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  فصل اول
 1933تزلزل  پايه های قرارداد 

  
  تکوين مبارزه عليه شرکت امپرياليستی نفت انگليس و ايران. 1

، دوران زبونی کامل دولت قاجار و آغاز تدارک انقالب مشروطه ايران، 1901    در
تمام وسعت "امتياز اکتشاف و استخراج و بهره برداری و فروش مواد ئيدروکربور در 

براساس اين .  واگذار شدمدت شصت سال به ويليام دارسی انگليسی، برای "انرممالک اي
ه داری پديد آمد که هم اکنون نيز از ارکان اصلی کارتل يامتياز يک انحصار جهانی سرما

  .بين المللی نفت و يکی از قدرت های جهانی سرمايه داری است
 و لذا به عنوان اين که قبل اين امتياز نامه در مجلس های پس از مشروطه تصويب نشد     

 ل قرارا همواره می توانست زير عالمت سئوطرف شاه خودکامه واگذار شده از انقالب و از
زنامه دارسی را امتيا. را برطرف کرد" نقص" اين رضاشاه) 1933 (1312در سال . گيرد

زنامه دارسی يا که بسياری از آن ها به زيان ايران و به مراتب بدتر از امتـبا برخی تغييرات 
 به تصويب مجلس فرمايشی رسانيد و برای تحميق مردم ايران چراغانی به راه انداخت ــبود 

که گويا امتيازنامه استعماری دارسی را لغو کرده و داد مردم ايران را از شرکت نفت انگليس 
  .ستانده است

جام شد هيچ سازمان زمان رضا شاه، هنگامی که اين خيانت به منافع ملی ايران ان      در
سياسی و يا شخصيت ملی نبود که عليه آن اعتراض کند جز کمونيست های ايران که به 
تنهايی با شرکت استعماری انگليس مبارزه می کردند و ماهيت آن را به مردم ايران می 

 غيراز حزب کمونيست ايران هيچ حزب و سازمان 1320سوم شهريور  تا. شناسانيدند
تنها . افشای اين شرکت ننوشت و يک گام هم عليه آن برنداشت سطر هم درديگری حتی يک 

حزب کمونيست ايران بود که با تکيه به تئوری لنينی امپرياليسم، ماهيت شرکت نفت انگليس 
مناطق نفت خيز به کار  و فقط اين حزب بود که در. را شناخت و به مردم توضيح داد

 نخستين اعتصاب بزرگ 1308متشکل کرد و در سازماندهی پرداخت و کارگران نفت را 
  . نفت جنوب سازمان دادعکارگری را که خصلت ضدامپرياليستی داشت در صناي

توجه به گسترش فعاليت ضدامپرياليستی و ملی حزب کمونيست ايران بود که رضاشاه      با
، 1933 تدارک قرارداد خائنانه عموق بنا به توصيه انتليجنس سرويس انگليس درست در

در همان سالی که " دقيقا) 1931 (1310هجوم گسترده ضدکمونيستی را آغاز کرد و در 
 را به تصويب رسانيد قانون سياه ضد کمونيستی ـ تدارک می شد 1933امضای قرارداد 

ی بودند که تا لغو نشده عهمان قانونی که در روزهای پس از انقالب هنوز هم برخی ها مد(
 مربوط است و 1933با امتياز " کمونيستی مستقيما ن قانون ضدآ) به قوت خود باقی است

  .با يک مرکب نوشته شده اند هر دو
 شبه فرو  با ورود قوای متفقين به ايران رژيم رضاخانی يک1320سوم شهريور     در

 جمله دريافتند که ريخت، مردم با بسياری حقايق تلخ دوران رضاشاهی آشنا شدند و از
کينه و .  قرارداد خائنانه ای استـ چراغانی مفصلی هم شده بود  برای آنـ 1933قرارداد 

کار روشن گری مردم و افشای  در. نفرت عليه شرکت نفت انگليس رفته رفته اوج گرفت
  .استعمارانگليس نقش اصلی را حزب توده ايران برعهده داشت

اس کردند که پيروزی نيمه جنگ دوم جهانی، زمانی که استعمارگران انگليسی احس     در
امپراطوری نوين ماشين جنگی هيتلری محتمل و نزديک است، نقشه تشکيل  متفقين بر
قل آن را نفت ث را کشيدند که مرکز آن می بايست در خليج فارس باشد و مرکز بريتانيايی

ظواهر امر به سود آن ها بود، در . خليج و قدرت شرکت نفت انگليس و ايران را تشکيل دهد
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. طين تسلط بالمنازع داشتندسق، سواحل عربی خليج فارس، عدن، يمن، مصر، اردن و فلعرا
. نفوذ داشتند نفت ايران به طور کامل در دست آن ها بود و دربار و دولت ايران را زير

  .آنان به حساب می آمد، سوريه و لبنان را می توانستند به چنگ آورند ترکيه، منطقه نفوذ
اب ها فقط در روی کاغذ و يا دقيق تر بگوييم برای مدت کوتاهی درست     اما همه اين حس

کهنه . نمی کردند استعمارگران انگليس تحولی را که در جهان به وقوع می پيوست درک. بود
در مورد ايران اين کهنه انديشی را می توان از اينجا دريافت که . انديشی آنان شگفت آور بود
 مردم ايران را که روزافزون بود ـسابق نفت شرکت   ضدـسی انگلي آنان رشد جنبش ملی ضد

اميدوار  و رقدرتی مانند امپرياليسم آمريکا را درست ارزيابی نمی کردندپنمی ديدند، رقيب 
  .بودند که بر همه نيروهای مخالف چيره خواهند شد

مارانگليس     بسياری از مالکين فئودال ايران و اشراف روشنفکر پيوندهای عميقی با استع
يافت سهم خود از دربه النه خزيده و فقط به " اينان که در دوره رضاشاهی الزاما. داشتند

غارت رعايا اکتفا کرده بودند پس از سوم شهريور از النه ها بيرون آمدند و کرسی های 
 حضور اين دوله ها و مله ها  و ملک ها در صحنه سيد  با.مجلس و دولت را اشغال کردند

پا به خاک وطن گذاشت که " بشارت"اين  دين طباطبائی را از فلسطين آوردند و او باضياءال
کاله "از کاله پوستی به جای " عنعنات"اين . مردم ايران حمايت خواهد کرد" عنعنات ملی"از 
شروع می شد و به خط نستعليق و چای نعنا به جای چای ) سيد اصطالحات خود" (لگنی

بازگشتی بود به ظواهر رسوم کهنه و کهنه پرستی با مضمون  ،معمولی پايان می يافت
  .استعماری

علم کرد و توطئه های آن را  عمارانگليس قدت    مهم ترين نيرويی که پس از شهريور عليه اس
يست  برخالف مبارزه حزب کمونـاين مبارزه  در. نقش برآب ساخت حزب توده ايران بود

برخی از رجال و شخصيت های . ما تنهای تنها نبود حزب ـايران عليه شرکت نفت انگليس 
سياسی و برخی سازمان ها نيز در مبارزه عليه استعمارانگليس با حزب ما همصدا شدند که 

صورت سنگينی اصلی مبارزه با  ولی به هر. از آن جمله است دکتر مصدق و حزب ايران
توده ايران افتاد که آن را اين سال ها به دوش حزب  انگليس و شرکت سابق نفت در استعمار

  .پيش برد با صداقت و افتخار
ردم و تشکل ترين پيامد سوم شهريور و فروپاشی ديکتاتوری رضاخانی بيداری توده م    مهم

نخستين ماه های پس از شهريور هنوز توده ها .  ضدامپرياليستی بودـو حرکت طبقاتی و ملی 
ياری از روشنفکران نيز هنوز در زير نفوذ بس. متشکل نشده و به حرکت در نيامده بودند
ولی فعاليت پرثمر حزب توده ايران و انتخاب . انديشه های فاشيستی و ضدکمونيستی بودند

شعارهای درست از جانب اين حزب و فداکاری و از جان گذشتگی مبارزين حزبی سدها را 
 عظيم توده ای شکست به طوری که هنوز سه سال از تشکيل حزب ما نگذشته بود که موج

له نابودی فئوداليسم و جنبش ئجنبش عظيم دهقانی مس. گرفت اراطق ايران را فبسياری از من
  .عظيم کارگری ضرورت نوسازی نظام اقتصادی کشور را مطرح ساخت

 رهبری حزب توده ايران جنبش توده ها سمت آشکار ضد استعماری و از جمله ضد     زير
  .انگليسی به خود گرفت

ضيا قصد فريب      حزب توده ايران موفق شد توطئه استعمارانگليس را که با علم کردن سيد
عمده ترين، پی گيرترين و آگاه . توده ها و تحکيم مواضع شرکت سابق نفت را داشت بشکند

 در آن سال ها حزب توده ايران بود که از اين ـانگليسی  سيد ضيا يعنی ضد ترين نيروی ضد
  . سربلند بيرون آمدنبرد پيروز و

    حزب توده ايران از نخستين روزهای تشکيل خود متوجه اهميت نفت ايران بود که از 
حزب توجه داشت که در صنايع نفت جنوب . جانب شرکت استعماری انگليسی غارت می شد

لذا از همان نخستين روزهای مبارزه . بزرگ ترين گردان پرولتاريای ايران متشکل شده است
اين کار ابتدا در شرايط بسياردشوار پنهانی انجام . تشکل ساختن کارگران نفت پرداختبه م
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زيرا انگلستان منطقه نفت خيز جنوب را زير سلطه خود می دانست و با هر نوع . می گرفت
با اين حال، حتی . فعاليت سياسی و صنفی در ميان کارگران نفت به شدت مخالفت می نمود

اشغال نيروهای انگليس يود تحت  ران جنگ که مناطق نفتی زيردر سخت ترين شرايط دو
کرد و سازمان های  کنترل کامل انتليجنس سرويس بود، حزب ما در ميان کارگران نفت کار

پنهانی خود را به وجود آورد و شرايطی ايجاد کرد که بالفاصله پس از شکست آلمان هيتلری 
ترل عشاير مسلح، تحت رهبری روسای شرکت کن وجود اين که مناطق جنوب ايران زير و با

 23زرگ که در باين اعتصاب . رگران نفت انجام شدنفت بود، بزرگ ترين اعتصاب کا
 توسط نيروهای عشاير و اوباش مسلح و زيرفشار نيروهای نظامی دولتی و 1325تيرماه 

کت سابق قوای نظامی انگليس به خون کشيده شد بزرگ ترين ضربتی بود که آن زمان به شر
 له شرکت نفت و ضرورت طرد آن در سرتاسرئبراثر اين اعتصاب خونين مس. نفت وارد آمد

جناياتی که اين انحصار امپرياليستی در حق مردم و به ويژه کارگران نفت . ايران مطرح شد
   1.مرتکب می شد در مقياس کشورافشا گشت

تعماری نفت در اين اعتصاب     می توان گفت که نطفه جنبش مردم ايران عليه شرکت اس
  .بسته شد

 کارگران نفت خوزستان در اين بود که اين اعتصاب يک 1325    اهميت ويژه اعتصاب 
ی بود از کل يجز. صنفی و مجزا و منفرد کارگری نبود اقدام جداگانه و يک اعتصاب فقط

سر کشور را جنبش انقالبی ضد امپرياليستی و دمکراتيک مردم ايران که در همان وقت سرتا
 به وجود آورد، آذربايجان و کردستان حکومت های ملی محلیگرفته و موفق شده بود در  فرا
ساير مناطق کشورتوده های وسيع کارگران و دهقانان را به ميدان نبرد بکشاند و چنان  در

مسايل ريشه ای و شعارهای طبقاتی و ضدامپرياليستی مطرح سازد که تاريخ ايران به ياد 
رهبری اين جنبش عظيم با حزب توده ايران بود و موفقيت آن می توانست به معنای . تنداش

  .های امپرياليسم و ارتجاع در کشور ما باشد  پايگاههمحو کامل و بی بازگشت هم
    از اين جا بود که امپرياليست های انگليسی با اعتصاب کارگران نفت تنها به عنوان يک 

دند، آنان خطری را که از اين جانب منافع استعمارانگليس را اعتصاب کارگری برخورد نکر
 نظامی زدند که ـند و دست به اقدامات وسيع سياسی ايران و منطقه تهديد می کرد دريافت در

فارس و خوزستان بنابه  عشاير. از حدود مقابله با يک اعتصاب به مراتب فراتر می رفت
 به بهانه اين که در آذربايجان حکومت ملی به اشاره شرکت استعماری نفت به حرکت آمدند و

شرکت انگليسی نفت در اين . وجود آمده در فارس حکومت عشايری جنوب تشکيل دادند
 نبرد عليه جنبش انقالبی و ضد زمان از يک شانس بزرگ برخوردار بود و آن اين بود که در

 داشت و امپرياليسم استعماری مردم ايران متحدين استواری از ميان طبقات حاکم ايران
لذا مبارزه ای که شرکت انگليسی نفت برای . آمريکا نيز با تمام قوا در اين صف قرارداشت

در پرده بماند و به عنوان " حفظ و تحکيم مواضع خود، به عمل می آورد می توانست موقتا
ايت تلقی شود و از حم" نجات آذربايجان عزيز"جزئی از مبارزه هيات حاکمه ايران برای 

   .کامل امپرياليسم آمريکا برخوردار باشد
 های پ هجوم به کلو1325 تيرماه 23 ـ سرکوب اعتصاب کارگران نفت جنوب     به دنبال

مالکين و اوباش عليه . سرتاسر کشور آغاز شد حزب توده ايران و شورای متحده مرکزی در

                                                 
اين که جنبش کارگری را بکوبند تمامی نيروی خود به کار می بردند تا ای آن سال ها عمال ارتجاع و امپرياليسم بر در ـ  1

 از طرف شرکت استعماری نفت انگليس و وزارت شاهنشاهی. پيوندهای اين جنبش را با حزب توده ايران کشف کرده و اعالم کنند
ها اسناد فعاليت پنهانی حزب توده ايران در مناطق نفت خيز  کتاب ها و جزوه ها و نشريه های گوناگونی چاپ می شد، که در آن

نويسندگان اين نشريه ها می کوشيدند اثبات کنند که فعاليت شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ايران . می گشت" افشا"
  .ست برای فعاليت پنهانی حزب توده ايران و لذا هر چه هست و نيست زير سر اين حزب استدر مناطق نفت خيز فقط پوششی ا

    بعدها که ورق برگشت و امپرياليسم و ارتجاع به دستاويزهای ديگری نيازمند شدند، عمال آن ها نيز صفحه را برگردانيده و 
ی کرده و گويا اين منطقه را جزو مناطق نفوذ استعمارانگليس در خوزستان فعاليت نم" ن گويا اصوالراا کردند که حزب توده ايعاد

  .پذيرفته بوده و هزارها دروغ و بهتان ديگر از اين دست، که خود بحث مفصل ديگری است
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ن مزدور به راه افتادند، قوام امپرياليستی ايران مسلح شدند، چماق به دستا جنبش انقالبی ضد
 حزب دموکرات خود را که از باال و طبق دستور تشکيل داده بود با ،السلطنه نخست وزير

 پول و نيروی دولت و مالکين و کمک امپرياليست ها گسترش داد و به يک سازمان ضد
موضوع شرکت . دولتی بود مبدل کرد" انقالبی که ظاهر غيردولتی داشت ولی عمال

عماری نفت انگليس و غارت منابع نفت ايران در ميان جنجال و هياهوی ناسيوناليسم است
و در واقع برای نجات امتيازات " نجات آذربايجان"برای " ارتجاعی طبقات حاکم که ظاهرا

پليد طبقاتی خود به راه انداخته بودند گم شد و شرکت استعماری انگليس با دقت تمام از اين 
  .ا خود را از انظار پنهان کندفرصت بهره گرفت ت

، زمانی که ارتش شاه مخلوع با دخالت مستقيم مستشاران آمريکايی و 1325آذرماه      در
کمک شرکت نفت انگليس جنبش دموکراتيک آذربايجان را سرکوب کرد چنان محيط ضد 

سراسر کشور پديد آمد که برای مدتی جايی برای طرح  دموکراتيک و خفقان ارتجاعی در
  .له نفت باقی نماندئمس
  

  ادامه دارد


