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 ناگفته ھایی از ملی شدن صنعت نفت 

  سلمان علوی نیك 

  

http://www.irdc.ir/fa/content/9083/default.aspx  

  

می گویند زمانی كه قرار بود دادگاه الھه برای رسیدگی به . تعیین شده بود ١٣٣١خرداد  ١٩جلسه دیوان الھه روز 

دعاوی انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشكیل شود ، دكتر مصدق با ھیات ھمراه زودتر از موقع به محل 

در حالی كه پیشاپیش جای نشستن ھمه ی شركت كنندگان تعیین شده بود ، دكتر مصدق رفت و به . رفت 

 ... ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشستنمایندگی ھیات 

   

اهللا كاشانی و جبھه ملی از مردم  زده شد كه آیت ۶/١١/١٣٢٩ھای ملی كردن صنعت نفت در بین مردم ایران از  جرقه

به دنبال این دعوت ھزاران نفر از مردم در این تجمع شركت كرده و . دعوت كردند تا در مسجد شاه حضور یابند

در پایان به تصویب شركت كنندگان رسید كه حكایت از عزم ملت مبارز ایران در ملی كردن صنعت نفت  ای قطعنامه

در شورای عالی جبھه ملی  ١۵/٨/١٣٢٩شعار ملی كردن نفت در سراسر كشور در تاریخ «قابل ذكر است كه . داشت

حسین فاطمی در منزل آقای نریمان دكتر مصدق بعدھا گفت كه شعار ملی كردن نفت را دكتر . به تصویب رسیده بود

     ١».برای نخستین بار پیشنھاد كرد

وزیر  آرا، نخست در این جلسه رزم. ای تأثیرگذار داشت كمیسیون نفت مجلس جلسه ١٣٢٩اسفند  ١٢بعد از آن در 

 رھبر جبھه ملی و نماینده(پس از این جلسه، مصدق . وقت، حاضر شد و با ملی كردن صنعت نفت مخالفت كرد

روز . ای در رد اظھارات وی نوشت و در كمیسیون نفت قرائت كرد آرا نامه نیز برای خنثی كردن سخنان رزم) مجلس وقت

   .آرا ترور شد یك روز بعد رزم. آرا منتشر ساخت ای علیه رزم ، مصدق اعالمیه١٣٢٩اسفند ماه  ١۵
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. به ملی شدن صنعت نفت كمكی حیاتی نمود) كه سّد اصلی مقابل ملی نمودن صنعت نفت بود(آرا  قتل رزم

شھید مبارز نواب صفوی در . اهللا كاشانی دارد به دست آیت آرا مستنداتی وجود دارد كه حكایت از صدور فتوای قتل رزم

آرا فتوا داد و مصدق، شایگان، بقایی، سنجابی، مكی، فاطمی، شمس ،  كاشانی به قتل رزم«گوید كه  این باره می

  ».آبادی، نریمان و آزاد آگاه بودند قنات

  ٢. اب صفوی دیدار داشته استآرا با نو چنین گفته شده است كه دكتر مصدق نیز درباره قتل رزم ھم

آرا را حمایت شدید از  آرا انجام شد، دلیل قتل رزم ی مطبوعاتی كه یك ماه بعد از ترور رزم اهللا كاشانی در یك مصاحبه آیت

  )٣. (شركت نفت جنوب و سیاست استعماری انگلستان عنوان نمودند

   

   

  

  

  .او بدست گروه فداییان اسالم ترور انقالبی شد. جسد رزم آرا 

   

 ٢۴/١٢/١٣٢٩در . اسفند كمیسیون نفت به اتفاق آرا پیشنھاد ملی كردن صنعت نفت را به تصویب اعضا رساند ١٧روز 

مجلس سنا گزارش كمیسیون را تصویب نمودند و صنعت نفت ایران رسما ملی  ٢٩/١٢/١٣٢٩ملی و در مجلس شورای 

  )۴. (اعالم شد
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  تن از نمایندگان مجلس به كمیسیون نفت ٨اصل پیشنھاد  

   

   

در ھفتم خرداد . المللی الھه شكایت كرد مدتی بعد از ملی كردن صنعت نفت، دولت انگلیس به دیوان دادرسی بین 

  .اتفاق ھمراھان به الھه پرواز كردند به) وزیر وقت نخست(مصدق  ١٣٣١

می گویند زمانی كه قرار بود دادگاه الھه برای رسیدگی به . تعیین شده بود ١٣٣١خرداد  ١٩جلسه دیوان الھه روز 

دعاوی انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشكیل شود ، دكتر مصدق با ھیات ھمراه زودتر از موقع به محل 

اپیش جای نشستن ھمه ی شركت كنندگان تعیین شده بود ، دكتر مصدق رفت و به در حالی كه پیش. رفت 

  .نمایندگی ھیات ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشست 

   

   

قبل از شروع جلسه ، یكی دو بار به دكتر مصدق گفتند كه اینجا برای نماینده ھیات انگلیسی در نظر گرفته شده و 

جلسه داشت شروع می شد و نماینده . رد توجھی نكرد و روی ھمان صندلی نشست جای شما آن جاست ، اما پیرم

ھیات انگلیس روبروی دكتر مصدق منتظر ایستاده بود تا بلكه بلند شود و روی صندلی خویش بنشیند ، اما پیرمرداصًال 

ای نماینده جلسه شروع شد و قاضی رسیدگی كننده به مصدق رو كرد و گفت كه شما ج. نگاھش ھم نمی كرد 

  .انگلستان نشسته اید ، جای شما آن جاست 

شما فكر می كنید : كم كم ماجرا داشت پیچیده می شد و بیخ پیدا میكرد كه مصدق باالخره به صدا در آمد و گفت 

  نمی دانیم صندلی ما كجاست و صندلی نماینده ھیات انگلیس كدام است ؟

اما علت اینكه چند دقیقه ای روی صندلی دوستان نشستم به . ست نه جناب رییس ، خوب می دانیم جایمان كدام ا

  خاطر این بود تا دوستان بدانند برجای دیگران نشستن یعنی چه ؟

او اضافه كرد كه سال ھای سال است دولت انگلستان در سرزمین ما خیمه زده و كم كم یادشان رفته كه جایشان این 

  .ماست نه سرزمین آنان جا نیست و ایران سرزمین آباء و اجدادی 

سكوتی عمیق فضای دادگاه را احاطه كرده بود و دكتر مصدق بعد از پایان سخنانش كمی سكوت كرد و آرام بلند شد و 
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با ھمین ابتكار و حركت ، عجیب بود كه تا انتھای نشست ، فضای جلسه تحت تاثیر . به روی صندلی خویش قرار گرفت

  .گرفته بود و در نھایت نیز انگلستان محكوم شد مستقیم این رفتار پیرمرد قرار 

   

   

  

   

   

ھای استعماری  ھای دولت انگلیس علیه ایران سخن گفت و دخالت مصدق طی نطقی در دیوان الھه از تجاوزكاری

  : انگلیس در مسائل ایران را خاطرنشان ساخت

ات اختصاصی و استثنایی را كه صرفا به منظور تامین بیگانگان بوجود ما ملل شرق سالیان دراز مزه ی تلخ موسس" 

آمده بود چشیده و به چشم خود دیده ایم كه كشور ما میدان رقابت سیاست ھای استعماری بوده و ضمنا پی برده 

ضع اسفناك كه جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به این و, ایم كه متاسفانه علی رغم آن ھمه امید و آرزو 

ملت ایران كه از این وضع به . شركت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظھر برجسته آن بود خاتمه دھند 

با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامت یكباره به سلطه بیگانگان , ستوه آمده بود در یك جنبش مردانه 

چتر بازان خود را به مجاورت . یس به یك سلسله عملیات تھدید و ارعاب متوسل شد در آن موقع دولت انگل. خاتمه داد 

تاریخچه ی روابط ایران و انگلیس طوالنی تر ... سرحدات ایران و ناوھای جنگی را به نزدیكی آبھای ساحلی ما فرستاد 

كه در قرن نوزدھم ایران میدان رقابت ھمین قدر باید بگویم . از آن است كه بخواھم در اینجا آن را به تفضیل بیان كنم 

... كشور مارا به دو منطقه ی نفوذ تقسیم كردند  ١٩٠٧چندی بعد دو حریف با ھم كنار آمدند و در . روس و انگلیس بود 

تمنا دارم به این نكته توجه . نتیجه ی اراده ی سیاسی یك ملت مستقل و آزاد است, تصمیم ملی شدن صنعت نفت 

از دخالت در موضوع خودداری , خواست ما از شما این است كه به اتكای مقررات منشور ملل متحد بفرمایید كه در

  . . . فرمایید

   

  

عرایض خود را به ھمین جا خاتمه می دھم و اگر نتوانستم حقانیت و مظلومیت ملت ایران را كامال به معرض افكار 

  )۵." (دیوان ثابت شده باشدامیدوارم كه الاقل حقانیت ما به , عمومی دنیا بگذارم 

  :رأی خود را صادر كرد و اعالم نمود ١٣٣١تیر  ٣١دادگاه سرانجام در 

 ١٩٣٣تواند در دیوان مورد بحث واقع شود و قرارداد  ی نفت از اختیارات و مسائل داخلی ایران است و نمی مسأله«
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رسیدگی به آن از حدود صالحیت دیوان خارج بین دولت ایران و شركت نفت منعقد شده نه بین دو دولت، لذا ) ١٣١٢(

  » .است

   

   

  

  جوان فلجی كه به مجلس رفت و گفت نفت ایران باید ملی شود 

   

   

  :منابع 

  ١٠٠ص    ،١٣۵٩جوانشیر،انتشارات حزب توده ایران ، . مرداد، ف ٢٨تجربه  -١

  ٨٧، ص ١٣٧١اشتباه بزرگ، ابراھیم صفایی، تھران    -٢

  ٢٣/١/١٣٣٠گذشته چراغ راه آینده، به نقل از ایران ما،  -٣

علی اكبر " ماه حكومت مردمی دكتر مصدق  ٢٨تحلیلی از جریان ملی شدن نفت و " تاجی بر تارك تاریخ معاصر -۴

    ٢٢٩- ٢۴۶،ص ١٣٨١   نقی پور ، ایران مھر ، تھران

،   (مقدمه(، غالمحسین مصدق )به اھتمام(ج افشار خاطرات و تامالت دكتر محمد مصدق ، محمد مصدق، ایر -۵

   ۶٨، ص  ١٣٨۵علمی، تھران 

   

  

  مصدق و گروه ھمراه وی در دادگاه الھه

  

  


