کار صنايع نفت ما فقط     "
ميليون تن آن در داخله مصرف شده و فقط برای سه ميليون تن نفت تصفيه شده مشتری داشته 

 درآمد کسب کنيم که هم مخارج صنايع  ميليون تومان260" مجموعا... باشد خواهيم توانست
   "8.نفت را تامين می کند و هم معادل حق السهم سابق سود می دهد

    حزب توده ايران بازرگانی خارجی کشور و غارتی را که محافل امپرياليستی از اين راه 
و با ارقام و اعداد نشان می داد و درعين حال متذکر می شد که " مرتکب می شوند دقيقا

  :بعيت از سياست محافل امپرياليستی موجب می شود کهت
پيشنهادات کشورهای لهستان و مجارستان و چکسلواکی در مورد . وضع کنونی ادامه يابد    "

عقد قرارداد تجارتی براساس پاياپای ماه ها به تعويق انداخته شده و در راه توسعه روابط 
 و طبيعی ترين قراردادها برای توليد کنندگان تجارتی پاياپای با اتحاد شوروی که پرنفع ترين

و بازرگانان ايرانی و مورد عالقه بسيار شديد آن هاست هر روز سنگ تازه ای انداخته می 
   "9.شود

  :حزب توده ايران متذکر می شد
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مناسبی برای کشور ما به وجود آورده  اوضاع کنونی جهان وضع بسيار! قدآقای دکتر مص"
 بين المللی و با آمادگی ملت ايران به هر گونه فداکاری می توان هربا اين شرايط . است

  .مشکلی را از ميان برداشت
      دولت شما با انجام اقدامات زير که فوری ترين مطالبات مردم ايران است 

  ..."می تواند اعتماد ملت ايران را برای خريد اوراق قرضه جلب کند
  :ح زير بود    پيشنهادهای حزب توده ايران به شر

  .طرد کليه مستشاران آمريکايی از ارتش و ادارات. 1
  برچيدن کليه سازمان های اقتصادی و جاسوسی استعمارگران انگليسی و . 2

  .آن موسسات نظير ساير   آمريکايی يعنی بانک انگليس،اداره اصل چهارم ترومن و
 . از آن ها قطع مذاکره با امپرياليست های آمريکايی در مورد گرفتن وام-3
اقدام فوری برای انعقاد قرارداد فروش نفت به مشتريانی که با احترام به حاکميت ملی، . 4

   "10.خريدار نفت هستند
ماه زمينه آن   تيرکه طی چند23    اين نامه سرگشاده نشانه بازگشتی بود به سياست پيش از 

ران به پيداکردن زبان در اين نامه حزب توده اي. رفته رفته در رهبری حزب فراهم آمد
امپرياليستی عالقه بيشتری نشان  مشترک با مصدق و ايجاد زمينه برای اتحاد نيروهای ضد

 تير به زحمت بسته و 23به عبارت ديگر می کوشيد تا پلی را که حزب ما قبل از  .می داد
  . بنا کندستعمار آن را شکسته بودند، از نوعمال خرابکار ا

جبهه ملی و به ويژه .  هم ندای حزب توده ايران انعکاس مساعدی نيافت    متاسفانه اين بار
آقايان گمان می کردند . جناح راست آن پيشنهادات حزب توده ايران را تصور ناپذير دانستند

 النه جاسوسی امپرياليسم آمريکا که –اصل چهار که طرد مستشاران آمريکايی و برچيدن 
  .ی باورنکردنی و گناهی مافوق تصور بشری است  امر-   مرداد شد28ستاد کودتای 

يکی روش . ارتباط با نامه سرگشاده حزب توده ايران بايد روشن کنيم مطلب را هم در    دو
حزب توده ايران در قبال قرضه ملی و ديگری فروش نفت به مشتريان جديد و از جمله به 

ی در اقتصاد ملی آن روز جای کشورهای سوسياليست" ويژه کشورهای سوسياليستی و اصوال
 برخی –هر دو مورد محافل خرابکار و دشمنان اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی  در. ايران

 تبليغات گسترده ای عليه حزب –آشکارا و برخی با ماسک ماورای انقالبی و ماورای چپ 
  .ما و کشورهای سوسياليستی کرده اند

آن را ارائه داديم حزب توده ايران نخستين مورد اوراق قرضه ملی، چنان که اسناد      در
مالی را مطرح ساخت و از مردم دعوت کرد  سازمان سياسی است که ضرورت پذيرش تعهد

توده مردم زحمتکش هم اين . که برای جلوگيری از مضيقه مالی دولت به آن کمک کنند
استفاده ) 1330 خرداد و تيرماه(تاسفانه مصدق از آن لحظه مناسب د ولی مدعوت را پذيرفتن

نکرد و قرضه ملی را وقتی منتشر ساخت که بسياری از اقشار زحمتکش مردم نسبت به 
علی  .قاطعيت و استعداد او در حل مساله ملی کردن نفت دچار نگرانی و ترديد شده بودند

هم اين حزب توده ايران بود که در دوران بحرانی آمادگی خود را به  رغم اين تاخير باز
داکاری اعالم داشت و به مصدق نشان داد که چگونه می تواند اعتماد ملت را برای کمک و ف

قرضه ملی را حزب . متاسفانه اين توصيه ها هم پذيرفته نشد. خريد اوراق قرضه جلب کند
  .توده ايران دچار شکست نکرد سرمايه داران و مالکين دچار شکست کردند

 قرضه ملی اگر به.  به مشتريان تازه است    مهم تر از قرضه ملی، موضوع فروش نفت
توده مردم ايران .  هم قرار می گرفت چاره درد نمی بودفرض مورد تاييد کامل همه قشرها

حتی سرمايه داران ملی . فقيرتر از آنند که بتوانند مبالغ قابل توجهی به دولت قرض بدهند
رگ و مالکين بود که خود را پول پيش سرمايه داران بز. ايران نيز سرمايه بزرگی نداشتند
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واقع از پشت خنجر می زدند و ارز قاچاق  در ظاهر هوادار مصدق معرفی می کردند و در
  .می کردند

مصدق نتوانست در اين زمينه  .روش نفتف چاره واقعی درد عبارت بود از گشودن راه 
می خواست و نمی موفقيت زيادی پيدا کند زيرا اميد اصلی او به امپرياليسم آمريکا بود و ن

وش رفروش آزاد نفت و به طريق اولی ف. توانست کاری کند که مورد خشم آمريکا قرارگيرد
قبال دولت آمريکا  نفت به کشورهای سوسياليستی با اين سياست و با تعهدات دولت ايران در

  .تناقض آشکار داشت
افل امپرياليستی با  جريان تالش کشورهای سوسياليستی برای خريد نفت ايران و مخالفت مح

  .  بدين قرار است–ر به فروش نفت نشد ض دولت مصدق به تبعيت از اينان حا که–اين امر 
 اسفند در مجلس سنا به 29 در مجلس شورا و در 29 اسفند 24  اصل ملی شدن نفت که در 

به . خص نمی کردشتصويب رسيد يک اصل کلی بود و چگونگی ملی شدن صنايع نفت را م
ترتيب "يل در صفحات پيش گفتيم که کميسيون مخصوص نفت به رياست مصدق قانون اين دل

 ماده تدوين کرد که مصدق تصويب آن را 9را مرکب از " اجرای ملی شدن صنعت نفت
.  به تصويب مجلس رسانيد1330 خود قرارداد و در نهم ارديبهشت ماه یشرط نخست وزير

مقدار نفتی را  تريان سابق شرکت نفت انگليس هرماده هفتم اين قانون تصريح می کند که مش
 از اين به بعد هم که طی سه سال قبل از ملی شدن از آن شرکت خريداری کرده اند می توانند

 خريد حق تقدم خواهند برای مازاد آن مقادير در صورت تساوی شرايط در" .خريداری کنند
  "11داشت

موافق اين ماده اتحاد . نتخاب مشتری بسته بود    مصدق با اين ماده قانونی دست خود را در ا
شوروی حق خريد نفت نداشت زيرا مشتری سابق نبود و از ميان کشورهای اروپای شرقی 
هم فقط چکسلواکی و لهستان که از مشتريان سابق شرکت نفت انگليس بودند می توانستند 

  .تقاضای خريد کنند
صله به مقامات مسئول دولت ايران مراجعه هم لهستان و هم چکسلواکی بالفا: دو کشور  هر

آن ها اطالع . نداين ماده قانونی اعالم داشت کرده آمادگی خود را برای خريد نفت و استفاده از
اند همان مقدار نفتی را که تا قبل از ملی شدن از شرکت سابق می خريدند دادند که آماده 

م خود برای خريد مقادير بيشتر نفت استفاده از ايران بخرند و آماده اند که از حق تقد" مستقيما
  .نمايند

"     دولت مصدق مدت ها درباره دريافت پيشنهاد از طرف کشورهای سوسياليستی مطلقا
برابر اين  در) دکتر فاطمی( سخنگوی رسمی دولت 1330شهريور ماه  در. سکوت کرد

  :سوال
يد نفت کند خواهند فروخت يا دولت شرقی ديگر تقاضای خر يا هر اگر دولت لهستان و    "

   "12.نه؟ سکوت کرد
  :    اين مقام رسمی يک ماه بعد در مصاحبه ديگری گفت

   "13.درباره فروش نفت به لهستان هنوز تصميمی اتخاذ نشده است    "
  :مصدق سرانجام تاييد کرد     سه ماه بعد سخنگوی دولت

 دارايی مالقات کرد و راجع به کاردار سفارت چکسلواکی با آقای پيرنيا معاون وزارت"
  .قرارداد خريد و فروش نفت ايران به دولت چکسلواکی مذاکرات الزم به عمل آورد

  کاردار سفارت چکسلواکی اظهارداشت که دولت چکسلواکی از خريداران سابق نفت می 
قرارشد برای عقد قرارداد بين دو دولت برای فروش نفت هر چه زودتر هياتی از . باشد
  "14.ف دولت چکسلواکی وارد تهران شودطر

                                                 
52اسناد نفت، صفحه   11  
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باختر "    سخنگوی سفارت چکسلواکی در توضيح موضع دولت متبوع خود به خبرنگار 
  :گفت" امروز
پيشنهاد دولت چکسلواکی برای خريد نفت از ايران چند ماه قبل به ايران تسليم شده     "
   "15.است
ی کليه تعهدات حمل و نقل را سخنگوی سفارت چکسلواکی گفت که خود دولت چکسلواک  "

نگرانی به خود راه نخواهد " عهده دار خواهد شد و از اين بابت از تهديدات شرکت سابق ابدا
   "16.داد

 .ولی جوابی نشنيد. تقاضای خود را بارها تجديد کرد زي    دولت چکسلواکی از آن پس ن
  و اولين دولتی بود کهچکسلواکی، لهستان نيز از مشتريان سابق شرکت نفت بود ربعالوه 
 دی ماه 11خريد مستقيم نفت به دولت ايران داده ماه ها صبر کرد و باالخره در  تقاضای
که به تقاضای دولت متبوع او ترتيب اثر " گله کرد" "تهران رسما  سفارت لهستان در1330

 اول وزير مختار لهستان در تهران تقاضای دولت خود را دنبال کرد و در. داده نمی شود
مفخم سرپرست وزارت  هم در وزارت اقتصاد ملی حضور يافت و با دکتر  باز1331خرداد 

اقتصاد ملی مصدق مالقات و مذاکره کرد و تاکيد نمود که از لحاظ نفت کش و بيمه و غيره 
چند ماه بعد نام دکتر  17.ولی بازهم به تقاضای او ترتيب اثر داده نشد. اشکالی در ميان نيست

 .فهرست اسامی کسانی که قصد کودتا عليه دولت مصدق داشتند بيرون آمدمفخم در 
فواد روحانی که در زمان حکومت مصدق از همان آغاز دست اندر کار مسايل نفت بود و     

 مرداد مقام حساسی در 28از طرف مصدق بارها به ماموريت رفت و پس از کودتای 
که درباره پيشنهادهای  ب از افراد مطلع استشرکت ملی نفت ايران پيدا کرد و به اين ترتي

 :کشورهای سوسياليستی می نويسد
پيشنهادهايی هم از طرف دولت های بعضی ممالک اروپای شرقی يعنی لهستان و     "

تاثيری نداشت و  چکسلواکی و مجارستان رسيده بود که در مورد آن ها تهديد انگليسی ها
با اين .  وسيله حمل و نقل را خود فراهم خواهند کردپيشنهاد دهندگان اظهارکرده بودند که

 دی ماه 11در تاريخ ... می کرد  حال نسبت به اين پيشنهادها دولت ايران دست به دست
 .دولت لهستان از ايران گله کرد که ترتيب اثری به پيشنهادش نداده اند

دولت ايران با مجارستان در اواسط بهمن ماه جرايد آمريکا با اشاره به قراردادی که     ... 
 منعقد نموده بود نوشتند که از قرار معلوم قصد دولت ايران به انجام معامالت نفتی با

ولی اضافه کردند که دولت مجارستان به علت نداشتن . کشورهای پشت پرده آهنين جدی است
  "18.نمی تواند از ايران نفت بخرد" نفت کش عمال

 رسمی تاکيد می کردند که وسايل حمل و نقل را خودشان     کشورهای سوسياليستی به طور
صدای آمريکا نوشته ! تهيه خواهند کرد اما جرايد آمريکا می نوشتند که آن ها نفت کش ندارند

جرايد آمريکا را می خواند و روزنامه های مزدور آمريکايی در تهران آن را تکرار می 
 .وسياليستی پوشيده بماندکردند تا علت اصلی عدم فروش نفت به کشورهای س

 زمانی که دولت مصدق به تقاضاهای مکرر و مستقيم دولت های 1331سال      در
دا می کرد، دولت لهستان رسوسياليستی درباره خريد نفت پاسخ سرباال می داد و امروز و ف

 اين دولت بالفاصله. بود هکه برای خريد نفت ايران پديد آمدمتوجه امکان غيرمستقيمی شد 
 .اما محافل امپرياليستی اين امکان را نيز از ميان بردند. اقدام کرد

                                                                                                                                            
1330 دی  ماه 3باختر امروز،   14  
1330 دی ماه 4باختر امروز،   15  
1330 دی ماه 4باخترامروز؛   16  

1331 خردادماه 1آخرين نبرد بجای بسوی آينده ؛   17  
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به خريد نفت ايران ابراز عالقه می کردند و      توضيح اين که محافل اقتصادی ايتاليايی
حاضر به معامله بودند اما دولت ايتاليا از ورود نفت ايران به داخل خاک ايتاليا جلوگيری می 

 ايتاليايی ها موفق می شدند از ايران خريداری کنند در بنادر ايتاليا نتيجه نفتی که در. کرد
 خصوص برای شرکت سوپره اين دشواری ب. انبار می شد و بازاری برای فروش نداشت

اين شرکت اميدوار بود که نفت ايران را در ايتاليا و يا برخی ديگر از . ايتاليايی پيش آمد
 1331تی اين شرکت به نام ميرييال روز اول بهمن نخستين کش. کشورهای اروپايی بفروشد

 تن نفت از ايران به مقصد ايتاليا بارگيری کرد و سپس چند کشتی ديگر ايتاليايی 5000مقدار 
دولت ايتاليا پروانه ورود نفت . بندر ماند اما اين نفت در.مقاديری نفت به ايتاليا حمل کردند
 :ايران را به داخل ايتاليا صادر نکرد

چند دادگاه های ايتاليا رای  در مورد معامالتی که با خريداران ايتاليا صورت گرفت هر  "  
 به نفع شرکت سابق صادر ننمودند ولی دولت ايتاليا خودرا ناچار می ديد که با نظر دولت

و به همين علت برای ورود نفت ايران به ايتاليا پروانه صادر نمی . انگلستان مخالفت نکند
 "19.کرد

  ايتاليا بودند و   دولت های سوسياليستی که متوجه دشواری فروش نفت ايران در  
 دانستند که اين نفت در بندرگاه می ماند با شرکت سوپر وارد مذاکره شدند که شايد اين یم

خبر مذاکرات ميان لهستان و شرکت . شرکت حاضر شود نفت ايران را به آن ها بفروشد
 .اريافتسوپر در مطبوعات ايران انتش

 :به نقل از خبرگزاری يوگسالوی نوشت" باختر امروز    "
نفت مير ييال پس از تصفيه به . بين ايتاليا، ايران و لهستان قرار داد نفت بسته شده است   " 

 "20 .لهستان برده خواهد شد
متاسفانه تالش کشورهای سوسياليستی که نفت ايران را الاقل از دست دوم و به طور غير     

مخالفتی نداشت که نفت " شرکت سوپر ظاهرا. مستقيم خريداری کنند، با شکست مواجه شد
انبار شده در بندر را به لهستان بفروشد ولی دست های قوی تر انحصارات امپر ياليستی نفت 

 .و دولت های امپرياليستی جلو انجام معامله را گرفت
ليستی برای خريد نفت شورهای سوسيا همه عالقه مندی و تالشی که ک        با وجود اين

ايران داشتند و به کار می بردند به چه دليل دولت مصدق از معامله با آن ها سرباز می زد؟ 
واقعی يعنی بهانه و ديگری پاسخ واقعی يکی پاسخ رسمی ولی غير. اسخ دارداين پرسش دو پ

از مصدق حاضر به که هنوز هم هيچ مقام رسمی دولت مصدق و اين همه مدعيان هواداری 
 .بيان آن نشده اند

       پاسخ رسمی و يا بهانه عدم فروش نفت به کشورهای سوسياليستی در آغاز کار آن بود 
 .که قانون طرز اجرای ملی شدن راه معامله را مسدود کرده است

 :       سخنگوی دولت می گفت
لهستان قبول نشده برای آن همانطوری که پرسيديد چرا در خواست های چک و             " 

 ." راه را سد کرده است 7که ماده 
       اين ادعا البته بهانه ای بيش نبود زيرا چکسلواکی و لهستان از مشتريان سابق بودند و 

 آذر ماه از ميان رفت 16به عالوه محدوديت اين ماده باالخره در .  نمی شدند7مشمول ماده 
 و ارسال نامه های رسمی به سفارت خانه های مربوطه و دولت با انتشار يک آگهی رسمی

 :ضرب االجل ده روزه ای برای مشتريان سابق قايل شد و پس از آن
 فروش نفت به هر هيات مختلط طی نامه ای به نخست وزير نوشت که ايران در       " 

 " 21.مشتری آزاد است
                                                 

401همان جا، صفحه   19  
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شوری و از جمله کشوری از آن پس می بايست نفت را آزادانه به هر ک" قاعدتا      
ولی تا پايان حکومت مصدق حتی يک قطره هم نفت به اين کشورها . سوسياليستی فروخت

علت چيست؟ در مقابل اين پرسش منطقی مقامات مسئول دولت مصدق سکوت . فروخته نشد
هنوز هم از طرف مقامات رسمی و رهبران . کردند و تا پايان نيز سکوت خود را نشکستند

د و از واقعيت آگاه بودند  که آن روزها مقام دولتی داشتند و دست اندر کار بودنجبهه ملی
علت حقيقی امتناع دولت مصدق از فروش نفت به کشورهای سوسياليستی اعالم نشده و آقايان 

در عوض محافل ضد کمونيست و دشمنان . حاضر نشده اند واقعيت را به مردم بگويند
 و همکاری ايران و کشورهای سوسياليستی با آمادگی تمام ميدان داری می کنند و با دروغ

تحريف می کوشند چنين وانمود سازند که گويا مصدق حاضر به فروش نفت بوده و 
 .کشورهای سوسياليستی حاضر به خريد نشده اند

آن ها همان .         سم پاشی محافل ضد کمونيستی از زمان حکومت مصدق وجود داشت
 کردند که زمان ادعاهای دروغ جرايد آمريکا و صدای آمريکا را بزرگ کرده و پخش می

و اين مطالب را . کشورهای سوسياليستی کشتی نفت کش ندارند و گويا نمی توانند نفت بخرند
 جرم -شد به فرض محال که صحيح با-طوری می نوشتند که انگار نداشتن کشتی نفت کش

اما در واقع . کشورهای سوسياليستی با جنبش ملی ايران است" مخالفت"نابخشودنی و دليل 
کشورهای سوسياليستی . اين دشواری قابل حل بود" تن کشتی جرم نيست و ثانيانداش" اوال

در طول . مالحظه ای از نفت ايران را فراهم کنند امکان داشتند که وسايل حمل مقادير قابل
زمان می شد راه حل های مناسب پيدا کرد، کشتی فراهم نمود و يا از راه های ديگری برای 

ای مقادير کم در آغاز کار حتی از راه آهن می شد استفاده کرد و بر. حمل نفت استفاده کرد
 . برای مقادير بيشتر و همکاری دراز مدت از لوله کشی نفت

 .آيزنهاور رئيس جمهور آمريکا درست از همين می ترسيد   
 :    ايدن در خاطراتش می نويسد

 :به آيزنهاور گفتم    "
 ...ند استفاده کنند      روس ها از منابع ايران نمی توان

 :گفت
 . "دو سه سال می توان لوله نفت کشيد رفته اند که از آبادان تا قفقاز د    کارشناسان به او گ

های سوسياليستی مربوط به فقدان وسايل روکش، ادعای اين که عدم فروش نفت به     بنابراين
 .حمل نفت بود، ادعای نادرستی است

کمونيستی فراخ تر شده  مايت ساواک ميدان سم پاشی ضدسال های اخير که زير ح     در
بود، وابستگان به امپرياليسم و مرتدان جنبش ملی کار را به آنجا رسانيدند که ادعا کردند 

و " هم پول، هم کشتی، هم لوله نفت ولی مخصوصا: کشورهای سوسياليستی همه چيز داشتند
متاسفانه حتی پس از پيروزی انقالب . نصف قيمت هم نخريدند نفت ايران را حتی به" عمدا

  .دهند هم محافل و عناصر معينی به اين سم پاشی ادامه می
    به چه دليل کشورهای سوسياليستی به خودشان ضرر می زدند و نفت ايران را که آن همه 
مورد نيازشان بود نمی خريدند؟ به چه دليل نمی خواستند در شرايط دشوار پس از جنگ که 

 نوعی محاصره اقتصادی از جانب کشورهای امپرياليستی قرارداشتند، در جبهه زيرفشار
  کجا رفت؟" آب های گرم"تعيين کننده ای مانند نفت محاصره را بشکنند؟ پس تئوری 

آنچه دستاويز .     طبيعی است که برای اين ادعای مسخره حتی شبه دليلی هم نمی توان يافت
سفير "ظهاراتی است که چند مرتد و تفاله جنبش از گرفته ا کمونيستی قرار محافل ضد

د ياد مستان داده اند که گويا سفير رومانی به آيت اهللا کاشانی گفته روذکر کرده و س" رومانی
  !!"کشورهای سوسياليستی نيازی به نفت ندارند زيرا خود به اندازه کافی نفت دارند"است که 

 ضد کشورهای سوسياليستی و خرابکاری در  کسانی که آماده پذيرش و انتشار تبليغات 
مناسبات ايران و اين کشورها هستند، اين دروغ مرتدان را با کمال ميل پذيرفته و تمام 
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مشی خود را روی آن بنا کرده و از خود نپرسيده اند که  استدالل و نظريه و حتی سياست و
نظر  وسياليستی اظهاربه سفير رومانی چه مربوط بود که از طرف ساير کشورهای س" اوال

خود را از خريد " امتناع"کند، کاشانی چه مقامی داشت که کشورهای سوسياليستی الزم ديدند 
کشورهای "نفت به او خبر دهند؟ و سفير رومانی چگونه دروغ به اين بزرگی گفت که 

حالی که به جز شوروی و رومانی ساير  در" سوسياليستی به اندازه کافی نفت دارند
  ای سوسياليستی يک قطره هم نفت ندارند؟کشوره

    هرانسان جوينده حقيقت موظف بود که اين پرسش ها و نظاير آن را برای خود مطرح کند 
و دنبال حقيقت برود ولی محافل آماده پذيرش سم ضد کمونيستی، دنبال حقيقت نرفتند و هنوز 

  .چه چيزها که نمی نويسند" سفير رومانی"هم از قول 
  .حقيقت چيستببينيم 

    حقيقت اين است که وزير مختار رومانی ماموريتی برای ابالغ امتناع کشورهای 
ريد نفت نداشته و ضمن صحبت عادی با کاشانی برخالف آنچه می گويند خسوسياليستی از 

پشتيبانی دولت رومانی را از جنبش ملی ايران اعالم کرده، از ملی شدن نفت ايران دفاع 
 دولت متبوع خود و کشورهای سوسياليستی را به همکاری با ايران در کرده و آمادگی

  .عرصه نفت ابراز داشته است
کمونيست را با تالش شبانه روزی      برای اين که چهره زشت مرتدانی که الشخورهای ضد

خود تغذيه می کنند و در پيش پای آنان چراغ نگاه می دارند بهتر افشا شود ما عين خبری را 
  . اين باره روزنامه های تهران منتشر کرده اند با وجود طوالنی بودن آن می آوريمکه در

 می آيد و      موضوع از اين جا آغاز می شود که از رومانی وزير مختار جديدی به ايران
برای آشنايی با مقامات ايرانی و ابراز مراتب دوستی و مودت به ديدار مصدق، وزير 

در اين مالقات وزير .  کاشانی می روداز جمله به ديدار آيت اهللاخارجه، و ساير مقامات و 
يا خبر رسمی از اين صحبت و  اعالميه رسمی و. هم صحبت می کنند مختار و کاشانی با

" نگاری يادداشتی از صحبت برداشته که طبعار نمی شود اما خبرمطالبی که گفته شده منتش
روشن " ر وزير مختار رومانی در آ ن دقيقاجمالت و کلمات آن دقيق نيست ولی موضع و نظ

  .     است
را از اين صحبت به شرح زير " پ .ان.پ"        روزنامه کيهان يادداشت های خبرنگار 

  : آورده است
  .ياليسم دانستقب ماندگی ايران را از نفوذ امپروزير مختار ع       " 

  : گفت                   حضرت آيت اهللا
  .  ياليسم ريشه کن خواهد شد امپر-                

  :                 وزير مختار گفت
 اطمينان می دهم که ملت رومانی در همه حال دوست و پشتيبان ايران می باشد و من يقين -

  .دارم که ايران در صورت ادامه مبارزه ای که آغاز کرده توفيق کامل خواهد يافت 
  :  ند د            حضرت آيت اهللا پرسي 

   نفت رومانی اکنون در چه حال است؟  -         
  :           وزير مختار گفت

 از پايان جنگ به اين طرف مقدار توليد کم شده بود ولی چهار سال است که رو به -          
و تمام آن بر خالف سابق متعلق به خود ملت .  ميليون تن است7اکنون سالی . ترقی است

  .است
ند رومانی نمی تواند نفت خود را اداره کند اما ملت ما نشان ت  امپر ياليست ها می گف        

  . داده است که اين طور نيست
  :   کاشانی گفت         آيت اهللا
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خواهيم  ما.  ملت ايران نيز همين وضع را داشته و حاال نفت را ملی کرده است-        
  . توانست به خوبی اداره کنيم

  :وزير مختارگفت         
  .ياليست ها باشدايران بايد مراقب دسيسه های امپر ملت -        

  :   گفت        آيت اهللا
با اين که آمريکايی ها از سياست انگليسی . ملت ما همواره بيدار است.  مطمئن باشيد-        

  . ها پشتيبانی می کنند ما موفق خواهيم شد
  :        وزير مختار گفت

وارم ملت ايران اميد.  در راه حقيقت مبارزه کنند پيروزی نهايی با مردمی است که-       
  .راهی را که در پيش گرفته ادامه دهد و به حفظ منافع خويش موفق گردد

  :         آيت اهللا فرمودند
  . قوام فقط چهار روز سر کار ماند. بيداريم"  ما کامال-        

  :        وزير مختار گفت
به شما اطمينان می دهم که ملت .  ما هم از دور ناظر و از سقوط قوام خوشحال شديم-       

  .   ايران هميشه خوشحال خواهد شد
  .         در واقع فروش نفت به بلوک شرق مطرح شد

  :         آيت اهللا گفت
ه چنين در صورتی ک.  گويا اظهار شده که ايران با فروش نفت به بلوک شرق مخالف است-

ما اعالن داديم که نفت خود را می فروشيم ولی با وجود اين کسی از بلوک شرق . نيست
  .برای خريد نيامد

  :             وزير مختار گفت
 من گمان می کنم چون بلوک شرق و بخصوص شوروی به مقدار زياد نفت دارد -      

من تصور می . دم ايران استواال دولت شوروی هم طرفدار مبارزه مر. اقدامی نکرده است
  .کنم که از بلوک شرق هم پيشنهادهايی رسيده بود

  :    آيت اهللا گفت
  . ما هم گفته ايم حاضريم-    

  :وزير مختار گفت
  . ايران با کشورهای شرقی روابط تجاری دارد-    

  :آيت اهللا
  . البته روابط تجاری هست ولی ما می گوييم نفت بخرند-    

  :فتوزير مختار گ
  .با بسط بازرگانی مساله نفت هم حل خواهد شد.  البته از صفر نمی توان شروع کرد-    

  :  آيت اهللا
  . نياز آنان به نفت ايران بيش از نياز ما به پول آن هاست-    

  :وزيرمختارگفت
 شما مطمئن باشيد که دولت های غربی هرگز به دولت های ضعيف کمک نمی کنند در -   

  .ولت های شرقی هميشه حاضر به همکاری هستندصورتی که د
    در اين موقع سفير آمريکا وارد شد و وزير مختار رومانی بی اعتنا از کنار او 

   " 22...گذشت
مطبوعات      چنين است متن خبری که يک خبرنگار خارجی يادداشت کرده و ترجمه آن در

 خبر درک می کند که وزير هر خواننده بی غرض از خواندن اين. ايران درج شده است

                                                 
، تکيه از ما است1331  مرداد ماه29ن، ا روزنامه کيه    22  
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مختار رومانی در اين ديدار روی همکاری و پشتيبانی تاکيد می کرده، ازامکان ملی شدن 
پيشنهادهايی "گفته و در مورد خريد نفت نيز اظهار می کرده است که  نفت ايران سخن می

د، هميشه با بسط بازرگانی مساله نفت هم حل خواهد ش... روابط بازرگانی هست... داده شده 
خالصه اين قرارداد بازرگانی هست، پيشنهاد هست، اما ..." حاضر به همکاری هستيم و 

  !!با بسط بازرگانی اميد است مساله حل شود. نمی شود اجرا
کشورهای سوسياليستی از " امتناع"    ترديدی نيست که وزير رومانی کم ترين حرفی درباره 

کمونيست های حرفه ای است به  ه مورد استناد ضدخريد نفت ايران نزده و جمله ای هم ک
  .هيچ وجه آن معنا را نمی دهد

بدترين حالت آنچه نوشته شده به اين معناست که از ميان کشورهای سوسياليستی   در  
شوروی چون نفت دارد تقاضای خريد نکرده است و در واقع نيز اتحاد شوروی در آن 

مصدق را بيش از آن ا نداشت بلکه به خاطر اين که روزها نه به خاطر اين که نفت داشت ي
ای وای شوروی به آب "ياليست ها نگذارد و بهانه به جنجال گران ندهد که زير فشار امپر
ه يشهم"با احتياط عمل می کرد ولی چنان که وزير مختار رومانی نيز گفته " های گرم رسيد
ت در مضيقه بود و به شکستن  زمانی که مصدق به شد1332در سال . بود" حاضر به کمک

محاصره نفتی عالقه جدی نشان می داد، دولت شوروی پيشنهاد خريد بنزين هواپيما به ايران 
داد به اين حساب که صدور بنزين هواپيما نياز به وسايل حمل دريايی ندارد و هواپيماهای 

شنهاد را هم رد مصدق اين پي. به حمل آن بپردازند" حمل و نقل شوروی می توانند مستقيما
  .کرد

    علت واقعی اين که مصدق جرات نکرد نفت به کشورهای سوسياليستی بفروشد فشار 
مداومی بود که از طرف ارتجاع و امپرياليسم در داخل و خارج به او وارد می شد و تعهداتی 

  .بود که در قبال آمريکا داشت
تجاعی و به گرايش های باطنی روی ارياين ن پايان حکومت خود نتوانست بر    مصدق تا 
  .خود چيره گردد

 قانون اجرای ملی شدن و فروش آزادانه نفت 7    بالفاصله که موضوع لغو محدوديت ماده 
  :د دولت مصدق آغاز کرد و اعالم داشتيمطرح شد صدای آمريکا به دخالت آشکار و تهد

   "23.اهد شدن خوارفروش نفت به شوروی باعث تشديد نفوذ آن دولت در اي    "
  :تيمورتاش وکيل مجلس گفت .    عمال دربار و امپرياليسم نيز در مجلس به صدا درآمدند

خواهد به  خوب بود دکتر مصدق از روز اول می گفت که می.  شان نزول داشت7ماده     "
  .کمونيسم نزديک شود

نی دادن نفت به ما بايد سير طبيعی خودمان يع.     دکتر مصدق نبايد به شوروی نفت بفروشد
  "24}!!{انگلستان را ادامه دهيم 

  :    جمال امامی وکيل ديگر مجلس گفت
انگليسی ها پنجاه سال در اين مملکت زحمت کشيده و تاسيساتی درست کرده اند ما     "

   "25.يدن ها بگوييم که از نفت استفاده نکچطور می توانيم به آن
 ف وارد می آمد تعهدی بود که دولت ايران در    موثرتر از همه فشارهايی که از همه طر

 پس از جنگ جهانی دوم ،توضيح اين که. نظامی از آمريکا داشت" کمک"قبال دريافت 
آمريکا به فکر افتاد که به اتحاد شوروی و کشورهای دمکراسی توده ای فشار اقتصادی وارد 

 در. ه ای لغو کردکشور را به طور يک جانب قراردادهای مشترک تجاری ميان دو. آورد
فهرستی تهيه کرد که به موجب آن صدور اکثر کاالها به ) 1948مارس  (1327آغاز 

زمان با استقرار حکومت  يعنی درست هم) 1951 (1330در سال . شوروی قدغن می شد
                                                 

1330 آذرماه 18باختر امروز،   23  
1330 آذرماه 16باختر امروز،   24  
1330 آذرماه 27باختر امروز ،   25  
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" اصالحيه بتل"  سنای  آمريکا اصالحيه ای بر اين فهرست افزود که به -مصدق در ايران 
نوع کمک به دولت  وجب اين اصالحيه واگذاری اعتبار و پرداخت هربه م. مشهور است

نفت از . يک به شوروی و دمکراسی توده ای بفروشند قدغن می شدژهايی که کاالهای استرات
  .مهم ترين کاالهای استراتژيک بود

های آمريکا برخوردار می شد و اگر می خواست " کمک"    ايران از کشورهايی بود که از 
ها چشم بپوشد و مصدق که پايه استراتژی " کمک"وی نفت بفروشد می بايست از اين به شور

ها گذاشته بود نمی توانست با صدور نفت به شوروی و کشورهای " کمک"خود را روی اين 
  .سوسياليستی اروپا موافقت کند

ت توانس مصدق می.  مدت قرارداد نظامی ايران و آمريکا به پايان رسيد1330    زمستان 
ماه قرارداد تجديد  و در اسفند. مدتی هم مقاومت کرد ولی باالخره تسليم شد. آن را تجديد نکند

فرمولی تهيه کردند که به موجب آن ايران از ورود به بلوک های نظامی غرب احتراز . شد
که به جای خود با ارزش است ولی ساير تعهدات ناشی از قرارداد به جای خود . می کرد
  .باقی ماند

های نظامی خود را به ايران ادامه  داد و بر تعداد " کمک"    اين واقعيت که جانب آمريکا 
قواعد "مستشاران نظامی اش در ايران افزود حاکی از آن است که مصدق نيز به نوبه خويش 

 محافل آمريکايی در هر مورد که ضرور می دانستند از. را مراعات می کرده است" بازی
 که احتمال فروش 1330از جمله زمستان سال . ت ايران امتناع نمی کردندتذکر خشن تعهدا

  :نفت به کشورهای سوسياليستی قوت گرفته بود
ورهای دمکراسی توده ای و شکآمريکا به ايران اولتيماتوم داد که اگر دولت ايران به     "

امنيت "نون دليل اين امر قا. ان قطع خواهد شدرشوروی نفت بفروشد کمک آن دولت به اي
کند که آمريکا به کشورهايی که مواد جنگی به دولت های  نشان می است که خاطر" متقابل

   "26.شوروی و اروپای شرقی می فروشند کمک نخواهد کرد
ماتوم ها ترتيب يار می کردند که به اين گونه اولتانک"     محافل رسمی دولتی ايران معموال
.  هيچ گونه تعهدی را در قبال آمريکا برعهده نگرفته انداثر می دهند و ادعا می شد که گويا
  . اما خود می دانستند که چنين نيست

    نامه محرمانه که وزارت اقتصاد ملی خطاب به مصدق نوشته واقعيت امر را بيشتر 
  :روشن می کند

  1332-2-13    تاريخ 
  137-860    شماره 

  وزارت اقتصاد ملی
  ادیمطالعات اقتص اداره آمار و

  محرمانه
  .جناب آقای نخست وزير

 مراتب ذيل را به 32-1-12 مورخ 403022نه شماره ابه نامه محرم"     معطوفا
  :استحضار می رساند

    در مورد گزارش محرمانه سفارت کبرای شاهنشاهی ايران در واشنگتن و رونوشت 
که به موجب يادداشت وزارت امور خارجه آمريکا و ضمائم آن راجع به صورت موادی 

قانون معاضدت در کنترل دفاع مشترک صدور آن ها به کشور شوروی و کشورهای دست 
حضار عالی می ت مطالعات به عمل آمده که به استنشانده آن ممنوع می باشد در اين وزار

  :رساند

                                                 
1330 بهمن ماه 8بسوی آينده   26  
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بطورکلی معامالت اين کشور با کشور شوروی و کشورهای دست نشانده آن به  .1
ی  که به امضای دولت رسيده است انجام می گيرد و فقط در اين طريق قراردادهای تهاتر

" داشته باشد که روی آن هم عمال قراردادها ممکن است بعضی کاالهای منع شده وجود
تاکنون معامله انجام نگرديده است و فقط مقداری آهن قراضه صادر شده که صدور آن هم 

 .ممنوع گرديده است"  بعدا31-9-5 مورخ 25532موجب تصويب نامه شماره 
با اين " م گرفته شد از اين پس دقت کافی به عمل آيد در قراردادهايی که بعدايتصم .2

 .المقدور از درج مواد ممنوعه در متن آن ها جلوگيری شود کشورها منعقد خواهد شد حتی
" اناين احآ دست نشانده ی و آشورهای آه به آشور شورویمقدار آاالهای صدور .3

ر مقابل موجودی همان کاالها در کشورهای مزبور به حدی ناچيز است که می گردد د صادر
ز ي خواهد شد از صدور مقدار آم آن نیآينده سع مع ذلک در. قابل توجه نمی باشد" اصوال
 . به عمل آيدیريجلوگ

  "27.وزير اقتصاد می، دکتر اخوی
        

  :  از اين نامه رسمی آشکارا می توان ديد
 هم دولت مصدق يادداشت هايی از وزارت خارجه آمريکا درباره 32ز سال آغا ، در"    اوال

به شوروی و کشورهای سوسياليستی که حتی آهن " مواد ممنوعه"جلوگيری از صدور 
  :قراضه هم جزء آن بوده است دريافت می کرده

رای آن که دولت ايران متعهد به اج" امنيت متقابل"، وزارت خارجه آمريکا به قانون "    ثانيا
  :بوده استناد می کرده

، وزارت اقتصاد ايران موظف بوده است که جلو صدور اين گونه کاالها را بگيرد و "    ثالثا
از اين که در قراردادهای تهاتری با کشورهای سوسياليستی برخی کاالها درج شده ولی 

آن ها از اين پس حتی از درج :  است و می گويدترضعروی آن معامله نشده م" عمال
  :جلوگيری خواهد شد

، فقط مقداری آهن قراضه به شوروی صادر شده که ادامه آن هم طبق تصويب نامه "    رابعا
  .قدغن شده است

     از اين نامه به روشنی ديده می شود که درج نفت در ليست کاالهای صادراتی ايران به 
ی برای فروش نفت نبوده و معنای آمادگی واقع کشورهای سوسياليستی هنوز به هيچ وجه به

  در اين زمينه صدور تصويب نامه جداگانه هيات وزيران و کميسيون نفت و غيره الزم بوده و 
داير " بايد قرارداد جداگانه ای با کميسيون نفت ببنديد"و اشاره وزير اقتصاد هم دراين باره که 

  .به اين امر  است
در مورد " رهای دست نشانده شورویکشو"    لحن نامه و به کاربردن کلماتی نظير 

 دستگاه حکومتی ايران تراآن وزدر کشورهای سوسياليستی نشانه ای است از جوی که 
  .حاکم بوده است

اقتصاد جهانی و "انستيتوی .     در خاتمه به يک سند از منابع شوروی اشاره می کنيم
در کتابی که برای تحليل شوروی که از معتبرترين مراجع شوروی است " مناسبات بين المللی

اوضاع بين المللی پس از جنگ منتشر کرده تصريح می کند قراردادهايی برای فروش نفت 
همان چيزی که در برنامه وزارت اقتصاد هم به آن (به کشورهای سوسياليستی وجود داشته 

  .28اثر تهديد آمريکا از اجرای آن سرباز زده است ولی دولت مصدق بر) اشاره شده
چنين بود ماجرای فروش نفت به کشورهای سوسياليستی که عقيم ماند و اقتصاد ملی ايران     

با اين حال الزم است . بدل شد" اقتصاد بدون نفت"به " به جای اتکا به نفت ملی شده عمال
اين که  یغم اين روش نادرست دولت مصدق براتاکيد کنيم که کشورهای سوسياليستی به ر

                                                 
، تکيه از ما است1332 تيرماه 3روزنامه شهباز، شماره مخصوص،    27  
168، انتشارات سياسی، جلد دوم، صفحه 1963مسکو، مناسبات بين المللی پس از جنگ دوم جهانی، چاپ   28  



  انشيرجو.م.ف   مرداد28تجربه 
 

محافل امپرياليستی پايداری کند از هيچ گونه کمکی که مقدور  قبال فشار راقتصاد ملی ايران د
  .بود امتناع نکردند

  
ی ضرور صنعتی از ا    در زمان مصدق بخش اعظم کاالهای مورد نياز عموم و کااله

  :کشورهای سوسياليستی وارد ايران می شد
  

 کشور را به اقساط يا در دولت آمريکا هرگز حاضر نشد که حتی قند و شکر مورد نياز    "
يا آن که براساس اعتبار نفت کم ترين مساعدت . مقابل قبول مواد صادراتی ايران تحويل نمايد

   "29.مالی به صورت قرض به ايران بکند
حتی قند وشکر به ايران نمی داد } !!{    درست در اين زمان که آمريکا دوست بزرگ ايران 

اليستی گسترش يافت و آن ها عليرغم محدوديت هايی که ان با کشورهای سوسيربازرگانی اي
کتاب حاضر  از جانب ايران فراهم می آمد از انجام هيچ گونه کمکی فروگذار نکردند، در

 28نمودار بازرگانی ايران و شوروی و ايران و آمريکا از زمان فرار رضاشاه تا کودتای 
م مناسبات بازرگانی خارجی ايران هم چنان که در اين نمودار می بيني. مرداد چاپ شده است

بار که جنبش رهايی بخش و دموکراتيک  هر. با ادوار جنبش انقالبی ايران مربوط است
ايران اوج گرفته مناسبات بازرگانی ايران و شوروی نيز به سود مردم ايران گسترش يافته و 

به بازار ايران بار که جنبش فروکش کرده سيل زيان بار کاالهای آمريکايی  بالعکس هر
اوج مناسبات سالم بازرگانی ايران و شوروی مصادف است با اوج نهضت در . ريخته است

و بالعکس اوج مناسبات ايران و آمريکا مصادف  1332 تا 1330 و سال های 1325سال 
  .است با سال های شکست نهضت

 حزب توده     بزرگ ترين رقم واردات از آمريکا مصادف است با سال غيرقانونی شدن
  .ايران

    از همين نمودار روشن است که هر قدر هم که مصدق کوشيد تا توازنی ميان صادرات و 
و . ورد همواره فروش آمريکا به ايران بيش از خريد از ايران بودآواردات کشور به وجود 

کسری بازرگانی )  ميليون دالر56بيش از ( ميليون ريال 1800در دوساله حکومت مصدق 
ولی اتحاد شوروی بالفاصله به استقبال خواست دولت ملی مصدق رفت . ان و آمريکا بوداير

خريدش از بازار ايران افزود که توازن  بر ستين سال حکومت مصدق آنقدرخو در همان ن
 ميليون ريال 779 صادرات ايران به شوروی 32در سال . درنهايی به سود ايران به هم خو
  .ی داشتبر واردات از شوروی فزون

    قابل ذکر است که همه کاالهايی که از شوروی به ايران وارد می شد نياز درجه اول 
  .اقتصادی ملی بود و نه کاالی لوکس
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