
 

 فصل دوم

  از اليحه الحاقی تا تصويب اصل

  ملی شدن نفت
  
  استراتژی جا در جهش در شعار، در. 5

رزم آرا به احتمال قريب . ل سياسی آن روز ايران سرنوشت نفت جنوب بودي    گره همه مسا
آمد منافع آمريکا و انگليس را آشتی دهد و نفت ايران  سرکار به يقين اميدوار بود که وقتی بر

ات پشت پرده برای رسه چهارماه اول نخست وزير رزم آرا به مذاک. يان آنان تقسيم کندرا م
رزم آرا دالل معروف نفتی آمريکا ترن برگ را که در ايران زير . تحقق اين امر گذشت

پوشش رياست مشاوران ماورای بحار فعاليت می کرد از طرف خود به لندن فرستاد اما 
محافل انگليسی که رزم آرا . اضر به مالقات با او نشدندن شرکت نفت انگليس حتی حاسر

از او می خواستند که قرارداد الحاقی را به " نزديک ترين پيوند را با آن ها داشت مصرا
  .تصويب رساند

طرف شرکت نفت انگليس برعهده داشت پس از مدتی      رزم آرا موافق وظيفه ای که از
برعهده را اليحه الحاقی اعالم کرد و دفاع از آن دست به دست کردن، موافقت خود را با 

  .گرفت
کردند و به افشای او در برابر افکار عمومی      مخالفين از اين فرصت حداکثر استفاده را

رزم آرا مدعی بود که اليحه الحاقی بهترين چيزی است که ايران می تواند به دست . پرداختند
مخالفين می . نمی دهد که قراداد بهتری منعقد شودآورد و گويا شرايط ايران و جهان امکان 

  .فقط نفی اليحه کافی نبود. بايست در برابر اليحه الحاقی پيشنهاد مثبت خود را مطرح سازند
 بهمن 15حزب توده ايران به قاطع ترين شعاری که جنبش ضداستعماری ايران تا توطئه 

حزب توده ايران .  لغو شود1933 طلب می کرد که قرارداد مطرح کرده بود وفادار بود و
امپرياليستی و استقرار حاکميت ملی ضروری  قد بود که برای اين کار اتحاد نيروهای ضدتعم

  .است
  :می نويسد" بسوی آينده"

طلب کرده ايم که در راه مبارزه با اين قرارداد خائنانه همدست و  انرما بارها از مردم اي    "
ده ايم و معتقديم که با وجود قدرت استعمار در کشور، اراده معتقد بو" ما جدا. همگام شوند

  .ملت عامل مهم و اساسی است
توان قرارداد الحاقی را پاره پاره کرد  استعمار متمرکز شوند نه تنها می     اگر قوای ضد

  ...يروزی های ديگر نيز می توان نايل شدپبلکه به بسی 
وکول به استقرار حاکميت ملت ايران و محو     حل مساله نفت مانند بسی مسايل ديگر م

   "1.عوامل و طفيلی های استعماری است
ه ژبه وي.  بهمن به بعد بارها در مطبوعات حزبی تکرار و تاکيد شده بود15    اين نظر از 

 ا به جای قرارداد الحاقی مطرح میر" پسندی دنيا"از زمانی که گروه بقايی انعقاد قرارداد 
  .می کرد تاکيد 1933 الغای قراردادت پيش روی ضرور يران بيش ازحزب توده ا رد،ک

شرکت کنندگان در آن .  چنان که گفتيم درباره نفت نظر رسمی نداده بودـ    جبهه ملی ايران 
هر يک نظر جداگانه ای ابراز می کردند و يا فقط به مخالفت با قرارداد الحاقی اکتفا می 

 از انعقاد قراردادی از نوع قراردادهای ونزوئال و ولی نظر مسلط عبارت بود. نمودند
  .عربستان سعودی
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  :در مقابل اعتراضی که به اين نظريه می شد می نويسد" شاهد"    روزنامه 
قرارداد بايد . پسندی امضا شود نند که چرا می خواهيد قرارداد دنياکبه ما اعتراض می     "

 است که اگر قرارداد را لغو کنيم با هيات در پاسخ می گوييم اصل مساله اين. لغو گردد
 1933ما هم با الغای قرارداد دارسی . حاکمه کنونی امکان به کار انداختن تاسيسات نيست

  .اما، با وضع فعلی ما خواهان نتيجه مثبت برای ملتمان هستيم...موافقيم 
  :سازيم کهدرجه اول با همين شرکت نفت فعلی قراردادی منعقد      ما معتقديم که در

  .پنجاه و يک درصد سهام متعلق به ايران باشد" اقال... ، "    اوال
، گذشته از منافع، مالياتی شرکت بپردازد و هم حقوقی الاقل برابر حقوق عربستان "    ثانيا

  .سعودی و يا ونزوئال دريافت داريم
  "2.مدر اداره شرکت ما بايد سهيم باشي، "    ثالثا

 برنامه او ،تصريح شد، تا پذيرش اصل ملی شدن ه بعدها از طرف بقايیاين نظر به طوری ک
  .و يارانش بوده است

 می 50 -50   ساير رهبران جبهه ملی نيز تنها جانشين قرارداد الحاقی را قراردادی از نوع 
شناختند تا جايی که مهندس حسيبی کارشناس نفتی جبهه ملی و مشاور نفتی دکتر مصدق، در 

نوشته بود به " مقايسه قرارداد نفت ايران با قراردادهای خاورميانه"تی که برای سلسله مقاال
  :اين نتيجه می رسيد

   "3.نفت استخراجی بگذارد% 50ايران بايستی مبنای حقوقی خود را براساس     "
  :    سال بعد دکتر مصدق با درنظر گرفتن جوی که آن روزها حاکم بود گفت

   درصد را قبول می کرد هيچ اختالفی پيش 50انزدهم همين اگرشرکت در دوره پ    "
  ".4نمی آمد

.  می توانست مقامات حاکم و بخش بزرگی از بورژوازی را قانع کند50 - 50    قرارداد 
 قدرت مقابله با شعار لغو 50 - 50شعار . قانع نمی کرد" اما توده مردم ايران را قطعا

جه ين نتي مبارزه به ای سال هایران طيا مردم. اشتقرارداد و طرد استعمار انگليس را ند
ران مسلط باشد يع نفت ايصنا از انحا بری وقتی شرآت نفت جنوب به نحو ده بودند آه تايرس
طرد شرآت سابق نفت خواست گسترده تر  .بود ، مسلط خواهدیمل است واقتصاديس بر

  . مردم بودیقشرها
 مصدق و" طرد شرآت لغو قرارداد و"ل شعار يتكم  درین خواست عمومي    با توجه به ا

 ی حقوقی هایواقع دشوار قرارداد در را شعار لغويز. دندي شدن نفت رسیمل ارانش به شعاري
  به صورتید آاريان آي منافعشان به می پایست ها وقتياليچه امپر اگر و آرد یجاد ميا

ا آم تر قابل ي دنیمع آن روزاز در مجايصورت لغو امت  به هری اختالف ها ندارند، ولیحقوق
طرز اداره  قرارداد رجحان داشت و نظر بر لغو هر  آردن صنعت نفت ازیمل دفاع بود و

  . آردیشه روشن مي همیز برايع نفت را پس از لغو قرارداد نيصنا
مان ي نریمنزل آقا  درین فاطمي آردن نفت را دآتر حسیدق بعدها گفت آه شعار ملص    م
  ! بادیادش گرامي. شنهاد آردير پن باي نخستیبرا

 جبهه ی عالی در شورا1329 آبان ماه 5 شدن صنعت نفت در سرتاسر آشور یمل     شعار
ران ي  مردم ایستيالي بزرگ نهضت ضدامپری هایروزي از پیكيد آه يب رسي به تصویمل

  .است
 یها جناح و رفته نشدي پذی به آسانیجبهه مل  شدن نفت در سرتاسر آشور دری    اصل مل

 آه دور یتياقل. ش گرفتندي پی گوناگونین اصل روش هاي نسبت به ایگوناگون جبهه مل
ن اصل ي ایت جبهه ملي اآثریرفتند وليذپ شدن را صادقانه ی بودند اصل ملیمصدق و فاطم
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 دير به تجديش دايمواضع سابق خو واقع در ر د آردند و دييصادقانه تا رير و غيرا با تاخ
  . ماندندیارداد باقنظر در قر

ك هفته ي شدن را با ی آن بود اصل ملیسخنگو" شاهد" آه روزنامه ی    جناح راست جبهه مل
  : داردیآن افزود آه نكته قابل توجه  بریحيتوض و  آبان ماه منتشرآرد22ر در يتاخ

  :برنامه داشته است روزنامه  شاهد درباره نفت دو"
در حدود امكان   ویدر آادر دستگاه حاآمه فعل احقاق حقوق ملت یعنيبرنامه حداقل  .1

 .ر به آن اشاره شده استيصف 90ح تر از همه جا در شماره ي امروز آه صریوضع اجتماع
 آه در دستگاه یتيبا امكان حسن ن تاآنون.  آردن صنعت نفتی ملیعنيبرنامه حداآثر  .2

  باـيم به آن برخورد"  آه فعالیوضع  بای شد ولی رفت از برنامه حداقل دفاع میحاآمه م
 یتي حسن نیچ جاي هـی دهند  نشان میحه الحاقي آه شرآت و رزم آرا در گذراندن الیسماجت

  "5.م آردين نظر دفاع خواهيناچار حداآثر خواهد بود و از ا برنامه ما.  نماندهیباق
رماه  آذ22 سكوت آرد و فقط در ی شدن نفت مدت درازی درباره شعار ملیت اهللا آاشاني    آ

  .ت آردي شدن نفت حمایمل  صادر نمود و ازيی فتوا1329
 بود در ی واعالم آن جهش بزرگی جبهه ملی عالی شدن نفت در شورایب اصل ملي    تصو

ره به طرد شرآت يغ  و50 - 50 ینظر و شعارها ديجهش از تجد: ن جبههياست ايس
  .ژیفت و نه در استرات شعار انجام گرن جهش فقط دري متاسفانه ایول.  نفتیاستعمار
 شدن ی  ملیكيبرنامه داشته  ا از اول دويد آه گويگو یدروغ م" شاهد" در روزنامه يی    بقا
 ديبرنامه داشتند آه عبارت بود از تجد كيهمواره فقط  او و امثال او. نظر دي تجدیگرينفت د

حق دارد   اویول. انريش درآمد اي افزایبا اندآ  هايیكايك آردن آمريشر نظر در قرارداد با
نظر در قرارداد در آادر دستگاه حاآمه موجود و وضع  ديآند آه تجد ی میآور ادي یوقت

 يیبقا. رود یرون ميآادر ب ني آردن از ای ملیممكن است ول  موجود مطرح ویاجتماع
 ی دهد آه ملیح نميرد و توضيگ یته مساله را درز م و ست، لذا سري آردن نیموافق مل
 بر.  سازدی را ملزم میاسي سـی رات اجتماعييچه تغ  آند وی را طلب میطي شراآردن چه

ند آه يتوجه نما و  آنندین مساله را با عمق تمام بررسي آردن بود آه ای ملین واقعيموافق
مبارزه  ران ويكا به ايس و عالقه مند آردن آمريكا وانگلي استفاده از تضاد آمریگر برمبنايد

  .ستي نیع نفت عملي آردن صنایره مليسم و غيبا آمون
ه ي علیك، انقالبيدموآرات  ویانقالب مل. ك انقالب استيت ينها ع نفت دري آردن صنای    مل
  .یه مناسبات فئوداليسم و علياليران به امپري ایوابستگ

مصدق و يارانش حتی تا  آن درك نكرد وین شعار را با تمام ژرفاي ای    متاسفانه جبهه مل
 یادير بنييك تغي و بدون یك تحول اجتماعيرند آه بدون يحاضر نشدند بپذ زيداد ن مر28
  .  ستيران قابل اجرا نيط اي آردن نفت در شرایمل  شعاریاسيس

 28 شكست یشه اصلي آن ری اجرای شدن با استراتژیمل  شعاریرين تطابق ناپذي       هم
  .مرداد شد
ز به ي نيیكاي از محافل آمریبرخ.  آمدیآسان م ی شدن به نظر گروهیآغاز شعارمل     در

شما نفت را . ستي نیمهم زي آردند آه چین وانمود مي زدند و چنی دامن مین سهل انگاريا
ران بانك ي از مدیكي" مثال. ديم آه خودتان استخراج آني آنید ما آمك ميري ها بگیسياز انگل

  : فرستادیام ميكا پيصادرات و واردات آمر
استخراج "  خود را مستقالی منابع نفتی تازه ایران بتواند با قرضه هاي است دولت اديام    "

   "6. به دست آوردیكا دالر آافيخصوص آمره  آزاد و بیايو با صدور آن به دن
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.} آتاب حاضر آمده است99صفحه  5  
1329 آذرماه 16روزنامه اطالعات  ـ  6  



 

"  نداشت نسبتایم آه در واقع پشتوانه ايرمستقيم و غي مستقیق هاين نوع تشوير اي   نظا
ران حاضر ي ایوع ترن برگ آه با وجود اخراج از خدمت دولتفراوان بود و دالالن نفت از ن
.  آردندی می شدن معرفیان مليبكا را پشتيسه ها آمريجاد دسي اانشدند  آشور را ترك آنند، ب

روزنامه های خود در آه  چنان. ستي نیآسان  آردن نفت آاری در عمل معلوم شد آه ملیول
  .    خواهدی میك انقالبي تاآت ویتژاك انقالب است و استريکه  کرديم درج

ت يه آين بار اعالميما نخست. ر آردي شدن نفت تاخیرش شعارمليذپران در يحزب توده ا
م و ي خود چاپ آردی داد، در روزنامه های شدن نفت فتوا میرش مليذپ را آه به یاهللا آاشان

ه چنان ين اعالميانتشار ا. مي شدن اعالم داشتی خود را شعار ملیق موافقت ضمنين طرياز ا
 طول یز مدتياز آن پس ن.  بودیب شعار از طرف جبهه مليك ماه پس از تصويم يآه گفت
  .رفته شوديذپ شدن از طرف حزب ما تمام و آمال ید تا شعارمليآش
 طرد شرآت نفت، یما آه هوادار جد" منطقا.  استید نقص بزرگير بدون تردين تاخي    ا
ست به مراتب ي بایم مي در آشور بودیستياليرگونه نفوذ امپر از هیري قرارداد و جلوگیالغا

  .مين شعار برسيبودند به ا"  پسندا يدن "50 - 50 ی آه دنبال قراردادهایزودتر از آسان
م و نه ي بود آه ما خواستار آن بودیزيان درست و آامل همان چي شدن نفت بی    اصل مل

  .د نظر قرار داديتكامل درخواست تجد
رش آن ير ما در پذي تاخیق اولين شعار و به طريدا آردن اير ما در پين تاخيبرا    بنا
  . داشتی بود آه عواقب دوربردیاشتباه

ران تا ي این به نهضت انقالبي و خائنیستين اشتباه محافل ضد آموني    درباره علت بروز ا
ه يبوده و هست ما ما یستگيده اند آنچه در واقع شاياه آرده و آوشيآنون خروارها آاغذ س

 یگر به جنبش انقالبي از راه دی انقالبیه اشتباه بوده به مثابه روشياشتباه قلمداد آنند و آنچه ما
  .ن آنندي جوان تلقیروهايبقبوالنند و به ن

ل ين دليا به ايران گوي آنند آه حزب توده ایست ادعا مي    دشمنان انقالب و محافل ضد آمون
 شدن نفت در سرتاسر ی، ملیب شده جبهه مليآه در اصل تصو شدن بود یمخالف اصل مل

 نشود و به ی خواست نفت شمال ملیا ميران گويآشور درنظر گرفته شده بود و حزب توده ا
 حزب ما را نشانه گرفته یسم پرولتريونالين دروغ، انترناسين ايمبلغ.  ها واگذار شودیشورو
ران جزو يا اگر حزب توده اين آنند آه گوي تلقنين فكر را به مبارزي خواهند ایآنان م. اند

د راه درست ي غلطی می نبود و در ورطه ضد شورویستي و آمونی آارگریاردوگاه جهان
  . نداشتیبه مساله نفت شمال ارتباط"  آردن نفت اصوالی آه ملیدرحال.  رفتی میتر

  : از نفت شمال ی بهره وری برایران و شوروي ای    قرارداد همكار
ن قرارداد به يرا اي آرد زیدا نمي پی شدن نفت تناقضی شد، با ملی، اگر اجرا م" اوال   

  . گذاشتیران به طور آامل احترام مي ایت مليحاآم
 یشمال گر نفتيد. افته بوديان يش رد شده و موضوع آن پاين سال پين قرارداد چندي، ا"ايثان

ن نوع يا.  ها حفظ آندی شوروی براخواهد به اصطالحه ران بيوجود نداشت آه حزب توده ا
 غات ضدي ساخته اند تا تبلین را دشمنان نهضت و نفاق افكنان حرفه اي دروغیادعاها
  .روها شوندي را دامن زنند و مانع اتحاد نیستيآمون

  :ر استيرح زطر درك اهميت شعارملی شدن نفت به ر حزب ما دي تاخی     علت اصل
 ی از رهبران جبهه ملیسوابق گروه. راني ایهه مل نسبت به رهبران جبی اعتمادیب .1

 آه با يیمخالفت آنان با طرد شرآت نفت و تماس ها  سم،يالي با ارتجاع و امپریهمكار در
د آن يجد د آرده بودند آه در شعارين تردي دچار ای داشتند، حزب ما را مدتيیكايمحافل آمر

  .م آاسه باشدير ني زیز آاسه ايها ن
ن ي به جلو برد ولو ای توانست جنبش را گامیمكانات آوتاه مدت آه م به ایآم توجه .2

سم ياليع نفت با آمك امپري آردن صناین نظر حزب ما آه مليا.  نرسانديی نهایروزيآه به پ
 یدرست ازمند است، نظري نی و داخلیاست خارجيس  دریاديست و به تحول بنين كا مقدوريآمر



 

 به جلو استفاده مك گاي ی توان برایست ها مياليضاد امپرم آه از تي ما توجه نداشتیبود ول
 .آرد

 در یو قشر مل قشر آمپرادور: ین دو قشر بورژوازي بی به تفاوت اساسی توجهیب .3
ست و يكپارچه نيز ي نی ملیبورژواز ن نكته آه قشري به ای توجهیب. رانير اي نظيیآشورها
 . هستندیآار از سازش ی گوناگون آن حامل درجات مختلفیجناح ها

 آه ضرورت یخشان لنين دریشه هاي با اندی آافيیعدم آشنا. سمي آمونی آودآیماريب .4
 ی از آم تجربگی به طورآلیاين بيمار. وقتی باشند می آموزندن را هرقدر هم ميافتن متحدي

.  آردید مي هم وجود داشت آه آن را تشدی علل و عوامل مشخصی شد ولی میحزب ما ناش
 حزب ین مختل شد، رهبرآ ی عادی شدن حزب، زندگیرقانونيآه پس از غن ياز جمله ا

 با یپيوند مستقيم رهبر.  مهاجرت شدند مجبور بهی به زندان افتاده و گروهی، عده اهپراآند
 .ده شدي بریاسي سیت هاي مردم، سازمان ها و شخصیتوده ها
ار ياخت  درآمده و دریفارسآم به زبان  اريز بسي نیستيآن سال ها هنوز آثار مارآس     در
  .ن قرار گرفته بوديمبارز

 بود آه ی بخش نيز در آن سال ها طوری رهايیدر جنبش جهان    متاسفانه جو حاآم 
 استعمار زده ی شرقیر حزب ما آه در آشورهاي نظیاحزاب.  آردید ميسم را تشديسكتار

 آه پس از جنگ يیرژوا بوی ملی از جنبش های درستیابي آردند در مجموع ارزیمبارزه م
 یشتر از جنبه هاي و سوآارنو را بی دوم اوج گرفته بودند نداشتند و امثال نهرو و گاندیجهان
نترن ين آنگره آمي خردمندانه هفتمیه هاي توان گفت آه توصیم.  آردندی میابين ارزآ یمنف

آنگره ن ي ششمیستي مصوبات سكتاری به سویشي گرفت و گرایآم تر مورد توجه قرار م
 ی آه به سرآردگیهر جنبش.  مستعمرات به وجود آمده بودی ملینترن درباره جنبش هايآم

ق يا از طريرولتارپ ی سرآردگین آه براي ای شد و به جایوب شناخته ميا نباشد معيپرولتار
  . شدی گشت و سد راه می مین تلقين امر به مثابه شرط نخستيق جنبش تالش شود، ايتعم

ن است آه در همان زمان در صفوف حزب توده يد گفت اين مقاله بايان ايبه در     نكته ای آ
 آه در مطبوعات و امور ی حزبی از آادرهایگروه. ات درست وجود داشتيران نظريا
  .رفته شودي شدن نفت پذی آردند آه شعار ملیه ميتوص"  آردند مصرایك آار ميژدئولويا

 آن یستيالي و ضد امپریمل" قايران و خصلت عمي ا حزب تودهی و انقالبیت توده اي    ماه
 درنگ به طور ی شدن را ولو با اندآیمل  ها شعارین دشواريسبب شد آه حزب ما به رغم ا

 یريت رهبران جببه ملی از همان روز آه اآثیدر حال. ان از آن دفاع آنديرد و تا پايآامل بپذ
  . نمودندیريش جلوگيردند و از اجراانت آيرفتند به آن خين شعار را پذيآه به ناچار ا

  
  
  

 
 


