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سخن نخست

بعد از کشــف نفــت ایران در قــرن نوزدهم، 
پادشــاهان قاجار با امضایــی قراردادهای نفت 
را با قیمت نازل به کشــور انگلستان سپردند. 
بعــد از آنها با روی کارآمدن رضاخان توســط 
انگلیســی ها، آن قراردادهــا نه تنهــا تمدید، 
بلکه قراردادهای بدتر از آن نیز بســته شــد و 
به موجــب آن قراردادها، اختیــار کامل نفت 
دست انگلیســی ها قرار گرفت، قرارداد دارسی 
و قرارداد الحاقی گس ـ گلشــائیان از جمله ی 

آن قراردادها بود. 
در مقابل، با آگاهی مردم و اعتراض ها نســبت 
به وضعیت قراردادهای نفتی بین دولت ایران و  
انگلســتان در 26 آذرماه 1۳2۹، محمد مصدق 
نماینده ی اول تهران و 1۰ نفر از همراهانش در 
مجلس شــانزدهم، به عنوان اعضای کمیسیون 
نفت گزارش خود را به مجلس دادند و پیشنهاد 
کردند که قرارداد ایران و انگلســتان به ســال 
1۹۳۳ )1۳12( لغو و صنعــت نفت ایران ملی 

شده و در دست دولت قرار گیرد. 
همچنین پیشنهاد شد که درآمد این ثروت ملی 
صرف عمران، پیشرفت کشــور و ارتقای سطح 

زندگی و رفاه ایرانیان شود.
در پی اعــالم این طرح و از روز بعد، تشــکیل 
اجتماعــات و ایراد نطق ها و انتشــار مقاالت به 
پشــتیبانی از آن آغــاز شــد. ۳۰ آذرماه ده ها 
هزار نفر و عمدتا جوانان در میدان بهارســتان 
اجتماع کرده و فریاد "نفت ما باید ملی گردد،" 
سر دادند. در نتیجه ی تداوم مبارزه ی کارگران 
و پیوســتن مردم به جنبش، ملی  شدن صنعت 

نفت ایران در 2۹ اسفند 1۳2۹ محقق شد. 
با این که در مقابل این مبارزات، کشــتارهایی 
نظیر 2۳ تیر 1۳25 و ۳۰ تیر 1۳۳1 را تدارک 
دیدند، خللــی در اراده ی مردم به وجود نیامد. 
ملی  شــدن صنعت نفت ایران بــرای انگلیس 

غیرقابل تحمل بود. ضربات ســنگین ناشی از 
ملی  شــدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی 
جبران ناپذیر بود، به ویژه که جنبش ملی  شدن 
صنعت نفت ایران نیروی محرکه ای برای مردم 
دیگر کشــورهای منطقه برای کســب حقوق 

خود بود.
پیش از این و با شروع اعتراض به وضعیت نفت 
و غارت منابع ایران، انگلیســی ها جهت حفظ 
و تحکیم موقعیت خود در ســر پل های نفتی 
ایران بر آن شــدند با اعطــای برخی امتیازات 
محدود بــر اعتراضات پایــان دهند. مهم ترین 
این اقدامات قرارداد گس ـ گلشــائیان بود که 
به الیحه ی الحاقی نفت نیز مشــهور شده  است 
و دولت علــی رزم آرا تالش فراوان کرد تا بلکه 
مجلس شــورای ملی آن را تصویب کند، اما به 
رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت 
مجلس شــورای ملی آن را رد کرد. ســخنرانی 
مصدق در جلسه ی هشتم تیرماه 1۳2۹ مجلس 
در مخالفت با این قرارداد این گونه بود: »...خدا 
شاهد است اگر ما را بکشند، پارچه پارچه بکنند، 
زیر بار حکومت این جور اشخاص نمی رویم. به 
وحدانیت حق خــون می کنیم. خون می کنیم، 
می زنیم و کشته می شویم... )با خشم( اگر شما 
نظامی هستید من از شما نظامی ترم، می کشم، 

همین جا شما را می کشم...« 
امــا رزم آرا همچنان بــه راه خود ادامه داد تا 
روز چهارشــنبه 16 اســفند 1۳2۹ از سوی 
خلیل طهماســبی از اعضای جمعیت فدائیان 
اسالم هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید. 
با کشته شــدن رزم آرا به عنوان حامی قرارداد 
گس ـ گلشــائیان راه برای قانــون ملی کردن 

صنعت نفت باز شد. 
قانونی که عبارت آن چنین بود: »به نام سعادت 
ملــت ایران و به  منظور کمــک به تامین صلح 

پیشنهاد می نماییم  امضاکنندگان ذیل  جهانی، 
کــه صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشــور 
بدون استثنا ملی اعالم شود، یعنی تمام عملیات 
اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت 
قرار گیرد.« مجلس ســنا نیز این پیشنهاد را در 
2۹ اسفند 1۳2۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی 
شد. بدین ترتیب روز 2۹ اسفند 1۳2۹ به عنوان 
روز تاریخی ملی  شــدن صنعــت نفت ایران در 

حافظه ی ملت ایران باقی ماند.
دو ماه بعد مصدق، نخســت وزیر شد و اجازه ی 
برنامــه ی دولــت را به رای مجلس گذاشــت. 
برنامــه ی دولت چنین بــود: »1- اجرای قانون 
ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق 
قانون طرز اجرای اصل ملی شــدن صنعت نفت 
در سراسر کشــور مورخه ی نهم  اردیبهشت ماه 
1۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت 
بنیه ی اقتصادی کشــور و ایجاد موجبات رفاه و 
آســایش عمومی و 2- اصالح قانــون انتخابات 

مجلس شورای ملی و شهرداری ها.«
هــر چنــد در نهایت بــا دخالت انگلســتان و 
ایاالت متحــده ملی شــدن صنعــت نفت برای 
ســال های طوالنی به محاق رفت، اما تجربه ی 
این اســتقالل و رودررویی با دشــمن خارجی 
بــرای ایرانیان که حداقل برای یک ســده زیر 
یوغ خارجی بودند، بســیار ماندگار و لذت بخش 
شد. همه ی اینها هم از یک پیشنهاد شروع شد. 
پیشــنهادی به درازای هفتاد سال که در روزی 

چون امروز اتفاق افتاد.
تصویب قانون ملی شــدن صنعت نفت ایران در 
روز 2۹ اســفند ماه سال 1۳2۹، نقطه ی عطفی 
در تاریخ سیاســی، اقتصــادی و مبارزات مردم 
ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرزوبوم 

از دست بیگانگان بود.
"سالروز ملی شدن صنعت نفت مبارک"

به مناسبت 29 اسفند؛ 
نگاهی به سالروز پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت

حجت ربیعی پورسلیمی، جانشین مدیر مسئول 
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