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 1591 – 1591وأزهة االتفاق النفطي  – تأهين النفط االيراني
 جاسن ناظن إياد. د.م

 دا كلية اآل –جاهعة األنبار 
 املستخلص

 االيراني النفط تأميم وىي الداخمي الصعيد عمى ليا خطوة اكبر مصدق حكومة حققت
 اقتصادية ازمة في سيدخميا التأميم ان تحسب تكن لم لكنيا االيراني الشعب تطمعات وتحقيق
 سياسيا منعطفا وشكمت االحداث توالت, سواء حد عمى والخارجي الداخمي الصعيد عمى كبيرة
 النفط شركات تدخل االيرانية الحكومة رفض بسبب ازمة وحدثت الخارجي الصعيد عمى كبيرا

 تحديو مواصمة في الشعب حماس االيراني النفط قضية وأثارت الداخمية شؤونيا في البريطانية
 محكمة الى القضية رفعت الشركة لكن, ايران داخل العمل من ومنعيا ايرانية – االنكمو لشركة
 اعطى مما, بيا البت يمكن وال داخمية القضية بان اقرت التي الىاي في الدولية العدل

 الييمنة من االيراني النفط استقالل نحو عممو مواصمة عمى لمصدق الكبيرة الشجاعة
 لكنيا االمر بداية في العسكري بالعمل لوحت اذ االيدي مكتوفة بريطانيا تقف ولم, البريطانية

 عمى بقيت لذلك, روسيا ومنيا خارجية اطراف تدخل عمى سيجبرىا العسكري العمل ان ادركت
 في مصالحيا لتحقيق وسعت, االزمة ىذه حل في والمنطق العقل واستخدام الدبموماسية سياسة
 صعق الذي االيراني الرفض امام لكن القضية حل شانيا من التي والمقترحات الوفود ارسال

 النفط في شركاتيا مشاركة تريد كانت اذ االمريكية المتحدة الواليات تدخمت البريطانيين
 من مصدق برحيل لكن, الشروط بعض عن التنازل في االيرانية الحكومة واقناع االيراني
 الصعداء بريطانيا تنفست لو حكومة اول وتشكيل الحكم الى الشاه ورجوع السياسي المسرح
 حتى بقي االيراني الوطني الحس ان تدرك لم لكنيا االنفراج عمى اوشكت االزمة ان وادركت

 لكن, الوطنية ثروتيا في حقيا عن االيرانية الحكومة تتنازل ولم الحكومة من مصدق رحيل مع
 االيرانية الحكومة إلمداد االمريكي والتشجيع بالبالد لحقت التي االقتصادية االزمة امام

 البريطاني الجانب وبين بينيا المفاوضات استأناف في بريطانيا موافقة عن فضال بالقروض
 المنال بعيد بقي االيراني النفط ان وايقنت االيراني الوفد بيا تقدم التي الشروط ادىشتيا لكن
 اجنبية شركات ومشاركة الكونسورتيوم اقامة في االمريكي التشجيع مع االخيرة محاولتيا لكن
 االمل اعطى الشركات ىذه قبل من ايرانية – االنكمو شركة تعويض مقابل االيراني النفط في
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 اميني عمي لعبو الذي الدور عن فضال االيرانية الشروط عمى الموافقة في وشركتيا لبريطانيا
 انفراجا اعطى االخرى عمى واصر الشروط بعض عن تنازل الذي المفاوض الوفد رئيس
 .جميعا االطراف برضى الجانبين بين االتفاقية بتوقيع لالزمة

Nationalization of Iranian Oil – and Crisis of the Oil Agreement 
1951 - 1954 

Dr. Eyad Nathim Jassem 
Al- Anbar University - College of Arts 

Abstract 

Mossadegh government achieved the largest step on the internal level, 
which is the nationalization of the Iranian oil and achieve the aspirations of the 
Iranian people, but it was not bear in mind that the nationalization will enter the 
great economic crisis on the internal and external level, events pass and formed a 
major political turning point on the external level, and formed a global crisis 
because of the Iranian government refusal for intervention of British oil companies 
in their internal affairs. The Iranian oil issue raised the zeal of Iranian people to 
continue challenging  the Anglo-Iranian company and prevent it from working in 
Iran, but the company brought the case to the International Court of Justice in the 
Hague, which acknowledged that it an interior issue and can not deal with it, 
which gave great courage to Mossadegh to continue to work towards the Iranian 
oil independence from British domination, and Britain does not stand idly but 
alluded to military action in the beginning, but it realized that military action would 
force the intervention of third parties, including Russia, so it stayed on the 
diplomatic policy and the use of reason and logic in solution to this crisis, and 
tried to achieve their interests to send delegations and proposals that would 
resolve the issue but in front of the Iranian rejection that stunned the British. The 
United States of America intervened and it want to share their companies in the 
Iranian oil and to convince the Iranian government for a waiver of certain 
conditions, but with the departure of Mossadegh from the political stage and the 
return of the Shah to power and the formation of the first government, Britain has 
breathed sigh of relief and realized that the crisis is nearing the breakthrough but 
did not realize that the Iranian patriotism remained even with the departure of 
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Mossadegh from the government and the Iranian government did not waive its 
right of national wealth, but in front of the economic crisis that the country 
suffered and the US encouragement to supply the Iranian government loans as 
well as Britain's agreement to resume negotiations between them and the Iranian 
side but it astonished with the conditions put forward by the Iranian delegation 
and realized that Iranian oil remained elusive but its recent attempts and 
American encouragement in the establishment of the consortium and the 
participation of foreign companies in Iranian oil for compensation Anglo-Iranian 
company by these companies gave hope for Britain and its company for approval 
of the Iranian conditions and do not forget the role played by Ali Amini 
commander of the negotiating team, who waive of certain conditions and insisted 
on the other gave a breakthrough to the crisis by signing the agreement between 
the two sides on the consent of all parties.  

 :املقذهة
 بو يمر بما قورنت ما اذا البدء نقطة الى بيا عادت الزمة االيرانية الدولة تعرضت

 في ضعفيم مواطن امام لوجو وجيا انفسيم االيرانيون وجد ثانية فمرة, احداث من العالم
 الطموح حد اطماعو بو ادت القوي المنافس ذلك مضاىاتو يستطيعون ال قوي خصم مواجية

 اذ, الخاصة مصالحو لخدمة امره تحت لتكون وثروتيا االيرانية الدولة بمقدرات الفوز الى
 المتمثالن خصماىا كان حين في, لمبالد العام القومي الدخل في فقرا االيرانية الدولة عانت
 استمرت ايران ىزيمة عنو نتج ساحقا فوزا حققا قد االمريكية المتحدة والواليات بريطانيا في
 حققت ىل, االحسن نحو تسري االمور ان تظن كانت انيا من الرغم عمى, الزمن من لمدة
 الداخمية؟ شؤونيا في بريطانيا تدخل وعدم التام واالستقالل  بالتأميم اليو تصبو كانت ما ايران
 فييا تعبر تامة استقاللية ذات تكون معاىدة ابرام في تطمعاتيا االيرانية الحكومة حققت وىل
 .البحث متن في عمييا نجيب ان نحاول االسئمة ىذه الشعب؟ تطمعات عن

 دارت التي والمناقشات االيراني النفط تأميم رافقت التي التطورات اىم البحث تناول
 لمقيام االمريكية المتحدة الواليات وسعي, التأميم قرار عمى البريطاني الجانب واحتجاج حولو

 ما بقدر الجانبين بين لمتوفيق  الوساطة تكن لم االمر حقيقة في لكن الجانبين بين بوساطة
 الذي االمر, االيراني النفط استغالل في ومشاركتيا االمريكية الشركات لدخول محاولة كانت
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 مصدق يوافق لم اذ, االيراني النفط ازمة لحل ومقترحاتيم الدبموماسية البعثات من زاد
 التام االستقالل يحقق ان اراد انو بيد البريطاني الجانب قدميا التي المقترحات عمى وحكومتو

 شؤون في ايرانية – االنكمو شركة رأسيا وعمى البريطانية الحكومة تدخل وعدم ايران لنفط
 الجانب تعزيز شانيا من التي والقروض لألموال الماسة الحاجة من الرغم عمى, النفط

 وسحب النفط عمميات توقف بسبب تامة ضعف بحالة اصبح الذي, االيراني االقتصادي
 الى ماسة بحاجة وحكومتو مصدق ليبقى ايران خارج الى واستثمارىم امواليم البريطانيين

جبار شروطيم وفرض البريطانية االموال  مصدق لكن, بيا والقبول التنازل عمى مصدق وا 
 الشعب بمصير والتالعب االيرانية االمور في التدخل شانيا من التي المقترحات كل رفض

, االيراني الجانب عمى شروطو بفرض لموقفو تعنت الذي البريطاني الجانب اما, االيراني
 امتيازىا ابقاء االشكال من شكل بأي بريطانيا ارادت االتفاق حول نظره وجية منيم لكل وكان

 بعمل تفكر كانت انيا حتى االيراني الجانب لشروط الرضوخ عمى تجبرىا شروط بدون النفطي
جبار ايران الحتالل عسكري  العسكري العمل ان ايقنت لكنيا بالقوة شروطيا عمى الحكومة وا 
 والعقل الدبموماسية سياسة عمى بقيت لذلك روسية ومنيا خارجية اطراف تدخل في سيدخميا

 وثروتو مقدراتو عمى والييمنة السيادة يحقق ان فأراد االيراني الجانب اما, غايتيا تحقيق في
 ىي الحكومة من رحيمو بعد حتى الوطني الجانب تحقيق في مصدق اراء وبقيت, النفط من
 حكومتو مع الشاه سعى لذلك, الحكومة الى مصدق بعد من جاء ومن الشاه اولويات من

 الذي الكونسورتيوم في ودخوليم الوطنية الصبغة يعطي ان شانو من جديد اتفاق في الجديدة
 يكن ولم االيراني النفط امتياز ايرانية -االنكمو شركة مشاركة االجنبية لمشركات الحق اعطى
 لشركة التعويضات اعطاء بعد إال عمييا بريطانيا وموافقة الشركات تمك دخول السيولة بتمك

 في دخمت التي الشركات عمى االيراني الجانب فرضيا التي الدخل وضريبة ايرانية – االنكمو
 من لمخروج المال الى بحاجة كانت االيرانية الحكومة الن االتفاقية ووقعت الكونسورتيوم

 الرفاه تحقيق في النفط موارد عمى االعتماد جراء من بالبالد عصفت التي االقتصادية االزمة
 بما كافية تكن لم لكنيا الموارد بعض إليران جمبت وان الحالة لكن, ايران في االقتصادي

 .نفطيا عمى إليران الكاممة السيادة يحقق
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 1591 – 1591واألزهة العاملية  –تأهين النفط االيراني 
 تأموم النفط االوراني :

ان الخطوط العريضة الزمة النفط في ايران امر واضح لمعيان, وذلك الختالف 
اجتاحت ايران موجات عدم الرضا  0451, ففي عام لقوميات فييا والصراع عمى السمطةا

تجاه بنود االتفاقيات التي وقعتيا الحكومة االيرانية مع الشركات البريطانية وكان اوليا امتياز 
الذي منحتو حكومة قاجار الى البريطانيين بعد ان تم اكتشاف  0410دارسي الذي وقع عام 

, اذ تم االستفادة منو في عشية 0414ن عام النفط فييا في كوزستان في منطقة مسجد سميما
بالمائة لصالحيم والتي  40الحرب العالمية االولى من البريطانيين الذين حصموا عمى نسبة 

 –( والتي اصبحت فيما بعد شركة االنكمو APOCفارسية ) –مثميم فييا شركة النفط االنكمو 
لم تكن مرضية لمجانب , و 0411بنود االتفاقية االولى عام  اذ تم مناقشة (0)(AIOCايرانية )
, بيد ان الحكومة الفارسية كانت قد ابرمتيا حتى ان حسن تقي زاده وزير المالية الفارسي

 .(2)دعى ان االتفاقية كانت تحت الضغطالفارسي وقائد الوفد الذي ناقش االتفاقية ا
يعيشون في ارضيم في ظل اتفاقية  شعر االيرانيون انيم كانوا 0451في اواخر عام 

, وما تعود بو ىذه الثروات من تسمبيم ثرواتيم الطبيعية الكبيرةكانت تخدعيم طوال الوقت و 
عائد ودخل قومي ليم, واالسوء من ذلك مدة االتفاقية التي بمغت ستون عاما اذ جعل نصيبيم 

عمى الحكومة والمعب بورقة  من ىذه الثروات كاد يكون معدوما, لذلك اراد االيرانيون الضغط
منتجيم النفطي, اذ ارادت ان يكون نصيبيا مثل فنزويال التي شرعت بمناصفة االرباح مع 

ولحقت بيا المممكة العربية السعودية بعد عامين من ذلك,  0454الشركات العاممة في عام 
بتقديم  0454 وأمام الضغط الشعبي االيراني عمى حكومتيم شرعت الحكومة االيرانية في عام

وثيقة من ست نقاط الى الشركات البريطانية العاممة في اراضييا وتضمنت الوثيقة زيادة نسبة 
االرباح العائدة الى ايران وتزويد القوات البحرية والجوية البريطانية بالنفط الضروري المتفق 

البريطانية  عميو بسعر من الطرفين وتسميم حصة ايران من االرباح خارج اراضييا لمشركات
العاممة فييا, وضرورة حصول ايران عمى كشف لحساب الشركات البريطانية العاممة عمى 

عادة النظر في طول اراضييا, ونبيت الوثيقة عمى ضرورة تحسين وضع العمال االيرانيين, و  ا 
 .(1)مدة االمتياز
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في تموز  ونتيجة لذلك وقعت الحكومة البريطانية والحكومة االيرانية اتفاقية ممحقة
, عمى الرغم 0411كمشائيان( والتي عَدت مكممة التفاقية عام  –, عرفت باسم )غاس 0454

من المكاسب الجديدة التي حصمت عمييا ايران باتفاقيتيا الجديدة إال انيا لم تضف شيئا جديدا 
يس: , وأشار المؤرخ ويميام روجر لو او حقوق الممكية او معدل الفوائدفيما يخص اسعار النفط 

بيذا الشأن ))لقد ادرك االيرانيون ان البريطانيين ينظرون الييم انيم شعب بال كفاءة وبال 
فعالية ... بل وأكثر من ذلك كان البريطانيون يعتبرونيم في مرتبة ادنى من مرتبة البشر ... 
تمك كانت حقيقة نفسية تواجدت عمى صعيد المفاوضات الحقيقية التي جرت بين الجانبين 

والكمية العممية من التعويضات  0411احثات ممموسة حول صالحية اتفاقية عام كمب
 . (5)المفروض دفعيا لمشركة البريطانية التي تحتكر النفط االيراني((

ُشكمت حكومة جديدة بعد مقتل سبيبد رزم رئيس الوزراء في ايران في السادس عشر 
الوزراء ولم يستطع احد من  , واختير خميل فيمي لمنصب رئيس0441من كانون االول 

الذين ليم ارتباط ببريطانيا ولم تتممكيم الجرأة لالعتراف بتأميم النفط, بعد رفض لجنة النفط 
, ابتدأت جبية االمة في مجمس 0441في المجمس ممحق االتفاقية في الثامن من ايمول 

االيراني وخدمة الشورى اقتراحيا تحت مسودة الممحق وأبدت الرأي كما يمي ))باسم الشعب 
: تأميم جميع العمميات النفطية بالبالد وبدون استثناء, م العالمي يقترح الموقعون ما يميلمسم

استكشاف, استخراج, استثمار, يكون كمو بيد الحكومة(( وبتوقيع )صابري زاده صالح(, 
القرار )محمد مصدق(, )مكي شايكان(, وقد حصمت موافقة اكثرية المجنة النفطية عمى ىذا 

 . (4)وبعد التوقيع اعترض عميو في المجمس
اوصى مجمس الشورى عمى مصادقة  0441وفي الحادي والعشرين من تشرين االول 

كمشائيان( وبعد بحث المقترحات في غضون  –ممحق غاس حول )تقرير المجنة النفطية 
ادقة عميو يرسل ص)شيرين( سعت الحكومة الى استيفاء حقوق االيرانيين من النفط, وألجل الم

  .(4)الى مجمس الشورى
تم سحب االتفاق التكميمي من المجمس, اذ كانت  0441وفي بداية كانون االول 

ايران مجزأة سياسيا بين حزب توده الموالي لمحكومة السوفيتية وحزب الجبية الوطنية 
و مصمحة والممكيين, فضال عن الوالء السياسي الذي تبع المصالح الشخصية بدال من تمبيت

 البمد او مصالح االحزاب التأسيسية او المنضمات الموجودة التي تعمل في البالد وخارجيا,
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واالىم من ذلك ان الجبية الوطنية بقيادة محمد مصدق لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى العادي 
بأية بل كانت عبارة عن مصالح متينو تربطيا مع المؤسسة الدينية التقميدية المحافظة متمثمة )

اهلل كاشاني(, وحزب االمة االيراني بقيادة )داريو فوروىار( والذي مثل العممانيين اليمينين 
, وحزب الوسط االيراني بقيادة )عمي ياىير صالحي( وحزب اليسار بية الوطنيةوأنصار الجـ

 . (4)الذي ضم حزب الكادحين بقيادة )باكا(
المجنة الخاصة عمى مقترح تأميم وافقت  0441وفي السابع عشر من كانون االول 

النفط وفي التاسع والعشرين من كانون االول صوت عميو في المجمس, وخولت المجنة إلجراء 
اجتمع المجمس  0440االتصال مع االطراف التي طمبت التأميم وفي السابع عشر من شباط 

لنفط, خطوة بعد وناقش قانون التسع نقاط وفي التاسع عشر من شباط اخذت الخطوات لتأميم ا
اخرى تبعيا تأميم النفط االيراني وفي تمك االثناء بدأت بريطانيا محاوالتيا لكسر قرار 

. يبدو ان عدم رضا الشعب الفارسي من االتفاقية ىو االمتعاض من السيطرة (4)التأميم
يم االجنبية عمى مقدرات بالدىم فضال عن انخفاض اسعار النفط عالميا االمر الذي اثقل كاىم

 بمشاكل اقتصادية مما ادى الى تدىور كبير في المجتمع الفارسي عموما.
اما الشيء الوحيد الذي وحد الرؤى السياسية والتحالف السياسي االيراني ىو المشاعر 
الوطنية العنيفة ضد البريطانيين التي وجدت منفذا في القضية التي سادت الحياة السياسية 

النفط, وفي ظل الجو السياسي والقومي المشحون في ايران, قدمت االيرانية أال وىي مسالة 
الجبية الوطنية اقتراحا لتأميم النفط ولتمبية المتطمبات التشريعية لمبرلمان االيراني الستعادة 

وطبقا لتوجييات المجنة الخاصة بالنفط  0440الحقوق االيرانية, وفي الخامس عشر من اذار 
تأميم النفط موافقة البرلمان وفي العشرين من اذار اقتدى  بقيادة محمد مصدق حظي مبدأ

تم  0440مجمس الشيوخ بمجمس الشورى وتبنى قانون التأميم, وفي الثامن عشر من نيسان 
تعيين محمد مصدق رئيسا لموزراء وفي اليوم نفسو اصدر المجمس قانونا اخر يعرف بقانون 

ة الممكية في لعشرين من نيسان وتمقى الموافقالتسع النقاط واقره مجمس الشيوخ في التاسع وا
 .(4)0440االول من ايار 

نص قانون التسع نقاط عمى تنفيذ قرار التأميم وشمل احكام تصدير نفط شركة االنكمو 
نشاء شركة النفط الوطنية االيرانية  – ايرانية, وتسوية المطالب والمطالب المضادة لمطرفين, وا 
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لتشغيل صناعة النفط االيراني والترتيبات الالزمة لمبيع المستمر لمنفط لزبائن شركة النفط 
 .(01)ايرانية السابقين –االنكمو 

 اهداف تأموم النفط االوراني :

ان االىداف الرئيسية لتأميم النفط في ايران ىي اقامة السيادة وامتالك السيطرة عمى 
ال النفوذ السياسي واالقتصادي فييا وتعبئة الموارد المالية المصادر النفطية في ايران, واستئص

من اجل تنفيذ خطط التنمية التي تحتاج الى تمويل كبير من عائدات النفط واالقتراض من 
 .(00)الخارج

ان قرار تأميم النفط من الحكومة االيرانية لم يصدقو البريطانيون في بادئ االمر, 
ال يمكن ان يفعموا بنا ( ))sherd Francisوقال السفير البريطاني في طيران فرانسيس شيرد )

((, وأدركت الحكومة البريطانية ان الوضع في ايران يتجو نحو الثورة بالضد من ىذا
, ورفعت الحكومة البريطانية يرانيون حرب التحرير من االحتكاراالمصالحيا, وأدرك فيو 

القضية الى محكمة العدل الدولية في الىاي فرفضت المحكمة البت فييا كونيا )قضية 
محمية( ونصحت كال من الحكومة البريطانية التي اخذت عمى عاتقيا محل الشركة في ىذا 

. عند ذاك اخذت الحكومة البريطانية عدة (02)بينيم النزاع والحكومة االيرانية بحل النزاع فيما
 :منيااجراءات لكسر قرار التأميم 

 اوقفت الشركة دفع الريع السنوي المقرر لمحكومة االيرانية. -0
حرمان حكومة مصدق من المال ومن العمالت االجنبية وذلك بعدم تحويل الرياالت  -2

 االيرانية الى جنييات إسترلينيو.
فني بريطاني من العمل في الحقول النفطية وعدم التعاقد مع شركة  امتناع ثالثة آالف -1

 النفط الوطنية الجديدة.
 توقف حقول النفط الواحد تمو االخر وتوقفت محطات الضخ وخطوط االنابيب. -5
 .(01)توقفت ناقالت النفط عن التحميل ورجعت فارغة -4

لم يكتف البريطانيون بيذه االجراءات بل نقموا االطفال والنساء الى خارج ايران بعد 
ايرانية في  –التصعيد الشعبي االيراني وما قاموا بو من مياجمة بيت رئيس شركة االنكمو 

استغل محمد  , وكذلك في عبادان ومراكز الحقول النفطية االخرى,اثناء التظاىرات طيران
رات وتحدث في االمم المتحدة ان ما يجري في ايران ىو دليل واضح عمى مصدق تمك التظاى
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. كانت (05)رد الفعل الطبيعي من الشعب لمسمب البريطاني الذي استمر قرابة خمسون عاما
ردة الفعل البريطانية تأىب كامل عمى الحدود العراقية لمواجية ايران وأرسمت فرقة من المظمين 

في عبادان, فكأن قوة عسكرية ستنزل الحتالل حقول النفط, الى قبرص وتحركت الطرادات 
بيد ان بريطانيا تميمت قميال في تطبيق الخطة العسكرية وذلك الن حكومة الواليات المتحدة 
االمريكية اخبرت الحكومة البريطانية انيا لن تساعد او تؤيد أي عمل عسكري من بريطانيا, 

شارتيم الى انيم في  فضال عن تحرك الجيش االحمر الروسي عمى حدود ايران الشمالية وا 
حالو انزال قوات بريطانية في الجنوب فسيدخمون الى شمال ايران ويؤسسون حكومة موالية 

 .(04)لمسوفيت في طيران االمر الذي كانت تخشاه الحكومة البريطانية
ارغمت الحكومة البريطانية عمى توقف االجراء العسكري, ولدييا افضل سالح 

عمالو اال وىو العقل والدبموماسية والوقت, لذلك اخرج اخر رجل بريطاني من حقول النفط الست
, وبذلك تعطل اعظم مشروع تجاري عمى سفن بريطانية الى البصرة 0440في تشرين االول 

 . (04)بريطاني لدييا في المنطقة
نيسان في الرابع عشر من وكرد فعل بريطاني عمقت صحيفة التايمز البريطانية 

, تعميقا وصفت فيو رجال السياسة االيرانيين بأنيم غاية في الفساد كما وصفتيم 0440
باألنانية, في الوقت نفسو وصفت الصحيفة مصدق بأنو مريض بالتيور والرىاب البريطاني 
.... وقد جاء وصف التايمز عمى النحو التالي: ))ان التوتر الداخمي في المجتمع االيراني 

حكم الضعيف الذي يتمثل في مصدق ال يوحي بان مصدق يصمح ألي شيء سوى والطمع وال
 . (04)ان يضع بريطانيا كبش فداء كي يتمكن من مواجية ازماتو الداخمية((

ازدادت االمور سوءا وفشمت الوساطة بين الطرفين البريطاني واإليراني والسيما ان 
ض فييا اىداف كل من الطرفين او انيا كال الجانبين كانا يتحركان داخل دوامة, والتي تتعار 

لم تعد تجدي نفعا لكمييما ضمن اتفاقية, لكنيا اصبحت عالقة يسعى طرفييا الى الحاق اشد 
اصبح النزاع االيراني مع الشركة  0440الضرر بالطرف االخر, وىكذا ومع انتياء عام 

و في ىاوية بئر عميق ال البريطانية يمثل ازمة عالمية واسعة النطاق, وجد كل من طرفييا نفس
. في الواقع ىبط كل (04)خالص لو منيا اذ كان كل منيما يعاني ىزيمة ذاتية بشكل او بأخر

من ايران وبريطانيا الى مستوى يمكننا ان نعبر عنو بما قالو روجر فشر )المساومة 
بينيما  الموضعية( والتي تمسك فييا كال الطرفين بكل عناد بموقفو وقام برفع حالة الشحناء
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وقام كالىما بكيل التيم لبعضيم البعض وقد وصل االمر الى حد االىانة كما اىمل كل 
طرف منيما ان يعتبر او يحترم مصالح االخر والتي من الممكن ان تشكل اسس المصمحة 

 . (04)المشتركة المتبادلة
صاد يبدو ان الجانب االيراني والجانب البريطاني وقفا بعضيما لمبعض االخر بالمر 

فمم ينتيوا عن سوء ما فعموه ضد بعضيما البعض, بل تعدى ذلك الى سوء النوايا مما ادى 
الى المزيد من االحتقانات ونتج عن كل ما يحممو الواحد منيم لألخر, حتى ان كل ما يتنبأ 

 بو جانب منيم بأمر وافترض بسوء نيتو انو واقع ال محالة يصبح امرا واقعا.
وأحالف الجبية الوطنية ان التقاليد القديمة البريطانية المتعمقة ادرك محمد مصدق 

بالتالعب بالسياسة والسياسيين االيرانيين امرا حمل غدرا ويتسم بالشر والعداء الذين يمثمون 
, واعتقد البريطانيون ان ين امر البد من انيائو من جانبيمبالنسبة لإليرانيين القوميين والوطني

ود االتفاقية والتي يعد فييا وجود البريطانيون عمى ارضو لما يقارب اصرار مصدق عمى بن
, لذلك اصبح مصدق بالنسبة ليم عدوا ومصدر خطر غير مشروع العشرين عاما كان امرا

واضح عمى مصالحيم داخل ايران, اذا لم يكن مصدق من وجية النظر البريطانية قد تجاىل 
قام ايضا بقطع اية اواصر او وجود بريطاني في  , ولكنوت بين البمدين فقطاحدى االتفاقيا

المجالين السياسي والتجاري في ايران, وىكذا كان مصدق بنظر اإليرانيين مصدر تيديد 
 . (21)لبريطانيا ليس في ايران فحسب بل في العالم بأسره

 الوساصة االمروكوة حلل االزمة :

االمريكية لتحرير ايران من توقع محمد مصدق ان يتمقى الدعم من الواليات المتحدة 
النفوذ البريطاني كما استفاد من ىذا الدعم عمى اجالء القوات السوفيتية من البالد بعد الحرب 
العالمية الثانية, كما كانت الواليات المتحد قمقة جدا من ان تقع ايران فريسة لجارتيا القوية 

االمريكية, ولعدم تعرض مصالحيا  المتمثمة في االتحاد السوفيتي والسيما بعد توسع المصالح
الحيوية ألي سبب يساعدىا في ذلك عمى احتواء توسع الشيوعية في حال المواجية بين 
بريطانيا وايران ان تضع الواليات المتحدة في مأزق ال تستطيع تجاىل المصالح البريطانية 

ليا مصالح نفطية في وىي اقرب حميف ليا في الغرب, والسيما ان الواليات المتحدة االمريكية 
 . (20)المنطقة وتريد الحفاظ عمييا
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لذلك سعت حكومة الواليات المتحدة الى تجنب الوصول الى تسوية مع ايران االمر 
الذي ىدد استقرار اتفاقيات مناصفة االرباح والتي تعمل تحت ظميا الشركات النفطية 

جية اخرى فان الحكومة  االمريكية في دول الشرق االوسط االخرى المصدرة لمنفط, ومن
االيرانية نظرت الى القومية االيرانية عمى انيا حصن منيع ضد الشيوعية وخشيت ان تندرج 

ن تحقيق اىدافيا وسقطت ايران تحت حكم الشيوعية والسيما اذا ما فشمت حكومة مصدق م
حدة مرارا , وفي محاولة لمتوصل الى تسوية في ىذه االمور فقد اخذت الواليات المتمن السمطة

يران غير ان الدعم االمريكي بدأ تدريجيا  وتكرارا ان تمعب دور الوسيط بين بريطانيا وا 
بالتالشي بسبب اطالو النزاع ورغبة الحكومة االيرانية في ازالة المصالح البريطانية من ايران, 

وتنامي وتزايد عدم االستقرار في البالد بسبب التدىور في االوضاع السياسية واالقتصادية 
. كما ان مستشاري النفط (22)معارضة شركات النفط االمريكية لسياسة ايران في تأميم النفط

المقربين من مصدق اقنعوه بان المنتجات النفطية االيرانية الخام قد ال تعوض في االسواق 
عمى الدولية, وبالتالي فان خسارة ىذه الكمية الكبيرة من النفط سيجبر االقتصاديات الغربية 

قبول الشروط االيرانية مما ساعد في انجاح عممية التأميم, كما ان اقتصاديات الدول الغربية 
اعتمدت عمى انتاج الدول االخرى المصدرة لمنفط ولم يتم اعالميم عمى ىذا النحو حول تطور 

في قابميات انتاج النفط في البمدان المجاورة خالل سنوات ما بعد الحرب وكذلك ظيور الزيادة 
 .(21)تحسن القدرات في أوربا الغربية

يبدو ان قناعة مصدق في تأميم النفط االيراني ىي ليست مجرد قناعو من مستشاريو 
بل ىي حقيقة التأكيد لالستقالل الوطني وجعل كل االمور بأيدي ايرانية وطنية وليس بيد 

 نية.الشركات البريطانية التي كانت تريد استغالل الموارد والثروة االيرا
لكن االمر صدم الحكومة االيرانية ألنيا لم تستطع تصدير النفط بسبب تأثير او 

ايرانية في تقديم دعوى ضد المصافي  –فعالية الحصار البريطاني والسيما يقظة شركة االنكمو 
والموزعين الذين اشتروا النفط االيراني, كما ان االلية الدولية سرعان ما وضعت حمول 

رفع  0441, وفي الواليات المتحدة وتحت شعار )انتاج الدفاع لعام لعجزمعالجة ىذا ال
شركة نفطية لجنة طوعية لتنسيق وتجميع التجييزات والتي عممت  04االحتكار( فقد شكمت 

بجد مع لجنة بريطانية مشابيو لنقل االمدادات في جميع انحاء العالم من اجل القضاء عمى 
 .(25)ر الحكومة االيرانية عمى القبول والخنوع لشروطيااالختناقات والعجز في سبيل اجبا
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 بعثة جاكسون حلل االزمة :

عرض وفد بريطاني برئاسة باسل جاكسون  0440في التاسع عشر من حزيران 
مميون  01ايرانية ونيابة عن الشركة عرض قرض بقيمة  –المدير التنفيذي لشركة االنكمو 

, في حين قيمة ثالثة ماليين جنيو استرلينيية بجنيو استرليني فضال عن ثالثة قروض شير 
وتتفق  . اذ اقتضت الترتيبات التي تؤمن عمميات كفوءةت المناقشات مستمرة بين الجانبينبقي

مع مبدأ التأميم اقترحت البعثة بان تكون الموجودات االيرانية والواردات االيرانية تحفظ في 
الشركة الوطنية االيرانية لمنفط مما اتاح استعمال الموجودات من فروع جديدة تم انشاؤىا من 

 . (24)ايرانية –قبل شركة االنكمو 
 ط يف اوران : البعثات الدبلوماسوة ومقرتحاتها حلل ازمة النف

. السيد افريل ىاريمان (24)(Truman Doctrinبعث الرئيس االمريكي ترومان )
(Avril Harriman وىو المخضرم السياسي والمعروف عنو بحل المشاكل الدولية, كما )

( وىو خبير بشؤون النفط الى طيران في الخامس عشر من Walter Ivyارسل والتر ايفي )
لدييم افكار عن الوضع في ايران اخرجيا من تقارير السفير غريدي , اذ كان 0440تموز 

(Grady الذي اكد ان مصدق يتمتع بتأييد معظم االيرانيين, والقى بالئمة عمى اساليب )
الدبموماسيين البريطانيين وتصرفات رجال النفط البريطانيين في ايران, ظن السيد افريل ان 

ال انو قوبل بالمتظاىرين والمتسمحين بالعصي في يستقبل كصديق ووسيط بين الجانبين ا
طريق المطار يصرخون ويرددون شعارات مناىضة ضد الواليات المتحدة االمريكية, الن 

. التقى مصدق بالسيد افريل (24)الوضع اختمف عما كانت عميو ايران اثناء كتب غريدي تقاريره
ي باكيا لمحال التي وصمت الييا ايران, ىاريمان وفي اثناء الحديث بينيم انفجر الزعيم االيران

وظن السيد افريل ىاريمان وحكومتو انو باإلمكان التفاوض والوصول الى نتائج معقولة بين 
البريطانيين واإليرانيين اذا ما اعترفت بريطانيا بحقيم في التأميم, ألجل ذلك سارعت بريطانيا 

( مميون جنيو استرليني الى 051)الى ارسال مندوب الى ايران ليرى مصدق يطالبو بدفع 
ال مال ال مفاوضات(( اندىش افريل ىاريمان واستاء وعاد الى االيرانية فورا قائال: )) الخزانة

. إال ان البريطانيين لم يفقدوا االمل (24)واشنطن وقد تغيرت افكاره عن مصدق واإليرانيين تماما
 جانب االيراني.في مواصمة جيودىم في اعادة المفاوضات من جديد مع ال
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 بعثة ستوكس : 

سمم وفد بريطاني برئاسة ريجارد ستوكس  0440في الحادي عشر من اب 
(Richard Stokes مذكرة من ثمان نقاط احتوت عمى مقترحات من اجل التسوية النفطية )

 , وكان فحوى ىذه المذكرة ىو انيا تحكم بمبدأ ان شركة االنكموومة االيرانيةوسممتيا الى الحك
ايرانية ستنيي وجودىا في ايران, وان الحكومة االيرانية ستحصل عمى السمطة الكاممة في  –

 التنقيب واستخراج واستغالل النفط في ارضيا, واىم ما جاء في ىذه المذكرة:
ايرانية موجوداتيا وأمواليا في ايران الى شركة النفط االيرانية  –ستنقل شركة االنكمو  -0

 ويض.الوطنية وتحصل عمى تع
يتم تشكيل منظمة الشراء لتقديم منفذ مضمون لمنفط االيراني عن طريق الدخول في  -2

 عقد طويل االمد مع الشركة الوطنية االيرانية.
ان الشركة الوطنية االيرانية تكون حرة في بيع النفط الى مستثمرين اخرين شريطة ان  -1

 .الح منظمة الشراء في البند ثانياالبيع ال يمس مص
ظمة الشراء لشركة النفط االيرانية الوطنية منظمة عاممة تقوم بادارة عمميات توفر من -5

 .ابة عن الشركة الوطنية االيرانيةالنفط في ايران ني
ان الشراكة التي تقوم بيا منظمة الشراء بشراء النفط االيراني من شركة النفط الوطنية  -4

.  (24)ارباح النفط االيراني بالمائة من 41/41االيرانية سيترتب عمييا تقسيم االرباح 
بيد ان ىذه المذكرة لم ترض الجانب االيراني ولم يوافق عمييا مصدق ألنو اراد 

 .بريطاني من ايران نيائيااستئصال الوجود ال
 مقرتح البنك الدولي حلل االزمة :

بينما كان مصدق في واشنطن إلجراء محادثات مع وزارة الخارجية االمريكية فقد 
اقترح لو السفير الباكستاني ان المصرف الدولي إلعادة البناء والتنمية يمكن ان يساعد في 
التخفيف من ازمة النفط, وعبر مصدق عن اىتمامو بالفكرة, وفي العاشر من تشرين الثاني 

( مصدق وحدد Robert Karnerس البنك الدولي روبرت كارنر )استدعى نائب رئي 0440
لو بشكل عام المبادئ التي يقوم عمييا البنك لممساعدة في استئناف صناعة النفط االيراني, 
كما اقترح كارنر تنصيب ادارة مؤقتة ميمتيا ادارة صناعة النفط االيراني لمدة سنتين كما ان 

البنك وتترأس من قبل رعايا البمدان الذين ىم ليسو ىذه االدارة ستكون ىي المسئولة عن 
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. غير ان ىذه المقترحات لم ترض تطمعات مصدق في االستقالل من (11)اطراف في النزاع
 الييمنة البريطانية.

وأدرك مصدق بان بريطانيا تعتقده غير عقالني في تصرفاتو بل متعسف ومتيور في 
رستقراطية االيرانية, وعمى الرغم من ذلك فقد فيم قراراتو وانو مثل سيء عمى تحول الطبقة اال

مصدق وعدد من االيرانيين بشكل واضح كيف ان البريطانيين طالما نظروا الى الدولة االيرانية 
ومعظم الشعب االيراني نظرة ازدراء, وان خالص ايران الذي مثل ليا في عقد تفاصيل اتفاقية 

ياسيا ونفسيا من الييمنة البريطانية, وىو امر نفط جديدة ال يساوي شيئا بجانب تحريرىا س
ايرانية وعدم تفعيل  –يمثل بشكل خاص في كسر القوى االقتصادية والسياسية لشركة االنكمو 

االتفاقيات غير الشرعية التي عقدتيا بريطانيا مع الحكومات االيرانية السابقة, لذلك لم يكن 
ضمنيا وصراحة ان االتفاقيات الموجودة تجاىمت  المجال مييأ ألية اتفاقيات حتى تقر بريطانيا

 . (10)بالفعل اية ضمانات لمحقوق البدييية لمجانب االيراني
اقتراحات الى بريطانيا تضمنت طمبا فيو تقديم  0441ارسمت حكومة ايران في شباط 

ال طا بدالقروض المالية الى إليران لتمكنيا من حل المشكالت المالية عمى ان يتم تسديدىا نف
, لحين ترتيب فرصة تامة لبيع كميات كافية من نفطيا في االسواق من تمك االموال المقروضة

ايرانية تعويضات  –العالمية, وأجابت بريطانيا بالموافقة بشرط ان تدفع ايران لشركة االنكمو 
لقاء التغيير في الوضع وتعترف بحق ايران في السيطرة عمى صناعة النفط فييا وعمى 

. رفضت ىذه المقترحات من مصدق في خطابو الذي وجيو (12)النفطية الخاصة سياستيا
, اذ كان مصمما عمى ان ال يدفع تعويضا وعدم ارجاع البريطانيين تيا النفطيةلبريطانيا وشرك

من  0441الى ايران لكن الضائقة المالية جعمتو يطمب قرضا في الثالث والعشرين من ايار 
موافقة ستحصل ايران عمى قروض من جيات اخرى, ومعنى ذلك بريطانيا وفي حالة عدم ال

انو سيمجأ الى االتحاد السوفيتي التي كانت عمى اتم االستعداد لمتعاون ومساعدة ايران في 
. وفي خضم تمك الظروف وصل الجميوريون (11)كافة المجاالت حتى العسكرية منيا

( Eisenhowerباالنتخابات التي جرت في الواليات المتحدة االمريكية وأصبح ايزنياور )
رئيسا لمحكومة, فأصبحت الصورة واضحة وجمية في وقوف الواليات المتحدة االمريكية الى 

الجميوري, فضال عن جانب بريطانيا, وذلك لمصمة الوثيقة بصناعة النفط من رجال الحزب 
العالقة التي تربط بين تشرشل رئيس الوزراء البريطاني وايزنياور, وقد خشي الجميع من نجاح 
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مصدق في محاولتو التأميم ان تفعل الحكومات العربية االخرى والسيما المممكة العربية 
 . (15)السعودية والعراق وان تأمم نفطيا

جوابا من بريطانيا حول القرض وكذلك من  ازدادت االمور تعقيدا اذ لم يتمق مصدق
الواليات المتحدة االمريكية الذي وعد رئيسيا ايزنياور بإعطاء القرض لمصدق وفي الوقت 

, فضال عن نشاط المخابرات االمريكية الجواب لمصدق نفسو نصح الرئيس االمريكي بتأخير
رسالة الى  0441يران داخل ايران, فأرسل الرئيس ايزنياور في التاسع والعشرين من حز 

مصدق جوابا عمى رسالتو وفييا انذار نيائي مفاده البدء بمحادثات  بشان مستقبل حقول النفط 
ال , وكان رد الفعل لمصدق انو لن يخضع لالمبرياليين الذين يحاولون اذالل فال قروض لو وا 

 . (14)الشعب االيراني
بعد الحوادث الكثيرة التي مرت بإيران منيا الضائقة المالية والفوضى التي عمت 
البالد بعد سقوط حكومة مصدق ذكرت الصحف البريطانية في تمك االثناء استعادة الوضع 

ايرانية في لندن لمعودة الى اعماليم كسابق عيدىم,  –في ايران, واستعد مدراء شركة االنكمو 
يولة التي توقعيا البريطانيون, فأصبح الشعب االيراني بمن فييم لكن االمر ليس بالس

المعارض لحكومة مصدق ال يريد عودة سيطرة البريطانيين او غيرىم عمى نفطيا وثروتيا 
الوطنية, فضال عن الجيد المبذول من قبل المخابرات االمريكية والتي صرفت ماليين 

. (14)جل بريطانيا وشركتيا العاممة في ايرانالدوالرات إلسقاط حكومة مصدق ولم تفعل ذلك أل
وانما لصالح الشركات االمريكية بالدرجة االولى, ومن الجدير بالذكر ان الساسة الجميوريون 

 Herbert) االمريكية لذلك سعى ىربرت ىوفر كانوا اصحاب اسيم في كبرى شركات النفط
Hoover ودراسة وضع النفط في ايران, ( مستشار ايزنياور لشؤون النفط الى فكرة التعويض

بعد رجوع الشاه من منفاه الى ايران واستمم السمطة وعين فضل اهلل زاىدي رئيسا لموزراء ثم 
 . (14)انتقل من طيران الى قصره في رامزار عمى شاطئ بحر قزوين

ادرك ىربرت ىوفر حقيقة كانت حينذاك مترسخة في اذىان االيرانيين مفادىا رفض 
ايرانية عمى الرغم من غياب  –رائو وتصميميم عمى عدم عودة شركة االنكمو الشاه ورئيس وز 

مصدق من مسرح االحداث إال ان أراءه بقيت شاخصة في ايران والتزم بيا من جاء بعده الى 
الحكومة وىي عدم السماح ألي شركة اجنبية بالعمل في حقول النفط أال اذا اعترفت رسميا 
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االيراني, عمى الرغم من ان االوضاع كانت مضطربة  بان االرض والنفط ممك لمشعب
 . (14)والحكومة بحاجة ماسة الى المال لتسديد ديونيا

 مقرتحات ترومان وتشرشل :

بعد خمسة ايام من حادثة سقوط حكومة مصدق واالنتعاش الذي حدث في تمك المدة 
وفوزه بالحصول عمى حكم محكمة العدل  0442بين السابع عشر والثاني والعشرين من ايمول 

 Deanالدولية في حكميا انو ال والية ليا عمى نزاع النفط االيراني, فقد توصل دين اشيسون )
Acheson الواليات المتحدة االمريكية في االمم المتحدة الى نتيجة انو ال بديل ( وىو سكرتير

عن دعم مصدق ضد الشيوعية في ايران, كما اقترح اشيسون ان بريطانيا والواليات المتحدة 
تعمل مقترحات وتقدميا الى حكومة ايران, وتقدم تشرشل وترومان بمقترحات عدلت لعدة مرات 

قدميا جورج  0442الى الحكومة االيرانية في الثالثين من اب  تم تسممييا بصيغتيا النيائية
( سفراء بريطانيا Lori Henderson( ولوري ىندرسون )George Mudalltonمدلتون )

والواليات المتحدة االمريكية في طيران وتوجت ىذه المقترحات بالمقترح النيائي في العشرين 
 الذي نص عمى البنود التالية: 0441من شباط 

حصل  , ولممرة االولىايران ستكون في ايدي االيرانيين دارة ومراقبة صناعة النفط فيا -0
 مصدق عمى تسوية ال تتضمن ادارة سيطرة خارجية لعمميات النفط االيراني.

التعويضات يتم اقرارىا من محكمة العدل الدولية عمى اساس أي قانون بريطاني  -2
وبدفع التعويضات فان الحكومة  0454لعام لمتأميم والذي يعني قانون تأميم الفحم 
 .بالمائة من عائدات صادرات النفط 24االيرانية ممزمة بدفع مبالغ نقدية بحدود 

مميون دوالر إليران ضد أي شحنات  011ستدفع الواليات المتحدة االمريكية مبمغ قدره  -1
 .تسمم الى وكالة شراء مواد النفط مستقبمية

بعقد بيع طويل االمد مع الكونسورتيوم الدولي التي فييا  ستتفاوض الحكومة االيرانية -5
 . (14)ايرانية التي ستحصل عمى حصة منيا –شركة االنكمو 

, بالنظر د الشاه مصدق وبعدىا غادر البالدوبتشجيع امريكي بريطاني فعال طر 
لمقاومة مصدق عممية االقصاء وأعقب ذلك االنتفاضة في طيران والتي ادت باإلطاحة 

وعوده الشاه الى البالد, اصبحت المرحمة مييأة لتسوية ازمة  0441ة مصدق في اب بحكوم
. ومن المالحظ ان مصدق (51)النفط االيرانية وعقد اتفاق جديد إلحياء صناعة النفط االيرانية
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نجح في تأميم النفط االيراني لكنو فشل في جعل التأميم يعمل لصالح بمده, ومع ذلك فان 
االئتمان لمجيود التي عمميا في نجاحو كشخصية وطنية ولمشعب االيراني من عميو منح 

خالصيم من السيطرة االجنبية, وألجل حصول الواليات المتحدة االمريكية عمى موطئ قدم 
 0441في ايران, قررت حكومة فضل اهلل زاىدي التي تألفت في الثالث والعشرين من اب 

مميون دوالر سنويا بعد ان تأكدت  44وض بمغت قيمتيا طمب المساعدة االمريكية بمنحيا قر 
الواليات المتحدة من ان الحكومة االيرانية جادة في مسعاىا إليجاد اتفاق جديد مع الحكومة 

 . (50)البريطانية
عادت العالقات الدبموماسية بين ايران وبريطانيا بفضل الوساطة االمريكية التي 

البمدين والسيما المساعدات المالية التي قدمتيا الحكومة ميدت الطريق إلرجاع العالقات بين 
االمريكية لحكومة ايران, بيد ان بريطانيا ادركت ان عودة شركاتيا لمعمل في ايران باتت امرا 
مستحيال وذلك لقضية التأميم التي تمس المشاعر الوطـنـية والتي ال يمكن تجاىــميا من 

 . (52)الحـكومة االيرانية بالدرجة االولى
( الشركات االمريكية لالجتماع في السابع من William Fraserدعى وليم فريزر )

ولبت الشركات الدعوة لكن اشترطت حضور ىربرت ىوفر والذي بذل  0441كانون الثاني 
جيدا كبيرا في اقناع وليم فريزر حول انشاء اتحاد نفطي لكن فريزر كان يرغب بعوده شركة 

 . (51)ل في ايران من جديدايرانية لمعم –االنكمو 
ى رأي واحد كان امام ىربرت ىوفر حال وحيدا امام تصميم االيرانيين وحكومتيم عم

شراك بعض شركات الدول االخرى  وىو انشاء كونسورتيوم دولي من االمريكيين والبريطانيين وا 
وىي )فرنسا وىولندا( واستغالل حقول النفط واعترافيم بسيادة ايران عمى جميع االمتيازات 
النفطية, فوجئ ىوفر باالعتراض البريطاني وكذلك بقية الدول التي ستشارك في الكونسورتيوم 

, بل حتى ان الشركات شق الطريق في احتكار نفط بريطانيل الن ذلك فيو محاولة امريكية
من توقف االنتاج  النفطية االمريكية الكبرى اعترضت عمى ىذا االمر ألنيا استفادت كثيرا

, فزادت بذلك انتاج الشركات االمريكية في كال من قطر والكويت والمممكة االيراني لمنفط
 . (55)العربية السعودية

طمب في السوق العالمية عمى النفط وعدم مقدرة الشركات عمى تمبية ونتيجة الزدياد ال
, فضال عن حاجة ى بعد عودة النفط االيراني الييامتطمبات السوق العالمية من النفط حت
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بريطانيا لمنفط االيراني وافقت بريطانيا عمى فكرة انشاء الكونسورتيوم عمى ان تكون حصتيا 
بالمائة المتبقية من  41بالمائة اما  51اركة وىي االكبر من بين حصص الشركات المش

بالمائة الى شركة النفط  4شل و –بالمائة منيا الى رويال داتش  05االمتياز فقد اعطيت 
بالمائة المتبقية عمى خمس  51( ووزعت ال France Petroleum Companyالفرنسية )

ات ىي ستاندرد اويل اوف بالمائة والشرك 4شركات نفطية كبرى كانت حصة الواحدة منيا 
, , شركة غولف اويلكاليفورنيا, ستاندرد اويل اوف نيوجرسي, سكوني موبيل, شركة تكساس

( مميون جنيو 1544ايرانية مبمغا قدره ) –عمى ان تدفع جميع الشركات تعويضا لشركة االنكمو 
لى ان يبمغ استرليني, وعشرة سنتات لقاء كل برميل يجري تصديره من قبل الكونسورتيوم ا

 . (54)( مميون دوالر401مجموع التعويضات )
ايرانية  –وتوجو وفد شركة االنكمو  0445تغيرت االمور كثيرا في ايران بحمول عام 

الى ايران لمموافقة عمى الترتيبات الجديدة بأسرع ما يمكن وجرت المفاوضات بين وفد شركة 
( نائب رئيس شركة ستاندرد Ronald Hardmanايرانية برئاسة رونالد ىاردمان ) –االنكمو 

اويل اوف نيوجرسي وبين الوفد االيراني برئاسة عمي اميني وامتدت المباحثات عدة اسابيع 
 –دون التوصل الى نتيجة, فقرر الوفد العودة الى لندن وفي اثناء تواجد وفد شركة االنكمو 

ونالد ىاردمان اشتيرت يت الى ر ايرانية في المطار لمغادرة البالد قدم االيرانيون مذكرة اعط
بمذكرة المطار( واحتوت في طياتيا عمى شروط عدىا الوفد بالقاسية حتى قال عنيا فيما بعد )

 . (54)(جميع رجال النفط في لندن )لقد انتيينا .. االفضل ان ننسى النفط االيراني
, النفط االيرانيستعدة لمتنازل عن كانت كمتا الحكومتين البريطانية واألمريكية غير م

اما بريطانيا فكانت  بحاجة الى دخل النفط والى التعويض الذي من المؤمل ان يدفعو الشركاء 
الجدد, اما الجانب االمريكي فأراد ان ال يقع النفط االيراني في ايادي الروس وان ال تحتكره 

بريطانية عمى حدا بريطانيا لوحدىا, بل جعل النفط االيراني في قبضو الشركات االمريكية وال
سواء, فأصروا عمى عودة الوفد والمحاولة مرة اخرى عمى الرغم من الشروط الصعبة التي 
حوتيا مذكرة المطار, وكان رجل واحد يعتقد ان االتفاق ممكن عمى الرغم من الشروط 

( ممثل شركة ستاندرد اويل اوف نيوجرسي في Harrod Beigeالصعبة وىو ىارود بيج )
درس مذكرة المطار ودقق في شروطيا واقتنع انيا مستحيمة في بادئ االمر لكن  لندن, الذي

في اثناء دراستو لممذكرة وجد ان فييا من المرونة ما يكفي لجعميا مالئمة ومعقولة, فقد احس 
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. بعد القناعة (54)ان االيرانيين يريدون االتفاق ويحتاجون اليو عمى رغم من الشروط الصعبة
ىارود بيج الذي سافر مع الوفد الى ايران وبدأت المفاوضات في نيسان التي وصل الييا 

, بينو وبين الوفد االيراني برئاسة عمي اميني كان اىم ما يميزه جرأتو خالفا لممفاوضين 0445
, كان مستعدا لمتنازل عن بعض النقاط لذين يخشون غضب الشاه جراء ضعفيماالخرين ا

واإلصرار عمى البعض االخر بشدة, وكان يتحمل المسؤولية التي تقع عمى عاتقو, ولواله لما 
, وبدأ الشاه 0445نجحت المفاوضات وعقدت االتفاقية, فامتدت المفاوضات بين نيسان وآب 

سيعقد المجمس بعد اسبوع  يفقد صبره ودعا كال من عمي اميني وىارود بيج وقال ليما ))انو
يوقف ويجب ان تكون االتفاقية جاىزة كي يدرسيا اعضاء المجمس وقرؤوىا, وأال فانو س

. جرت مداوالت بين الجانبين وتم اخيرا وضع االتفاقية (54)((المفاوضات ويتخذ خطوات اخرى
نة ومن ثم ارسمت بالصيغة النيائية االخيرة بالمغتين االيرانية واالنكميزية ووقعيا اعضاء المج

 0445الى امستردام ليوقعيا رؤساء الشركات في الكونسورتيوم الجديد في الرابع من اب 
ووقع الشركاء في  0445وأعيدت الى ايران فأقرىا المجمس في الحادي والثالثون من اب 

ويض يكون عمى فيما بعد( عمى تع بريتش بتروليومايرانية ) –الكونسورتيوم لشركة االنكمو 
( مميون جنيو استرليني, وتعيدت الحكومة االيرانية ان تدفع 211قدره ) كل اقساط او دفعاتش

. (54)( مميون جنيو استرليني لمدة عشرة اعوام244ايرانية تعويضا سنويا قدره ) –لشركة االنكمو 
يران, تكون  بموجب االتفاقية التي وقعت بين الطرفين والتي ارضت كال من بريطانيا وا 

النفطية الموجودة والتي سيقوم الكونسورتيوم بإنشائيا مستقبال ممكا لشركة النفط  المنشآت
الوطنية االيرانية التي الفيا مصدق بعد قرار التأميم, وان يستخرج الكونسورتيوم النفط الخام 

( بالمائة, وقد 41ويبيعو ومن ارباح تسويق النفط تأخذ الحكومة االيرانية ضريبة قدرىا )
, من ىذه 0444, 0444, 0444كومة االيرانية في السنوات االخيرة عمى التوالي تسممت الح

( مميون دوالر, كان رضى االيرانيين وحكومتيم عمى االتفاقية 541الضريبة المباشرة ما قدره )
والوضع الذي ىم فيو مؤقتا ألنيم احسوا فيما بعد ان االتفاقية بشكميا االخير والنيائي كانت 

 .(41)ورتيوم اكثر ما ىي لإليرانيينمربحة لمكونس
 اخلامتة

 الذي النفط اىمية االمر بداية في تدرك لم االيرانية الحكومة ان سبق مما يتضح
 لكن, وثروتيا مقدراتيا عمى البريطانية الشركات سيطرة في تبالي ولم وطنية كثروة تمتمكو
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 لمجانب منحتيا التي االمتيازات جراء من بيا لحق الذي والغبن التام باالستغالل احست عندما
 من والبدء 0411 عام في بريطانيا وبين بينيا المعقودة االتفاقيات بإلغاء بدأت البريطاني

 ايقنت االحداث تتابع مع لكن, ليا المادي النفع من شي تحقيق شانيا من جديدة باتفاقية جديد
 ان غير االيراني الدخل مستوى رفع شانيا من كان اتفاقية وقعت انيا االيرانية الحكومة
 القميل سوى االيرانية الحكومة خزانو في يدخل ولم االرباح من الكثير تحتكر كانت الشركات

 تصادق ولم االيراني البرلمان في النفط لجنة راس عمى مصدق كان اذ, االرباح ىذه من
 عمى االيرانية الحكومة حصول ألجل بريطانيا قدمتيا التي الخاصة المقترحات عمى المجنة

 وضع تغير اراد اذ الحكومة مصدق محمد بتسمم تغيير الوضع لكن, نفطيا من مكاسب
نشاء الشركة  النفط تأميم الى فسعى, االيراني النفط بصناعة تقوم لمنفط ايرانية وطنية شركة وا 
 الضرر اشد ايران في العاممة وشركاتيا ببريطانيا سيمحق التأميم ىذا ان وأدرك االيراني
 بالتنازل ترغب تكن لم بريطانيا لكن, شروطو عمى والموافقة البريطانية الحكومة وتتنازل

 الدولية العدل محكمة الى القضية ورفعت الموقف من فصعدت االيرانية لمشروط والرضوخ
 المحكمة قرار اعطى, فيو البت يمكن وال داخمي شأن ىو النزاع ىذا بان المحكمة حكم وجاء

 تأميم عمى االيراني البرلمان موافقة وحصمت التأميم بمشروع لممضي اكبر اندفاعا لمصدق
 لدخول قواتيا وجيزت العسكري لمعمل استعدت بريطانيا لكن, 0440 عام في االيراني النفط
 جانبيا الى المتحدة الواليات وقوف عدم ىو العسكري العمل عن اوقفيا الذي االمر لكن ايران
 شن بريطانيا حاولت ما اذا السوفيتي االتحاد تدخل عن فضال عسكري بعمل شرعت ما اذا

 والمنطق العقل وتحكيم الدبموماسي العمل وفضمت موقفيا عن تراجعت لذلك, ايران عمى حرب
 مصالحيا يفقدىا سوف بريطانيا فيو خسرت ما اذا العسكري العمل الن مصالحيا تحقيق في
 والوفود البعثات بإرسال بدأت لذلك, كميا المنطقة في مصالحيا يفقدىا يكن لم اذا ايران في

 لو يطمح الذي بالشكل تكن لم الشروط لكن جديدة بشروط جديد اتفاق عمى ايران لتوافق
, البريطانية الييمنة من التام واالستقالل االيراني الشعب تطمعات تحقيق في وحكومتو مصدق

 الواليات ان حينيا في مصدق ادرك كبيرة اقتصادية ازمة في ايران دخمت االحداث تطور ومع
 ان بسبب يتحقق لم االمر لكن, لو القروض تسييل في بجانبو ستقف االمريكية المتحدة
 بيذا دخوليا يمكن وال البريطانية الحكومة مع وثيقة عالقة عمى كانت االمريكية الحكومة
 كانوا الجميوريين من ورجاالتيا االمريكية الحكومة ان عن فضال ,بريطانية بموافقة اال الشكل
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 وعدم ولشركاتيم ليم مكاسب وتحقيق االيراني النفط في النفطية شركاتيم اشراك الى يتطمعون
 دور اخذ الى االمريكية المتحدة الواليات سعت لذلك ,االيراني النفط لوحدىا بريطانيا احتكار
قناع النظر وجيات تقارب في الجانبيين بين الوسيط  في المالية بالمساعدات االيراني الجانب وا 
 عمى البريطاني الجانب موافقة وعدم االيراني والتعنت الرفض وأمام المفاوضات استمرار حال

رسال التفاوض طور في الحالة بقيت االيرانية الشروط  لحل المناسبة الحمول واقتراح الوفود وا 
 الحكومة في مصدق ابقاء ان االمريكية الحكومة وأدركت عميو ىو ما عمى الحال بقي, االزمة
 تحقيق ارادت انيا اال ايران في السوفيتي االتحاد تدخل وعدم الشيوعية بوجو المنيع السد معناه

 لذلك الخصوص وجو عمى ايران في لمعمل شركاتيا ودخول عموما المنطقة في مصالحيا
 دخول في الوحيدة العقبة النو الحكومة عن مصدق ازاحة في االمريكية المخابرات تدخمت

 وتشكيل ايران الى الشاه ورجوع الحكومة من مصدق اقصاء بالفعل وتم اليران مصالحيا
 مع المفاوضات استئناف في سيل االمر ان البريطانية الحكومة ادركت, جديدة حكومة
 راسخة بقيت الوطنية مصدق اراء بان صدمت لكنيا الجديدة حكومتو في االيراني الجانب
 ان ايقنوا حكومتو في لمصدق منيم المعارضين حتى االيرانيين السياسيين اذىان في ومتعمقة
 وأراد مالية وضائقة ازمة واجو الشاه لكن, ايران في بقائيا يمكن ال العاممة وشركاتيا بريطانيا

, االزمة من لمخروج الالزم المال عمى لمحصول البريطاني الجانب مع المفاوضات يستأنف ان
 أي الى الحصول دون البريطاني الوفد ورجع االمر بداية في مستحيمة المفاوضات كانت
 ايقنوا, عودتيم قبل البريطاني الوفد الى سممت التي المطار مذكرة درست عندما لكن نتيجة
 قبل لموفد المذكرة ىذه تسميميم ىي والدليل التفاوض يريد االيراني الجانب الن ممكنة انيا

 بالكونسورتيوم يسمى ما تحت االجنبية الشركات اتفاق بعد ممكنا االتفاق وأصبح, عودتو
عطاء عنيا لمتفاوض وفد وأرسمت  دخول مقابل تعويض عمى ايرانية – االنكمو النفط شركة وا 
 اميني عمي ومنيم االكبر الدور المفاوضين ولعب, امتيازاتيا في والمشاركة االجنبية الشركات

 الشركات ومصالح اوال ايران مصالح لتحقيق جديدة اتفاقية تحقيق في االيراني الجانب من
 عمى تأخذ ايرانية وطنية نفطية شركة انشاء في وحكومتيا إليران الوعود قطعت التي االجنبية
 .االيراني النفط بصناعة القيام عاتقيا
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