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  فصل اول
  1933تزلزل  پايه های قرارداد 

  
  ماده قانونی استيفای حقوق ملی ايران از نفت جنوب. 2

    گم شدن مساله نفت در محيط وحشت و ارعاب پس از شکت جنبش دموکراتيک مردم 
 با غارت گری 20مردم ایران در سال های پس از شهریور . موقتی داشت" ایران جنبه کامال

ت انگليس و به طورکلی با جنایت های استعمارانگليس در ميهن ما بيش شرکت استعماری نف
به عالوه سلطه استعمارانگليس و . له را فراموش کنندئاز آن آشنا شده بودند که بتوانند این مس

اثر شوم آن . به طورمشخص سلطه شرکت استعماری نفت انگليس بر ميهن ما تداوم داشت
هيچ کس قادر نبود این مساله را از دستور روز خارج . لحظه احساس می شد هر روز و هر

  .کند
    تحول بنيادی هم که در اوضاع جهان پدید آمده بود به زیان استعمار و به سود مبارزات 

پاشی کامل فاشيسم هيتلری و متحدانش که ارتش وشکست و فر. ملی مردم ایران عمل می کرد
ين المللی را تغيير داده بود که هيچ یک از  چنان اوضاع ب،سرخ در آن نقش اصلی بازی کرد

  .مناسبات پيش از جنگ نمی توانست تغيير ناپذیر بماند
، بالفاصله پس ازپایان جنگ دوم 1325    شکست نهضت دموکراتيک ایران در سال 

جهانی پيش آمد، یعنی زمانی که هنوز نتایج این واقعه بزرگ جهانی به درستی جمع بندی 
  گروه محافل ارتجاعی امپریاليستی که این جنگ را آغاز کردند اميدوارهر دو. نشده بود

بودند که در این جنگ اتحاد شوروی نابود شود و یا تا آن حد ضعيف گردد که آنان بتوانند با 
اما نتایج واقعی جنگ دوم جهانی . خيال راحت یک صلح امپریاليستی را به جهان تحميل کنند

انقالب . سوسياليسم از مرزهای شوروی فراتر رفت. آمد دردرست عکس این آرزو از آب 
کشورهای شرق اروپا به پيروزی رسيد و این  فاشيستی و دموکراتيک توده ای در های ضد
  .زمينه برای تشکيل ارودگاه  سوسياليسم فراهم آمد.  را از جهان سرمایه جدا کردهاکشور

 در زمان جنگ و بالفاصله پس از نبش دموکراتيکج    جنبش کارگری و کمونيستی و هم 
. آن در مقياس جهانی اوج گرفت و به یکی از عوامل های تعيين کننده سياست بدل گشت

کشوری مانند ایران تنها یک حادثه زودگذر در این حرکت قانونمند  شکست موقت جنبش در
  .جهانی بود

 از جنگ سازمان     جنبش های ملی و رهایی بخش که طی دوران جنگ جان گرفته بود پس
درست در همين سال ها بود که این جنبش . هميشه وارد عرصه نبرد شد یافته تر و آگاه تر از

ها جهش عظيم به جلو، به سوی محو کامل سيستم مستعمراتی امپریاليسم و تشکيل دولت های 
  .مستقل و ملی و هم چنين سمت گيری سوسياليستی را تدارک دید

نه . تضعيف شد جنگ دوم جهانی بسيار ان یک نظام اجتماعی، در    سرمایه داری به عنو
فقط دولت های سرمایه داری امپریاليستی بخشی از قدرت خود را از دست دادند، بلکه به 

 هلئمردم جهان این مس. ویژه به اعتبار و حيثيت سرمایه داری ضرباتی جبران ناپذیر وارد آمد
ه آیا نظام سرمایه داری می تواند خوشبختی مطرح کردند ک را به طور مشخص برای خود

  دلخواه انسان را تامين کند؟
، زمانی که امپریاليسم جهانی و ارتجاع داخلی ایران هجوم عليه 1325نيمه دوم      در

ان را آغاز می کردند، هنوز گمان می کردند که می توانند آب رجنبش دموکراتيک مردم ای
فقط مدت کوتاهی الزم بود تا معلوم شود که تناسب قوای ولی . رفته را به جوی بازگردانند

طبقاتی چه در مقياس جهانی و چه در درون ایران به مراتب بيش از آن تغيير کرده است که 
  . را دست نخورده حفظ کرد1933بتوان وضع قبل از جنگ و از جمله قرارداد استعماری 
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اسب نيروها ميان خود کشورهای     یکی از مهمترین نتایج جنگ دوم جهانی، تغيير تن
آلمان، ایتاليا و ژاپن : در این جنگ گروهی از کشورهای امپریاليستی. امپریاليستی بود

در درون گروه پيروزمند نيز تغييرات . شکست خورده برای مدتی از جرگه خارج شدند
عوض  رقدرت خود افزود و دربامپریاليسم آمریکا در طی جنگ . عميقی حاصل شد

  .اليست های انگليسی و فرانسوی مواضع مهمی را از دست دادندامپری
و بالفاصله پس از آن هنوز ) 1325(سال های شکست نهضت دموکراتيک ایران      در

معامله ميان خود جمع بندی نکرده و  امپریاليست های انگليسی و آمریکایی نتایج جنگ را در
ی انگليسی اميدوار بودند که بتوانند مواضع امپریاليست ها. حساب خود را تسویه نکرده بودند

فشار امپریاليسم آمریکا  مقابل جنبش ملی و دموکراتيک، هم در برابر خود را در ایران هم در
 زده بودند اصرار داشتند که محفظ کنند، ولی امپریاليست های آمریکایی با قدرتی که به ه

  .شغال کنندشی از مواضع انگلستان را در ایران و خاورميانه اخب
 در مجموعه سياست کشور و از جمله در مناسبات ،    این تضاد که آن زمان بسيار حاد بود

  .ميان جناح های مختلف هيات حاکمه ایران منعکس می شد
رضاخان مدت .     امپریاليسم آمریکا قبل از جنگ دوم جهانی نفوذ چندانی در ایران نداشت

در این . روابط با آمریکا را قطع کرد) 1318 -1314 (1939 تا 1935قریب چهارسال از 
پس از سوم شهریور، وقتی . افتیسرعت افزایش می  زمان نفوذ آلمان هيتلری در ایران به

شبه فرو ریخت بخشی از گردانندگان دربار پهلوی که اميد فراوانی  حکومت رضاخانی یک
اما . وزی از آن هيتلر خواهد بودبه هيتلر داشتند مدتی با این اميد مجهول می زیستند که پير

استالينگراد ضربت روحی  ویژه شکست ارتش آلمان درجبهه شوروی و ب جریان جنگ در
  :سنگينی به آنان وارد آورد که حاصل آن دوگانه بود

  وحشت. 1
  .نياز به تکيه گاه جدید. 2
  

 مدت در. يدا کردند    آنان این تکيه گاه را در وجود امپریاليسم تازه نفس و درنده آمریکا پ
 نظامی بين ایران و آمریکا منعقد شد و ارتش و شهربانی و ـکوتاهی قراردادهای اقتصادی 

از این . ژاندارمری و امور مالی و اقتصادی ایران زیر سلطه مستشاران آمریکایی درآمد
ا  مرداد ر28 در ایران النه کردند و بعدها توانستند کودتای شوارتسکف هازمان بود که 

  .تدارک و رهبری کنند
    عالوه بر بخشی از محافل درباری و فئودال های ایران، بخش قابل مالحظه ای از محافل 

این ها در گذشته نزدیک . بورژوایی و روشنفکران بورژوا نيز به سوی آمریکا کشيده شدند
 ناسيوناليسم کمونيستی را به جای نيسم نژاد پرستانه ضدونفوذ افکار فاشيستی بوده و شو زیر
وقتی فاشيسم . امپریاليستی پذیرفته بودند و به این معنا عناصر ملی به حساب می آمدند ضد

رسوا شد و هيتلر از تخت قدرت به زیر کشيده شد، برخی از محافل روشنفکری هوادار 
سنگر  فاشيسم به واقعيت گردن نهادند، در عقاید خود به سود توده مردم تجدید نظر کرده و در

ولی بسياری از آنان در . معنای واقعی ملی شدند نبرد ضدامپریاليستی قرار گرفتند و به
موضع طبقات بورژوایی ضدکمونيستی باقی ماندند و به جای آلمان، اینک به آمریکا دل بستند 

ان بيشتر اوج گرفت بيشتر به وحشت افتاده، رو هرچه جنبش انقالبی ملی و دمکراتيک ای
  .آمریکا پنهان شدندبيشتر زیر دامن 

برجسته ترین نمایندگان این قشر از محافل روشنفکری و بورژوایی مظفربقایی، حسين     
  .جنبش ملی شدن نفت نقش خائنانه ای ایفا کردند مکی ، و سرلشکرزاهدی هستند که بعدها در

جاسوسان هيتلری کار می کرد و   از کسانی بود که در زمان رضاشاه با    سرلشکر زاهدی
و مدتی توقيف شد اما بعدها به به جرم جاسوسی برای آلمانی ها دستگير زمان جنگ 

  .سازمان های جاسوسی آمریکا منتقل شده از زندان آزاد شد و در ارتش پست حساسی گرفت
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امن به د" کمونيسم"    روشنفکران بورژوا که در نبرد طبقاتی عليه زحمتکشان و از ترس 
احساس نمی  آمریکا خزیده بودند در آن زمان ها ضرورتی برای پنهان داشتن اندیشه خویش

تنها راه نجات ایران را توسل به امپریاليسم آمریکا می دانستند و " و علنا" آن ها رسما. کردند
خاورميانه با هلهله و شادی استقبال می کردند و در این باره  از گسترش سلطه آمریکا در

  .لبی می گفتند که تا دنيا دنياست عرق شرم آن از پيشانی حضرات پاک نخواهد شدمطا
ير جبهه ملی ایران شد گسترش سلطه خونبار ب که در زمان ملی شدن نفت د    حسين مکی

با این جمالت ) و به طور کلی سرتاسر جهان(امپریاليسم آمریکا را در خاورميانه و ایران 
  :بيان می کند

از روزی که ویلسن طلسم مونرو !! مدخل نيویورک ایستاده است  رشته ای که درمشعل ف"    
لشکرهای آمریکایی را به اروپا فرستاد عمل او روزنه اميدی به روی ملل ... را شکست و 

ود که ممکن است عهد عزلت و انزوای آمریکای بزرگ منتفی شده و شضعيف شرق گ
. حمایت خود بپذیرد  ضعيف شرق را زیرعواطف بشردوستی و نوع پروری آمریکا ملل

 جسارت  وجرات پرتو ضعيف اميد که از افق تازه جدید می درخشيد مليون ایران را آنقدر
داد که به انتظار مساعدت آمریکا با بحران و احتضار مبارزه کنند و به نيروی اميد مجهز 

  .شوند
زمينه ... مند ساخت ق جوی بشر دوست را به ایران عال    این فکر که آمریکای صلح

  ".1مساعدی در دماغ مليون ایران یافت
روشنفکری  به ایران به اندازه ای در محافل" بشردوست"مند ساختن آمریکای     اندیشه عالق

ر مجموع در موضع درستی  د1325بورژوا رسوخ داشت که حتی حزب ایران که در سال 
ضور مستشاران آمریکایی در ایران  از حـ و با حزب توده ایران متحد شد ـقرارداشت 

  .حمایت می کرد
دخالت " خدمت به ميهن"مهم که زیر ماسک ملی و برای      وجود این نيروی احتياط بسيار

امپریاليسم آمریکا را در امور ایران تجویز می کرد و از موضع سياسی خود شرمی نداشته 
  .ر وسيعی می داديسم آمریکا امکان مانولآن را تبليغ می کرد، به امپریا

چنين محيط بين المللی و داخلی، سرکوب جنبش ملی و دموکراتيک ایران نتایج      در
  :امپریاليسم و ارتجاع. مطلوب امپریاليسم را به بار نياورد

 توجه به محيط بين المللی نتوانست دیکتاتوری یک ، به دليل تضادهای درونی و با"    اوال
آذربایجان،  با وجود سرکوب خشن جنبش در. شور مسلط کندتاسر کردست پرقدرتی را برس

ایاالت آزادی نسبی مطبوعات باقی ماند و حزب توده ایران ولو  کردستان، خوزستان و سایر
  .در چارچوب بسيارمحدود به فعاليت خود ادامه داد

ائلی را ، سرکوب جنبش با گلوله و تازیانه، نتوانست افکار توده ها را تغيير دهد و مس"ثانيا
 در حزب توده ایران. که جنبش ملی و دموکراتيک مطرح ساخته است از دستور خارج کند

 ود توانسته بود ضرورت تامين استقالل و دموکراسی، ضرورت انجامخمدت کوتاه فعاليت 
تحول بنيادی اجتماعی، سياسی، ضرورت صنعتی شدن و رفع عقب ماندگی، ضرورت بهبود 

 ضرورت انجام اصالحات ،ين نان، فرهنگ و بهداشت، برابری همهوسایل زندگی مردم، تام
 اقتصاد سالم طبق نقشه و نظایر این ها را به ميان توده ها ببرد و به یجاد بنيادی، اارضی

هر کدام از شعارها را بگيرید، اگر پذیرفته می شد و اجرا می گردید . نيروی مادی بدل کند
پای  شرایط مشخص آن روز الزمه می داشت و درخواه ناخواه با محو سلطه استعمار م
  .شرکت نفت انگليس را به ميان می کشيد

    هيات حاکمه ایران و به ویژه جناح آمریکایی آن پس از سرکوب جنبش، این اندیشه را 
باال دست زد و برخی از خواست های مردم را پذیرفت تا  مطرح کردند که باید به رفرم از

                                                 
.76 تا 75،ص 1324يير سلطنت، چاپ تهران، جلد دوم، مقدمات تغ. حسين مکی، تاریخ بيست ساله ایران ـ  1  
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پيشبرد این اندیشه هم خواه ناخواه با منافع شرکت نفت انگليس . ن برودزمينه انقالب از ميا
زیرا هر اصالحی نيازمند سرمایه است و ایران سرمایه ای جز نفت . برخورد می کرد

  .نداشت
آمادگی خود را برای واگذاری وام به " آن سال ها امپریاليست های آمریکایی ظاهرا     در
 و(اما در عمل از پرداخت آن امتناع ورزیده . می کردند ميليون دالر اعالم 250مبلغ 

موضوع را به دریافت درآمد بيشتر از نفت و یا ضمانت پرداخت وام از ) باالخره هم ندادند
  .درآمد نفت موکول می کردند

له نفت جنوب الاقل به ئ    به این ترتيب با وجود شکست جنبش ملی و دموکراتيک مس
لی گرفته تا بخشی از  از نيروهای مـر از آن در محافل مختلف آمد بيشتصورت دریافت در

  . هم چنان در دستور روز بودـهيات حاکمه 
له نفت جنوب مسکوت بماند قرارداد همکاری ئ    موضوع مهم دیگری که امکان نمی داد مس

 درباره نفت شمال محافل ضد. ایران و شوروی برای بهره برداری از نفت شمال بود
رسی آن ها خارج از بحث  بسياری مطالب دور از واقع گفته اند و می گویند که برکمونيستی
آنچه به خاطر ضرورت بحث باید . ست و باید در فرصت دیگری به آن پرداختکنونی ما

 بين ایران و شوروی یک موافقت نامه همکاری 1325یادآوری کرد این است که در سال 
این موافقت نامه اگر به . از نفت شمال منعقد شدبرای تشکيل شرکت مختلط بهره برداری 

تصویب می رسيد و اجرا می شد تمام نظام غارت گرانه کارتل بين المللی نفت را در خليج 
به این دليل هيات حاکمه ایران که در زمان اوج جنبش ملی مجبور . فارس به هم می ریخت

.  از تصویب آن امتناع ورزیدبه امضای چنين موافقت نامه ای شده بود پس از شکست جنبش
اما رد  دانست" کان لم یکن"  این موافقت نامه را 1326 مهرماه 30مجلس ایران در تاریخ 

این موافقت نامه و دست نخورده گذاشتن مواضع شرکت استعماری انگليسی در نفت جنوب 
الوه به ع. نمی شد چنين روشی را در افکار عمومی توجيه کرد. به هيچ روی ممکن نبود

خود را می  تضادهای درون امپریاليست ها و هيات حاکمه نيز که از آن در باال یاد کردیم کار
با ماده واحده ای به شرح زیر " نتيجه این که رد موافقت نامه ایران و شوروی الزاما. کرد

  :توام شد
م از کليه مواردی که حقوق ایران نسبت به منابع ثروت کشور اع دولت مکلف است در    "

خصوص راجع به نفت جنوب به ه آن مورد تضييع واقع شده است، ب منابع زیرزمينی و غير
منظور استيفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات الزم را به عمل آورد و مجلس شورای ملی 

  " 2.را از نتيجه آن مطلع سازد
  

  ادامه دارد
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