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  فصل اول
  1933تزلزل  پايه های قرارداد 

  
  تعبير انگليسی استيفای حقوق ايران از نفت. 4

   تشديد تضادهاـالف 
نخستين عکس العمل شرکت نفت انگليس در جهت مخالفت جدی با مطالبه حقوق ايران از     

گری با روی کارآمدن حکيمی و تغييرات متناسب دي. نفت بی تاثير نبود ولی اثر موقت داشت
 حساس دولتی و ارتشی داده شد، عمال انگليسی جای تکه از طرف دربار پهلوی در مقاما

محکم کردند و چنان که گفتيم پرونده نفت را به طورکلی بايگانی " حکومت کامال خود را در
 صورت چند در حزب توده ايران هم اگر چه شکست خورد ولی به هر" انشعاب. "کردند

ب را به خود مشغول کرد تا صفوف حزب از نو تحکيم شده برای  و انرژی حز وقت اهیم
عکس العمل تند شرکت نفت و خرابکاری عمال آن در داخل . نبرد برون حزبی آماده شود

 شد که اين سازمان ها هم بحزب دموکرات قوام السلطنه و ساير سازمان های بورژوايی، سب
و قهر و آشتی " انحالل"و " انشعاب"با برای مدت قابل مالحظه ای به خود مشغول باشند و 

اما اين وضع نمی . نتيجه اين که برای مدت کوتاهی پرونده نفت مسکوت ماند. سرکنند
  .توانست دوام بياورد

مردم ايران حق . نبود که بتوان آن را بايگانی کرد موضوع نفت جنوب فقط يک ماده قانونی
 زء کوچکی از خواست مردمجده واحده فقط ما (خود را از امپرياليسم انگليس می خواستند 

و با وجود اين که از شکست نهضت زمان زيادی نمی گذشت احساس )  را منعکس می کرد
  .می شد که مردم ازنو به پا می خيزند و خود را برای مقابله جدی تر آماده می سازند

اين . دحزب توده ايران هم می شد دي     آغاز قوس صعودی نهضت را در پيشرفت کار
در مدت کوتاهی پس از انشعاب بر تمام عواقب آن پيروز شد، صفوف خود را مستحکم  حزب

  . برگزار کند1327بهار  کرد تا جايی که توانست دومين کنگره حزبی را در
روزنامه های .     نظير چنين وضعی کم و بيش در صفوف ساير نيروها هم احساس می شد

مساله نفت جنوب را به يکی از دفاع ترين مسايل روز بدل  1327تهران در بهار و تابستان 
يس قصد بايگانی  که شرکت نفت انگلـباره استيفای حقوق ايران از نفت کرده بودند و در

  . مطالب فراوان می نوشتندـکردن آن را داشت 
     اعمال فشار امپرياليسم آمريکا و عالقه هيات حاکمه ايران به افزايش درآمد نفت را هم

ه مورد تمايل آمريکا بود و نه ن جنوب تمسکوت ماندن موضوع نف. نبايد ناديده گرفت
هر يک از اين دو از زاويه معينی . خواست باطنی هيات حاکمه ايران را تامين می کرد

  .خواستار طرح مساله بودند
ان هفته قبل از آن که موافقت نامه همکاری اير دو) 1326 مهرماه 14 (1947 اکتبر 6    

و شوروی در مجلس رد شود، بين آمريکا و قوام قرارداد نظامی محرمانه ای به امضا رسيد 
به موجب اين قرارداد ارتش .  معروف است آلنـجم کنندگانش به قرارداد  که به نام امضا

اين قرارداد با ماهيت آشکار . ايران به دست مستشاران نظامی آمريکايی سپرده می شد
 زمان نخست وزيری حسنعلی 1343کارانه همان قراردادی است که در استعماری و تجاوز

 تکميل گردد و آن موج عظيم واگذاری مصونيت سياسی به مستشاران آمريکايیمنصور با 
 1357  انقالب بهمن وجود آورد و تا قبل از ب خرداد را15معروف به اعتراض و نبرد 

  .ی شدبراساس آن تنظيم م آمريکا مناسبات ارتش ايران و
افزايش  نفوذ امپرياليسم آمريکا در ايران بسيار     به دنبال انعقاد اين قرارداد اسارت بار

آمريکايی ها موضوع پيوستن رسمی ايران به اردوگاه امپرياليسم را مطرح ... يافت و 
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ساختند و درست زمانی که می بايست کشور ما عليه استعمار به نبرد برخيزد اين انديشه را 
تهران مصور که پيوند . سعت تبليغ کردند که گويا تنها با کمک آمريکا می توان زنده ماندبه و

  :نزديکی با دربار داشت می نوشت
از طرفداران سياست موازنه منفی کم کم کاسته می شود و کسانی که سياست يک طرفه،     "

ايران بايد به طور قطع ... ن مفيد می دانند رو به تزايد است ارا به حال اير) !(قوی، قطعی 
  "1.وارد يکی از بلوک های سياسی دنيا شود

از وقتی خانه نشين شديم آفتاب ...  مملکتی زنده بوديم )!!(تا وقتی ما جنگ می کرديم     "
   "2.افتخار ما غروب کرد

نام دفاع از افتخارات ايران هوادار نوکری او ب. اقعی تهران مصور روشن است    نظر و
عالوه بر تهران مصور و امثال آن که نظر دربار را منعکس می کردند روزنامه . آمريکاست

 و بعدها در ـان بودند رهايی هم که منعکس کننده نظر جناح آمريکايی بورژوازی وابسته اي
" مثال. دفاع می کردند" جبهه ملی نقش مهمی ايفا کردند از وابستگی ايران به آمريکا صريحا

  :شتروزنامه آزاد می نو
  "3.دنيای امروز بی طرفی و سياست موازنه منفی ديگر معنا و مفهومی ندارد در    "

   در همين زمان در مجلس شورا قرضه برای خريد تسليحات از آمريکا به تصويب می 
 در. از ضرورت پيوستن ايران به بلوک آمريکا سخن می رفت" رسيد و ضمن آن صريحا

ت ساله به مجلس داده شد که يکی از شرايط اجرای آن همين زمان هم بود که برنامه هف
دادن سهمی از نفت به انحصارات " وابستگی به آمريکا، دريافت وام از آن کشور و طبعا

  .آمريکايی بود
    امپرياليسم انگلستان علی رغم اين فشار مقاومت می کرد و خود را تا آن حد قوی می 

 انگلستان قرارداد جديد نظامی 1326اواخر پاييز . دانست که حتی به حمله متقابل دست بزند
 سياسی با عراق منعقد کرد که گفته می شد نخستين قرارداد از سلسله قراردادهايی است که ـ

  .انگلستان می خواهد با کورهای عربی منعقد کند
ايدن .  سردمداران سياست انگليس گمان می کردند که نيازی به عقب نشينی در ايران ندارند

 به ايران آمد از آبادان 1327يکی از رهبران برجسته حزب محافظه کار انگليس که در سال 
  .ير وضع نيستيديدن کرد و به اين نتيجه رسيد که ضرورتی برای تغ

  
   ضرورت تغيير در مناسبات ايران و انگليسـب 

انه و عدم ايران و خاورمي     تالش امپرياليسم انگليس برای حفظ و تحکيم مواضع خويش در
توجه به مخالفت مردم با شرکت غارت گر نفت، با تناسب قوای واقعی در عرصه جهان و 

  .ايران تطبيق نمی کرد
 به روشنی احساس می شد که امپرياليسم انگليس نمی تواند رهبری 1326همان سال      در

 بسياری از .ويژه دشواری بودل باين سال، سا. ارتجاع بين المللی را برعهده داشته باشد
وامی که انگلستان از آمريکا . آرزوهای واهی استعمارگران انگليس در اين سال برباد رفت

گرفته بود به جای پنج سال پيش بينی شده فقط در يکسال مصرف شد، توازن پرداخت های 
هزينه سياست خارجی امپرياليستی، آن چنان سنگين بود که . انگليس به شدت منفی بود

جنبش های رهايی بخش نيز در سرتاسر . ن انگليس از عهده آن برنمی آمداقتصاد ويرا
سيالن،  هندوستان، برمه و انگلستان مجبور شده بود در. مستعمرات انگلستان رشد می کرد

بين المللی خود را محدودتر " تعهدات"در برابر اين جنبش ها عقب بنشيند و مجبور شده بود 
  1327سال  ن جای خود را در يونان به آمريکا داد و در انگلستا1325زمستان سال . سازد

                                                 
1327 فروردين ماه 7تهران مصور،  ـ  1  
.1327 فروردين ماه 14تهران مصور،  ـ  2  
1326 بهمن ماه 29آزاد  ـ  3  
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مجبور شد طبق نقشه مارشال امتيازات مهمی به آمريکا واگذار کند و اجازه دهد که در خاک 
  .انگلستان پايگاه های هوايی آمريکايی ساخته شود

از هم هم از طرف توده مردم و .    در داخل ايران هم انگلستان با مقاومت روبه رو بود
  .حاکمهطرف بخش قابل مالحظه هيات 

حاکمه ايران با احساس ضعف استعمارانگليس بيشتر به سوی امپرياليسم تازه نفس     هيات 
به ويژه در آن جناح از دربار که قبل از سوم شهريور زير دامن هيتلر . آمريکا کشيده می شد
پيشنهادهايی که امپرياليسم به عالوه .  به سوی آمريکا بسيار شديد بودشخزيده بودند، کش

بسياری از  می داد نظر)  نواستعمار (کشور " مدرنيزاسيون"آمريکا در جهت نظامی گری و 
  .محافل باال را جلب می کرد و وسيله مناسبی برای مقابله با انقالب از پايين تلقی می شد

ارزه پديد می آمد و اشکال نوينی از مب. شديد بود     مقاومت در ميان مردم ايران نيز بسيار
از جمله پيدايش حس همدردی با مردم فلسطين . مسايل نوينی مطرح می شد که سابقه نداشت

، عده ای از روحانيون. نده ای داشتو مقابله با دولت صهيونيستی اسرائيل اهميت فزاي
ين هم. ان داده و رهبری می کردند آيت اهللا کاشانی جنبش همدردی با فلسطين را سازمازجمله

  . در سال های بعد نقش معينی در جنبش ملی شدن نفت ايفا نمودند،سازمان ها
 مماه دوا     بغرنجی اوضاع سياسی و تشديد تضادها سبب شد که کابينه حکيمی بيش از چند

 سقوط کرد و جای خود را 27آخر خرداد   ترميم شد و در26ماه  اين کابينه در اسفند. نياورد
. مطرح شد" ن از نفت جنوب الزامااله نفت و استيفای حقوق ايرئمس. ادبه عبدالحسين هژير د

  .هيچ کس نمی توانست ضرورت تغيير در مناسبات ايران و شرکت نفت انگليس را انکار کند
  

   غيرقانونی کردن حزب توده ايرانـپ 
د     امپرياليسم انگليس با احساس ضرورت تغيير به فکر افتاد که ابتکار را به دست خو

بازی بسيار بغرنجی توام با تضادها، . در حد دلخواه خويش کنترل کند را بگيرد تا آن
 می بايست چنان شيوه ای اتخاذ شود که الاقل پر. پيشرفت ها و عقب نشينی ها آغاز شد

له واحد ئبه عبارت ديگر می بايست به جای توجه به مس. نفوذترين محافل حاکمه را قانع کند
ل به هم پيوسته ای مطرح و حل شود تا بتوان يکی را به حساب يه مسانفت جنوب، مجموع
  :اين طرح به صورت کلی زير تدوين شد. ديگری معامله کرد

  
  :ديکتاتوری دربار تحکيم گردد و هر نوع آزادی سرکوب شود تا بدين وسيله. 1

داشته ، محافل قدرت طلب درباری قانع شده با انگلستان همکاری نزديک تری "    اوال
  باشند،
  .، قدرت مقاومت و مقابله از توده مردم سلب شود"    ثانيا

درآمد ايران شندرغازی بيفزايد و در   تغييرات جزئی وارد آيد که بر1933قرارداد  در. 2
  .ضمن پايه قرارداد را تحکيم کند

ربار و     اجرای اين طرح به عهده عبدالحسين هژير گذاشته شد که مورد اعتماد دو جانبه د
 وارد کابينه شد و سه 1326او ابتدا به عنوان وزير مشاور در اسفند . سفارت انگليس بود

 را تدارک ديد و سپس به مقام نخست وزيری گمارده شد تا نقشه را 1327ماهه بهار 
  .اجرا کند" مستقيما

 خبرهای مربوط به احتمال حمله به آزادی خواهان و در صف 27    از همان فروردين 
نخست حزب توده ايران در راديوها و مطبوعات منتشر می شد خبرگزاری های آمريکايی و 

  :انگليسی اين خبرها را با لحن تاييدی منتشر می کردند و می گفتند
در سه شهر مازندران حکومت نظامی برقرار گرديده و قريب سه : لندن، آسوشيتدپرس     "

  .ايران ارتباط داشته اندهزار نفر توقيف شده اند که با حزب توده 
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کس از  توقيف شدگان هر     يکی از سخنگويان ارتش خاطرنشان ساخته است که عالوه بر
 دشا و حکومت نظامی هرجا که الزم ب.اين پس امنيت کشور را متزلزل کند توقيف خواهد شد

  .قرار خواهد شدرب
بر ضد کمونيست ها در     محافل دولتی تاييد می کنند که در نظر است اقدامات شديدی 

منابع نزديک به دولت به خبرنگار آسوشيتدپرس گفت که  يکی از. سرتاسر کشور به عمل آيد
تن استاد دانشگاه و عده زيادی از کارمندان   تن از اشخاص مظنون منجمله چند900" تقريبا

  " 4.دولت برای توقيف نام نويسی شده اند
د که حمله به حزب توده ايران مقدمه هجوم به همه     محافل وسيع اجتماعی احساس می کردن

  :يکی از رونامه ها می نوشت. آزادی هاست
همه می دانند که اگر امروز شمشيری برای زدن گردن فالن افراطی باال می رود برای     "

اين است که دست جالد ورزيده شود و فردا وقتی نوبت گردن زدن اصالح طلبان معتدل و 
   "5.خود را انجام دهد د بهتر و زودتر بتواند کاريخرده بورژوازی رسباقی طرفداران 

به عالوه  در درون هيات .     وحشت از ديکتاتوری دربار قشرهای وسيعی را فرا می گرفت
  تضادهای شديد آمريکا و انگلستان، تضادهای جناح های. نداشت حاکمه نيز يکپارچگی وجود

 ت هم می دادسدردی شخصيت های سياسی دست به ای فمختلف طبقات حاکم و حتی تضاده
و چنان محيطی ايجاد می کرد که مساعد برای استقرار ديکتاتوری يک جناح عليه جناح ديگر 

  .نبود
 مطبوعات تهران از گروه های سياسی بسيار متفاوت برای 1327    اواخر فروردين ماه 

عليه ديکتاتوری مبارزه " رکا دور هم جمع شدند تا مشت25نخستين بار پس از شکست سال 
.  فروردين ماه تشکيل شد و از آن پس جلسات ديگری تشکيل يافت29نخستين جلسه . کنند

مخالفان  وسيعی از ديکتاتوری که به اين ترتيب به وجود آمد طيف بسيار جبهه مطبوعات ضد
تضاد بودند  برخی از مطبوعات هوادار آمريکا که با انگلستان در. برمی گرفت دربار را در

تشديد ديکتاتوری شاه  و حتی برخی از مطبوعات وابسته به فئودال های هوادار انگليس که از
 و بازگشت به دوره سياه رضاخانی وحشت داشتند در اين جبهه شرکت می کردند و لذا جبهه

اما همين اتحاد بسيار اهميت . محدود بود موقت و" ديکتاتوری اتحادی کامال مطبوعات ضد
سد می " جلو اجرای نقشه شرکت نفت انگليس و مقامات قدرت طلب درباری را موقتا. تداش
  .کرد

    امکان همکاری قشرهای وسيع مبارزين سياسی را با حزب توده ايران نشان می داد و 
ثابت می کرد که با وجود ضربات سنگينی که به حزب توده ايران وارد آمده اين حزب 

ت سازمان داده که در اين لحظه نيروی بسيارموثر سياسی است صفوف خود را چنان به سرع
  .و بدون شرکت آن نمی توان کار بزرگی از پيش برد

ديکتاتوری که لبه تيز آن عليه دربار متوجه بود،      مقابله مردم، تشکيل جبهه مطبوعات ضد
 به عقب نقشه استقرار ديکتاتوری را" به اضافه تضادهای شديد آمريکا و انگليس موقتا

برای اجرای پرقدرت تر و بی تزلزل تر اين نقشه محافل درباری . انداخت ولی منتفی نکرد
شاه را به " غيررسمی"او سفر . خود عبدالحسين هژير را به نخست وزيری برگماشتند

 انجام پذيرفت و در جريان آن قرار و مدار 1327اين سفر تابستان . انگلستان تدارک ديد
  : که دو رکن اصلی آن عبارت بود ازکامل گذاشته شد

  .1933    استقرار ديکتاتوری، تجديد نظر در قرارداد 
 مذاکرات پنهانی با 1327او هشتم مهرماه .     هژير هر دوجانب نقشه را با هم پيش می برد

  .شرکت نفت را آغاز کرد و هم زمان با آن هجوم به حزب توده ايران را تشديد کرد
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ری منتشر شد و نشان داد که هژير تنها در تذاکرات بعدها اطالعات بيش    درباره اين م
 و اجرای هر چه دقيق تر آن و افزايش نسبی درآمد ايران مذاکره 1933چارچوب قرارداد 

 چيزی که خواست دربار بود و می توانست به طور کلی مورد توافق شرکت .می کرده است
  .نفت قرار گيرد

يستی انگلوآمريکن با وجود وده ايران، هر دو نيروی امپريالمورد سرکوب حزب ت     در
يد در ساير عرصه ها توافق کامل داشتند و آن را به حق نخستين گام برای سرکوب دتضاد ش

از اينجا بود که کار هجوم به حزب . امپرياليستی مردم ايران می دانستند مجموع جنبش ضد
  .توده ايران با سرعت بيشتری جلو می رفت

  در مدت  کم تر از يک ماه روزنامه مردم توقيف شد، عده زيادی از دانشگاهيان و   
و سازمان های فرهنگيان روشنفکر و مبارز تبعيد شدند، نقشه ترور رهبران حزبی کشيده شد 

 دتروريست پنهانی با شرکت گروهبانان درباری و اوباش به رهبری مستشاران آمريکايی پدي
و شارقرار گرفتند که در محيط دانشگاه در امور سياسی دخالت نکنند ، دانشجويان تحت فآمد

جام در آبان ماه افشا شد که هژير اليحه غيرقانونی کردن حزب نسرا. در اين باره التزام بدهند
  :روزنامه زندگی نوشت. توده ايران را تدوين کرده است

ای هژير و چندتن از کريدورهای مجلس مطالبی از طرف بعضی وزرای کابينه آق در    "
به قراری که . نمايندگان مخصوص و شناخته شده عنوان شد که موجب حيرت و تعجب گرديد

می گويند دولت آقای هژير در نظر دارد دو اليحه قانونی با قيد دو فوريت به مجلس تقديم 
 .يکی قانون تحديد مطبوعات به چهار روزنامه در تهران و يک روزنامه در شهرستان: کند

ن و اجازه گرفتن دولت برای بستن اين حزب و ادوم اليحه غيرقانونی شمردن حزب توده اير
   "6.تعقيب کليه عناصر موثر آن

  
   مرحله نهايی اجرای توطئهـت 
ان سياسی و ناو دشم.  درباری را تا پايان پيش بردـ  هژير نمی توانست نقشه انگليسی   

برابر بانوان  به دربار پهلوی و تسليمش درصداقت او در خدمت . شخصی فراوانی داشت
نيروهای مترقی . فاسد درباری به حد گستاخی و وقاحت می رسيد) اشرف خواهی شاه(

محافل روحانی نيز زير  .جامعه و جناح هايی از هيات حاکمه در برابر او صف بسته بودند
به اين دليل بود که . دو قاطع با هژير دشمنی می کردن رهبری آيت اهللا کاشانی به طور آشکار

اجرای نهايی عمليات به عهده ساعد گذاشته شد که الاقل در محافل حاکمه زمينه نفوذ گسترده 
  .تری داشت

او سرکوب جنبش دموکراتيک و .     ساعد اجرای عمليات را با دقت و سرعت آغاز کرد
نظر در  ه برای مذاکرات نفت و تجديدتحکيم ديکتاتوری دربار را جلو انداخت تا زمين

اين کار در اين " حسن. "قرارداد، موافق تعبير شرکت نفت از استيفای حقوق ايران، فراهم آيد
که مرحله اول يعنی سرکوب نيروهای دموکراتيک را می شد با توافق امپرياليسم آمريکا  بود

اتوری که تگونگی رژيم ديکطبيعی است که نظر آمريکا و انگليس حتی در مورد چ. پيش برد
امپرياليست های آمريکايی می کوشيدند که دربار را به سوی خود . بايد روی کارآيد يکی نبود

جلب کنند و ديکتاتوری موافق ميل خويش بر سر کار آورند اما اختالف بر سر اين مساله 
زب توده ايران مانع از وحدت نظر امپرياليست ها در مبارزه با مردم ايران و قبل از همه ح

  .نبود
کند، هرنوع " انقالب"    امپرياليست ها با اين دستاويز، که گويا شوروی می خواهد در ايران 

 جنايت عليه حزب توده ايران و جنبش های ملی و آزادی خواهانه در ميهن ما را قانونی می
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ا در دربار، شمردند و مستشاران آمريکايی در ارتش و ژاندارمری و مشاورين پنهانی آمريک
  .از هيچ نوع جنايتی عليه حزب توده ايران روگردان نبودند

. اما نقشه غيرقانونی کردن حزب توده ايران از دستور خارج نشد.     کابينه هژير سقوط کرد
، يکی از محمدعلی دهقان. نمايندگان وابسته به دربار و امپرياليسم آن را به شدت دنبال کردند

، که از طرف دربار وکيل مجلس بود، با کابينه ساعد از 20ياسی دهه فاسدترين چهره های س
اين نظر مخالفت کرد که چرا غيرقانونی کردن و بستن حزب توده ايران را در برنامه خود 

، پس از دشنام های )1327 آذرماه 17 (او طی سخنرانی خود در مجلس ! قرار نداده است
و فعاليت آن " بسته شود"کرد که اين حزب زشت به حزب توده ايران، پيشنهاد  بسيار

له را با مجموع سياست کشور مربوط کرد و گفت که بی طرفی ئاو اين مس. گردد" موقوف"
  .به بلوک غرب بپيوندد" و علنا" معنی ندارد و ايران بايد رسما

ه  انگليسی غيرقانونی کردن و يا بستن حزب تودـ آمريکايی ـ    به اين ترتيب نقشه درباری 
همزمان با آن، فشار به اعضای حزب . ايران، به طور رسمی افشا شد و به مجلس شورا آمد

در کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و وزارت خانه ها اعضای . توده ايران از حد گذشت
در همه شهرها هجوم به اعضا و هواداران حزب، . حزب را از کار اخراج و تبعيد می کردند

 به امر عادی بدل شده بود و هر چند روز سروکله ـنيمه علنی بود " لزامايت آن ها اکه فعال
اسناد و مدارکی که در اختيار حزب بود، نشان می داد که . يک مسئول حزبی را می شکستند
 انگليسی آن ها، ـ ارتش، و پشتيبانان آمريکايی ،باردر: همه اين توطئه ها از يک مرکز

کل کميته مرکزی حزب، بسياری از اين اسناد را ر دبي،1327 آذرماه 21. رهبری می شود
وزارت جنگ و ستاد ارتش، طی نامه  در يک مصاحبه مطبوعاتی رو کرد و نشان داد که از

های محرمانه ای به وزارت خانه ها و کارخانه ها و غيره، دستور اخراج و تبعيد توده ای ها 
  .صادر می شود

  احساس . ر بغرنج تر و تضادها شديدتر شدزمستان، محيط سياسی کشو آغاز     در
، جرج آلن معاون وزارت خارجه 1327در نيمه آذر . می شد که لحظه قطعی فرا می رسد

" برخالف آداب و رسوم بين المللی"آمريکا به ايران آمد و به طوری که روزنامه ها نوشتند، 
در آن حتی وزرا . ری بودنف اين مالقات دو. مستقيما و محرمانه با شاه مخلوع مالقات کرد

  .شرکت داده نشدند
ل مورد بحث عبارت بود از يسام ـ از جمله روزنامه آتش ـ    بنا به نوشته روزنامه ها 

به عبارت ديگر، هم سياست داخلی و هم سياست خارجی " ! دموکراسی"ايران و " استقالل"
  ويژه هيستری شديد ضداگر سياست عمومی امپرياليسم آمريکا و به. ايران مطرح شده بود

می توانيم تصميماتی را که در  کمونيستی و ضدشوروی آن را در آن سال ها در نظر بگيريم،
  .اين جلسه محرمانه گرفته شده است، حدس بزنيم

آشکار بود که تصميم داير به غيرقانونی کردن حزب توده ايران " آغاز دی ماه، تقريبا     در
 قطعی شده و به اصطالح شمارش معکوس آغاز شده  ايرانرو هجوم عمومی به دموکراسی د

عمال ارتجاع و امپرياليسم به اين فکر بودند که حادثه ای بسازند و آن را به حساب . است
 آذرماه، در جلو دانشگاه انفجارهايی رخ داد که براثر آن عده 28. حزب توده ايران بگذارند

ستاد ارتش اعالميه ای صادر کرد و . ير بوداين حادثه عجيب، توضيح ناپذ. ای کشته شدند
هوايی شليک شده و قرار بود در  ماجرا را اين طور توضيح داد که گلوله ها از اسلحه ضد

در ارتفاع الزم منفجر نشده و به سطح زمين " به داليل نامعلوم "آسمان منفجر شود، ولی 
تاد ارتش کسی را قانع س"  توضيح "اما اين ) 1327 دی ماه 6مردم ! (نزديک شده است

 دی ماه 5روزنامه وظيفه، مورخ . پس پرده می گذرد گفته می شد که حوادثی در. نکرد
  : ، نوشت1327
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تصميم اين بود که اغتشاش و تيراندازی و اخالل امنيت را به حزب توده منتسب ساخته     "
رور کنند و اليحه عده ای از نمايندگان مطبوعات را ت... و افکار را عليه آن برانگيزند

  ."غيرقانونی بودن حزب توده ايران را به قيد دو فوريت به مجلس تقديم نمايند
  : به استناد راديوی مسکو نوشت) 1327 دی ماه 15(    روزنامه کيهان 

 پيوست، يک خيانت ع، به وقو1327 آذرماه 28گلوله باران هايی که در تهران، در     "
رای خفه کردن مردم، از بين آزادی خواهان و تشکيل حکومت اين جريانات ب... بزرگ بود
  ."نظامی است

دشوار بود .     اين نقشه آن روز اجرا نشد، زيرا حادثه انفجار در دانشگاه خيلی ناشيانه بود
هوايی و اسلحه و مهمات سنگين در اختيار  ن توپ ضدامردم باور کنند که حزب توده اير

از جمله اين که هنوز دعوای آمريکا .  هم پشت پرده می گذشتحوادث ديگری" احتماال. دارد
مالقات های محرمانه ادامه  نان بهچهمشاه .  به پايان نرسيده بودو انگليس حتی در اين مورد

  :به نوشته روزنامه ها .می داد
چند روز قبل در مبارک آباد بين اعليحضرت همايونی و آقای تقی زاده و ميس لميتون     "

   "7.گويا نقشه زمامداری تقی زاده در ميان است.  محرمانه ای دست دادمالقات
لميتون، جاسوس سرشناس انگليس و وابسته فرهنگی سفارت انگليس درتهران . ن.    ميس آ

دراين مالقات " احتماال. بود، که سياست ويژه استعمارانگليس را در ايران رهبری می کرد
 تغييرقانون طرح نبود، بلکه تقويت مواضع دربار،محرمانه، فقط زمامداری تقی زاده م

  .مطرح بوده است نيز کشور ل، مساله نفت و تشديد ترور در داخاساسی
    در اين روزها محيط سياسی کشور به شدت عليه استعمار و به ويژه عليه شرکت نفت 

 حزب توده ايران متشکل ترين نيروی دموکراتيک و ضد. انگليس برانگيخته شده بود
استعماری بود، که به رغم توطئه گری های دربار و امپرياليست ها، به روشن گری و 

مطالب . سازماندهی انقالبی می پرداخت و عمال امپرياليسم و ارتجاع را افشا می کرد
درباری  مده به نبرد ضدامپرياليستی و ضدعمردم، در آن روزها، به طور  روزنامه

  .اختصاص داشت
پنجم بهمن ماه، دولت ساعد در . ماه، هيجان افکار عمومی به اوج رسيدآغاز بهمن      در

رات مجلس به وسعت در ميان مردم کت پرده نفت استيضاح شد و مذاشمورد مذاکرات پ
حزب توده ايران، در همکاری با حزب ايران، نخستين تظاهرات گسترده ضد . انعکاس يافت

زرگی جلو دانشگاه تهران آغاز شد و به ميدان راه پيمايی ب. شرکت سابق نفت را سازمان داد
شعارهای اين راه پيمايی بزرگ، قاطع و روشن عليه امپرياليسم . بهارستان خاتمه يافت
حزب توده ايران نه تنها امپرياليسم انگليس را، که می خواست جای . انگليس و آمريکا بود

ه نفس آمريکا را هم متذکر می خود را تحکيم کند، افشا می کرد، بلکه خطر امپرياليسم تاز
زندگی سياسی کشور بی سابقه بود، خبر از گسترش  ايی، که از هر نظر درماين راه پي. شد

  .عظيم نفوذ و قدرت حزب توده ايران و تاثير شعارهای ضد امپرپاليستی آن می داد
 پشت ، در1933قد قرارداد اافکارعمومی، روز نهم بهمن ماه، تقی زاده، ع فشار     زير

تريبون مجلس اعتراف کرد که اين قرارداد در شرايط غيرعادی و ترور به ايران تحميل شده 
شاه مجبور به  رضا تقی زاده خود را مامور مسلوب االختياری ناميد که طبق دستور. است

شاه هم، که  او گفت که حوادثی در پشت پرده گذشته و خود رضا. امضای قرارداد شده است
آخرين لحظه به داليلی نظر   تمديد مدت قرارداد شرکت سابق نفت نبوده، درگويا راضی به

  .ود را تغيير داده استخ
 ضد. ن روز چه محيط سياسی ای در کشور ما حاکم بودآ    اين اعتراف نشان می دهد که 

  .دربار پهلوی چگونه اوج می گرفت امپرياليستی و ضد

                                                 
1327ه  دی ما12کسری،  ـ  7  



  جوانشير.م.ف   مرداد28تجربه 

پايان ) بانک استعماری انگليس در ايران(اهی ، امتياز بانک شاهنش1327 بهمن ماه 11    
ولی دربار و دولت به فکر تمديد مدت آن بودند و حزب توده ايران طرد استعمار . يافت

 اين روزها، ضد در" مردم"همه سرمقاله های . انگليس را از همه عرصه ها طلب می کرد
  .ديکتاتوری دربار پهلوی بود امپرياليسم و ضد

، محمدعلی دهقان، نماينده درباری معلوم الحال مجلس، سوالی از 1327 بهمن ماه 14    
  :دولت به رئيس مجلس داد و با تهديد به استيضاح، پرسيد

 اشاعه مرام کمونيسم ممنوع شده و )!(طبق قوانين و مقرراتی که به قوت خود باقی است     "
ليغ اين مرام جلوگيری نمی به چه مناسبت از تب. رم و قابل تعقيب کيفری هستندجمرتکبين م

  " 8دهند و مورد تعقيب قرار نمی گيرند؟ می... شود و احزابی نشريه های مخصوص
، روز جمعه، حزب توده ايران برای تحليل از شهدا، ميتينگی در اين 1327 بهمن ماه 15    

ری از حزب و بسياهمه مبارزان توده ای و هواداران . ترتيب داد" ارانی"بابويه برسر مزار 
هنگام بازگشت به شهر، خبر رسيد که به شاه . آن جا جمع بودند رعناصر دموکرات د

تيراندازی شده و پليس و ارتش، به بهانه آن، به کلوب مرکزی حزب و همه سازمان های 
  .حزبی و اتحاديه ها هجوم آورده است

 منتشر کرده با  را به شاه"تيراندازی"، روزنامه های تهران خبر 1327 بهمن ماه 16    
  :تيترهای درشت نوشتند

  " 9!معلوم و انتساب به حزب توده مسجل است" هويت مرتکب کامال    "
نامه هايی از طرف حزب "    روزنامه کيهان، به نقل از مقامات دولتی افزود که در جيب او 

" ودلآيک دشنه زهر"و در زير جورابش " مقداری فرمول شيميايی"، " توده و روزنامه مردم
  !    يافته اند

، دولت طی اعالميه ای حکومت به شاه" تيراندازی" بهمن، بالفاصله پس از 15همان شب 
اعالم و انتشار " ممنوع" فعاليت احزاب و اجتماعات را مطلقا"نظامی برقرار نمود و 
  .مطبوعات را منع کرد

بال، وزير کشور، دکتر منوچهر اق. ، جلسه مجلس شورا تشکيل شد1327 بهمن ماه 16    
می ناميد، از ) ناصرفخرآرايی(دفترچه ای را، که آن را دفتر يادداشت و خاطرات ضارب 
. ان استر به حزب توده ايبپشت تريبون مجلس خواند و ادعا کرد که فخرآرايی منتس
سردار فاخر حکمت رئيس . (محمدعلی دهقان و صفوی حزب توده ايران را خائن ناميدند

  مطالبی است که سوء قصد کننده در دفتر . ن حرف ها مربوط به مجلس نيستاي: "مجلس گفت
  ").خاطرات خود نوشته است

    سرانجام دکتر اقبال متن اعالميه دولت درباره حکومت نظامی و تصميم فوق العاده شب 
  :او از جمله گفت.  بهمن هيئت وزيران راجع به انحالل حزب توده ايران را قرائت کرد15

از چند سال پيش در داخل کشور عناصر مفسده جويی به نام حزب توده ايران دورهم     "
جمع شده و يک عده مردمان ساده لوح را با کلمات فريبنده اغفال و هر روز ايجاد اغتشاش، 

اينک صرف نظر . هرج و مرج نموده و در صدد واژگون کردن بنيان و اساس کشور بودند
حزب ... بنابراين. مينه انقالب در کشور را فراهم می سازندز... از ترويج مرام اشتراکی
کشور تشخيص و دستور می دهد سازمان حزب مزبور در تمام ) !(مزبور را منافی استقالل 

کشور منحل و افراد خائنی که مدارک الزم عليه آن ها موجود است طبق مقررات قوانين 
  " 10.مربوطه تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات شوند

                                                 
1327 بهمن ماه 14روزنامه کيهان،  ـ  8  
1327 بهمن ماه 16روزنامه کيهان،  ـ  9  

1327 بهمن ماه 16روزنامه کيهان،  ـ  10  
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 بهمن، پليس و ارتش تنی چند از محافل مذهبی از جمله آيت 16 و 15    درهمان روزهای 
اشانی و داماد وی فقيهی شيرازی را دستگير و تبعيد کردند و تعداد کثيری از رهبران و کاهللا 

  .فعالين حزب توده ايران را دستگير و به زندان انداختند
، سازمان های حزب را درهم کوبيدند و 2     اجامر و اوباش و پليس و مامورين رکن

ضرب و شتم و دستگيری و تبعيد و . تابلوهای کلوب ها را هرجا باقی مانده بود، پايين کشيدند
  .شد" قانونی "شکنجه اعضا و هواداران حزب در سراسر کشور

تحديد مطبوعات و مجازات مرتکبين جرايم  "، دولت اليحه قانونی 1327 بهمن ماه 19    
نسبت به  "را به مجلس تقديم کرد، که به موجب آن ، هر روزنامه يا نشريه ای " بوعاتیمط

توهين کند، از طرف شهربانی توقيف !" پادشاه مملکت و خانواده سلطنتی و شعاير مقدس ملی
سرلشکر خسروانی فرماندار ( حکومت نظامی –و مديرمسئول و نويسنده بازداشت می شود 

وه بر اعضا و فعالين حزب، تعداد کثيری از روزنامه نگاران و رجال عال) نظامی تهران بود
  .سياسی غيرتوده ای را نيز دستگير و بازداشت کرد

    امپرياليست های امريکايی و انگليسی اقدامات آزادی کش دولت ايران را با هلهله تاييد 
  تماميت ارضی و "دولت آمريکا از طريق وزرات خارجه آن کشور اعالم کرد که از . کردند

! و ممکن است از پيمان آتالنتيک برای دفاع از ايران! خواهد کرد" دفاع... استقالل ايران 
ايران را برای منافع انگليس " جدی"اهميت   وزير خارجه انگليس نيز"بوين". استفاده شود
  .تاکيد کرد

تی با عده ای از  روی ديگر مدال را نشان داد و در مالقا، شاه1327  هفتم اسفند ماه   
قانون " اصالح"نمايندگان سرسپرده مجلس، درباره لزوم تشکيل فوری مجلس موسسان و 

  .عالميه تشکيل مجلس موسسان را صادر کندااساسی صحبت کرد و دستور داد دولت 
  .بر اختيارات شاه افزود قانون اساسی را تغيير داد و.     بالفاصله مجلس موسسان تشکيل شد

  
  ه الحاقی اليح-ث 

شدن حزب توده ايران مذاکرات پنهانی نفت " غيرقانونی" بهمن و 15    دو روز پس از 
و از طرف شرکت نفت گس رياست ) وزير دارايی(از جانب دولت ايران گلشاييان . آغاز شد

از آنجا که تصميم گرفته شده بود هر طور . هيات های نمايندگی دوطرف را به عهده داشتند
  .فت پايان يابد اين دوره از مذاکرات را مذاکرات نهايی ناميدندشده مساله ن

در اين مدت دشواری هايی در مذاکرات پديد آمد ولی .     مذاکرات نهايی  سه ماه طول کشيد
مهلت قانونی مجلس . با پايان دوره مجلس مربوط بود. طول مذاکرات ارتباطی با آن نداشت

حساب انگليسی ها اين بود که نتيجه . ن می رسيد به پايا1328 مرداد ماه 6پانزدهم، 
مذاکرات را به صورت اليحه قانونی در آخرين روزهای دوره پانزدهم به مجلس بدهند که 

اليحه الحاقی "اين اليحه قانونی که به نام . فرصت بررسی نباشد و با فوريت به تصويب رسد
  .يم شد به مجلس تقد1328 تيرماه 18معروف است "  گلشاييان–گس 

    از آنجا که ما در اين کتاب مسايل فنی نفت و مواد قراردادهای نفتی ومذاکرات مربوط به 
تنها برای نشان دادن . آن ها را بررسی نکرده ايم اليحه الحاقی را هم بررسی نمی کنيم

می کردند به " استيفای حقوق ايران"تعبيری که شرکت سابق نفت و عمال آن در ايران از 
  :کته اشاره می کنيمچند ن
 به حساب 1933ه ای برقرارداد لاليحه الحاقی از آن رو الحاقی ناميده می شد که تکم .1

 را هم که در 1933قرارداد " مجلس ايران با تصويب اين اليحه عمال. می آمد
دوران رضاشاهی به زور منعقد شده بود تصويب می کرد و به آن قوت قانونی می 

  .داد
 تغييری وارد نمی 1933 کدام از جوانب استعماری قرارداد چهياليحه الحاقی در  .2

 .برعکس همه آن ها را تثبيت و تحکيم می کرد. کرد
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 ايران دبه سو" اليحه الحاقی تنها از نظر مالی و ميزان حق االمتياز تغييراتی ظاهرا .3
اما . می داد و حق االمتياز ايران را از تنی چهارشلينگ به شش شلينگ می رسانيد

ز آنجا که درآمد ايران به ليره انگليس پرداخت می شد و ارزش ليره از همان وقت ا
درآمد ايران از هر بشکه نفت سال به سال پايين " به سرعت در حال کاهش بود عمال

 .تر می آمد
اليحه الحاقی حتی نسبت به امتيازنامه دارسی که يادگار استبداد قاجار و هجوم  .4

  .وداستعماراست گامی به عقب ب
 
  
  


