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  فصل اول
  1933تزلزل  پايه های قرارداد 

  
  تالش امپريالسيم انگليس برای مسکوت گذاشتن قانون. 3

استعمارگران . امپریاليسم انگليس در برابر آنچه اتفاق افتاد، خوشدالنه بود تين واکنشس    نخ
انگليس مواضع خود را در ایران بسيارمحکم می دانستند و ضرورتی احساس نمی کردند که 

لذا وقتی این ماده قانونی . ا ایران تغييری به سود ایران وارد کنندب مناسبات شرکت نفت در
تصویب شد آن را به مثابه پارسنگی در برابر رد موافقت نامه ایران و شوروی تلقی کردند 

زمانی هم که احساس نمودند . که فقط جنبه تبليغاتی داشته و اثر واقعی نخواهد داشت
ارند که ممکن است این ماده قانونی را جدی بگيرند و طالب اجرای آن نيروهایی وجود د

  .و مار کرده و از سر راه خود بردارند باشند به مقابله سریع دست زدند تا آن ها را تار
  

   روی کارآوردن کابينه حکيمیـالف 
 محافل به"  نقش کثيف و فعالی در سرکوب جنبش ملی ایران ایفا کرده و شدیداقوام    کابينه 

قوام مواضع مستشاران آمریکایی را در ارتش و ژاندارمری و سازمان . آمریکایی وابسته بود
همين مستشاران اصرار می ورزیدند، برنامه هفت ساله ای که تدوین . برنامه تقویت می کرد

 دریافت و از پول  ميليون دالری از آمریکا250وام کرده اند اجرا شود و برای اجرای آن 
به عالوه تقویت نيروهای نظامی مورد عالقه خاص آنان بود که آن هم . رداخت شودنفت پ

پشت  در. تاکيد می شد که باید از شرکت نفت انگليس پول بيشتری گرفت. نياز به پول داشت
سر این توصيه و تاکيد هدف واقعی امپریاليسم آمریکا خوابيده بود که می خواست سهم قابل 

  .ان را به چنگ آوردمالحظه ای از نفت ایر
  ماده مربوط به استيفای حقوق ملی ایران از نفت جنوب را درقوام    به این دالیل بود که 

چارچوب توصيه های مستشاران آمریکایی و منافع فئودال های ایران جدی گرفت و به اداره  
ب را نفت و به وزارت دارایی ماموریت داد که طریقه استيفای حقوق ایران از نفت جنو

.  به نخست وزیر قوام داده جالب است1326پاسخی که اداره نفت در آذرماه . بررسی کنند
مورد امتيازهای نفتی رفتارهای  در این پاسخ توجه داده شده است که کشورهای مختلف در

  :متفاوتی داشته اند
با " بعدابرخی از کشورها مانند مکزیک با تقدیم طرح قانونی صنعت نفت را ملی نموده     "

شرکت های دارنده امتياز قراردادهایی برای جبران خسارت از قبيل تحویل نفت منعقد ساخته 
 در ونزوئال طرح جدید ماليات بر" مثال. برخی دیگر به درآمدهای مالی اکتفا نموده اند. اند

 قبل از پرداخت(درآمد شرکت های استخراج کننده را  درآمد به تصویب رسيده که ماليات بر
مبلغی که ونزوئال از .  درصد تعيين نموده است2/31) ماليات به دولت های انگليس و آمریکا
  ".1مبلغ حق االمتياز است این بابت حصول می نماید عالوه بر

امات دق که با توجه به تنوع امکانات و ااین نامه از نخست وزیر خواسته شده است      در
ق ملی تعيين کند تا بسته به این هدف مطالعاتی انجام را از استيفای حقو" هدف و نظر دولت"

  .گيرد
و از .  نوشته شده محرمانه و مستقيم خطاب به قوام است1326آذرماه      این نامه که در

 متن نامه معلوم می شود که از اوایل آبان ماه، یعنی بالفاصله پس از تصویب ماده قانونی در
  .ی که خود می خواست اقدام کرده استمجلس، قوام برای اجرای آن در چارچوب
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چنان که گفتيم امپریاليست . توانست مطلوب شرکت سابق نفت باشد ی    چنين رفتاری نم
به طور کلی   و1933های انگليسی ممکن می شمردند و الزم می دانستند که قرارداد 

 ساقط کردن از این جا بود که فکر. مناسبات ایران و شرکت نفت انگليس بدون تغيير بماند
  .دولت قوام که ماموریت پليد خود را در سرکوب مردم به پایان رسانيده بود قوت گرفت

   19تضادهای درونی هيات حاکمه از جمله اختالف شاه و قوام نيز سبب ساز شد و در نتيجه 
 از این بود که مجلس به نخست تچند روزی صحب.  کابينه قوام سقوط کرد1326 آذرماه 

 حکيم الملک تمایل دارد ولی سرانجام اکثریت برای مصدق فراهم نشد و وزیری مصدق
به طوری که بعدها معلوم شد، .  به جای قوام به نخست وزیری رسيد)ابراهيم حکيمی(

  بایگانی کرد و هيچ گونه اقدامی برای استيفای حقوق ملی ایران " ی پرونده نفت را عمالمحکي
  . به عمل نياوردـ بدان نياز داشتند اکم حتی در حدودی که طبقات حـدر نفت 

  
   توطئه انشعاب در حزب توده ايرانـب 

امپریاليسم انگليس در مقامات حاکم ایران . دشواری نبود آن زمان کار     تغيير کابينه در
. مورد اعتماد خود را در مقامات حساسی قرار دهد آنقدر نفوذ داشت که بتواند عناصر

خطری که شرکت نفت را تهدید می . ی حکيمی نيز آسان انجام گرفتبرکناری قوام و برگمار
گردانندگان شرکت نفت انگليس هنوز . از سوی مردم بود. کرد از سوی هيات حاکمه نبود

 را برتن داشتند و احساس می کردند که اگر جنبش 1325وحشت حاصل از اعتصاب تيرماه 
  .بودملی دوباره پا بگيرد مقابله با آن آسان نخواهد 

این حزب با . دن    امپریاليست های انگليسی خطر عمده را در وجود حزب توده ایران می دید
توانست صفوف خود را از نو سازمان آن  و خفقان بعد از 25وجود شکست سنگين آذرماه 

به عالوه این حزب، تنها حزب و سازمان . یاس روحی حاصل از شکست فائق آید دهد و بر
له نبرد با امپریاليسم را به طور قاطع و سازش ناپذیر مطرح می ئ که مسسياسی ایران بود

سازمان های سياسی بورژوازی ایران بسيار پراکنده، لخت، دور از توده مردم و . ساخت
 مالک ایران حزب دموکرات قوام السلطنه ـبزرگترین سازمان سياسی بورژوا . جبان بودند

باال ساخته شده بود و پس از سقوط قوام  به زور و ازناهمگونی داشت،  بود که ترکيب بسيار
با چنين سازمانی شرکت نفت انگليس می توانست کنار بياید و . قدرت خود را از دست داد
  .نيازی به رویارویی نداشت

    حزب توده ایران با همه این گونه سازمان ها تفاوت ریشه ای داشت و با وجود نقاهت 
ت بزرگی بود که نظر سازمان های اطالعاتی امپریاليسم را به حاصل از شکست بالقوه قدر

آن ها اگر می توانستند این حزب را از درون پوسانده و از جوهر . سوی خود جلب می کرد
  .انقالبيش تهی سازند خطر بزرگی را خنثی می کردند

. ل کنندبد" واقع بين"    نقشه این بود که حزب توده ایران را به یک حزب رفرميست، حزب 
ما  را در کشور امپریاليست ها " منافع مشروع"باقی بماند، " ممکنات"حزبی که در حد 

برای اختالفات " مناسب"بپذیرد تا مانند بچه های خوب سر به راه در پی یافتن راه حل های 
تجربه ای که انحصارات انگليسی در خود انگلستان و در برخی از کشورهای مستعمره . باشد

اگر حزب توده ایران هم به جای این که جزء تفکيک ناپذیر اردوگاه . دل گرم کننده بودداشتند 
لنينی زحمتکشان باشد از قماش احزاب وابسته به انترناسيونال سوسياليست و شعبه ای از 

  .حزب کارگر انگليس می بود خطر رفع می شد
خرابکاری . هم پيدا کردندمهره مناسب را .     مامورین اطالعاتی انگليس به کار افتادند

 تبریزی بود که از خليل ملکیمهره ای که نظر آنان را تامين می کرد . سيستماتيک آغاز شد
آغاز پيوستن به حزب توده ایران گرایش های انحرافی از خود نشان می داد و این مطلب از 

 خليل ملکی خود. چشم هيات حاکمه ایران و به طریق اولی شرکت نفت انگليس دور نمی ماند



  جوانشير.م.ف   مرداد28تجربه 

ه ای را که عناصر فعال ارتجاع ایران نسبت به او داشتند به شرح زیر بيان ددادگاه عقي در
  :کرد
. سخنانم تظاهر به خط مشی حزبی بود" طبعا... روزی تيمسار ورهرام را در تبریز دیدم    "

می آقای ملکی به من چه می گویی و تظاهر : به من گفت]!![ ورهرام قدری با عصبانيت 
... من و ما خوب می دانيم که نه شما آن ها را می پسندید نه ان ها شما را قبول دارند. کنی
  " 2.نچه ما نمی فهميم این است که شما منتظر چه هستيدآاما 

از این . زمينه ای را که در خليل ملکی وجود داشت خوب تشخيص می دادند" من و ما    "
. 3د و پس از چندی از طرف شرکت نفت انگليس بودرو بود که او ابتدا به لندن دعوت ش

 این بود که حزب توده ایران باید منافع مشروع تنتيجه ای که ملکی از این سفرها گرف
انگلستان و شرکت نفت را در ایران بپذیرد و قبول کند که شرکت نفت انگليس با دستگاه 

  :عظيم صنعت نفت در جنوب
... کومت، یک دستگاه وسيع حکومتی به وجود آوردمجبور است که برای خودش یک ح    "
از شرکت نمی توان انتظارداشت که سرنوشت و مسایل نفتی عظيم خود را به دست " فعال

  " 4.پاسبانانی که احتياج به معرفی ندارند واگذار نماید
    ملکی وجود موسسات پليسی شرکت نفت را که تابع دولت ایران نبودند می پذیرفت و 

تقرار حاکميت ایران را در خوزستان موکول به جلب رضایت بریتانيای کبير و حفظ شرط اس
  :شرکت نفت می دانست و می نوشت" منافع قانونی"

اصالح طلبی و  تان مستقرسازد که عالوه برسخوز دولتی می تواند حاکميت ایران را در    "
 منافع قانونی شرکت را در مورد سوء ظن بریتانيای کبير نباشد و بتواند]!![ ميهن پرستی 

  "5.حدود پيمان ها و قوانين حفظ نماید
آبادان هر کار مثبتی بوده به دست مامورین شرکت و تمام حيف و ميل ها به دست  در    "

  "6.مامورین دولت می باشد
وقتی که دولت ایران نمی خواهد از حاکميت خود استفاده نموده و ادارات دولتی منظم به     "

شرکت به عنوان ]!![ از عواید سرشار نفت صرف نظر می نماید " ورد و ضمناوجود آ
 ]رفت و استخراج نفت باید این موسسات ش خواهی نخواهی خودش برای پي،موسسه اقتصادی

  "7 ]!![را به وجود آورد [  جوانشيرـمنظور ادارت پليسی شرکت نفت است 
 هایی از طرز تفکر منظم و پی گير خليل     این ها جمله های جداگانه ای است که فقط گوشه

" این طرز تفکر چنان که می دانيم در نقطه مقابل تفکر انقالبی و عميقا. ملکی را بيان می کند
آذربایجان و سرتاسر  ملکی با این شيوه تفکر، پس از شکست نهضت در. سازشکارانه بود

 همه حزب را از راه به در کند و ایران، برشدت فعاليت خرابکارانه خود افزود به این اميد که
رو شد دست به کار فراکسيونی زد تا شاید بخشی از نی که با مقاومت توده حزبی روبزما

  .حزب را با خود ببرد و در صف واحد طبقه کارگر شکاف اندازد

                                                 
.1344 اسفند ماه 15دفاعيات خليل ملکی در دادگاه نظامی تهران، روزنامه کيهان،  ـ  2  

طوفت ما ع درمسافرت به انگستان آقای الکهارت از طرف وزارت اطالعات مهماندار مهربان و با: "بنا به نوشته خود ملکی ـ 3
ردم، م، نام ."بودند و درمسافرت به آبادان نيز آقای الکهارت به عنوان رئيس اطالعات شرکت نفت دعوت کننده و ميزبان ما بودند

.1326 فروردین ماه 23  
  4 .1326 اردیبهشت ماه 27، 85 ـ نامه مردم، شماره 

.همان جا ـ  5  
گروهی از ضدکمونيست های حرفه ای در سال های اخير ضمن این که با . 1326 اردیبهشت ماه 27، 85 ـ نامه مردم، شماره 6

با آن ها همکاری می نمایند، این جمله " هواداران ملکی روابط بسيار نزدیک دارند و در فعاليت ضدتوده ای و ضدشوروی وسيعا
زب توده ایران منافع مشروع انگليس ها ملکی را از روزنامه ها بيرون کشيده به حساب حزب ما می گذارند و مدعی اند که گویا ح

برای مثال مراجعه کنيد به کارنامه مصدق و حزب توده، چاپ مزدک در خارج از کشور در ایران در ... را می پذیرفت و غيره
   . زیرنام کارنامه مصدق نگارش پارسا، یمگانی از طرف انتشارات رواق تجدید چاپ شده است1357سال 

.همان جا ـ  7  
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    همزمان با تالش توطئه گرانه شرکت نفت انگليس که می خواست هرگونه صدای مخالف 
اضع خود را تحکيم کند، تالش خرابکارانه گروه ملکی نيز به اوج خود را خفه کرده مو

ن خرابکاری شد آ بخش بزرگی از انرژی و وقت حزب صرف مبارزه با 1326پائيز . رسيد
اران صفوف حزب را ترک گفت و ادعا یتنی چند از  با 1326 دی ماه 14و سرانجام در 

  د آورد که گویا بهتر از حزب توده ایرانبه وجو" حزب سوسياليست توده"کرد که می خواهد 
سر انشعابی که گویا در  های تبليغاتی امپریاليستی جنجال بزرگی، بر دستگاه. خواهد بود

  تصميم شان  نفت و تاثير آن در زملکی و یارانش ا. ه راه انداختندحزب توده ایران رخ داده، ب
  . می داد نفتبوی" انشعاب"پای این  اما سرا. کمترین حرفی نمی زدند

  
در قرار هيات . را شناخت و افشا کرد" انشعاب"    حزب توده ایران محرکين اصلی و واقعی

  :  اجرائيه موقت حزب توده ایران در این باره گفته شده است
این انشعاب مربوط به فعاليت مخفی و مرموز امپریاليسم در داخل حزب ما بوده که با کليه "

  " 8.يم خود ماهرانه عمل کرده استوسایل مستقيم و غيرمستق
سرمقاله نامه مردم که به عنوان سند آموزشی حوزه های حزبی تدوین شده گفته می      در
  :شود
چنانچه جریان ... امپریاليسم انگلستان در سياست ایران به هجوم عمومی پرداخته است    "

نظر  خل حزب نبود درمحرک هرعلت اصلی آن در دا" امکه مسل" انشعاب"این به اصطالح 
امپریاليسم جای مخصوصی  این موضوع نيز در نظم عمومی تهاجم اخير" گرفته شود مسلما

امپریاليسم و ارتجاع با  در مبارزه بر ضد... حزب توده ایران  ...برای خود باز می کند
يسم امپریال... هرگونه اعمال نفوذ امپریاليسم اعم از آمریکا و انگستان آشتی ناپذیر است

 مهارت خود را در ،استفاده از ستون پنجم های آگاه و ناآگاه خویش می خواهد بریتانيا با
  "9.خرابکاری ثابت نماید

منتشر کرد رابطه آن را با تالش های " انشعاب"    رادیوی مسکو نيز در خبری که درباره 
  :امپریاليسم انگليس برمال ساخت و گفت

تحریکات نفاق افکنانه امپریاليسم به وسيله دارودسته خليل تحت تاثير " این عمل مسلما    "
محافل صالحيت دار معتقدند که خليل ملکی با انگليسی ها مربوط ... ملکی انجام شده است 

است و با اطالع و رضایت آن ها اقدام کرده و می خواهد نهضت دموکراسی ایران را از هم 
  "10.بپاشد

  
  ادامه دارد

                                                 
  8 1326 دی ماه 24ردم،  مهنام ـ 
  9 1326 دی ماه 27نامه مردم،  ـ 

.1326 دی ماه 28نامه مردم،  ـ  10  


