
 

 فصل دوم

  از اليحه الحاقی تا تصويب اصل

  ملی شدن نفت
 
   شدن نفتیب اصل مليتصو. 6

ه يران آه به طور عمده علي مردم ایستياليامپر  و ضدی جنبش مل1329ز و زمستان يي    پا
ران يات حاآمه اي هیسيسران جناح انگل. افتيار گسترش يس متوجه بود بسيشرآت نفت انگل

 خودشان قانع نبودند ی داشتند و حتیفيضع اريرآت نفت موضع بس شیدر دفاع از غارت گر
آارگردانان مجالس   ازیكي یجمال امام. ن آندي حداقل منافع خود آنان را تامیحه الحاقيآه ال

 یحه الحاقيات حاآمه را در مورد اليت هيان حال عدم رضيران نظر خائنانه و درعيا آن روز
  : آندی مانين شكل بير به بهتريدر جمالت ز

م آه از يي گویم و نميد آه آقا ما قبول دارييبفرما} سيسران استعمارانگل{ان ين آقايبه ا    "
م آه عظمت ي دانیم.  شودیس متالشي انگلیم امپراطوريي گوینم. دينفت ما استفاده نكن

 یم آه شما امپراطوريما قبول دار. ران استي نفت ایچاه ها  شما استوار بریراطورپام
 ین لخت و برهنه هايد تا اي به خودمان بدهیك آميدش را ي عوایول. ديتان را حفظ آنخود

د ي خودتان را بكنی و اقتصادیاسيشما استفاده س. مين وضع خارج سازيآشور خود را از ا
   "1!دي حق ما را هم بدهیول

ز در يس ني از شرآت نفت انگلیتين جمله ها وجود دارد، نارضايا  آه دریبا وجود وقاحت
" لخت و برهنه ها" توانستند با وضع موجود جواب یز نمي ها نیجمال امام. آن مشهود است

 را به همان یحه الحاقين حال رزم آرا طبق دستور شرآت نفت دفاع از اليبا ا. را بدهند
به دفاع از آن پرداخت و تا آن جا  ارضعيفيموضع بس  آه بود برعهده گرفت و ازیصورت

بون مجلس به مردم يم در برابر شرآت نفت از تري اثبات ضرورت تسلیش رفت آه برايپ
 سازد تا چه رسد به یرا هم به زحمت م ن ملت هنوز لولهين آرد و ادعا نمود آه ايران توهيا

مجلس   رزم آرا چنين نطقی درهمان وقت آه. 2 مانند صنعت نفتیاداره امور صنعت بغرنج
منوچهر . م شده استيس تنظيتوسط شرآت نفت انگل او یع بود آه سخنراني آرد شادايرا

ازات نفت و درآمد معادن در وزارت يس اداره آل امتيان آه در آن زمان رئييفرمانفرما
 ین سخنراني دانستند آه ایان رزم آرا همان وقت ميافرح آرد آه اطي بود بعدها تصريیدارا

  :سدي نویان مييفرمانفرما. اندس نوشته به دست رزم آرا داده ين شرآت نفت انگليرا مامور
  "3.م آرده بودي تنظی وی شدن آه شرآت نفت برایه مليمن داد عل  بهیادداشتيرزم آرا     "

 از اسناد و مدارك اداره اطالعات شرآت نفت به دست ی شدن نفت آه بخشی   پس از مل
  .4دا شديان اسناد شرآت پيز در ميدولت مصدق افتاد، متن نطق رزم آرا ن

ت دارد آه ين جهت اهميژه از اين مطلب به ويروها ايتناسب ن ش قوا وي آرایبررس   در  
تن آارشناس   چندی بود آه حتی دهد آه او در چنان وضعیدرجه انفراد رزم آرا را نشان م

ست شرآت ي باینطق او را هم م. ار نداشتياست او دفاع آنند در اختي آه بتوانند از سیمعتقد
ر شرآت نفت ي ناپذی از آن است آه موضع آشتین حال حاآين فاآت در عيا. سدينفت بنو

 و ی نظامیك آودتايق ي نبود و فقط از طری متكی قابل مالحظه ایگاه اجتماعيجنوب به پا
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 با يین آودتايست چنيآه تازه معلوم ن. ل آندي توانست نظر خود را تحمی ميیم آودتايرژ
  .روز شودي تواند پی م چگونهیاسي و سیگاه اجتماعيفقدان پا
ژه جناح ي و به وی رفت جبهه ملین زمان آه دولت رزم آرا رو به انفراد آامل مي    در ا

 یش احتماليافزا.  آردیخوب آار م اريان و محافل حاآم بسيان بازاري آن در میسالم مصدق
 یاز بورژویبرا.  آوردیان را به وجد مي شد بازاری شدن حاصل میدرآمد نفت آه از مل

ون دالر به صندوق يلين ده مين آه روزانه چندي تصور ایران حتي خورده ایف و توسريضع
ن بزرگ هم يمالآ.  بودهخت، نشئه آورديه داران خواهد ريدولت و از آن جا به صندوق سرما

.  نداشتیتي رعـی به نظام ارباب رادين اي آم تریجبهه مل.  آردندی میاحساس خرسند
 داد آه از درآمد نفت ید مي آرد و امید مي را تائیند صد پارچه آبادم چي عظیت هايمالك
  .ن مناسبات موجود آمك خواهد شدي همی دهات برمبنای آبادیبرا

 گرفت ی شدن نفت اوج می ملی آه مبارزه برای زمان1329ز و زمستان سال ييپا      در
هم شاه و هم جبهه . د آردنیم مين بزرگ با استفاده از فرصت، مواضع خود را تحكيمالآ
ه يران بود آه علي آردند و فقط حزب توده ای ميیس از آن ها دلجويكا و هم انگلي، هم آمریمل

 در مجلس یندگان جبهه مليبه دنبال آوشش مستمر نما. دي رزمی بزرگ میت هايمالك
ه  فارس را بی پارچه آباد400 به دستور شاه يی وزارت دارا1329 ماه سال یسرانجام در د
  .ن به طمع افتاده بودندي بود آه همه مالآیط طوريمح. 5 پس داديیخانواده قشقا
  : گفتیجان در مجلس مي مالك بزرگ آذربای    بهادر

. ده است راجع به استرداد امالآشاني رسیر خلخاليوراث مرحوم عشا  ازیضه ايعر    "
 ین دو دانگ آقاي بخشد ایست تا و چهارصد تا ده ميتا و دو حاال آه به حمداهللا دولت صد

  "6.د بروند و دعاگو باشنديد را هم بهشان بدهي و ساالر رشیر خلخالير عشايام
ران متشكل شده و ين اين مالآي بود آه بزرگ تر1329سال ) آذرماه(ز يين پاي    درهم
 یكيبازپس گرفتن امالك بزرگ . به وجود آوردند" ی آشاورزیلا عیشورا" به نام یسازمان
  .ن سازمان بودي این آارهايخستاز ن

 یروهايفه ني رفت وظی انفراد می دستگاه حاآم به سوی، وقتیاسيط بغرنج سين محيدر ا
 ی بدهند آه جنبش ملیبي متحد و متشكل شوند و ترتی بود آه طبق برنامه روشنی و مترقیمل
 و ی ملیروهاي برود و دشمنان جنبش از تفرقه نیروزي پین راه سويك تريران از نزديا

  . آن ها سوء استفاده نكنندیاسي و سی اجتماعی هدف هایناروشن
 شدن نفت را آه از یما شعار مل. ن جهت انجام گرفتيا  دريیجانب حزب ما آوشش ها از

 ی برايی گوناگون آوشش هایم و از راه هايرفتي درنگ پذی بود ولو با اندآیآن جبهه مل
 ی ثمر ماند و هر اقدام آشتی ما بی همه آوشش هایم ولي به عمل آوردیه مله به جبیكينزد

با آمال تاسف جناح .  روبه رو شدین حمالت جناح خرابكار جبهه مليدتريطلبانه ما با شد
  . هم به دنبال خرابكاران رفتیسالم جبهه مل

سم يالي مبارزه با امپری گسترش آار علنیران براي حزب توده ا1329 ماه سال ید
 داشت یت چنان لحنيل جمعيه تشكيانيل داد و بيرا تشك"  با شرآت نفت مبارزهیت مليجمع"

 و ی آشتی، بویان حزب و جبهه مليط متشنج موجود مي رغم محیط و عليآه در آن شرا
 حزب ما را یهمكار  وی آشتی در آغاز ندایجناح سالم جبهه مل.  دادی میدعوت به همكار

  . درك آردیبه درست
  :نوشت" باختر امروز"

ران و ي مبارزه با شرآت نفت ایت مليجمع"جوانان تحت عنوان   ازیتيجمع" راياخ    "
 شدن نفت و ی از ملیاز نامه و هواداري مخالفت با امتیه اي اعالمیل شده و طيتشك" سيانگل
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 یان و قلم را خواستار شده و هم آهنگي نطق و بی، آزادی حكومت نظامی احزاب، الغایآزاد
   "7.ن ها است اعالم داشته استي آه هدفشان ایمجامع ملر يخود را با سا

 مربوط به مبارزات یخبرها. ش آمدي پیگري دیگام ها" باخترامروز"ن روزها يهم در
ران بود با لحن موافق درج آرد و ي حزب توده ایرهبر ري را آه زی و دانش آموزیآارگر

ت ي آرد حمای با آن مخالفت منه توزانهيكا آشكارا و آيسم آمريالياز جنبش صلح آه امپر
  .نمود
كا در يسم آمريالي جنگ امپرـخصوص به جنگ آره ه ب" باخترامروز "ی از خبرهایكي در

  :آره اشاره شده است
... ستاده بودندي ایادياثر نبودن جا عده ز بر. ت برگزار شديته صلح با موفقيشب واريد"
" مخصوصا.  اجرا شدین وجهيه بهتربرنامه ب... ف و روزنامه نگاران شرآت داشتنديمعار

  ."8ارجالب بوديبس} يیكايدوگالس امر{اه شناس يو آوه نورد گ} جنگ آره{ش پرده يپ
سرمقاله خود   به جلو گذاشت وی هم گامیعرصه طبقات در" باخترامروز"ن روزها يهم در

. داد بزرگ اختصاص یت هاي به مخالفت با مالكی نوشت مین فاطميخود حس" را آه معموال
اختصاص داشت و از " تحول از باال  "یشتر به اصالحات ارضين مقاله بيدرست است آه ا

 آرد آه مبادا انقالب یت دفاع ميد مالكي و تجدی سلطنتیكا درباره فروش اراضي امر ـشاه تز
جهت  ن و درين جنبه به هر صورت ضد مالآي صرف نظر از ایول. ن رشد آنديياز پا

  .9 بودیارضت يمحدود آردن مالك
ر او وجود داشت و آنان را در جنبش ي و نظای است آه در فاطمین همان آشش سالميا

  .ش راندي پی ملی جلو برد و تا شهادت در راه آرمان هایستياليضدامپر
ن حرآت يا. ديي نپایريران متاسفانه دي ای تفاهم در درون جنبش انقالبیحرآت به سو

.  نبودیجناح سازش آار و نفاق افكن جبهه مل  ویجاع و ارتیستياليند محافل امپريخوشا
 آمك آن ها بنا آرده بود با ی خود را روی استراتژی آه جبهه مليیكاي آمریست هاياليامپر
  . توانستند موافق باشندی نمیچ روي به هین تفاهميچن

انه و ي خاورمیم آشورهاي مقيیكاي آمريیپلمات هاي آنفرانس د1329 بهمن ماه سال 25
 گسترش نفوذ همه ین آنفرانس راه هاين مساله ايمهم تر. افتيش يك در اسالمبول گشايزدن

 یدر خبرها. ران بودي استفاده از اوضاع ایژه راه هايانه و به ويكا در خاورميجانبه آمر
كا ينقش قاطع آمر " شد آه آنفرانس ی شد گفته میران منعكس ميا  وسعت در باآنفرانس آه

  ."ن آرده استييران تعيرا در ا
ن لحظه به جنب و جوش يكا نشسته بودند در ايد آمك آمري آه در تهران به امیمحافل

سم در حرف ي آمون عليه قاطع خود رایگر دشمنيبار د كي افتادند و الزم دانستند آه یشتريب
ز ين بار دستاويا.  آنندی معرفیكا  برسانند و خود را متحد مطمئنيو عمل به اطالع آمر

ل يآنان تشك. ستينان تنگ ني حادثه آفریا براي به هر صورت دنی وجود نداشت ولیخاص
ران را بهانه ي حزب توده ایت علني گسترش فعالیعني"  مبارزه با شرآت نفتیت مليجمع"

 آن با ی آه خبرهايیكاي آمریپلمات هايش آنفرانس ديآردند و درست سه روز پس از گشا
 گسترده و حساب شده یغاتي تبلیورش هاي شد ی درج میملل فراوان در مطبوعات جبهه يتحل
  .ان رفتي از می مدتینه تفاهم براي زم10.ران را آغاز آردنديه حزب توده ايعل

 شد آه شرآت نفت یگفته م. دي دیات حاآمه از بهمن ماه تدارك آودتا مي هیسيجناح انگل
با " یپسند ايدن"ساس قرارداد ن ايا رفته و آماده است بري را پذ50 - 50م يس اصل تقسيانگل
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ن قرارداد را به عنوان برگ برنده در دست خود ين بود آه اينقشه رزم آرا ا. ران منعقد آنديا
 ی را راضیادين آن را اعالم و گروه زيانجام آودتا و سرآوب مخالف داشته باشد و پس از

دتا گران خود او را هم ن آه آويكن شاه از ترس اي ل،ه شده بودين تهيطرح انحالل مجلس. آند
 از یل طهماسبي خلین لحظه حساسيچن در. م قاطع مردد بوديبگذارند در اتخاذ تصم آنار
ابتکار (.يختبا مرگ رزم آرا همه نقشه ها به هم ر. دي به قتل رسان راان اسالم رزم آراييفدا

قربانی کودتا شاه با اطمينان از اينکه خود . عمل در همين زمينه بدست شاه و دربار افتاد
 پنج روز ) راه توده-نخواهد شد، پس از آن همين نقشه را اجرا کرد و عليه مصدق کودتا کرد

ن بنام استعمار بود به ين عال را آه از خادمياسفند ماه شاه، حس 21پس از قتل رزم آرا در
ده يا فین تالش بياما ا. جاد آندي ایبرابر جنبش مل  دری گماشت تا سد مقاومتیرينخست وز

 ،یع ملي امواج جنبش وسیبر رو. ات حاآمه قدرت مقاومت خود را از دست داده بوديه. بود
ب ي را تصو بود، آن شدن نفتیت قاطع آن مخالف مليش اآثري آه تا دو ماه پيیمجلس شورا 

. ديب رسانين اصل را به تصوي ای مرتجع تر از شوراز مجلس سناي اسفند ماه ن29در . آرد
 یح خوددارياما شاه از توش.  به انجام رسدیفات قانونيشاه الزم بود تا تمام تشرح يتنها توش

ك ي شدن ی اصل ملی شاه پایامضا. ديد آه بتوان آن را به مجلس برگردانين امي آرد، به ایم
ن آار يمصدق شاه را به ا. د گذاشته شدي رسیري مصدق به نخست وزیم بعد، وقتيماه و ن

 .مجبور آرد
 


