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  ٢٠١۶  سپتمبر ٢٧
  

 ۵ - ميرزا ِفرزندان سليمان
 ھای اجتماعی  آن با جنبشۀ ايران و رابطۀنگاھی به تاريخ حزب تود

  

  ١٣٢٧از تأسيس تا بھمن : جلد اول
  و

  حزب توده و جنبش کارگری ايران
  

   عطفی در چرخش به سوی شورویۀموضوع امتياز نفت شمال نقط

 سياسی ھيأتس يک أ اتحاد شوروی در رۀمعاون امور خارج" سرگئی کافتارادزه. " خ١٣٢٣ ]سنبله[ شھريور١٩روز 

اين .  از سوی شوروی بودِ درخواست امتياز نفت شمال ايرانۀھدف از اين سفر ارائ. اقتصادی وارد ايران شد

اما . ثيرات فراوانی داشتأِھای آتی حزب توده ت گيری درخواست اتفاقات بسياری را در بر داشت که در موقعيت و سمت

  . بپردازيمئیپيش از پرداختن به اين موضوعات الزم است تا از نظر تاريخی به داليل چنين تقاضا

ھای فراوانی شده  ھا ھم در شرق و ھم در غرب متحمل شکست لمانا . جديدی شده بودۀِجنگ جھانی دوم وارد مرحل

 و انگلستان رو به پايان امريکاِبنا بر اين اتحاد موقتی شوروی با کشورھای .  مشخص بودًبودند و دورنمای جنگ تقريبا

 بھۀمان زمان جدر ھ.  جديد در يونان و قبرس بودندۀ در حال گشودن يک جبھبحر و انگلستان از طريق امريکا. بود

بنا . گشت ِھای اين دو کشور بود و اين خطر مھمی برای منافع آتی شوروی محسوب می ل ارتشوفرانسه نيز تحت کنتر

ھای وابسته به اين  ِبر اين کميساريای امور خارجه و کومينفورم دست اندر کار تجھيز حزب کمونيست يونان و پارتيزان

  .ر متفقين در منطقه ايجاد کنندای به موازات ديگ حزب شدند تا جبھه

 شمال ۀ و انگليسی برای دريافت امتياز نفت منطقامريکائیھای  ی از طرف شرکتھيأت.  خ١٣٢٢ ]عقرب[ در آبان

استاندارد "ھای  ِبرداری نفت بلوچستان و شرکت برای امتياز حفاری و بھره) انگليسی" (شل"شرکت . وارد کشور شدند

برای ) شدند داری دنيا محسوب می  که از ھفت غول سرمايهامريکااز " (سينکر" و "موبيل"، " اسو"، " وکيوم

 مستشار ميلسپو که ئیاز آن جا.  شمال و شمال شرق ايران از جمله  متقاضيان امتياز نفت بودندۀبرداری از منطق بھره

کرد، پيشنھاد نمود  يران نمايندگی میِ در ايران مشغول به کار بود و به نوعی منافع اقتصادی اين کشور را در اامريکائی

 از اين پيشنھاد پشتيبانی کرده و ای ساعد مراغهدولت . گيری شود ی از ھر دو کشور تشکيل شده و اين قضيه پیھيأتتا 

يکی از " طوسی. "خ١٣٢٣ ]اسد[ مرداد١٩اما ناگھان در روز . بود] و يا تشکيل شدن[  در حال آغاز کار ھيأت
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ِافشاگری . ال کردؤگان دولت در اين باره س قضيه را فاش ساخت و از نمايند)  بجنوردۀنمايند(مجلس گان مستقل  نمايند
س ئييکی از معترضين اين جناح ر. گان جناح اقليت مجلس در بر داشت طوسی موجی از اعتراض را از سوی نمايند

بنده و رفقايم با « : اريخ اعالم داشتاو در نطقی در ھمان ت. فراکسيون حزب توده در مجلس دکتر رضا رادمنش بود

طوری که ملت ايران توانست راه آھن را خودش  ھمان. دادن امتيازات به دولت ھای خارجی به طور کامل مخالفيم

ِتوانيم تمام منابع ثروت اين مملکت را استخراج و   داخلی ما میۀاحداث کند، بنده يقين دارم که با کمک مردم و سرماي
   ١.»ع بدبختی مردم اين مملکت بھبود بدھيم اوضا به شايد بتوانيم

ھای پارلمانی با فراکسيون حزب توده ھمراه بود نيز به شدت با دادن امتياز مجدد  دکتر محمد مصدق که در فعاليت

ه در اما عالوه بر افشای قضي. مخالفت کرد) به بريتانيا داده شده بود.  م١٩٣٢اضافه بر امتياز نفت جنوب که در سال (

ھای اطالعاتی شوروی از اين مذاکرات اطالع يافته بودند و گزارش  کاملی در  مجلس در دوران مذاکرات، سرويس

 نفت برای ألۀمس. دبير اول حزب کمونيست آذربايجان شوروی ارسال گرديده بود" جعفر باقراوف"مورد آن برای 

اسناد به . . . ، انگليسی و امريکائیِداری  ھای سرمايه کتيعنی ھمان خواست شر. ھا مطرح بود تر از اين ھا پيش شوروی

آندره " خ ١٣٢٢] جوزا[ِھا پس از فروپاشی اتحاد شوروی حاکی از آن است که در اواخر خرداد دست آمده از آرشيو

ِ و برآورد ذخاير نفت شمال ايئیدھد تا برای شناسا سفير شوروی در تھران به باقرواف پيشنھاد می" اسميرنوف ران چند ِ

سر " کارنيف.ن.آ. " خ١٣٢٢ ] سرطان [ تير١٠  پيرو ھمين در خواست در ٢.شناس به ايران اعزام گردند مھندس زمين

کارمند اين اداره تحت " حسن اوف.گ.ای"شوروی و " آدانفت"شناسی شرکت دولتی   تجسسات زمينۀمھندس ادار

 دوره اکتشاف برای دولت شوروی مشخص گرديد که در در طی يک. عنوان مھندسين ارتش سرخ به تھران اعزام شدند

بنا بر اين . ِھای نفتی پر محصولی وجود دارد گرگان و شمال خراسان سفره- مازندران-گيالن-ِھای نفتی آذربايجان حوزه

برداری از اين ذخاير بودند و فاش شدن   و انگليسی در پی بھرهامريکائیھای  دولت پيش از فاش شدن اکتشاف شرکت

  .ھا بود ذاکرات اين شرکت بھانه يا فتح بابی برای درخواست امتياز نفت شمال از سوی شورویم

ِفی مابين ايران و شوروی .  م١٩٢١ھا با استناد به يکی از مواد قرارداد سال  در چنين اوضاع و احوالی بود که شوروی
 تزاری ۀِ قرار داد در آن مقطع کليه امتيازات روسياين ماده از.  به تھران فرستادند٣کافتارادزهِی را تحت سرپرستی ھيأت

ھای خارجی  گرديد که اگر دولت کرد اما در عوض طرف ايرانی متعھد می  خوريان و کوير خوريان را لغو میۀدر منطق

ِبرداری نفت را در اين منطقه داشتند، تقاضای طرف شوروی مقدم قرار گيرد تقاضای اکتشاف و بھره ِ.  

ِھای نفتی گيالن، مازندران، آذربايجان، سمنان و شمال خراسان   حوزهۀ امتياز نفت شمال در بر گيرندپيشنھاد تقاضای ِ
جالب اين جا است که متن . را در بر می گرفت» برداری اکتشاف تا بھره«ِشد  و نوع عمليات در خواستی از  می

ِ خ سرجان کدمن انگليسی١٣١٢./ م١٩٣٢ِپيشنھادی شوروی عين قرارداد  متن قرار داد پيش !  در مورد نفت جنوب بودِ

 پيشنھاداتی بر اين  بريا.رسيده بود) معاون ستالين(معاون صدر شورای کميساريای خلق " الورنتی بريا"از اين به نظر 

% ۵١تر کرده بود اما توضيحات کارشناسان شوروی در مورد سھم  متن داده بود که سھم طرف ايرانی را بسيار محدود

                                                 
  . خ ١٩/٥/١٣٢٣رخ ؤ م١٣٠٨ نشريۀ مجلس شورای ملی شمارۀ  1
به نقل از کتاب فراز و فرود ١ ، برگ ٧٧پروندۀ – ٨٩ فھرست – ١ موضوع – آرشيو جمھوری آذربايجان شوروی  2

 -  ترجمۀ منصور ھمامی- جميل حسنلی–فرقۀ دموکرات آذربايجان به روايت اسناد محرمانۀ آرشيوھای اتحاد شوروی 
  ٣٥  ٣٤ صفحات -نشر نی

  کافتارادزه معاون وزارت امور خارجۀ شوروی بود که مدتی را در زندان گذرانيده و بنا به داليل سياسی از زندان  3
  .آزاد و مورد لطف دستگاه ستالينی قرار گرفته ، در اين مقام قرار گرفته بود 
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 به قرار دادی شبيه قرارداد ننگين دولت ايران با انگلستان رضايت  بريااز قرار داد نفت با انگلستان باعث شد تاايران 

  ٤.دھد

ھا   رقابت بين سرمايهۀبيان کنند داده شده و امريکائیھای نفتی انگليسی و   در تقابل با تقاضای شرکتًاين پيشنھاد دقيقا

داری  سرمايهھای  داد که غول  دو قطبی را نويد میئیکه پايان جنگ، دنياگردد چرا   محسوب می جھانیۀدر عرص

اتحاد شوروی سعی داشت تا با استفاده از مناطق تحت اشغالش . کشيد  را با ھم به رقابت میداری بازار سرمايهو دولتی 

زب توده اين امتياز را به در خراسان، گيالن، مازندران، آذربايجان و بخشی از کردستان و زنجان و با استفاده از ح

  :ای داشت اما حزب توده در قبال اين سياست برخورد دوگانه.  برساندئی نھاۀنتيج

 به کافتارادزه با مطرح شدن تقاضای کامبخش و روستابخش وابسته و طرفدار بی چون و چرای شوروی تحت رھبری 

 زياد موافق اين طرح نبودند و نقش جناح شاورزفريدون ک و اسکندری، رادمنشبخشی مانند . حمايت از آن پرداختند

  . به شدت مخالف اين تقاضا بودندخليل ملکیکردند اما بخشی مانند   میأميانه را ايف

اين درست در . رو ورق را به نفع امتياز بر گردانيد ِسرانجام فشار جناح طرفدار شوروی و دو دلی و ترديد جناح ميانه

) ئی الدين طباطباءبه رھبری سيد ضيا(بود و جناح اکثريت مجلس ) ار سياست انگلستانکه طرفد (ساعدھنگامی بود که 

  .مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعالم کرده بودند

 ۀ نشريۀسرمقال. ھا وارد عمل گرديد  و حمايت از امتياز به نفع شورویساعدبنا بر اين حزب در لوای حمله به دولت 

 عمليات ۀآل ما است که کلي اين ايده«: در بخشی از اين سرمقاله چنين آمده بود. ايت بود اين حمۀاولين جرق" رھبر"

ولی ببينيم با اين . . . ھای ايرانی و به دست ايرانی انجام شود  ِاقتصادی و استخراج منابع مھم ثروت ايران با سرمايه

توان به  از اين جھت نمی. . .   وقوع نشاند ۀآل را به منص توان اين ايده  حاکمه تا چه اندازه میھيأتاوضاع و با اين 

کيد از ما أت (٥».ھا است   ، بلکه صحبت در شرايط و اوضاع و احوال آنطور کلی با اصل امتيازات مخالفت داشت

  )است

المللی تا زمانی  توجه به اوضاع و احوال داخلی و بين اعالم داشت با کافتارادزه در پاسخ به ساعددر ھمين زمان دولت 

اين اطالعيه از يک طرف انداختن توپ به . داند که جنگ جھانی خاتمه نپذيرد ھيچ طرح و پيشنھادی را ضروری نمی

در . بود) ھا و دفاع ضمنی از انگليسی(ھا  زمين طرف مخالفين امتياز و از طرف ديگر مخالفت تمام عيار با شوروی

 ٣ حمله کرد و درست ساعد در يک کنفرانس مطبوعاتی به شدت به دولت کافتارادزه.  خ١٣٢٣ ]عقرب[ آبان٢ز رو

 حزب اقدام به برگزاری يک تظاھرات عظيم برای حمله به دولت و حمايت از امتياز ]عقرب[ آبان۵روز بعد يعنی روز 

بدون شک . گرفت  صورت می مرکزیۀی متحدشوراتظاھرات با شرکت ھزاران نفر از اعضای حزب و اعضای . نمود

ِدبير وقت اين تشکيالت " ابراھيم محضری" در اين تظاھرات با موافقت کامل شورای متحدهِشرکت فعال اعضای 
شواھد حاکی از آن است که .  رھبران موافق امتياز استۀداد که او نيز از جمل پذيرفت و اين نشان می صورت می

گويد که در   در خاطراتش میاسکندری. اند  در صفوف اول تظاھرات ديده شده کامبخشويزدی روستا، قازار سيمونيان، 

                                                 
 مندرج در فصلنامۀ گفت و گو شمارۀ -  ناتاليا يگوروا-ن از ديدگاه اسناد نو يافتۀ شورویمقالۀ بحران آذربايجا 4

  ١٣٧۶ پائيز ١٧
 
  ٢١/٧/١٣٢٣ مؤرخ ٤٠٢ سرمقالۀ نشريۀ رھبر شماره 5
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اما واقعيت آن است که او برای سازماندھی . برده و در تظاھرات شرکت نکرده است آن زمان در اصفھان به سر می

  .ھمين تظاھرات به اصفھان رفته بود

اما بعد از . آميز از خيابان فردوسی شروع شد  اعتراضً صرفائیتظاھرات در ابتدای کار به صورت يک راھپيما

ھای ارتش سرخ در مسير و در مجاورت تظاھرکنندگان حاضر  چھارراه مخبرالدوله و از ابتدای خيابان شاه آباد کاميون

حرکت حزب دی بر اين ئيأکنند و مھر ت دادند که از تظاھرات حمايت و محافظت می ھا با اين حرکت نشان می آن. شدند

ای از اعضای حزب از  در اين جا ديگر تظاھرات شکل ديگری به خود گرفت و باعث جدا شدن عده. زنند توده می

َگرا از اين حرکت با خبر بودند اما مرددين و مخالفين در برابر عمل  بدون شک جناح شوروی.  شدئیصفوف راھپيما َ ُ
ھای مختلفی را در اين رابطه ابراز  حزب ھر کدام خاطرات و تحليلھا بعد رھبران  سال. انجام شده قرار گرفته بودند

 شوروی و جناح طرفدار آن در حزب ۀ آن را محکوم کرده آن را نماد نفوذ و سلطخليل ملکی و ای انور خامه. داشتند

اطالعی گان  ھای ارتش سرخ در پشت تظاھرات کنند  مدعی شد که حزب از حضور کاميوننورالدين کيانوری. خواندند

 بوده و نه به نفع امتياز، اما دخالت ارتش سرخ کار ساعد ادعا نمود که تظاھرات عليه ايرج اسکندرینداشته و سرانجام 

   ٦. و امتياز بر گردانيدکافتارادزهرا به نفع 

 ۀو بحث امتياز سرلوح.)  خ١٣٢٣دی ( شد ء در اثر فشار حزب توده و شوروی مجبور به استعفاساعدچندی بعد 

احمد طلب نيز ريزش صورت بگيرد و  اين بحث در حزب باعث شد تا در جناح اصالح. ی قرار گرفتئ مطبوعات توده
 اول به جناح ۀ که در خالل کنگراحسان طبریدر اين ميان . گرا بپيوندند  به جناح شوروینورالدين کيانوری و قاسمی

  . امتياز شدۀاز چندی تبديل به يکی از مدافعين دو آتشاو پس . گراھا پيوست طلب متمايل بود نيز به شوروی اصالح

. نوشت" مردم برای روشنفکران "ۀ بحث برانگيزی را  در نشريۀ  مقال]عقرب[ آبان۵طبری چندی بعد از تظاھرات 

ِبلکه ما معتقديم برای حل بسياری از مشکالت کنونی کشور ورشکسته . . . «:نويسد  وی در اين مقاله چنين می  مانند(ِ

ای است که مقصد از آن  خودداری از اعطای امتياز به خواستاران، حرکت غلط و يک طرفه) کشور ما در وضع حاضر

به ھمان ترتيب که ما برای انگلستان در ايران منافعی قايليم و . . . ھای مضر است يا تسليم به حماقت  يا تبعيت از نقشه

 . . . لت شوروی ھم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدی داردکنيم بايد معترف باشيم که دو عليه آن صحبت نمی

تواند يک کشور استعماری باشد و به ھمين جھت است که شوروی دارای وزن و اھميت کنونی است  دولت شوروی نمی

. . .«٧  

ھای  ط دولتھای ملی توس برداری از ثروت يعنی قائل شدن حق بھره» مثبتۀ موازن«از اين مقطع حزب مدافع سياست 

يعنی ھمان طوری که انگلستان در ايران دارای امتياز نفت جنوب است به ھمان اندازه شوروی . داری شد بزرگ سرمايه

از سوی حزب باعث شد تا »  مثبتۀموازن«و » حريم«بحث . ِھای نفتی شمال کشور است نيز دارای چنين حقی بر حوزه

 مقابل دکتر محمد مصدق با ۀدر نقط. ِ سياسی کشور ترسيم گرددۀحنی از اين جريان در ص منفيۀدر اين خصوص چھر

 ]ميزان[ مھر٧او در روز . ھای خارجی مخالفت کرد ِبا دادن امتيازات جدی ديگر به دولت»  منفیۀموازن« طرح ۀارائ

مورد به ايراد سخنرانی در صحن علنی مجلس پرداخت و به دولت شوروی ھشدار داد و اعالم نمود نفت .  خ١٣٢٣
                                                 

  :  برای مطالعۀ بيشتر مراجعه شود به  6
 ١٠٣صفحه -  انتشارات روزنامۀ اطالعات- خاطرات کيانوری  
 ٣٩٠ و ٣٨٩ت خاطرات ايرج اسکندری صفحا 
 ١٣۶ تا ١٣۴ صفحات - فرصت بزرگ از دست رفته جلد دوم خاطرات سياسی انور خامه ای 
 انتشارات شرکت سھامی انتشار-  با مقدمۀ دکتر محمد علی ھمايون کاتوزيان-خاطرات سياسی خليل ملکی  

  ١٩/٨/١٣٢٣ مؤرخ ١٢ نشريۀ مردم برای روشنفکران شمارۀ  7



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ای را عليه   مقالهاحسان طبریبالفاصله . المللی به اين دولت خواھيم فروخت ھای مصوب بين نيازش را بر اساس قيمت

او در اين مقاله دوباره به دفاع از امتياز نفت شمال برای .  منفی به رشته تحرير در آوردۀمصدق و سياست موازن

  : مھم را در بر داشتۀدو نتيجاين جدال بر سر امتياز نفت . ھا پرداخت شوروی

ھا در جناح اقليت  ِ افتاد و ھمکاری غير رسمی آنئیھای مجلس شکاف و جدا ميان حزب توده و ناسيوناليست )١

  .پايان پذيرفت

در ) در تقابل با شوروی و انگلستان(دار ناسيوناليسم  ملی مطرح گرديد و پرچمۀمصدق به عنوان يک چھر )٢

  .ايران گرديد

. ِگيری غلط برجسته ساخت گرايان را برای اولين بار با يک موضع اين معنا است که حزب توده نقش ملی دوم به ۀنتيج

ِدر حالی که اگر حزب توده مخالف دادن ھر گونه . ھا را به عنوان يک نيروی مبارز و ضد استعماری مطرح کرد آن
  .ی شدن صنعت نفت باشدِدار ملتوانست در آينده پرچم شد  می  میھای خارجی امتيازی به دولت

 موضع خود را در قبال اتحاد شوروی علنی کافتارادزهاز ھمين دوران است که حزب توده به دليل حمايت از تقاضای 

دولت شوروی «: گويد  در اين رابطه چنين میرھبر ۀدر روزنام) ای و يا مصاحبه( در مقاله اردشير آوانسيان. کرد

جا   بدون طبقات است که در آنۀستعماری را دنبال کند زيرا شوروی يک جامعخواھد ، سياست ا تواند و نمی نمی

. ھای استعماری نيست ای قادر به تعقيب سياست يک چنين جامعه. گيرد ِکشی فردی يا دولتی صورت نمی گونه بھره ھيچ

  ٨».ی کنيمريز  خود را بھتر بشناسيم تا بتوانيم سياست درستی را نسبت به آن طرحۀما بايد کشور ھمساي

ِتوان ادعا کرد که چرخش علنی حزب به سوی اتحاد شوروی درست در ھمين مقطع تاريخی  با تمام اين توضيحات می
ما در فصلی جداگانه به دليل تقاضای امتياز نفت شمال از سوی شوروی و داليل سياست شوروی در . پذيرد صورت می

  .ب توده خواھيم پرداختاز قبيل حز) احزاب پيرو مسکو(ّقبال احزاب برادر 
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