
  سالروز ملی شدن نفت ايران
  تمرين انگليسی

   پرهيز از ملی گرائیزير کاسه 
  و دفاع از اصولگرائی اسالمی

 
وری   مجلس پنجم که رياست آن را      اطق ن ی اکبرن ن       عل ار اي ان ک تانه پاي ده داشت، در آس  برعه

ن روز را                  ل عمومی اي مجلس و اعالم کانديداتوری ناطق نوری برای رياست جمهوری، تعطي
دگی     محمد جواد الريجانی  آن،  متعاقب  . هدف جلب حمايت انگلستان از وی لغو کرد       با   ه نماين  ب

ارز،      ت مب ه روحاني ان و جامع ورای نگهب ا ش ری ت ت رهب ه از بي ی ک وری و طيف اطق ن از ن
ا      ... حوزه علميه قم، مجلس خبرگان و      ات ب را شامل می شود راهی انگلستان شد و ضمن مالق

رای رياست جمهوری شد                 انگليسی خو " نيک بران " وری ب اطق ن  .اهان حمايت انگلستان از ن
ين طيف و                داهای رنگارنگ هم دن کاندي دان آم ه مي ا ب ز، ظاهرا ب اين بازی انگليسی اکنون ني
ه           دل می شود، ادام پيغام و پسغام هائی که در پوشش هيات های قضائی و غيرقضائی رد و ب

  .دارد
  

تصويب اين قانون نتيجه .  استدن نفت تصويب قانون ملی شسالروز اسفند، 29
مبارزات مداوم مردم ايران عليه سلطه انحصارات نفتی بود، که خود سرآغاز جنبش ملی 

در . شدن نفت، به عنوان جنبشی ضدامپرياليستی در راه تامين استقالل و آزادی قرار گرفت
 طرد النه های شرکت نفت،ت ملی دکتر مصدق، خلع يد از اين جنبش، که با استقرار حکوم

جاسوسی انگليس از ايران و باالخره فرار شاه از ايران همراه بود، پيروزی های بزرگی 
ليکن نقاط ضعف جنبش ملی شدن نفت، که در ابتدا اندک بود، و . نصيب مردم ايران گرديد

ل يبدت  در جنبششد، در نهايت به شکاف های عظيمکوتاهی  رفع آن ها در جريان جنبش در
، نتايج 1332 مرداد 28پرياليسم و ارتجاع درباری فرصت يافتند که با کودتای خائنانه ام. شد

را يک ربع قرن بر مردم ايران شاه مهم جنبش ملی شدن نفت را از بين ببرند و ديکتاتوری 
 .تحميل کنند

رای جهان مهمترين ماده خام انرژی زا ب قبل از آن که اهميت نفت، به عنوان ايران،
استعمارگران از اوايل قرن . قرار گرفته بودزير سلطه استعمار اری روشن گردد، سرمايه د

استقالل ايران را با کسب امتيازات گوناگون نوزدهم به کشور ما نفوذ کردند و رفته رفته 
سرآمد اين امتيازات، امتياز نفت بود که اهميت آن از اواسط قرن نوزدهم . پايمال ساختند
  . آشکار گرديد
 به اين طرف، به دفعات درصدد 1860ارگران انگليسی از اواخر سال های استعم

ف به رويتر، امتياز نفت را در قرارداد معرو  آن ها يکدفعه.برآمدند کسی امتياز نفت
 نفت ايران را از آن 1891در  دند، دفعه ديگر در قرارداد معروف به بانک شاهنشاهیگنجان

 به امتيازی، که از آن بايد به عنوان 1901 دارسی در خود دانستند، و باالخره در قرارداد
  . اسارت بارترين امتياز نفت نام برد، نايل آمدند

طبق قرارداد دارسی تمام ايران، به استثنای پنج ايالت شمالی، به امتياز سرمايه های 
در  .قرارداد دارسی ابتدا قرارداد يک شرکت خصوصی بود. انحصاری نفتی انگليس داده شد

 اين قرارداد به تملک دولت انگليس در آمد و شرکت انگليسی غاصب سابق نفت، 1914ال س
به عنوان اولين انحصار نفتی دولتی، به اهرم عمده غارت و سلطه امپرياليستی بر ايران تبديل 

  .گرديد



شرکت . يکه تاز ميدان سياست و غارت ايران شداز اين پس امپرياليسم انگليس 
حتی حوادث عظيمی نظير .  به دولت واقعی در دولت ايران تبديل گرديدغاصب انگليسی نفت

انقالب اکتبر، نيز انقالب مشروطه، جنبش های انقالبی و ملی در ايران، پس از پيروزی 
يير تغ. و امپرياليسم انگليس رها سازد از سلطه شرکت غاصب سابق نفت  رانتوانست ايران

 ساله رضا خان، و تبديل قرارداد ننگين 20وری رژيم سلطنتی قاجار به پهلوی، ديکتات
، از نتايج عمده سلطه شرکت انگليسی بر نفت ايران به 1933 به قرارداد تحميلی دارسی

  .شمار می روند
غارت صدها ميليون تن نفت طی پنجاه سال سلطه انحصاری بر نفت ايران و 

 حکومت ملی، از نتايج ديگر بازداشتن ايران از کسب استقالل، دسترسی به آزادی و استقرار
استثمار . تسلط امپرياليسم انگليس و شرکت غاصب نفت بر ايران به شمار می روند

زحمتکشان، به خصوص کارگران صنايع نفت، جلوگيری از رشد اقتصادی و فرهنگی و نگاه 
داشتن ايران در وضع کشوری نيمه مستعمره، جوانب ديگر ناشی از سلطه انحصاری شرکت 

  .نفت بر ايران را تشکيل می دهدغاصب 
شرکت غاصب سابق انگليسی نفت دولتی : همه اين نتايج در يک جمله خالصه می شد

تا اين دولت سرنگون نمی شد، کسب استقالل و آزادی و پيشرفت در . بود در دولت ايران
  .ايران ميسر نبود

    
  اهميت تاريخی ملی و بين المللی جنبش ملی شدن نفت

  
ت، که رهايی ايران از استبداد، عقب ماندگی و فقر در طرد سلطه شرکت اين واقعي

ايران  امتياز دارسی، افکار عمومی مردم  نفت گره خورده بود، از همان ابتدایغاصب سابق
  .را به خود مشغول کرده بود

 به طور عمده حزب توده ايران بود که مردم ايران 1320در دوران پس از شهريور 
ميت نقش شخص دکتر اه. سلطه امپرياليسم و انحصارات نفتی می ساخترا متوجه خطر 
 که به ويژه بر ضرورت طرد شرکت غاصب سابق نفت تکيه می کرد و مصدق در آن بود

 است که هر دو اين کوشش ها، در طبيعی. مسئله گرهی را در تحقق اين امر می دانست
نيز شت و نتيجه حاصل از آن ين و تدارک جنبش ملی شدن نفت، در يک جهت قرار داودت

  .آگاهی مردم ايران به ضرورت طرد سلطه امپرياليسم و انحصارات نفتی از ايران بود
بنوبه خود مبارزات دمکراتيک و ملی طبقات و اقشار مترقی و ملی جامعه نيز در آن 

به خصوص . دوران زمينه مناسبی را برای تکوين و تدارک جنبش ملی شدن نفت فراهم آورد
ايد يادآور شد که شکل گيری اين مبارزات به صورت اعتراض به انتخابات تحميلی درباری، ب

 عهده داشت، به عنوان سرآغاز مبارزه ملی خص دکتر محمد مصدق رهبری آن را برکه ش
او در انتخابات دوره همفکران پيروزی دکتر محمد مصدق و . شدن نفت، نقش مهمی ايفا کرد

 داد که با استفاده از تريبون مجلس، توطئه شرکت سابق نفت و شانزدهم، به آنان فرصت
گذارند و افکار عمومی امپرياليسم انگليس را در تحميل قرارداد الحاقی گس ـ گلشاييان عقيم 

  .را برای دفاع از طرح ملی شدن نفت آماده سازند
قبل . در جريان جنبش ملی شدن نفت مردم ايران به پيروزی های بزرگی دست يافتند

از همه، اين پيروزی ها در سپردن زمام امور دولت به شخص دکتر محمد مصدق تجلی 
نگليسی نفت، طرد النه های دکتر مصدق صادقانه به اجرای خلع يد از شرکت غاصب ا. يافت

جاسوسی انگليسی از ايران، دفاع از حقوق ايران در مجامع بين المللی اقدام کرد و پيروزی 
ديگر جنبش ملی شدن نفت، در احيای استقالل ايران تجلی داشت، که از باورهای اصيل 

  .شخص دکتر مصدق بود، و در رشد جنبش نقش مهمی ايفا کرد



ن جنبش ملی شدن نفت در تالش برای رهايی اقتصاد ايران پيروزی های ديگر دورا
از سلطه همه جانبه سرمايه های امپرياليستی، تحرک بخشيدن به اقتصاد ملی، تغييرات مثبت 
در وضع بازرگانی خارجی و توجه به توليد داخلی و قدم های ديگری متجلی بود که در 

ن بيمه های اجتماعی و محدود زمينه رعايت حقوق صنفی کارگران، مانند تصويب قانو
ساختن غارت و استثمار فئودالی دهقانان برداشته شد، گرچه اقدامات اخير بسيار اندک و 

  .نارسا بود
مردم ايران در بين خلق .  داشت نيزجنبش ملی شدن نفت اهميت بزرگ بين المللی

ا عظيم ترين های کشورهای عقب مانده و در حال رشد اولين کسانی بودند که زورآزمايی ب
 و بر شرکت غاصب سابق را آغاز کردندقدرت های امپرياليستی ـ انحصارات عمده نفتی ـ 

  .بود، فائق آمدند) هفت خواهران(نفت، که از اعضای مقتدر کارتل بين المللی نفت 
جنبش ملی شدن نفت الهام بخش ملل ديگر منطقه در تشديد مبارزه ضد امپرياليستی 

م بزودی در مبارزات ضد امپرياليستی مردم مصر و ديگر ملل خاورميانه آثار اين الها. بود
  .انعکاس يافت

 طبيعی است که امپرياليسم جهانی و انحصارات نفتی در برابر جنبشی نظير جنبش
تمرکز و تجمع نيروهای امپرياليستی، به .  ساکت بنشينندملی شدن نفت ايران نمی توانستند

همه انحصارات امپرياليستی نفت در قبال جنبش متحد شدن و سرکردگی امپرياليسم آمريکا 
هم چنين اين امر کامال طبيعی بود که ارتجاع . ملی شدن نفت ايران، امری کامال طبيعی بود

ايران نيز، که در اوايل جنبش ملی شدن نفت ناچار به عقب نشينی شده بود، از اين وضع 
  .، به جنبش ملی شدن نفت يورش برد و با تکيه بر نيروهای امپرياليستیخارج شود

استراتژی و تاکتيک جنبش ملی شدن نفت بايد برای مقابله با چنين وضعی، يعنی 
اجتناب ناپذيری درگيری با امپرياليسم جهانی و قرار گرفتن آشکار مرتجعين داخلی، به 
 .سرکردگی دربار، در کنار نيروهای امپرياليستی تنظيم می شد و طبق آن عمل می شد

متاسفانه آنچه در جريان جنبش ملی شدن نفت تحقق نيافت، اتخاذ چنين استراتژی و تاکتيکی 
قبل از همه رهبران جنبش ملی شدن نفت و حتی خود دکتر مصدق، چنانکه بايد و شايد، .بود

انتظار رهبران جنبش ملی شدن نفت به .را جدی نگرفتندنقش سرکوبگر امپرياليسم آمريکا 
در . جی از طرف امپرياليسم آمريکا همچنان تا به آخر به قوت خود باقی ماندايفای نقش ميان

نقطه مقابل اين امر، رهبران جنبش ملی شدن نفت، دانسته يا ندانسته، در دام تبليغات 
در ايران جنجال می کرد و بدين وسيله از » خطر کمونيسم«امپرياليستی بودند، که درباره 
بدين .  و ديگر کشورهای سوسياليستی جلوگيری می نمودنزديکی ايران و اتحاد شوروی

  .وسيله عمال به جنبش ملی شدن نفت ضربه می زد
در داخل کشور نيز رهبران جنبش ملی شدن نفت به نقش توده های زحمتکش و اثر 

  .آنان در جريانات مبارزات ضدامپرياليستی و مردمی عميقا پی نبردند
ان جنبش ملی شدن نفت به اتخاذ تصميمات قاطع در هيچکدام از اين زمينه ها رهبر

انقالب ارضی انجام نشد و عمده ترين سازمان صنفی کارگران و زحمتکشان . نپرداختند
ايران، شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ايران و سازمان سياسی طبقه کارگر 

و قانونی خود را ايران ـ حزب توده ايران در دوران ملی شدن نفت آزادی فعاليت رسمی 
  .بازنيافتند

ه صف مبارزين جنبش ملی ات ديگر و اختالف ها و نقارهايی کيپرداختن به جزئ
همين مسايل اساسی که به آن ها . شدن نفت از هم جدا می ساخت، در اينجا ضرور نيست

اشاره کرديم، به وضوح نشان می دهد که، جنبش ملی شدن نفت، با وجود چنين ضعف هايی، 
 در بررسی اوضاع و احوال آن  زمان، شکست جنبش ملی غالبا. وانست تثبيت شودنمی ت

حزب کوتاهی  ، منحصر می سازند و حتی آن را به 1332  مرداد28شدن نفت را به روز 
توده ايران نسبت می دهند، حزبی که در جنبش ملی شدن نفت، حتی از فعاليت علنی نيز 



هی نباشد، غرض ورزی و وارونه جلوه دادن حقايق اين ها اگر از روی ناآگا. محروم بود
  .است

واقعيت اين است که شکست جنبش ملی شدن نفت، در اساس استراتژی و تاکتيک 
 28اين استراتژی و تاکتيک بود که، نه در روز . رهبران جنبش ملی شدن نفت نهفته بود

روز اثر بيشتری  ، بلکه در جريان دو سال و نيمه جنبش ملی شدن نفت، هر 1332مرداد 
  .در جهت ضعف جنبش می گذاشت و در نهايت آن را به شکست محکوم ساخت

  
   مرداد 28نتايج کودتای 

  
.  ممکن را به کشور ما وارد ساخت، بزرگترين ضربه1332 مرداد 28کودتای   

ايران می توانست از آغاز نيمه دوم قرن بيستم، با تکيه بر پيروزی های جنبش ملی شدن 
عا در جاده پيشرفت اقتصادی و اجتماعی گام بگذارد و به يکی از کشورهای نفت، وسي

شکست جنبش ملی شدن نفت، مردم ايران را از استفاده از يک چنين . پيشرفته بدل شود
 مرداد ايران را به دوران سياه و نکبت بار غارت 28کودتای . موهبت تاريخی محروم ساخت
  . و اسارت نواستعماری سوق داد

ه يک ربع قرن استبداد محمدرضاشاهی زنده تر از آنست، که احتياج به بازگو ثمر  
در زمينه غارت کنسرسيوم بين المللی نفت، که جايگزين شرکت غاصب . کردن داشته باشد

. نفت گرديد، همين بس که، طی سال های تسلط آن، غارت نفت ايران صدها برابر بيشتر شد
 از نفت ايران را  ميليون تن300ل تسلط خود، شرکت غاصب سابق نفت، طی پنجاه سا

 سه ميليارد تن سال، بيش از 25کنسرسيوم بين المللی نفت، در عرض کمتر از . غارت کرد
  !نفت ايران را با قيمتی حدود يک دالر در هر بشکه به غارت برد

پس . تا پيش از جنبش ملی شدن نفت، يک شرکت غارتگر بر نفت ايران تسلط داشت  
بر نفت ايران تسلط يافتند و در ) هفت خواهران(دتا، همه اعضای کارتل بين المللی نفتاز کو

 همه انحصارات نفتی از کليه دول امپرياليستی بر سر خوان يغمای غارت نفت ،پی آن ها
  ميليارد متر مکعب300طی سال های تسلط کنسرسيم بين المللی نفت بيش از . ايران نشستند

ه درآمد آن، به بهای امروز، ده برابر بيش از تمام پولی است که تحت گاز سوزانده شده، ک
  .عنوان درآمد نفت به کشور ما داده شده است

از درس های گرانبهای اين بايد . جنبش ملی شدن نفت يک رويداد تاريخی است  
قوت نقاط . استفاده کرد استقالل طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران  پيوسته درمبارزاتجنبش،

  . کردپرهيزآن را بکار برد و از اشتباهات و ضعف های آن 
  


