
روشن نبود؛ ولي اين سؤال براي من مطرح بود که چرا فرقه دموکرات در شوروي اين
قدر با مصدق مخالفت مـي کند! مـي گفتيم آقـا ايـن مـرد اکـنون مشـغول مـبارزه بـا
امپرياليسم است٬ امپرياليستي که اين همه بال بر سر جامعه ما وارد آورده؛ چرا شما با
مصدق مخالفيد؟ مرحوم قيامي که داماد مستشارالدوله صادق بود و مصدق را هم به
خوبي مي شناخت در اين جلسات بود و در رأس ما. در يکي از اين جلسات رو کرد به
رئيس فرقه دموکرات به نام پادگان که بعد از پيشه وري رئيس فرقه بود و گفت: آقا من
نمي فهمم چرا شما با مصدق مخالفت مي کنيد؟ آقاي پادگان جواب داد: بايد مصدق
را چنان بزنيم که هفت تا معلق بزند. (اين عين عبارت او بود). بـعد قـيامي پـرسيد:
بسيار خوب٬ اگر مصدق هفت تا معلق زد بعد چه خواهد شد. پادگان در جواب گفت:
بعد خودمان مي رويم حکومت تشکيل مي دهيم! باور بفرمائيد عينًا همين عبارت را
گفت. روز ٢٨ مرداد٬ که حکومت مصدق سقوط کرد٬ من در منزلم در باکو به اخبار
راديو گوش مي دادم که ناگهان تلفن صدا کرد. گوشي را که برداشتم آقاي قيامي بود.
گفت: اگر آب در دست داري نخور؛ بيا٬ من جلو عـمارت فـرقه مـنتظرت هسـتم.
باحالتي پريشان که براي اين پيرمرد چه اتفاقي افتاده به راه افتادم. وقتي او را ديـدم
سالم کردم بالفاصله مچ دستم را گرفت و بدون آنکه کالمي با من حرف بزند مرا با
خود تا در اتاق پادگان برد. وقتي رسيديم٬ در اتاق او را باز کرد و در حالي که فـقط
سرش را داخل اتاق کرد و هنوز دستم را گرفته بود رو کرد به پادگان و گفت: آقـاي
پادگان٬ مصدق معلق هفتمش را هم زد بفرماييد حکومتتان را تشکيل بدهيد! بعد رو
به من کرد و گفت: خواستم تو هم شاهد باشي٬ همين. بعد از مرگ استالين و مسائلي
که در پلنوم چهارم مطرح شد٬ در درون حزب توده دودستگي به وجود آمد و هـر
گروه طرف مقابل را به نادرستي متهم مي کرد. عده اي مي گفتند روش شما در برابر
مــصدق درست نـبود و خـيانت کـرديد و در مـقابل گـروهي ديگـر مـي گفتند ايـن
دستورالعملي جهاني بود که ما عمل کرديم. به نظر من اگر در آن زمان حزب توده لبه
تيز حمله خود را متوجه مـصدق نکـرده بـود شـايد وقـايعي کـه بـعدًا پـيش آمـد و

گرفتاريهايي براي جامعه ما رقم زده شد٬ رقم زده نمي شد.
ببينيد خودخواهي و منش بعضي از سران حـزب تـوده بـه گـونه اي بـود کـه در
لحظه هاي حساس مانع مي شد تا حقيقت را در نظر بگيرند. به خاطر دارم زماني که
اختالف ميان شوروي و چين باال گرفت من مسئول سازمان در مسکو بودم. موضع
من و همفکرانم اين بود که نبايد در اين مسئله دخالت و اظهار نظر کنيم؛ در حالي که
عده اي٬ همگام با سياست شوروي٬ سعي کردند ما را مجبور کنند که اظهار نظر کنيم.
جلسه هايي تشکيل شد که به علت شرکت نکردن ما غالبًا اکثريت نمي آورد و خالصه



جلسه ها را به هم مي زديم. خوب يادم هست که روزي رادمنش به من رو کرد و گفت:
رفيق رضا٬ چرا اين قدر ما را اذيت مي کنيد؟ گفتم يعني چه!؟ مگر حاال مسائل مبتال
به ما در ايران تمام شده تا به دعواي چين و شوروي بپردازيم؟ رادمنش جوابي به من
داد که هرگز آن را فراموش نمي کنم. او گفت: مقامات شوروي به ما مي گويند خرجتان
را مي دهيم ولي در مدت شش ماه گذشته که برنامه پيک ايران را مي خوانيم هنوز در
مخالفت با چين مطلبي ننوشته ايد؛ و افزود که شما مي گوييد به ما مـربوط نـيست٬

اينقدر ما را اذيت نکنيد. من در برابر اين پاسخ خيلي عصباني شدم و گفتم:
در پس آينه طوطي صفتم داشته انـد آنچه استاد ازل گفت بگـو مـي گويم

رادمنش اوقاتش تلخ شد و رفت. به نظر مي رسد که او از روي استيصال مجبور شده
بود اين حرف را بزند. بعضي ديگر از سران حزب توده هم همين طور بودند و هميشه

در تضاد با خودشان قرار داشتند؛ ايرج اسکندري هم اين طور بود.

رسولي: گذشته از مخالفت شوروي و حزب توده با دکتر مصدق٬ بعضي از دوستان نزديک
ايشان و رهبران نهضت هم پس از مدتي راه خود را جدا کردند... از جناب آقاي احـمد
سميعي خواهش مي کنم در مورد موجبات شکاف در درون نهضت ملي و اختالفهاي به

آمده٬ که در نهايت به تضعيف و شکست نهضت انجاميد٬ صحبت کنند. وجود
سميعي: اگر با نظر بيطرفي بخواهيم به اين مطلب پاسخ بدهيم٬ ابتدا بايد اوضاع جامعه در
پنجاه سال پيش را در مد نظر قرار دهيم. در آن ايام٬ دو ديدگاه متفاوت ضد يکديگر
در جامعه ايران وجود داشت٬ حرکت بـه سـوي پـيشرفت و مـخالفت بـا هـر گـونه
دگرگوني در بنيادهاي جامعه. البته رهبري هر دو ديدگاه هم بـا روحـانيت بـود٬ بـا

سابقه اي تاريخي.
در انقالب مشروطيت قشر عمده روحـانيت تسـليم تـفکر و حـرکت بـه سـوي
پيشرفت شده بود؛ در حالي که در جريان نهضت ملي٬ هيچ گاه يک تفکر واحـد در

طبقه روحانيت حاکم نبود.
اگر قبول کنيم قتل رزم آرا٬ که نقشه آن به وسيله فدائيان اسالم کشيده شد٬ يکي از
علل تقويت نهضت و در نتيجه انسجام آن و بعد از چندي روي کار آمدن دولت دکتر
مصدق است سخني به گزاف نگفته ايم. حال در چگونگي پيشنهاد «جمال امامي» و
قبول مسئوليت از سوي دکتر مصدق٬ تنها نکته قابل توجه گفته خود دکـتر مـصدق
[ سـيد است که: اگر من قبول مسئوليت نمي کردم شخصي که در دربار نشسته بـود

ضياءالدين طباطبائي] مصدر کار مي شد و همه رشته ها پنبه!
ولي از همان ابتداي تشکيل دولت مصدق نحوه تـفکر و انـديشه گـروههايي از



روحانيت مشخص بود که آنان در پي برقراري حکومتي بر مبناي تفکر مـذهبي در
جامعه هستند. اين فکر در عمل در جهت تأييد نهضت ملي نبود٬ بلکه به شکست آن
هم کمک مي کرد. نکته ديگر که قابل مطالعه و بررسي است٬ ديـدگاه روشـنفکران
رهبري کننده نهضت بود؛ چون آنها هم به لحاظ تفکر گروهي مذهبي٬ عده اي غـير

مذهبي و اکثريت هم بي تفاوت بودند.
اعضاء تشکيل دهنده رهبري نهضت٬ از همان ابتداي تشکيل جـبهه مـلي کـه بـا
تحصن در دربار در ٢٢ مهرماه سال ١٣٢٨ شکل گرفت٬ از افرادي با عقايد و افکار
مختلف٬ چه در زمينه مسائل داخلي و چه به لحاظ ارتباط با سياست خارجي٬ بيشتر
به «ساالد روسي» شباهت داشت تا يک تشکل مـنسجم بـا يک ديـدگاه سـياسي و

اجتماعي و مذهبي واحد!
به همين مناسبت هم از هـمان آغـاز تشکـيل جـبهه مـلي٬ مـوجبات شکـاف و
چنددستگي در درون جمع آشکار بود و تا تشکيل دولت دکتر مصدق به اوج رسيد!
البته با شروع نهضت٬ مبارزه با شرکت نفت٬ نه در رهبري٬ بلکه در نيروي فعال و
پويايي از قاطبه مردم بروز کرد و عمالً پيشاپيش رهبران به مبارزه جهت داد تا آنجا که
مبارزه ملت ايران با شرکت نفت به صورت يک حرکت ملي در تاريخ ثبت شد. البته
نقش دکتر مصدق و آيت الله کاشاني در سمت و سو دادن به اين نهضت ملي فراموش

شدني نيست.
حقيقت اين است که در آن ايام٬ دو شخصيت٬ در عمل٬ پرچم رهبري نهضت را
به دوش داشتند: آيت الله کاشاني که اکثريت جامعه در طيفهاي مختلف بـه ايشـان
معتقد بودند و هر گفته و نوشته آيت الله براي مردم «حکم قطعي» بود٬ و دکتر مصدق
که طبقه دانشگاهيان و دانشجويان و روشنفکران٬ از جهِت سوابق سياسي؛ و ديگر
شده بودند. گروههاياجتماعي٬ به سببمبارزهايشان باشرکت نفت٬رهبري اوراپذيرا
در ميان ديگر گردانندگان نهضت ملي٬ دکتر مظفر بقائي کرماني٬ به چند علت بر
ديگـر سـران آن روز نـهضت بـرتري داشت: پـدرش سـابقه آزاديـخواهـي داشت؛
خودش٬ با انتشار روزنامه شاهد و نوشتن مقاالت٬ توانسته بود کسب شـهرت کـند؛
خوب سخن مي گفت؛ و از همه مهم تر٬ به مسائل مالي بي توجه بود؛ و روي هم رفته
با هيچ کدام از رهبران نهضت٬ به علت بي پروايي و جسارت قابل مقايسه نبود؛ از اين
جهت هم بيش از ديگر رهبران نهضت در تيررس حمله هاي حزب توده قرار داشت٬
که همين مزايا موجب حسادت ديگر گردانندگان نهضت مي شد. همين دکتر بقائي
بود که آقاي دکتر غالمحسين صديقي را براي هـمکاري بـه دکـتر مـصدق پـيشنهاد
مي کند. از طرفي چون دکتر بقائي در بين توده مردم وجهه پيدا کرده بود و بيشتر هم به



احمد سميعي (مرداد ١٣٨٠)

آيت الله کاشاني نزديک بود تا به دکتر مصدق٬ اکثر اطرافيان او را اعضاي حزب ايران يا
وابستگان به آنها تشکيل مي دادند. دکتر بقائي٬ با تشکيل حزب ز حمتکشان٬ توانسته
بود٬ حزب ايران را٬ که بيشتر انجمن دوستان بود٬ تحت الشعاع قرار دهد و همين امر
موجب حسادت رهبران آن انجمن مي شد. اين نحوه برخورد٬ ريشه هاي اختالف را
عميق تر مي کرد٬ دکتر مصدق هم که در ابتدا با رفتار خود سعي در دوستي بيشتر با
بقائي داشت٬ اين حسادتها را تشديد مي کرد! تا اينکه با دسـترسي بـه اسـناد خـانه
سدان اسراري فاش شد که در انتشار آن اسناد٬ بقائي نقش مهمي داشت. اگر ادعا
کنيم که اسـتفاده از ايـن اسـناد و انـتشار آنـها مـوثرترين سـالح ايـران در پـيکار بـا
استعمارگران انگليسي بود٬ سخني به گزاف نگفته ايم. در نهايت تأسف بايد گفت که
يکي از اين اسناد نشان دهنده ارتباط مستقيم دکتر متين دفتري داماد دکتر مصدق با
شرکت نفت بود. اين سند در همان ايام در روزنامه شاهد در فـروردين سـال ١٣٣١

چاپ شد و ترجمه آن هم از سوي دولت انتشار يافت.
در اين سند آمده بود: متين دفـتري قـول داده است حـداکـثر نـفوذ خـود را بـر
نخست وزير (دکتر مصدق) به کار خواهد برد تا او هر نوع پيشنهادي را که شـرکت
نفت بدهد فورًا رد نکند و بعد هم براي انجام دادن اين کار تقاضاي دريافت وجه هم



کرده بود!
اين موضوع که دکتر متين دفتري قابل اعتماد نيست از سال ١٣٣٠ مطرح بود٬ تا
آنجا که در جلسه ١١ مهر سال ١٣٣٠ مجلس شوراي ملي٬ چند روز قبل از حرکت
دکتر مصدق و هيئت همراه او به آمريکا٬ يکي از نمايندگان گفت: «استدعاي من اين
است اشخاصي که به عقيده من جاسوس اند و به عقيده ديگران اگر جاسوس نيستند

مشکوک اند٬ نخست وزير نبايد آنها را همراه خود ببرند!
با اين وصف٬ دکتر مصدق دکتر متين دفتري را٬ با عنوان عضو هيئت٬ همراه برد.
در فرودگاه تهران٬ حضور دکتر متين دفتري باعث اعتراض دکتر بقائي بود؛ و شاهدان
عيني اين مراتب را ديده و شنيده اند؛ ولي دکتر مصدق در هواپيما در کنار دکتر بقائي
نشست تا شايد بتواند از ناراحتي او بکاهد. اين موضوع در تمام مدت مسافرت مورد
بحث و گفت وگو بود و بعد از وقايع سي تير و آشکار شدن اختالف٬ اين سند منتشر

شد.
اين مسئله و مسائلي از اين دست موجب مي شد که دکتر بقائي از دکتر مصدق
فاصله بگيرد٬ و ديگران هم آتش بيار معرکه مـي شدند. از سـوي ديگـر٬ اطـرافـيان
آيت الله کاشاني هم بدون اطالع آقا اقدام به کارهايي مي کردند که مورد تأييد ايشان
نبود؛ و در عمل٬ موجباتي را فراهم مي کرد که دکتر مصدق آن را دخالت آيت الله در
امور کشورداري به حساب مي آورد. جالب است بگويم٬ حسين مکي٬ کـه مـعمواًل
وسيله اي مي شد تا بين دو رهبر رفع کدورت کند٬ شخصًا از افرادي بود که ابتدا دو به
هم زني مي کرد و آنگاه سعي در ترميم به عمل مي آورد. او بيشتر براي کسب وجاهت
شخصي خود تالش مي کرد٬ در حـالي کـه دکـتر بـقائي مـعمواًل طـرف آيت اللـه را

مي گرفت و همين امر باعث دور شدن او از دکتر مصدق مي شد.

دکتر رضا: در مورد مطلبي که جناب آقاي سميعي فرمودند خاطره اي دارم که اگر اجازه
دهيد عينًا نقل مي کنم و در حقيقت تأثير فـرمايش ايشـان است. چـند سـال قـبل از
انقالب در ديدار با دکتر بقائي از ايشان سؤال کردم و گفتم: آقاي دکتر بقائي براي من
روشن نيست چرا شما با مصدق دشمني کرديد٬ علت اين دشمني چه بود؟ عين گفته
دکتر بقائي چنين بود: وقتي که اسناد موجود در خانه سدان را کشف کرديم يکي از
اسناد مربوط به دکتر متين دفتري بود و نشان مي داد که او جاسوس انگليسيهاست.
نگران بودم که مطلب را چه طور به دکتر مصدق بگويم؛ مي ترسيدم اگر پيرمرد سند
را ببيند سکته کند؛ تا اينکه دکتر مصدق تصميم گرفت هيئتي را به سازمان ملل متحد
در آمريکا بفرستد. در رأس اين هيئت هم دکتر متين دفتري بود. به ديدن دکتر مصدق
رفتم و گفتم آقا صالح نيست ايشان را در رأس هيئت به آمريکا بفرستيد. دکتر مصدق



گفت: چرا٬ مگر چه عيبي دارد؟ گفتم: داليلي هست و چيزهايي وجود دارد که بهتر
است ايشان را نفرستيد اما متوجه شدم بر تصميمي که گرفته اصرار دارد. باالخره٬
گفتم اسناد موجود در خانه سدان در مورد اين شخص هم هست. دکتر مصدق گفت:
آقا اين حرفها مبتذل است و سندي وجود ندارد. من هم مجبور شدم سند را از جيبم
درآورم که به ايشان نشان بدهم. دکتر بقائي برايم قسم خورد و گفت: فکر کردم االن
ا وقتي نامه را نگاه کرد آن را زير بالش خود گذاشت. من هم پيرمرد سکته مي کند امّ
ديگر حرفي نزدم٬ خداحافظي کردم و بيرون آمدم؛ چون فکر کردم خيلي نـاراحت
شده و به طور قطع از تصميم خود منصرف خواهد شد تا اينکه فرداي آن روز ديدم
دکتر مصدق حکم خود را تنفيذ کرد و مقرر شد که متين دفتري به آمريکا برود. بـا
شتاب پيش ايشان رفتم و گفتم: آقا٬ ديروز سند را به شما دادم؛ شما چرا اين کار را
مي کنيد؟ دکتر مصدق گفت: آقاي دکتر٬ شما کاري به اين مسائل نداشته باشيد. دکتر
بقائي مي گفت: از آن زمان ديگر اعتقادم از مصدق سلب شـد. ايـنکه بـقائي راست

مي گفت يا دروغ نمي دانم.

رسولي: در مورد دکتر بقائي چند نکته مهم وجود دارد که توجه به آنـها انسـان را در مـورد
سالمت سياسي او به شک وامي دارد: نکته اول اينکه او در عصر ٣٠ تير از طريق راديو
مردم را بر ضد خانواده افسران تحريک کرد و از مردم خواست تا حتي به زن و بچه هاي
آنان رحم نکنند. اين اقدام او براي چه منظوري بود؟! در حالي که او عاقل بود و فهم و
شعور سياسي بااليي داشت! اگر به گفته هاي خودش استناد کنيم پاسخ اين اقدام را خودش
داده٬ بقائي در دادگاه گفت من سه بار تاج و تخت شاه را نجات دادم: يک بار در ٣٠ تير که
همه مردم به دربار حمله مي کردند و فحش مي دادند؛ من جهت مبارزه را برگرداندم و گفتم
يقه قوام را بگيريد. همين نکته نشان مي دهد که او در آن تاريخ با دربار و شاه زد و بـند
داشته است. مورد دوم واقعه نهم اسفند ١٣٣١ است که باز مي گويد شاه را در آن روز من
نجات دادم و شخصي است که در نهم اسفند هـمراه بـا گـنجه اي و چـند نـفر ديگـر از
نمايندگان مجلس به دربار رفته بود. مورد سوم را خيلي صريح نگفته ولي معلوم است که
اشاره اش به هيئت هشت نفري مجلس است که مي خواستند اختيارات را از شاه بگيرند.
بقائي در اين مورد مي گويد من با اين اقدام مجلس مخالفت کردم. حمايت شديد او در
دفاع از سلطنت محمدرضا شاه به خوبي در نطقهايش مشهود است. نکته بعدي ارتـباط
ميان بقائي با سرلشکر حسن ارفع است که حائري زاده در مجلس هيجدهم از آن پـرده
برمي دارد و مي گويد تمام نطقهاي بـقائي در مـخالفت بـا رزم آرا در مـجلس پـانزدهم را
سرلشکر ارفع تهيه مي کرد. ارتباط ميان بقائي با ارفع تا زمان انقالبي هـم ادامـه داشت.



عالوه بر بقائي با سرتيپ ديهيمي٬ علي زهري و عيسي سپهبدي هم دوستي زيادي داشت.
اينها٬ مشارکت در ربودن و قتل افشارطوس٬ شبهات و اتهاماتي است که عده اي به او وارد

کرده اند...
دکتر رضا: به نظر من سرلشکر ارفع اين اندازه شعور نداشت که نطقهاي بقائي را بنويسد

و به او بدهد و از اين حرفها.

رسولي: اين مطلب را من به نقل از حائري زاده گفتم. اجازه بـدهيد از آقـاي احـمد سـميعي
بپرسيم چرا دکتر بقائي که در دوره پانزدهم تحت حمايت قوام السلطنه به وکالت مجلس

انتخاب شد در تيرماه ١٣٣١ از مخالفين سرسخت قوام شد؟
سميعي: دکتر بقائي بعد از شهريور سال ٬١٣٢٠ مثل اکثر کساني که پس از طي تحصيالت
عاليه از اروپا بازگشته بودند٬ با توجه به سابقه خانوادگي٬ عالقه مند به کسب شهرت
و مقام در آن روزگار بود. در آن اوضاع و احوال کساني از قبيل او يا بايد بـه سـوي
حزب توده مي رفتند و يا اينکه با شخصيتهايي کـه امکـان پـيشرفت آنـها را فـراهـم
مي کردند٬ همنوا مي شدند. از اين رو٬ پس از تشکيل حزب دمکرات٬ دکتر بقائي٬ که
شعبه آن حزب دولتي را در کرمان داير کرده بود٬ از طرف حزب نـامزد نـمايندگي
مجلس و بعد هم به وکالت انتخاب شد. او٬ کـه مـردي بـدون طـمع مـالي بـود٬ در
سياست بسيار تند و خشن و منتقم شناخته مي شد. در اوضاع روزهاي بعد از سي ام
تير دکتر بقائي براي ابراز شخصيت از يک سو٬ و براي نزديکي بـه دربـار از سـوي
ديگر٬ سعي مي کرد قوام السلطنه را به عنوان عامل اصلي جريانات به وجـود آمـده
معرفي کند؛ در صورتي که مي دانيم حقيقت امر چيز ديگري بود. بعد هم طرح سه
فوريتي مصادره اموال قوام السلطنه در جلسه هفتم مرداد سال ١٣٣١ در ميان شور و
شعف نمايندگان٬ حتي آنهايي که به نخست وزيري او رأي اعتماد داده بودند٬ مطرح
شد و فوريت آن به تصويب رسيد و قوام مفسد في االرض شناخته شد و کليه اموال و

دارايي او از مالکيتش خارج شد.
بديهي است اين تنها بقائي نبود که با قوام درافتاده بود٬ از آنـجا کـه او سـخنور
جسوري بود٬ عمالً همه کاسهکوزه ها به سر او شکسته شد. اگر امروز ما روزنامه هاي
آن ايام را مرور کنيم متوجه خواهيم شد که روزنامه جبهه ارگان حزب ايران بيشتر از
روزنامه شاهد به قوام دشنام مي داد٬ و روزنامه هاي وابسته به حزب توده هم از هيچ
نوع هتاکي اي فروگذار نمي کردند. در چنين اوضاع و احوالي٬ دکتر مصدق بعد از قيام
سي ام تير همچنان روش مماشات و بي توجهي به اقدامات و دسيسه هاي دشـمنان
نهضت را ادامه مي داد که اين روش حتي براي عده زيادي از همفکران و اطرافيان وي



هم قابل قبول نبود. در اينجا بايد به نکته اي اشاره کنم و آن مطلبي است که دکتر بقائي
در سفر خود به آمريکا در مصاحبه شفاهي با حبيب الجوردي عنوان کـرده است.
دکتر بقائي٬ در اين مصاحبه٬ در مورد مسائل مربوط به سي ام تير از روح قوام السلطنه
طلب بخشش کرده و بعد هم مي گويد که در ايران در دويست سال اخير شخصيتي به
عظمت مقام و موقع قوام السلطنه در راه خدمت به ايران نداشته ايم؛ و به اين ترتيب از

اعمال خود نسبت به قوام در ايام سي ام تير معذرت خواهي مي کند.

رسولي: به نظر شما نقش اطرافيان دکتر مصدق و آيت الله کاشاني در دامن زدن به اختالفات
چه بود؟

سميعي: همان طور که قبالً هم متذکر شـدم٬ اطـرافـيان در ايـجاد اخـتالف تأثـير زيـادي
داشتند؛ ولي در اينجا بايد ابتدا به نکته اي اشـاره کـنم و آن ايـن است کـه شـخص
آيت الله کاشاني هيچ گاه در زماني که نماينده مجلس بود٬ و بعد هم که بـه ريـاست
مجلس شوراي ملي انتخاب شد٬ هرگز در جلسات علني مجلس شـرکت نکـرد٬ و
ديدارهاي او از مجلس شوراي ملي به صورت غيررسمي انجام مـي گرفت. بـعد از
انتخاب شدن به رياست مجلس هم نمايندگان به ديدار او مي رفتند. در مرداد ماه سال
١٣٣١ آيت الله٬ در نشستي که با نمايندگان داشت٬ تا آنجا که به خاطر دارم مطالبي

عنوان کرد که ديدگاه شخصي او بود٬ از جمله اين که:
«روي کار آوردن قوام آخرين پرده بازي اجانب بود.»

«دولت٬ ولو اينکه اختيارات گرفته٬ و اميدوارم کامياب شود٬ بايد از کمک آقايان
نمايندگان برخوردار باشد»

«بايد اختالف مسلکي را کنار بگذاريم و همه با هم در کمال مهرباني٬ در صالح و
خير مملکت اقدام کنيم»

گرچه اين مطالب با صحيح است و احسنت نمايندگان روبه رو شد؛ ولي از همان
هنگام معلوم بود که ريشه اختالفات هر روز جوانه تازه اي را به بار مي آورد؛ تا آنجا که
در مورد انتصابات٬ نامه هاي مبادله شده بين آيت الله کاشاني و دکتر مـصدق عـمق
اختالف را روشن مي کند. مفاد نامه هاي آيت الله٬ تا آنجا که به خاطر دارم٬ از اين قرار
بود که اگر وضع بدين منوال ادامه يابد نه تنها تهران بلکه ايران را ترک خواهد کرد و

دکتر مصدق در پاسخ نوشت:
«چنانچه بخواهيد اصالحاتي بشود بايد از مـداخـله در امـور مـدتي خـودداري
فرماييد٬ خاصه اينکه هيچ گونه اصالحي ممکن نيست مگر اينکه متصدي مطلقًا در
کار خود آزاد باشد و در پايان مي نويسد: «چرا حضرت عالي از شهر خارج شـويد



اجازه فرمائيد بنده از مداخله در امور خودداري کنم!»
بنابراين٬ شکست نهضت از درون آغاز شد که باالخره هم به کودتاي ٢٨ مرداد
انجاميد. البته در اينجا نمي توانيم شخص معيني را مسئول بدانيم. با توجه به ايـنکه
شاه و درباريان٬ و همه آنهايي که از نهضت بريده بودند٬ هريک بسهم خود موجبات
اين شکست را فراهم کردند٬ سياستهاي خارجي هم در چنين اوضاع و احوالي سوار
بر موج شدند٬ و نتيجه آن شد که ديديم. ضمنًا بايد به اين موضوع هم اشاره کنم که
دکتر مصدق در قايقي نشسته بود که سوراخ بود؛ حتي نزديک ترين اعضاي کابينه او با

اقدامات و اعمال او موافق نبودند.
براي تأييد اين مطلب به پاسخ عبدالعلي لطفي وزير دادگستري دولت مصدق در
دادگاه توجه بفرماييد. تا آنجا که به ياد دارم٬ لطـفي چـنين مـي گويد: «مـن بـا روش
اخالقي ايشان (دکتر مصدق) جور نبودم؛ فوق العاده سوء ظني٬ عصباني و بي گذشت
هستند. جيک و پيکشان با دکتر فاطمي بود. مکرر٬ زياده از حد٬ توهيناتي کردند که
من خون جگر خوردم؛ و اين اهانتها يک دفعه٬ دو دفـعه و سـه دفـعه نـبود. مـن از
سياستهاي خارج از هيئت دولت بيخبر بودم. هر بار استعفا کردم بنا کردند به گريه

کردن و عذر خواستن!»
دکتر مصدق٬ که از اين اظهارات لطفي دلتنگ شده بود٬ مي گويد:

«خود ايشان اظهار فرمودند٬ از ايشان معذرت طلبيدم؛ ديگر جا نداشت که با يک
دکتر مصدق افتاده اين طور رفتار کنند و چنين بياناتي بفرمايند. حق اين بود کـه تـا
ساعتي که کار ما در زندان تمام نشده از يکديگر طرفداري کنيم و قدر ايامي را که با

هم کار کرده ايم بدانيم٬ اين گله بنده است!»
البته بايد به اين نکته توجه داشت که دکتر مصدق در برخورد با اطرافيان و حتي
همه گروههاي اجتماعي بسيار بزرگ٬ باهوش و نکته سنج بود. يادم هست که در اولين
سالگرد ٣٠ تير من و اصغر گيتي بين از حزب ايران٬ داريوش فروهر از حزب ملت
ايران و اطميناني از نيروي سوم براي برگزاري ميتينگ به مناسبت سالروز ٣٠ تير نزد
سرهنگ اشرفي فرماندار نظامي رفته بوديم. ما هيچ کدام موافق نبوديم که حزب توده
هم ميتينگ بدهد. به هر حال٬ نتوانستيم با سرهنگ اشرفي به توافق برسيم و قرار شد
به ديدن دکتر مصدق برويم. در ديدار با دکتر مصدق چون ايشان مي دانست احزاب
وابسته به جبهه ملي نفرات زيادي ندارند و بيشتر پرچم و پالکارد هستند و اين حزب
توده است که کادر متشکل فعال دارد٬ با درخواست ما موافقت نکردند. مثالي زدند و
گفتند: آتش و آب با هم سازگاري ندارند و هرگاه به هم برخورد کنند اثر يکديگر را
خنثي خواهند کرد ولي سماور مي تواند آب و آتش را در کنار هم شکل دهد و توصيه



کردند شما کاري نکنيد که مسئله اي ايجاد شود. هر چه ما و مرحوم فروهر اصـرار
کرديم ايشان نپذيرفت. نتيجه آن شد که صبح روز ٣٠ تير ٣٢ دسـتجات و احـزاب
وابسته به جبهه ملي ميتينگ دادند و بعدازظهر هم حزب توده و گروههاي وابسته به

آن ميتينگ خود را برگزار کردند.

رسولي : آقاي دکتر نراقي٬ شما اختالف ميان آيت الله کاشاني با دکتر مصدق را چگونه ديديد؟
از چه زماني شروع شد و بر سر چه موضوعاتي بود؟

دکتر نراقي: بنده در آخر مرداد ١٣٣١ از فرنگستان به ايران برگشتم و به جهت نسبتي که با
مرحوم آيت الله کاشاني داشتم از همان روزهاي اول در منزل ايشان حضور داشتم.
آيت الله کاشاني مي گفت که خبرنگاران و ديپلماتهاي خارجي اينجا مي آيند؛ تو هم بيا
و ترجمه کن. خوب من هم خيلي عالقه داشتم چون برايم آموزنده بود. منزل ايشان
براي من مثل يک کلوپ سياسي بود و همه جور آدم از طبقات مختلف مردم از سران
بازار گرفته تا روحانيون و اعضاي جبهه ملي٬ نمايندگان مجلس و کساني که به نهضت
عالقه اي داشتند به آنجا مي آمدند. هنوز ميان سران نهضت روابط صميمانه اي برقرار
بود؛ اما منزل دکتر مصدق چنين وضعي نداشت و فـقط جـلسات رسـمي در آنـجا

برقرار بود.
زماني که دکتر مصدق اليحه اختيارات را در اواسط مرداد به مجلس برد هر چند
مجلس هم با آن موافقت کرد؛ اما کم کم زمزمه هاي مخالفت شنيده شد. البته مخالفت
جدي آيت الله کاشاني زماني بود که دکتر مصدق درخواست تمديد اختيارات براي
مدت يک سال ديگر کرد. مسـئله بـه ايـن صـورت بـود کـه مـخالفان و تـعدادي از
نمايندگان مجلس پيش آقاي کاشاني مي آمدند و اظهار نارضايتي مي کردند. آيت الله
کاشاني مخالفتي با تصويب اين اليحه در نوبت اول نداشت چون وضعيت بحراني
کشور را خوب درک مي کرد؛ ولي تمديد آن را براي يک سال ديگر تحمل نمي کرد.
البته بايد پذيرفت که دکتر مصدق وقتي که اختيارات را از مـجلس گـرفت تـوانست
قوانيني را تصويب کند که هر اصالح طلبي آن را آرزو مي کرد؛ يعني نمي خواست که
از اين قدرت به نفع خود سوء استفاده کند و بارها تأکيد مي کرد که من مستبد نيستم.
او روحيه اي داشت که مي گفت مجلس در وضعي است که مانع تصويب اين قوانين
است. اين يکي از موارد اختالفي بود که ميان آقاي کاشاني و دکتر مصدق به وجود
آمد. اختالف ديگر بر سر موضوع انتصابات دکتر مصدق بود. آقاي کاشاني مي گفت:
شما هميشه مي گفتيد که تا قبل از من تمام نخست وزيران آلت دست سفارت انگليس
بودند؛ حاال چطور شما خودتان سهام السلطان بيات را که با شما نسبت فاميلي دارد



در رأس هيئت مديره شرکت نفت قرار دادي. با انتصاب سرلشکر محمد دفتري به
رياست گارد مسلح هم مخالفت کرد؛ چون زماني که مي خواستند آقاي کـاشاني را
تبعيد کنند او٬ به عنوان فرماندِه دژبان٬ ايشان را با رفتاري توهين آميز دستگير کرد و
آقاي کاشاني هم از او خيلي دلخور بود. در مورد انتصاب رضا فالح در شرکت نفت
هم مخالفت کردند چون معتقد بودند او کسي است که نشان از ملکه انگليس گرفته و
شايسته نيست به عنوان مشاور نزديک در امور نفتي تعيين شـود. در شـرکت نـفت
افرادي از قبيل مهندس پرخيده و حسن رضوي نظر مساعدي نسبت به فالح نداشتند
و او را انگلوفيل مي دانستند. اين مخالفتها کم کم علني شد و کار به جايي رسيد که يک
روز در منزل ما٬ که آيت الله کاشاني هم حضور داشت و هـمه بـراي صـرف نـاهار
دعوت داشتند٬ پدر و عموي من که با ايشان فاميل بودند و در واقع با ايشان بزرگ
شده بودند به ايشان پيشنهاد کردند ما ترتيبي داديم که شما براي معالجه به فرانسه
برويد؛ گذرنامه و ويزا هم براي شما آماده کرده ايم. ايشان گفت بـهتر است در ايـن
مورد با دکتر مصدق مشورت کنم. پس از مشورت٬ دکتر مصدق به ايشان مـي گويد
شما بايد در ايران باشيد و از اين قبيل حرفها. بدبينها کـه در اطـراف آقـاي کـاشاني
بودند٬ مي گفتند که دکتر مصدق مي خواهد شما بمانيد چون اختالف به جاي باريک
کشيده خواهد شد و مصدق قصد دارد از محبوبيتي که داريد کاسته شود؛ در حالي
که در چنين نزاع و کشمکشي معلوم نيست اگر آقاي کاشاني تضعيف مي شد اين به

نفع مصدق باشد.

رسولي: به نظر شما چه کساني بيشتر به اختالفات دامن مي زدند؟
دکتر نراقي: به نظر من دکتر بقائي٬ با موضعي که داشت٬ عاملي شد براي تشديد اختالف.
او آدم سرسخت و لجوجي بود و از زماني که در مجلس پانزدهم اليحه نفت مطرح
شد و نمايندگان اقليت٬ به خصوص مکي در بـرابـر تـصويب اليـحه الحـاقي گس ـ
 گلشائيان مقاومت کردند بقائي با آيت الله کاشاني خيلي نزديک شد. زماني که بقائي
در موضع مخالف دکتر مصدق قرار گرفت٬ با سرسختي و لجاجتي که از خود نشان
داد٬ از عالقه آيت الله کاشاني نسبت به خود بهره مند شد. مثل اينکه تـجربه ثـابت
کرده مخالفت اشخاصي که براي نان مبارزه نمي کنند وقتي در موضع مخالفت قرار
مي گيرند ديگر کسي جلودارشان نمي شود. بايد گـفت زمـاني کـه دکـتر فـاطمي بـه
وزارت خارجه منصوب شد٬ با افکار خاص خودش٬ اين جريان اختالف را تشديد

کرد.
البته شخص دکتر مصدق هم٬ چون نسبت به شاه بدبين بود٬ مخالفتي با اقدامات



فاطمي نکرد؛ کمااينکه وقتي فاطمي در روز ٢٥ مرداد٬ که شاه کشور را ترک کـرده
بود٬ آن نطق تند را در ميدان بهارستان کرد دکتر مصدق٬ ايرادي به او نگرفت. بنده
وقتي از دکتر صديقي سؤال کردم آيا دکتر مصدق اعتراضي به سخنان فاطمي نکرد٬
گفت: نه٬ اعتراضي نداشت. نـبايد فـرامـوش کـرد کـه دکـتر مـصدق٬ بـه رغم هـمه
جنبه هاي مثبتي کـه داشت٬ شـخصي انـتقامجو هـم بـود. يـادم هست کـه ابـراهـيم
خواجه نوري در مجلس سنا گفته بود: اين آقاي دکتر مصدق که به ما مي گفت اگر نفت
ملي شود روزي ٣٠٠ هزار پوند نصيب مردم خواهد شد اين چه شد؟ ما که نديديم.
بعد مثالي زد و گفت در يک روستا آخوندي بود که هر وقت چيزي گم مي شد مردم
به او مراجعه مي کردند تا دعا کند و شٔي گمشده پيدا شود. در يک مورد که مردم به او
مراجعه کردند تا دعا کند بلکه گاوشان پيدا شود٬ گاوي که خيلي قشنگ و مورد توجه
اهالي بوده. هرچه آخوند دعا کرد گاو پيدا نشد. مردم ده که خيلي نـاراحت بـودند
خطاب به آخوند گفتند آنقدر دعا کنيد تا گاو پيدا شود وگرنه ما از در خانه ات تکان
نمي خوريم. پس از مدتي٬ باالخره يکي از روستاييان به آقا گفته بود حاال که گاو پيدا
نشد الاقل يک کاري کن ما شاخش را ببينيم بلکه دلمان خوش باشد. وقتي که مجلس
منحل شد٬ شايد فرداي آن روز٬ ظهيراالسـالم کـه شـوهرخـواهـر مـصدق بـود بـه
مناسبتي به ديدن دکتر مصدق رفت. دکتر مصدق به او گفته بود از شما مي خواهم که
خواجه نوري را ببينيد و به او بگوييد اين شاخي را که قبًال در مجلس از آن حرف زدي
به... يعني اينقدر انتقامجو بود و زخمي که ديگران به او زده بودند فراموش نمي کرد.
اين روحيه که هيچ ربطي به سياستمداري ندارد متأسفانه در بسياري از ماها وجود

دارد و اغلب موارد به زيان جامعه تمام مي شود.

رسولي: آقاي دکتر باوند٬ به نظر شما علت اصلي شکاف در درون نهضت و اخـتالفهاي بـه
آمده که در نهايت به تضعيف آن انجاميد چه بود؟ وجود

دکتر باوند: به نظر من انگيزه ها و مسائل خصوصي زمينه ساز اين شکاف شد. البته تاريخ
قضاوت خواهد کرد که چگونه بسياري از انسانها٬ برخالف انتظارشان٬ در تحوالت
زمان به سمت جريان مخالف کشيده مي شوند٬ جرياني که ممکن است به هيچ وجه
مورد نظرشان نبوده باشد. نهضت ملي شدن نفت نهضتي ضد اسـتعماري بـود کـه
مردم ايران براي تحقق آن سرمايه گذاري کرده بـودند. هـدف ايـن نـهضت نـيل بـه
استقالل سياسي و اقتصادي بود. از نظر بين المللي موفق شد در ديوان بـين المـللي
دادگستري و دادگاههاي توکيو و ونيز و در شوراي امنيت پـيروزي نسـبي بـه دست
آورد؛ اينکه چرا٬ با تمام اين پيروزيهاي نسبي کار به بدفرجامي و ناکامي کشيد٬ بـه



نظر من علت در قدرت و نيروي خارجي نبود بلکه ابزارهاي دروني و داخلي جامعه
ايران بودند که با منافع قدرتهاي خارجي هماهنگ شدند. دولتهاي خارجي بـه ايـن
نتيجه رسيده بودند که امکان کنار آمدن با مصدق عملي نيست؛ بنابراين٬ براي ساقط
کردن آن از طريق عوامل داخلي عمل کردند و توانستند تجربه کوچک دموکراسي را
در ايران متوقف کنند. در تاريخ٬ ما نمي توانيم بر مسائل جزئي تأکيد کنيم؛ قضاوت
کلي مطرح است٬ و در چهارچوبهاي کلي بايد مسائل را مورد بررسي قرار داد. در
کشورهاي شرقي و خاورميانه٬ و از جمله کشور ما٬ بسياري از اختالفات از مسائل
خصوصي آغاز مي شود؛ به عنوان نـمونه چـون دکـتر مـصدق آقـاي مکـي را جـزو
همراهان خود به نيويورک نبرد همين موضوع کوچک زمينه ساز دلتنگي شد٬ بعد هم

گسترش پيدا کرد و به اختالفات سياسي تبديل شد.
دوست نبايد زدوست در گله باشد مرد نبايد که تنگ حوصله بـاشد

متأسفانه٬ در دنياي شرق٬ انتظار اين است که وقتي دو نفر دست هـمکاري بـه
يکديگر مي دهند حتمًا بايد خواسته هاي يکديگر را در همه موارد تأمين کنند. شما
ببينيد اختالف طلحه و زبير با حضرت علي(ع) براي چه بود و به کجا انـجاميد. در
جامعه ما بيشتر دلتنگيهاي خصوصي و شخصي به اختالفات سياسي تبديل مي شود.
باالخره٬ درک عمومي جامعه را هم بايد در نظر گرفت؛ در قضاوتهاي تاريخي٬
common  ٬ يعني احساس عـمومي٬ بـه عـدالت نـزديک تر است. مـردم يک sense

ا مانند يک هيئت منصفه عمل جامعه٬ هرچند اطالعات حقوقي و تکنيکي ندارند؛ امّ
مي کنند. درک عمومي جامعه ايران نسبت به اميرکبير طوري است که امـروز قـاطبه
ملت او را خادم به کشور مي داند. در مورد قوام السـلطنه و دکـتر مـصدق هـم هـمه
متفق القول اند که قوام در قضيه آذربايجان و دکـتر مـصدق در مـوضوع مـلي کـردن
صنعت نفت به ايران خدمت کردند. هرچند که مـمکن است بگـوئيم در پـاره اي از
مسائل کوته بينيها٬ تنگ نظريها٬ خودبزرگ بينيها و تمام خصائلي که به ديوانساالري يا
ميرزا منشي و انقالبي نبودن مربوط مي شود وجود داشته است. بهره برداري قوام و
دکتر مصدق از رقابتها و تضادها در عرصه روابط بين الملل اساسش غلط نبوده و اگر
مبالغه اي در اين نگرش صورت گرفته اين به علت آشنا نبودن با مـاهيت قـدرتهاي

موجود در عملگرايي آنان بود٬ که مقوله ديگري است.

رسولي: دکتر مصدق در صدد تحقق يک نظام دموکراتيک بود يا استقرار يک نظام سـياسي
مستقل را دنبال مي کرد؟

دکتر باوند: به نظر من او هر دو مورد را در نظر داشت.



تأکيد کرده زماني که پاي مصالح کشور در ميان باشد رسولي: ايشان در خاطرات خود صريحًا
مي توان قانون اساسي را ناديده گرفت. به نظر شما اين نحوه نگرش و آن شيوه عمل سياسي

در اليحه اختيارات و تعطيل کردن مجلس را نبايد غير دموکراتيک قلمداد کرد؟
دکتر باوند: ببينيد٬ به نظر من کسي که در آغاز کار مـي گويد هـدف مـن ايـجاد رنسـاس
سياسي است٬ اين مقتضايش ايجاد فضايي براي تفکر آزاد و چون و چرايي و پرسش
است. همان طور که عرض کردم٬ موضوع ملي شدن نفت يک وسيله براي نـيل بـه
استقالل سياسي و اقتصادي بود. هر گاه استقالل وجود داشـته بـاشد مـي توان٬ بـا
ارزيابيهاي منطقي٬ خير و رفاه جامعه را تأمين کرد. قانون اساسي يا هر قانون ديگر
بايد سندي پويا و زنده باشد؛ در بسياري از کشـورها مـمکن است قـانون اسـاسي
اصالح نشود؛ ولي٬ متناسب با مقتضيات و ضرورتهاي زمان٬ اگر تفسيري مترقيانه از
آن صورت گيرد مي توان منافع ملي آن جامعه را تأمين کرد؛ کما اينکه مـنشور مـلل
متحد فقط در دو مورد٬ يکي افزايش اعضاي غـير دائـمي شـوراي امـنيت و ديگـر
افزايش اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي٬ اصالح شده؛ اما اقدامات مهمي کـه
منشور در زمينه حقوق بشر و رفع اسـتعمار و ... انـجام داده هـمه در پـرتو تـفاسير
مترقيانه بوده است. قانون اساسي وقتي مي تواند سند معتبري باشد که جنبه پويا و
خالقي داشته باشد. اگر قوانين اساسي خصوصيت متافيزيکي داشته بـاشد ديگـر
اسمش قانون اساسي نيست. دولت که کارگزار مردم و پاسخگوست بايد بتواند اين
قانون اساسي را به عنوان سندي زنده و پويا حفظ کند. در اين صـورت٬ حکـومت
قانون٬ دموکر اسي٬ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي که در هم تـنيده انـد يکـديگر را
تکميل مي کنند؛ در غير اين صورت و در موقعيتهاي استثنايي و بـحرانـي خـاصيت
خود را از دست مي دهند. اگر شما قانون اساسي فرانسه٬ ايتاليا و آلمـان را مـطالعه
بفرمائيد متوجه مي شويد که در زمان جنگ و بروز بحرانها اين مجالس هم اختيارات
بيشتري را به رئيس کشور٬ رئيس جمهور يا نخست وزير تفويض کرده اند؛ چـون در
موقعيتهاي بحراني٬ موضوع ضرورتهاي فـوري و فـوتي مـطرح است. حـرکت هاي
Force (قواي قهريه) الزم براي پيشبرد اهداف خود استفاده مي کنند؛ و اين انقالبي از
در همه دنيا معمول است. در موقعيتي که دولت ايران مشکالت اقتصادي داشت و
تحريم شده بود٬ دکتر مصدق چاره اي نداشت جز اين که دست به انتشار اسکناس
و اگر آشکار مي شد بزند. مسائل اقتصادي در اوضاع بحراني جنبه رواني پيدا مي کند؛
که اسکناس بدون پشتوانه چاپ شده٬ اصالً نظام اقتصادي کشور به هم مي خورد. ما
بايد در مورد هر عملي قضاوت خود را متناسب با اوضاع و احوال آن زمان ارزيابي
کنيم. بنابراين٬ تصور مي کنم٬ در آن موقعيت٬ دکتر مصدق چـاره اي نـداشت چـون



پاسخگو بود و باالخره مي بايست تصميم بگيرد ولو آنکه دوستانش هم با بعضي از
خط مشي هاي او مخالف باشند. البته او باور داشت که خودش صحيح فکر مي کند؛
ولي فراموش نکنيم که اين موضوع براي هر مسئول ديگري هم وجود دارد. وقتي که
بيسمارک به قدرت رسيد؛ چون احساس مي کرد در مقابل مردم آلمان و آينده ايـن
کشور مسئوليتي دارد٬ مجبور شد در مقابل حتي طبقه خودش ــ يونکرسها ــ موضع
بگيرد؛ و قوانيني وضع کرد که در آن تاريخ خالف مـصالح آنـها بـود٬ قـوانـيني کـه
سوسيال دموکراتها جزو آرمانهاي جزمي خود مي دانستند٬ مانند بيمه هاي اجتماعي
و امثال آن. اتفاقًا دکتر مصدق هم برخالف طبقه خودش٬ يعني اشراف٬ حرکت کرد
به طوري کـه تـمام طـبقه اشـراف و بسـتگان خـودش در مـقابل او ايسـتادند چـون
موضعگيريهاي او خالف منافع آن روز آنها بود. البته من نمي گويم که دکتر مـصدق
يک قديس بود و نمي گويم که از او بت بسازيم؛ در اين صورت٬ تبديل به يک فرقه

مذهبي مي شويم که فقط به حوادث گذشته دلخوش است.

رسولي: خيلي متشکرم. آقاي دکتر نراقي شما از جريان نهم اسفند ١٣٣١ چه اطالعي داريد؟
دکتر نراقي: من روز نهم اسفند پيش آقاي کاشاني بودم٬ از صبح اول وقت تا ساعت ٢ يا ٣
بعدازظهر. واقعه نهم اسفند وسيله اي شد تا جريان اختالفات تشـديد شـود؛ بـراي
اينکه هيچ کس نمي دانست که شاه قصد ترک ايران را دارد و دکتر مصدق اين موضوع
مخفي نگاه داشته بود؛ زيرا مي ترسيد که ديگران٬ يعني مخالفان٬ فتنه انگيزي کنند. را

براي فتنه انگيزان اين خبر وسيله اي شد تا هر کدام خياالتي در سر بپرورانند.

رسولي: يک بخش از مخالفتها در درون جبهه ملي هم وجود داشت که کمتر به آن پرداخته
شده٬ منظورم مخالفت چند تن از همراهان دکتر مصدق با تندرويهاي دکتر فاطمي است؛

آيا شما در اين مورد اطالعاتي داريد؟
دکتر نراقي: بله٬ اتفاقًا آقاي سپهر ذبيح در کتاب خود٬ ايران در دوران دکتر مصدق بـه ايـن
مسئله پرداخته٬ که به نظرم اهميت زيادي دارد. او٬ که از دوستان دکتر فاطمي بوده به
شرح گفت و گوي خود با فاطمي در اوايل مرداد ١٣٣٢ اشاره مـي کند و مـي گويد:
عقيده فاطمي درباره انشعاب رهبران برجسته جبهه ملي از آن٬ اين بود که جدا شدن
آنان سبب تحکيم حکومت ملي مي شود چرا که اغلب آنان افراد فرصت طلبي هستند
که به خاطر منافع شخصي و سياسي٬ به مصدق پيوسته اند. فاطمي اطمينان داشت که
اکثريت عمده طرفداران دکتر مصدق انشعاب کنندگان را٬ به عنوان «خائن»٬ محکوم
مي کنند. فاطمي افرادي مانند کاشاني و دکتر بقائي و مکي را ناچيز مي شمرد و عقيده
داشت که گذشته سياسي آنان ثابت مي کند که آدمهايي فرصت طلب بوده و به لحاظ



سياسي قابل اعتماد نيستند. در مورد فعاليتهاي حزب توده٬ دکتر فاطمي خطر ايـن
حزب را در تشديد نابسامانيهاي داخلي دست کم مي گرفت و از رهبران درجه دوم
حزب با کلمات تحقيرآميزي ياد مي کرد. از نظر فاطمي٬ غرب عامدًا خطر حزب توده
را بزرگ جلوه مي داد تا گروههاي محافظهکار ايران را بترساند. از سوي ديگر٬ دکتر
فاطمي عقيده داشت شاه به لحاظ قدرت توطئه چيني بر ضد مصدق در وضع بهتري
از روزهاي پيش از قيام سي تير قرار ندارد. او بر اين باور بود که مصدق مي تواند روي
دست ساير سياستمداران بلند شود و آنها را از ميدان بيرون کند و تالشهاي شاه براي
جدا کردن افرادي مانند دکتر بقائي و آيت الله کاشاني از جبهه ملي عمالً بهره بيشتري
را نصيب مصدق مي کند. پيشامدهايي که به سقوط حکومت مصدق انجاميد نشـان
داد که دکتر فاطمي تا آخرين روزهـاي نـخست وزيري دکـتر مـصدق هـنوز نـظرات
خوش بينانه اي داشت٬ در حالي که ارزيابيهاي او در بسياري از موارد درست نبوده
است. او به نابسامانيهاي داخلي و نارضايتيهاي خارجي اهـميتي نـمي داد و اعـتقاد
داشت مملکت ما قرنها بدون نفت زندگي کرده و حاال هم مي تواند. شايد غلط ترين
محاسبه فاطمي مربوط به حمايت مردم از جبهه ملي و عدم فعاليت حزب توده بود٬
در صورتي که مردم ديگر خسته شده بودند. به نظر من هم مصدق٬ بيش از حزب

توده٬ با شاه و انگلستان دشمن بود.
رسولي: مجددًا از همه آقايان که در اين نشست شرکت کردند٬ تشکر مي کنم.




