
 ملي شدن صنعت نفت و آراء علما و مراجع؛ مصاحبه با استاد عبدالحسین حائري 

ظر مـي 1332مرداد  28سال از واقعه  50با گذشت  صدق بــه ن مي،  و سقوط دولت دکتر م رسـد ھنــوز در بعضـي از محافـل عل
یس مـي. گیرد اي در مورد دوران ملي شدن صنعت نفت صورت نمي داوري منصفانه کتر مصـدق را ھمچـون ابل ند و  بعضي د دان

 شناسید؟ شما شخصیت دکتر مصدق را چگونه مي. ستايند شماري ديگر او را ھمچون قديس مي

بودم زمان ملي شدن نفت و در تمام مدت نخست سي وارد ن لي در مسـائل سیا من خی بارت ديگـر . وزيري دکتر مصدق  به ع
ً داشـتم و اطـالع پیــدا کـردم تصـور مـي با توجـه بـه  پسـت سیاسـي نداشـتم ولـي در مطالعـاتي کــه بعـدا کنـم دکـتر مصــدق 

صتي اسـت کـه  کرد و گزارشھايي که به شوراي امنیت و دادگاه بین سخنرانیھايي که مي بود در پـي فر المللي الھه داد پیـدا 
 او به شدت از نفوذ شرکت نفت و مظالم انگلیسیھا در ايران شکايت داشت و مـي. دست خارجي و اجنبي را از ايران قطع کند

مسائل مالي و اقتصادي امتیاز نفت فقط يـک . دانست که شرکت نفت عامل اجراي سیاست انگلستان در سراسر ايران است
یچ . داد اي در موضع نفت به درد دل او پاسخ نمي جنبه کوچک بود و ھرگز مصالحه يرا ھ با انگلسـتان ديرينـه بـود ز دشـمني او 

ھا اعتمـاد نمـي او در برابر نفوذ خارجي در ايران روحیه. کرد گونه اھانتي را تحمل نمي ھاي آن لذا بــه حرف  اي عصیانگر داشت و 
صتي بـه دسـت آمـده  کنم که به شدت از انگلیسیھا عصباني بود و فکر مي من از حرفھاي او احساس مي. کرد کرد حاال که فر

که  شد شـبھه اينکه آيا منافع ايران در گرو کنار آمدن با انگلیسیھا بھتر تأمین مي. بايد ريشه آنھا را در ايران قطع کرد ست  اي ا
کـرد  شايد دکتر مصدق ايـن طـور فکـر مـي. پسندم اند ولي من کار او را به عنوان يک احساس ملي بھتر مي بعضي مطرح کرده

شد که در قرارداد کنسرسیوم صورت گرفت ھر چند که ظواھر زيبـا و  پیشنھادات ارائه شده باالخره منتھي به ھمین چیزي مي
 نرمي داشت

يک کشـور بیطـرف کـه  عده نوان  اي بر اين باورند که دکتر مصدق تحت تأثیر دموکراسي آمريکايي نگاھش به دولت آمريکا به ع
 نظر شما در اين مورد چیست؟. توانست نقش میانجي را ايفاء کند بیش از حد خوشبینانه بود مي

شان  آمريکايیھا در اوايل نھضت تا اندازه. کنم من چنین فکر نمي ين طـور ن اي از دکتر مصدق حمايت کردند و دکتر مصـدق ھـم ا
صدق زيـر بـار حـرف آنـان نرفـت و حتـي  مي کتر م ند د خود را زد داد که ناامید نیست ولي وقتي که به ايران آمدنـد و حرفھـاي 

شايد دکـتر مصـدق در ابتـداي . کنـد نماينده آمريکا که با مصدق مالقات کرده بود از او عصباني بود که چرا حرف او را قبول نمي
ً گفت  ً خودش صريحا فقـط . آمريکايیھا به ما کمک چنداني نکردند: کار نسبت به نقش آمريکايیھا تا حدي خوشبین بود ولي بعدا

بدون شک ھیچ وقت مصـدق . اين تنھا کمک آمريکايیھا بود که به ايران کردند. ت در ايران فرستادند.د.دو ھلیکوپتر براي پخش د
کنم بزرگترين گناه از شاه بود که ناجوانمردانه با دولت دکتر مصدق مبارزه کـرد و دسـت  من فکر مي. دل به آمريکايیھا نداده بود

 به دشمن داد تا دولت ملي مصدق را ساقط کند

لي  عمده ايراداتي که مخالفان دکتر مصدق به او مي گر برگـزاري رفرانـدوم و تعطی ند يکـي موضـوع اليحـه اختیـارات و دو دي گیر
فداران و نزديکـان دکتـر . مجلس ھفتم است صديقي، عبـدهللا معظمـي و خلیـل ملکـي ھـم کـه از طر کتر  البته افرادي مانند د

 شما چه نظري داريد؟. مصدق بودند با تعطیلي مجلس موافق نبودند

جود داشـت له اول و دوم بـا موافقـت . واقعش اين است کـه در نحـوه اداره کشـور اختالفـاتي و حه اختیـارات در مرح گـرفتن الي
ند فويض کرد لت ت ين حـق را بـه دو يد اليحـه . مجلس بود و نمايندگان خودشـان ا ندگان بـا تمد ھم اکثريـت نماي در مرتبـه دوم 

با  آيت. اختیارات موافقت کردند شد و  هللا کاشاني اگرچه موافق نبود ولي پس از مذاکره دکتر مصدق با او اين موضوع ھم رفـع 
ندارم. ھم توافق کردند یدم و جوابــي بــراي آن  کار را نفھم ھت اصـلي ايـن  . در مورد تعطیلي مجلس و برگزاري رفراندوم من ج

يادي از نماينــدگان طرفـدار دولـت مصـدق  گفته مي عداد ز ظر مـن ت شد که مجلس مخالف دکتر مصدق است در حالي که بـه ن
مي. شايد اين طور بوده باشد. کنم که مصدق تاحدي لجبازي داشت من نفي نمي. بودند هللا  کنـم آيـت بعید نیست، ولي فکـر 

مـا پـیروز : اي گفت  کاشاني کمي فريب زاھدي را خورد براي اينکه فرداي روزي که دکتر مصدق ساقط شد، ايشان در مصاحبه
 رود من ھیچ وقت اين حرف را يادم نمي. هللا کاشاني بود خب اين حرف آيت. شديم ، ما پیروز شديم

که بـراي مـن ھیـچ قابـل . شما بايد فضاي آن روز کشور را به ياد بیاوريد جود آورده بودنـد  چه وضعیتي براي دولت مصدق بـه و
يت! چه عرض کنم. توضیح نیست حاج مـیرزا عبـدهللا چھلسـتوني و آيـت در واقعه نھم اسفند حاج آقا بھاءالدين نوري، آ هللا  هللا 

شاه لب و   مـيسید محمد بھبھاني مقابل خانه شاه روي دست مردم بـه  که مطا ين قبیـل حرفھـا  نرو و از ا گفتنـد از کشـور 
 !چه عرض کنم. ھاي آن زمان منعکس است عکسھا در روزنامه

مرداد چه مشاھداتي  28وزيري دکتر مصدق و واقعه  العظمي بروجردي و ديگر روحانیون نسبت به نخست هللا در مورد موضع آيت
 داريد؟

يب[اي که در قم رخ داده بود  هللا بروجردي با دکتر مصدق ھماھنگ بود و خودش يک جا در مورد واقعه عرض کنم آيت  انتصـاب نا
ين نشـان مـي)] س(التولیه حضرت معصومه  ته و ا که بـا نخسـت گفته بود رئیس دولت در اين مورد با من تمـاس گرف وزيـر  داد 

ند خالف بود ً از اول با دکتر مصدق م مرداد . ھماھنگ است، ولي امثال آقاي بھبھاني تقريبا ھاي پايـاني  سب  1332در روز برح
یال مـي(اي  رفتم، در قم بودم که فھمیدم شبھا عده اتفاق من بايد به قم مي توده مـردم خ ستند کردنـد  ھايـي  اعالمیـه) اي ھ
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فردا  در اعالمیه. کنند خطرناک در منزل آقايان علما پخش مي ند کـه ھمیـن  ھا به روحانیون اعالم خطـر شــده بـود و نوشـته بود
ما پخـش  ھا را از منزل آيت اين اعالمیه. آويزيم و از اين قبیل حرفھا ھمه شما را به دار مي گر عل هللا بروجردي بگیريد تا مـنزل دي

سقوط کـرد . دانم ولي چیزي بود که من خودم ديدم حاال اين چه بازي بود نمي. کرده بودند ھت وقـتي کـه مصـدق  به ھمین ج
آن روزھا من قم بــودم، يـادم ھسـت بـه عیـادت يکـي از روحـانیون معمـر کـه بـه . کردند روحانیون به شدت ابراز خوشحالي مي

مي شحالي  شده و  شدت بیمار بود رفته بــودم؛ در آن حالــت بیمـاري اظھـار خو ستگیر  شنیده بـود فـاطمي د که  کـرد و از اين
جاد کـرده بودنــد. اند خیلي شادمان بود بالھايي ھم به سرش آورده مورد دولـت مصـدق در قـم اي . يک چنین جو مسمومي در 

لایر شـده يعنــي  18لایر بود و حـاال  17آقا نخود کیلويي : گفت  روزي در قم به حمام رفتم، شنیدم که دالک به رفقاي خود مي
صدق . يک قران گران شده بود و از اين حرفھا یه دکـتر م یت عل غات و فعال شغول تبلی شدت م به  ستي  من فھمیدم که يک د

في و بـي مھـري واقـع شـده بـود. است در يکـي از . از سوي ديگر دکتر مصدق از سوي نزديکان و ھمراھانش ھم مورد کم لط
صورت گرفـت دکـتر مصـدق از  که کودتـا  کي از آن روزھـا  که در ي شده  جلسات محاکمه ايشان اين مطلب به خوبي منعکـس 

شب بـاالخره آقـاي رياحـي  9ساعت . حوالي ظھر تا شب سعي کرد با سرتیپ رياحي تماس بگیرد اما نتوانست او را پیدا کند
ً تمام شده بود نداده . به مصدق تلفن زد و پرسید کاري داشتید؟ آن زمان که کار تقريبا دکتر مصدق از او پرسید مگر من دستور 

مرداد دستور داده بود يک تانک  25وزير از زمان کودتاي اول در  بودم يک تانک سر خیابان بگذاريد؟ چرا تانک را برداشتید؟ نخست
شود سر خیاباني که به منزل او منتھي مي يم : ريـاحي جـواب داد . شود بگذارند تا جلو ھر حمله و ھجوم احتمالي گرفته  ديد

شدم. اين چیزھايي است که من ديدم و شنیدم و اطالع دارم. الزم نیست آن را برداشتیم لي متـأثر  به . من از ايـن واقعـه خی
مي ھا را ديدم و متوجه شدم که اکثر علما به اشتباه افتاده و دشمن مصدق شده خصوص که در قم آن صحنه یال  چون خ ند   ا

او مردي مسلمان، آزادمنش . اي علیه مصدق شده بود خالصه تبلیغات ناجوانمردانه. ايھا آزادي عمل داده است کردند او به توده
 و خواھان استقالل ايران از سلطه اجانب بود
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