
    نراقي  با دكتر احسان ؛ مصاحبه  ايران  ملي  نھضت  شكست  اصلي  و عوامل علل

  

 پور  رسولي مرتضي: وگو گفت

 داشتید بفرمايید   اشتغال  دانشجويي ھاي   رسید شما در اروپا به فعالیت  تصويب  به  در مجلس  نفت  صنعت  شدن  ملي  طرح  كه زماني  □ 
  بود؟  در اروپا چه  ايراني  دانشجويان  میان  طرح  اين  تصويب العمل  و عكس  گرفت  انجام المللي  بین  شرايط  در چه  نفت  شدن  ملي كه

كا بـود  مبارزه  پس  از اين  شوروي داد و ھدف  آمريكا مي  خود را به  جاي  تدريج  به ، انگلستان  دوم  جھاني  بعد از جنگ دانید كه مي  .  بـا آمري
ً مخالفتي  آذربايجان  بحران ، در جريان  ايران  خود در جنوب نفتي  منافع   حفظ  دنبال  به انگلستان يران  شمال  امتیاز نفت  با اعطاي  تقريبا   بـه  ا

ستخراج.  بـود  امريكا و مخالفت تـرومن سرسختي   جھت  بیشتر به   نفتي  امتیازات  در كسب  شوروي  و ناكامي  نداشت شوروي  در   نفـت ا
نرژي  منبـع  بود زيـرا يـك  قرار داده  استثنايي  موقعیت  را در يك  ايران  بیستم قرن  آغازين   در سالھاي ايران یت  قـوي  ا بود و اھم  المللـي  بین  

فت  سیاســي اھمیـت.   قــرار گرفـت  با انگلســتان  مبارزه  براي  مھم اي  وسیله  انرژي  منبع  اين  دوم  از جنگ  پس در سالھاي.  داشت   بـراي  ن
عالین  نفت  صنعت  شدن  از ملي  قبل  از دوسال  كرديد من  اشاره ھمانطور كه.  مصر  سوئز بود براي  كانان  شبیه ايران  در   دانشـجويي  جزو ف

شوروي  توده  مرا از حزب  كلي  به  بود كه  جرياني  نفت موضوع.   داشتم  چپي ھا تمايالت  خیلي  و مثل اروپا بودم ته  و  كرد الب ھم  دور    قبـالً 
ّا نھضت  ترديد داشتم  آنان نظرات  درستي  به نسبت براي  اندازه از حقیقـت  تا چه  كرد كه  روشن  من  براي  نفت  شدن  ملي  ام كه  دورنـد    اين
شور اسـتعمارزده  باورنـد در يـك  بر اين  ملي  و نھضت  نفت  به  راجع  ايدئولوژيك  برداشت  با يك  و شوروي  توده  حزب  كه ديدم  مي بخوبي  و   ك
، پرولتاريا را   در ايران  ملي  بورژوازي  قصد دارد با جلو انداختن  كه  است  امپريالیسم شود و اين  خود بخود پیدا نمي  ملي  جنبش ، يك وابسته

شت  اصـالتي گنجید ھیچ  نمي  ماركسیستي  در چھارچوبھاي  چون  جنبش  اين از نظرآنان.  كند  و قمع  قلع  ھمیشه براي   ملـي  ونھضـت  ندا
ين  كلـي  بـه  ديـدم  را در پاريس  اسكندري  ايرج كه وقتي.  بود  پیدا شده  استعمار نو در جھان  علیه  بود كه  جنبشي  نخستین ايران   جنبـش  ا

عي  ھنوز ماھیت  شايد شوروي  زمان آن.  ندارد  اصالتي  و ھیچ  امريكاست  بازي  اين  كه گفت مي  تصور نبود و صادقانه   قابل برايش  خــود   واق
  ھسـت  يـادم بنـده.   دنیاسـت  مظلوم  ملل  و مدافع  كشور مھد آزادي  اين كردند كه  مي  ھنوز خیال  از ھواداران  بود و بسیاري  نداده را نشان
لس  داشت  اي  توده  تمايالت  كمي  شد چون  مجلس  رئیس  نايب  كه  بود وقتي  ملي  جبھة  از سران  كه  رضوي مھندس ً در مج   اعـالم رسـما
 . بود  و شوروي  شرق  از بلوك  جانبداري  نوعي اين.  كند  برود و اروپا را سیراب  غرب  ما به  نفت دھیم  نمي  ما اجازه كرد كه

  
با سیاسـت اي  انـدازه تا چـه  اروپا  در  از كشور بخصوص  در خارج  ايران  خارجة  و كادر وزارت ، سفیران  سیاسي نمايندگان  □  ھبران ھاي     ر

  بودند؟  ھماھنگ  ايران ملي
كردنـد   مي  ايـران ھا را به  حمله  كشور شديدترين  اين ھاي  روزنامه  بود كه  دو ماه  بودم  دانشجويي  نھضت  در اولین  كه  ھنگامي در سوئیس

له  حرفي  انگلستان  نداشتند در مقابل  جرأت  بكند چون  از ايران  دفاعي  كمترين  در سوئیس  ايران  سفارت  اينكه بدون  بـا   بزننـد و اصـالً مقاب
 .  تصور نبود  در اروپا قابل  ايران  سفارت  مقامات  براي  انگلستان سیاستھاي

  
كي  جلسه ، در آن  بودم  من  و عاملش  داديم  ترتیب اي  بود جلسه  پاك  با تعطیالت  مصادف  كه  روز تعطیل  در يك  ھست يادم  از   قرار شد بــا ي

سوئیس  كه  را از آنچه  و ايشان  بنويسیم  دكتر مصدق  به اي  نامه دوستان ين ھاي  و روزنامـه  در  شور مي  ا   ايشـان ؛ بـه  كنیـم گـذرد آگـاه  ك
شته  ســوئیس ھاي  در روزنامه  كه نوشتیم يايي  چـرا ناوگـان  شــده  نو مي  انگلیـس  در ند، ايـن  را بمبـاران رود آبـادان  ن مردم  ك سواد و   بي  

  تشــكیل اي  جلسـه  درباره  رفتیم  باز شد و سر كالس  دانشگاه  كه وقتي!  كنند؟  خود را ملي خواھند نفت  مي  چیز دارند كه  چه فرھنگ بي
ھر سـفیر ايـران  از ابوالقاسم اي  نامه  جلسه در آن.  داديم برن  فرو بود جلسـة  نوشـته  در آن  مـا رسـید كـه  بـه  در  سمي   شما ر  و   نبـوده  

ً اين  مي  ما اعالم  به  پیش  از دو ھفتة بايست مي صدق  نامـة  بود كه  درحالي اين!   است  مربوط  شما چه  حرفھا به  قبیل كرديد، ثانیا   دكـتر م
شما   ما در خـارج  واقعي  بودند سفراي  از ما، تأكید كرده  و تشويق  تجلیل  نھايت  ضمن  بود و در آن  ما رسیده  دست  به  از آن قبل شور   از ك

 . ھستید
  

 ؟  است  زماني  چه  به  مربوط ينا □ 
قتي  كـه  اسـت  بـود، جالـب وزير نشده  بود و ھنوز نخست  نفت  ويژة  كمیسیون  رئیس  شانزدھم  در مجلس  دكتر مصدق  كه زماني    نامـة  و

ً دكتر مصدق.  بود  ديگر افتضاح سفیر را خوانديم بود  كرد ھمیـن  عزل  كه  سفیري  شد اولین  منصوب  وزيري  نخست  به  وقتي اتفاقا ھر  .  فرو
ً در مسیر اھداف  خارجه  وزارت  روزھا دستگاه  در آن  كه  است  اين منظورم درصـد از  80شـايد .  نبـود  نفت  ملي  و نھضت  دكتر مصدق  مطلقا

ً به  بود كه  ھمین  دكتر مصدق  اصلي  از مشكالت كردند و يكي  فروھر فكر مي  ما مثل ديپلماتھاي  پیدا كـرد   سوء ظن  از رجال دسته  اين  بعدا
  ھـم دكتر مصدق.  دارد  گرفتاريھايي  چه  دكتر مصدق  نبودند كه  ما اصالً متوجه ديپلماتھاي. ديد  خود نمي  را دنبال  ديپلماسي  دستگاه چون

كه  در مـذاكرات  انتظـام  نصـرهللا  شـركت  مـانع  امريكا رفت  به  وقتي  بود كه  ھمین  براي  نداشت  آنان  به اعتمادي مه  داسـتان  شـد    آن را ھ
مرد   اين  بود كه  از مشكالتي  يكي  و اين  اعتماد نداشت  زمان  در آن  ايران  خارجة  وزارت دستگاه  از ديپلماتھاي   ھیچكدام او به. دانند مي  پیر

 .  داشت  در پي  دكتر مصدق  را از سوي العملي  عكس  از كشور چنین  در خارج  دانشجويان  فعالیت  ھر حال به.  داشت
  
ھـا در آغـاز بـا   آمريكايي  كـه  ايـن  است مسلم  آنچه   ھر حال  و آمريكا برقرار بود؟ به  انگلستان  میان اي  رابطه  چه  از ايران  خارج در محیط □ 

  نظر تغییر كرد؟  اين چگونه.  داشتند  نظر موافقي  نفت  شدن  ملي  نھضت جريان
ھم  داشتند و انگلیس  نظر موافق  جريان  كار با اين ھا در ابتداي  امريكايي بله  ضع   خوب  بــود منتھـي  آمريكـا ناراحـت  از مو به  زورش    آنھـا   

ستان  محافظـه  از حـزب  چرچیل  از اينكه پس.  امريكا را تغییر دھد  روحیة  تدريج  بود تا به  فرصت  دنبال رسید و به نمي به  كـار درانگل   قـدرت  
  در ديـداري  تـرومن ، معـاون  در آمريكا بودم  سفیر ايران  كه زماني:  كرد تعريف  برايم   خودش  الھیار صالح آقاي.  تغییر كرد   تا حدي رسید وضع

صحنه  كشـور در ھمـة ايـن  چـون   كنیـم  ضـديت  با انگلیس توانیم  نمي  از اين  خاطر شما بیش  بگويید ما به  مصدق  به  كه  گفت  من به  ھاي  
يك تغییر حالت.  كنید  حل  را با انگلستان  مشكل  جوري  يك ، خودتان  ماست  متحدان  و در رديف  در كنار ما بوده  جھاني جنگ  مقـدار   آمريكـا 

 .شد  مي  مربوط اش  اقتصادي  منافع  به  ھم  بود، مقداري  آمريكا از نفوذ كمونیسم  و ترس  سرد، شوروي  جنگ سبب به
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  بود؟  موضوعاتي  شد و بر سر چه  شروع  زماني  ديديد؟ از چه  را چگونه  با دكتر مصدق  كاشاني هللا  آيت  میان شما اختالف  □
 در   اول  روزھـاي  از ھمـان  داشـتم  كاشاني هللا آيت  با مرحوم   كه  نسبتي  علت  و به  برگشتم  ايران  به از فرنگستان 1331 در آخر مرداد  بنده 

  مـن  خـوب  كـن  بیا و ترجمه آيند تو ھم  اينجا مي  خارجي  و ديپلماتھاي  خبرنگاران  كه گفت  مي  كاشاني هللا آيت.   حضور داشتم  ايشان منزل
  مردم  مختلف  از طبقات  جور آدم  بود و ھمه  سیاسي  كلوپ  يك  مثل  من  براي  ايشان منزل.  بود  آموزنده  برايم  چون  داشتم  عالقه  خیلي ھم

قه  نھضت  به  كه  و كساني  مجلس ، نمايندگان  ملي  جبھة  و اعضاي  تا روحانیون  بازار گرفته از سران جا آمدنــد  داشـتند بـه اي  عال ھنـوز .   آن
 . در آنجا برقرار بود  رسمي  و بیشتر جلسات  نداشت  وضعي  چنین  دكترمصدق اما منزل.  برقرار بود اي  صمیمانه  روابط  نھضت  سران میان

  
ھم  برد ھر چنـد مجلــس  مجلس  مرداد به  را در اواسط  اختیارات  اليحة  دكتر مصدق  كه زماني كرد امــا كم  موافقـت  بـا آن    ھاي  زمزمــه كـم  

سال  مدت  براي  تمديد اختیارات  درخواست  دكتر مصدق  بود كه  زماني  كاشاني هللا  آيت  جدي  مخالفت البته.  شد  شنیده مخالفت  ديگـر   يك
ھار نارضـايتي  مي  كاشـاني  آقـاي  پیـش  مجلـس  از نمايندگان  و تعدادي  مخالفین  بود كه  صورت  اين  به مسئله. كرد ند و اظ ند  مي آمد . كرد
خوب  بحرانـي  وضـعیت  چون  نداشت  اول  در نوبت  اليحه  اين  با تصويب  مخالفتي  كاشاني هللا آيت  را   تمديـد آن كـرد ولـي  مي  درك  كشـور را 

لس  اختیـارات  كه  وقتي  دكتر مصدق  كه  بايد پذيرفت البته. كرد  نمي  ديگر تحمل  يكسال براي   را تصــويب  قوانیـني  توانسـت  گرفــت  را از مج
من كرد كـه  كند و بارھا تأكید مي  خود سوء استفاده نفع  به  قدرت  از اين  كه خواست  نمي كرد يعني  را آرزو مي  آن  طلبي  ھر اصالح كند كه   

في  يكي اين.   است  قوانین  اين  تصويب  مانع  كه  است  در شرايطي  مجلس گفت  مي  كه  داشت اي او روحیه.  مستبد نیستم   از مـوارد اختال
صدق  انتصابات  ديگر بر سرموضوع اختالف.  وجود آمد به    و دكتر مصدق  كاشاني  آقاي  میان بود كه بود  دكتر م :  گفـت  مي  كاشــاني آقـاي.  

 را   بیـات السـلطان  سھام  بودند حاال چطور شما خودتان  انگلیس  سفارت  آلت  وزيران  نخست  تمام  از من  تا قبل گفتید كه  مي شما ھمیشه
مد دفـتري بـا انتصـاب.   قرار دادي  نفت  شركت  مديره  ھیئت  دارد در رأس  فامیلي  با شما نسبت كه نوان  بـه  سرلشــگر مح یس  ع  گــارد   رئ

تاري ، ايشـان  دژبان  فرماندة  عنوان  را تبعید كنند او به  كاشاني خواستند آقاي  مي  كه  زماني  كرد چون  مخالفت  ھم مسلح   تـوھین  را بـا رف
فالح درمورد انتصاب.  دلخور بود  از او خیلي  ھم  كاشاني آمیز دستگیر كرد و آقاي  معتقـد   كردنـد چـون  مخالفـت  ھـم  نفـت  در شـركت  رضا 

  نفت در شركت.  شود  تعیین  در امور نفتي  مشاور نزديك  عنوان  به  نیست  و شايسته  گرفته  انگلیس  از ملكة زانوبند حمايت بودند او نشان 
به  نسبت  نظر مساعدي  نوذري  و حسن  پرخیده  مھندس  ھمچون افرادي ھـا   مخالفت ايـن. شـناختند  مي  نداشـتند و او را انگلوفیـل  فـالح  

كه  روز در منزل  يك  رسید كه  جايي  شد و كار به علني كم  كم يت  مـا  مه  حضـور داشـت  ھـم  كاشـاني هللا  آ عوت  صـرف  بـراي  و ھ   ناھـار د
یبي  ايشـان بودند به    شده  بزرگ  با ايشان  بودند و در واقع  فامیل  با ايشان  كه  من داشتند پدر و عموي   كـه  داديـم  پیشـنھاد كردنـد مـا ترت

ين  بھـتر اسـت  گفـت ايشان.  ايم  كرده  شما آماده  براي  و ويزا ھم  برويد، گذرنامه  فرانسه  به  معالجه شما براي كتر مصـدق  در ا با د   مـورد 
  آقـاي  در اطـراف ھا كـه بدبین.  حرفھا  قبیل  باشید و از اين گويد شما بايد در ايران  مي  ايشان  به  دكتر مصدق  از مشورت ، پس  كنم مشورت
شیده  باريـك  جاي  به  اختالف خواھد شما بمانید چون  مي  دكتر مصدق گفتند كه  بودند مي كاشاني ھد شــد و مصـدق  ك  قصـد دارد از   خوا

شاني  اگر آقاي  نیست  معلوم  و كشمكشي  نزاع  در چنین  كه  شود، درحالي  داريد كاسته  كه محبوبیتي  نفـع  بـه  شد ايـن  مي  تضـعیف  كا
 . باشد مصدق

  

  
 زدند؟  مي  دامن  اختالفات  بیشتر به  كساني  نظر شما چه به □ 

لس  كه  بود و از زماني  و لجوجي سرسخت او آدم .   تشديد اختالف  شد براي  عاملي  داشت  كه  با موضعي  دكتر بقايي  نظر من به    در مج
ند بقـايي  مقاومت  ـ گلشائیان  گس  الحاقي  اليحة  در برابر تصويب  مكي  بخصوص  اقلیت  شد و نمايندگان  مطرح  نفت  اليحة پانزدھم  بـا   كرد

كه  و لجـاجتي  با سرسـختي  قرار گرفت  دكترمصدق  مخالف  در موضع  بقايي  كه زماني.  شد  نزديك  خیلي  كاشاني هللا آيت شان     از خـود ن
براي  كـه  اشخاصي  مخالفت  كرده  ثابت  تجربه  كه  اين  مثل  گرفت  خود بھره  به  نسبت  كاشاني هللا  آيت داد از عالقة كننـد   نمي  مبـارزه  نــان  

 شـد بـا   منصـوب  خارجـه  وزارت  به  دكتر فاطمي  كه  زماني البته. شود نمي  جلودارشان  گیرند ديگر كسي  قرار مي  مخالفت  در موضع وقتي
 . را تشديد كرد  اختالف  جريان  اين  خودش افكار خاص

  
  داريد؟  اطالعي چه 1331 اسفند   نھم از جريان □ 
  جريـان  شـد كـه اي  وسـیله  اسفند يك  نھم بعدازظھر واقعة3يا  2   تا ساعت  وقت  اول  از صبح  بودم  كاشاني  آقاي  اسفند پیش  روز نھم من 

 داشـته    نگاه  را مخفي  موضوع  اين  را دارد و دكتر مصدق  ايران  قصد ترك  شاه  كه دانست  نمي  ھیچكس كه  اين  تشديد شود براي اختالفات
تا ھركـدام اي  وسیله  خبر يك  اين  انگیزان  فتنه براي.  كنند  انگیزي  فتنه  مخالفان  يعني  ديگران ترسید كه بود زيرا مي یاالتي  شد   در سـر   خ

 .بپرورانند
  

 دكتـر   از ھمراھان  تعدادي  مخالفت ، منظورم  شده  پرداخته  آن  كمتر به  كه  وجود داشت  ھم  ملي  جبھة ھا در درون  از مخالفت  بخش يك  □
  داريد؟  مورد اطالعاتي  آيا شما در اين  است  دكتر فاطمي ھاي  با تندروي مصدق

ستان او كـه.  دارد  زيـادي  اھمیـت  نظـرم  به  كه  پرداخته  مسئله  اين  به  دكتر مصدق  در دوران ايران خود   در كتاب  سپھر ذبیح  آقاي بله    از دو
یدة كنـد و مي  مي اشـاره 1332 مـرداد   در اوايل خود با فاطمي  و گوي   گفت  شرح  به  بوده دكتر فاطمي فاطمي گويـد عق بارة     انشـعاب  در

  طلـبي  افـراد فرصـت  آنان  اغلب شود چرا كه  مي  ملي  حكومت  تحكیم  سبب  آنان  جدا شدن  بود كه ، اين  از آن  ملي  جبھة  برجستة رھبران
ند  پیوسـته  مصدق ، به  و سیاسي شخصي  خاطر منافع   به ھستند كه شت  اطمینـان فاطمي.  بود مدة   اكثريـت  كـه  دا تر  طرفـداران  ع  دك

شمرد و   را ناچیز مي  و مكي  و دكتر بقايي  مانند كاشاني ، افرادي فاطمي. كنند  مي محكوم»  خائن«   عنوان  را به  كنندگان ، انشعاب مصدق
در مـورد .  اعتمـاد نیسـتند  قابـل  سیاسـي  و از لحـاظ  بوده  طلب  فرصت ھايي  آدم كند كه  مي  ثابت  آنان سیاسي  گذشتة   كه  داشت عقیده
  حـزب  دوم  درجـه  و از رھبران گرفت  مي  كم  دست  داخلي ھاي  را در تشديد نابساماني  حزب  خطر اين  دكتر فاطمي  توده  حزب ھاي فعالیت

ً خطـر حـزب  غرب از نظر فاطمي. كرد  ياد مي  تحقیرآمیزي با كلمات توده  عامدا بزرگ   يران  محافظــه داد تــا گروھھـاي  مـي  جلـوه  را  كار ا  را   
  از قیـام  پیـش  از روزھـاي  بھتري  در وضع  مصدق  علیه  چیني  توطئه  قدرت  از لحاظ  شاه  داشت  عقیده  ديگر دكتر فاطمي از سوي. بترساند

كه او بر اين.  تیر قرار ندارد سي  ند روي  مي  مصـدق  باور بــود  ست توا یدان  سـاير سیاسـتمداران  د ھا را از م ند و   بـیرون  بلنـد شـود و آن  ك
مالً بھـرة  ملي  از جبھة  كاشاني هللا  و آيت  مانند دكتر بقايي  افرادي  جدا كردن  براي  شاه تالشھاي . كنـد  مي  مصـدق  را نصــیب  بیشـتري  ع

  ھنـوز نظـرات  دكتر مصــدق وزيري  نخست روزھاي  تا آخرين   دكتر فاطمي  داد كه  انجامید نشان  مصدق  حكومت  سقوط  به  كه پیشامدھايي
ست  نبـوده  از موارد درست  او در بسیاري ھاي ارزيابي  كه  ، در حالي  داشت اي بینانه خوش لي ھاي او نابسـاماني.   ا  را  ھا  و نارضـايتي  داخ
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 ، مربـوط  فـاطمي  محاسـبة تـرين شايد غلط. تواند  مي  و حاال ھم  كرده  زندگي  نفت  ما قرنھا بدون  مملكت داد و اعتقاد داشت  نمي اھمیتي
یش  مصـدق  ھم  نظرمن به.  بودند  شده  ديگر خسته  مردم  كه در صورتي.  بود  توده  حزب  فعالیت  و عدم  ملي  از جبھة  مردم  حمايت به  از  ، ب

 . بود  دشمن  و انگلستان  با شاه  توده حزب
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