
 هللا رضا؛ ھمسويي شوروي با انگلستان در مخالفت با نھضت ملي ايران  مصاحبه با دكتر عنايت

يران بـراي  در سالھاي پس از جنگ جھاني دوم با تغییر بلوك قوق ا ستیفاي ح بندي جديد میان قدرتھاي بزرگ، موضوع نفت و ا
لي ايــران و خـارج شـدن از  سیاستمداران ايراني اھمیت سیاسي ويژه ستقالل م براي كسـب ا شد  اي پیدا كرد و دستاويزي 

ً در اين مورد بیشتر توضیح دھید. سلطه استعماري دولت انگلستان  لطفا

رقابت ديرينه میان روسیه و انگلستان در ايران مردم را . بنده معتقدم كه موضوع نفت از ھمان آغاز رنگ سیاسي به خود گرفت
كرد. بر آن داشت كه به نفت ھم به عنوان يك مسئله سیاسي بنگرند . جريانھاي بعدي ھم سیاسي بودن مسـئله را تشـديد 

و موضوع تمديد قرارداد نفت و ھمچنین در دوران جنگ جھاني دوم و سالھاي پس از آن باز مسئله نفـت  1933و  1932در سال 
بنـابر ايـن تفكیــك . در وقايع مربوط به آذربايجان موضوع نفت نزديك بود موجب تجزيه ايران بشود. به يك پديده سیاسي بدل شد

يتي دكتــر . بلكه اين دو با ھم ممزوج بودند. اي اقتصادي بوده يا سیاسي درست نیست مسئله نفت به اينكه پديده طرح دوفور
حده غالمحسـین  ین طـرح مـاده وا یاز نفـت بـه خارجیـان و ھمچن یت واگـذاري امت مورد ممنوع مصدق در مجلس چھاردھم در 

 .رحیمیان مبني بر لغو يك طرفه قرارداد نفت جنوب باز يك پديده سیاسي بود

يي  مان بـه كشـورھاي اروپا له بــا آل يرا بـراي مقاب در دوران جنگ جھاني دوم نقش آمريكا در پیروزي متفقین بسیار عمده بود ز
كه . با گشايش اين جبھه كه شوروي بود موقعیت آمريكا روز به روز ارتقا يافت. كمك كرد تا جبھه دومي ايجاد كنند بگذريم از اين

پس از جنــگ  جود آورد امـا  صي بـه و كازاكي يـك وضـع خا شیما و نا مي ھیرو باران ات در دوران جنگ نیروي اتم ايجاد شد و بم
يكي اينكه فشـار افكـار عمومـي در جھــان و تـالش آمريكـا . اي ديگر شد مالحظه كنید كه با پالن مارشال اصالً موقعیت به گونه

نشیني از مستعمرات خود مانند ھندوستان شود به اين ترتیب كه بسیاري از كشورھا  سبب شد كه انگلستان مجبور به عقب
مسئله ديگر نجات اروپا از ويرانیھاي جنــگ بـود و پـالن . به نحوي آزاد شدند و استقالل يافتند كه قصد ندارم وارد اين بحث شوم

ھاي  ستثني نبــود و بـه كمك پايي احیــا شـوند و چـون انگلسـتان ھـم م مارشال و كمكھاي آمريكا سبب شد كه كشورھاي ارو
شود يك  بر از دسـت دادن مسـتعمرات خـود بـه آمريكـا نزد نده نزديـك شـدن . آمريكا نیاز داشت مجبور شد عالوه  قاد ب به اعت

 انگلستان به آمريكا يك برخورد عقاليي براي بقاي خودش بود

نه در دسـت . موضوع با اھمیت ديگر مسئله انرژي بود فت خاورمیا كي بـود و ن آمريكا تا آن روز فقط به انرژي و نفت خـودش مت
شتر بايـد بـه  به طور قطع آمريكايیھا درك مي. انگلستان بود براي تـأمین منـابع بی كردند كه ذخاير نفتي جھـان محـدود اسـت و 

تري . سوي خاورمیانه روي آورد آن زمان عربستان و عراق ھنوز وضع روشني از نظر منابع نفتي نداشتند و ايــران در موقعیــت بر
كرد ولي استخراج از منابع داخلـي بــرايش كافـي  شوروي ھم به درون خود پرداخت و از منابع خودش استفاده مي. قرار داشت

مقـداري نفـت ھـم در منطقـه . برداري از نفـت بـاكو محـدود بـود نبود چون منابع نفتي گروزني آسیب ديده بود و استخراج بھره
با توجـه بـه تغیـیري كـه در وضـعیت . سیبري بود كه میزان استخراج و از آن كافي نبود، و ھنوز به منابع جديد انرژي نیاز داشت

ستان نزديـك  شد و تصـمیم گرفـت بـه ھندو ھندوستان بعد از جنگ پیدا شد، امكان نفوذ در اقیانوس ھند براي شوروي میسر 
ھاي شــوروي پـس از فشـارھايي كـه . شود ترك كننـد، نیرو پس از پايان جنگ دوم كه قرار بود نیروھاي متفقیـن خـاك ايـران را 

سته بـه خـود  سازمان ملل متحد و آمريكا وارد كردند مجبور به ترك ايـران شـدند امـا ھنـوز در منطقـه آذربايجـان از نیروھـاي واب
آنان تسلیحاتي را كه در جنگ با آلمانھا به دست آورده بودند در اختیار فرقه دموكرات آذربايجان قرار دادنـد تـا . كردند حمايت مي

جان را  به ھر حال ھمانطور كه مي. بگويند ما اسلحه نداديم دانید شورويھا قطع نفوذ خود از ايران و پايان دادن به ماجراي آذرباي
در اينجـا . مشروط به گرفتن امتیاز نفت شمال ايران كردند كه باالخره ھم موفق نشدند و مجلس پانزدھم اين امتیاز را لغـو كـرد

اروپاي متحـدي كـه . شان امريكا است كه توانسته با تقويت اروپا، اين قاره را با خود متحد كند شورويھا دريافتند كه رقیب اصلي
لي در باطـن . آمريكا در پشت آن قرار گرفته بود قالب سوسیالیسـتي كـرده و رقیب ديگر شوروي كشور چین بود كه در ظاھر ان

كه . مدعي اراضي سیبري بود و ھنوز ھم بر اين ادعا باقي است كرد آن بـود  موضوع ديگري كه شوروي را از امريكا و اروپا دور 
ين ترتیـب در آن شـرايط  بالفاصله پس از پايان جنگ اعالم كرد كمكھايي كه در دوران جنگ به شوروي شد پس نمي دھد و به ا

 خودش را ايزوله كرد و در نتیجه طرح مارشال شامل اين كشور نشد

قدرتھا و  اي سیاسـت بھره پس از گذشت بیش از پنجاه سال از ملي شدن نفت ھنـوز عــده ضاد میــان  صدق از ت كتر م گـیري د
 صوص چیست؟نظر جنابعالي در اين خ. كنند بینانه قلمداد مي نزديك شدن ايشان به آمريكا را سیاستي غیرواقع

المقـدور و بـا توجـه  خواست كه حتي استنباط من اين است كه پس از ملي شدن صنعت نفت دكتر مصدق در آغاز كار خود مي
كا نیـاز داشـت و . به شرايط موجود، دست انگلیس را از منابع نفت ايران كوتاه كند مك آمري به ك ستمدار  يك سیا به عنـوان  او 

لي بـه ظـاھر جـور  البته ھنوز نمي. خواست از آمريكا به نفع خود استفاده كند شايد مي صادر كنـم و توانم در اين مورد حكمي 
ستفاده كنـد و ملـي كـردن نفـت را  مي يران ا جود در جھـان بـه سـود ا حوال مو شته از اوضـاع و ا آيد كه او به ھر حال قصـد دا

ين . اي براي تجھیز جامعه و رسیدن به استقالل ملي قرار دھد وسیله صیاتي ا كه چگونـه و بـا چـه مشخصـات و خصو حـاال اين
 شد موضوع ديگري است مقصود عملي مي

تي  در مورد سیاست شوروي و حزب توده در قبال دولت دكتر مصدق بیشتر صحبت كنید و بفرمايید چرا اين دولـت در تحـريم نف
 بر ضد ايران با انگلستان ھمسو بود؟
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لت دكـتر مصـدق نشـان  دولت شوروي پس از شكستي كه در قضیه آذربايجان از قوام با دو السلطنه خورد، نھايت دشـمني را 
در يكي از دستورالعملھا به صراحت نوشته بودند كـه . كرد آن زمان حزب توده براي اعضاي كادر خود دستورالعمل صادر مي. داد

لت چیسـت و  براي من اين سؤال پیش مي. لبه تیز حمله را بايد متوجه مصدق كرد، بايد سر بزنگاه او را گیر انداخت يد كـه ع آ
ً مي كند؟ عده  چرا حزب توده چنین مي ستند چكـار مي اي مثل كیانوري بودند كه دقیقا ند دان چون  عـده. كن شايد  اي ديگـر ھـم 

اگـر دقـت . كردند ولي بعدھا كه بیشتر با سیاست شوروي آشنا شدم مسئله برايم روشن شد اطالعي نداشتند مخالفت مي
او به . كرده باشید در كنگره نوزدھم حزب كمونیست اتحاد جماھیر شوروي، استالین خط مشي كلي جھاني خود را اعالم كرد

اكنون اين پرچم به زمین افتاده و تنھا طبقه كارگـر . زماني بود كه بورژوازي پرچم مبارزه ملي را در دست داشت: صراحت گفت 
قه كـارگر را در جھـان و بـورژوازي ملـي كشـورھاي . تواند اين پرچم را از زمین بردارد مي یف طب مات تكل استالین با اداي اين كل

ستالین . مستعمره و وابسته را روشن كرد مرگ ا بل از  سقوط مصـدق و در واقـع بـه ق بعد از اين ماجرا كه به يك سال قبل از 
شود احزاب كمونیست در كشورھاي ھندوستان، اندونزي، ايران و ساير كشورھاي جھان در مسیري قرار گرفتند كه  مربوط مي

شروع . خواست استالین مي قدامات خـود را  صدق ا در نتیجه احزاب كمونیست در اين كشورھا علیه نھـرو، سـوكارنو و دكـتر م
وقتي كه انگلستان و كمپانیھـاي نفتـي . پیرو ھمین سیاست بود كه شوروي اصالتي براي مبارزه دكتر مصدق قائل نبود. كردند

تا جايي كه اطالع دارم دكتر مصدق . خريد نفت از ايران را تحريم و بلوكه كردند، شوروي ھم ديگر حاضر نشد از ايران نفت بخرد
شما مـانع شـديد . گفته بود مجارستان و چكسلواكي و ساير كشورھاي اروپاي شرقي پیش از اين مشتري نفت ما بودند چرا 

نداريم مقامات شوروي به او جواب داده بودند كه از اين پس آنھا از ما نفت مي فت شـما  پس از . خرند و ما ديگر احتیاجي به ن
بي .  اين ماجرا دكتر مصدق از شوروي خواست كه يازده تن طاليي كه در دوران جنگ جھاني دوم طلب داشتیم پس بدھند جوا

دھند اين است كه اين طال متعلق به ملت ايران است و به دولتي داده خواھد شد كه نماينده واقعي مـردم ايـران  كه به او مي
 ھاي داخل شوروي بود و خودم در شوروي كه بودم خواندم اين مطلبي را كه عرض كردم از روزنامه. باشد

صدق در  نمونه ديگري كه خدمت شما عرض مي مان حكومـت م كرات آذربايجـان در ز به يـاد دارم فرقـه دمو كنم اين اسـت كـه 
له. كرد ھايي علیه سیاست مصدق و دولت ايران پخش مي راديويي ھم داشت و برنامه. كرد شوروي فعالیت مي ھايي كـه  مقا

شتم و . كردم رسید من مطالعه مي براي قرائت از راديو مي من ھنوز از نوع فعالیتھاي حزب توده در ايران به درسـتي اطـالع ندا
قدر بــا مصـدق  رابطه ما با ايران خیلي روشن نبود ولي اين موضوع براي من مطرح بود كه چرا فرقـه دموكـرات در شـوروي ايـن 

امپريالیسمي كه اين ھمه بال بر سر جامعه . گفتیم آقا اين مرد اكنون مشغول مبارزه با امپريالیسم است مي. كند مخالفت مي
بي  به خو صدق را ھـم  صادق بـود و م حوم قیـامي كـه دامـاد مستشـارالدوله  ما وارد آورده چرا شما بـا مصـدق مخالفیـد؟ مر

به نـام پادگـان كـه بعـد از  مي كرات  قه دمو شناخت در اين جلسات بود و در رأس ما در يكي از اين جلسات رو كرد به رئیس فر
مي: وري رئیس فرقه بود و گفت  پیشه صدق مخالفـت مي آقا من ن شما بـا م چرا  يد : كنیـد؟ آقـاي پادگـان جـواب داد  فھمم  با

تا : بعد قیـامي پرســید ). اين عین عبارت او بود. (مصدق را چنان بزنیم كه ھفت تا معلق بزند فت  گر مصـدق ھ بسـیار خـوب ا
ً ھمیـن . دھیم رويم حكومت تشكیل مي بعد خودمان مي: پادگان در جواب گفت . معلق زد بعد چه خواھد شد باور بفرمايید عینا

فن  مرداد كه حكومت مصدق سقوط كرد من در منزلم در باكو به اخبار راديو گوش مي 28روز . عبارت را گفت دادم كه ناگھــان تل
. اگر آب در دست داري نخور، بیا، من جلو عمارت فرقه منتظرت ھستم: گفت . گوشي را كه برداشتم آقاي قیامي بود. زنگ زد

بالفاصـله مـچ دسـتم را . وقتي او را ديـدم سـالم كـردم. با حالتي پريشان، كه براي اين پیرمرد چه اتفاقي افتاده، به راه افتادم
ِ اتاق پادگان برد وقتي رسیديم در اتاق او را بــاز كـرد و در حـالي كـه . گرفت و بدون آنكه كالمي با من حرف بزند مرا با خود تا در

صدق ھفـت معلقـش را ھـم : فقط سرش را داخل اتاق كرد و ھنوز دستم را گرفته بود رو كرد به پادگان و گفت  آقاي پادگان، م
بعد از مرگ اسـتالین . خواستم تو ھم شاھد باشي، ھمین: بعد رو به من كرد و گفت ! زد بفرمايید حكومتتان را تشكیل بدھید

بل را بــه نادرسـتي  گروه، طـرف مقا و مسائلي كه در پلنوم چھارم مطرح شد در درون حزب توده دودستگي به وجود آمد و ھر 
ين  گفتند روش شما در برابر مصدق درست نبود و خیانت كرديد و در مقابل گروھي ديگر مي اي مي عده.  كرد متھم مي گفتنـد ا

كرده . دستورالعملي جھاني بود كه ما عمل كرديم صدق ن جه م له خـود را متو به نظر من اگر در آن زمان حزب توده لبه تیز حم
ً پیش آمد و گرفتاريھايي براي جامعه ما رقم زده شد، رقم زده نمي  شد بود شايد وقايعي كه بعدا

شد تـا حقیقـت را در  ھاي حساس مانع مي اي بود كه در لحظه ببینید خودخواھیھا و كاراكتر بعضي از سران حزب توده به گونه
بودم. نظر بگیرند موضـع . بنده به خاطر دارم زماني كه اختالف میان شوروي و چین باال گرفت مـن مسـئول سـازمان در مسـكو 

ھارنظر كنیـم اي ھمگـام بــا سیاســت شـوروي  در حـالي كـه عـده. من و ھمفكرانم اين بود كه نبايد در اين مسئله دخالت و اظ
ً اكثريت نمـي جلسه. سعي كردند ما را مجبور كنند كه اظھارنظر كنیم آورد  ھايي تشكیل شد كه به دلیل شركت نكردن ما غالبا

ما را  رفیق رضا، چرا اين: خوب يادم ھست كه روزي رادمنش به من رو كرد و گفت . زديم ھا را به ھم مي و خالصه، جلسه قـدر 
يعني چه مگر حاال مسائل مبتالبه ما در ايران تمام شده تا به دعواي چین و شوروي بپردازيم؟ رادمنش : كنید؟ گفتم  اذيت مي

به مـا مي: او گفت . كنم جوابي به من داد كه ھرگز آن را فراموش نمي شوروي  مي مقامـات  ند خرجتــان را  دھیم ولـي در  گوي
لبي ننوشـته ماه گذشته كه برنامه پیك ايران را مي 6مدت  ین مط شما مي. ايد خوانیم ھنوز علیه چ كه  ید بـه مـا  و افـزود  گوي

تم . قدر ما را اذيت نكنید مربوط نیست، اين لي عصـباني شـدم و گف سخ خی طي صـفتم   :من در برابـر ايـن پا نه طو در پـس آي
رسد كه او از روي استیصال مجبـور  به نظرم مي. رادمنش اوقاتش تلخ شد و رفت. گويم آنچه استاد ازل گفت بگو مي اند داشته

يرج  بعضي ديگر از سران حزب توده ھم اين. شده بود اين حرف را بزند طور بودند و ھمیشه در تضاد با خودشان قـرار داشـتند، ا
 طور بود اسكندري ھم اين

پس از مـدتي راه  گذشته از مخالفت شوروي و حزب توده با دكتر مصدق، بعضي از دوستان نزديك ايشان و رھبران نھضت ھم 
 ...خود را جدا كردند 
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ً خاطره ً نقل مي بله اتفاقا كردم و . كنم اي در اين مورد دارم كه عینا سؤال  قايي از ايشـان  سالھا بعـد در ديــدار بـا آقـاي دكـتر ب
چه بـود؟ عیـن گفتـه : گفتم  آقاي دكتر بقايي براي من روشن نیست چرا شما با مصدق دشمني كرديد، علــت ايـن دشـمني 

ین دفـتري بـود و . دكتر بقايي چنین بود وقتي كه اسناد موجود در خانه سدان را كشف كرديم يكي از اسناد مربوط به دكـتر مت
گر پیرمـرد  نگران بودم كه مطلب را چطور به دكتر مصـدق بگـويم، مي. داد كه او جاسوس انگلیسیھا است نشان مي سیدم ا تر

ستد. سند را ببیند سكته كند لل متحـد در آمريكـا بفر به ســازمان م در رأس ايـن . تا اينكه دكتر مصدق تصمیم گرفت ھیئتي را 
بود صالح نیسـت ايشـان را در رأس ھیئـت بـه آمريكـا . ھیئت ھم دكتر متین دفتري  كتر مصـدق رفتـم و گفتـم آقـا  به ديـدن د

شان را : چرا، مگر چه عیبي دارد؟ گفتم : دكتر مصدق گفت . بفرستید ست اي كه بھـتر ا داليلي ھست و چیزھايي وجود دارد 
اسناد موجود در خانه سدان در مورد اين شخص ھم : باالخره گفتم. نفرستید اما متوجه شدم بر تصمیمي كه گرفته اصرار دارد

من ھم مجبور شدم سند را از جیبـم درآوردم و بـه . آقا اين حرفھا مبتذل است و سندي وجود ندارد: دكتر مصدق گفت. ھست
كند اما وقتي نامـه را نگـاه كـرد، آن  فكر كردم االن پیرمرد سكته مي: دكتر بقايي برايم قسم خورد و گفت . ايشان نشان بدھم

شده و بــه . را زير بالش خود گذاشت من ھم ديگر حرفي نزدم، خداحافظي كردم و بیرون آمدم چون فكر كـردم خیلـي ناراحــت 
كه متیـن  قرر شــد  یذ كـرد و م خود را تنف صدق حكـم  طور قطع از تصمیم خود منصرف شده تا اينكه فرداي آن روز ديدم دكتر م

كار را مي. آقا ديروز سند را به شما دادم: با شتاب پیش ايشان رفتم و گفتم. دفتري به امريكا برود ين  دكتـر . كنیـد شـما چـرا ا
از آن زمان ديگر اعتقادم از مصدق سلب : دكتر بقايي گفت . آقاي دكتر شما كاري به اين مسائل نداشته باشید: مصدق گفت 

 دانم گفت يا دروغ نمي اينكه بقايي راست مي. شد

http://www.iichs.org/index.asp?id=272&doc_cat=8
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