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  بیست سال تکاپوي اسالم شیعي در ايران 

  روح اهللا حسینیان

.............................................................  

  مقدمه 

پژوھشگران حوزه تاريخ انقالب اسالمي ايران ،ھمگي بر نقش يا اھمیت اسالم شیعي و روحانیت در فرآيند انقالب 

ه عنوان اسالمي اجماع دارنداينان اگر عامل اساسي پیروزي انقالب اسالمي را مذھب نشمرده اند ،دست كم به آن ب

  عامل مھم نگريسته اند 

نقش تشیع در پردازش ايدئولوژي انقالب اسالمي توسط رھبري انقالب از امور مھم و عوامل شناخت بھتر ،عمیق تر و 

روسیه يك ايدئولوژي وارداتي با  ١٩١٧دقیق تر انقالب استايدئولوژي انقالب اسالمي به ھیچ وجه مانند انقالب اكتبر 

فرانسه،آرماني جديد را تبلیغ نمي كرددر عوض ايدئولوژي انقالب  ١٧٨٩وني نبود و مانند انقالب پشتوانه فكري بیر

اسالمي،آرماني چند قرنه بود كه شیعه آن را در طول تاريخ ھمواره با خود حمل كرده بود و در مقطع زماني سال ھاي 

  سیاسي تبديل گشت  به بعد توسط امام خمیني ره سامان يافت،پردازش شد و به يك نظريه ۴٠

شناخت اين روند از منظر ره يافت تاريخي بي شك ما را در تجربه و تحلیل اين پديده بزرگ بیشتر ياري خواھد كردبه 

ھمین علت در اولین گام تاريخ سیاسي تشیع را از پیدايش تا تاسیس حوزه ي علمیه قم با ھمین نام به عنوان پیش 

و در دومین گام زمینه انقالب اسالمي را با نام بیست سال تكاپوي اسالم شیعي در زمینه انقالب اسالمي تحرير كردم 

  ايران تدوين نمودم 

سال خفقان  ١۶بعد از سیاست ھاي اسالم ستیز رضا شاه و حذف نمادھاي شیعي از زندگي اجتماعي مردم ايران و 

شكست بیرون آورد؛اما بار ديگر تشیع در ايران و استبداد،بسیار بعید مي نمود كه اين مكتب كھن بار ديگر سر از خاك 

با سقوط وي ظھور كرد و در صحنه ھاي اجتماعي،سیاسي ،فرھنگي ،چھره افشاند و پاسداران و معتقدان خويش را 

  به تكاپو واداشت 

ر داده اين كتاب تكاپوي نیروھاي مذھبي را از اشغال ايران توسط متفقین تا فوت آيت اهللا بروجردي مورد كنكاش قرا

استبخش اول،تكاپوي سیاسي را مورد بررسي قرار داده و نشان مي دھد كه چگونه نیروھاي مذھبي نقش اول را در 

نھضت ملي شدن نفت ايفا كرده اند و اينكه اصالتًا اولین طیف مناديان بازپس گیري صنعت نفت از بیگانگان،از روحانیت 

ته استاين قسمت كه مھمترين و خواندني ترين بخش ھاي سیاسي تشیع با بسیج توده ھاي مسلمان شكل گرف

كتاب است در واقع به نحوي بازخواني تاريخ نھضت ملي كردن صنعت نفت نیز مي باشد كه توسط نويسندگان چپ 

  گراي ماركسیست و ملي گران ناسیونالیست عمدا مغفول مانده است 
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مطبوعات ،احزاب و انجمن ھاي ديني و شكل گیري بخش دوم بازسازي و تحول در حوزه ي علمیه قم ،شكل گیري 

  نظام ديني آموزش نوين را مورد بررسي قرار داده است 

مجموعه ي كتاب ،نشان مي دھد كه انقالب اسالمي ايران میراثي از پیشینیان بوده كه توسط پسینیان رشد داده 

  ناچیز مورد مقبول احديت واقع شود شده ،بالندگي يافته و در نھايت به بار نشسته استامید است اين خدمت 

  روح اهللا حسینیان 

  ١٣٨١تابستان 

  پیش درآمد 

  تكاپوي اسالم شیعي در ايران 

سیاست اسالم ستیزانه رضا شاه موجب سركوب شديد روحانیت و دين مداران شیعه در ايران گرديدھمزماني سقوط 

رايان شیعه را برانگیختاين واكنش به صورت خیزشي ،واكنش اسالم گ١٣٢٠رضا شاه و سلطه بیگانگان بعد از شھريور 

فعال با انديشه اسالم ستیز ،علیه استعمار و استبداد خودنمايي كرد و از سوي ديگر حوزه علمیه ي قم را كه در اثر 

  دخالت ھاي رضا شاه و فشارھاي او رو به اضمحالل گذاشته بود ،وادار به تجديد سازمان و بازسازي نمود 

در اثر تكاپوي بي وقفه در سیاست و فرھنگ ،ارزش ھاي اسالم را مجددا در  ١٣۴٠تا  ١٣٢٠ي از سال اسالم شیع

ايران احیا كرد و حوزه ي علمیه قم نیروھاي جوان و كارآمدي را تربیت كرد كه با گسترش خود در سرتاسر ايران ،كادري 

آغاز كرد،به خوبي توانست در  ١٣۴٠میني از سال فعال از سازمان روحانیت را به وجود آورد و نھضتي را كه امام خ

،مطالعه اين ١٣۵٧سرتاسر ايران بسط و نھادينه نمايدبراي درك صحیح از چگونگي پیروزي انقالب اسالمي در سال 

بیست سال نه فقط ضروري است ،بلكه كلید فھم انقالب اسالمي محسوب مي شودپیروزي انقالبي با ايدئولوژي 

ه سال تالش سركوبگرانه ي رضا شاه براي نابودي ارزش ھاي شیعه و روحانیت وپس از آن اشغال تشیع ،پس از پانزد

ايران توسط بیگانگان و استقرار سلطه آمريكا و سیاست ھاي غربگرايانه محمد رضا شاه ،تعجب انگیز مي نمايد؛ لذا 

  روزي انقالب اسالمي را ارائه دھد ايران از بعد مذھبي مي تواند تفسیري گويا از فرآيند پی ٢٠مطالعه تاريخ 

براي روشن شدن موضوع ابتدا نماي كلي ايران را ترسیم مي كنیم و سپس،به تكاپوي نیروھاي مذھبي در راه تحقق 

  اھداف اسالمي خود مي پردازيم 

  سلطه بیگانگان 

  جنگ جھاني دوم 

،منجر به جنگ جھاني گرديدآلمان تحقیر شده از پیروزي میلیتاريسم در ژاپن و فاشیسم در ايتالیا و نازيسم در آلمان 

كرسي در  ١٠٧نازي ھا  ١٩٣٠جنگ جھاني اول ،به سرعت زمینه ي پیروزي حزب نازيست را آماده مي كرددر سال 

رئیس جمھور  ھیتلر توسط ھیندنبورگ ـ ١٩٣٣كرسي به دست آوردند و درژانويه  ١٩٣٢،٢٣٠انتخابات رايشتاك و در سال 
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بعد از درگذشت رئیس جمھور ،ھیتلر به رياست جمھوري نايل شدوي در  ١٩٣۴ي منصوب شد و در اوت به صدر اعظمـ 

پیمان ورساي را لغو كرد و سال بعد به منطقه راين لند ـ قسمتي از آلمان كه مطابق پیمان ورساي بايد  ١٩٣۵سال 

،اتريش را اشغال و آن را به عنوان يكي ١٩٨٣منطقه عاري از نیروي نظامي باشد نیرو اعزام نمودوي ھمچنین در سال 

  از اياالت آلمان اعالم كرد 

با استالین قرارداد عدم تجاوز امضاء  ١٩٣٩قسمتي از چكسلواكي را به خاك خود افزود و و در سال ١٩٣٨ھیتلر در سال 

و نروژ را تصرف  نمود و آن گاه به لھستان حمله كردلھستان پس از سه ھفته مقاومت تسلیم شددو سال بعد دانمارك

كرد و نیروھاي بريتانیا را از شمال نروژ بیرون راند و بدين ترتیب جنگ جھاني دوم آغاز شددر مدت كوتاھي،آلماني ھا 

،ھلند و بلژيك را تصرف كردند و با يك عملیات ،فرانسه نیز تسلیم شدھیتلر براي تھاجم به شوروي،كشورھاي بالكان را 

میلیون  ۴به شوروي حمله كرد و خسارات فراواني به شوروي وارد كرد تا جايي كه  ١٩۴١تصرف كرد و سپس در ژوئن 

سرباز روسي تسلیم شدندبا فرارسیدن زمستان ،استالین جبھه ي مسكو لنینگراد را تقويت كرد و نیروھاي آلماني را 

  متوقف نمود 

با فروش تجھیزات و سپس با كمك مالي و  آمريكايي ھا كه دراول جنگ ،سیاست بي طرفي را پیش گرفته بودند ،ابتدا

ارسال ابزارھاي جنگي و در نھايت با تمام قوا وارد جنگ شدند و با بريتانیا،روسیه و دولت تبعیدي فرانسه،متفقین را در 

  جنگ علیه آلمان ،تشكیل دادند 

اشتند و ايران به دلیل داشتن راه متفقین براي رساندن نیرو و تجھیزات ،به شوروي از راه دريا ،احتیاج به پل ارتباطي د

  آھن سرتاسري و راه ھاي شوسه،به عنوان اين پل انتخاب شد 

سرانجام متفقین بدون ھیچ گونه مشورتي با حكومت ايران ،تصمیم گرفتند ايران را به اشغال خود درآورندبوالرد سفیر 

در دولت انگلیس و شوروي تصمیم ] ١٣٢٠رداد م[١٩۴١انگلیس در ايران در خاطرات خود اعتراف مي كند كه در ماه اوت 

بود كه من و سفیر ] ١٣٢٠سوم شھريور [گرفتند نیروھاي خود را وارد ايران كنند در اواخر شب بیست و چھارم اوت 

شوروي به صحبت نشستیم تا ضمن اتخاذ يك روش مطلوب و ھماھنگ در مورد پي آمدھاي ماجرا نیز،بررسي ھاي 

راس ساعت چھار و ربع بامداد ما ھر دو به مالقات نخست وزير در ايران رفتیم و يادداشت ھاي  الزم را به عمل آوريم

دولتین متبوع خود را تسلیم كرديم نخست وزير كه از ماجراي عبور قواي دو كشور از نیروھاي ايران اطالع داشت 

نین اقدامي شود به آساني قابل رفع و ،معتقد بود كه اگر قواي ما خاك ايران را ترك كنند ھر مسئله كه منجر به چ

  رجوع خواھد بود 

بامداد سفیران دو دولت به خانه من آمدند و ھر يك  ۴علي منصور نخست وزير وقت در خاطرات خود مي گويد ساعت 

روس يادداشتي مشعر بر نگراني ھمراه با تھديد و توسل به زور اخطار كردند منصور تايید نمي كند كه از تجاوز نیروھاي 

به مرزھاي ايران تجاوز كرده  ۴و انگلیس مطلع بوده استوي اضافه مي كند كه بعد معلوم شد قواي آنھا پیش از ساعت 

  و از ھوا و زمین به شھرھا و اماكن بي دفاع حمله برده و موجب تلفات جاني و زيان ھاي مالي فراواني شده بودند 

ماني درايران بوده استدر حالي كه طبق برآورد انگلیسي ھا ،تعداد آلماني بھانه ي آنھا وجود تعداد زيادي از نیروھاي آل

آلماني به ثبت نرسانده انداين در حالي است كه در  ۶٩٠نفر تجاوز نمي كرده و منابع ايراني نیز بیش از  ٢٠٠٠ھا از 
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ن بھانه اي بیش نبود و نفر انگلیسي در ايران اقامت داشته انددر واقع حضور آلماني ھا در ايرا ٢۵٩٠ھمان زمان 

  متفقین به دلیل موقعیت مھم ترانزيتي ايران و حفظ نفت جنوب از دستیابي آلمان ھا ايران را به اشغال خود در آوردند 

چنانچه در نحوه چینش نیروھا و اعترافات سفیر انگلیس نیز ھويداست،اشغال ايران يك توطئه ي از پیش تعیین شده 

آلمان ھا را ازايران بیرون كنند،به دلیل احتیاط ھاي بعدي بوده است كه حتي  اصرار داشتند كهاي بوده است و اگر آنھا 

المقدور بعد از اشغال ،براي اشغالگران مشكلي پیش نیايدبه خصوص كه راه آھن ايران اھمیت سوق الجیشي فراواني 

شگاه آبادان نیز از نقاطي محسوب مي داشت و تونل ھاي متعدد آن ،مسئله را حساس تر جلوه مي داد و ضمنا پاالي

شد كه داراي اھمیت فراوان بود اگر آنھا قصد اشغال ايران را نداشتند چرا براي حفظ تونل ھاي راه آھن الزم مي ديدند 

آلمان ھا را از ايران اخراج كنند؟ فردوست از قول ولیعھد محمد رضا پھلوي نقل مي كند كه پدرم در مذاكرات با سفراي 

س و شوروي،ورود متفقین به ايران را پذيرفت و گفت من نه فقط اين كار را انجام مي دھم بلكه مراقبت اين راه ھا انگلی

را عھده دار خواھم شد حفاظت كامل مجموعه ھاك متفقین را تضمین خواھم كرد اما سفرا نپذيرفتند و اعالم كردند 

مین جاده ھاك ارتباطي را راسًا به دست خواھند گرفت آنھا در ارتش ھاك سه گانه دوستانه وارد ايران خواھند شد و تا

  پاسخ به اصرار رضا شاه ،گفتند طرح ورود سه كشور به ايران تصويب شده و از دستشان كاري بر نمي آيد 

ا به نیروھاي متجاوز از شمال و جنوب و غرب ،ايران را مورد حمله زمیني ،دريايي و ھوايي قرار دادند و شھرھاي ايران ر

شدت بمباران نمودندنیروي دريايي با تالش فرمانده اش ،تا ظھر استقامت كرد اما پس از كشته شدن وي ديگر نیرويي 

  باقي نماندلشكرھاي زمیني نیز در ھمان ساعات اولیه درگیري نابود شدند 

س رفت و تصمیم دولت روز پنجم شھريور،منصور استعفا داد و فروغي به جاي وي منصوب شد روز بعد فروغي به مجل

ايران مبني بر ترك مخاصمه و دستور عدم استقامت در مقابل نیروھاي متجاوز را اعالم نمود و پس از رأي اعتماد به 

رايزني با سفارتخانه ھاي انگلیس و شوروي پرداختاوضاع مردم و دولت چنان آشفته بود كه جز كابینه اي بي 

د را اجرا يا الاقل از اوضاع مطلع شود و اغلب مردم ھم به روستاھا متواري شده ابزار،دولتي نبود تا بتواند نظرات خو

  بودند 

شھريور،رضاشاه مجبور به استعفا و ترك ايران شدرضاخان بي تاج و تخت توسط نیروي  ٢۵با فشار انگلیسي ھا در 

ايران اشغال شده از تبعید دريايي انگلیس ھمراه با تعدادي از اعضاي خانواده به جزيره ي موريس منتقل شد و 

ديكتاتور،خوشنود به نظر مي رسیدبه روايت صدراالشراف وقتي نیروھاي خارجي او را به صورت اسیر به خارج بردند، 

  مردم نه تنھا ابراز تاسف نمي كردند بلكه از خروج وي به وجد آمده و به يكديگر تبريك مي گفتند 

  جانشیني محمد رضا 

راي دولت انگلیس و شوروي مسئله جانشیني براي رضاشاه بود انگلیسي ھا به خاطر يكي از موضوعات مھم ب

قدرناشناسي رضاشاه از به قدرت رسیدن وي و گرايش او به آلمان سخت عصباني بودندشوروي نیز به خاطر آينده 

ا با رژيم جمھوري ايران معتقد بود كه بايد به جاي رژيم سلطنتي يك رژيم جمھوري روي كار بیايد؛اما انگلیسي ھ

مخالف بودنددر مدت كوتاه پس از اشغال،بحث ھاك جدي در سفارتخانه ھاك متفقین وجود داشته است تا جايي كه 

موضوع بازگشت قاجار نیز در دستور كار قرار گرفت اعضاي كابینه انگلستان بازگشت يكي از افراد سلسه ي سابق 
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ند،متاسفانه معلوم شد كه شخص مورد نظر يك كلمه ھم فارسي بلد قاجار به تخت سلطنت را مورد بررسي قرار داد

  نیستعلت بدبیني انگلیسي ھا به ولیعھد را،ضعف و ترس وي و تمايل او به آلمان مي دانستند 

سرانجام ھر سه سفارتخانه شوروي،انگلیس و آمريكا متقاعد شدند كه بھترين فرد براي جانشیني،ولیعھد استعلت 

یس با رژيم جمھوري مورد نظر شوروي موافق نبود سفیر شوروي ھم به اين نتیجه رسید كه اگر او اين بود كه انگل

  خواست ھاي آنان را انجام ندھد ،ھمیشه مي توان شخص ديگري را به جايش گذاشت ] شاه [

و قول و قرار مشغول البته ديپلماسي خود ولیعھد را نیزنبايد ناديده گرفتوي از داخل با دوستان سفارتي خود به رايزني 

بودارتشبد فردوست،دوست و يار محمد رضا از دوران كودكي ،يادآور مي شود كه محمد رضا پس از اطالع از عزل 

شھريور او را به سفارت انگلیس مي فرستد تا با فردي به نام مستر ترات صحبت كند و از اخبار  ١٠يا  ٩پدرش،در 

ن مي كند كه محمد رضا در درون كاخش به راديو آلمان گوش مي دھد سفارت مطلع شودترات به فردوست خاطر نشا

و نقشه پیش روي آلمان ھا را در اطاقش دارد و اين مسئله براي او مشكل آفرين شده استمحمد رضا به محض 

ترات  شنیدن اين خبر،استماع راديو آلمان را تعطیل و نقشه را منھدم كردفردوست رابطه با سفارت را روزانه مي كند و

مي گويدروسیه با سلطنت مخالف است و ما موافق و آمريكا بي تفاوتما سعي مي كنیم آمريكا را با خود ھم عقیده 

شھريور دريافت مي كندفروغي كه  ٢۴كنیم محمد رضا پس از تسلیم شدن كامل،خبر موافقت جانشیني خود را در 

ار و قابل اطمیناني بود،نقش تاريخي خود را دررسیدن مورد اعتماد انگلیسي ھا بود و به نظر بوالرد شخصي درستك

پھلوي دوم به حكومت ايفا كردفروغي يكي از فراماسونرھاي مشھور و تحصیل كرده ايران بود كه از طرفداران انگلیس 

به حساب مي آمد،لذا اولین نخست وزير رضاشاه و آخرين آنھا واولین نخست وزير محمد رضا شاه بودانگلیسي ھا از 

خست وزيري فروغي راضي بودند و علي سھیلي وزير امور خارجه فروغي انگلیسیان را مطمئن ساخته بود كه ھر ن

وزيري مورد مخالفت آنان باشد تغییر خواھد يافتفروغي پس از اعالم موافقت قدرت ھاي درگیر و پشتیباني سفارت 

ھريور ،محمد رضا مراسم تحلیف را در انگلیس ،مقدمات شاھي محمدرضا را فراھم كرد و روز بیست و ششم ش

  مجلس به جا آورد 

طبق اصل سي و نھم قانون اساسي ھیچ پادشاھي بر تخت سلطنت نمي تواند جلوس كند مگر اينكه قبل از 

تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود و با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و ھیئت وزرا قسم 

فاقد مشروعیت بود زيرا تمام نمايندگان توسط رضاشاه انتخاب شده بودندو اين مي توانست  ياد كند ؛اما مجلس خود

موجب بحران مشروعیت براي محمد رضا شود،البته نمايندگان مجلس زرنگ تر از اين بودند كه نتوانند اين مشكل را حل 

درجه اي ،به  ١٨٠شاه با يك چرخشكنند آنان در ھمان روز بیست و پنجم شھريور ماه ،پس از قرائت استعفاي رضا

  انتقاد از ديكتاتوري رضاشاه پرداختند و چنین وانمود كردند كه مجلسیان از مخالفین حكومت استبداد شاھي بوده اند 

  قرارداد سه جانبه 

اشغالگران پس از اشغال ايران و استقرار در مناطق سوق الجیشي براي مشروعیت بخشیدن به عمل تجاوزكارانه 

قراردادي را به دولت فروغي ديكته كردند كه در ششم بھمن از تصويب مجلس سیزدھم گذشتنمايندگان اين خود،

منصوب شده بودند و فاقد مشروعیت بودند،اما حكومتي كه ھمه چیز  ١٣٢٠مجلس نیز طبق نظر رضاشاه در تابستان 

  آن فاقد مشروعیت بود ،مشروعیت يا عدم مشروعیت آن ھیچ نقشي نداشت 
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اين پیمان كه بین سه دولت ايران ،انگلیس و شوروي به امضاء رسید،تمام اعمال تجاوزگرانه رسمیت يافت و جنبه  با

قانوني پیدا كرددر اين پیمان ،دولت شوروي و انگلیس تمامیت خاك ايران و استقالل سیاسي آن را محترم اعالم 

و شاھنشاه ايران متعھد شد كه با دول متحده بر ھر !! يندو متعھد شدند كه از ھر تجاوزي از ايران دفاع نما!! كردند

وسیله ممكن ،ھمكاري نمايد و براي عبور لشكريان و مھمات حق غیر محدود بدھد و در صورت لزوم راه ھاي آھن و 

تیار شوسه و رودخانه ھا و میدان ھاي ھواپیمايي و بنادر و لوله ھاي نفت و تاسیسات تلفن و تلگراف و بیسیم را در اخ

آنھا قرار دھد و دو دولت ھر طوري كه مصلحت ديدند ،نسبت به وسايل ارتباطي سانسور برقرار كنندو ھرگاه 

خواستند،مي توانند در خاك ايران قواي زمیني و دريايي و ھوايي پیاده كنندالبته در پیمان تصريح شد كه حضور اين قوا 

دارات و قواي تأمینیه ي ايران و زندگاني اقتصادي كشور و رفت و در خاك ايران اشغال نظامي نخواھد بود ونسبت به ا

آمد عادي سكنه و اجراي قوانین و مقررات ايران تا حد ممكن،كمتر مزاحمت خواھند نمودتنھا ماده اي كه در اين پیمان 

دول متحده با دولت به نفع ايران گنجانده شد،فصل پنجم بود كه در آن آمده بود كه پس از اين ،كلیه مخاصمات ما بین 

آلمان و شركاي آن به موجب يك يا چند قرارداد متوقف شد،دول متحد در مدتي كه زياده از شش ماه نباشد قواي خود 

  را از خاك ايران بیرون خواھند برد 

 اشغالگران كه اينك با قانوني رسمي به اشغال خود ادامه مي دادند به دخالت ھاي خود افزودندبازرسي ھاي متعدد

در جاده ھاي ايران ،دستگیري نیروھاي ضد بیگانه ،دخالت در امور انتظامي ،بدمستي ھاي مكرر نیروھا و مزاحمت 

ھاي خیاباني،زندگي را بر مردم سخت كرده بوددخالت ھاي غیر عادالنه ي آنھا در امور كشور بر وضعیت نابسامان 

  ايران دامن مي زد 

مت ارزھاي خارجي را افزايش دھد و لطمه اي بزرگ بر اقتصاد مريض ايران دولت مجبور شد مطابق خواست متفقین قی

ريال افزايش يافتبدين  ۵/٣٢ريال به  ١۴تومان و دالر از  ۵/١٣تومان به  ٨وارد كندبنا بردرخواست متفقین پوند انگلیس از 

افزايش نرخ رسمي ،حدود نصف  ترتیب متفقین كه بايستي مبالغي ارز براي مخارج قشون خود تبديل به ريال نمايند با

  مخارج روزانه خويش را از خزانه مملكت ايران تأمین مي كردند 

كاھش پول ايران در مقابل ارزھاي خارجي موجب به ھم خوردن تراز بازرگاني شد،زيرا درآمد دولت از فروش كاال و 

به واردات بیشتر شده بود و در نتیجه خدمات به متفقین به نصف كاھش يافت و اين در حالي بود كه احتیاجات ايران 

،درآمد ارزي ايران نصف و واردات ھم به تبع آن كاھش مي يافتدر نتیجه ،كاھش واردات و تورم طاقت فرسا،مردم فقیر و 

رنج ديده ايران را تحت فشاري مضاعف قرار دادخريدھاي بي رويه و اجباري متفقین،مايحتاج روزمره ي مردم را نیز تقلیل 

بود تا جايي كه به علت كمبود آرد ،مردم در صف ھاي طوالني منتظر نان مي ماندند و در نھايت با دعوا و درگیري داده 

  نان تمام مي شد و عده اي دست خالي به خانه بازمي گشتند 

  ورود نیروھاي آمريكايي 

ود،اما ورود نیروھاي نظامي ايران دخالت،نفوذ،تقسیم،جنگ و اشغال انگلیسي ھا و روس ھا را بارھا تجربه كرده ب

امريكا به ايران تجربه اي جديد بود ھنوز چند روزي از ورود قواي متفقین به ايران نگذشته بود كه روزولت موافقت خود را 

آھن سراسري ايران به جبھه اعالم  با پیشنھاد چرچیل در مورد كمك آمريكا براي ارسال تجھیزات متفقین ازطريق راه

اولین گروه ازافسران آمريكا براي تنظیم امور مربوط به قانون وام و اجاره وارد ]١٣٢٠آبان [ ١٩۴١امبر داشت در ماه نو
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نیروي نظامي در ايران پیاده كرد كه متأسفانه حتي مانند دولت  ٣٠٠٠٠ايران شدند و سپس چند ماه بعد،آمريكا 

ني تا پايان جنگ نیروھاي خود را در ايران حفظ انگلیس و شوروي كه پیماني ظاھري منعقد نموده بودند،بي ھیچ پیما

  كرد 

آمريكايي ھا نه تنھا مراعات حكومت ايران را ننمودند،بلكه حرمت ايرانیان را شكستندآنھا در خیابان امیرآباد يك باشگاه 

ز شھر مي داشتندآمريكايي ھا به سرعت باشگاه امیرآباد را به مركز فحشا تبديل كردندكامیون ھاي آمريكايي به مرك

آمدندو دخترھا را جمع مي كردندو به باشگاه مي برنددخترھايي كه به اين اوضاع تمايل داشتند صف مي كشیدند و 

  منتظر مي ماندند،مثل اينكه در صف اتوبوس ھستند 

با اين وصف ورود آمريكايي ھا براي بسیاري از سیاستمداراني كه به انگلیس وروس وابستگي نداشتند،امید بخش 

ود؛زيرا اين عده مي پنداشتند براي خالص شدن از شر اين دو ابر قدرت ھمسايه،بايد پاي قدرت ثالثي كه صدھا ب

فرسنگ از ايران به دور است و ذاتًا كشوري غیر استعماري است ،به ايران بازشود و چه زود بطالن اين فرضیه آشكار 

  شد 

  تخلیه ي ايران از قواي متفقین 

ودي كامل آلمان به پیروزي رسید و طبق قرارداد سه جانبه ،متفقین موافقت كردند كه نیروھاي سرانجام جنگ با ناب

از ايران خارج كنند،اما استالین به خاطر حمايت از حزب توده ايران و حزب دمكرات  ١٣٢۴خود را تا نیمه ي اول اسفند 

  ال،از خارج كردن نیروھاي خود،خودداري كرد آذربايجان و حزب دمكرات كردستان و قبوالندن يك قرارداد نفتي در شم

حزب توده ي ايران در ھمان روزھاي اولیه اشغال ايران توسط سلیمان میرزا اسكندري،ايرج اسكندري،شیخ محمد 

يزدي،مرتضي يزدي و رضا رادمنش و تني چند،تأسیس و اعالم حضور كردحزب توده در طول دوره اشغال با حمايت 

  حمايت از سیاست ھاي شوروي مي پرداخت وبه شدت در سرتاسر ايران فعال شده بود  شوروي به اعمال نظر و

به رھبري جعفر  ١٣٢٣حزب دمكرات آذربايجان كه به قولي شاخه اي از حزب توده ايران محسوب مي شد،در سال 

با كمك نیروھاي ارتش پیشه وري اعالم موجوديت كرد و در سال بعد با تصرف مراكز دولتي و تصرف پادگان نظامي تبريز 

  سرخ،حكومت خودمختار اعالم نمود 

حزب دمكرات كردستان،به رھبري قاضي محمد،روحاني شھر مھاباد كه قبال دو بار به شوروي مسافرت كرده بود،در 

قول دريافت كمك ھاي نظامي و تسلیحاتي از مقامات شوروي را گرفتپس از بازگشت  ١٣٢۴سفر دوم خود در خرداد 

زب دمكرات كردستان اعالم و در دوم بھمن ھمان سال ،جمھوري خودمختار كردستان را تشكیل داداين ،تأسیس ح

روحاني سپس با لباس افسران روسي و درجه ي ژنرالي به عنوان فرمانده كل قواي كردستان از نیروھاي خود سان 

  مي او را باال برد ديدمال مصطفي بارزاني رھبر اكرادبارزاني عراق نیزبه وي پیوست و قدرت نظا

استالین پیش بیني مي كرد كه با ھمكاري با نیروھاي طرفدار شوروي در داخل ايران،منطقه غرب ايران تحت سیطره 

گفته بود كه آذربايجان ايران به میوه ي رسیده اي مي ماند كه از درخت چیده ١٣٢۴ي او قرار خواھد گرفتوي در سال 

  كند  شده و انسان را دعوت به خوردن مي
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نه تنھا خروج نیروھاي اشغالگر براي شوروي مشكل بود،بلكه خروج بي قید و شرط براي انگلیس و آمريكا نیز سخت 

بود؛لذا وزيران امور خارجه سه كشور در مسكو كنفرانسي را برقرار كردند و طرحي به نام كمیسیون سه جانبه به 

مشورت بین اياالت ايران و حكومت مركزي به حل و فصل  تصويب رساندنداين كمیسیون وظیفه داشت به عنوان طرف

اختالفات بپردازد،اين كمیسیون كه رواج زبان ھاي محلي را توصیه مي كرد،از دولت مي خواست كه پیشنھادھاي 

  كمیسیون را قانوني كند وانتخابات ايالتي و واليتي را تحت نظارت اين كمیسیون قرار دھد 

 ١٩٠٧توسط راديو بي بي سي به اطالع مردم رسید اين خبر،شبح تفاھم  ١٣٢۴دي  ١۵خبر كمیسیون سه جانبه در 

را زنده كرد و چنان ترس و خصومتي میان سیاستمداران و روزنامه نگاران ايراني صرف نظر از اختالف افكار و عقايد آنان 

  برانگیخت كه براي دولت راه ديگري جز رد رسمي طرح باقي نماند 

  اول كار،با كمیسیون سه جانبه موافق بود،اما او كه سھمي بیش از اينھا مي خواست طرح را رد كرد  گرچه استالین در

آمريكايي ھا از حضور روس ھا به شدت نگران بودنداينك جنگ تمام شده بود و به جاي دشمن مشترك كه آنھا را به 

ابت مي كشاندگرچه،سفیر آمريكا،جرج اتحاد فرامي خواند،منافع مشترك جايگزين شده بود كه يكديگر را به رق

آلن،رسما به شاه ھشدار داد كه ايالت متحده آمريكا صددرصد با نظر شما موافق است،اما ھرگز حاضر نیست به خاطر 

شما درگیر جنگ با شوروي شود،به شوروي نیز فشار مي آورد تا ايران را از نیروھاي نظامي تخلیه نمايددر اينكه آيا 

ي اولتیماتوم داده است يا نه اختالف است،اما شكي نیست كه منافع رقیب جوان و تازه وارد حكم مي آمريكا به شورو

كرده است كه به شوروي فشار وارد كندانگلیسي ھا نیز تالش مي كردند كه با طرح موضوع در سازمان ملل به قضیه 

  دھند جنبه ي جھاني بدھند و شوروي را از لحاظ افكار عمومي تحت تأثیر قرار 

به نخست وزيري منصوب شدوي با يك ديپلماسي فعال مذاكره با مقامات شوروي را شروع  ١٣٢۴قوام در بھمن 

كردقوام به مسكو رفت و با استالین و مولوتف مذاكرات مفصلي را به عمل آورددولت شوروي اصرار داشت كه قسمتي 

لت خودمختار آذربايجان را به رسمیت بشناسدقوام بي نتیجه از نیروھاي ارتش سرخ را در ايران نگه دارد ودولت ايران،دو

به ايران بازگشتدر ھمین موقع،شكايت ايران علیه شوروي در شوراي امنیت مطرح گرديدمجموعه عواملي كه علیه 

شوروي دست به دست ھم داده بود،دولت شوروي را وادار كرد تا به سفیرخود در تھران دستور دھد مذاكره را با قوام 

موافقت نامه اي بین قوام و سادچیكف به امضا رسید و روس ھا قول دادند  ١٣٢۵فروردين  ١۵از سر بگیردسرانجام در 

 ۵٠نیروھاي نظامي،تا يك ماه و نیم بعد،خاك ايران را تخلیه نمايند ايران با شوروي يك شركت نفتي مختلطي را مدت 

براي تصويب به مجلس پیشنھاد كنند و مسئله آذربايجان به صورت سال تشكیل دھند و قرارداد آن را تا ھفت ماه ديگر 

مسالمت آمیز حل شودقوام نیز طي تلگرافي از استالین تشكر كردسرانجام نیروھاي شوروي ايران را ترك كردند و 

  قرارداد نفت ايران و شوروي ھم به تصويب نرسید 

ات مردم مسلمان آن خطه را برانگیخته بود كه به اعمال سخت گیرانه ي حزب دمكرات در آذربايجان چنان احساس

محض حركت ارتش ايران،قیام مردم آذربايجان علیه حزب دمكرات آغازشدوابسته نظامي انگلیس گزارش داد كه اھالي 

را قبل از ] قفقازي كه به صورت پلیس سیاسي دمكرات ھا عمل مي كردند[تن از مھاجرين ۴٢١تبريز،رضائیه و خوي 

وارد تبريز شد،اما قبال پیشه وري و غالم  ١٣٢۵آذر  ٢١ايران به ھالكت رسانده بودندسرانجام ارتش در ورود ارتش 
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يحیي و اعضاي دولت و مجلس خودمختار و ھمه افراد رده باال از طريق پل جلفا و قفقاز به شوروي فرار كردند و شھر را 

  كرات آذربايجان تسلیم و قاضي محمد به اعدام محكوم شد كامال تخلیه كرده بودندمھاباد نیز بعد از شكست فرقه ي دم

  اجزاي دولت 

دولت ايران از سه ركن قدرت و تاثیرگذاري تشكیل مي شدشاه و دربار ،كابینه و مجلساين سه قدرت تا سال ھاي 

قدرت ديگر  متمادي به جاي ھمكاري،در پي توطئه و خنثي سازي علیه يكديگر بودند و سپس با فائق آمدن دربار ھر دو

  تابعي از قدرت شاه بودند 

  كابینه ھا 

شانزده كابینه بر  ٣٠تا ارديبھشت  ٢٠بعد از سقوط رضاشاه،كابینه ھا با بحران بي ثباتي و تزلزل روبرو شدنداز شھريور 

 با رأي تمايل مجلس شورا ١٣٢۴ارديبھشت  ١٢سر كار آمدكمترين عمر كابینه،نخست وزيري اول آقاي حكیمي بودكه 

،به نخست وزيري منصوب شد،اما پس از سه ھفته و قبل از شروع به كار،ساقط شدطوالني ترين عمر كابینه 

بر سر كار بودمیانگین عمر اين كابینه ھا ھفت ماه بود كه  ١٣٢۶تا آذر  ١٣٢۴ھا،كابینه قوام السلطنه بود كه از بھمن 

پس از اين دوره،مصدق دولت خود را تشكیل داداو نیز از اين خود نشانگر بحران و تزلزل در وضعیت سیاسي ايران بود

 ١٣٣١و دوره دوم نخست وزيري وي از تیر  ١٣٣١تا تیر  ١٣٣٠روند بي ثباتي بي بھره نماندحكومت او از ارديبھشت 

به طول انجامیددوره نخست وزيري وي ھمراه با تنش ھاي ممتد در روابط خارجي و امنیت داخل  ١٣٣٢تامرداد 

  رات تكراري حزب توده كه معموال به خشونت كشیده مي شداز مختصات آن دوره است بودتظاھ

،پنج نخست وزير روي كار آمد كه دوران نسبتًا با ثباتي براي كابینه ١٣۴١تا تیر  ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از سقوط مصدق در 

  ھا محسوب مي گرديد 

ز آن شوروي وتا حدي در اين اواخر ھم آمريكا در عزل از مختصات دوران تزلزل،دخالت سفارت خانه ھاي انگلیس و پس ا

و نصب نخست وزيران بوددر اين دوره،نخست وزير با حمايت يكي از سفارتخانه ھا روي كار مي آمد و پس از مدتي با 

انتقاد ھمان سفارتخانه يا سفارتخانه ھاي ديگر دولت وي متزلزل مي شدو با يك استیضاح حكومت وي ساقط مي 

ومت مصدق كه بدون مشورت با سفارت انگلیس روي كار آمد،ابتدا مورد حمايت آمريكا قرار گرفت ولي پس از گرديدحك

و  Cمدتي با يك توطئه مشترك انگلیس ـ آمريكا ساقط گرديدنخست وزيري زاھدي اصوال در ستاد مشترك سازمان 

گلیس نیز كاسته شدو آمريكا قدرت بي سازمان به تصويب رسید و سپس به شاه اعالم شدپس از كوتا از دخالت ان

رقیب در به وجود آوردن حكومت ھا بود تا جايي كه علي امیني توسط خانم كندي ھمسر رياست جمھوري آمريكا براي 

نخست وزيري كانديدا شدنفوذ آمريكا موجب وابستگي رژيم و عدم استقالل سیاسي ايران شد و نھضت اسالمي با 

  ساله آمريكا بر ايران پايان داد  ٢۵ رھبري امام خمیني بر سلطه

  شاه و دربار 

در اين میان،دربار كه به دلیل نقش بي خاصیت خود،ھنوز از سقوط ديكتاتور مبھوت بود،وارد زدوبندھاي سیاسي با 

سفارتخانه ھا و باندھاي قدرت گرديدبه محض اينكه دولتي بر سر كار مي آمد كه دربار احساس مي كرد آن دولت 
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د است،توطئه براي ساقط كردن آن را آغاز مي كرداشرف يكي از مھره ھاي قدرتمند دربار در مورد ساقط كردن قدرتمن

  دولت قوام مي گويد 

من يك شب قوام را به خانه ام دعوت كردم و بدون آنكه بخواھم در پرده با او حرف بزنم به او گفتم كه چه چیزھايي 

وشم رسیده استگفت اين حرف ھا كامًال نادرست است چون ھمیشه به درباره ي جاه طلبي ھاي سیاسي وي به گ

براي آنكه ثابت كنم ھرگز علیه رژيم سلطنتي اقدامي نخواھم كرد چه بايد ! رژيم سلطنتي وفادار بوده امواالحضرت

یچ بكنم؟گفتم بھترين نشانه ي وفاداري شما استعفاي شماست پاسخ داد من به ھیچ وجه قصد استعفا ندارم و ھ

قدرتي ھم در روي زمین نمي تواند بر خالف میلم مرا وادار به استعفا كندفردا ترتیبي خواھم داد كه از مجلس رأي 

اعتماد بگیرمسرانجام قوام از مجلس درخواست رأي اعتماد كرداما رأي اكثريت را به دست نیاورد و مجبور به استعفا 

ا بسیاري از نمايندگان مجلس داشتم مي دانستم كه اگر قوام شداشرف اضافه مي كند از طريق ارتباط ھايي كه ب

  تقاضاي رأي اعتماد بكند آنھا به او رأي اعتماد نخواھند داد 

شاه،مستبدزاده اي بود كه با ھمه ژست ھاي دمكراتیكي كه مي گرفت يك حكومت تشريفاتي او را ھرگز قانع نمي 

  ه قبل از ھمه بايد سفارتخانه ھا او را ياري كنند كرداو دائم در صدد كسب قدرت بود،اما مي دانست ك

به فكر تغییر بعضي از اصول قانون اساسي بود تا قدرت خود را افزايش دھداين مسئله را بارھا ١٣٢۶شاه از اواخر سال 

با سفارت انگلیس در میان گذاشت و لوروژتل،سفیر انگلیس،ھم به اين نتیجه رسید كھامكان ھرگونه پیشرفت حقیقي 

  بدون نوعي تجديد نظردر قانون اساسي ناچیز است 

براي اجراي نظر خود به نخست وزيري  ١٣٢٧سرانجام شاه،ھژير را كه يك مھره سر سپرده انگلیس بود،در خرداد 

  منصوب نمود 

قدرت ھژير مأمور تجديد نظر در قانون اساسي شد تا ترتیبي اتخاذ نمايد كه شاه بتواند جلو مجلس مزاحم را بگیرد و 

انحالل آن را داشته باشدوزارت خارجه آمريكا و انگلیس ھم به اين نتیجه رسیده بودند؛ولي ھنوز زمینه را چندان 

مناسب نمي ديدند،لذا مي كوشیدند شاه را وادار سازند كه اھداف خود را نخست به تشكیل مجلس سنا محدود 

بر اھمیت روش و زمان مناسب براي اين كار تأكید سازدلوروژتل ضمن قبول اصولي نیاز به ترمیم قانون اساسي،

گذارده،توصیه مي كرد كه گشايش مجلس سنا و مشورت با سیاستمداران ارشد در كانون توجه شاه قرار گیرداين خط 

مشي يا روشي بود كه وزارت خارجه ي انگلیس با آن موافقت داشت و ھژير نیز كه اينك از معتمدترين محارم شاه 

،ديدگاه ھايي مشابه داشتشخص شاه به حد كافي احساس اطمینان نمي كردكه بدون دست كم محسوب مي شد

  تأيید ضمني سفارت انگلیس و آمريكا دست به اقدام بزند 

عازم لندن شد و مستقیمًا براي مذاكره،به قصر بكینگھام رفتشاه پس از  ٢٧/۴/١٣٢٧شاه براي اطمینان خاطر در 

  ايران بازگشتوي در جمع نمايندگان مجلس چنین گفت  اطمینان از حمايت انگلیس به

در اين كشور بايد به يك تحولي كه از باال شروع شود دست بزنیم و اگر نكنیم ممكن است به يك تحول از پايین دچار 

  شويم 
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به استعفا شد و پس از پنج ماه مجبور  ١٣٢٧اما دولت ھژير متزلزل تر از اين بود كه بتواند كاري از پیش ببرد و در آبان 

ساعد جانشین وي شدشاه با اعتمادي كه به دست آورده بود،تأخیر درتغییر قانون اساسي را مصلحت نمي دانستدر 

ھمین زمان،حادثه اي پیش آمد كه شاه توانست نیروھاي مزاحم را از پیش پا برداردو بھترين استفاده را براي امیال 

  ساسي بنمايد ديكتاتورمآبانه خود يعني تغییر قانون ا

توسط فردي به نام ناصر میر فخرايي كه بعدًا مشخص شد وي از طرفداران حزب توده بوده و  ١٣٢٧بھمن  ١۵شاه در 

ترور توسط حزب توده برنامه ريزي شده بود،مورد ھدف چند گلوله قرار گرفتضارب كشته شد و شاه مجروح و راھي 

را برد وآيت اهللا كاشاني و رھبران حزب توده كه مخالفین جدي  بیمارستان شد دولت از اين واقعه كمال استفاده

  ديكتاتوري شاه محسوب مي گرديدند،دستگیر كرد 

شاه كه بعد از اين واقعه به مالیخولیايرسالت بردوشیمبتال شده بود،استنباط كرد كه اگر خواست خداوند مرا از اين بلیه 

ه مأموريتم را تكمیل كنممردم نیز كه از اين حادثه و دست داشتن نجات داده بود،پس بي ترديد مي بايست ھر طور شد

حزب توده و نجات شاه به ھیجان آمده بودند،با برگزاري مجالس شكرگزاري،ارسال نامه،تلگراف و طومار بر توھم شاه 

  افزودند،تا جايي كه مدعي شده است 

م ايران متوجه ي عواقب ناشي از عدم حضور من بر بالفاصله بعد از اين سوء قصد بود كه اكثريت قريب به اتفاق مرد

  مسند حكمراني شدند و فھمیدند كه اگر من نباشم ايران رو به نابودي خواھد گذاشت 

ھمانطوري كه از گفته شاه پیداست،شاه به دنبال حكمراني بود نه پادشاھي؛بنابراين از فرصت بدست آمده كامًال 

  را تحت مقررات حكومت نظامي و با دخالت دولت برگزار نمود  استفاده كرد و انتخابات مجلس مؤسسان

،در كاخ دادگستري كار خود را ١٣٢٨مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسي،در ساعت ده بامداد روز اول ارديبھشت ماه 

آغاز كردو سید محمد صادق طباطبايي به رياست آن انتخاب شدسرانجام،مجلس با تغییراتي در قانون اساسي به 

ه اين اختیار را تفويض كرد كه بتواند يك مجلس و يا ھر دو مجلس سنا و ملي را منحل كند و بدين سان شاه،گامي شا

  اساسي در كسب قدرت برداشت 

در ھمین اثنا خبر رسید كه مجلس مؤسسان مي خواھد در اصول مربوط به اسالم و مذھب جعفري نیز دخالت كندآيت 

ني نسبت به اين موضوع،عكس العمل نشان دادندآيت اهللا بھبھاني در اطالعیه اي اعالم اهللا بروجردي و آيت اهللا بھبھا

نمود كه شاه در مالقات حضوري گفته من اصراري بر تغییر اين اصل ندارم،شما با نمايندگان صحبت نمايیدآيت اهللا 

مي كنید،عالج واقعه قبل از بھبھاني نیز پس از نصیحت اعضاي مؤسسان از مردم خواست كه چرا نشسته ايد و نگاه 

وقوع بايد كرد اين نارضايتي خود را به عرض پادشاه عظیم الشأن خود برسانیدو با اين آقايان كه به عنوان نمايندگان 

مؤسسین معرفي شده اند تماس بگیريد و راي آنان را جلب نمايید آيت اهللا كاشاني نیز از تبعید گاه خود،لبنان،بیانیه 

علیه تصمیم شاه براي تغییر قانون اساسي صادر كرد و آن را گامي براي تحكیم ديكتاتوري اعالم كرد و اي شديد اللحن 

  از شاه خواست به جاي تحكیم مباني ديكتاتوري،آسايش ملت بینوا را فراھم نمايد 
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یمي شاه براي تكمیل قدرت خود در صددتشكیل مجلس سنا برآمدمجلس سنا طبق قانون اساسي مجلسي بود كه ن

از آن را شاه و نیمي ديگر را مردم انتخاب مي كردندكلیه مصوبات به جز اليحه بودجه،بايد به تصويب ھر دو مجلس مي 

رسیدتا معتبر باشدبدين ترتیب شاه با تشكیل مجلس سنا، مي توانست مجلس شوراي ملي را مھار كند و از 

يین نامه مجلس سنا براي اولین مرتبه به دستور شاه و خودمختاري در مقابل دربار از رونق بیندازدبه ھمین سبب آ

توسط دولت ساعد تھیه و به تصويب رسید و در خرداد ماه،فرمان تشكیل اولین مجلس سنا توسط شاه صادر شد واين 

 نیز پیروزي بزرگي براي رسیدن به قدرت براي شاه و دربار بودبه اين ترتیب،شاه،گامي بزرگ براي آغاز ديكتاتوري خود

  برداشت 

  مجلس 

يكي از اجزاي دولت،مجلس شوراي ملي بوددر فاصله اي بیست ساله،ھشت بار مجلس تجديد شد كه اولین آنھا 

تا اول آذر  ١٣٢٠مجلس دوره ي سیزدھم بود كه در زمان رضاشاه نمايندگان آن انتخاب شدند و از بیست و دوم آبان ماه 

تا نوزدھم ١٣٣٩آنھا مجلس دوره ي بیستم بود كه از اول اسفند ماه به كار خود ادامه دادند و آخرين  ١٣٢٢ماه 

  به كار خود ادامه داد  ١٣۴٠ارديبھشت ماه 

مردم با نمايندگان مجلس سیزدھم به دلیل اينكه منتخب رضاشاه بودند،مخالف بودند و با ارسال نامه ھا و طومارھا و 

مي كرد كه انحالل مجلس خالف قانون استگرچه نمايندگان اعتراضات خواھان انحالل آن شدند ولي فروغي استدالل 

مجلس بعدي با دخالت ھاي دولت انتخاب مي شدندو اكثريت آنھا از وابستگان حاكمیت يا زمینداران و از قشر بوروكرات 

  دولتي بودند،اما در عین حال،خدماتي نیز انجام دادند 

امتیاز به بیگانگان از مصوبات مجلس چھاردھم بود كه تحت نظر و  تصويب قانون ممنوعیت دولت از مذاكره و عقد قرارداد

با دخالت متفقین انتخاب شده بودنددر مجلس پانزدھم،اقلیتي به وجود آمد كه دولت را به جھت تبعید آيت اهللا 

 گلشايیان ممانعت به عمل آوردندمجلس شانزدھم نیز با تالش كاشاني،استیضاح كردند و از تصويب اليحه گس ـ

نیروھاي مذھبي شاھد حضور اقلیتي از ملي گرايان شد كه با فضاي ضد بیگانه اي كه در كشور به وجود آمد توانستند 

  نفت را ملي كنند 

مجلس ھفدھم گرچه زودھنگام توسط مصدق منحل شد،اما اقلیت آن توانست نسبت به،بي كامگي ھا و خودكامگي 

بعدي گام به گام از استقالل دور افتادنددر نوزدھمین دوره ي ھاي مصدق اعتراض نمايندپس از كودتا،مجالس 

مجلس،مدت دو ساله ي آن به چھار سال تبديل شد ولي مجلس بیستم به دلیل دخالت دولت و دوحزب دولتي میلیون 

شد به رھبري اقبال و حزب مردم به رھبري علم،چنان مورد اعتراض مردم و گروه ھاي دولتي قرار گرفت كه شاه مجبور 

  پس از يك سال آن را منحل كند 

از خصوصیات مجالس قبل از كودتا،استیضاح ھاي پي در پي دولت ھا توسط مجلس بود كه يكي از عوامل بي ثباتي و 

تزلزل مي نمودھمین امر،دستاويزي براي دربار شد تا با تغییر قانون اساسي و واگذاري حق انحالل مجلس به شاه و 

  وراي ملي را از قدرت بیندازد تشكیل مجلس سنا،مجلس ش
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از ديگر خصوصیات اين مجالس،فراكسیون بازي بود كه بر مبناي منافع خصوصي،روابط قبیله اي،دوستي و دشمني 

ھاي مقطعي تشكیل مي شد و به دلیل ساختار غیر عمیقانه ي نمايندگان،دائم دستخوش تغییر،قھر،ترك و زدو 

ي كه جامعه ي ايران دائم به آن مبتال بوده استمجلس پانزدھم نمونه بندھاي سیاسي مي شدند يعني ھمان مشكل

اي گويا از اين زدوبندھاي سیاسي بودقوام السلطنه براي حفظ قدرت خود حزب دمكرات را به وجود آورد تا اكثريت 

لفین قوام كرسي ھاي مجلس پانزدھم را به دست آورد ولي ھمین اكثريت به خاطر نرسیدن به انتظارات خود، از مخا

  شدند و دولت وي را ساقط كردند

  بخش اول 

  تكاپوي سیاسي 

  آغاز حركت اسالمي و احیاي تفكر ديني 

رضاشاه با تمام توان در پي اصالحات خود به ستیز با مذھب برخاستدين را از صحنه اجتماعي و سیاسي خارج 

را را از فرھنگ مردم حذف كرد،حجاب زنان كه كرد،سنت ھاي ديني را ممنوع نمود،نمادھاي شیعي مانند تكايا و عاشو

جزيي از ذات و ھويت زن مسلمان بود را با خشونت تمام از میان برداشت،روحانیت شیعه را منقرض نمود و حوزه ھاي 

علمیه را به انعطال كشاند؛اما ھمین كه وي سقوط كرد،مردم آرام ولي پي گیر و پردوام به مذھب و ارزش ھاي 

ي آوردندرفته رفته تكايا گشوده شد،روضه خواني از سر گرفته شد وزنان،مجددًا روي به حجاب ممنوعه ي آن رو

آوردندحوزه ھاي علمیه شكسته شده از فشار ديكتاتوري،بازسازي خود را آغاز كردند و روحانیون،حضور خود را در صحنه 

  ن مي داد ھاي سیاست اعالم نمودند و مذھب وجود مقتدر خود را در مصاف مبارزه نشا

حزب توده ي ايران كه بازسازي شده ھمان حزب كمونیست ايران بود و وابستگي آن به اتحاد جماھیر شوروي 

لنینیستي بر كسي پوشیده نبود،نتوانست قدرت مذھب سركوب شده ي مردم ايران را ناديده بگیردحزب  ماركسیست ـ

  كه حزب توده ي ايران چه مذھبي دارد؟نوشت  توده در روزنامه ي رھبر،ارگان حزب،در پاسخ به اين سئوال

اكثر افراد حزب مسلمان و مسلمان زاده ھستند و نسبت به شريعت محمدي عالقه و حرمت خاصي دارند و ھرگز 

  آن تضادي داشته باشد را نمي پذيرند  راھي را كه منافي با اين دين باشد نمي پیمايند و مرامي را كه با

با ھمه ي شكست ھا نمي شد ناديده انگاشته شود لذا تالش مي شد تا در بسیاري از به تبع دين،روحانیت نیز 

صحنه ھا جايگاه از دست رفته خود را بازيابدروحانیت اصیل نیز به رسالت ديني خود رنگي جدي مي زد و به مطالبات 

  ديني خود مي افزود 

  آيت اهللا قمي و مطالبات ديني 

رضاشاه در مورد تغییر لباس به عراق تبعید شدوي در كربال مستقر شد و به تدريس آيت اهللا قمي پس از اعتراضش به 

براي زيارت مشھد  ١٣٢٢پرداخت و يكي از مراجع وقت شیعه گرديدآيت اهللا پس از ھشت سال تبعید در تابستان 
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م ايران از معظم له مقدس به ايران آمددر مسیر حركت تا مشھد مورد استقبال بي نظیر مردم قرار گرفت استقبال مرد

  سابقه نداشتمردم حتي تا اراك با حالتي رژه به پیشواز ايشان رفته بودند 

ديدار وي ھیجان درخور مالحظه اي در میان مردم به وجود آورد و ھمه جا جمعیت وسیعي به استقبال وي مي آمدبه 

قومي و تبلیغ پیرامون ديدار او نشان  بازرگانان شور و حرارت خاصي در حمايت از] سفیر انگلستان[روايت بوالرد 

دادندشماري از ثروتمندترين تجار به ديدن وي رفتند و اتاق بازرگاني عالوه بر تأمین ھزينه ي استقبال او،طي اعالمیه 

اي از مردم خواست كه رھسپار ديدار وي شوندآيت اهللا قمي پس از مشرف شدن به مشھد مقدس طي يك تلگراف 

  اد زير را ارائه داد به دولت،پنج پیشنھ

  ـ دولت،زنان ايران را در انتخاب حجاب آزاد بگذارد ١

  ـ موقوفات طبق نظر واقف و بر مبناي شرع مسترد گردد ٢

  ـ دروس ديني جزو برنامه دبستان ھا و دبیرستان ھا شود و در مدارس نماز برپا شودو مدارس مختلط تعطیل شود ٣

  بیون تخريب شده است از دولت عربستان خواسته شود تا تعمیر گردد ـ قبور مطھري كه در بقیع توسط وھا۴

  ـ چون مردم در تنگناي ارزاق ھستند،دولت در تأمین كمبود مواد غذايي و خواروبار اقدامات الزم را به عمل آورد ۵

معظم له مطرح كرد و در پاسخ  ١٢/۶/١٣٢٢دولت سھیلي تلگراف پیشنھادي آيت اهللا قمي را در ھیئت دولت مورخ 

  اعالم كردند كھتلگراف در ھیئت وزيران مطرح و تصويب دولت به شرح زير اشعار مي شود 

ـ آن چه راجع به حجاب زنان تذكر فرموده اند دولت عمًال اين نظريه را تأمین نموده است و دستور داده شده كه ١

  معترض نشوند 

صارف مقرره آن از چند ماه قبل دولت تصمیم گرفته است ـ در موضوع ارجاع موقوفات،خاصه اوقاف مدارس دينیه به م٢

كه بر طبق قانون اوقاف و مفاد وقف نامه ھا عمل نمايد و ترتیب اين كار ھم داده شده و اين تصمیم دولت نیز تعقیب 

  خواھد شد 

يط چنانچه در ـ در باب تدريس شرعیات و عمل به آداب ديني برنامه ھاي آموزشي با نظر يك نفر مجتھد جامع الشرا٣

قانون شوراي عالي فرھنگ قید شده منظور خواھد شد و راجع به مدارسي كه عنوان مختلط دارند در اول ازمنه،امكان 

  پسران از دختران تفكیك خواھند شد 

ـ در باب تعمیر بقاع مطھره ي بقیع،به وزارت امور خارجه دستور مؤكد داده شده كه اقدامات قبلي خودشان از تعقیب ۴

  نتیجه،بعدا به اطالع خاطر شريف خواھد رسید  و

  ـ در باب اصالح ارزاق عمومي كشور،دولت مشغول اقدام است كه از ھر حیث آسايش عامه تأمین شود  ۵
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  نخست وزير سھیلي 

و جھت گرچه پاسخ دولت اشاره به اين دارد كه دولت قبل از تذكر آيت اهللا خود اقدامات الزم را به عمل آورده استاما از د

  اين مصوبه قابل اھمیت است 

ـ طرح پیشنھادات عالمي كه ھشت سال قبل توسط شاه به تبعید فرستاده شده بود،در ھیئت دولت و تأكید دولت بر ١

  اقدام و پاسخ دولت به وي،داللت بر اھمیت موضوع و ناتواني دولت در ناديده انگاشتن پیشنھادات آيت اهللا قمي دارد 

اقدام،داللت بر اين دارد كه خود دولت مي داند كه بايد اقدامات ضد اسالمي رضاشاه را ترك كنداجبار  ـ اشاره دولت به٢

از بي حجابي بردارد،موقوفات را به حالت اولیه درآورد و اختالط پسر و دختر را موقوف كندو و ھمه ي اين مسايل داللت 

  بر قدرت فزاينده ي اسالم سركوب شده،در دھه بیست را دارد

  فصل اول 

  نیروھاي مذھبي و نھضت ملي شدن نفت 

سلطه ي تاريخي بیگانگان در ايران و وابسته دانستن رضاشاه به اين سلطه توسط نیروھاي مذھبي و اشغال ايران 

توسط متفقین موجي از احساسات ضدبیگانه را در ايران خصوصا بین قشرھاي مذھبي به وجود آوردروحانیت سیاسي 

ت اهللا كاشاني توانست اين احساسات رابه يك حركت ضد استعماري تبديل كنداين حركت،خصوصًا با نمايندگي آي

  استعمار انگلیس را ھدف قرار داد كه نزديك به نیم قرن ذخاير ملي ايران را به يغما مي برد 

فدائیان اسالم فتواھاي پي در پي مراجع و علما،بسیج توده ھاي مذھبي توسط آيت اهللا كاشاني،عملیات كوبنده ي 

مھمترين نقش را در نھضت ملي شدن نفت ايفا كرد كه جا دارد توسط محققین مسلمان بارديگر بازخواني شودمطلبي 

  كه در اثر كم كاري نويسندگان مذھبي و كم لطفي نويسندگان ديگر به شدت ناديده انگاشته شده است 

در نھضت ملي شدن نفت نیستیم،بلكه مي خواھیم آن  البته ما در صدد انكار نقش ساير نیروھا و نخبگان سیاسي

قسمت از بحث كه عمدًا توسط نويسندگان راست گرا و چپ گرا مغفول مانده است،با سند و مدرك صحیح احیا كنیم و 

اين موضوع را كه ملي شدن نفت را يكسره به نام دكتر مصدق ثبت كرده اند،انكار كنیم و ثابت كنیم كه قبل از ھر 

وھاي مذھبي انديشه ي آزاد كردن نفت را طرح كردند و مصدق از آخرين نفراتي بود كه در نیمه دوم سال كس،نیر

  از جرگه ي مخالفین ملي كردن نفت،به موافقین پیوست  ١٣٢٩

ما دراين نوشتار در صدد نفي خدمات با ازرش دكتر مصدق نیستیم ولي حدود خدمات وي را به طور مستند،مشخص 

برابر تحريف ھاي تعجب انگیزي كه توسط نويسندگان معاصر صورت گرفته است،اقامه ي برھان خواھیم  مي كنیم و در

  كرد 
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در بسیاري از نوشته ھايي كه درباره ي نھضت ملي شدن نفت نوشته ا ند،اين نظريه نھفته است كه جبھه ي ملي 

فه كرده اند كه نیروھاي مذھبي به رھبري به رھبري مصدق نفت را ملي كردو اگر قدري خواسته اند انصاف بدھد،اضا

  كاشاني ھم نقشي در ملي شدن صنعت نفت داشته اند 

واقعیت اين است كه وقتي به منابع اولیه مراجعه مي كنیم به نظريه اي متفاوت مي رسیم كھنیروھاي مذھبي به 

فدائیان اسالم،مجلس شوراي  رھبري كاشاني و با حمايت علما و مراجع،با بسیج توده ھاي مسلمان و قدرت نمايي

ملي و سنا را كه اكثريت آن از ھواداران سلطنت و انگلیس بودند،وادار به تصويب ملي كردن صنعت نفت كردند و اقلیت 

  مجلس يعني جبھه ملي به رھبري مصدق نیز در فرآيندملي شدن صنعت نفت قرار گرفتند 

یم و به اثبات آن بپردازيمقبل از ورود در بحث،سوابق رھبر سعي مي كنیم اين نظريه را در حد يك فرضیه بررسي كن

  روحاني ملي شدن صنعت نفت،يعني آيت اهللا كاشاني را مورد بررسي قرار مي دھیم 

ھدف ما از اين بحث مطالعه تكاپوي سیاسي نیروھاي مذھبي است تا تأثیر گذاري آن را در فرآيند تحوالت تاريخي كه 

  در دھه چھل شد،تبیین نمايیم موجب شكل گیري نھضت شیعي 

  شخصیت آيت اهللا سید ابوالقاسم كاشاني 

ھقدر تھران متولد شدنسب او با چند واسطه به امام سجادع مي رسدپدر او آيت ١٣٠٠سید ابوالقاسم در حدود سال 

سپس براي اهللا سید مصطفي كاشاني از بزرگان علماي شیعه بودوي مقدمات علوم اسالمي را نزد پدرش فراخواند و 

ادامه تحصیالت به اصفھان رفتپس از فراگیري علوم عالیه به تھران آمد و از عالمان بنام تھران شدپس از مدتي،عازم 

نجف شد و از محضر بزرگان نجف استفاده كرد و سپس خود بساط درس را گشود و به سرعت فقیھي اصولي و 

علیه انگلیس قیام كرد و ھمراه ساير رھبران جھادي به  با عالمان و مراجع عراق ١٣٣٣شاعري اديب گرديددر سال 

بصره رفتوي در جنگ ھاي القرنه و العماره شجاعت ھايي از خود نشان دادنیروھاي جھادي در اين جنگ شكست 

رحلت نمود و در مقبره اي كه  ١٣٣۶خوردند و آيت اهللا سید مصطفي به كاظمین برگشتاو در كاظمین مريض و در سال 

  دو امام بزرگوار براي خود آماده كرده بود،مدفون شد در كنار 

  مقام علمي 

سید ابوالقاسم در خانواده اي اھل علم متولد شد كه ھم پدرش و ھم جدش از علماي روزگار خويش بودندبديھي 

  است به حكم وراثت در تربیت نیز يكي از سرآمدان روزگارخويش گرديد 

مالمحمدكاظم آخوندخراساني و میرزاحسین خلیلي دو رھبر مشروطھفقه را سید ابوالقاسم در نجف در محضر پدر و 

فرا گرفت و بسیاري از تقريرات آن دو را در فقه و اصول به رشته تحرير درآوردوي از نوجواني به عمق انديشه و دقت نظر 

  و كرامت نفس و بزرگي ھمت مشھور بود 
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میرزا محمد تقي شیرازي در موقعي كه آيت اهللا كاشاني فقط سي بنابر روايتیفقه عظیم الشأن،آيت اهللا العظمي حاج 

و پنج سال از عمرشان مي گذشت از ايشان خواستند كه رساله ي عملیه براي مردم بنويسندو صريحًا احتیاطات را به 

  ايشان ارجاع مي فرمودند 

توان به مقام علمي وي پي بردآقا از نوشته ھا و احكامي كه مراجع عصر براي آيت اهللا كاشاني صادر كرده اند،مي 

ضیاء عراقي در اجازه نامه ي روايت كه براي آيت اهللا كاشاني صادر نموده است،از وي به عنوان عالم عامل و حجت 

االسالم تعبیر مي كند و در نامه ي شیخ الشريعه اصفھاني او را تكیه گاه علما و مجتھدين و پشتوانه ملت و دين 

در نامه اي از او به استوانه  ١٣۴٠رھبر ديني زمان آيت اهللا سید ابوالحسن اصفھاني در صفر موصوف مي كندمرجع و 

ملت و دين و تكیه گاه مجتھدين ياد مي كند و از مردم مي خواھد كه از كاشاني پیروي كنند وحقوق شرعیه و سھم 

عمدة العلما و المجتھدين و حجت االسالم و  امام ع را به او بپردازند و آيت اهللا محمد تقي شیرازي میرزاي دوماو را به

  مجتھد زمان خطاب مي كند 

مرحوم حجت االسالم رازي صاحب كتاب آثارالحجت مي نويسد كاشاني عالمي عابد و زاھدي ناسك و مجتھدي جامع 

و مرجعي نافع و محققي عمیق و مدرسي دقیق و محدثي متتبع و متكلمي بارع و اديبي اريب و خطیبي عجیب 

  ودقبل از انقالب عراق در نجف حوزه درس و بحث داشت و عده اي ازفضالي آن زمان از محضرش استفاده مي بردند ب

  مبارزات 

م آغاز شدنیروھاي انگلیس براي ١٩١۴سال از عمر سید ابوالقاسم مي گذشت كه جنگ جھاني اول سال  ٣٢حدود 

به عراق حمله كردند و بندر فاو را به تصرف خود درآوردند ١٩١۴نوامبر  ١٣٣٢متالشي كردن دولت عثماني در ذي الحجه 

و بصره را در محاصره قرار دادندعلماي عراق نسبت به اين اقدام تجاوزكارانه ي انگلیس،اعالم جھاد نمودند و پس از 

ھي تشكیل ستاد جنگي،بعضي از آنھا مستقیمًا وارد جبھه ھاي مرزي شدندپدر سیدابوالقاسم از اين علما بودبدي

است سیدابوالقاسم،اين مجتھد جوان،نمي توانست نسبت به مسئله بي تفاوت باشد،خصوصًا كه وي از اول سري 

پرشورداشتاو به ھمراه پدر وارد جنگ شد،اما درايت و شجاعت او موجب گرديد تا در قسمت ھاي ديگر جھاد از او 

شاني مأموريت داد تا به كاظمین برود و جمعیت استفاده شودآيت اهللا شیخ الشريعه اصفھاني به سیدابوالقاسم كا

  اسالمیرا براي جھاد تشكیل دھدوي در حكم مأموريت كاشاني نوشت 

پوشیده نیست كه جناب عالم عامل فاضل كامل،سید محققان و تكیه گاه عالمان و مجتھدان،حاج میرزاابوالقاسم 

عراق را مطالبه نمايد او افزون بر اين،مورد اعتماد  كاشاني دام عالئه از علماي روحاني است ومي تواند حقوق مردم

بزرگان ،رؤسا و رھبران قبايل است و آنان براي دفاع و پشتیباني از خود به او تكیه مي نماينداو در آنچه كه به اصالح 

رو  عراق منجر شود،مورد اعتماد و اطمینان من است و گفته ھا و ديدگاه ھاي وي مورد تأيید من مي باشداز اين

  ھمگان بايد مقام بلند و شخصیت واالي او را بشناسند 

آيت اهللا كاشاني نه تنھا مورد اعتماد مراجع عراق بود بلكه توانسته بود اعتماد سران قبايل عرب را نیزجلب نمايدپانزده 

  و اعالم كردند  نفر از سران قبايل،آقاي كاشاني را سخنگو و نماينده تام االختیار خود نمودند و در نامه اي امضا
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پس از اشغال عراق و آتش بس،فرمانده انگلیسي عراق؛نسبت به بعضي از مجاھدان حساسیتي مضاعف نشان داد و 

آنھا را تحت تعقیب قرار داد كه در رأس آنھا آيت اهللا كاشاني بوددكتر شروين،يار وفادار آيت اهللا كاشاني،علت كینه ي 

مي داندسرانجام حاكم نظامي  ١٩١٩به احمد شاه در مورد نپذيرفتن قرارداد  انگلیسي ھا به آيت اهللا را توصیه وي

  انگلیسي عراق براي دستگیري وي جايزه تعیین كردآيت اهللا متواري شد و به سوي ايران حركت كرد 

  رده بود قبال آيت اهللا العظمي حاج سید ابوالحسن اصفھاني استقبال و تجلیل از وي را به علما و مردم ايران ابالغ ك

آيت اهللا كاشاني به ھمراه يكي از رھبران جھادي عراق به نام قاطع العوادي با لباس ھاي كردي،از مرزھاي ايران 

گذشتند و چون تمام مناطق در اشغال انگلیس بود،روزھا را مخفي مي شد و شب ھا حركت مي كردتا سرانجام به 

  م قرار گرفتند و سپس راھي تھران شدند منطقه پشتكوه ايالم رسید و مورد استقبال والي ايال

ھمزمان با پادشاھي احمدشاه بوداحمدشاه نیز از آيت اهللا در قصر يیالقي پذيرايي كرد  ١٢٩٩تاريخ ورود آيت اهللا بھمن 

و در مورد تبعید ساير علما به مذاكره پرداختندآيت اهللا كاشاني با ظھور رضاخان با راه اندازي تظاھرات خیاباني،از 

  درس و گروه مخالف حمايت كرد م

آيت اهللا كاشاني در انتخابات مجلس مؤسسان از تھران نفر پنجم شددرحالي كه مرحوم مدرس و مصدق ھیچ كدام 

رأي نیاوردند؛اما چند ماه بعد در انتخابات نیمه آزاد تھران،مصدق و مدرس ھر دو پیروز شدندرأي آوردن كاشاني در 

  نداشتن رضاشاه نسبت به وي بوده است  مجلس مؤسسان نشانه ي حساسیت

گرچه رضاشاه در ابتداي كار با علما و روحانیون روابط حسنه متقابل داشت،اما پس از تحكیم پايه ھاي رژيمش به 

فقط به محراب  ١٣٢٠مخالفت و تضعیف اسالم و علما قیام كرد وآيت اهللا كاشاني نیز از ناراضیان قرار گرفت و تاشھريور 

  نوي پرداخت و امور مع

،آرام آرام،فضاي اختناق شكسته شد وآيت اهللا كاشاني با صدور اعالمیه ١٣٢٠پس از استعفاي رضاشاه در شھريور 

اي،خواستار اجراي قوانین اسالم گرديداين آزادي،خصوصًا براي نیروھاي ضداستعماري،چندان دوام نیاورد و دولت 

شروع به دستگیري مخالفین خود نمود و آيت اهللا كاشاني به خاطر اشغالگر انگلیس با دخالت ھاي غیر قانوني خود 

سوابق ضد انگلیسي در رأس اين تجاوزگري قرار گرفتجالب اين است كه در اين موقع سر ريدربوالرد سفیر انگلیس در 

تعقیب قرار داده  بودوي كه در زمان قیام عراق،فرماندار نظامي شھر بغداد بود و آيت اهللا را مورد ١٣٢۴تا ١٣١٨ايران از

بود،شخصًا دستگیري كاشاني را به عھده گرفتاو در خاطرات خود اھمیت موضوع را چنین بیان مي كند دستگیري دو 

تن از افراد سرشناس ايراني را كه مورد نظر بودند ما شخصًا به عھده گرفتیم كه يكي از آنھا سرلشكر زاھدي و ديگري 

چون مي دانستیم كه اگر ازدولت ايران بخواھیم اين دو نفر را نیز مانند بقیه يك رھبر مذھبي به نام كاشاني بود،

  بازداشت كنیم،مقامات ايراني مطمئنًا در اجراي آن دچار دلھره و نگراني فراواني خواھند شد 

ھده برآيندبه البته دستگیري آيت اهللا كاشاني به اين راحتي نبود تا افسران انگلیسي بتوانند بدون كمك دولت ايران از ع

محض اطالع از دستگیري خود به قم رفت و از آن جا،تلگرافي به فرمانداري نظامي تھران مخابره كرد و شرايطي را 

  براي تسلیم شدن خود اعالم كرداما سھیلي نخست وزير به فرمانداري نظامي تھران اعالم كرد 
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اقداماتي بر علیه استقالل و امنیت كشور و به چون مطابق مدارك به دست آمده آقاي حاج سیدابوالقاسم كاشاني 

  نفع دشمنان مملكت نموده است الزم است كه فورًا مشارالیه را تحت تعقیب درآوريد 

دادسراي حكومت نظامي تھران با درج اخطاريه اي در جرايد از آيت اهللا خواست كه خود را تسلیم نمايدآيت اهللا در 

د در تعقیب تلگراف از قم در جواب آگھي دادسرا مندرج در روزنامجات مركز مورخ پاسخ دادسراي نظامي تھران اعالم كر

مجددًا اشعار مي دارد متھم نمودن اين جانب را به اقدام بر علیه استقالل كشوركاشف از تعمد يا بي  ٢٢دي ماه  ٢٢

ه مسلمانان ممالك اسالمي اطالعي اعضاي دادسرا از مراتب فداكاري و وطن خواھي من كه مورد تصديق ايرانیان بلك

است مي باشد وي تسلیم شدن خود را به حضور مؤتمن الملك و دكتر مصدق و طباطبايي و درمحكمه خود و 

  انتشارمطالب محاكمه در روزنامه ھا مشروط كرد 

 در گالب دره شمیران دستگیر شدوي پس از ورود به اتاق ١٣٢٣خرداد  ٢٧سرانجام آيت اهللا پس از پنج ماه در 

بازپرسي انگلیسي روي صندلي مي نشیندبازپرس مي گويدچرا بدون اجازه نشسته ايد؟آيت اهللا با عصبانیت به 

  ! در كشور من بدون اجازه وارد شده ايد و حال توقع داريد كه من از تو اجازه بگیرم؟! مترجم مي گويدخیلي عجیب است

ك اعزام و پس از مدتي به يكي از كمپ ھاك كرمانشاه منتقل انگلیسي ھا،آيت اهللا را به بازداشتگاه كمپ زمستاني ارا

نمودنددكتر شروين يكي از ھم بندان آيت اهللا نحوه ي رفتار انگلیسي ھا در زندان را با وي چنین توصیف مي كند من از 

ان نظامي نزديك شاھد بودم كه آن بزرگ مرد مجاھد اسالم چگونه شخصیت روحاني و ايراني خود را در برابر نمايندگ

متفقین نمودار مي ساخت رفتار جابرانه متصديان بازداشتگاه با آيت اهللا كاشاني سخت تر و نگران كننده تربوددر تمام 

مدت بازداشت به طور مجرد در شرايط نامطلوبي مي گذرانید به نان خشك قناعت مي نمود و ھیچگاه به آن چه مورد 

ي كرد و رفتار و گفتارش بیشتر مسئوالن بازداشتگاه را به حیرت وامي استفاده بازداشت شدگان ديگر بود،رغبت نم

  داشت 

دولت شوروي نیز كه از مبارزات ضد كمونیست آيت اهللا آگاھي داشت،براي كسب آگاھي بیشتر از انگلیسي ھا 

ت،و به اردوگاه خواست تا نامبرده را براي تحقیقات،تحويل نیروھاي شوروي دھندبه ھمین خاطر،ايشان را موقتًا به رش

  نظامي نیروھاي شوروي بردندخود آيت اهللا در مصاحبه اي،چگونگي دستگیري و زنداني اين دوره را بیان مي كنند 

يك عده از افسران و افراد انگلیسي با مأمورين شھرباني ايران آمدند بنده را گرفتنداول بردند اداره سیاسي 

ديك امیر آباد مي باشد انتقال داده مدتي در آنجا بوده،بعد از آن جا به به اردوگاه انگلیسي ھا كه نز] بعد[شھرباني

وسیله دو افسر انگلیسي با ھواپیما به رشت رفته در آن جا دو روز بسر برديمدو مرتبه به اراك برگرداندند و از آن جا به 

  كرمانشاھان مرا انتقال دادند 

ر گرفت و در حال مخفي بسر مي برد،انتخابات دوره چھاردھم زماني كه آيت اهللا تحت تعقیب نیروھاي انگلیسي قرا

مجلس شوراي ملي توسط دولت سھیلي برقرار گرديدمردم تھران به پاس مجاھدات آيت اهللا،وي را به عنوان نماينده 

بدحتي در انتخاب نمودند؛اما نیروھاي متفقین با اعتبار نامه ي آيت اهللا مخالفت كردند و اجازه ندادند به مجلس راه يا

ھنگام شمارش آرا و اعالم آن در مطبوعات دادستان دادسراي نظامي،درج اسامي متھمین تحت تعقیب را ممنوع 

  اعالم كرد 
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آزاد گرديدمردم با شنیدن خبر آزادي او به  ١٣٢۴مرداد  ٢۴به ھر حال جنگ جھاني دوم به پايان رسید و آيت اهللا در 

گاو و گوسفند،با سالم و صلوات در شھرھاي كرمانشاه،ھمدان و قم مقدمش را  استقبالش شتافتند و با قرباني نمودن

  شھريور ماه در میان انبوه جمعیت وارد تھران شد  ٣١گرامي داشتندوي در 

  و دستگیري مجدد  ١۵انتخابات دوره 

شد،در نھم تیرماه قوام السلطنه،نخست وزير،براي انتخابات دوره پانزدھم و براي اينكه موقعیت خود را استحكام بخ

تشكیل حزب دمكرات را اعالم نمودوظیفه ي اصلي اين حزب دولتي،فرستادن نمايندگان طرفدار قوام به مجلس  ١٣٢۵

  بود 

آيت اهللا كاشاني كه تازه از زندان انگلیسي ھا آزاد شده بود و سمبل قدرت مذھبي به شمار مي رفت،در مقابل قوام 

توده ي مسلمانان دست به يك مسافرت سیاسي از تھران به مشھد زد،كه در  قیام نمودوي جھت تحرك بخشیدن به

ھر شھري با استقبال مردم و سخنراني،ھیجاني را به وجود مي آورددر سمنان مردم استقبال با شكوھي نمودندو 

درگیري به تیرماه بین كارگران مسلمان و اعضاي حزب توده  ٢۶سپس آيت اهللا عازم سبزوار شدند،چون در سمنان در 

وجود آمد،مسبب اصلي درگیري را آيت اهللا شناختند و وي را در مسیر راه سبزوار دستگیر كردنددولت اعالمیه اي 

منتشر نمود و مشروحًا دخالت آيت اهللا را در درگیري ھا توضیح داددستگیري آيت اهللا موجي از اعتراض به دنبال 

وان اعتراض به دولت قوام گرد آمده بودند،آقاي علي اكبر خوشدل روي داشتدر انبوه ھزاران نفر مردم تھران كه به عن

  پله ي منبر با صداي رسا اين شعر را انشا كرد 

  حجت السالم كاشاني راد شد به زندان قوام بد نھاد شیعیان را زين عمل آمد به ياد از حديث مسلم و ابن زياد 

به بھجت آباد ملك ساالر منصور،نزديك قزوين منتقل كردندجالب  پس از چندي در اثر اعتراضات عمومي وي را از سبزوار

،قوام السلطنه در پاسخ به وزير دربار طي يك نامه ي سرگشاده ١٣٢٧اين است كه پس از دستگیري آيت اهللا در بھمن 

  چنین مي گويد 

زيزو حتي منسوبین خود ايام زمامداري فدوي به حدي با پیش آمدھاي ھولناك مصادف بود كه ناچار از بعض دوستان ع

با كمال احترام در عمارت شھرباني پذيرايي نمودم،لكن بر خاطر مبارك پوشیده نیست كه بعد از فدوي ھر امري واقع 

شد اشخاص محترم و آزادي خواه را به حبس و زجر محكوم و در محبس شھرباني زنداني نمودند،و روحاني بزرگواري را 

ي در قزوين با كمال احترام و آزادي مھمان فدوي بودند و يا اينكه خودشان میل به توقف مانند آيت اهللا كاشاني كه چند

شبانه به آن طرز فجیع گرفتار و از ھیچ نوع بي ] اكنون آيت اهللا را[فرمودند،تا زنده ام از وجودشان خجل و شرمنده ام،

  احترامي و اسائه ادب به شخص ايشان و مقام روحانیت فروگذار نكردند 

لبته قوام فراموش كرده بود كه به دستور وي،پیرمردي محترم را در كوير خشك شاھرود ـ سبزوار و در بدترين شرايط ا

آب و ھوايي تیرماھدستگیر و پس از مدتي به اطراف قزوين تبعید كردند؛ھرچند رفتار او مؤدبانه نشان دھد،اما قابل 

  توجیه نمي شود 
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جھت به تلخي ياد مي كندوي پس از شرحي از بدبختي ھاك مملكت و بي اعتنايي به آيت اهللا خود از اين جريان از دو 

دين و سلطه بیگانگان و پیش بیني عاقبت وخیم آن توضیح مي دھدكه قبل از گرفتاري خود كه اين اوضاع اسفناك و 

ري و ھدايت افكار پیش آمدھاي ناگوار را از منويات شوم آقاي احمد قوام احساس نمودم در صدد مبارزه و جلوگی

  عمومي برآمدم،ولي چون ھمصدايي نداشتم،عنفًا مجبور به سكوت و مورد اھانت و ظلم گرديدم 

فوت نمودبه ھمین مناسبت،جلسات ختمي تا چھل روز در  ١٣٢۵آبان  ١٣آيت اهللا سید ابوالحسن اصفھاني در 

علما و مردم،آزادي آيت اهللا كاشاني بودھیئت سرتاسر ايران و عراق برقرار گرديددر اين جلسات يكي از خواست ھاي 

ايراني از طرف دولت براي عرض تسلیت به نجف عازم شدند و در مجلس ختمي با حضور علما شركت كردندنواب 

صفوي در اين جلسه بپاخاست و خواستار آزادي آيت اهللا شداما دولت كه نمي خواست يك مرتبه تسلیم روحانیت 

اجازه داد تا آيت اهللا از بھجت آباد به قزوين برود و در قزوين از نوعي آزادي برخوردار  ١٣٢۵ه آبان ما ٢٢شود،ابتدا در 

  آزادي او را اعالم كرد  ١٣٢۶خرداد  ٢١شود و سپس،در 

  حمايت فلسطین 

آزادي آيت اهللا مصادف بود با مصائبي كه براي فلسطیني ھا پیش مي آمدكاشاني مبارزي بود كه وظیفه خود را در 

رزھاي جغرافیايي محدود نمي كرداو تمام كشورھاي اسالمي را وطن خود مي دانستدر عراق با انگلیس جنگیده م

بود،در ايران با استعمار و استبداد مبارزه كرده بود و فلسطین را تبلور مظلومیت كشورھاي تحت ستم اسالمي مي 

ممالك اسالمي از دست ديوھاي استعمار،يكي از دانست كه نموداري از ستم كاري استعمارگران چپاولگر بود نجات 

آن جا كه مقدورش بود،اظھار  آرزوھايي بود كه براي آن تالش مي كردھمه ديدند كه در قضیه كانال سوئز مصر تا

مساعدت نموددر كشتار وحشیانه ي مردم مسلمان الجزاير براي اظھار ھمدردي فاتحه گرفت و از خونخواران فرانسه 

  ود و در راه كمك به ممالك استعمارزده اسالمي میتینگ ھا راه انداخت اظھار نفرت نم

طي اعالمیه اي از مردم خواست تا براي حمايت از مردم فلسطین در مسجدشاھامام  ١٣٢۶دي ماه  ١٧آيت اهللا در 

  خمیني اجتماع كنند 

ه سازمان ملل به ناحق حكم به تقسیم آيت اهللا در اين اعالمیه به مسلمانان با غیرت و تعصب ھشدار داد كه از روزي ك

فلسطین داده،روزي نیست كه عده اي از برادران مسلمان شما را يھودي ھا به خاك و خون نیفكننداين يھوديان به زور 

دول بزرگ در آن جا مسكن گزيده و بدون زحمت قسمتي از فلسطین را وطن خود مي نامندو براي پاك نمودن خاك 

زيادي از زن و مردمسلمین را به خاك و خون مي كشندآيت اهللا از مسلمانان ايران خواست تا فلسطین ھمه روزه عده 

با توجه به اين كه دين مقدس اسالم در چنین موقعي بر ھمه مسلمانان واجب كرده،از حمايت اعراب و مسلمین ستم 

ح نموده بود و از مردم خواست تا در بانك ملي افتتا۴٨١٩۴ديده فلسطینخودداري ننمايند و حسابي را تحت شماره ي 

اعانات خود را به آن حساب واريز نمايندآيت اهللا از مردم خواسته بود تا براي اداي توضیحات بیشتر وبراي اظھار تنفر از 

است سه ساعت بعد ] دي[ماه جاري  ٢٠كه مطابق  ١٣۶٧صفرالمظفر  ٢٨عملیات وحشیانه ي يھود ،در روز يكشنبه 

  طانیامام خمینیحضور بھم رسانند ازظھر در مسجد سل
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آيت اهللا پس از میتینگ مسجد شاه طي مصاحبه اي با خبرنگاران جرايد اعالم كردما خودمان دولت مستقلي ھستیم 

كار به دولت نداريم بسا كه دولت مايل به اين مظاھره نبوده ولي ما يك تكلیف ديگر داريمبايد قیام كنیم ولو بر خالف 

  بايد دستور قرآن را اطاعت كنیم میل دولت باشدما 

طي اعالمیه اي از مردم خواستند تا در روز جمعه سي و يكم،براي حمايت از  ١٣٢٧ارديبھشت  ٢٨آيت اهللا مجددا در 

مردم فلسطین در مسجد سلطاني تجمع كنندآيت اهللا در اين تجمع باشكوه ضمن خطابه اي با استناد به آيات قرآن 

ني ھا دعوت كردوي در اين سخنراني با برشمردن پیروزي ھايي كه امت اسالمي در قرون مردم را به حمايت فلسطی

اولیه به دست آوردند،عامل آن را اتحاد دانستدر صدر اسالم رواج يگانگي و برادري و برابري و شھامت را در مسلمین به 

محمد رسول اهللا را بر دوش بي آاليش  حدي دمیده و تقويت نموده كه از صحراي خشك عربستان بیرق ال اله اال اهللا و

خويش كشیده و بر قلب ملل عالم كوبیدنداز يك طرف آسیا را در مدت كمي تسخیر نموده و از عراق عرب و ايران و 

ھندوستان گذشته خود را به چین و به جزاير پراكنده اقیانوسیه رسانیدند،از طرف ديگر به قلب اروپا و روم و اسپانیا 

از طرفي شام،مصر،مراكش و الجزاير وسراسر آفريقاي شمالي را تسخیر نموده تا آن كه نزديك پاريس  نفوذ نموده و

يعني قلب كشور فرانسه تاختند و ھمه را تحت سیطره درآورده مطیع خود ساختند وي به مردم ھشدار مي دھد كه 

صمیمت احتیاج داريموي با استناد به گفته ي برادران عزيز مسلمان امروز بیش از ھمه چیز به اتحاد و برابري و يكرنگي 

پیامبرص كه فرموده المؤمنون كبنیان واحد يشد البعض بعضا يعني مسلمانان مانند اعضاي يك ساختمانند كه يكديگر را 

نگھداري مي نمايند،تصريح مي كند كه اسالم حدود و ثغوري براي مسلمین تعیین نكرده و نقطه سرزمین معیني را 

وطن قرار نداده است و ھمه مناطق و ممالك اسالمي وطن مسلمین استپس بر مسلمانان الزم نموده است  براي آنھا

كه اگر براي برادران مسلمان زحمت و مشقتي پیش آيد بكوشند و به كمك يكديگر رفع نگراني از خود بنمايندآيت اهللا در 

نین تشريح مي كنند بعضي دول بدون مجوز قانوني پايان آن چه را كه موجب ابراز احساسات مردم ايران شده است چ

فلسطین را كه از مراكز مقدسه اسالم و محل مسجد اقصي كه قبله اول مسلمین مي باشد و سالیان دراز وطن و 

مسكن مسلمانان به شمار مي رفت وطن يھوديان مھاجر شناخته اندوي در پايان از مسلمانان ايران تقاضاي ھمه گونه 

 ۵٠٠٠عنوي به برادران ستمديده فلسطین نموددر ھمین میتینگ،نواب صفوي نیز سخنراني كرد و حدود كمك مادي و م

  نفر جوان مسلمان،داوطلب اعزام به فلسطین شدند 

  مبارزات سرسخت با ھژير 

عبدالحسین ھژير يكي از سرسپردگان دربار و سلطنت طلبان افراطي محسوب مي گرديد كه مردم از او منتفر بودند 

نفرت از او از سلطنت طلبي بسیار آشكار و بي مالحظه او بودعالوه،ھژير به عنوان يك مھره ي انگلیسي شناخته مي 

  شد تا جايي كه فردوست نیز در مورد او گفته است عبدالحسین ھژير دست پرورده و فرد مورد اعتماد انگلیسي ھا بود 

ه اي رقت انگیز از مخالفان خودش از جمله آيت اهللا كاشاني به وي بیش از حد به دربار و انگلیسي ھا متكي و به گون

  سفارت انگلیس شكايت مي برد 

اين دو خصوصیت ھژير موضوع خوبي براي ھماھنگي شاه و انگلیس براي روي كار آوردن دولتي شد كه بتوانند قانون 

ن دربار بود و به نقش روي كار آمدن اساسي را تغییر و قدرت شاه را افزايش دھنداشرف پھلوي كه يكي از دسیسه گرا

  ھژير اعتراف مي كند،مي گويد 
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برادرم سعي كرد دنباله برنامه ھاي پدرم را بگیرد يا خودش برنامه ھاي جديدي را آغاز كند و در عین حال بدون ايجاد 

ه چنین ھدف ھايي ھیچ گونه خصومتي در دولت ھاي خارجي تعادل الزم را براي استقرار حاكمیت ايران حفظ كند او ك

عبدالحسین ھژير را به نخست وزيري منصوب كردھژير يكي از دوستان خوب من  ١٣٢٧را در ذھن خود داشت در خرداد 

  بود و بايد بگويم كه من تا حدي در انتصاب او موثر بودم 

و از طرف شاه صادر نفر حاضر به او رأي اعتماد دادند،حكم ا ١٢٠نفر از  ١٣٢٧،۶۶خرداد  ٢٣پس از اين كه مجلس در 

شد،ھیجان عمیقي تھران را فرا گرفتبه گفته اشرف انتصاب او بالفاصله مورد حمله و انتقاد آيت اهللا كاشاني قرار گرفت 

در آغاز انقالب نفوذ داشت مي توانست در مدت ]آيت اهللا [كه از مقامات مھم مذھبي زمان خود بود و به ھمان اندازه 

دم را در خیابان ھا به راه بیندازد كه زنده باد و مرده باد بگويند و يا درباره ھر مسئله اي موضع كوتاه عده ي زيادي از مر

موافق يا مخالف بگیرندكاشاني بالفاصله پس از انتصاب ھژير دمونستراسیون ھايي تشكیل داد كه عده اي از مردم در 

  و جاسوس دولت انگلیس حمله كرد اين دمونستراسیون ھا كشته شدند و به نخست وزير به عنوان نوكر 

ھمین كه خبر نخست وزيري ھژير قطعي شد بازاريان از خودعكس العمل نشان دادند و بسیاري از نمايندگان اصناف 

بازار و مردم به منزل آيت اهللا كاشاني رفتندآيت اهللا در برابر جمعیت عظیم بازاريان و نمايندگان جرايد و طبقات مختلف 

و فرمودندزمامداري ھژير به صالح مملكت نیستھیئت حاكمه به نظريات مردم و روحانیون توجه  مردم حاضر شدند

نداردآيت اهللا امر كردندبازار و دكاكین را تعطیل و به اين انتخاب اعتراض كنند و در مورد خود فرمودندتا خون در تن دارم زير 

  بار حكومت ھاي جابر نخواھم رفت 

میدان بھارستان اجتماع كردند و نمايندگان مجلس را به خاطر اين ابراز تمايل به باد مخالفت  با تعطیلي بازار،مردم در

  گرفتند 

پلیس وارد عمل و درگیري آغاز شددر اين درگیري تعداد زيادي از مردم مجروح شدندروز بعد ناآرامي از تھران گذشت و 

داشتن عكس ھاي آيت اهللا كاشاني خواستار  شھرھاي قم،مشھد،اصفھان و قزوين را فرا گرفتمردم با در دست

  بركناري ھژير بودند 

خرداد كه ھژير مي خواست كابینه ي خود را به مجلس معرفي كند،تعدادي از مردم در منزل آيت اهللا جمع شدند و  ٢٧

ي سپس به طرف بھارستان حركت كردندپیشاپیش تظاھركنندگان قرآن بزرگي بود كه با يك پرچم سبز رنگ حركت م

دادند شعار جمعیت نصر من اهللا و فتح قريبو انا فتحنا لك فتحًا مبینابوددر اين روز چندين ھزار روحاني و بازاري در حالي 

كه قرآن بر سر داشتند به رھبري سید مجتبي نواب صفوي در میدان بھارستان علیه ھژير به تظاھرات پرداختند و ضمن 

اطر رأي دادن به ھژير مورد مالمت قرار دارندگارد مجلس و مأمورين انتظامي ايراد سخنراني نمايندگان مجلس را به خ

به سوي تظاھر كنندگان آتش گشودند و عده ي زيادي زخمي شدندآيت اهللا بروجردي با صدور اعالمیه اي حمله 

ید قرار دادبا ھمه ي نیروھاي دولتي را به حاملین قرآن محكوم كرد و آيت اهللا كاشاني را به عنوان رھبر نھضت مورد تأي

اين مخالفت ھا مجلس به دولت ھژير رأي اعتماد داد و فرداي آن روز آيت اهللا كاشاني در ضمن بیانیه اي نمايندگان 

مجلس را شديدًا مورد حمله قرار داد و از مردم خواست تا وحدت خود را حفظ كنند و به تعطیل بازار خاتمه دھند و 

  ،آماده قیام باشند مترصد باشند تا به محض اعالم
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ھژير چون از نظر مذھبي ھا متھم به بھايي گري بود و در آغاز حكومتش با مخالفت رھبر سیاسیون مذھبي يعني آيت 

اهللا كاشاني مواجه شده بود،با گنجانیدن مخالفت با تقسیم فلسطین در برنامه دولت،اجباري كردن رعايت روزه داري با 

فروش مواد غذايي و مشروبات الكلي در ماه رمضان،ممنوع ساختن عرضه  سختگیري غیر معمول،محدود كردن

مشروبات الكلي در مشھد و قم و كوشش در تسھیل زيارت حجمي خواست مخالفت ھاي مذھبیون را خنثي نمايداما 

  تدابیر مزبور نتايج معكوس به بارآورد؛زيرا نشانه ھايي از ضعف و دورويي تلقي گرديد 

ريافته بود كه ھژير،نتیجه ي ھماھنگي دربار و انگلیس براي حل مسئله نفت و و ازدياد قدرت شاه آيت اهللا كاشاني د

مرداد  ١۶ق  ١٣۶٧است و در ھر فرصتي علیه دولت دست به قدرت نمايي مي زندآيت اهللا كاشاني نماز عید فطر 

كوه ترين نمازھاي عید فطر تاريخ است ش را به صورت يك مانور عظیم علیه دولت ھژير درآورداين نماز كه از باش ١٣٢٧

در بیابان دوالب برگزار شد و آيت اهللا در خطبه ھاي آن از دولت ھژيرو استعمار انگلستان شديدًا انتقاد نمود و اعالم 

داشت كه ملت مسلمان ايران تا قطع كامل ايادي استعمار انگلستان و ايفاي حقیقي و جدي حقوق ملت ايران از 

  جنوب به مبارزه ي سرسختانه خود ادامه مي دھد  شركت غاصب نفت

ساقط شد و به گفته نويسنده ي كتاب  ١٣٢٧سرانجام حكومت ھژير با وجود قوي ترين پشتوانه،در بیست و پنجم آبان 

نخست وزيران ايران،حكومت ھژير بدون شك بر اثر اقدامات آيت اهللا كاشاني ساقط شدكاشاني شخصًا با ھژير 

ولي او را عامل و دست نشانده و سرسپرده ي دربار مي دانست و مبارزه او با ھژير در حقیقت  مخالفتي نداشت

مبارزه روحانیت با دربار پھلوي بوددر تفسیر اين مطلب بايد گفت مبارزات كاشاني منبع الھامي براي ھمه ي مخالفان 

  قط كردن ھژير وحدت نظر داشتند دولت از گروه ھا و طبقات مختلف با ساليق و اھداف مختلف بود كه در سا

ماده اي نفت وي نیز از رده خارج شد و تشكیل مجلس موسسان نیز فقط در خیال ماند؛اما با  ٢۵با سقوط ھژير طرح 

  سقوط ھژير ھدف مشترك دربار انگلیس از دستور خارج نشد و به دولت بعدي ساعد تفويض گرديد 

  تبعید به لبنان 

شاه در دانشگاه تھران ترورشدوي در اين ترور زخمي شد و به بیمارستان منتقل گرديد و محمد رضا ١٣٢٧بھمن  ١۵در 

ضارب با تمام شدن تیرھايش مورد ھجوم واقع گرديد و درجا،جان سپردحكومت از اين پیشامد كمال استفاده را نمود و 

اشاني ھدف اصلي توطئه قرار گرفت و افرادي كه مانع اجراي منويات دربار بودنددستگیر و خود را راحت كردآيت اهللا ك

دستگیر شدايشان بي ھیچ اتھامي،فقط به خاطر مسئله ملي شدن نفت كه در حال شكل گیري بود و مجلس 

  مؤسسان و تغییر قانون اساسي،دستگیر شد 

  ناصر فخرايیضارب محمد رضاكارت خبرنگاري روزنامه ي پرچم اسالم را داشت 

كتر عبدالكريم فقیھي شیرازي منتشر مي شد و وي يكي از ھواداران آيت اهللا كاشاني اين روزنامه به مدير مسئولي د

  بود 

ناصر فخر آرايي به فقیھي شیرازي تعھد مي سپارد كه به عنوان خبرنگار و عكاس روزنامه پرچم اسالم،خالف 

راي فخرآرايي كارت خبرنگاري ننمايداتھام آيت اهللا كاشاني اين بود كه به آقاي فقیھي شیرازي توصیه كرده بود كه ب
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صادر كند،اما شمس قنات آبادي منكر اين توصیه استآقاي فقیھي در بازجويي ابتدايي خود نامي از اين توصیه به میان 

نمي آورد و ظاھرًا چنین مطلبي ھم در روزھاي اولیه حتي شايع نبوده وگرنه در بازجويي ابتدايي از فقیھي چنین 

ل آن كه چنین سئوالي در روزھاي اولیه اصًال طرح نشده استآقاي فقیھي علت آشنايي خود سئوالي را مي كردند،حا

را با ناصر فخرآرايي چنین بیان مي كند پنج شش سال قبل ناصر به دلیل ابتال به بیماري سوزاك به مطب من مراجعه 

بھمن به  ١٢او را نديدم تا اينكه در شب  كرد،وي را مداوا كردم بعد در چاپخانه اطالعات او را مي ديدم تا مدت ھا ديگر

من مراجعه كرد و گفت استدعاي مساعدت دارم پس از ردوبدل صحبت ھايي معلوم شد كارت خبرنگاري روزنامه را مي 

خواھدناصر در توجیه احتیاج به اين كارت گفته است چندي است در خیابان الله زار گراورسازي تأسیس كرده ام و كارم 

ر شما كارت خبرنگاري روزنامه براي من صادر كنید،در مجالس رسمي حاضر شده،از مدعوين عكس خوب نیست اگ

برداري خواھم نمود و با فروش آن رونقي در كارم پیدا خواھد شداصرار و ابرام كرد و حتي حاضر شد الزام نامه اي 

  عھد رفتار كرد،كارت لغو شود بسپارد مبني بر اينكه در مجالس میگساري و طرب حاضر نشود و اگر بر خالف ت

بھمن مي گويد دستور صدور كارت در شب دوازدھم داده شد و چون تايپیست  ١۵وي در توجیه صدور كارت در صبح 

بھمن به  ١۵روزنامه سربازي است كه ھر دو سه شب يك مرتبه به دفتر روزنامه مراجعه مي كند اين كارت در شب 

  ايپ شد و صبح جمعه در اثر يادآوري مستخدم دفتر در داالن محكمه مطب امضا شد وسیله آن سرباز در دفتر روزنامه ت

در مورد آيت اهللا كاشاني به چشم مي خورد اين  ١٣٢٧بھمن  ١۵تنھا مطلبي كه در پرونده چند صد صفحه اي واقعه ي 

نوشته از كاشاني  سند است خبر واصله از چند منبع مطلع حاكي است كه دكتر فقیھي گفته است ناصر فخرآرايي

آورده بود و ايشان به من نوشته بودند كه كارت مخبري روزنامه را به ايشان بدھید اين نامه در تاريخ بیست و دوم بھمن 

ماه توسط سرھنگ گیالنشاه به رئیس شھرباني نوشته شده و در تاريخ بیست و چھارم بھمن ماه براي تحقیقات 

از فقیھي تحقیق مي كنند،وي منكر چنین توصیه اي مي شوددر  ۴/١٢/١٣٢٧يي ارسال شده است و بعدًا كه در بازجو

حالي كه اين خبر ھشت روز پس از دستگیري آيت اهللا و تبعید وي رسیده است يعني در ھنگام دستگیري آيت اهللا 

اين خبر را  كاشاني،حتي قرينه اي كه داللت بر انتساب اتھام به نامبرده باشد ھم وجود نداشته و بعید نیست كه

  رئیس ستاد ارتش رزم آرا درست كرده باشد،زيرا 

  اوًالـ اين خبر بدون ذكر ھیچ گزارش مستندي ارسال شده 

  ثانیًا ـ اين خبر را سرھنگ گیالنشاه از طرف رئیس ستاد ارتش به رئیس شھرباني كل كشور ارسال نموده است 

قاي فقیھي شب ھمان روز واقعه دستگیر مي شود و در بھمن رسیده است در حالي كه آ ٢٢ثالثًا ـ اين خبر در 

ضمن،اگر فقیھي چنین چیزي را گفته باشد،بايد در زندان بیان كرده باشد؛در حالي كه چنین مطلبي در ھیچ يك از 

  بازجويي ھا از سوي وي اعالم نگرديده است 

دسازي بوده اندپس از صدور حكم ھمه قرائن داللت بر اين دارد كه اول آيت اهللا را دستگیر و سپس در پي سن

شب شانزدھم بھمن ماه سرتیپ محمد دفتري با نیروھاي خود منزل آيت اهللا كاشاني را  ٩دستگیري در ساعت 

محاصره كردند و از پشت بام باال رفتندوقتي آيت اهللا اين منظره را مشاھده كرد،عصباني شدو به طرف دفتري ھجوم 

راض گشودكھاي دزد چرا شبانه از بام مردم باال آمديو يك سیلي جانانه اي به گوش برد و با صداي بلند زبان به اعت
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متین دفتري نواختآيت اهللا را دستگیر و به شھرباني منتقل نمودندمتین دفتري در شھرباني انتقام خود را گرفت وپس از 

يك جیپ نظامي به خرم آباد اعزام سال سن داشت،او را در سرماي بھمن ماه با  ٧٠ضرب و شتم آيت اهللا كه نزديك به 

  و در دخمه اي در قلعه فلك االفالك زنداني كرد 

آيت اهللا را پس ازچند روز به پادگان كرمانشاه منتقل نمودند و به سرھنگ علي فوالدوند دستور تبعید وي را ابالغ 

انساني داشته باشد لذا به سید اجازه كردندپدر فوالدوند كه از ھواداران آيت اهللا بود،سعي كرد تا با زنداني برخوردي 

مي دھد تا چند ساعتي استراحت كند و سپس براي تبعید آماده شودفرمانده ي شريف كه مي بیند آيت اهللا ھیچ 

پولي براي آغاز زندگي در تبعید ندارد،آن چه خود داشت را با مختصر ھزينه اي كه با استمداد از ساير ھمكاران تھیه 

هللا مي پردازد و سپس او را با نقلیه ي مناسب به لبنان اعزام مي كنددولت ساعد نفس راحتي از دور كرده بود به آيت ا

 ١۶شدن آيت اهللا كشید و پنداشت كه بزرگترين مزاحم را از پیش راه برداشته است؛اما اين خیال چندان دوام نیافتروز 

؛اما در اثر تھديد و اختناق شديد استیضاح بھمن استیضاحي به امضاي حسین مكي و حائري زاده تقديم مجلس شد

روز بعد از استرداد استیضاح،آيت اهللا حاج میرزا خلیل كمره اي به ديدن حسین مكي مي رود و اظھار  ١۵پس گرفته شد

مي دارد،گرفتاري آيت اهللا كاشاني اھانتي است به جامعه ي روحانیت و دستگیري ھا بر خالف حق و قانون است چرا 

بر لب زده ايدمكي از آيت اهللا كمره اي مي خواھد به قرآن تفألي بزنداين آيه آمدقال ال تخافا انني معكما مھر سكوت 

اسمع و اري فاتیاه فقوًال انا رسوًال ربك فارسل معنا بني اسرائیل و ال تعذبھم قد جئناك بايت من ربك و السالم علي 

نترسید من با شما ھستم،مي شنوم و مي بینمپس به  من اتبع الھدي خداوند گفت شما دو نفر موسي و ھارون

سوي فرعون رويد و بگويید كه ما دو فرستاده ي خدا به سوي توايمبني اسرائیل را با ما بفرست و آنھا را آزار مده،ما با 

اده را به نشانه اي از طرف پروردگارت آمده ايمدرود بر كسي كه از حق پیروي كندمكي از اين آيه الھام گرفت و حائري ز

منزل دعوت كردسرانجام تصمیم مي گیرند كه دولت ساعد را به خاطر تبعید غیر قانوني آيت اهللا كاشاني استیضاح 

  نمايندمتن استیضاح به اين شرح بود 

نظر به اينكه به داليل ذيل دولت آقاي ساعد نسبت به توقیف حضرت آيت اهللا كاشاني و ! رياست مجلس شوراي ملي

به خرم آباد و بعد به لبنان و ھمچنین توقیف جرايد و مديران آنھا مرتكب جرم و اعمال خالف قانون شده اند  تبعید ايشان

دولت آقاي ساعد را استیضاح مي كنیمخواھشمنديم به ايشان اطالع داده شود براي جواب استیضاح در مجلس 

  شوراي ملي حاضر شوند 

بھمن را روشن كرد و ابھت دولت ساعد را فروريخت و  ١۵گرفته از اين استیضاح چون بارقه اي فضاي تاريك نشأت 

  چندين روز اعضاي دولت را به مجلس كشاند و با پاسخ ھاي غیرمنطقي آبروي دولت را بیش از پیش بر باد داد 

مي آيت اهللا در تبعید نیز نسبت به مسائل ايران بي تفاوت نبود و مواضع خود را به ھر نحو به سمع مردم ايران 

رساندآيت اهللا درباره تصمیم شاه در مورد مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسي بیانیه اي صادر كرد و در اين بیانیه 

فرمود وضعیات ماللت خیز و ترتیبات اسف انگیز موجب شد تا اين دورافتاده از وطن را وادار نمود از چند صد فرسخ راه 

زم را از خواب غفلت بیدارنمايمآيت اهللا،مھم ترين وسائل پیشرفت و ترقي و وظیفه دينیه حتمیه و وجدانیه برادران عزي

ساله زيرپا گذاشته شده بود و با محو  ٢٠آسايش يك ملتي را ھمانا آزادي حقیقي و عدالت اجتماعیدانست كه در دوره 

ند و گیس زن ھا را با آزادي براي عمامه و لباس چه توھین ھا و فشارھايي به اين نوع محترم روحانیون وارد نمود

روسري كندندچه جنايات و توھیناتي به دين و آيین و متدينین نمودند مردمان بي تقصیر را در مسجد گوھرشاد و صحن 
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و حرم مطھر حضرت رضا علیه السالم كشتند و جمعي از آنھا را زنده به گور كردنددر ھیچ جاي دنیا شنیده نشده رقص 

نواع فحشا و فسق و فجور آزاد باشد و از رسوم مذھبي يا قومي وملي با آن شدت و ساز و قمار و كارناوال و ا

جلوگیري و مجازات نمايندآيت اهللا در اين بیانیه تبلور عدالت اجتماعي را در كشور چنین نقد مي كنددر مملكتي كه 

آب كه اھم ضروريات  ملتش اغلب گرسنه و لخت و پابرھنه و فاقد ھمه وسايل زندگي است و پايتخت مملكت،نان و

است،نداردويعلت تبعید اين خادم اسالم و ملت را با آن وضع فجیعتغییر قانون اساسي و انتخابات فرمايشي و مسئله 

  نفتمي داند 

آيت اهللا از نمايندگان مجلس خواست تا قد مردانگي را علمكنند و از قانون اساسي كھخون بھاي جمعي كثیر از مردمان 

دين دار استدفاع كنند و نگذارند تغییر كندوي در پايان،بیانیه شاه را مورد خطاب قرار داد و غیور و وطنخواه 

تغییر قانون اساسي به نفع شاه نیست و به ضرر ملت و مملكت تمام مي شودمملكت حاجت شديد به !فرمودشاھا

وري آيا مقتضي نیست در عدالت حقیقي اجتماعي دارد كه آن ھم موقف به آزادي و اصالح مجلس است نه ديكتات

مقابل اين احساسات بي شائبه ي ملت ستمديده و شكرانه ي رفع خطر،عوض تحكیم مباني ديكتاتوري،با تغییر قانون 

به سرنیزه مغرور !اساسي و مداخله در انتخابات،وسیله آزادي و آسايش ملت بینوا را فراھم فرمائید؟شاھا

  انت سپرد،بر خالف مصلحت و ملت و مملكت به كار نبريد نشويدسرنیزه را كه ملت به دست شما به ام

از آن جا كه طرح مجلس مؤسسان و ازدياد قدرت شاه يك طرح انگلیسي بود و آيت اهللا ھنوز بر مواضع مبارزاتي خود 

  پاي مي فشرد،سفیر انگلیس در ايران سرفرانس شپرد به ھمتاي خود در لبنان نوشت 

دارم آن است كه بتوانیم او را در افكار عمومي بي آبرو و متھم سازيم تا نفوذ خود را از  تنھا امیدي كه در مورد كاشاني

  دست بدھد 

اين سند نشانگر عمق كینه ي انگلیسي ھا به آيت اهللا و توطئه ي دائمي آنھا علیه نیروھايي است كه براي منافع 

  آنھا خطر آفرين مي شوند 

  بازگشت پیروزمندانه 

 كاشاني در تبعید بسر مي برد،مردم تھران او را به عنوان نماينده ي خود در دوره ي شانزدھم انتخاب با اين كه آيت اهللا

نمودنددر اين زمان علي منصور نخست وزير بودوي چاره اي جز تسلیم شدن درباره ي خواست مردم نداشت لذا نامه 

  نوشتند  اي نوشت و آيت اهللا را به ايران دعوت كردآيت اهللا در پاسخ منصور

تلگراف جنابعالي،مبني بر اجازه مراجعت از سفر اجباري توسط سفارت و ! حضرت آقاي علي منصور نخست وزير

اصلقبل از آمدن به ايران بايد معلوم شود تبعید اين جانب شبانه با آن وضع فجیع و طاقت فرسا به چه گنه و جنايت و به 

دالت و قانون نیست و ھمه چیز ملت دستخوش ھوي و ھوس حكم كدام محكمه بوده در مملكتي كه بويي از ع

معدودي خائن وطن فروش خودسر است چگونه مي توان زيست؟اين خادم اسالم از توھین وارده به مقام روحانیت كه 

در ھر مذھب و ملت مصون و محترم ھستند،نمي توانم صرف نظر كنم و در مقابل آن ھمه فجايع و مظالم بر ملت 

فاقد ھمه وسائل زندگي،در تغییر قانون اساسي كه سم قاتل است ساكت باشم و مسئولیت شديد  لخت،گرسنه و
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الھیه را بر خود ھموار نمايم با اين وضعیت ناچار بايد دست عائله خود را گرفته به يكي از ممالك اسالمیه و از آن 

  مملكت فضاحت آمیز ننگین وحشت زا صرف نظر نمايم 

دم ايران براي بازگشت آيت اهللا به سوي لبنان سرازير شد و سرانجام وي تصمیم به بازگشت سیل تلگراف از سوي مر

  به ايران گرفتكمیسیوني از بازاريان و روزنامه نگاران براي برنامه استقبال تشكیل شد و برنامه ي آن اعالم گرديد 

وارد فرودگاه تھران شد و مورد استقبال بي  ١٣٢٩خرداد  ٢٠سرانجام انتظار سرآمد و آيت اهللا كاشاني با ھواپیما در 

نظیر مردم ايران قرار گرفتشھید عراقي كه خود يكي از دست اندركاران استقبال بوده است،آن روز را چنین توصیف مي 

  كند 

استقبال خیلي پرشوري از كاشاني به عمل آمدبازار بسته شداز مسیر راھش تا اول میدان سپه تا درب منزلش 

نصرت زده شد از اول پامنار ھم فرش كرده بودند تا در منزلشبه طور معمول بعد از آمدن كاشاني،خانه چندين طاق 

  كاشاني شد محل اجتماع سیاسیونبه مناسبت ھايي سخنراني مي كردند و در مردم ايجاد آمادگي مي كردند 

ا مي كشیده استوي در خاطرات ناصر خان قشقايي تأثیر استقبال را چنان مھم مي داند كه انتظار سقوط دولت ر

  بیستم خرداد خود مي گويد 

چون از طرف مردم تھران وكیل شده است،بعدازظھر با طیاره وارد شد و استقبال بسیار بسیار مفصلي از طرف تمام 

طبقات شدتقريبا سه ھزار اتوبوس رفته بودطاق نصرت و غیره بسته شده بود و شاه ھم از اين قسمت زياد عصباني 

  اين روزھا گفتگو است كه كابینه ممكن است سقوط كند و سپھبد رزم آرا بیايد روي كار و نخست وزيرشود است

مردم مسلمان ايران كه در انتظار بازگشت رھبر روحاني خود لحظه شماري مي كردند خود را به خیابان ھاي محل تردد 

حومه و حتي شھرھاي نرديكزن و مرد،پیاده و سواره با انواع آيت اهللا رساندند تا از نزديك او را زيارت كنندمردم تھران و 

وسايل نقلیه،لشكري ـ كشوري،رجال سیاسي،علما،ھمه و ھمه در ھر طبقه و حتي اقلیت ھاك مذھبي در اين امر 

رخت شركت كرده بودندبه طوري كه از فرودگاه مھرآباد تا پامنار منزل آيت اهللا جمعیت متصل،باالي بام ھا و حتي فراز د

  ھا در انتظار ورود و ديدن او مي بودند 

جبھه ي ملي كه تازه تشكیل شده بود،از آيت اهللا استقبال كرد و با ورود وي در موقعیتي برتر قرار گرفتدكتر 

مصدق،اعضاء جبھه ي ملي و احزاب وابسته و اصناف،محوطه فرودگاه را پر كرده بودندو بر جبھه ي ملي از اين موقعیت 

افزوده شد زيرا از يك طرف دكتر مصدق و از جھت ديگر حضور آيت اهللا كاشاني دوركن مھم و مستحكم  وزني ديگر

جبھه ي ملي شد و گرچه آيت اهللا كاشاني در مجلس حضور نیافت ولي وجھة دو مرد مبارز،آن صحنه را میدان فعالیت 

  نمود ]مجلس[

كرد،سازماندھي استقبال بودبنابر گزارش وزارت  مھم ترين نكته اي كه در اين مراسم استقبال جلب توجه مي

جنگ،مراسم داراي كادر انتظامات بود كه روي جیپ ھاي آنھا با پرچم ايران و تابلوي كادر انتظامي مسلمین 

مجاھدمشخص شده بودمراسم براي حوادث احتمالي داراي نیروھاي پزشكي ھم بود كه روي اتومبیل آنھا پالكارد 

ده بوداتوبوس ھاي حامل استقبال كنندگان با پرچم مشخص شده بود كه مربوط به كدام صنف بھداري مسلمیننصب ش
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استاتوبوس ھاي شركت واحد شماره گذاري شده بود و براي ھر فرد يك كارت صادر كرده بودند كه معلوم باشد در 

ین حامل آيت اهللا يك بیوك كدام اتوبوس بايد سوار شودتمام ماشین ھا با عكس بزرگ آيت اهللا مزين شده بودندماش

آسماني رنگ و سرباز بود كه آيت اهللا از باال پاسخ ابراز احساسات مردم را مي دادبنابر ھمین گزارش جمعیت پیاده و 

  سواره به حدي بود كه اتومبیل ايشان خیلي آھسته و در اغلب جاھا متوقف مي گرديد 

ف خود را ملي كردن صنعت نفتقرار دادوي اين ھدف را در ھمان آيت اهللا كاشاني بعد از ورود به ايران بزرگترين ھد

روزھاي اولیه بازگشت پیروزمندانه ي خود اعالم نمودبه روايت شھید عراقي،يكي دو روز از ورود آيت اهللا گذشته بود كه 

  براي تشكر از كارگردانان استقبال و مردم بلندشد و صحبت كرد و خط مشي مبارزه را چنین ترسیم كرد 

ما اولین كاري كه داريم ملي شدن صنعت نفت استنفت را بايد خودمان استخراج كنیم و اختیارش دست خودمان 

درصدش را به ما بدھد و ده درصد براي خودش بماند باز ما حاضر  ٩٠باشد،حتي اگر دولت انگلستان حاضر شود كه 

ستعماري دارد و بر تمام شئون مملكتي ما مي نیستیم؛چون او به عنوان يك مشتري با ما رفتار نمي كنداو نظر ا

  خواھد دخالت داشته باشد 

از آن جا كه مبارزات آيت اهللا از اين به بعد در چارچوب نھضت ملي نفت قرار مي گیردوما به صورت مستقل نھضت را 

آينده،مبارزات  مورد بحث قرار مي دھیم،بیش از اين به زندگي سیاسي وي نمي پردازيم و ان شاء اهللا در بحث ھاي

  آيت اهللا را مورد كنكاش قرار مي دھیم 

  اما از نوشتار گذشته مي توانیم آيت اهللا كاشاني را به اين گونه تعريف كنیم 

آيت اهللا كاشاني مردي مذھبي با ماھیتي مبارزاتي و ضد استعماري بود كه رشد او در خانواده اي مجاھد،ھم خصلت 

ود و ھم جنبه ي مذھبي اوراجنبه ي مذھبي او به مبارزاتش بعد فراملي داده بود و مبارزاتي او را عمیق تر كرده ب

مبارزه با استعمار و نجات جھان اسالم آرمان ماھوي او شده بود؛لذا مسئله فلسطین يكي از مسائل مھم كاشاني 

ان اسالم مي بوداو به مسئله وحدت جھان اسالم جدي مي نگريست و نمي توانست نسبت به مسائلي كه در جھ

گذشت،بي تفاوت باشد،لذا در مسئله مصر،مراكش و الجزاير حساسیت نشان داد و ھمان طوري كه در ايران علیه 

منافع انگلیس مبارزه مي كرد در عراق علیه اشغالگري انگلیس قبال جنگیده بوداو مسئله مبارزه با استعمار را از ديدگاه 

عدم سلطه فقھا مي دانست؛اما چون مبارزه با انگلیس به عنوان تبلور ديني مي نگريست و آن را مطابق دكترين 

استعمار و سلطه براي او مھمترين اصل قرار گرفته بود،مي خواست تا ھمه چیز را در استخدام اين اصل قرار دھدبا اين 

اما قطع سلطه كه كاشاني يك روحاني شیعه بود و بارھا در نطق ھاي خود خواستار اجراي احكام اسالم شده بود،

انگلیس را از لحاظ ضرورت زماني،مقدم بر اجراي احكام اسالم مي دانستھمین اصل و اولويت بود كه كاشاني را با 

  مرداني كه ھیچ صبغه ي ديني نداشتند يا مرداني كه وجھه ي غالب آنھا ملي گرايي بود،پیوند مي داد 

  حزب مجمع مسلمانان مجاھد 
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لمانان مجاھد يكي از احزاب اسالمي است كه به عنوان تشكیالت وابسته به آيت اهللا با توجه به اينكه مجمع مس

كاشاني در بسیاري از وقايع،تظاھرات وتجمعات نقش اساسي را بازي كرده است،توضیح مختصري درباره ي آن 

  ضروري است 

رعھده ي شمس الدين قنات قبل از تبعید آيت اهللا كاشاني تأسیس شدمسئولیت اين حزب ب ١٣٢٧اين حزب در بھمن 

آبادي گذاشته شدوي يك روحاني بسیار پرنشاط،فعال،تشكیالتي و اداري و با قدرت سازماندھي بود؛اما متأسفانه 

  چندان به شريعت پاي بند نبود 

در عوامل چگونگي و انگیزه ي شكل گیري مجمع مسلمانان مجاھد،اختالف نظراستبعضي رھبر جمعیت فدائیان 

صفوي را پیشنھاد دھنده ي تأسیس چنین حزبي دانسته اند ولي خود شمس منكر دخالت فدائیان اسالم اسالم،نواب 

  در شكل گیري مجمع مي باشد 

ار مجموع خاطراتي كه در اين زمینه روايت شده،چنین استنباط مي گردد كه در زماني كه تفكرات مختلف مذھبي بر 

،فكر تشكیل سازماني علني و سیاسي طرح گرديده و مورد استقبال محور آيت اهللا كاشاني شروع به فعالیت كردند

توأمان نیروھاي راديكال و نیروھاي سیاسي با انديشه پارلمانتاريستي قرار گرفتشھید واحدي در خاطرات خود در اين 

  باره مي گويد 

جاھدصورت بگیرد و بدين براي فعالیت علني و نرم تصمیم اتخاذ شد كه فعالیت ھاي علني به نام مجمع مسلمانان م

منظور محلي در سرچشمه اجاره شد و سالن سخنراني برقرار گرديد و يك روز ھم عده اي از جوانان دسته جمعي به 

منزل آقاي نواب صفوي رفته و ايشان را براي معرفي افراد شايسته مديريت به محل مذكور بردند و بدين ترتیب پس از 

  جمع مسلمانان مجاھد گذاشته شد تعیین ھیئت مديره پايه تشكیل م

در اين خاطره ھیچ ادعايي در مورد اينكه فدائیان اسالم تصمیم به تأسیس چنین تشكیالتي گرفته اند،نشده 

است؛بلكه تنھا نقش نواب،شركت در معرفي افراد شايسته براي مديريت مجمع ذكر شده استمرحوم شھید عراقي 

  د و صراحتًا طراحي اين سازمان را به شمس نسبت مي دھد نیز تقريبا ھمین ادعا را روايت مي كن

چون فدائیان اسالم يك تشكیالت زير زمیني و مخفي بودند با پیشنھاد اين شخص میگويد اگر صالح بدانید ما يك 

  تشكیالت علني به نام مجمع مسلمانان مجاھد تأسیس بكنیم؟ 

  ند مرحوم شھید عراقي نقش نواب را در حد موافقت نقل مي ك

  تقريبًا تأسیس مي شود با موافقت نواب  ٢٧مجمع مسلمانان در سال 

به نظر مي رسد كه چون فدائیان اسالم و جناح شمس در آن زمان ھر دو از ھواداران آيت اهللا كاشاني بودند،اين بحث 

  در بین اصحاب آيت اهللا كاشاني طرح گرديد و ھردو جناح باآن موافقت كرده اند 

  مي رسد كه يكي از عوامل طرح چنین مسئله اي به پیشینه ھاي تاريخي ھمكاري شمس و نواب برگردد بعید به نظر ن
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گروھي به نام جمعیت فداكاران اسالمتشكیل شد كه اعضاي آن عبارت بود از نواب صفوي،سید  ١٣٢٢در حدود سال 

ر ديگربعدھا ھمین گروه يا از حسین امامي،سید جعفر امامي،سید محسن امیر حسیني و جواد ساعت ساز و چند نف

اعضاي تشكیل دھنده فدائیان اسالم شدند و يا از اعضاي تشكیل دھنده مجمع مسلمانان مجاھدبعضي از اين اعضا 

نیز در ھر دو گروه عضويت داشتند،لذا اين پیوستگي موجب اين بحث شده است كه فدائیان اسالم در به وجود آوردن 

  مجمع نقش داشته اند 

از تشكیل،بالفاصله با تبعید آيت اهللا كاشاني به لبنان وايجاد اختناق رزم آرايي و دستگیري بعضي از اعضاي  مجمع پس

  آن مواجه شد 

مجمع از بدو بازگشت آيت اهللا كاشاني كه،رھبري كمیته استقبال را به عھده داشت در تمام حوادث فعال بود،نمازھاي 

مجمع برپا مي شداكثر تظاھرات ضددولتي كه به خواست آيت اهللا كاشاني  عید فطر و قربان آيت اهللا با سازماندھي

برقرار مي شد،مجمع،رھبري و ھدايت آن را برعھده داشت؛خصوصا اين كه اين مجمع از افراد فعال و متديني چون دكتر 

  محمود شروين نیز برخوردار بود 

ملي نفت به آيت اهللا وفادار ماند و از لحاظ مطبوعاتي  مجمع در تمام دوره ي مبارزات آيت اهللا كاشاني در رھبري نھضت

  نیز،قدرتمندبود و در زمان فعالیت به تناوب،يك روزنامه به عنوان ارگان رسمي منتشر مي كرد 

فعالیت داشت وپس از توقیف به  ١٣٣٠روزنامه ي مھر میھنبه صاحب امتیازي دكتر محود شروين و مديريت شمس تا 

  جاھدمنتشر شد نام مجمع مسلمانان م

  منتشر مي شد  ٣١روزنامه ي دموكراسي اسالمیبا مديريت شمس و صاحب امتیازي رضا عبدالمجیدي در سال 

منتشر شدمجمع پس از  ٣٢تا  ٣١روزنامه ي ملت مانیز با مدير مسئولي شمس،به عنوان ارگان مجمع از سال 

رداننده ي آن نیز از مجمع جدا شدند و شكست جنبش ملي شدن صنعت نفت رو به ضعف نھاد و عناصر اصلي گ

  سرانجام منحل شد 

  رقابت ابرقدرت ھا بر سر نفت ايران و پي آمد آن 

يكي از عواملي كه تفكر ملي كردن نفت را فراگیر كرد،اشغال ايران توسط متفقین بودبعد از آغاز جنگ،رقابت بر سر 

ا خصوصًا در داخل مجلس شوراي ملي گرديد كه ھمین امر منافع نفتي در ايران،موجب رقابت داخلي بین ھواداران آنھ

موجب تصويب قوانیني شد كه حركت مردم را نھادينه كرداز يك سو،كمونیست ھاي ايراني در تالش بودند تا امتیاز 

نفتي براي شوروي دست و پا كنند و اگر موفق نمي شدند الاقل تالش مي كردند كه مانع دست يابي شوروي به 

نفتي در ايران شوندطرفداران سیاست موازنه ي منفي نیز كه دسته ي سوم نخبگان ايران بودند براي برقراري امتیازات 

توازن سعي مي كردند وضعیت موجود را براي پیشگیري از بدتر شدن اوضاع حفظ كننداين نخبگان استقالل 

است؛چرا كه شوروي در شمال ايران طلب،معتقد بودند كه علت استعماري قدرت ھا،نزديكي مرزھاي جغرافیايي آنھ

مرز بسیار طوالني و نزديكي با ايران داشت و انگلیس نیز در شرق و جنوب ايران صاحب ھندوستان و جزاير شیخ 
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نشین و ناوھاي جنگي مستقر در دريا بوداينان تالش مي كردند تا پاي آمريكا را به عنوان قدرت سوم به ايران باز كنند 

  صله بسیار زيادي داشت و ھم به زعم آنھا،آمريكا يك كشور آزاديخواه و ضد استعمار بود كه ھم با ايران فا

دسته اي اندك نیز بودند كه با نفوذ ھر قدرت خارجي مخالف بودنداينان با نفوذ و سلطه ي ھر سه ابرقدرت به ستیز 

  برخاسته بودند 

ي داشتبیدار كردن مردم براي مبارزه با امتیاز نفتي انديشه،تالش و رقابت اين چھار گروه يك تأثیر مشترك را در پ

  انگلیس و جلوگیري از سپردن امتیازي جديد به كشوري ديگر 

در حقیقت مبارزه اي كه بین نخبگان ايران خصوصا در مجلس درگرفت،موجب ھشیارتر شدن و فراگیرتر شدن مبارزه و 

داين مبارزه به شكل تأثیر متقابل و تعاملي بین نخبگان و جھاد توده ھاي ايراني براي ملي كردن صنعت نفت ايران بو

مردم عمل كردمباحث نخبگان مردم را بیدار و به میدان مبارزه كشید و مبارزه مردم چنان بر نخبگان تأثیر گذاشت كه 

  حتي ھواداران انگلیس نیز نتوانستند خود را از اين مبارزه عقب بكشند 

ھمان ماه،مصوبه را  ٢٩،طرح ملي شدن نفت را تصويب كرد و مجلس سنا در ١٣٢٩اسفند ماه  ٢۴مجلس شانزدھم در 

تأيیدكرد چرا و چگونه مجلسي كه اكثريت آن را ھواداران غرب خصوصا انگلیس تشكیل مي داد و جز اقلیتي استقالل 

دادند و نیمي طلب در آن وجود نداشت و سنايي كه نیمي از آن را سناتورھاي انتصابي محمد رضا شاه تشكیل مي 

ديگر از ھمان نخبگان طبقه حاكمه بوند،با فوريت اين طرح را تصويب كردند؟اين سئوال اصلي است كه با بازخواني منابع 

و اسناد نھضت ملي نفت درصدد پاسخگويي آن ھستیمبراي تبیین موضوع الزم است به پیشینه ي تاريخي نفت و 

  يع بعدي بیشتر قابل درك باشد قوانین نفتي در ايران نظري بیفكنیم تا وقا

  قرارداد دارسي 

ھش توسط میرزا حسین خان سپھساالر،صدراعظم ناصرالدين شاه به ١٢۵٠م  ١٨٧٢اولین بار امتیاز نفت در سال 

اين قراردادپترولنیز در رديف واگذاري  ١١بارون جولیوس واگذار گرديدگرچه اين امتیاز مخصوص نفت نبود و لي در ماده ي 

نگ،آھن،مس و سرب و غیرھقرار گرفتخوشبختانه قرارداد رويتر با مخالفت علما روبرو شد و سپھساالر از كار زغال س

  بركنار و قرارداد لغو شد 

ھش امتیاز نفت ايران را به جز استان ھاي آذربايجان،گیالن،مازندران،گرگان و ١٢٨٠م ١٩٠١مظفرالدين شاه در سال 

سال يكي از اتباع انگلیس به نام ويلیام ناكس دارسي واگذار نموددر  ۶٠به مدت خراسان كه در ھمسايگي روسیه بود 

  اين قرارداد امتیاز اكتشاف،استخراج،بھره برداري و فروش به دارسي واگذارشد 

تا اين تاريخ منافع اساسي انگلیس در ايران عبارت بود از منافع استراتژيكي در كشوري كه در مسیر راه حیاتي ھند 

رفته است و رقابت آنھا با روس ھا از اين جھت بود كه مبادا ھدف روس ھا از ايران تسلط بر ھندوستان باشدبه قرار گ

  استان شمالي را كنار گذاشت  ۵ھمین جھت دولت ايران از ابتداي انعقاد قرارداد دارسي سھم روسیه
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در چاه سرخشمال قصر شیرين اولین چاه  ١٩٠٣آن كه در تابستان  چند ماه پس از قرارداد،عملیات اكتشاف آغاز شد تا

به نفت رسید و پس از چند ماه نیز دومین چاه نیز به ثمر رسیدبا اكتشاف نفت در ايران وضعیت كامال تغییر كرد و رقابت 

  از يك منطقه ي صرفًا استراتژيك به يك رقابت اقتصادي تبديل شد 

بھره برداري اولیھتاسیس كرداما مخارج زياد،دارسي را  پس از چندي،دارسي در ھمان سال شركتي را به نام شركت

به ناامیدي كشانددر سال بعد اتفاقي افتاد كه منجي دارسي شددرياساالر لرد فیشر،فرمانده نیروي دريايي انگلستان 

شدوي كه طرفدار تبديل سوخت نیروي دريايي از رغال سنگ به نفت بود،بالفاصله كمیته اي را براي تحصیل منابع 

نفتي تشكیل داد با توجه به اينكه دولت انگلیس يك دولت سرمايه داري بود و خود مايل به سرمايه گذاري يا خريد 

سھام نبود،كمیته ي مزبور با يك سرمايه دار انگلیسي به نام لرد استراتكونا مذاكره كرد و وي را متقاعد به سرمايه 

رده و شركت نفت برمه به نام سنديكاي امتیازاتتشكیل شد كه شركت جديدي از نامب ١٩٠۵گذاري در نفت كرددر سال 

سھام عمده ي شركت بھره برداري اولیه و امتیاز دارسي را خريداري كردند و سرمايه ي ھنگفتي براي ادامه كار در 

در سال ايران تھیه كردندشركتسنديكاي امتیازاتكار حفاري را در میدان نفتون مسجد سلیمان ادامه دادند و سرانجام 

ھشبه میدان نفتي گسترده اي در مسجد سلیمان رسیدند و نفت از چاه با شدت فوران كردبا كشف ١٢٨٧خرداد ١٩٠٨

  اين معدن بزرگ،مشكالت مالي شركت حل شد و در سال بعدشركت نفت ايران و انگلیسرا تاسیس كردند 

بر آن داشت تا ناوھاي تندروي جديدي بسازدكه  رويارويي انگلیس با بحران جھاني جنگ بین الملل اول دولت انگلیس را

،مجلس انگلیس قانوني را وضع كرد كه به موجب آن دولت مي توانست ١٩١۴اين كار احتیاج به نفت داشتلذا در سال 

قسمتي از سھام شركت نفت ايران و انگلیس را خريداري نمايد و متعاقب آن،دولت مقاديري از سھام شركت را 

  خريداري نمود 

يد سھام شركت توسط دولت،شركت را از موضع يك سازمان تجاري در مقابل ايران به يك سازمان دولتي مقتدر خر

تبديل كرد و دولت ايران را در موضع ضعف قرار دادالبته اين به آن معنا نیستكه دولت انگلیس قبال احترامي به دولت 

م شركت را خريداري نمايد،براي حفاظت از وسايل سھا% ۵١ايران قائل بودبلكه دولت انگلیس حتي قبل از آنكه 

شركت عده اي سرباز ھندي را به مناطقي كه شركت در آن مستقر بود،اعزام كرده بود تا به ايالت محلي بفھماند كه 

اگر مانع كار يك شركت انگلیسي شوند،چه عواقبي براي آنھا خواھد داشتبديھي است اعزام سرباز بدون اجازه يك 

ز محسوب مي گرددھمچنین شركت براي حفاظت از تاسیسات خود با شیخ خزعل و بعضي از سران طوايف دولت،تجاو

بختیاري وارد معامله شد و رسما تعدادي سھم به او واگذار كردنددر واقع شركت نفت از ابتدابه دخالت در امور ايران 

  پرداخت و پس از شراكت دولت انگلیس اين دخالت بیشتر شد 

از منافع خالص شركت پرداخت %١۶نافع بي حساب انگلیسي ھا به دولت ايران مقدار ناچیزي پول نقد و در مقابل م

  مي گرديد 

  جنگ جھاني و تشديد رقابت ھاي نفتي 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣۴ 
 

جنگ جھاني اول ثابت كرد كه نفت يكي از عوامل مھم پیروزي استنفت قدرت حمل و نقل را شدت مي بخشید و 

ست بزرگترين اثر را در غلبه بر دشمن داشته باشدلذا نگاه ابرقدرت ھا به سوي سرعت و قدرت پشتیباني مي توان

  خاورمیانه،خصوصا ايران،خیره گرديد 

مبین محمد ولیخان سپھدار اعظم خلعت بريو يك گرجستاني تبعه روس به نام خوشتاريا  ١٩١۶در بحبوحه ي جنگ 

كابن،كجور و كالرستاق به كمپاني نامبرده واگذار گرديدمبناي قراردادي منعقد گرديد كه امتیاز معادن نفت محال ثالثھتن

ھشبه محمد ولیخان اجازه استخراج نفت در مناطق فوق الذكر ١٢٧۴اين قرارداد فرماني بود كه ناصرالدين شاه در سال 

سفارت  را داده بودچون اين قرارداد جنبه ي شخصي داشت و نمي توانست چندان معتبر باشد،دولت سپھدار با تھديد

روسیه،موظف شد تا قراردادي بین دولت ايران و خوشتاريا منعقد سازدلذا وثوق الدوله،وزير امور خارجه ي وقت؛از طرف 

سال به وي واگذار نمودچون  ٧٠دولت ايران قرارداد امتیاز نفت در حوزه ي اياالت گیالن و مازندران و استرآباد را به مدت 

ين قرارداد را تحت فشار سفارت امضا كرده بود،جنبه ي قانوني نداشت و دولت بعدي در آن زمان مجلس نبود و دولت ا

صمصام السلطنه لغو آن را اعالم نمودبا انقالب روسیه و اعالم دولت آن مبني بر لغو كلیه قراردادھاي ظالمانه،خوشتار 

انگلیس واگذار نمودشركت نفت در مه يا اين امتیاز غیر معتبر را به مبلغ صدھزار لیره به شركت طماع نفت ايران و 

شركتي جديد به نام شركت نفت ھاك شمال ايرانرا تاسیس نموددولت ايرانمشیرالدوله بالفاصله بطالن قرارداد  ١٩٢٠

مزبور را به اطالع دولت انگلیس رسانداز طرف ديگر دولت آمريكا كه سیاست انزوا را كنار گذاشته بود و با شعاراصل 

رقابت ھاك بین المللي شده بود،به دولت انگلیس اعتراض كرد وانحصار كامل نفت در ايران را خالف اصل درھاي بازوارد 

  درھاي بازاعالم كرد 

تاكنون دو رقیب چشم طمع به منافع ايران دوخته بودند و اينك با پراكنده شدن بوي نفت قدرت سومي ھم پا به عرصه 

ان ايران معتقد بودند كه مصالح بین المللي ايران اقتضا مي كند تا پاي قدرت رقابت درايران نھاد و چون عده اي از نخبگ

ثالثي ترجیحا آمريكا در ايران باز شود،دولت ايران با آمريكا بر سر مسائل نفتي وارد مذاكره شد و موضوع را در مجلس 

ربیع  ٢١ي چھارم در سه شنبه به صورت محرمانه مطرح و از نمايندگان خواستار تصويب فوري قرارداد شدمجلس دوره 

ھشبه فوريت اليحه راي دادو پس از چند ساعت،اليحه ي پیشنھادي ١٣٠٠عقرب آبان ٢٩ھق مطابق با ١٣۴٠االول 

ماده و يك ماده ي الحاقي كمیسیون خارجه و فوايد عامھبه تصويب رسانددر اين اليحه،مجلس شوراي  ۴دولت را در 

رآباد،مازندران،گیالن و خراسان را به مدت پنجاه سال با لغو حق واگذاري به ملي حق استخراج نفت آذربايجان،است

  غیر،به شركت استاندارد اويلواگذار نمود 

 ١٣دولت شوروي بالفاصله عكس العمل نشان داد و نسبت به تصويب اين اليحه اعتراض كرد و آن را بر خالف فصل 

یاز نفت شمال به خوشتاريا واگذار شده استدولت ايران پاسخ داد معاھده ي ايران و روس دانست و اضافه كرد قبال امت

كه اوال امتیاز خوشتاريا در غیاب مجلس بوده و چون به تصويب نرسیده است،غیر قانوني است و ثانیا وي امتیاز را بع 

  شركت انگلیسي فروخته است 

لحن،اعتراض كرد كه دولت ايران پاسخش را دولت انگلیس نیز به بھانه ي خريد امتیاز خوشتاريا طي نامه اي شديدال

دادشركت نفت ايران و انگلیس اعالم كرد اجازه عبور نفت از مناطق موضوع قرارداد دارسي را نخواھد دادشركت 

از منافع استخراج جديد به شركت نفت ايران و % ۴٠استانداد اويل با شركت مذبور وارد مذاكره شد و توافق كرد 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣۵ 
 

اما دولت ايران اين واگذاري را بر خالف ماده ي پنجم اليحه كه حق واگذاري به غیر را ممنوع كرده انگلیس پرداخته شود

  بود،دانست و با آن موافقت نكرد 

يك شركت آمريكايي به نام سینكلرنماينده ي خود را به تھران فرستاد وبراي گرفتن امتیاز نفت  ١٣٠١در مردادماه 

قبال در شوروي امتیازاتي نفتي به دست آورده بود و مطمئن بود مشكل صادرات شمال وارد مذاكره شدشركت سینكلر 

نفت را از طريق قفقاز حل مي كندمشكل دولت در اين زمان اين بود كه مصوبه ي امتیاز نفت شمال فقط به دولت اجازه 

ي دوم قوام،طرحي را با نام  مي داد تا با شركت استاندارد اويلوارد مذاكره شود لذا مجلس شوراي ملي در زمان كابینه

  امضا به تصويب رساند كه دولت مي توانست با كمپاني ھاك ديگر معتبر و مستقل آمريكايي،وارد مذاكره گردد  ۴٢

ماده اي بسیار طوالني كه حاوي اصول اساسي براي واگذاري نفت به شركت ھاي آمريكايي  ٢۵دولت يك اليحه ي 

آن را به تصويب  ١٣٠٢جوزاخرداد ٢٣به مجلس فرستاد و مجلس در  ١٣٠١سنبلھشھريور ٢٩بود،در تاريخ 

رساندسرانجام،دولت در آذرماه ھمان سال،امتیاز نفت شمال رابه شركت سینكلر واگذار كرد،اما اين شركت 

آمريكايي،با از دست دادن پشتوانه ھاي سیاسي خود در آمريكا و لغو قراردادھاي نفتي آن توسط شوروي ھا و 

  ھاك انگلیسي ھا به بھانه قتل ماژور ايمبري،تھران را ترك نمودند  كارشكني

از سويي ديگر،دولت ايران مذاكراتي نیز با شركت ھاك ديگر مانندامريك ـ ايرانشركت ھلنديالگمین اكسپلوراتي 

ا خودداري مي ماچاپیچو انجام داد و قوانیني در مجلس نیزتصويب گرديد،كه به دلیل طوالني شدن از بحث درباره ي آنھ

  نمايم 

  رضاشاه  ١٣١٢قرارداد نفتي 

با روي كار آمدن رضاشاه تمام دلھره ھاي شركت نفت ايران و انگلیس به آرامش تبديل شد و نفت ايران از موضوع 

رقابت خارج گرديدتا اين كه به روايت مخبرالدوله نخست وزير وقت،شاه پرونده ي نفت را خواستشب ششم آذر 

ه را به ھیئت آورد،شاه تشريف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟گفته شد حاضر تیمورتاش دوسی

استزمستان است بخاري مي سوزددوسیه را برداشتند انداختند توي بخاري و فرمودندنمي رويد تا امتیاز نفت را لغو 

اش جوابي اليق نوشت كه وزير آلمان كنید تشريف بردندنشستیم و امتیاز را لغو كرديم از سفارت اعتراض آمدتیمورت

تمجید كردنوشتیم منافع دولت محفوظ نیست لھذا امتیاز را ملغي كرديم و براي قرارداد بھتري از مذاكره،مضايقه 

نیستعمل دولت در مجلس با سخنراني ھاك چاپلوسانه افرادي مانند دشتي مورد استقبال قرار گرفت و با تصويب يك 

ولت مورد تايید و تحسین مجلس قرار گرفتبا اعالم لغو يك جانبه و اعتراض از طرف شركت طرح تشريفاتي اقدام د

نفت،مذاكره آغازشداز كارھاي عجیب رضاشاه كه تفسیرھاي مختلفي به دنبال داشت،سوزاندن پرونده قرارداد بود؛چه 

انبھا در آتش سوخت و دست ايران را از اين كه بسیاري از تخلفات و اعتراضات دولت ايران در پرونده بود و اين اسناد گر

ادله خالي گذاشتاين عمل موجب شد كه در جامعه ي ايران منعكس شودكه اقدام رضاشاه به خواست انگلیسي ھا 

  بوده است 
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سرانجام دولت انگلیس تھديد كرد كه موضوع را در دادگاه الھه طرح خواھد كرد،اما دولت ايران صالحیت الھه را رد كرد 

یس شكايت خود را به جامعه ملل ارجاع داد؛اما با پادرماني وزير خارجه ي چكسلواكي،طرفین موافقت كردن كه و انگل

  با مذاكره مسئله را حل نمايند 

ھفتم خرداد ١٩٣٣پس از چند ھفته مذاكره،بین نمايندگان شركت و نمايندگان دولت ايران بر سر قرارداد معروف 

  توافق حاصل گرديد ١٣١٢

اثر اختناق،قرارداد مورد چند و چون قرار نگرفت ولي پس از سقوط رضاشاه،شديدا مورد انتقاد قرار گرفتو حتي  گرچه در

  اين قرارداد را بدتر و زيان آورتر از قرارداد دارسي اعالم نمودند 

مطابق  ھش به اتمام مي رسید و١٩۶١١٣۴٠مھم ترين اشكال به اين قرارداد اين بود كه قرارداد دارسي در سال 

سال ديگر اين قرارداد تمديد شد؛يعني  ١٩٣٣،۶٠قرارداد،كلیه ي تاسیسات آن به ايران واگذار مي شد ولي با قرارداد 

ھش به پايان مي رسیدو اين بزرگترين دستاوردي بود كه انگلیسي ھا به دست ١٩٣٣١٣٧٢قرارداد در سال 

ايران تعلق داشت ،به نفع انگلیسي ھا ناديده گرفته به  ١٩٣٣آوردندھمچنین،نیمي از حق التأسیسات كه در سال 

  شد 

ساله براي انگلیس،غیر از منافع مستقیم مادي،آرامشي بود كه از اين قرارداد نصیب آنھا  ۶٠نتیجه ي اين امتیاز بزرگ 

آن شدقرارداد كھنه ي سي ساله سوخت و يك قرارداد جديد كه از قراردادھاي پیشین مطمئن تر مي نمود،جايگزين 

  شد،لذا شركت پس از قرارداد جديد،با شور و نشاطي بیشتر به كشف معادن نفتي جديد پرداخت 

طبق آمار موجود شركت بعد از قرارداد،پنج معدن نفتي ديگر كشف و به استخراج آن پرداختاين معادن عبارت بودند 

كه قبل از قرارداد فقط معادن مسجد  ازمعادن نفت و گاز سفید اللي،آغاجاري،گچ ساران و پازنوناين در حالي بود

به  ١٩٣۴تن نفت در سال  ٠٠٠/۵٣٧/٧سلیمان و ھفت گل استخراج مي گرديدطبق آمار استخراج نفت از 

  افزايش يافت  ١٩۴۵در سال  ٠٠٠/٨٣٩/١۶

ھات بزرگ آن در مجلس پانزدھم براي تبرئه خود اين قرارداد را يكي ازاشتبا ١٩٣٣تقي زاده،وزير دارايي و عاقد قرارداد 

مرحوم رضاشاھدر مدت سلطنت ويدانست كه ترتیب الغاي آنقرارداد دارسي به طور ناگھاني و بي مطالعھموجباين 

امتیاز نامه جديد و نامطلوبگرديدتقي زاده،پرده از اين راز سر به مھر بر مي دارد و مي گويد چون نمايندگان شركت 

و قصد بازگشت نمودند،شاھاز عاقبت كار انديشناك شد و عزم بر میانه  آمدند و پس از چند ھفته مذاكره،توافقي نشد

  گرفتن شخصا و سعي در كنار آمدن با حضرت كرد 

وي تمديد مدت را به رضاشاه نسبت مي دھد و مدعي است نمايندگان ايران راضي به تمديد نبودند،اما شد آن چه 

  ضي نبوديم و بي اندازه و فوق تصور ملول شديم شد يعني كاري كه ما چند نفر مسلوب االختیار به آن را

تصويب كرد و شركت نفت با قدرت بیشتري بر  ١٣١٢به ھر حال،مجلس شوراي ملي نیز اين قرارداد را در خرداد 

استثمار و بھره برداري خود توسعه بخشید،اما دست تقدير الھي سايه شوم استبداد را كه ھمواره نگھبان منافع 
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بود،برطرف ساخت و مسئله نفت به شكل يك مسئله ملي و عامل مبارزه علیه سلطه بیگانه قرار  استعمار درايران

  گرفت 

  سیر ملي شدن نفت 

  اولین گام،قانون تحريم امتیاز نفت 

در دست يابي به نفت ايران ـ  ١٣٠٠پس از اشغال ايران توسط دولت انگلیس و شوروي وسپس آمريكا كه در سال ھاك 

  د در اين جھت خود را مستحق تر مي دانست و بیشتر در فكر راه يابي به معادن نفتي ايران بود ناكام مانده بو

رئیس كمیسیون دفاع ملي آمريكا در گزارشي به سنا اعالم نمود كه شركت ھاك آمريكايي  ١٣٢١بھمن ١٩۴٣در فوريه 

تي را به نام سازمان ذخاير نفتي به وجود بايد به سراغ نفت خاورمیانه بروندبه دنبال اين گزارش،دولت آمريكا تشكیال

  آورد تا به دنبال معادن نفتي جديد در كشورھاي ديگر باشد 

اين خیز آمريكا براي انگلیس نگران كننده بود لذا وينستون چرچیل نخست وزير انگلیس از فرانكلین روزولتمنافع آمريكا در 

در پاسخ به وي نوشت من مطلب مربوط به نفت را توسط وزارت نفت ايران را مورد پرسش قرار دادرئیس جمھور آمريكا 

خارجه و كارشناسان نفتي مورد بررسي قرار داده ام ولي خواھشمندم از من قبول كنید كه ما چشمان خود را 

گوسفندوار به سرزمین ھاك نفت خیز ايران و عراق ندوخته ايمچرچیل ھم در يك عمل متقابل به روز ولت 

گوسفندوار به سرزمین ھاي نفت خیز ايران و عراق نگاه نمي كنیداجازه بدھید من ھم متقابال شما نوشتمتشكرم كه 

را مطمئن سازم كه ما نیز به ھیچ وجه درصدد دست درازي به منافع و متعلقات شما در عربستان نیستمپاسخ چرچیل 

انگلیس ھم متقابال منافع نفتي آمريكا را تھديد ضمني بود كه چنانچه آمريكا در صدد دست درازي به نفت ايران باشد،

در عربستان ھدف قرار خواھد داد؛اما رقابت بر سر منافع چیزي نبود كه با چند مكاتبه خاتمه يابددر ھمان زمان دولت 

  آمريكا در حال فرستادن شركت ھاك نفتي به سوي ايران بود 

ندارد واكیومو چند ماه بعد شركت سینكلربه ايران نمايندگان شركت آمريكايي استا ١٩۴۴در اسفند ھمان سال مارس 

آمدند تا راجع به امتیاز نفت با دولت ايران وارد مذاكره شونددولت ساعد دو نفر متخصص امور نفتي به نام ھور و كريتس 

  را استخدام نمود تا با آنھا مشاوره شود 

ينده ي الھیجان و عضو فراكسیون توده،دولت را آقاي طوسي نماينده ي بجنورد و آقاي رادمنش نما ١٣٢٣مرداد  ١٩در 

به خاطر پنھان كاري و در جريان قرار ندادن مجلس مورد سئوال قرار دادندجالب اين جاست كه رادمنش اعالم كردبنده 

با رفقايم با دادن امتیازات به دولت ھاك خارجي به طور كامل مخالفیمدر حقیقت اين موضع اولیه حزب توده بود كه چند 

روز قبل دھم مرداددر اولین كنگره ي حزبي خود اعالم نمودحزب توده ايران بايد دقیقا متوجه باشد و با كلیه امتیازات 

اقتصادي كه موجب تزلزل يا تضعیف استقالل و بندگي اقتصادي ملت ايران گردد جدا و شديدا مخالفت ورزداين بند ناظر 

نفت بود كه قطعا آقاي رادمنش ھم با توجه به موضع حزب،مخالفت خود به مذاكرات شركت ھاك آمريكايي براي امتیاز 

  و رفقايش را با ھر امتیاز خارجي اعالم نمود 
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به ھر حال ساعد،نخست وزير در مجلس سئواالت نمايندگان را با توجه به اين كه ھنوز دولت ھیچ تصمیمي نگرفته و 

  فقط مشغول مطالع است،پاسخ داد 

يد منتشر شد وبوي نفت را در ايران پراكندناگھان ھمسايه ي شمالي ھم كه خود را ھمیشه مذاكرات مجلس در جرا

در جريان امتیاز نفت مغبون مي دانست،به راه افتادسفیر ايران در شوروي تلگرافي را ارسال نمود كه خبر از تصمیم 

دولت ايران موافقت خود را با اين تصمیم دولت اتحاد شوروي مبني بر اعزام ھیئتي براي مذاكره در مورد نفت خوريان داد

  اعالم نمود 

شھريور ھیئت شوروي به رياست آقاي كافتارادزه معاون كمیسارياي ملي امور خارجه وارد تھران شد و پس از  ٢۴در 

مالقات با تخست وزير،سفري ھم به مناطق نفت خیز شمال كردند كه اين سفر نشانه ي موفقیت ھیئت در مذاكرات 

  بود 

  مھر در مجلس شوراي ملي موضع دولت خويش را چنین بیان كردگ  ٢٧اعد،نخست وزير روز س

اين موضوع مطرح و اين طور مذاكره و تصمیم ١٣٢٣در اولین جلسه ي ھیئت وزيران فعلي در روز شنبه يازدھم شھريور 

العه اعطاي ھیچ گونه امتیاز گرفته شد كه قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادي و مالي دنیا و استقرار صلح عمومي مط

  خارجي،مقتضي و ضروري نمي باشد 

گرچه آقاي ساعد در اين سخنراني درصدد اثبات اين موضوع است كه چنین تصمیمي مربوط به شوروي نیست؛زيرا 

تصمیم دولت در روز يازدھم شھريور بود و ورود ھیئت شوروي در بیست و چھارم شھريور بوده است،اما سئوال 

ين است كه اوال چرا موضع ھیئت دولت قبال اعالم نشده بود و ثانیا چرا در پاسخ به درخواست شوروي دولت اساسي ا

  شھريور اعالم مي كند  ٢١ايران در 

  ھرگاه آقايان فوق الذكر به ايران وارد شوند با نھايت گرمي از آنھا پذيرايي به عمل خواھد آمد؟ 

ن ھواداران ايراني آنھا سرايت كرداگر در جريان ورود شركت ھاك آمريكايي و به ھرحال رقابت خارجي ھا به داخل و بی

انگلیسي،اين نمايندگان چپ گرا و توده اي بودند كه دولت را استیضاح مي كردند،بعد از ورود ھیئت شوروي،اين راست 

  گرايان ھستند كه دست به ابتكار عمل مي زنند 

توده،دولت را به باد انتقاد گرفتند و خود آقاي كافتارادزه طي يك مصاحبه ي پس از اعالم موضع دولت،روزنامه ھاك حزب 

  مطبوعاتي در دوم آبان در سفارت شوروي تصمیم دولت ايران را منفي و موجب تیرگي مناسبات دو كشور دانست 

ا دادآقاي مصدق دكتر مصدق پنج روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد نمود و ضمن آن ،پاسخ كافتارادزه ر

  در اين نطق رھنمودي به اين شرح به دولت شوروي ارائه نمود 

اين مقام شامخي كه امروز دولت شوروي در عالم به دست آورده است تمامش مرھون دلیري نظامیان نیست بلكه 

بود و سفارت  قسمت مھم آن مربوط به توجھات عمومي و افكار جھان استیك روز در اين مملكت علمدار آزادي انگلیس
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انگلیس در اين شھر در حكم مسجد شده بود امروز دولت شوروي علمدار آزادي شده ولي معلوم نیست سفارت آن 

دولت در حكم مسجد مي شود و يا نمي شوددولت انگلیس ھیچ وقت نگفت چون سیاست دولت روسیه تزاري در 

كنم تا تعادل سیاسي برقرار شوددولت انگلیس پي ايران از سیاست انگلیس سر است با دولت ايران قطع روابط مي 

به علت برد و علت را كه برطرف نمود،معلول ھم از بین رفتدولت انگلیس دانست كه به آزاديخواھان بايد ھمكاري كند تا 

مرتجعین جیره خوار بانك استقراض روسیه از بین برونداين بود كه براي پیشرفت سیاست خود علم مشروطیت را بلند 

ددولت شوروي ھم اگر مي خواھد به مقصود برسد و در ايران موازنه ي سیاسي برقرار شود،براي عدم توجه دولت كر

به امتیاز نفت نبايد قطع رابطه كند؛زيرا اين كار جنبه ي شخصي دارد و از وجاھتش تا كنون كسب نموده است،مي 

  كاھد 

  باشد گفت  مصدق در پايان نطق خود براي اين كه حقي به طرفین داده

دولت اتحاد جماھیر شوروي به نفت احتیاج دارد و دولت ايران ھم در عالم مجاورت نبايد نفت خود را با ديگران معامله 

كند من تصور مي كنم كه در اين مجلس چنین پیشنھادي بگذرد يعني دولت ايران متعھد شود كه در مدت معلوم در 

  متوسط بین المللي كه در ھر سال معین مي شود به دولت شوروي بفروشد  قرارداد مازاد نفت معادن شمال را به نرخ

در حقیقت،پیشنھاد دكتر مصدق يك نطق مصلحت جويانه بود كه دولت شوروي خیلي عصباني نشود واال حقیقت اين 

دالنه به بود كه دولت ايران بر مبناي استقالل خود ھیچ تعھدي نبايد داشته باشد كه نفت خود را حتي به قیمت عا

  شوروي بفروشد 

چنانچه گفتیم تا زماني كه شركت ھاي آمريكايي و انگیسي ھا در حال مذاكره ي نفت بودند ھیچ اعتراضي از جناح 

راست مجلس بلند نشد و تنھا چند نفر از نمايندگان چپ گرا از دولت ساعد سؤال كردند و دولت نیز پاسخ 

فت خواران غربي چشم طمع به طرف ايران دوخت،غرب گرايان مجلس گفت؛اماھمین كه شوروي در عكس العمل به ن

طرحي ]ھوادارغرب[به تكاپو افتادندتا جايي كھدر محیط پارلماني شايع شده بود كه آقاي سیدضیاء الدين طباطبايي 

  راجع به تحريم امتیاز نفت تھیه نموده و منتظراست كه در موقع مقتضي پیشنھاد به مجلس كند 

ه با سیدضیاءالدين در رقابت بود،پیش دستي كرد وطرحي را با ھمان نام به مجلس پیشنھاد كردمصدق دكتر مصدق ك

با احتیاط نسبت به كلیه جوانب امر،ابتدا توسط يكي از نمايندگان رضايت سفیر شوروي را جلب كرد وسپس طرح خود 

كبیر شوروي كه طرح مصدق موجب به سفیر  ١٣٢٣را تھیه نمودمصدق در نامه اي در بیست و سوم اسفند ماه 

بدبیني و دلتنگي مأموران اتحاد شوروي گرديده بود،پرده از ارتباط و اجازه خود از سفارت شوروي و استشاره از وي در 

  خود برداشت و نوشت  ١٣٢٣مورد طرح يازدھم آذر

ت ايران تا مدتي بعد از خاتمه اطالع داشتم كه مي خواھند قانوني از مجلس بگذرانند كه ھرگونه مذاكره در موضوع نف

جنگ موقوف و ممنوع باشد و تشخیص من اين بود كه مبتكرين اين فكر مي خواھند باب مذاكره را مسدودكننددر قبال 

اين زمینه به نظرم رسید از يكي از نمايندگان مجلس كه با محافل شوروي ارتباط داشت نظريات نمايندگان دولت 

گر براي معامله ي انحصاري خريد نفت حاضر باشند،موقع مذاكرات در برنامه دولت شوروي را استفسار كنم كه ا

پیشنھاد كنم و دولت،آن را جزو برنامه ي خود نمايد و وقتي كه پس از مراجعه به مقامات شوروي اطمینان داد كه شما 
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در برنامه ي كابینه ي  فقط طالب محصول نفت ايران ھستید و كیفیت تحصیل آن براي شما فرق نمي كندھنگام شور

مجلس شوراي ملي،در ضمن نطق خود طرقي كه در مجلس قابل قبول باشد و  ١٣٢٣بیات در جلسه ي ھفتم آذرماه 

بتواند مقصود مرا كه مبني بر افكار عمومي ايران است استخراج شود و از اين رو ماده ي اول طرح من اعطاي امتیاز را 

ارجي منع مي كند و بر طبق ماده ي دويم،دولت مي تواند با ھر دولتي كه طالب به ھر يك از دول و با شركت ھاك خ

انحصار خريد نفت باشد و طرح استخراج آن داخل مذاكره شود و با اطالع مجلس شوراي ملي قرارداديكه مقتضي 

ترتیب تمام و به  باشد،منعقد نمايد و بسیار خوشوقت بودم كه كار بغرنجي كه مملكت را دچار تشنج كرده بود به اين

دوستي ايران و شوروي خدمتي توانستم بكنماما راجع به معرفي شخصي كه اين جانب را از موافقت شما با فورمول 

نفت مطمئن ساخت و يكي از اعضاي فراكسیون توده است،چون به او قول داده كه نام او را نزد ثالثي افشا نكنم از 

دداري كرم لیكن از خود شما نمي توانم پنھان كنم چون طرف قضیه ھستید معرفي او به كسي كه حامل پیغام بود خو

او به نام شما توضیحاتي به من داده است،بنابراين اگر يكي از كاركنان سفارت كه آشنا به زبان فارسي يا فرانسه 

  باشد بمن مراجعه كند او را معرفي خواھد كرد 

ان مي دھد كه حتي بدون اجازه سفارت شوروي حاضر به دادن اين نامه،كمال رفتار محافظه كارانه مصدق را نش

  ! طرحي ملي نیست

به ھر حال مصدق با احتیاط كامل و به قول خودش كسب اجازه از سفارت شوروي طرحي به شرح ذيل به مجلس 

  پیشنھاد كرد 

اند راجع به امتیاز نفت يا ماده ي اولھیچ نخست وزير،وزير و اشخاصي كه كفايت ازمقام آنھا يا معاونت مي كندنمي تو

ھیچ يك از نمايندگان رسمي و غیر رسمي دول مجاورو غیر مجاور و يا نمايندگان شركت ھاك نفت و ھركس غیراز 

  اينھا،مذاكراتي كه اثر قانوني دارد بكند ويا اينكه قراردادي امضا نمايند 

ه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و ماده ي دومنخست وزير و وزيران مي توانند براي فروش نفت و طرزي ك

  اداره مي كند،مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايند 

ماده ي سوممتخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تاھشت سال و انفصال دائمي از خدمات دولتي محكوم 

  خواھند شد 

ز طرف دادستان ديوان كشور محتاج به اين نیست كه مجلس شوراي ملي آنھا را ماده ي چھارمتعقیب متخلفین ا

تعقیب نموده باشد و اجازه دھددادستان مزبور وظیفه دار است كه متخلفین از اين قانون را بر طبق محاكمه وزرا مصوب 

  ،تعقیب نمايد ١٣٠٧تیرماه  ٢٠و  ١۶

با اكثريت آرا به تصويب رسیدبا تصويب اين طرح رقابت چپ  در مجلس شوراي ملي ١٣٢٣اين طرح در يازدھم آذرماه،

گرايان و راست گرايان در مجلس اوج گرفتبااين كه حزب توده قبال اعالم كرده بود كه با ھرگونه امتیازي به دولت ھاك 

سم آغاز خارجي مخالف است بااين حال،با عصبانیت تمام حمالت خود را علیه به اصطالح خودشان ھواداران امپريالی

  نمود 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴١ 
 

فرداي روز تصويب قانون تحريم امتیازاتآقاي رحیمیان نماينده قوچان،طرحي را تھیه و به مجلس ارائه داد تا از ضربتي 

  ھمانند،به منافع غرب در ايران وارد نمايدوي طرحي را به اين شرح به مجلس پیشنھادكرد 

لیه وحقوق ملت ايران از فرايض و تكالیف اولیه نظر به اين كه حفظ منافع عا! مقام محترم مجلس شوراي ملي

نمايندگان محترم است و حفظ منافع و ملت و كشور در اين است كه كلیه روابط اقتصادي و مناسبات ايران با 

ھمسايگانش بر پايه آزادي و اراده و استقالل فكري جامعه باشد و نظر به اين كه مجلس شوراي ملي بر روي ھمین 

ه جناب آقاي دكتر مصدق را در باب امتیاز نفت و ممنوع شدن دولت ھا در اخذ تصمیم به آن با قید دو اصل ديروز اليح

فوريت تصويب نموده و با تصويب مواد سه گانه ي آن ثابت نموده است كه مجلس ايران معتقد است ھر گونه امتیازي 

است ئ چون خاطر نمايندگان و عموم افراد ايراني كه از كشور ايران در اوضاع و احوال غیرعادي گرفته شود،بي اعتبار 

آگاه است كه واگذاري امتیاز نفت جنوب به شركت دارسي نیز در دورة استبداد و بر خالف مصلحت و رضايت ملت ايران 

ر صورت گرفته و كلیه ي شرايط آن به زبان كشور بوده و متاسفأنه تمديد و تجديد امتیاز مزبورنیز در زمان ديكتاتوري د

موقعي به ملت ايران تحمیل شده كه براي مجلس و ملت ايران ھیچ گونه آزادي فكر و زبان و قلم حاصل نبوده و 

بالنتیجه تجديد و تمديد آن نیز به طور يقین نامشروع و به ضرر ايران صورت گرفته و در اين معامله اجباري و غیر قانوني 

نطق ھاك خودشان در مجلس تصريح نموده اند،میلیاردھا متضرر  ملت ايران به شرحي كه جناب آقاي دكتر مصدق در

گرديده استنظر به عملیات معروضه و نظر به اھمیت موضوع و لزوم،حفظ منافع ملي،ماده واحده زير را به قید دوفوريت 

  پیشنھاد مي كنم 

دارسي واگذار شده و در  ماده ي واحدھمجلس شوراي ملي ايران امتیاز نفت جنوب را كه در دورة استبداد به شركت

  موقع ديكتاتوري آن را نیز تمديد و تجديد نموده اند به موجب اين قانون القاء مي نمايند 

  غالمحسین رحیمیان 

رحیمیان پس از قرائت طرح پیشنھادي خود خطاب به دكتر مصدق نمود و گفتآقاي دكتر شما كه طرح مفید ديروز را 

به خارجي ھا پیشنھاد كرديد تصويب شد،اكنون بايد اولین كسي باشید كه اين  راجع به عدم اعطاي ھرگونه امتیاز

  طرح را امضا كنیددكتر مصدق در پاسخ گفتنمي توانیم قرارداد را يك طرفه فسخ كنیم 

انگلیس و ھوادارانش،قدرت مندتر از اين بودند كه كسي جرأت امضا كردن چنین طرحي را داشه باشدھیچ كس اين 

نكرد و چپ گرايان به امید واھي احیاي امتیاز نفت شمال براي شوروي و راست گرايان،به خاطر حفظ  طرح را امضا

  منافع انگلیس حاضر نبودندبه اين راحتي اين طرح را امضاء كنند 

 چند روز بعد دكتر مصدق در مجلس در توجیه امضا نكردن خود گفتنظر به اين كه ھر قراردادي دوطرف دارد و به ايجاب و

  قبول طرفین منعقد مي شود،تا طرفین رضايت به الغا ندھند،ملغي نمي شود 

گرچه مصدق ھمانگونه كه در مخالفتش با طرح رحیمیان بیان نموده بود،ھیچ قصدي براي اخالل در منافع انگلیس 

در مجلس بر  نداشت و تنھا قصدش جلوگیري از منافع شوروي بود،ولي تصويب اين قانون سرآغازي براي تشديد رقابت

  سر منافع ابرقدرت ھا گرديد و روند قانوني كردن ملي شدن صنعت نفت تسريع شد 
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  دومین گام،قانون رد مقاوله نامه ي نفتي با شوروي 

دومین گام ملي شدن صنعت نفت باز ھم از بازتاب مقابله با منافع شوروي در مجلس نشأت مي گرفت،ولي اين بار 

كام نشدند،بلكه در مجلس قانوني تصويب شد كه با يك چشم راست منافع شوروي را زير نا ٢٣چپ گرايان مانند سال 

  نظر داشت و با چشم نیمه باز چپش،منافع انگلیس را مي نگريست 

 ١٣٢۴شھريور ١٩۴۵١١و تسلیم ژاپن در دوم سپتامبر  ١٣٢۴ارديبھشت  ١٩۴۵١٨با شكست كامل آلمان در ھشتم مه 

بھمن  ٩ ١٩۴٣ژانويه ٢٩لت انگلیس و شوروي موظف بودند مطابق پیمان سه جانبه ي جنگ جھاني به پايان رسیددو

در عرض كمتر از شش ماه پس از خاتمه ي جنگ نیروھاي خود را از خاك ايران تخلیه نماينددولت انگلیس به  ١٣٢٠

كرده بود،نیروھاي خود را وعده خود عمل كرد و آمريكا نیز كه بي ھیچ پیماني نیروھاي خود را به داخل ايران سرازير 

  تخلیه كرد؛اما دولت شوروي از تخلیه ايران سرباز زد 

دولت شوروي دلیل ادامه ي اشغال ايران را حفاظت از معادن بادكوبه،اعالم مي كرد در حالي كه علت اساسي اين بود 

ال ايران استفاده كرده و كه دولت شوروي از ديرباز چشم طمع به منافع شمال ايران داشت و اينك كه از فرصت اشغ

دولت دست نشانده اي را در آذربايجان به وجود آورده بود،در تالش بود تا دولت دست نشانده پیشه وري را رسمیت 

بخشد تثبیت نمايد آن گاه،ايران را از نیروھاي خود تخلیه نمايدرفتار مداخله گرانه شوروي مورد اعتراض آمريكا و 

رئیس جمھور آمريكا تھديد كرد كه چنان چه نیروھاي شوروي ايران را تخلیه  انگلیسي قرار گرفت و ترومن

  نكنند،نیروھاي آمريكا مجددا به ايران بازخواھند گشت 

دولت ايران نیز شكايتي را به سازمان ملل علیه شوروي تسلیم نمودجو غالبي كه در مجلس به وجود آمده بود به اين 

كه معروف به دوستي با شوروي است،روي كار بیايد و تا با مذاكره با دولت نتیجه رسید كه بايد قوام السلطنه 

به نخست وزيري منصوب شد و  ٢٨/١١/١٣٢۴شوروي،مسئله را حل وفصل نمايدسرانجام با نظر مجلس،قوام در تاريخ 

از كار  براي نشان دادن حسن نظر،سرلشكر حسن ارفع رئیس ستاد ارتش كه معروف به دشمني با حزب توده بود را

بركنار و سرلشكر آق اولي را به جاي وي منصوب كرده و سپس راھي مسكو شد قوام در مسكو با استالین و مولوتوف 

چندين جلسه مذاكره كرددولت شوروي اصرار داشت كه ايران بپذيرد ارتش شوروي تا مدت ھاي ديگر در ايران باقي 

به رسمیت بشناسد و يك شركت مختلط نفتي ايران ـ شوروي  بماند،دولت ايران استقالل داخلي دولت پیشه وري را

  روز مذاكره بي نتیجه،به ايران بازگشت  ١٧تشكیل گرددسرانجام قوام پس از 

اسفندبه نماينده ي ايران در آمريكا ابالغ كرد موضوع شكايت ايران را شوراي امنیت احاله  ٢٧مارس ١٧قوام در 

مارس در شوراي امنیت،موجب  ٢۶یس بر شوروي و قرار طرح شكايت ايران در دھدسرانجام فشار دولت آمريكا و انگل

گرديد دولت شوروي يك روز قبل از شكايت اعالم نمايدكه ارتش شوروي در مدت پنج تا شش ھفته خاك ايران را تخلیه 

دوطرفه امضا  مي نمايداين اعالمیه ي شوروي اثري در طرح شكايت ننمود و چون دولت شوروي تضمیني يا قراردادي

مارس شورا به طرفین اعالم كرد تا چھارم آوريل وقت دارند رسما اعالم كنند  ٢٩نكرده بود شكايت در شورا طرح شدروز 

آيا قراردادي بین دو دولت منعقدشده يا نه؟اصرار شورا با پشتوانه آمريكا و انگلیس،دولت شوروي را مجبور كرد تا به 

سفیر جديد ايران در شوروي درايران نمايندگي دارد تا با دولت ايران وارد مذاكره  دولت ايران اعالم كند سادچیكف

  شودسرانجام بین قوام و سادچیكف قراردادي به اين شرح به امضا رسید 
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مذاكراتي كه از طرف نخست وزير ايران در مسكو با اولیاي دولت اتحاد جماھیر شوروي سوسیالیستي آغاز و در تھران 

به نتیجه ذيل  ١٩۴۶و مطابق با چھارم آوريل  ١٣٢۵سفیر كبیر شوروي ادامه يافت در تاريخ پانزدھم فروردين پس از ورود 

  رسید و در كلیه مسائل موافقت كامل حاصل گرديد 

در ظرف يك ماه و نیم خاك  ١٣٢۵يعني يكشنبه چھارم فروردين  ١٩۴۶مارس  ٢۴ـ قسمت ھاي ارتش سرخ در تاريخ ١

  مي نمايد ايران را تخلیه 

مارس تا انقضاي مدت ھفت ماه براي  ٢۴ـ قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي و شرايط آن از تاريخ ٢

  تصويب به مجلس پانزدھم پیشنھاد خواھد شد 

 ـ راجع به آذربايجان چون امر داخلي ايران است ترتیب مسالمت آمیزي براي اجراي اصالحات بر طبق قوانین موجوده و٣

  يا روح خیرخواھي نسبت به اھالي آذربايجان داده خواھد شد 

  نخست وزير دولت شاھنشاھي ايران ـ احمد قوام 

  سفیر كبیر دولت اتحاد جماھیر شوروي سوسیالیستیسادچیكف 

ماده ي دوم اين پیمان چون براي شوروي يك اصل بود،بالفاصله مورد مذاكره طرفین قرار گرفت و با ارسال يك نامه 

سھم و  ۴٩رفیني قوام به سادچیكف و بالعكس،آيین نامه ي اجرايي آن به تصويب رسیددر اين قرارداد ايران صاحب ط

سھم آورده ايران،اراضي شمالي طبق نقشه مورد توافق و آورده شوروي عبارت از كلیه ي لوازم و  ۵١شوروي صاحب 

بیني شده بوداين قرارداد چیزي جز امتیاز نبودو تنھا نام اورا  ابزار و آالت مورد لزوم بودمدت قرارداد نیز پنجاه سال پیش

  شركت مختلط ايران و شوروي گذاشته بودند 

مجلس پانزدھم شوراي ملي بعد از يكسال و چھار ماه فترت،آغاز به كار كردطبق موافقتنامه ي قوام سادچیكف،دولت 

  س پانزدھم پیشنھاد دھد موظف بود در اسرع وقت قانون گذاري،اليحه اي تھیه و به مجل

مطابق سنت حاكم بر كشور ايران دخالت و اظھار نظر دولت ھاي انگلیس و آمريكا در قضیه ي نفت آغاز شدطبق 

اسناد موجود،انگلیسي ھا براي كسب توازن پايدار و حفظ وضعیت موجود موافقت خود را با امتیاز نفت شمال به روس 

قوام را متقاعد سازند كه به ھیچ وجه خردمندانه نخواھد بود كه روس ھا از ھا اعالم نمودندآنھا سعي كردند تا 

  دسترسي مشروع به نفت ايران بي نصیب بمانند 

نینجامد ـ  ١٣١٢علت موافقت انگلیسي ھا با اين توافق اين بود كه رقابت ھاي داخل مجلس به تزلزل قرارداد نفتي 

ا با اين امتیاز مخالف بودند و مخالفت خود را علني كردندآمريكايي ھا ولي آمريكايي ھ يعني ھمان چیزي كه واقع شد ـ

بعد از جنگ،رقابت خود را با روس ھا آغاز كرده و به اين ترتیب،اصطالح جنگ سرد پاي گرفتاز سويي ديگر،آمريكا در 

ا حق خود مي دانست و ايران،صاحب امتیازي نبود كه از تزلزل آن بیم داشته باشد بلكه از ديرباز يك امتیاز نفتي ر

  لذا،رسما شروع به مخالفت با قرارداد نمود 
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ژرژآلن سفیر آمريكا در ايران كوشش كرد تا به نمايندگان مجلس بفھماند كه در صورتي كه مجلس قرارداد را رد 

وركشورخود كند،مورد پشتیباني دولت آمريكا قرار مي گیرندوي رسما اعالم كرد كھايرانیان صاحب خانه و مختار در ام

مي باشندآنھا آزادي كامل براي رد يا قبول قرارداد قوام ـ سادچیكف دارند و اگر تصمیم به رد كردن آن بگیرند دولت 

  آمريكا در مقابل ھرگونه رويه تھديد و ارعابي كه شوروي ھا پیش گیرند به ايران كمك و مساعدت خواھد كرد 

نفتي ايران ـ شوروي قوام ـ سادچیكفرا به مجلس تقديم كرد؛اما چنان مقاوله نامه  ١٣٢۶مھر  ٢٩سرانجام،قوام روز 

ماھرانه صحبت كرد كه نشان داد اين موافقت نامه به دلیل شرايط سخت آن روز يعني اشغال ايران و اعلم استقالل 

وف،نخست حزب دموكرات در آذربايجان و تحت فشار روس ھا تنظیم شده استوي تصريح كرد كه در مالقاتش با مولوت

وزير شوروي،وينقشه ايران را در جلوقوام گذاشته و گفته است در مورد نفت درباره ي ما تبعیض شده استو ما فقط 

امتیاز مي خواھیم،قوام در اين نطق تصريح كرد كه اين موافقتنامه را زماني امضا كردم كه آذربايجان در آتش طغیان و 

شتري در محاصره بود و ھر ساعت بیم حوادث جديدي مي رفتمن ناچار ناامني مي سوختو تھران مانند حلقه ي انگ

بودم براي تخلیه ايران و رھايي آذربايجان و جلوگیري از كشتارھا،اقداماتي كنمسپس حرف اصلي خود را چنین بیان 

مجلس  كردآن ساعتي كه موافقتنامه را امضا كردم،معتقد بودم به صالح مملكت است و امروز ھم معتقد ھستم اگر

  جرح و تعديلي الزم مي داند،با وقت كافي در آن مطالعه كند 

در ھمین جلسه كه به نظر مي رسد قبال با نخست وزير،ھماھنگي الزم به عمل آمده بود،طرحي به سرپرستي دكتر 

ود كه حذف رضازاده شفق تھیه و مطرح نمودند كه بند چھارم اين طرح،در مورد استقرار حاكمیت دولت ايران در بحرين ب

  شد و ماده واحده اي با قید دو فوريت به اين شرح تقديم شد 

  ماده واحده 

استنباط درستي نكرده و مجلس ايران  ١٣٢٣الفنظر به اين كه آقاي نخست وزيرقوام با حسن نیت از قانون آذرماه 

مه ي نفت ايران و شوروي استنباط فوق الذكر را مطابق مفھوم واقعي قانون فوق الذكر تشخیص نمي دھد موافقتنا

  كان لم يكن فرض مي شود 

ب بايد دولت ايران در ظرف پنج سال در نواحي شمال كشور تفحص كامل كند ومناطق نفت خیز را معلوم نمايد تا 

  مجلس طريقه استفاده از اين ثروت ملي را به وسیله ي قانون معین كند 

  ارجي ھا در آن سھیم باشند ممنوع است ج امتیاز نفت به بیگانگان و ايجاد ھر شركتي كه خ

د در صورتي كه وجود نفت به مقدار قابل استفاده مسلم گردد،دولت مي تواند در باب فروش محصول آن با اتحاد 

  جماھیر شوروي وارد مذاكره شود و نتیجه را به اطالع مجلس برساند 

نوب براي احقاق حقوق ايران،اقدامات الزمه ه دولت موظف است درباره ي امتیازھاي موجود به خصوص شركت نفت ج

  را به عمل آورد و مجلس را از نتیجه ي مذاكرات مطلع كند 

  راي به تصويب رسید  ١٠۴راي از  ١٠٢اين ماده واحده با 
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مجلس بود،مجلس با درك موقعیت  ١٣٢٣با اين كه موافقتنامه ي قوام قطعا بر خالف قانون تحريم امتیاز مورخ آذرماه 

بند الف اين ماده واحده رادر حمايت و تبرئه ي قوام تصويب كرد كه قوام قانونا تحت تعقیب قرار نگیردمھم ترين قوام 

قسمت اين ماده واحده بند آخره مي باشد كه دولت را موظف به اقدامات الزمه درباره ي نفت جنوب مي كنداين بند 

ن قرار گرفت و دومین گام براي ملي شدن صنعت نفت ايران سرنوشت ساز عامل تغییر و تحوالت فراوان در تاريخ ايرا

  گرديد 

  گلشايیان  سومین گام،مطرح شدن قرارداد الحاقي گس ـ

،اجراي بندھكه دولت را موظف به اقدام جھت احقاق حق ملت ايران مي كرد،يكي از معظات ١٣٢۶پس از قانون مھرماه 

يران ـ انگلیس درخواست نمود تا نماينده اي به ايران بفرستد تا ھمه ي دولت ھا قرار گرفتدولت قوام از شركت نفت ا

راجع به اجراي اين قانون مذاكره نمايندضمنا قوام،ھژير،وزير دارايي وقت را مأمور پي گیري موضوع نمود،اما دولت قوام 

روي كار آمدپس  سقوط كرد و دولت حكیمي ١٣٢۶در اثر از دست دادن پشتوانه ي مجلسي كه خود آفريده بود در آذر 

از مذاكره آنتوني ايدن وزير امور خارجه ي انگلیس و حكیمي در تھران،آقاي گس كارشناس نفتي شركت به ايران آمد و 

  ننموده است تا احتیاج به تجديد نظر در قرارداد باشد  ١٩٣٣مذاكره آغازشدوي اعالم نمود شركت تخلفي از قرارداد 

را جزو برنامه  ١٣٢۶وط كرد و دولت ھژير روي كار آمدھژير،اجراي قانون مھرماه سق ١٣٢٧دولت حكیمي نیز در خرداد 

ماده اي از اختالفات با شركت و موارد  ٢۵ھاي دولت خود اعالم كردھژير،بررسي پرونده ي نفت را آغاز كرد و يك طرح 

نده اي را جھت مذاكره اعزام تخلف با آن را تھیه نمود و پس از طرح آن در ھیئت دولت،از شركت نفت خواست تا نماي

  ماده اي،راھي لندن شد  ٢۵نمايدمجددا،آقاي گس وارد تھران شد وپس از مذاكره و پیشنھاد طرح 

دولت ھژير نیز در آبان ھمان سال ساقط شد و دولت ساعد روي كار آمدھیئت انگلیسي به رياست گس به ايران 

فرانسوي و چند ايراني به رياست گلشايیان وزير دارايي بازگشتدولت ساعد نیز شورايي متشكل از دو كارشناس 

تشكیل داد كه با نمايندگان شركت وارد گفتگو شدندھیئت دولت به آقاي گلشايیان مسئولیت تام داد تا با ھیئت 

موافقت نامه اي  ١٣٢٨انگلیسي مذاكره و تصمیم گیري نمايدپس از مذاكرات،سرانجام در تاريخ بیست و ششم تیرماه 

امضاي گلشايیان و گس رسیدكه معروف به قرارداد الحاقي گس ـ گلشايیان شدساعد،فرداي ھمان روز قرارداد را به 

براي تصويب به محلس فرستاد اما چون مجلس دوره ي پاياني خود را طي مي كرد،نمايندگان اقلیتحائري 

خاستند و حسین مكي با سخراني ھاك زادھؤعبدالقديرآزاد،دكتر مظفر بقايي و حسین مكیبه مخالفت بااين طرح بر

طوالني خود،شش جلسه مجلس را به خود اختصاص داد و سرانجام دوره ي مجلس به پايان رسید و اقلیت موفق شد 

  تا از تصويب قرارداد جلوگیري نمايد 

  به وجود مي آورد  ١٣١٢ماده اي،تغییراتي را به شرح ذيل در قرارداد  ١١اصول اين قرارداد 

  میلیون لیره افزايش يابد  ۴سود سھام،به % ٢٠ھزار لیره بابت  ٧۵٠پرداخت سالیانه از  ـ حداقل١

  ـ حق االمتیاز ايران از چھار شیلینگ به شش شیلینگ افزايش يابد ٢

  سھم ايران چیزي به حساب ذخیره عمومي گذاشته نشود %٢٠ـ از ٣
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  افزايش يابد %٢٩تخفیفي كه به فروش داخلي مقرربود،به %١٠ـ ۴

گرچه اصل اين قرارداد نه حقوق ضايع شده ايران را تامین مي كرد و نه ايران رابه حق آينده خود مي رساند و حتي اين 

قرارداد نزديك به اصل پنجاه پنجاه كه شركت ھاي آمريكايي بر اساس آن با ھمسايگان ايران منعقد كردن بودند،نبود؛اما 

ارداد،براي ملت ايران بابركت بودگفتگوھاي مقدماتي و پیراموني آن به مردم طرح اجراي بندھو مقدمات آن و خود اين قر

ايران آگاھي بخشید مبارزه را از حالت پارلماني به يك جھاد ملي تبديل كرد و پاي روحانیت سیاسي را به صحنه مبارزه 

الش مي كرد تا مبارزه را براي ملي كردن نفت باز كردآيت اهللا كاشاني كه نماينده ي روحانیت سیاسي تشیع بود،ت

  ھدف دارتر نمايد و آن را به يك بسیج ملي و جھاد مقدس علیه استعمار تبديل نمايد 

آيت اهللا كاشاني به علت ماھیت انقالبي و سابقه ي جھاد با استعمار،به شدت دنبال موقعیتي مي گشت كه مبارزه 

در زندان انگلیسي ھا در اراك بازداشت بود،با عصبانیت  را با انگلیسي ھاك استعمارگر مجددا آغاز كندوي ھنگامي كه

به مأمور بازجو گفتاگر زنده ماندم و از زندان آزاد شدم،كاري مي كنم كه اين ملت مسلمان يك قطره نفت به انگلیس 

  ندھند 

و مذاكرات ھنگامي كه دولت ھژير روي كار آمد،آيت اهللا كاشاني به او به ديده ي يك مھره ي انگلیسي مي نگريست 

كه در ١۶/۵/١٣٢٧ھق ١٣۶٧نفتي او را از ھمین ديدگاه ارزيابي مي كردآيت اهللا در خطبه ي نماز باشكوه عیدفطر 

صحراي دوالب اقامه كرد از دولت ھژير و استعمار انگلستان شديدا انتقاد نمود و اعالم داشت كه ملت مسلمان ايران تا 

فاي حقیقي و جدي حقوق ملت ايران از شركت غاصب نفت جنوب به قطع كامل ايادي استعمار انگلستان و استع

مبارزه ي سرسختانه خود ادامه داده و در راه تحقق بخشیدن به اين ھدف مقدس مذھبي و ملي از ھیچ گونه فداكاري 

  خودداري نخواھد كرد 

از خلع قاجاريه اين اولین بديھي است سخنان آيت اهللا كاشاني در يك اجتماع باشكوه كه به گفته شاھدان عین،بعد 

دفعه اي بود كه چنین اجتماع بزرگي براي انجام يكي از فرايض مذھبي در خارج از شھر تشكیل مي شدچه تأثیر 

مثبتي در مردمي كردن مي توانست داشته باشدآيت اهللا كاشاني در اوايل بھمن ھمان سال،اعالمیه شديداللحني 

ه آيت اهللا خواھان لغو امتیاز بودطرح لغو امتیاز نفت در بین مردم،براي انگلیس علیه شركت نفت صادر كرددر اين اعالمی

و رژيم بسیار گران بود و براي خود آيت اهللا نیز گران تمام شدپس از صدور ھمین اعالمیه بود كه در جريان ترور شاه در 

آيت اهللا كاشاني در بیانیه اي از لبنان،يكي بھمن،بالفاصله آيت اهللا را بي ھیچ دلیلي دستگیر و به لبنان تبعید كردند ١۵

از عوامل تبعید خود را مسئله نفت اعالم كردآيت اهللا در اين پیام از ملت ايران خواست كھراضي نشويد نفت را كه بايد 

عمده اصالح بیچارگي اين ملت لخت وگرسنه از آن شود به رايگان به نفع اجنبي از كفش برود و شركت نفت عالوه بر 

چه از گذشته داده است و مي خواھد پايمال كند،سعي دارد كلیه اراضي نفت خیز حزب را كه جزء امتیازش نیست  آن

  در قرارداد جديدگس ـ گلشايیان جزء امتیازش نمايد 

دكتر مصدق كه به مجلس پانزدھم راه نیافته بود و مانند ھمیشه در احمد آباد مشغول كار خود بود،عكس العملي از 

وز نداد تا اين كه آقاي مكي با مشورت دكتر بقايي تصمیم مي گیرند براي به دست آوردن پشتوانه اي،آقاي خود بر

مصدق را نیز به صحنه بكشاننددكتر حسین مكي داستان را چنین نقل مي كندھمان اوقات شبي به خانه دكتر مصدق 

ما درباره ي قرارداد نفت شمال مداخالت تام و كه از سیاست بركنار بود رفتم و بعد از بیان مقدمه اي گفتم چون ش
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تمامي داشته ايد،باالخره تحريم امیتیاز نفت شمال به دست شما صورت قانوني گرفته،براي اين كه متھم به سیاست 

يك جانبه نشويد،بايد عقیده خودتان را در مورد قرارداد الحاقي اظھار كنید و به صورت نامه اي به مجلس شورا ارسال 

دآقاي دكتر مصدق گفتند من از سیاست بركنارم و در اين مورد نیز نمي توانم مداخله اي بكنممكي علت عدم داري

  مداخله مصدق را حمالت قوام به مصدق و روحیه منفي بافي دكتر مصدق مي داند 

ق از عقیده ي مكي اضافه مي كندمن باز ھم به آقاي دكتر مصدق اصرار كردم ولي فايده اي نداشت و آقاي دكتر مصد

خود مبني بر عدم مداخله در سیاست عدول نمي كردمكي چون اصرار خود را بي فايده مي يابد با عصبانیت بلند مي 

شود و مي گويدبدبخت مردمي كه پنجاه سال،سیاستمداري را براي روز مبادا پرورش دھند و آن وقت چنین مردي در 

انه خالي كندمكي با ناراحتي تا فردا صبح به مصدق مجال مي دھد و يك چنین ايامي از زير بار مسئولیت و وظیفه ش

مي گويداگر بازھم بر عقیده خود مبني بر عدم مداخله در اين كار باقي بوديد،من تصمیم ديگري خواھم گرفت و ملت 

  س بنويسد ايران را نیز از آن آگاه خواھم ساختسرانجام مصدق فرداي آن روز مصمم مي شود نامه ي زير را به مجل

   ١٣٢٨تیرماه  ٣٠صبح پنجشنبه 

  ! آقايان نمايندگان دوره ي پانزدھم

شما كه با استناد قانون اين جانب قرارداد قوام ـ سادچیكف را رد كرديد حق اين بود كه در موقع شور قرارداد ساعد ـ 

ار و ثابت كنم كه ضرر قرارداد گس،مرا به عنوان يم عضو مشاور در كمیسیون ھا دعوت مي كرديد تانظريات خود را اظھ

دارسي از نظر مدت ھزار درجه براي اين ملت مفیدتر استاين كار را نتوانستید بكنیدگله ھم ندارم،در صورتي كه بايد 

بگذرداگر مي توانید در ماده واحده توضیح دھید كه شش شیلینگ حق االمتیاز لیره طالست كه به نرخ روز لیره كاغذي 

كاله كاغذي استچون از مضمون نامه آقاي ھژير وزير مالیه وقت و وزير دربار فعلي به كمپاني كه پرداخت مي شوديا 

بین وزارت مالیه و كمپاني شده كه قرارداد  ١٩۴۶جزء اسرار اداري است،اطالع ندارم و فعل و انفعال ھايي ھم تا 

  اگر از اظھار اين توضیح ھم خودداري كنید الحاقیه مطلقا در اين باب سكوت كرده استواي به حال شما،بدابحال شما،

  دكتر مصدق 

چنانچه خوانندگان مالحظه مي نمايند نامه در كمال احتیاط و بسیار مبھم نوشته شده است،اما مي شود نتايج ذيل را 

  از نامه استنباط كرد 

قرار حق االمتیاز ٣ر ماده ـ تنھا ارشاد روشن دكتر به مجلس اين است كه توضیح دھند كه منظور از شش شلینك كه د١

سالیانه از ھر تني كه به مصرف داخلي مي رسیداز چھار شیلینگ به شش شیلینگ ترقي داده مي شود،شیلینگ 

  طالست نه كاغذي 

ـ مصدق با اصل قرارداد الحاقي گس ـ گلشايیان مخالف نبوده و ھیچ اشاره به ملي شدن صنعت نفت ھم ننموده ٢

  داد موافق نبود معنا نداشت اصالح يكي از بندھاي آن را پیشنھاد كند استاگر مصدق با اصل قرار
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شايد بتوان قرينه اي ديگر از موافقت مصدق با قرارداد الحاقي را،از يكي از اسنادي كه در خانه سدان به دست آمده 

به لندن  ١٩۵٠ است،پیدا كرددر اين سند كه جفري كي تینگ،رئیس اداره اطالعات شركت نفت در تاريخ دوم ژوئیه

ارسال نموده است،در مورد مصدق مي نويسدقبل از به قدرت رسیدن رزم آرابه مصطفي فاتح گفته بود كه اليحه ي 

الحاقي با مقداري جرح و تعديل مي تواند به تصويب برسدوي حتي موقعي كه رزم آر به نخست وزيري رسید،به طور 

  اق تصويب اليحه الحاقي است خصوصي به دكتر علوي گفته بود كه بي نھايت مشت

علي اي حال،نامه ي خود مصدق بر رد نكرن اصل قرارداد،داللت تام دارد،خصوصا اگر نظر سابق دكتر مصدق را در 

ھنگام طرح الغاي امتیاز نفت جنوب،در مجلس چھاردھم اضافه نمايیم،دكتر مصدق ھیچ اعتقادي تا آن زمان به ملي 

  شدن صنعت نفت نداشته است 

  رزات نیروھاي مذھبي و مجلس براي ملي شدن صنعت نفت مبا

  نخست وزيري رزم آرا 

اسفند ساقط شد  ٢٧آغاز به كار كرددولت ساعد به دلیل عدم رأي اعتماد در  ١٣٢٨مجلس شانزدھم در بیستم بھمن 

تسلیم قرارداد  و منصور به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل شد و مأمور تشكیل كابینه گرديدانگلیسي ھا براي

الحاقي به مجلس فشار مي آوردند،اما منصور ھیچ تمايلي به مطرح كردن موضوع نداشت،حتي در برنامه ھاي دولت 

خود ھیچ اشاره اي به قرارداد نكردسرانجام،منصور قرارداد رابا احتیاط به مجلس تقديم كرد ولي از اظھار نظر خودداري 

مذھبي از آيت اهللا كاشاني كه در لبنان در تبعید به سر مي بردو با تالش نمودمنصور براي جلب رضايت نیروھاي 

بازاريان به عنوان نماينده مجلس برگزيده شده بود،دعوت كرد كه به ايران بیايدورود پیروزمندانه ي آيت اهللا كاشاني نه 

چشمه مي گرفت،موجب تزلزل تنھا به نفع منصور تمام نشد،بلكه تظاھرات خودجوش و مردمي كه از ورود آيت اهللا سر

  در اركان حكومت وي گرديد 

آيت اهللا كاشاني يك ھفته پس از ورود خود در بیست و ھشتم خرداد ماه پیامي به مجلس شوراي ملي ارسال كرد كه 

توسط دكتر مصدق در مجلس شوراي ملي قرائت گرديداين پیام به خاطر طرح قرارداد الحاقي در مجلس شورا،توسط 

  دآيت اهللا در اين پیام به مسئله نفت پرداخت و اعالم نمود منصور بو

وقتي كه مسئله نفت مطرح شد وظیفه ديني و ملي خود دانستم كه نظر ملت ايران را در باب مظالم شركت نفت و 

حقوق مغصوبه ملت ايران در طي اعالمیه اي منتشر كنم و جدا استیفاي حقوق از دست رفته آنھا را بخواھم و 

شمسي مطابق با سال  ١٣١٢ت مردم را با قرارداد يا عملي كه مشعر بر تثبیت و تايید عقد اكراھي غیر نافذ مخالف

  میالدي باشد،اظھار نمايم  ١٩٣٣

  آيت اهللا علت تبعید خود را مخالفت با ھر قراردادي كه منجر به تايید قرارداد رضاشاه بود مي داند و اضافه مي كند 

ف ديني و ملي و وظیفه اجتماعي بار ديگر به وسیله مجلس شوراي ملي عقايد ملت ايران را در اكنون نیز بنا به تكلی

چند جمله به سمع عالمیان مي رسانماوال،نفت ايران متعلق به مردم ايران است و به ھر ترتیبي كه بخواھد نسبت با 
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چ نوع ارزش قضايي ندارد و نمي تواند ملت آن رفتار مي كند و قرارداد غیرقانوني كه با اكراه و اجبار تحمیل شود ھی

  ايران را از حقوق مسلم خود محروم كند 

آيت اهللا با طرح شعارنفت ايران متعلق به ملت ايران استانديشه ي ملي شدن نفت را در اذھان جرقه زد و پس از اين 

مي شودمنصوركه از يك  بود كه كم كم بحث ملي شدن نفت در اذھان نمايندگان و مطبوعات و علما شعله ور تر

طرف،با از دست دادن پشتوانه ي خود،يعني انگلیس مواجه شد و از طرف ديگر با مخالفت ھاي پي در پي آيت اهللا 

  روبرو گرديد،به ناچار در پنجم تیر،پس از سه ماه حكومت،مجبور به استعفا شد و رزم آرا جايگزين وي گرديد 

ر به اين نتیجه رسیدند كه مسئله متزلزل نفت با دولت ھاي احتیاط كاري چون سفارت خانه ھاي انگلیس و آمريكاو دربا

منصور به نتیجه نمي رسد،لذا بر سر نخست وزيري سپھبد رزم آرا كه شھرت به اقتدار داشت و به وفاداري به شاه 

كتاب دربارة دھات و  جلد ١٢تظاھر مي كرد،به توافق رسیدندرزم آرا در ارتش به عنوان يك افسر با سواد شھرت داشت 

عشاير تألیف نمود كه به نام جغرافیاي نظامي ايران چاپ شدوي افسريفوق العاده شجاع بودكار غیر ممكن براي او 

وجود خارجي نداشتداراي حافظه ي بسیار قوي و فوق العاده سريع االنتقال بودرزم آرااھل باندبازي بود و تا مي 

ظامي را جزء دسته ي طرفدار خود مي نمود،و به درستي معتقد نبودالبته خود او توانست افسران ارتش و نیروھاي انت

استفاده مي كرد و جزء دسته او بود،مبرا از مجازات بود،ولي اگر  سوء استفاده را رواج نمي داد ولي اگر افسري سوء

مذھبي از دين ھیچ چیز نمي افسر فوق،جزء دسته او نبود،براي فرار از مجازات بايد به رزم آرا مي پیوستاز لحاظ 

دانسترزم آرا فوق العاده مقام پرست بود به موفقیت بیش از ھرچیز بھا مي داد و با اخالقیاتي كه مانع ترقي سريع 

شود مخالف بود رزم آرا به شدت خود را به سفارت ھاي بیگانه مي چسباند و سعي مي كرد ھواي ھمه را داشته 

د و مأمورين عالي سفارت خانه ھا را به خانه اش دعوت مي كرداسنادي وجود باشدتماس ھايش ھم خیلي علني بو

  داشت كه روابط رزم آرا را با سفارت خانه ھاي سه قدرت بزرگ نشان مي داد 

آرا وجب شد تا منابع قدرت،رايزني را براي نخست وزيري وي شروع كننداشرف نیز از  خصوصیات فردي و منش رزم

ت وزيري رزم آرا تالش مي كردمي گويديقین داشتم كه رزم آرا فردي وفادار استآمريكايي ھا كساني بود كه براي نخس

نیز كه طرح شعارنفت ايران براي ايرانیو زمزمه ھاك ملي شدن نفت را مي شنیدند،اين واقعه را براي منافع خود در 

زودتر مسئله نفت ايران حل شود،لذااخبار  خاورمیانه به مصلحت نمي دانستند و لذا به اين نتیجه رسیده بودند كه بايد

نیز نشان مي دھد،نخست وزيري رزم آرا از جانب آمريكايي ]كه منعكس كننده نظريات مقامات آمريكا بود[نیويورك تايمز 

  ھا به طور وسیعي استقبال شده بود 

ايران را ترك كند به  ١٣٢٩خرداد  ٢٨طبق اسناد وزارت امور خارجه ي انگلیس وايلي سفیر آمريكا در ايرانقبل از آنكه در 

شاه اطالع داد كه رزم آرا بايد بدون تأخیر به نخست وزيري منصوب گردد وشپردسفیر انگلیس نیز به شاه اظھار داشت 

كه دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان خوشحال خواھد شد كه سپھبد رزم آرا را در مسند نخست وزيري ببیندشاه كه 

منصور را وادار  ١٣٢٩تیر  ۵ود موافقت انگلیسي ھا و آمريكايي ھا را كسب كند،بدون اتالف وقت در سرانجام توانسته ب

  به استعفا كرد و بالفاصله به دنبال اين كار،رزم آرا را بدون اخذ رأي تمايل از مجلسین به نخست وزيري منصوب كرد 

وانست در مقابل يك دولت دست نشانده ساكت واضح بود كه آيت اهللا كاشاني با روحیه ي سرسخت ضدبیگانه نمي ت

بنشیندبنا به گزارش مأمور ويژه ي شھرباني آقاي كاشاني به وسیله وعاظ و اھل منبر اذھان و افكار مردم و كسبه ي 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵٠ 
 

 بازار را براي مبارزه با دولت تیمسار سپھبد رزم آرا با شدت ھرچه تمام تر آماده مي نمايدو سرانجام منزل آيت اهللا مركز

  مبارزه علیه رزم آرا گرديد 

سفارت انگلیس نیز اين موضوع را به خوبي درك مي كردلذا،كاردار سفارت روز سوم تیرماه به ناصر خان قشقايي مي 

گويدچون شما با آقا سیدابوالقاسم كاشاني دوست ھستید بگويید دولت انگلیس در كارھاي داخلي مملكت مداخله 

با آن كار مي كند،اگر سپھبد رزم آرا نخست وزير شد،دولت ما ھم با او ھمكاري مي  ندارد و ھر كس رئیس دولت باشد

كند و ھر كس مخالفت كند،ما با او دشمن ھستیمناصر خان،پیام را به آيت اهللا مي رساند و آيت اهللا كه تحت تأثیر 

بد رزم آرا شديدا مخالفت تھديد كاردار قرار نمي گیرد،در پاسخ مي گويداعالمیه مي دھم و با نخست وزيري سپھ

  خواھیم كرد ولو اين كه چند ھزار نفر كشته شوند 

فرداي انتصاي رزم آرا،آيت اهللا كاشاني اعالمیه اي صادر نمودوي در اين اعالمیه مجلس را از رأي اعتماد به رزم آرا 

ر حذر داشتیم اينك مع التاسف برحذر داشتاولیاي امور و مجلس شوراي ملي را از روي كار آوردن اين قبیل حكومت ھا ب

مي بینم باز مي خواھند مملكت را در چنگال ديكتاتوري بیندازندوي افزودبه تبعیت از افكار عامه مسلمین ناچارم 

مخالفت قطعي و شديد خود را با حكومتي كه بر خالف افكار عمومي و به كمك بیگانگان و تحريك و تثبیت آنان مي 

ت بگیرد اظھار كنم و عموم مردم را براي مقاومت در مقابل اين بالي عظیم كه جامعه ي خواھد زمام امور را در دس

اسالمیت و ايرانیت را به فناي عاجل رھسپار خواھد كرد دعوت نمايمآيت اهللا در پايان اعالمیه،مجددا از نمايندگان مي 

  موافقتنكنند خواھند كه با چنین امري كه مخالف استقالل مملكتو موجب اضمحالل ملت است 

نفر،رأي اعتماد گرفت و به نخست وزيري رسید و مخالفت  ١٠٧رأي مثبت از  ٩٣سرانجام رزم آرا در سیزدھم تیرماه با 

  نمايندگان جبھه ي ملي ھم به نتیجه نرسید 

ايالتي و رزم آرا چون به ديكتاتوري متھم شده بود،براي اثبات اصالح طلبي خود،اليحه اي با عنوان تشكیل انجمن ھاك 

واليتیدر بیست و دوم تیرماه تقديم مجلس كردباآن كه اين اليحه بسیار دمكراتیك و الھام گرفته از قانون اساسي 

بود،مورد مخالفت جبھه ي ملي و آيت اهللا كاشاني قرار گرفتآيت اهللا نسبت به رزم آرا با سوء ظن مي نگريست و اين 

ردوي در پیامي كه به ملت ايران فرستاد و توسط دكتر مصدق در مجلس اليحه را عامل تجزيه ي ايران قلمداد مي ك

شوراي ملي قرائت شد،تاكید كردكه ھیچ مسلمان ايراني با اجراي قانون اساسي و متمم قانون اساسي كه انجمن 

 ھیچ ھاي ايالتي واليتي و بلدي رابراي تأيید بنیان حكومت مشروطه ايران الزم دانسته،مخالف نیست ولي معاذاهللا

ايراني نبايد حاضر شود به بھانه ي دادن اختیارات به اياالت و واليات،مقدمات تجزيه ي كشور خود را فراھم كندآيت 

اهللا،علت اصلي مخالفت خود را با اين اليحه،دخالت بیگانگان اعالم كرد و تصريح كرداين آقايان به میل بیگانگان وتجزيه 

آرا با  مردم محل مي خواھند مملكت را تجزيه كنندآيت اهللا باور نداشت كه دولت رزمطلبان به بھانه دادن اختیارات به 

اين قانون مي خواھد تمركز زدايي كند و كار مردم را به مردم واگذارد؛لذا استدالل كرد كھچرا مھم ترين اختیارات مردم 

حقوق اولیه و ابتدايي بشري يعني آزادي  واليات يعني اختیار انتخاب نماينده مجلس رااز آنھا عمال سلب مي كنند؟چرا

  نطق و بیان و قلم و اظھار عقیده سیاسي را به وسیله حكومت نظامي زير پا مي گذارند؟ 

اولین اليحه روشنفكرانه ي رزم آرا با شكست مواجه شد و حتي به مرحله رأي گیري ھم نرسید وبه فراموشي سپرده 

  خود شد شد و رزم آرا وارد مرحله اصلي مأموريت 
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  تالش رزم آرا براي تصويب اليحه ي الحاقي 

مسئله مھمي كه رزم آرا مأمور حل آن گرديد،اليحه ي الحاقي قرارداد گس ـ گلشايیان بود كه در زمان منصور به 

مجلس تقديم شد و در كمیسیون نفت مشغول بررسي بودكمیسیون موظف بود قرارداد الحاقي را بررسي ونقطه 

ه مجلس اعالم كندلذا نماينده ي دولت،فروھر،وزير دارايي و خود نخست وزير به كمیسیون مي آمدند تا نظرات خود را ب

  از قرارداد دفاع كنند 

  پس از بحث ھاي فراوان،كمیسیون در نوزدھم آذر ماه،گزارش و نتیجه ي كار خود را به اين شرح به مجلس تقديم كرد 

  ستیفاي حقوق ايران نیست،لذا مخالفت خود را با آن اظھار مي دارد چون قرارداد الحاقي ساعد گس كافي براي ا

نمايندگان آيت اهللا و نمايندگان اقلیت تصمیم مي گیرند چنانچه مجلس گزارش كمیسیون را رد كند،تظاھرات شديدي از 

ن طرفداركاشاني طرف دانشجويان و كسبه و اصناف به عمل آورند و براي تھیه زمینه اين كار وكالي اقلیت و روحانیو

  مشغول فعالیت و مالقات با سران دسته ھا و اصناف مختلف شدند 

آيت اهللا كاشاني بیانیه اي در ملي شدن صنعت نفت صادر كردند كه بازتاب گسترده اي در مطبوعات و محافل داخلي و 

و فرمودندبر ھمه كس واضح و  خارجي پیدا كردآيت اهللا در اين بیانیه تمام مشكالت را از ناحیه ي انگلستان دانستند

آشكار است كه تمام اين بلیات و مصائب مخصوصا ھرج و مرج دستگاه اداري و غارت بیت المال و تسلط زمامداران 

نااليق و ومملكت فروش و به طور كلي تشويق خیانتكاران و حبس و تبعید و زجر وطن پرستان در اثر سیاست جائر 

آمده استآيت اهللا تنھا داروي درد را ملي شدن صنعت نفت اعالم كردند و گفتندملي انگلستان در مملكت ما به وجود 

شدن صنعت در ايران تنھا چاره بیچارگي ھاي ماستآيت اهللا در پايان متذكر شدند كھبراي اين كه تكلیف ديني و وطني 

گر در اين جا بیان كنم تا به نام ملت مسلمان ايران كامال معلوم و روشن باشد،ناچارم اين آرزوي عمومي را يك بار دي

سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمین صلح جھاني ھمه افراد مملكت بخواھند كه صنعت نفت ايران در مناطق 

  كشور بدون استثنا ملي اعالم شود يعني تمام عملیات اكتشاف و استخراج و بھره برداري در دست دولت قرار گیرد 

م آذرماه،گزارش كمیسیون در مجلس طرح شد و مجلس به آن رأي مثبت داد و بدين ترتیب سرانجام روز بیست و شش

  قرارداد گس ـ گلشايیان از دور خارج شد 

  طرح ملي شدن صنعت نفت در كمیسیون نفت 

نمايندگان در كمیسیون نفت در خالل بحث ھاي خود جسته و گريخته از ملي شدن صنعت نفت سخن به میان مي 

مورد مخالفت افرادي چون مصدق قرار مي گرفت،جاي اين سؤال  ١٩٣٣ين كه تا قبل از آن،حتي القاي قرارداد آوردندبا ا

  باقي است كه چه كسي از ابتدا سخن از ملي شدن نفت در كمیسیون نفت به میان آورد؟ 

نفت را ملي كن و در  گفتیك پیرمرد نوراني به خواب او آمده و گفته است ١٣٣٠دكتر مصدق درپاسخ اين سؤالدر سال 

سال ھاك انزوا در احمدآباد با خط خود نوشتنخستین بار دكتر حسین فاطمي فكر ملي كردن نفت را در خانة نريمان 
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پیشنھاد كرد و نمايندگان جبھه ملي آن را تصويب كردندشھید آيت معتقد است اولین كسي كه در كمیسیون نفت 

  بود و نه مصدق پیشنھاد ملي شدن نفترا داد حائري زاده 

طرحي با امضاي يارده ١٣٢٩به ھر ترتیب ھنگام تصويب گزارش كمیسیون نفت در مجلس بیست و ششم آذرماه

نفر،مبني بر ملي شدن صنعت نفت به مجلس تقديم شد؛اما چون امضاي كافي نداشت،مطرح نشدسؤال اساسي 

ضاي كافي براي طرح در مجلس پیدا نمي اين است كه چگونه طرح ملي شدن نفت در بیست و ششم آذرماه،حتي ام

كند،اما در اواخر اسفندماه ھمان سال،يعني درست سه ماه بعد؛مجلس شوراي ملي و مجلس سنا به ملي شدن 

  نفت رأي مي دھند؟ 

  مطاله ي سیر حوادث و تحلیل آنھا مي تواند روشنگر پاسخ باشد 

  نفت الف نقش آيت اهللا كاشاني در مردمي كردن شعار ملي كردن 

آيت اهللا كاشاني به عنوان سمبل روحانیت سیاسي با درك موقعیت و اھمیت موضوع و ابتكار عمل،شعار ملي شدن 

  نفت را از بین معدود نخبگان سیاسي به سطح عمومي كشاندو به بسیج مردمي ھمت گماشت 

اول دي ماه در مسجد شاھامام آيت اهللا كاشاني با يك اعالمیه،مردم را دعوت كرد تا براي ملي شدن صنعت نفت در 

خمیني فعلیاجتماع نماينددر اين اجتماع كه به وسیله ي مجمع مسلمانان مجاھد،سازماندھي شد،آيت اهللا اعالم 

نمودبراي استرداد نفت از دشمنان ديانت و مملكت و ملي نمودن نفت،سه بعدازظھر جمعه،اول ديسیزدھم ربیع االولدر 

  مسجد شاه شركت نمايند 

اهللا كاشاني براي اينكه مدام روح مبارزه را در كالبد نھضتي كه آغاز شده بدمد،مردم را مجددا براي اجتماع روز آيت 

ھشتم دي ماه در میدان بھارستان دعوت كردانتخاب میدان بھارستان براي اين بود كه ھم حمايتي از نمايندگان جبھه 

الف ملي شدن نفت به صدا درآوردحسنین ھیكل روزنامه ملي شده باشد و ھم زنگ خطر را در گوش نمايندگان مخ

  نگار مصري كه در آن ايام در ايران به سر مي برد،آن روز عظیم را چنین توصیف مي كند 

از كشور ما ! صداي آيت اهللا سیدابوالقاسم كاشاني در تمام گوشه و كنار دنیا ھمچنین مي پیچیدسگ ھاك انگلیس

ید اولین قسمت از سري عجايب،قصه صدھزار نفري بود كه آيت اهللا به ھنگام مناقشه خارج شويد و نفت ما را رھا كن

ي اليحه ي نفت در مجلس به آن امر كردسیل جمعیت از طريق خیابان ھايي كه به میدان بھارستان منتھي مي 

  شد،در حال فرياد و شعاردادن پیش مي رفتند 

قضا و قدر الھي به سوي پارالمان پیش مي رفتند ولي ھنگامي كه جمعیت با جوش و خروش مانند امواج دريا و مانند 

مردم به مقر پارالمان رسیدند،به ناگاه افراد پلیس كه در باالي ساختمان مجلس بودند،مواضع خود راترك كردند؛زيراطبق 

  يك دستور از كاخ مرمر گفته مي شدكه در مقابل آيت اهللا مقاومت نكنید 

ت كه زمینه ي ملي شدن نفت در حال فراھم شدن است،لذا مصمم شد تا توده ھاك مردم آيت اهللا كاشاني مي دانس

و اقشار مختلف را به صحنه آوردو با بسیج مردمي،نھادھاي رسمي را ودار به تصمیم گیري كندوي با دعوتي ديگر از 
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اطالعیھقطع ريشه ھمه  ربیع الثاني در مسجد شاه اجتماع كنندآيت اهللا در اين ١٧مردم خواست كه درششم بھمن،

مفاسد ديني و دنیوي كه اين ملت را از ھر جھت نابود كرده موقوف بر قطع تسلط انگلیسي ھا از نفت و انتزاع از ياري 

  غاصبانه ي آنھا و ملي شدن نفتدانست 

دن نفت سخن در اين میتینگ بزرگ كه مجري آن كمیته ي جوانان بازرگان و اصناف بازاربودند،سخنرانان درمورد ملي ش

  گفتند و مردم در شعارھاي خود ملي شدن نفت را خواستار شدند 

آيت اهللا كاشاني براي اين كه ھمه ي گروه ھاك اسالمي را وارد مبارزه نفت كند با ھماھنگ نمودن گروه ھا،از ھمه 

در جامعه شھرت آنھا حمايت مي كردفدائیان اسالم كه درآن روزھا به عنوان يك گروه مقتدر و با شور اسالمي 

،در مسجد شاه،میتینگي براي ملي شدن صنعت نفت خواھند ١٣٢٩داشتند،اعالم كردند كه يازدھم اسفند ماه 

داشتآيت اهللا كاشاني طي اعالمیه اي از عموم طبقات و از تجار و جوانان بازرگان و دانشجويان خواستند كه در اين 

تعالي برقرار ودر باب بیان حقايق اسالم و اطراف نفت سخنراني جالب  تظاھر مھم كه از طرف فدائیان اسالم ايدھم اهللا

  توجھي مي شود،شركت نمايند 

در آن روز،جمعه يازدھم اسفند ماه،سیدعبدالحسین واحدي از طرف فدائیان اسالم بیش ازدو ساعت سخنراني 

ران رفته بود،حكومت ھاك نمودوي ضمن برشمردن بدبختي ھايي كه از سي سال سلطه خاندان پھلوي بر مردم اي

شوروي،انگلیس و آمريكا را به خاطر دخالت در امورداخلي ايران به شدت محكوم كرد و اعالم نمودنفت ايران متعلق به 

مردم ايران استوي اكثريت نمايندگان شوراي مجلس ملي را نمايندگان غیرواقعي ملت دانست و از اعمال نفوذ شاه در 

  مجلس انتقاد كرد 

ود كه دولت رزم آرا يك دولت فرمايشي و غاصب است و مردم ايران دولتي مي خواھند كه احكام اسالم را اجرا وي افز

  روز ديگر كنار نرود ما او را خواھیم فرستاد  ٣كندوي در پايان سخنان خود گفتاگر چنانچه رزم آرا تا 

با توجه به پیشینه ي فدائیان اسالمدر قتل اين تظاھرات و سخنراني در سرتاسر تھران مانند بمب صدا كردو ھمگان 

  كسروي و ھژيرمنتظر يك دگرگوني بودند 

آيت اهللا كاشاني از شھرھاي بزرگ ايران نیز غافل نبود و از جنبش آنھا حمايت مي كرددر قزوين،تظاھراتي در بیست و 

ن اجتماع بزرگ ارسال نمود كه نھم دي ماه براي ملي شدن صنعت نفت برقرار گرديدآيت اهللا كاشاني پیامي براي اي

توسط روحاني مبارز شھر آقاي سیدضیاءالدين سید جوادي،به عنوان افتتاحیه میتینگ،قرائت گرديدآيت اهللا در اين 

پیام،مسلط كردن جمعي از اراذل و اوباش و دزد و خائن به نام ھیئت حاكمه بر امور اين كشوررا به سیاست استعماري 

م نمود كه طبقات ملت ايران دراغلب واليات و شھرستان ھا قدعلم كرده خواستار ملي كردن انگلیسنسبت داد و اعال

صنعت نفتھستند لذابر اھالي قزوين فرض است در اين جھاد با عموم ملت ايران ھماھنگ شده و با تمام قوا براي ملي 

  كردن صنعت نفت بكوشندكه از وظیفه ي مقدس ديني و اجتماعي غفلت نكرده باشند 

آيت اهللا كاشاني در موضع رھبري نھضت،سعي مي كرد تا موانع قیام مردم را نیز برطرف نمايدآيت اهللا،جھانشاه 

صمصام،استاندار غرب را كه براي طرفداران نھضت مزاحمت ھايي ايجاد مي كرد،مورد خطاب قرار داد وبا ارسال پیامي 
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نیاورد و به او گفتمگر شما عمال انگلستان،و ايران مستعمره  از او خواست تا از ابراز احساسات مردم جلوگیري به عمل

  اوست؟كه بر علیه مصالح ملت و مملكت قیام نموده ايد 

آيت اهللا نیز افكار عمومي جھاني را نیز مدنظرداشت و با خبرنگاران خارجي نیز مصاحبه به عمل مي آورد تا افكار 

  ران متوجه كند عمومي جھاني را به مظالم انگلیس و خواست ملت اي

بي شك نقش آيت اهللا كاشاني در ملي شدن صنعت نفت،نقش اول جنبش است اما تاريخ نويسي ده ھاي اخیر كه يا 

توسط ماركسیست ھاي چپ گرا يا ناسیونالیست ھاي راست گرا صورت گرفته است،عمدا نقش آيت اهللا كاشاني را 

نحرف نموده اند كه قلم از گله مندي آن نیز شرم دارماينان حتي مغفول گذاشته اندگاھي چنان غیر منصفانه تاريخ را م

به اعتراف مرحوم دكتر مصدق ـ كه در تلگراف به آيت اهللا كاشاني نوشتتأيیدات و اقدامات شجاعانه حضرت 

  عالي،ھمیشه اساس موفقیت ملت ايران در اين مبارزه تاريخي بوده است ـ نیز توجه ندارند 

 كاشاني از نظر خبرنگاران دور نماندخبرنگار پرسروصداي روزنامه ديلي اكسپرس انگلیسي،آقاي عظمت و تأثیر آيت اهللا

سیفتون ديلمر كه تحت تأثیر عظمت آيت اهللا قرار گرفته بود،از وي سؤال كردچرا مردم تو را بیش از شاه دوست 

  ظه كاري كند ولي او با آرامش جواب داد دارند؟آيت اهللا خنديد و احساس كرد كه ديلمر مي خواھد او را وادار به محاف

مردم كسي را كه براي آنھا كوشش كند و به خاطر منفع آنھا مجاھدت كند دوست دارندديلمر در نامه اي كه به ديلي 

اكسپرس براي ارسال مصاحبه اش با آيت اهللا،نوشت گفتمصاحبه با سیاستمداري كه بالشك در اين بیست سال 

  يعني بعد از آنكه بیست سال پیش در واقعه آتش سوزي ريسختاك با ھیتلر مصاحبه كردم  گذشته مانندش را نديدم

  ب نقش عالمان ومراجع شیعه در ملي كردن نفت 

يكي از خصائص نھضت ھا و انقالب ھاي ايران چند شھري بودن است اين به دلیل پیوستگي روحانیت شیعه به يكديگر 

  یت از مركزيت يعني مرجعیت و حضور روحانیت با نفوذ در سرتاسر ايران است و داشتن آرمان ھاك مشترك آنھا و تبع

نھضت ملي شدن صنعت نفت در بسیاري از شھرھاي ايران موجب جنبش مردم به رھبري روحانیت گرديدروحانیون 

  بزرگ ايران براي ملي شدن صنعت نفت دست به مبارزه زدند و مردم را براي پیروزي بسیج كردند 

به قم آمده بودند،ھم خود را مصروف  ١٣٢٣ بروجردي كه اعلم علماي آن زمان بود و در دي ماه سال آيت اهللا

سروسامان بخشیدن به حوزه ي زخم خورده قم مي داشتند و كمتر وارد مسايل سیاسي مي شدند؛اما در مسئله 

اين حركت محالفت كنداگر با اين حركت  نفت به روايت آيت اهللا سلطاني،مي فرمودندالبته روحانیت به ھیچ وجه نبايد با

مردمي مخالفت كند و اين حركت ناكام بماند،در تاريخ ايران ضبط مي شود كه روحانیت سبب اين كار شد؛لذا به آقاي 

  بھبھاني و علماي تھران نوشتم كه مخالفت نكنند 

انقالبي كه داشت از نھضت ملي شدن  آيت اهللا واعظ زاده خراساني نقل مي كنندكھآيت اهللا بروجردي به خاطر آن روح

  نفت و دولت مصدق حمايت مي كرد كه اين موجب نارضايتي دربار و شخص شاه شده بود 
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گرچه حمايت آيت اهللا بروجردي جنبه ي اثباتي كمتري داشت و در جايي اطالعیه يا فتوايي صادر نكرد،اما مخالفت 

ي به رھبران ھضت باشدالبته آيت اهللا بروجردي از روي آگاھي نكردن وي و تأيیدھاي ضمني او مي توانست كمك بزرگ

  و انتخاب،خود را در مسائل سیاسي درگیر نكرد كه در بخش بعدي به آن خواھیم پرداخت 

به دنبال طرح ملي شدن صنعت نفت مراجع ديگر و عالمان وقت مانند آيت اهللا العظمي خوانساري،آيت اهللا بھاء الدين 

يت اهللا شاھرودي،حجت االسالم سید محمود روحاني قمي و عده اي ديگر از علما و مراجع تقلید محالتي در شیراز،آ

با صدور فتاوي خود ضمن تجلیل از آيت اهللا كاشاني نظر ايشان را در مورد ملي شدن صنعت نفت قويا مورد تأيید قرار 

  دادند 

وايي اعالم نمودنداگر از پیغمبرص بپرسند كه يك منبع آيت اهللا محمد تقي خوانساري كه از مراجع ثالث قم بودند،در فت

فوق العاده ثروتیطالي سیاھو عايدات بي پاياني كه ھر روز میلیون ھا تومان از منبع خداداد،حقوق حقه ي اين ملت را 

زندگي میلیون آنھا فاقد وسائل  ١۴میلیون، ١۵به رايگان در طبق اخالص گذارده و تقديم اجنبي شود و مملكتي كه از 

ھستند و ھرروزه دچار مخاطرات مختلفه و مبتالي به موت اصغر و اسود شوند نه معاش و نه لباس،نه زندگي داشته 

نسبت به ما كه دارايي و اھتمام ] حضرت[باشند و نه از اين منبع عظیم استفاده و بھره قابلي نبرند،چه صورت دارد؟

  ند فرمود؟ خود را صرف بنده كردن آزادگان مي كنیم چه خواھ

مسلط نمودن اجنبي برنقت كه مايه حیات اين ملت است غیر از خفت عقل و بي عالقگي به جامعه و عدم توجه به 

مقررات و وظايف ديني و ضعف ادراك و عدم رعايت مصالح و مفاسد جامعه چیز ديگري نبوده و نیستآيت اهللا خوانساري 

قرار مي دھند و مي فرمايندخصوصا با اين كه مثل حضرت مستطاب آيت اهللا در پايان افتاء خود آيت اهللا كاشاني را مالك 

كاشاني دامت بركاته كه مجتھدي عادل و با شھامت و دلسوز و فداكار براي مصالح دين و دنیاي مردم،با اين ھمه 

  جديت ترغیب و تحريص و مردم را بیدار مي كند،ديگر محال عذري براي كسي نمي ماند 

تي،عالم ومرجع مردم شیراز،در اعالمیه اي خود كلیه ي قراردادھايي را كه دولت ھاك غیر مشروع امضا آيت اهللا محال

كرده اند باطل اعالم كردقراردادھاي تحمیلي سابق بین كشور ايران و كمپاني نفت چون عالوه بر اين كه به دست 

لوم اين كشور نداشته اند،به ضرر فاحش و حكومت ھاي جابره كه شرعا و واقعا واليتي بر اھالي مسلمان و ملت مظ

بر خالف مصلحت مسلمانان بوده،لغو و بي اثراست و اكنون ھم تھیه كردن وسائل براي كوتاه كردن دست اجانب از 

مداخله در كار مسلمین و اعاده عظمت و استقالل تام كشور اسالمي ايران عزيز از اھم تكالیف ھر مسلماني  سوء

در پايان اعالمیه خود در حمايت و تأيید آيت اهللا كاشاني فرمودندالبته آقاي آيت اهللا كاشاني دامت  استآيت اهللا محالتي

بركاته نظر به ھمین مقدمات معروضه ابقاي معادن نفت در دست شركت اجنبي مخالف نظرشان است و به ھمین 

ا حضرت معظم له در اين مقصود دلیل كه عرض شد ملي شدن آن را الزم مي دانندبنابراين ھمكاري و مساعدت ب

  شريف و ھدف حیاتي فريضه و ذمه ھر مسلماني است 

آيت اهللا حاج شیخ عباسعلي شاھرودي در اطالعیه اي اعالم كردندجاي ھیچ گونه ترديدي نیست كه كوتاه كردن 

ب استوي در دست اجانب از كشور و مسلمین و ملي نمودن صنعت نفت در سراسر كشور بر ھر مسلماني الزم و واج

حمايت و تأيید آيت اهللا كاشاني افزودخصوصا كه مثل حضرت آيت اهللا العظمي آقاي كاشاني دامت بركاته العالي درأس 

اين نھضت مقدس بوده و تمام اوقات شريف خود را مصروف در رفع ظلم و جور و تأمین آسايش مسلمین مي فرمايندبر 
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ايشان تبعیت و قدرداني نمايند و روي موازين شرع و دين مقدس اسالم مسلمان ھا الزم است از وجود محترم امثال 

  براي مسلمین درملي شدن صنعت نفت در سراسر كشورجاي ھیچ گونه شبھه و ترديدي نیست 

از سويي ديگر،آيت اهللا سید حسن چھار سوقي،از علماي پرطرفدار اصفھان،در جواب استفتاي عده اي از مردم،بقاي 

موارد سلطه ي كفار بر مومنین شمردند و فرمودندحرمت تسلیط اجانب و كفار بر مسلمین و اموال و شركت نفت را از 

نفوس و اعراض و نوامیس آنھا از بديھیات و مسلمات و جاي ھیچ شبھه و ترديد نیستولن يجعل اهللا للكافرين علي 

ن جھت بین دولت و ملتھمه در نفع و المومنین سبیالسپس در مورد لزوم مبارزه عمومي فرمودندو فرقي نیست دراي

ضرر شركت دارند بلكه بر دولت بیشتر الزم است جديت و اھتمام در قطع يد اجانب و بیگانگانآيت اهللا چھارسوقي در 

لزوم اطاعت از آيت اهللا كاشاني اضافه كردنددر اين موضوع پیروي از حكم مطاع و فرمايش متبع حضرت آيت اهللا 

  الزم است كاشاني دامت بركاته 

آيت اهللا حاج شیخ باقر رسولي عالم و پیشواي مردم گیالن نیز در پاسخ استفناي عده اي مؤمنان اعالم كردندلزوم 

استرداد حقوق مغصوبه از ستمكاران ضروري و مجمع علیه جمیع ديانات و اقوام و ملل مختلفه مي باشد بنابراين پیروي 

ه و جبھه ملي ادام اهللا بقائھم و ھر سازماني كه بر علیه ستمكاران و ھمكاري با حضرت آيت اهللا كاشاني مدظل

  تأسیس شده،الزم و متحتم است 

آيت اهللا حاج سید محمود روحاني قمي از علماي بزرگ و فقھاي بنام قم در فتوايي اعالم نمودنفت و معادن آن ملك 

یلیون جمعیت از زن و بچه ايراني دچار بدبختي و مسلمین و مال ايرانیان است و منافع او را اجانب مي برد و چندين م

بیچارگي است كه در نتیجه ھموطنان ما دچار فساد اخالق و اختالفات مسلكي كه عالم بشريت را تھديد مي 

نمايد،شده اند و اگر منافع منابع اين مملكت عايد ملت شود،تمام بدبختي ھا و پريشاني ھا مرتفع خواھد شد و اين 

ن شرع و از ضروريات دين است و مطابق نص آيه ي مباركھلن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنینواضح و حكم روي موازي

  مبرھن است 

آيت اهللا قمي رھبري آيت اهللا كاشاني را در اين فتوا مورد تأيید و آن را مالك حقیقت لزوم ملي شدن نفت اعالم نمود،با 

بوالقاسم كاشاني دام ظله كه از اول عمر و زندگاني خود اشتغال به توجه به اين كه مثل حضرت آيت اهللا آقاي حاج ا

اصالح امور مسلمین و خیرخواھي مردم و مبارزه با دشمنان دين و دنیاي مسلمین بوده اند و در مقام دفاع از حقوق 

ند و در رأس اين نھضت حقه ايرانیان از ھیچ گونه فداكاري و مبارزه دريغ ننموده اند و با اطالع كاملي كه از سیاست دار

مقدس قرار گرفته اند و با كمال جديت،امر و قیام مي فرمايندبر ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور راھي براي 

شبھه باقي نماندبنابراين بر تمام مسلمین و ھموطنان عزيز حتم و الزم است كه نھايت سعي وكوشش را مبذول دارند 

  ه ي اجانب خالص و سعادت را نصیب خود نمايند تا گريبان خود را از چنگال جابران

ھمچنین آيت اهللا حاج شیخ محمدرضا كلباسي از علماي بزرگ مشھد نیز در پاسخ به استفتايي در مورد ملي شدن 

نفت نوشتندطلب حق و گرفتن آن از وظايف اولیه ي ھر مسلماني استترديدي ندارم كه معادن نفت ايران حق اولیه 

راف مي كنم كه زبوني و سستي خودمان باعث شده كه اين ثروت ھنگفت ملي سال ھا به رايگان در ايرانیان استاعت

  اختیار ديگران باشد و غاصبانه حق مشروع مارا تاراج نمايند 
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امروز بر فرد فرد مسلمانان الزم است كه از موقعیت استفاده و نسبت به استیفاي حقوق حقه خود از شركت نفت و 

  اھدت،ومساعي جمیله حضرت آيت اهللا كاشاني را پشتیباني نمايند ملي شدن آن مج

ھمچنین حجج اسالم آقاي حاج سید حسین خادمي و حاج شیخ مرتضي مدرسي اردكاني از اصفھان و حاج 

سیدمصطفي سیدالعراقین و آيت اهللا حاج شیخ مھدي نجفي نیز در حمايت از ملي شدن نفت اعالمیه ھايي صادر 

  كردند 

 فقیه سبزواري از علماي مشھد نیز فتوايي داير بر لزوم خلع يد از شركت نفت صادر علما،رھبري آيت اهللا آيت اهللا

كاشاني را در جنبش ملي كردن صنعت نفت پذيرفته و از مردم مي خواستند كه از معظم له پیروي و اطاعت و كمك و 

داراي نفوذي بوده اند،تأثیر وافري در بسیج  ھمكاري نمايندبديھي است اين عالمان كه ھر كدام در حوزه ي خود

  عمومي و مردمي كردن مبارزه براي ملي كردن نفت داشتند 

  قتل رزم آرا گام چھارم در ملي شدن صنعت نفت  ج 

مأموريت رزم آرا از ناحیه ي شاه،انگلیس و آمريكا،حل مسئله نفت بودوظیفه ي اصلي وي در ابتدا به تصويب رساندن 

ايیان در مجلس شوراي ملي بودمطابق سندي كه از خانه سدان كشف شده است،رزم آرا از قبل اليحه گس گلش

طرحي براي به تصويب رساندن اليحه پیش بیني كرده بودبھرام شاھرخ يكي از جاسوسان معروف انگلیس كه در زمان 

  است  آرا رئیس اداره ي تبلیغات بود به كیتینگ رئیس اداره تبلیغات شركت نفت گفته رزم

يكي از برنامه ھاي رزم آرا كاھش اھمیت قرارداد الحاقي در نظر مردم است كه اين كار با تبلغیات پرسروصدا به صورت 

اجراي برنامه ي اصالحات در مملكت انجام داده و در نتیجه باعث خواھد شد كه مضمون قرارداد الحاقي يك مسأله 

ت كه مي توان اليحه الحاقي نفت را بدون بروز ھیچ گونه مشكلي از درجة دوم درآيد و احتماال فقط به اين شكل اس

  تصويب مجلس گذراند 

رزم آرا بعد از تشكیل كابینه،اولین اليحه ي خود را تحت عنوان تشكیل انجمن ھاي ايالتي و واليتي به مجلس تقديم 

دست فراموشي سپرده شد و رزم آرا كرد،لكن با مخالفت قاطع آيت اهللا كاشاني و نمايندگان جبھه ي ملي،اليحه به 

  در برنامه ي توطئه آمیز خود با شكست مواجه شد 

يكي ديگر از برنامه ھاي رزم آرا دفاع از اليحه در كمیسیون بود كه به گزارش نورت كرافت نماينده ي ويژه شركت نفت 

كاركنان دولت ايران اطالعاتي از ما در تھیه ي جواب ھا و دفاع از اليحه در كمیسیون نفت،دولت را كمك مي كرده است 

خواستند كه كتبا براي آنھا تھیه شدھاين اطالعات را عینا در گزارش رسمي خودشان گنجانده اند،ولي بي اثر نبوده 

و  ١٩۵١استاز آن جمله جواب ھاك فروھر رابه مصدق در ماه دسامبر و جواب ھاك رزم آرا به مصدق در ماه فوريه 

نگلیسي را كه رزم آرا،سوم ماه مارس به عنوان نظر دولت خود براي كمیسیون نفت قرائت نظريات كارشناسان ا

  كرد،مي توان به طور مثال ذكر كرد 
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پنجاه گفتگو  رزم آرا وقتي از تصويب اليحه ناامیدشد،با انگلیس وارد مذاكره شد تا در مورد طرحي بر اساس اصل پنجاه ـ

ا به طور محرمانه با نمايندگان شركت ادامه داد و مردم را در جريان مذاكرات قرار نمايداز آن پس رزم آرا مذاكره خود ر

  نداد 

اشرف پھلوي از نزديكان رزم آرا در اين باره گزارش مي كندكه رزم آرا در مقابل كساني كه به او فشار مي آوردند نفت 

مالي ايران و نداشتن تخصص فني چنین ايران را ملي كند مقاومت كرد احساس او اين بود كه با توجه به مسائل 

اقدامي ھنوز زود است و از نظر اقتصادي براي مملكت فاجعه آمیز خواھد بوداز اين رو در حالي كه از ھمه طرف به او 

  ادامه داد  ۵٠ـ  ۵٠حمله مي شد،او به فشار خود براي تقسیم منافع كشور نفت ايران و انگلیس بر اساس 

،در خاطرات خود پرده از روي كمك ھاك مخفي شركت به دولت رزم آرا بر مي دارد و مي ايدن،وزير خارجه انگلیس

  نويسد 

دولت انگلستان شايد با شتابي بیش از اندازه درخواست نخست وزير ايران را پذيرفت كه از كمك مالي فراواني كه 

  كمپاني مخفیانه به دولت او مي كرد،سخني گفته نشود 

  را به شركت و نه به رزم آرا،نسبت مي دھد و مي گويد  ۵٠ـ  ۵٠وي سپس پیشنھاد 

مردم ايران نیز به زودي از اين نكته آگاه نشدند كه كمپاني مي كوشد ژنرال رزم آرا را متقاعد كند تا باب مذاكرات را بر 

  دوباره بگشايد  ۵٠ـ  ۵٠اساس تقسیم 

ه نظر نمي رسدطبق گزارش شپرد به وزارت امور البته سخنان ايدن با توجه به طماعي انگلیسي ھا چندان موجه ب

،در خصوص ١٣٢٩بھمن  ٢١خارجه ي انگلیس،وي با تماس با نورت كرافت نماينده ي شركت نفت انگلیس و ايران در 

استفسار كردنورت كرافت به او پاسخ دادشركت مايل  ۵٠ـ  ۵٠آمادگي انگلیسي ھا بر سر توافقي بر ساس اصل 

  مورد بررسي قرار دھد است ترتیب مشابھي را 

مسئله اي كه نیاز به تحقیق دارد اينست كه چرا رزم آرا اصرار بر مخفي داشتن مذاكرات داشت؟طبق گزارش مصطفي 

فاتح،معاون كل شركت در امور ايران كه از كلیه كمك ھاك مالي شركت به رزم آرا مطلع بوده است،مقامات شركت 

و كمك ھاك انگلیسي را علني كند،اما رزم آرا از علني كردن  ۵٠ـ  ۵٠اساس اصرار داشتند تا رزم آرا،مذاكرات بر 

مذاكرات امتناع مي ورزيدوي استنباط خود را از انگیزه ي رزم آرا چنین بیان مي كندرزم آرا خیال داشت در موقعي كه به 

و اين را به عنوان توفیق نظر او مساعد به وضع سیاسي شخصي او بود،پیشنھاد جديد شركت را در محلس اعالم دارد 

  دولت خود به حساب آورد 

رزم آرا در حالي كه تالش مي كرد تا راه حلي را براي خروج از بن بستي كه كمیسیون نفت براي او به وجود آورده 

بود،به دست آورد،سعي مي كرد از ملي شدن صنعت نفت جلوگیري كندوي پس از مصوبه بیست و ششم آذرماه 

ماه،در جلسه ي خصوصي مجلس شركت كرد و به شدت علیه ملي شدن صنعت نفت،سخن مجلس،در سوم دي 

رانداو گفتايران داراي آن قدرت صنعتي نیست كه به خودي خود استخراج نفت نموده و در بازارھاي دنیا بفروشدايراني 
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ر را در اثر عدم قدرت فني به كه يك كارخانه سیمان را نمي تواند با پرسنل خود اداره كند و ايراني كه كارخانجات كشو

  صورت ناگواري درآورده است و ضرر مي دھد،با كدام وسائل مي خواھد نفت را شخصا استخراج كند؟ 

  در پايان با صراحت تمام گفتملي كردن صنعت نفت بزرگترين خیانت است 

حه را مسترد كرد و گفتنظر در روز بعد،وزير دارايي،فروھر،به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملي شدن صنعت نفت،الي

به اين كه كمیسیون مخصوص نفت اليحه قرارداد الحاقي را جھت استیفاي حقوق ايران كافي ندانسته،دولت اين اليحه 

،براي استیفاي بیشتر كشور،اقدام و نتیجه را به عرض مجلس برسانداين ٢٩/۶/١٣٢۶را مسترد مي دارد تا طبق قانون 

  یري از ملي شدن صنعت نفت بود تا اصل موضوع نفت را از دستور مجلس خارج كند ابتكار دولت فقط براي جلوگ

پس از كارشكني ھاي مداوم و شگردھاي توطئه آمیز رزم آرا،رھبران نھضت ملي شدن صنعت نفت به اين نتیجه 

  رسیدند كه تنھا مانع ملي شدن نفت،شخص رزم آرا است 

ئیان اسالم و جبھه ي ملي به رھبري آيت اهللا كاشاني،براي ملي شدن در اين زمان،دو نیروي قابل اعتنا يعني فدا

ھماھنگي الزم را داشتند؛لذا چند نفر از اعضاي جبھه ي ملي از نواب صفوي رھبر فدائیان اسالم وقت مالقات 

نواب  خواستندمالقات در خانه ي حاج محمود آقايي از تجار معروف و متدين تھران،صورت گرفتاعضاي جبھه ي ملي از

خواستند تا با يك اقدام جوانمردانه و انقالبي،سد راه حكومت ملي يعني رزم آرا را از میان بردارندنواب به شرط اجراي 

  احكام اسالمي،پیشنھاد را پذيرفتآنھا نیز قول دادند در صورت موفقیت،خواسته ي نواب را عملي نمايند 

منتشر نموده است و  ١٣٣۴كه خاطرات خود را در سال  آقاي سید محمد واحدي عضو برجسته ي فدائیان اسالم

  سعي دارد تا بعضي از زواياي قضیه ي ترور رزم آرا را به دلیل مسائل قضايي مبھم بگذارد،در مورد اين افراد مي نويسد 

 ماه ششم جكومت رزم آرا بودوكالء اقلیت مجلس كم كم عقب نشیني كرده بودند آقاي نواب وكالي جبھه ي ملي را

دعوت به مالقات نمودند به منزل يكي از تجار،شب ھنگامي درب منزل باز شد و به تدريج آقايان 

فاطمي،نريمان،آزاد،دكتر بقايي،حائري زاده و مكي وارد شدنددكتر مصدق و دكتر شايگان مريض بودند و حائري زاده 

سته بودنددر آن جلسه كه بیش از چند گفت كه من به نمايندگي دكتر مصدق ھم آمده امھوا سرد بود و زر كرسي نش

ساعت طول كشید از ھمه سو سخن گفته شدآن شب خاتمه يافت و اعضاي جبھه ي ملي خواستند كه يك مجلس 

ديگر تشكیل شود فردا ظھر ھم در ھمان محل وكال اقلیت دوره شانزدھم حضور يافتند و در آن جلسه طوالني آقاي 

آنان را معتقد نمودن كه براي پیشرفت در مبارزه با اجانب خصوصا انگلیس نواب طي يك سلسله استدالالت مفصل 

  چاره اي جز نبرد با آن ھا از طريق احكام نوراني اسالم نیست 

وكالي جبھه ي ملي از قدرت رزم آرا ترسناك بودند و سقوط آن را غیر ممكن مي دانستند و به كلي تز ملي شدن 

ر آن جلسه ھم براي آخرين بار با وكال و اعضاي جبھه ي ملي عھد شد كه صنعت نفت را شكست خود مي دانستندد

در اولین روز فرصت و قدرت طبق قانون اساسي كه ھر گونه قانون مخالف اسالم را ملغي دانسته،به اجراي قوانین 

  اسالم بپردازندآنھا رفتند ولي بسوي تلسط بر يك مملكت مي رفتند 
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اعضاي جبھه ي ملي در مقابل چه چیزي عھد كردند كه در صورت به قدرت  شھید واحدي توضیح نداده است كه

  رسیدن،احكام اسالم را اجرا كنند،ھر چند با كنايه مي فھماند كه آنھا در پي سقوط رزم آرا بودند 

در ]قتل رزم آرا[مرحوم شھید طھماسبي،مجري تصمیم،در بازجويي خود مي گويديك مجلسي ھم كه چند وقت قبلش 

حاج محمود آقايي تشكیل شد كه وكالي اقلیت در آن جا ظھر و شب اجتماع كرده بودند در ھمین منزل مذاكراتي منزل 

در مورد ھمین قتل يعني تصمیم به قتل رزم آرا با آقاي نواب مذاكراتي كرده بودندشھید طھماسبي در مورد افراد 

طرم ھست،بودنديكي دو نفر ديگر از وكال نیز جلسه مي گويدشب من با بقايي رفتمدر شب،مكي و دكتر فاطمي خا

بودند،در خاطرم نیستوي در مورد نقش آيت اهللا كاشاني در اين ترور مي گويدسه روز قبل از رفتن پي اين كار،من با 

كاشاني مالقات كرده و به او قضیه را گفتمآن ھم گفت برو ولي اسم مرا نبربعد از اينكه سیدعبدالحسین واحدي مرد 

آرا بي اعتنايي  فدائیان اسالم در میتینگ مسجد شاه در يازدھم اسفند،به رزم آرا سه روز مھلت داد و رزم  ٢ي شماره 

و ربع،مورد ھدف سه گلوله قرار داد و نخست  ١١،استاد خلیل طھماسبي،وي را در ساعت ١٣٢۴اسفند  ١۶كرد،در روز 

راه برداشته شدفرداي آن روز،كمیسیون نفت پیشنھاد  وزير در دم جان باخت و بزرگترين مانع ملي شدن نفت از سر

  ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور را پذيرفت و طرح ذيل را تقديم مجلس كرد 

  ! مجلس شوراي ملي

نظر به اينكه ضمن پیشنھادات واصله به كمیسیون نفت پیشنھاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه 

ه و از آن جايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نیست كمیسیون و قبول كمیسیون قرار گرفت

مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايدبنابراين ماده واحده ي ذيل را با قید دو فوريت 

  براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي مي نمايد 

كمیسیون مخصوص نفت را تأيید و با تمديد مدت موافقت  ١٧/٢/٢٩یم مورخ ماده ي واحده ـ مجلس شوراي ملي تصم

  مي نمايد 

  ـ كمیسیون نفت مجاز است از كارشناسان داخلي و خارجي در صورت دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دھد ١تبصره 

  اشته باشند آقايان نمايندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشكیل كمیسیون حق حضور دـ  ٢تبصره 

آيت اهللا كاشاني براي فشار بیشتر به مجلس و براي تسريع در تصويب قانون نھايي،با صدور اعالمیه اي از مردم 

خواست تا راجع به ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشورو اظھار تنفر از فجايع ظالمانه فرانسوي ھا نسبت به 

اسفند در میدان بھارستان تجمع كنندعصر  ١٨ات خارجه ي انگلیسدر برادران مراكشو ابراز انزجار نسبت به اظھارات وزر

  روز موعود مردم بسیاري در میدان تجمع كردند و خواست خود را مبني بر ملي كردن صنعت نفت ابراز داشتند 

  تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت  د ـ

اي ملي،مطرح شد و به اتفاق آراء به اسفند در مجلس شور ٢۴سرانجام ماده واحده ي ملي شدن صنعت نفت در روز 

  تصويب رسیدماده واحده به اين شرح بود 
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  كمیسیون مخصوص نفت را تأيید و با تمديد مدت موافقت مي نمايد  ١٣٢٩اسفند  ١٧مجلس شوراي ملي تصمیم مورخ 

اتفاق آرا آري ھمان مجلسي كه سه ماه قبل حتي رأي كافي براي پیشنھاد ملي شدن صنعت نفت نداد،امروز به 

اسفند بر آن صحه  ٢٩ملي شدن صنعت نفت را تصويب كرد و مجلس سنايي كه نیمي از آنھا برگزيدگان شاه بودند،در 

  گذاشت 

با انتشار خبر ملي شدن صنعت نفت،شب ھنگامراديو لندن حمله ي سختي به سید ابوالقاسم آيت اهللا كاشاني 

به وسیله ي سفیر خودش،راجع به نفت يادداشت داده است كه تا  نمودو اضافه كردكه دولت انگلیس به دولت ايران

،نفت در اختیار ما ھست و حق خودمان را خواھیم بردحائري زاده در مجلس جواب تندي داده است كه راديو لندن ١٩٩٠

  حق ندارد به مقدسات ما حمله كند و آقاي آيت اهللا كاشاني روحاني است و مقدس است 

آن شب،نشانه اين واقعیت است كه انگلیسي ھا،نقش آيت اهللا كاشاني و روحانیت را در ملي  تفسیر راديو لندن در

شدن صنعت نفت،خوب درك كرده بودندراديو لندن در تفسیر خود به صراحت گفتامروز پارلمان ايران پیشنھاد ملي كردن 

و ثروتمندان و ھمچنین يك عده  صنعت نفت را در كشور تصويب كرد اين پیشنھاد از طرف عده معدودي از مرتجعین

  مالھاي متعصب كه در رأس آنھا سید ابوالقاسم كاشاني است،پشتیباني شده 

روز بعد آيت اهللا كاشاني در يك موضع گیري شجاعانه،قتل رزم آرا را واجب و خلیل طھماسبي را منجي ملت لقب 

ئولیت قتل را پذيرفت و اخطار كرد حضرت خلیل بايد دادجمعیت فدائیان اسالم نیز با انتشار اعالمیه اي شديد اللحن،مس

  آزاد شود 

و بدين سان نفت،با تالش نیروھاي مذھبي،ملي شدالبته نبايد نقش ديگر نیروھاي ملي مانند اقلیت مجلس،جبھه ي 

ملي و مصدق را ناديده گرفت،و لي اين نوشته در صدد ارزيابي نقش نیروھاي ملي است كه با آن كه نقش اول 

  ،اما نويسندگان معاصر سعي كرده اند تا آن را به فراموشي بسپارند است

  زمامداري مصدق 

روزي كه رزم آرا به قتل رسید،شاه در مورد دولت بعدي از سفیر انگلیس استفسار كردشپرد معتقد بود كھبراي در 

زم استوزارت خارجه دست گرفتن سكان كشور يك شخصیت قوي الزم استولي به خاطر اوضاع فعلي يك دولت محللال

انگلیس توصیه مي كرد اگر آيت اهللا كاشاني از نفوذ خود در مجلس استفاده كند،بھتر است مجلس را منحل كردو امید 

  بخش ترين نامزدنخست وزيريرا سید ضیاء پیشنھاد مي كرد 

زاب سیاسي،دكتر محمد سرانجام،شاه،عالء را به اصرار،مأمورتشكیل كابینه كردبا توجه به روابط قبیله اي در اح

مصدق،به تعريف و تأيید عالء پرداخت و گفتاز جناب آقاي عالء نخست وزير،دوست سي ساله خود براي اينكه بعد از 

الغاي حكومت نظامي به مجلس آمده،تشكر مي كنم؛چون با سوابقي كه درباره اخالق ايشان دارم راضي نمي شدم 

  د اعتراض نمايندگان جبھه ي ملي واقع شوند به مجلس بیايند و در ھمان وھله اول مور
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را خالف رويه ي معمول را دانست و عالء را نخست وزيري  محمود نريمان،عضو جبھه ي ملي،نخست وزيري عالء

معرفي كردكھاز طرف اعیحضرت شاه برگزيده شده اند نه مجلس شوراي ملي و اين خالف اصول مشروطیت و حكومت 

  مردم بر مردم است 

يه ي دوگانه ي اعضاي جبھه ي ملي كه نشانه ي بي انسجامي جبھه را مي رساند،بالفاصله جبھه را مجبور به اين رو

اتخاذ روشي واحد كرد و با صدور اعالمیه اي،مخالفت خود را با دولت عالء اعالم نمود و ھنگام اخذ رأي نیز اعضاي آن 

  در مجلس حاضر نشدند 

  نه ماده اي اجراي قانون ملي شدن نفت را به كمیسیون نفت تقديم كرد روز پنجم ارديبھشت،دكتر مصدق طرح 

اين طرح را جمال امامي در ھفت ماده،تھیه كرده بود كه مصدق در ماده درباره ي پرداخت غرامت و چگونگي خلع يد،بر 

  آن افزودطرح نه ماده اي،عصر ھمان روز در كمیسیون به تصويب رسید 

تصويب طرح نه ماده اي،به دلیل آنكه بدون مشورت با او بوده و دخالت قوه ي مقننه در كار  روز بعد،عالء در اعتراض به

قوه ي مجريه است،استعفا دادروز ھشتم ارديبھشت،جمال امامي به مصدق پیشنھاد كرد كه براي اجراي قانون ملي 

اني و جبھه ملي نخست وزيري كردن صنعت نفت،خود نخست وزيري را بپذيرد كه مصدق،بدون مشورت با آيت اهللا كاش

  را پذيرفت 

  مصدق خود در خاطراتش در نحوه و علت پذيرفتن نخست وزيري چنین مي گويد 

كه روز جلسه نبود به مجلس شوراي ملي احضار شدم اكثريت نمايندگان ھم آمده بودند و مي  ١٣٣٠ارديبھشت  ٨روز 

مايل خود را براي تعیین نخست وزير به عرض شاھنشاه خواستند در جلسه ي خصوصي به شور و مشورت بپردازند و ت

تصدي آقاي ]كه[برسانند جلسه تشكیل شدبه مشورت پرداختند و چون اكثريت نمايندگان اين طور تصور مي نمودند

تجديد شود،نه جرأت مي كردند از  ١٢٩٩كوتاي سال ] ھاي[سیدضیاء الدين سبب خواھد شد كه ھمان بگیر و ببند 

اي تصدي اين مقام اسم ببرند،نه مقتضیات روز اجازه مي داد به كانديداي سیاست بیگانه رأي بدھند شخص ديگري بر

كه چون صحبت در گرفت و مذاكرات به طول انجامید،براي تسريع در كار و خاتمه دادن به مذاكرات يكي از نمايندگان كه 

ود و مرا از طرف شاھنشاه براي تصدي اين مقام چند روز قبل از كشته شدن رزم آرا نخست وزير به خانه من آمده ب

  دعوت كرده بود و ھیچ تصور نمي كرد براي قبول كار حاضر شوم،اسمي از من برد كه بالتأمل موافقت كردم 

مصدق علت پذيرفتن خود را پیش گیري از نخست وزيري سیدضیاء مي داند و ھدف غايي پذيرفتن را اين مي داندكه 

  به ملي شدن صنعت نفت از بین نرود طرح نمايندگان راجع 

سرانجام مجلس با اكثريت حاضرين به مصدق رأي تمايل داد و به گفته ي مصدق اعلیحضرت شاھنشاه ھم طبق طبق 

نظريات خود من در صدور فرمان خودداري فرمودند تا قانون ملي شدن صنعت نفت از تصويب مجلس گذشتقانون كه به 

  شروع كردم تصويب و توشیح رسید،به كار 
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شاه كه به بیماري توھم توطئه مبتال بود،پرده از انگیزه ي واقعي خود از پذيرفتن مصدق بر مي دارداو مي پنداشت كه 

آمدن مصدق خواست انگلیسي ھاست سرانجام به اين نتیجه رسیدم كه پشت نقاب اين ملي گراي جان 

  سي ھا دارد سخت،مردي مخفي شده كه ارتباط ھاك بسیار نزديكي با انگلی

شاه تا پايان با اين پندار مي زيست و حتي به بعضي از مشاورانش نیز اين نكته را متذكر شده استشاه به احسان 

نراقي گفته استمن فكر مي كنم مصدق در آغاز با موافقت انگلیسي ھا به قدرت رسید،اما خیلي زود به خاطر رفتار 

  پي در پي روبرو گرديد  عوام فريبانه و كله شقي ھايش با شكست ھا ي

فكر انگلیسي بودن مصدق در دربار حاكم بوده استفردوست،مشاور نزديك شاه ھم چنین گماني در مورد مصدق 

مصدق با سوار شدن بر موج ملي شدن صنعت نفت  ١٣٣٠داشته استوي در خاطراتش مي نويسددر ارديبھشت سال 

ته به انگلیس بودچون انگلیسي بودن مصدق با ملي كردن به نخست وزيري رسیدبه نظر من مصدق از جواني وابس

نفت قابل جمع نیست،فردوست در توجیه ادعاي خود مي گويددر اين كه مصدق از جواني فراماسون بود و با انگلیسي 

ھا ارتباط داشت ترديد ندارمبه نظر من مصدق بنا به مصالح خاصي كه توضیح دادم از طرف آمريكايي ھا كانديد شد كه 

  نفت را ملي كند 

به ھر حال اين مطلب از عجائب تاريخ است كه حتي شاه مملكت كه خود بیش از ديگران با انگلیسي ھا ارتباط 

داشته،مي پنداشته است كه مصدق دست پروده انگلیسي ھاست و ھمه اينھا،نشانه دخالت ھاك مفرط انگلیس در 

  سیاست ايران است 

يري مصدق را چنین توجیه مي كنداغلب رؤساي فراكسیون ھاك مختلف مجلس شاه در جايي ديگر،انتصاب نخست وز

كه به خاطر تأثیر پذيري از مصدق به ھیجان آمده بودند در موقع گفتگوھاي مشورتي با من كامال اطمینان مي دادند كه 

  ھیچ كس مثل مصدق در آن مقطع شايستگي رياست دولت را ندارد 

نفر از نمايندگان به مصدق رأي تمايل  ٧٩مال امامي در مجلس شورا مطرح شد و به ھر دلیل و انگیزه،پیشنھاد ج

سناتور به مصدق رأي تمايل داد و در تاريخ ھشتم ارديبھشت فرمان نخست  ۴٣نفر از  ٢٩دادنددر مجلس سنا نیز،

بايست وزيري مصدق توسط شاه صادر شداز اين به بعد،بزرگ ترين رسالت،بر دوش مصدق قرار گرفتمصدق مي 

زحمات چند ساله ي مردم در نھضت ملي كردن نفت را به مرحله عمل برساند و اگر در اين كار موفق نشود، لطمه اي 

  جبران ناپذير به تالش ھاك مردم وارد خواھد كردبدرستي كه آزمون بزرگي بر سر راه مصدق و ھمكاران او قرار داشت 

عملكرد آقاي مصدق،الزم است شخصیت وي را مورد مطالعه قرار قبل از وارد شدن به دوره ي زمامداري و بررسي 

  بدھیم،چون بسیاري از اعمال و رفتار بعدي مصدق نشأت گرفته از شخصیتي است كه تا آن زمان شكل گرفته بود 

  شخصیت دكتر محمد مصدق 

دفتري بودمیرزا  ش در يك خانواده ي اشرافي متولد شدپدرش،میرزا ھدايت اهللا ١٢۶٠محمد مصدق در حدود سال 

شدر سن ھفتاد سالگي از طرف ناصرالدين شاه به وزيري دفتري ملقب گرديددر اين ١٢۵٢ق ١٢٩٠ھدايت اهللا در سال 

  زمان،وزير مالیه معیرالممالك بود 
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مادر مصدق نجم السلطنه،دختر فیروز میرزا پسر عباس میرزا،نايب السلطنه بودنجم السلطنه با سه كارگزار دربار 

،ازدواج كردازدواج اول او با مرتضي قلي خان وكلیل الممالك ثاني،حاكم ايالت كرمان ودومین ازدواج او با میرزا قاجار

ھدايت اهللا و ازدواج سوم او با میرزا فضل اهللا وكیل الملك تبريزي،رئیس دفتر مظفرالدين میرزا و بعدا وزير خلوت 

  اثر كھولت سن بود مظفرالدين شاه بودعلت ھر سه ازدواج،فوت ھمسر در 

شمسي  ١٢٧۵قمري ١٣١۴وي طبق سنت بوروكراسي طبقاتي قاجاريه و بعد از تحصیالت معمول در كشور،در شوال 

  سال داشت  ١۵متصدي استیفاي خراسان كه يكي از مشاغل مھمه وزارت دارايي بود گرديداو در اين زمان،حدود 

ب نمايندگي مجلس شدمصدق،خود پیرامون علت شركت در وي در دوره ي اول مجلس شوراي ملي از اصفھان داوطل

  انتخابات اصفھان مي گويدبه جھات ذيل داوطلب نمايندگي از شھر اصفھان شدم 

ـ از طبقه اعیان و اشراف در آن شھر كسي انتخاب نشده و محل آن خالي بودانتخابات دوره ي اول،طبقاتي انجام مي ١

  گرفت 

وثي داشت موسوم به كاج و خاتون آباد كه اين عالقه سبب شده بود با بعضي از ـ ھمسرم در اصفھان دو ملك مور٢

  رجال و اعیان آن شھر آشنا بشوم 

ـ شاھزاده سلطان حسین میرزا،نیرالدوله حاكم اصفھان و يكي از مالكین مھم نیشابور،سال ھا در نیشابور حكومت ٣

  مي كرد و با من كه مستوفي خراسان بودم ارتباط داشت 

ن سن مصدق السلطنه كمتر از سي سال بود و حداقل سن در مجلس اول بايد سي سال باشد اعتبار نامه ي او چو

كه از سنگ قبر وي  ١٢٩۶جمادي الثاني  ١٨را رد كردندمخالفین مصدق با استدالل بر تاريخ وفات شوھر اول مادر وي 

 ٩روز با میرزا ھدايت اهللا ازدواج كرده باشد و  ١٠ماه و  ۴به دست آورده بودند مي گفتند اگر مادر وي بالفاصله بعد از 

  ماه بعد ھم مصدق متولد شده باشد،وي كمتر از سي سال دارد 

بوده  ١٢٩٧شعبان  ١٠البته استدالل مخالفین صحیح بوده است زيرا با احتساب ايام فوق،تاريخ والدت مصدق،حدودا 

  سال و چند روز بوده است  ٢٧،سن مصدق ١٣٢۴شعبان  ١٧است كه در ھنگام افتتاح مجلس اول 

  تحصیالت عالیه 

قسمتي از وقت خود را صرف تحصیالت جديد نمود و پس از ده  ١٢٨١مصدق در اوايل افتتاح مدارس جديد از اوايل سال 

سال،براي تحصیالت عالیه رھسپار اروپا گرديددو سال در مدرسه علوم سیاسي پاريس تحصیل كرد و به دلیل بیماري 

ه ايران بازگشت و پس از توقفي كوتاه،مجددا عازم اروپا شد و در دانشگاه نیوشاتل سويس به درجه دكتراي حقوق ب

  نايل شدموضوع رساله ي دكتراي وي كه دانشكده حقوق تصويب كرده بودوصیت در حقوق اسالمیبود 

رت مالیه و رياست اداره ي كل وي در بازگشت،يكي از كارمندان عالي رتبه دولت شد و در سمت ھاك معاونت وزا

محاسبات خدمت كردپس از مدتي عازم اروپا شدوي علت رفتن به اروپا را چنین تشريح مي كندبراي ھمكاري با دولت 
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وثوق الدوله از من دعوت شدچون نمي خواستم در آن دولت كاري قبول كنم،موافقت خود را موكول به استخاره نمودم 

فرح آباد رفتند و به عرض شاه رسانیدند و مرا در مقابل كاري انجام شده قرار دادند،كه چون  ولي عصر آن روز كه وزرا به

حدود پنج سال،دو فرزندم در اروپا بودند و نديده بودم،از قبول كار معذرت طلبیدم،از ايران رفتم و متجاوز از يك سال در 

  سوئیس به سر بردم 

ستري منصوب شد و از او دعوت شد تا از اروپا به ايران بیايدچون از ش به وزارت دادگ١٢٩٩وي در زمان مشیرالدوله

  طريق بندر بوشھر وارد ايران شد،بنا به داليلي كه بحث خواھیم كرد،والي فارس شد 

  والي گري فارس 

دكتر محمد مصدق در خاطراتش مي نويسدمن ھمیشه در اين فكر بودم اگر روزي نتوانم در ايران به وطن خود خدمت 

م محل اقامت خود را در سوئیس قرار بدھمدرخواست تابعیت نمودمچون مدت اقامت من در سوئیس بیش از چھار كن

معروف به قرارداد وثوق الدوله بین  ١٩١٩اوت  ٩سال نبود مشمول مقررات قانون جديد نگرديدمدر آن جا بودم كه قرارداد 

یس اقامت كنم و به كار تجارت بپردازمبعد چنین صالح ديدم كه ايران و انگلیس منعقد گرديد كه باز تصمیم گرفتم در سوئ

با دختر و پسر بزرگم كه ده سال بود وطن خود را نديده بودند به ايران بیايم و بعد از تصفیة كارھايم از ايران مھاجرت 

  نمايماين بود كه از ھمان راھي كه رفته بودم به قصد مراجعت به ايران حركت نمودم 

تلگراف انتصاب مصدق به وزارت عدلیه به وي مي رسد و از طريق ھندوستان با يك كشتي به بوشھر مي در بین راه،

رسد و مورد استقبال كارگزار بوشھر،میرزااسداهللا خان اسفندياري،يمین الممالك قرار مي گیردبعد،از آن جا به 

داده بوداز تمام طبقات و احزاب و  شیراز،مقر حكومت دايي خود،فرمانفرما،وارد مي شودچون فرمانفرما استعفا

به آن ايالت از نخست وزير پیرنیامشیرالدوله درخواست كردندوي از ] مصدق[دستجات به تلگراف خانه رفتند وانتصاب مرا

  در اين سمت باقي ماند  ٣٠٠تا فروردين  ١٢٩٩اواسط 

را مورد انتقاد قرار مي دھند آن دو  وي در اين سمت بود كه دو حادثه روي داد و به ھمین خاطر مخالفین مصدق،وي

  حادثه به شرح زير است 

  ـ سركوبي مبارزان تنگستاني ١

نیروھاي انگلیسي بعد از جنگ جھاني دوم ھنوز در فارس مستقر بودندو با نیروي نظامي مختلطي تحت عنوان پلیس 

ات پارتیزاني خود،مزاحمت ھايي را براي جنوب به اقدامات تجاوزكارانه خود ادامه مي دادند،مبارزان تنگستاني با عملی

انگلیسي ھا به وجود مي آوردندانگلیسي ھا تصمیم به سركوبي آنھا مي گیرند،اما مصدق به اين امر اعتراض مي كند 

و خود مسئولیت سركوبي آنھا را به عھده مي گیردمصدق اين جريان را خود اين گونه روايت مي كنديك روز ماژور 

در شیراز آمد،به من كه والي بودم گفتما حكم داده ايم تنگستاني ھارا تنبیه بكنندمن حالم بھم  ھور،قنسول انگلیس

خوردگفتشما چرا حالتان بھم خورد؟گفتمشما از پلیس جنوب شكايت داريد و مي گويید كه پلیس جنوب در شیراز 

منفوريت آنھا افزوده مي منفور استپس وقتي كه شما پلیس جنوب را مأمور تنبیه تنگستاني ھا بكنید بر 

شودتنگستاني ھا اگر شرارت مي كنند،من تصديق مي كنماگر بعضي از آنھا راھزني مي كنند،من تصديق دارم ولي 
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اگر آنھا را پلیس جنوب تنبیه كند،آنھا جزو شھدا و وطن پرست ھا مي شوند و من راضي نیستم؛ولي اگر من كه والي 

خود عمل كرده ام و كار صحیحي استبعد از چند روز من تنگستان را امن كردم و ھستم آنھا را تنبیه كنم،به وظیفه 

  ماژور ھور آمد از من تشكر كرد 

به قول مصدق ھمین امر موجب محبوبیت وي نزد انگلیسي ھا شدبنده وقتي وارد شیراز شدم راه بوشھر تا آباده به 

م كردمالبته قنسول انگلیس مي خواست كه تجارت شان كلي ناامن بود و من در ظرف چھل روز اين راه را امن و منظ

برقرار باشد،ھر وقت پولي مي خواستند از آباده به بوشھر ببرند مجبور بودند كه يك مبالغي خرج كنند و يك مبالغي 

 بدھند تا اين كه اين پول را بانك شاھي بتواند تحمل كند،ولي وقتي من رفتم آن جا،از كسي ديناري نگرفتم و عدل و

انصاف راپايه حكومت خود قرار دادمالبته امنیت برقرار شدبا اين ترتیب ھمه مردم خواھان من بودند و قنسول انگلیس 

  ھم براي حفظ منافع تجارتي خودشان خواھان من بود 

  ـ حمايت قنسول انگلیس ٢

ر اعظم به جاي وي منصوب سقوط كرد و فتح اهللا خان،سپھدا ١٢٩٩مھر  ۵حكومت مشیرالدوله چندان دوام نیافت و در 

شدمصدق چون سپھدار اعظم را با مسلك خودش يكي نمي دانست،ديگر نمي خواست كه در شیراز بماند و درتمام 

شھر شھرت پیچید كھمصدق مي رود لذا قنسول انگلیس مقیم شیراز،طي تلگرافي توسط سفارت،از سپھدار مي 

  خواستي سفارت انگلیس از نخست وزير جديد چنین است خواھد مصدق را در سمت خود ابقا كندمتن نامه ي در

   ١٣٣٩صفر  ٢٢مطابق  ١٩٢٠نوامبر  ۴سفارت انگلیس ـ 

  خطاب به آقاي سپھدار رئیس الوزرا 

فدايت شوم ـ پس از استعالم ار صحت مزاج و تقديم ارادت زحمت مي دھد كه از قرار تلگرافي كه قنسول انگلیس 

قاي مصدق السلطنه از سقوط كابینه قبلي و تشكیل كابینه جديد قدري مضطربند كه مقیم شیراز مخابره كرده اند،آ

مبادا اين كابینه در مواقع الزمه،ھمراھي و مساعدت مقتضي از ايشان ننمايند و گويا خیال استعفا دارند و از قرار راپرت 

رت اشرف صالح بدانند،بد ھايي كه از قنسول انگلیس شیراز مي رسد،در شیراز خیلي رضايت بخش بودھاگر حض

نیست كه دوستانه تلگرافي به معزي الیه مخابره فرموده،خواھش كنید كه به حكومت خود باقي بوده و از اين خیال 

  منصرف شوندايام شوكت مستدام 

  نرمان وزير مختار 

ايد راپرت ھاي مصدق در توضیح مي گويداين كاغذ را تكذيب نمي كنم ولي جا دارد تعجب كنم قنسول انگلیس كه ب

خودش را به مركز بدھد بايد يك چنین چیزي را بنويسدو مصدق علت اين درخواست را برقراري امنیت مي داند كه قبال 

  نقل شد 

ھش،كابینه ي سپھدار نیز سقوط كرد و كابینه ي سید ضیاء ١٢٩٩ھنوز زماني نگذشته بود كه با كودتاي سوم اسفند 

دشاه طي بخشنامه اي تشكیل دولت جديد را به ھمه ي واليات مخابره كردمصدق الدين طباطبايي روي كار آمداحم
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چون دولت كودتا را قبول نداشت از اعالم آن در فاس خودداري كردسیدضیاء تلگرافي تھديد آمیز به مصدق مخابره كرددر 

ات داده و با تھور و جسارت اين تلگراف اعالم نمودمن در اين جا تمام رجال پوسیدةدرغین را توقیف كردم،نداي اصالح

قشوني كه در تحت امر دارم ھر مانع و مشكلي را به ھیچ مي شمارم؛حضرت عالي نیز اگر مي خواھید نماينده يك 

چنین دولت باشید با جسارت قدم برداشته اصالحات را در خطة مأموريت خودتان شروع كنیدمصدق،ھمكاري با 

مد شاه اعالم نمودنظر به پیش آمدھاي محتمل الوقوع و كسالت مزاجي كه سیدضیاء را نپذيرفت و طي تلگرافي به اح

  قطعا عارض شده،چاكر را از تحمل زحمت فوق العاده و مقاومت ممنوع مي نمايد 

احمد شاه در پاسخ تلگراف،قبولي استعفاي مصدق را از نظر رئیس الوزرا اعالم نمود و مصدق به چھارمحال نزد خوانین 

  تا پايان حكومت صدروزه ي سیدضیاء در آن جا ماند بختیاري رفت و 

  مشاغل ديگر مصدق 

به ١٣٠٠دلوبھمن  ٢٨مصدق در كابینه ي بعدي،قوام السلطنه،وزير مالیه گشت و پس از سقوط كابینه،در تاريخ 

استعفا دادوي در كابینه ي میرزاحسین خان  ١٣٠١سرطان تیر  ٢٠فرمانروايي ايالت آذربايجان منصوب و 

سمت وزارت امور خارجه را داشتدر ھمین زمان بود كه علماي عراق به دلیل  ۵/٨/١٣٠٢تا  ٢۴/٣/١٣٠٢روالدولهمشی

تحريم انتخابات فرمايشي عراق به دستور دولت انگلیس از عراق به ايران تبعید شدنداز جمله علماي تبعیدي،آيت اهللا 

ف احمد شاه و دولت مورد استقبال و احترام قرار گرفتند و سیدابوالحسن اصفھاني و آيت اهللا نائیني بودندعلما از طر

سردار سپه كه در آن زمان وزير جنگ بود،بیشترين تالش را در احترام علما از خود بروز دادوزير ديگري كه در اين زمینه 

حجاز به ايران تبديل تالش نمود،دكتر مصدق بود كه با رايزني و تالش ديپلماتیك،توانست تبعید آيت اهللا خالصي زاده رااز 

  كند و را حلي براي بازگشت مجدد علما به نجف فراھم بیاورد 

  در سمت نمايندگي 

يكسره كارھاي اجرايي را كنار مي گذارد و وارد سمت وكالت مجلس ١٣٣٠تا ارديبھشت ١٣٠٢دكتر مصدق از بھمن 

مصدق،اساس اصالحات و تغییرات را مي گردد كه اين در حقیقت،دوره ي شكوفايي مصدق در دوران نمايندگي اوست

مجلس مي دانستاو تا قبل از زمامداري نخست وزيري،معتقد بود كه مھم ترين مسئله،انتخابات آزاد استوي تنھا راه 

عالج اصالحات را در اين عبارت خالصه مي كردتا انتخابات آزاد نباشد امید ھر گونه اصالحي را بايد مردم اين مملكت به 

فقط در سايه ي انتخابات آزاد است كه مي توان قوانین تازه وضع و قوانین مضر را ملغي ساخت و در غیر گور ببرند و 

اين صورت ھیچ عمل و اقدام مثبتي مورد ثمر نخواھد بودمصدق حتي در برنامه ي دولت خود،اصالح قانون انتخابات را 

  یز ھمین بود يكي از دو برنامه اش اعالم كرد كه يكي از اھداف جبھه ي ملي ن

نماينده ي مردم تھران شد و در ھمین دوره از ١٣٠۴بھمن  ٢٣تا  ١٣٠٢بھمن  ٢٣مصدق در دوره ي پنجم مجلس 

مجلس بود كه رئیس الوزرا،سردار سپه،قھر كرد و به بومھن رفت و فرماندھان ارتش در نقاط مختلف كشور،تلگراف ھا و 

م ھیئتي از نمايندگان مجلس به رھبري شخصیت ھاي منفرد و نامه ھاك تھديد آمیزي به مجلس فرستادندسرانجا

  مورد احترام مجلس از جمله دكتر مصدق رسما به ديدار رضاخان رفتند و او را به تھران بازگرداندند 
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و ھمین مجلس بود كه ماده واحده ي انقراض قاجار و واگذاري حكومت به رضاخان را،تصويب كرد كه تعداد اندكي از 

  از جمله دكتر مصدقبا اين طرح مخالفت كردنددر حقیقت،شكوفايي مصدق از ھمین نطق تاريخي اوست  نمايندگان

مصدق در اين نطق تاريخي خود،ابتدا در مورد خاندان قاجار گفتاوال راجع به سالطین قاجار،بنده عرض مي كنم كه كامال 

ه بتوانم اين جا از آنھا دفاع كنم و گمان ھم نمي كنم از آنھا مأيوس ھستم زيرا در اين مملكت خدماتي نكرده اند كه بند

كسي منكر اين باشد بنده مدافع اين طور اشخاص نیستمبنده موافع اشخاصي كه براي وطن خودشان كار نمي كنند 

و جرئت و جسارت حفظ مملكتشان را نداشته باشند و در موقع خوب از مملكت استفاده بكنند و در موقع بد از مملكت 

بشوند،نیستمآن گاه،مصدق به تعريف و تمجید از رضاخان پرداخت و گفتاما نسبت به رضاخان پھلوي،بنده نسبت  غايب

به شخص ايشان عقیده مند ھستم و ارادت دارم و در موقع آن چه به ايشان عرض كردم در خیر ايشان و صالح مملكت 

ه ايشان يك خدماتي به مملكت كرده اند گمان نمي بوده و خودشان ھم تصديق عرايض بنده را فرموده اند اما اين ك

كنم بر احدي پوشیده باشدوضعیت اين مملكت وضعیتي بود كه ھمه مي دانیم كه اگر كسي مي خواست مسافرت 

كند،اطمینان نداشتیا اگر كسي مالك بود،امنیت نداشت و اگر يك دھي داشت،بايستي چند نفر تفنگچي داشته باشد 

دش را حفظ كند،ولي ايشان از وقتي كه زمام امور ملكت را در دست گرفته اند،يك خدماتي نسبت تا بتواند محصول خو

به امنیت مملكت كرده اند كه گمان نمي كنم بر كسي مستور باشد و البته بنده براي حفظ خودم و خانه و كسان و 

ين مملكت باشد،براي اين كه من خويشان خودم مشتاق و مايل ھستم كه شخص رئیس الوزرا،رضاخان پھلوي نام در ا

يك نفر آدمي ھستم كه در اين مملكت امنیت و آسايش مي خواھم و حقیقت،از پرتو وجود ايشان ما در ظرف اين دو 

  سه سال اينطور چیزھا را داشته ايم 

ما منطقي مصدق پس از اين دو مقدمه،وارد اصل موضوع مي شود و ادله مخالفت خود را با ماده ي واحده،محتاطانه ا

بیان مي كندوي عوارض ناشي از تغییر قانون اساسي را به دو قسمجنبه ي داخلیو جنبه ي خارجي تقسیم مي كند و 

در مورد پي آمد جنبه ي داخلي مي گويداگر آمديم و گفتیم خانواده قاجار بد است،بسیار خوب ھیچ كس 

لم ما شخص رئیس الوزرا است،خوب آقاي رئیس الوزرا نیست و بايد تغییر كند و البته امروز كانديداي مس]اين[منكر

سلطان مي شوند و مقام سلطنت را اشغال مي كنند،آيا امروز در قرن بیستم ھیچ كس مي تواند بگويد يك مملكتي 

كه مشروطه است پادشاھش ھم مسئول است؟ھیچ كس چنین حرفي نمي تواند بزند و اگر سیر قھقرايي بكنیم و 

؛رئیس الوزرا،حاكم ھمه چیز است،اين ارتجاع و استبداد صرف استامروز مملكت با بعد از بیست بگويیم پادشاه است

سال و اين ھمه خونريزي ھا مي خواھد سیر قھقرايي بكنند و مثل زنگبار شود كه گمان نمي كنم در زنگبار ھم اين 

طه رئیس الوزرا مھم است نه طور باشد كه يك شخص ھم پادشاه باشد و ھم مسئول مملكت باشد در مملكت مشرو

پادشاھدكتر مصدق بر عدم مسئولیت پادشاه مطابق قانون،پاي مي فشارد و اھمیت را به رئیس الوزرا مي دھد و 

استدالل مي كند اگر رضاخان شاه غیر مسئول بشود كه يك شخص توانا را تبديل كردن به يك شخص تشريفاتي 

باشد كه باز برمي گرديم به دوران استبداداگر شاه بشوند بدون مسئولیت خیانت است و اگر بخواھد شاه تأثیر گذار 

اين خیانت به مملكت است براي اين كه يك شخص محترم و يك وجود مؤثري كه امروز امنیت و آسايش را براي ما 

مي آيددكتر درست كرده و اين صورت را امروز به اين مملكت داده است،برود بي اثر ھیچ معلوم نیست كي به جاي او 

مصدق،جنبه ي خارجي پي آمد تغییر قانون اساسي را معروفیت و مقبولیت قانون اساسي سابقه دار مي داند كه 

  تغییر آن موجب تزلزل از لحاظ بین المللي خواھد شد 
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گرچه نطق،مصدق بسیار محافظه كارانه است ولي با كساني كه تالش مي كردند رضاخان را به پادشاھي 

  ر قابل قیاس است برسانند،غی

نیز به عنوان نماينده مردم تھران انتخاب شددر ھمین دوره  ١٣٠٧مرداد  ٢٢تا  ١٣٠۵تیر  ١٩مصدق در دوره ي ششم 

بود كه رضاشاه مصدق را احظار و در بعضي مسائل از وي نظر خواسته بودمصدق ماجراي مالقات خود با رضاشاه در 

  ر چنین تشريح كرد در نطق قبل از دستو ١٣٠۶خرداد  ١٨جلسه 

اگر من يك نفر سرپرست نظام ايران مخصوصا اعلیحضرت ھمايوني را تقديس مي كنم كه حقیقتا به افكار و عقايد وكال 

و مردم اھمیت مي دھند،به كرات براي خودم اتفاق افتاده است كه شخص پادشاه مرا اجضار و از من عقیده ام را 

خاص نبود با من چه كار داشت؟ روزي در ھمین ايام اخیر شرفیاب شدم و عرض خواسته استاگر او معتقد به عقیده اش

كردم كه اعلیحضرت وقتي در يك نقطه تشريف مي برند بايد مردم از او استفاده كنندفرمودندھمین طور استعرض كردم 

ن نظامي اين مسافرت ھايي كه اعلیحضرت مي فرمايند اين طاق نصرت ھا اسباب خرج مردم مي شود و مأموري

اسباب اذيت مردم را فراھم مي آورنددر حقیقت اعلیحضرت به اين چیزھا بزرگ نمي شوند شما شاه اين مملكت 

ھستید،شاه بزرگ استمي خواھند چراغ روشن بكنند نمي خواھند نكنند من غرضي ندارم چرا؟براي اين كه مي 

استفاده نمايند و مردم او را ستايش كنند واو را روي  خواھم او پادشاه ابدي اين مملكت باشد و تمام اھل مملكت از او

سر بگذارند و چون اعلحضرت ھمايوني مي دانند كه من غرضي ندارم و فقط خیرخواه شخص شاه ھستم،لذا مي 

  فرمايند كه فالني،من عرايض تو را قبول دارم 

با ايراد يك نطق  ١٣٠۶خرداد  ٢۵لسه در ھمین دوره،اليحه ي اختیارات به وزير عدلیه،داور،مطرح شد كه مصدق در ج

مستدل با اين اليحه مخالفت كرد و آن را خالف قانون اساسي دانستچون نطق مصدق در مباحث آينده،يعني ھنگام 

،مورد استفاده مخالفین وي قرار گرفت،فرازھايي از آن را ١٣٣١تمديد اليحه اختیارات قانوني به دولت مصدق در سال 

  ذكر مي كنیم 

آن دفعه با ماده واحده موافقت نكردم و علتش ھم اين بود كه اساسا قانون گذاري را از مختصات و وظايف مجلس بنده 

شوراي ملي مي دانماگر بنا باشد مجلس به وزرا اجازه بدھد كه بروند قانون وضع كنند پس وظیفه مجلس شوراي 

راي ملي است ھیچ مجلسي ھم نمي قانون اساسي ازوظايف مجلس شو ٢٧ملي چیست؟اين حق به موجب اصل 

تواند اين حق را به دولت واگذار كند اين مسئله به قدري بزرگ است كه شما امروز كه مي خواھید براي شش ماه 

ديگر اختیار جان و مال مردم را به يك وزارتخانه واگذار كنید كه خودش قانون وضع كند و خودش اجرا كند،بنده اگر دراين 

متمم قانون اساسي قواي مملكت به سه شعبه  ٢٧م توضیح دھم،باز زياد نیستبه موجب اصل موضوع پنج ساعت ھ

تجزيه مي شودقوه مقننه ،قوه قضائیه و قوه اجرائیھوضع قانون كه عبارت از قواعد و احكامي است كه ھیئت تقنینیه 

متمم قانون اساسي  ٢٨اصل  براي حفظ انتظامات جامعه تصويب مي كند از وظائف قوه مقننه است و چون به موجب

قواي ثالثه مزبوره ھمیشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواھد بود،لذا قوه ي تقنینیه نمي تواند انجام اين وظیفه را به 

  عھده ي يكي از قواي ديگر واگذارد كه ھم واضع قانون باشد و ھم قانون تطبیق نمايد 

 ١٣۶٢۴نیز شروع شدبا اين كه در دوره ي ششم،مدرس با با اتمام دوره ي ششم،دوره ي انزواي سیاسي مصدق 

رأي،نفر سوم تھران شدند،در دروه ي ھفتم،حتي در نفرات ذخیره ھم،نامي از آنھا به  ٨٠٧١رأي نفر اول و مصدق با 
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میان نیامدمشھور است كه مدرس در ھمین دوره گفته بودپس يك رأي خودم كجا رفت از ھمین دوره بود كه ديكتاتوري 

اشاه حركت سريعي را آغاز كرد و نخبگان ايران،مانند مدرس،به حبس و تبعید و شھادت رسیدند و يا مانند رض

  مصدق،كنج عزلت گزيدند 

  دستگیري و تبعید به بیرجند 

،پس از اتمام دوره ي مجلس ششم،به احمد آباد يكي از امالك خصوصي خود رفت و به مديريت ١٣٠٧مصدق از مرداد 

در باغ كاشف السلطنه در تجريش كه در اجاره ي پسرش  ١٣١٩خود پرداختدر پنجم تیرماه  كشاورزي امالك

بود،دستگیر و براي بازرسي وي را به منزل مسكوني دكتر خیابان كاخبرده و سپس به شھرباني انتقال دادندروز بعد كه 

ند،اما به دلیل اين كه راننده راننده مصدق براي شست و شوي اتومبیل توقیف شده مي رود،وي را بازداشت مي كن

مصدق اھل ھندوستان و تبعه انگلیس بوده او را بعد از يك شب آزاد مي كنندمصدق با قرار بازداشت به زندان مركزي 

  تیرماه با سه مأمور شھرباني و آشپز دكتر به طرف بیرجند حركت داده مي شود  ١٧منتقل و در تاريخ 

،علت ھمین دستگیري و زنداني شدن و تبعید وي استزندگي نامه نويس ھاي يكي از مبھم ترين نقاط زندگي مصدق

مصدق،چیزي را در باب داليل دستگیري وي،جز كلیات ننوشته اندموضوع زماني سؤال برانگیزتر مي شود كه مصدق در 

تنھا در البالي  كتاب خاطرات و تألمات خود كه قطعا تبعید به بیرجند جزو تألمات وي بوده استفصل مستقلي ننوشته و

  كتاب به صورت اجمال به آن اشاره كرده استوي در فرازي از كتاب خود مي گويد 

اوضاع و احوال اجازه نمي داد و كسي قادر نبود حتي يك كالم در صالح مملكت اظھار كنداين بود كه نه چیزي گفتم نه 

دستگیر شدم و پس از چند روز حبس مجرد به  ١٣١٩چیزي نوشتم و با اين حال بدون ذكر ھیچ دلیلي روز پنجم تیرماه 

پرن اھل سوئیس كه در ]ارنست[بیرجند تبعید گرديدم و در آن جا ھم چند ماه در حبس مجرد بودم تا شخصي به نام 

بیمارستان نجمیه بستري شده بود به خواھش پسرم از من نزد ولیعھدشاھنشاه فعلي وساطت نمود و به امر شاه 

  باد آوردند و زير نظر شھرباني تھران بودند تا متفقین آمدند و آزاد شدم فقیه مرا به احمدآ

  مصدق در فرازي ديگر از خاطرات خود،علت وفاداري به شاه را آزادي خود از بیرجند مي داند 

در مجلس پنجم من براي اعلیحضرت شاه فقید قسم ياد نكردم ولي در مجلس چھاردھم براي شاھنشاه قسم ياد 

و خود را مرھون الطاف شاھانه مي دانم ـ گرچه استخالص من از زندان بیرجند به ھمت موسیو پرون يكي از نموده ام 

اتباع سوئیس كه با شاھنشاه از زمان تحصیالتش در آن مملكت سابقه داشت صورت گرفتبا اين حال در ھر فرصتي به 

  شاھنشاه ابراز نموده ام دستم آمد و مخصوصا در جلسات رسمي مجلس وفاداري خود را نسبت به 

از قول مصدق به چاپ رسانده است،ھیچ ذكري از اتھام به بیان نیاورده است،و تنھا  ١٣٣١در خاطراتي كه سالنامه دنیا

  علت را،آزار خود مي داند 

ار مأمورين شھرباني براي بازداشت من آمدند،چون امر دولت را مطاع مي دانم فورا تمكین كردم و انتظ ١٣١٩در سال 

داشتم اگر گزارش ھاي خالف واقعي بر علیه من داده شده رسیدگي و روشن شود ولي بعد از توقف چند روزه در 
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زندان مركزي كه معلوم شد اصال رسیدگي در كار نیست و مقصودشان آزار من است،عاصي شدم و روزي كه مي 

  اشاره به عكس رضاشاه اين شعر را خواندم  خواستند مرا به زندان بیرجند ببرند،مقاومت كردم و در اطاق رئیس به

  اي زبردست زير دست آزار گرم تا كي بماند اين بازار؟ 

مصدق در قسمت ديگر خاطرات خود علت دستگیري رابدون جھت و دلیلذكر مي كندبدون جھت و دلیل مرا چند روز در 

عرض راه و زندان دو مرتبه اقدام به خودكشي  زندان موقت تھران محبوس و از آن جا به زندان بیرجند انتقالم دادند در

  نمودم 

آيا علت خودكشي مصدق بدرفتاري مأمورين است؟و اگر چنین !يكي از موارد مھم اين داستان،خودكشي مصدق است

است،چرا زندگي نامه نويسان از خوش رفتاري و احترام مأمورين سخن گفته اند؟آيا سنگیني اتھام يا نابردباري مصدق 

يد موجب اين گرديده است كه مصدق دو مرتبه دست به خودكشي بزند؟از اين رو،مسأله ي مورد بحث،جاي در شدا

  تأمل و تحقیق دارد 

آقاي مكي در مقاله يدكتر محمد مصدق،مصدق السلطنھدر سالنامه ي دنیاشماره ي نھمدر مورد اتھام مصدق مي 

باز كاري نكنم كه به زندان مراجعت نمايممستنطق اجازه نويسددكتر به مستنطق مي گويددلیل حبس مرا بفرمايیدكه 

داد كه اين سؤال را كتبا بكند و سؤال را كه به اداره سیاسي شھرباني مي برند،جواب مي آورند شما تقصیري نداريد 

  ولي عجالتا بايد در زندان بمانید 

  ش راانتقامصرف مي داند مھندس احمد مصدق در خاطراتي كه در مورد مصدق گفته است،علت دستگیري پدر

ـ خیلي بعید به نظر مي رسد كه پس از دوازده شال كه ١دو مطلب دررابطه با دستگیري مصدق قابل توجه است

مصدق داوطلبانه كنج عزلت را اختیار كرده و ھیچ مزاحمتي براي شاه نداشته است،مورد انتقام رضاشاه قرار بگیردمھم 

خالفت وي علیه ماده واحده ي سلطنت است كه مصدق به شدت از قاجار بد ترين نطق مصدق علیه رضاشاه ھمان م

گفته و از رضاخان تمجید نموده و اين نطق نمي تواند مستند بر انتقام رضاشاه باشدمضاف بر اين كه به گفته ي خود 

ه و با وي مشورت مصدق،وي بعد از آن با رضاشاه از نوعي رابطه ي حسنه برخوردار بوده و رضاشاه وي را قبول داشت

  مي كرده است 

ـ يك حكومت،ھرچه قدر ھم كه مستبد باشد،براي دستگیري افراد بدون دلیل اقدام نمي كندحتي اگر شده اتھامي را ٢

مي آفريند و به فرد نسبت مي دھدبا توجه به خاطرات خود مصدق و نويسندگان ديگر،مانند سید حسین مكي،مصدق 

ق شده استقطعا در اين بازجويي ھا از چیزي يا نسبتي حتي دروغ سؤال مي كره در شھرباني،بازجويي و استنطا

اندتعجب اين جاست كه حتي آقاي مكي كه از پرونده مطلع بوده اندو تعدادي سند در مقاله خود آورده،نوع اتھام را ذكر 

  نكرده است 

  ه اند،گمانه زني كرد شايد از بررسي حوادث آن روزھا بتوان نوع تھمتي را كه به مصدق نسبت داد

  البته اين صرفا يك ظن است ونبايد آن را به مثابه يك اصل،فرض گرفت،بلكه بايد باز ھم مسئله را مورد تحقیق قرار داد 
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تیر و بازداشت وي استھمان طور كه مشھور  ۴مھم ترين واقعه ي آن ايام،بركناري دكتر احمد متین نخست وزير در 

ان آلمان و زماني ھم منشي سفارت آلمان در ايران بوده است و شھرت داشت كه وي به است،متین دفتري از طرفدار

نفع آلمان ھا جاسوسي مي كندمتین دفتري،داماد و برادرزاده ي دكتر مصدق بوددر زمان حكومت مصدق،اسناد 

هللا كاشاني جاسوسي وي از خانه سدان كشف شدبا اين كه به كار گماشتن متین دفتري يكي از انتقادات آيت ا

  بود،ولي مصدق تا به آخر از متین دفتري حمايت كرد 

اما اتھام خود نخست وزير،آقاي متین دفتريچه بوده است كه موجب بركناري بدون مقدمه و بازداشت وي گرديد؟اگرچه 

از  ١٣٢٨ اين ھم يكي از مسائل روشن نشده تاريخ ايران است ولي اشاراتي وجود دارددكتر بقايي در استیضاح معروف

ارتش سخن به میان آورده كه در فرازي از آن چنین آمده استدو  ۴٨دولت ساعد،از كتابي محرمانه با عنوان دستور 

و ويگان در سوريه طرح ھايي تنظیم نمودتا يك  ١٣١٨سال قبل مي خواستیم به روسیه حمله كنیم يعني در سال 

ضر كنیمفشار انگلیسي ھاك براي حمله به روس ھا زياد بود در میلیون نفر مي خواستند به ما تحمیل كنند كه نفر حا

دوماه قبل از وقايع اخیر انگلیسي ھا و روس ھا با ھم سازش و تقاضاي ترانزيت شمال و جنوب و ضمنا اخراج آلماني 

دون اين كه دكتر متین دفتريب ٣١/١/١٣٢٨ھا را مي كردنداين جمله را بقايي در مجلس از آن كتاب نقل كردفرداي آن روز

بقايي نام او را برده باشد و يا حتي اين مسئله ي حمله را به دولت نسبت داده باشددر مجلس حاضر شد و به پاسخ 

بقايي پرداخت و گفتچون در آن سال رئیس دولت بودم الزم مي دانم به استناد اطالعات صحیح ودقیقي كه از جريانات 

  ماعلیحضرت فقید نھايت درجه عالقه به حفظ بي طرفي ايران آن سال دارم،اين موضوع را قويا تكذيب كن

  در زمان جنگ داشتند و از ھر جرياني كه ممكن بود به بیطرفي ايران اخالل كند،احتراز و جلوگیري مي فرمودند 

جالب اين است كه وي در صحبت ھايش از رضاشاه دفاع مي كند،در حالي كه متھم خود متین دفتري بوده و چون 

  ه با نقض بي طرفي،مخالفت بوده است،وي را بركنار و بازداشت نموده است رضاشا

شاه در كتاب مأموريت براي وطنم شرح وساطت خود براي دكتر مصدق مي گويدپدرم مصدق را به اتھام ھمكاري با يك 

ر كند اين است كه دولت خارجي و توطئه علیه دولت ايران توقیف كرده بودنكته اي كه مي تواند گمانه زني ماراقوي ت

آقاي مكي كه پرونده را ديده است،در شرح حال مصدق مطلبي را ناخواسته ذكر كرده كه با دقت در آن شايد،موضوع 

 ١٣١۵مورد تفحص ما روشن تر شودسال ھا بدين منوال گذشت و زندگي يكنواخت او تغییر نكرد تا اين كه در سال 

چار مشكالت نشوددولت ديكتاتوري در كشورھاي خارجي جاسوس ھايي براي معالجه به برلن رفت و براي اين كه د

روز طول  ٣٨داشت كه از رفتار اتباع ايران،به مركز گزارش مي دادندو باز بتواند وي وطن را ببیند،مسافرتش بیش از 

دست مأمورين  نكشید و در آن جا غیر از متخصصین معالج،كسي را نديد ولي با اين ھمه احتیاط و محافظه كاري،باز در

با دقت در جمالت فوق علت دستگیري مصدق در ١٣١٩شھرباني گرفتار گشتشرح قضیه اين است كه پنجم تیرماه 

  مسافرت به برلن،مشخص مي شود و آن اين است كه جاسوس ھاي ديكتاتور،در مورد مصدق گزارش داده اند 

م متین دفتري و گفته شاه و آقاي مكي را كنار ھم اگر رابطه ي خانوادگي متین دفتري و بركناري و بازداشت و اتھا

بگذاريم،مي توان نتیجه گرفت كه اتھام مصدق،معاونت يا مشاركت در اتھام آقاي متین دفتري استبه ھر حال 

مصدق،پنج ماه در زندان بیرجند ماند و سختي زندان باعث شد تا دكتر تصمیم به خودكشي بگیرددكتر مصدق چارة 

  د را در اين ديد كه غذا نخوردسه شبانه روز غذا نخورد منحصر به فرد خو
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سرانجام،دست تقدير،ارنست پرون جاسوس معروف و رفیق نرديك ولیعھدمحمد رضا را بیمار مي كند و وي در 

بیمارستان نجمیه بستري مي شوددكتر غالمحسین مصدقپسر مصدقنزد وي تظلم مي كند وبا پادرمیاني پرون و 

از زندان آزاد و به احمدآباد منتقل مي شود و تحت نظر قرار مي گیرد وپس از  وساطت ولیعھد،مصدق

  ،فرماندار نظامي رسما اعالم مي كند كه مصدق آزاداست ٢٠شھريور

  بازگشت به صحنه ي سیاسي 

 شركت كرد و از تھران ١٣٢۴اسفند  ٢١تا  ١٣٢٢اسفند  ١۶مصدق بعد از انزواي طوالني در انتخابات مجلس چھاردھم 

به عنوان نماينده ي اول انتخاب شددر مجلس،مصدق با اعتبار نامه ي سیدضیاء به عنوان عامل كودتا مخالفت كرد و 

  نطق شديد اللحني علیه او ايراد نمود و سیدضیاء نیز طي نطقي طوالني،پاسخ وي را داد 

به تصويب رسیددر اين قانون مذاكره در  ١٣٢٣آذرماه  ١١در اين مجلس به ابتكار مصدق،طرح تحريم امتیاز نفت در تاريخ 

مورد امتیاز نفت به خارجي ھا ممنوع شد،مجازات متخلفین،حبس از سه تا ھشت سال و انفصال دايمي از خدمت 

تعیین شد و دادستان ديوان كشور ھم موظف به پي گیري و رسیدگي به متخلف گرديددر ماده ي دوم اين قانون چھار 

  ر و وزيران اجازه داده شد تا براي فروش نفت مذاكره نمايند ماده اي،فقط به نخست وزي

،ھم زمان با پايان جنگ جھاني دوم روي كار آمد،باقي ١٣٢۴دولت قوام السلطنه كه در بیست و ھشتم بھمن ماه

ماندن نیروھاي اشغالگر شوروي و حكومت پیشه وري در آذربايجان و قاضي محمد در كردستان مواجه گرديد،كه به 

ن بھانه، انتخابات مجلس به تأخیر افتادسرانجام پس از يك سال و چھار ماه فترت،انتخابات به عمل آمد و مجلس ھمی

  آغاز به كار كرد  ١٣٢۶در بیست و پنجم تیر ماه 

انتخابات مجلس پانزدھم يكي از پرتنش ترين انتخابات بود،به دلیل اين كه قوام السلطنه با راه اندازي حزب دولتي 

ت و دخالت در انتخابات،قصد اين را داشت كه اكثريت وكال را از طرفداران دولت انتخاب نمايد تا پشتوانه اي براي او دمكرا

باشندآيت اهللا كاشاني به ھمین جھت دستگیر وتبعید شدمصدق نیز در آستانه ي انتخابات،نامه اي سرگشاده به قوام 

ي كه در موقع انتخابات دولت اقدام به تشكیل حزبي كند،مردم نوشت و ضمن اعتراض به دخالت دولت اعالم نمودوقت

چنین تصور مي كنند كه ممكن است دولت به نفع طرفداران خود از قدرت دولتي استفاده كند و اگر اين تصور صورت 

نده از عمل پیدا كند،بدعتي براي آينده خواھدشد كه ديگران ھم مبادرت به تشكیل حزب كنند و ملت ايران در ادوار آي

حق آزادي انتخابات محروم شونددرست است كه در ممالك راقیه نظیر انگلستان دولت را احزاب تشكیل مي دھند ولي 

  در انگلستان ھرحزبي در انتخابات فاتح شد،خالق دولت است و در آن جا سابقه ندارد كه حزب مخلوق،دولت باشد 

ام خمینیدر مورد خطرات دولت قوام ايراد كرد و چون اين مصدق،عالوه بر اين نامه،نطقي نیز در مسجد سلطانیام

اعتراضاشت با بي اعتنايي دولت واقع شد،ھمراه با عده اي از نمايندگان طبقات مختلف مردم،در دربار تحصن نموداما 

  اين تحصن به جايي نرسید م شاه حاضر به مالقات با متحصنین نشد 

و مجددا راھي احمد آباد شدبا شروع انتخابات دوره ي شانزدھم،مصدق  سرانجام مصدق در دورة پانزدھم رأي نیاورد

به اتفاق ھجده نفر،به عنوان اعتراض به  ١٣٢٨فعاالنه در اين انتخابات شركت كرددكتر مصدق در بیست و دوم مھرماه 
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كرد و چھار روز بعد دخالت ھاي دولت در دربار متحصن شد،اما دربار مانند دوره ي قبلي،چندان اعتنايي به اين تحصن ن

بیست و ششم مھرماھبدون اخذ نتیجه از تحصن خارج شدندعبدالحسین ھژير،وزير دربار،مسئول نابساماني ھاي 

آبان،مورد اصابت گلوله سید حسین امامي عضو فدائیان اسالم واقع گرديد،عده اي دستگیر و مصدق  ١٣انتخابات در 

ھژير كار خود را كرد و سید محمدطباطبايي رئیس انجمن نظارت طي  نیز به احمدآباد مراجعت كردشش روز بعد،قتل

  اعالمیه اي،بطالن انتخابات تھران را اعالم كرد و قرائت آرا متوقف شد 

انتخابات مجدد تھران در بیست و پنجم بھمن ماه برگزار شد و دكتر مصدق وكیل اول تھران گرديدمصدق از اين مقطع به 

ي خود را آغاز مي كند و تا نخست وزيري ارتقا مي يابد و سپس با شكست نھصت ملي و بعد،دوره ي پرتالطم سیاس

مردادبه زندان و پس از آن به احمد آباد بازمي گردد ودر ھمان احمدآباد رخ در نقاب خاك مي كشداين دوره  ٢٨با كودتاي 

  از زندگي مصدق را در فصل آينده،بیشتر مورد بحث و بررسي قرار خواھیم داد 

  براي درك شخصیت مصدق،ضرورت تبیین چند مسئله ي ديگر مقتضي است 

  مصدق و طبقه ي او 

مصدق از طرف مادر نوه ي عباس میرزا،نايب السلطنه بود و به عبارتي ديگر جد مادري مصدق،فتحعلیشاه قاجار 

فیروز میرزا نصرت الدوله  بودمظفرالدين شاه قاجار شوھر خاله او به حساب مي آمد و فرمانفرماعبدالحسین میرزاپسر

ووزير عدلیه،وزير داخله و رئیس الوزراي دوره ي قاجاريه،دايي مصدق بودپدربزرگ مادري مصدق،فیروز میرزا،وزير جنگ 

  ناصرالدين شاه و حاكم فارس و كرمان و از رجال منتفذ قاجار است كه كشتار بسیاري به او نسبت داده اند 

روكرات ھاي طبقاتي از طبقه ي حاكم دوره ي قجري يعني میرزا ھدايت اهللا دفتري مصدق از طرف پدر به يكي از بو

تعلق داشتخود مصدق طبق سنت بوركراتي طبقاتي در پانزده سالگي متصدي استیفاي خراسان شد و تصمیم داشت 

ارباب بوددر ساوجبالغ تا به عنوان نماينده ي طبقه ي اشراف از اصفھان به مجلس اول راه يابدوي از لحاظ مالي،مالك و 

داراي چھار قريه به نام ھاك احمد آباد،حسین آباد،قارپوز آباد و حسن بكدل بوداو از لحاظ سنت طبقاتي،اربابي با تمام 

مشخصات بود و رعیت،عمارت،مباشر،حمام اربابي و را در احمدآباد،دارا بودمصدق السلطنه به تمام معنا يك فئودال و 

  ك طبقه اشرافي بود زمین دار بزرگ و از ي

مصدق عالوه بر قريه ھاي كشاورزي در قسمتي از خیابان كاخفلسطیننیز داراي امالك و مستقالتي بود كه خود و 

  ترومن اجاره داد  ۴خانواده او در آن ساكن بوده و يكي از اين امالك را در زمان نخست وزيري به اداره ي اصل 

  مصدق و مذھب 

دم ايران،خصوصا طبقه اشراف از لحاظ نظري مسلمان بودوي در نطق خود در مجلس در مصدق مانند بسیاري از مر

گفتدر حضور ھمه ي آقايان بنده شھادت خودم را مي گويماشھد ان ال اله اال اهللا ـ اشھد ان محمدا رسول  ١٣٠۴سال 

  اشھد ان علیا ولي اللھمن شخصي بودم مسلمان و  اهللا ـ
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ه است كه به دلیل برتري اسالم،مسلمانان حق سلطه پذيري را ندارندوي در مخالفت مصدق از لحاظ نظري معتقد بود

ھش وثوق الدوله چنین ١٢٩٨مطابق با  ١٩١٩در نقد خیانتقرارداد  ١٣٠۵شھريور  ٢٩با وزارت وثوق الدوله در جلسه ي 

رت ملت ايرانعقیده ما استدالل كردقرارداد يعني تسلط دولت مسیحي بر دولت مسلمان و به زيان وطن پرستي،اسا

] بر[مسلمین اين است كه حضرت رسول اكرم و پیغمبر خاتم ص پادشاه اسالم است و چون ايران مسلمان است لذا 

سلطان ايران و ھر ايراني ديانتمندي و ھر مسلمان شرافتمندي فرض است كه در اجراي فرموده پیامبر خدا كه مي 

وطن خود دفاع كنداگر فاتح شد،عالم ديانت و ايرانیت را روحي تازه دمیده و  فرمايداالسالم يعلوا و ال يعلي علیه از

  چنانچه مغلوب و مقتول شود،در راه خدا شربت شھادت را چشید 

مصدق در رد صالحیت فروغي براي وزارت جنگ در كابینه ي مستوفي نیز استداللي به ھمین مضمون نمودمصدق 

  ه سفارت شوروي نوشته و نوعي كاپیتوالسیون،به شوروي واگذار نموده است مدعي بود كه فروغي نامه اي محرمانه ب

مصدق بر استدالل بر غیرقانوني بودن واگذاري چنین اختیاري به دولت شوروي گفتھیچ كس نمي تواند اسالم را با غیر 

را به دار زنند؛ولي  اسالم در شرايط غیرمتساوي بگذاردبه اين معنا كه اگر مسلمي در روسیه خالف نمود،روس ھا او

اگر يك روسي در ايران عملي مخالف قانون اسالم نمود،محاكم وزارت خارجه در دفتر خود يادداشت نموده و او را به 

روس ھا كه به قانون شرع عقیده ندارند،تسلیم كنند كه در روسیه ھر طور خواستند رفتار نمايند؛ چون ما نمي خواھیم 

  ايیم كه مي فرمايداالسالم يعلو و ال يعلي علیه فرمايش رسول خدا را اجرا نم

مصدق گاھي در مسائل مذھبي چنان در حد يك عامي تنزل مي كرد كه بعضي،آن را حمل بر عوامفريبي مي كردنداو 

در مورد امام حسین ع گفته استمردم به حضرا سیدالشھداء چرا معتقدند؟براي اين كه او در راه آزادي صدماتي كشید 

د را فداي امت كرده ـ بابي انت و امي يا اباعبداهللا ـ پس من ھم سگ آستان حضرتم بايد به آقا و موالي خود و جان خو

  تأسي كنم 

با اين كه مصدق در نظر،يك مسلمان متعصب مي نمايد اما در عمل و شريعت روايتي دال بر پايبندي او نقل نشده 

گ ازمسلمان بودن است،گزارش نداده است بلكه خالف آندر استھیچ كس از نماز يا روزه ي مصدق كه دو ركن بزر

فاضلي !روايات تاريخي ديده شده استشوشتري نماينده ي مجلس در مجلس شانزدھم،خطاب به دكتر گفتآقاي محترم

كه با شما دو سال قبل در دربار تحصن جسته بود،صريحا اظھار كردشما در مدت تحصن در دربار حتي يك مرتبه نماز 

يدگرچه وثاقت راوي در اين نقل مورد ترديد است اما سكوت مصدق در اين باره و سكوت ھواداران وي در تكذيب نخواند

اين موضوع ظن آدمي را بر بي نمازي مصدق بر مي انگیزد؛خصوصا اين كه در تمام خاطراتش ھیچ اشاره اي به عمل 

پايبندي خود را به يكي از احكام ضروري اسالم،يعني به يكي از واجبات نكرده استوي بدون ھیچ تقیه اي و صادقانه نا

حجاب،اعتراف مي كندمصدق در خاطرات خود مي گويدقبل از اينكه بانوان ايران كشف حجاب كنند،من در اروپا با 

ولي من مخالف بودم چون معتقد بودم كه !خانواده خودم كشف حجاب كردم و ھیچ كس با كشف حجاب مخالف نبود،

  بواسطه اولسیون و تكامل اھل مملكت باشد  كشف حجاب بايد

مصدق در مجلس چھاردھم و در ماه رمضان،آب نوشید و مورد اعتراض سیدضیاء قرار گرفتمصدق عذرآورد كه مريض 

  است ولي سیدضیاء پاسخ داد كه نبايد به روزه خواري حتي با مريضي تظاھر كنید 
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لحاظ نظري نیز آن انديشه ي سابق را نداشته استآقاي  بنابر بعضي نقل ھا شايد مصدق در دوران حكومتش از

فلسفي كه در مورد آزار مردم توسط بھائیان،از طرف آيت اهللا بروجردي،پیامي را براي آقاي مصدق مي برد،مي 

گويدشما رئیس دولت اسالمي ايران ھستید و االن بھايي ھا در شھرستان ھا فعال ھستند و مشكالتي را براي مردم 

ايجاد كرده اند لذا مرتبا نامه ھايي از آنان به عنوان شكايت به آيت اهللا بروجردي مي رسدايشان الزم دانستند مسلمان 

كه شما در اين باره اقدامي بفرمايیدآقاي فلسفي عكس العمل مصدق را چنین تشريح مي كننددكتر مصدق بعد از 

اي بلند خنديد و گفتآقاي فلسفي از نظر من مسلمان اتمام شدن صحبت من به گونه ي تمسخر آمیزي،قاه قاه و با صد

و بھايي فرق ندارند ھم از يك ملت و ايراني ھستنداين پاسخ مصدق در قیاس با صحبت ھاي مصدق در رد فروغي و 

وثوق الدوله،نشانه ي تحول فكري مصدق در دوره ي زمامداري اوست مصدق مانند خیلي از موارد ديگر،در خارج كردن 

حنه به ھر دستاويزي،از جمله مذھب،ھم متوسل مي شده استمصدق در طول تاريخ زندگي سیاسي خصم از ص

اش،اين تغییرات غیر قابل توجیه را داشته است كه وي را در اذھان،از يك مبارز به يك قدرت طلب تنزل مي دھداو در 

انون اساسي دانسته است آنھم به جايگاه مجلس ھمیشه با تفويض اختیارات به دولت مخالفت كرده و آن را خالف ق

شكلي كه ھیچ ضرورتي آن را توجیه نمي كند؛اما ھمین كه خود در مسند دولت نشست،در دوره ي يك ماھه و شش 

ساله اختیارات مطلق قانونگذاري را گرفت و مخالفین را با بدترين وجه ساكت كردمصدق،ھمیشه در آرمان انتخابات آزاد 

ه به قدرت رسید،در انتخابات به بدترين وجه دخالت كرداين تناقضات،موجب قضاوت ھاك به سر مي برد،اما ھمین ك

  فراواني در مورد مصدق شده است 

  مصدق و عوام فريبي 

بسیاري از مخالفین مصدق،او را يك عوام فريب لقب داده اندآقاي احمد ملكي از مؤسسین جبھه ي ملي در مورد وي 

جسته دكتر مصدق آدم شناسي و در حقیقت درك خصوصیات ذاتي افراد و به اصطالح مي گويديكي از خصايص بارز و بر

آشنايي كامل به رگ خواب مردم داشت و به ھمین جھت بسیار مرد متواضع و فروتن و عوام فريبي بود كه تاكنون نظیر 

د،كه وي فرموده آن در ايران ديده نشده استجمال امامي رھبر اقلیت در مجلس شانزدھم،از قول مدرس نقل كر

استسیاست علمي است مانند علوم ديگر و مدارج و مراتبي دارد كه ھر مرد سیاسي بايد آن مدارج را يكي بعد از 

ديگري ديده و طي كندپايه و كالس اول سیاستمداري عوام فريبي است و من با نبوغ و دھايي كه در آقاي مصدق 

  س اول سیاستمداري باقي خواھد ماند السلطنه سراغ دارم يقین دارم كه ايشان در كال

نگارنده تمام سخنراني ھاي شھید مدرس را در آن دوره مطالعه كرده است،اما چنین سخني از مدرس را نیافته ولي 

مطلبي را به ھمین مضمون در مورد مصدق در سخنان وثوق الدوله در مجلس ششم يافتم كه ظاھرا اشتباھي از آقاي 

  قاي وثوق الدوله را به مدرس نسبت داده است جمال امامي سر زده و آ

قضاوت در مورد فريب كاري مصدق را به فصول آينده واگذار مي كنم،اما نمي توان به اين نكته اشاره نكرد كه اعمال و 

رفتار مصدق،اين شبھه را در مورد اھل تحقیق به وجود مي آورد كه چرا مصدق كه در بسیاري از سخنراني ھا خود در 

ن مجلس غش مي كرد،پس از رسیدن به قدرت و سخنراني ھاي پرالتھاب در ايران و خارج از كشور،يك بار ھم دورا

غش نكرد؟و چرا مصدق ھمیشه خود را به مريضي مي زد و از زير پتو كشور را اداره مي كرد،اما در دو مرتبه اي كه به 

ھمچنین،مصدق در خاطرات خود !بام خانه فرار كرد؟ خانه وي حمله شد،پیرمرد زبروزرنگي بود كه با نردبان از پشت

مطلبي را ذكر كرده كه در عالم سیاست چیزي جز فريبكاري نمي توان بدان نسبت دادوي در مورد مسافرتش به آمريكا 
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مي گويدبه آمريكا رفتم مرضي نداشتم،چون مي خواستم میسیون ايران سبك نشود گفتم مريضمگفتم كه اطاق در 

ايم بگیرنددولت آمريكا ھم در بزرگ ترين بیمارستان ھا يك سالن عالي كه شاه چند روز آن جا بستري مريضخانه بر

  بود،گرفتند اين كار براي اين بود كه رجال آنھا از ما ديدن بكنند فقط براي اين كه میسیون ما احترام داشته باشد 

ر سیاسي،عملي غیر اخالقي است كه بديھي است كه دروغ گفتن و دروغسازي،براي كسب وجھه حتي در امو

  ! مصدق آن را بد نمي دانست

  مصدق و فراماسونري 

ھق به عضويت لژ آدمیت در  ١٣٢۵سندي منتشر كرده اند كه در صورت صحت،مصدق در بیستم جمادي االول سال 

د به دست آمده است،اما در اين اواخر ھیچ سندي كه داللت بر عضويت مصدق در لژھاي فراموسوني داشته باش

  نیامده است 

ما در اين جا در صدد تصديق يا تكذيب مخالفین مصدق نیستیمتالش ما بر اين است كه از رفتار ظاھري مصدق 

  ،يعني نھضت ملي نفت، ما را ياري كند ١٣٣٢تا  ١٣٢٩شخصیت وي را بازشناسي كنیم تا در فھم حوادث 

  نتیجه 

صدق از يك طبقه ي اشرافي است كه ھرگز طعم فقر و بدبختي مردم با توجه به مطالب آمده،مي توانیم ادعا كنیمم

مستضعف را نچشیده،اما در عین حال وي تافته ي جدابافته اي از اشراف طبقه حاكم بوده است كه ھمه چیز را براي 

  حاكمیت طبقه خود مي خواستند 

پارلمانتاريست محتاط بود كه در عین  مصدق به دلیل وابستگي طبقاتي ھرگز يك مبارز انقالبي نبود؛بلكه يك مبارز

مبارزه نمي خواست با صاحبان قدرت به صورت جدي درگیر شود،چنانچه در نطق احتیاط آمیز خود علیه ماده ي واحده 

دست به مبارزه اي مثبت نزد بلكه مبارزه اي منفي به  ١٩١٩انقراض قاجار،بیان كرداو ھرگز مانند مدرس علیه قرارداد 

ز ايران به اروپا را در پیش گرفت و در عین حال،مانند بسیاري از رجال سیاسي فرصت طلب،حاضر به شكل مھاجرت ا

  ھمكاري با دولت قرارداد ھم نشد 

مصدق ھرگز مانند مبارزين كه براي رسیدن به اھداف خود استقامت مي كردند،نبودھمینكه فشار قدرت ھا كاھش 

زياد مي شد به احمد آباد مراجعت مي كرد و به زندگي عادي خود  مي يافت،مصدق به میدان مي آمد و چون فشار

مي پرداخت،چنانچه در جريان عزل واليت فارس به بختیاري رفتاو ھرگز حاضر به تحمل سختي ھاي راه مبارزه نبود،قبل 

بارز،چندان از حكومتش،يك بار به زندان افتاد،اما دوبار به گفته خود،دست به خودكشي زد و اين اقدام براي يك م

  شايسته نیست 

مصدق حتي يك ناسیونالیست جدي ھم نبوداو حاضر نبود تا مصايب وطن را بر راحتي ھاي خارج نشیني ترجیح دھدبه 

گفته ي خودش،او تصمیم داشت در صورتي كه نتواند درايران خدمت كند،محل اقامت خود را در سوئیس قرار دھد لذا 

  ت تحصیل كند و اين براي يك ناسیونالیست واقعي زيبنده نیست تالش كرد كه از دولت سوئیس تابعی
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به نظر مي رسد كه مصدق حتي يك دمكرات نیز نبود چرا كه دمكرات واقعي درھر شرايطي نبايد ارزش ھاي 

دمكراسي را ناديده بگیرداحترام به قانون و مجلس شرط اساسي گرايش دموكراتیك است و مصدق نشان داد كه در 

ت،چندان پاي بند اصول دمكراسي نبودمصدق به دلیل وابستگي به طبقه ي اشراف،ھرگز قدرت واقعي ھنگام قدر

،به مردم ١٣٣٢و بیست و ھشتم مرداد ماه  ١٣٣١مردم را درك نكرد،لذا در بحران ھايي مانند بیست و پنجم تیرماه 

مردم و روحانیت بي اعتنايي كردبي متوسل نشد او چون يك فرد مذھبي به معناي صحیح كلمه نبود،به قدرت مذھبي 

  اعتنايي كه منجر به شكست نھضت شد 

  دوره ي اول نخست وزيري مصدق 

مصدق در دوازدھم ارديبھشت،كابینه ي خود را به مجلس معرفي كرداو،برنامه ي خود را پیرامون دو موضوع اعالم 

  س و شھرداري ھا اصالح قانون انتخابات مجلـ ٢ـ اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت ١نمود

آيت اهللا كاشاني با اين كه قبول نخست وزيري از جانب مصدق را،خالي كردن سنگر مھم مجلس مي دانست اما در 

مصاحبه اي با خبرنگار و روزنامه نويس فرانسوي خانم كالوككه در روزنامه ھاك ايران نیز انعكاس يافت،دولت مصدق را 

كشور ما دچار يك وضع استثنايي شده بود قبول زمامداري از طرف دكتر مصدق  مورد حمايت قرار داد و گفتاين نظر كه

ناگزير مورد موافقت من نیز قرار گرفتو من بسیار امیدوارم كه دكتر مصدق در اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت 

ضاي كابینه ي مصدق ايران،توفیق حاصل كنندآيت اهللا در مورد كابینه ي مصدق و در پاسخ به اين سؤال كه بعضي از اع

جزو كابینه ي عالء بوده اند گفتبعضي از اينھا در دولت عالء بودند وبعضي ديگر ھم در سال ھاك پیش در دولت ھا بوده 

  اند،اما ھیچ يك از اينھا از ھمكاران رزم آرا نیستند 

خاب ھمكارانش باز آيت اهللا كاشاني براي اين كه ھم توقعات دوستانش را كم كند و ھم دست مصدق را در انت

بگذارد،درداطالعیه اي اعالم كردبراي اين كه جناب آقاي دكتر محمد مصدق در انتخاب ھمكاران خود كامال آزاد باشند لذا 

اين جانب از ھر گونه توصیه به ايشان از ابتدا خودداري و بعدا نیز خواھم نمود تا در انجام مسئولیتي كه به عھده گرفته 

  فرمايند اند،احساس مانعي ن

آيت اهللا كاشاني به دلیل اھمیتي كه براي ملي كردن صنعت نفت قائل بود،در ھر موقعیتي كه مقتضي مي نمود،دولت 

نوپاي مصدق را مورد حمايت قرار مي دادنگاھي به اعالمیه ھايي كه براي برگزاري تظاھرات و میتینگ ھا به منظور 

ت،نشان مي دھد كه ھمه تظاھرات و سخنراني ھا و میتینگ ھا با پشتیباني از دولت دكتر مصدق انتشار يافته اس

دعوت پیشواي روحاني مردم،آيت اهللا كاشاني صورت مي گرفته استآيت اهللا در اقدامي بي سابقه،وجوھي از بازاريان 

خته اند فورا تاكنون مالیات خود رانپردا ٢۵جمع آوري و در اختیار وزارت دارايي گذاشت و اعالم نمودكساني كه از سال 

پرداخت نمايندبنابر ھمین گزارشدر نتیجه،چند روز است كه كسبه و اصناف براي پرداخت مالیات به طور بي سابقه اي 

  به ادارة وصول وزارت دارايي مراجعه و مالیات ھاي سابق خود را مي پردازند 

پنداشت كه ھمه براي قتل او توطئه  مصدق از ھمان روزھاي اول نخست وزيري بیماري توھم توطئه را كه ھمواره مي

مي كنند،ازخود بروز دادوي روز بیست و دوم ارديبھشت ماه در جلسه علني مجلس شوراي ملي اعالم كرد كه چون 

توطئه اي براي كشتن من چیده شده است،از امروز در مجلس اقامت خواھم كردمصدق در خاطرات خود علت اين سوء 
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كي از روزھاي نخست وزيري خود كه صبح به كاخ ابیض رفتم وقتي كه از آن جا خارج مي ظن را اين گونه بیان مي كندي

شدم ناگھان دو نفر زن كه يكي از آنھا بچه اي در بغل داشت،جلوي اتومبیل من كه در حركت بود آمدند و آن را متوقف 

  ساختند و معلوم شد كه دو نفر مرد نیز از دور متوجه من ھستند 

كه اگر فردي يا سازماني قصد جان مصدق را كرده بودند،با دو نفر زن و بچه در بغل مبادرت به چنین  البته واضح است

  تروري نمي كردندحال آن كه ترور مصدق در آن روزھا خیلي آسان تر از اين برنامه غیرمعقول بوده است 

به شركت نفت نسبت دادشركت به دنبال تحصن مصدق در مجلس شوراي ملي سفارت ايران در پاريس توطئه قتل را 

نفت به وزير دارايي اعتراض كرد و درخواست تكذيب آن را نمودبعضي خواسته اند تا اين توطئه را به فدائیان اسالم 

نسبت بدھند ولي اين موضوع بعید مي نمايد،زيرا چیزي از عمر دولت مصدق نگذشته بود و فدائیان اسالم نیز تا اين 

فدائیان اسالم به خانه ي  ٢عتقاد داشتنددو روز بعد از قتل رزم آرا،آقاي واحدي مرد شماره ي تاريخ به مصدق امید و ا

آيت اهللا كاشاني رفت و در در حالي كه آيت اهللا،آقاي باقر كاظمي را براي نخست وزيري در نظر داشتند،واحدي مي 

؟و اگر بناست كه براي رياست وزرايي يكي گويددر اين صورت چرا دكتر مصدق را براي نخست وزيري در نظر نگرفته ايد

از افراد جبھه ي ملي فعالیت شود،دكتر مصدق اولي استبنابراين،نظريه ي تھديد توسط فدائیان در اين زمان 

كوتاه،صحیح به نظر نمي رسدفرضیه ي ديگر اين است كه مصدق اين مسئله را بھانه كرد تا جلو فعالیت فدائیان را 

  خرداد،نواب صفوي رھبر فدائیان اسالم در دوره ي حكومت مصدق دستگیر شد  ١۴ بگیرد،چنانچه در روز

به ھر حال تحصن نخست وزير در مجلس موجب انتقادھاي بسیاري شد كه چه گونه دولتي كه قادر نیست از نخست 

  ! وزير خود حفاظت كند،مي تواند كشور را به سوي امنیت و مبارزه با انگلیس ھدايت كند؟

ال،آيت اهللا كاشاني تحصن نخست وزير را توجیه كرد و به خبرنگار خبرگزاري فرانسه كه روش دكتر مصدق را در عین ح

مورد سؤال قرار داده بود،گفتروش آقاي دكتر مصدق كامال مورد تأيید من مي باشداو مردي است وطن خواه و مدت 

است و خطايي ھم از او سر نزده،اقامت او نیز  پنجاه سال به ملت خدمت كرده و تا جايي كه توانسته مجاھدت نموده

  در مجلس شوراي ملي براي تسريع اجراي ملي كردن نفت،به نظر من خوب بوده است 

 ١مصدق با سرعت كار ملي شدن صنعت نفت را آغاز كردروز بیست و سوم ارديبھشت ماه،ھیئت مختلط مطابق ماده 

انحالل شركت نفت ايران و و انگلیس را طبق بخشنامه اي به كلیه  ماده اي تشكیل گرديدفرداي آن روز،مصدق ٩قانون 

  ي ادارات اعالم كرد و بدين وسیله،اولین گام عملي در ملي شدن صنعن نفت برداشته شد 

دولت انگلیس به ايران اعالم كرد كه ملي كردم صنعت نفت بر خالف قوانین بین المللي استدولت آمريكا نیز در بیانیه 

ان را خالف عرف دانست و به دولت ايران ھشدار داد كه شركت ھاي نفتي آمريكايي به دولت خود ازاطالع اي،عمل اير

داده اند كه به دلیل اقدام يك جانبه ي ايران مايل نیستند به بھره برداري از نفت ايران كمك كننددولت ايران نیز پاسخ 

مردم دعوت كرد تا براي پشتیباني از دولت و اعالم انزجار از  ھاي قاطع و منطقي به ھر دو دولت دادآيت اهللا كاشاني از

دولت انگلیس به خاطرمداخالت استقالل شكنانه و تھديدات انگلیس و اعالمیه تھديد آمیز آمريكا در باب نفت كه مخالف 

دان شعبان،والدت باسعادت حضرت ولي عصر عج در می ١۵حق حاكمیت ملت ايران است،روز اول خرداد مطابق با 

  بھارستان اجتماع كنند 
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روز موعود فرا رسید و مردم در بھارستان اجتماع كردند و پیام آيت اهللا كه بر روي نوار ضبط شده بود،پخش گرديدآيت اهللا 

در اين پیام ضمن حمله شديد به انگلیس،رفتار آمريكا را مورد انتقاد قرار داد و فرمودملت مسلمان ايران اكنون به فضل 

واب غفلت بیدار شده و تا اساس استقالل كامل سیاسي و اقتصادي خود را مستقر نكند،از پا نخواھد الھي ازخ

نشست و عموما تنفر خود را از مداخالت استقالل شكنانه انگلیسي ھا و آمريكايي ھا به سمع عالمیان مي 

كنند و عالم را به پرتگاه نیستي رساندآيت اهللا در اين پیام جھان را تھديد كرد كه آتش جنگ جھان سوز را روشن ن

  سوق ندھنددر قطعنامه ي پاياني اعالم شد كه قطع يد از شركت نفت غیر قابل برگشت است 

  تشكیل ھیئت مديره ي موقت 

مذاكرات،مكالمات ارسال تذكاريه و اعتراضات بین دولت ايران از يك سو و دولت انگلیس و آمريكا از سوي ديگر ادامه 

خرداد براي اداره ي شركت نفت،يك ھیئت مديره موقت سه نفره تشكیل شدروز بعد،شركت نفت به داشتدر يازدھم 

وزير دارايي ايران اطالع داد كه به زودي ھیئتي از انگلستان جھت مذاكره وارد تھران خواھند شد و اين اولین عقب 

  نشیني دولت انگلیس بود 

شدند و آيت اهللا كاشاني بالفاصله در ھمان روز تلگرافي داير بر  روز بیستم خرداد ھیئت مديره ي موقت وارد آبادان

پشتیباني از آنھا مخابره كرددر ھمان روز ھیئت انگلیسي به رياست جكسون وارد ايران شد و مذاكرات روياروي آغاز 

رديدمصدق در شد،اما مذاكرات به نتیجه نرسید و روز بیست و نھم خرداد ماه شكست مذاكرات از طرف دودولت اعالم گ

  يك پیام راديويي علت شكست را پیشنھادات شركت كه بر خالف اصل ملي شدن بود،ذكر كرد 

ھیئت مديره ي موقت در سي ام خرداد ماه اعالم كرد كه كلیه ي كارمندان ايراني و خارجي كاركنان شركت نفت ايران 

ندارددولت انگلیسي به كشتي ھاك نفت  محسوب مي شوند و ھیچ كشتي بدون تحويل رسید،حق خروج از آبادان را

  كش دستور داد از آبادان خارج شوند و در صورت لزوم،نفت بارگیري شده را تخلیه نمايند 

دولت آمريكا براي میانجیگري،اورال ھريمن را به ايران اعزام كردوي روز بیست و سوم تیرماه وارد تھران شدحزب 

ه انداخت كه با سركوب شديد شھرباني مواجه گرديدكشته و زخمي شدن توده،تظاھرات شديدي را علیه ھريمن به را

عده اي در اين تظاھرات،جو شديدي را داير بر ديكتاتوري مصدق به وجود آوردمصدق،سرلشگر زاھدي را از وزارت كشور 

ھفتم مرداد در بركنار كرد و رئیس شھرباني را عزل نمودآيت اهللا كاشاني در پیامي كه به مسلمانان مجاھد ـ كه در 

ارسال نمود،چنین فرموددر حادثه ي تأسف انگیز بیست و  حمايت از ملي شدن نفت در مسجد شاه برقرار كرده بودند ـ

سوم تیر ماه كه خون عزيزان و خواھران مظلوم ما به خاك ريخت،دست پلید دشمن نامريي ما در كمال وضوح نمايان 

است كه دشمنان اين مملكت به عنوان آخرالدوا به آن دست زده استاين فاجعه نتیجه و طلیعه سیاست شومي 

اندھیچ يك از طبقات و جمعات سیاسي اين كشور طالب جنگ آن ھم جنگ داخلي و برادركشي نیستنددشمنان ايران 

شفتگي از ايجاد اين واقعه قصد داشتند دولت را تضعیف و اوضاع را آشفته سازند و در برابر افكار عمومي عالمیان اين آ

را نمايش دھند تا از مقاومت ما در برابر سیاست شوم استعماري كاسته شودمن با اعتقاد و اطالع كامل اعالم مي 

كنم كه نه تنھا آقاي مصدق السلطنه از اين ماجرا بي اطالع بوده اند،بلكه بي نھايت از ريخته شدن خون بي گناھان 

ديت كیفیت وقوع اين حادثه خونین را روشن كنندآيت اهللا در اين پیام متأثر و ناراحت شده و تصمیم دارند با نھايت ج

ضمن تشكر از مردم گیالن و كرمانشاه و خراسان كه با تظاھرات حمايت خود را از دولت اظھار نموده اند،از عموم 
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ملت طبقات با ھر مسلك سیاسي خواستنداز ھر گونه اقدام و عملي كه منجر به تضعیف جبھه متحد و مستحكم 

  ايران گردد،احتراز نمايند 

ھمان طور كه دولت مشغول اجراي ملي شدن نفت بود،آيت اهللا كاشاني نیز با مصاحبه ھاي پي در پي با مطبوعات و 

  خبرگزاري ھاك خارجي حمايت خود را از دولت مصدق اعالم ،و خواست ملت ايران را به گوش جھانیان مي رساند 

آيت اهللا كاشاني،پیشنھادات مصدق را تسلیم دولت انگلستان كرد و دولت انگلستان ھريمن ضمن مالقات با مصدق و 

مرداد به رياست استوكس،مھردار  ١٢اعالم نمود كه ھیئتي ديگر را براي مذاكره به تھران مي فرستدھیئت انگلیس در 

م انگلستان صحبت كرد و از وي سلطنتي،وارد تھران شد وي با آيت اهللا كاشاني مالقات كردآيت اهللا با صراحت از مظال

خواست به فكر جلوگیري از مظالم باشندآيت اهللا به استوكس گفتاگر روش سیاسي انگلستان در ايران و ساير 

كشورھاي خاورمیانه با تجاوز و تعدي و ظلم توأم نمي بود،نه مردم اين قسمت جھان اين قدر در فشار و فقر و بدبختي 

  ان اين قدر مورد نفرت و كینه مردم خاورمیانه خصوصا ايرانیان قرار مي گرفتند مي ماندند و نه دولت انگلست

آيت اهللا در اين مذاكره طوالني گفتھمین آقاي دكتر مصدق نخست وزير كه از طرف من و عموم طبقات مردم ايران 

ند،پشتیباني مردم را ماده ي قانون ملي شدن نفتانحراف حاصل ك ٩صمیمانه حمايت مي شود اگر بخواھد از آن چه در

به كلي از دست خواھد داد بلكه بعضا ممكن است گرفتار سرنوشت رزم آرا گرددحتي خود من ھم كه پشتیبان و 

حامي جدي مصدق ھستم،اگر به خواھم از آن چه تاكنون گفته شده است ذره اي منحرف شوم،مردم ايران با ھمه 

  ن روي خواھند گردانید حسن عقیده و محبتي كه به من دارند به كلي از م

  طرح مسئله در شوراي امنیت 

 ٣۵٠مذاكرات دولت ايران با استوكس نیز به نتیجه نرسید و استوكس از ايران رفت؛لذا دولت مصدق دستور اخراج 

  كارشناس نفتي انگلیس را در دوم تا يازدھم مھر صادر نمود 

وراي امنیت سازمان ملل شكايت كردروز پنجم مھرماه دولت انگلستان چون اصرار دولت ايران را مشاھده كرد به ش

كارشناس نفتي مغايرقوانین بین  ٣۵٠وزارت امور خارجه ي انگلستان طي اعالمیه تصمیم دولت ايران را مبني بر اخراج 

ین المللي دانست و تھديد كرد به كار بردن قواي نظامي را براي حفظ منافع انگلستان موجه مي سازد،اما از اقدام چن

امري خودداري مي كند و موضوع را به شوراي امنیت احاله مي دھدروز بعد،شوراي امنیت از دولت ايران خواست تا 

نماينده اي را براي شركت و دفاع به شوراي امنیت بفرستدمصدق روز سیزدھم مھرماه در مجلس سنا حاضر شد و 

سناتورھا توديع به عمل آورد و فرداي آن روز در رأس ضمن توضیح اقدامات دولت در زمینه ي اجراي ملي شدن نفت با 

ھیئتي عازم نیويورك شددر اين ھیئت،دكتر متین دفتري داماد مصدق نیز عضويت داشتدختر و پسر مصدق نیز جزو 

ھمراھان بودند كه مخارج سفر را متقبل شده بودندحضور متین دفتري موجب اعتراض بعضي از جرايد واقع شد و 

ه ي ملي و صف مبارزين پديد آوردبه روايت مكیكسي كه ھمیشه براي ملي شدن نفت در صف مقدم شكافي در جبھ

بود و قبل از مصدق و پیش از وي جھاد مي كردبر اثر اين كه دكتر مصدق اصرار داشت كه داماد خود دكتر متین دفتري 

در جلسه ي رسمي مجلس اعتراض نمود و را در ھیئت نمايندگي ايران به شوراي امنیت سازمان ملل ببرد،حائري زاده 

دكتر بقايي ھم مخالف بودمكي در ھیئت مختلط،شديدا به عمل مصدق اعتراض كرد و كار به قھر با دكتر مصدق 
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كشیده شد و حتي حاضر نشد به بدرقه مصدق بروددكتر متین دفتري شھرت به جاسوسي داشت كه اسناد 

  جاسوسي وي از خانه سدان كشف شد 

كاشاني با ھمه ناراحتي كه از عمل مصدق نسبت به ھمراھي متین دفتري داشت،پیروزي نھضت برايش در  آيت اهللا

اولويت بود،لذا در روز حركت مصدق،اعالمیه اي صادر كرد و از مردم خواستبراي فتح و پیروزي جناب آقاي نخست وزير 

  ند در اين سفر میمنت اثر در مساجد و مجالس اجتماع نموده و دعا نماي

مصدق با ھیئت ھمراه در جلسات شوراي امنیت كه از بیست و دوم تا بیست و ششم مھرماه تشكیل شد،شركت 

كرد و دفاع بسیار خوبي خود از منافع ايران كرد و با استدالل قوي خود بر عدم صالحیت دخالت شوراي امنیت در امور 

ن نمودسرانجام شوراي امنیت اعالم كرد تا زماني كه داخلي ايران و اختالف بین يك شركت با يك كشور،اقامه برھا

دادگاه الھه در خصوص صالحیت خود اظھار نظري نكند،شكايت انگلستان مسكوت مي ماندخبر پیروزي ايران در شوراي 

  امنیت موجي از شادي در كشور آفريد 

وفقیت مصدق را موجب افتخار و آيت اهللا كاشاني در سي ام مھرماه تلگرافي به مصدق در نیويورك مخابره كرد و م

  سربلندي عموم ايرانیاندانست 

مسئله ملي شدن نفت براي روحانیون بسیار مھم تلقي مي گرديد و لذا،ھمواره در تمام مقاطعي كه امید به پیروزي 

ي ايران بود،علما از خود عكس العمل نشان مي دادندزماني كه مصدق در نیويورك مشغول دفاع از منافع ايران بود،علما

به رئیس شوراي امنیت تلگرامي را مخابره كردند و اعالم كردندمردم ايران موضوع نفت را تنھااز نظر جنبه اقتصادي آن 

نگاه نمي كنند بلكه ھمه عقیده دارند حل موضوع براي استقالل كشور ما حتمي و ضروري است و چون موضوع يك امر 

  اعالم نمايد  داخلي است،شوراي امنیت عدم صالحیت خود را

مصدق پس از چند روز اقامت در آمريكا و مذاكره با مقامات آمريكايي،رئیس جمھور ترومن،وزير امور خارجه،دين اچسن و 

معاون وي جرج مگ گي،در سر راه بازگشت خود وارد مصر شدبا توجه به اين كه نھضت ضداستعماري ايران از مرزھاي 

نه را به وجد آورده بود،مصدق به شدت مورد استقبال مردم و مقامات مصر قرار ايران عبور كرده بود و مردم خاورمیا

  گرفت و سرانجام رھسپار ايران گرديد 

آيت اهللا كاشاني طي اطاعیه از مردم خواستموقع ورود جناب آقاي دكتر مصدقبراي قدرداني از خدماتي كه در اين سفر 

ه تحريك انگلیسي ھا براي سقوط دولت آقاي دكتر مصدق به تكاپو به ايران نموده و باطل نمودن نقشه خائنیني كه ب

  افتادھاستقبال نمايند 

منظور آيت اهللا كاشاني از خائنیني كه قصد سقوط دولت مصدق را داشته اند،رخدادھايي است كه در غیاب دكتر 

  مصدق در تھران اتفاق افتاد و با درايت آيت اهللا نقش بر آب شد 

  تظاھرات دانشجويان 
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مسافرت مصدق از چھاردھم مھرماه تا اول آذرماه به درازا كشیدروز چھارم آبان،دبیرخانه ي سازمان دانشجويان 

دانشگاه تھران اعالم كرد كه فردا تظاھراتي خیاباني به منظور پشتیباني از مبارزات ضدامپريالیستي ملت مصر،برقرار 

اطر حضور رئیس دولت در آمريكا،تظاھرات به مصلحت مي شودرئیس شھرباني طي اطالعیه اي اعالم نمود به خ

نیست و شھرباني از آن جلوگیري مي كندروز ھفتم،تظاھراتي در محوطه دانشگاه شروع شد و تالش پلیس براي مھار 

آن در دانشگاه با شكست مواجه گرديددانشجويان با سنگ پراني تظاھرات را به خیابان ھا كشیدند و در میدان 

  ع نمودند بھارستان تجم

روز بعد،دانشجويان با حمله به شوراي دانشگاه،اعضاي شورا را ھشت ساعت به گروگان گرفتند و سخت به آنان 

  توھین روا داشتند و با آنھا بدرفتاري كردند 

روز نھم آبان،جمال امامي رئیس فراكسیون اقلیت در مجلس شوراي ملي دولت مصدق را سخت مورد انتقاد قرار 

دولت را موجب تسلط كمونیست ھا بر ايران شمرد و گفتدر ھیچ كدام از كشورھافقر و فالكتعامل كمونیست  دادناتواني

شدن آن ھا نبودكمونیست ھا مي آيند يك سازماني در ممالكي مي دھندتمام قواي مؤثر مملكت را به وسیله تخريب 

طور تضعیف مي كنند،شھرباني را تضعیف مي  و تبلیغ از بین مي برند ارتش را تضعیف مي كنند،شاه مملكت را ھمین

كنند ژاندارمري را از بین مي برند،افراد مؤثر را لجن مال مي كنند،يك شب كودتا مي كنندوقتي ھیچ چیز در مقابلشان 

نبود زمام امور را در دست مي گیرند ھمه آن ممالكي كه مثل ما آمدند عوام فريبي كنند تمام آن ممالك كه حكومت 

اين طور عوام فريبي كردند،رفتند پشت پرده آھني كمونیسم آقاي دكتر مصدق رفته آن جا،شوراي امنیت تمام ھايشان 

  شدھپانزده روز است ماندھمملكت در آتش مي سوزد 

طرفداران نھضت ملي نفت،تظاھرات دانشجويان چپ گرا و نطق امامي راست گرا را توطئه اي واحد از طرف انگلیسي 

ندگرچه ارتباط اين دو با يكديگر از لحاظ مباني فكري بسیار بعید مي نمايد،اما سوء استفاده راست ھا تفسیر مي كرد

گرايان از حركت چپ گرايان به ھر حال تضعیف دولت بودآيت اهللا كاشاني براي خنثي كردن تعامل چپ و راست علیه 

از جناب آقاي دكتر مصدق و ھمدردي با دولت نھضت ملي،دست به ابتكار عمل زد و از مردم خواست برايپشتیباني 

  برادران مصر در روز چھاردھم آبان ماه میتینگي در تھران و شھرستان ھا برقرار نماينداين اعالمیه از راديو منتشر شد 

روز چھاردھم آبان ماه در بسیاري از نقاط ايران مردم دست به تظاھرات زدنددر تھران،اين تجمع در میدان فوزيھامام 

با جمعیت انبوھي تشكیل شداين تظاھرات پر شكوه با پیام آيت اهللا كاشاني كه روي نوار ضبط شده بود،آغاز  حسینع

شدآيت اهللا در اين پیام تنھا راه رھايي را قطع ايادي استعماردانست و ھدف قیام را تأمین يك زندگي آسوده و مرفه 

برخورداي ھمه از جمیع فوايد و عوائد مملكت و خالصي براي عموم طبقات و تعديل قطعي در وضع زندگي اجتماعي و 

از اين روزگار سیاه ننگیناعالم نمودو ادامه ي مبارزه را تا روزي اعالم كرد كه يقین داشته باشیم در اين كشور گرسنه و 

فت كمك برھنه و درمانده و مظلومي يافت نمي شودآيت اهللا از مردم خواست تاھمان طوري كه تا به حال در موضوع ن

كردھاند ھمت و فداكاري و در تحمل مشكالت بردباري نمايندآيت اهللا از مردم خواست تا در غیاب مصدق و ھمكاران 

ويوحدت و اتحاد را حفظنمايندويايجاد اختالف و تشنج را خیانت به ملت و مملكت و بدترين معصیت خدادانستپیام آيت 

  نھا تمام شد اهللا كاشاني با احساسات مردم و فرياد شادي آ
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دومین سخنران،كشاورز صدر بود كه در ضمن يك سخنراني مھیج كه با كف زدن ھاك مكرر و ممتد مردم روبرو 

شد،گفتحضرت آيت اهللا كاشاني و دكتر مصدق فرماندھان نیروي ملي ايران بر سپاه منفور استعمار فائق شده و مي 

هللا كاشانیو سالمت و موفق باد جناب آقاي دكتر مصدقبه پايان شوندوي سخنان خود را با شعارپاينده باد حضرت آيت ا

برددر اين اجتماع،آقاي يوسف جاللي به نمايندگي از دانشجويان و سیدمصطفي كاشاني از طرف كمیته ي دفاع ملي 

  و شمس قنات آبادي از طرف مجمع مسلمانان مجاھد و حسین مكي و چند نفر ديگر سخناني ايراد نمودند 

ب اساتید دانشگاه در اعتراض به برخورد دانشجويان به شوراي دانشگاه و حاضر نشدن آنھا سر كالس با اعتصا

ھا،احتمال مي رفت كه دشمنان از تعطیلي دانشگاه بھره برداري نمايند؛لذا آيت اهللا كاشاني طي اعالمیه اي از 

اطري آسوده به تعلیم و تدريس بپردازند تا اساتید دانشگاه خواستھر چه زودتر به تعطیل دانشگاه خاتمه دھند و با خ

دانشجويان نیز از بالتكلیفي بیرون آيند و سرانجام وسیله به دست دشمن نیفتدبا درايت آيت اهللا كاشاني و ھمكاري 

  ھمه ي احزاب ملي و مذھبي آرامش برقرار شد 

  تنش ھاي فزاينده 

مان روز ورود وي،درگیري ھايي بین حزب توده و طرفداران مصدق پس از يك ماه و نیم در اول آذر به كشور بازگشتدر ھ

نھضت ملي به وقوع پیوستحزب توده به جاي اين كه در حمايت از نھضت ملي كه منافع امپريالیسم را به خطر افكنده 

ز بود،دست به قیام بزند يا الاقل سكوت كند،دائم به دنبال تشنج بود حزب توده زخم خورده منافع شوروي بودسه رو

بعد،دانش آموزان دبیرستان دخترانه به اعتراض اخراج چند نفر از ھواداران حز ب توده دست به تظاھرات زدند و با 

  نیروھاي پلیس درگیر شدند؛اما حادثه ي مھم در روز چھاردھم آذرماه به وقوع پیوست 

اي به شھرباني نوشتند كه روز پنج نامه  ١٠/٩/١٣٣٠سازمان دانشجويان دانشگاه تھران وابسته به حزب توده در تاريخ

نادري ـ اسالمبول ـ  يوسف آباد ــ  تصمیم دارند تظاھراتي در مسیر خیابان ھاك شاھرضا ـ چھارراه البرز ١۴/٩/١٣٣٠شنبه 

  شاه آباد به عمل آورند 

كھبه كلیه  امیر تیمور كاللي وزير كشور و سرپرست شھرباني كل كشور طي نامه اي به رياست دانشگاه اعالم نمود

ي دانشجويان به خصوص كساني كه سازمان مزبور را بدون تشريفات مقرره تأسیس كرده اند،ابالغ شود كه به موجب 

تصمیم دولت،دادن میتینگ در جلوي بھارستان اكیدا ممنوع است و به طور كلي میدان شھنازفوزيه سابق براي محل 

دسته جمعي به آن جا بروند و متصديان امر بايستي قبال به  میتینگ تعیین شده و افراد ھم نمي توانند به طور

  شھرباني مراجعه نموده و پس از مذاكره الزم و كسب اجازه اقدام نمايند 

دانشجويان مذكور به تذكر وزير كشور اعتنا نكردند و در تاريخ دوازدھم آذرماه اطالعیه اي صادر و اعالم نمودندبه منظور 

ف قانون و بي رحمانه اي كه نسبت به جوانان دانشجو و دانش آموز ما اعمال مي شود و اعتراض علیه تضییقات خال

ھمچنین مداخالت پلیسي بي سابقه و سبعانه اي كه در كار دانشگاه و مدارس به عمل مي آيد و براي درخواست 

خويف و اخراج و تعقیب و اعاده امنیت دانشجويان و دانش آموزان و الغاي تصمیمات بي رويه و شديدي كه تھديد و ت

نمايش عظیمي انجام خواھد شدبه  ١۴/٩/٣٠توقیف و ضرب و جرح عده ي زيادي از آن ھا را موجب شده،روز پنجشنبه 

دنبال نامه وزير كشور،شھرباني نیز اطالعیه اي صادر كرد و تظاھرات چھاردھم آذرماه را ممنوع اعالم كرداما توده اي ھا 
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ت،در روز موعود دست به تظاھرات زدند،و با عكس العمل از پیش طراحي شده با احزاب جبھه بدون توجه به تصمیم دول

ملي مواجه گرديدنداز سويي ديگر،چون مردم نیز رفتار حزب توده را مخالف حركت ضداستعماري خود مي دانستند،به 

فر از نیروھاي پلیس مجروح ن ۴١نیروھاي پلیس پیوستند و زدو خورد شديدي درگرفت كه طبق گزارش شھرباني،فقط 

  شدندشرح واقعه به گزارش ركن دوم ستاد ارتش چنین است 

دانشجويان در چھارراه پھلوي اجتماع كردند وسپس به طرف بھارستان به راه افتادندصفوف دختران در بین پسران بود و 

ركت آن ھا جلوگیري كرد و درگیري دانشجويان توده اي در دو طرف خیابان حفاظت آن ھا را به عھده داشتند پلیس از ح

در میدان  ۵/٩آغاز شدتظاھركنندگان مجددا در چھارراه شاه با پلیس به زد و خورد پرداختند و با جنگ و گريز در ساعت 

بھارستان تجمع كردنددر آن جا پس از سخنراني كوتاھي میدان بھارستان را به تصرف خود درآوردنددر اين جا عده اي از 

ابان ھاي منتھي به میدان تجمع كردندپلیس با تیراندازي به تظاھركنندگان حمله را آغاز كرد كه تعدادي در مردم در خی

ھمین حمله مجروح شدند و سپس مردم از مدخل ھاي كوچه ھا و خیابان ھا به تظاھر كنندگان با شعار مرگ بر توده 

خالي شدعده اي در میدان علیه توده اي ھا شروع به  حمله كردنداين حمله چنان ادامه يافت تا میدان از توده اي ھا

سخنراني كردند و مردم را تحريك نمودندمردم كه به چوب ھاي بلندي مجھز بودند به مراكز توده اي ھا و مخالفین دولت 

و  حمله كردند و بناي تخريب را گذاشتند،در اين حمله ابتدا تئاتر سعدي را تخريب و سپس به چند دسته تقسیم شدند

ھر دسته يكي از مراكز توده يا روزنامه ھاي وابسته را مورد تخريب يا آتش سوزي قرار مي داددر اين بین ادارات روزنامه 

ھاي فرمان،طلوع و آتش نیز مورد حمله قرار گرفت و تخريب شدافرادي كه علیه توده اي ھا عملیات و فعالیت تبلیغاتي 

ازشعبان جعفري معروف به شعبان بي مخ،ابراھیم كريم آبادي مدير روزنامه ي مي كرده اند و شناخته شده اندعبارتند 

  اصناف،و صادق بلورچي مدير روزنامه ي بازرگان 

مديران جرايد خسارت ديده از شمس قنات آبادي،كريم آبادي،داريوش فروھر سردسته پان ايرانیست ھا و شعبان بي 

  تخريب شكايت كردند مخ،دكتر بقايي،و دكتر فاطمي به عنوان عاملین 

طبق گزارش كمیسیون رسیدگي به اين واقعه،اماكن تخريب و غارت شده عبارتند ازخانه ي صلح،محل روزنامه ي به 

سوي آينده،عكاسخانه ي اطلس،دفتر روزنامه ي بدر و دفاتر روزنامه ي سیاسي،طلوع،آتش،شركت خاورمیانه،دفتر 

تماشاخانه سعدي،و روزنامه ي داد،فردوسي،حمايت،صداي  ،كتابفروشي سنجري و١٢۴اسناد رسمي شماره ي 

  مردم،صبا،فرمان و آرام 

بعضي مديران جرايد آسیب ديده در مجلس شوراي ملي متحصن شدند و اعالمیه اي صادر كردند كه چوندويست نفر از 

لي و اداراي را غارت كرده اند در اراذل و اوباش تحت حمايت پلیس به ادارات جرايد ريخته و كلیه اثاثیه و آرشیو و دفاتر ما

خانه ملت متحصنمي شويمبه دنبال تحصن مديران مطبوعات نمايندگان اقلیت نیز به متحصنین پیوستند و مبارزه علیه 

دولت مصدق را وارد مرحله اي جديد كردندنمايندگان مخالفت دولت ھم چپ گرايان توده اي و ھم راست گرايان 

  ندي دولت مصدق را مورد حمله و انتقاد شديد قرار دادند سلطنت طلب با وحدت بي مان

آذر گفتدومین  ١۴آشتیاني زاده،نماينده ي چپ گراي مجلس،به شدت مصدق را مورد انتقاد قرار داد و در مورد حوادث 

  لكه ي بدنامي رابر دامان دكتر مصدق زد و دست ھاي اين پیرمرد را بدون رضاي خودش در خون بیگناھان فروبرد 
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تیرماھدانست كه مصدق توانست  ٢٣وي اولین حادثه ي جنايت بار دوران مصدق راتیرباران كردن بیگناھان در فاجعه ي 

قتل ھاي آن روز به گردن وزير كشور و رئیس شھرباني وقت بیندازدو بگويدسرلشگر بقايي را شاه منصوب كردھو 

  نار نمايد سرلشگر زاھدي را به جرم شركت در توطئھاز وزارت كشور برك

وي تأكید كرداين بار ديگر آقاي دكتر مصدق نمي تواند بگويند از ماجرا بي خبر بوده اندروزنامه نیمه رسمي كیھان در 

شب فاجعه اطالع داد كه تصمیم به تیراندازي با حضور نخست وزير گرفته شده استوي مصدق را مورد خطاب قرار داد و 

ومت شما را با اين قتل عام ھاي پي در پي و ايجاد رژيم پلیس و ترور و گفتحاال بفرمايید كه چه طور شده حك

ارعاب،دوره مشعشع آزادي و رفاه و آسايش بنامیم؟وي مصدق را به نابردباري متھم كرد و گفتدكتر مصدق تحمل ندارد 

از رجاله و  مخالفینش حرف بزنند،چیز بنويسد،میتینگ بدھند،تظاھر كنندوي دولت را متھم كرد كه براي سركوب

چاقوكش چاقو و چماق به دست،حسن كله و تقي بي غم و عبدل خمرھاستفاده كرده است و يكي از نمايندگان تذكر 

  داد كھشعبان بي مخرا نگفتید 

گفتگوي مخالفین و موافقین در مجلس ادامه داشت تا اين كه در نوزدھم آذرماه قرار شد مصدق براي پاسخگويي به 

مجلس بیايددر آن روز وضعیت مجلس به شدت متشنج بود،گاھي بحث بین موافقین و مخالفین به  سؤاالت مخالفین به

فحاشي و توھین كشیده مي شد،تماشاچیان موافق و مخالف با سردادن زنده باد و مرده باد بر تشنج مي 

ت متحصن در مجلس اوضاع افزودندكريم پورشیرازي،روزنامه نگار ھتاك،مورد ضرب و شتم قرار گرفتحضور مديران مطبوعا

را تشديد مي كرددر بیرومن مجلس تظاھرات طرفداران دولت با شعارھاي زنده باد مصدق و مرگ بر اقلیت در حال 

افزايش بودسرانجام با دستور مصدق تماشاچیان از مجلس اخراج شدنددر ھمین اثنا خبر رسید كه عده اي از بازاريان 

به طرف مجلس دارند كه نخست وزير با پیامي از مردم خواست براي احتراز از  به حمايت از دولت قصد راه پیمايي

ھرگونه زد و خورد احتمالي،از عكس العمل خودداري نمايندبعدازظھر،جلسه ي علني تشكیل گرديد و بین نمايندگان 

ز مردم تھرانتا صحبت اقلیت و نخست وزير سخنان تندي رد و بدل شدنخست وزير گفتاگر به من اجازه ندھید من امروز ا

به اين جا رسید عبدالقرير آزاد گفتپس چرا با مسلسل به مردم حمله كرديدنخست وزير گفت تا وقتي شما صحبت 

كنید من عرض نمي كنمآزاد گفت؛فراموش كردي اين جادر زمان نمايندگیھي تخته مي زدي و به من ھم مي گفتي 

  بزن؟ 

  ھستي نخست وزير نیستي برو بیرون  جمال امامي به نخست وزير گفتشما ھر چي

نخست وزير گفتمن احتیاجي ندام اين جا صحبت كنمعصر امروز ازتمام مردم اين شھر دعوت مي كنم،اگر شما 

  ! توانستید يك كالم حرف بزنید

  شوشتري گفتآقا ديديد باز تھديد كرد مجلس را؟ 

  ق را مورد حمله قرار داد وگفت سرانجام با مسلط شدن نايب رئیس بر مجلس،جمال امامي سخت مصد
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يك پیرمرد ھفتاد و چندساله اي كه ھمیشه تمارض مي كند تا وارد اين مملكت مي شود مي رود زير لحاف ولي در 

ماه مي گذرد مي بیند غلط رفته مگر ول مي كند مي  ٨آمريكا شلنگ تخته مي اندازد يك روز دكان نفت باز مي كند 

  ن انتخابات باز مي كند بیند اين دكان بسته شد،دكا

سخنران بعدي،قاسم فوالدوند بودوي دولت مصدق را مورد نكوھش قرار داد و گفتدر كابینه ي جناب آقاي دكتر مصدق 

فحش زن و ناموس به من دادنددر حكومت اين جناب پیشواچاقوكش ھاي ايشان من و برادرم را چنان تھديد مي كنند 

باشمويسبب مخالفتخود را روشي دانست كھشخص ايشان و طرفداران ايشان در كه قادر به بیرون آمدن از خانه ن

مقابل مجلس شوراي ملي و سنن پارلماني و آزادي و شرافت ما اتخاذ كردھاستوي خود را از طرفداران قبلي مصدق 

ت گیري شمرد كه به خاطر زير پا گذاشتن اصول مقدس پارلماني توسط مصدق از وي روي گردان شده استوي از سخ

ھاي افراطي اكثريت حاكم انتقاد كرد و گفتآيا معناي آزادي به عقیده شما و اطرافیان شما فحاشي و ارعاب وكالي 

مجلس استمن تا جان دارم زير بار اين نوع حكومت وحشت و ترور و ارعاب نخواھم رفتوي در مورد استفاده پلیس از 

ري فرماندھي چاقوكشان مھاجم را داشته عكسي كه از شعبان بي مخ به شدت اعتراض كرد و گفتشعبان جعف

شعبان بي مخ با معاون بسیار محترم نخست وزير برداشته شده در روزنامه آتش چاپ شده است،ھمكاري اين عنصر 

  شريف را مي رساند 

تدا گفتدر سپس شوشتري نماينده ديگر مخالف دولت،سخناني ايراد كرد و آن گاه نخست وزير به دفاع پرداختوي در اب

ھر مملكتي كه اقلیت آزاد نباشددر مجلس صحبت كند آن مملكت به ھیچ وجه ترقي نمي كند،اقلیت بايد حرف ھاي 

خود را بزند و مردم قضاوت كنندوي در پاسخ جمال امامي گفتبا تمام معايبي كه جناب آقاي امامي براي من ذكر 

صدق پس از برشمردن نتايج مثبت حضور خود در شوراي كردند،ايشان خودشان مرا پیشنھاد نخست وزيري كردندم

امنیت، به نمايندگان گفتاگر نفاقي بین دولت و يك عده از وكالي مجلس پیدا شده اين به ضرر مملكت تمام مي شوداو 

 ١١آذر گفتما به وسیله چند بیانیه گفتیم كه نیايند آخر ھمان شب قبل از روز میتینگ در ساعت  ١۴در مورد جريانات 

شب در راديو منتشر شد،به اطالع عموم رسانديم كه ھر كس بر خالف مقررات رفتار بكند جلوگیري خواھد شد اگر اين 

آقاياني كه میتینگ دادند،آقايان وطن پرستي ھستند مي بايستي درك بكنند كه چنانچه بر خالف نظريات اين دولت كه 

است،اقدامي نكنندپس اقدام اين آقايان به ضرر ايران تمام شد و  امروز وارد يك كارھاي مھمي است وارد يك مبارزه اي

 ١۴من به ھیچ وجه متأثر نیستم اگر به بعضي ازاينھا صدمه اي وارد شده باشدمصدق از وقايع بعدازظھر روز پنج شنبه 

ند و يك جاھايي را آذر ابراز تأسف كرد و گفتبه دولت نمي توان گفت كه چرا بعدازظھر روز پنج شنبه يك عده اي رفته ا

غارت كرده اندزيرادر ھر شھري ممكن است سرقت ھايي پیش بیايد اگر دولت براي كشف سارق و اموال صاحب مال 

  اقدامي نكرد،آن وقت مقصر است 

وقايع پي در پي اين چند روز موجب تضعیف نھضت گرديد و مي رفت تا قیامي را كه ھنوز در ابتداي راه است به بن 

دولتي كه روياروي انگلیس ايستاده بود چنان مورد حمله ي متحد چپ گرايان توده اي و راست گرايان بست بكشاند

قرار گرفته بود كه به طرف فروپاشي مي رفتالزم بود كه در اين موقعیت حساس،مردم كه ھمیشه در اين مواقع تعیین 

راي ابراز انزجار از دسايس عمال بیگانه روز پنج شنبه كننده بودند،به صحنه بیايند؛لذا آيت اهللا كاشاني اعالم نمودند كھب

  آذرماه جاري از صبح تا ظھر را تعطیل كنند  ٢١
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به دنبال اين خواستده ھا ھزار نفر ازمردم تھران دست به تعطیل عمومي زدند و در خیابان ھا و میدان بھارستان دست 

  به تظاھرات زدند 

  اهللا كاشاني،نمايندگان اقلیت نوك تیز حمالت خود را متوجه آيت اهللا كردند به دنبال استقبال عمومي از درخواست آيت 

گفتدر دروه ي پانزدھم در كابینه ي مرحوم ھژير وقتي كه آيت اهللا  ١٣٣٠آذرماه  ٢۴آشتیاني زاده در نطق قبل از دستور 

ظامي واقع شدند و به طرف كاشاني اين جا آدم فرستادندجمع كثیري آمدند قرآن به دست و مورد حمله ي قواي انت

آنھا تیراندازي كردند علتي ندارد اگر دولت ھژير اين كار را بكند،مطلوب نباشد و اگر دولت مصدق اين كار را بكند،مطلوب 

  باشد 

تیمور تاش با شديدترين لحن،باقرائت نامه اي با امضاي رضا زائري،مصدق را بي دين خواند و مدعي شدكه آيت اهللا 

قتل دختران بي حجاب را صادر كردھسپس،وي آيت اهللا كاشاني را مورد انتقاد قرار داد و گفتآقاي كاشاني حكم 

كاشاني سي سال است كه مدعي است بايداز منكر و فحشا جلوگیري شود و مكرر مي گفت اگر من قدرت پیدا كنم 

كاشاني است و امروز آقاي  به عالم اسالم خدمت خواھم كردھمه آقايان مي دانند بزرگ ترين حامي مصدق آقاي

كاشاني مقتدرترين اشخاص استايشان نه يك مرتبه به دولت گفتند كه در دكاكین عرق فروشي را ببنديد و نه زن ھا را 

كه قريب ده ھزار نفر مي شوند،از ادارات بیرون كنند و مانع از فاحشه خانه ھا بشوندھمه روزه اعالن مي كنند بازارھا 

  یجه،آن بلوا و غارت و آدم كشي مي شودوي در مورد زنداني بودن طھماسبي گفت را ببنديد و در نت

ھر روز كه آقاي كاشاني و دكتر مصدق دارودسته راه مي اندازند،شعار بزرگ آنھا فداكاري خلیل طھماسبي است در 

ق و مكي و ھمه جا فرياد زنده باد خلیل طھماسبي به گوش مي رسد و به عقیده ي آقاي كاشاني و دكتر مصد

بقايي،خلیل طھماسبي جان آنان را از كودتاي رزم آرا خالص كرده و حكومت را به دست اين آقايان داد ولي ھمین 

آقايان كه آقايي و بزرگواري شان در پرتو فداكاري خلیل طھماسبي است،اآلن كه حكومت ايران دست آنھاست و 

ف او اقدامي نمي كنند به وزير دادگستري نمي گويند كه او مملكت در فرمان كاشاني و مصدق و مكي است براي تكلی

  را محاكمه نمايد 

در جلسه ي بعد مجلس بیست و ششم آذر ماھشوشتري ابتدا حمله شديداللحني به مصدق نمود و سپس آيت اهللا 

نويسید در  شما در اعالمیه خود لغت وطن پرست مي!كاشاني را به باد انتقاد گرفت و خطاب به وي گفتآقاي كاشاني

كجاي كتب اسالمي ديده شده يك نفر طلبه يك چنبن عباراتي را به قلم آورد؟لفظ قلم غیر از لفظ گفتار است،آن ھم 

عالم مدعي به اجتھادالعیاذ بااهللا پرستیدن و ستايش منحصر به ذات باري تعالي استشوشتري در ادامه سخنانش 

  يا حجت االسالم غیر از امام زمان كسي مي تواند باشد؟ افزود،چرا به پسر شما حجت االسالم مي گويند؟آ

شوشتري مدعي شد كه من به آيت اهللا كاشاني پیشنھاد تصويب قانون منع مشروبات الكلي را دادم،ولي وي گفتاين 

  حرف ھا حاال موقع ندارد و بگذاريد براي بعدھا 

 كاشاني،بازاريان تھران،تعدادي را به نمايندگي به دنبال سخنان توھین آمیز نمايندگان اقلیت مجلس علیه آيت اهللا

انتخاب كردند كه تا رفع توھین در مجلس تحصن كنند اين نمايندگان كه در مدت كوتاھي به پنجاه نفر رسیدند،با 
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پادرمیاني حسین مكي از تحصن صرفنظر كردندخیر تحصن اصناف موجب گرديد تا صبح ساعت ھشت دو كامیون سرباز 

ي اطراف بھارستان مستقر شوند و وضع غیرعادي شودپس از مذاكره نمايندگان اصناف و قولي كه رئیس در خیابان ھا

اتوبوس براي پشتیباني  ١٨مجلس براي جبران اھانت داد،نمايندگان متحصنین مجلس را در حالي ترك مي كردند كه 

  آنھا از قم به مجلس آمده بود 

یز با تعريف و تمجید از شخصیت آيت اهللا كاشاني به توجیه سخنان رئیس مجلس در جلسه ي پنجم دي ماه مجلس،ن

نمايندگان پرداخت و قصد توھین مطلق در كار نبوده است تعطیل و عكس العمل فوري اصناف بازار براي نمايندگان 

اح،مسايل قبلي اقلیت فضايي را به وجود آورد كه تنھا راه رھايي از بحران موجود را استیضاح دولت دانستند و با استیض

  را تحت الشعاع قرار دادند 

  انتشارات اوراق قرضه 

با شروع اجراي طرح ملي شدن صنعت نفت،درآمدھاي عرضي كه عمدتا از طريق شركت نفت حاصل مي شد،متوقف 

تشار شددولت از ھمان ابتداي كار درصدد تأمین بودجه مورد نیاز بوديكي از راه ھايي را كه دولت انتخاب كرد،قانون ان

اوراق قرضه ي ملي بوداين قانون در مرداد ماه به تصويب مجلس رسید و در آذرماه مورد تأيید مجلس سنا واقع شد ودر 

ريال برگ وام صدريالي  ٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠دي ماه به اجرا درآمدطبق اين قانون،دولت مي توانست در چھار نوبت و ھر نوبت 

  انتشار دھد % ۶و قابل انتقال با جايزه 

دق با پیامي راديويي از مردم ايران خواست كه با شركت در خريد قرضه ي ملي آخرين فداكاري را بنمايندحزب توده مص

با انتشار بیانیه اي اين عمل دولت را يك فريبكاري دانست كه مي خواھد با فقیر نشان دادن خود از دولت آمريكا وام 

  بگیرد 

اوراق قرضه را جھاد مالي دانست و از مردم خواست تا وحدت را حفظ  آيت اهللا كاشاني با يك پیام راديويي،خريد

نمايندآيت اهللا كاشاني در اين پیام گفتدشمنان اسالم به انواع دسايس و تشبئات از فروش و صدور نفت ايران مانع 

راني در طول حیات شده اند به امید آن كه فقدان درآمد نفت ملت شجاع و دلیر ما را به زانو درآورد؛غافل از آنكه اي

  چندھزارساله ي خود عايداتي از معدن نفت نداشته و مع ذالك توانسته است در عالم حكمفرماني كند 

آيت اهللا كاشاني با استناد به آيات قرآن،خريد اوراق قرضه را جھادفي سبیل اهللا باموالمدانست و آن را قرض خدا اعالم 

پیام،دولت آقاي مصدق را دولت اسالم معرفي كرد و گفتپولي كه به دولت  كردواقرضو اهللا قرضا حسناآيت اهللا در اين

اسالم مي پردازيد،بدون خسارت به شما بازگشت مي كندو اضافه كرد كھشما برادران ديني من بايد مطمئن باشید 

في سبیل كه صرف موجودي ھاي شما در خريداري اين اوراق،مشمول اين آيه شريفه استمثل الذين ينفقون اموالھم 

اهللا كمثل حبته انبتت سبع سنابل في كل سنبله مات حبھآيت اهللا كاشاني براي رفع نگراني مردم مسلمان كه خريد 

اوراق سودآور را نوعي ريا تلقي مي كردند،گفتیادآورد مي شوم اگر دولت سودي ھم منظور كند شما كه قرض دھنده 

  ھستید،چون شرط سود نمي كنید،رياي حرام نیست 
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يد اوراق قرضه تنھا مورد استقبال مردم متوسط جامعه قرار گرفت و طبقات مرفه و ثروتمند جامعه،از خريد آن خر

خودداري نمودند وحتي مصدق در يكي از نطق ھاي خود گفتاوراق قرضه ملي را به جز معدودي از متمكنین اشخاصي 

ريال از اين اوراق بود  ٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠ن اوراق،فروش خريدند كه به ھیچ وجه استطاعت مالي نداشتندنتیجه ي انتشار اي

  كه كمك قابل مالحظه اي براي دولت محسوب مي شد 

  انتخابات دوره ي ھفدھم 

مصدق،پارلمانتاريست ماھري بود كه شھرتش را مي بايد مديون نمايندگي اش مي دانستوي اساس اصالحات و 

انتخابات آزاد بودجمله ي او معروف است كھتا انتخابات آزاد تغییرات را مجلس مي دانست و مھمترين مسئله نزد او،

نباشد،امید ھرگونه اصالحي را بايد مردم اين مملكت به گور ببرندمصدق در برنامه ي دولتش،اصالح قانون انتخابات و 

اجراي طرح ملي شدن صنعت نفت را تنھا برنامه ي خود اعالم كرد و اينك مصدق با ھمه ي گذشته ي تاريخي 

  اش،درمقابل آزمايشي بزرگ قرار مي گرفت 

مصدق به خاطر درگیري با مسئله نفت،موفق نشد تا قانون انتخابات را اصالح كند واين،اولین شكست در برنامه ي 

دولت و جبھه ي ملي محسوب گرديدمصدق قبال اعالم كرده بود چنانچه مسئله نفت حل نشود،انتخابات را به تأخیر 

یشنھاد يكي از نمايندگان جبھه ي ملي،مجلس شورا طرح تأخیر انتخابات را تصويب كرد،اما مصدق مي اندازدلذا به پ

تأخیر انتخابات را مصلحت ندانست و گفت چون مجلس سنا ھنوز طرح را تصويب نكرده و به امضاي شاه 

  نرسانده،قانوني نیست و دولت مي تواند انتخابات را شروع كند 

ات بايد آزاد باشد و از دخالت دولت پرھیز شوداز اين رو،سعي كرد تا اعضاي انجمن ھاي مصدق مدعي بود كه انتخاب

  نظارت بر انتخابات را از میان افراد صالح انتخاب نمايد 

مصدق،آيت اهللا حاج شیخ علي مدرسي را مسئول انجمن نظارت برانتخابات تھران نمودآيت اهللا مدرسي از شاگردان 

بود و چون در قنات آبادخیابان مولوي فعلي متولد شده بود،او را مدرس قنات آبادي نیز مي  آيت اهللا آخوند خراساني

گفتندوي با اين كه سه دوره به نمايندگي مردم تھران انتخاب شده بود،ھرگز وارد كارھاي سیاسي نشد و به مجلس 

د به اين انتخابات دوخته نرفتاو،مصطفي قلي رام را به عنوان جانشین خود معرفي كردروحانیت كه چشم امی

  بود،فعاالنه در آن شركت كرد 

آيت اهللا خوانساري با صدور اعالمیه اي از مردم خواستند كه در انتخابات شركت كنندبعضي از روحانیون نیز براي امر 

  تبلیغات انتخاباتي،به شھرستان ھا مسافرت نمودند 

و در چند شھرستان منجر به درگیري گرديدطرفداران مصدق انتخابات آن طوري كه انتظار مي رفت،سالم برگزار نشد 

سعي مي كردند تا كانديداھاي جبھه ي ملي را به پیروزي برسانندشايعات و جوسازي در بین رھبران نھضت علیه 

يكديگر آغاز شدآقاي مكي عضو جبھه ي ملي،جريان اختالفات را اين طور گزارش مي كندآقاي كاشاني با عملیات 

و و ديكتاتوري ھا آقاي دكتر مصدق مخالف بود و با آقاي مكي ھم به مناسبت مداخله در امور انتخاباتي خودسرانه 

دوره ھفدھم موافق نبودند و آقاي دكتر مصدق ھم به وسیله ايادي تبلیغاتي خود در خارج انتشار مي داد چون 
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دارند و كار مخالفت ھا به جايي رسید كه  سفارشات آقاي كاشاني و آقازاده ھاك آن قابل اجرا نیست با من مخالفت

ژورنال دوژنو،كازت دولوازان و جرايد  لوموند ـ پاري پرس ـ جرايد خارجي مانند روزنامه ھاي پاريس و ژنوالپروكرس ـ

كشورھاي اسالمي در ھمان وقت درباره ي اختالفات شرح مفصلي انتشار داده آقاي كاشاني براي حسن اجراي 

ھفدھم بسیاري پافشاري نمودند حتي وزير كشور عوض شد و میان معظم له و آقاي الھیار صالح وزير انتخابات دوره ي 

كشور وقت ھم اختالف ايجاد كردندآقاي ملكي مبدأ اختالف را چنین تشريح مي كندآقاي كاشاني چون توجه زيادي به 

نموده و دائما از قانون شكني ھاك  امر انتخابات شھرستان ھا داشتند غالبا در تمام جلسات جبھه ي ملي شركت

حكومت آقاي دكتر مصدق و مداخله ي وزارت كشور در امر انتخابات دوره ي ھفدھم،بیاناتي ايراد و تلگرافات شكايت 

  مردم كه مستقیما به دست ايشان مي رسید،به اعضاي جبھه ي كلي ارائه مي نمودند 

ان جبھه ملي اطالعیه اي صادر كرد و اعالم نمود كھاين جانب به آيت اهللا كاشاني براي پاسخگويي به شايعات ھوادار

  ھیچ وجه من الوجوه كانديداي انتخابي براي ھیچ يك نقاط كشور ندارم 

وي دراين اطالعیه مالك ھاي مورد نظر خود را به اين شرج اعالم كردندنظر من به طور كلي انتخاب افراد شجاع و بصیر 

ح كشور مي باشدھر كس داراي اين صفات بود كانديداي انتخابات بايد باشد و منتخب من و متدين و خدمتگزار به مصال

  و كلیه ي مسلمین خواھند بود 

آيت اهللا كاشاني براي حفظ بي طرفي در اطالعیه اي ديگر اعالم نمودنداز لحاظ بي نظريفرزندانمرا وادار به انصراف از 

كسي به فرزندان اين جانب رأي بدھدآيت اهللا كاشاني با حفظ بي حق قانوني و مشروع خود نموده و راضي نیستم 

طرفي سعي مي كرد تا باھدايت افكار عمومي،نمايندگان انتخاب شوند كه به قول ويشجاعباشند تا بتوانندريشه ي 

مي  استعمار را از بیخ بكنندلذا با اعالمیه ھاي پي در پي خطاب به مردم،بزرگان و عالمان شھرستان ھا از آنھا

  خواست تا جھت گیري انتخابات آنھا ضداستعماري باشد 

آيت اهللا كاشاني با ھمه ي كارشكني ھا و شايعه سازي ھايي كه بعضي از طرفداران مصدق علیه وي آغاز كرده 

استفاده دشمنان و جلوگیري از لطمه خوردن به نھضت طي اعالمیه اي دراواخر  بودند،براي جلوگیري از سوء

كردندشايع كرده اند بین اين جانب و جناب آقاي دكتر مصدق كدورت و اختالف است اعالم مي دارم اين بھمن،اعالم 

شايعات از دسايس اجنبي و دشمنان ديانت و ملت مملكت است،ھیچ گونه كدورت و اختالفي در بین نیستھمه ملت و 

  اين جانب موظف به پشتیباني از ايشان ھستیم 

  شد و اتھامات و اعتراضات و درگیري ھا نیز شروع گرديد به ھر حال انتخابات شروع 

  مطبوعات طرفدار حزب توده، دولت را متھم به دخالت در انتخابات نمودندروزنامه ي ايران ما نوشت 

چندين ھزار رأي مردم ازنزديك صندوق ھا به وسیله چاقو كشاني كه از طرف بعضي سرمايه داران و مالكین وابسته به 

  استخدام شده بودند،خراب شد  جبھه ي ملي

حزب توده،نوك حمالت را به طرف جبھه ي ملي نشانه رفتھواداران جبھه ي ملي را متھم به كتك زدن و توھین ھاي 

  شرم آور نسبت به طرفداران غیر جبھه ملي نمود و خريد و فروش رأي تقلب را به جبھه ملي نسبت داد 
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ھه ي ملي بود،مي نويسددر ھمدان كار آقاي ضیاء الملك فرمند كه از آقاي ملكي كه خود نیز از اعضاي اصلي جب

محترمین محلي و عنصري شريف و پاكدامن است،تمام شده بود،فورا به دستور دكتر مصدق انتخابات ھمدان به اسم 

  اعزام بازرس به محل،توقیف و فرماندار بي گناه ھمدان ھم منتظر خدمت گرديد 

 ١۶دي ماه در تھران،دوم بھمن در فسا، ٢۴و  ٢٠و  ١٧تنشج ترين انتخابات بودروزھاي انتخابات دوره ي ھفدھم،پر

بھمن در زابل زد و خوردھاي خونیني به وجود آمد كه منجر به زخمي شدن و كشته شدن  ١٩بھمن در خرم آباد و 

زرس و يكي از اعضاي انجمن جزو مردم گرديددر زابل،تعداد كشته ھا بسیار زياد بود و فرماندار، رئیس انجمن انتخابات،با

مقتولین بودنددر دزفول نیز زد و خوردھايي به وجود آمدبا ھمه ي اين سختي ھا،نتايج انتخابات مطلوب نبود لذا مصدق 

  دستور توقف انتخابات را صادر كرد 

ما تا آن زمان ھرگز پیش در ايران چنین سابقه اي بود كھانتخابات يك حوزه را براي مدتي نامعلومي به تأخیر بیندازند،ا

نیامده بود كه انتخابات تقريبا بیش از نیمي از حوزه ھا به تأخیر بیفتدمصدق با به تعويق انداختن انتخابات بقیه حوزه 

نفر افراد قابل اعتماد جبھه ي  ٢۵نماينده انتخاب شده فقط  ٧٩ھا،خود را از مشكالتي كه پیش آمد،خالص نكرد،زيرا از 

  عمیقا با مصدق نبودند  ملي بود و بقیه

شكي نبود كه فرآيند انتخابات در دست دولت بودنه دربار قدرت تقلب داشت و نه مخالفین مصدق مردم ايران نیز ھنوز 

به آن خودآگاھي كه شرايط زمان رادرك بكنند و افراد مناسبي را انتخاب كنند،نرسیده بودنددر جامعه اي كه ھنوز مالك 

اني حاكم بود،نتیجه ي انتخابات از قبل قابل پیش بیني بود به ھر حال شعار دموكراسي ھاي قبیله اي و خان خ

دادن،پي آمد ھايي دارد كه شعار دھنده بايد آن را بپذيردولي مصدق در اين شرايط در جايگاه رھبري اجرايي يك 

چار سرگرداني كرد و نشان داد نھضتي بود كه چندان با شعار دموكراسي سازگار نبود،و ھمین تضاد بود كه مصدق را د

كه آن چنان كه مصدق چنددھه شعار دموكراسي مي داد،ھرگز يك دمكرات نیستھم چنان كه نشان داد توان رھبري 

اجرايي يك نھضت را ھم نداردمصدق در اولین آزمايش خود،در چنبره ي تضاد شعار و عمل،درماند وبرخالف ھمه 

  شود كه صرفا از دولت تبعیت كند  شعارھايش،مي خواست كه مجلس آلت دستي

مجلس در ھفتم ارديبھشت افتتاح شد و مصدق در جلسه افتتاحیه شركت نكرددر فرداي آن روز،در پیامي كه به 

مجلس فرستاد،متذكر شد كه در بعضي از حوزه ھا فساد وجود دارد و مردم از وكالي تحمیلي تنفر دارند،لذا اعتبار نامه 

ورد غیر دمكراتیك مصدق با مجلس نه تنھا به نفع نھضت و مصدق تمام نشد بلكه بر عكس،مجلس ي آنھا را رد كنندبرخ

در اولین واكنش خود،دكتر سید حسین امامي روحاني نماي درباري و تحصیل كرده ي فرانسه را كه از مھابادجايي كه 

معظمي،عضو جبھه ملي،از وي  ھرگز در آن اقامت نداشتھو رأي آورده بود،به رياست مجلس انتخاب كرد و دكتر

در اثر فضاي اجتماعي كه به نفع مصدق به وجود آمده بود،آلت دست مصدق شد،ولي  ١٧شكست خوردگرچه مجلس 

مصدق حتي تحمل اين آلت دست را ھم نداشت و سرانجام بر خالف قانون اساسي،ھمین مجلس را منحل نمود و 

  مھر باطلي بر تمام ادعاھاي دمكراتیك خود زد 

  قطع رابطه با انگلیس 
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با ورود ھیئتي به سرپرستي جكسون آغاز شداين مذاكرات به  ١٣٣٠مذاكره دولت مصدق با دولت انگلیس از خرداد 

نتیجه نرسید و ھیئت،ايران را ترك كردھريمن،نماينده ي رئیس جمھور آمريكا،براي وساطت به ايران آمد و پس از مذاكره 

اهللا كاشاني،طرح پیشنھادي مصدق را به دولت انگلیس تسلیم كردبه دنبال طرح با مقامات ايراني،مصدق و آيت 

مصدق،دولت انگلیس اصل ملي شدن نفت را پذيرفت و ھیئتي را به رياست مھردار سلطنتي،استوكس در مرداد ماه 

  به ايران اعزام كردمذاكرات اين ھیئت نیز در ايران با شكست مواجه شد و ايران را ترك كرد 

در بیست شھريور نامه اي براي ھريمن فرستاد كه چنانچه دولت انگلیس در پانزده روز زمینه ي مذاكرات جديد  مصدق

را فراھم نكند،جواز اقامت كاركنان انگلیسي شركت را لغو مي كندبه دنبال بي اعتنايي دولت انگلیس،دولت ايران در 

یس را صادر كرددولت انگلیس در شكايت خود علیه ايران در تن از كارشناسان نفتي انگل ٣۵٠دوم مھرماه دستور اخراج 

سفارت خانه اعالم فروش نفت كردآن  ٣۶شوراي امنیت،با شكست مواجه شد و دولت ايران با ارسال نامه اي به 

  گاه،سفیر آمريكا از دولت ايران درخواست نمود تا از فروش نفت به كشورھاي سوسیالیستي خودداري نمايد 

ك بین المللي با دولت مصدق بر سر دخالت بانك در امور بھره برداري و تقسیم سود،به توافقت نرسید و مذاكرات بان

  ايران را ترك كرد 

بیست و يكم دي ماه،وزارت امور خارجه ي ايران با ارسال يادداشتي به سفارت انگلیس از آن خواست تا تمام 

دي ماه،ھمه كنسولگري ھا تعطیل شد و دولت انگلیس سفیر كنسولگري ھاي خود را در ايران تعطیل كند در سي ام 

ـ تشكیالتي  خود را فراخواند و به اين ترتیب،روابط ايران و انگلیس وارد مرحله ي جديدي شدمجمع مسلمانان مجاھد 

ر براي حمايت از دولت مصدق د كه به رھبري شمس قنات آبادي فعالیت مي كرد و وابسته به آيت اهللا كاشاني بود ـ

تعطیل كنسولگري ھاك انگلیس تظاھراتي را ترتیب دادآيت اهللا كاشاني طي يك اعالمیه از عموم برادران غیور و قھرمان 

بعدازظھر مبني بر اظھار قدرداني از دولت جناب آقاي  ٣تھرانخواست كه در اين میتینگ كه در سي ام ديماه ساعت 

  میدان فوزيه تشكیل مي گردد،شركت كنند دكتر مصدق براي انحالل كنسولگري ھاك انگلیس در 

روز سي ام ديماه مردم در تھران و ساير شھرستان ھا دست به تظاھرات باشكوھي زدند و از بستن كنسولگري ھاك 

  انگلیس،اظھار شادماني نمودند 

دمت آيت اهللا به دنبال تصمیم دولت مبني بر انحالل كنسولگري ھا،جامعه ي بازرگانان و اصناف تھران طي نامه اي خ

كاشاني ضمن تأيید انحالل كنسولگري ھا از آيت اهللا خواستند تابه جناب آقاي نخست وزير توصیه و تأكید فرمايند كه 

ھر چه زودتر تكلیف كلیه انجمن ھاي فرھنگي انگلیس و ايران و بیگانگان را كه خدشه به ديانت واستقالل و حاكمیت 

ه معتقد بودند كه اين انجمن ھادر میان جوانان به تبلیغات مضره و خالف دين و ايراني باشند برچینندنويسندگان نام

مملكتمي پردازندآيت اهللا كاشاني طي نامه اي،درخواستاعاظم و محترمین نمايندگان تجار و اصنافرا نزد دكتر مصدق 

ن خواست جواب مثبت داد و انجمن فرستاد و انجام تقاضاي وطن خواھانه آقايان رامورد انتظارقرار دادو دكتر مصدق به اي

  ھاي انگلیس و ايران را در شھرھاي اصفھان،مشھد و تبريز تعطیل كرد 

قطع كامل  ١٣٣١روند قطع رابطه ھم چنان در پي بي نتیجه ماندن مذاكرات ادامه داشتسرانجام در سي ام مھرماه 

  ھمه كاركنان انگلیسي ايران را ترك كردندرابطه از طرف دولت ايران به سفارت انگلیس،اعالم شد و در دھم آبان،
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  فصل دوم 

  تیر و نقش نیروھاي مذھبي  ٣٠قیام 

   ١٣٣١تیر  ٣٠قیام 

نفر  ۶۵طبق سنت پارلماني ايران،پس از تشكیل مجلس جديد،نخست وزير استعفا داد تا مجلس تصمیم بگیرداز 

دادندمجلس سنا ابتدا به علت اين كه نفر به نخست وزيري مصدق رأي اعتماد  ۵٢نماينده ي مجلس شوراي ملي،

 ٣۶تیرماه از  ١٨مصدق برنامه ي خود را اعالم نكرده است،ازرأي تمايل خودداري كرد،اما در اثر فشار افكار عمومي در 

نفر به مصدق رأي تمايل دادآيت اهللا كاشاني با صدور اطالعیه اي،عمل مجلس سنا را رويه ي نامطلوبعده  ١۴سناتور،

ورھانامید كه برخالف تمايالت عمومیرأي به جناب آقاي دكتر محمد مصدق،ندادندآيت اهللا از جامعه ي اي از سنات

بازرگانان و اصناف كه تصمیم به تعطیلي داشتند، درخواست نمودفعال تعطیل را موقوف و منتظر اشعار ثانوي اين جانب 

  باشید 

اشت تا ھیئتي را نزد مصدق فرستاده وبه وي تفھیم نمايند جو شديدي كه علیه سنا به وجود آمده بود،سنا را بر آن د

نفر از سناتورھا رأي ممتنع داده اند و سه نفر مخالف،و اين لطمه اي به  ١٩كه نخست وزيري وي قانوني است زيرا 

  تیر،حكم نخست وزيري وي را صادر نمود  ١٩نخست وزيري وي نمي زندمصدق پذيرفت و شاه روز 

ر در تالش بود كه به جاي مصدق،قوام را به نخست وزيري منصوب نمايدآيت اهللا كاشاني،به از مدت ھا قبل دربا

پیامي به شاه فرستاد و تھديد كرد كه حمايت دربار را از قوام افشا ١٣٣٠فوريت،متوجه موضوع شد و در اواخر آبان 

كه مصدق ھمچنان از اعتماد وي خواھد كردشاه چنین حمايتي را انكار نكرد و ناچار شد كاشاني را مطمئن سازد 

  برخوردار است 

مصدق در اين موقعیت حساس و متزلزل،دو اقدام بھانه جويانه انجام دادروز بیست و دوم تیرماه،به مجلس رفت و از 

مجلس خواست تا به او اجازه داده شود كه دولت در مدت شش ماه رأسا قانون گذاري نمايدعده اي نمايندگان،اين 

  ف قانون اساسي دانسته و معناي آن را تعطیل مجلس و دخالت قوه ي مجريه در قوه ي مقننه دانستند اقدام را خال

تیربراي معرفي وزرا نزد شاه رفت و از شاه خواست تا حق تعیین وزير در وزارت جنگ و رياست  ٢۵مصدق سه روز بعد 

دشاه درخواست مصدق را نپذيرفت و مصدق ستاد ارتش و فرماندھي سه گانه نیروھاي مسلح را به وي واگذار نماي

  بارديگر بدون مشورت با آيت اهللا كاشاني و جبھه ي ملي،استعفاي خود را به اين شرح به شاه تقديم كرد 

  پیشگاه مبارك اعلیحضرت ھمايوني شاھنشاھي 

ي كند كه پست چون در نتیجه تجربیاتي كه در دولت سابق به دست آمده پیشرفت كار در اين موقع حساس ايجاب م

وزارت جنگ را فدوي عھده دار شود و اين كار مورد تصويب شاھانه واقع نشده،البته بھتر است كه دولت آينده را كسي 

تشكیل دھد كه كامال مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاھانه را اجرا كندبا وضع فعلي ممكن نیست مبارزه اي را كه 

  ه ادامه دھد ملت ايران شروع كرده پیروزمندان
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  دكتر مصدق 

گرچه مصدق دراين متن،نامي از استعفا نبرده بود وعلي القاعده بايد اين حساب ھم شده باشد،ولي شاه كه مانند 

  مصدق دنبال بھانه مي گشت،بدون احتساب پي آمدھا،آن را استعفا تلقي كرد و استعفا را پذيرفت 

تیر با قوام السلطنه  ٢۴ن حال دست به فعالیت زدنداشرف روز مخالفین دولت از جمله ملكه مادر و اشرف در ھمی

مالقات كردگرچه شاه شخصا از قوام دل خوشي نداشت اما موافقت اكثريت درباريان و سفارت انگلیس و آمريكا،شاه را 

  برآن داشت تا در مقابل قوام تسلیم شود 

روز شاه با لقب جناب اشرفقوام را به نخست وزير  رأي تمايل به قوام دادندو ھمان ۴٠نفر  ۴٢تیر مجلس از  ٢۶روز 

  منصوب كرد 

قوام كه بزرگترين مانع موفقیت خود را آيت اهللا كاشاني مي دانست،ابتدا از در مسالمت وارد شدقوام،علي امیني را با 

م گفتند كه پیامي نزد آيت اهللا فرستاد و دكتر شروين كه در آن جلسه حضور داشته است،روايت مي كند كھآقاي قوا

چون من نخست وزير خواھم شد،آيت اهللا نظر خود را در مورد كابینه اظھار نمايند،آيت اهللا كاشاني با تبسمي كه غالبا 

به قوام بگو تا دكتر مصدق ھست ھیچ كس نمي تواند نخست وزير شودھرچه !در چھره اش نمايان بود گفتبي سواد

یددكتر علي امیني مأيوسانه و دست خالي بیرون رفتقوام مجددا دكتر امیني با اصطالح چانه زد به جايي نرس

ارسنجاني را براس سازش نزد آيت اهللا فرستادبنابر نامه اي كه از آيت اهللا در دست است،بھشرط سكوت،قوام 

بر ھمه انتخابات شش وزيرش را در اختیارآيت اهللا قرار خواھد داد؛اما آيت اهللا كه مبارزه براي قطع دست انگلستان را 

چیز مقدم مي دانست،جواب دندان شكني به قوام دادپس از ناامیدي قوام،شاه دست به كار شد و عال،وزير دربار را 

  خدمت آيت اهللا فرستاد تانخست وزيري قوام را بپذيردآيت اهللا درپاسخ گفت 

انه تیز انقالب را با جلوداري به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت دكتر مصدق تا فردا اقدام نفرمايند،دھ

  شخص خودم،متوجه دربار خواھم كرد 

با مأيوس شدن دربار،قوام و منابع قدرت تصمیم گرفتند تا با جست و جوي راھي ديگر،مانع اصلي را از سر راه 

د بردارندارسنجاني،مشاور قوام،در خاطرات روز بیست و نھم تیرماه خود مي نويسد كه قوام گفتدستور دادم سی

ابوالقاسم كاشاني را به شھرباني،توقیف كند و حتي وقتي ديدم كوپال رئیس شھرباني دست به دست مي 

كند،دستور كتبي دادم و امروز او را توقیف خواھند كرد وشما خواھید ديد كه چه تأثیري در اوضاع مي كندقوام در مورد 

اند و در پناه مصونیت ايستاده اند من اين حريم را مي مصونیت پارلماني آيت اهللا گفته بودمملكتي را به آتش كشیده 

شكنم و آنھا را تسلیم دادگاه مي كنمقوام توجیه ديگرش اين بود كه به موجب اطالعي كه داده اند او قصد داد نظامي 

  ھا را تحريك به شورش كند 

  ت اهللا را دستگیر نمايند بعدازظھر روز بیست و نھم تیرماه،آي ۴با رايزني ھاك فراوان تصمیم گرفتند ساعت 

قوام در ارزيابي نقش آيت اهللا كاشاني راه را درست رفته بود،اما در ارزيابي قدرت آيت اهللا را خطا در پیش گرفته بودقوام 

در ارزيابي خود،نه مصدق را مانع اصلي و نه جبھه ملي را غیر قابل كنترل مي دانستجبھه ي ملي نشان داد كه در 
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ھا،حاضر به مصالحه استدر شب سي ام تیرماه،يعني ھمان شب سرنوشت ساز،سرلشگر علوي حساس ترين زمان 

با وكالي جبھه ي ملي مذاكره كرد و آنھا پذيرفتند تا اعالمیه اي صادر كنند كه فردا مردم را به آرامش دعوت و به جاي 

و قرائت شدمصدق ھم معلوم بود كه تظاھرات،اعتصاب نمايندمتأسفانه اين اعالمیه صادر گرديد و چند بار از رادي

احمدآبادجاي امن ھمیشگي را انتخاب خواھد كرد اما آيت اهللا كاشاني فردي نبود كه در مقابل دشمن به اين سادگي 

تسلیم شودلذا قوام در اعالمیه ي شديد اللحني كه در بیست و ھفتم تیر ماه صادر كرد،ضمن انتقاد از مصدق به 

را ستود و وي را دنبال روي خود خواندوي با اشاره به استقامتش در مقابل امتیاز نفت  خاطرنوعي بي تدبیريمصدق

شمال با اشاره به علت سقوط خود گفتمن از اقدام خود نادم نیستم زيرا جانشین آينده من جناب آقاي مصدق 

   السلطنه آن فكر با سرسختي بي مانندي دنبال نموده و در مقابل ھیچ فشاري از پاي ننشست

نوك پیكان حمالت خود را به سوي آيت اهللا كاشاني نشانه رفتاو گفتبه ھمان اندازه كه از عوام فريبي در امور  اما قوام،

سیاسي بیزارم،در مسائل مذھبي نیز از ريا و سالوس منزجرم،كساني كه به بھانه مبارزه با افراطیون سرخ،ارتجاع 

زادي وارد ساخته زحمات بانیان مشروطیت را نیم قرن به اين طرف ھدر سیاه را تقويت نموده اند،لطمه ي شديدي به آ

داده اند من در عین احترام به تعالیم مذھب اسالم، ديانت را از سیاست دور نگاه خواھم داشت و از نشر خرافات و 

م مي پنداشت عقايد قھقرايي جلوگیري خواھم كرداين قسمت اعالمیه قوام اشاره به آيت اهللا كاشاني داشت كه قوا

با يك اولتیماتوم قادر به جدا كردن دين از سیاست و منزوي كردن آيت اهللا استبه نوشته ي پرفسور ذبیحسیاست قوام 

درزمینه ي دور كردن روحانیون از سیاست در آن مرحله زماني از تحوالت ايران،به نوبه خود در ايجاد قیام خونین سي تیر 

  د روزه قوام پايان داد مؤثر بود و به عمر كابینه ي چن

  ارزيابي قدرت آيت اهللا كاشاني 

قوام در ارزيابي قدرت آيت اهللا كاشاني،اشتباه جبران ناپذيري را مرتكب شدبي مناسبت نیست كه اشاره اي به قدرت 

  آيت اهللا داشته باشیم تا در وقايع سي تیر،آگاھانه تر به تحلیل بپردازيم 

بي آزاد شده ار مظالم رضاشاه را به عھده داشتبه خاطر روشن بیني ھا و شجاعت آيت اهللا كاشاني،رھبر جناح مذھ

  آيت اهللا،خیل عظیمي از نیروھاي ملي گرانیز زير پرچم ايشان به حركت در آمده بودند 

ھاد آيت اهللا كاشاني به عنوان نماينده ي روحانیت اسالم سیاسي،گرچه در حد يك مرجع تأثیر گذار نبود،اما به دلیل اجت

  بي چون چراي وي بسیاري از مراجع وقت از وي پشتیباني مي نمودند 

خبرنگاران خارجي كه در آن زمان از ايران ديدن مي كردند،در گزارشات خود پايگاه آيت اهللا را توصیف كرده اندخبرنگار 

نفر مسلمان ايراني حیرت روزنامه ي عربي اخبار الیوم نوشتنفوذ و قدرت كالم آيت اهللا كاشاني در میان صدھا ھزار 

  انگیز است 

در مورد آيت اهللا كاشاني گزارش كردمردي كه امروز مظھر وحدت و الھام دھنده مسلمین ايران و  ppمدير خبرگزاري 

جھان است يك روحاني ساده و خوش دل و خوش منظر و شوخ طبع است كه به دوست و دشمن به دورانديشي و 

دارندنیروي بزرگي كه اين مرد قوي االراده و پر حرارت را به جلو مي راند ايمان و  سیاستمداري و صداقت،وي اعتراف
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اعتقاد وي به عظمت اخالقي و قدرت معنوي اسالم و كامل بودن اين آيین براي حكومت دنیايي و آخرتي استاين 

جھان پخش مي كند و روزي  پیشواي بزرگ ايران،در سنین كھولت با صداي لرزان خود،پیام يگانگي و وحدت اسالم را در

نمي گذرد كه از يك گوشه ي دنیا مسافري يا سیاستمداري يا روزنامه نگاري براي او نامه ننويسد يا به ديدارش 

نیايدنام كاشاني در لندن و پاريس و نیويورك و كراچي و اندونزي و ھندوستان و به خصوص كشورھاي اسالمي در رديف 

و طبقات آزاديخواه و متفكر اين جامعه ھا،وي را مظھرنجات ملت ھاي ستمديده از فشار  نام گاندي و نھرو قرار گرفته

  استعمار مادي مغرب زمین مي دانند 

روز بیست و نھم تیرماه،ھمین كه شايعه دستگیري آيت اهللا كاشاني به آبادان رسید،تمام قسمت ھاي پااليشگاه 

ام شھر آبادان تعطیل گرديدمردم كرمانشاه نیز بازار را تعطیل و دست از كار كشیدند و اعتصاب عمومي آغاز شد و تم

  تظاھرات وسیعي را به راه انداختند كه بالفاصله حكومت نظامي اعالم شد وزد و خورد آغاز گرديد 

و  قوام السلطنه كه قدرت آيت اهللا را اشتباه ارزيابي كرده بود،عصر روز بیست و نھم تیرماه متوجه ي اشتباه خود گرديد

  با دوز و كلك به عنوان اين كه حكم دستگیري ناقص است و بايد صريح تر نوشته شود،از شھرباني مسترد نمود 

  ابتكار عمل آيت اهللا كاشاني 

شاه براي سركوبي قیام مردم،دستور داده بود تا واحدھاي زرھي و ھوايي با مھمات جنگي به انھدام تظاھرات و 

بیمارستان ھاي ارتش ھم براي پذيرفتن مجروحین،اعالم آماده باش داده بودنداين متفرق كردن مردم دست بزنندبه 

خبر راسازمان گروه ملیكه تعدادي از افسران ملي گرا و طرفدار مصدق به وجود آورده بودند،مطلع شدند و علي القاعده 

میه اي را خطاب به نیروھاي اين خبر به آيت اهللا كاشاني نیز مي رسدآيت اهللا در روز بیست و ھشتم تیرماه،اعال

آغاز مي شد،آنان را به ياد مسئولیت در مقابل !افسران عزيز!نظامي صادر كرداين اعالمیه كه با عنوانسربازان وطن

خداوند و فرداي قیامت انداختآيت اهللا،جنگ موجود را جنگ و جدال بین دو صف و حق و باطل اعالم كردوافزود كھاعمال 

اي جاه طلبي و برگشت انگلیسي ھا و استعمار است،نبايد به دست شما انجام و شما را در احمد قوام كه تنھا بر

مقابل خون ھا و حق كشي ھا مسئول كند،بیايید براي رضاي خدا و رسول به روي برادران خود سرنیزه و گلوله نكشید 

شوداين اعالمیه كه در سطح و بیدار باشید كه اين گلوله ھا بايد به زودي بر روي دشمنان ملت و وطن كشیده 

وسیعي چاپ و توزيع شد،اثر عجیبي در دل زمامداران گذاشتارزيابي مشاورين قوام از اين اعالمیه اين بود كھزمینه ي 

  كار را از ھر حیث براي گردانندگان صحنه ھاي تظاھرات آمادھاست 

نخست وزيري قوام بودآيت اهللا در پاسخ دومین پايگاھي كه مي بايست در آن روزھا مورد حمله قرار گیرد،پايگاه 

اعالمیه روز بیست و ھشتم تیرماه قوام،اطالعیه ي شديد اللحني صادر نمودآيت اهللا در اين اعالمیه،بركناري مصدق را 

نتیجه سیاستي دانست كه قرون متمادي دولت ھاي مزدور را سر كار مي آوردو قوام را عنصري معرفي كرد كه در 

و استبداد پرورش يافته و تاريخ سیاسي او پر از خیانت و ظلم و جور استآيت اهللا اعالم نمود كھدادگاه  دامان ديكتاتوري

ملي حكم مرگ و قطع سیاسیقوامرا صادر كرده استوي در تحلیل روي كار آمدم قوام گفتبیگانگان در صددند كه به 

ار ديگر زنجیر اسارت را بر گردن ملت مسلمان وسیله ايشان،تیشه بر ريشه دين و آزادي و استقالل مملكت زده و ب

بیندازندايشان با اشاره به بیانیه ي قوام،اعالم داشت كھتوطئه تفكیك دين از سیاست را كه قرون متمادي سرلوحه ي 

 برنامه ي انگلیسي ھا بودھامروز سرلوحه ي برنامه ي اين مرد جاه طلب قرار گرفته استآيت اهللا در پايان اعالمیه افزود
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كھبر عموم برادران مسلمان واجب است كه در راه اين جھاد اكبر،كمر ھمت محكم بربسته و براي آخرين مرتبه به 

صاحبان سیاست استعمار ثابت كنند كه تالش آنھا در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال استاين اعالمیه 

 كاشاني در عصر روز بیست و نھم نیز مصاحبه اي چنان مؤثر افتاد كه به اعالمیھقوام براندازمعروف شدآيت اهللا

مطبوعاتي ترتیب داد و كلیه ي خبرنگاران خارجي و داخل در آن شركت كردنددر اين مصاحبه كه از پرازدحام ترين و داغ 

ھاك  ترين مصاحبه ھاك آيت اهللا بود،ايشان ابتدا راجع به نھضت و تأثیر آن در خاورمیانه صحبت كردند آن گاه از دخالت

صدوپنجاه ساله انگلیس در امور داخلي ايران سخن گفتندسپس افزودند كھچون به موجب قانون بايد سه ربع از وكالي 

نفر بودند پس اين رأي تمايل قانونیت  ۴٢حاضر در مجلس به نخست وزيررأي تمايل بدھند در حالي كه در آن روز 

ه يكاشتباه كاريشمردندآيت اهللا كاشاني سخنان خود را با اين نداردآيت اهللا،فرمان نخست وزيري قوام را از سوي شا

جمله به پايان بردندتا خون در شاھرگ من واين ملت است زير بار اين نمي روم كه قوام بر ما حكومت كندبعد از اين 

د آيا با قوام مقدمه،خبرنگاران شروع به سؤال نمودند و آيت اهللا پاسخ مي دادآيت اهللا در پاسخ به خبرنگاري كه پرسی

مقابله مسلحانه خواھد شد يا نه گفتپیشرفت را در مظلومیت برده ايم وقوام ھم كوچك تر از آن است كه با او مقابله 

ي مسلحانه بكنیم بايد مقابله مدبرانه بكنیم و عن قريب با تدبیر،قوام را ازاله خواھیم كردآيت اهللا در پاسخ اين سؤال 

القات اخیر قوام با سفیر آمريكا چیست؟گفتآمريكايي ھا در سیاست خام ھستند و ھمیشه كه نظر آيت اهللا در مورد م

گول انگلیسي ھا را مي خورندانگلیسي ھا و آمريكايي ھا با ھم ھستند با اين تفاوت كه انگلیسي ھا كاله بر سر 

  شیم چه مي توانند بكنند؟ آمريكايي ھا مي گذارندمالقات با ھندرسن براي ما ارزشي ندارد وقتي كه دست واحد با

  آيت اهللا در پاسخ به اين سؤال كه اگر پاي انگلیسي ھا به آبادان باز شود،آيت اهللا چه خواھند كرد گفت 

اگر پاي يك كارشناس انگلیسي به مؤسسات نفتي آبادان برسد من دستور خواھم داد كه تمام تأسیسات نفتي و 

   پااليشگاه ھا را آتش بزنند و نابود كنند

  اوج پیام آيت اهللا جمله اي بود كه با ابراز احساسات شديدي از طرف حاضرين مواجه شد 

  اگر كار سخت شود خودم حاضرم كفن بپوشم 

يكي از جاھاي ديگري كه توطئه علیه نھضت را ھدايت مي كرد،دربار بودالزم بود تا اين مركز توطئه نیز مورد تھديد قرار 

یاري سیاسي خود اين موضوع مھم را ناديده نگرفت و لذا پس از مالقات عالء با آيت اهللا گیردآيت اهللا كاشاني با ھوش

  در بیست و ھشتم تیرماه،با درايت مخصوص خود در فرداي آن روز در نامه اي خطاب به عالء نوشت كه 

قالب را با جلوداري به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرمايید،دھانه ي تیز ان

  شخص خودم متوجه دربار خواھم كرد 

شاه كه ھمواره نشان داده بود تا حدودي قدرت آيت اهللا را درك كرده است،عالء را واسطه قرار داد تا آيت اهللا را نسبت 

  به قوام به سازش بكشاندبنابراين،اين اخطار آيت اهللا براي شاه بايد وحشت انگیز بوده باشد 

اين بود كه در آن برھه،نھضت با مذھب عجین شده بود و بسیاري از مردم با اعتقاد باور مذھبي به میدان واقع امر 

مبارزه آمده بودند،و حتي نیروھاي ملي گرا با تمسك به شعارھاي مذھبي،مردم را به صحنه دعوت مي كردندكمیته ي 
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عھده داشت،روز بیست و ھشتم تیرماه تصمیم گرفت تمركز مبارزات ملیكه وظیفه ي ھدايت اعتصابات و تظاھرات را به 

تا در روز اول مرداد،زن ھا و بچه ھا در تمام كشور به پشت بام ھا رفته و براي سعادت و استقالل ايران اذان گفته و دعا 

  و مناجات نمايند و اين تصمیم به وسیله اعالمیه و تلگراف و تلفن به تمام نقاط كشور اطالع داده شود 

براي ابراز وفاداري خود در آن روزھا كفن مي پوشیدندسنتي كه به مثابه يك نماد مذھبي،براي نشان دادن مردم 

تیر در ٢٩آمادگي جھت شھادت استدر ھمان روزھا،عده اي كفن پوش از ھمدان و كرمانشاه حركت كردند كه روز 

ارمري به محاصره نیروھاي ژاندارمري درآمدند ـ تھرانبعه فرمان سرلشگر وثوق فرمانده ژاند كاروان سنگي جاده ي كرج 

  و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند 

گرچه در آن روزھا نیروھاي مبارز غیر مذھبي نیز حضور داشتند،اما عمده ي سرسختي ھا و مجاھدت ھا از سوي 

  الھام مي گرفتند نیروھاي مذھبي صورت مي گرفت و شعارھا اكثرا مذھبي بود و نیروھاي مذھبي،از آيت اهللا كاشاني 

  روز واقعه 

از فرداي انتصاب قوام اوضاع تھران و شھرستان ھاي بزرگ،آبادان،كرمانشاه،اھواز،اصفھان،قم،شیراز و قزوين،متشنج 

تیر،به دنبال اطالعیه ي آيت اهللا كاشاني،بازار تھران تعطیل شد  ٢٨شد و دامنه ي تشنج ھر روز گسترش مي يافتروز 

  یروھاي مسلح و مردم به وقوع پیوست كه چند تن مجروح شدند زد و خوردھايي بین ن

روز بیست و نھم تیرماه،دامنه ي تعطیلي به بسیاري از شھرھاي ايران سرايت كردروز سي ام تیرماه،تھران وارد 

ئر  تعطیلي كامل شدبا اين كه در روز سي ام تیرماه،قرار بر تعطیلي بود،ولي از صبح آن روز،تانك ھا و زره پوش ھا

بسیاري از نقاط تھران مستقر شدند كه اين عمل در تحريك مردم بسیار مؤثر بوداز صبح،درگیري آغاز شدسرتاسر 

تھران،آتش بود و دودبوي خودن و دود در ھم پیچیده بود گريه دردآلود مردم با اشك ھاي ناشي از گاز در ھم آمیخته 

ر خون فرو مي غلطیدمردم ،جنازه ھا را روي دست حمل بودصداي مسلسل در ھوا طنین مي انداخت و جنازه اي د

مي كردند ھیجان به اوج مي رسیدمردم با فرياد خود يك صدا بازگشت مصدق را مي خواستند و با شعار مرگ بر قوام 

اوج برائت خود را اعالم مي كردنددر بعضي نقاط،تظاھركنندگان و سربازان يكديگر را در آغوش مي كشیدند و به جاي 

  وله،بوسه رد و بدل مي شد گل

ھر لحظه كه به ظھر نزديك مي شد،تظاھرات ودرگیري اوج مي گرفت،اما قدرت نمايي نیروھاي نظامي نزول مي 

كردشاه كه براي اطالع از اوضاع،علیرضا،برادرش را به معركه فرستاده بود،با مردم درگیر شد و چند نفر در اثر برخورد با 

وي نیز زخمي شدمردم،اتومبیل رئیس مجلس،سید حسن امامي روحاني نماي درباري،را اتومبیل وي مصدوم شدند و 

  به زير مشت و لگد گرفتند و وي را نیز مجروح كردند 

شاه،وقتي خود را ناتوان از استقامت در برابر ملت ديد،نزديك ساعت دو بعدازظھر به واحدھاي ارتش دستور مراجعت به 

ج بعدازظھر را نشان مي داد كه راديو،خبر استعفاي قوام السلطنه را اعالم كرد و به مراكز خود را صادر كردساعت پن

  اين ترتیب،خبر پیروزي مردم در سرتاسر ايران پیچید 
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روزنامه ي باختر امروز نوشتديروز تمام وقت ارتباط تلفني بي سیم خبرنگاران با دنیاي خارج برقرار بود در تمام اين 

ساعت،حكومت قوام  ۴٨منتھا  ٢۴توجه مي كرد كه كاشاني عصر يكشنبه وعده داد تا  گزارش ھا اين نكته جلب

  ساعت از اين وعده نگذشته بود كه ملت پیروز شد و حكومت منفور قوام واژگون گرديد  ٢٠سرنگون خواھد شد و ھنوز 

 در اين پیام ضمن اعالم آيت اهللا كاشاني ،عصر ھمان روز پیامي را صادر كردند كه توسط راديو قرائت شدآيت اهللا

ھمدردي با خانواده ي شھدا از مردم خواست تافردا به اعتصاب خاتمه داده و با نصب پرچم ھاي ملي،سبب كوري 

چشم دشمنان داخلي و خارجي نھضت مقدس ملي ايران بشوندآيت اهللا در اين پیام به مردم قول داد از گرفتن انتقام 

قايع ناگوار امروز كوتاھي ننمايمھمچنین از مردم خواست تا در جلسه ي ترحیم شھدا قانوني و خداپسندانه از عاملین و

  كه در اول مرداد برقرار مي شود،شركت كنند 

  نخست وزيري مجدد مصدق 

رأي به زمامداري مصدق رأي تمايل دادھمان روز مصدق در پشت  ۶١فرداي ھمان روز،مجلس تشكیل جلسه داد و با 

شت وبه وسیله ي سپھبد يزدان پناه براي شاه فرستاددشمن قرآن باشم اگر بخواھم بر خالف قرآن مطلب زير را نو

قانون اساسي عمل كنم و ھمچنین اگر قانون اساسي را نقض كنند و رژيم مملكت راتغییردھند،من رياست جمھوري 

  را قبول نمايمبعدھا مصدق خود اين قسم نامه را افشا كرد 

نفر نیز رأي ممتنع دادند و حكم نخست  ٨نفر به مصدق رأي تمايل دادند و  ۴١نفر از  ٣٣با اول مرداد،نیز مجلس سنا 

  وزيري مصدق صادر شد و شرايطش نیز مورد پذيرش شاه قرار گرفت 

مجلس در روز دوم مرداد با طرح ماده ي واحده اي،قیام سي تیر را قیام ملي و شھداي آن را به نام شھداي ملي 

  كرد قلمداد و تصويب 

مصدق با قدرت بي بديلي،زمامداري را بر عھده گرفتدر دوم مرداد سپھبد يزدان پناه را به رياست ستاد ارتش منصوب 

كرد و درلیست كابینه كه پنجم مرداد به مجلس معرفي كرد،خود را وزير جنگ اعالم نمودمجلس به اتفاق آرا به كابینه 

داد تا مدت شش ماه،لوايحي كه در راستاي برنامه دولت است،رأسا ي او رأي داد و در روز ھفتم به مصدق اجازه 

  تصويب كند 

مصدق،اينك در رأس قدرت،ھم ارتش را در دست داشت ھم قدرت قوه ي مقننه را،وي ھمچنین رأي اعتماد مجلس 

مي  شوراي ملي و مجلس سنا رادر پشت سر خود داشتمخالفین قدرتمند مصدق ھم يا مرعوب شده بودند يا تبعید

  شدند و يا خود،تبعید اختیاري انتخاب مي نمودند 

اشرف به دستور مصدق در دھم مرداد رھسپار فرنگ شدسید حسن امامي كه بعد از سي و يكم تیرماه از رياست 

مجلس استعفا داده بود،در پانزدھم مرداد،به ديار اروپا شتافت و مصدق بي ھیچ مانع و رادعي و با قدرت تمام زمام 

  شور را در دست گرفت و از بھانھنمي گذارند كار كنمخلع يد شد امور ك

  آيت اهللا كاشاني در رياست مجلس 
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مرداد،مجلس آيت اهللا كاشاني را به  ١۶تیر استعفا داد و روز  ٣١دكتر سید حسن امامي روحاني نماي درباري در روز 

ز سمت رھبري نھضت بود و بايد اين را از عنوان رئیس مجلس برگزيدرياست مجلس آيت اهللا كاشاني تنزلي سیاسي ا

اشتباھات جبران ناپذير آيت اهللا به حساب آوردمردي كه به قول روزنامه نگاران خارجي،الھام بخش مبارزات جھان 

اسالم بود،اينك در سمت يك پارلمانتاريست نزول كردگرچه آيت اهللا ھرگز در مجلس حاضر نشد و نواب رئیس،مجلس را 

د،اما رھبري او در نزد مردم افول كرد و رھبر شجاع ضداستعماري را در حد يك بوروكرات پايین آوردآيت اهللا اداره مي كردن

خود نیز به اين امر واقف بود و به ناصر خان قشقايي گفتمن ابدا طالب نیستم و شأن من ھم نبودبراي اين كه در 

نیز تمايلي به قبولي رياست مجلس نداشت،اما تعدادي مجلس تشنج نباشد،قبول كردمآيت اهللا كاشاني در ابتداي كار 

از نمايندگان،حائري زاده،میالني،انگجي،شبستري،خلخالي،شايگان،سنجايي،و حسیبي نزد آيت اهللا رفتند واصرار 

كردند تا رياست مجلس را بپذيردآيت اهللا،چھار نفر را مشخص كردند تا به يكي از آنھا رأي دھند ولي چون به توافق 

  دند،ايشان براي حفظ مصالح مملكت و دوام وحدت،رياست مجلس را پذيرفتند نرسی

به ھر حال از اولین اقدامات آيت اهللا كاشاني،تھیه ي طرح عفو خلیل طھماسبي ضارب رزم آرا بودفدائیان اسالم توسط 

،شايع شده بود كه دولت مصدق دستگیر و زنداني بودند و توصیه ھاي آيت اهللا ھم به جايي نمي رسیداز طرف ديگر

ھمه قدرت در دست آيت اهللا است اگر مي خواست مي توانست اقدام به آزادي آنھا نمايد؛ولي واقع امر اين بود كه كار 

در دست مصدق بود و مصدق به ھیچ وجه نمي خواست فدائیان اسالم آزاد باشندآيت اهللا از موقعیت به دست 

تطرحي را براي عفو و آزادي خلیل طھماسبي آماده كنداين طرح با آمده،استفاده كرد و به شمس قنات آبادي گف

مرداد ماه،ماده واحده اي را به  ٢٢امضاي چند نفر از نمايندگان با قید سه فوريت به مجلس داده شد و مجلس در روز 

خلیل  شرح ذيل به تصويب رساندچون خیانت حاج علي رزم آرا بر ملت ايران ثابت گرديد ھرگاه قاتل او استاد

  طھماسبي باشد به موجب اين قانون مورد عفو قرار مي گیرد و آزاد مي شود 

اين قانون بي سابقه در ايران موجب شايعاتي گرديد كه آيا شاه آن را توشیح خواھد كرد يا نه؟در ابتداي كار،شاه به 

قابل توشیح است يا نه،از امضا بھانه ي اين كه مجلس سنا تعطیل است و آيا در دوران فترت سنا،قوانین مجلس شورا 

طفره رفت ولي به گفته ي يك مقام وزارت دربار چون در اين چند روزه تعبیرات و تفسیرات مختلفي در اين باب مي 

شد،ازآن جا كه اعلیحضرت ھمايوني در اين مورد نظري جز رعايت افكار عمومي و قوانین را نداشتند،قانون مزبور را 

  راء فرستادندتوشیح نموده و براي اج

  فصل سوم 

  سیر فروپاشي نھضت 

اوج قدرت و وحدت نھضت ملي ايران بوداختالف مباني،خودكامگي مسامحه كاري و ديكتاتوري  ١٣٣١سي ام تیرماه 

ھاك مصدق ھمراه با ناتواني وي در حل مسئله نفت،موجب ناامیدي مردم و بروز اختالفات شديد در بدنه ي رھبري 

ام نھضتي كه مي رفت ملت در بند ايران را از يوغ استعمار آزاد كند و بابرقراري يك حكومت نھضت گرديد و سرانج

مردمي به جبران عقب افتادگي ھا بپردازد،بافروپاشي روبرو شدبا يك كودتاي ضعیف،سرنوشت ايران به دست 

ك تحلیل صحیح به عوامل عمده سال ديگر ملت را به بردگي كشیدبراي ارائه ي ي ٢۵استعمارگر تازه نفسي افتاد كه تا 

  اختالف اشاره مي كنیم 
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  اختالف در مباني فكري 

منافع مشترك موقت،خصوصا در ھنگام داشتن دشمن مشترك،موجب ھمگرايي گروه ھاي مختلف در مقاطعي از زمان 

بش ھاك مي گردد،اما گذشت زمان،نزديك شدن به پیروزي و تقسیم قدرت موجب ناھمگرايي و ستیز خواھد شددر جن

سیاسي و در ھنگام جنگ،وحدت نظر از ويژگي ھاك جامعه و نخبگان است،اما ھنگام پیروزي،بروز اختالف نیز از واقعیت 

  ھاي گريز ناپذير است 

آيت اهللا كاشاني و دكتر مصدق دو شخصیت متمايز با دو مبنا بودندكاشاني يك شخصیت ماھیتا مبارز و مذھبي بود 

ز در فرصت ھاي بحراني و مردي غیر مذھبي بودبراي آيت اهللا كاشاني،نابودي استعمار ولي مصدق يك شخصیت مبار

در سرتاسر جھان اسالم يك اصل بود، اما مصدق تنھا در صدد حل اختالف با انگلیس براي منافع ايران بودكاشاني 

دين براي او اھمیتي  نابودي استعمار را مقدمه شكوفايي اسالم مي دانست ولي مصدق گرچه ضد اسالم نبود ولي

  نداشت 

تنھا چیزي كه آيت اهللا كاشاني را به ھمكاري با مصدق واداشته بوداز میان بردن نفوذ انگلستان در سیاست ايران 

بوداين عمده ترين دلیل اتحاد وي با مصدق ھنگام ملي شدن صنعت نفت بودبعدھا اين دو به داليل شخصي و عقیدتي 

  از يكديگر جدا شدند 

قع از ابتداي امر مشخص بود كه اختالف آغاز خواھد شد زيرا كادر رھبري نھضت،ممزوجي مصلحتي از دو تفكر و در وا

انديشه ي متباين بودجبھه ملي چندان اعتقادي به نقش سیاسي اسالم نداشت لذامخالف مداخله ي روحانیون در 

قدرت جبھه ملي و مصدق،مبارزه را شروع كرده بود امور سیاسي و مملكت بوداما از آن جا كه آيت اهللا كاشاني قبل از 

و مصدق دروسط راه به اين كاروان پیوسته بود و آھسته آھسته زمام كاروان را فرصت طلبانه به دست گرفته بود،نمي 

توانست با اصل دخالت روحانیون در مبارزه اعتراض داشته باشد؛اما معتقد روحانیت تا بسیج توده ھا و پشتیباني از 

استمداران به پیش بیايد ولي در اداره ي امور ھیچ دخالتي نداشته باشدبه گفته ي پروفسور ذبیحمصدق در روابط سی

خود با علماي شیعه وقت،با دشواري ھاك زيادي روبرو بود،زيرا وي اساسا يك سیاستمدار غیر مذھبي و لیبرال به 

بسیج مردم براي حمايت از حكومت جبھه ملي شركت شمار مي رفت عقیده داشت كه روحانیت بايد به طور كامل در 

كند،اما طالب كسب قدرت،خصوصا در قسمت اجرايي حكومت نباشد به ھمین خاطر با اين كه مصدق دست حزب توده 

را بازگذاشته بود و ھرروز مصیبتي براي كشور مي آفريدند و تا آخر آنھا را تحمل كرد،ولي از بدو به قدرت 

م و رھبر روحاني آن را به زندان افكند و با صراحت تمام به خلیل طھماسبي گفتاگر نواب از دخالت رسیدن،فدائیان اسال

در امور سیاسي پرھیز كند به مسجد ومحراب خود بازگردد،آزاد خواھدشدمصدق چنان نسبت به روحانیت حساسیت 

نشان مي دادآيت اهللا شیخ محمد  داشت كه ھمانند ديكتاتوران ضعیف در مقابل روحانیون معتقد،ازخود نابردباري

تھراني در اثر چند انتقاد به مصدق به زندان افتاد و حتي وساطت آيت اهللا كاشاني نیز مؤثر نیفتادآيت اهللا كاشاني در 

نامه اي به مصدق نوشت كھھفته ي گذشته مأمورين نظامي دولت،جناب حجت االسالم آقا شیخ محمد تھراني را در 

قانون حكومت نظامي از منبر پايین كشیده و به  ۵ید و موعظه در ھیئت قائمیه با استناد به ماده موقع تفسیر قرآن مج

زندان برده اندفرضا اگر آقاي شیخ انتقادي نموده باشند،مستوجب اين توھین و اذيت و آزار نیستنداما مصدق با يك 

ي اعتنايي در ماه رمضان،شیخ زاھد را مدت ھا در ھفته تأخیر پاسخ داداز فرمانداري نظامي توضیح خواسته امو با اين ب

  زندان نگه داشته اند 
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مصدق ھیچ گاه به كاشاني به ديده ي استقالل نگاه نكرد،حتي در زماني كه افتخار او اين بود كه پیام ھاي آيت اهللا را 

ع خود استفاده كند و در از تربیون مجلس مي خواندمصدق از ھمان ابتدا سعي مي كرد فقط از موقعیت آيت اهللا به نف

ھمان حال ھر جا كه مي توانست،به او لطمه اي وارد مي كردضربه ھاي فرصت طلبانه مصدق به كاشاني از زماني 

آغاز شد كه آيت اهللا ھنوز در تبعید لبنان بودآيت اهللا از تبعید به لبنان به دوستان و ھواداران خود نامه مي نوشت كه به 

ھند،اما در ھمان زمان در جلسه ي جبھه ملي،نامي از كاشاني به میان نیامدوقتي شمس مصدق و جبھه ملي رأي د

قنات آبادي علت را پرسید،مصدق گفتنمي توانیم آيت اهللا كاشاني را به عنوان كانديدا معرفي كنیم چون انگلیسي ھا 

يت اهللا كاشاني را بنويسد،به بدشان مي آيد پس از اين كه جبھه ي ملي مجبور شد در لیست كانديداھاي خود،نام آ

ھنگام تبلیغات،جبھه ي ملي در قبال آيت اهللا روشي صادقانه در پیش نگرفتدكتر مصدق اساسا بین كانديداھايي كه از 

او سؤال مي شد،مطلقا اسمي از كاشاني نمي بردحزب ايران ھم با تظاھر به طرفداري از كاشاني در انتشار آراء نام 

بودمكي ھم در انتخابات شانزدھم،درآرايي كه دوستانش تھیه و نوشته و منتشر مي كاشاني را حذف كرده 

نمودند،فقط اسم خودش را مي نوشت با يازده نفر ديگر كه اساسا شانس انتخاب شدن نداشتند به ھمین خاطر آيت 

  اهللا كاشاني در انتخابات شانزدھم،رديف پنجم قرار گرفت 

دي به اجراي احكام اسالم نداشتند و منافع مادي را مقدم بر منافع مذھب مي مصدق و ھمفكران وي در واقع اعتقا

دانستند،در حالي كه آيت اهللا كاشاني يك روحاني مسلمان بوددردوره ي حاكمیت مصدق به ابتكار شانزده نفر از 

مشروبات ھوادارانش درمجلس براي جبران آسیب پذيري دولت در برابر احساسات مذھبي طرحي در مورد تحريم 

میلیون ٢۵٠الكلي تقديم مجلس كردند،اما باقر كاظمي وزير دارايي مصدق براي رد اين اليحه استدالل كرد كه دولت از 

ريال درآمد سالیانه محروم مي شودآمار و ارقام وزير دارايي تغییري در عقیده ي نمايندگان نداد و طرح تصويب شد ولي 

آن داده شدسرانجام اجرا نكردن قانون منع مسكرات يكي از عوامل اختالف  به دولت يك مھلت شش ماھه براي اجراي

  با آيت اهللا كاشاني شد 

به ھر حال اختالفات مبنايي پس از به قدرت رسیدن بي بديل مصدق،بروزكرد ومانند ھمیشه كه قدرت تبلیغاتي بر 

مصدق و شكست با آيت اهللا كاشاني  مبناي روش ھاي غیر اخالقي به پیروزي مي رسد در آن مقطع نیز،پیروزي با

بودالبته اين انتقاد بر آيت اهللا وارد است كه براي رسیدن به پیروزي بر استعمار،بیش از اندازه به نیروھاي مذھبي تكیه 

  كرد و بیش از اندازه خود را در خدمت به قدرت رسیدن آنھا قرار داد 

اختالف مبنا را براي حفظ مصدق و سوق مسئله به موارد تاريخ نگاري معاصر،غیرمنصفانه تالش مي كند تا اين 

انحرافي ناديده بگیرد،اما بر محققین مسلمان است كه اين مسئله را با جديت مورد كنكاش قرار دھند تا درس عبرتي 

  براي آيندگان باشد و اشتباھات گذشته تكرار نشود 

  تسامح مصدق در تنبیه متجاوزين 

يان سي ام تیرماه بین آيت اهللا كاشاني و مصدق باعث تنش شد،مسئله تنبیه متجاوزين يكي از مواردي كه پس از جر

بودآيت اهللا در شامگاه سي ام تیرماه به مردم قول داد كه از گرفتن انتقام قانوني و خداپسندانه از عاملین 

محاكمه سرلشگر كويال  واقعه،كوتاھي ننمايندآيت اهللا كاشاني از دولت مصدق محاكمه ي سريع قوام و دستگیري و

  رئیس شھرباني و سرلشگر علوي مقدم فرماندار نظامي را مي خواست 
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دوازدھم مرداد،مجلس شوراي ملي احمد قوام را به عنوان يكي از عوامل مؤثر قتل و فجايع سي ام تیرماه شناخت و از 

طنه ازاجراي قانون خودداري نمود و كلیه ي اموال وي سلب مالكیت كرد؛اما مصدق به دلیل خويشاوندي با قوام السل

مخفیانه،دكتر فاطمي را به ديدن قوام فرستاد و سرتیپ كمال رئیس شھرباني را نیز شخصا فرستاد تا قوام را به 

منزلش بازگرداننداز آن پس،براي حفظ جان قوام،نیروي محافظ گذاشتنداعتراضات آيت اهللا كاشاني نیز به جايي 

ه اي بود كه قوام السلطنه نیز از آن محسوب مي شد و مصدق ھرگز راضي نمي شد نرسیدمصدق وابسته به طبق

  صدمه اي به طبقه ي اشراف وارد شود 

  انتصابات غیر قابل توجیه 

مصدق در انتخاب ھمكاران در يك دولتي كه قصد اصالح و قطع دست بیگانگان را داشت،رعايت مالك ھاك الزم را نمي 

صابات وي ھرگز خردمندانه نبود،و ھمین بي ترتیبي موجب اختالف و شكاف در سطح رھبري نموددر بعضي از موارد،انت

نھضت گرديدآيت اهللا كاشاني بر خالف مصدق،كه در اطاق در بسته و زير پتو به رتق و فتق امور مي پرداخت،در 

داشتند تا دست آورد دسترس ھمه كساني بود كه در جريان سي ام تیرماه فداكاري كرده بودند و اكنون انتظار 

قیامشان به دست نااھالن سپرده نشود؛لذا ھمه ي اعتراضات و انتقادات،متوجه آيت اهللا كاشاني مي شد و آيت اهللا 

  ناچار بود اعتراض آنان را به مصدق گوشزد نمايد؛اما لجبازي ھاك مصدق كار را به اختالف و جدايي كشاند 

زيري افرادي را در كابینه جاي داد كه اعتراض بسیاري را برانگیخت،انتخاب مصدق از ھمان ابتداي دوره ي اول نخست و

سرلشگر زاھدي براي وزارت كشور حكیم الدوله به وزارت بھداري،باقر كاظمي وزير خارجه رضاخان به وزارت امور خارجه 

د،زيرا اجراي قانون ملي و جواد بوشھريعامل نشان دار انگلیسبه وزارت راه،با ھمه سوابق سوء آنھا تعجب انگیز بو

شدن صنعت نفت با افرادي كه بعضي از نمايندگان آنھارا قزاق و فراماسونرو بعضینوكرھاي انگلیسمي خواندند،سازگار 

نبودآيت اهللا كاشاني تحت فشار معترضین اطالعیه داد كه براي اين كه مصدق در انتخاب ھمكاران خود كامال آزاد 

  يشان خودداري مي نمايد باشد،از ھر گونه توصیه به ا

اما كابینه ي دوم مصدق و انتصابات عجیب وي،كاسه ي صبر بازماندگان قیام سي ام تیرماه را لبريز كرد و بحث ھاي 

،فئودال و بزرگ ١٣٢۴تا فروردين  ١٣٢٣جدي تري را مطرح نمودانتخاب سھام السلطنه بیات ـ نخست وزير اسبق آبان 

در تمام ادوار دوره ي رضاشاھي و مشھور به انگلوفیل به عنوان مدير عامل شركت مالك اراك و نماينده ي مجلس 

  نفت،ھیچ توجیھي جز خويشاونديخواھرزادگي مصدقنمي توانست داشته باشد 

انتصاب رضافالح به عنوان مدير پااليش نیز موجي از اعتراض را به دنبال داشت رضافالح،مدير استخدام سابق شركت 

لیس بود كه به دلیل خدماتش به انگلیسي ھا به مدال افتخار از طرف دولت انگلیس نايل شده بودوي نفت ايران و انگ

متھم به جاسوسي انگلیس بودبا انتصاب بیات و فالح،حسین مكي از عضويت شوراي عالي استعفا داد،اما مصدق 

ھیچ كس پوشیده نبود و ھم او  ھیچ اعتنايي به استعفاي وي نكرد در حالي كه نقش وي در ملي شدن صنعت نفت بر

  بود كه به عنوان سرباز وطن شھرت يافت 

مصدق،پا را از اين ھم فراتر گذاشت و سرلشكر وثوق فرمانده ژاندارمري دولت قوام السلطنه و عامل ضرب و شتم 

وزارتي كه مردم كفن پوشان در كاروان سراسنگي جاده كرج را به عنوان معاون خود در وزارت جنگ را انتخاب نمودھمان 
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با قیام خونین سي ام تیرماه از چنگ شاه بیرون آوردند و به مصدق تفويض كردند معرفي سرلشكر وثوق به مجلس 

موجب اعتراض عده اي از نمايندگان جبھه ملي و ھمفكران آنھا قرار گرفتدكتر بقايي،كريمي،قنات آبادي،حاج سید 

كردند ولي مصدق لجبازتر از اين بود كه اعتنايي به اين اعتراضات جوادي،و حسیبي و مكي به اين انتصاب اعتراض 

بكندمصدق در جواب تذكر مكي گفته بودسرلشكر وثوق پسر وثوق لشكر پیشكار فرمانفرما مي باشدپدرش آدم خوبي 

اين سمت بودمصدق به دلیل اين كه پدر سرلشكر وثوق،پیشكار فرمانفرما بوده و فرمانفرما دايي مصدق بوده،وي را به 

  مھم منصوب كرد و موجب شكاف در نھضت ملي شد 

  مردم دسته دسته به ديدار آيت اهللا كاشاني مي رفتند و از او مي خواستند تا نسبت به انتصاب وثوق اعتراض نمايد 

مصدق در مقابل ھمه ي اين فشارھا مقاومت ورزيد و وقتي كه وثوق خود ناچار به استعفا گرديد،مصدق با جملھبا 

  مال تأسفبا آن موافقت كرد ك

ھش در تھران متولد شددر ١٢٧۵جنجال برانگیزترين انتصاب مصدق،متین دفتري بوددكتر احمد متین دفتري در سال 

سالگي به متین دفتري ملقب شد و در زمره ي لشكرنويسان قرار گرفتوي در مدرسه ي آلماني ھا كه در تھران  ۶سن 

ھش به ١٢٩٣شنا شد و سپس در مدرسه ي سیاسي به تحصیل پرداختدر سال تأسیس شده بود با زبان آلماني آ

منشي سفارت آلمان در ايران دوره جنگ اول ـ آقاي  خدمت وزارت خارجه درآمد و بنابر نقل میرزاابوالقاسم كحال زاده ـ

ضايت كامل میرزا احمد خان دفتري به سفارت آلمان مي آمد و اطاعات نافعي به ما مي داد و سفارت از وي ر

به كمك داور به اروپا رفت و دكتراي خود را  ١٣١٨داشتمتین دفتري پس از كحال زاده منشي سفارت آلمان شددر سال 

گرفتوي در زمان وزارت صدراالشراف،معاون وزيردادگستري شد و سال بعد وزير دادگستري گرديدرضاشاه وي را در پنجم 

  سال بعد وي را به ھمراه مصدق بازداشت كرد  به نخست وزيري منصوب كرد و ١٣١٨آبان ماه 

دكتر احمد متین دفتري برادرزاده و داماد مصدق بود و شخصیتي بسیار پست و طبیعتي جاسوس صفت داشتمتین 

دفتري در حالي كه مردم براي آزادي از استعمار انگلیس مبارزه مي كردند،براي انگلیسي ھا جاسوسي مي 

اد خانه ي سدان ثابت شدمتین دفتري در حالي كه از طرف دولت ايران براي خلع كردجاسوسي وي پس از كشف اسن

يد از شركت انگلیسي به آبادان رفته بود،از دريك درخواستیك مباحثه ي خصوصي درباره ي تشكیالت عمومي شركت 

ه كار خواھد برد تا با اوكردمتین دفتري در اين مباحثه ي خصوصي به دريك گفتحداكثر نفوذ خود را روي نخست وزير ب

نامبرده ھر نوع پیشنھادي كه روز سه شنبه احتماال خواھد داد،فورا رد نكندمتین دفتري در قبال اين اعمال نفوذ از دريك 

سؤال كرد آيا وجھي بزودي مي رسد؟پس از كشف اين اسناد،دكتر بقايي نزد مصدق مي رود و موضوع را با وي در 

يي نمي كندبقايي فرداي آن روز نیز با مصدق ديدار مي كند،ولي پیشوا در حالي كه میان مي گذارد اما مصدق اعتنا

  غش كرد به او گفتآقا من جواب دخترم و نوه ام فاطمه را چه بدھم؟دست از سرم بردار و موضوع را فراموش كن 

ز منافع ايران در مقابل مصدق بي اعتنا به ھمه چیز و ھمه كس،متین دفتري را نیز با خود به شوراي امنیت برد تا ا

ھمراھي متین دفتري با مصدق در اين سفر حساس،موجب اعتراض حايري زاده و بقايي و مكي در !! انگلیس دفاع كند

مجلس گرديد،اما اثري نبخشید و سرانجام منجر به قھر مكي با مصدق شددر اين مسافرت،مذاكره اي بین مك گي 

دھد كه مك گي قول مي دھد عالوه بر كمك مالي،قسمتي از نفت تصفیه معاون وزارت امور خارجه و مصدق رخ مي 

شده ايران را به دنیا بفرستدفرداي آن روز سفیر انگلیس در آمريكا به مالقات مك گي مي رود و نسبت به اين توافق 
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اعالم  اعتراض مي كند و وزارت امور خارجه ي آمريكا افشاي اسرار گفتگوي دو جانبه را خالف روح ديپلماسي

كردافشاي اين خبر موجب تعجب ھمگان شد و با توجه به اين كه ھیچ كس جز متین دفتري ھمراه مصدق در اين 

  مالقات نبود،مشخص شد كه متین دفتري اين خبر را به انگلیسي ھا داده است 

اما چون دسترسي براي انتصابات مصدق كه بیشتر بر محور رابطه بود نه صالحیت،مورد بحث و انتقاد محافل قرار گرفت،

مردم به نخست وزير دشوار و بلكه غیرمقدور بود،آيت اهللا كاشاني در ساعات روز پاسخگوي سؤاالت قرار مي گرفتدر 

نتیجه،آيت اهللا كاشاني طي يك نامه نسبت به انتصابات مصدق اعتراض كرد و اعالم نمود كه اگر كار به اين صورت پیش 

كند واز سیاست كناره گیري نمايدمصدق در پاسخي غیر اخالقي،نھايت نمك نشناسي را  برود ناچار است تھران را ترك

نسبت به آيت اهللا ابراز نمودوي در اين پاسخ نوشتچنانچه بخواھند اصالحاتي بشود بايد از مداخله در امور مدتي 

ا در كار خود آزاد باشد اگر خودداري فرمايندخالصه اين كه ھیچ گونه اصالحاتي ممكن نیست،مگر اين كه متصدي مطلق

با اين رويه موافقند بنده ھم افتخار خدمت گزاري را خواھم داشت و اال چرا حضرت عالي از شھر خارج شوند؟اجازه 

  فرمايید بنده از مداخله در امور خودداري كنم 

ملي در خاطرات جواب مصدق براي كاشاني سخت ناگوار و مأيوس كننده بودناصر خان قشقايي از اعضاي جبھه ي 

خود مي نويسدعقیده دارند كه دكتر مصدق با سركار آوردن اشخاص خائن و بدسابقه اي مثل سرتیپ دفتري و سرتیپ 

افشار طوس و مھندس فالح و از اين قبیل اشخاص بھترين دوستان خود از قبیل حسین مكي و دكتر بقايي،حائري زاده 

مسائل اين بود كه با اين وضع نمي تواند با ايشان ھمكاري كند ولي اگر  را از دست داده موضع آيت اهللا در قبال اين

تغییري در رويه اش بدھد كامال حاضر به ھمراھي استآيت اهللا كاشاني براي من موفقیت دكتر مصدق و در عین حال 

  رفع مسئولیت از خود،حاضر شد،اعالمیه اي صادر كند كھمن به ھیچ وجه با آقاي دكتر 

نیستم و ھركاري مي كند مربوط به خودش استاما مصدق ھمچنان نسبت به انتقاد آيت اهللا لجبازي مصدق مخالف 

مي كرد و اختالف به جايي رسید كه آيت اهللا گفتديگر حاضر نیستم براي مصدق سنگ به سینه بزنم و مخالفت ھم 

گزارش روزنامه داد،آيت اهللا  نمي كنمیكي از خواسته ھاي آيت اهللا كاشاني از مصدق،اخراج ارنست پرون بودبه

كاشاني حدود بیست دقیقه با مصدق در اين رابطه صحبت كرد و در پايان افزودمن مصلحت نمي دانم كه اين شخص 

  بیش از اين در خاك ايران بماند او علنا براي سقوط دولت شما فعالیت مي كند 

ي،درباري قدرتمند رااز ايران خارج كند،اقدامي اما مصدق با مسامحه كاري در حالي كه حتي قدرت داشت اشرف پھلو

براي اخراج پرونتبعه سويس نكردپرون توسط انگلیسي ھا در مدرسه له روزه با محمد رضاپھلوي آشنا شد و سپس به 

ايران آمد و به صمیمي ترين دوست محمدرضا و سپس به مرموزترين چھره ي پشت پرده ي دربار ايران تبديل 

ي ھمگان مشخص بود،اما مصدق خود را مديون پرون مي دانست؛زيرا در زماني كه مصدق در شدجاسوسي پرون برا

  زندان بیرجند به سر مي برد،اين پرون بود كه واسطه آزادي او از زندان رضاشاه شده بود 

ھمه  مرداد شد و ثابت كرد كه حق با كاشاني بوده استمصدق با ٢٨سرانجام پرون يكي از افراد پشت پرده كودتاي 

سابقه اي كه قبل از به قدرت رسیدن از خود نشان داده بود،پس از قدرت،نشان داد كه در چنبره ي روابط ايلخاني 

سنتي ايران محصور است،لذا در انتخاب ھمكاران نمي توانست ضوابط مالك مداري را بر روابط خويشاوند 

  ود محوري،ترجیح دھد واين يكي از نقطه ضعف ھاي خسارت بار مصدق ب
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گرچه پژوھشي كامل از خويشاوندداري مصدق دردوران حكومت دوساله اش نشده است اما طبق فھرستي كه آقاي 

نفر از اعضاي خانواده اش به  ٢٠دكتر بھمن اسماعیلي در اين زمینه تھیه نموده است،در دوران حكومت مصدق 

  مشاغل حساس گماشته شدند 

دفتري،برادرزاده دكتر مصدق استوي از افسران افراطي ھوادار شاه بود  خسارت بارترين انتصابات مصدق،نصب سرتیپ

  كه در جريان دستگیري آيت اهللا كاشاني به صوت معظم له سیلي زده بود 

تیر با ناباوري مردم،توسط مصدق از اروپا احضار و به  ٣٠وي پس از دولت رزم آرا بركنار شد و به اروپا رفتپس از قیام 

رك منصوب گرديدآيت اهللا كاشاني نسبت به اين انتصاب به شدت گله مند شدمصدق بعد از كشف فرماندھي گارد گم

مرداد سرتیپ دفتري را به عنوان فرماندار نظامي منصوب كرد و صبح روز كودتا پست  ٢٧،در روز ١٣٣٢مرداد  ٢۵كودتاي 

پیروزي كودتا را فراھم كرد و سرانجام به رياست كل شھرباني را نیز به وي سپردوي با ھمكاري با كودتاچیان،زمینه ي 

  پاس خدمات وي در فرداي آن روز مجددا از طرف سرلشكر زاھدي به عنوان رئیس كل شھرباني منصوب گرديد 

ناشنوايي مصدق نسبت به اندرزھاي حكیمانه ي كاشاني و دوستانش به جايي رسید كه عده اي نصب سرتیپ 

رئیس كل شھرباني دلیل بر اين مي گیرند كه كودتا با ھمكاري خود مصدق صورت  مرداد به عنوان ٢٨دفتري را در روز 

  گرفته است 

  تمديد اليحه ي اختیارات 

كشورھاي  ١۶٨٩ـ  ١٧۵۵پس از به وجود آمدن نظريه ي دولت مدرن در اروپا و طرح رسمي تفكیك قوا از سوي منتسكیو

دندبه دنبال انقالب مشروطه و رسوخ انديشه ھاك غربي،اين پیشرفته اصل تفكیك قوا را در قانون اساسي خود گنجان

متمم قانون اساسي قواي مملكت رابه سه شعبه مقننه،قضايیه و  ٢٧اصل در قانون اساسي ايران نیز وارد شددر اصل 

خواھد تأكید كرده بودكھقواي ثالثه ي مزبوره ھمیشه از يكديگر ممتاز و منفصل  ٢٨اجرائیه تقسیم كرده بود و در اصل 

  بود 

تیر،اليحه  ٣٠مصدق علیرغم ادعاي شعار دموكراسي و قانونمندي،بالفاصله بعد از به دست گرفتن قدرت،پس از قیام 

اي را تقديم مجلس كرد كه به موجب آن اختیار قانون گذاري به مدت شش ماه در اختیار دولت مصدق قرار مي 

مرداد تصويب نمودوقتي خبر تصويب اين اليحه به آيت اهللا  ٢٠گرفتمجلس با توجه به جو عمومي اين اليحه را در 

كاشاني رسید،كاشاني به آقاي دكتر شايگان گفتنداليحه ي اختیارات چه موردي داشت؟آقاي دكتر مصدق كه تاكنون 

ھرچه خواسته اند با پشتیباني قاطبه مردم و اين جانب عملي شده است پس چرا راھي را باز كردند كه بعدا ما را 

دچار محظورات مي نمايدما كه آينده را قباله ي خود نكرده ايم،فردا اگر قلدري پیدا شد و مجلسي طبق میل خود به 

وجود آورد و تقاضاي اختیارات نمود،مي دانید چه به روز اين ملت و مملكت خواھد شد؟ نزديك به پنج ماه از اين اليحه 

ته بود،گذشت،اما مصدق ناتوان تر از اين بود كه بتواند با ھمه كه دست مصدق را در زمینه قانون گذاري باز گذاش

اختیارات اقدامي براي كشور انجام دھدمصدق مجددا به فكر تمديد قانون اختیارات به مدت يك سال ديگر افتادوي اليحه 

يحه ي تمديد دي ماه تقديم مجلس كردطرفداران مصدق در توجیه ال ١٨ي تمديد اختیارات را با قید با قید دوفوريت 

اختیاراتحل مسئله نفت و اصالحات داخلیرا مطرح مي كردنددرحالي كه مصدق در مدت پنج ماه گذشته،نه اصالحي به 
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عمل آورد و نه نشانه ھايي از حل مسئله نفت ارائه داده بودمصدق در ھنگام دفاع ازاليحه ي اول اختیارات گفتبا اين 

است اين درخواست را مي كنم،اگر در مجلسین به تصويب رسید،به كار  كه اعطاي اختیارات مخالف قانون اساسي

  ادامه مي دھد واال از كار كناره مي روم 

  وي در توجیه اين عمل خالف قانون مي گويد 

دادن اختیارات در مواقع عادي آن ھم به اشخاصي كه از آن در نفع بیگانگان استفاده كنند چون مخالف مصلحت 

ساسي ھم ھستولي در مواقع جنگ و غیرعادي،دادن اختیارات موافق روح قانون اساسي چون است،مخالف قانون ا

  كه قانون اساسي براي مملكت است نه مملكت براي قانون اساسي 

البته دلیل مصدق براي يك رھبر انقالبي كامال منطقي است؛اما براي فردي كه مدعي دموكراسي است و اصل 

انون اساسي قرار داده بود،منطقي به نظر نمي رسیدمضاف بر آن،اين استدالل كه قانون مبارزات خود را براي اجراي ق

اساسي در زمان جنگ و عادي،مالك ھاك خود راعوض مي كند،از يك حقوقدان پذيرفته نیست،چه اين كه كساني كه 

  ي است در طول تاريخ مشروطیت درخواست اختیارات داشتند،ادعا مي كردند وضعیت غیرعادي و اضطرار

مصدق،خود قبل از به قدرت رسیدن،پرچمدار مبارزه با واگذاري اختیارات به دولت ھا بود و اينك كه به قدرت رسیده 

  بود،عمل مستبدين را تكرار مي كرد و به استدالل آنھا چنگ مي آويخت 

را براي سروسامان دادن به  در ھنگام اشغال ايران وقتي وضع اقتصادي ايران بسیار نگران كننده بود دولت وقت،میلسپو

از مجلس شوراي ملي خواست تا به وي اختیاراتي را واگذار ١٣٢٣وضع اقتصادي استخدام كرد و در تاريخ تیرماه 

متمم قانون اساسي مي گويد قواي ثالثه  ٢٨نمايدمصدق در جلسه ي پانزدھم تیرماه در مخالفت با اين اليحه گفتاصل 

ھد بود كه از ھر يك از افراد دول متحده آمريكاي شمالي اگر سؤال شود مقصود از اين از يكديگر ممتاز و منفصل خوا

اصل چیست،خواھد گفت كه ھیچ يك از قوا نمي توانند در كار ديگري مداخله نمايندبنابراين وضع قانوني كه از خصايص 

كان قوه اجرايیه است اختیاراتي مجلس شوراي ملي است،غیر قابل انتقال است و ما مي بینیم كه دكتر كه يكي از ار

مي دھد كه قانون وضع نمايدمصدق در مصاحبه اي ديگر مجلس را فاقد مشروعیت در دادن اختیارات اعالم كرد و 

  گفتوكال وكیل در توكیل نیستند ونمي توانند اختیاراتي را كه ملت به آنھا داده به ديگري محول نمايند 

خرداد مخالفت ٢۵راي اصالح نظام دادگستري ايران اختیارات مي خواست،مصدق در كه داور وزير عدلیه ب ١٣٠۶در سال 

كرد و استدالل كرد كھاساسا قانون گذاري را از مختصات و وظايف مجلس مي دانماگر بنا باشد مجلس به وزرا اجازه 

قانون اساسي  ٢٧بدھد كه بروند قانون وضع كنند،پس وظیفه ي مجلس شوراي ملي چیست؟اين حق به موجب اصل 

  از وظايف مجلس شوراي ملي است وھیچ مجلسي ھم نمي تواند اين حق را به دولت واگذار نمايد 

 ٢٨مصدق چنان بر اين نظريه كه مجلس حق چنین واگذاري اختیارات را ندارد،پاي مي فشرد كه در جلسه ي بعد 

ه به قدري بزرگ است كه شما كه امروز مي خرداد مجددا در مخالفت بااليحه ي اختیارات،سخن راند و گفتاين مسئل

خواھید براي شش ماه ديگر اختیار جان و مال مردم را به يك وزارت خانه واگذار كنید كه خودش قانون وضع كند وخودش 

اجرا كند،بنده اگر در اين موضوع پنج ساعت ھم توضیح بدھم باز زياد نیستوي در تأكید مخالفت خود گفتقوه ي تقنینیه 
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واند انجام اين وظیفه را به عھده ي يكي از قواي ديگر واگذارد كه ھم واضع قانون باشد و ھم قانون را تطبیق نمي ت

  نمايد 

به ھر حال مصدق در يك آزمايش تاريخي به تمام شعارھاي خود پشت پا زد و پس از شش ماه اختیار،مجددا اصرار بر 

  تمديد يكسال ديگر حق قانون گذاري ورزيد 

ن است كه مصدق با آن ھمه پشتوانه ي مردمي و شخص آيت اهللا كاشاني به اختیارات قانون گذاري ھیچ واقع اي

احتیاجي نداشت،ولي در يك بررسي روانشناسانه نشان مي دھد كه مصدق يك فرد منفي باف بود كه ھنگام 

  عمل،منفي بافي او تبديل به امتیاز خواھي مي شد 

و نمايندگان نسبت به نخست وزيري مصدق اظھار تمايل كرند،مصدق طي نامه اي به ،ساعد استعفا داد ١٣٢٣در آبان 

  پیشگاه ھمايونیبراي پذيرش نخست وزيري سه شرط قائل شد 

اين كه مدت تصدي كار محدود نشود و ھر وقت مقتضیات،كار را اجازه نداد فدوي استعفا نمايم؛شرط دوماين كه 

براي پیشرفت امور مملكت مساعدت نمايند ولوايحي كه به مجلس پیشنھاد  نمايندگان وعده دھند با نظريات فدوي

مي شود با ھمان حسن ظني كه از ابتدا اظھار مي كنند تصويب نمايند،شرط سوم،مصدق كه بايد از شرايط عجیب 

  تاريخ نام برد،تفسیر يك اصل قانون اساسي به نفع مصدق بود 

يكي از وكال در ادارات دولتي موظفا مستخدم شود از عضويت مجلس  قانون اساسي آمده بودكھچنانچه ٣٢در اصل 

منفصل مي شودمصدق مي گفت من دوران نخست وزيري حقوق نمي گیرم پس موظف دولتي نیستم و بايد پس از 

استعفا از نخست وزيري مجددا به مجلس بازگردمبنابراينقبول خدمت موكول به تشخیص اين موضوع از طرف مجلس 

كه آيا بازگشت فدوي به مجلس كه غیر موظف مقام نخست وزيري را قبول مي نمايد،پس از پايان تصدي  خواھد شد

به نفع مصدق خودداري كردند ومصدق پست نخست  ٣٢مانعي خواھد داشت يا خیر؟اما نمايندگان از تفسیر اصل 

  وزيري را نپذيرفت 

به او  ١٣٣٠اھیتش قرار گرفته بودھنگامي كه در سال اين رويه ي باج خواھي مصدق در طول تاريخ سیاسي او،جزو م

پیشنھاد نخست وزيري دادند،پذيرفتن خود را مشروط بر تصويب طرح اجرايي ملي شدن صنعت نفت كرد و در دور دوم 

نیز پذيرفتن سمت نخست وزيري را مشروط بر تفويض وزارت جنگ نمود و پس از قیام مردم و تفويض وزارت جنگ و 

ست وزيري،ادامه كار را مشروط بر تصويب اليحه ي اختیارات نمود؛اما مصدق با گرفتن تمام امتیازات نشان پذيرفتن نخ

داد كه مرد عمل نیستمصدق ماھیتا يك فرد مستبد بود؛اما مستبدين دو گونه اند،مستبدين توانا و ناتوان،مصدق از نوع 

  كار مثبت بود ناتوان آن بود كه ھمیشه دنبال بھانه جويي براي فرار از 

مردان توانا در طول تاريخ نشان داده اند كه در شرايط بحراني بي ھیچ شرطي دل به دريا زده اند و به مبارزه با 

مشكالت مي رفته اندمردان ناتوان كه امواج،تصادفا آنھا را روي كار آورده است،ھمیشه در پي امتیاز خواھي بوده و 

ان مي انداخته اند و سخن از شرايط و توسعه اختیارات به میان آورده اند و ھمیشه ناتواني خود را به گردن ديگر

  مصدق،از اين سنخ افراد بود 
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به ھر حال اختیارات شش ماھه ي قانون گذاري دردي را از مصدق عالج نكرد و او در صدد برآمد كه يك سال ديگر قدرت 

ن بار به مخالفت برخاستآيت اهللا كاشاني در آن زمان در قانون گذاري را در چنبره ي خود بگیردآيت اهللا كاشاني ،اي

بیمارستان بستري بودعده از بازرگانان براي راضي كردن آيت اهللا در موافقت اليحه نزد وي رفتندآيت اهللا استدالل 

د وي قانوني خود را بازگو كردند و آنان قانع شدند كه اين اليحه به صالح كشور نیستبعد براي راضي كردن مصدق نز

رفتند اما مصدق گفتحاضر نیستم حتي واوي از اليحه پس و پیش شودمصدق براي تھديد مخالفین افزودھر كس 

  بخواھد مخالفتي با اين اليحه كند،لجن مالش خواھیم نمود 

 مكي نماينده ي اول تھران در اعتراض به درخواست مصدق از مجلس استعفا دادمردم به ھمراه بیست نفر از نمايندگان

صبح  ٨در تاريخ بیست و پنجم دي ماه به منزل مكي رفتند تا وي را به مجلس بازگردانندبه گزارش اطالعاتاز ساعت 

امروز عده اي از تجار و اصناف و كسبه بازار و جمعي از دستجات و احزاب سیاسي با چندين اتوبوس و اتومبیل به منزل 

ببرند؛اما طرفداران مصدق با شعار زنده باد مصدق و مرده باد مكي  آقاي مكي رفتند تا با تظاھرات ايشان را به مجلس

مجلس را به ھم ريختند و زد و خورد شديدي در جلسه ي علني بین تماشاچیان درگرفتدر جو خفقاني كه ھواداران 

خود مصدق به وجود آورده بودند،ھیچ كس جز انسان ھاك شجاعي كه منافع و مصالح كشورشان را بر منافع زودگذر 

  ترجیح مي دادند،جرأت سخن گفتن نداشتند 

آيت اهللا كاشاني در نامه اي به مجلس،مخالفت خود را با اليحه اعالم كردآيت اهللا ضمن تشريح وظايف قوه ي اجرائیه و 

قوه ي مقننه،طبق قانون اساسي،تصريح كرد كه اين اليحھمخالف صريح با قانون اساسي و موجب تعطیل مشروطیت 

از متمم آن مي باشدوي تصويب چنین قانوني  ٧،٢٧،٢٨از قانون اساسي و اصول  ٢٧و ٢۵و ٢۴و ١٣و ١١ول و ناقض اص

را موجب اين دانست كھمملكت به حالت ديكتاتوري بر مي گرددآيت اهللا،از اصل،نمايندگان را براي چنین اليحه اي فاقد 

ر حدود وكالتي است كه به موجب قانون به آنھا مشروعیت دانست؛زيراحدود اختیارات نمايندگان مجلس شوراي ملي د

واگذار شده و حق واگذاري قانون گذاري را به غیر ندارندآيت اهللا در اين نامه به آقاي نخست وزير توصیه كرد كھراھي را 

كه براي ريشه كن نمودن آثار استعمار و موفقیت در امر حیاتي نفت در پیش داريم فقط با تمسك به حبل المتین 

اوندي و حفظ سنن مشروطیت و قانون و رعايت حقوق عامه ملت ايران میسر استآيت اهللا اعالم نمودبزرگي دولت خد

ھا و قدرت آنھا در احترام به قوانین است و ھمه بايد در برابر عظمت آن زانو زده و فكر قانون شكني را از خود به دور 

رياست مجلس شوراي ملي ھستم،اجازه طرح نظیر اين لوايح را كه دارندو در پايان افزودند كھتا اين جانب وظیفه دار 

  مخالف صريح با قانون اساسي اين مملكت دارد در مجلس جايز نمي دانم 

آيت اهللا كاشاني نامه اي به شخص مصدق نوشت و از وي تقاضا كردبنابر وظیفه ديانتي و ملي خود و براي حفظ 

استعمار در پیش داريم،از شما تقاضا دارم قطعا از مطالبات غیر قانوني  وحدت عموم مردم در نھضت بزرگي كه بر ضد

خود،دائر بر گرفتن اختیارات خودداري نمايید تا در صف میلیون مبارز شكافي ايجاد نشودآيت اهللا،مصدق را به ياد گذشته 

ايران و نیل به آزادي طبقات ھا و اھداف مبارزه انداخت و نوشتآقاي دكتر مصدق من و جناب عالي در راه موفقیت ملت 

محروم كشور و مبارزه بر علیه استعمار قدم ھاي بلندي برداشته ايم و از كمك ملت ايران در اين راه پرافتخار برخوردار 

گرديده ايم،انصاف اجازه نمي دھد كه در اين جھاد بزرگ با آن ھمه فداكاري كه مردم ايران نموده اند به جاي پاداش 

قوق و آزادي آنھا نموده و قانون اساسي را كه ضامن حیات و بقاي استقالل و ملیت آنھاست از اعتبار آنان،دست در ح

بیندازيمآيت اهللا در پايان ابراز امیدواري كرد كھمن يقین دارم كه شما نصايح بي آاليش مرا خواھید پذيرفت و اگر 
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زي بر آن تأسف خواھید خوردكه پشیماني سودي بازگشت ننمايید و قصد تجاوزبه حقوق عامه را به كنار ننھید رو

  نخواھد داشت 

ھیئت رئیسه مجلس طي نامه اي به آيت اهللا كاشاني نوشتند طرح اليحه در مجلس خالف نیست و اجازه خواستند تا 

اليحه در مجلس طرح شودآيت اهللا در پاسخ نوشت نظر اصلي من ھمان شرحي است كه قبال نوشتمو اما در باب 

ذاكرات مجلس،البته طبق آيین نامه ھاي قانوني عمل خواھید فرمود و خود مي دانیدآيت اهللا كاشاني بنا بر ادامه م

حفظ مصالح در ھمان روز اطالعیه اي صادر كرد كه در شب بیست و ھشتم دي ماه از راديو پخش شدآيت اهللا در اين 

دشمن شود،از مردم خواست از ابراز احساسات  پیام ضمن ھشدار به مردم كه مبادا اين مباحث موجب سوء استفاده

خودداري كنندوي تذكر داد فقطاز نظر وظیفه رياست مجلس و حفظ قانون اساسي و از لحاظ تفكیك قواي سه گانه به 

مجلس شوراي ملي تذكري دادم البته در اين باره مذاكره و راه حلي شايد در نظر گرفته شودآيت اهللا در پايان 

ب كماكان در خدمتگزاري ملت و مملكت حاضر و از ھرگونه فداكاري مضايقه ننموده و در صورت لزوم از افزودنداين جان

  جديت در پیشرفت مقاصد معظم لھمصدقخودداري نخواھم نمود 

سرانجام مجلس تحت فشار دولت،اليحه را در بیست و نھم دي ماه به تصويب رساند و براي رضايت نسبي آيت اهللا نیز 

به آن افزودند كه پس از تصويب لوايح از طرف دولت تا سه ماه موظف است براي تعیین تكلیف نھايي به تبصره اي 

  مجلس تقديم شود 

براي رفع اختالف،جلساتي بین آيت اهللا كاشاني و مصدق برقرار شددر جلسه ي آشتي كنان كه در ھفتم بھمن ماه 

من جز سعادت و سالمت و موفقیت مردم آرزويي نداشته و تشكیل شد،آيت اهللا كاشاني گفتبه خداي متعال قسم كه 

ندارممن در سنیني ھستم كه تمام ھواھا در من مرده و ھیچ ھوسي ندارم راجع به اختیارات ھم نظرم ھمان است 

كه گفتم و اين را بر خالف قانون اساسي دانسته و مي دانمتذكراتي ھم كه تا به حال داده ام،فقط از نظر عالقه اي 

كه به شما دارم و معتقدم دوست كسي است كه اشتباھات دوستش را يادآوري كند آقا مردم وضعشان بد  است

است بايستي در بھبود وضع زندگي آنھا كوشش كرد تا كمونیست ھا نتوانند آنھا را جلب كنندآيت اهللا در گله اي ديگر 

د دارند مصدر كارھا نمود براي اين كه ذھنیت مسئله انتصابات را مطرح كرد و گفتنبايستي اشخاصي را كه سابقه ب

مصدق را در مورد انتصابات تصحیح كند گفتمن تابه حال ھیچ توصیه اي براي ارجاع شغل به كسي به شما نكرده ام و 

  ھیچ وقت ھم توقع نداشته ام نزديكان مرا به كار بگماريدمصدق در پاسخ گفت 

  سال،شايد ده سال زمان بخواھد اصالحات زمان مي خواھد ممكن است دو سال،سه 

وي در مورد اختیارات گفتمن نجاري ھستم كه با اين تیشه مي توانم كار كنمو در مورد انتصابات گفتبا عده اي از 

اشخاص مطلع،وارد مشاوره مي شود و اغلب اشخاصي كه براي كارھا انتصاب شده اند،گفته اند كه براي اين سمت 

سه با روبوسي و دست در دست گذاشتن آيت اهللا و مصدق و عكس گرفتن ھا مناسب و خوب ھستنداين جل

  خبرنگاران به پايان رسید 

  طرح انحالل مجلس شوراي ملي 
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مصدق با اين كه يكي از اھداف تشكیل جبھه ملي را انتخاب آزاد اعالم كرده بود،اما در آزمايش،چندان پیروز از كار 

ي ھفدھم را از حزب خود نیافت،انتخابات را بر خالف رويه ي معمول متوقف درنیامدھمین كه اكثريت نمايندگان دوره 

كرد و تا پايان حكومتش در صدد ادامه ي انتخابات برنیامدوي در ھمان روز اول نمايندگان را مورد توھین قرار داد و آنان را 

مجلس دوره ي ھفدھم،تحت فشار نماينده ي واقعي مردم ندانست،در حالي كه دولت او مجري انتخابات بودبا اين كه 

و فضاي خفقان بار جبھه ي حاكم،دربست در اختیار مصدق بود و ھم اختیارات شش ماھه را و ھم اختیارات يك ساله 

ي وي را تصويب كرده بود و خود را يك سال و نیم از كارايي انداخت،باز اين مجلس براي او قابل تحمل نبود،چرا كه چند 

ي ملي،گھگاھي زبان به انتقاد مي گشودندمصدق تصمیم داشت تا ھمه پايگاه ھاي قدرت را  نفر از بريدگان جبھه

  تخريب كندوي ابتدا مجلس سنا را تعطیل كرد و سپس در صدد انحالل مجلس شوراي ملي برآمد 

س مصدق با داشتن اختیارات شش ماھه ي قانون گذاري طرحي توطئه آمیز را تھیه كرد كه به موجب آن طرح،مجل

نماينده شروع به  ٧٩شوراي ملي خود به خود منحل مي شدھمان طوري كه قبال نوشتیم،مجلس دوره ي ھفدھم با 

نفر مجلس مي  ۶٩نفر بودند كه با نصف به اضافه يك،يعني با  ١٣۶كار كردطبق قانون،تعداد نمايندگان در آن زمان 

  نفرمناسب بود  ٧٩ن توانست رسمیت يابد و اين حد نصاب با تعداد موجود نمايندگا

نفر افزايش مي داد و با اين حساب،حد  ١٧٢نفر به  ١٣۶طرحي كه دولت مصدق طراحي كرده بود،تعداد نمايندگان را از 

نفر بودند بنابراين با اين طرح  ٧٩نفر الزم بود،در حالي كه كل اعضاي موجود  ٨٧نصاب الزم براي رسمیت يافتن مجلس،

  بد مجلس نمي توانست رسمیت بیا

ھمین كه نمايندگان از اين طرح مطلع شدند،ماده ي واحده اي را براي پیشگیري تھیه كردند كه به موجب آن،ھیچ 

  طرحي يا اليحه اي با امضاي رئیس دولت نمي تواند موجب تعطیل يا فلج شدن مجلس شود 

طه اين كه نمايندگان جبھه توسط دكتر بقايي به مجلس تقديم شد،ولي به واس ١٣٣١اين طرح در چھاردھم دي ماه 

ي ملي مجلس را ترك گفتند،مجلس از رسمیت افتاددكتر مصدق فرداي آن روز در نطقي راديويي به تھیه كنندگان ماده 

ي واحده حمله كرد و آنھا را كساني نامید كه در حالي كه دولت مشغول مذاكره با دشمن است،از پشت خنجر مي 

متھم كردكھدو سه تن از امضا كنندگان طرح ديروز كساني ھستند كه دستشان به  زنندمصدق در اين نطق،مخالفین را

  تیر آلوده است  ٣٠خون بي گناھان 

مصدق نامه اي به مجلس فرستاد و متذكر شد كه ھیچ گاه در صدد تعطیل مجلس نیستسؤال مھم اين است كه اگر 

دولت آبستراكسیون كردند و نگذاشتند اين طرحي كه واقعا دولت در صدد تصويب چنین اليحه اي نبوده،چرا ھواداران 

ھیچ ضرري به دولت نداشت،به تصويب برسد؟و چرا مصدق تھیه اين طرح را خنجر از پشت توصیف كرد و طراحان رامورد 

توھین قرار داد؟به ھر حال با آشكار شدن اين توطئه طرح انحالل مجلس به تأخیر افتاد و اگر طرح نمايندگان به تصويب 

  نرسید،الاقل موجب عقب نشیني موقت مصدق شد 

مصدق خودكامه تر از اين بود كه از تصمیم خود منصرف شود و نابردبارتر از آن بود كه مجلسي را كه پنج نفر منتقد 

دارد،تحمل كندلذا،ابتدا به تضعیف مجلس و سپس به تعطیل آن رياست بیندازندبحث رياست مجلس از اوايل خرداد در 
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 ۴١رأي در مقابل كانديداي مصدق دكتر معظمي با  ٣١ز شد و سرانجام در روز دھم تیرماه آقاي كاشاني با مجلس آغا

  رأي شكست خورد و رياست مجلس در سیطره ي مصدق درآمد و راھي براي انحالل آن گشوده شد 

ون نھضت ملي دسته جمعي نفر از نمايندگان عضو فراكسی ٢٧در يك طرح از قبل آماده شده در بیست و چھارم تیرماه،

نفر ديگر استعفاي خود را اعالم نمودند و بدين ترتیب عمر مجلس دوره ي ھفدھم  ٢۵استعفا دادند و فرداي آن روز نیز 

به پايان رسید؛اما مصدق به اين نیز اكتفا نكرد و براي نابودي كامل مجلس و سلب مصونیت نمايندگان منتقد در پنجم 

  يي،موضوع رفراندوم براي تعطیلي مجلس را اعالم نمود مرداد،در يك نطق راديو

دولت مصدق بر خالف قانون اساسي،انحالل مجلس در روز دوازدھم مرداد را در تھرات و نوزدھم مرداد ماه را در 

شھرستان ھا،به رفراندوم گذاشتاين رفراندوم در فضايي پلیسي و پس از سركوبي شديد مخالفین در شھرستان ھا و 

از ھر روشي دمكراتیك برقرار شدبراي مخالفین يك صندوق و براي موافقین صندوق جداگانه اي گذاشته بودند تا  به دور

با استفاده از فضاي رعب آور،مخالفین جرأت شركت نداشته باشندسرانجام دولت اعالم كرد مردم به انحالل مجلس 

ه ھايي كه مصدق،مزاحمت قدرت مطلقه خود مي رأي داده اند و مجلس منحل اعالم گرديد و يكي ديگر از پايگا

ديد،نابود شدمصدق با اين عمل خود نشان داد كه ديكتاتوري بود كه اگر قدرت او دوام مي آورد،گوي سبقت را از ھمه 

  خودكامان مي ربود 

  مصدق و تخريب چھره ي آيت اهللا كاشاني 

فريبكار مصدق به تخريب چھره ي اين مجاھد نستوه با ھمه حسن نیتي كه آيت اهللا كاشاني از خود نشان داد،باند 

پرداخت و ھمان طور كه مصدق گفته بود،شروع به لجن مال كردن آيت اهللا نمودندمردي را كه مي توانست در مواقع 

بحراني،كشتي طوفان زده ي نھضت را به سر منزل نجات ھدايت كند،چنان از كارايي انداختند كه ھواداران او جرأت 

  ن از خود رانیز نداشتند دفاع كرد

مصدق در سخن گفتن،ناطقي زبردست بود وچون ساحر،روي مخاطبین خود را افسون مي كردبا اين كه قدرت طلبي 

مصدق عین ديكتاتوري او بود،اما شعار آزادي سر مي داداو چنان فضاي رعب و وحشتي را ايجاد كرده بود كه ھمه ي 

بود و درعین حال نیز،آزادي بیان را مي ستوداو در فريبكاري چنان مھارت نفس ھاك منتقدين در سینه ھا خفه شده 

داشت كه در دو جمله ي به ھم پیوسته ھم نابردباري خود را نشان مي داد و ھم خود را منادي آزادي بیان جلوه مي 

تامروز مجادله با دادمصدق در پیام راديويي كه در شب چھارم بھمن به من فرستاد،ضمن انتقاد شديد از منتقدين گف

حكومتي كه با اجنبي سرگرم زد و خورد است اگر دور از انصاف نباشد،شايسته ي وطن پرستان و عالقه مندان به 

  استقالل وآزادي نیست 

مصدق در حالي كه نابردبارانه منتقدين را به بي انصافي و وطن نا پرستي متھم مي كرد افزودكسي كه پنجاه سال 

كرده و زندان و تبعید سالیان دراز را محمل شده،ھیچ لذتي را نمي تواند با حس آزادي و عقیده و  درراه آزادي مبارزه

  بیان برابركند 
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اكثريت اعضاي جبھه ملي كه اعتقادي به اسالم و روحانیت نداشتند،نمي توانستند يك روحاني قدرتمندي را در رأي 

و احزاب و روزنامه ھاك خود را علیه آيت اهللا كاشاني به كار نھضت ببینند؛لذا از فرصت استفاده نموده و ھواداران 

  انداختند 

شخص مصدق يك مستبد خود محوري بود كه ھیچ كس را جز خود و كساني كه به او سرسپردگي داشتند،نمي 

،انسجام توانست تحمل كنداستبداد او بارھا جبھه ي ملي را تا مرز انحالل پیش برد،اما با پادرمیاني آيت اهللا كاشاني

خود را بازيافت و در پايان نیز ھر كسي كه خود داراي استقالل فكري بود،جبھه ي ملي را ترك گفتاحمد ملكي،از 

  مؤسسین جبھه ملي،در مورد استبداد مصدق مي گويد 

ده دكتر مصدق واقعا داراي يك روح خودخواھي و ديكتاتوري بود و به ھیچ وجه طاقت نداشت كه عقیده اي بر خالف عقی

  و نظريه او در كارھا حكمفرما باشد 

او توضیح مي دھد كه چگونه مھندس حسیبي را با تھديد وارد جبھه ملي كرد و به زور مي خواست شايگان را دبیر 

  جبھه ي ملي كند و چون مكي رأي آورد،كاري كرد كه دبیري عمال حذف شود 

ختگي جبھه ملي مي داندآقاي ملكي معتقد است ويجاه طلبي و خودخواھیدكتر مصدق را موجب يأس و ازھم گسی

كه با اين كه آيت اهللا كاشاني عضويت و جبھه ملي را نپذيرفت و ھیچ گاه عضو نشد،اماغالبا در جلسات جبھه ملي 

شركت مي كرد و بیشتر كار ايشان به نصیحت و اندرز جبھه ملي و توجه آنان به وحدت و اتفاق كشیده بوداين بود كه 

اهللا كاشاني را براي خود نه يك ھمراه بلكه يك رقیب مي دانست؛لذا در موقعیت حساس ضربه خود را به مصدق،آيت 

آيت اهللا وارد كردخصوصا اين كه نحوه ي رفتار آيت اهللا كاشاني در جبھه ملي،حس حسادت مصدق را برمي افروختآقاي 

صیف مي كندآقاي كاشاني با در نظر گرفتن اصول ملكي نحوه ي برخورد آيت اهللا را در جلسات جبھه ملي اين گونه تو

كامل شرايط آزادي و دموكراسي بدوا نظريات خود را نسبت به مسائل روز با كمال صراحت بیان داشته و اگر مخالف يا 

مخالفیني بود،داليل مخالفت خود را ابراز و سپس اخذ رأي به عمل آمده در مورد موضوع مزبور تصمیم قطعي مثبت يا 

  اتخاذ مي گرديد  منفي

اين شیوه ي برخورد در جلسات جبھه ملي موجب كدورت آقاي مصدق مي شد زيرا ممكن بود مشروعیت مصدق را به 

  عنوان رھبر جبھه ملي زير سؤال ببرد 

  به ھر حال روزنامه ھاي وابسته به دولت به رھبري دكتر فاطمي حمالت خود را علیه آيت اهللا شروع كردند 

دوران رضاخان شد كه تھاجمات روزنامه ھاي رضاخاني علیه مدرس به جايي رسید كه مدرس آزاديخواه و  تاريخ يادآور

آزاد انديش مظھر ارتجاع شد و رضاخان ديكتاتور تبلور آزادي و اصالحاتروزنامه ھاي طرفدار مصدقتوفیق،حكیم 

احت را به جايي رساندند كه آيت اهللا باشي،نیروي سوم،شورش،جبھه آزادي،حرير،پرخاش و خروشو ھواداران دولت وق

كاشاني را عامل اجنبي قلمداد مي كردند و حتي سیادت او را انكارو با وقیح ترين كاريكاتورھا،پرچم انگلیس را روي 

عمامه ي تنھا مرد میدان مبارزه با انگلیس نقش بستند و نوشتند كه اصال كاشاني ختنه نشده استالبته اين ھمان 

  صدق گفته بود كه مخالفین اليحه را لجن مال مي كنم چیزي بود كه م
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حزب حاكم به روزنامه ھاي موجود اكتفا نكردطرفداران دولت در اواخر كار مشغول جوازگیريبودند تا با انتشار آن قدرت 

  نیروھاي مذھبي را در ھم بكوبند 

وسته ھواداران خود را براي حفظ نھضت به باند قدرت به فحاشي و توھین اكتفا نمي كردبا اين كه آيت اهللا كاشاني،پی

سكوت دعوت مي كرد،با راه اندازي میتینگ ھايي علیه آيت اهللا كاشاني،فضاي سنگیني را علیه نیروھاي مذھبي به 

وجود آوردندصبح روز بیست و نھم دي ماه،عده اي يونیفرم پوش به بازار حمله كردند و بازاريان را مجبور به بستن مغازه 

مصدق،درمقابل مخالفین اختیارات نمودند تا جايي كه عده اي بازاريان به منزل آيت اهللا پناه آوردند ولي وي مردم به نفع 

  را به صبرو نشان ندادن عكس العمل دعوت نمود 

اين بود نمك شناسي پیشواي جبھه ملي در مقابل مردي كه ھمه چیزش را در طبق اخالص نھاد تا آنھا را به قدرت 

اينك پاداش ھمكاري خود را با ملي گرايان دريافت مي داشتمصدق تمام امكانات تبلیغاتي،راديو و روزنامه ھا رساند و 

رادر اختیار داشت و با استفاده از نیروھاي پلیس و ارتش،مخالفین را از ھر گونه حركت اعتراض آمیز بازداشته بودوقتي 

سش را با پرچم انگلیس روي عمامه ديدسخت متأثر شد و آيت اهللا كاشاني در روزنامه ي شورش طرفدار مصدق،عك

تلفن را برداشت و آقاي دكتر مصدق را مورد گله قرار دادآقاي دكتر شروين كه خود شاھد اين مكالمه بوده است،در 

گذشته از سوابق دوستي طوالني،چگونه اجازه مي دھید كه !خاطرات خود مي نويسدآيت اهللا گفت جناب نخست وزير

نامه شورش اين چنین مرا مورد اھانت قرار دھند؟دكتر مصدق گفتآقا روزنامه مال ملت استاين ملت استكاشاني در روز

كريم پور شیرازي در دربند يك ويالي دولتي دارد و ماھانه از بیمه حقوق يك وزير دريافت مي كندبه كمر !جواب داد آقا

  اسلحه بسته 

آن است كه حتي مخالفین چون ھم رزمان خود را تحمل نمايداو نشان داد كه به ھر حال مصدق نشان داد نابردبارتر از 

به مراتب ديكتاتورتر از شاه است يا الاقل شاه تا آن زمان بسیار دمكرات تر از مصدق در صحنه ي سیاسي ظھورپیدا 

  كرده بود 

گردن سگي انداخته بودند  جبھه ملي بي احترامي را به جايي رساند كھاين روزھاي آخر عكس ايشان كاشانیرا به

وتوي خیابان ھا گردانده بودنداما در تھران منزل آيت اهللا ثقفي در پامنار بودند،وقتي اين خبر را به ايشان 

  دادند،فرمودندديگر خدا صبر نخواھد كرد 

  امام خمیني،خود از اين واقعه به تلخي ياد كرده اندو فرموده اند 

از اولش ھم مخالف بوده اند ـ وقتي مرحوم آيت  اسالم سرسخت مخالف بوده اند ـيك گروھي كه با اسالم و روحانیت 

اهللا كاشاني ديد كه اينھا دارند خالف مي كنند،صحبت كرداينھا كاري كردند كه يك سگي را نزديك مجلس عینك بھش 

و؛آن ھم مسلم نبود،من در آن زدنداسمش را آيت اهللا گذاشته بودنداين در زمان آن بود كه اينھا فخر مي كنند به وجود ا

روز در منزل يكي از علماي تھران بودم كه اين خبر را شنیدم كه يك سگي را عینك زدند و به اسم آيت اهللا توي خیابان 

ھا مي گردانندمن به آن آقا عرض كردم كه اين ديگر مخالف با شخص نیستاين سیلي خواھد خورد و طولي نكشید كه 

  نده بود سیلي بر اسالم مي زد سیلي را خورد و اگر ما
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  حمله ي جبھه ي ملي به منزل آيت اهللا كاشاني 

آيت اهللا كاشاني،سرانجام متوجه اشتباه ھمكاري خود با مصدق شد و به اشتباه خود اعتراف كرد،اما زماني شعار 

كاري بر تمام قواي كشور حاكم حكومت بر پايه ي قرآن كريم را مطرح كرد كه كار از دست رفته بود و ديكتاتور پیر با فريب

تیر صادر  ١۵شده بود و ھمه ي قدرت ھاك غیروابسته را سركوب كرده بودآيت اهللا كاشاني در اطالعیه اي كه در 

كردند،جنگ بین خود و مصدق را جدال براي بقاي حقیقت اسالم و حفظ قانون اساسي و مشروطیت ايراندانست و 

حكومت مشورتي بر پايه قرآن كريم و اصول قانون اساسیپیش بیني كرد و اعتراف نمود پیروزي را از آنطرفداران اسالم و 

من از پشت نقاب تزوير و آزادي خواھي و عوام !كه در مسیر مبارزه و ھمكاري با مصدق اشتباه كرده است ملت ايران

وري سیل خودسري را از فريبي شخص جاه طلب و مدعي خدمتگزاري ناگھان دريافتم كه به زودي فكر ناپاك ديكتات

دامنه ھوي و ھوس خويش سرازير نموده و قصد دارد كه نھال آزادي و مشروطیت ايران را از بن بركندآيت اهللا،مصدق را 

  در اين بیانیھیاغي طاغیتوصیف كرد كه مي خواھدتحت عنوان اضطرارمجلس را به تعطیلي بكشاند 

تھمت نسبت به آيت اهللا كاشاني و اقلیت مجلس مي افزودند و روزنامه ھاي وابسته به دولت ھرروز بر فحاشي و 

مصدق با استفاده از راديو،مخالفین خود را به باد انتقادو اتھام گرفته بودآيت اهللا كه خود را خلع سالح مي ديد،دست به 

ترتیب داد؛اما تبلیغات سنتي خود زد و از روز ھفتم مرداد در منزل خود،پس از نماز مغرب و عشا،جلسه ي سخنراني 

مصدقي ھا كه تحمل يك جلسه ي سخنراني انتقادي را ھم نداشتند،از ھمان ابتدا،جلسه ي اول را مورد تھاجم قرار 

دادنددر حالي كه آقاي صفايي نماينده ي قزوين مشغول سخنراني بود،طرفداران مصدق با شعارزنده وجاويد بايد دكتر 

زدند و سپس در حضور آيت اهللا دست به درگیري و شكستن شیشه و  مصدق،مرگ بر مخالفین مصدقجلسه را به ھم

  المپ ھا زدند 

ماه است كه ايشان زمامدار است و در  ٢٨در ھمان روز،آيت اهللا،اعالمیه اي علیه رفراندوم صادر كرد و اعالم نموداكنون 

وعده ھاي بزرگ مي دھد و فردا  تمام اين مدت يك قدم مفید به حال شما كه بتواند در آن اسم ببرد برنداشتھھرروز

عذر مي آورد كه من مي خواستم اين كارھا را بكنم ولي عمال اجنبي كارشكني كردندبا ھو و جنجال و ادعا و تھمت و 

افترا تمام قوه ھاي موجوده در مملكت را از بین برد و ساعت به ساعت راه را براي تحكیم ديكتاتوري و حكومت فردي و 

اخت تابر تمام قواي مملكت مسلط گرديد و اكنون به اتكاي چند تانك وارابه جنگي و افواج نظامي خودسري ھموارتر س

و پلیس و ژاندارمري كه در دست دارد،مي خواھد رفراندوم و مجلس را منحل كندآيت اهللا در اين بیانیه علت تصمیم 

تخاب شده استدانستآيت اهللا در اين بیانیه، مصدق رافرار از استیضاح و راه ندادن به ناظر بانك كه از طرف مجلس ان

رفراندوم را بر خالف قانون اساسي دانست و اعالم كرددر مملكت مشروطه مطابق قانون اساسي براي نخست وزير 

حدود و ثغوري معین شدھو افزود مصدق در حالي مي خواھد رفراندوم كند كھتمام قواي كشور را در دست دارد و يك 

و امنیت اجتماعي و يك حكومت نظامي دائم مثل شمشیر باالي سر مردم نگھداشته و يك عده  قانون من درآوردي

اوباش و رجاله و چاقوكش توي كوچه ھا راه مي اندازد كه در حمايت تانك وارابه جنگي و سرنیزه نظامي به مخالفین او 

  درصد مردم علیه او رأي مي دھند  ٩٧ھتاكي كنندآيت اهللا مدعي شد اگر تحت شرايط آزاد رفراندوم برقرار شود،

چون خبر حمله به منزل آيت اهللا كاشاني پیچید،نمايندگان اقلیت كه در مجلس تحصن كرده بودند،اعالم نمودند در 

جلسه ي منزل آيت اهللا شركت خواھند كردشب دوم،جلسه ي منزل با جمعیت بیشتري تشكیل شد؛اما حكومت 

دست اطراف منزل آيت اهللا را محاصره كرده بودند تا به قول خودشان از بروز نظامي با نیروي بسیار و مسلسل به 
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حوادث احتمالي جلوگیري كنندپس از اتمام جلسه وقتي مردم از منزل خارج شدند،با عده اي از طرفداران دولت مواجه 

ري ده نفر من جمله شدند كه مشغول شعارزنده باد مصدقبودند و سرانجام درگیري را آغاز كردند كه در اين درگی

  آبادي از مريدان آيت اهللا،مجروح گرديد  محمدرضا قنات

ھواداران دولت نشان دادند كه به مراتب  ١٠/۵/٣٢شب سوم نیز جلسه با مختصر درگیري ختم شد؛اما در شب چھارم

  خونخوارتر و ددمنش تر از حكومت ھاك سابق ھستند 

زماندھي شده،منزل آيت اهللا را مورد ھجوم قرار دادندپان ايرانیست ھا اين بار دو حزب پان ايرانیست و نیروي سوم سا

مجھزبه چوب و سرنیزه و با شعارمصدق پیروز استحمله خود را آغاز كردنددر اين حمله،چندين نفر زخمي و آقاي 

  حدادزاده تاجر آھن فروش واز مريدان آيت اهللا با ضربات چاقو به قتل رسید 

سعي شده است توسط تاريخنگاري معاصر به دست فراموشي سپرده شود و يا با ابھام از آن اين واقعه تأسف بار كه 

عبور شود،جاي بحث و تأمل داردخوشبختانه پرونده ي اين واقعه به دست آمده و در مركز اسناد انقالب اسالمي 

  ي اين بحث باشدبه آن مي پردازيم موجود است،لذا با استناد به اسناد اين پرونده و ديگر منابع تا آن جا كه در حوصله 

  به گزارش خبرنگاران روزنامه ي اطالعات 

 ٨ديشب چھارمین جلسه ي سخنراني در منزل آيت اهللا كاشاني بعد از نماز مغرب و عشا تشكیل شد ساعت 

 بعدازظھر آقاي محمد حسن سالمي با خواندن اشعاري جلسه ي سخنراني را اقتتاح كرد وسپس آقاي احمد خلیلي

شروع به سخنراني كردناطق در ضمن صحبت خود مطالبي از روزنامه ي نیروي سوم و شورش نقل كرد و گفت اين 

جرايد جمعیتي را كه در اين مكان جمع شده واز عملیات دولت انتقاد مي كنند،خیانتكار و دشمن مشروطیت قلمداد 

مان وطن پرست توھین نماينددر ھر حال اگرچه اين مي كند؛در صورتي كه طبق قانون حكومت نظامي،نبايد افراد به مرد

حكومت نظامي غیر قانوني است ولي بايد از بروز اغتشاشات جلوگیري كرددر اين موقع آقاي موسوي شروع به 

صحبت كردوي در اطراف اسالم و چگونگي به وجود آمدن آن سخن گفت و متذكر شد كه مسلمانان بايد از رھبران 

چون رھبران دين رفراندوم را تحريم كردند بايد ھر مسلمان واقعي از دادن رأي خودداري كنددر اين اسالم پیروي كنند و 

وقت آقاي صفايي نماينده ي منفرد مجلس،آغاز به سخن كردوي ابتدا استعفاي دو نفر از رفقاي پارلماني خود را به 

  حضار خبر داد سپس اشاره به رفراندوم نمود و از آن انتقاد كرد 

نچه خوانندگان مضمون سخنراني ھا را مشاھده كردند،چیز حادي جز انتقاد از نحوه ي رفتار جرايد دولتي و انتقاد از چنا

بعدازظھر سه  ٧رفراندوم در بین نبوده است،اما ھمین انتقاد كم رنگ را دولت نتوانست تحمل كندبا اين كھاز ساعت 

و كوچه ھاي اطراف منزل آيت اهللا كاشاني مستقر شده بودمنزل آيت  كامیون سرباز و دو كامیون پلیس در خیابان پامنار

اهللا مورد ھجوم احزاب جبھه ي ملي قرار گرفت و به گزارش خبرنگار اطالعاتدر اين زد و خورد عده اي من جمله آقاي 

  فروھر رھبر حزب ملت ايران بر بنیاد پان ايرانیسم و چند تن ديگر مجروح شدند 

ارتش،ماجراي زد و خورد اين گونه واقع شده استصفايي نماينده ي قزوين راجع به رفراندوم  ٢ژه ركن به گزارش مأمور وي

گفتمسلمین بايد از مجتھدين و مراجع تقلید كسب تكلیف نموده و چنانچه اجازه دادند شركت؛در غیر اين صورت احتراز 
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فورا جلسه متشنج شد و عده اي از !رانیست ھا مي آيندپان اي! كننددر اين موقع يك نفر از خارج فرياد كرد آماده باشید

طرفداران آيت كاشاني جمعیت را دعوت به سكوت نمود و درب منزل را از پشت بستند و عده اي ھم در پشت بام ھا 

به مراقبت پرداختندپس از چند دقیقه عده اي با شعارزنده باد كاشانیبه پشت بام آمده،اين شعار طرفداران كاشاني 

ال شده و به آنھا راه دادنددر اين بین چند نارنجك به طرفداران كاشاني پرتاب و آنھا را از پشت بام فراري و خود در اغف

پشت بام مستقر شده شروع به پرتاب آجر و سنگ به منزل كاشاني نمودندحاضرين از ترس به اطاق ھا پناه بردند و در 

داشت و در تمام اين مدت سنگ و آجر و نارنجك به منزل پرتاب  خارج ھم زد و خورد شديدي قريب نیم ساعت ادامه

مي شدپس از مراجعت مھاجمین تعداد مجروحین شمارش شد به ھجده نفر بالغ مي شد كه آقاطبا پسرعموي قنات 

آبادي و حدادزاده،جراحتشان از سايرين خطرناكتر و مشرف به موت بودندطرفداران كاشاني به پشت بام رفته و تحقیق 

  نمودند معلوم شد اين عده از خانه احساني نام كه ھمسايه شمالي كاشاني مي باشد،به پشت بام آمده اند 

ساله،تاجر آھن فروش،ديشب براي  ۴۵نكته بسیار تأسف باري كه كیھان گزارش داده اين بود كه مقتولمحمد حدادزاده،

چند دقیقه اي توقف نمود از منزل خارج شد در اين حضور در مراسم وعظ به منزل آيت اهللا كاشاني آمد پس از آن كه 

وقت ناگھان خود را در میان نزاع ديد و تا رفت به خود بجنبد،چندين سنگ به تن و بدنش خورد پس از ساعتي كه نزاع 

تمام شد،عده اي متوجه او شدند و در حالي كھھنوز رمقي در بدن داشت او را به منزل آيت اهللا آوردند و مأمورين 

تظامي را از واقعه باخبر كردندمجروح را مدتي در كالنتري معطل كردند و در ساعت ده ربع كم،او به بیمارستان ان

  امدادي شیر و خورشید واقع در باغ فردوس رسانیدند ولي قبل از رسیدن به آن جا مجروح جان داد 

مت،پزشك قانوني پس از معاينه گزارش فرداي آن روز،جسد حدادزاده را به پزشكي قانوني بردندآقاي دكتر سعید حك

كرد كه ده اثربه وسیله ضربه با آلت برنده نوك تیز عارض شده استو شش اثربه وسیله ضربه يا جسم سخت ايجاد 

  شده استوي علت مرگ راضربه وارده با آلت برنده به جمجمه كه بالنتیجه استخوان شقیقه راست شكستھاعالم نمود 

رفتار فرماندار نظامي بودفرمانداري نظامي به جاي دستگیري عاملین شناخته شده،اطرافیان ظالمانه تر از اين عمل،

  آيت اهللا را از جمله حسن آقاي سالمي خواھرزاده وي را دستگیر و بازداشت نمودند 

يك  فرماندار نظامي حكومت دمكراتیك مصدق به اين اكتفا نكرد،بلكه دادستان فرماندار نظامي،سرھنگ شايان فر،طي

اخطاريه اي به آيت اهللا اعالم نمودچون عده اي كه در اين منازعه شركت و مسبب ايجاد اغتشاش و زدو خورد و قتل 

گرديده از منزل آن جناب استفاده و در آن جا پناھنده شده اند و عدم تحويل آنھا به مأمورين انتظامي باعث ركود پرونده 

نامبرده را ھر چه زودتر به مأمورين انتظامي معرفي و تحويل  دادسراي نظامي مي شودخواھشمند است اشخاص

  فرمايند كه تحت تعقیب قانوني قرار گیرند 

آيت اهللا كاشاني در پاسخ به دادستان فرماندار نظامي نوشتكه از مالحظه ي نامه ي فوق معلوم مي شود كه 

ه جلوه مي دھند خداي نخواسته در مقابل دادستان نیزبه پیروي ساير دستگاه ھاي دولت فعلي كه حقايق را وارون

  قلب حقیقت و پرونده سازي مي باشد 

آيت اهللا كاشاني در اين نامه عاملین راافراد دو حزب وابسته به دولت،نیروي سوم و پان ايرانیسم به سرپرستي رھبران 

ھنگامي كه جناب آقاي  ١١/۵/٣٢خود تحت حمايت مأمورين انتظامیمعرفي كردآيت اهللا توضیح داد كھدر شب يك شنبه 
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صفايي نماينده ي محترم مجلس،مشغول صحبت و ارشاد مردم بودندناگھان افراد مذكور با رھبران خود مسلح به كارد و 

چاقوو سرنیزه و چوب كه مسلما بدون اطالعات قبلي مسئولین انتظامي نبوده و در حمايت مأمورين با شعار مخصوص 

ده و عده اي از آنھا با استفاده از بام خانه ھاي ھمسايه ي مشرف بر محوطه منزل،با مصدق پیروز است وارد پامنار ش

سنگ و پاره آجر به مردم بي پناه و بي گناه داخل منزل حمله نمودھدر نتیجه جمعي ديگر مضروب و مجروح شده و 

ه وسیله ضربات كارد و مرحوم محمد حدادزاده كه از دوستان قديمي اين جانب و عضو مجمع مسلمانان مجھد بود ب

چاقو شھید گرديدآيت اهللا در اين نامه متذكر مي شود كھاز ھمان ساعت،منزل به وسیله مأمورين نظامي محاصره و 

اشغال شده،بطوري كه مانع ورود و خروج افراد خانواده حتي زن و بچه گرديده و در حدود چھل تا پنجاه نفر از مردمان 

دولتي قرار گرفته بودند به وسیله مأمورين نظامي تحت تعقیب و بازداشت شده  بي گناھي كه مورد حمله اشرار

اندآيت اهللا براي اولین بار در طول تاريخ مبارزاتش احساس تنھايي مي كند و مي نويسدبه ھر حال حقايق ھیچ گاه 

  بزرگ ملجأ و پناھي ندارند مكتوم نمانده و نخواھد ماند و اين وضع دلخراش ھم قابل دوام نیستفعال مظلومین جز خداي 

در تحقیقات و بازجويي ھا و شكايات ھمه به يك فرد اعتراف مي كنند كه رھبري مھاجمین را داشته استبعضي ھا كه 

او را نمي شناسند بامردي قد بلند و سبیلوكساني كه وي را مي شناسند با نامداريوش فروھر رھبر پان ايرانیستھا نام 

  رگز وي را احضار نكرد مي برند،اما دادستان ھ

پس از سقوط دولت مصدق با پي گیري مجدد خانوادة حدادزاده،داريوش فروھر تحت تعقیب قرار گرفت و در دي ماه 

  دستگیر و بازداشت شد  ١٣٣٢

وي با سرسختي تحسن برانگیزي منكر حضور و حتي اطالع حدود مي گرددبا اين كه مطبوعات در آن روز واقعه،داريوش 

ا جزو زخمي ھا ذكر كردند،وي در پاسخ اين سؤال بازپرس كه پرسیداگر عده اي بنا به دستور و رھبري شما در فروھر ر

آن جا اقداماتي نموده اند،حاضر خواھید شد قبول كنید و به خاطرتان بیاوريد كه در آن شب در پامنار واطراف منزل آقاي 

  ! بگويند نمي پذيرم كاشاني بوده ايد يا خیر؟گفتاگر نزديك ترين كسان من

بازداشت شد و سرانجام پس از چند  ١٣/١٠/١٣٣٢دادسراي نظامي تھران،در تاريخ  ۵فروھر با قرار بازداشت شعبه ي 

ماه بي ھیچ نتیجه اي آزاد گرديد و پرونده به دست فراموشي سپرده شدتاريخنگاران ملي گرا سعي نمودند از كنار اين 

نھا تاريخ نگاران چپ گرا به آن اشاره اي كردندرسول مھربان در كتاب بررسي مختصر احزاب جنايت با ابھام عبور كنند و ت

نقل مي كندگروھي به رھبري آقاي داريوش فروھر رھبر و سرور حزب پان ايرانیست ھا با چوب و چماق به خانه ي آيت 

ي كردندبیژن جزني نیز در كتاب تاريخ اهللا كاشاني حمله ور و عده اي از اطرافیان آيت اهللا كاشاني را مجروح و زخم

سي ساله ايران،در مورد حزب ملت ايران مي نويسدكھاز جمله اقدامات حزب ملت ايران فروھرحمله به خانه ي 

  بود كه منجر قتل يكي از كساني كه در خانه كشاني بودند،شد  ٣٢كاشاني در سال 

ه تنھا شخصیت قدرتمندي را از پشتوانه ي نھضت حذف رفتار دكتر مصدق با آيت اهللا كاشاني و منزوي كردن وي ن

كرد،بلكه روحانیت سیاسي كه به اطمینان آيت اهللا كاشاني در ھمه حال از مصدق به خاطر نھضت حمايت مي كردند 

  نیز مأيوس و موجب موضع گیري آنھا گرديد 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٢٠ 
 

سموع شده است بعضي از اشخاص عده اي از علماي نجف ضمن نامه اي خطاب به آيت اهللا بھبھاني نوشتنداخیرا م

كه ھدفي جز لطمه وارد ساختن به عالم اسالمي و علماي اسالمي ندارند به وسیله ھاي مختلف نسبت به مقام 

شامخ روحانیت و مخصوصا حضرت مستطاب آيت اهللا آقاي حاج سید ابوالقاسم كاشاني دامت بركاته العالي مطالب 

ر نموده و مسئولین امر در صدد رد و منع برنیامده اندآنھا اخطار كردندكھجامعه توھین آور و جسارت آمیزي گفته و منتش

  روحانیت ادامه اين امر را غیر قابل اغماض مي داند 

فضالي قم در بیانیه اي كه با امضاي آيت اهللا سیدمحمود روحاني تأيید شده بود،اعالم كردند كھورق پاره ھاي ضد دين 

و تلقین روزنامه فروش ھا براي تخريب اساس روحانیت و ملیت به مقام مقدس حضرت  و ضد وطن بمنظور حمايت دولت

آيت اهللا كاشاني كه موجب افتخار و مباھات كلیه مسلمین جھان خاصه ملت ايران است و براي پشتیباني از رئیس 

ي و دولتخواستند كه از دولت به مقام پیشواي بزرگ روحاني اھانت نمودھفضالي قم در اين بیانیه از مجلس شوراي مل

  اين نشريه ھاي ضد دين و ضد وطنجلوگیري نمايند 

  نتیجه رفتار مصدق با آيت اهللا كاشاني اين شد كه سقوط او در روحانیت تأثري برنینگیخت 

   ١٣٣١واقعه ي نھم اسفند 

در اين روز شاه قصد يكي از وقايعي كه دستاويز تاريخ نگاران مصدق ي قرار گرفته است،واقعه نھم اسفند ماه است

  خارج شدن از ايران را داشت كه با تالش آيت اهللا كاشاني و آيت اهللا بھبھاني از اين مسافرت ممانعت به عمل آمد 

مصدق،طبق برنامه ي خود،تصمیم داشت تمام قدرت ھاي مزاحم خود را از سر راه برداردوي تا آن زمان موفق شده بود 

مجلس شوراي ملي را با گرفتن اختیارات قانون گذاري عمال بي خاصیت كند،آيت مجلس سنا را به تعطیلي بكشاند،

اهللا كاشاني را به قول خود لجن مال كند،ارتش و نیروھاي انتظامي را در اختیار خود بگیرد،قانون امنیت اجتماعي را به 

ل نمايدراديو و مطبوعات را در عنوان ابزاري قانوني براي سركوب ھر اعتراضي تصويب كند،و مجلس را تھديد به انحال

اختیار شخص خود بگیرد و بعضي از درباريان مانند مادر و خواھر شاه را تبعید كند و اينك شاه ناتوان و بي خاصیتي 

  مانده بود كه مي توانست قدرت بالقوه اي در مقابل مصدق باشد 

و كنیموي مي گويد در آن زمان شاه آنقدر براي درك موقعیت شاه بھتر است قسمتي از خاطرات ھمسرش ثريا را بازگ

  مضطرب و ترسان بود كھشب ھا ھفت تیري زير بالشش مي گذارد و مي خوابد و دائما اتاق خوابش را عوض مي كند 

وي شاه را در زمان مصدق از لحاظ روحي مردي معرفي مي كند كھناامید است و ديگر تمايل به ھیچ كاري نداردوي 

افسرده توصیف مي كند كه ديگر بھشوخیكسي نمي خندد،از ورق بازي روي مي گرداند و حتي  روحیه ي شاه را چنان

عصرھا با ما در سالن نمي ماند و دربازي ھاي دسته جمعي كه براي سرگرم كردنش ترتیب مي دھیم شركت نمي 

  كندخود را در دفتر كار يا اتاق خوابش زنداني كرده است 

ن به اوج مي رسد كه ثريا به تنگ مي آيد و مي گويدديگر نمي توانستم مرد ضعف شخصیت شاه در آن زمان چنا

ضعیفي را كه به ھیئت او درآمده بود تحمل كنموي او را شاھي توصیف مي كندكه عرضة تصمیم گیري نداشت شاه 

نه مي آن چنان به موجودي بي شخصیت تبديل شده بود كه براي رھايي از كابوس سقوط دست به بازي ھاي بچه گا
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زدھنگامي كه زنان مشغول تماشاي فیلم بودند،به بیرون مي رفت و صداي عوعوسگ را از خود در مي آورد و وقتي 

  ھمه به آن صدا جلب مي شدند متوجه مي شدند كه اعلیحضرت است 

ز نخست شاه با اين موقعیت ضعیف ھیچ كاري جز حمايت و تأيید مصدق نداشتاو مجبور بود تا در سخنراني ھا خود ا

وزير محبوب ايران تعريف و تمجید نمايد و در وقايع مختلف به او تبريك بگويد؛اما مصدق قدرت تحمل وجود چنین شاه 

  ضعیف و ناتواني را نیز نداشت و در صدد تبعید محترمانه ي او برآمد 

قدرت سوار نشده  به تحقیق،مصدق،فرصت طلب بي مانندي بود كه ھنگامي كه نیاز به شاه داشت و ھنوز بر اسب

  بود،چاپلوسانه در مقابل شاه خم مي شد،دست ثريا را مي بوسید 

او به ھنگام قسم مي گفتدر اين مجلس به شاه و قرآن قسم خورده امدر اين مجلس به شاه جوانبخت خود قسم 

نموده خیانت  خورده ام و يك آدم بي شرافت نیستم كه به اين شاه جوانبخت كه مرا از زندان پدر تا جدار خالص

تیر در پشت قرآن نوشتدشمن قرآن باشم اگر بر خالف قانون اساسي عمل كنمو  ٣٠بكنمھمین مصدق پس از قیام 

  براي شاه فرستاد 

مصدق به محض اين كه به قدرت رسید،بر خالف ھمه ي قسم ھا و چاپلوسي ھايش،شاه را وادار كرد تا تصمیم به 

مصدق به من توصیه كرد كه موقتا از كشور خارج ١٣٣١طه مي نويسدروز نھم اسفند خروج از ايران بگیردشاه در اين راب

شومبراي اين كه وي را در اجراي سیاستي كه پیش گرفته بود آزادي عمل بدھم و تا حدي ازحیل و دسايس وي دور 

ار داشت كه به باشم با اين پیشنھاد موافقت كردممصدق پیشنھاد كرد كه اين نقشه ي مسافرت مخفي بماند و اظھ

فاطمي وزير خارجه ي وقت دستور خواھد داد شخصا گذرنامه و ساير اسناد من و ھمسرم و ھمراھانم را صادر كند از 

اين رو پیشنھاد كرد كه تا مرز عراق و بیرون به طور ناشناس مسافرت كنمبا اين پیشنھاد ھم موافقت شدمصدق در 

 ٩گويد كه اين خود شاه بود كه تصمیم به مسافرت گرفته بود و جريان خاطرات خود ادعاي شاه را رد مي كند و مي 

اسفند توطئه اي براي كشتن من بودالبته توطئه كشتن ادعاي غیرقابل قبولي است چه اين كه شاه آن قدر ھم احمق 

شاه ترسويي  نبود كه مصدق را به كاخ خود بكشاند و جلو كاخش مصدق را به قتل برسانند اين كار احمقانه آن ھم از

كه ذكرش گذشت،قابل قبول نیست و اگر شاه جرأت توطئه قتل مصدق را داشت مي بايست اين توطئه در منزل 

مصدق يا جاي ديگر كه پي آمد آن كمتر متوجه شاه باشد به اجرا درمي آمد نه در كاخ شاه؛اما در مورد اين كه تصمیم 

ه حق به مصدق باشد؛زيرا ثريا نیز اذعان دارد كه شاه تصمیم به مسافرت از ناحیه شاه اعالم شده است بعید نیست ك

مسافرت گرفته بود و مصدق نیز در بیانیه اي در ھفدھم فروردين ماه منتشر نمود كه تصمیم مسافرت را به شاه 

قرائن و  نسبت داد واز طرف دربار تكذيب نشد،مگر اين كه گفته شود دربار جرأت تكذيب آن را نداشته استاما از مجموع

شواھد به دست مي آيد كه تصمیم شاه بر مسافرت اعتراضي بر بي اعتنايي مصدق به او بود كه حتي مصدق گزارش 

وزير دربار در باب علت مسافرت شاه مي گويداعلیحضرت از بي  جريانات را نیز به سمع وي نمي رسانده،چنانچه عالء

استفاده كرده و وسايل سفر شاه را آماده و وي را به سفر ترغیب كاري خسته شده اندالبته مصدق نیز از اين موقعیت 

نموده استناصر خان قشقايي در خاطرات خود مي نويسدصبح زود رفتم منزل آقاي دكتر مصدق،دكتر فاطمي وزير 

خارجه را ديدم كه با عجله مشغول تھیه تذكره شاه مي باشدكه عجله تھیه پاسپورت،آن ھم در منزل مصدق نشانه ي 

  استفاده از فرصت به دست آمده است 
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نشانه ي ديگري كه در خاطرات آقاي مصدق گواھي بر ادعاي ما مي باشد،اين است كه،مصدق روز ھفتم 

اسفندرئیس ستاد ارتش،رئیس اداره كل شھرباني و فرماندار نظامي تھران راخواسته و دستورھاي الزم را داده كه 

توانند خود را به آن حدود برسانند عالوه،مصدق رئیس كالنتري ناحیه ي يك را حادثه اي روي ندھد و اشخاص ناشناس ن

  خواسته و نسبت به خانه و خط سیر خود نیز تأكیدات الزم را نمودھاست 

موضوع اين است كه اگر مسافرت شاه يك مسافرتي است با تصمیم و اراده ي شاه،چرا به تمام نیروھاي نظامي و 

داده است؟چه اين كه،شاه در آن زمان گاھي تنھا از خانه خارج مي شد و تنھا با اتومبیل به  انتطامي آمادگي الزم را

  منازل بعضي از رفیقه ھايش مي رفت و لزومي نداشت كل قواي مسلح ايران به دستورنخست وزير آماده باشند 

اه به بھانه مالقات با نكته ي ديگري كه صداقت مصدق را زير سؤال مي برد،اين است كه مصدق قبل از حركت ش

ھندرسن سفیر آمريكا از كاخ خارج مي شود و به قول خودشديگر چون توقف ما در كاخ مورد نداشت و من مي 

خواستم سفیر كبیر آمريكا را مالقات كنم،از ھمه زودتر از عمارت خارج شدماگر واقعا ريگي به كفش مصدق نبوده،چرا 

خودش فردي ضدسلطنت نبود،به شاه سوگند مي خورد،و پشت قرآن براي بدرقه ي شاه نماند؟مصدق به قول 

وفاداريش را امضا كرده بود و حتي پس از بركناريش ھنوز بااحترام از شاه ياد مي كرد،پس چه گونه قبل از حركت شاه 

  از ھمه زودتر از كاخ خارج مي شود و آيا مالقات با ھندرسن آن قدر مھم بود؟ 

س و وزرا و قھرا بسیاري از مردم از مسافرت شاه مطلع بوده اند،اما مصدق در پاسخ آيت اهللا با اين كه نمايندگان مجل

بھبھاني در مورد مسافرت شاه جواب روشني نمي دھدمصدق خود نقل مي كند كه روز نھمآيت اهللا بھبھاني به 

نداشتم مگر اين كه  وسیله تلفن سؤال كردند آيا اعلیحضرت مي خواھند به خارج مسافرت بفرمايند؟چاره اي

  بگويمشنیده امبھانه ي مصدق اين است كه مسافرت سري بود 

علت پاسخ مبھم و غیر صريح اين بود كه مصدق مي دانست آيت اهللا بھبھاني با مسافرت شاه مخالف است،لذا 

دق استحال آن نخواسته است او را در تصمیم گیري سريع آيت اهللا كمك كرده باشد و اين خود قرينه اي برخواست مص

كه پیشتر،عده اي از اين مسافرت مطلع شده بودند و مخفي نگه داشتن آن جز عمل به احتمال خیلي ضعیف نبوده 

  است 

به ھر حال مصدق حواله ي ده ھزار دالر نقدي براي روز حركت صادر كرد و قول ارسال چھل ھزار دالر ديگر نیز داد كه 

ا تھیه نموده،اما آيت اهللا كاشاني كه خروج شاه را در اين موقعیت،تحكیم پايه بعدا ارسال نمايد و مقدمات مسافرت ر

  ھاي ديكتاتوري مصدق مي دانست،بالفاصله وارد عمل شد و از مسافرت ممانعت به عمل آورد 

آيت اهللا كاشاني در تماس ھاي تلفني،بعضي از وكال را به منزل فرامي خواند و ھیئت رئیسه ي مجلس در منزل آيت 

اهللا،تشكیل جلسه مي دھندآيت اهللا كاشاني با يك پیام كتبي مبني بر به تأخیر انداختن مسافرت،ھیئت رئیسه را به 

دربا مي فرستد و در يك اعالمیه،خطاب به مردم،گفتندكھبا نمايندگان مجلس و علما و روحانیون و ساير طبقات 

ت اعلیحضرت با ساير طبقات ھمفكري و ھمكاري نموده ھمكاري نموده،و متفقا درخواست تجديد نظر در تصمیم مسافر

  از اين مسافرت كه منتھي به آشفتگي اين كشور و باعث ندامت مي شود،باالتفاق جلوگیري نمايند 
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آيت اهللا بھبھاني نیز وقتي از ماجراي مسافرت مطلع شد،شخصا به دربار رفت تا شاه را از اين مسافرت منصرف 

  جود شاه را براي جلوگیري از حاكمیت حزب توده ضروري مي دانست نمايدآيت اهللا بھبھاني و

خبر مسافرت شاه يك مرتبه در تھران منعكس گرديدبازار تھران تعطیل شد و دستجاتي از مخالفین مصدق در مقابل 

ي او  كاخ ازدحام كردند و مانع خروج شاه از كشور گرديدنددر ھمان ھنگام عده اي از مخالفین دكتر مصدق به خانه

كه اداره اصل چھار ترومن بود ـ  ھجوم برده قصد قتل او را داشتندمصدق با جامه ي خواب از راه بام به ساختمان مجاور ـ

  رفت و از آن جا خود را به ستاد ارتش رسانید 

ي شاه وقتي خبر حمله به خانه ي مصدق به آيت اهللا كاشاني رسید،آيت اهللا يكي از روحانیون،به نام سیدمحمد موسو

عبدالعظیمي را نزد مھاجمین فرستاد تا از مردم درخواست نمايد،متفرق شوندبعدا عده اي به اين جرم دستگیر و 

  بازداشت شدند 

بعد از آن روز،تظاھرات مخالفین و موافقین مصدق و شاه در سرتاسر ايران شروع شد و شاه نیز دريافت كه در ايران 

بیشتر به خود متكي شدمصدق نیز ديگر آن مردي كه در ھنگام سخنراني غش مي  ھنوز طرفداراني دارد؛لذا از آن پس

كرد،نبود؛بلكه قدرت طلبي و ديكتاتوري را به اوج رسانده بود،تا جايي كه بعضي از نويسندگان مانندماربرگ افیمن 

را به عنوان يك برگ كو،روز نھم اسفند را سرآغاز ديكتاتوري مصدق مي دانديكي از ادعاھايي كه نويسندگان ملي گ

افتخار در اين واقعه رو مي كنند،استفاده آيت اهللا بھبھاني از شعبان بي مخ استبه فرض صحت اين ادعا مصدق و 

آذر استفاده مي كنند،ممكن است  ١۴جبھه ي ملي بايد مي دانستند كه اگر از شعبان بي مخ در جريان واقعه ي 

ل آنھا قرار گیردبنابراين اگر استفاده از شعبان بي مخ لكه ي ننگي براي روزي ديگر،شعبان آلت دست ديگران در مقاب

  مخالفین مصدق است،قبال اين لكه ي ننگ به دامان مصدق خورده است 

  مصدق و حزب توده 

حزب توده ي ايران يك حزب كمونیستي بوده كه،استراتژي خود را بر مبناي تز استالین يعني ھماھنگي با پرولتارياي 

و مبارزه با امپريالیسم بنیاد نھاده بود،لذا ھمكاري يا ھماھنگي با سیاست ھا و منافع منادي اين اشعار يعني جھاني 

  اتحاديه جماھیر شوروي را در رأس سیاست ھاي خود قرار داده بود 

ان چون شعارملي شدن صنعت نفت در سرتاسر ايرانبا منافع شوروي كه خواستار گرفتن امتیاز نفت در شمال اير

بود،منافات داشت،حزب،شعارلغو قرارداد نفت جنوب را برگزيداز اين رو،در مقابل مردم كه خواست شان آزادي نفت در 

سرتاسر ايران بودند،قرار گرفتنداز جھتي ديگر،چون آمريكا را مظھر امپريالیسم جھاني كه رودرروي شوروي قرار 

اول نمي نگريستندنتیجه ي اين جھان بیني و رفتار  داشت،مي دانستند نسبت به انگلیس به عنوان دشمن دست

سیاسي،مخالفت با شعار اصلي نھضت و مخالفت با دولت مصدق بود،زيرا آنھا مصدق را عامل امپريالیسم مي 

  دانستند كه با كمك آمريكا مي خواھد نفت را از دست انگلیسي ھا به دست آمريكايي ھا بسپرد 
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در تھران دست به آشوب زدند كه عده  ١٣٣٠تیر  ٢٣ماينده ي رئیس جمھور آمريكا در حزب توده به ھنگام ورود ھريمن،ن

اي كشته و زخمي شدنددر آبان و آذر نیز به تظاھرات و درگیري ھاي خود در تھران دامن زدند كه منجر به واقعه ي 

  بسیار گسترده ي چھاردھم آذر شد 

كه منجر به زد و خورد شديدي با حزب پان ايرانیستگرديد و  دست به تظاھرات زد ١٣٣١حزب توده در ھشتم فروردين 

  به دنبال آن،مصدق اعالم حكومت نطامي نمود 

،تغییر مواضع محسوسي در حزب توده نسبت به مصدق پیدا شدھمین كه مصدق در ١٣٣١بعد از قیام سي ام تیرماه 

از مصدق و مخالفت با مخالفینش دست مقابل جناح مذھبي قرار گرفت،اكثر رھبران حزب توده بیشتر به حمايت 

زدندحمالت جرايد چپ پس از مخالفت آيت اهللا كاشاني با اختیارات مصدق شدت يافت و روز به روز به فحش و ناسزا 

  تبديل گشت و روحانیت مبارز را به عنوان مرتجع معرفي كردند 

ولت شوروي با اشاره دولت شوروي پرفسور ذبیح معتقد است كه اين ھماھنگي پس از حل مسئله ي شیالت با د

صورت گرفت ھمین حزب بعدا با الھام از مسكو در روابط خود با حكومت مصدق تغییراتي داديعني به محض اين كه 

مشكل شیالت حل شد و معلوم گرديد كه دولت شوروي مايل نیست ايران را در شرايط مبارزه با غرب ناراحت كند،حزب 

ر مصدق پیوستحزب توده در يك نامة سرگشاده به نخست وزير نوشت كه خواستار آشتي با توده نیز به نیروھاي طرفدا

مصدق است و ھمكاري كامل خود را با حكومت با شرايطي اعالم نمودحزب توده از اين به بعد در روزنامه ھا و 

  شعارھايش آيت اهللا كاشاني را به عنوان رھبرارتجاع سیاھمورد حمله قرار مي داد 

تیر با ھمكاري جبھه ملي و حزب توده برگزار شد و از  ٣٠مصدق و حزب توده به جايي رسید كه سالگرد قیام  ھمكاري

مرداد،شديدترين آن ھا بودكیانوري  ١٨آن به بعد،حزب توده در تھران وشھرستان ھا ھر روز نمايش قدرت مي دادند كه 

  اعتراف كرد  ١٣٣١تیر  ٣٠ت اهللا كاشاني بعد از نیز بعد از انقالب به ھمكاري حزب با مصدق و مبارزه با آي

ھدف مصدق از قدرت نمايي حزب توده خنثي كردن مخالفانش،و يا به قول وابسته نظامي فرانسھانداختن حزب توده و 

راستگرايان افراطي به جان يكديگربودبعضي ھا معتقدند كه مصدق با بزرگ نمودن حزب توده،قصد استفاده از كمك 

  نفع نھضت را داشت آمريكا به 

اگر اين تحلیل درست باشد،مؤيد عدم درك مصدق،نسبت به مردم مذھبي و قدرت روحانیت است،زيرا نیروھاي 

مذھبي به شدت نسبت به حزب توده حساسیت داشتند و حزب توده را براي مردم و اسالم به مراتب خطرناك تر از ھر 

تھم به پیروي از مكتب كمونیسم يا طرفداري از حزب توده مي دشمني مي دانستندقبل از آن،ھرگاه جبھه ي ملي م

شد،بودن آيت اهللا كاشاني در رأس جبھه ي ملي تبلیغ مخالفین را نقش بر آب مي كرداما اكنون در غیاب آيت اهللا 

كاشاني،جبھه ي ملي و مصدق از اين جھت بسیار آسیب پذير شده بودند و روحانیت نیز شديدا از اين موضوع كه 

  صدق در صدد تقويت حزب توده است،به شدت نگران و حتي ترسان شده بود م
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سیاست مصدق در نزديكي با حزب توده،چه به خاطر خنثي كردن مخالفینش و چه به خاطر ترساندن آمريكا از نفوذ 

ست به آن كمونیسم،را بايد يكي از اشتباھات تاريخي مصدق به حساب آورد كه ھر ديكتاتور در محاسبات خود ممكن ا

  دست بزند 

اين سیاست موجب شد تا مردم متدين و روحانیت،نسبت به مصدق بیش از پیش ظنین شوندآمريكا ھم نه تنھا به 

حمايت مصدق قیام نكرد،بلكه قدرت گیري حزب توده را عالمت ناتواني مصدق در اداره ي كشور و غلطیدن آن به دامن 

ت كودتا را به ھمین دلیل فراھم نمودشاه نیز قدرت حزب توده را دلیل بر اتحاد جماھیر شوروي ارزيابي كرد و مقدما

ناتواني مصدق دانسته و نوشته استمصدق توان جلوگیري از نفوذ حزب توده را نداشت و اعضاي اين حزب به مرور 

  توانسته بودند در ھمه جا به خصوص در ارتش كه اينك در اختیار مصدق قرار داشت نفوذ كنند 

نه سیاست ھاي غلط مصدق كه ھمه بر محور خودكامگي و دستیابي به قدرت و سركوب مخالفین مي متأسفا

چرخید،موجب نابوي نھضت گرديد و ثمره چند ساله فداكاري مردم،قرباني خودخواھي ھاي اين ديكتاتور ضعیف 

ه،شاه را كم خطرتر براي گرديدوي در اين سیاست غلط چنان راه افراط را پیمود كه روحانیت شیعه بین مصدق و شا

  اسالم و كشور تشخیص داد 

  آيت اهللا كاشاني و جھاني كردن نھضت 

آيت اهللا كاشاني بر مبناي تفكر اسالمي نسبت به مسائل جھان اسالم حساسیت نشان مي داد و تالش مي كرد تا 

  اين حساسیت را به مردم نیز انتقال دھد 

ھیونیست ھا و تقسیم سرزمین اسالمي فلسطین توسط مصادف است با جنايات ص١٩۴٧شمسي ١٣٢۶سال 

سازمان ملآليت اهللا كاشاني كه تازه از تبعید بھجت آباد قزوين بازگشته بود،در دي ماه ھمان سال اعالمیه اي صادر 

نمود كه بايد اين اعالمیه را نشانه ي دقت و تیزھوشي مشارالیه در مسائل سیاسي جھاني دانستآيت اهللا در اين 

میه فرمودند كه سازمان ملل بعد از جنگ جھاني تشكیل شدتابراي ايجاد عدل و داد و كندن ريشه ظلم و فساد و اعال

جلوگیري از جنگ جھاني ديگراقدام نمايدولي متأسفانه از رفتار برخالف انصاف و مروت سازمان ملل درباره ي 

  ه يأس گرديد اندونزي،مصر و فلسطین خالف آن ظاھر شد و امید ملل ضعیف،مبدل ب

آيت اهللا،حكومت يھوديان را غیر مشروع دانست و اعالم نمودوطن بودن فلسطین براي مھاجرين يھودي آلمان و روسي 

و آمريكايي و غیره مطابق كدام منطق وقانون است؟ايشان در يك پیش بیني عالمانه،وضعیت آينده ي خاورمیانه را 

  انون مفاسد بزرگ براي مسلمین خاورمیانھو بلكه تمام دنیا خواھد بود چنین ترسیم كردتشكیل دولت يھودي در آتیه ك

آيت اهللا كاشاني چند روز بعد از مردم دعوت كرد تا براي حمايت از مردم فلسطین در مسجد شاھامام خمیني فعلي 

  نبر رفت اجتماع كنندروز بیستم دي،اجتماع باشكوھي در مجلس برقرار شد و آقاي فلسفي از طرف آيت اهللا به م

با توجه به جوي كه علیه يھوديان به وجود آمده بود،آيت اهللا كاشاني براي جلوگیري از برخورد احتمالي با يھوديان طي 

اعالمیه اي اعالم كرداقلیت ھاي كلیمي و مسیحي و غیره تحت حمايت دولت و مردم مسلمان ھستند و ھیچ كس 

نیز،تظاھراتي در حمايت از مردم  ١٣٢٧اهللا در آخر ارديبھشت سال حق ندارد به آن ھا آسیب و زياني وارد كندآيت 
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فلسطین ترتیب داد و با خطاب به مردم،آنھا را توصیه به اتحاد نمود و اختالف را نتیجه ي حكومت ھاي جبار و مداخالت 

تاسالم حدود و خائنانه و استقالل شكنانه ي دول استعماريدانست و بر نظريه ي جھات وطني اسالم تأكید كرد و گف

ثغوري براي مسلمین تعیین نكرده و نقطه يا سرزمین معیني را براي آنھا وطن قرار نداده است و ھمه مناطق و ممالك 

  اسالمي،وطن مسلمین استآيت اهللا در پايان چند موضوع را براي مردم تشريح كرد 

مسلمین را از چنگ مردم مسلمان  ـ بعضي دولت ھا بدون مجوز قانوني،فلسطین محل مسجد اقصي اولین قبله١

  درآورده و وطن يھودياني كه از نقاط مختلفه عالم مھاجرت كرده اند قرار داده است 

  ـ بر برادران مسلمان ايراني است كه با تمام قوا در كمك و استعانت مردم فلسطین بكوشند ٢

ان و مال در امان مي باشندسپس آيت اهللا ـ يھودياني كه در ذمه اسالم و ممالك اسالمي زندگي مي كنند از حیث ج٣

در پايان اضافه كردند كه به منظور كمك به مردم فلسطین حسابي در بانك ملي شعبه بازار افتتاح شده كه مردم كمك 

  ھاي خود را به آن حساب واريز نمايند 

زاير و مراكش علیه فرانسه و آيت اهللا كاشاني در مواقع مختلف،نسبت به مبارزات مردم مصر علیه انگلیس،تونس و الج

  كشمیر و اندونزي اطالعیه صادر كردند و با آنھا ھمدردي نمودند 

ايشان معتقد بودند كه در مقابل دو قدرت جھاني و اقمار آنھا،يك بلوك مستقل و بي طرف بايد ايجاد كرد وي مدعي 

میلیون سرباز رشید و شجاع داشته  ٢٠ میلیون نفر مي باشند كه مي توانند الاقل ۴٠٠بودمسلمانان جھات بیش از 

باشند و چنین نیرويي نه تنھا قدرت خواھد داشت كه بي طرفي خود را حفظ نمايد،بلكه پايه مستحكمي براي حفظ 

صلح جھاني نیز مي توانند بودآيت اهللا معتقد بود اگر يك بلوك اسالمي تشكیل گردد،كشورھاي آسیايي ديگر ھم در 

  طرف شركت خواھند كرد تشكیل اين جبھه ي بي 

در صدد برآمد،سران وعلماي كشورھاي اسالمي را براي اين منظور متحد  ١٣٣٠آيت اهللا كاشاني از ھمان سال 

سازدبراي اين منظور در شھريور ماه پیامي را براي ھمه ملل مسلمان ارسال نمودآيت اهللا در اين پیام مردم جھان 

دعوت كرد و مفاسد اختالف را برشمرد و گفتامروز حوادث جھان ايجاب مي اسالم را به بازگشت به خويشتن اسالمي 

كند كه ما براي شكست دشمن و حفظ سیادت و استقالل خود دست به دست يكديگر داده باتفاھم و ھماھنگي 

  كامل اجنبي را از خاك خود و خانه خود برانیم 

مسلمانان صدراسالم در راه مجد و عظمت و بلندي نام  آيت اهللا كاشاني در اين پیام ضمن يادآوري فداكاري ھايي كه

اسالم،از خود نشان دادند،مسلمانان را مورد خطاب قرار دادند و گفتندمن نداي آن روان ھاي پاكیزه و جاودان را تكرار 

ھم كرده و به نام يك مسلمان براي عترت اسالم،براي حفظ شرافت مسلمانان از شما فرزندان آن پدران كمك مي خوا

  و انتظار دارم در اين دقايق سخت با قیام مردانه خود ثابت كنید كه ھنوز آن خون پاك در رگ ھاي شما جريان دارد 

ايشان در لزوم تشكیل يك جبھه ي متحد اسالمي گفتوضع فعلي و حوادث روزمره ي جھان اسالم ھر لحظه بر يقین ما 

  و ھماھنگي دولت و ملت ضروري به نظر مي رسد مي افزايد كه جود يك جبھه ي متشكل از ملل مسلمان 
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آيت اهللا براي عملي ساختن چنین اتحاديه اي پیشنھاد كرد كه كنگره اي سالیانه تشكیل شود كھھر سال يك بار در 

پايتخت كشورھاي اسالمي تشكیل شود و شعب خود را در نقاط ديگر كشورھا برقرار سازدآيت اهللا ماھیت اين كنگره 

یم كرددر اين كنگره بايستي نمايندگان سیاسي،ديني،فرھنگي،اقتصادي كشورھاي اسالمي كه عالقه را چنین ترس

شديد آنھا نسبت به دين محرز باشد،شركت كنندآيت اهللا كاشاني،وظیفه ي كنگره وحدت اسالمي را عبارت از نكات 

  زير دانست 

  ـ تحقیق و مطالعه در مشكالت جھان و ايجاد راھبرد براي آنھا ١

  ـ دفاع از استقالل كشورھاي اسالمي و حفظ بي طرفي در بین دو بلوك ٢

  ـ كمك به نھضت ھاي آزاديبخش غیراسالمي براي رھايي از يوغ استعمار ٣

  ـ دفاع از صلح جھاني ۴

برگزار مي شود،شركت  ١٣٣٠آيت اهللا،از رجال و شخصیت ھاي اسالم كساني را دعوت كرد تا در اين كنگره كه در پايیز 

نماينداما اين كنگره در آن سال تشكیل نشد و در سال ھاي آينده نیز با كارشكني مصدق و عدم ھمكاري وي مواجه 

گرديد و لذا اين كنگره ھرگز برگزار نشدآيت اهللا كاشاني از عدم ھمكاري مصدق گله مي كرد و مي گفتمن ترتیبي دادم 

دق مخالفت كرد و من ھم براي اين كار پول ندارماگر اين كار كه كنگره ي اسالمي در تھران برقرار شود ولي دكتر مص

  مي شد براي مملكت خیلي مفید بود 

احسان طبري،رھبران حزب توده را مورد انتقاد قرار مي دھد و در مورد كنگره وحدت اسالمي آيت اهللا مي گويدكنار 

كار آمدن دكتر معظمي دست نشانده ي گذاشتن آيت اهللا كاشاني در انتخابات رياست در دومین سال مجلس و روي 

مصدق و سرانجام منحل كردن مجلس يعني بازستاندن نھايي تأثیر و قدرت از دست آيت اهللا و جلوگیري از مبارزه او 

مي شود اعالمیه تكان دھنده آيت اهللا در آن موقع انعكاس جھاني يافتآيت اهللا ] منجر[براي تشكیل كنگره اسالم

بايد ]معتقد است كه[دربارة اين اعالمیه گفتاين سازمان كه اتحاديه اسالمي جھاني است  كاشاني در مصاحبه اي

میان دو بلوك شرق و غرب،قوة سوم و بي طرفي باشدطبري اضافه مي كندكھاين اعالمیه با وجود انعكاس 

  اختند جھانیش،چشم رھبران توده را نگشودزيرا آن ھا مسئله اي به عنوان اسالم را به رسمیت نمي شن

ھرچند آيت اهللا كاشاني در اجراي اين آرمان شكست خورد ولي تفكر او ھمچنان در جھان اسالم ماندگار شدو 

  ھشتشكیل گرديد ١٣۴٨سرانجام سازمان كنفرانس اسالمي،با ھمان اھداف در سال 

  نھضت ملي نفت و آمريكا 

  انبه نسبت به انگلیس و ايران در پیش گرفت به دنبال تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت ايران،آمريكا روشي دو ج

در واقع دولت آمريكا يك استراتژي تغییر ناپذير براي كسب سلطه بر منافع نفت و يك تاكتیك نرم و دو پھلو براي رسیدن 

  به اين ھدف پیشه ي خود ساخت 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٢٨ 
 

ز طرف ديگر،با حمايت از از يك طرف با حمايت از عملیات دولت ايران انگلیسي ھا را تحت فشار قرار مي داد و ا

پیشنھادھاي انگلیس،ايران را از اھداف آرماني خود باز مي داشتد دين آچسن،وزير امور خارجه آمريكا،رسما ملي 

شدن صنعت نفت ايران را مورد حمايت قرار داد و گفتما حق دولت ھاي مستقل وآزاد را براي ملي كردن نفت خود به 

  سارت عادالنه اي پرداخت شود رسمیت مي شناسیم،به شرط آن كه خ

به تھران فرستادھريمن بعد از مالقات با مصدق  ١٣٣٠رئیس جمھور،ترومن،براي میانجي گري،اورال ھريمن را در تیرماه 

و آيت اهللا كاشاني،پیشنھاد دولت ايران را به انگلیس برد و تالش كرد تا راه حلي پیدا كنددر ھمان حال آمريكا سفیر 

كه مشھور به حمايت از مصدق بود،تحت فشار انگلیسي ھا تعويض كرد ولوي ھندرسنرا جايگزين وي  خودلوي گريديرا

كردگريدي در مصاحبه ھايي كه به عمل آورد،طرف ايران را گرفتاو در مصاحبه اي با مجله ي آمريكايي نیوز اندوار 

م ملل شرق به وجود آمده و مي توان گفت لدريپورتنھضت ملي ايران رايك جنبش میھن پرستانھنامید كه ھمه جا در میا

  يك تمايل استقالل طلبانه است 

مصدق خوش باورانه احساس مي كرد كه اين تعريف و تمجید به خاطر آزاديخواھي مسئولین آمريكاست،لذا ھمین 

 ١٣٣٠آذر  ١٩برداشت غلط،مصدق را بیش از پیش امیدوار ساختوي در ھنگام بازگشت از آمريكا در جلسه ي 

جلس،سخناني را گفت كه نھايت ساده انديشي مصدق را در امور بین الملل مي رسانددر واشنگتن با آقاي مك م

ھمه روزه در تماس بودم و  حاال درست به خاطر ندارم ـ روز ـ ٢۶روز متجاوز با  ٢٠مدت ] معاون وزارت امور خارجه[گي

مدند و بسیار شخص مھربان و خیرخواھي ديدن من مي آ بعضي روزھا اتفاق مي افتاد كه آقاي ژرژ مك گي دومرتبه به

وبودند من به آنھا گفتم از روزي كه با اين ھیئت ايراني وارد اروپا و آمريكا شده ايم،ھر فردي از افراد و ھر يك از رجال 

آمريكا به ما تبريك و تھنیت گفتند كه ايران استقالل سیاسي خود را به دست آورده و من ھر قدر فكر مي كنم براي 

  یل اين استقالل غیر از اخراج انگلیسي ھا از جنوب ايران كاري ديگر نكرده ايم تحص

آقاي مصدق واقعا مي پنداشت رجال آمريكا به خاطر اين كه مردم ايران در مقابل انگلیس قیام كرده اند و آن ھا را از 

وارث امپريالیسم در آمريكاي جنوب بیرون رانده اند،به او تبريك مي گفته اندمصدق نمي دانست كه رجال آمريكا 

التین،فیلیپین ،چین بوده و در ھمان حال با استقالل طلبان كره در حال جنگ ھستند و اينان،ھمان بنیانگذاران جنايت در 

  ھندوچین و جنگ ويتنام ھستندھمین تحلیل غلط او را بیش از پیش به آمريكايي ھا خوشبین كرده بود 

شتركي از ترومن و چرچیل به مصدق فرستاد و اظھار امیدواري كرد كه مصدق انگلیس تحت فشار آمريكا،پیام م

پیشنھاد مشترك آمريكا و انگلیس را مورد پذيرش قرار دھدپرواضح بود كه آمريكايي ھا دلشان به حال ملت ايران 

ت خواھند كرد و بیش از آن نسوخته بود و به دنبال منافع خود بودند و معناي آن اين بود كه تا پنجاه پنجاه از ايران حماي

چون مخالف ساير قراردادھاي آمريكايي ھا است و موجب انتظار فزاينده طرف ھاي قرارداد است،با آن مخالفت خواھند 

  كرد 

اتكاي مصدق به آمريكا چنان شھرت يافته بود كه اين خود،دغدغه ي خاطر انگلیسي ھا شدكاردار سفارت انگلیس در 

رجه رفت و گزارش داد كھاگر اين فكر كه آمريكايي ھا علیه ما كار مي كنند و از دكتر مصدق و تھران به ديدن وزير خا

جبھه ي ملي حمايت مي نمايند را بتوان از سر ايراني ھا خارج كرد،بزرگترين ضربه جانانه اي خواھد بود كه به مصدق 

  مي توان زد 
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كه طوري وانمود مي كردند كه ھمیشه مصدق را امیدوار به  اين موضع را بايد از ترفندھاي آمريكا به حساب آورد چرا

  آمريكا نگه مي داشتند 

پس از قطع صادرات نفت ايران،دولت ھاك اروپاي شرقي مثل لھستان،چكسلواكي و مجارستان در مقام خريد نفت 

قل را فراھم مي ايران برآمدند و از تھديد انگلیس ھم باك نداشتندآنان اعالم كردند كه خود،وسیله ي حمل و ن

دي ماه  ١١آوردند،اما دولت ايران از فروش نفت به آنھا خودداري كرد كه اين موضوع منجر به گاليه ي دولت لھستان در 

  از دولت ايران گرديد  ١٣٣٠

علت اين بي اعتنايي دولت مصدق به مشتريان بلوك شرق،مخالفت سفارت آمريكا بودسفیر آمريكا در تھران، در سي 

  اه از دولت ايران خواست تا از فروش نفت به كشورھاي سوسیالیستي و شوروي خودداري كند ام آذرم

پیامي به آيزنھاور رئیس جمھور جديد  ١٣٣٢خرداد  ١٩۵٣٧مصدق با ھمه ي اين احوال،به آمريكا امیدوار بوددر سال 

ودرئیس جمھور آمريكا پس از يك آمريكا نوشت و ضمن برشمردن مشكالت اقتصالدي ايران از آمريكا درخواست وام نم

ماه تأخیر،پاسخ منفي دادآيزنھاور در اين پاسخ با عصبانیت مي نويسدھرگاه حكومت اياالت متحده بخواھد به میزان 

معتنابھي از طريق اقتصادي به ايران كمك كند،در حق موديان مالیاتي آمريكايي،شرط انصاف را رعايت نكرده استاين 

  در حالي بود كھھنوز مصدق را تنھا امید غرب در ايران نامید اظھار لطف آيزنھاور 

واقع مطلب اين كه جبھه ي ملي و مصدق مي پنداشتند كه نجات ايران از سیطره ي دو دولت قدرتمند شوروي و 

ك انگلیس،پناه بردن به آمريكاستآنھا بدون ھیچ تحلیل صحیحي از امپريالیستي بودن ماھیت آمريكا،كه الزمه نطام ھا

كاپیتالیستي است،آمريكا را يك منجي مي دانستند و از ھمین جھت بود كه در روزھاي اول تشكیل جبھه ملي رابطه 

با ويلز،مستشار سفارت آمريكا،آقاي ويشتر اتاشه ي مطبوعاتي و دكتر گرني اتاشه ي فرھنگي سفارترابطه برقرار 

  كردند و ھفته اي يك شب با ھم جلسه داشتند 

آيت اهللا كاشاني معتقد بود كه نبايد از چاله درآمد و به چاه افتادآيت اهللا كاشاني متوجه اين مطلب شده بود با اين حال 

كه آمريكا فقط به منافع خود مي نگرد نه به فكر آزادي و استقالل ايرانوي در مصاحبه اي با خبرنگار آمريكايي آژانس 

عده داده است،انجام نداده زيرا از يك طرف نمي خواھد كاري به انترنشنال،گفتآمريكا تا به حال آن چه به ايران و

مخالفت با انگلیس انجام دھد و از طرف ديگر بیم دارد كه ھمراھي با ايران در مشكالت نفت موجب لطمه به منافع او 

ع آمريكا در عربستان سعودي و ساير نقاط خاورمیانه بشود و جالب اين بود كه آيت اهللا عمیقا درك مي كرد كه طم

، وقتي بحث در مورد يك وام ١٣٢٩نسبت به ايران به خاطر به دست آوردن پايگاھي در مقابل شوروي استايشان در تیر 

میلیون دالري آمريكا،پیش آمد،طوماري تھیه نمود كه درخواست كمك مالي آمريكا به ايران را تحريم كرد و اعالم  ٢۵

اھد كشور ما را براي دفاع در مقابل شوروي آماده كند ولي ما از جنگ نموددولت آمريكا با كمك نظامي خود مي خو

  بیزاريم و به ھر وسیله شده بايد از آن جلوگیري كنیم 

آيت اهللا فردي بود با ماھیت ضد امپريالیستي و ھرگز معتقد نبود براي رھايي از دو ابرقدرت انگلیس و شوروي بايد در 

اداراي يك ماھیت مي دانست و به ھر سه،با ديده ي احتیاط مي نگريست وي در دامان آمريكا افتادوي ھر سه قدرت ر

مصاحبه با خبرنگار ھرالد تريبون گفتما نمي خواھیم كه ھیچ دولتي در امور ما دخالت كندبراي ما اجنبي اجنبي 
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الت آمريكا در استمانسبت به ھر سه سیاست آمريكا،انگلیس و شوروي به يك نظر نگاه مي كنیمآيت اهللا،سوابق دخ

ايران را تجربه كرده بود و بارھا به خبرنگاران مي گفتمتفقین با سردمداري آمريكا ايران را پل پیروزي كردند ولي پس از 

فتح،پل پیروزي را زير پا له كردندآمريكايي ھا راه آھن ايران را فرسوده كردند و جبران ھم ننمودندآيت اهللا موضع خود را 

  اين ضرب المثل روشن مي كرد كھمرا به خیر تو امید نیست،شر مرسان  در قبال آمريكا با

مرداد روشن شد ـ خواھان يك سیاست عزت  ٢٨كه در جريان  آيت اهللا كاشاني در مقابله با سیاست فريبكارانه آمريكا ـ

ماري ما كمك نكند،ما مدارانه اي بود و مي گفتملت ايران از آمريكا خواھان كمك مالي نیست اگر آمريكا به حريف استع

میلیون دالر عايدي داشته باشیمما ھرگز به دريوزگي نزد آمريكا  ۴٠٠خواھیم توانست با فروش نفت خود سالیانه تا 

  نمي رويم ھمین قدر كه از حريف استعماري،حمايت نكند راضي خواھیم بود 

شدت از وي عصباني شودبه گزارش ھمین مواضع آيت اهللا بود كه موجب شد ھندرسن سفیر آمريكا در ايران به 

روزنامه ي آكسیون و فیگارو،گزارش مفصلي كه اخیرا مستر لوي ھندرسن سفیر كبیر آمريكا در تھران به وزارت امور 

خارجه ي آمريكا فرستاده،ضمن اظھارناامیدي از وضع فعلي ايران،شخص دكتر مصدق را تجلیل كرده و احساسات ضد 

  ھمكاري با آمريكا و دول غرب ستوده است  كمونیستي و تمايل او را به

فقط يك عامل مزاحم در اين جريان،مداخله كرده و مانع از حل قضیه نفت به نفع آمريكا شده استاين ] گفته است[و 

عامل مزاحم كه مانع تسلیم ايران به نظريات بانك بین المللي و ادامه ي ھمكاري بین ايران وآمريكا شده است،آيت اهللا 

  ي است كه به عقیده ھندرسن،براي منافع آمريكا و دول غرب در ايران عنصر خطرناكي استكاشان

  فصل چھارم 

  مرداد  ٢٨انزواي نیروھاي مذھبي و كودتاي 

  مرداد  ٢٨كودتاي 

براي درك صحیح مراحل سه گانه،تصمیم،طرح و اجراي كودتا را مورد مطالعه قرار مي دھیم تا بھتر بتوانیم نسبت به 

  ا عوامل و پي آمدھاي آن به قضاوت بنشینیم علت ي

  تصمیم بركودتا 

پس از آن كه انگلیس امیدش را به توافق از دست داد،وزارت امور خارجه وارد مطالعه ي سرنگوني مصدق با يك اقدام 

وسي درباره ي امكان چنین اقدامي با توجه به شبكه ي جاس ۶نظامي شدسفارت انگلیس در ايران با مأموران مخفي 

انگلیس در ايران مسئله را مورد بررسي قرار دادند؛اما قطع رابطه ايران و انگلیس و اخراج كارمندان سفارت در آبان 

از ايران،ادامه ي كار را بر انگلیس مشكل كردتمام امید انگلیسي ھا به برادران رشیديان در ايران بود كه براي  ١٣٣١

،لذا توان برادران رشیديان براي اجراي يك كودتا مورد ترديد قرار گرفت و ايدن،وزير مالقات بايد به خارج از ايران مي آمدند

  امور خارجه ي انگلستان،اظھار نظر كرد كه چنین عملیاتي بدون كمك آمريكا موفقیت آمیز نخواھد بود 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٣١ 
 

قد به يك كودتا نبودند و انگلیسي ھا از اين به بعد وارد مذاكره با آمريكايي ھا شدنددر ابتداي كار آمريكايي ھا معت

اعتقاد داشتند بايد مصدق را حفظ كرد و با كمك او كمونیست ھا را سركوب كردسرانجام،تالش انگلیسي ھا به نتیجه 

رسید و آمريكايي ھا نیز براي سرنگوني مصدق،متقاعد شدندآيزنھاور در انتخابات به پیروزي رسید و جان فاستر دالس 

رئیس سازمان سیا شد و تغییرات عمده اي در سیاست خارجي آمريكا پديد  Dusآلن دالس  وزير امور خارجه و برادرش

آمدكرمیت روزولت رئیس اداره ي خاور نزديكسازمان سیا به فرماندھي عملیات انتخاب شد و آمريكا و انگلیس،ستاد 

فعاالنه مشغول تھیه  Cزمان و سا ۶مشتركي را در ايستگاه اطالعاتي انگلیس،در نیكوزياقبرس تشكیل دادندمأموران

  طرح و مطالعه ي امكانات گرديدند 

  طرح عملیات 

پس از ساعت ھا مذاكره و مطالعه بین افسران اطالعاتي و عملیاتي آمريكايي و انگلیسي،پیش نويس نھايي طرح 

  تھیه گرديددر اين طرح،برنامه ھا و اقدامات ذيل در دستور كار قرار گرفت 

  عنوان جانشین براي مصدق در نظر گرفته شد ـ سرلشكر زاھدي به ١

فضل اهللا زاھدي در جواني وارد قشون قزاق شد و يكي از افسران تیپ ھمدان گرديداو كه در كودتاي رضاخان شركت 

فرماندار قشون فارس شد و در سركوبي شیخ خزعل نقش به سزايي از خود نشان داد كه  ١٣٠٢داشت،در سال 

با حكم رضاشاه به فرماندھي ژاندارمري منصوب گرديددر جنگ  ١٣٠٨تان بودوي در سال پاداش آن،استانداري خوزس

جھاني دوم به اتھام ضد انگلیسي بودن و ھواداري از آلمان توسط نیروھاي اشغالگر انگلیسي دستگیر و به فلسطین 

اني بود و از جبھه ي ملي تبعید شد و پس از جنگ به ايران بازگشتدر انتخابات دوره شانزدھم مجلس وي رئیس شھرب

حمايت كردمصدق پس از نخست وزيري،به پاس خدمات وي،او را به وزارت كشور منصوب نمود و پس از چندي بركنار 

شدزاھدي به طیف مخالفان مصدق پیوست و به عنوان آلترناتیو مصدق مطرح گرديدبا اين كه زاھدي از عناصر مورد 

به عنوان بھترين كانديدا باي جانشیني،به آمريكايي ھا پیشنھاد كردند و اين ظلم انگلیسي ھا بود،اما آنھا او را 

  موضوع،مورد توافق طرفین واقع شد 

در حقیقت،زاھدي تنھا كانديداي مخالفین مصدق بوداز زماني كه وزير كشور مصدق بود،بحث بر سر كودتاي وي علیه 

كودتا دستگیر و مدتي بازداشت بودمضافا اين كه زاھدي با زاھدي به اتھام  ١٣٣١مصدق به میان مي آمدحتي در پايیز 

جبھه ي ملي،زمینه ي ھمكاري داشت و وزير كشور مصدق بود و از يك وجھه ي مردمي نیز برخوردار بودناصر خان 

قشقايي بعد از كودتا طي نامه اي خطاب به زاھدي مي نويسدبراي چندمین دفعه ھم گول خورديدجنابعالي شخصي 

در اين مملكت اكثر اھالي نزديك به اتفاق،به حضرت عالي عقیده مند بودند و دوست مي داشتند و يكي از  بوديد كه

ذخاير ملي مي دانستند و امیدھا داشتند ولي بدبختانه امید ھمة آزادي خواھان به يأس مبدل گرديداين توصیف،از 

  قش مھمي در انتخاب وي براي كودتا داشت يكي از ياران مصدق،نشانه ي پايگاه اجتماعي زاھدي است كه خود ن

ـ مرحله ي بعدي طرح،ھمراه كردن شاه به عنوان عاملي مھم و الھام بخش كودتاچیان در كودتا بودطراحان كودتا ٢

معتقد بودند كه شاه در ارتش نفوذ گسترده و عمیق دارد و بدون او ارتش وارد كودتا نخواھد شداما مشكل اين بود كه 

رسو و عافیت طلب بود كه حاضر به درگیر شدن در خطرات نبوداشرف و ژنرال شوارتسكف از طرف شاه عنصري ت
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طراحان پیش بیني شدند تا با شاه تماس بگیرند و او را به پشتیباني مشترك آمريكا و انگلیس مطمئن سازند وبه او 

و تخت برباد خواھد رفت و خود مسئول گوشزد كنند كه در اين مرحله خطرناك چنانچه حاضر به درگیر شدن نباشد،تاج 

  اين شكست خواھد بود 

با اشرف كه در تبعید فرانسه به سر مي بردتماس مي گیرند و به وي مأموريت مي دھند تا شاه را براي  ۶و  Cدومأمور 

  شركت در يك كودتاي مشترك ترغیب كندضمنا،پاكتي حاوي پیامي به اشرف مي دھند تا به شاه برساند 

ستان مأموريت اشرف را چنین روايت مي كندشاھدخت اشرف كه خودسرانه با مجامع آمريكايي در سوئیس ثريا،دا

ارتباط برقرار كرده بود،به تھران و به كاخ برگشت و برادرش را مصرتر ساخت بر اين كه بايستي خود را از شر پیرمرد 

  خالص كند،ھمه دنیا حمايتت مي كنند 

ريت انتخاب شد،ژنرال شوارتسكف بودژنرال به اين خاطربرگزيده شد كه در جنگ جھاني فرد ديگري كه براي اين مأمو

دوم،مستشار نظامي در ژاندارمري ايران بود و با شاه روابط دوستانه داشتشاه از قبل منتظر وي بود زيرا پاكت ارسالي 

  ديدار شاه خواھد آمد  توسط اشرف حامل اين پیام بود كه شوارتسكف با مأموريتي شبیه مأموريت اشرف به

وارد تھران شد و سپس با شاه مالقات  ١٣٣٢شوارتسكف تحت عنواندور دنیا براي دوستان قديمدر تاريخ چھارم مرداد 

كردشوارتسكف ھر چه تالش كرد نتوانست بر دو دلي شاه چیره شودشاه به ژنرال گفتاگر مصدق رفراندوم خود را به 

،آن گاه خود او بر طبق قانون اساسي براي بركناري مصدق و آوردن نخست وزير مورد اجرا بگذارد و مجلس را منحل كند

  نظر خود،اختیارات كامل خواھد داشت 

شوارتسكف كه از مالقاتش با شاه چندان راضي نشده بود به روزولت سرفرمانده عملیات كودتا كه در تھران مشغول 

  ند فعالیت بود،پیشنھاد كرد تا با شاه شخصا مالقات ك

كرمیت روزولت با شاه مالقات كرددر اين مالقات بر سر نخست وزيري زاھدي توافق شدبعد،افسران ھوادار مصدق و 

شاه مورد بحث قرار گرفتند و قرار شد كه شاه فرمان خلع مصدق و انتخاب زاھدي را امضا كند و به سواحل خزر پرواز 

ق پرواز كنندشاه اعتراف مي كند كھپس از كسب اطمینان نسبت كند تا در صورت شكست طرح،از آن جا با ثريا به عرا

به حمايت بي دريغ آمريكا و انگلیس كه سرانجام توانسته بودند سیاست مشتركي درپیش بگیرند و بعد از مطرح كردن 

ف قضیه با دوستم كرمیت روزولت تصمیم گرفتن رأسا وارد عمل شومبراي اين كه شاه مطمئن باشد كه روزولت از طر

آيزنھاور رئیس جمھور آمريكا و چرچیل نخست وزير سخن مي گويد و كودتا مورد تأيید آن دو مي باشدقرار مي شود 

 ٢۴آيزنھاور طي نطقي جمله اي رمزي بگويد و چرچیل ھم از طريق راديو بي بي سي،پیام رمز خود را به شاه تا 

  ساعت بعد ارسال نمايد 

،تضعیف دكتر مصدق بوددر اين بخش از طرح پیش بیني شده بود كه نمايندگان ـ يكي از مراحل طرح قبل از كودتا٣

مجلس،مطبوعات و روزنامه نگاران،مطبوعات خارجي،بازار و روحانیت علیه مصدق به كار گرفته شودسازمان 

اجراي  سیا،مقاالت و كاريكاتورھايي علیه مصدق تھیه و ارسال نمودند تا در مطبوعات مخالف مصدق به چاپ برسددر
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اين بخش از طرح تنھا توانستند نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران موفقیت به دست آورند و نسبت به ساير اجزاي 

  پیش بیني شده،خصوصا روحانیت،موفقیتي به دست نیاوردند،كه بحث آن خواھد آمد 

يكي عزل مصدق و ديگري نصب ـ مراحل نھايي انجام كودتا به اين شكل طرح ريزي شد كه شاه دو حكم صادر نمايد۴

زاھدي به عنوان نخست وزير تا در صورتي كه مصدق عزل خود را پذيرفت،عده اي از عوامل نظامي وارد عمل شوند و 

تعدادي از عوامل قدرت كه ھوادار مصدق ھستند،دستگیر شوند تا مشكلي براي حكومت جديد پیش نیايد و سپس با 

رأي عدم اعتماد به مصدق دست و پا كنند و سپس به زاھدي رأي تمايل  ۴١مجلس كه از قبل خريداري شده است،

دھندھدف از اين طرح كودتاي شبه قانوني بودطرح دوم اين بود كه در صورتي كه مصدق از كناره گیري خودداري كرد و 

،ستاد عزل شاه را نپذيرفت،نیروھاي نظامي كودتا،وارد درگیري شوند و مراكز حساس از قبیل خانه ي مصدق

  ارتش،راديو،مخابرات و مراكز نظامي را محاصره و نخست وزيري زاھدي و عزل مصدق را اعالم كنند 

  اجراي كودتا 

طبق طرح،اولین گام كودتا امضاي دو فرمان عزل مصدق و نصب زاھدي توسط شاه بود،اما وقتي مأمور گرفتن فرمان به 

مور شد تا دو فرمان را در شمال به امضاي شاه برساند و چون كاخ رفت،شاه به طرف شمال پرواز كرده بودنصیري مأ

ھوا خراب بود و سرھنگ نصیري نمي توانست با ھواپیما برگردد احكام را توسط چند نفر در روز بیست و يكم مرداد ماه 

  به روزولت رساند 

ك و اسلحه و با دردست روز شنبه ده و نیم شب،سرھنگ نصیري فرمانده ي گارد شاھنشاھي با گروھي مجھز به تان

داشتن حكم عزل نخست وزير به منزل سرتیپ تقي رياحي رئیس ستاد ارتش رفت تا وي را دستگیر نمايد،اما رياحي 

منزل نبودلذا به طرف خیابان كاخفلسطینحركت كرد و حكم عزل شاه را به مصدق رسانددر ھمین حال دكتر فاطمي 

دس زيرك زاده دستگیر و به سعد آباد منتقل گرديدندھمچنین تلفن خانه ي وزير امور خارجه،حق شناس وزير راه و مھن

بازار به تصرف نیروھاي كودتاچي درآمداما با دستگیري نصیري،برنامه ي كودتاچیان به ھم ريخت و كودتا در مراحل اولیه 

وسیله راديو به اطالع  صبح به ٧مرداددولت اطالعیه اي صائر كرد و جريان را در ساعت  ٢۵شكست خوردفرداي آن روز

مردم رساندبه خاطر اھمیت موضوع، عین اطالعیه نقل مي شوداز ساعت يازده و نیم ديشب يك كودتاي نظامي به 

وسیله ي افسران و افرادگارد شاھنشاھي به مرحله اجرا گذارده شدبدين ترتیب كه ابتدا از ساعت مذكور،نفرات 

ر امور خارجه و وزير راه و مھندس زيرك زاده در شمیران توقیف كردند و نظامي مسلح به شصت تیر و اسلحه دستي،وزي

براي توقیف رئیس ستاد ارتش نیز به منزلشان مراجعه نمودند ولي چون تیمسار رياحي در ستاد ارتش مشغول به كار 

اھي با بود،به دستگیري ايشان موفق نشدنددر ساعت يك بعد از نیمه شب نیز سرھنگ نصیري،رئیس گارد شاھنش

چھار كامیون نظامي مسلح و دوجیپ ارتشي و يك زره پوش به منزل آقاي نخست وزير آمده به عنوان اين كه مي 

خواھد نامه اي بدھد،قصد اشغال خانه را داشته است،ولي چون مخالفین در منزل آقاي نخست وزير مراقب كار خود 

قبل از توقیف اشخاص تلفن ھاك منازل آنھا را قطع كرده بودند،بالفاصله سرھنگ مزبور را توقیف كردندتوطئه گران 

ھمچنین ارتباط تلفني ستاد ارتش را با پادگان گارد شاھنشاھي قطع و تلفن خانه ي بازار را به وسیله سرھنگ آزموده 

 وھمراھان مسلحش اشغال كرده بودند و معاون ستاد ارتش را كه براي سركشي به باغشاه رفته بود،ھمان جا توقیف

نمودندوزير امور خارجه و وزير راه و مھندس زيرك زاده رااز توقیفگاه سعدآباد به وسیله ي چھار كامیون مسلح به شھر 

آوردند و به ستاد ارتش به تصور اين كه ھمكارانش قبال آن جا را اشغال كرده اند،بردند ولي چون در آن جا وضع را 
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د و در توقیفگاه گارد شاھنشاھي تا ساعت پنج صبح نگاه داشتنددر اين مساعد نديدند آنان را مجددا به سعدآباد بردن

ساعت كه نقشه ي كودتا بالاثر شده بود و تیمسار سرتیپ كیاني معاون ستاد ارتش،از توقیف باغشاه رھايي يافته 

  بود،به سعد آباد رفته،آقايان را به منازلشان بازگردانید 

ملیات را به دست گرفتند و تا كنون چند تن از توطئه گران را دستگیر كرده مأموران انتظامي از اين ساعت ابتكار ع

  اندجريان اين واقعه به طور تفصیل بعدا به استحضار ملت ايران خواھد رسیداين اطالعیه چندين بار از راديو پخش شد 

وعاتي اعالم كرد صبح در دفتر خود طي يك مصاحبه ي مطب ٩دو ساعت بعد سرتیپ رياحي،رئیس ستاد ارتش ساعت 

كھعده اي با يك جیپ براي دستگیري من به منزل آمده اند و چون من نبودم،آقايان زيرك زاده و مھندس حق شناس را 

كه با بنده ھم منزل ھستند،دستگیر مي كنند و تعدادي از اوراق و نوشته را با خود مي برندوي در مورد دستگیري 

اني معاون خود را براي سركشي به باغشاه كه پادگان گارد مستقل آقاي سرتیپ كی ١١معاون ستاد گفتساعت 

شاھنشاھي است،فرستادم،به محض ورود از طرف نصیري دستگیر مي شودوي اضافه كردچون بازگشت سرتیپ 

كیاني به تأخیر افتاد حدس زدم بايد اتفاقي افتاده باشد لذا با تلفن به سرھنگ ممتاز فرمانده تیپ دوم كوھستاني كه 

يشب در كالنتري يك مأموريت داشت و سرھنگ شاھرخ فرمانده ي تیپ زرھي،دستور دادم كه با نفرات خود به د

  باغشاه برود 

سرتیپ رياحي در مورد چگونگي بازداشت نصیري مي گويدسرھنگ ممتاز ھنگام رفتن به باغشاه در خیابان حشمت 

بوده،نصیري را تسلیم مي كندالبته دستگیري نصیري  الدولھپاستورسرھنگ نصیري را مي بیند و چون نفراتش بیشتر

  زماني صورت گرفت كه فرمان عزل را به نخست وزير تحويل داده و رسید دريافت كرده بود 

را مالك قرار دھیم،نجات وي و دستگیري نصیري  ١٣٣٢اگر گفته ھاي تیمسار رياحي در روز بیست و پنجم مردادماه 

یعني برخورد نیروھاي سرھنگ ممتاز با نیروھاي نصیري كه ظاھرا رئیس ستاد ھیچ فقط در اثر يك تصادف بوده است

خبري از جريان كودتا نداشته است،تصادفي بود و تنھا نخست وزير،وي را از يك كودتاي احتمالي آگاه كرده استتیمسار 

روج بدون قصد بنده از رياحي در ھمین مصاحبه مي گويدنكات جالب توجھي در اين جريان ھست كه از جمله ھمان خ

منزل در ساعت ده ديشب،چون اگر از منزل خارج نمي شدم و افراد سرھنگ نصیري موفق به دستگیري من مي 

شدند،احتمال زياد مي رفت كه در كار خود موفق شوندوي در مورد اطالع از كودتا مي گويدآقاي نخست وزير قبال 

،كودتا نمايند،به وسیله مأمورين مخصوص كسب كرده بودند،ساعت  ناطالعاتي از اين كه ممكن است عده اي از افسرا

پنج بعدازظھر ديروز كه بنده خدمت ايشان بودم اجمالي از موضوع را به بنده فرمودند و روي ھمین اطالعات ما آماده 

  براي جلوگیري و خنثي نمودن اقدامات كودتاچیان بوديم 

ه بودن براي خنثي كردن كودتا قدري متناقض به نطر مي رسد،اما روزنامه گرچه ادعاي بدون قصد خروج از منرل با آماد

ھاي چپ در آن روزھا به شدت خبر از يك كودتاي قريب الوقوع مي دادند و ظاھر امر نشان مي دھد كه رئیس ستاد 

  وده است ارتش بیش از اطالعات كلي،خبري نداشته است و اين نشانه ضعف اطالعاتي دولت و ارتش از درون خود ب

پس از كشف كودتا،رھبران نظامي كودتا دستگیر شدندسرلشگر نادر باتمانقلیچ،رئیس ستاد افسران كودتا،سرھنگ 

زند كريمي رئیس ستاد تیپ دوم كوھستاني،سرھنگ دوم آزموده فرمانده ي ھنگ تیپ دوم كوھستاني،سرھنگ 
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فسران و درجه داراني كه به نوعي در كودتا نقش حمیدي،نايب رئیس بخش گذرنامه ي شھرباني به ھمراه تعدادي از ا

داشتند و ھمچنین ابوالقاسم امیني كفیل وزارت دربار،سلیمان بھبودي رئیس دربار،و ھیراد رئیس دفتر مخصوص شاه 

  به اتھام شركت در كودتا دستگیر شدند و حكم دستگیري زاھدي توسط مصدق صادر شد 

ل جايزه تعیین كردكودتاچیان آمريكايي از پیروزي مأيوس شدند در ھمین حال براي دستگیري زاھدي دولت يكصدھزار ريا

تلگرافي ارسال شد كه روزولت به داليل امنیتي بايد در اولین لحظه ايران را ترك كند،اما روزولت سرفرمانده ي آمريكايي 

ر فرمان ھاي شاه پرداخت و كودتا به تالش خود ادامه داد و زاھدي را در خانه ي امني مخفي كرد و سپس به تكثی

سرھنگ فرزانگان را به كرمانشاه و اردشیر زاھدي را به اصفھان فرستاد تا از فرماندھان نیروھاي نظامي سرھنگ 

بختیار و سرھنگ دولو براي يك كودتاي ديگر ياري طلبدبختیار،فرمانده يگان كرمانشاه قول ھمكاري داد ولي دولو حاضر 

  به ھمكاري نشد 

ريكا،در صبح كودتا،دو خبرنگار نیويورك تايمز را به مالقات زاھدي برد و اردشیر پسر زاھدي،اصل فرمان نخست سفارت آم

وزيري را به آنھا نشان داد و سپس نسخه ھاي عكس برداري شده آن رابه خبرنگاران دادمأموران سیا تالش مي كردند 

تأيید كند و ھم مشروعیت مصدق را زير سؤال ببردمأموران تا اين حكم در ايران منتشر شود تا ھم مشروعیت زاھدي را 

سیا با كمك برادران رشیديان و سرھنگ زاھدي،بیانیه اي تھیه كردند و به امضاي وي رساندندھمچنین يك مصاحبة 

مرداد روزنامه  ٢٨و صبح  ٢٧مطبوعاتي به نام زاھدي جعل و تكثیر و براي مطبوعات مخالف مصدق ارسال كردندروزھاي 

ھاك مخالف مصدق فرمان نخست وزيري زاھدي و بیانیه و مصاحبه ي جعلي وي را به چاپ رساندند و اين موضوع در 

  جرأت بخشیدن به مخالفین مصدق،بسیار مؤثر بود 

در بیرون از سفارت آمريكا اتفاقاتي در حال تكوين بود كه در فضاي عمومي براي كودتاچیان بسیار مغتنم بودفعالیت 

توده وتندروي اعضاي دولت،نگراني نیروھاي مذھبي،ھواداران سنتي سلطنت بعضي از نخبگان سیاسي را ھاي حزب 

برانگیخت و از طرف ديگر به كودتاچیان فرصت داد تا با دامن زدن به احساسات نیروھاي فوق،زمینه را براي كودتا فراھم 

مھوري دمكراتیك و انھدام مجسمه ھاي شاه و پدرش و كنندحزب توده با تمام توان به خیابان ھا آمد و با طرح شعار ج

تعويض نام خیابان ھا و كوچه ھا و بادرگیري با نیروھاي انتظامي و تخريب اماكن،فضاي پرالتھابي را ايجاد كردبعضي 

مدعي شده اند كه تظاھرات به نام توده اي ھا صورت گرفته يا توده اي ھا با تحريك كودتاچیان دست به تظاھرات و 

آشوب زده اندشكي نیست كه يكي از نقشه ھاي عوامل توطئه دامن زدن به آشوب ھاي خیاباني توسط حزب توده 

بوده است،ولي تصمیم گیرنده تظاھرات خود،حزب توده بوده استكیانوري در خاطرات خود مي نويسدپس از عقیم 

مطرح كرد و به افراد حزبي دستور دادبا  مرداد و فرار شاه،رھبري حزب شعار جمھوري دمكراتیك را٢۵ماندن كودتاي 

تظاھرات وسیع در خیابان ھا اين پیروزي را به صورت مبارزه جويانه جشن بگیرندوي در مورد توده اي ھاك بدلي مي 

گويدما از حضور توده اي بدلیدر تظاھرات اثري احساس نكرديم و گزارشي دريافت نكرديم تظاھر كنندگان توده اي تا آخر 

كه شعار  ١٣٣٢مرداد ماه،در تظاھرات شركت مي كردندطرح شعار جمھوري دمكراتیك در فضاي سال  ٢٧شب روز 

كمونیست بین الملل بود و حضور باقدرت و به قول كیانوري مبارزه جويانه حزب توده به شدت از اعتبار مصدق نزد توده 

الم شكست كودتا فراكسیون نھضت ملي ھاي مسلمان ايران كاست و بیش از پیش به مصدق بدگمان شدندپس از اع

مرداد در میدان بھارستان،تظاھراتي به پا كردنددراين تظاھرات آقاي دكتر  ٢۵و ساير احزاب وفادار مصدق،عصر روز 

فاطمي وزير امور خارجه و دكتر شايگان سخنراني كردنددكتر فاطمي در نطق خود،شاه را به شدت مورد حمله قرار داد 
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سال تمديد كرد،علیه نھضت ملي قیام نمود دربار پھلوي روي جنايات  ۶٠را به  ١٩٣٣پدري كه قرارداد  و گفتفرزندان آن

ملك فاروق را سفید كردروزي كه صداي راديو تھران بلند شد و گفت نقش كودتاچیان نقش برآب شد،وي راه اولین 

وي آن چنان منقرض شد كه جز اراده خدا اراده ي سفارتي را كه انگلستان در خارج از ايران دارد در پیش گرفت دربار پھل

ديگري نمي توانست،بدون اين كه خون از دماغ كسي بريزد،اين كابوس مرگ نابود شددكتر شايگان نماينده ي 

فراكسیون در رابطه با فرار شاه گفتمتاعي كه بايد به تھران بیايد به بغداد رفتوي از دولت تقاضا كرد تافورا شوراي 

كیل دھد و تكلیف آينده مملكت را تعیین كنددر قطعنامه ي میتینگ نیز آمد كھچون شاه فراري است از سلطنتي تش

دولت ملي دكتر مصدق مي خواھیم كه به فوريت به تشكیل شوراي سلطنتي اقدامنمايدتظاھر كنندگان شعار مي 

اظھارات بعضي از شخصیت ھاي  دادندما شاه نمي خواھیمبحث تغییر رژيم به شدت در بین مردم شايع شده بود و

سیاسي نیز اين مسئله را جدي تر مي كرددكتر شايگان ھنگام خروج از منزل نخست وزير به خبرنگاران گفتقرار است 

كمیسیوني تشكیل شود تا كار مملكت تعیین تكلیف شود،و يكي از اعضاي فراكسیون به خبرنگاران گفتبه طور خالصه 

روز روي اين بود كه شوراي سلطنتي تشكیل يا شوراي موقت يا مسئله رژيم را جلو مي توانم عرض كنم يك بحث ام

  بیندازيم 

ايم شايعات و سخنان موجب عصبانیت سلطنت طلبان ونگراني كساني شد كه معتقد بودند شاه مظھر وحدت ملي 

ارھاي حزب توده نیز است و درغیابش كشور تجزيه خواھد شد و طرفداران اين نظريه كم نبودند، خصوصا وقتي شع

  اضافه مي شد بر نگراني آن ھا افزوده مي گرديد 

دكتر دونالدان ويلبر يكي از اعضاي سازمان سیا كه نقش فعالي در عملیات سرنگوني مصدق داشته است،در يك 

سي مرداد،ساعت پنج و  ٢۵گزارش تحلیلي مي نويسدسرمقاله باختر كه امروز نظريات دكتر فاطمي بود روز كودتا 

دقیقه،از راديو تھران پخش شد،حمله اي شديد و طوالني و موھن به شاه بودمي توان گفت كه اين سرمقاله نقش 

  زيادي در برانگیختن نارضايتي عمومي علیه دولت مصدق داشت 

ي از ممكن است اظھار نظر آقاي ويلبر را حمل بر غلو و بزرگ گويي كنیم ولي نمي توان ناديده گرفت كه تعداد بسیار

مردم،خصوصا ارتشیان،در آن زمان ھوادار شاه بودند و وجود شاه را براي امنیت و وحدت الزم مي دانستند و سخنان 

  رژيم برانداز در آن فضا قطعا اثر منفي براي مصدق داشت 

و لزوم طراحان كودتا ھم از ھمین نقاط آسیب پذير استفاده مي كردندآنان با پي بردن به نقش مذھب،خطر كمونیست 

دوام سلطنت،احساسات مردم را تحريك مي كردنددر بیانیه اي كه به نام زاھدي تھیه كردند،خطاب به افسران ارتش 

نوشتندبراي قرباني كردن و از دست دادن جان خود در راه حفظ استقالل و سلطنت ايران ودين مقدس اسالم كه اكنون 

  است،آماده باشید  از سوي كمونیست ھاي كافر مورد تھديد قرار گرفته

  چگونه كودتا به پیروزي رسید؟ 

مرداد،سفارت آمريكا روز پراضطراب و ناامید كننده اي را پشت سرگذاشتھدايت فوري پروژه،از شاخه و شعبه به  ٢٧روز 

 روز پیش نويس پیامي كار مي كردند كه قرار]سازمات سیا[عالي ترين سطح انتفال يافتدر پايان،صبح،گروھي از افراد

بود خواستار قطع عملیات شودپیامي كه نھايتا شب ھنگام ارسال شد،بر اساس موضع تجربي وزارت خارجه مبني بر 
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اين كھعملیات آزمايش شد و به شكست انجامیدو موضع انگلستان مبني بر اين كھبايد متأسف باشیم كه نمي توانیم 

بود كه مي گفتعملیات علیه مصدق نبايد ادامه پیدا  به جنگ ادامه دھیم و بر اساس موضع ادارة مركزي سیا استوار

  كند،مگر اين كه روزولت و ھندرسن توصیه ھاك قوي خالف اين را پیشنھاد كنند 

اما روزولت ناامید نشد،ھندرسن سفیر آمريكا روز قبل بیست و ششم مردادماھوارد تھران شد و مورد استقبال دكتر 

وزير و دكتر عالمي وزير كار قرار گرفت و اين نشان مي داد كه ھنوز دولت غالمحسین مصدق پسر و نماينده ي نخست 

  متوجه ي دخالت آمريكا نشده است 

روزولت به ھندرسن پیشنھاد مي كند به مالقات مصدق برودروز بیست و ھفتم مرداد ماه ھندرسن با مصدق مالقات 

كشد و مصدق را تھديد مي كند چنان چه اين وضع  مي كند و از رفتار مردم ايران با آمريكايي ھا سخن به میان مي

ادامه يابدمن از دولت خود خواھم خواست به خاطر منافع ملي كشورم،تمام كساني را كه كار مي كنند وھمچنین 

كساني كه به وجودشان احتیاجي نیست به كشور بازخواندبه روايت روزولت،مصدقحالت عذرخواھي به خود مي گیرد 

دجناب آقاي سفیر من از شما مي خواھم اين كار را نكنیداجازه بدھید رئیس پلیس را بخواھممن و به سفیر مي گوي

ترتیبي خواھم داد كه ھم میھنان شما را كامال محافظت كنندمصدق ھمان موقع رئیس پلیس را مي خواھد و دستورات 

  الزم را براي حفاظت از آمريكايي ھا صادر مي كند 

مرداد ماه خبر از اتفاقات تازه اي مي دادتظاھراتي علیه مصدق و حزب توده صورت گرفت و  شبانگاه روز بیست و ھفتم

  مرداد اين تظاھرات شدت يافت و منجر به سقوط حكومت مصدق گرديد  ٢٨رد بعضي جاھا منجر به زد و خورد گرديدروز 

یت تظاھركنندگان چه بود؟سؤاالتي چرا اين تظاھرات شروع شد و اوج گرفت؟نقطه ي آغازين اين تظاھرات،علت آن،ماھ

است كه پاسخ آن در تحلیل صحیح كودتا بسیار مھم استنويسندگان وابسته به جبھه ملي اين تظاھرات را به شعبان 

بي مخ،اراذل و اوباش و فواحش تھران نسبت مي دھند كه توسط جاسوسان آمريكايي تحريك شده بودندآيا به راستي 

احش پربود كه چنان حكومت مقتدري را مي توانستند سرنگون نمايند؟يا دولت مصدق چنان تھران چنان از اراذل و فو

  ضعیف بود كه به قول نويسندگان جبھه ي ملي با چند فاحشه سرنگون شد؟ 

به ھر حال قبول يا رد اين فرضیه پس از سالیان دراز و روايات متناقض به اين آساني نیست ولي اين را بايد پذيرفت كه 

دولت قانوني مصدق را به عده اي اوباش نسبت دادن،خدمتي به مصدق نیست و بايد بیشتر به تحقیق و  سقوط

  بررسي پرداخته شود 

  روزنامه ي اطالعات در اولین شماره ي خود پس از پیروزي كودتا نوشت 

طرف ده ھا ھزار نفر  اين قیام و تظاھر عمومي تنھا محدود به يك حزب معین يا جمعیت ھاي متشكل نبوداين قیام از

مردمي صورت گرفت كه ھیچ يك ديگري را نمي شناخت و بدون آن كه قبال صحبتي با يكديگر كرده باشند،در راه يك 

ھدف و به منظور ابراز روح شاه دوستي،مجتمع و متشكل شده بودنداين قیام منحصر به مردم عادي غیرنظامي يا افراد 

،اشخاصي كه كمتر وارد سیاست بوده اند؟طبقات مردم عموما در اين تظاھرات ارتش نبودسرباز،پاسبان،افراد عادي

  شركت داشتند 
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مرداد ذكر مي كند و مي نويسدعلت شروع تظاھرات اين بود كه عده اي  ٢٧اطالعات،آغاز تظاھرات را شب چھارشنبه

كنده به جاي آن اسامي ديگري از اھالي جنوب شھر كه شنیده بودند،عناصر چپ قصد دارند،كاشي لوحه خیابان ھا را 

بنويسندبراي جلوگیري از اين كار اجتماع كردندبعد ھم خبري در شھر منتشر شد كه دستور داده شده است مراسم 

در سربازخانه ھا اجرا نشودانتشار اين خبر با توجه به شايعات مختلفي كه وجود داشت،آتش ] دعا براي شاه[شامگاه

در حقیقت اولین قدم در راه تظاھرات،روز چھارشنبه برداشته شددر اين گزارش آمده  احساسات مردم را تیزتر كرد و

است كھحركت دسته جمعي مردم از نقاط مختلف در صبح چھارشنبه بود كه با زنده باد شاه،مرگ بر حزب توده،ايران 

ھر حركت كردندپس از محال است جمھوري شود،در خیابان ھا به راه افتاد و به طرف میدان سپه و نقاط مركزي ش

حركت دسته دسته اي مردم،گروھي از پاسبانان و سربازان به مردم پیوستند كه ھر لحظه بر تعداد آن افزوده مي 

شدتظاھر كنندگان از ساعت ده صبحبه مركز حزب ايران،مركز حزب پان ايرانیست،روزنامه ي باختر امروز،روزنامه ي 

چند كامیون سرباز چند تانك به  ١١آن مركز را آتش زدندحدود ساعت  شورش،مركز حزب نیروي سوم حمله كرده و

تظاھركنندگان پیوستندتظاھركنندگان ابتدا اداره ي تبلیغات را در میدان ارك تصرف كردند و سپس به طرف ايستگاه 

مديك گروه ديگر حركت كردند و بدون درگیري،محافظین ايستگاه تسلیم شدند و راديو به تصرف درآ] چھار راه قصر[راديو

از تظاھركنندگان به طرف تلگراف خانه رفتند و آن جا را تصرف كردنددر بعدازظھر دسته ھاي ديگر عمارت تأتر 

و روزنامه ھاك توفیق،حاجي بابا و شھباز را آتش زدندگروھي ديگر از تظاھركنندگان به ]وابسته به حزب توده[سعدي

  ظین روبرو شدند طرف منزل مصدق رفتند اما با استقامت محاف

نگھبانان منزل دكتر مصدق كه دو تانك و تعداد زيادي اسلحه مختلف در اختیار داشتند،دست از مقاومت برنمي داشتند 

و مرتبا از سنگرھا به طرف جمعیت شلیك مي كردندبر اثر اين درگیري،عده اي كشته شدندساعت پنج بعدازظھر چند 

ر مصدق حركت كردند و سرانجام وقتي تانك ھا به نزديك منزل دكتر مصدق تانك و عده اي سرباز به طرف منزل دكت

رسیدند با يك شلیك توپ و مسلسل،به مقاومت مدافعین منزل دكتر مصدق خاتمه دادنديك تانك سنگین،با يك 

زل پسرھاي ضربت،در آھني خانه دكتر مصدق را ويران كرد و مردم به منزل ريختند و كلیه ي اثاثیه ي آن خانه و نیز من

  دكتر مصدق را غارت كرده و آتش زدندمصدق فرداي آن روز در خانه دكتر 

معظمي دستگیر و وي را نزد زاھدي بردند و پس از چند دقیقه مالقات،مصدق را به باشگاه افسران منتقل و بازداشت 

  كردند 

نموده است كھدر ساعت شش  ھفته نامه ي خواندنیھا نیز نیز با ھمین سبك و سیاق گزارش كرده است و اضافه

بعدازظھر تمام خیابان ھاي طھران در تصرف متظاھرين بودساكنین خیابان ھا با آنھا ھمصدا فرياد مرگ بر مصدق مي 

كشیدند و زنده باد شاھنشاه مي گفتنددر میدان بھارستان احساسات مردم فوق العاده تھییج شده بودعكاسي 

هللا كاشاني و دكتر بقايي و مكي را بر فراز بالكن قرار داده بود ومردم به مھتاب عكس ھاي شاھنشاه و حضرت آيت ا

نفع پادشاه و كاشاني و بقايي و مكي ابراز احساسات شديد مي كردندھمچنین خواندنیھا اضافه مي كند كه ساعت 

  بعدازظھر مردم به فرمانداري نظامي حمله كردند وزندانیان سیاسي را آزاد كردند  ۵/۶

ي كیھان نیز كم و بیش ھمین مطالب را گزارش كرد و نوشت بنابراظھار رئیس پزشكي قانوني گزارش جامعي روزنامه 

 ٢٨ديشب  ١٢از تعداد مقتولین و مجروحین ظرف امروز و فرداد تھیه و تقديم آقاي نخست وزير خواھد شد و تا ساعت 
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سرباز و دو افسر وجود داشتآمار دقیق مجروحین  ۶ نفر بود كه در بین آنان يك زن و ٣۵مرداد تعداد كلیه ي مقتولین 

  نفر بیشتر است  ٣۵٠ھنوز تھیه نشده ولي به طور قطع بايد گفت از 

مردادگروه  ٢٨نويسنده ي كتاب جنبش ملي شدن صنعت نفت در باره ي چگونگي سقوط مصدق مي نويسد،در شب 

سید محمد ]آيت اهللا[ن يخي كه از طرفھاي كوچكي از چاقوكشان و اوباشانبه سركردگي طیب و حسین رمضا

بھبھاني بسیج شده بودند در پناه پاسبانان و مأمورين فرمانداري نظامي به پخش شعار زنده باد شاه پرداختندولي آغاز 

مرداد را حضور مزدوران و اوباشان مجھز به چوب و چماق در خیابان ھاي تھران و شمیران مي داند كه را  ٢٨كودتاي 

ندان و وادار كردن اتومبیل ھا به روشن كردن چراغ و زدن عكس شاه موجب ستوني بزرگ و طوالني از ايجاد راھب

اتومبیل ھايي شد كه مجبور بودند شعار زنده باد شاه بگويند و اين كاروان موجب حیرت و نگراني مردم شد و با 

گر مدعي است كه ارتش مدافع شاه نبود پیوستن عده اي گروھبان و پاسبان به آنھا موجب كودتا شدندوي در جاي دي

و سپس تصريح مي كند كھحقیقت اين است كه به استثناي گروھي از تیمساران و افسران ارشد بازنشسته وابسته 

به دربار و ھمچنین افسران پاكسازي شده كه پس از رانده شدن از صفوف ارتش،عامل اجراي توطئه ضدملي شده 

به زيان خود مي دانستند،اكثر قريب به اتفاق كادر افسري و درجه داري به خصوص بودند و پیروزي نھضت مردم را 

  افسران جوان طرفدار نھضت ملي بودند 

در  ١٣٣٢در نیروي ھوايي بیش از ھشتاد درصد افسران و درجه داران از دولت مصدق پشتیباني مي كردنددر مردادماه 

درجه دار در پادگان ھاي تھران حضور داشتند ولي كودتاچیان با  تھران پنج تیپ رزمي وجود داشت و صدھا تن افسر و

  ھمه ي كوششي كه به عمل آوردند نتوانستند حتي يكي از يگان ھاي رزمي را با خود ھمراه كنند 

مرداد،تعدادي از افسران ھوادارشاه از  ٢۵اگر سخنان اين نويسنده ھوادار جبھه ملي را بپذيريم و اضافه كنیم،كه در روز 

جمله فرمانده ي گارد دستگیر و تعدادي از ھمین افراد نیز متواري شده بودند،بايد نتیجه بگیريم كه حكومت ملي 

مصدق با ھمه ي حمايت ھاي مردمي و پشتیباني ارتش قدرتمند و ھواخواه به وسیله چند آمريكايي كه حتي زبان 

اوباش تھران سقوط كرد و اين اتفاق را بايد از معجزات  فارسي ھم نمي دانستند و چند ھزاردالر و چند نفر از اراذل و

  تاريخ به حساب آورد 

البته شكي نیست كه برادران رشیديان با پرداخت پول ھاي آمريكايي عده اي از اراذل و اوباش را اجیر خود كردند و 

كشور وارد كردند،اما  علیه دولت قانوني مصدق بسیج كردند و ھیچ شكي نیست كه بزرگ ترين ضربه را به استقالل

  بحث بر سر اين است كه آمريكا و اراذل و اوباش چقدر تأثیر داشتند؟ 

مأموران و تحلیل گران سازمان سیا،با اين كه تالش مي كنند تا اين پیروزي را به خود اختصاص دھند و حتي فعالیت 

  مرداد مي نويسند  ٢٨ري خود در روز ھاي لحظه به لحظه خود را گزارش داده اند،با اين حال در مورد تأثیر گذا

  اين كه تا چه حد فعالیت بعدي،از تالش ھاي ويژه تمام مأموران ما ريشه گرفت،ھرگز معلوم نخواھد شد 

بنابراين براي ارائه يك تحلیل صحیح ھمه ي عوامل مؤثر به صورت واقعي بايد مورد ارزيابي قرار گیردسرنگوني يك 

ادگي به يك عامل ساده و جزيي و بي اعتبار مانند اراذل و اوباش نسبت دادخصوصا اين حكومت را نمي توان به اين س
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برخوردار بود كه دشمن تا دندان مسلح را تسلیم كرد و اينك  ١٣٣١تیر  ٣٠كه مصدق از پیشینه ي قدرت نمايي مانند 

داشتشاه فرار كرده بود و  مصدق تمام قدرت ارتش،وزارت جنگ،ستاد كل و فرماندھي نیروھاي انتظامي را در دست

تمام مخالفین دولت از مجلس گرفته تا اشخاص عادي سركوب شده بودند و عده اي در زندان بسر مي بردند،پس چرا 

  شكست خورد؟اينك اجازه مي خواھیم تا تحلیلي دوباره از عوامل كودتا را بازخواني كنیم 

  نقش قدرت ھاي خارجي 

مرداد نیستبسیاري از دست اندركاران كودتا در خاطرات يا  ٢٨در جريان كودتاي  ھیچ شكي در نقش آمريكا و انگلیس

مأمور ارشد سازمان جاسوسي CWdhvsمالقات خود به نقش دو قدرت بزرگ اعتراف كرده اند سي ام وودھاوس

دتا به ايران مأمور شد و سپس يكي از طراحان توطئه ي كو ١٣٣٠انگلیس،اينتلیجنت سرويس كه در مرداد سال 

گرديد،خاطراتش را منتشر كرده است و به روشني پرده از توطئه انگلیس برداشته و به نقش خود در كودتا اعتراف كرده 

و خاطراتش را منتشر نموده استوي با افتخار تمامي مي نويسدبر خالف باور عمومي،نقشه ي سرنگوني مصدق ابتدا 

ه وسیله ي دولت كارگري بريتانیا به مرحله اجرا گذاشته شدوي توسط وزارت خارجه ي بريتانیا طراحي شداين نقشه ب

ھمكاران خود را در ايران براي اجراي اين توطئه چنین معرفي مي كندبرجسته ترين چھره در میان ھمكاران ما رابین 

بوددر زمان  بود كه بعدا پروفسور اديان شرقي در دانشگاه آكسفورد شداو چند ھفته قبل از من به تھران آمده b Zزينر

جنگ در ايران كار كرده و ارتباطات بسیار خوبي برقرار كرده بود و حاال به تجديد آنھا مشغول بوديكي رابطه او با ارنست 

پرون سويسي بود كه قبال معلم شاه و حاال ھم يكي از دوستان نزديك او بودديگر يك خانواده تاجر ثروتمند بود كه دو 

  رت برادران معرفي شده بودند نفر از آنھا براي ما به صو

يكي از دست اندركاران آمريكايي كودتا،كرمیت روزولت بودوي يكي از طراحان كودتا از طرف سازمان سیا بود كه از مرز 

خانقین وارد ايران شد و كودتا را به اجرا گذاشتوي نیز خاطرات خود را در اين زمینه منتشر كرده است و تمام جزئیات 

كرده استوي مي گويدنام رمز عملیات آژاكس بود سیا نام رمز را براي شناسايي عملیات خالف و خاص كودتا را فاش 

نخست وزير [به كار مي بردقصد از برنامه ي آژاكس يك اقدام مشترك بوداين برنامه شاه ايران،وينستون چرچیل

و سیا را در ] وزير امور خارجه[فاستر دالس،جان ]رئیس جمھور آمريكا[،آيزنھاور]وزير امور خارجه[،آنتوني ايدن]انگلیس

برمي گرفت مقصود اين اتحاد،برانداختن نخست وزير ايران دكتر محمد مصدق بودوي در تمام اين كتاب،شرح چگونگي 

  اين كودتا را كه از طرف سازمان سیا مأمور آن بود،تشريح مي كند 

اسناد محرمانه ي پنجاه سال پیش ١٣٧٩اوايل تیرماه  ٢٠٠٠خوشبختانه،روزنامه ي نیويورك تايمز در اواسط ماه ژوئن 

سازمان سیا را در رابطه با سرنگوني دولت قانوني مصدق توسط اينترنت منتشر كرد و اين اسناد بر مدارك دخالت 

آمريكا در ايران افزود و نشان داد كه توطئه در ايران،نه يك توھم،بلكه يك واقعیت است و آمريكا نه بر اساس 

  اسي،بلكه بر اصل منافع در دنیا،دست به جنايت مي زند دمكر

شاه نیز ھمیشه سپاسگزار مردان آمريكايي بود و تاج و تختش را مرھون تالش ھاي آنھا مي دانستوي پس از مرگ 

آيزنھاور،در تشییع جنازه اش شركت كرد و گفتوظیفه خويش مي دانستم و در واقع برايم افتخار بزرگي بود كه در 

  تشییع جنازه اين پرافتخار و آمريكايي بزرگ شركت كنم اودر مقابل سیاست ھاي مصدق ازمن پشتیباني كرد  مراسم
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به ھر حال شكي نیست كه دو قدرت بزرگ آمريكا و انگلیس،در اين عملیات مداخله جويانه شركت داشته اند و اين 

ته را نیز نبايد ناديده گرفت كه اين دو قدرت مرداد استاما اين نك ٢٨تیر و  ٣٠مسئله،يكي از تفاوت ھاي اساسي 

بزرگ،ھیچ نیروي نظامي را وارد عمل نكردندسفارت انگلستان در حال تعطیلي به سر مي برد و تنھا عوامل داخلي 

انگلیس و چند آمريكايي با حمايت معنوي و پول آمريكا اين نقشه ي شوم را به اجرا درآورد و لذا نبايد دخالت بیگانگان را 

  در اين كودتا به عنوان يك عامل اساسي به حساب آورد 

  ھزينه ي كودتا 

حال بي مناسب نیست تا به ھزينه ي كودتا نیز اشاره اي داشته باشیم تا میزان اثرگذاري آن را نیز به دست آوريم 

  روزولت در خاطراتش مي نويسد 

  پول ايراني است ما يك آھني عظیم الجثه در دفتر معاونم داريماين صندوق غرق در 

  ما معادل يك میلیون دالر در گاوصندوق داريممتحدين و قدرت مالي ما معین شد 

اين پولي است كه روزولت براي ھزينه كودتا آماده كرده بودروزولت در ضمن از قول لئونارد موسلي نويسندھبازي 

ژاندارمري ايران و مستشار نظامي قدرتنقل مي كند كه در تھران شايعه شده بودكه شوارتسكف فرمانده ي اسبق 

بعدي و عضو سازمان سیا با چمدان ھاي حاوي میلیون ھا دالر پول نقدوارد تھران شدروزولت اين موضوع را غیر واقعي 

و شايعه مي داند و درست ھم به نظر مي رسد؛زيرا وي مأموريت ديگري داشته است و به غیر از شاه با كسي ديگر 

گاھي اوقات اين رقم را به حدي باال مي برند كه موضوع،افسانه اي به نظر مي رسد،چنانچه نیز مالقات نكرده است

روزنامه نگار معروف آمريكايي مي نويسدشوارتسكف ده میلیون دالر براي ترتیب دادن تظاھرات به  dw Tuyآندروتالي

  د اوت كه ناگھان تبديل به طرفداري از شاه شد تخصیص داده بو ١٩ظاھر آرام روز 

بديھي است اين رقم بسیار اغراق آمیز مي نمايد و شوارتسكف نیز در مقامي نبوده است كه بودجه اي را براي امري 

اختصاص بدھد يا ارتباطي با جاسوسان آمريكا و انگلیس داشته باشد تا چنین مأموريتي را به او بدھندشاه در يك 

ودتا را كم جلوه بدھد،مي گويدبعضي گفته اند انگلستان و به اعتراف صادقانه يا احمقانه كه سعي مي كندھزينه ي ك

خصوص اياالت متحده آمريكا از نظر مالي به سرنگوني مصدق كمك كرده اند در اين مورد مدارك دقیقي وجود دارد كه 

مان سیا ھزار دالر خرج نكرده بودگرچه اعتراف شاه بر ھزينه ي ساز ۶٠ثابت مي كند سازمان سیا در آن زمان بیش از 

مرداد معارض است،اما دست داشتن قدرت ھا در اين توطئه شوم چنان روشن بوده است  ٢٨با ادعاي قیام ملي او در 

  كه شاه و خواھرش در اصل موضوع بحث ندارند فقط در مبلغ ھزينه ي آن به چانه زني مي پردازند 

  كودتا بیش ازشصت ھزار دالر نشد اشرف نیز مانند برادرش معتقد استھزينه ي سیا در اين عملیات ضد 

اسنادي كه اخیرا از طرف سازمان سیا منتشر شده است،نشان مي دھد مبلغ يك میلیون دالر براي عملیات سرنگوني 

مصدق،تخصیص داده شده استوزارت خارجه و سیا مشتركا سیاست جديد و اعطاي اختیار عملیاتي را به ھندرسن 

مدير،بودجه اي يك ١٣٣٢فروردين  ١٩٣۵١۵آوريل  ۴ران رئیس ايستگاه اطالع دادنددر سفیر آمريكا در ايران و راجرگوي

میلیون دالري را به تصويب رسانید كه مي توانست توسط ايستگاه تھران در ھر راھي كه سرنگوني مصدق را به دنبال 
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مه يك میلیون دالر را بدون آورد،استفاده شودبه سفیر ھندرسن و رئیس ايستگاه اختیار كامل داده شد كه بخشي يا ھ

اجازه ي بعدي،مادامي كه سفیر و رئیس ايستگاه با يكديگر ھم رأي ھستند،مورد استفاده قرار دھندبعد از اين كه 

انگلیس و آمريكا بر سرسرنگوني مشترك مصدق به توافق رسیدند در طرح مشتركي كه در لندن به تصويب رسید،پیش 

دالر آن  ۵٠٠/١۴٧/دالر خواھد بود كه  ٠٠٠/٢٨۵/لي الزم براي اجراي اين طرح برابر با بیني كردند كھھزينه ي تخمیني ك

  دالر آن توسط سرويس انگلیس تھیه خواھد شد ۵٠٠/١٣٧توسط سرويس آمريكايي و 

و براي حداكثر دو ماه بعد اياالت متحده ١٣٣٢خرداد  ١١در اين طرح عملیاتي مشترك پیش بیني كردنداز اول ژوئن 

دالر تھیه خواھند نمود كه پرداخت ھاك اولیه بر طبق اين اساس قبال توسط  ٠٠٠/٢۵/دالر و انگلستان  ٠٠٠/٣۵/

  ايستگاه سیا درتھران صورت گرفته است 

اما چقدر از اين بودجه و ھزينه ھاي پیش بیني شده مصرف شده باشد،معلوم نیستفقط در يك قسمت پیش نويس 

م ايستگاه آمريكا در تھران و ھم گروه انگلیسي برادران رشیديانبا زاھدي تماس لندن آمده استبه مدت چند ماه ھ

چھار تا پنج میلیون ريال براي اين حمايت تدارك ديده استكه با توجه به ٠٠٠/۵٠/نزديك داشته اندگروه انگلیسي معادل 

ين ھزينه از بودجه طرح،مصرف شده اين كه برادران رشیديان به قول روزولت از خود نیز ھزينه مي كردند،معلوم نیست ا

  يا نه؟ 

فروردين،سیا به ايستگاه خود در تھران /طبق اسناد منتشر شده بعد از تصويب بودجه ي يك میلیون دالري در آوريل

  اجازه دادھرھفته مبلغ يك میلیون ريال نزديك به ده ھزار دالربراي خريد ھمكاري اعضاي مجلس ايران،خرج كند 

تخصیص مبلغ يك میلیون دالر براي ھزينه كودتا است،اما از اين مبلغ چقدر ھزينه شده است؟آيا آن چه مسلم است 

اصوال ايستگاه سیا موفق به خريداري نمايندگان شد يا نه يا در مجموع چقدر به زاھدي پرداخت نمود؟و چقدر ھزينه ي 

  مطبوعات و روزنامه نگاران نمود؟از اسناد چیزي به دست نمي آيد 

ر حال سرنگوني يك دولت با مبلغ يك میلیون دالر معادل صد میلیون ريال جاي شگفتي استقیاس كنید با میلیاردھا به ھ

  دالري كه آمريكا صرف سرنگوني جمھوري اسالمي نمود و تاكنون موفق نشده است 

  ضعف پايگاه اجتماعي مصدق عامل اصل سقوط 

نابسامان اقتصادي و سیاسي به شدت موجب دلسردي بیش از دو سال از حكومت مصدق مي گذشت و وضعیت 

مرداد در سي ام تیرھمان  ٢٨مردم شده بوددكتر غالمحسن صديقي از نیروھاي مصدق،معتقد استخمیر مايه 

آماده شده بوددر آن روز كه به مناسبت سالگرد قیام سي تیر برقرار شد،حزب توده،صبح،دست به تظاھرات ١٣٣٢سال

ناما چونتظاھرات توده اي ھا در آن روز ظاھرا چند برابر طرفداران نھضت ملي بود،دولت ھاي غربي زدند و بعدازظھر ملیو

  در ارزيابي قدرت دكتر مصدق به تضعیف پايگاه دولت معتقد شدند 

اشتباه جبھه ملي در كنارگذاشتن كاشاني عاملي مھم در بي تفاوتي مردم نسبت به دولت مصدق بودشكي نیست 

مردم ايران تابع عالمان مذھبي خود بودند و در آن روز آيت اهللا كاشاني،مظھر روحانیت سیاسي بود كه درصد مھمي از 

مؤمنان حساس به مسايل سیاسي از او پیروي مي كردند و اينك جبھه ملي رودرروي آيت اهللا ايستاده بود،خانه او را 
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و يكي از مريدان خاص آيت اهللا را به شھادت رسانده سنگ باران كرده بود و تعدادي از مريدان وي را مجروح كرده بود 

بودمؤلف كتابجنبش ملي شدن صنعت نفتكه برخورد كینه توزانه و غیرمنصفانه اش با آيت اهللا كاشاني در سرتاسر 

كتاب مشھود است،منتقدانه اعتراف مي كند كھھرچند آيت اهللا كاشاني در تجديد انتخابات ھیأت رئیسه مجلس 

شكست خورد،معھذا ھنوز قدرتمند بود ومي توانست گروه ھايي از طبقات مردم به  ١٣٣٢بھار سال  شوراي ملي در

خصوص اھالي جنوب تھران را كه در گذشته به طرفداري از دكتر مصدق بسیج مي كرد و به خیابان ھا مي 

ته را اذعان كرد كه از دوران رضاشاه فرستاد،علیه او شاھبرانگیزدوي در ارزيابي پايگاه آيت اهللا اضافه مي كندبايد اين نك

به بعد ھیچ يك از رھبران مذھبي تا آن زمان چنان قدرت و نفوذي در كشاندن مردم عادي به خیابان ھا براي پیشبرد 

مرداد از مصدق،مورد انتقاد قرار مي دھد و آن را  ٢٨مقاصد سیاسي خود نداشتندوي،عدم دفاع آيت اهللا كاشاني را در 

مرداد پشتوانه اي را تخريب  ٢٨ودتا مي شماردزھي بر انتظار بي جا و قضاوت ناحق،به ھر حال،مصدق در ھمكاري با ك

  تیر سال قبل چون كوه استواري از وي حمايت كرده بود  ٣٠كرده بود كه در 

 ٢۵ تیر و ٣٠نكته ي ديگري كه بايد به آن اشاره كرد،اين است كه جبھه ملي با به میدان كشیدن حزب توده در 

مرداد،سوء ظن بسیاري از روحانیون سنتي را برانگیختحزب توده براي اسالم و مؤمنان سنتي به مثابه خطرناك ترين 

دشمن بود،لذا تعدادي از مردم نیز به تبع روحانیون،نه تنھا از مصدق دفاع نكردند،بلكه يا سكوت كردند يا خوشحال به 

تیر بعضي از مراجع و اكثر علماي شھرستان ھا  ٣٠تندحال آن كه در جريان سقوط او بودنديا در صف مخالفین او قرار گرف

  خواستار بازگشت مصدق به قدرت بودند و پس از آن پیام ھاي متعدد تبريك ارسال داشتند 

مرداد است كه بايد  ٢٨مرداد را درك كنند،اين خود جوش بودن  ٢٨به گفته كاتماگر مصدقي ھا نخواھند مفھوم 

ا با وجود مالحظه خارجي،اگر ھنوز عناصر مھم و مؤثر جمعیت ايران،به رھبري مصدق اعتقاد داشتند،او ھرگز بپذيرند،زير

  سرنگون نمي شد 

  كودتا و روحانیت 

عده اي از نويسندگان سعي كرده اند روحانیت را متھم به دست داشتن به كودتا نمايندآنان بدون داشتن مدرك و 

مبناي شايعات،بعضي از علما را به دست داشتن كودتا متھم نموده اندنويسنده ي سندي و با حدس و گمان يا بر 

مرداد،در سقوط  ٢٨كتابجنبش ملي شدن صنعت نفت ايرانبا برشمردن عده اي از روحانیون طراز اول كه در كودتاي 

كنندكھبا تحقیقاتي كه در مصدق دخالت داشته اند،آيت اهللا كاشاني را نیز نام مي برد،اما بعد از چند سطر اعتراف مي 

مرداد  ٢٨اين زمینه كرده ام،سند قانع كننده اي كه حاكي از ارتباط مستقیم بین آيت اهللا كاشاني و گردانندگان كودتاي 

  باشد به دست نیاورده ايم 

،اما شكي نیست كه طراحان كودتا به شدت دنبال اين مھم بودند كه پاي روحانیت را در كودتا علیه مصدق باز كنند

  ھرگز موفق نشدند 

ايستگاه سیا در تھران پیشنھاد كرد كه آيت اهللا خالصي زاده مرجع وقت مستقر در عراق از شاه حمايت معنوي به 

آيت اهللا بروجردي را در صدور فتواي  عمل آورد و در طراحي ديگر،نقشه كشیده بودند كه آيت اهللا بھبھاني به قم برود و 

ھراتي مردمي،ترغیب نمايدآنھا توطئه ھاي فراواني كردند تا روحانیت را وارد كودتا كنند،از جھاد علیه كمونیست و تظا
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جمله براي تخريب چھره ي مصدق و حساس كردن علما نسبت به ويمأموران سیا از طريق تبلیغات سیاھمنبع جعلیبه 

و اين رھبران را تھديد مي كردند كه نام حزب توده در اعالم خطر به رھبران مذھبي در تھران توجه خاص مبذول كردند 

در صورت مخالفت با مصدق با مجازات ھاي سخت مواجه خواھند شدبه برخي از آنان به نام حزب توده تلفن ھاي 

  تھديد آمیز شد و يكي از چند بمب گذاري ظاھري خانه ھاي اين رھبران،به مرحله اجرا درآمد 

زاده حاضر به حمايت از شاه شد و نه آيت اهللا بروجردي فتوايي صادر كرد و  اما با ھمه اين توطئه ھا،نه آيت اهللا خالصي

نه علما به حمايت از كودتا برخاستندالبته انگیزه ي علما از عدم ھمراھي با كودتا تابع دلیل و بینشي خاص بوده 

د و به قول اسناد منتشر است؛اما در عمل،توطئه آمريكايي ھا نقش بر آب شد تا جايي كه كودتا را با مشكل مواجه كر

  شده ي جديد سازمان سیا متنفذترين رھبران مذھبي مايل نبودند تعھداتي را كه از آنھا خواسته مي شد،انجام بدھند 

به ھمین خاطر عوامل سیا ناچار شدند براي جبران شكست خود دست به دامان روزنامه نگاران شوندطرفداران جبھه 

 بھبھاني را يكي از عاملین كودتا معرفي كنندنويسندگان وابسته به جبھه ملي به ي ملي سعي مي كنند تا آيت اهللا

مرداد،باعث  ٢٨آيت اهللا بھبھاني نسبت داده اند كه با بسیج مردم جنوب شھر به رھبري چاقوكشان و اوباشان،در روز 

سؤال نمي كند،ولي سقوط مصدق شدگرچه اين گفته را چنان تكرار كرده اند كه ھیچ كس از منبع يا سندآن 

نويسندگان جبھه ملي تاكنون ھیچ سندي را براي اين ادعا منتشر نكرده اندآيت اهللا بھبھاني به عنوان يكي از مراجع 

سالگي بود،در چنان موقعیتي قرار نداشت كه با اراذل و اوباش و چاقوكشان تھران رابطه داشته  ٨٢تھران كه در سن 

  باشد 

نوشته ي ريچارد كاتم است كه كتاب او پر از دروغپردازي ھايي است كه يا ساخته تخیل منبع اين ادعاي بي دلیل،

اوست يا ديكته سازمان ھاي جاسوسي براي بدنام كردن نیروھاي مذھبي؛كاتم ھمین دروغ را نیز به آيت اهللا كاشاني 

  نیز نسبت داده است 

ه در نھم اسفند ماه مؤثر بود و شكي نیست كه آيت البته شكي نیست كه آيت اهللا بھبھاني در جلوگیري از خروج شا

  اهللا از سقوط مصدق و پیروزي شاه خوشحال شد،اما نسبت دادن موضوعي بي مدرك،چیز ديگري است 

آيت اهللا بھبھاني،وجود شاه را براي كشور و حفظ وحدت آن ضروري مي دانستوي بر مبناي آموزه ھاي شیعي معتقد 

رئیس دارد ھر چند فاسد و فاجر باشدوي مصدق رت زمینه ساز حكومت توده اي ھا مي بود كه يك كشور احتیاج به 

دانست و مصدق را ديكتاتورتر و بي دين تر از شاه مي دانست كه در مجموع وجود او را به حال اسالم و كشور خطرناك 

نكندآيت اهللا بھبھاني در جريان ارزيابي مي كردبه ھمین علت در جريان نھم اسفند ماه تالش كردتا شاه،ايران را ترك 

نھضت امام خمیني علیه شاه،قیام كرد و اين خود نشان مي دھد كه آيت اهللا بر مبناي تفكر خود تصمیم مي گرفت نه 

  به قول نويسندگان وابسته به جبھه ي ملي،به خاطر درباري بودن 

ھاني از نھضت روبرو شد،به وي پیام داد در جريان نھضت امام خمیني كه شاه با ناباوري،با حمايت آيت اهللا بھب

كھدستور مي دھم ريشت را خشك بتراشندايشان در پاسخ گفتآن روزھا كه قصد رفتن به خارج از كشور را داشتید،من 

به دربار آمدم و مانع رفتن شدمطرفداران مصدق آن قدر به صورتم آب دھان انداختند كه ھنوز رطوبت آن خشك نشده 

  خشك تراشیدن ريش نیست  استلذا احتیاج به
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آيت اهللا در اين پیام به شاه يادآوري كرد كه تاج و تخت او در گرو فداكاري وي در مقابل طرفداران مصدق استبه ھر حال 

پس از پیروزي كودتا،شاه به دلیل موقعیت اجتماعي آيت اهللا بروجردي در قم و آيت اهللا بھبھاني در تھران،تلگرافي از رم 

مخابره كردشاه در اين تلگرافبه نام خداوند تبارك و تعالي از محبتي كه ملت ايرانبه او و حفظ قانون  به نامبردگان

اساسي نشان داده است،عمیقانه سپاسگزاري كردو از تمام قواي مسلح و تمام مسئولین كشوري و ملت ايران 

  خواستاراطاعت از دولت قانوني زاھدي شد 

متي و وجود مبارك و بقاي سلطنت عظماي اسالمي را خواھان شد و از وي استدعا آيت اهللا بھبھاني در پاسخ ويسال

كرد كھدر اين موقع كه الحمداهللا موكب ھمايوني به مقر سلطنت معاودت مي فرمايند،امر به عفو عمومي صادر نمايند 

  كه موجب مزيد تشكر خواھدگرديد 

اسالمي دانسته و اين نشانگر انديشه ي سیاسي وي آيت اهللا بھبھاني در اين پاسخ،سلطنت را سلطنت عظماي 

است،چنان چه در پايان،عفو عمومي را خواستار مي شود كه اين نیز برخاسته از ماھیت و شخصیت روحاني آيت اهللا 

  است 

  آيت اهللا بروجردي نیز پس از چند روز تأخیر،پیام زير را به شاه تلگراف كرد 

 ملكه ـ طھران ـ تلگراف مبارك كه از رم مخابره فرموده بوديد و مبشر سالمت حضور مبارك اعلیحضرت ھمايوني خلداهللا

اعلیحضرت ھمايوني بود،موجب مسرت گرديدنظر به آن كه تصمیم مراجعت،فوري بوده،جواب تأخیر شدامید است ورود 

  اشد مسعود اعلیحضرت به ايران،مبارك و موجب اصالح مقاصد دينیه و عظمت اسالم و آسايش مسلمین ب

  حسین طباطبايي البروجردي 

آيت اهللا بروجردي در اين تلگراف علت تأخیر در پاسخ به تلگرام شاه را تصمیم شاه به مراجعت فوري به ايران اعالم مي 

كند و قطعا آيت اهللا در اين ادعا صادق است،اما بعضي از طرفداران مصدق آن را به بي اعتنايي آيت اهللا نسبت به شاه 

  ند حمل مي كن

براي قضاوت صحیح در مورد مواضع علما نسبت به بازگشت شاه،يادآوري اين نكته الزم است كه نه شاه دھه ي 

به بعد است و نه مصدق نزد علماي آن دوره،مصدقي است كه نويسندگان و اعضاي جبھه ي ملي  ۴٠،شاه دھه ي ٣٠

  از او ساخته اند 

در خاطرات خود،وقايع آن روزھا را به تلخي ياد كرده استوي معتقد آقاي فلسفي به عنوان نمونه از روحانیت سنتي 

استموضوعي كه روحانیون را بسیار خشمگین كرد،اين بود كه مصدق روزنامه ھاي كمونیستي را آزاد گذاشت تا ھر 

كه از چه خواستند،نوشتند و ھیچ گاه به اعتراض مردم مسلمان و روحانیون اھمیت ندادگاھي بعضي از آقايان علما 

خیابان ھاي شاه آباد يا استانبول عبور مي كردند،روزنامه فروش ھاي ھوادار حزب توده را مي ديدند كه با اھانتي 

چلنگربراي درك موضوع !آشكار ھفته نامه ي چلنگر را لوله مي كردند و به طرف صورت آنھا مي بردند و مي گفتندآشیخ

ش آمده و مواضعي كه علما در اين واقعه تاريخي گرفته اند را،ذكر كافي است جرياناتي را كه براي آقاي فلسفي پی

  كنیم 
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با اين كه آقاي فلسفي در جريان نھضت ملي نفت شیوه ي بي طرفي را انتخاب كرده بود و با اين كه مصدق را قبول 

دانستمبنابراين نداشت،اما به گفته خود ايشانضربه زدن به مصدق را نیز در آن شرايط به مصلحت كشور و ملت نمي 

سكوت را ترجیح مي دادماما طرفداران مصدق،سكوت مخالفین را نیز برنمي تافتند و با درست كردن شايعه علیه آقاي 

با درخواستصلوات براي سالمتي مصدقمنبر آقاي فلسفي را به ھم زدند و  ١٣٣١فلسفي،در روز اول رمضان سال 

عطیل كردندبديھي بود كه به ھم خوردن سخنراني واعظي چون مراسم ماه رمضان مسجد سلطاني امام خمینیرا ت

آقاي فلسفي چه عكس العملي را در حوزه مي توانست به وجود آوردآيت اهللا بروجردي طي يك اعالمیه در خطاب به 

  علما،اين واقعه را به سمع آنان رساند و از علما خواست تاجامعه را به وظايف دينیه خود آشنا فرمايید 

 بروجردي تلگراف ديگري به فلسفي زد و اين اقدام را موجب تأثر بي نھايت خود برشمردآيت اهللا كاشف الغطا از آيت اهللا

نجف،آيت اهللا سید محمدتقي خوانساري از قم و آيت اهللا كمالوند از خرم آباد و بسیاري از علماي وائمه تھران اين عمل 

یني در نامه اي خطاب به آقاي فلسفي اعالم فرمودند كه اين را موجب تأثر و تأسف خود اعالم كردند و امام خم

واقعھخیلي موجب تأسف گرديدآيت اهللا خمیني در جمالتي كه نھايت ناراحتي ايشان را مي رساند،نوشتند كھانسان 

متحیر است كه با اين وضعیت چه كند؟و با اين ترتیب چه امیدي مي توان از اصالح كشور داشت و به چه اشخاصي 

  توان اطمینان كرد؟  مي

آيت اهللا خمیني به آقاي فلسفي كه منبر را ترك كرده بود،نوشتدر ھر صورت جنابعالي نبايد به اين چیزھا سنگر را 

خالي كنیدمفسدين ھمیشه مي خواھند امثال جنابعالي را از میدان بیرون كنند تا ھر تاخت و تازي بخواھند بكنند و 

خمیني،آيت اهللا فلسفي را متوجه اين واقعیت كرد كھناطقي مثل جنابعالي نبايد توجه  انتقادي در كار نباشدآيت اهللا

  داشته باشید كه تا آخر از تعرض اشرار مصون باشید 

به ھر حال جمالت پر معناي حضرت امام و علما و مراجع قم ونجف نشانگر موضع به شدت ترديد آمیز علما نسبت به 

  مصدق است 

به آقاي فلسفي پا را از اين درازتر كردند و با ھدايت استاندار تھران،كريم پور شیرازيكه به طرفداران مصدق نسبت 

احتمال زياد از عمال سفارت انگلیس بودمقاله اي علیه آقاي فلسفي در روزنامه ي شورش نوشت كه برخورد ھواداران 

سوت روحانیت را وسیله جاسوسي و مصدق را با روحانیت ترسیم مي كندوي در مقاله اي نوشتفلسفي واعظ نما،ك

خدمت به انگلیس قرار داده استوي خواستار محاكمه ي حجت االسالم فلسفي شد و حكم او را چنین پیشنھاد 

كردكسوت روحانیت از تن كثیف او منتزع و ريش و سبیل او نیز تراشیده و در مالء عام سنگسار و لجن بار شده و 

  اموالش نیز مصادره گردد 

ن اگر روحانیت و علما و مراجع از بازگشت شاه كه تا آن زمان احترام علما را حفظ كرده بود و در ظاھر از اسالم بنابراي

  دفاع مي كرد،خوشحال شده باشند و اشكي در فروافتادن مصدق نريخته باشند،نبايد تعجب كرد 

یز به اين نكته پي برده بودند كه اصوال اين نكته را بايد اضافه كرد كه عالوه بر روحانیون سنتي،روحانیون سیاسي ن

مصدق نسبت به مذھب بي اعتنايي مي كندشیخ محمد تھراني يكي از علماي سیاسي تھران كه مورد قبول ھمه ي 

اقشار جامعه بود و طالب سیاسي به شدت به او عالقه مند بودندو حتي نواب صفوي به داليل سیاسي بودن وي جزو 
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نتقاد از مصدق دستگیر و زنداني شده بود و اين موضوع،تأثیري بسیار منفي در مواضع طالب مريدان او بود،به خاطر ا

  جوان نسبت به مصدق گذاشته بود 

در تاريخ روحانیت شیعه،دوبار دولت ھا رسما اعالم نمودند كه روحانیت از دخالت در امور سیاسي پرھیز كننديكي در 

هللا حاج شیخ نوراهللا گشت و ديگري در زمان مصدق بود كه فرماندار دوره ي رضاشاه بود كه منجر به نھضت آيت ا

طي اعالمیه اي به وعاظ اخطار كرد كھبه پیروي از مقررات قانوني و توجه به مسئولیت  ١٣٣١نظامي مصدق در خرداد 

تلويحا در امور  نظامي فرمانداران،آقايان وعاظ محترم در منابر و سخنراني ھاي مذھبي خود،تحت ھیچ عنوان،صريحا و يا

سیاسي مداخله نكرده و بیاناتي جز ارشاد جامعه نفرمودھخطابه ھاي آنھا فقط در مورد تزكیه و احكام،طبق اصول و 

شعائر مقدس اسالم ايراد گرددسرلشكر علوي مقدم فرماندار نظامي در پايان اين اطالعیه اعالم كردمتخلف ھر كس و 

محكمه نظامي خواھد شدو دستگیري شیخ محمد تھراني نیز از ثمرات ھمین  در ھر كجا باشد بالفاصله جلب وتحويل

  اطالعیه بود 

  آيت اهللا كاشاني و كودتا 

مطابق اسناد آيت اهللا كاشاني در مورد كودتا بر سر دوراھي جدي قرار گرفته بودنه ستم ھاي زخم آگین جبھه ملي و 

آيت اهللا كاشاني،بعدھا نیز از مصدق به نیكي و تأسف ياد مصدق قابل گذشت بود و نه حكومت زاھدي،قابل تحمل بود

كرددر جلسه ي منزل گرامیداماد كاشانیضمن تمجید از دكتر مصدق و ذكر خدمات او گفتتاكنون ھیچ دولتي به اندازه ي 

 دولت دكتر مصدق به اين كشور خدمت نكرده ولي افسوس كه در اواخر،اطرافیان،او را منحرف نموده اندآيت اهللا

كاشاني بر حسب خصلت ضداستعماري خود،در زماني كه مصدق خود را چیره بر كودتا مي ديد،به وي اخطار كرد و او 

را در روز بیست و ھفتم مرداد ماه از يك كودتاي قطعي توسط زاھدي خبر داد؛اما برخورد مغرورانه مصدق تمام زحمات و 

  خون ھاك نھضت را بر باد داد 

  ين نامه مطالب بسیار مھمي را طرح مي كند كه قابل تفسیر است آيت اهللا كاشاني در ا

آيت اهللا مصدق را به ياد مظالمي مي اندازد كه نسبت به وي روا داشته است و ديگرامكاناتي براي عرايضاو باقي ١

خانه ي نگذاشته استكاشاني،به خصوص،مصدق را به ياد واقعه ي دھم مردادماه مي اندازد كه حزب پان ايرانیست به 

وي حمله كرد و دست به قتل و جرح زدمرا لكه ي حیض كرديد،خانه ام را سنگباران و فرزندانم را زنداني 

فرموديدكاشاني با ھمه ي اين رفتار،مي نويسدصالح دين و ملت براي اين خادم اسالم باالتر از احساسات شخصي 

دعلیرغم غرض ورزي ھا و بوق و كرناي تبلیغات استآيت اهللا ھنوز حفظ دولت مصدق را الزم مي داند و مي نويس

شما،خودتان بھتر از ھر كس مي دانید كه ھم و غم درنگھداري دولت جنابعالي است كه خودتان به بقاي آن مايل 

  نیستیدلذا اين اخطار نامه را به مصدق مي نويسد 

براي كودتا شد،به مصدق گوشزد مي كند و آيت اهللا كاشاني در اين نامه دو اشتباه بزرگ مصدق را،كه بعدا امكاناتي ٢

  اين را بايد از دقت نظر آيت اهللا برشمرد 
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انحالل مجلسحرف اين جانب را در خصوص اصرارم در عدم اجراي رفراندوم نشنیديدو مجلسي كه ترس  الف 

  داشتیدشما را ببرد بستید و حاال نه مجلسي ھست و نه تكیه گاھي براي اين ملت گذاشته ايد 

ك يكي از اشتباھات مصدق،انحالل مجلس بودانحالل مجلس با شعارھاي دمكراتیك مصدق و جبھه ملي سازگار بي ش

نبود و آنھا را نزد مردم ديكتاتور معرفي كردشاه نیز منتظر انحالل مجلس توسط مصدق بود تا بھانه اي براي سرنگوني 

ق رفراندوم خود را به اجرا بگذارد و مجلس را منحل مصدق داشته باشدشاه در مالقات با شوارتسكف گفته بوداگر مصد

كند،آن گاه خود او برطبق قانون اساسي براي بركناري مصدق و آوردن نخست وزير مورد نظر خود اختیارات كامل خواھد 

دبا داشتانحالل مجلس نه تنھا مصدق را از چشم آزاديخواھان انداخت بلكه آينده را نیز از يك مجلس نیم بند محروم كر

اين كه كودتاچیان عمل مصدق را در انحالل مجلس،غیرقانوني اعالم كرده بودند،پس از به قدرت رسیدن حاضر نشدند 

ھمان مجلس را تجديد كنند،عمل مصدق را بھانه قرار دادند و مجددا انتخاباتي راه انداختند و افراد مورد نظر رابه مجلس 

  وري كه استعمارگران مي خواھند به تصويب برسانند آوردند تا بتوانند مسئله ي نفت را ھمان ط

باخراج زاھدي از مجلسزاھدي در اعتراض به تحت تعقیب قرار گرفتن خود با ھماھنگي آيت اهللا كاشاني در مجلس 

متحصن بود اما با فشار نخست وزير،از تحصن خارج شد و درشمال تھران مخفي شدآيت اهللا در اعتراض به اين عمل 

اھديرا كه من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل كنترل نگاه داشته بودم با لطايف الحیل خارج كرديد و مصدق نوشتز

حاال ھمان طور كه واضح بوده در صدد به اصطالح كودتاستاتفاقا اين نیز كي از اشتباھات بزرگ مصدق و مؤيد دقت 

ھاي ايستگاه سیا به شمار مي رفت و به محض  ظريف آيت اهللا بودخروج زاھدي از مجلس براي زاھدي يكي از پیروزي

آمده است كھايستگاه اكنون با زاھدي  Cاين كه وي از مجلس اخراج شد،رابطه برقرار گرديددر يكي از اسناد سازمان 

  تیر،پناھگاه خود را در مجلس ترك گفته بود،تماس مستقیم برقرار كرد  ٣٠/ژانويه ٢١كه 

ي از جنبه ھاي رفتاري سیاسي مصدق را به وي تذكر مي دھدمصدق در طول تاريخ آيت اهللا كاشاني در اين نامه،يك٣

سیاسي خود نشان داد كه ھرجا فرصت مناسبي بود كه وجھه ي او را حفظ مي كرد،به میدان مبارزه مي آمد و ھرجا 

بدون  ١٣٣١تیرماه  جان يا آبروي او را در معرض خطر قرار مي داد،صحنه را ترك مي كردمصدق در جريان بیست و پنجم

مشورت با ھمكاران و جبھه ملي استعفا داد و به خانه رفتوقتي مردم قیام كردند و شاه را مجبور به عقب نشیني و 

  قوام را مجبور به استعفا كردند،از خانه بیرون آمد و روي كرسي صدارت نشست 

حدس مي زند اين بار نیز مصدق با طرح يك  آيت اهللا كاشاني اين رفتار عافیت طلبانه ي مصدق را يادآور مي شود و

نقشه ي ديگر،يعني چشم پوشي بر توطئه زاھدي،تصمیم دارد تا با يك ژست ملي و مظلومانه خود را از درگیري ھاي 

كمرشكن نجات دھدآيت اهللا مي نويسداز تجربیات روي كار آمدن قوام و لجبازي ھاي اخیر بر من مسلم است كه مي 

ام تیر كذايي،يك بار ديگر ملت را تنھا گذاشته و قھرمانانه برويداگر نقشه شما نیست كه مانند خواھید مانند سي 

سي ام تیر عقب نشیني كنید و به ظاھر قھرمان زمان بمانیدو اگر واقعا با ديپلماسي نمي خواھید كنار برويد،اين نامه 

ه ي بدي ھاي خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع من سندي در تاريخ ملت ايران خواھد بود كه من شما را با وجود ھم

  حتمي يك كودتا وسیله زاھديآگاه كردم كه فردا جاي ھیچ گونه عذر موجھي نباشد 

آيت اهللا كاشاني،بدبینانه اين كودتا را توطئه اي مثلثي مي داند كه اعضاي آن آمريكا و زاھدي و ضلع ديگر آن مصدق ۴

ا آمريكايي ھا ساخته تا جريان نفت را به نفع آمريكا حل كندگرچه طبق استحدس آيت اهللا اين است كه مصدق ب
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اسناد،اين حدس آيت اهللا صحیح به نظر نمي رسد،ولي نتیجه كودتا ھمان شد كه وي پیش بیني كردآيت اهللا در اين 

و به  زمینه نوشتاگر حدس و نظر من صحیح نیست كه ھمان طور كه در آخرين مالقاتم در دزاشیب به شما گفتم

ھندرسن گوشزد كردم كه آمريكا ما در گرفتن نفت از انگلیس ھا كمك كرد و حاال به صورت ملي و دنیاپسندي مي 

خواھد به دست جنابعالي اين ثروت ما را به چنگ آوردآيت اهللا مي نويسد كه كودتاي زاھديمطابق با نقشه خود 

ي نويسد و مصدق را در بن بست قرار مي دھد كه اگر شماستآيت اهللا كاشاني قسمت آخر نامه را با زيركي خاص م

حدس و نظر من صحیح نباشد كه شما با آمريكا و زاھدي ھماھنگ ھستید،شما راشما را آگاه كردم كه فردا جاي ھیچ 

  گونه عذر موجھي نباشد 

ين جانب مصدق در جواب اين نامه،مغرورانه نوشتمرقومه ي حضرت آقا وسیله آقا حسن آقا سالمي زيارت شدا

  مستظھر به پشتیباني ملت ايران ھستموالسالمدكتر محمد مصدقامضا 

بعضي از افراد مغرض در اصالت اين نامه ترديد كرده اند و انتشار اين نامه را بعد از پیروزي انقالب اسالمي،تأيیدي بر 

لت اين نامه گرفته اند؛زيرا آيت ترديد خود دانسته اندپس از چاپ خاطرات ناصر خان قشقايي نیز،دلیل جديدي بر رد اصا

اهللا در اين نامه مي نويسدكه اگر به راستي در اين فكر اشتباه مي كنم با اظھار تمايل شما،سید مصطفي و ناصر خان 

  قشقايي را براي مذاكره خدمت مي فرستمحال آن كه ناصر خان در آن ايام طبق خاطرات در فارس بوده است 

  به داليل ذيل،ھیچ شبھه اي در اصالت نامه وجود ندارد با دقت در نامه و پاسخ آن 

ـ خط نامه با ساير نامه ھاي آيت اهللا و خطوط وي ھیچ تفاوتي ندارد و با كارشناسي مشخص است كه خط،خط آيت ١

  اهللا كاشاني است و امضاي پاسخ نیز امضاي مصدق است 

دكتر مصدق آشنايي داشته باشد،قطع به اصالت به ـ ھر كس با محتواي نامه ھاي آيت اهللا كاشاني و نوشته ھاي ٢

اين دو نامه پیدا مي كند به قول كاتوزياننظر اين جانب بر اين است كه اين نامه ھاي جعلي نیستند،خاصه به اين دلیل 

  كه پاسخ مصدق را به كاشاني ھیچ نابغه اي نمي توانسته است به اين خوبي جعل كند 

ھران،موجه به نظر نمي رسدناصر خان از ياران نزديك مصدق بود كه به آيت اهللا كاشاني ـ اشكال نبودن ناصر خان در ت٣

نیز احترام مي گذاشت و بسیاري از پیام ھا توسط وي بین اين دو ارسال مي شداز اين رو،آيت اهللا قصد داشته است 

ت اهللا از غیبت ناصرخان بي تا سخن ھايي را كه نمي شده تا در نامه بنويسد،به وسیله ناصرخان بفرستدقطعا،آي

اطالع بوده است و اين بي اطالعي چنان معمولي است كه امكان اتفاق آن بسیار زياد استچنان چه كاتوزيان نیز مي 

نويسداين به ھیچ وجه ثابت نمي كند نامه كاشاني به مصدق جعلي استمعلوم نیست كاشاني از نبودن ناصرخان در 

  تھران باخبر بودھاست 

نامه،تنھا بعد از انقالب منتشر نشده است،بلكه قبل از پیروزي انقالب اسالمي در كتابي كه در پاسخ ـ اين ۴

كتابگذشته چراغ راه آينده استنیز به چاپ رسیده استدانشمند فرزانه حجت االسالم خسروشاھي در مورد نامه ي 

ه مي كند،سؤال مي كندطبري در پاسخ آيت اهللا كاشاني به مصدق از احسان طبري كه در خاطرات خود به آن اشار
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مي گويدنسخه اي فتوكپي شده از اين نامه،قبل از انقالب اسالمي در آلمان توسط يكي از دوستان در اختیار من قرار 

  گرفت تا در نوشتن تاريخ ايران و خاطرات خود از آن استفاده كنم 

،نوه ي دختري آيت اهللا كاشاني، زنده استو طي ـ خوشبختانه راوي نامه رسان يعني جناب آقاي دكتر حسن سالمي۵

مقاله اي به تمام شبھات پاسخ گفته استبنابراين اگر نخواھیم مغرضانه به اصالت نامه نظربیندازيم،اين نامه نیز مانند 

  اكثر اسناد،قابل اعتماد اعتبار است و نظر آيت اهللا كاشاني را نسبت به حكومت مصدق و كودتا مشخص مي كند 

  اهللا كاشاني و حكومت كودتا آيت 

امید آيت اهللا كاشاني با پیروزي كودتاچیان در ابتدا به يأس مبتال شد و تصمیم گرفت از ايران به خارج از كشور،مسافرت 

نمايدچند روز بعد از كودتا شايعه شد كه آيت اهللا كاشاني قصد مسافرت به خارج دارندنادعلي كريمي،يكي از نزديكان 

نمود كه آيت اهللا از قبل،قصد مسافرت خارج داشته اند يادر گوشه اي از شھرستان ھا،دور از مبارزات ايشان،اعالم 

سیاسي استراحت نمايندوي اعالم كردپس از جريان اخیر،اكنون آيت اهللا كاشاني به ھیچ وجه در امور سیاسي 

ر دارند كه اگر وسائل مسافرتشان به خارج مداخله اي ندارند و ازكارھاي سیاسي به طور كلي كناره گرفته اند و در نظ

از كشور فراھم نگرديد،در يك نقطة دورافتاده از كشور،دور از دسترس مردم به استراحت بپردازندظاھرا مسافرت خارج 

شھريوروارد تھران شد و در خانه  ٢١مھیا نشد و آيت اهللا مدتي به اطراف تھران مسافرت نمود و سپس براي اول محرم

  لس روضه خواني برقرار كرد ي خود،مج

آيت اهللا تا مدت ھا به برقراري جلسات روضه خواني و جلسات فاتحه و گھگاھي مصاحبه با روزنامه ھاي خارجي و 

تذكر به دولت،مانند تدريس شرعیات و يا نفرستادن معلم ھاي جوان،در سر كالس دختران،بسنده مي كردشاه نیز پس 

با خود درگیر نكند؛لذا سرلشكر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش را فرستاد تا اگر خواسته اي از كودتا سعي كرد آيت اهللا را 

دارد اجابت كندباتمانقلیچ به حضور وي رسید و گفتچه خدمتي از او و ارتش مي تواند موجب رضايت آيت اهللا را فراھم 

ت اهللا،زبانش بند آمد و سكوتي حیرت آور او كند؟آيت اهللا با تمسخر گفتبیت المقدس را آزاد كنیدرئیس ستاد با جمله آي

را فراگرفتآيت اهللا وقتي حال زار وي را مشاھده كرد،اضافه اگر نمي توانید الاقل عتبات عالیات را براي شیعیان آزاد 

طور كنیدباتمانقلیچ ھمچنان مبھوت به آيت اهللا مي نگريستآن گاه آيت اهللا با خنده اي تمسخر آمیز گفتاگر نمي توانید چ

است برويد با دست خودتان محل تجمع فرقه بھائیت را خراب كنیدباتمانقلیچ كه از برخورد آيت اهللا سخت مات شده 

  بود،بدون خداحافظي محل را ترك كرد 

زاھدي نیز سعي كرد احترام آيت اهللا را حفظ نمايدسه روز پس از كودتا از آيت اهللا وقت خواست و به ديدار وي 

ر مورد تصمیم دولت با مسئله ي نفت پرسیدزاھدي گفتبه ھیچ وجه نفت به انگلستان نخواھم داد و شتافتآيت اهللا د

  غرامت را ھم چون انگلستان ھیچ حقي ندارد،نخواھیم پرداخت 

روابط تحمل آمیز آيت اهللا و زاھدي چندان دوام نیاورد و آيت اهللا وارد میدان مبارزه با وي شد و روزگار سخت و تلخ تر 

  اني آغاز شد كاش
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آيت اهللا كاشاني در اين زمان در ماتمي بزرگ به سر مي برداز يك طرف،دولت كودتا را مي ديد كه با ھمه ي قول و 

قراري كه داده بود،به سوي مي رفت كه آينده اي تاريك را بر سر راه نھضت قرار مي داد وچون به گذشته مي 

ش را به فغان مي آورداو خود در مصاحبه اي،حال خود را چنین نگريست خودكامگي ھاي مصدق و تكروي ھاي او،جان

  توصیف كردمن دارم در تنور مي سوزماين حال مردي است كه عمر خود را در مبارزه با انگلیس به آخر مي رساند 

آيت اهللا كاشاني وقتي به گذشته مي نگريست از مصدق عصباني مي شد و زبان به انتقاد از او مي گشود و چون 

ش روي را نظاره مي كرد،با عصبانیت تمام زاھدي را مورد حمله قرار مي دادانتقاد در دو جبھه وجودش را مي سترد پی

و ھر دو جناح را به پرخاشگري علیه او وامي داشتاز يك طرف،اعضاي جبھه ي ملي ھمه ي گناه شكست را به گردن 

توھین قرار مي دادندمھندس حسیبي از جبھه ملي با  او مي گذاشتند و از طرف ديگر،اعضاي دولت جديد او را مورد

نامه اي سرگشاده،او را مورد حمله قرار داد و سخن گوي دولت كودتا،سرتیپ فرزانگانمزدور كیم روزولتدر مصاحبه ي 

مطبوعاتي گفتاخیرا شخصي به نام سیدابوالقاسم كاشاني براي خودنمايي و كسب شھرت،مطالبي دور از حقیقت و 

  باب انتخابات و نفت و دخالت خارجیان در كار ايران گفته  انصاف در

آيت اهللا كاشاني در اين دوره ي تلخ چنان مأيوس شده بود كه در مصاحبه با خبرنگارنامه ي دنیاگفتحاضرم تن به تبعید 

  و زندان دھم چون از زندگي خسته شده و احتیاج به استراحت دارم 

ز تعطیلي مجلس آغاز شدبااين كه زاھدي رفراندوم انحالل مجلس ھفدھم را درگیري آيت اهللا كاشاني با زاھدي ا

خالف قانون اساسي مي دانست بعد از به قدرت رسیدن حاضر به تجديد مجلس ھفدھم نشد و آيت اهللا نیز با آن به 

و در اعالمیه آيت اهللا به مخالفت برخاست  مخالفت برخاستپس از چندي،زمزمه ي تجديد روابط با انگلیس پیش آمد و

  اي گفتقطع رابطه با انگلیس سوابقي داشته و به عللي صورت پذيرفته 

وي برقراري رابطه را در غیاب مجلس،مشروع ندانست و اعالم كردتجديد آن جز با رأي نمايندگان ملت،عملي است 

انگلیس شمرد و گفتدولت خالفوي شرط ديگر برقراري ارتباط را به رسمیت شناختن مبارزات مردم ايران از طرف دولت 

انگلستان بايد عمال مبارزات ضداستعماري و حق طلبانه ملت ما را اعتراف نموده و حق حاكمیت و استقالل مارا چنان 

  چه در شأن يك ملت زنده و مستقل و آزاد است براي ملت قائل گردد 

دي تصمیم داشت تا با انتخاب افراد اوج تعارض آيت اهللا با زاھدي،بر سر انتخابات دوره ي ھیجدھم بوددولت زاھ

دلخواه،تصمیمات پشت پرده با بیگانگان،يعني حل مسئله نفت را عملي نمايدآيت اهللا با انتشار نامه اي سرگشاده 

خطاب به زاھدي اعالم نموددستگاه دولت مشغول تھیه مقدماتي است كه انتخابات دورة ھیجدھم را به طور 

ر دولت بخواھد دخالت كندمواجه با مقاومت شديد مردم غیور تھران خواھد شدآيت فرمايشي و لیستي انجام دھد اگ

اهللا با توجه به ھدف زاھدي از چنین انتخاباتي اعالم كردمتذكر مي شوم اگر انتخابات فرمايشي انجام گیرد ھر 

شد و سرنوشت آن قراردادي كه در مجلس ھیجدھم به تصويب برسد ازنظر ملت ايران داراي ارزش و اعتبار نمي با

  خواھد بود  ١٩٣٣مانند قرارداد تحمیلي نفت 

آيت اهللا كاشاني ھنگامي كه مطمئن شد تذكرات او سودي ندارد،طبق ماھیت انقالبي خود،شمشیر قلم از نیام 

 بركشید و زاھدي را سخت مورد حمله قرار داداعالمیه شديداللحن آيت اهللا در آن زمان خفقان آمیز،چون صاعقه اي در



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١۵٢ 
 

ظلمات بودآيت اهللا در اين اعالمیه گفت من تذكرات خودم را در مورد تجديد رابطه با انگلستان و مسئله ي نفت و ستم 

ھايي كه به حقوق مردم و سلب آزادي و اختناق مطبوعات از طرف دولت وارد آمده،داده ام،مع االسف مشاھده مي 

یز و دلخراش نبوده و آزادي جز براي عمال انگلیس شود كه ھیچ وقت وضعیات مملكت تا اين اندازه اسف انگ

نیستمطبوعات و نشريات ملي امكان ھیچ گونه اظھار عقیده و بیان حقايق را ندارند بسیاري از ملیون و آزاديخواھان 

م متدين در زندان ھا به سر مي برنددزدان و جانیان و عناصر بدسابقه كثیف ترين عمال انگلیس با سرنیزه بدون ھیچ بی

و ھراسي در مراكز انتخابیه تحمیل به ملت مي شوند و تصمیم گرفته اند دوباره انگلیسي ھا را به جان و مال و عرض 

و ناموس ملت،مسلط ساخته و مملكت را مستعمره انگلیس قرار دھندوي نوك حمله را در اين اطالعیه به طرف 

اي زاھدي داده كه اين ديكتاتوري شديد و رفتار قرون نخست وزير كودتا گرفت و گفتاين اختیارات را چه كسي به آق

وسطايي را با مردم شرافتمند ايران بنمايد و مملكت رادوباره اسیر چنگال اجانب كندآيت اهللا در پايان اطالعیه پیش 

ھمه بیني كرد كھگرفتار انواع تھمت ھا و حمله ي جرايد مزدور دولت و اجانب خواھد شداما وي آمادگي خود را براي 

مصائباعالم كرد و افزودتصمیم خود را از نخستین روز مبارزه گرفته ام كه براي حفظ شئون و حیثیت و شرف و ديانت 

  ملت و مملكت تن به ھمه مشقات و مصیبتي داده و بدھم 

ز براي رساندن صداي خود به جھانیان،نامه اي به دبیر كل سازمان ملل نوشت و ا١٣٣٢آيت اهللا كاشاني در بھمن 

اختناق شديد و محدود كردن آزادي و سانسور شديد و انتخابات فرمايشي به شدت انتقاد كرد و دولت را متھم كرد كه 

به اعمال ضد انساني و كشتارمردم آزاديخواه و دانشجويان بي گناه دانشگاه و كارگران آبادان حبس و تبعید مخالفین و 

  بیر كل اعالم كرد كه غرض وي از نوشتن اين نامه،دو چیز است ضرب و شتم معترضینمبادرت كرده استايشان به د

  ـ صداي ملت ايران را به گوش دنیاي آزاد برساند ١

ـ چون دولت زاھدياصول مسلمه قانون اساسي مملكت و مواد مصوبه ي منشور ملل متفق و اعالمیه جھاني حقوق ٢

از ملت باشدبنابراين ھر قرار و تعھدي را بنمايد و بشر را زيرپا گذاشته،نمي تواند مظھر اراده ي ملت و منبعث 

مجلسینفرمايشیتصويب كند،فاقد ارزش و نفوذ قانوني بوده و ملت ايران خود را ملزم به احترام و اجراي آن نخواھد 

  دانست 

ات دولت در به محمدرضا فرستاد و ضمن غیرقانوني بودن اقدام!آيت اهللا كاشاني نامه اي را نیز با عنوان اعلیحضرت شاه

مورد نفت و انتخابات،شاه را مورد سرزنش قرار داد و اعالم كردمسئولیت اين اقداماتي كه از طرف دولت صورت مي 

گیرد متوجه شخص اعلیحضرت است،زيرا در شرايط فعلي كه مجلس وجود ندارد،رئیس دولت،مأمور شخص اعلیحضرت 

  ي دولت براي تحقیر وي از آيت اهللا به نامسیدكاشینام برد استاين نامه،موجب عصبانیت دربار و دولت شد و سخنگو

  كنسرسیوم و مواضع آيت اهللا كاشاني 

مطابق طرح عملیاتي تي پي آژاكس،قرار بر اين بود كه دولت آمريكا و انگلیس دولت كودتا را كمك مالي نمايند و متعھد 

نكنندبا پیروزي زاھدي،دولت آمريكا طبق وعده،يك وام شدند كھدولت جانشین را به تعجیلدرراه حل مورد قبول نفتیوادار 

  میلیون دالري در اختیار زاھدي گذاشت و در مورد قرارداد نفتي در روزھاي اولیه ھیچ صحبتي به عمل نیاوردند  ۴۵
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د در اواخر مھرماه،ھربرت ھوور مشاور نفتي آمريكا در رأس ھیئتي به ايران آمدوي طبق برنامه اعالم كرد كه پیشنھا

خاصي ندارد و براي مطالعه در مورد نفت ايران آمده استدر واقع،ھوور آمده بود تا نحوه ي شركت آمريكا را در نفت ايران 

مورد مطالعه قرار دھددولت زاھدي نیز با مشورت دو كارشناس خارجي به مطالعه پرداختند و به اين نتیجه رسیدند كه 

شركت ھاي خارجي بايد وارد مذاكره شوددولت ايران به نمايندگي آقاي علي ايران توان تولید و فروش را ندارد و با 

امیني با نمايندگان شركت ھاي نفتي خارجي مذاكره و در نھايت قراردادي كه معروف بھپیچ امینیشد تھیه گرديداين 

اي سلطه ي به تصويب رسیداز اين تاريخ به بعد،به ج ١٣٣٣قرارداد در مجلس ھیجدھم در بیست و نھم مھرماه 

انگلیس بر نفت ايران،كنسرسیومي متشكل از انگلیس،آمريكا،ھلند و فرانسه بر نفت ايران سلطه يافتدراين 

و % ۶و شركت نفت فرانسه % ۴٠و سھم شركت ھاي نفتي آمريكا نیز % ۴٠كنسرسیوم،سھم شركت نفت انگلیس 

  ديد درصد باقي ھم سھم شركت نفتي انگلیسي ـ ھندي رويال داچ شل گر ١۴

نتیجه ي دو سال مبارزات ملت ايران اين شد كه آمريكا وارد تصمیم گیري در ايران شود و جايگزيني كنسرسیوم را به 

جاي شركت نفت انگلیس به ايران تحمیل نمايدبه قول ناظران نفتي،ايران تنھا مالك ظاھري نفت شد در حالي كه ھیچ 

ن شد كه ايران در مقابل چند شركت ديگر از جمله آمريكايي قرار حق دخالتي در ملك خود نداشت و نتیجه ديگرش اي

بگیرداين تحمیل آمريكايي ھا چنان به ضرر ايران تمام شد كه حتي امیني رئیس ھیأت ايراني نفتي،آن را خفت بار 

  توصیف كرد 

از انگلیس متوجه ي ايران آيت اهللا كاشاني طي بیانیه اينھايت تأسف و تعجبخود را اعالم كرد و پس از ذكر مصايبي كه 

  شده است،آمريكا را مورد سرزنش قرار داد و نوشت 

دولت آمريكا كه خود را پیش آھنگ اصول دمكراسي و مبتكر منشور آتالنتیك و پشتیبان سازمان ملل مي داند،در اين 

ايران حق دارداز آزادي و  معامله بیشرمانه و انتقام جويي وقیحانه با انگلستان مكار و حیله گر ھمكاري مي نمايدملت

آزديخواھي ناامید و نسبت به تمام ادعاھاي دنیايي غرب بدگمان گرددآيت اهللا كاشاني،ھدف وام ھاي آمريكايي را 

بازستاني چندين برابر دانست و رفتار آمريكا در جھان را موجب رشد كمونیسم دانستايشان با تحلیل كنسرسیوم و 

رضاشاه به مراتب بدتر توصیف كردوي در پايان با الھام از حسین  ١٩٣٣،آن را از قرارداد اعتراض به غرامت از سوي ايران

بن علیع اعالم نمودبه خاطر صیانت و حراست نھضت پرافتخار ملي،خود را براي استقبال مرگ آماده كرده امو از ملت 

یه ي نھضت،مراقب اوضاع باشند و ايران و كساني كه درراه نھضت ملي جھاد كرده اند،خواست كه با حفظ وحدت اول

يأس و بدبیني را كنار بگذارند تا از شرافت و حاكمیت ملي دفاع كنیم،اما افسوس كه خودكامگي قدرت طلبان و ناتواني 

آنھا ازصیانت نھضت،بارديگر ديومھن را بر كشور حاكم كرده بود و كسي را ياراي پاسخ نمانده بود جز چند نماينده ي 

   كه عدد آنھا كمتر از انگشتان دستان بود و مخالفت آنان نیز،تأثیري در تصمیم از قبل تعیین شده نداشت طرفدار آيت اهللا

  مخالفت خود را با پیوستن ايران به پیمان بغداد،اعالم كرد  ١٣٣۴دوره ي انزواي آيت اهللا كاشاني فرارسیددر مھر 

قتل رزم آرا در بیست و ھفتم دي ماه احضار كرد و قرار چیزي نگذشت كه دادگاه نظامي،وي را به اتھام ھمكاري در 

بازداشت آيت اهللا را صادر نمودعلماي نجف،آيت اهللا بھبھاني و آيت اهللا بروجردي نسبت به بازداشت آيت اهللا كاشاني 

موجب عكس العمل نشان دادند و از شاه خواستند تا اقدام الزم را جھت آزادي آيت اهللا به عمل آوردپافشاري علما 

گرديد تا آيت اهللا كاشاني از اعدام حتمي نجات يابد و آزاد گرددآيت اهللا دراثر فشارھاي زندان و مرگ پسرش مصطفي و 
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كھولت سن از پاي درآمد و به انواع بیماري ھا مبتال شدرنج ھاي جسماني از يك طرف و شكست نھضت از طرف 

نشین كرد و سرانجام او رابه بستر احتضار كشاندشاه فرصت را ديگر،غمي جانكاه بر جانش سايه افكند و وي را خانه 

غنیمت شمرد و براي سرپوش مظالم خود به عیادت آيت اهللا رفت،اما ايشان با ھمان حالت احتضار روي از او برتافت تا 

  نارضايتي خويش را از او اعالم كند 

د،تحقیر،نامرادي و ناسپاسي دوستان در حالي كه آيت اهللا كاشاني پس از عمري مبارزه با جھاد مسلحانه،زندان،تبعی

از مال دنیا جز خانه اي كه از مادر به او رسیده بود و بدھكاري ھاي ھزينه ي زندگي،چیزي نداشت،چشم از دنیاي 

ھش در جوار رحمت الھي ھمنشین مجاھدان و شھیدان راه خدا ١٣۴٠فاني فروبست و ئر بیست و سوم اسفندماه 

  گرديد 

  بارزات آيت اهللا كاشاني نتیجه ي م

ھر نھضتي ممكن است با شكست مواجه شود،اما مھم اين است كه آرمان ھا و انديشه ھاي نھضت باقي بماندھدف 

از مبارزات آيت اهللا كاشاني،قطع سلطه ي قدرت ھاي امپريالیستي و آزادي از استبداد و وابستگي بود و كاشاني در 

از عوامل شكست وي،اصل قرار دادن مبارزه بود كه بسیاري از اصول ديگر را رسیدن به اين اھداف،شكست خورديكي 

تحت الشعاع قرار داده بوداو به عنوان يك رھبر روحاني قبل از اين كه بر اسالمیت نھضت تكیه كند،اصرار بر ملي شدن 

ي بايست در رده ھاك نفت و قطع دست انگلیس داشت،لذا با بسیاري از نیروھايي كه از جھت اخالقي ـ اعتقادي نم

اول حوزه رھبري او قرار گیرند،ھمكاري مي كرداو ھمه توان خود را براي پیروزي گروھي كه چندان عالقه اي به اسالم 

از خود نشان نمي دادند،گذاشت و بديھي بود كه ھنگام پیروزي،بر روي او شمشیر خواھند كشیدبا اين ھمه نبايد 

  كم گرفت و بزرگي شكست را موجب كوچكي ره آوردھا قرار داد دست آوردھاي نھضت كاشاني را دست 

  اھم دستاورد قیام آيت اهللا كاشاني به شرح ذيل است 

ـ آيت اهللا كاشاني در زماني وارد مبارزه شد كه روحانیت وارث شكست ھاك پي در پي در مسائل سیاسي ١

ضاشاه و اضمحالل روحانیتفضاي حاكم بر بودشكست در انقالب مشروطه،شكست در نھضت آزاديبخش عراق و ظھور ر

بقاياي روحانیت در آن زمان يك فضاي ضد سیاسي بودقدرت تبلیغاتي رضاشاھي از روزنامه نگاران تا روشنفكران اين 

فكر را به جامعه القا كرده بود كه دين از سیاست جداست و روحانیت نبايد در سیاست دخالت كند و به 

يك ضدارزش تلقي مي شدآيت اهللا كاشان با رفتار سیاسي و تأكید بر اسالم سیاسي  عبارتي،سیاست براي روحانیت

و لزوم دخالت روحانیت در سیاست،خیل عظیمي از روحانیون را وارد سیاست كرد؛تا جايي كه روزنامه ھا به طنز مي 

شاني گره خورده بودند كه نوشتندايران با كمبود روضه خوان روبرو شدھبخش اعظمي از روحانیت چنان به آيت اهللا كا

  بنابرگزارش مأمور ويژھبازاري ھا و مردم بي طرفشكست كاشاني را شكست روحانیتتحلیل مي كردند 

  از اين رو،نمي توان اين تأثیربسیار مھم و عمیق را براي نھضت بعدي امام خمیني دست كم گرفت 

به مقام پشتیباني از يك گروه ناھمگون سیاسي  ـ آيت اهللا كاشاني در اين نھضت از سمت رھبري و پیشتازي مردم٢

به نام جبھه ملي تنزل كردبه جاي اين كه ساير گروه ھا را به اطاعت خود درآورد،دائم به حمايت وتوجیه رفتار مصدق و 
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جبھه ملي مي پرداختجبھه ملي ھنگامي كه به قدرت رسید و ديكتاتوري خود را توسعه داد،ديگر نسبت به آيت اهللا 

س بي نیازي مي كرد و اين تجربه ي بسیار گرانسنگي براي نیروھاي مذھبي شدتجربه اي كه منجر به پیروزي احسا

اسالم و تدام آن گرديدامام خمیني ھیچ گاه خود را در چنبره ي گروه ھاي غیرمذھبي محصور نكردھمه گروه ھا را به 

نیافتند،خود را كنار كشیدند و بناي مخالفت گذاشتند  پیروزي از خود واداشت و ھمین كه گروه ھا خود را در ھرم قدرت

  و كناره گیري و مخالفت آنھا منجر به شكست نھضت نگرديد،و اين خود،بزرگترين دستاورد و تجربه بود 

ـ گرچه آيت اهللا كاشاني در اين نھضت شكست خورد ولي نام وياد او الھام بخش مردان و زنان مؤمن و روحانیاني بود ٣

گزارش داد كه گردانندگان اصلي  ١٣۴٢خرداد  ١۵گرو حاكمیت اسالم داشتند تا جايي كه ساواك در جريان  كه دل در

  تظاھرات از طرفداران سابق آيت اهللا كاشاني ھستند

  فصل پنجم 

  راديكالیسم اسالم شیعي 

م،تالش سیاست اسالم زدايي رضاشاه،حمالت حمايت آمیز نويسندگان دوره ي رضاشاھي علیه مباني اسال

نويسندگان ناسیونالیست افراطي رضاشاھي در اسطوره سازي ايران قبل از اسالم،انتساب عقب افتادگي ھا به 

اسالم و ادامه ي چنین روندي در دھه ي بیست،موجب گرديد تا نوعي نگرش دشمن ستیزانه اسالمي در بین دين 

  مداران به وجود آمد 

مدكسروي و آزادي بي قید و شرط آنھا در زمان حاكمیت سانسور و ظھور نويسندگاني چون شريعت سنگلجي و اح

غیبت آزادي بیان،بسیار سؤال برانگیز بوداين نويسندگان در تحت فضاي امني كه حكومت براي آنھا ايجاد كرده بود،با 

و گستاخي تمام به ارزش ھاي اسالمي شیعي ھجوم مي آوردنداين روند پس از سقوط رضاخان نیز ادامه يافت 

  كساني چون حكمي زاده نیز به آنھا پیوست 

در حكم آباد تبريز و در يك  ١٢۶٩در میان اين نويسندگان،احمد كسروي گستاخي را به اوج خود رساندوي كه در سال 

خانواده ي روحاني متولد شده بود؛در مدرسه ي طالبیه به تحصیل علوم قديم و در مدرسه ي آمريكايي ھا به تحصیل 

پرداختدر زمان رضاشاه لباس روحانیت را به كناري نھاد و به استخدام دادگستري در آمد و پس از علوم جديد 

چندي،رئیس عدلیه خوزستان شدوي با نوشتن كتاب ھايي به تمسخر عقايد شیعه پرداخت و در اول دي ماه جشني 

را به آتش مي كشیدكم كم او خود را  به نام كتاب سوزي برپا مي كرد و كتاب ھاك عرفاني و دعا مانند مفاتیح الجنان

  برانگیختھیا پیامبر جديدي معرفي كرد كه مذھبي به نام پاكدينیرا بنیان نھاده است 

جامعه ي اسالمي كه پس از فشارھاي شديد رضاشاه در حال بازيابي خود بود با تداوم ھمان توھین ھاي قبلي 

بي دينیبه رھبري حاج مھدي سراج انصاري به مبارزه ي فكري  روبروشدابتدا فرد و كانون ھايي چونجمعیت مبارزه با

وقلمي با كسروي به وجود آمد،اما وي مغرورتر از آن بود كه با مباحثه و نقد علمي از مواضع خود عقب نشیني كندلذا 

ي و مادي بعد از چندي،طلبه اي جوان و آتشین مزاج كه وجودش مملو از ايمان شیعي بود،به تنھايي و در حمايت معنو

استادان حوزه ي نجف،حركتي را آغاز كرد كه منجر به نھضتي راديكال در ايران شیعي گرديداين نھضت كه به نام 
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فدائیان اسالم و سپس با تشكیالتي گسترده و سرتاسري با ھمین نام شكل گرفت،منشأ تحوالت عظیمي در تاريخ 

  مؤمن گرديد معاصر ايران شد و الھام بخش بسیاري از جوانان پرشور 

  فدائیان اسالم 

  شكل گیري 

مركزيت خود را حفظ  ١٣٢٠حوزه ي نجف كه از زمان شیخ طوسي مركز فقاھت و مرجعیت تشیع بود،تا دھه ي 

نمودحوزه ي نجف به مسائلي كه در ايران مي گذشت،بي تفاوت نبود و آنھا را پي گیري مي كردانتشار كتاب ھاي 

خت ارزش ھاي شیعي را به چالش كشیده بود،موجي از مباحث را در حوزه ي كسروي خصوصا كتابشیعه گريكه س

نجف به دنبال آورده بود؛اما اين مباحث،بیشتر در پاسخگويي به شبھات كسروي و ارتداد وي دور مي زدتا اين كه كتاب 

خوند خراساني وي به دست طلبه اي جوان و پرشور به نام سیدمجتبي نواب صفوي كه در يكي از حجرات مدرسه ي آ

  مشغول درس بود،رسید كه به گفته ي سیدمحمد واحدي فدايي اسالمآتشي به قلبش زداو با خود گفت 

آيا يك فرد مسلمان زنده باشد و به ساحت اولیاء دين جسارت شود؟وي با بزرگان حوزه به مذاكره نشست و قرار 

ز انجام استقبال ھايي در مسیر راه به تھران وارد شد شد،اوبه نمايندگي از طرف حوزه ي علمیه به ايران آمده و پس ا

و با تغییر افكار منحرف شده جوانان بساط كسروي را جمع كندعلماي نجف با تمام خلوص ھزينه ي سفر نواب را تھیه 

ز تومان ھم يكي ديگر ا ۵٠كردندسیزده دينار را حاج سیداسداهللا مدني،دو دينار را آيت اهللا سیدابوالقاسم خويي و 

  علماي عالي مقدار نجف براي خرج سفر ايشان پرداختند 

نواب صفوي از راه بصره وارد آبادان شد و دست تقدير،برنامه ي او را دگرگون كردكسروي در آبادان پیرواني داشت كه 

ابان ھاي مشغول فعالیت بودند،لذا تصمیم گرفت چند روزي در آبادان به تبلیغ بپردازدروز اول ورود،در وسط يكي از خی

آبادان به سخنراني پرداختمردم زيادي تحت تأثیر سخنان پرجاذبه و قیافه ي جذاب او در خیابان تجمع كردنداو به 

شبھات كسروي پاسخ مي داد و از آزادي و تمدن اسالمي سخن مي گفتبا اتمام سخنراني چند مأمور شھرباني وي 

به ھیجان آمده ي آبادان،قرار گرفتندنواب از مردم خواست بر  را به شھرباني ھدايت كردند،اما با عكس العمل مردم

احساسات خود غلبه كنند و مانع انجام وظیفه ي مأمورين نگردندنواب پس از چند ساعت توقف در شھرباني آزاد شد و 

راني در خیل مشتاقان از او دعوت كردند تا در مساجد و حسینیه ھاي محل آنھا سخنراني كندنواب پنج روز را با سخن

آبادان ماند و سپس به سوي سرنوشتي كه براي او رقم خورده بود،به طرف تھران حركت كردپس از ورود به تھران به 

  مدرسه مروي رفته و در حجره ي آقاي شیخ مھدي حائري تھراني مھمان شد 

روز،ابتدا در چھارسوق كوچك او مصمم تر از آن بود كه وقت خود را به استراحت يا ديد و بازديد بگذراند فرداي ھمان 

بازار،در رد ادعاھاي كسروي سخنراني نمود و سپس آدري كسروي را گرفت و يكسره به سوي محل كار او،دفتر 

روزنامه ي پرچم رفت و مباحثه را با وي شروع كردكسروي در ھمان جلسه ي اول و در مقابل استدالل ساده،اما شیوا 

ختن آيه ايالتكرموا امواتكممردگان خود را گرامي نداريدپاسخ دادنواب به او متذكر و منطقي نواب صفوي درماند و با سا

شد كه چنین آيه اي در قرآن نیست و كسروي عذر آورد كه شوخي كردمچندين روز،پي در پي،كار نواب مباحثه با 

پیشنھاد حاج سراج انصاري كسروي بودنواب دانست كه مبارزه ي انفردي با افكار كسروي،نتیجه اي چندان نداردلذا با 
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كه در راه دفاع از تشیع و انديشه ھاي آن سري پرشور و احساسي عمیق داشت و ھمكاري آقايان شیخ قاسم 

اسالمي و شیخ مھدي شريعتمداري و ديگر فضال،انجمني به نام جمعیت مبارزه با بیديني را تشكیل دادندنواب براي 

احثات وي با كسروي در بعضي ازجرايد مذھبي به چاپ مي رسید و اثر وي فراتر اولین بار كار تشكیالتي را تجربه كردمب

  از مباحث شخصي،از خود به جاي گذاشت و در ضمن باعث شد تا عده اي از جوانان شیعه دل در گروش بسپارند 

ان تھديد كسروي كه در مقابل سماجت اين طلبه ي جوان و لطافت كالمش به تنگ آمده بود،او را به گروه رزمندگ

كردگروه رزمندگان گروھي مسلح به سالح سرد بودند كه از كسروي و عقايد او نگھباني مي كردنديك بار آنان مدير 

  روزنامه ي آفتاب را كه نظريات كسروي را نقد كرده بود،مورد حمله قرار داده بودند و وي را مجروح كرده بودند 

د بلكه وي را مصمم ساخت تا اين مرد خیره سر جسور را ادب تھديد كسروي نه تنھا موجب عقب نشیني نواب نش

كندنواب استدالل مي كرد كه كسروي براي منافع شخصي و شھرت،در حال سست كردن بنیاد اعتقادي مردم است 

واين شخص مفسد است و جزاي مفسد مرگ استنواب عالوه بر استدالل خود،پشتوانه ديگري ھم داشت و آن حكم 

  ود كه عده اي از علماي نجف صادر كرده بودند ارتداد كسروي ب

نواب،نقشه ي خود را با آيت اهللا حاج سید محمد حسن طالقاني،عالم متقي و مقبول و محبوب خیابان شاه آباد در 

میان گذاشت و آيت اهللا با تأيید نظر نواب،مبلغ چھارصد تومان براي خريد اسلحه در اختیار نواب گذاشتنواب ابتدا يك 

ر تھیه كرد ولي آن را كافي ندانست،لذا كلتي به نام نوقان خريداري نمود و آماده اجراي حكم مفسدي مرتد شمشی

  گشت 

نواب صفوي افرادي را مسئول كرده بود تا به محض اين كه كسروي از منزل خارج مي شود،او را مطلع 

ا چند محافظش از منزل خارج ھمراه ب ١٣٢۴نمايندسرانجام،كسروي در روز بیست و چھارم ارديبھشت ماه 

شددرچھارراه حشمت الدوله،نواب به او رسیداسلحه ي قديمي اش را از كمر بیرون آورد و به طرف كسروي نشانه 

رفت،تیر اول و دوم كه شلیك شد،محافظین كسروي پا به فرار گذاشتندتیر سوم در لوله گیر كردنواب با مشد و لگد به 

رسید و كسروي را به بیمارستان و نواب صفوي را به زندان منتقل نمودخبر مجروح  جان كسروي افتاد ولي شھرباني

شدن و دستگیري نواب موجي از خوشحالي و تالش را در مؤمنان برانگیختمؤمنان از اين كه يك روحاني جوان دست به 

طومارھا،طوفان ھا عملیات مسلحانه زده است،غرق در شادي شدندرفت و آمد به خانه ي علما شروع شد و نگارش 

برانگیختعلماي نجف،قم و تھران با نوشتن نامه،حكومت را تحت فشار قرار دادند تا دادگستري مجبور شد پس از يك 

  ھفته نواب را با قرار وثیقه دوازده ھزار توماني آزاد نمايد 

ا انكار كرد و اضافه كسروي كه از عكس العمل مردم سخت به وحشت افتاده بود،طي اطالعیه اي،قرآن سوزي خود ر

  كرد ھر كس بتواند ثابت كند كه او قرآن سوزانده،پنجاه ھزار ريال به او جايزه خواھد داد 

جمعیت مبارز با بدبیني طي يك اعالمیه اي كیفرخواست گونه،پاسخ او را داد و پیشنھاد كرد براي رسیدگي به اين 

ر نماينده از طرف مجلس شوراي ملي و دولت و چند نفر از موضوع انجمني مركب از دو نفر نماينده مسلمانان،دو نف

قضات عالي رتبه تشكیل گردد و كسروي به مطالب زير پاسخ دھداگر كسروي محكوم شد،دولت تمام منشورات 
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كسروي را جمع آوري و در حضور مردم آتش بزندھمان كاري كه كسروي با ساير كتب انجام مي دادو اگر كسروي حاكم 

  ت به كار خود ادامه دھداما مطالبي كه كسروي بايد دفاع كند شد مختار اس

  ـ ناسازگاري اسالم با عصر حاضر ولزوم تأسیس پاك ديني ١

  ـ اثباتبرانگیختگییا پیامبري ٢

  ـ اثبات اين كه قرآن كالم خداوند نیست ٣

  ـ تعارض قرآن با علوم جديد  ۴

  نموده است ـ پاسخ توھین ھايي كه به پیامبر ص و امام صادقع  ۵

موج مثبت حمايت عالمان شیعه و مردم مذھبي از عمل فداكارانه نواب،از او چھره اي پرتوان براي حل مشكالت شیعه 

ساختاز طرف ديگر نواب به خاطر خصلت ھاي شخصي و شور بي نھايت،ديگر نمي توانست در چارچوب تشكیالتي 

اين انجمن خواھان مبارزه با قلم و زبان بودند ونواب شمشیر را مانند جمعیت مبارزه با بیديني خود را وفق دھداعضاي 

نیز بر آن افزوده بودنه تنھا نواب به اين نتیجه رسید بلكه تعدادي از جوانان مؤمن و پرنشاط تشكل ھاك مذھبي نیز به 

،قاطع و از جان ھمین نتیجه رسیده بودندلذا،جوانان به سرعت به نظريه ي نواب يعنیضرورت يك تشكیالت ايدئولوژيك

  گذشتھپاسخ مثبت دادند و در اوايل اسفند ھمان سال با يك اطالعیه،موجوديت فدائیان اسالم را اعالم نمودند 

اين اعالمیه با ھو العزيزآغاز مي شدعزيز از صفات الھي است كه به معناي عزتمند،عظیم خوارناشده،نفوذ 

مت و آمده است،ھركدام از اين معاني خبر از يك مبارزه ي بي امان و ناپذير،انعطاف ناپذير،شكست ناپذير،چیره،با استقا

طوالني با دشمن مي دادخصوصا كه عنوان اعالمیه ھمدين و انتقامآمده بوداعالمیه با اين جمالت شروع مي شدما 

رنگي پشت زنده ايم و خداي منتقم بیدار،خون ھاي بیچارگان از سرانگشت خودخواھان شھوت ران كه ھر يك به نام و 

پرده ھاي سیاه و سنگرھاي ظلم و خیانت و دزدي و جنايت خزيده اند،سالیان درازي است فرومي ريزداين جمالت 

نشان مي داد كه فدائیان اسالم قصد آن را ندارند كه مبارزات خود را به شیوه ي فرھنگي بروزدھند،بلكه مي خواھند با 

ن ظالمش مي چكد،وارد مبارزه اي انتقام جويانه شوندفدائیان در اين حكومت كه خون بیچارگان را از سرانگشت حاكما

اطالعیه حاكمان مفسد و منافقان رنگ باز را مورد خطاب قرار دادند و اعالم كردندآزاده ايم و بیدارو انتھاي خط را كه 

بیل اهللا امواتا بل احیاء ھمان جانبازي در راه خدا و شھادت است بااين آيه نشان دادندو ال تحسبن الذين قتلوا في س

  عند ربھم يرزقون 

ھر كلمه ي اين اعالمیه بوي خون و آتش مي داد و در عین حال نشان مي داد كه اين گروه،صاحب انديشه اي آرمان 

گرايانه اندفدائیان در اين اعالمیه،نجات ھمه ي مسلمانان جھان را وجھه ي ھمت خود قرار دادند و اعالم 

ب و اسارت پانصد میلیون مسلمین عالم گسیختني استآنھا اين زنجیرھاي اسارت را عامل اين كردندزنجیرھاي رقی

دانستند كھممالك اسالمي را از يكديگر جدا ساخته استزنگ خطر آنھا اين بود كھمراكز نصب اين زنجیرھا در داخله ي 

اسالمي و نداي عالم گیر قرآن و  مسلمیناست و عامل اين زنجیر را خودخواھاني دانستند كھسال ھا بعد از تمدن

دعوتش به آزادي،در جھل و بربريت غوطه ور بودنددر پايان از مسلمین عالم خواسته بودند تاقیامكنند و حقوق خويش 
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بازستانیمسطر آخر اين اعالمیه با اين جمله پايان مي پذيرفتخدا با صابرين است و اهللا المنتقماز طرف فدائیان 

  اسالمنواب صفوي 

المیه،سرتاسر از مبارزه،جھاد،شھادت و انتقام دم مي زد ولي امضاي آشكار نواب نشان مي داد كه اين گروه نمي اع

  خواھند مخفیانه وارد عمل شوند و اين چیز تازه اي بود 

گرچه اھداف فدائیان وسیع تر از مسئله كسروي اعالم شد،اما سماجت كسروي بعد از وقفه اي كوتاه،نواب را به اين 

نظريه معتقد كرد كه كسروي ساخته و پرداخته اي مانند میرزاعلیمحمد باب است كه استعمار مي خواھد عالمان 

تشیع را به او مشغول كند تا نتوانند راجع به مسائل مھم تر جھان اسالمي فكر كنند،لذا بايد ھر چه زودتر اين دل 

  مشغولي را از میان برداشت 

براي علما و متدينین مسئله اول شده بود و آنان با نوشتن طومار و نامه از  نواب درست مي گفتمسئله كسروي

دادگستري خواستند تا كسروي را به اتھام توھین تمسخر مقدسات پاي میز محاكمه بكشنددادگستري نیز مجبور به 

اساس حكومت اين كار شد و كسروي را براي بازپرسي احضار كردفدائیان اسالم مانند بسیاري از مردم چون به 

اعتقادي نداشتند،با نظر بدبینانه به اين قضیه مي نگريستندفدائیان معتقد بودند احضار كسروي يك بازي استپس از 

فروكش كردن احساسات مردمي،مردم به سراغ كار خود مي روند وكسروي نیز به سراغ كار خود مي رود؛لذا فدائیان 

،كسروي تحت ١٣٢۴كار او را يكسره كنندروز بیستم اسفند ماه اسالم تصمیم گرفتند در ھمان جلسات بازپرسي،

حفاظت امنیتي كه قبال جزو شرايط حضور خود در دادگاه قرار داده بود،وارد دادگستري شدبازپرس كار خود را زير تدابیر 

  شديد امنیتي آغاز كرد 

، صادقي و يك درجه  نج بخشطبق قرار قبلي،سید حسین امامي،سید علي امامي،مظفري،قوام،فدايي،الماسیان،گ

  دار ارتشي از اعضاي فدائیان اسالم، مأمور قتل كسروي شده بودند 

بازپرس مشغول بازپرسي بود و مأمورين مشغول حفاظت كه ناگھان در اطاق باز شد مظفري وارد اطاق شد و سید 

د درجه دار عضو فدائیان، با شدت حسین و سید علي به دنبال وي آمدند و گارد حفاظت به دنبال آنھا وارد اطاق شدن

تمام دستور داد تا آنھا اطاق را ترك گويند صداي تكبیر و گلوله، فرياد و ناله در اطاق پیچید بازپرس از وحشت بیھوش 

شد و به زمین افتاد كسروي زير ضربات كارد قرار گرفت و محافظ وي حدادپور به طرف مھاجمین تیراندازي كرد، اما قبل 

كار اساسي بكند، با مرادش كسروي از پاي در آمدند سید حسین امامي در حالیكه تیر به دستش اصابت از اينكه 

كرده بود و برادرش سید علي كه كارد در كتفش فرو رفته بود، تكبیر گويان از اطاق خارج شدند فدايي بالفاصله درشكه 

ار كرد و به بیمارستان رازي برد زخمھا پانسان شد اي كه سورچي آن از ترس فرار كرده بود، آماده و دو مجروح را سو

ولي مأمورين، بیمارستان را محاصره كرده و ھر سه را دستگیر كردندمأمورين شھرباني چھار نفر ديگر را شناسايي و 

ه بازداشت كردند و دو نفر ديگر به خطه ي شمال و به منزل اعضاي جمعیت مبارزه با بي ديني پناه بردند و نواب نیز ب

  مشھد رفت 

منزل آيت اهللا حاج غالمحسین تبريزيمعروف به تركمركز مبارزه با كسروي بودنواب يكسره به اين منزل پناه بردآيت اهللا 

حاج شیخ غالمحسین ترك در تقدير از عمل نواب گفتحاضرم نیم قرن نوكر،امام حسینع بودن،نوشتن،گفتن،تبلیغ كردن 
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ساله بود كه  ٩در عوضش اجر كشتن كسروي را بگیرماز قضا در اين منزل،كودكي را بدھم به اين بچه ھاي پیغمبرص و 

شیفته نواب شدوي پنج سال بعد به تھران آمد و عضو فدائیان اسالم گرديدعضوي وفادار و فعال به نام محمد مھدي 

  ت عبد خدائي، پسر حاج شیخ غالمحسین حاج شیخ وسايل خروج نواب را تھیه كرد و نواب به نجف رف

قتل كسروي چنان شور و نشاطي در جامعه دينداران به وجود آورد كه ھه را براي آزادي عاملین قتل به تكاپو وا داشت 

، نامه ھا، فتاوا و طومارھا از نجف و شھرستان ھا براي آزادي دستگیر شدگان دادگستري را تسلیم  و سیل تلگرافھا

ريك جرم معرفي كردند بازاريان اطالعیه دادند كه يك عید ديگر بر اعیاد كرد با راھنمائي قضات، بیش از صد تن خود را ش

مسلمین افزوده شد دادگاه پس از ھشت ماه براي متھمین اصلي، قراري معادل ھفتاد ھزار تومان وجه الضمان صادر 

و سید حسین و سید علي  كرد كه بازاريان بالفاصله مبلغ مذكور را تھیه نمودند، اما قبل از پرداخت، پنج نفر آزاد شدند

  امامي ھمچنان به عنوان متھمین اصلي در زندان ماندند 

آيت اهللا سید ابوالحسن اصفھاني بزرگ مرجع زمان وفات نمود مراسم عزاداري آيت  ١٣٢۵آبان  ١٣از قضا در آن روزھا 

ي نیروھاي ضد مذھب و غیر اهللا در ايران تبديل به مانور قدرت نیروھاي مذھبي شد و خود اين موضوع در عقب نشین

  مذھبي و عظمت نیروھاي مذھبي اثري به سزا گذاشت 

دربار و ھیئت دولت براي عرض تسلیت ھیئتي را به نجف فرستادند در اولین برخورد، آيت اهللا خويي و آسید جواد 

زل آيت اهللا قمي كه تبريزي نارضايتي خود و علماي نجف را از ادامه ي بازداشت قاتلین كسروي اعالم داشتند در من

اينك بزرگترين مرجع زمان شده بود، يكي از اعضاي ھیئت پرسید كه، اينھا به دستور چه مرجعي كسروي را به قتل 

رساندند؟ آيت اهللا قمي فرمودند عمل آنھا از ضروريات دين مانند نماز است، زيرا قتل كسي كه به پیامبر و ائمه اطھار 

ه فتوا ندارد سرانجام دادگاه تجديد نظر تشكیل شد و برائت ھمه متھمین صادر شد و آزاد توھین میكند واجب و احتیاج ب

شدند و سید حسین و سید علي امامي، با تجلیل به عنوان دو قھرمان مورد استقبال مردم قرار گرفتند فعالیت نواب 

روزي در حذف كسروي و پیروزي بر صفوي در نجف براي پشتیباني از زندانیان را نبايد دست كم گرفت نواب پس از پی

دولت در آزادي بازداشت شدگان ھنوز زمینه را براي بازگشت مناسب نديد وي الزم مي ديد علماي نجف را از اھداف 

خود آگاه كند و پشتیباني آنھا را جلب نمايد و مدتي در ايران غیبت داشته باشد تا آب از آسیاب بیفتد در ھمین احوال، 

وفات نمود و بار ديگر جھات تشیع را در غمي بزرگ فرو برد  ١٣٢۵رجع شیعیان جھات، در ھفدھم بھمن آيت اهللا قمي م

دولت قوام، آيت اهللا كاشاني را در تیرماه ھمین سال به قزوين بھجت آباد تبعید كرده بود مراسم عزاداري آيت اهللا قمي 

ستان ھا در پنجم اسفند با تجمع خود نسبت به تبعید باز فرصتي براي اعتراض به رفتار دولت شد علماي تھران و شھر

آيت اهللا اعتراض كردند در ھمین زمان، دولت در صدد اعزام ھیئتي به تجف براي تسلیت فوت آيت اهللا بود ھیئت به 

نجف مشرف شد مراسم چھلم آيت اهللا قمي در مسجد ھندي ھا با حضور ھیئت دولت برگزار شد و آقاي راشد، در 

راني كرد ھنوز سخنراني تمام نشده بود كه نواب بلند شد و از آقاي راشد خواست كه مجلس را ختم مراسم سخن

نكند تاو ي چند كلمه ضروري بیان كند آقاي راشد سكوت كرد و آقاي نواب به نمايندگان دولت گفت عمل دولت ايران 

تقدير است، ولي يك تناقض بزرگ  مبني بر اعزام نماينده براي عرض تسلیت به حوزه ي علمیه ي نجف در خور

مشاھده مي شود كه ناگزيرم به نام حوزه ي علمیه و عالم اسالم بیان كند دولت ايران به نام اينكه يك روحاني بزرگ 

رخت از جھات بر بسته است تسلیت مي گويد، ولي در ھمین ايام يك روحاني بزرگ ديگر را بازداشت و تبعید نموده و 

  كرده است بازداشت آقاي كاشاني با عرض تسلیت منافات دارد به روحانین اھانت 
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  ، آزاد شد و به تھران بازگشت ١٣٢۶پس از چندي، آيت اهللا كاشاني در خرداد 

به ايران بازگشت و مجددا به بازسازي  ١٣٢۶نواب كه زمینه ي بازگشت خود را مناسب مي ديد،اواخر تابستان سال 

ين مدت فدائیان اسالم،چھره اي اسطوره اي پیدا كرده بودند و در سرتاسر ايران،افراد جمعیت فدائیان اسالم پرداختدر ا

مؤمن وجوانان پرشور،داوطلبانه جمعیت فدائیان اسالم را تشكیل مي دادندنواب نیز از اين موقعیت استثنايي بھره برد و 

  ط مي داد با مسافرت به شھرستان ھا به اين جمعیت ھا رسمیت مي بخشید و به آنان نشا

مسئله ديگري كه بر قدرت فدائیان افزود،پیوستن طلبه اي جوان و پرشور به جمعیت بود كه در صورت و سیرت 

در كرمانشاه و در خانواده اي  ١٣٠٨شباھتي بسیار به نواب داشتاو سیدعبدالحسین واحدي بودعبدالحسین در سال 

و مادرش از خانواده آل آقااز نوادگان وحید بھبھاني  از اھل علم متولد شدپدرش حاج سید محمد رضا مجتھد قمي

بودوي تحصیالت ابتدايي را در قم فراگرفت و سپس راھي نجف شدنواب در سفر دومش به نجف با واحدي آشنا شد و 

ه پذيرفت كه به ايران بیايد و تشكیالت فدائیان اسالم را درقم راه اندازي كنداو در مدت كوتاھي،شوري در حوزه ي علمی

ي قم دمیدوي در جاذبه و سخن وري مانند ونواب بود و ھرجا كه سخن مي گفت،ھیجان مي افزود و مانند صاعقه اي 

در تاريكي نور و فرياد مي آفريدپیوستن عبدالحسین واحدي بر قدرت و جاذبه ي فدائیان افزودخصوصا برادرش سید 

وا و بیاني سحرانگیز داشت و در وفاداري،نمونه گشت تا محمد نیز در پويايي فدائیان تأثیري شگرف داشتاو قلمي شی

  آن جايي كه تا شھادت در كنار رھبرش نواب باقي ماند 

  فدائیان و مسئله فلسطین 

فدائیان در بیانیه ي اعالم موجوديت،آزادي كل جھان اسالم را ھدف قرار دادند و به راستي كه راست مي گفتنداواخر 

یست ھا در سرزمین فلسطین بودو زمزمه ھاي به رسمیت يافتن اسرايیل آغاز شده اوج تجاوزات صھیون ١٣٢۶سال 

بود تا سرانجام،در ارديبھشت سال بعد،دولت غاصب اسرائیل موجوديت خود را اعالم كردآيت اهللا كاشاني به مناسبت 

ن تظاھرات نواب حمايت از مردم مظلوم فلسطین،تظاھراتي در مسجد سلطانیامام خمیني فعلیبرپا كردسخنران اي

صفوي بودوي با سخنراني مھیجي مردم را به اين مسئولیت اسالمي در مقابل مردم مسلمان فلسطین آگاه كردچند 

،به خواست آيت اهللا كاشاني،تظاھرات ديگري  ٣١/٢/١٣٢۵روز پس از اعالم موجوديت دولت غاصب فلسطین،در تاريخ 

نفر جوان براي جنگیدن در  ۵٠٠٠آتشین بیان كرد،كه در اندك مدتي،در مسجد سلطاني برپا گرديدمجددا،نواب سخناني 

  فلسطین ثبت نام كردند 

،جمعیت انفاذ فلسطین و مكتب ١٣٣٢نواب معتقد بود كه بايد مسئله فلسطین را اسالمي كرد نه عربیدر اواخر پايیز 

اين كنفرانس دعوت از رجال  األسراء المعراج در نیمه ي اسالمي بیت المقدس كنفرانسي برقرار كردندھدف از

  سیاسي ـ مذھبي براي تحريك سران كشورھا جھت تشكیل جبھه ي واحد اسالمي براي آزادي فلسطین بود 

در اين كنفرانسمؤتمربسیاري از شخصیت ھاي سیاسي مانند،سوكارنو رھبر انقالبي اندونزي و سید قطب رھبر اخوان 

وان يك روحاني سیاسي ـ انقالبي از ايران دعوت شدنواب در آن المسلمین مصر،شركت كردند و نواب نیز به عن

كنفرانس شركت كرد و موضوع سخن او ھمین بود كه فلسطین نه جزيي از سرزمین ھاك عرب بلكه يك سرزمین 

اسالمي استبه روايت خود نوابفضاي مؤتمر را به جاي اين كه اسالمي ببینم،عربي ديدممي ديدم كه ھمه ي سخنران 
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اين موضوع تكیه مي كنند كه حمله ي اسرائیل به سرزمین عربي فلسطین صورت گرفته است،اما وقتي كه ھا بر 

نوبت سخنراني من فرا رسید،دوركعت نماز خواندم و توسل جستم و گفتم خدايا ھمه ي اينھا به زبان عربي مسلط 

تريبون و گفتماگر افتخار به عربیت ھستند،مي خواھم در اين جمع صحبت كنم،از تو ياري مي خواھمبعد رفتم پشت 

باشد من فرزند بھترين مرد عرب ھستماگر پیغمبرص را از عرب بگیرند عرب ھیچ نداردشخصیت عرب به پیامبر اسالم 

است،و من فرزند اويمھمان پیامبر از جانب خداوند فرمودانا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائال لتعارفوا ان 

ند اهللا اتقیكمحمله اسرائیل به سرزمین اسالمي فلسطین چه سرزمین عرب و غیر عرب حمله به سرزمین اكرمكم ع

  اسالم است 

نواب در آن روز،كاري سمبلیك انجام داد كه نشانه ي عشق واقعي او به سرزمین اسالمي فلسطین بودپس از اتمام 

رز تازه تأسیس شده و ساختگي ديدن مي كنفرانس در حالي كه چھل نفر از شخصیت ھاي شركت كننده از م

كردند،چشم نواب به مسجد مخروبه اي افتاد كه در آن طرف سیم ھاي خاردار در اشغال اسرائیلیان بودوي روي تخته 

سنگي رفت و سخنراني كوتاه و ھیجان انگیزي ايراد كرد و از اعضاي مؤتمر خواست كه آن طرف سیم بروند و در 

سیم خاردار را پايین كشید و ھمگي عبور كردند وپس از برگزاري دو ركعت  مسجد نماز بخوانندنواب

نماز،برگشتندسوكارنو در مسجد به نواب مي گويداين پسر پیغمبر فكر نكرد اگر يك سرباز اسرائیلي ماشه ي اسلحه 

ن بود كه اين جا اش را مي چكاندھمة ما كشته شده بوديمنواب در پاسخ او لبخند ملیحي زد و گفتاتفاقا آرزيم ھمی

شھید بشويم،چون ما نماينده ي ملت ھاك مسلمان منطقه ھستیم و شھادت ما موجب بیداري جھان اسالم و قیام 

علیه اسرائیل مي شدنواب در اين سفر پیشنھاد داد تا براي مبارزه با اسرائیل يك سازمان انقالبي اسالمي بین الملل 

  اري از شخصیت ھا،از جمله رھبران اخوان المسلمین،قرار گرفت تشكیل شوداين پیشنھاد مورد استقبال بسی

نواب به خوبي مي دانست با وجود رژيم ھاي وابسته در جھان اسالم،آزادي فلسطین ھرگز ممكن نیستاو به خوبي 

را ندادنواب  نیرو براي رفتن به فلسطین ثبت نام كردند،اما رژيم ايران،اجازه خروج به آنھا ۵٠٠٠تجربه كرده بود كه چگونه 

معتقد بوداگر مي خواھیم اسرائیل را ساقط كنیم بايد از تھران شروع كنیموي به خاطر ھمین عقیده كه در يك 

  سخنراني در مدرسه ي فیضیه ايراد كرد،دستگیر شد 

  مجلس شانزدھم و قتل ھژير 

خابات شور و نشاطي ديگر داداز طرف شاه اعالم كرد كه انتخابات دوره ي شانردھم،آزاد خواھد بود و اين اعالم به انت

ديگر قرارداد گس ـ گلشايیان در مجلس پانزدھم به نتیجه نرسید و ھواداران انگلیس،دربار و دولت تصمیم بر دخالت در 

به عنوان وزير دربار منصوب شده بود،بیش ترين تالش را به كار برد تا به قول  ١٣٢٨انتخابات گرفتندھژير كه در تیرماه 

ناصر نامطلوب انتخاب نشوندطبق اسناد وزارت امور خارجه ي انگلیس،ھژير سعي مي كرد تا توجه سفارت خودش ع

انگلیس را نسبت به اين استراتژي جلب نمايدوي مي كوشید،توجه لوفورد،كاردار سفارت را به اھمیت اين امر از ديدگاه 

كه ممكن است به تصويب قرارداد الحاقي نظر  مقامات بريتانیا جلب كند كه مجلسي انتخاب گردد كه تا آن جايي

مساعد داشته باشدوي حتي نظر لوفورد را درباره ي اعضاي مجلس پیشین كه با قرارداد الحاقي مخالفت كرده 

بودند،جويا شد كه آيا انگلیسي ھا ھیچ پیشنھادي درباره ي اين كه با آنان چه بايد كرد دارند يا نه؟نخست 

دغه را داشت و منوچھر اقبال وزير كشور و مجري انتخابات ھم در صدد فرستادن باند خود به وزير،ساعد،نیز ھمین دغ

  مجلس بودلذا ھر سه،در دخالت در انتخابات مشترك بودند 
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از طرف ديگر عوامل مختلف دست به دست ھم داده بودند تا سه نیروي مھم اپوزيسیون به خاطر اھداف مشترك متحد 

ھره ي مخالف حاكمیت در تبعید به سر مي برد،فدائیان اسالم كه براي برقراري نظام اسالمي شوندآيت اهللا كاشاني چ

سخت تالش مي كردند و نیروھاي ملي،كه به نام اقلیت دوره ي پانزدھم،با مخالفت ھاي پي گیر خود تصويب قرارداد 

ويي بودند كه مي توانستند با الحاقي را به تأخیر انداخته بودند و اينك به شھرت كافي رسیده بودند،سه نیر

  وحدت،قدرت حاكمیت را متزلزل نمايندخوشبختانه حوادثي نیز اتفاق افتاد كه تبديل به يك نوع ھمدردي متقابل شد 

نخست وزير شدآيت اهللا كاشاني كه ھژير را يك مھره ي انگلیسي مي دانست،در ھمان  ١٣٢٧ھژير در خردادماه 

كردبازار تعطیل شد و ومردم در بھارستان تجمع كردندروز چھارم نخست وزيري  روزھاي اول در مقابل ھژير قیام

ھژير،فدائیان اسالم در حمايت از آيت اهللا كاشاني چند ھزار روحاني و بازاري را به پیشگامي نواب به راه 

پیچیده بودند و در  انداختندفدائیان اسالم در حالي كه قرآن بزرگي را به ابتكار نواب در شال سبز آيت اهللا كاشاني

دست يك روحاني پیشاپیش جمعیت قرار داده بودند،به طرف میدان بھارستان حركت كردندنیروھاي انتظامي بر روي 

  فدائیان آتش گشودند و عده ي زيادي مجروح شدند 

ان اسالم آشنا مي وكالي اقلیت ـ كه بعدا با تعداد ديگر،جبھه ي ملي را تشكیل دادند ـ توسط آيت اهللا كاشاني با فدائی

شوندوكالي اقلیتمكي،حائري زاده،آزاد،آشتیاني زاده،رحیمیانبه مناسبت ھمین واقعه با نامه اي به رئیس مجلس علیه 

  ھژير اعالم جرم كردنداقلیت در اين نامه،ھژير را متھم به دستورتیرباران افراد غیرمسلح حامل قرآننمودند 

براي ھمكاري بعدي شدھمچنین،به دنبال دستگیري و تبعید آيت اهللا اين آشنايي و ابراز ھمدردي،مقدمه اي 

كاشاني،اقلیت،دولت ساعد را به خاطر توھین و دستگیري يك روحاني طراز اول استیضاح نمود و فدائیان اسالم در 

ن عده اي اعتراض به تبعید آيت اهللا كاشاني در منزل آيت اهللا العظمي بروجردي متحصن شدند كه در بازگشت به تھرا

از آنھا دستگیر شدنداين ھماھنگي غیر پیش بیني شده كه نقطه وصل فدائیان اسالم و اقلیت مجلس شد،موجب 

  تأثیر عمیقي در تاريخ معاصر گرديد 

ـ دكتر مظفر ٢ـ دكتر محمد مصدق ١آيت اهللا كاشاني از تبعیدگاه به نواب صفوي رھبر فدائیان نوشت،در انتخابات از

ـ عبدالقدير ٧ـ سید حسین مكي ۶ـ سید محمد نريمان ۵ـ سید ابوالحسن حائري زاده ۴علي شايگان دكتر ـ ٣بقايي 

  آزاد و حمايت نمايدنواب در مقابل دو سؤال اساسي قرار گرفت 

ـ آيا شركت در انتخابات براي يك گروھي كه براي براندازي نظام حاكم و برقراري نظام اسالمي مبارزه كنند،صحیح ١

  ؟ است يا نه

  ـ حمايت از افرادي كه چندان دل در گرو اسالم ندارند،براي فدائیان مناسب است يا نه؟ ٢

نواب به دلیل اعتقادي كه در آن زمان به آيت اهللا كاشاني داشت،او را رھبر معنوي فدائیان و تنھا مجتھد سیاسي مي 

ت و در مورد انتخاب وكاليي كه جنبه ي دانست كه بايد از او حمايت مي كردلذا،شركت در اصل انتخابات را پذيرف

مذھبي شان بیشتر باشد،به آيت اهللا نامه نوشتآيت اهللا در پاسخ اعالم كردما اآلن رجال ديني كه در فن سیاست 

ورزيده باشند نداريم،چه بھتر اين كه اين كار را ما مرحله اي بكنیم و بتوانیم در يك مرحله از رجال سیاسي كه در فن 
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ده ھستند و نسبتا ھم جنبه ملي دارند،استفاده بكنیم،تا در طي اين دوران بتوانیم انسان ھايي كه سیاست ورزي

متدين ھستند يا سمت مذھبي دارند براي انتخابات تربیت كنیمنواب اين استدالل را تا حدودي پذيرفتانتخابات در مھر 

د نظر،تعدادي ھم براي پاسداري از صندوق ھا آغاز شدفدائیان اسالم عالوه بر تبلیغ براي كانديداھاي مور ١٣٢٨

باسازمان نظارت بر آزادي انتخاباتدكتر بقايي،ھمكاري كردنددولت ھمین كه متوجه شد كه نمايندگان مخالف در حال 

پیروزي ھستند،به بھانه ي فرارسیدن محرم و روضه خواني،صندوق ھا را از مسجد سپھساالرشھید مطھري فعلي 

به فرھنگستان منتقل كرددر دنبالھي شمارش آرا،كساني كه در رأس آرا بودند،اندك اندك عقب تحت تدابیر پلیسي 

رفتند و سرانجام نیز از گردونه ي انتخاب خارج گرديدنددكتر مصدق به ھمراه تعدادي در دربار متحصن شدند اما نتیجه 

  س شدند اي نگرفتند و مردم تھران در كمال ناامیدي شاھد پیروزي طرفداران انگلی

فدائیان اسالم بیشتر به اين باور رسیدند كه با وجود اين رژيم و عناصر وابسته،مبارزه ي پارلماني كاري عبث 

استلذا،تصمیم گرفتند تا عامل اساسي اين خیانت را به سزاي اعمالش برسانندآنھا كه از قبل ھژير را به جرم دستور 

  س مجرم مي دانستند،مصمم شدند تا وي را معدوم نمايند تیراندازي به حامالن قرآن و ھمكاري با انگلی

  فدائیان اين گونه استدالل مي كردند كه 

ـ دفاع در مقابل ھجوم به جان و دين و ناموس يك جھاد دفاعي است كه حتي در غیبت امام ع بر مسلمانان واجب ١

  است 

اجانب ھجوم شده استاجانب با دستبرد به  ـ از ديرباز به مال و جان و ناموس و دين مسلمانان از طرف كفار و٢

معادن،به مال مسلمانان و با كشتن مردم مسلمان و آزاده به جان مسلمانان و با تعطیل عمومي احكام اسالمي اعم 

  از احكام اجتماعي،قضايي و سیاسي و اقتصادي ھجوم به ناموس مسلمانان را عملي كرده اند 

  م اجانب شده اند ـ بعضي از عناصر داخلي آلت اين ھجو٣

  ـ چون ھژير آلت اجراي اين ھجوم است،پس كشتن او الزم است  ۴

فدائیان عالوه بر اين استدالل شرعي،از نظر عرفي و اجتماعي ھم عقیده داشتند كه مدت ھاست مملكت ما 

  ھا وارد دستخوش اغراض سیاسي دولت ھاي استعمار طلب واقع شده و استعمارگران نیز از طريق برخي از حكومت 

گشته و با جلب نظر آنان پنجه بر مملكت افكنده اند و بايستي با مجازات آنھا درزماني كه خطر بزرگ تري در پیش 

نباشد نقشه ھاك ظالمانه و استعمارگرانه آنھا را حداقل براي مدتي خنثي كردبا اين داليل،فدائیان مصمم شدند تا 

  و استعمار در او تجلي يافته بود نابود كنند ھژير را كه در آن زمان فساد دربار و دولت 

آبان كه ھم زمان با دوازدھم محرم بودو مسجد سپھساالر مجلس روضه خواني داشت،طبق سنت،ھژير براي  ١٣روز 

برچیدن عزا وارد مسجد شد و در جايگاه رجال قرار گرفتسید حسین امامي،فدايي اسالم،در مقابل او نشست و چند 

خود را از كمر درآورد و قلب او را نشانه رفت و صداي اهللا اكبر او در مسجد طنین افكندھژير را به  لحظه بعد،ھفت تیر

  بیمارستان و امامي را به زندان بردندھژير،فرداي آن روز دارفاني را وداع گفت 
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فردوست از طبق تحلیل ھاي ھمیشگي ايرانیان،شايع شد كه قتل ھژيربا توطئه ي رزم آرا صورت گرفته استارتشبد 

طرف شاه مأمور شد تا موضوع را تحقیق كندفردوست در خاطراتش مي گويدبه زندان دژبان براي ديدن ضارب رفتموارد 

سلول شدم،ديدم فردي است قوي ھیكل و سالم،نشسته بود و تسبیح مي انداخت و دعا مي خوانداما تا مرا ديد به 

ه طوالني شد،حدود سه ربع ساعت در گوشه ي اتاق روي صندلي نماز ايستادنمي دانم چه نمازي بود كه فوق العاد

نشستمبه محض اين كه نمازش تمام مي شد نماز ديگري را شروع مي كردسرانجام فردوست،وي را قانع مي كند تا 

با او سخن بگويدفردوست قول مي دھد كه در صورت ھمكاري او را آزاد كندسیدحسین در پاسخ مي گويدمن صريحا 

كه وظیفه ي شرعي خود را انجام دادم واز كسي درخواست ندارمخوشحالم كه اين وظیفه را انجام داده ام و مي گويم 

مجازاتم ھر چه باشد ـ كه اعدام است ـ قبول دارمفردوست از وي مي پرسد آيا رزم آرا به او دستور چنین قتلي داده 

  است؟وي در پاسخ با تمسخر مي گويد 

اين حرف ھا چیست كه مي گويي؟فردوست ادامه ي !كه من دستور رزم آرا را اجرا كنم رزم آرا كیست؟ھمین مانده

ساعت ھم بنشینید  ١٠مذاكره را به فردا موكول مي كندسید در پاسخش مي گويدبیخود وقتتان را تلف نكنید شما اگر 

  پاسخ من ھمین است و مجددا برخاست و به نماز ايستاد 

آبان ابطال انتخابات تھران را اعالم  ١٩عقب نشیني كردند و شش روز بعدبا كشتن ھژير،سردمداران رژيم 

كردندانتخابات،مجددا برقرار شد و اعضاي جبھه ملي كه اينك تشكیل شده بود به پیروزي رسیدند و به مجلس راه 

  يافتند 

كرد و درسحرگاه  رژيم با تجربه اي كه از قتل كسروي به دست آورده بود،با سرعت سید حسین امامي را محاكمه

ھفدھم آبان،يعني سه روز و اندي بعد از دستگیري،در میدان سپه به دار آويختآخرين كالم او اهللا اكبر و زنده باد اسالم 

بودجنازه ي شھید امامي را در قبرستان امام زاده حسن دفن كردند،امافدائیان اسالم،رژيم را مجبور كردند تا قبر شھید 

ه را با احترام خاصي بیرون آوردند و با تجلیل او را تشیع كردند و در مزار ابن بابويه،در نزديكي قبر را نشان دادند و جناز

  شیخ صدوق،به خاك سپردند 

  مخالفت با تشییع جنازه رضاشاه در قم 

جنازه ي رضاشاه را در مصر مومیايي كرده بودند تا در وقت مقتضي به ايران حمل نمايندسال ھاي اول حكومت 

درضاشاه در ايران چنین زمینه اي نبودھنوز مردم خاطرات ستم ھاي رضاشاه را فراموش نكرده بودندروحانیون و محم

مردم متدين ھنوز داغدار جنايات رضاشاه در مسجد گوھرشاد بودند و تحقیرھاي او را در مورد حجاب زنان مؤمن به 

نوز ھم دل حوزويان را مي آزرداز طرف خاطر مي آوردندياد سخت گیري ھاي رضاشاه در مورد روحانیت،ھ

ديگر،محمدرضاشاه تصمیم داشت تا جنازه ي تبعیدي پدرش را كه نشانه ي ضعف و نامقبولي خانواده ي پھلوي بود به 

ايران بیاوردوي تالش كرد تا چھره ي ضد مذھبي پدرش را در جريان بازگشت جنازه، پاك كندبه ھمین علت،شاه تصمیم 

درش را در نجف و در حرم حضرت امیر سالم اهللا علیه دفن نمايدبراي ايجاد زمینه،سفارت ايران در داشت تاجنازه ي پ

عراق توسط يكي از تجار به ناممحسن شالشطوماري را به امضاي متنفذين نجف مي رساند كه در آن،شیعیان عراق 

اين بود كه گفته شود مردم نجف  پیشنھاد مي كنند تنھا شاه شیعه را در كنار شاه نجف دفن كننداين عمل براي

  خواستار چنین اقدامي ھستند كه علماي نجف به مخالفت برنخیزند 
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نواب كه در آن زمان،پس از قتل كسروي،در نجف به تحصیل مشغول شده بود،به مخالفت برخاست و محسن شالشرا 

رد و بدين گونه،توطئه ي سفارت خنثي در جلو صحن امیر مؤمنان ع به باد كتك گرفت و طومار را در حضور مردم پاره ك

  شد 

پس از گذشت دو سال از اين جريان مجددا شاه تصمیم گرفت تا جنازه ي رضاشاه را به ايران بیاورد و براي تطھیر چھره 

 زشتكار او،جنازه را به قم ببرند و يكي از مراجع قم بر آن نماز بخواند و پس از طواف به تھران بیاورند و در شھر ري در

  در كنار حضرت عبدالعظیم حسني به خاك بسپارند  مقبره اي ـ كه از قبل مھیا شده بود ـ

شاه تصمیم داشت كه تشییع جناره ھر چه باشكوه تر انجام پذيرد،تامشروعیت خاندان پھلوي بازيابي شودنقشه ي 

كت كنند تا زخم ھا التیام و شاه اين بود كه كساني كه بیشتر مورد ستم رضاشاه قرار گرفته اند،در اين تشییع شر

كدورت ھا مرتفع گردد و ضمنا به مردم نشان دھند كه حتي مخالفین رضاشاه در مقابل عظمت او خاضع شده اندلذا 

شاه در مورد دو قشر اصرار بیشتري داشتیكي عشايرو ديگري روحانیتبه نوشته ي ناصرخان قشقايي،به تمام رؤساي 

ه بايد حتما بیايند براي تشییع جنازه،اتفاقا غالب اين اشخاص كه احضار مي شوند عشاير و غیره فشار آورده اند ك

  ھمان ھايي ھستند كه چندين سال به امر پھلوي تبعید و حبس بوده يا كسان آنھا كشته شده ا ند 

و به امر او شاه براي جلب رضايت علما،قائم مقام الملك رفیع ـ كه خود قبال از روحانیون بود و سپس مشاور رضاشاه 

لباس روحانیت را كنار گذاشته بود ـ به قم فرستادقائم مقام الملك ابتدا نزد آيت اهللا حجت كه عالمي بزرگوار و انعطاف 

پذير بود،رفتقائم مقام الملك ھرچه توضیح مي دادآقاي حجت با دست اشاره مي كنند كه نمي شنومھمان موقع 

اھد به چیزي اعتنا كند،مي گويد نمي شنوم،يعني اعتنا نمي كنم و شھرت داشت كه آيت اهللا حجت وقتي نمي خو

گوشم بدھكار اين حرف ھا نیستفرستاده شاه ھرچه تكرار مي كند،چیزي جز نمي شنوم،نمي شنودوي نزد آيت اهللا 

سید صدرالدين صدر كه مرجعي مبارز بود مي رودآيت اهللا با ھمان لھجه ي غلیظ عربي فرمودندقبیح است قبیح 

ستفرستاده ي شاه نزد آيت اهللا سید محمد تقي خوانساري عالمي زاھد و مجاھد كه ھنوز زخم جنگیدن با انگلیسي ا

ھا را در عراق،در پا داشت،مي رود؛آيت اهللا به خادم خود مي گويدبیا به اين آقا بگو برو بیرونو سرانجام آيت اهللا 

من نماز بخوانمو به اين ترتیب،فرستاده ي شاه بي ھیچ بروجردي در پاسخ قائم الملك رفیع مي گويدصالح نیست 

  نتیجه اي بازمي گردد 

و رھبر فدائیان  ٢وقتي خبر بازگشت جنازه ي رضاشاه به فدائیان رسید،نواب از عبدالحسین واحدي ،مرد شماره 

ندفدائیان قم در اسالم قم،خواست تا حوزه ي علمیه ي قم را علیه ھرگونه ھمكاري با استقبال از جنازه برانگیزا

جلسات خود تصمیم گرفتند تا شش نفر از طلبه ھا ي فدايي پس از غسل شھادت ھرروز در مدرسه فیضیه سخنراني 

كنند و طالب را نسبت به فجايع رضاشاه آگاه كنند تا ھیچ طلبه اي در تشییع جنازه شركت نكندھر روز ساعت پنج 

یه ـ كه بعدا به سنگ انقالب معروف شد ـ سخنراني مي كردفضاي بعدازظھر،يكي از سخنگويان فدايي روي سنگ فیض

حوزه مملو از خشم نسبت به رضاشاه شدنتیجه اين شد كه درھنگام تشییع ھیچ طلبه اي شركت نكرد و مجبور 

  شدند تا عده اي از پالتوي ھاي با پارچه اي سفید بر سر در تشییع شركت دھند 
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ني،مخفیانه،كساني را كه احتمال شركت در مراسم مي دادند،مورد تھديد قرار فدائیان اسالم عالوه بر تبلیغات عل

دادندسیدمرتضي برقعي از وعاظ قم به واسطه تولیت دعوت به سخنراني شده بودفدائیان اسالم با ارسال نامه اي به 

  نیم او اعالم نمودنداگر در مجلس ختم رضاخان پلید،اين مرد جھنمي منبر رفتي،شكمت را پاره مي ك

فضايي كه فدائیان در قم به وجود آوردند براي رژيم شاه بسیار تحقیر كننده بودشھید سید محمد واحدي در خاطرات 

را كه ١٣٢٩و اويل سال  ١٣٢٨نامي از رضاشاه نمي برد،ولي حوادثاواخر سال ١٣٣۴خود گرچه به دلیل موقعیت زماني 

خاطراتش مي گويدرژيم در مقابل فدائیان به تكاپو افتاد،روز  توسط فدائیان در قم اتفاق افتاد،شرح مي دھدوي در

دوم،اولین سخنرانسید ھاشم حسینیرا در منزلش كه به محاصره در آمده بود دستگیر و بالفاصله به خرم آباد تبعید 

لتھب شد كردندبا انتشار خبر تبعید وي،طالب در جلو شھرباني تجمع كردند و خواستار آزادي او شدندفضاي قم چنان م

كه يك ھنگ به فرماندھي سرتیپ شاھپور مختاري به قم اعزام شد و سرلشكر بقايي را با اختیارات تام براي كنترل 

  شھر به قم فرستادند 

فدائیان در قم اعالمیه شديد اللحني علیه رضاشاه صادر كردند كه موجب دستگیري ده نفر از طالبي شد كه مشغول 

  الصاق آن به ديوار بودند 

گرچه كانون مبارزه با استقبال از جنازه در قم بود ولي خود نواب در تھران و شیخ محمد رضا نیكنام در شھرري فعالیت 

زياد مي نمودندموضوعي كه در جريان اين مبارزه در تھران طرح شده است،قتل شاه در ھنگام تشییع جنازه بوده 

تل شاه بزند،اما دوستانش صبحگاھان وي را در خانه حبس استبه روايت شھید عراقي،قرار بود خود نواب دست به ق

كردند و فرد ديگري را براي اقدام فرستادنددر محل تردد شاه،عده اي از فدائیان حاضر،بحث مي كنند و به چند دلیل از 

  اقدام منصرف مي شوند 

  ـ اسلحه يك كلت كمري ناكارآمد بوده است ١

  برده است ـ دشمن در حال آمادگي تمام به سر مي ٢

  ـ ممكن است منجر به قتل عده ي بسیاري از مردم شود ٣

  ـ احتمال نتیجه كم ارزيابي شده است ۴

  اما خوش نیت،علت عدم اقدام را به نحوه ي ديگري روايت مي كندوي مي گويد 

ه داده و رژيم را بعضي فدائیان اسالم را عقیده بر اين بود كه در اين لحظه بي نظیر بايد به حیات تمام خائنین خاتم

تغییر داد،اما شخص نواب صفوي با آن ديد دورانديش و عمیقي كه داشت گفتنه اين درست نیست چون كارھا پخته 

نیست و در بین قشرھاي مختلف اختالف نظر وجود دارد و مملكت به سراشیب ھرج و مرج و سپس سقوط مي افتد و 

  ه اين مرزوبوم دوخته اند و نگذاشت كسي دست از پا خطا كند اين بھترين بھانه براي اجانب است كه چشم طمع ب
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اين روايت صحیح تر به نظرمي رسد؛چه اين كه عموم روحانیون در آن زمان بر اين باور بودند كه وجود شاه با ھمه 

فسادش موجب وحدت و تمامیت ارضي ايران خواھدشد و عدمش موجب حاكمیت كمونیست ھاي شوروي از طريق 

  خواھد شد  حزب توده

تحت اقدامات شديد امنیتي از قم،تھران و شھر ري گذشت و حتي يك نفر  ١٧/٢/١٣٢٩به ھرحال جنازه ي رضاشاه در 

  واعظ پیدا نشد تادر ختم وي منبر برود و اين،يك موقعیت ممتاز و پیروزي براي فدائیان محسوب گرديد 

وجود آمدآيت اهللا بروجردي كه تالش مي كرد تا به دور از با ھمه اين پیروزي ھا، در قم مشكالتي براي فدائیان به 

جنجال ھاي سیاسي به بازسازي حوزه ي علمیه ي قم بپردازد،از رفتار توأم با جنجال فدائیان و كشیدن نیروھاي 

حوزه گله نظامي به قم به خشم آمد و در دھم خرداد در پايان درس،رفتار فدائیان را مورد تنقید قرار داد و از به ھم زدن 

  كرد 

عده اي ھم كه از فدائیان ناخشنود بودند از موقعیت سود جسته در شامگاه چھاردھم خرداد پس از پخش اعالمیه اي 

علیه فدائیان،آنھا را به باد كتك گرفتندمخالفین فدائیان به اين بسنده نكردند و از فرداي آن روز،چنان عرصه را برآنھا تنگ 

دند قم را ترك كنند،تنھا شھید محالتي با ھمه سختي ھا ماند و پس از اين كه خبر به آيت كردند كه فدائیان مجبور ش

  اهللا بروجردي رسید از او استمالت جسته و دستور دادند كه شھريه ي وي پرداخت شود 

  نقش فدائیان اسالم در ملي شدن صنعت نفت 

ه بودند ول اين بدان معنا نبود كه آنھا نسبت به مبارزه با گرچه فدائیان اسالم،اجراي احكام اسالم را در اولويت قرار داد

استعمارگران غافل باشندفدائیان اسالم كوتاه كردن دست بیگانگان را از سر منافع ايران مسلمان،يكي از احكام اسالم 

  مي دانستند 

اه كنددر پیامي به نواب از تالش كرد تا به نحوي نواب صفوي را با خود ھمر ١٣٢٩ھنگامي كه رزم آرا نخست وزيرشدتیر 

تدين و پاي بندي خود به اسالم سخن گفتنواب در پاسخ وي گفتاگر راست مي گويیاآلن در رأس حكومت 

ھستید،بھترين عمل كه صداقت شما را بخواھد نشان بدھد اين است كه خلع يد از انگلستان بكنید و خودتان صنعت 

  تا از ملي شدن نفت جلوگیري كند؛لذا با اين مسائل قابل پیشگیري نبود  نفت را ملي كنیداصوال رزم آرا مأموريت داشت

از طرف ديگر،آيت اهللا كاشاني به شدن موضوع ملي شدن نفت را بین توده ھا كشانده بود وساير مراجع و علما نیز 

اليحه ي  آن دفاع مي كردنداقلیت تحت عنوان جبھه ملي در مجلس در كمیسیون نفت مشغول مذاكره در مورد از

الحاقي گس ـ گلشايیان بودند و مصدق كه تاكنون به ملي شدن صنعت نفت مخالفت كرده بود و آن را قراردادي 

طرفیني مي دانست،اينك با پیشنھاد يكي از اعضاي كمیسیون نفت،با ملي شدن صنعت نفت موافقت كرد و 

ز سويي ديگر،رزم آرا با ھمه ي توان و كمیسیون به سوي طرحي مي رفت كه نفت را در سرتاسر كشور ملي كندا

  رفتار خدعه آمیز خود و از پس گرفتن اليجه از مجلس،در صدد جلوگیري از ملي شدن نفت بود 

  اعضاي جبھه ي ملي به اين نتیجه رسیدند كه سه اقدام،كه ھركدام شرط و مكمل ديگري است،بايد انجام گیرد 
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  ـ برداشتن مانع ملي شدن صنعت نفت، ١

  نوني كردن ملي شدن، ـ قا٢

  ـ به دست گرفتن قدرت براي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت ٣

اعضاي جبھه ي ملي،با تجربه ي موفقي كه از قتل ھژير و راه يابي مجلس به دست آورده بودند،به سراغ نواب 

وي خواستند تا با يك اقدام  رفتندآنھا در مالقاتي كه در منزل حاج محمود آقايي،تاجر متدين تھراني با نواب داشتند،از

جوانمردانه و انقالبي سد راه حكومت ملي،يعني رزم آرا را از میان بردارندنواب با يك شرط اين پیشنھاد را پذيرفتشرط 

نواب ھمان آرمان ھمیشگي اش بوداجراي احكام اسالم و بنیان گذاري حكومت اسالمیآنھا قول دادند كه درصورت به 

  سته ھاي نواب را عملي سازند دست آوردن حكومت خوا

از موضوع جلسه فوق شفاف سخن نمي گويد و سعي مي  ١٣٣۴شھید واحدي در خاطرات خود به دلیل شرايط زماني

كند تابا ابھام،اطالعاتي را ارائه دھد؛اما درعین حال،اطالعات جالبي را به دست مي دھدوي تاريخ جلسه را شش ماه 

ي دي ماه مي داند و تعداد جلسات در منزل حاج محمود را دو جلسه و اعضاي شركت بعد از نخست وزيري رزم آرا يعن

كننده را،فاطمي،نريمان،آزاد،دكتر بقايي،حائري زاده و مكي معرفي مي كند كه حائري زاده مي گويد من به نمايندگي 

  از مصدق ھم آمده ام 

ز فرصت و قدرت طبق قانون اساسي كه ھرگونه وكالي جبھه ي ملي در مقابل نواب متعھد مي شوند كھدر اولین رو

  قانون مخالف اسالم را ملغي دانسته و حكم به اجراي احكام اسالمي مي كند،به اجراي قوانین اسالم بپردازند 

شھید طھماسبي نیز در بازجويي خود،پرده از اين ماجرا برداشته و خبر از دو جلسه در منزل آقاي با حضور اقلیت 

  ضاي جبھه ي ملي ـ مي دھد كه راجع به قتل رزم آرا مذاكره به عمل آمد مجلس ـ ھمان اع

فدائیان اسالم بعداز اطمینان از تعھد جبھه ملي مبني بر اجراي احكام اسالم اين مأموريت را به خلیل 

ني طھماسبي،مردي كه در شجاعت بي نظیر بود،واگذار نمودندطھماسبي به دلیل اعتقادات شخصي با آيت اهللا كاشا

تماس گرفت و قتل رزم آرا را از وي سؤال كردآيت اهللا،رزم آرا را مفسد دانست و قتل وي را الزمظاھرا فدائیان درباره ي 

قتل رزم آرا،احتیاط بیشتري مي كردندافزون بر اين كه استاد خلیل از آيت اهللا كاشاني اجازه عمل گرفت،قرار بر اين شد 

  جت كند كه قبل از عمل،با رزم آرا اتمام ح

فدائیان اسالم،تدارك تظاھرات بزرگي را فراھم كردند و با اعالمیه ھاي پي درپي از تمام اقشار مردم و نیروھاي نظامي 

خواستند تا در اين تجمع حاضر شوند و آيت اهللا كاشاني نیز در حمايت از فدائیان،از مردم خواست تا در اين تظاھر 

مردم زيادي براي شنیدن سخنان فدائیان اسالم در مسجد شاھامام  ١٣٢٩اسفند  ١١اسالمي شركت كنندروز 

 ٢خمینیاجتماع كردند تا سخنان بسیار مھم فدائیان را بشنونددر اين اجتماع سیدعبدالحسین واحدي،مرد شماره 

ف فدائیان،سخنراني كرد وي در اين سخنراني خاندان پھلوي،شوروي،انگلیس و آمريكا را مورد حمله قرار داد و ھد

اصلي فدائیان اسالم را تشريح كرد و گفتما در راه اجراي احكام اسالم تا آخرين قطره ي خون خود استقامت مي 

كنیمزمامداران مسئول و غیر مسئول مملكت،نخست وزير،وكال و وزرا ھمه و ھمه بدانند كه طبق قانون اساسي 
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ان متعلق به مردم ايران است و ھیچ بیگانه اي مملكت بايستي مجري احكام اسالم باشندواحدي اعالم نمودنفت اير

حق طمع در ثروت اين مرزو بوم را نداردواحدي،وكال را نماينده ي غیر واقعي مردم و دولت رزم آرا را يك دولت فرمايشي 

  و غاصب معرفي مي كند و گفترزم آرا برو،اگر نروي تو را مي فرستیم،مي داني چطور؟با يك تقه 

تمندتر از اين مي دانست كه اين تھديد را جدي بگیرد،اما فدائیان اسالم نیز جدي تر از آن بودند كه رزم آرا خود را قدر

  رزم آرا مي پنداشت 

در آن روزھا،آيت اهللا فیض يكي از علماي بزرگ قم فوت كرده بود و جلسه اي به ھمین مناسبت در شانزدھم اسفند،در 

یم گرفت تا دراين جلسه شركت كندداستان آن روز به گزارش شھرباني مسجد سپھساالر برقرار مي شد و رزم آرا تصم

و ربع اتومبیل نخست وزير جلو مسجد شاه متوقف شدرزم آرا به اتفاق آقاي علم وزير كار از آن  ١١اين چنین بودساعت 

میان جمعیت پیاده،وارد صحن مسجد شدوقتي به جلو حوض بزرگ رسیدند،ناگھان مردي كوتاه اندام از طرف راست از 

از پشت سر محافظین با سرعت،خود را به پشت رزم آرا رساند و بالفاصله با اسلحه كمري كه در دست داشت،سر 

وي را از پشت ھدف قرار داد و به ضرب سه گلوله ايشان را از پاي درآوردمأمورين اسلحه او را گرفتند ولي خود او در اثر 

اعزام شددر بررسي بدني يك  ٨ي اقدام مأموران،وي دستگیر و به كالنتري كثرت جمعیت و ازدحام فرار كرددر نتیجه 

فضل اهللا المجاھدين علي القاعدين اجرا [جلد كالم اهللا مجید و يك ورقه كه روي آن در فضیلت جھاد با زبان عربي

  نوشته شده بود با يك كارد از جیب وي كشف شد ]عظیما

ن جا با حضور دادستان تھران مورد بازجويي قرار دادندوي ابتدا خود را عبداهللا نامبرده را به اداره آگاھي منتقل و در آ

رستگار،فرزند موحد و شغل نجار معرفي كرددر جلسه ي دوم بازجويي،خود را خلیل طھماسبیان،فرزند ابراھیم،معرفي 

باشبلي من طھماسبي  كرد و افزودمن نمي گويم سمندر باش يا پروانه باش،چون به فكر سوختن افتاده اي،مردانه

ھستم و باكي از كشته شدن ندارمبراي اين كه خداوند متعال در آيه ي شريفه مي فرمايدو التحسبن الذين قتلوا في 

سبیل اهللا امواتا بل احیاء ھند ربھم يرزقونپس شما اين را مسلم بدانید كسي كه شخصي را خائن به دين و مملكت 

  ندارد  تشخیص داد و كشت،از كشته شدن ترسي

در بازجويي نظر خود را راجع به مرگ تشريح مي كند و مرگ رابه مسافرت و انسان را  طھماسبي ـ بنابر اين گزارش ـ

بھمسافرو دنیا را به كاروانسراتشبیه مي كند و اشخاصي را كه دست و شكم خود را به خاطر اين دنیاي فاني به گناه 

اتوانمعرفي كرد كه دارايفكري ضعیفھستندوي اخطار مي كنداين جا و جنايت آلوده مي كننداشخاص پست و خیلي ن

  مملكت آل محمد استو ھر كس در رأس حكومت خیانت كند،آنھا را از روي زمین برخواھند انداخت 

  استاد خلیل،جرايم رزم آرا اين گونه فھرست كرد 

  ـ ايجاد فتنه در آذربايجان ھنگامي كه رئیس ستاد ارتش بود ١

  در دوران نخست وزيري ملت ايران را نزد دولت ھاي اروپا،روس،انگلیس و آمريكا خوار نمود ـرزم آرا ٢

  ـ وي آبروي شش ھزار ساله ي ايران را برد و گفت ايران توان ساختن لوله ھنگ ھم ندارد ٣



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٧١ 
 

   ـ شاھرخ جاسوس انگلیس را كه در راديو برلن به مردم ايران توھین مي كرد،در رأس امور گذاشته است۴

  ـ چرا رزم آرا مي گويد از نفت نمي توانیم بھره برداري كنیم ۵

  ـ دفاع رزم آرا از خائنیني مثل فروھر و طاھري كه در جامعه فساد مي كنند ۶

طھماسبي مي افزايدچون تشخیص دادم رزم آرا مردي خائن و وطن فروش است،مصمم شدم تا شرش را از سر يك 

  عده مسلمان كوتاه كنم 

ا برداشتي بسیار دقیق و عمیق از قیام امام حسین ع مي گويداگر حسین بن علي ع در زماني كه يزيد و طھماسبي ب

يزيديان حاكم بودند و جامعه خالي از تقوي بود،فريادھل من ناصرينصرنیمي زد،منظور آن حضرت اين بود كه تا انقراض 

  روز نبود دنیا بايد به من و جدم و دين خدا ياري كنندمنظور آن جناب آن 

 ٢۶سال عمر كرده ام فكر مي كنم روي حساب  ٢٧يا  ٢۶وي در برداشتي ديگر از سخنان امام حسین ع مي گويدمن 

  سال ديگر عمر خواھم كرد كه بايد با مذلت و بدبختي ھايي كه ناظر آن ھستم،به زندگي ادامه بدھم  ٢٧يا 

ردم را در خیابان مي بیند كه دسته دسته به سوي جھنم استاد خلیل،تلقي خود رااز جامعه اين گونه بیان مي كندم

مي روندمردم در پي اعمال زشت و رفتن به كاباره،رقاصي و سینما مي باشند،شكم خود را به مشروبات آلوده مي 

كنند،زنان فاحشه در كاباره ھا لخت مي رقصند،رشوه و دروغگويي حاكم شدھمردم گرسنه شب ھا در گوشه خیابان 

  وگرد اتومبیل يك مشت وطن فروش را مي خورند و بیمار مي شوند  مي خوابند

طھماسبي با قیاس كردن اين حكومت و حكومت علي بن ابي طالب،كه مي فرموداگر مسلماني در يمن گرسنه 

بخوابد،تا زماني كه من زمامدار آنھا ھستم،بايد گرسنه بخوابم؛سخت برآشفته و با استناد به قانون اساسي رفتار 

مداران را بر خالف قانون مي شماردوي در پايا ن مي گويددر شب رحلت فاطمه زھرا سالم اهللا علیھا در راديو به سرد

  جاي قرآن،ساز و آواز و موسیقي پخش مي كنند و مي گويند ما مروج دين اسالم و شیعه اثني عشري ھستیم 

از معاينه اعالم كردسه گلوله به وي اصابت كرده،يك رزم آرا را به بیمارستان سینا انتقال دادند و پزشكي قانوني پس 

گلوله از طرف چپ ناحیه ي خلفي گردن وارد جمجه شده و از پیشاني خارج گرديده و دو گلوله ي ديگر از طرف راست 

و از قسمت گوشه ي داخلي استخوان كتف وارد و يكي از آنھا از ناحیه ي گردن و ديگري محوطه ي قفسه صدري 

زشكي قانوني علت مرگ را اصابت گلوله در مغز وي كه موجب متالشي شدن آن گرديده،اعالم نموده خارج شده،پ

استدر آن روز،آقاي فلسفي در مسجد شاه مشغول سخنراني بود كه با صداي تیر،مجلس متشنج شد و چون رفت و 

كشته شدن رزم آرا توسط يكي از آمد زياد شد،آقاي فلسفي سخنراني را زود به پايان برد و مجلس را ختم كرد و خبر 

آجودان ھا به شاه رسیدشاه به شدت ترسید و بارنگ پريده و صداي خفه اي بھثريا گفترزم آرا،نخست وزير،در مسجد 

بازار بزرگ به قتل رسیده استمردم راجع به قتل رزم آرا عموما اظھارخوشحالي مي كردند و در تحلیل عامیانه خود مي 

  دررفت و نفت ملي شد  گفتندآخرين تیر تركش
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آيت اهللا كاشاني روز تشییع جنازه ي رزم آرا را،تظاھرات ملي اعالم كرد و در مصاحبه با ديلي اكسپرس،حمايت بي 

  دريغ خود را از طھماسبي اعالم نمود 

ست از پس از قتل رزم آرا معلوم شد تحلیل اقلیت مجلس ـ كه تنھا مانع ملي شدن نفت را رزم آرا مي دانستند ـ در

كار درآمد و اقدام فدائیان نیز مؤثر واقع شد و به قول پروفسور ذبیح،ھیئت حاكمه پس از قتل رزم آرا به جبھه ملي 

طرح ملي شدن صنعت نفت را تصويب كرد و مجلس سنا نیز  ٢۴/١٢/١٣٢٩امتیاز دادمجلس شوراي ملي يك ھفته بعد

   اسفند ماه مورد تأيید قرار داد ٢٩اين مصوبه را در 

سرانجام مجلسي كه اكثر آن با ملي شدن صنعت نفت مخالف بودند و سه ماه قبل حتي حاضر نشدند تا پیشنھاد 

ملي شدن را به اندازه اي امضا كنند كه بتواند در مجلس طرح شود،با سرعت تمام طرح را تصويب كردند و برگي جديد 

  در تاريخ ايران گشوده شد 

به رياست مجلس انتخاب شده بود،مورد عفو  ١٣٣٠مرداد  ١۶ت اهللا كاشاني كه در استاد خلیل طھماسبي با تالش آي

تیرباران و به شھادت ٢٧/١٠/١٣٣۴مجددا دستگیر و محاكمه و در سحرگاه  ١٣٣۴قرار گرفت و آزاد شد؛اما،در ششم آذز 

  رسید 

  پیمان شكني با فدائیان اسالم 

ه آشكار شدالبته اين شكاف از قبل قابل پیش بیني بود،زيرا اھداف پس از قتل رزم آرا،اختالف در جبھه ي واحد مبارز

سه نیروي به ھم پیوسته يكي نبودفدائیان اسالم براي اجراي احكام اسالم و برقراري حكومتي اسالمي مي 

ي جنگیدند،آيت اهللا كاشاني براي بیرون راندن انگلیس مبارزه مي كرد و جبھه ملي، براي رسیدن به قدرت و برقرار

  حكومتي لیبرال 

پس از قتل رزم آرا،فدائیان اسالم بیانیه اي صادر كردنداين بیانیه پس ازھوالعزيزبا اين عبارت شروع مي شدپسر پھلوي 

و كارگردانان جنايتكار حكومت غاصب بدانند كه چنانچه تا سه روز ديگر برادر رشید ما خلیل طھماسبي يا عبداهللا 

اد نكنند،آن به آن خود را به سراشیب جھنم نزديك كرده اندآنھا در تأيید عمل قتل رزم آرا رستگار را با كمال احترام آز

  نوشتندبرادر پاك و باايمان ماذخیره ي جنايتكاران يا رزم آرا را به جھنم فرستاد 

ند تا درحالي كه روزنامه ھاي ملي گرا سعي در كتمان شعارھاي خلیل در ھنگام رزم آرا داشتند،فدائیان سعي كرد

شعارھاي وي را در جامعه زنده كنند،لذا افزودند كه وي با نداھاي پیاپي و رساي زنده باد اسالم و اهللا اكبرو قیافه ي 

نوراني و رشیدش به شھرباني ظلماني سوق داده شدآنھا عمل خلیل را دستور خداي جھان و به حكم قانون مقدس 

و مسلمین برداشت،اعالمیه اخطار مي كردكھشیرزادگان بیشه اسالمدانستند كھخاركثیفي را از شاھراه اسالم 

پیروان آل محمدمنتظر عملیات بعدي ھستندفدائیان در اين اطالعیه پسر پھلوي،وكالو وزرا را تھديد كردند كھچنانچه 

ددا سراسر احكام مقدس اسالم را طبق كتاب فدائیان اسالم مو به مو اجرا نكنند به حیات خويش تیشه زده اندو مج

تھديد كردند كه اگر تاسه روز ديگر خلیل را آزاد نكنند،دودمانتان را به باد نیستي مي دھیمدر ذيل اعالمیه،سه تبصره 

افزوده بودنداول،نمايندگان چه اقلیتجبھه ي ملي چه اكثريت بايد تخلفي از سراسر قوانین مقدس جعفري ننمايندو از 
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ء استفاده ننماينددوم،اين كه روزنامه نگاران رعايت عفت و اخالق را فداكاري ھاي فرزندان اسالم كوچك ترين سو

  بنمايندسوم،وابستگان بیگانگان بدانند كه ايران سرزمین آل محمد است و جاي اراجیف نیست 

ا فدائیان اسالم در اين اطالعیه عالوه بر حمله به دربار،دولت و اكثريت مجلس،نمايندگان اقلیت،يعني جبھه ملي را نیز ب

اشاره اي ضعیف مورد نقد و تھديد ضمني قرار دادندھمه نمايندگان اقلیت و و روزنامه ھاي وابسته به ھر اقلیتبدانند كه 

ايران مملكت پیروان آل محمد است و كسي كه كوچك ترين تخلفي از قوانین اسالم بنمايد،بنابرمقررات اسالم،به 

فرزندا ن اسالم و ايران بخواھند كوچك ترين استفاده ي سويي حسابش رسیدگي شده ونیز چنانچه از فداكاري ھاي 

  بر خالف مصالح اسالم وايران بنمايند،سريعا به حسابشان رسیدگي مي شود 

  در واقع فدائیان دونگراني نسبت به جبھه ي ملي داشتند كه آن را گوشزد كردند؛ 

  ـ تخلف از قوانین اسالم ١

  م ـ سوء استفاده از عمل فدائیان اسال٢

با مطالعه ي اين اعالمیه،يك سؤال جدي در ذھن تجلي مي كند و آن اين كه چه چیزي به اين زودي موجب نگراني 

  فدائیان اسالم شده است؟ 

اولین ناراحتي فدائیان اسالم از جبھه ملي،از نحوه ي انعكاس قتل رز م آراستدو روزنامه ي وابسته به جبھه ملي،باختر 

كننده نظرات مصدق بود و روزنامه ي شاھد كه بیشتر منعكس كننده نظرات آيت اهللا كاشاني امروز كه بیشتر منعكس 

بود،خبر قتل رزم آرا را به گونه اي اعالم كردند كه قتل از میھن پرستي نشأت مي گرفت و نه انديشه ي اسالم 

  خواھانه ضارب 

و اين اقدام براي فدائیان زنگ خطري بود كه ملي آنھا شعار اهللا اكبر و زنده باد اسالم طھماسبي را سانسور كردند 

  گرايان از ھم اكنون پیمان خود را زيرپا گذاشته اند 

شھید سیدمحمد واحدي در خاطرات خود نكته اي را بیان مي كند كه نشانگر حساسیت فدائیان اسالم بر شعارھاي 

از افراد فدائیان اسالم كه از نزديك شاھد  اسالمي خلیل استاو،مي نويسدبه مجرد كشتن رزم آرا،آقاي نواب به يكي

قتل و دستگیري و شعارھاي خلیل بوده،مأموريت مي دھند كه بھترين و زودترين خبر را به آقاي دكتر فاطمي مدير 

روزنامه ي باختر امروز برساند ولي عصر آن روز باختر امروز شعارھاي واقعي استاد را تحريف كرده و از نقل شعار زنده 

  سالمخودداري كرده بود باد ا

اين پیام مي رساند كه چگونه نواب صفوي و فدائیان تالش مي كرده اند تا كارھاي آنھا به نام اسالم تمام شود ولي 

اعضاي جبھه ي ملي سعي در غیر اسالمي كردن حركت داشته اندبه قول شھید عراقي،تالش جبھه ملي اين بود كه 

  علي رزم آرا را ھدف سه گلوله قرار داد و در بین راه مي گفتزنده باد ايران نشان بدھند كھیكي از افراد ملیون 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٧۴ 
 

برداشت فدائیان اسالم از انعكاس خبر اين شد كه جبھه ملي اوال،چندان تمايلي به عظمت اسالم ندارند و اول راه 

و خدا شكل گرفته  پیمان شكني مي كنند و ثانیا،مي خواھند به اين عمل جوانمردانه اي كه با باور به اسالم

  است،رنگي ملي گرايانه بدھند 

موضوع ديگري كه بدبیني فدائیان اسالم را به اوج رساند و شكاف بین آنھا و حتي آيت اهللا كاشاني را آشكار 

  كرد،جلوگیري از پخش اين اطالعیه در میتینگ روز جمعه بود 

ملي شدن نفطنفت در سراسر كشور و اظھار تنفر از فجايع پس از قتل رزم آرا،آيت اهللا اطالعیه صادر كردند كه به منظور

ظالمانه فرانسوي ھا نسبت به برادران مسلمان مراكش و جلوگیري از نشر اسكناس كه باعث مزيد بدبختي ملت 

است و ابراز انزجار نسبت به اظھارات وزارت خارجه ي انگلیس،در سه بعدازظھر روز جمعه ھیجدھم اسفندآخر جمادي 

  ر میدان بھارستان تظاھراتي منعقد است از عموم طبقات برادران ديني شركت در اين امر مھم را انتظار دارم االولید

مجمع مسلمانان مجاھد وساير گروه ھاي جبھه ملي از میتینگ حمايت كردند و روز موعود،جمعیت زيادي در بھارستان 

و جبھه ي ملي بودندعده اي از فدائیان اسالم مأموريت اجتماع كردندگردانندگان اين تظاھرات اعضاي مجمع مسلمانان 

يافتند كه در پايان میتینگھمین اعالمیه را پخش كنند؛اماناطقین جبھه ملي چند نفر از پخش كنندگان اعالمیه را به 

ي بالكن روزنامه ي كشور كه محل سخنرانان بود،برده و از آنان خواھش كردند كه از پخش آن اعالمیه شديد،خوددار

كنندو شب نیز فردي كه خود رااز طرف آيت اهللا كاشاني معرفي كرده بود،پیام آورد كه اعالمیھبسیار تند بوده و موجب 

عدم رضايت شدھپیام آورنده از فدائیان خواست كه اطالعیه خود را تكذيب كننداين موضوع به فدائیان اسالم نشان داد 

  خود نیستند كه با اين ھمراھان،قادر به رسیدن به اھداف 

  دستگیري نواب 

پس از قتل رزم آرا،حسین عالء نخست وزير شدشب بیست و نھم اسفند مجلس شوراي ملي به حكومت نظامي رأي 

داد و حكومت نطامي ھدف اصلي خود را دستگیري فدائیان اسالم اعالم كردفدائیان اسالم كه در روز اول فروردين در 

اندازي بودند،شناسايي و شبانه محاصره شدنددر آن شب،سیدعبدالحسین بیابان ھاي دوالب،مشغول تمرين تیر

واحدي،سید ھاشم حسیني و كرباسچیان را دستگیر نمودند؛اما نواب كه با استخاره،صبح آن روز محل مخفي خود را 

  به جاي ديگري منتقل نموده بود،ازدستگیري جان سالم به در برد 

برنامه ي فدائیان اسالمرا پخش كرده بودند از جیب واحدي كشف شدو نفر از كساني كه كتاب ١٠۶لیست اسامي 

فروردينبازداشت و سپس آزاد  ١٧حكومت نظامي در تالشي گسترده اكثر آنھا را دستگیر نموده تا پايان حكومت نظامي

  نفر از آنھا در حبس ماندند  ١٠و 

دفدائیان اسالم كه حكومت مصدق را نتیجه سقوط كرد و دكتر مصدق جانشین آن ش ١٣٣٠حكومت عالء در ارديبھشت 

ي تالش خود مي دانستند،انتظار داشتند تا مصدق،فدائیان اسالم را آزاد و طبق پیمان خود به اجراي احكام اسالم 

بپردازدنه تنھا چنین پنداري غلط بود،بلكه پي گیري ھاك شھرباني نشان مي داد كه دولت جديد نیز با جديت به دنبال 

  واب،رھبر فدائیان اسالم است دستگیري ن
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دولت مصدق،شب سیزدھم خرداد،نواب را دستگیر كرد و بدين ترتیب اختالفات فدائیان اسالم و جبھه به اوج خمود 

رسیدفدائیان اسالم راه يابي جبھه ي ملي به مجلس را نتیجه ي اقدام شھادت طلبانه شھید امامي مي دانستند و 

خست وزيري مصدق را نتیجه ي ملي شدن نفت مي دانستند كه نقشي مؤثر بر فرآيند در واقع نیز چنین بودھمچنین ن

آن را از آن خود مي دانستنددرواقع خود جبھه ملي در تحلیل ھايش،رزم آرا را بزرگترين مانع ملي شدن نفت مي 

جبھه ي دانست و شكست ملي شدن نفت را شكست خود ارزيابي مي كرداكنون فدائیان اسالمي مي ديدند كه 

ملي با ولي نعمتان خود چه ناجوانمردانه رفتار مي كنداين تلقي نه تنھا در بین فدائیان اسالم،بلكه در میان ساير 

نیروھاي مذھبي نیز شايع گرديدھیئت قائمیه به رھبري آيت اهللا شیخ محمد تھراني كه يكي از تشكل ھاك مذھبي 

زيري مصدق،وي و جبھه ملي را به عباسیان تشبیه كرد كه به كمك بود،باانتشار اعالمیه اي در دوره ي دوم نخست و

علويان حكومت امويان را سرنگون كردند و چون به قدرت رسیدند با تزوير،علويان را بازداشت،شكنجه و به شھادت 

  رساندند 

صادر نمودندنام به دنبال دستگیري نواب صفوي،فدائیان اسالم،اطالعیه شديد اللحني كه با اين عنوان آغاز مي شد،

رھبر ما با خون آمیخته استبا دستگیري رھبر محبوب فدائیان اسالم،حكومت غاصب اسالم به حیات خود خاتمه مي 

دھدفدائیان در اين اطالعیه با تبیین اضمحالل دين در حكومت ھاي سابق افزودند كه در اين ھنگامیكي از تربیت 

  فوي كه مجسمه تقوي و شجاعت و شھامت بود قدعلم كرد شدگان مذھب جعفريع به نام سید مجتبي نواب ص

آنان در اين اطالعیه ضمن برشمردن خدمات نواب نوشتند كه نواببا فداكاري ھاي محیرالعقول خود مشغول تربیت يك 

  عده فداكار و جانباز شد تا اين كه چندين مرتبه سرنوشت اين مملكت را عوض نمود 

بعدازظھر عمال شھرباني به دستور  ٩ب را اين گونه توصیف كردندديشب ساعت در اين اطالعیه،خبر دستگیري نوا

حكومتي كه در اثر فداكاري و جانبازي ھاي او و پیروانش به وجود آمده بود،با وضع رقت بار و توھین آمیزي رھبر محبوب 

ي كه خدمت اينھا را فراموش ما را دستگیر نمودندآنھا از اين دستگیري كامال متعجب شده و نوشتند كھعجبا از آنھاي

كردندعجبااز آنھايي كه در اثر فداكاري آنھا به رياست و آقايي و وكالت و وزارت رسیدندچطور وجدان آنھا قبول مي كند 

  اين ھمه جنايت را به اين صف مقدس روا دارند 

ديگر برادران خودو از بین بردن  فدائیان اسالم در اين اطالعیه،دولت را تھديد كردندو گفتندبراي آزادي رھبر محبوب و

غاصبین حكومت اسالمي تاريخ،تا آخرين قطره ي خون خود مضايقه نخواھیم كردآنھا در پايان اين اطالعیه اعالم نمودند 

كھدنیا بداند كه جبھه ي ملي كه در اثر فداكاري ھاي ما فرزندان اسالم به اين مقام رسیدند،آخراالمر بزرگ ترين جنايت 

را بر ما رواداشتند و در عوض آن ھمه خدمت،با كمال بي شرمي و بي وجداني از ھیچ گونه رذالتي خودداري و رذالت 

  نكردند 

فدائیان اسالم،بیشترين فعالیت خود را براي آزادي رھبر خود متمركز كرده بودندآنھا با اعزام گروه ھايي نزد مراجع علما 

را در مورد مظلومیت فدائیان و خدمات آنان برانگیزندو براي آزادي نواب  و سیاستمداران تالش مي كردند تا احساس آنان

  دست به اقدام بزنند 
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در دادگستري تجمع كردندآقاي  ١٣٣٠تیرماه  ٢۵سید محمد واحدي به رھبري گروھي از ھواداران فدائیان اسالم در 

اب دانست و از دستگیري وي به صادقي طي يك سخنراني،ملي شدن نفت و نخست وزير مصدق را نتیجه ي تالش نو

شدت انتقاد كردفدائیان تجمع خود را از دادگستري به زندان منتقل كردند و در آن جا دسته جمعي با نواب مالقات 

  كردندنواب نیز براي آنھا سخنراني كرد واز برخورد دكتر مصدق و آيت اهللا كاشاني باآنھا سخت انتقاد كرد 

كه آرام نداشت و ھر جا كه مي رفت به تبلیغ اسالم مي پرداخت و با بي ديني مبارزه نواب صفوي،روحاني جواني بود 

مي كرددر زندان مي ديد كه توده اي ھا به اسالم پاي بند نیستند و سرودھاي غیرمذھبي اجرا مي كنندلذا از آنھا مي 

و با آنھا به مجادله برمي خواست تا به اسالم بگراينداما چون با بي اعتنايي مواجه مي شد سخت برمي آشفت 

خاست و سپس درگیر مي شددر يكي از اين درگیري ھا،نواب به ھمراه ساير فدائیان،صندلي ھا را شكستند و به توده 

اي ھا حمله ور شدندعلت اين بود كه توده اي ھا،روحانیون را نگھبان سحر و افسون مي خواندندنواب عالوه بر مبارزه 

ان خود از درون زندان رھنمود مي داد كه علیه توده اي ھا در روزنامه ھاي وابسته به فدائیان در درون زندان،به ھوادار

  اسالم دست به تبلیغ بزنند 

فدائیان اسالم كه با اقدامات ديپلماتیك موفق به آزادي نواب نشدند تصمیم گرفتند تا با اقدامي پرھیاھو،وسائل آزادي 

گرفتند كه گروھي از فدائیان ھنگام مالقات با رھبرشان در زندان متحصن رھبر خود را فراھم آورندآنھا تصمیم 

پس از مالقات اعالم نمودند تا آزادي رھبرشان در  ١٣٣٠شوندپنجاه و يك تن از فدائیان در روز بیست و يكم دي ماه 

  زندان خواھند ماند 

ن اطالعیه كه پس ازھوالعزيزبا اين تیتر فدائیان ضمن صدور اطالعیه اي،ھدف خود را از اين تحصن روشن كردنددر اي

شروع مي شدملت مسلمان ايران از ادامه ي توقیف حضرت سید مجتبي نواب صفوي به شدت خشمناك استاعالم 

نمودندشب ھا،روزھا،ھفته ھا،ماه ھااز بازداشت ظالمانه حضرت نواب صفوي مي گذردما فرزندان اسالم و ايران به 

مصالح عمومي به ھیچ اقدامي نپرداخته،ناظر كمال رذالت و بي شرمي ھیئت حاكمه در  پیروي از نیاتشان براي حفظ

كه مسلمانان غیور به زندان قصر براي ديدارشان ٢١/١٠/٣٠اين خصوص بوديمفدائیان اعالم كردند كھعصر شنبه امروز 

  ندند رفته بودند به عنوان اعتراض به ادامه بازداشت خائنانھدر خدمت حضرت نواب صفوي بما

فدائیان خواسته ي خود را به دولت رسما اعالم نمودند كه تا آخرين دقیقه اي كه بازداشت غیرقانوني حضرت نواب 

  صفوي ادامه دارد،به نمايندگي از مسلمانان حقیقي ايران در زندان متوقف خواھند بود 

وقیف رھبر فدائیان اسالم،قیافه كثیف خود متحصنین با انتشار اعالمیه اي با عنواناين حكومت سازشكار و حیله گر،با ت

  را نمايان ساختمورد انتقاد قرار دادند 

دولت مصدق به جاي توجه يا مذاكره با فدائیان اسالم،علیرغم ھمه شعارھاي دمكراتیك خود،دستور داد تا پلیس به 

كه خود از متحصنین بوده  متحصنین ھجوم برده و آنھا را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دھدبه روايت شھید عراقي

است،پس از اين كه پلیس حمله كرد،اول چوبي ھم كه خورد،توسر مرحوم نواب بودبعد ھم آسیدھاشم و اين چندتا 

روحاني كه آن جا بودند ھمه آنھا زخمي شدندمتحصنین و زندانیان به داخل بند پناه آوردند و در بند را بستند،اما پلیس 

ور بستاز پنجره ھاسر مسلسل ھا را دادند تو كه شروع كنند به تیراندازياما نواب دستور داد داخل بند را به گاز اشك آ
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مقاومت نكنندپس از مذاكره قرار شد،يكي يكي از بند خارج شوندپس از خروج در بیرون از بند،دوطرف پلیس ايستاده 

و پلیس شروع مي كرد به زدن بودوقتي فدائیان را از بین آنھا عبور مي دادند،سرھنگ نظري سوت مي كشید 

زندانیچنانتوي سروكله و كمرش مي زدند تا بیايد توي باغوسپس از آن جا ھم دستبند مي زدند و مي آوردند زندان 

   ٣شماره ي 

متحصنین را در زندان ھاي انفرادي در حالي كه از شدت خونريزي و ضربات وارده در حال مرگ بودند،زنداني كردند تا 

  رونده اي درست كرده و مقدمات محاكمه آنان را فراھمنمايند براي ھر يك پ

فدائیان اسالم ناامید از ھر اقدام مؤثري به اين نتیجه رسیدند كه بايد دست به اقدامي بزنند كه دولت وادار به عقب 

و عقل نشیني شودفدائیان اسالم به اين نتیجه رسیدند كه دكتر فاطمي،ريشه ي فساد جبھه ي ملي استاو مشاور 

منفصل مصدق است و بايد از بین برودالبته تحلیل فدائیان اسالم در اين رابطه واقعیت داشتدكتر فاطمي،فعال ترين 

عضو كابینه و در آن زمان به عنوان معاون نخست وزير،مدير مسئول روزنامه ي جنجالي باختر امروز و ھماھنگ كننده 

مه ي نزديكان مصدق،با وي بودو مصدق،در بیشتر كارھا با او مشورت مطبوعات وابسته به جبھه ملي بود كه بیش از ھ

مي كردمھندس عزت اهللا سحابي نیز نقش دكتر فاطمي را در بدرفتاري با فدائیان اسالم تأيید كرده و گفته استدر 

ارم كه دوراني كه دكتر فاطمي معاون نخست وزير بود،در زندان با فدائیان اسالم بدرفتاري مي شدمن به خاطر د

روزھاي جمعه صبح پاره اي از رجال به منزل ما مي آمدنداز جمله در يكي از جمعه ھا مرحوم طالقاني به مھندس 

حسیبي اعتراض كردند كه چرا با فدائیان اسالم در زندان اين گونه رفتار مي شود؟سپس كار باال گرفت و به دادو بیداد 

و خطاب به مھندس حسیبي گفتنددكتر فاطمي كار درستي نمي  رسیددر اين ھنگام مھندس بازرگان واسطه شدند

كند،آخر چرا دستور مي دھد كه اين قدر آنھا را اذيت كنندسیدعبدالحسین واحدي كه در غیاب نواب صفوي فدائیان را 

ن رھبري مي كرد،تصمیم گرفت تا دكتر فاطمي را به سزاي اعمالش برساندبراي اين كار يكي از اعضاي جديد فدائیا

  اسالم به نام مھدي عبدخدايي را در نظرگرفت 

عبد خدايي در خاطراتش اين داستان را چنین تشريح مي كندبعد از اين كه عضو فدائیان اسالم شدم،سیدعبدالحسین 

واحدي اين خبر را به نواب صفوي كه زندان بود،داد و گفتپسر كوچك آشیخ غالمحسین تبريزي وارد جمع فدائیان اسالم 

تعبدخدايي به ديدار رھبر زنداني خود رفتنواب صفوي در اين مالقات از وي پرسیدنداسم شما چیست؟وي شده اس

پاسخ دادمحمد مھدي عبدخدايي و پدرم شیخ غالمحسین ترك تبريزي استنواب مھدي را مورد لطف و مھرباني قرار داد 

ب اسالم،امیدوارم مأموريت ھاك خود را خوب و مالقات به اتمام رسیددر مالقات بعدي نواب به وي مي گويدسرباز خو

انجام بدھیمحمد مھدي چندان متوجه موضوع نمي شود،خصوصا اين كه روش نواب در مالقاتش با ھر فرد چنان بود كه 

عبدالحسین !بود كه فردي پیام آوردمحمد مھدي ١٣٣٠ھمواره،متناسب با او نصیحتي مي كردبیست و سوم بھمن ماه 

واھدمھدي با راھنمايي پیام رسان نزد واحدي مي رودواحديحدود يك ساعت باعبدخدايي صحبت واحدي تو را مي خ

كردخالصه ي صحبت ھا اين بودمزدوران رژيم شاه به اسالم ھجوم كرده اند و دفعشان الزم استآن گاه از عبد خدايي 

ز مقدمه اي كلي،به مي پرسدآيا آماده ي شھادت ھستیوي پاسخ مثبت مي دھدسیدعبدالحسین واحدي بعد ا

تشريح مقدمه ي مصداقي مي پردازدرابط بین دربار و مصدق،آقاي دكتر فاطمي است و تمام مسائل را دكتر فاطمي 

ھماھنگ مي كند و اگر دكتر فاطمي از بین برود تا اختالف به وجود بیايد،تا طھماسبي و نواب صفوي آزاد بشوند و 

  مبارزه تداوم پیدا كند 
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دايي اضافه مي كند كه در اثر مطالعه ي روزنامه ھا و شركت در مجالس فدائیان اسالم به اين نتیجه محمدمھدي عبدخ

رسیده بودم كه مصدق در صدد ملكوك كردن مذھب و مذھبي ھاستو مي خواھد به جاي انگلیس،آمريكا را مسلط بر 

ار آزادي مي دھد،از میتینگ فدائیان اسالم ايران كند؛زيرا مي ديدم كه مصدق با ھمه وعده ھايي كه داد و با اينكه شع

جلوگیري مي كند،بسیاري از فدائیان اسالم و رھبرشان را به زندان انداخته و به او افترا و تھمت مي زنند و فدائیان 

اسالم را در زندان شكنجه مي كنند و ھمه اينھا به خاطر مخالفت با مذھب مي باشد،و از طرف ديگر وقتي مي ديدم 

  ر دكتر فاطمي از ھمه زن ھا عريان تر است،احساس مي كردم كه حرف ھاي واحدي ترجمان دل من است كه ھمس

سیدعبدالحسین يك قبضه كلت براي عملیات به محمد مھدي تحويل مي دھداطراف اسلحه،شعارھا و خواست ھاي 

بي دشمنان اسالم و ياران اعم از فدائیان روي كاغذ به كلت الصاق شده بودنوشته ھا اين بودقطع ايادي اجانب و سركو

  روس و انگلیس و آمريكادر جاي ديگر نوشته شده بوداجراي سريع احكام نوراني و مقدس اسالم 

بھمن وي بر سر قبر محمد مسعود  ٢۶عبدخدايي تا سه روز فاطمي را تعقیب مي كند تا متوجه مي شود كه روز 

ني كه تازه پانزده سال خود را تمام كرده بود،روبروي دكتر فاطمي روزنامه نگار معروف،سخنراني داردعبدخدايي،نوجوا

ايستاد و آرام اسلحه را كشید و يك گلوله به طرف فاطمي شلیك كرد و چون صداي آخ او را شنید،مطمئن شد گلوله 

خیال كار خود را كرده استوي اسلحه را روي زمین انداخت و به گوشه اي رفتفردي اسلحه را برداشت كه حاضرين 

كردند او فاطمي را زده استفرد بي گناه رابه باد كتك مي گیرند كه عبدخدايي،طبق تعلیمات قبلي شروع مي كند به 

تكبیر گفتنجمعیت متوجه او مي شوند و او را زير ضربات مشد و لگد مي گیرنددر حالي كه خون از بیني او فوران مي 

ي آورداالسالم يعلو و ال يعلي علیھاهللا اكبر،اهللا اكبرآن گاه توسط كرد،او پشت سر ھماهللا اكبرمي گويد و فرياد برم

  پلیس دستگیر مي شود 

دكتر فاطمي را به بیمارستان انتقال دادند و پس از مدتي،بھبودي حاصل كرد و از بیمارستان مرخص شدبه دنبال اين 

و حربه ي ھمیشگي خود يعني اتھام  اقدام،روزنامه ھاي وابسته به دولت،فدائیان اسالم را به باد تھمت گرفتند

  انگلیسي بودن را متوجه فدائیان اسالم نمودند 

فدائیان اسالم با انتشار اطالعیه اي تحت عنوانقطرات خون پاك ما به دفاع از شخصیت بارز رھبر عزيزمان مي 

استعمارگر بزرگي چون جوشدجرايد را تھديد كردندآنھا در اين اطالعیه نوشتند كھارزش مبارزه ي ما كه روزي سر 

انگلستان را به خاك كشانید،بیشتر از آن است كه وقت خود را صرف پاسخ گويي به ياوه سراياني بي سروپا كنیمولي 

در ايام اخیر چندتن رذل بي سروپا و چند روزي نامه نويس جاھل كه با روش خود عالم مطبوعات را كه بايستي رھبري 

لكه دار نموده و از سكوت موقت ما كه بنا به حفظ مصالح ملت مسلمان ايران اجتماع را به عھده داشته باشد،

است،سوءاستفاده نمودھاينك اعالم مي گردد كه كمیته اجرا و مجازات فدائیان اسالم مأمور رسیدگي و تنبیه جسارت 

  كنندگان و ياوه سرايان است 

ھیچ چیز او را قانع نمي ساختآخرين تیر تركش مصدق ھمچنان در مورد آزادي نواب از خود استقامت نشان مي داد

فدائیان،استاد خلیل طھماسبي بود كه با ماده ي واحده ي مجلس از زندان آزاد شده بودفدائیان اسالم،خلیل را نزد 

خود مصدق فرستادند تا دررابطه با آزادي نواب با وي مذاكره كنداگرچه خلیل نتوانست دل مصدق را نرم كند،ولي 

  ه ي خود را براي خلیل بیان كردخلیل اين مالقات و مذاكره را چنین روايت مي كند مصدق عقید
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ما رفتیم به ديدن ايشان البته در مالقات با آقاي مصدق من وبرادرم تقي طھماسبي مالقات كرديم و من در مورد اجراي 

دمايشان گفتنداگر آقاي نواب صفوي احكام اسالم با ايشان صحبت كردمتقاضاي آزادي آقاي نواب صفوي را از ايشان نمو

شرط كنند كه بروند در مسجد مشغول نماز خود شوند و مردم را نصیحت به راه اسالم دعوت كنند،با اين شرط ممكن 

است ايشان آزاد شود،در غیر اين صورت ممكن نیستبنده عرض كردم خدمت آقاي مصدق،كه ايشان نمازي كه مي 

ن است،ولي امر به معروف و نھي از منكر ھم وظیفه واجب ھر فرد مسلمان خوانند كه وظیفه واجب ھر مسلما

استايشان گفتندامر به معروف مانع انجام وطیفه مأمورين دولت مي گرددمن گفتم اتفاقا اگرھر فرد مسلمان خود را 

  د مؤدب به آداب اسالم بنمايد،ھمین امربه معروف و نھي از منكر به مأمورين دولت ھم كمك خواھد كر

به ھر حال دراين مالقات ،مصدق،نه تنھا عقیده ي خود،يعني عدم دخالت روحانیت و ارزش ھاي اسالمي را 

درسیاست،روشن و واضح بیان داشت؛بلكه ھمین چندجمله ساده مصدق،مباني اختالف با نیروھاي مذھبي را تفسیر 

  كرد 

آنان نسبت به آيت اهللا كاشاني نیز شدبرداشت  بدرفتاري جبھه ي ملي با فدائیان اسالم،موجب ذھنیت بسیار منفي

فدائیان اين بود كه تمام اين برخوردھا با نظر آيت اهللا كاشاني صورت مي گیرد لذا،در بعضي سخنراني ھا و اعالمیه ھا 

سخت به آيت اهللا حمله مي كردندنواب در نامه اي كه به آيت اهللا نجفي مرعشي نوشتند،آيت اهللا كاشاني و جبھه ي 

لي را ھم رديف قرارداد و نوشتآيت اهللا كاشاني و جبھه ي ملي پس از فداكاري ھاي مسلمانان به جاي مباني م

اسالم،خواستند با قدرت مسلمانان،پايه ھاي كفر و آزاديخواھي را به جاي پايه ھاي اسالم محكم كنند و برادران ما را 

  براي ھمین به زندان انداختند 

از اين اتحاد،يك برداشت ناصوابي بوده استزيرا ھرگز آيت اهللا كاشاني نمي خواست پايه  بي شك برداشت آقاي نواب

ھاي كفر و الحاد را از فداكاري ھا مسلمانان محكم كنددرواقع،فدائیان ھدف ائتالف آيت اهللا را با جبھه ي ملي درست 

ق در ھمان روزھاي اول وقتي به قدرت درك نكرده بودند و از انحصار طلبي جبھه ي ملي به شدت بي اطالع بودندمصد

رسید،آيت اهللا را به شدت بايكوت كرد و آيت اهللا به خاطر اھمیتي كه به اھداف نھضت قائل بود،سكوت كرد و اطالعیه 

صادر كرد كه از دخالت در امور خودداري مي كندمصدق حتي به وزراي خود دستور داد كه به توصیه ھاي آيت اهللا را 

  و به آن اعتنايي نكنند  ناديده بگیرند

دكتر سنجابي در خاطرات خود اعتراف مي كند كه آيت اهللا كاشانیاز وزير دادگستري خواست تا فدائیاني را كه گرفتار 

شده بودند آزاد كندولي آزادي فدائیان اسالم،دست وزير دادگستري نبود؛زيرا اين خواست مصدق بود كه فدائیان در 

قدرت فدائیان مي ترسید،در ھمان روزھاي اولیه نخست وزيري اواخر ارديبھشت،شايع كرد  زندان بمانندمصدق چون از

كه فدائیان اسالم قصد جان او را دارند و درمجلس متحصن شد و پس از آن فدائیان اسالم به شدت تحت تعقیب قرار 

  گرفتند و چند روز بعد،نواب صفوي را دستگیر كردند 

كه حوزه ي قلمرو و نفوذ او بود،براي آزادي فدائیان اقدام مي كردطرح عفو خلیل به آيت اهللا كاشاني تا آن جايي 

پیشنھاد و تالش آيت اهللا كاشاني بودشمس قنات آبادي كه مجري جمع آوري امضاي ماده ي واحده ي عفو 

آن را القاي طھماسبي بود،در خاطرات خود به گوشه اي از اين برداشت ھاي فدائیان اسالم اشاره مي كند و علت 

  طرفداران مصدق به فدائیان مي داند 
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مصدق براي آزارھا و ھتك ھا به انواع وساياللبته با احتیاطمتوسل مي گرديدمن جمله دستور داده بود كه 

شھرباني،فدائیان اسالم را دستگیر و به زندان افكند و شھرباني ھم اين كار را مي كرد ولي در ضمن به آنھا و 

لي مي كرد كه اين آيت اهللا كاشاني است كه میل دارد و دستور داده است تا فدائیان اسالم دستگیر طرفدارانشان حا

  و از راھشان دور شوند 

گرچه فدائیان اسالم بعدا متوجه ي اين اشتباه خود شدند و در جريان اختالف آيت اهللا با مصدق،جانب آيت اهللا را گرفتند 

  چھره ي آيت اهللا را نزد جوانان پرشور متدين خدشه دار كرده بود ولي حمالت و انتقادات تند فدائیان،

  آزادي نواب 

ھنگامي كه اختالف بین آيت اهللا كاشاني و دكتر مصدق در حال شدت بود،مصدق براي اين كه در يك جبھه،خود را از 

ده بود نجات دھد،نواب را به اوج خود رسی ١٣٣١حمالت و انتقادات گزنده و پي در پي فدائیان كه در شش ماھه ي دوم 

  در چھاردھم بھمن آزاد كردآزادي نواب شوروشعفي ھیجان انگیز در بین ھواداران وي ايجاد كرد 

  در صفحه ي اول خود،ضمن درج عكسي از نواب و فدائیان نوشت  ١۵/١١/١٣٣١روزنامه ي اطالعات 

اسالم به خبرنگار ماگفتبرنامه ي كار ما از اين ديشب آقاي نواب صفوي بدون تظاھرات از زندان خارج شدرھبر فدائیان 

  پس اتحاد ممالك اسالمي است 

به گفته ي روزنامه ي اطالعات،مقامات از نواب خواسته بودند آزادي وي ھمراه با تظاھرات نباشد و آن را يكي از شرايط 

  كند آزادي وي قرار داده بودندخبرنگار اطالعات ديدو بازديدھاي وي را چنین توصیف مي 

محل مالقات نواب با دو پرچم سبز رنگ كه چندين شعار مذھبي روي آن نقش شده است،سركوچه و باالي سردر 

منزل نصب شده و جمعي از برادرانیعني اعضاي جمعیت در حالي كه بازوبند سبز بسته بودند،مالقات كنندگان را در بدو 

ه چادر بزرگي برپا شده و ديوارھا نیز با پرچم ھاي سبز و ورود به منزل استقبال و راھنمايي مي كردند در اين خان

شعارھاي مذھبي تزيین يافته بودجمع زيادي از روحانیون ودوستان آقاي نواب صفوي و اعضاي جمعیت و ھمچنین 

استاد خلیل طھماسبي در مجلس حضور داشتواردين دسته دسته مي آمدند و پس از روبوسي با آقاي صفوي و 

خارج مي شدندآقاي نواب در وسط مجلس نشسته بود و با واردين مصافحه مي كرد و گاھي نیز به چندلحظه توقف 

ايشان اندرز مي داد كه تعالیم اسالم را به كار بندندنواب در پاسخ خبر نگار كه پرسید،برنامه ي شما چیست؟گفت 

ن ايران استھمه مي كوشیم كه ھدف من وكلیه ي برادران،مجاھدت براي اصالح عالم مشرق به خصوص كشور خودما

انوار خورشید مقدس اسالم در قلوب آحاد و افراد مردم رسوخ يابد اما برنامه ي كار ما از اين پس سعي و كوشش براي 

اتحاد ممالك اسالمي استوي اضافه كرد كه در اين رابطه برايعملي كردن فكر اتحاد ممالك اسالمي با بعضي از سفراي 

  ي فريدخاني سفیر دولت سوريه صحبت كرده ام كشورھا من جمله آقا

فدائیان اسالم در زماني آزاد شدند كه دولت مصدق رو به ضعف نھاده بود و اين خود فعالیت حاد را مشكل مي 

كردفدائیان اسالم نه شیوه ي آيت اهللا كاشاني را مي پسنديد و نه اعتقادي به مصدق داشت و با دربار نیز سخت 

  ھر اقدامي را به نفع ديگري مي دانستند و از ھر عمل انقالبي پرھیز داشتند مخالف بودند لذا،
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مشكل ديگري كه فدائیان با آن روبرو بودند،بحث و جدال ھاي دروني بود كه وحدت آنان را در معرض خطر قرار داده بوداز 

ن نیروھاي غیر مذھبي شده ھمه مھم تر،سرخوردگي بدنه ي فدائیان اسالم از عملیاتي بود كه موجب به قدرت رسید

بوداين سرخوردگي،نوعي تنش در سازمان به وجود آورده بودنواب با توجه به وضعیت موجود،بیش ترين تالش خود را 

روي مسائل اجتماعي گذاشت و چندان با مسائل سیاسي درگیر نشدطبق اسناد،فدائیان اسالم،بیشتر روي مسائل 

و از موضع گیري ھاي حاد دوري مي جستندھمین موضع گیري باعث حفظ  اخالقي و عبادي اسالمي تكیه مي كردند

  انسجام فدائیان شد و از بروز اختالفات جلوگیري نمود 

  نواب و حكومت كودتا 

بديھي بود كه تحلیل نواب صفوي مانند بسیاري از روحانیون ديگر از حكومت مصدق،احساس خطر از پیروزي كمونیست 

جت االسالم فلسفي كه سخنگوي اكثريت روحانیت آن زمان بود،روحانیت در مقابل دو شر قرار در ايران بودبه گفته ي ح

گرفته بود،شر ادامه ي حكومت مصدق و حاكمیت كمونیست ھا يا شر حاكمیت شاه و حفظ قانون اساسي و مذھب 

وي ھم گرچه بین اين دو جعفري و اكثر روحانیت،شر اول را بدتر مي دانستند،لذا شر دوم را انتخاب كردندنواب صف

شر،شر مصدق را خطرناك تر مي ديد،ولي در واقع ھیچ كدام از شرھا را انتخاب نكرد،بلكه با ھر دو اعالم مخالفت 

كرد،اما مخالفتش با شر اول بیشتر نمود پیدا كرد بعد از كودتا ھمه ي زندانیان ضد مصدقي آزاد شدند،اما براي اين كه 

اويزي براي حكومت كودتا نباشد،نواب از عبدخدايي كه به اتھام ضرب فاطمي در زندان آزادي فدائیان اسالم دست

بود،خواست كه از زندان بیرون نیايد و اين نھايت ايثار يك گروه مبارز بود كه از فرصت ھاي به دست آمده استفاده نكند 

  تا دربار در تبلیغات خود آن را دستاويز و منتي قرار ندھد 

یه اي كه چند روز بعد از كودتا صادر كرد،به شدت از دولت مصدق انتقاد كردبزرگ ترين جنايت مصدقرا نواب در اطالع

تقويت عمال شوروي در ايراندانست و شكست مصدق را نتیجه روح ايمان و عالقه ي خلل ناپذير مردم اين سرزمین و 

وي در اين اطالعیه تأكید كردكھبه خداي محمد افسران و و سربازان پاكزاد مسلمان ما به ناموس و ديانتارزيابي كرد

قسم اگر دوروز ديگر حكومت مصدق باقي مانده و رجاله بازي ھاي بیگانه پرستان ادامه پیدا مي كرد،مردم ايران به 

انفجار مي رسیدند و دست به قتل توده اي ھا مي زدندنواب با جسارت تمام اعالمیه خود را با اين جمله آغاز كردشاه 

ست وزير و ھیئت حاكمه تا در برابر حقايق قرآن عمال تسلیم نگرديده،احكام حیات بخش اسالم را اجرا و نخ

  نكنند،قانوني نبوده و رسمیت ندارندنواب به دربار ھشدار داد كه 

اگر قانون اساسي صحیح است،اصل دوم متم قانون اساسیو ساير اصول آن ھم صحیح است و شاه و نخست وزير و 

 بايد داراي مذھب شیعه و مروج آن باشند و بايد قوانیني كه مخالف احكام مقدس خداست و به غلط از وزرا،عمال

مغزھاي پوسیده گمراھاني تجاوز كرده لغو و باطل گردد،به عمر كثیف منكرات و مفاسد خاتمه داده شود،در مرحله اول 

وت انگیز فضیلت كش و رقاص خانه ھاي مسكرات خانمان سوز و لختي و بي قیدي شرم آور زنان و موسیقي شھ

جنايت بار و قوانین قضايي پوسیده اروپايي از میان برود و تعالیم عالي و احكام حیات بخش اسالم جايگزين آنھا گردد و 

با اجراي برنامه عالي اقتصادي اسالم فقر و محرومیت اكثريت مردم مسلمان ايران و فواصل خطرناك طبقاتي پايان 

  ه و ھیئت حاكمه،قانوني و رسمي و خوشبخت و سعادتمند باشند يابد،تا شا
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نواب در اين اطالعیه،در آن ايام خفقان آور،با جسارت اعالم كرد كه اگر چنین نشود و مانند سابق عمل شود، شاه و 

  نخست وزير و ھیئت حاكمه حكومتشان غاصبانه و غیرقانوني است 

ه ي مبارزه را صورت محقق نشدن خواست او يعني اجراي قوانین اسالم نواب با اين اطالعیه موضع خود يعني ادام

  اعالم نمود و در عمل ثابت كرد كه به آن چه كه مي گويد پاي بند است 

مسافرتي به  ١٣٣٢نواب به دنبال برنامه ي خود،يعني وحدت كشورھاي اسالمي،دريازدھم آذر 

با شخصیت ھاي سیاسي و مذھبي،رھبران اخوان  مصر،اردن،فلسطین،لبنان و سوريه نمود و مالقات ھايي

المسلمین،پادشاه اردن،ملك حسین و ژنرال نجیب رئیس جمھور مصر و سرھنگ عبدالناصر به عمل آورد و در مؤتمر 

اسالمي فلسطین شركت نمودنواب،پس از دو ماه،در میان استقبال گرم مردم و آيت اهللا طالقاني به وطن بازگشت و 

  تي خود را علیه مفاسد اجتماعي شروع كرد برنامه ي تبلیغا

  نواب و مبارزه پارلماني 

نواب صفوي در امور سیاسي يك راديكال به حساب مي آمد،اما ھرجا ادامه ي مبارزه احتیاج به تاكتیكي بیشتر 

حدود يا داشت،از خود انعطاف نشان مي دادبعد از كودتا و خفقان نظامي حاكم بر جو كشور كه ھر نوع فعالیتي را م

نابود مي كرد،فدائیان اسالم در يك جلسه ي مشورتي به اين نتیجه رسیدند كه براي استفاده از مصونیت پارلماني 

واستفاده از تريبون مجلس،نواب كانديداي نمايندگي قم براي مجلس ھیجدھم گرددنواب نیز اين رأي را پسنديد و قبول 

رد كھاوال من از جانب برادران وفادار قم دعوت شده ام تا كانديداي كردوي در دفاع از چنین تصمیمي استدالل مي ك

نمايندگي آن شھر مقدس گردم و در صورت انتخاب شدن افتخار دارم كه نماينده ي حوزه ي علمیه ي قم ھستمثانیا 

میه ھم چون من دائما تحت تعقیب دولت ھا قرار مي گیرم و در اين دوره ي اختناق ممكن است حتي نتوانم يك اعال

بدھم و يا يك سخنراني داشته باشم پس بھتر است در زير چتر مصونیت پارلماني قرار گرفته و حرف ھايم را بزنماز 

ھمه مھم تر،اين كه از تريبون مجلس مي توان عالي ترين استفاده را نمود و كوبنده ترين و حتي آخرين حرف ھاي يك 

  ملت مسلمان را به گوش دنیا رساند 

ين استدالالت منطقي،جمعیت فدائیان اسالم كه بر محور انديشه ي راديكالیسم و با ھدفي براندازانه به با ھمه ا

وسیله ي عملیات مسلحانه شكل گرفته بود را نمي شد در چارچوب مبارزات پارلمانتاريستي محدود كردبه ھمین 

سخت علیه وي موضع گیري كردسید علت،مرد آتشین مزاج فدائیان،سید ھاشم حسیني از اقدام نواب برآشفت و 

ھاشم،اعالمیه ي شديد اللحني علیه نواب صادر كرد و از جمعیت فدائیان كناره گیري كردبعضي از بزرگان فدائیان نیز 

مانند سید محمد لواساني نیز اقدام نواب را برنتافتند و اعالم جدايي كردندفدائیان اسالم در حال آماده شدن براي 

  ه نواب صفوي با صدور اعالمیه اي به ھمه كشمكش ھاي دروني پايان داد تبلیغات بودند ك

نواب در اين اطالعیه در پاسخ كساني كه به خاطر كانديداتوري مجلس او را متھم به دنیا طلبي كرده بودند،اعالم كرد 

اعدت استخاره ،براي خدا كه نمايندگي براي او نه تنھا مقامي نبود،بلكه تنزلي آشكار بودپس از مطالعات بسیار با مس

  خود را تا سرحد سنگي تنزل دادمويحضور در سنگر مجلس شورارا نزد خوداز ھزار مرگ دردناك تردانست 
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نواب صفوي علت انصراف خود را تنگ نظري افراد اعالم كرد كه استخاره ذات الرقاع نیز آن را مساعدت نموده استوي در 

صراف وي به خاطر ترس از انتقاد افراد نبوده است،بلكه مصالحي بوده است كه پايان اعالمیه ي خود توضیح داد كه ان

انصراف را ايجاب مي كردبه خداي محمد قسم كه اگر رضاي خدا و ولي عزيزش را در امري تشخیص دھم و سراسر 

  دنیا به شديدترين دشمني ھا به مخالفت برخیزند،تا جان دارم به ياري خدا دست برنمي دارم 

نواب،مجددا فدائیان اسالم را انسجام بیشتري داد و از فروپاشي آن جلوگیري به عمل آوردفدائیان اسالم در اين  انصراف

زمان،مبارزه با مفاسد اجتماعي را در دستور كار خود گذاشته بودند و با درك موقعیت خطرناك خود در بیشتر سخنراني 

ابطه با قمار،شراب،بي حجابي و بي بند وباري را سرلوحه ي كار ھا و جلسات رھنمود به ھواداران،امر به معروف در ر

  خود قرار داده بودند 

  فدائیان اسالم و پیمان نظامي سنتو 

بعد از جنگ جھاني دوم بین دو قدرت پیروز،يعني آمريكا و شوروي رقابت ھاي سیاسي كه به جنگ سرد مشھور 

یمان ھاي نظامي گرديديكي از اين پیمان ھا ،پیمان بغداد شد،شدت يافتجنگ سرد موجب به وجود آمدن بلوك ھا و پ

با تشويق آمريكا و انگلیس بین عراق و تركیه منعقد گرديدھدف اين پیمان،ايجاد يك سیستم  ١٩۵۵بودكه در فوريه ي 

مان دفاعي در مقابل شوروي بودانگلستان در آوريل و پاكستان در سپتامبر و ايران در اكتبر ھمان سال،رسما به پی

  پیوستندگرچه آمريكا رسما وارد اين پیمان نشد ولي به عنوان ناظر در اجالسیه ھاي اين سازمان شركت مي كرد 

،رسما كناره گیري ١٩۵٩،رژيم سلطنتي عراق به وسیله ي يك كودتا سرنگون شد و كودتاچیان در مارس ١٩۵٨در سال 

  غییر نام يافت خود را اعالم كردند و اين سازمان به نام سازمان سنتو ت

از وقتي كه مذاكرات تشكیل چنین سازماني آغاز شد،زمزمه پیوستن ايران به سازمان نیز شايع شدفدائیان اسالم كه 

مخالف پیوستن به سازمان ھاي ھوادار غرب بودند،اعالم مخالفت نمودندابتدا دست به فعالیتي ديپلماتیك زدندسپھبد 

مي تھران را دعوت كردند تا پیامشان را به شاه برسانددر جلسه اي كه در منزل تیمور بختیار فرماندار فرماندار نظا

باباجعفري،پدر خانم نواب با حضور بختیار تشكیل شد،نواب به بختیار گفتمن مخالف ورود ايران به ھر يك از پیمان ھاي 

  ه غرب شود نظامي و وابستگي به غرب ھستم،زمزمه ھاي شنیده ام كه ايران مي خواھد وارد اردوگا

به شاه بگويید پدرش نتوانست با اسالم بجنگد،او ھم نمي تواند بجنگد به شاه بگويید ھنوز بچه مسلمان !آقاي سپھبد

ھايي در ايران زنده ھستندمگر ما مرده ايم،مگر عبدخدايي و طھماسبي مرده اند،مگر اين جوان ھا مرده اند كه بگذارند 

  در اين كشور خالف شرع صورت بگیرد 

نواب براي اين كه بختیار را به جدي بودن فدائیان تھديد كرده باشد،يك قبضه اسلحه ي كمري در ديد بختیار قرار داد و 

ھنگام ترك جلسھكلت را برداشت و گفتآقايان اسلحه قاچاق ھم دارندمرحوم نواب پاسخ دادگاھي بچه ھا مي روند 

  ،گاھي انسان مجبور مي شود با اسلحه به میدان بیايد توي بیابان ھا با اينھا تمرين مي كنندچه بايد كرد

فدائیان اسالم براي اتمام حجت،اعالمیه اي صادر كردنداعالمیه پس از ھوالعزيز با اين تیتر آغاز مي شدمصلحت 

مسلمین دنیا پیوستن و تمايل به ھیچ يك از دوبلوك نظامي جھان و پیمان ھاي دفاعي نبوده است بايد براي حفظ 
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نیروھاي دنیا و استقرار صلح و امنیت،يك اتحاديه دفاعي و نظامي مستقلي تشكیل دھندفدائیان معتقد بودند به  تعادل

جاي پیمان ھاي وابسته به غرب،بھتر است كه مسلمانانیك اتحاديه مستقل دفاعي تحت رھبري رجالي مسلمان و 

ا باشند،تشكیل دھند و بدانند كه به پاي خود اليق كه از روي سوابق اعمالشان ايشان را شناخته و مؤمن به آنھ

قائمند و از خود و استقالل خود و نوامیس و عظمت اسالم و مسلمین دفاع مي كنند،اما ھیچ كدام از رايزني ھاي 

،به پیمان پیوستعالء ـ نخست وزير ـ رسما ١٣٣۴فدائیان نصايح آنھا در تصمیم دولت ايران تأثیري نداشت و ايران در مھر 

  منعقد مي گردد،شركت خواھد كرد  ١٩۵۵نوامبر  ٢١م كرد كه شخصا در كنفرانس بغداد كه در اعال

فدائیان اسالم تصمیم گرفتند با زدن نخست وزير،مخالفت مؤمنان را با اين پیمان اعالم نمايندنواب صفوي رھبر فدائیان 

را با آنھا درمیان گذاشتنواب چنین استدالل مي  اسالم در جلسه اي كه كادر اصلي فدائیان را فراخوانده بود اين تصمیم

كرد كھقبول اين پیمان به معناي حضور و رواج فرھنگ آمريكا در كشور اسالمي ايران است و اين عمل محاربه با خداو 

اسالم استحرب مستقیم با يك ملت مسلمان استاين جا ديگر دفاع واجب استاقدام ما در برابر اين كار مصداق واقعي 

ع از حريم اسالم است،نخست وزير ايران به نام نخست وزير كشور آل محمدص،اين مملكت را وارد اردوگاھي مي دفا

كند كه ابدا به صالح مردم ما نیست و پاي سربازان خارجي و آمريكايي را توي اين مملكت باز مي كندنواب در مورد 

ھاجم به اسالم و قرآن و ملت مسلمان ايران قرار مجرمیت عالء افزودحسین عالء نخست وزير چون در رأس مخروط ت

  گرفته،مھدورالدم است 

حاضران در جلسه با گفتن تكبیر سخنان رھبر خودرا تأيید كردندپس از مذاكره در مورد اين عمل شھادت طلبانه،مظفر 

؟چشمان ذوالقدر پر از ذوالقدر،خود را براي اقدام نامزد كردنواب از او پرسیدببینم آقاي ذوالقدر آماده شھادت ھستي

اشك شد و اشك ھاك روي گونه اش غلطیدو پاسخ دادبا كمال اشتیاق مي خواھم در راه خدا بمیرموقتي حاضرين 

  عكس العمل ذوالقدر را ديدند،ھمه تسلیم شدند،حتي كساني كه با انتخاب او مخالفت كرده بودند 

وزھا،پسر آيت اهللا كاشاني،مصطفي به علت تیمي جھت تعقیب و شناسايي ترددھاي عالء تشكیل شدھمان ر

نامعلومي درگذشت و چون دولت متھم به مسموم كردن وي بود،قطعا نخست وزير در ختم او شركت مي كردقرار مي 

شود كه در ھمان مسجد سلطاني،مانند ھم رده اش رزم آرا،به قتل برسدفدائیان اسالم پیش بیني كردند ممكن است 

الء نشود،لذا تصمیم گرفتند سیدعبدالحسین واحدي به ھمراه اسداهللا خطیبي با يك قبضه ذوالقدر موفق به قتل ع

  كلت به اھواز بروند تا عالء را كه قرار بود با قطار از تھران به اھواز و از آن جا به عراق برود، در اھواز به قتل برسانند 

 ۵/٣رديد و طبق پیش بیني،ساعت از ،مجلس ختم آقا مصطفي كاشاني در مسجد شاه منعقد گ٢۵/٨/١٣٣۴عصر 

بعدازظھر گذشته بود كه عالء تحت مراقبت شديد حفاظتي وارد مسجد شدذوالقدر از میان جمعیت به طرف او دويد و 

سر او را مورد ھدف قرار دادگلوله ي اول به سر او اصابت كرد،اما تیر كاري نبود و تنھا سر او را زخمي كردذوالقدر بار 

چكاند ولي گلوله در لوله گیر كرد و وي دستگیر شدعالء،راھي بیمارستان شد و ذوالقدر راھي  ديگر ماشه را

  زندانروزنامه ھا،فرداي آن روز نوشت كه ذوالقدر در زير لباس خود كفني به تن داشت كه روي آن نوشته شده بود 

  پیمان نظامي،قرارداد نفت و ھر پیمان خارجي بايد ملغي شود 

  د،اهللا الصمد قل ھو اهللا اح
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  احكام اسالم بايد اجراشود 

  قطع ايادي اجانب و دشمنان اسالم و ايران؛انگلیس ـ آمريكا ـ روس 

  برقرار باد حكومت قرآن،واژگون بايد حكومت كفر و معصیت 

  االسالم يعلوا و ال يعلي علیه 

  اسالم برتر از ھمه چیز و ھیچ چیز برتر از آن نیست 

  في سبیل اهللا امواتا بل احیاء عندربھم يرزقون و التحسبن الذين قتلوا 

  كساني كه در راه خدا كشته مي شوندمرده نیستند بلكه زنده و نزد پروردگارشان به آنھا نعمت داده مي شود 

فدائیان اسالم در اين شعارھا كه به خط نواب صفوي روي كفن نوشته شده بود،اھداف و آرمان ھا و مخالفت خود را به 

اجنبي در ايران اعالم كردند و تنھا راه نجات ايران را در پرتو حكومت قرآن و عمل به ارزش ھاي اسالمي دخالت ھر

  برشمردند 

در اھواز شناسايي و دستگیر و به تھران اعزام  ٢٩/٨/١٣٣۴سیدعبدالحسین واحدي به ھمراه خطیبي در 

رسیدند و آنھارا مستقیما نزد بختیار،فرماندار با قطار به تھران  ٧/٩/١٣٣۴شدندنامبردگان بعدازظھر روز سه شنبه

نظامي تھران بردندبختیار به محض مشاھده ي سیدعبدالحسین دھان به بدي گشود و مادر سید را ناسزا گفتسید كه 

تجسم غیرت بود،تاب نیاورد و گفتمادر من فاطمه زھراستاين نسبت ھاي زشت اليق مادر توست و با صندلي به طرف 

ور شدبختیار اسلحه كشید و با چند گلوله سید را به شھادت رساند و سید در حالي كه در خون خود مي بختیار حمله 

غلطید فرياد مي زد اهللا اكبر اهللا اكبر صداي او آھسته و آھسته تر مي شد و سپس محو شدسید با ھمه آرمان ھاي 

  مقدسش به ابديت پیوست و حقیقتي بر اساطیر تاريخ گرديد 

ه دنبال نواب و يارانش بود؛اطالعیه صادر مي كرد،عكس منتشر مي كرد،جايزه تعیین مي كرد،و به ھر رژيم،سخت ب

دستگیر و پنج روز  ٢٩/٨/١٣٣۴كجا كه احتمال مي داد،يورش مي بردسرانجام،نواب به ھمراه سید محمد واحدي در 

ري از باقي ماندگان فدائیان اسالم را نیز بعد نیز خلیل طھماسبي به چنگال مأموران گرفتار شدفرمانداري نظامي بسیا

  دستگیر كرد 

فرمانداري نظامي،فدائیان اسالم را تحت شديدترين شكنجه ھا بازجويي كرد و در زماني نسبتا كوتاه،فدائیان اسالم را 

محاكمه،نواب صفوي،سید محمد واحدي،خلیل طھماسبي و مظفر ذوالقدر را به اعدام و بقیه را به زندان محكوم 

،حكم به اجرا درآمد و روح بي تاب اين ١٣٣۴نمودحكم اعدام به توشیح شاه رسید و در تاريخ بیست و ھفتم دي ماه 

  سلحشوران به ملكوت اعلي پیوست 

صبح در خبري كوتاه موضوع را اعالم كرد و روزنامه ھاي دوچھره،كه روزي در عظمت فدائیان اسالم و  ٨راديو،ساعت 

ه وجود آورده بودند،قلم فرسايي مي كردند،به توھین و تحقیر آنان پرداختندشھادت فدائیان تحول تاريخي كه آنھا ب
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اسالم موجي از غم در سرتاسر ايران و بین نیروھاي مذھبي برانگیختمجالس ختمي اما بي سروصدا برقرار شد و در 

گیخت و آيت اهللا حاج شیخ مجتبي شیراز،اعتراض آيت اهللا شیخ بھاءالدين محالتي و سید نورالدين شیرازي را بران

قزويني و آيت اهللا حاج شیخ ھاشم قزويني در مشھد درس را تعطیل كردند و آيت اهللا خويي ھم در درس خود،نسبت 

  به اين جنايت اعتراض كرد،ولي خفقان حاكم اجازه ي تجلیل از آن شھیدان را به ھواداران آنھا نداد 

اي خود رساند و به دست مأموران ساواك كه خود بنیان گذارش بود و به فرمان خداوند منتقم،سپھبد بختیار را به سز

شاھي كه به خاطر خوش خدمتي به او دست به جنايت زد،به قتل رسید و به سزاي اعمالش رسیدسرلشكر محمد 

المي دستگیر و تقي مجیدي رئیس دادگاه فدائیان اسالم كه آنان را به اعدام محكوم كرده بود،پس از پیروزي انقالب اس

  در دادگاه انقالب اسالمي محاكمه و به اعدام محكوم گرديد 

  انديشه ي فدائیان اسالم 

،جزوه اي تحت عنوانكتاب رھنماي حقايقتألیف كرد كه به داليل مالي و سیاسي،چاپ و ١٣٢٨نواب صفوي در آبان 

رھاي عملي است كه از سوي فدائیان انتشار آن يك سال به طول كشیداين كتاب،بیشتر يك سلسله ھداف و راه كا

  اسالم پیشنھاد داده شده است 

بي شك داشتن برنامه در آن زمان،آن ھم از سوي كساني كه متھم به عمل گرايي بودند،در خور توجه استبا تحلیل 

  روري است محتواي اين كتاب مي توان اصول تفكر فدائیان اسالم را استخراج كرد،ولي قبل از آن اشاره به يك موضوع،ض

فدائیان اسالم بارھا در سخنراني ھا،اعالمیه ھا و حتي روي كفن نیروھاي شھادت طلب خود از حكومت قرآنو حكومت 

اسالمسخن به میان مي آوردندسؤال آن است كه آيا آنان براي حكومت اسالمي رژيم خاصي را پیشنھاد مي كردند يا 

  نه؟ 

تنباط مي شود كه آنھا رژيم خاصي را براي حكومت اسالمي پیشنھاد نمي با مطالعه ي آثار فدائیان اسالم چنین اس

كردند بلكه مقصود آنھا اجراي احكام اسالم توسط حكومت موجود بودآنھا از مصدق كه فردي غیر مذھبي بود توقع 

وشتند كه چنانچه داشتند احكام اسالم را اجرا نمايدو در اطالعیه اي كه در مورد حكومت كودتا صادر كردند به صراحت ن

رژيمتعالیم عالي و احكام حیات بخش اسالم را جايگزين آنھانكند،شاه و نخست وزير و ھیئت حاكم حكومتشان غاصبانه 

  و غیرقانوني است 

يعني اعتقاد فدائیان اسالم بر اين بود كه مالك مشروعیت حكومت عمل به احكام اسالم است و اگر به قوانین ديگري 

  ستند عمل كنند،غاصب ھ

فدائیان اسالم بارھا در سخنان خود از مشروطیت دفاع كرده بودندنواب در ھمین كتابرھنماي حقايقبا تحلیلي واقع 

بینانھاساس اين مشروطھراشوره زار فاسديمي داند كه از سیاست سموم تلخینشأت گرفت كھمسلمانان را بفريفت و 

كردند و آلت اجراي مقاصد شومي گرديدندو نتیجه ي اين آبشخور به نام حمايت از اسالم و مسلمین و حقوق آنھا،قیام 

  فاسد كشتنمجتھد روحاني و عالي مقام و شھید عزيز اسالم حاج شیخ فضل اهللا نوريگرديد 
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نواب در عین حال مشروطه را نتیجه ي فداكاريمسلمانان مي داند،با فداكاري ھاي شديدي بنیاد اين مشروطیت را 

از ھیچ فداكاري حتي ريختن خون پاك عزيزترين پیشواي روحاني خود حضرت شھید حاج شیخ فضل  نھادند و در اين راه

  اهللا نوري خودداري نكردند 

نواب صفوي نه تنھا دراين برنامه در پي نابودي رژيم يا عوامل رژيم موجود نیست بلكه با صراحت مي گويددر اجراي 

اندكي يا بیشتر ناتوان باشد،وسايل علمي و عملي و فني و  سراسر اين دستورات اصالحي نوراني ھرگاه حكومت

اجتماعي و ھرنوع مساعدت الزمي را دراختیارش مي گذاريم و با اين كه خائن است،چنانچه بیدار شد و از گذشته 

خود پشیمان گرديد و به اين دستورات اصالحي عمل كرد،به ياري خداي توانا جانش مي بخشیم و زنده اش مي كنیم 

  اآل به ياري خداي توانا نابودش مي كنیم و 

نواب در برنامه ي فدائیان اسالم،ابتدا شاه را مانند بقیه ي انسان ھا موجودي ضعیف معرفي مي كند و مردم رااز 

پرستیدن و استعباد او منع مي كندپرستیدن مخلوقي ضعیف به نام شاه كه خود در آفرينش چون ديگران بوده بلكه 

حي و فكري او از بسیاري مردم ضعیف تر است،موھوم و از ناداني و احمقي استنواب،دربار را براي قواي جسمي و رو

شاه زنداني نامید كه توسط خائنیني شكم پرست و مكاركه او را آلت جنايات خود قرار داده اند بامداحي و 

ه از آن شاه پرستاندرباراحمق تر چاپلوسیدلش را ربوده،سرش را گرم نموده اندو در پايان قضاوت مي كند كھاين شا

استبا ھمه اين توصیف ھا خواستار برچیدن نظام شاھي نیست؛بلكه معتقد است كه شاه بايدمسلمانان و پیرو 

محمدص و مروج اسالم و مذھب پیروان آل محمد ص باشد،خود و رفتارش را كامال با قوانین اسالم و شیعه بیارايد و 

س اعلي حضرت علي ع پیشواي معظم اسالم و شیعه قرار دھدوي راه رسیدن به چنین میزان اصالح خود را وجود مقد

شاھي را عمل كردنبه دقائق رفتار اين راھنماي بزرگیا الاقلتا آن جا كه توانايي دارد روح ورفتار خود را بدين رھنماي 

  بزرگ نزديك كند 

ه دنبال اين بوده اند كه كارگزاران رژيم را با يك انقالب بنابراين،فدائیان اسالم به دنبال رژيم خاصي نبوده اند بلكه ب

  دروني به عمل كردن به احكام و اخالق اسالمي و قرآن دعوت نمايند تابا تحول دروني،جزيي از حكومت اسالمي شوند 

ائیان با ھمه اين احوال،دقت در برنامه يارھنماي حقايقما را به اصولي مي رساند كه بايد جزو اصول انديشه ي فد

  اسالم معرفي كنیم و آنھا عبارتند از 

  ـ تنھا راه نجات جھان و خصوصا ايران روي آوردن مردم و حكومت،به اسالم وقرآن است ١

ـ مفاسد اجتماعي،ريشه نابودي جھان و ايران شده استمفاسد اجتماعي عبارتند ازبرھنگي زنان،مشروبات ٢

وسي،بي كاري و فقر عمومي،فحشا و رشوه خواري،كه اين مفاسد الكلي،اعتیاد،ھنرھاي شھوت انگیز،دروغ و چاپل

  موجب متالشي شدن جامعه و بي اعتمادي دولت و ملت نسبت به يكديگر شده است 

  ـ راه اصالح اين مفاسد عبارت است از اصالح كردن روحانیت و اصالح وزارت خانه ھا و دربار ٣

  ـ اصالح روحانیت در ھفت جھت بايد انجام گیرد؛ ۴
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  الف ـ پاكسازي حوزه ھا و روحانیت از روحاني نمايان توسط مراجع و خلع لباس آنان؛ 

ب ـ طبقه بندي كردن دروس حوزوي و تخصصي نمودن آن به فقھي و تبلیغي در حالي كه تفسیر و حديث و تاريخ 

  آشنا باشند اسالم بايد جزو دروس عمومي باشد كه ھم فقھا و ھم مبلغین به معناي اسالم و حقیقت دين 

  ج ـ طبقه بندي مبلغین به روضه خوان،مداح،واعظ 

  د ـ اصالح در امور عزاداري و جلوگیري از ھتاكي ھايي كه توسط عده اي نادان اعمال مي شود 

  ه ـ تشكیل سازماني به نام امربه معروف و نھي از منكر و انتشاراتتوسط علما و استفاده از رسانه ھاي گروھي 

وقي براي جمع آوري حقوق شرعیه و فعالیت ھاي اقتصادي و تأسیس كارخانجات و شركت ھاي و ـ تأسیس صند

  تجاري براي تأمین احتیاجات محصلین و مبلغین ديني 

ـ مھم ترين اصالح بايد از وزارت فرھنگ دبستان،دبیرستان و دانشگاھآغاز شودعلت اين كه آموزش در ايران بوعلي و  ۵

مي كند،به خاطر حاكمیترجال جنايت پیشھبر آن است؛لذا بايد كادر آموزش و پرورش و آموزش ذكريا و صنعت گر تربیت ن

  عالي از عالمان و متخصصان مسلمان باشد 

  ـ نظام مالیاتي بايد برمبناي احكام اسالم و از طريق تبلیغ صورت گیرد نه نظام ظالمانه و زور ۶

  رد ـ اصالح وزارت دادگستري در دو جھت بايد صورت گی٧

  ـ انقالب در قوانین يعني تبديل كلیه ي قوانین به قوانین مدني،حقوقي وجزايي اسالم؛ ١

  ـ تربیت فقھا براي قضاوت ٢

ـ اصالح قانون انتخابات به طوري كه اصل انتخابات آزاد باشد و نمايندگاني از مسلمانان پاك انتخاب گردند،كلیه ي ٨

  قانون نظارت علماي طراز اول اجرا شود  قوانین خالف اسالم را لغو نمايندو مجددا

ـ نفت ايران سرمايه مسلم ملت مسلمان ايران و فرزندان اسالم و ايران استھیچ كس را حق ھیچ گونه نظرو رأي و ٩

تصرفي در سرمايه ديگري مطابق ھیچ قانوني و منطقي نمي باشدملت مسلمان ايران بايستي نفت و ھر سرمايه ي 

جاي ايران،غرب و شرق و جنوب و شمال و در ھر نقطه از نقاط وطنش ايران يا خانه پیروان آل محمد ديگر خود را در ھر ك

  باشد،خود به بازوي تواناي خود و ياري خداي توانا استخراج و تصفیه نمايند 

ه ـ انگلستان،آمريكا و روس ھم دشمن ايران ھستند و براي ملت مسلمان و ساير ملل اسالمي نقشه شومي بافت١٠

اندكه انگلیس و آمريكا داراي منافع مشتركي ھستند كه از جانب روسیه احساس خطر مي كنند و روسیه نیز به دنبال 

  منافع خود در ايران مي باشد 
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البته نواب صفوي در برنامه ي فدائیان اسالم از نوآوري ھاي شگفت انگیز فراواني سخن گفته است كه ما تنھا در صدد 

  نھا ھستیم و خوانندگان را به مراجعه به متن اين كتاب دعوت مي كنیم تبیین اصول فكري آ

  ارزيابي عملكرد فدائیان اسالم 

فدائیان اسالم گروھي راديكال بودند كه توسط عده اي روحاني جوان و مريداني از جان گذشته،متشكل شده 

قتل كسروي ظاھر شد،اما ھمین كه تأثیر  بودندانگیزه ي شكل گیري ابتدايي،ممانعت از تخريب فرھنگ ديني بود كه در

  مثبت آن براي خود فدائیان اسالم و سیاسیوم روشن گشت،عملیات آنان از فاز فرھنگي به فاز سیاسي تبديل شد 

بي شك فدائیان اسالم در فاز نظامي ـ سیاسي به صورت يك كاتالیزود و تسريع كننده در واكنش ھاك اجتماعي كه به 

ه جلو شكل گرفته بود،عمل كردندقتل ھژير،وزير دربار،موجب خنثي كردن نقشه ي دربار ـ انگلیس صورت يك حركت رو ب

براي يك انتخابات انتصابي بود كه نتیجه ي آن راه يافتن عناصر جبھه ي ملي به مجلس شانزدھم گشتقتل رزم آرا نیز 

مبارزات ضداستعماري مردم ايران و در  موجب خنثي شدن نقشه ي دربار ـ انگلیس براي منحرف كردن خواست مردم از

  نتیجه،باعث تسريع ملي شدن صنعت نفت در ايران گرديد 

بر باد داد ولي دوسال و اندي  ١٣٣٢مرداد ٢٨گرچه رفتار انحصار لبانه ي مصدق و جبھه ملي ھمه اين نتايج را در 

مان و رھبري انقالب ضداستعماري و ضد مبارزه و گفتگوي سیاسي اثر خود را گذاشت و تجاربي بي بديل را براي ساز

  استبدادي بعدي به ارمغان آورد 

يكي از انتقاداتي كه به فدائیان اسالم مي توان وارد كرد اين است كه آنھا مي پنداشتند،عملیات مسلحانه در ھر 

آمده بودفدائیان زماني مؤثراست؛يا به عبارتي ديگر،روش و شیوه ي عملي مسلحانه آنھا به صورت يك اصل برايشان در

بايد مي دانستند كه رژيم،بعد از كودتا با قدرتمند شدن و آمركايي شدن به ھر صورت وارد پیمان ھا و بلوك بندي ھاك 

وابسته به آمريكا مي شدحتي فدائیان اسالم اگر در كشتن عالء،نخست وزير،موفق مي شدند،نخست وزير ديگري 

حلیل فدائیان در ممانعت از پیوستن ايران به پیمان بغداد با ترور نخست وزير،امري ايران را وارد پیمان بغداد مي كردلذا،ت

معقول به نظر نمي رسیداصوال يك اصل را مي بايد در تحوالت سیاسي پذيرفت كه تا زمینه ھاك اجتماعي به وجود 

  نیايد،كشتن يك يا چند مسئول،ھیچ چیز را تغییر نمي دھد 

آخرين عملیات سرنوشت سازشان قابل انتقاد است ولي آرمان و اھداف آنھا حقیقتا  اگرچه روش فدائیان اسالم در

قابل ستايش استآرماني كه جان خويش را در راه آن نھادند و به چوبه ھاي دار بسته شدند تا ايران را از بستگي به 

  غرب رھا سازند 

زرگ وقت بودفدائیان گرچه مورد حمايت مراجع يكي از نقاط ضعف فدائیان عدم ھماھنگي با آيت اهللا بروجردي،مرجع ب

ثالثآيت اهللا حجت،صدر و خوانساريبودند ،اما زعامت حوزه در دست آيت اهللا بروجردي بوداز اين لحاظ،ھماھنگي با وي 

 اساس كار بودالبته از فدائیان انتظار نمي رفت كه تأيید آيت اهللا بروجردي را به ھمراه داشته باشند،زيرا موقعیت آيت

اهللا چنین اقتضايي را نداشت؛ولي الاقل بايدجوري رفتار مي كردند كه مخالفت آيت اهللا را به ھمراه نداشته باشنداين 
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ناھماھنگي باعث شد تا عده اي بزرگان قم و تعدادي از طالب دست از حمايت فدائیان اسالم بردارند و اين امر موجب 

  أثیر نبود ضعف پايگاه آنھا گرديد و در شھادت آنھا بي ت

فدائیان اسالم گرچه به شھادت رسیدند و عده اي از آنھا نیز به زندان ھاي طوالني محكوم شدند،ولي ھرگز نبايد 

فراموش كرد كه نھضتي را كه فدائیان اسالم در سرزمین تشییع ايجاد كردند،حركتي ممتد بود كه با غیبت آنھا باز نماند 

ان مسلمان در شكل ھیئت ھاي مؤتلفه تجلي پیدا كرد و نخست وزير وابسته اي و ده سال بعد،در گروه ديگري از جوان

  را كه به فرمان آمريكا رھبر نھضت اسالمي،آيت اهللا خمیني را به تركیه تبعید كرده بود،به قتل رساندند 

یون جواني قرار گرفتند كه اين نكته را نیز بايد افزود كه رھبران فدائیان اسالم به عنوان روحانیون جوان منشأ الھام روحان

بعدا نقش به سزايي در پیروزي و تداوم انقالب اسالمي ايفا كردندآيت اهللا خامنه اي،رھبر انقالب اسالمي اذعان دارند 

كھاولین جرقه ھاي انگیزش انقالبي اسالمي به وسیله ي نواب در من به وجود آمد و ھیچ شكي ندارم كه اولین آتش 

  ن كرد را در دل ما نواب روش

آيت اهللا ھاشمي رفسنجاني نیز،مايه ي اصلي روحیه انقالبي خود را بیش از ھر چیزي ملھم ازفعالیت ھاي فدائیان 

اسالممي داند و معتقد است فدائیان اسالمكساني را كه در آن زمان،ھم سن و سال من و روحاني بودند را حسابي 

ه شدآقاي رفسنجاني به عنوان يك روحاني مبارز،چنان تحت جذب كرده بودند و پايه سیاسي شدن من آن موقع ريخت

تأثیر فدائیان اسالم بوده كه در سال ھاي بعد نیز اين اثر را در خود احساس مي كرده استوي در خاطرات خود مي 

گويدسخنراني ھاي آقاي سید عبدالحسین واحدي براي من خیلي جاذبه داشت مرحوم واحدي عمامه اش را به شیوه 

مي بست و پشت سرش مي انداخت و يك لباده خوش رنگي ھم مي پوشیدمن ھنوز ھم به علت آن ذھنیتي خاصي 

  كه از آن زمان دارم،از آن رنگ خوشم مي آيد 

بیشتر روحانیون مبارز كه درباره ي فدائیان اسالم سخن گفته اند،نتوانسته اند تأثیر پذيري خود را از آنھا مخفي 

ي مبارز و مجاھد،انس خود را با نواب،علت به وجود آمدنروحیه ي مبارزھدر خودش مي بدارندشھید محالتي روحان

داندخصوصا جاذبه ي نواب را يك جاذبه ي خارق العاده مي داند كھبا ھر كسي انس پیدا مي كرد در او يك حالت روحي 

  شروع كردم خاصي پديد مي آمدوي ھمین جاذبه را موجب اين مي داند كھدر كنار درس مبارز را ھم 

آيت اهللا يزدي يكي از روحانیون انقالبي كه تأثیر بسیاري در حوزه ي علمیه ي قم داشت،علت آشنايي خود را با 

  مسائل سیاسي،مطالعه اعالمیه ھا و كتاب برنامه فدائیان اسالم مي داند 

نیون انقالبي،الھام بخشي عالوه بر تأثیر بخشي حیات سیاسي فدائیان اسالم براي جوانان و پرورش نسلي از روحا

شھدا را نیز نبايد از نظر دور داشتدر فرھنگ تشیع،قداست و حرمت شھید به عنوان اسوه،ھمیشه پیام بخش،تحرك زا 

و نشاط آفرين بوده و ھستشجاعت و شھامت نواب صفوي و يارانش در ھنگام شھادت،تالوت قرآن و شعارھاي اهللا اكبر 

تكبیر فدائیان اسالم در پاي چوبه ھاي دار براي آزادگان،تندري بود كه ھر سپیده دم در آنان،نقل ھر مجلس انقالبي بود

  رواق تاريخ مي پیچید و نشستگان را به قیام دعوت مي كرد

  فصل اول 
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  ي قم  ي علمیه بازسازي حوزه

د و از سال بعد، به تصويب رسان ١٣٠٧رضاشاه در راستاي سیاست اسالم زدائي، قانون لباس متحد الشكل را در سال 

اجراي آن را آغاز كرد اين قانون بیشتر معطوف به روحانیون بود تا ا دستاويز قرارد دادن آن، انان را منزوي نمايند از آغاز 

ي عدم شمول استثنائات قانون  اجراي اين قانون، سخت گیري نسبت به روحانیان آغاز شد و بیشتر روحانیون، به بھانه

  نیروھاي پلیسي مجبور به كنار گذاشتن لباس روحانیت شدند  متحدالشكل، تحت فشار

به تصويب مجلس رسید مدارس علمیه كه از  ١٣١٣قانون تصرف اوقاف نیز به دستور رضاشاه در تاريخ سوم دي ماه 

ي  هدادن پشتوان شد، با از دست شد و مختصر درآمد آن، ھزينه تربیت روحانیون مي طريق موقوفات تعمیر و نگھداري مي

مالي رو به ويراني نھادند و كم كم از طالب تخلیه شدند دولت اين مدارس علمي را تبديل به دبستان و دبیرستان نمود 

  و به تصرف خود در آورد 

ھا و تبلیغات ديني، به شدت  گسترش فرھنگ ضد ديني، حذف سنت ھاي شیعي، تعطیل بیشتر مساجد و حسینیه

زده آن چنان  ب كرد تبلیغات رسانه ھاي رضا شاھي و حمايت روشنفكراني غربپايگاه اجتماعي روحانیت را تخري

  روحانیت را از چشم انداخته بوده كه استھزا و تحقیر روحانیون جزو فرھنگ بسیاري از مردم ايران شده بود 

بلیغات آن دسته به نمايد ت كند و گوشه اي از آن جريان را چنین روايت مي امام خمیني از اين برخورد به تلخي ياد مي

كردند و ھر عیبي  ھاي آن روز آنھا را در نظر مردم ساقط كردند تا آن جا كه آنھا را سوار اتومبیل نمي توسط روزنامه

  دانستند  كرد از قدم آخوند مي اتومبیل مي

اخان تبلیغات شديدي دھد رض اهللا بدال يكي از شاھدان آن زمان، تبلیغات و تاثیر مردمي آن را دردمندانه گزارش مي آيت

ھا گفته بودند، آخوند اگر  گفتند از جمله به راننده علیه اسالم و روحانیت كرده بود كه عده اي به روحانیت بدوبیراه مي

شود خود من از تھران خواستم بیايم قم با اين كه ماشین جا داشت، گفت سوار نمي  سوار ماشین بكنید پنجر مي

  شود  كنم، زيرا پنچر مي

ورد تحقیرآمیز از يك طرف و برخورد خشونت آمیز پلیس دست آموز رضاشاه از طرف ديگر، سخت روحانیت را در تنگنا برخ

برد و لباس  ي اجراي قانون لباس متحدالشكل روحانیون را دائم دستگیر و به كالنتري مي قرار داده بود پلیس به بھانه

ي حیات، يا جذب دستگاه دولتي  گرديد تا اكثر آنان براي ادامهكرد مشكالت فراوان موجب  آنان را از وسط قیچي مي

  ھا را رھا كنند  شوند و يا حوزه

ي شديدتري  ي مسجد گوھرشاد لطمه شد، در اثر حادثه ي علمیه مشھد كه دومین حوزه فعال ايران محسوب مي حوزه

  د خورد؛ چرا كه اساتید، مدرسین و وعاظ بیساري دستگیر، زنداني و تبعید شدن

ي ايراني  ي كھن اصفھان كه از زمان صفويان مركز علمي شیعه و مھد پرورش بسیاري از علما، فقھا و فالسفه حوزه

  بود، در اثر سخت گیري ھاي حاكم چاپلوس و ديكتاتور آن بھرامي متالشي شد 
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ي ديگر رو به ي شیراز با دستگیري و تبعید مجتھد روشنفكر و سیاسي آن، سید نورالدين حسیني و فضال حوزه

  تعطیلي نھاد حوزه ھاي محلي ديگر نیز در اثر بدرفتاري حاكمان محلي به مخروبه تبديل شدند 

اهللا حاج شیخ عبدالكريم حائري، بقايايي از آن حفظ شده بود،  ي علمیه قم گر چه به خاطر تدابیر احتیاط آمیز آيت  حوزه

  مانده بود ولي جز دست و پنجه نرم كردن با مرگ راھي برايش ن

آموز رضا شاه مصون نبودند از اين روي فضاليي  حتي كساني كه مجوز پوشیدن لباس داشتند، از دست پلیس دست

بردند شب كه  مي ھاي اطراف پناه شدند و به باغ الطلوعین از شھر خارج مي ھا بین ي فیضیه بودند، صبح كه در مدرسه

  گشتند  ميھايشان بر  شد، مجددًا به حجره ھوا تاريك مي

فرمايند كه  كنند و مي ھاي رضاخاني با اندوه ياد مي گیري حضرت امام قدس سره يكي از شاھدان آن زمان، از سخت

ھا قبل از  ي فیضیه آمدم، ديدم فقط يك نفر طلبه حضور دارد، گفتم چه شده؟ گفت ھمه اين طلبه يك روز به مدرسه

ھاي اھل علم بايد فرار كنند بروند در باغات و  شد اين طلبه ت صبح كه ميھا فرار كردند توي باغا آفتاب از ترس پاسبان

  ھايشان، شما نمي دانید كه بر ما چه گذشت  شب برگردند توي حجره

ي  حسین علیه السالم بود؛ حتي در مدرسه با اين كه كار اصلي روحانیون تبلیغ و ترويج اسالم و يادآوري مصائب امام

ي  یبت امام شھدا را نداشتند طالب در ايام عاشورا در سالن بزرگ منزلي كه در گوشه مدرسهفیضیه نیز اجازه ذكر مص

شدند برخورد خشن پلیس از  دادند و فورًا متفرق مي فیضیه قرار داشت بعد از نماز صبح مختر ذكر مصیبتي انجام مي

كند كه نھايت قساوت رژيم را نسبت به  اي گزارش مي چشم كارگزاران رژيم پھلوي نیز دور نمانده، فردوست از خاطره

ي يك روحاني بوده است كه قرآن و شرعیات را نزد وي فرا گرفته كه روزي اشتباه  كند وي ھمسايه روحانیت ترسیم مي

اندازد و او را  دارد و به گردنش مي اش را بر مي رسد و عمامه كرده بود و به كوچه رفته بود ناگھان يك پاسبان سر مي

  آورد  ن تا در خانه ميكشا كشان

ھا حفظ كرد، قدمت تاريخي نھاد  ھا، تحقیرھا و چالش ھا، محرومیت گیري تنھا چیزي كه روحانیت را در مقابل اين سخت

اي ساخته بود كه  اي كه از آنان شجره طیبه روحانیت بود كه ريشه در اعماق مردم مذھبي شیعي ايران داشت، ريشه

برد عامل ديگري  بود ھمه را با خود مي اء در غیر اين صورت، طوفاني كه رضاشاه برپا كردهاصلھا ثابت و فرعھا في السم

اي از  كه موجب ماندگاري روحانیت گرديد، ايمان راسخ عالماني بود كه براي ماندن مصمم بودند در ھمان زمان، عده

كرده بودند كه اگر آنھا را نیز خلع اي تشكیل داده و بحث  عالمان راست قامت، از جمله حضرت امام قدس سره جلسه

ي تحصیل و ارشاد  شوند كه اگر مجبور به ترك لباس روحانیت شدند، وظیفه لباس كردند وظیفه چیست؟ مصمم مي

  دھند  مي مردم را به ھر صورت كه شده ادامه

ھا،  ھا و نامرادي در اوج سختي ١٣۵١اهللا حاج شیخ عبدالكريم حائري در بھمن  مرگ نا به ھنگام زعیم حوزه، آيت

ي نحیف حوزه وارد آورد؛ اما اراده الھي بر اين تعلق گرفته بود كه اين نھاد نوپا در پیچ و  ي سخت ديگري بر پیكره  ضربه

  ھاي روزگان، راه خود را به پیمايد تا روز موعود منشأ تحولي عظیم گردد  خم

  زعامت آيات ثالث 
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يريت حوزه بر عھده سه نفر از مراجع قم كه به آياث ثالث شھرت يافتند، اهللا حائري، زعامت و مد پس از رحلت آيت

اهللا  آيت -٣اهللا سیدصدرالدين صدر  آيت- ٢اهللا سیدمحمد حجت  آيت -١واگذار شد اين سه مرجع عبارت بودند از 

  سیدمحمد تقي خوانساري 

راق برضد اشغالگران جنگیده بود و اهللا خوانساري در جنبش شیعي ع اهللا حجت فردي غیرسیاسي بود، اما آيت آيت

ھنوز آثار جراحت جنگي را با خود داشت وي چھارسال در اسارت نیروھاي اشغالگر انگلیس در ھند زنداني كشیده بود 

  آمد  ھاي مبارز و روشنفكر به حساب مي صدر نیز مرجعي بود كه ملجأ و پناه طلبه اهللا آيت

ت حوزه زخم خورد قم را به عھده گرفتند بعد از سقوط رضاشاه و ايجاد اين سه مرجع با ھمكاري و ھماھنگي، مديري

ھاي جديد، مديريت را به خاطر مسائل  اي از روحانیون خلع لباس شده و حضور طلبه فضاي نسبتًا آزاد و بازگشت عده

  مالي، سازماندھي و تعدد رھبري با مشكالت جديدي روبه رو كرد 

ھاي با سابقه پنج يا  ول گرفتن وجوھات شرعي و پرداخت شھريه بود، تنھا به طلبهاهللا حجت كه در آن زمان مسئ آيت

آمدند ولي از شھريه  ي قم مي كرد اين در حالي بود كه طالب تازه وارد ھم به حوزه شش تومان شھريه پرداخت مي

ن تازه وارد بوديم، از شھريه كند كه چو اهللا احمدي میانجي يكي از طالب تازه وارد آن زمان روايت مي محروم بوند آيت

محروم بوديم عجب وضع سختي براي طالب بود بديھي است سختي زندگي طالب، فشار را بر مديريت حوزه مضاعف 

  كرد  مي

ھمطرازي اين سه مرجع مشكل ديگري بود كه گريبان حوزه را گرفته بود، چه اين كه طبق سنت عالمان شیعه، اعلم 

اي خاص و  ھا و شیعیان يا زعیم حوزه كرد و او نیز به شكل طبیعي زعیم حوزه ود بروز ميعلما در طول زمان خود به خ

ي طبیعي، اقدامي  گرفت، بدون زمینه گرديد حتي اگر تعیین اعلم ھم صورت مي نشین مي اي از مناطق شیعه يا منطقه

  ي قم با آن روبه رو بود  ثمر بود اين مشكلي بود كه حوزه بي

ي قم را به عھده  ھا افتاد كه بايد فقیھي برتر زعامت حوزه سرعت اين مسئله در حوزه بر سر زبان به ھمین علت، به

اي تشكیل داده و اين مطلب را رسمًا عنوان كرد، اما شرايط كار، مساعد نبود و  اهللا خوانساري جلسه بگیرد مرحوم آيت

  اين دعوت به تعويق افتاد 

بزرگ به نام آقا سیدحسین مجتھد بروجردي، به سرعت زمینه را مساعد كرد مشكالت فزاينده حوزه و شھرت فقیھي 

  و حوادث غیرقابل پیش بیني عامل تحقق اين آرزو گرديد و تحولي عمیق را در حوزه به وجود آورد 

  اهللا بروجردي  زعامت آيت

سادات حسیني طباطبايي، متولدشد اي عالم از خاندان  ق در بروجرد و در خانواده ١٢٩٢اهللا بروجردي در اواخر صفر  آيت

رسید وي تحصیالت  اهللا بروجردي از طرف مادر به مال محمد تقي مجلسي و از طرف پدر به امام حسن مجتبي مي آيت

سالگي، پدرش آقا سیدعلي بروجردي، او را براي  ١٨ي بروجرد به پايان رساند و در سن  مقدماتي خود را در حوزه

  اصفھان فرستاد ي  ي تحصیل به حوزه ادامه
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ي اصفھان به تحصیل پرداخت كه پدرش وي را به بروجرد فراخواند پس از انتخاب ھمسر، مجددًا  چھارسال در حوزه

راھي اصفھان شد و پنج سال ديگر ادامه تحصیل داد در اين دروه، فقه، اصول، فلسفه و رياضیات را نزد اساتید فن میرزا 

اي، مال محمد كاشاني و جھانگیر خان قشقايي  رس، سیدمحمد باقر درچهابوالمعالي كلباسي، سیدمحمدتقي مد

  فراگرفت مجددًا پدرش او را به بروجرد فرا خواند و از آن جا وي را براي ادامه تحصیل به نجف اعزام نمود 

شريعه ق و شیخ ال ١٣٣٠ق به نجف رفت و در محضر اساتید معتبر آن زمان، آخوند خراساني م  ١٣١٩ايشان در سال 

اصفھاني و سیدمحمد كاظم يزدي به تكمیل علوم خود پرداخت او در ھمین دوره به اجتھاد نائل آمد و اجازه اجتھاد را از 

  اساتیدش اخذ كرد 

ھـ ق براي ديدار به بروجرد بازگشت و با مرگز پدر مجبور به ماندگاري در وطن خود شد  ١٣٢٨اهللا بروجردي در سال  آيت

ي غربي  ي علمیه بروجرد را احیا كرد و مرجع ديني مردم بروجرد و منطقه وجرد ماندگار شد و حوزهسال در بر ٣٣مدت 

الوثقي كه  اهللا بروجردي در ھمین شھر بسیاري از تألیفات خود، از جمله كتاب معتبر حاشیه علي عروه ايران شد آيت

یدمحمد كاظم يزدي بود، را به رشته تحرير در ي فقھاي معاصر بر كتاب بسیار با عظمت عروه الوثقاي س اولین حاشیه

  آورد 

ھـ ق عازم حج شد كه در بازگشت، ھشت ماه در نجف ماندگار شد ھنگام بازگشت،  ١٣۴۵اهللا بروجردي در سال  آيت

ھـ ق در مرز دستگیر و به تھران منتقل شد اين دستیگري به علت قیام حاج شیخ نوراهللا اصفھاني علیه  ١٣۴۶در سال 

  اي از علما از اصفھان به قم مھاجرت نموده بودند  رضا شاه بود كه عده حكومت

روز بازداشت عازم مشھد شد و پس از سیزده ماه  ١٠٠اهللا بروجردي متھم به ھمراھي با اين قیام شد او پس از  آيت

ھـ ش به علت  ١٣٢٣ھـ ق  ١٣۶٣ي عملیه خود را منتشر كرد در سال  اقامت در مشھد به بروجرد بازگشت و رساله

اهللا بروجردي به دعوت و اصرار علما به قم مھاجرت كرد و  بیماري عازم شھر ري شد و در ھمین سفر بود كه آيت

  تحوالت بسیاري را به وجود آورد 

  ي قم در انتظار منجي  حوزه

ردھاي آن درمان كند ھاي آن را بسامان و د ي قم در انتظار نجابت بخشي بود كه بتواند نابساماني ي زخم خورده حوزه

بخش جھان  در اين میان عالماني كه به حوزه چشم امید دوخته بودند تا از قم كھنسال چراغي برفروزند كه روشن

پروراند، بیش از  اهللا خمیني كه آرمان حكومت اسالمي در سر مي اسالم شود، بیشتر در تب و تاب و راھیابي بودند آيت

  ديگران درجوش و خروش بود 

اهللا بروجردي و بستري شدن وي در بیمارستان  ھاي نگران و آرزوھاي منتظران، ناگھان خبر بیماري آيت ن چشمدر بی

  ور كرد  ھاي مضطرب شعله اي از امید را در دل فیروزآبادي شھر ري در حوزه پیچید اين خبر بارقه

و وزرا و ھمه اقشار مردم را در پاي تخت اهللا بروجردي چنان پیچیده بود كه شاه و نخست وزير  در آن زمان، شھرت آيت

ي  نمودند، فضال و مدرسین حوزه نشاند در میان اقشار مختلفي كه از ايشان عیادت مي بیماري او به احترام مي

ي قم ايشان را براي زعامت حوزه متقاعد  ي عملیه كردند تا با ترسیم موقعیت حوزه ي قم بودند كه سعي مي علمیه
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كردند كه اگر ايشان مرجعیت عامله را  اهللا نزد ايشان استدالل مي ي علمیه در دعوت آيت ان حوزهكنند علما و مدرس

ھايي كه به حوزه، روحانیت و فرھنگ شیعه  كند و سدي در مقابل ھجمه بپذيرد، اختالفات موجود خاتمه پیدا مي

اهللا خمیني استاد  ناس تر حاج آقا روحگردد در میان علما و مدرسین قم از ھمه مشھورتر و سرش شود، ايجاد مي  مي

  كردند  اهللا بروجردي براي ماندگاري در قم اصرار مي حوزه بودند كه بیش از ديگران بر دعوت آيت

توانست در پرتور مرجعیت واحد  دانست كه مي ي قم را تنھا عامل نجات تشیع ايران مي اهللا خمیني، بازسازي حوزه آيت

را قدرت بخشیده و از فروپاشي و از اضمحالل آن جلوگیري به عمل آورد؛ لذا براي آمدن  ي تشیع در داخل ايران حوزه

ي مستقیم با شخص آيت هللا بروجردي، تمام  اهللا بروجردي به قم از ھیچ اقدامي فروگذاري نكرد او افزون بر مذاكره آيت

  ھايي كه امید تاثیر گذاري در قبول معظم له را داشت، پیمود  راه

اهللا بھبھاني رفتند و  ي دختري شیخ انصاري به منزل آيت  خمیني با آقاي حاج سید محمدعلي سبط الشیخ نوهاهللا آيت

ي حوزه ھستند ولي در عین حال حوزه  اظھار كردند كه بعد از حاج شیخ عبدالكريم حائري، مراجع ثالث نگه دارنده

ا فراھم كردند تجار بازار تھران را ديدند و مقدمات محتاج شخصیتي مانند آقاي بروجردي است، اين بود كه مقدمات ر

  اهللا بروجردي را فراھم ساختند  مھاجرت آيت

اهللا بروجردي شريك سازد و به  اهللا خمیني براي اين كه به متن حوزه نیز تحرك بخشد و آنھا را در دعوت از آيت آيت

كرد و به عبارتي  باشد نامه با امضا جمع مي يي عموم حوزويان م له نیز نشان دھد كه مھاجرت ايشان خواسته معظم

  فرستادند  اهللا بروجردي مي كردند و خدمت آيت ديگر طومار جمع مي

اهللا خمیني تبديل خواست علماي حوزه به يك خواسته ملي بود كه اين عمل نشانه اصرار  تالش ديگر آيت

سره امام  به روايت ھمسر حضرت امام قدس باشد سره بر بازسازي حوزه و بیانگر تالش مخلصانه وي مي امامقدس

كردند كه از آقاي بروجردي بخواھند به قم  گاھي پنجاه تا شصت نامه براي علماي سراسر كشور دست نويس مي

  تشريف بیاورند 

  عوامل مھاجرت به قم 

يابي كند ي قم وي را ھمان شخصیت نجات دھنده ارز اهللا بروجردي موجب شد كه حوزه ابعاد مختلف شخصیت آيت

ھاي مساعد بیروني  ي قم ساخت، افزون بر زمینه ي علمیه اهللا، تنھا كانديداي زعامت حوزه ترين عواملي كه از آيت مھم

  اهللا بروجردي  عبارت بود از علم، تقوي و انديشه سیاسي آيت

  مقام علمي  -

ي تحصیل كرده بود واز شاگردان بزرگ آخوند اهللا آخونده خراسان ترين عالمان زمان يعني آيت اهللا بروجردي نزد بزرگ آيت

اي بر كفايه االصول ايشان كه  كرد، حاشیه شدوي در زماني كه در درس آخوند خراساني شركت مي محسوب مي

اي عالم، دقیق، نكته  اهللا بروجردي چھره ي درس خارج اصول آخوند خراساني بود نوشت و اين حاشیه از آيت چكیده

  سنج و مجتھد ساخت 
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اهللا بروجردي صادر كرد، پس از مقدماتي نوشت السید السند و العدل  ي اجتھادي كه براي آيت وند خراساني در اجازهآخ

المعتمد المحقق المدقق، العارف بشرايع االسالم و الخبیر بقواعد االحكام، مروج االحكام، ثقه االسم، عمده العلماء 

ني، المتجلي بكل زين، االقا حسین الطباطبابي البروجردي دامت فضائله العالمین و قدوه الفقھاء و المجتھدين، قره عی

حتي فاق االفاضل العظام و االماجد االعالم و صار ذالملكه القدسیه و بلغ من حضیض التقلید الي اوج االجتھاد المطلق 

ع حكمه و حرم علیھم رده و فله كل المناصب الثابته للمجتھد المطلق من االفتاء و القضا و غیرھما و يحب الناس اتبا

نقیضه فانه استخفاف بحكم اهللا تعالي علي ما ھو مقتضي قول ابي عبداهللا الصادق علیه السالم سیدي كه سیادت او 

مستند است، عادلي كه مورد اعتماد است، آشنا به شرايع اسالم و آگاه به قواعد احكام، ترويج كننده قوانین دين و 

ھاي  ه گاه علماي عامل و پیشواي فقھا و مجتھدين عالم، نور چشم من، آراسته به زينتتكی مورد اطمینان اسالم،

اي رسیده كه بر دانشمندان و برجستگان بلند پايه برتري  بايسته، آقاحسین بروجردي كه فضائلش پايدار باد به درجه

داراي ھمه مناصبي است كه براي  يافته و صاحب ملكه قدسي گرديد و از فرود تقلید به اوج اجتھاد نائل آمد پس او

مجتھد مطلق مانند فتوا، قضاوت و غیره در شرع ثابت شده است بر مردم است كه از حكم او پیروي كنند و سرپیجي 

از حكمش بر ھمگان حرام است، زيرا بنابر آن چه از امام صادق روايت شده، رد و نقض فرمانش سبك شماري فرمان 

  خداوند بزرگ است 

 ٣٣اي علمي، شبانه روز به تدريس و تحقیق علمي پرداخت وي در  بروجردي پس از بازگشت به بروجرد با مايه اهللا آيت

  سال سكونت در بروجرد با تالشي بي امان به مطالعه و نگارش پرداخت 

بروجردي است  اهللا عنوان تالیف را كه منسوب به آيت ۵٨اهللا بروجردي،  اهللا استادي در مقاله آثار و تالیفات آيت آيت

ترين كتاب فقھي كه  اهللا در بروجرد تالیف شده است مھمت ترين آنھا در زمان اقامت آيت آوري نموده است، مھم جمع

الوثقي است اين كتاب چنان از وزانت علمي برخوردار بود كه  موجب شھرت علمي وي گشت، كتاب حاشیه علي عروه

ي مزبور را امانت  رفتند براي اطالع از آرا و فتاواي ايشان حاشیه ن ميقبل از چاپ برخي از اھل علم كه به نزد ايشا

دادند ھمین حاشیه به تدريج مقام علمي ايشان را در نزد اھل علم برجسته  گرفتند و پس از استفاده، عودت مي مي

  قم، محرز و مسلم نمود 

اهللا حاج شیخ  موقعیت مرجعیت قرار داد آيتاهللا بروجردي را در  ھنگامي كه اين كتاب به دست علماي نجف رسید، آيت

اهللا العظمي بروجردي را بر عروه ديده بود، گفته  ي آيت اهللا سیدمحمدباقر صدر ھنگامي كه حاشیه محمدرضا دايي آيت

اهللا حاج شیخ  اهللا بروجردي ھم تفحص كرد تا جايي كه بعد از فوت آيت بود در باب تقلید بايد از مردي مانند آيت

اهللا میرمھدي اصفھاني در پاسخ اصفھاني در پاسخ كساني كه از  ريم حائري، مجتھدي كم نظیر مانند آيتعبدالك

  فرمودند حاج آقا حسین بروجردي مالي پر و پا قرصي است  پرسیدند، در پاسخ مي مسئله تقلید مي

گرفتند دو مجتھد و  او قرار مي اهللا بروجردي در حدي بود كه عالمان بي ھوا به شدت تحت تاثیر علمي مقام علمي آيت

ق صاحب فیض الباري في شرح ١٣۵٢اهللا حاج شیخ محمدرضا دزفولي م ي غرب و جنوب كشور، آيت صاحب رساله

اهللا حاج شیخ حسین غروي بروجردي  مكاسب االنصاري كه خود مرجع و صاحب رساله بود، وقتي مقام علمي آيت

اهللا سیدابوالحسن اصفھاني مرجع بزرگ زمان نیز احتیاطات خود را  داد آيت ق نیز مقلدين خود را به ايشان ارجاع١٣۵٣م

اهللا بروجردي مجبور  اهللا بروجردي ارجاع دادند كه اين خود يكي از عواملي بود كه به دلیل مراجعه مكرر مردم، آيت به آيت

  به نوشتن حاشیه بر عروه شد 
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م له بسیار تاثیر گذاشت سفر اول وي بعد از آزادي از اهللا بروجردي در شھرت علمي معظ دو سفر تاريخي آيت

الرضاع عازم مشھد شدند ايشان با اصرار زياد مرجع  موسي بن بازداشتگاه رضاخان بود كه به قصد زيارت امام علي

اهللا آقا محمد كفايي فرزند بزرگ آخوند خراساني در حدود يك سال ھشت تا  اهللا آقا حسین قمي و آيت عالیقدر آيت

كردند و با در خواست  ھا را در مسجد گوھرشاد اقامه جماعت مي اند در مشھد، توقف كردند شب یزده ماه نوشتهس

اهللا  ي فضال و محصلین مواجه شد آيت پرداختند درس معظم له با استقبال عامه علماي مشھد، روزھا به تدريس مي

اهللا حاج شیخ عبدالكريم حائري از  ه قرار گرفتند آيتبروجردي در بازگشت از مشھد به قم آمدند و مورد استقبال حوز

اهللا حدود پنج ماه در قم اقامت كردند و درس ايشان  اهللا بروجردي خواستند تا در قم بمانند و درسي را آغاز كنند آيت آيت

  مورد استقبال فضالي قم قرار گرفت 

د و قم بر جاي گذاشت كه بعدھا وي را در چشم ي مشھ اهللا در حوزه اي خوش از مقام علمي آيت اين دو سفر، خاطره

  گر ساخت  حوزويان به عنوان منجي جلوه

  مقام سیاسي  -

اهللا در میان عشاير  اهللا بروجردي عالوه بر نظر علمي، از نظر مقام سیاسي نیز مورد قبول حوزه بود جايگاه رفیع آيت آيت

  اهللا باشد  اي قدرت مذھبي آيتاي سیاسي بر توانست پشتوانه لر و مردم غرب كشور نیز مي

اهللا آخوند خراساني پرورش يافته بود و ھنگام بازگشت از  اهللا بروجردي در دامن مرجعي سیاسي و مبارز يعني آيت آيت

  سفر حج در نجف اشرف محل اقامت وي مركز رايزني در مسائل سیاسي ايران گرديد 

بود طبق گزارش  ١٣٠۶حانیون ايران علیه رضا شاه در سال ي وي در نجف ھمزمان با قیام رو توقف موقت ھشت ماھه

اهللا حاج شیخ محمدحسین اصفھاني كمپاني، در اين تجمعات بیشتر به  حاج شیخ محمد نجفي بروجردي، شاگرد آيت

شد تا در قبال مسائل ايران اقدامي شود واين  شد در ھمین جلسات تصمیم گرفته بررسي اوضاع ايران پرداخته مي

  اهللا بروجردي كانديداي اين امر مھم شد  مستلزم ارتباط با مجامع روحاني ايران بود و آيتاقدام 

اهللا بروجردي  ي پادگان قصر دستور توقیف آيت كنسول ايران اين خبر را به وزارت امور خارجه گزارش كرد رژيم به فرمانده

  ن اعزام شد اهللا بروجردي در مرز دستگیر و مستقیمًا به تھرا را صادر كرد آيت

گشتم براي زيارت به عتبات رفتم آيات نجف جمع  اند من از سفر حج كه برمي اهللا خود اين داستان را چنین نقل كرده آيت

شود علیه رضاخان كاري كرد؟ در ھر صورت مطالب آن جلسه  شدند و به من فرمودند اوضاع ايران چگونه است؟ آيا مي

  د شدم دستگیرم كردند و به تھران آوردند و در پادگان بازداشتم كردند لو رفته بود وقتي به مرز ايران وار

كرد رضا  رضا شاه كه ھنوز به آن حد از ديكتاتوري نرسیده بود ھنوز روي مرد ايران، خصوصًا عشاير و علما حساب باز مي

واقع شد و ھنگام بازگشت  اهللا شاه در سفري كه در ھمان ايام به لرستان رفته بود، تحت تاثیر محوبیت و آوازه آيت

كنند  اهللا، خود اين مالقات را چنین نقل مي اهللا، خود شخصًا به مالقات اين زنداني محترم شتافت آيت براي احترام به آيت

رضا خان آمد با من مالقات كند براي ھر دوي ما نیمكت گذاشتند نشستیم من براي اين كه بفھمانم تحت تأثیر قدرت و 
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ھايش را زد و مطالبي رد و بدل  ايم، دستم را گذاشتم روي لبه نیمكت و به آن تكیه دادم، او حرف گرفتهمقام او قرار ن

  شد 

اهللا  ھاي آيت كرد، حمايت از خواسته اهللا بروجردي كه داللت بر ماھیت سیاسي ايشان مي يكي از اقدامات ديگر آيت

براي زيارت آستان قدس رضوي پس از ھشت سال تبعید  - اهللا قمي در سفري كه  بود آيت ١٣٢٢قمي از دولت در سال 

حجابي، تصرف در اوقاف و ممنوعیت  ھاي رضاشاه در مورد اجبار بر بي به ايران آمدند از دولت خواستند تا بدعت -

تدريس شرعیات در مدارس را بردارد و در باب اصالح ارزاق عمومي و تعبیر بقاع متبركه بقیع سعي و كوشش نمايد 

اهللا بروجردي دولت را مجبور كرد  گیري آيت اعتنايي وارد شد، اما پشتیباني مردم و به خصوص موضع ابتدا از در بيدولت 

  اهللا قمي را در ھیئت دولت مطرح و به تصويب برساند  ھاي آيت تا خواست

 قمي مطالب ما ھم اهللا اهللا بروجردي طي تلگرافي به نخست وزير اعالم نمودند مطالب پیشنھاد شده از سوي آيت آيت

كنم و مسئول عواقب آن زعماي امور  ھست، چنانچه با پیشنھادات ايشان موافقت نشود، شخصًا به تھران حركت مي

ي غرب صدھا تلگراف از ناحیه  ي اين تلگرام و انعكاس خبر امكان حركت ايشان به تھران، در منطقه خواھند بود مخابره

در صورت حركت ايشان به تھران ھمه ما وظیفه خواھیم داشت كه با افراد خود،  روساي عشاير را به دنبال داشت كه

اهللا تلگراف  اهللا قمي نیز ھنگام مراجعت به عتبات از مالير به آيت در معیت ايشان به سوي تھران حركت كنیم آيت

اسخ دادند كه خود به مالير اهللا بروجردي پ نمودند براي سپاسگزاري از اقدامات معظم له عازم بروجرد ھستند ولي آيت

  حركت خواھند كرد 

اهللا را به قم دعوت  سره تالش كردند تا آيت اهللا بروجردي يكي از عواملي بود كه حضرت امام قدس سیاسي بودن آيت

سره در علت تالش خود فرموده بودند جنبه ديگر اين بود كه ايشان به مسائل سیاسي خیلي آشنا  نمايند امام قدس

  توانستند بر اين زمامدارھا حكومت كنند  اي داشتند كه مي شان روحیهبودند اي

  اعتقاد به وحدت مرجعیت  -

اهللا گرديد، اعتقاد  ي قم براي دعوت از آيت ي علمیه يكي از عوامل ديگري كه موجب تالش فضالي جوان و روشن حوزه

رغبتي به دنیا ھرگز قدمي براي مرجعیت  بياهللا بروجردي گرچه به خاطر زھد و  له به وحدت مرجعیت بود آيت معظم

له را به وحدت مرجعیت ناديده گرفت وي وحدت جھان تشیع را در گرو وحدت  برنداشت، ولي نبايد اعتقاد معظم

  دانست  مرجعیت مي

اهللا  اهللا نائیني از تبريز براي ايشان نامه نوشتند و رساله خواستند ايشان در جواب نوشتند به آيت بعد از فوت آيت

اهللا  شود آيت اصفھاني مراجعه كنید با شرايطي كه من دارم و در بروجرد ساكن ھستم ارسال رساله موجب تفرقه مي

اي نوشتند كه  اند تعدادي از شاگردانم در آذربايجان بودند بعدھا برايم نامه بروجردي، خود اين داستان را چنین نقل كرده

ھاي عملیه خودتان را به اين ناحیه  ايم مردم را به شما ارجاع دھیم رساله ديده دانیم بر خود الزم چون شما را اعلم مي

فرستم و نه به چنین كاري رضايت دارم؛ زيرا  بفرستید من در جواب نوشتم كار شما درست نیست من نه رساله مي

وجھي دارد كه مردم ھم اكنون مرجع تقلید دارند و تقلیدشان ھم طبق موازين شرعي، محكوم به صحت است چه 

  شما مردم را به ديگري ارجاع دھید؟ 
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اي از مردم غرب ايران بودند و بسیاري از مقلدين مراجع ديگر احتیاطات خود را به  اهللا بروجردي، مرجع عده با اين كه آيت

از معظم اي از اھالي تھران كه  كردند در پاسخ عده دادند، ھمیشه از زعامت مراجع بزرگ حمايت مي ايشان ارجاع مي

اهللا  بودند كه به نظر شما اعلم علماي عصر كیست؟ نوشتند امروز علم اسالم، بر دوشت حضرت آيت له سوال كرده

  حاج سید حسن ابوالحسن اصفھاني است و با بودن ايشان سوال از اين مطلب موضوع ندارد 

وت از ايشان بود تا با انتقال مرجعیت اهللا خمیني براي دع ھايي چون آيت ي ديگري براي شخصیت اين اعتقاد، انگیزه

  واحد و قدرتمند به ايران، بتوانند به وضع تشیع ايران سر و ساماني بدھند 

فرمودند منتھاي كوشش من در اين بود كه قم از پايگاه  كردند و مي بعدھا، حضرت امام از اين پیروزي به نیكي ياد مي

نفع باشیم يا نباشیم  د مھم نیست كه خود من در اين قضیه ذييك مرجعیت برخوردار بود و بحمداهللا چنین ھم ش

تري به من محول شود مھم اين است كه  اھمیتي ندارد كه من به عنوان يك فرد عادي در قم باشیم يا مسئولیت مھم

ھا  وطئهھا و ت اصل مقصد تامین شود و آن ھم عبارت است از اين كه قم بتواند به قطبي تبديل شود كه در برابر تفرقه

  بايستد 

اهللا بروجردي نقش بزرگي را ايفاد كرد، در پاسخ به منتقدين  اهللا صدر، يكي ديگر از مراجع كه در مھاحرت آيت آيت

  فرمود  مي

  من به يك چیز اعتقاد دارم و آن رھبري واحد است 

ین اعتقادي داشتند و چنین اي شد تا عالماني كه چن اهللا بروجردي به مرجعیت واحد، انگیزه به ھر حال اعتقاد آيت

  اهللا بروجردي به قم مھاجرت نمايند  اهللا بروجردي سراغ داشتند، تالش كنند كه آيت اي را در آيت عقیده

  اهللا بروجردي  نقش بازاريان در مھاجرت آيت

ي نقش كرده مالي براي علما و مرجعیت شیعه ايفا -اي سیاسي  بازار در تاريخ معاصر ايران ھمیشه به عنوان پشتوانه

است نقش بازاريان در حمايت از نھضت تحريم تنباكو و حمايت از انقالب مشروطه به رھبري علما براي ھیچ كس 

  پوشیده نیست 

ھاي اعتراض آمیز علما، محققین را بر اصل وحدت  ھا يا حركت اهللا كاشاني و بسیاري از جنبش پشتیباني بازاريان از آيت

است، اما بسیاري از نويسندگان غربي و خودشیفتگان غرب را برآن داشته تا از اين اصل،  ردهبازاريان و روحانیت متقف ك

  تفسیري مادي ارائه دھند، بدون اينكه عمق ايمان مؤمنان بازاري را مورد مطالعه قرار داده باشند 

یه قم، آنان را بر اھمیت ي علم اهللا حاج شیخ عبدالكريم حائري در تأسیس حوزه حمايت مالي بازاريان ترھان از آيت

اهللا بروجردي در بیمارستان فیروزآبادي،  تر كرد به ھمین جھت پس از بستري شدن آيت نقش خود در احیاي حوزه آگاه

يكي از نزديكان  -اهللا سالني  تجار تھران ھمگام با علما براي مھاجرت معظم له به قم فعالیت كردند بنابر نقل آيت

اهللا به  اهللا صدر پیام آورد كه بازار تھران و اكثر علماي تھران درآمدن آيت از تجار تھران براي آيت يكي -اهللا بروجردي  آيت
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اهللا خوانساري  قم اتفاق نظر دارند؛ پس بھتر است آقايان قم در اين رابطه پیشقدمي كنند لذا مراجع ثالث در منزل آيت

  ه به قم مھاجرت نمايند اهللا خواستند ك اي نوشتند و از آيت تجمع كردند و نامه

اهللا سیدابوالحسن اصفھاني رد  اهللا در بروجرد بودند از مقام علمي ايشان مطلع بودند آيت بازاريان تھران از زماني كه آيت

اهللا بروجردي احاله  پاسخ استفتاء سیداحمد كتابچي از بازاريان معروف تھران در مورد عمل به احتیاطات، مردم را به آيت

اي با حضور علما و تجار برگ تھران قرائت كرد و خود تصمیم بر چاپ  سید احمد كتابچي اين پاسخ را در جلسهدادند و 

  اهللا بروجردي آشنا شدند  اهللا بر عروه الوثقي گرفت از اين جا، بازاريان تھران با مقام و موقعیت علمي آيت حاشیه آيت

اهللا بروجردي جھت  ازاريان تھران مالقات كردند و براي ترغیب آيتحضرت امام نیز چون از اين آشنايي مطلع بودند با ب

  مھاجرت به قم، استمداد طلبیدند 

اهللا بروجردي مورد ترغیب قرار  حضرت امام پس از مھاجرت نیز، بازاريان را در حمايت مالي و تثبیت مقام رھبري آيت

االسالم فلسفي  اي خطاب به حجت سره در نامه اهللا نابسامان شد، امام قدس دادند ھنگامي كه وضع مالي آيت مي

  واعظ معروف تھران نوشتند 

ي  ي تبلیغات است و يكي رشته تحصیل علوم دينیه كه رشته ي باريكي كه براي ما مانده است يكي رشته اكنون رشته

جف و قم و اصفھان و ي ن ي تعلیمات دينیه، اكنون به حوزه ھاي علمیه گیرد قوام رشته تبلیغات نیز از آن سرچشمه مي

اهللا العظمي آقاي  مشھد و بعضي بالد ديگر متقوم است كه اكنون اداره و سرپرستي آنھا نوعًا به حضرت مستطاب آيت

بینم خطر انحالل به آنھا متوجه است از طرفي خود ايشان حاضر نیستند  بروجردي محول است و اين طور كه بنده مي

كردند و شرح  اهللا قمي قدس سرھما به تجار و بازرگانان مراجعه مي ي و مرحوم آيتاهللا اصفھان آن طور كه مرحوم آيت

دادند اقدام در اين امر كنند اكنون معظم له از چند ماه به اين طرف مبالغي مقروض  ھاي علمیه را مي احتیاج حوزه

اھاي ديگر اين مطلب يك اند، چه براي نان نجف و سامره و چه براي شھريه قم و اصفھان و گاھي مشھد و ج شده

مجمع خصوصي الزم دارد كه از تجار محترم تھران خیرخواه با كمك و مساعدت امثال آقاي حاج میرزا علینقي كاشاني و 

دانید مطلب را به طور وافي تذكر  آقاي شالچي و آقاي خسروشاھي و آقاي بازرگان و آقاي مصطفوي و ھركه صالح مي

وض ايشان را به فوريت ادا كنید و ثانیًا به طور اساسي يك تعھدي بكنند كه مرتبًا در ھر ماه دھید؛ بلكه بتوانید اوًال قر

  ھر كس به تعداد مقدور مساعدت كند 

  به سوي مرجعیت واحد 

  اهللا بروجردي در میان استقبال گرم علما، مدرسین، فضال، وعاظ، بازاريان و اقشار مختلف مردم وارد قم شد  آيت

اهللا بروجردي تجلیل  اول جاده ترھان كه اكنون خیابان امام است، چادر زدند و با اطرافیان خود از آيت مراجع ثالث در

اهللا صدر جاي نماز خودش را رد صحن بزرگ حضرت معصومه به ايشان واگذار  اهللا بروجردي، آيت كردند پس از ورود آيت

اهللا حجت وقت تدريس خودرا كه  اعت برقرار نكرد آيتاهللا در صحن مطھر نماز جم كرد و تا آخر عمر به احترام آيت

اهللا خوانساري در تجلیل و بزرگداشت و تحكیم اساس مرجعیت  له قرار داد و آيت ترين وقت بود در اختیار معظم مناسب

  ايشان تالش وافري از خود نشان داد 
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اگردان چندروزي به احترام ايشان به درس و اهللا بروجردي را به حد كمال رسانید وي با ش اهللا صدر، تجلیل از آيت آيت

اهللا بروجردي پس از استقرار در قم،  باشد، آيت رفتند، و اين نھايت احترام در فرھنگ روحانیون مي نماز جماعتشان مي

  تدريس فقه واصول را آغاز كردند 

  گزارش 

  اهللا بروجردي به قم  گزارش شھرباني از ورود آيت

  بتاريخ 

  شماره 

  پیوست 

  اي رونوشت بج

ماه جاري آقاي حاجي  ٢١روز  ٣٠/١۶دارد ساعت  شھرباني قم معروض مي ٣٢٢بر طبق گزارش شماره  -وزارت كشور 

آقاحسین مجتھد بروجردي از تھران به قم وارد و از طرف آقايان علماء و بازرگانان و اصناف مراسم استقبال بعمل آمده 

  قبال براي ايشان تھیه شده بود رفته و فعال قصد اقامت دارند  لدي الورود به صحن مشرف و سپس به محلي كه

  سرياس سیف  -رئیس شھرباني كل كشور 

  رونوشت برابر اصل است 

اند عمق تفكر، استدالل و سبك خاص و  ي خويش را يافته به زوديف بزرگان و عالمان حوزه متوجه شدند كه گمشده

  مدرسان قم را به وجد آورد نوين و گسترش تتبع و مطالعه وي، بسیاري از 

ي علمیه به بعضي از عالماني كه براي تكمیل علوم خود به نجف رفته  اهللا خمینیف مجتھد و مدرس شاخص حوزه آيت

اس مجلس درس و محفل ايشان، مجالس و محافل عالمان و  بودند، نوشتند حاج آقا حسین بروجردي به قم آمده

  تر به قم بیايید  كند ھرچه سريع و شیخ طوسي را زنده مي بزرگان صدر اسالم، از قبیل شیخ مفید

در اين میان مردم بروجرد ناگھان چشم باز كردند و جاي آن سفر كرده را خالي ديدند پس، با تمام وجود به تكاپو افتادند 

اي براي  د تا واسطهكوبیدن ي عالمي را مي ھاي بروجردي ھر روز در قم در خانه تا مرجع خود را به وطن بازگردانند ھیئت

كرد و ناچار، دست به دامان علماي تھران و امام جمعه،  كس باآنان ھمراھي نمي بازگشت مرجعشان باشند، ولي ھیچ

رئیس مجلس شوراي ملي و نخست وزير و مطبوعات شدند سیل تلگراف به سوي تھران روانه كردند و خواستار 

  تلگرافات آمده است  اهللا بروجردي شدند در يكي از اين بازگشت آيت
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اهللا را در قم متوقف نمايند، لذا از ذوات مقدس استدعاي عاجزانه  ھا در صددند كه حضرت آيت از قرار مسموع، بعضي

داريم كه اين نعمت كبريايي را كه خداوند جلت عظمته به اين شھر و به اين يك مشت مخلوق بیچاره در عوض فاقد 

  عث نشوند كه سلب اين نعمت از ما بیچارگان بشود بودن از ھر چیزي عطا فرموده، با

  اهللا مھیا نگردد  آنان در اين تلگراف تھديد كردند كه اگر وسايل بازگشت آيت

تمام تجار و كسبه البد ھستیم دست از كار كشیده و به قم مشرف شده و در آستان مقدس حضرت معصومه متحصن 

  گرديد 

اهللا بروجردي در قم ماندگار و سپس تصمیم برماندن ھمیشگي  نرسید و آيتبه ھر حال تالش مردم بروجرد به جايي 

  گرفتند 

اهللا خمیني پیش از ديگران  اهللا بروجردي خوشحال بودند، اما آيت گرچه ھمه مراجع، مدرسان و عالمان از مھاجرت آيت

  ي قم و مرجعیت بود  خوشحال ودر تكاپو براي تقويت حوزه

  اهللا بروجردي به بروجرد  راي بازگرداندن آيتمتن تلگراف مردم بروجرد ب

حضرت حجته االسالم و المسلمین آقاي بھبھاني كپیه حضرت آقاي امام جمعه تھران كپیه حضرت آقاي امام جمعه 

خوي كپیه رياست محترم مجلس شوراي ملي كپیه جناب آقاي نخست وزير كپیه ھیئت وزراء كپیه آقاي فیروزآبادي 

اطالعات اين جانبان تجار و كسبه بروجرد از درگاه باري تعالي تشكر نعمت عافیت حضرت  كپیه مدير روزنامه

نمائیم و از زحمات و پذيرايي حضرت  االسالم آيت اله في االرضین اقاي حاج آقا حسین دامه بركاته العللي را مي حجته

ھا در صددند كه حضرت  موع بعضيتان نسبت به حضرت آيت اله سپاسگذار از ذوات مقدستان ھستیم و از قرار مس

اهللا را در قم متوقف نمايند لذا از ذوات مقدس استدعاي عاجزانه داريم اين نعمت كبريايي را كه خداوند جلت  آيت

عظمته به اين شھر و باين يك مشت مخلوق بیچاره در عوض فاقد بودن از ھر چیزي عطا فرموده باعث نشوند كه سلب 

شود و چنانچه اصرار در اين امر داشته باشند تمام تجار و كسب البد ھستیم دست از كار اين نعمت از بیچارگان ب

  كشیده و به قم مشرف شده و در آستان مقدم حضرت معصومه متحصن گرديده 

داد، حتي براي اين مھم، به شھرھا  كرد مردم را به ايشان ارجاع مي اهللا العظمي بروجردي تبلیغ مي حضرت امام از آيت

ي قم و علماي ايران  فرمودند بايد آقاي بروجردي را تقويت كرد تا حوزه كرد و در توجیه اقدامات خود مي مسافرت ميھم 

  كرد  ھا ايشان را به عنوان مرجع معرفي مي سره با نوشتن نامه به علماي شھرستان قوت پیدا كنند حضرت امامقدس

اهللا  ش آمد كه به سرعت، مرجعیت را در شخص آيتافزون بر تالش بزرگاني مانند حضرت امام، حوادثي پی

اهللا آقا حسین قمي در نجف مستقر بودند و اكثريت مردم ايران و شیعیان جھان، مقلد  سیدابوالحسن اصفھاني و آيت

اهللا قمي  رحلت نمودند كه مقلدين ايشان به آيت ١٣٢۵آبان  ١٣اهللا سیدابوالحسن اصفھاني در  اين دو مرجع بودند آيت

بھمن ھمان سال به رحمت ايزدي پیوستند و  ١٧اهللا قمي نیز در  اهللا بروجردي رجوع كردند دير نپايید كه آيت آيتو 

اهللا سیدمحمد تقي خوانساري در  بديل در جھان تشیع ظھور كرد رحلت آيت اهللا بروجردي به عنوان مرجعي بي آيت
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نیز مرجعیت بي چون و  ١٣٣٢یدصدرالدين صدر در دي ماه اهللا س اهللا سید محمد حجت و آيت و رحلت آيت ١٣٣١شھريور 

  اهللا بروجردي را تثبیت كرد  چراي آيت

اين وحدت مرجعیت، از يك سو، قدرت مرجعیت شیعي را به باالترين حد خود رساند، و از ديگر سو، موجب انتقال 

  تحوالت بعدي در ايران گرديد  اي براي ي عطفي در تاريخ تشیع و مقدمه مرجعیت از نجف به قم شد كه اين نقطه

  ھاي علمي شیعه  اهللا بروجردي و تحول در حوزه آيت

ي قم گرديد در واقع وي متعقد بود تا زماني كه حوزه  ي علمیه اهللا بروجردي، متوجه بازسازي حوزه ھمت اصلي آيت

ھاي  گیري ضاشاه و سختزدايي ر بازسازي نشود، امكان ھیچ دگرگوني در جامعه وجود ندارد اجراي سیاست اسالم

ھاي علمیه و روحانیت باعث شد كه مجموعه طالب ساكن در مدارس به حدود سیصد نفر رسیدند  ستمگرانه بر حوزه

اهللا بروجردي به قم، توجه به روحانیت بیشتر شد وتبلیغات گسترش يافت تا جايي كه جمعیت حوزه به  با آمدن آيت

جردي نه تنھا در بازسازي حوزه قم سعي وافر داشت، بلكه در شھرھاي ديگر نیز اهللا برو حدود ھفت ھزار نفر رسید آيت

شدند در بعضي از شھرھا كه مدرسه علمیه  مدارسي بنا كرد جوانان براي تحصیل علوم ديني به اين مدارس جذب مي

  فرستادند و بدين ترتیب روحانیت توسعه يافت  ساختند، ھیئت علمي و مدرس ھم مي مي

كند  ي قم چنین تحلیل مي ي علمیه اهللا بروجردي در بازسازي حوزه م ھاشمي رفسنجاني از نقش آيتحجت االسال

ي قم را اگر چه مرحوم  ي قم را حسابي تقويت كردند حوزه ايشان كارنامه مثبتي در تاريخ مرجعیت داشتند، حوزه

ھايي كه در شرايط خفقان رضا  پس از ضربهالعظمي حاج شیخ عبدالكريم حائري تأسیس كردند، ولي تقويت آن  اهللا آيت

شاه تحمل كرده بود، كار كوچكي نبود و از خدمات بزرگ آقاي بروجردي بود در زمان آقاي بروجردي روحانیت عزت و 

شكوه خاصي پیدا كرد توجه جدي ايشان به حفظ و توسعه و تقويت حوزه و روحانیت عامل اساسي بوده و مجموعًا به 

ي حوزه ھاي علمیه را به عنوان پايگاه توسعه اسالم از كارھاي ديگر  اهللا بروجردي در آن زمان توسعه احتمال قوي آيت

  ھا را در انقالب و سرنوشت كشور ثابت كرد  اند و حوادث بعدي ھم نقش حوزه الزم تر داسنته

مركز تشیع نموده بود، اما از  ي قم به عنوان اهللا بروجردي گرچه بشترين تالش خود را متوجه بازسازي حوزه علمیه آيت

ھاي علمي مشھد و تھران و اصفھان و شیراز و ھمدان و  ھاي ديگر نیز غاف نشد و موجب شد كه حوزه بازسازي حوزه

كرمانشاه و ديگر شھرھاي ايران رونق بگیرند و به تعلیم و تربیت طالب و فضال ھمت گمارد بي مناسبت نیست كه به 

  اهللا بروجردي به وجود آمد، اشاره كنیم  ه در زمان زعامت آيتترين تحوالت حوزوي ك مھم

ي  اند انديشه تحول علمیحوزه ھاي شیعه از زمان ائمه معصومین، متكفل تبیین مسائل عقیدتي و فكري شیعیان بوده -

ن گرفته است؛ به ھمی شیعه به عنوان اقلیتي معترض، بش از ساير مذاھب مورد ھجوم شبھات مخالفین قرار مي

ھاي علمیه با ھمه افت و خیزھا، تند و كند شدن حركت علمي، ھیچگاه از تكاو نیفتاد پس از غیبت و  جھت، حوزه

كوتاھي دست پاسداران دين از دامان عصمت، فقه و اصول نوپاي شیعه به سرعت از ساير مذاھب اسالمي سبقت 

اهللا  اند آيت ري و كشف مسائل جديد بودهگرفت، در تفسیر و كالم و فلسفه، علماي شیعه ھمیشه پیشتاز نوآو

بروجردي نیز مانند عالمان پیشین، شیخ طوسي، ابن ادريس، وحید بھبھاني و شیخ مرتضي انصاري، صاحب سبكي 
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جديد و روشي نوين در فقه بود روش نوين او در تربیت مجتھد چنان تاثیر داشت كه در مدتي كوتاه مكتب وي حاوي 

  توان ھمه را در فھرست زير خالصه كرد  اند كه مي اهللا، سخن بسیار گفته مون روش فقھي آيتصدھا مجتھد گرديد پیرا

اهللا بروجردي معتقد بود، روايات معصومینع مانند آيات قرآن داراي شأن نزولي ھستند و به مناسبتي صادر  الف آيت

ھاي شناخت شأن صدور روايات،  ي از راهاند و لذا، براي درك بھتر آن بايد شأن صدور آن را به دست آورد و يك شده

اند و امامان معصوم ع نیز براي آگاھي  كرده اند، قضات و مجريان امر آن را اجرا مي كرده مطالعه فتاواي خود را صادر مي

اند به عبارتي ديگر، فتاواي فقھاي اھل  كرده ي مكتب اھل بیت را طرح مي شیعیان يا در پاسخ به سواالن آنھا نظريه

اند بنابر اين  كرده شده و معصومینع نیز در حاشیه، فتواي اھل بیت را اعالم مي ت در متن اكثريت حاكم مطرح ميسن

  براي درك بھتر فتواي اھل بیت بايد نظرات فقھي فقھاي اھل سنت را بدانیم 

ھاي فقھي  د و كتابي مكتب فقھاي اھل سنت را رايج كردن ي قم، مطالعه اهللا بروجردي بر ھمین اساس در حوزه آيت

فقیھان شیعه كه تألیفي تطبیقي داشتند را تجديد چاپ كردند كتاب خالف شیخ طوسي كه يك فقه تطبیقي شیعه و 

  اهللا بروجردي در ھمین راستا به چاپ رسید  سني است، با ھمت آيت

ھا بسیار موثر است؛ خصوصًا اهللا بروجردي معتقد بودند كه براي درك مفھوم احاديث، مراجعه به قول قدماي فق آيت -ب

له در ھنگام درس، قول قدما را نقل و با جديت تمام  كه فتواي قدما معموًال از متن روايات اقتباس شده بود لذا، معظم

ھاي فقھي قدماست به چاپ  دادند در ھمین راستا، كتاب جوامع الفقیه را كه مشتمل بر كتاب مورد بحث قرار مي

  رساندند 

داد و سپس به سیر  ي مسائل را مورد بررسي قرار مي بروجردي در درك صحیح مسائل فقھي، تاريخچهاهللا  آيت - ج 

پرداخت به ھمین جھت، كتاب مفتاح الكرامه فقیه متتبع سیدمحمد جواد حسیني عاملي كه  تحول اقوال فقھا مي

  حاوي اقوال فقھاي شیعه است، را به چاپ رساندند 

دانستند  اهللا بروجردي، كتاب وسايل الشیعه شیخ حر حاملي را كتاب مرجع در احاديث مي فقھاي معاصر قبل از آيت -د 

اهللا بروجردي معتقد بودند چون مرحوم شیخ حر عاملي اخبار را تقطیع كرده  كردند؛ ولي آيت و بیشتر به آن مراجعه مي

قد بود، كه بھترين راه براي درك يك روايت، اهللا معت تا در ابواب مختلف فقه بیاورد، فھم روايت را مشكل كرده است آيت

اي تحت نظر خود به وجود آوردند  مطالعه صدور و ذيل روايت است، لذا استفاده از اصول اربعه را اصل قرار دادند و لجنه

بعه آوري نمايند و رواياتي را كه صاحب وسايل و كتب ار ي اخبار شیعه را ھمراه با اسناد و تمام روايت جمع كه مجموعه

دانست،  ي عمر خود مي اهللا بروجردي آن را ثمره ي علمي كه آيت ي اين لجنه اند، به آن اضافه نمايند نتیجه نیاورده

  جلد آن چاپ شده است  ١۶چندين جلد كتاب به نام جامع االحاديث الشیعه شد كه تاكنون 

جعفر حمیري از اصحاب امام حسن عسكريع و  اهللا بروجردي دو كتاب معتبر روايي قرب االسناد عبداهللا بن ھمچنین آيت

جعفرع و پاسخ  بن اي از سواالت علمي از برادرش امام موسي جعفريات علي بن جعفر پسر امام صادقع كه مجموعه

  آنھاستف را به چاپ رساندند 
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نند ما را به قول توا ترين منبع تشريع در فقه اسالمي، سنت يا روايات معصومین است روايات موجود زماني مي مھم -ھـ 

يا عمل معصوم راھنمايي كنند كه مستند باشند و ما را به صورت قطعي يا ظني معتبر به قول يا عمل معصوم برسانند؛ 

  ھاي مستحكم فقه قرار گرفته است  لذا علم رجال يكي از پايه

اند در طول تاريخ  صومع روايت كردهھايي است كه راويي از قول راوي ديگر تا آخرين راوي از قول مع روايات فعلي نقل قول

باشند يا نام آنھا به دلیل ھم شكلي نصیر به  و در نگارش روايت يا نقل آن، چه بسا، افرادي از سلسله روايت افتاده

محمد، ھمان  بصیر يا خیاط به حناط تغییر يافته يا به دلیل تشابه اسمي براي فقیه مشتبه شود اين فرد مثًال احمدبن

  و قابل اعتماد است يا احمد غیر موثق و غیر قابل اعتماد است  احمد موثق

اهللا بروجردي براي رفع اين مشكل، ابتكاري را به وجود آورد كه بسیاري از اين مشكالت را حل كرد وي رجال احاديث  آيت

ي اول و  د، طبقهكنن بندي كرد يعني اولین راوياني كه از معصومع نقل مي را از زمان معصومینع تا زمان خود طبقه

كند و چه  گیري كردند ھر راوي از كدام طبقه است، از چه كسي نقل مي ي دوم و سپس نتیجه شاگردان آنھا طبقه

  كند نتايج اين عمل علمي عبارت بود از  كسي از او نقل مي

ي اول نقل كند  قهتواند از طب ي سوم نمي ي اسناد نباشد مشخص شود، زيرا مثًال راوي طبقه اي در سلسله اگر طبقه

چه بسا روايتي كه از نظر فقھا مستند بود، تبديل به روايت مرسل يعني يك روايتي كه فردي از سلسله روات آن افتاده 

  است و اين به معناي كم شدن اعتبار يك سند است 

و به ھمین  -اشتند كه راوي آن بین ثقه و غیرثقه اشتراك د -رجال متشابه شناخته شدند و بسیاري از روايات مشترك 

دلیل قابل اعتماد نبودند، تبديل به رواياتي مورد اعتماد شدند، زيرا وقتي طبقات شناخته شندند، معلوم مییشود مثًال 

كند، احمد موثق است نه غیر  محمد از اول نقل مي بن كند و مثًال علي علي نقل مي بن محمدي كه از حسن احمدبن

  موثق 

بودند و ھمین تغییر موجب مجھول بودن راوي  دلیل تشابھات لفظي در نگارش تغییر پیدا كرده رجالي كه گاھي اوقات به

شد، شناخته شد و كمك شاياني به منابع فقه گرديد مثًال در روايات آمده  و در نتیجه غیرقابل اعتماد بودن حديث مي

اخته نیست، لذا روايت مجھول است اما وقتي است، ابونصر در رجال شن ابونصیر اين روايت را از امام صادقع نقل كرده

شود كه اين راوي كه از امام صادقع روايت كرده و  كند، استنباط مي شد چه كساني از ابونصیر نقل مي كه مشخص مي

  فالن شخص از او روايت كرده، ابوبصیر است كه در نگارش تصحیف شده است 

دادند، تجريد اسانید بود اين عمل علمي روشن كرد كه فالن راوي  اهللا بروجردي در رجال انجام كار مھم ديگري كه آيت

اند با اين كار اعتبار علمي  چند حديث نقل كرده از ند نقر حديث فرا گرفته و چند شاگر و محدث از او روايات نقل كرده

ري داشتند، روايت آنھا بودند يا اساتید يا شاگردان بیشت راويان مشخص شد لذا راوياني كه بیشترين حديث را نقل كرده

  بیشتر مورد اطمینان قرار گرفت 

اهللا بروجردي براي توسعه در علم رجال بیش از بیست عنوان كتاب به رشته تحرير درآورد يا بر كتب رجالي ديگران  آيت

  حاشیه زد و كتاب جامع الروات مرحوم اردبیلي را تجديد چاپ كرد 
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، كاستن مباحث علم اصول بود ايشان معتقد بودند علم اصول قبل از اينكه اهللا بروجردي يكي از خدمات علمي آيت -و

ي  ي علمي ندارد، لذا خود يك دوره داراي نوآوري و ابتكار باشد، متورم و سنگین شده است و بسیاري از مباحث ثمره

ولي ننمايند به كوتاه اصول را تدريس كردند واز شاگردانشان خواستند وقت خود را خیلي صرف مباحث بیھوده اص

كردند كه بايد از اصول تنھا  ي درس ھم تكرار مي اهللا بروجردي اين مطلب را به كرات در جلسه اهللا بدال، آيت گزارش آيت

كند و بسط  لب و لباب آن باقي بماند اصول به مقداري كه امثال شیخ بھايي و شیخ طوسي بدان پرداختند، كفايت مي

  الزم نیست و تفصیل كنوني قوانین اصولي 

اهللا بروجردي با  شد آيت ي نجف، وقت طالب بیشتر صرف تحصیل علم اصول مي اهللا بروجردي، خصوصًا حوزه پیش از آيت

اينكه خود از شاگردان مكتب اصولي آخوند خراساني بود و از متخصصین مباحث علمي اصول بود، با درك شرايط 

  رد و اين خود خدمت بزرگي به فقه تشیع بود تر معطوف ك زماني، وقت طالب را به مسائل ضروري

اهللا  اهللا بروجردي افزون بر تحول در ماھیت فقه، تربیت شاگردان مجتھد در مكتب فقھي آيت نتیجه روش نوين علمي آيت

اهللا بروجردي شاگرد متجتھد تربیت نشد امام خمیني در مورد  ي آيت ھاي علمیه ماننده دوره اي از حوزه بود ھیچ دوره

اي كه مقدمات و سطح را خوب طي كرده باشد و داراي  اهللا بروجردي مي فرمودند طلبه فقھي آيت -قش تربیتي ن

تواند ھمین روش را در ديگر  شود و مي اهللا بروجردي شركت كند، مجتھد مي استعداد باشد دو يا سه ماه در درس آيت

اهللا بروجردي مجتھدپروري بوده  امام يكي از امتیازات آيت ابواب مسائل فقھي به كارگیرد به روايت شھید محالتي از نظر

  توانستند مجتھد تربیت كنند  است، امام فرمودند آقاي بروجردي خیلي مدرس خوبي بودند و مي

اهللا  اهللا بروجردي، حوزه را از تربیت شاگرد و محصل به تربي محقق، متحول كرد سبك اجتھادي آيت روش تدريس آيت

ھاي معمولي قناعت نكنند،  ھا به اين كه به فرمول و دمیدن روح تحقیق در حوزه و وادار كردن طلبهموجب عمق تفكر 

  گرديد 

اهللا فھرست كرده است كه ھمگي آنھا  شاگرد رابراي آيت ٧٢٠االسالم علي دواني بیش از  دانشمند محقق حجت

ساني ھستند كه نقش اساسي در پیروزي مجتھد و يا در حد اجتھاد، مرجع، مدرس، نويسنده و بسیاري از آنھا ك

  اند  انقالب اسالمي ايفا كرده

ھاي وسیعي را تدارك ديده بودند، اما وابستگي اقتصادي حوزه به  ي علمي حوزه برنامه اهللا بروجردي براي توسعه آيت

يشان گفتند آقا ي انگلیسي ھم تھیه شد ولي به ا عوام مانیع از اقدام عملي ايشان شد براي مدارس حوزه، برنامه

شود و ايشان با  شان نسبت به شما سست مي شود، عقیده مردم اگر بفھمند كه با پول آنان زبان خارجي تدريس مي

فرمودند اگر كسي يك زبان بداند يك آدم، اگر دو زبان بداند دو آدم و اگر سه زبان بدانند سه آدم است از  اين كه مي

اي جز تسلیم شدن نداشتند، ھمانطوري كه حاج شیخ عبدالكريم   بروجردي چارهاهللا ي برنامه منصرف شدند آيت ادامه

  حائري نیز در اين مسئله شكست خوردند 

اهللا حاج شیخ عبدالكريم حائري به فكر تعلیم زبان خارجي در حوزه افتادند تا  بنا بر روايت شھید مطھري، مرحوم آيت

رج تبلیغ كنند وقتي اين خبر منتشر شد، گروھي از عوام بازار تھران ھاي تحصیل كرده و كشورھاي خا بتوانند در محیط
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دھیم براي اين نیست كه طالب زبان كفار  به قم رفتند و رسمًا اظھار كردند كه اين پولي كه ما به عنوان سھم امام مي

  را بخوانند آن مرحوم ناچار شد از ھدف عالي خود دست بردارد 

هللا بروجردي به حوزه، احیاي بحث در مورد احكام اجتماعي اسالم بود به دلیل اين كه ا يكي ديگر از خدمات علمي آيت

ھاي قضا، حدود،  روحانیت از امور اجتماعي منزوي شده و ديگر توان اجراي قوانین قضايي و جزايي را نداشت، كتاب

كرد و درس خارج قضا را آغاز كردند اهللا بروجردي با اين تفكر مبارزھه  ديات و شھادات در حال منسوج شدن بودند، آيت

اهللا بروجردي در پاسخ فرمودند چرا اين قدر  اي از طالب زبان به اعتراض گشودند كه فايده اين بحث چیست؟ آيت عده

توانیم  كنید؟ آخر، اين احكام اسالم بايد زنده بماند اگر امروز به كار نیايد، فراد به درد خواھد خورد ما نمي اعتراض مي

  م اسالم را به خاطر اين كه فعًال مورد عمل نیست متاركه كنیم احكا

اهللا بروجردي احیاي مدارسي بود كه در سرتاسر كشور  ھاي آيت ي مراكز علمي و مذھبي يكي از تالش توسعه -٢

اي  سهاي براي طالب در قم و مدر اهللا، مدرسه توسط رضاشاه به دبستان و دبیرستان و تیمارستان تبديل شده بود آيت

ھا نیز مدارسي را براي تحصیل علوم ديني ايجاد  در نجف تأسیس كرد، دارالشفاء را توسعه داد و در بعضي شھرستان

اهللا بروجردي تخريب و  ي قم تبديل شده بود، توسط آيت ي خان در قم كه به مخروبه و انبار ضايعات كسبه كرد مدرسه

ه علت اين كه پايگاه عقايد گوناگون و خرافي چون شیطان پرستي به شكل بسیار زيبايي ساخته شد در كرمانشاه ب

  اي آبرومند ساختند  گشته بود و روحانیت نیز وضعیت بساماني نداشت، براي تربیت مدرسه

اهللا بروجردي، مساجدي ساخته يا تعمیر و توسعه يافتند در اين راستا،  ھا با حمايت آيت در بسیاري از شھرستان

اهللا بروجردي است ھامبورگ يكي از بنادر بازرگاني آلمان است و به  گ آلمان، از بنیادھاي آيتمسجد بزرگ ھامبور

اهللا خواستند كه  ھمین جھت بسیاري از بازرگانان ايراني و مسلمان در آن جا ساكن بودند ايرانیان مقیم ھامبورگ از آيت

اهللا بروجردي به يكي از بازرگانان مقیم  يند آيتي مذھبي آنان مبلغي را اعزام و مسجدي را احداث نما براي اداره

اهللا و  ھاي آيت گیري ھامبورگ اعالم نمودند تا زمیني را خريداري و براي تأسیس يك مسجد مجوز الزم را بگیرند با پي

  ھمت مسلمانان مقیم آلمان اسكلت مسجد ساخته شد و مھندسي را براي تھیه گنبد به ايران فرستاند 

اهللا بروجردي است قسمت غربي حرم حضرت معصومھع،  ي وسعت فكر و ھمت واالي آيت نمونه مسجد اعظم قم،

ھا كه توھیني به بارگاه  اهللا تصمیم گرفت تا اين مخروبه ھاي قديمي و مسافرخانه و محل افراد ناباب شده بود آيت خانه

ترين  مايد تمام اماكن خريداري شد و بزرگقدسي حضرت بود، خريداري و كنار رودخانه را تبديل به يك مسجد با شكوه ن

ھاي مدرسین و طالب  مسجد در كنار حرم ايجاد شد كه ھم مركزي براي نماز جماعت شد و ھم مدرسي براي درس

  ھاي موجود گنجايش كثرت آنھا را نداشتند  كه دذر آن زمان مدرس

ي حوزه و كثرت  اعظم بود كه به دلیل توسعه ي بزرگ در كناب شبستان مسجد اهللا، تأسیس كتابخانه از ابتكارات آيت

اي و  اهللا با ساختن چنین كتابخانه شد آيت اي ديگر احساس مي طالب و احتیاجات علمي، روز به روز نیاز به كتابخانه

ي  نهاهللا تنھا كتابخا اي را به حوزه قم عرضه كردند البته قبل از آن نیز، آيت ھاي مورد نیاز، خدمت شايسته ي كتاب تھیه

ي فیضیه را از لحاظ ساختمان و كتاب توسعه داده بودند، اما كفايت نیازھاي موجود را  ي مدرسه حوزه يعني كتابخانه

  كرد  نمي
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ھا بوده است مختصر سھم  آزمون در حوزه يكي از مشكالت ھمیشگي حوزه، عناصر درس ناخوانده و بیكاره در حوزه -٣

شد و اين ستمي برعالمان بود  بايد بین عناصر فعال و غیرفعال تقسیم مي امامي كه تنھا منبع معیشت طالب بود،

اهللا بروجردي دست به ابتكاري زدند كه اين مشكل را حل نمايند وي پرداخت شھريه را منوط به شركت در امتحان  آيت

خوان از  فراد درسكرد ابتدا امتحان به صورت آزمايشي برگزار شد و بعد شكل دائمي به خود گرفت و مجوب شد تا ا

  كساني كه درس نمي خواندند، جدا شوند 

گرفتند جايزه تعیین كرد و موجب تشويق طالب فعال گرديد برگزاري  اهللا بروجردي براي طالبي كه نمرات عالي مي آيت

اد اهللا بروجردي براي حفظ وحدت و عدم ايج رو گرديد و آيت امتحان در حوزه نجف با مقاومت بعضي از علما روبه

ي نجف علیه قم كوتاه آمد و امتحان موقوف شد به ھر حال برگزاري امتحان در قم، عالوه بر سر و  حساسیت حوزه

 - ديدند  بسیاري از افراد نظم حوزه را در بي نظمي مي - پذيري  سامان دادن به وضع درسي طالب، نوعي فرھنگ نظم

  به وجودآورد و اين خود تحول بسیار بزرگي در حوزه بود 

ھاي علمیه در ابتدا به اين صورت بود كه افراد پس از تحصیالت الزم به شھرھا يا  ي تبلیغ در حوزه اعزام مبلغ رويه -۴

كردند و پس  ھاي علمي آشنا را دعوت مي گشتند يا احیانًا بعضي از بزرگان شھر و يا شخصیت روستاھاي خود باز مي

اختند و به تمام امور ديني مردم از قبیل فتوا، حل و فصل خصومات، پرد از سكونت به حل و فصل امور ديني مردم مي

  كردند  ھاي دست نويس امالك و اقدام مي عقد ازدواج، كفن و دفن اموات و ثبت و نگھداري قباله

 پرداخت اين عالمان با اجازه از مرجع وقت به اخذ معموًال ھمان عالم به تبیین احكام، وعظ و تبلیغ و روضه خواني مي

رساندند پس از  ماند به مراجع مي ورزيدند و چنانچه چیزي زايد بر مصرف باقي مي وجوھات و مصرف آن مبادرت مي

ي قم به شكل يك وظیفه الزم درآمد، در حالي  ي حمل و نقل، اعزام مبلغ در ايام رمضان، محرم و صفر از حوزه توسعه

  و لذا نتوانست در متن توده مردم نفوذ پیدا كند كه حوزه نجف ھرگز از اين سنت در عراق استقابل نكرد 

ھا، اعزام  ي عالي علوم اسالمي به شھرستان اهللا بروجردي سنت اعزام نماينده از مجتھدين و عالمان دوره آيت

ھا و اعزام مبلغ در ايام مذھبي را توسعه داد و با برقراري رابطه با  ھاي شھرستان ھاي علمي براي اداره حوزه ھیئت

م سراسر كشور توانست سازماني غیرحزبي كه تمام محسنات حزب را از قبیل ارتباط راس با بدنه و تغذيه فكري را مرد

ھا حزب مبرا بود، به وجود آورد اولین نمود اين سازمان غیررسمي در مبارزه با بھايیت بروز پیدا كرد كه در يك  دارا و از بید

ي فرھنگي با اين گروھي كه پاي را از  در سرتاسر كشور شاھد مبارزه سال در رمضان و محرم و صفر، مساجد ايران

  گلیم خود فراتر نھاده بود 

اهللا بروجردي افزون بر اعزام مبلغ در داخل كشور، مبلغیني نیز به خارج از كشور اعزام كردند مرحوم سیدمحمد تقي  آيت

العابدين كاشاني را به عنوان نماينده به كويت و حاج  طالقاني را براي سرپرستي شیعیان مدينه اعزام كردند و سیدزين

زاده اصفھاني را به پاكستان، و ابتدا، آقاي محمدي  سید محمد حسن ناشراالسالم شوشتري را به زنگبار و شريعت

گلپايگاني و سپس آقاي محققي را به ھامبورگ آلمان و آقاي مھدي حائري را به آمريكا و صدربالغي را به عنوان 

نده سیار اروپا اعزام نمودند بعد از فوت آقاي طالقاني در مدينه مدتي حاج سیداحمد لواساني و سپس حاج شیخ نماي

  عبدالحسین فقیھي رشتي منصوب گرديد 
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ي روحانیت و مردم ايفا كرد روحانیون از خواست و مشكالت مردم  سنت اعزام مبلغ، نقش عظیمي در برقراري رابطه

شدند نقش  كردند و مردم نیز از آگاھي ديني بیشتري برخوردار مي دھي مي ت خود را جھتشدند و مطالعا مطلع مي

ي متقابل در انقالب اسالمي بیشتر آشكار شد به طوري كه انقالبي به وجود آمد كه خواست رھبري نھضت  اين رابطه

رتاسر كشور با يك لحن، يك لفظ و يافت و شعار نھضت در س در تھران و دورترين روستاھاي ايران در يك روز انعكاس مي

  شد  ھمزمان فرياد مي

  اهللا بروجردي  خدمات ديگر آيت

  ي عملیه  ساده نويسي رساله -

ھاي فقھي بود و يا بعد از  ھاي عملیه به زبان عربي بود و يا حاشیه بر يكي از كتبا اهللا بروجردي، رساله تا قبل از آيت

اي به زبان فارسي نوشته شده بود، چنان علمي و مشكل بود كه  اگر رساله الوثقي بود نوشتن عروه، حاشیه بر عروه

گويي از امور اختصاصي روحانیون بود و بدون  در آن براي خوانندگاني كه فقه را نخوانده بودند سخت بود؛ لذا مسئله

  توضیح آنھا براي مردم عادي قابل درك نبود 

اي فارسي به زبان ساده وعامه  ي رساله فھم مسائل عملیه، تھیه اهللا بروجردي در عمومي كردن يكي از خدمت آيت

  ھاي فارسي قرار گرفته است  اي كه تا كنون مالك ھمه رساله نويسي فھم بود رساله

نوشته شده بود، در اختیار عالمه كرباسچیان قرار  ١٣٠٧-٨اهللا بروجردي كه در حدود سال ھاي  رساله فارسي آيت

اهللا بروجردي مسئول تصحیح و تطبیق  اين رساله بازنويسي شد و گروھي از فضال از طرف آيت گرفت و با زباني ساده،

  آن با فتاواي جديد ايشان شدند و سپس منتشر گرديد 

اي اين رساله،  المسائیل در توسعه و فراگیري احكام بسیار مؤثر بود و تیراژ صدھا ھزار نسخه انتشار اين رساله توضیح

  دلیل اين ادعاست 

  تعديل تدريس فلسفه  -

گويند وي با فلسفه  ي ضد فلسفي ايشان است مي اهللا بروجردي مطرح شده، انديشه يكي از انتقادھاي كه علیه آيت

توان در يك نظريه ساده تبیین كرد و  اهللا با فلسفه را نمي مخالف بود و تدريس را در قم تعطیل كرد موضوع مخالفت آيت

  شويم زيرا  به تناقض مبتال ميھاي موجود  قطعًا در داده

اهللا بروجردي خود اھل فلسفه بود او فلسفه را نزد فیلسوف معاصر، جھانگیرخان قشقايي و آخوند مالمحمد  آيت -

اند  كرده كاشاني در اصفھان فرا گرفت و در بروجرد، مدتي شوارق را كه يك كتاب فلسفي است، تدريس مي

اي در منطق را به وي  اي به نام رساله نام تعلیقه براسفار مالصدرا و رساله نويسان، تألیفي فلسفي به زندگینامه

اهللا بروجردي تا جايي شھرت يافت كه گفته شده است كه در فلسفه، بعد از  ي فلسفي آيت اند جنبه نسبت داده

منظومه را به  اهللا بروجردي نیامده است شعرھاي مرحوم سبزواريف تا آن زمان، كسي مانند مرحوم كمپاني و آيت
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دان به شمار  اهللا بروجردي را بايد در رديف فقھاي فلسفه آمیز باشد، آيت خوبي حفظ داشت حتي اگر اين ادعا اغراق

  شود به فردي با اين سوابق، نسبت ضدفلسفي داد  آورد و نمي

كردند و گاھي در برخي از  ياهللا بروجردي نسبت به فالسفه احترام قائل بود، به عالمه طباطبايي اظھار عالقه م آيت -

اهللا  آوردند در مالقاتي كه دبیر اروپايي مركز مبارزه با مسكرات، آيت مقاطع حساس از مرحوم عالمه دعودت به عمل مي

  بروجردي داشت، از عالمه براي شركت در اين جلسه دعوت به عمل آورد 

فراموش شده است، تب وتاب فلسفي است كه  اهللا بروجردي با تدريس فلسفه موضوعي كه در تحلیل مخالفت آيت -

ھاي ابتدايي را به خود جذب كرد و  يك مرتبه در قم باال گرفت و تدريس فلسفه از حد معمول خارج و بسیاري از طلبه

  علماي نجف را برانگیخت  العمل ھاي فلسفي نیز عكس تحلیل

و احیانًا ايجاد شبھات در اذھان بعضي از طالب، ھاي مبتدي در درس فلسفه  باال گرفتن تب وتاب فلسفه و شركت طلبه

ھايي گرديد داستاني را كه  ھايي را برانگیخت كه موجب بگو، مگوھا و موافقت و مخالفت به دنبال خود بحث

  ي فضاي آن زمان است  كند، تبیین كننده االسالم حسین حقاني نقل مي حجت

ن مؤسس مدرسه حقاني بود و بامباحث طلبگي چندان در نیامیخته با اين كه پدر حجت االسالم حقاني از بازاريان متدي

اهللا بروجردي مراجعه كنند  شود به آيت بود، پسرش را از خواندن فلسفه منع كدره بود پس از بحث ھاي فراوان قرار مي

كالي ندارد، اهللا در پاسخ فرمودند فلسفه خواندن ھیچ اش ي خواندن و نخواندن را به ايشان واگذارند آيت و اجازه

ام؛ لكن بھتر است قبل از آن، يك مقدار مكاسب و رسائل بخوانید بعد  اي نیست خود من ھم فلسفه خوانده مسئله

اهللا فرمودند پس ھیچ مانعي ندارد در عین حال مرحوم  ام آيت فلسفه بخوانید شیخ غالمحسین عرض كرد كه خوانده

  حقاني به فرزندش اجازه خواندن فلسفه را نداد 

اهللا سیدعبدالھادي شیرازي از  شد آيت اهللا بروجردي تحمیل مي ي نجف بر آيت ي حوزه جو ضد فلسفي بیشتر از ناحیه

اهللا  اي را علیه عالمه طباطبايي، به خاطر يك پاورقي بربحاراالنوار صادر و در قم منتشر نمودند آيت مراجع نجف اطالعیه

تفاوت باشد لذا، از بعضي از مدرسین  ھا بي گیري م در مقابل اين موضعتوانست به عنوان زعیم حوزه ق بروجردي نمي

  فلسفه خواستند تا تدريس فلسفه را تعطیل كنند 

ي اول فلسفه بود و خود به خاطر مصالحي تدريس فلسفه را تعطیل كرده بود، در  اهللا خمیني كه از اسايتد درجه آيت

له رفته  جويي اين مسئله نزد معظم ھاي جواني كه براي چاره طلبه اهللا بروجردي، در پاسخ تحلیل اين درخواست آيت

فھمند؟  ھاي علمیه شیعه اين قدر معقول خوان داشته است؟ آيا اينھا ھمه فلسفه را مي بودند، فرمود كي حوزه

گفتم،  ي خود فرمودند وقتي من در صحن حضرت معصومھع معقول درس مي حضرت امام در مورد تدريس فلسفه

بودم كه بیشتر نیايند حضرت  نفر جا داشت عمدًا چنان جايي را انتخاب كرده ١٧بودم كه حدود  اي انتخاب كرده حجره

كردند كه، اگر من جاي آقاي بروجردي و رئیس و سرپرست  امام كه خود مدرس فلسفه و فیلسوف اول قم بودند، اضافه

  كردم  ه صورت كامًال علني احساس مسئولیت ميحوزه بودم از اين ھمه فلسفه گفتن آن ھم به اين زيادي و ب
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اهللا بروجردي نه تنھا تدريس فلسفه را تعطیل نكرد و مخالف نبود بلكه طبق مصالح حوزه، تدريس آن را  بنابراين آيت

  تعديل كرد 

  تقريب بین مذاھب  -

براي نزديكي بین مذاھب اهللا بروجردي كه به شناسايي بیشتر مكتب تشیع منتھي گرديد، تالش  يكي از خدمات آيت

ھاي علماي اسالمي بود  ي وحدت بین مذاھب اسالمي يكي از دغدغه اسالمي بود پس از اشغال فلسطین، انديشه

دانشگاه االزھر، مركز علمي مصر، به دلیل قدمت تاريخي آن و عوامل محیطي و ظھور عالماني چون سیدجمال الدين 

اگردان آنھا، در مصر و به وجود آمدن مسئله فلسطین، بیش از ساير اسدآبادي شیعي و شیخ محمد عبده سني و ش

مراكز علمي جھان اسالم نداي وحدت را سر داد به ھمت عالمان سني و رؤساي االزھر و ھمت حاج شیخ محمدتقي 

اهللا  تأسیس شد و مورد حمايت آيت ١٣٢۵دارالتقريب در سال  -به مصر رفته بود  ٢٠قمي كه براي تدريس قبل از دھه 

الدين از لبنان قرار  اهللا سیدعبدالحسین شرف اهللا شیخ محمدحسین كاشف الغطاء از عراق و آيت بروجردي از ايران و آيت

  گرفت 

ي قم و دانشگاه  ي عملیه اهللا بروجردي، حاج شیخ محمدتقي قمي رابه عنوان نماينده خود معرفي كرد و حوزه آيت

ي خود پیامي را به رئیس االزھر، حاج شیخ عبدالمجید  اهللا بروجردي توسط نماينده االزھر را با يكديگر مرتبط كرد آيت

االسالم ارگان رسمي  اي را نوشتند كه در مجله رساله اهللا نامه سلیم ارسال كردند و وي در پاسخ حضرت آيت

  وجردي و تشكر نوشت اهللا بر االزھر در اين نامه ضمن اداي احترام فراوان به آيت دارالتقريب به چاپ رسید شیخ

شمارم؛ زيرا كه شما با علم و دانش و مقام و نفوذي كه در  ھمكاري شما در اين جھاد بزرگ خدايي، بسیار برزگ مي

كنید فكر تقريب بین مذاھب اسالمي، از توجه و  ايران و غیر ايران داريد، ھمیشه در راه اصالح امر ملت اسالمي كار مي

  ھاي پر ارزش شما ر مناسبات مختلف برخوردار بوده است  ھا و مساعدت بوده و از كمكمند  عنايت شما بسیار بھره

   ١٣٧١جمادي الثاني 

  قاھره  - الحاج عبدالمجید سلیم شیخ االزھر 

كرد تا در  نگريست، سعي مي اهللا بروجردي كه با درك صحیح از موفقیت جھان اسالم به اين وحدت با اھتمام مي آيت

اي از  اي فقھي را در دو جلد انتشار دارد نسخه قطه اختالفي آغاز نگردد يكي از عالمان قم منظومهحوزه زعامت خود ن

ھاي جديد بود در يكي از ابیات اين كتاب به خلفا  اهللا فرستاد، رسم ايشان بر مطالعه كتاب اين كتاب را خدمت آيت

  توھین شده بود 

  اهللا فرمودند  آيت

  است؟آن ھم به صورت مكتوب در يك اثر شیعي؟ در اين شرايط، وقت اين حرف ھ

  ي او، كتاب اصالح شود  اهللا امر فرمودند اين شعر حذف و با ھزينه آيت
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ديدند بنابر روايت  اهللا بروجردي، سخت خود را مقید به دفاع از تشیع در مقابل اتھامات ديگران مي از طرف ديگر، آيت

ت االزھر، استخاره در مكتب اھل بیت را از قبیل استقسام باالزالم كه جزء اهللا صافي در يكي از مجال اهللا شیخ لطف آيت

اهللا بروجردي به ايشان مأموريت دادند كه پاسخ اين اتھام را بدھند آقاي صافي  فرھنگ كفار بود شمرده بودند آيت

استخاره از آثار ايمان و پرستي است ولي  اي علمي و مفصل در اين استقسام باالزالم از آثار جھل و شركت و بت مقاله

  توحید است، نوشتند و ارسال كردند 

اهللا بروجردي در نزديكي بین مذاھب و معرفي كتاب اھل بیت به نتیجه رسید و شیخ محمد  سرانجام، تالش آيت

، تشیع را به رسیمت شناخت و ١٣٧٨االول  ربیع ١٧مطابق با  ١٧/٧/١٣٣٧شلتوت رئیس االزھر و مفتي اعظم مصر در 

  توا داد كه ف

تواند از مكتبي كه  آيین اسالم ھیچ يك از پیروان خود را ملزم به پیروي از مكتب معیني ننموده، بلكه ھر مسلماني مي

به طور صحیح نقل شده و احكام آن در كتب مخصوص به خود مدون گشته پیروي نمايد و كسي كه مقلد يكي از اين 

كتب ديگري منتقل شود مكتب جعفري معروف به مذھب امامي تواند به م ھاي چھارگانه میباشد مي مكتب

  باشد  ھاي اھل سنت جايزه مي عشري مكتبي است كه شرعًا پیروي از آن مانند پیروي از مكتب اثني

دانستند، تأثیر عمیقي در رسمیت يافتن  اين فتواي تاريخي در زماني كه سلفیان متعصب عربستان، شیعه را كافر مي

از نھضت  ۴٢اهللا بروجردي را در حمايت شیخ االزھر، در سال  شت شايد يكي از اثرات اين تالش آيتتشیع به جا گذا

  امام خمیني بايد جستجو كرد 

  ماجراي سیدعلي اكبر برقعي و دامن زدن به خطر كمونیسم 

فت در نزد ي خاطر است خوبي و بدي، دوستي و دشمني، موافقت و مخال دين در نزد عالمان اسالمي اولین دغدغه

ترين  دانست، بزرگ ھا مي شود و كمونیسم به عنوان مكتبي كه دين را افیون توده عالمان بر محور دين ارزيابي مي

خشم و تنفر را نزد علماي اسالم برانگیخت كمونیسم در ايران نه تنھا مظھر ضد دين تلقي گرديد، بلكه به عنوان مظھر 

ران، تبلور يافت كمونیسم در ايران چه به شكل حزب توده و چه به شكل احزاب وابستگي عريان به ابرقدرتي ديگر در اي

ديني و  داند، نتوانست دوعنصر بي ي احتیاطي كه نسبت به مذھب از خود نشان مي فرقه دمكرات و كومله و با ھمه

  نمايد  بسیار محال ميھاي دورويانه  وابستگي عريان را از خود بروز ندھد، زيرا مخفي كردن ماھیت، زير مصلحت سنجي

ھاي  ي حزب دمكرات در آذربايجان و خودمختاري كومله در كردستان و حمايت ھا در ايران در جريان تجزيه كمونیست

  ھاي نفتي و ادامه اشغال ايران، آشكارا خود را نشان دادند  شكنانه حزب توده از شوروي در جريان استقالل

به ساحت علما و روحانیون، دشمني ماھوي روحانیت تشیع را به دشمني  گرا ھاي غیرمنصفانه مطبوعات چپ توھین

گیري تبديل كرد تا جايي كه روحانیون در مواضع آگاھانه خود، سلطنت را شر بھتر در مقابل شر بدتر  ستیز و موضع

  كمونیسم ارزيابي كردند 
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ھاي كمونیستي صحه گذاشت،  تدرترين گروهيكي از اقدامات حزب توده كه بر تحلیل روحانیت از حزب توده به عنوان مق

ھا را با اسالم و روحانیت به اثبات  اي ماجراي سیدعلي اكبر برقعي در قم بود، كه عمق كم خردي و دشمني توده

  رساند 

ھاي پايین شھر قم بود گرچه در نويسندگي مھارت داشت اما معلومات  سیدعلي اكبر برقعي، پیشنماز يكي از محله

نداشت و در حد لمعه درس خوانده بود او چندان از روحانیت دلخوش نبود و حتي كساني را كه قصد  حوزوي زيادي

كرد و ظاھرًا به يك كسالت رواني ھم مبتال شده بود در مورد غیر عادي بودن برقعي  طلبه شدن داشتند، منع مي

را از دست داده بود و حجت  گويد به نظر من مشاعرش روايات متعددي نقل شده است مرحوم شھید محالتي مي

  گفت به عدل سوگند صلح پیروز است  كند گاھي حتي در میان راه و خیابان با صداي بلند مي االسالم دواني نقل مي

ھاي جھان، كنگره صلحي را در وين  شوروي با نام انترناسیونالیسم كمونیسم ضمن دعوت از كمونیست ١١٣١در سال 

ب توده و از قم سیدعلي اكبر برقعي از طرف جمعیت ھواداران صلح، در اين كنفرانس برگزار كرد از ايران سران حز

  شركت كردند 

ھا عبارت بود از مرگ  اي ھاي قم قرار گرفت شعار توده اي دوازدھم دي ماه ھنگام بازگشت، برقعي مورد استقبال توده

العمل طالب و  غیر خردمندانه حز توب با عكسي علمیه و مرگ بر بروجردي، اقدامات  بر اسالم پوسیده، مرگ بر حوزه

خصوصًا فدائیان اسالم روبرو شد و با تیراندازي نیروھا و شھرباني يك نفر كشته و چند طلبه مجروح شدند بنا بر 

اهللا  اهللا بروجردي ھیئتي از طرف دولت مصدق براي رسیدگي به اين مسئله به قم آمد و با اعالم آيت درخواست آيت

ي اين جريان، بدبیني بیشتر روحانیون نسبت به حزب توده و دولت مصدق شد  وضوع خاتمه يافت اما نتیجهبروجردي م

  ي ترقي نوشت  ماجراي اين قضیه در مطبوعات انعكاس يافت، از جمله مجله

يك نفر  ھايي در دست داشتند و بعضي ھم نیز چاقو و اي از اطرافیانش در حالي كه چماق اتومبیل حامل برقعي با عده

السالم حركت كردند نزديك صحن شعارھايي  ھم ساطور در دست داشت به طرف صحن مطھر حضرت معصومھعلیه

دادند بعضي از طالب  ي علمیه و حاج آقا حسین بروجردي مي بدين مضمون كه مرگ بر اسالم پوسیده، مرگ بر حوزه

  فانه سخت مضروب شدند علوم دينیه به قصد دفاع جلوگیري از اھانت جلو رفتند ولي متأس

اهللا بروجردي قرار گرفته بودند، مطلع شدند و بیرون  مھري دستگاه آيت در اين ھنگام فدائیان اسالم با اين كه مورد بي

ھا را متفرقه كردند فدائیان اسالم از اين لحظه، رھبري تظاھرات را به عھده  اي آسا جمع توده آمدند و با يك حمله برق

روز چند سخنراني در بین مردم ايراد كردند فردا نیز فدائیان اسالم مردم را به صحنه آوردند و  گرفتند ودر ھمان

تظاھراتي را آغاز كردند و چون قصد حمله به خانهء برقعي را داشتند، پلیس وارد عمل شد و چند تیر ھوايي شلیك كرد 

سخنرانان تبعید برقعي بود پس از آن كه چند نقر عصر نیز نظاھرات توسط فدائیان در میدان آستانه آغاز شد و خواست 

ھاي آتشیني كردند جمعیت به طرف شھرباني سرازي شد تظاھركنندگان ده نفر را به عنوان نماينده انتخاب  نطق

كردند تا با رئیس شھرباني صحبت كنند رئیس شھرباني با نمايندگان مردم به فرمانداري رفت تا با اعضاي شوراي 

گیري نمايند تظاھركنندگان به طرف فرمانداري آمدند و با شعار خود اصرار برتبعید فوري برقعي  و تصمیم امنیت مذاكره

داشتند فرماندار مجبور شد شخصًا بیرون آمده و با مردم صحبت كند ولیقول داد تا فردا عصر روز يكشنبه نتیجه قطعي را 

 ١۴فردا جلو فرمانداري میتینگ برقرار است عصر يكشنبه اعالم خواھد كرد جمعیت متفرق شدند و اعالم شد كه عصر 
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دي مردم به رھبري فدائیان اسالم جلو فرمانداري اجتماع كردند تا از نتیجه مطلع شوند ولي خبري نشد مردم شعار 

دادند فرماندار كجاست؟ در ھمین اثنا از پشت بام فرمانداري سنگ باران به طرف مردم سرازير شد و شھرباني  مي

  آور به پلیس داد  ستور تیراندازي و گاز اشكد

سیدعبدالكريم موسوي  - ١ھاي  در اين حمله چند نفر كشته و زخمي شدند در اين درگیري يازده نفر از طالب به نام

سید حمزه  -۵سیدجعفر شبیري زنجاني  -۴سیدفرج اهللا خرم آبادي  -٣سیدمحمدعلي موسوي قزويني  - ٢يزدي 

 -١١عزيزاهللا حسني و  -١٠شیخ فرج  - ٩شیخ مختار  -٨سیدسراج الدين خلخالي  - ٧طبا  يسیدموسي بن -۶موسوي 

  اي نیز سرپا مداوا و مرخص شدند  سید عزيزاهللا مصباح مجرو و در بیمارستان بستري شدند و عده

توانیم  كز نميي مركز گذاشت و گفت ما ھیچ كاري را بدون اجازه از مر اي مسئولیت را به عھده فرماندار طي مصاحبه

اهللا بروجردي در پاسخ به خبرنگاران كه اصرار بر آگاھي از مواضع ايشان داشتند، اعالم كردند اگر  انجام دھیم آيت

  ي رسمي من در اين مورد بروند  اهللا خمیني نماينده خواھید نزد آقاي حاج سیدروح ي مرا مي نظريه

اهللا العظمي اين بوده كه برقعي بايد از  مورد برقعي فرمودند نظر آيت اي با خبرنگار ترقي در اهللا خمیني در مصاحبه آيت

دانم يك  شدگان و مجروحین فرمودند تا آن جايي كه من مي قم كه شھر مذھبي است، خارج شود در مورد تعداد كشته

جت االسالم اند ح اي حدود يازده نفر از طالب ھم مجروح و مضروب گرديده نفر به نام سیدمحمد كشته شده و عده

شدگان شد  اهللا بروجردي مأمور بررسي در مورد تعداد كشته محالتي شھید كه عضو فدائیان اسالم بود نیز از طرف آيت

  كه از شھرباني و گورستان تحقیق كرد و جز يك جنازه چیزي كشف نكرد 

اهللا مورد قبول  ي آيت د گرچه شیوهاي حل كنن جويانه اهللا بروجردي نیز در تالش بودند تا موضوع را به شكل مسالمت آيت

اي از فدائیان اسالم كه از  اهللا بود لذا عده حساس ملي شدن صنعت نفت، حق با آيت اي نبود، ولي در آن موقعیت عده

اهللا پس از تقدير از زحمات آنھا امر فرمودند به تھران بازگردند و  تھران براي حمايت از طالب به قم آمده بودند، حضرت آيت

ام و احتیاجي به زحمات آقايان نیست و آقايان فدائیان سالم بالفاصله  مودند خودم شخصًا اقدام جدي مبذول داشتهفر

  اهللا را اطاعت كرده و به تھران مراجعت نمودند  امر حضرت آيت

ابالغ كرد از اظھارات  له را به مصدق اهللا بروجردي پیام معظم اهللا بھبھاني بالفاصله به قم رفت و پس از مذاكره با آيت آيت

اند رفع كانون فتنه از قم يعني تبعید برقعي  اهللا بروجردي، دو خواسته داشته شود كه آيت اهللا بھبھاني استنباط مي آيت

اهللا به منزل، آقاي  اهللا بھبھاني و دكتر مصدق و بازگشت آيت و برخورد با مسئولین قتل و جرح پس از مالقات آيت

اهللا بھبھاني رسید و گفت آقاي نخست وزير بنده را خدمت آقايان  كشور به حضور آيت شھشھاني معاون وزارت

اهللا بروجردي اطاعت شد و فرماندار و رئیس شھرباني ودادستان و ساير  اند كه عرض كنم امر حضرت آيت فرستاده

  اند  اند، تعويض شده كارمندان ادارات قم كه در اين واقع مقصر تشخیص داده شده

اي از  العمل نشان دادند در تھران، عده ھا عكس ي قم، شھرستان اهللا بروجردي و حوزه احترامي به آيت بال بيبه دن

اهللا بھبھاني متحصن شدند در بروجرد بازار بسته شد و مردم در تلگرافخانه متحصن شدند  روحانیون و علما در منزل آيت

الدين موسوي گلپايگاني طي تلگرافي اعالم كردند در زمان  جمالاهللا  اهللا سیدعبدالھادي شیرازي و آيت از نجف، آيت

اهللا العظمي آقاي بروجردي به  نظیري با حضور حضرت آيت حكومت آقاي دكتر مصدق مترقب نبوديم چنین صدمه بي
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نوشته شد تا ھا و طومارھايي  آباد اعالمیه داد و شھر تعطیل شد و تلگراف اهللا كمالدوند در خرم ي قم وارد آيد آيت حوزه

اهللا بروجردي خواستار خاتمه اعتصاب شدند بازار قم سه روز تعطیل شد و جنازه مقتول به طور باشكوھي  اين كه آيت

اهللا بروجردي از مردم قم خواستند تا  اهللا بروجردي براي وي برقرار گرديد آيت تشییع گرديد و مجلس ختمي از طرف آيت

  ھا را بازكنند  به اعتصاب خود پايان دھند و مغازه

اهللا بروجردي به اين واقعه، برخوردي مثبت از خود نشان داد يك ھیئت سه نفري را  دولت مصدق، از ابتداي اعتراض آيت

براي رسیدگي حوادث قم مأمور كرد، مسئولن امر را از كار بركنار كرد و شوراي امنیت قم، آقاي برقعي را به شیراز 

  تبعید كرد 

ي ملي به فكر افتاده بود كه  تحلیل اين قضیه در قم اين بود كه آن چه مسلم بود اين بود كه جبھه با ھمه اين احوال،

  ھا ھم ھمین برنامه را داشتند و اين ھدف مشكرت آنھا بود  اي روحانیت را تضعیف كند، توده

  مبارزه با بھايیت  -

ھا، احزاب، و ملل و نحل مختلف با نگاھي  رقهروحانیت و مرجعیت شیعه در طول تاريخ به مسائل و حوادث، اشخاص، ف

ديني و موضعي از جايگاه مذھب نگريسته است حتي در مبارزات ضد استعماري علما، ھیچ گاه احساسات 

ي كفار  دانستند كه عینیت سلطه ناسیونالیستي دخالتي نداشته است استعمار را از آن جھت خبیث و شیطاني مي

خاستند كه غاصب است و احترام جان و مال مؤمنان را پاس  آن جھت به مبارزه برمي بر مؤمنان بود با استبداد به

ي  پنداشتند كه فاصله دادر در انقالب مشروطه، مراجع نجف از آن جھت حمايت كردند كه مشروطه را قدرتي مي نمي

ي  حكام معطل ماندهكمتري به حاكمتي ديني، نسبت به استبداد دشات و امید داشتند كه مشروطه بتواند مجري ا

اسالم شود در جنگ ايران و روس به آن جھت شركت كردند كه سلطه كفار را از مؤمنان بزدايند و با قرارداد رژي نیز و از 

  آن جھت مخالفت كردند كه كفار بر مؤمنان سلطه اقتصادي نیابند 

بود از آن جھت مخالف بودند كه آنھا را يك  به بھابیت نیز يك نگاه دين مدارانه ١٣٢٠نگاه مرجعیت شیعه بعد از شھريور 

دانستند كه مكتب آنھا بر ھیچ بنیاد ديني و كتاب آسماني بنیان نیافته بود افزون بر  گذار و دين ساز مي گروه بدعت

ت رفت كه بر مؤمنان سلطه يابند لذا روحانی وابستگي آنھا به بیگانگان و قدرتمندشدن تدريجي آنھا در ايران، بیم آن مي

  در ھمه حال بابابیت و بھايیت مخالف بود، ولي به دلیل فعالیت زياد بھايیت، مخالفت روحانیت نیز مضاعف گرديد 

بیني شده بود كه  ھاي بھايیان پیش ي اول بھايیت بود در كتاب ھـ ش مطابق با سده١٣٢٢طبق اسناد موجود سال 

محافل بھايیان، فعالیت و تبلیغات خود را به سرحد امكان  پايان قرن اول بھايیان، پیروزي آنان آغاز خواھد شد لذا

افندي رھبر بھايیان آمده بود قبل از انقضاي قرن اول تكثیر مراكز و محافل در مدن و  رساندند در يكي از دستورات شوقي

راي تضمین قراي در ھر يك از ايالت، مھدامراهللا است مساعي فوري و مستمر، منظم و دلیرانه ضروري، مالء اعلي ب

فتح و ظفر مھیا احباء فتوحات باھره را به كمال اشتیاق منتظرم به دنبال اين دستور از رھبري بھايیان در عكاء اسرائیل، 

مطابق با سیزدھم شھرالرحمه سال صدم  ١٣٢٢اي را در تاريخ چھاردھم تیرماه  محفل بھايیان در ايران بخشنامه

م كرد كه براي وصول به سرمنزل مقصود بايد در اين چند ماه محدود كه از آخرين بھايیان صادر و به محافل بھايیان اعال
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مثیل مراحل باقیه را به پیمايند و در اين سبیل  نظي و فعالیتي بي ي بھائي باقي مانده به ھمتي بي سال قرن اول دوره

  تنفیذ گردد  نھايت جديت و مداومت نمايند تا دستور مطاع مقدس به نحو اكمل و اتم اجرا و بي

به دنبال اين فرامین، فعالیت بھايیان در نفوذ به ادارات دولتي، ساختن محفل و تبلیغ و تظاھرات به شدت گسترش 

  يافت 

يكي از شیعیان را در شاھرود به قتل رساندند موضوع  ١٣٢٣گستاخي بھايیان به جايي رسید كه در شب نیمه شعبان 

اي تشكیل و شروع به رسیدگي كرد در اين پرونده، گزارشي از  ھرود پروندهگرد قرار گرفت و دادساري شا تحت پي

  رئیس شھرباني به فرمانداري شاھرود ثبت شده كه نشانگر نفوذ و گستاخي بھايیان است در اين گزارش آمده است 

آقاي  -۴د راه آھن قبادي كارمن -٣آقاي رھباني رئیس اداره غله و خوار و بار  -٢آقاي نادري رئیس اداره دخانیات  -

آقاي شیدايي كارمند راه شوسه و آقايان خورشیدي و آقازاده كارمندان اداره فرھنگ  -۵جذباني كارمند پست و تلگراف 

و بعضي از مامورين دولتي كه به طور مرخصي و به مقصود تبلیغات به شاھرود وارد، مدتي توقف و بعدًا به محل 

ھاي سري و محرمانه مبادرت و به طور سكرت پیشرفت مقاصد منويات خود  نجمنمأموريت عزيمت نموده و بر تشكیل ا

را ادامه، تا اين كه اخیرًا بطريق تجاسر عملیات خود را پیگرد و حتي در شب سوم شعبانشب تولد خامس آل عبا دوم 

م ھتاكي ، ولي سبحاني سنگسري مقیم شاھرود در خیابان تھران به طور علني به مذھب مقدس اال٢٣مرداد 

  ي آنان موجب ھیجان و عصبانیت ھمگي را فراھم  اقدامات بي رويه

ابرقو بود در اين واقعه، چندنفر بھايي به خانه پیرزني شیعي كه  ١٣/١٠/١٣٢٨ي  يكي از اقدامات زشت بھايیان، واقعه

رسانند طبق كیفر  يكنند و شش نفر را به طرز فجیعي به قتل م مي فشرد، شبانه حمله روي اعتقادات خود پاي مي

معصومه  -٢ساله و پنج نفر از فرزندان او به نام ھاي  ۵٠صغرا  -١خواست پرونده، اسامي اين شش نفر عبارت است از 

ساله جرم اين پیرزن اين بوده كه  ۶حسین  - ۶ساله  ١۴علي اكبر  - ۵ساله، ٨بي بي  -۴ساله  ١١خديجه  - ٣ساله ١۵

ين قسمت متعصب بود كه در مساجد و مجامع عمومي كه وعاظ مشغول وعظ ھا فحاشي و به طوري در ا به بھايي

  كرد، كه به عباس افندي و سران بھايي لعن كنید  بودند در پاي منبر با صداي بلند فرياد مي

دھد  كنند كه روحیه تھاجمي بھايیان را نشان مي ھايي را نقل مي ھاي بھايیان داستان شاھدان عیني از گستاخي

كنند كه بھايیان  براي تبلیغ به سروستان فارس رفته بود، نقل مي ١٣٢٩م ارسنجاني كه در رمضان سال حجت االسال

  حتي چاه حمام مسجد محل را پر كردند و به حمام زنانه ھجوم و زن كدخدا را لخت از حمام بیرون آوردند 

كردند آنان  ن را به كیش بھايیت دعودت ميرفتند و علنًا مردم مسلما مبلغین بھايي، آزادانه به شھرھا و روستاھا مي

  كردند از زنان زيبا براي تبلیغ استفاده كنند كه بتوانند جوانان را بیشتر جذب كنند  سعي مي

ھا  اقدامات دكتر برجیس بھايي در كاشان در بي احترامي به قرآن و ھتك ناموس مردم و تبلیغ بھايي گري در آن سال

  اي شده بود  داستاني افسانه

اي از مردم ساده لوح را دور خود  ھايي را به نام محفل تأسیس كرده بودند وعده ھا در سرتاسر كشور، ساختمان بھايي

القدس داشتند كه داراي گنبد  جمع كرده و به اصطالح آنھا را بھايي كرده بودند در تھران نیز، مركزي بزرگ به نام حضیره
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نفوذ كدره بودند كه حتي پزشك مخصوص شاه، فردي بھايي به نام دكتر  ي حكومت و تاالري بزرگ بود چنان در بدنه

كرد  توان كتابي نوشت كه آيا ايادي بھايي بر ايران سلطنت مي گويد مي ايادي بود فردوست، يارشاه، در مورد ايادي مي

ت كه سلطان واقعي ايران يا محمدرضا پھلوي؟ تمام ايرانیان رده باال چه در ايران باشند و چه در خارج، خواھند پذيرف

  ھا در مشاغل مھم قرار گرفتند و در ايران بھايي بیكار وجود نداشت  ايادي بود در زمان حاكمیت ايادي بود كه بھايي

ھاي  ي بھايیان، تبلیغ و تريوج بھايیت بین مسلمانان، نفوذ و گسترش آنھا بین سازمان به ھر حال رفتار گستاخانه

و مخالفت را بین مردم ايران برانگیخت و مردم با ارسال طوماري مفصل و بسیار از دولتي، موجي از حساسیت 

اهللا بروجردي در يك فشار شديد افكار  ي مرحوم فلسفي آيت اهللا بروجردي پناه آوردند به گفته شھرھاي مختلف به آيت

ايي است و يا رئیس فالن اداره بھايي آمد كه مثًال فرماندار اين جا بھ عمومي واقع شده بود مرتبًا از واليات نامه مي

  كند  ھا كه نمي است و چه

ي بھايیت  ي ضاله اند فرقه اهللا بروجردي خود در ھنگامي كه در بروجرد بودند، شاھد نفوذ و جسارت بھايیان بوده آيت

د كه يكي از ھاي خود را در بروجردي و به خصوص در ادارات دولتي تشديد كرده بودند گستاخي به جايي رسی فعالیت

ھاي قانوني براي جلوگیري از  اهللا بروجردي از راه مدارس ديني شھر را تخريب و به جاي آن دبیرستاني بنا نھادند آيت

اقدامات آنھا ھرچه تالش كرد، موفق نشد تا اينكه به عنوان اعتراض به اين امر از شھر خارج شدند خبر عزيمت ايشان 

اطراف را به تظاھرات و اجتماع در تلگرافخانه واداشت تا اين كه دولت احساس خطر در اندك مدتي مردم شھر و نواحي 

  زند  نمايد و دست به انتقال بھايیان از ادارات شھر مي نموده و سعي در مراجعت ايشان به شھر مي

را براي خنثي  اهللا بروجردي دست به اقدام شود ابتدا روحانیون به ھر حال فشارھاي روزافزون مردي باعث شد تا آيت

فرستادند و ھم زمان براي جلوگیري از اقدامات  ھاي تبلیغاتي آنھا مي ھا به محل فعالیت سازي تبلیغات بھايي

اي از  اهللا با ارسال نامه شدند در ابتدا آيت ھاي وقت متوسل مي آمیز بھايیان، طبق روش سیاسي خود به دولت خشونت

اهللا در اين نامه نوشتند چند روز است كه  آرا تذكر دھند آيت نخست وزير رزمخواھند كه موضوع را به  آقاي فلسفي مي

كنند از جمله مكتوبي است كه از  ي بھائیه مي ي ضاله ي مكاتبه وتلگرافات به من شكايات از فرقه از اطراف به وسیله

دار و ساير رؤساي ادارات از شود كه بخش اطراف كرمان رسید، و تلگرافي است كه از الیگودرز مخابره چنین معلوم مي

كنند خواھشمند است جنابعالي جناب اشرف آقاي نخست وزير را مالقات كنید و مطلب  فرقه ضالهء بھائیه حمايت مي

  را به ايشان برسانید كه ھرچه زودتر قضیه را خاتمه دھند كه منجر به نزاع و مقابله و خونريزي نشود 

اهللا به آقاي فلسفي  آرا، مصدق نخست وزير شد بارديگر، آيت ثر نكرد پس از رزمآرا ا اهللا بروجردي به رزم تذكر آيت

اهللا را ابالغ كرد  ي فعالیت بھايیان صحبت كند آقاي فلسفي نزد مصدق رفت و پیام آيت مأموريت دادند تا با مصدق درباره

ل ھستند و مشكالتي را براي ھا فعا ھا در شھرستان وگرفت شما رئیس دولت اسالمي ايران ھستند و االن بھايي

رسد ايشان الزم  اهللا بروجردي مي ھايي از آنان به عنوان شكايت به آيت اند، لذا مرتبًانامه مردم مسلمان ايجاد كرده

اي تمسخرآمیزي، قاقاه و با صداي بلند خنديد و  دانستند كه شما در اين باره اقدامي بفرمايید دكتر مصدق به گونه

  ز نظر من مسلمان و بھايي فرقي ندراند، ھمه از يك ملت و ايراني ھستند گفت آقاي فلسفي ا

رسید  اهللا مي اي به آيت كننده گرفت تا اين كه اخبار نگران ھا قرار مي اعتنايي دولت اهللا بروجردي ھمچان مورد بي نظر آيت

اهللا در اين  وي مذاكره نمايد آيت اي به آقاي فلسفي نوشت تا شاه را مالقات و با ، نامه١٣٣٣وي بعد از رمضان سال 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢١٨ 
 

رساند چندي قبل از آبادان مكتوبي از بعضي وكالي حقیر رسیده بود و اظھار داشته  نامه نوشتند به عرض عالي مي

دانم اوضاع ايران به كجا منجر خواھد شد؟ مثل آن كه  ي بھائیه شده نمي ي امور نفت آبادان با فرقه بودند كه تقريبًا اداره

اند شايد بشود رد موقعي بعضي اولیاي امور را بیدار كنید و متنبه كنید  امور در ايران در خواب عمیقي فرو رفته اولیاي

اي اينھا در  بینم به اندازه كه قضاياي اين فرقه كوچك نیست عاقبت امور ايران را از اين فرقه، حقیر، خیلي وخیم مي

كه دادگستري جرئت اينكه يك نفر از اينھا را كه ثابت شده است قاتل  ادارات دولتي راه دارند و مسلط بر امور ھستند

بودن او در ابرقو، پنج مسلمان بي گناه را، مجازات نمايند به ھر تقدير اگر صالح دانستید از دربار وقت بخواھید و مطالب 

كلي حقیر از اصالحات اين اي مترتب شود به  را به عرض اعلیحضرت ھمايوني برسانید اگرچه گمان ندارم اندك فايده

  مملكت مأيوس ھستم 

كه  ١٣٣۴اهللا بروجردي مؤثر واقع نشد، آقاي فلسفي پیشنھاد كرد كه در رمضان  به ھر حال، ھیچ يك از اقدامات آيت

اهللا بروجردي اين  شود، دست به يك تبلیغ علیه بھائیت زده شود آيت سخنراني وي از راديو بطور مستقیم پخش مي

ا پسنديدند و اضافه كردند بھتر است اين مسئله به شاه گفته شود كه بعدًا مستمسك به دست او نیايد كه پیشنھاد ر

كارشكني بكند و پخش سخنراني از راديو قطع گردد، زيرا اين مطلب براي مسلمانان خیلي گران خواھد بود و باعث 

اهللا بروجردي را به شاه اطالع داد  و نظر آيت شود آقاي فلسفي با شاه مالقات كرد ھا مي تجري ھرچه بیشتر بھايي

شاه در پاسخ گفت برويید بگويید آقاي فلسفي موضوع را به وعاظ تھران نیز ابالغ كرد كه در ماه رمضان ھمه مساجد 

  علیه بھايیان دست به تبلیغ بزنند 

كه ماه عبادت و اجتماع مسلمین در ي ترقي امسال از آغاز ماه مبارك رمضان  نامه ماه رمضان فرا رسید به گزارش ھفته

ي بھائي در  ھا و خطر فرقه ي روحانیون و وعاظ است، موضوع مبارزه با بھائي مساجد و تكايا و استماع وعظ و خطابه

ھا و  ي مطالب مورد بحث اكثر آقايان وعاظ و روحانیون قرار گرفت و ھماھنگي روحانیون در مبارزه علیه بھائي رأس كلیه

شد كم كم به طوري افكار و  ھارات شديد آقاي فلسفي واعظ شھیر كه مستقیمًا از راديو تھران پخش ميمخصوصًا اظ

ھا و مبارزه علیه آنان يك ھفته بعد ازآغاز ماه مبارك رمضان  اذھان عمومي را به خود جلب كرد كه موضوع خطر بھائي

  داد  الشعاع خود قرار ي مسائل سیاسي و وقايع جاري كشور را تحت كلیه

گفتند اظھار اين مطالب براي  ھا مردم را دعوت به آرامش كرده و مي آقاي فلسفي و ساير وعاظ در اين سخنراني

ھاي آنان اقدام  ھا و جلوگیري از فعالیت و از طريق قانوني و رسمي براي بستن مراكز بھايي} است{ھوشیاري دولت 

اي در قم اظھار داشتند كه بايد در جريان مبارزه علیه  هاهللا بروجردي طي مصاحب خواھد شد ھمچنین، جضرت آيت

ھا و  ھا مردم كه از جسارت ي اين سفارش ي بھايي نظم و آرامش در سراسر كشور برقرار باشد با ھمه ي ضاله فرقه

ب ھا به تنگ آمده بودند، فرصت را مغتنم شمردند و بسیاري از محافل بھايیان را در شھرھا تخري ھاي بھايي خصومت

  كردند و در تھران نیز مركز بھايیان را به نام حظیره القدس تصرف كردند 

العمل مردم را پیش بیني نكرده بودند، ابتدا سعي كردند تا ھدايت مبارزات مردمي را خود در  شاه و دولت كه عكس

  اي اعالم كرد  دست بگیرند لذا، فرمانداري نظامي، حظیره القدس را تصرف كرد و طي اطالعیه

ي بھايي موجب تحريك احساسات عمومي شده است، لذا به منظور حفظ نظم و  چون تظاھرات و تبلیغات فرقه

شود اشغال  القدس نامیده مي انتظامات عمومي، دستور داده شد قواي انتظامي، مراكز تبلیغات اين فرقه را كه حظیره
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میھنان  مانداري نظامي شھرستان تھران از ھمه ھمآمدھاي احتمالي جلوگیري شود اينك فر نمايند كه از ھرگونه پیش

عزيز انتظار دارد در اين مورد نیز مراعات نظم عمومي را نموده و از ھرگونه تظاھرات و حركات خودسرانه كه مخل 

انتظامات عمومي است، جدًا بپرھیزند و يقین داشته باشند كه دولت در اجراي منويات اعلیحضرت ھمايوني 

ھا عمومي  ساسات و تمايالت مردم توجه داشته و ھمواره در انديشه آسايش و برآوردن نیازمنديشاھنشاھي به اح

  است 

القدس و شدت يافتن مبارزات روحانیت علیه بھايیان، سیل طومارھا و تلگرافات در حمايت  به دنبال بسته شدن حظیره

تقريبًا روزي دويست نامه و تلگراف به من  از مبارزات سرازير شد طبق اعالم آقاي فلسفي در مصاحبه با مطبوعات

دھم خبرنگار  شود و قريب ھمین تعداد در روز جواب تلفن مي رسد و چھارساعت وقت من صرف مطالعه آنھا مي مي

  ھا ھمه تأيید است؟  ھا و تلفن ھا وتلگراف پرسید آيا اين نامه

برد و طومارھاي انباشته شده را به خبرنگاران نشان آقاي فلسفي براي تأئید ادعاي خود خبرنگاران را به اطاق مجاور 

  داد 

اي صادر كرد و آقاي فلسفي آن را  اهللا بروجردي اعالمیه اهللا آقا سیدعبدالھادي شیرازي از نجف در تأيید مبارزات آيت آيت

ن آنھا طوماري بود كه تري در منبر قرائت كرده و از راديو نیز پخش شد از سرتاسر ايران طومارھايي ارسال كردند كه بزرگ

  ھزار نفر امضا كرده بودند  ٧٠-۶٠از كرمانشاه رسیده بود كه 

اهللا بھبھاني طي تلگرافي به شاه از بستن كانون فساد ديني و مملكتي به وسیله ارتش اسالم تشكر كرد شاه  آيت

اجراي مقررات اسالم موظف اند ھمیشه خود را به  اهللا بھبھاني نوشت به طوري كه از ما شنیده نیز در پاسخ آيت

  ي اين توفیق را از خداوند متعال خواھانیم  دانسته و ادامه

اهللا بروجردي، روز تصرف حظیره القدس را عید دانست از سويي ديگر، چند نفر  اهللا بھبھاني نیز طي تلگرافي به آيت آيت

  القدس تشكر كردند  از علماي تھران به حضور شاه رسیدند و از بستن حظیره

ي اين تشكرھا و تعارفات، نفوذ بھايیان در كنگره آمريكا موجب شد كه شاه را تحت فشار قرار دھند تصمیم  با ھمه

ي سخنراني علیه بھايیان منع نمايند لذا، سرلشگر علوي مقدم رئیس كل  گرفته شد كه آقاي فلسفي را از ادامه

مور شدند تااز طرف شاه به آقاي فلسفي اخطار كنند كه از شھرباني و سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامي تھران، مأ

ي بحث خودداري كند آقاي فلسفي قاطعنانه از پذيرفتن نظر شاه خودداري كرد و عمل به يكي از چھار طرح را  ادامه

تیار اعالم پیام شاه توسط مقدم و بخ -٣دستگیري و زنداني كردن من  - ٢قطع پخش سخنراني از راديو  - ١پیشنھاد كرد 

شود آقاي  ھا را نپذيرفتند و گفتند به اعلیحضرت توھین مي ادامه سخنراني به سبك سابق آن دو اين طرح -۴روي منبر 

اهللا  شود؛ اما اگر اسالم و مسلمانان و آيت اند به ايشان اھانت مي فلسفي در پاسخ گفتند اگر بگويم اعلیحضرت گفته

عي ندارد؟ مذاكره بي نتیجه قطع شد و آقاي فلسفي تا آخر ماه رمضان به بروجردي و من مورد اھانت واقع شويم، مان

  سخنراني خود علیه بھايیان ادامه دادند 
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! آقاي فلسفي در يكي از سخنراني ھاي خود، پیكان حمله را به طرف شخص شاه روانه ساخت و گفت اعلیحظرت

كه دكتر ايادي بھايي طبیب مخصوص شماست او  مملكت ما اين ھمه طبیب مسلمان دارد مردم ناراحت ھستند از اين

  را عوض كنید 

ي قزوين، كه  دادند، در پیامي به آقاي صفايي، نماينده اهللا بروجردي ھم كه به اقدامات ديپلماتیك خود ادامه مي آيت

اما دولت پیش دستي اهللا كاشاني بود، پیام دادند تا مبارزه علیه بھايیان را قانوني كنند،  يكي از روحانیون طرفدار آيت

اي را صادر كرد و براي توضیح در مجلس حاضر شد او اعالم كرد دولت معتقد است كه  كرد و وزير كشور، علم، بخشنامه

توانیم اين كار را به  ھاي مضره اين گونه دستجات، قوانین كافي در دست است و ما مي براي جلوگیري از فعالیت

اهللا بروجردي را مطرح كرد، عده اي از نمايندگان گفتند فرق بھايي  ، پیام آيتنحواحسن انجام دھیم سیداحمد صفايي

  غیرقانوني ھست و احتیاج به قانون ندارد 

اي بود كه ھم  ي دو لبه ي بھايیان نبرده بود و از سوي ديگر، تیغه ي وزير كشور از يك سو، نامي از فرقه در بخشنامه

نیان را به عنوان تحريك مردم بر ضد امینت عمومي و ھم مردم را به عنوان كرد و ھم روحا فرقه بھايي را تھديد مي

اهللا بروجردي شد و از ھمین جا روابط  ي دولت موجب عصبانیت آيت داد برخورد دو رويانه مرتكب مورد تھديد قرار مي

رزه با بھايیت بود، نقطه آغازين ي مبا اهللا، كه ادامه اعتنايي دولت به خواست آيت اهللا و رژيم رو به سردي گرايید بي آيت

ي روحانیون تاثیر نسب خود را گذاشت و بسیاري از محافل بھايیان، در  اهللا با رژيم شد مبارزات يك ماھه رويارويي آيت

كردند اعالم  ھاي مالي تظاھر به بھايي بودن مي سرتاسر ايران تخريب شد بسیاري از مسلمانان كه با تحريك يا كمك

  بھايیان دست از جسارت برداشتند و حالتي نیمه مخفي به خود گرفتند و از تبلیغات آنان نیز كاسته شد  توبه نمودند،

 ٩ھا از ايران رفتند و ايادي نیز به دستور محمدرضا،  يكي از آثار آن مبارزه اين بود كه دراثر اين حركت تعدادي از بھايي

ودند كه در رأس سده اول به پیروزي برسند، مواجه با شكستي ماه به ايتالي رفت به ھرحال بھايیان كه امیدوار ب

شدند كه ديگر نتوانستند مانند سابق ابراز وجود كنند موضوع ديگري را كه بايد از اثرات اين مبارزه دانست، ايجاد شكاف 

  بین مرجعیت و سلطنت بود 

  اهللا بروجردي و رژيم شاه  مواضع سیاسي آيت

اند و وي را در رديف عالماني به حساب آورده اند  اهللا بروجردي تشكیك كرده ي بودن آيتبعضي از نويسندگان در سیاس

كرده است كه در مسايل سیاسي دخالت نكنند بايد دانست كه  دانسته و سعي مي كه سیاست را از دين جدا مي

توانست از لحاظ  شیعي نمياهللا بروجردي به عنوان يك فقیه و مرجع شیعه به دلیل آموزه ھاي اسالمي و خصوصًا  آيت

ي سیاسي و عمل سیاسي را جزو ماھیت  مباني انديشه، فردي غیرسیاسي باش؛ چه اين كه اصوًال تشیع؛ انديشه

شود، چه  ي سیاسي ھمیشه منتھي به عمل سیاسي نمي خود و يك فرد شیعي قلمداد كرده است البته، انديشه

شوند از اين رو،  ولي به داليل مختلف وارد عمل سیاسي نمي بسا كه افرادي داراي مباني سیاسي خاصي ھستند،

توان وارد نشدن در عمل سیاسي را شاھد بر غیرسیاسي بودن فردي دانست؛ چه اين كه چنین ادعايي در  ھرگز نمي

  اهللا بروجردي دور از واقعیت است  مورد آيت
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اهللا بروجردي در نجف وش ركت در  مواضع آيتايم  اهللا، بارھا عمل سیاسي را مشاھده كرده در سرتاسر زندگي آيت

، اعالم ١٣٢٢اهللا قمي در سال  گیري سیاسي مراجعه و دستگیري وي در ھنگام بازگشت، حمايت از آيت جلسه تصمیم

موضع در مقابل مجلس مؤسسان، حمايت از مبارزات مردم فلسطین و بسیاري از برخوردھاي معظم له با رژيم شاه 

اهللا روشن  اهللا بروجردي است با بررسي تفصیلي مطالب آمده، ماھیت سیاسي آيت یاسي آيتھمه بیانگر ماھیت س

  تر خواھد شد 

  ي واليت فقیه  نظريه - الف 

اگر غیر سیاسي بودن را اعتقاد به جدايي دين از سیاست بدانیم، بي شك ماھیت اسالم كه داراي احكام اجتماعي، 

سي آن غیرقابل انكار است جنگ آزاديبخش، جھاد تدافعي، احكام ي سیا سیاسي، نظامي و عبادي است، جنبه

اهللا بروجردي در اين باره  دھد آيت جزايي، حقوقي و مدني، شرايط رھبري و ھمه خبر از ماھیت سیاسي اسالم مي

ترين  توانیم مسائل سیاسي را از مسائل ديني جدا سازيم در حالي كه حج يكي از عمیق فرمود ما چگونه مي مي

سازد واز نظر بعد عبادي چنان است كه  ي انسان را با خدا به طرز نیرومندي برقرار مي بادات اسالمي است كه رابطهع

سازد ولي با اين احال بعد سیاسي آن به  انسان را به كلي از ما سوي اهللا جدا كرده و به خداوند بزرگ مربوط مي

توان مجتھد  شود بنابراين برداشت، اصوًال نمي محسوب مي ميترين اركان سیاست اسال قدري نیرومند است كه از مھم

  شیعي را غیرسیاسي معرفي كرد 

ي سیاسي بودن يك عالم شیعي است زيرا معناي واليت فقیه يعني اعتقاد به  ترين جنبه اعتقاد به واليت فقیه، روشن

اهللا بروجردي چنین اعتقادي را  تداشتن حق حكومت يا الاقل دخالت و نظارت در بعضي از ساختارھاي قدرت، و آي

داشته است وي در اواخر عمر بحث حكومت اسالمي را مطرح كرد و مبحث درسي ايشان كتاب قضا بود ايشان به 

ترسم از دنیا بروم و آن را نگفته  اي را بايد بگويم و مي ي مھمي به عھده دارم و مسأله ھنگام شروع درس فرمود وظیفه

اهللا بروجردي به واليت  شروع كرد و منظور عنوان كردن مسأاله واليت فقیه بود مرحوم آيتباشم سپس كتاب قضا را 

  فقیه معتقد بود 

گرفت، فردي به اياشن اعتراض  ھنگام ساختن مسجد اعظم كه قسمتي از متعلقات آستان در صحن مسجد قرار مي

شود اين آقا ھنوز واليت فقیه  دند معلوم ميايد؟ فرمو كرد، كه به چه مجوزي حیاط مربوط به آستانه را تصرف كرده

اند اين  ي بسیار ظريف و دقیقي را كه در موضوع واليت فقیھا از ايشان نقل كرده درست برايش جا نیفتاده است مسئله

ھا  كردند و بعضي از مقدس امدند و اعتراض مي اي از مالكان نزد ايشان مي ھاي قم عده است كه ھنگام تعريض خیابان

اهللا بروجردي در پاسخ فرمودند اينھا مقتضیات جديد است و شھرھاي ما احتیاج به  كردند آيت ھا عبور نمي ين خیاباناز ا

كنند ولي چون به مصلحت ماست ما بايد آن را  آيند و اين كار را مي خیابان دارد، درست است كه مأمورين دولت مي

  تنفیذ كنیم 

دانستند، اما به خاطر مصلحت  را غاصب و اعمال آن را فاقد مشروعیت مي اهللا بروجردي در عین حال كه دولت آيت

اهللا بوده  گرايي آيت بیني و واقعیت كردند و اين نھايت دقت و روشن عمومي، اقدامات دولت را از باب واليت تنفیذ مي

ارات پیامبر را دارد اگر ولي امر فرمودند كه ولي فقیه تمام قدرت و اختی اهللا بروجردي در استدالل به اين امر مي است آيت
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كند و اجازه  كند، يا در برابر دولت اصالحگر سكوت مي اي را كه در مسیر خیابان است صادر مي دستور تخريب خانه

  اند  دھد، در واقع به مصلحت باالتر چشم دوخته مي

  گیرد  سیاسي قرار مياهللا بروجردي با داشتن چنین مبناي فكري، قطعًا در رديف عالمان  بنا براين آيت

  عمل سیاسي  -ب 

آمیز ھستند البته رفتار  ي كساني قرار داد كه داراي رفتاري احتیاط اهللا بروجردي را در عمل سیاسي بايد در زمره آيت

اهللا نیز يك انتخاب سیاسي بود، نه تصادفي، و اين احتیاط از روي محاسبات بود و نه از روي ترس يا  آمیز آيت احتیاط

  روشن بودن پايان كار  - ٢ھا  در نظر گرفتن واقعیت -١اهللا در عمل سیاسي دو مبنا داشت  ھاي غیر معقول آيت اطاحتی

اهللا بروجردي معتقد بود كه براي به وجود آوردن يك نھضت، دو نیروي اصلي مورد نیاز است، كادر رھبري و مديريت و  آيت

ي فعلي فاقد آن است مشھوراست كه زماني در نزد  بودند كه حوزه اهللا معتقد حمايت مردم در مورد كادر رھبري، آيت

اهللا بروجردي بحث از مسائل سیاسي پیش آمد و ايشان به يكي از فضالي حاضر در جلسه اشاره كردند و گفتند  آيت

اي  ا كادر خودساختهاهللا از بیان اين مورد اين بوده كه م اگر اين آقا ھم به قدرت برسد از اقبال بدتر خواھد شد منظور آيت

  براي رھبري مبارزه و مديريت نداريم 

اهللا خواستند تا براي احیاي اصل فراموش شده قانون اساسي  اي از فضالي حوزه از آيت نقل شده است كه وقتي عده

من آن را  اهللا فرمودند، شما آن پنج مجتھد را تعیین كنید تا در مورد شركت علماي طراز اول در مجلس اقدام نمايد، آيت

اهللا بروجردي بر بازسازي حوزه و تربیت عالمان فرھیخته نیز روي  جھت نظارت به مجلس معرفي كنم شايد تاكید آيت

اهللا بروجردي بر مبناي تجربیات، شھادت شیخ فضل اهللا نوري، مجتھد  ھمین ارزيابي از واقعیت موجود بوده است آيت

تي و سكوت مردم در مقابل رفتار ضدديني رضاشاه را دلیل بر ناھمراھي و تفاو بزرگ تھران در حضور مردم تھران و بي

دانست؛ لذا پس از شكست مبارزات روحانیون در مقابل رضاشاه چون ديد كه اعتراضش مورد توجه  مقاومت مردم مي

  د شود و مردم نیز آمادگي براي قیام ندارند، ايران را به عنوان اقامت در نجف اشرف ترك كر واقع نمي

ي اقدام بودند ايشان با تجربیاتي كه از انقالب  اهللا بروجردي در اقدامات سیاسي معتقد به اصل آگاھي از نتیجه آيت

مشروطه اندوخته بودند، معتقد بودند كه در انقالب مشروطه، علما ابراز دست روشنفكران واقع شدند و پس از پیروزي، 

ت مرحوم آخوند در امر مشروطه خوشبین و راضي نوبد، لذا بارھا ي دخال روحانیت را منزول كردند وي از نحوه

گاه در كاري كه مبدأ و مختم از نظرم معلوم نیست، دخالت كنم  فرمودند من از آن قضايا آموختم كه نبايد ھیچ مي

فرمودند  مي دھند، اهللا بروجردي در پاسخ به اين ايراد كه چرا در دخالت در مسائل سیاسي از خود ترديد نشان مي آيت

از آن موقع كه ديدم مرحوم استاد، آخوند و مرحو نايیني كه آن ھمه زحمت در تأسیس و تداوم كار مشروطه متحمل 

اي براي من پیدا  اند، حالت وسوسه بودند، پس از شھادت حاج شیخ فضل اهللا و حوادث ديگر ملول و افسرده شده شده

االمكان پرھیز كنم، مبادا كاري به زيان مسلمین  از اقدام فوري حتيآيد  سیاسي پیش مي است كه تا يك واقعه شده

  انجام گیرد 
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اهللا بروجردي، را در مسائل  ي تلخ علماي شیعه از انقالب مشروطه بسیاري ازعلما، از جمله آيت بنابر اين تجربه

  بود  سیاسي محتاط كرده

ي سیاسي است، چنین انتظاري  موضع در ھر مسئله تذكر اين نكته الزم است كه اگر منظور از سیاسي بودن، اعالم

  جاست  شمولي كه رھبري او فراتر از مرزھاي جغرافیايي است، انتظاري بي از يك شخصیت جھان

ي بیگانه بر بالد اسالمي  شدند اول، سلطه در طول تاريخ مرجعیت شیعه در سه موضوع وارد مسائل سیاسي مي

وم، به خطر افتادن كیان اسالمي در مواردي كه بدعتي به وجود بیايد يا يكي از ي اسالم و س دوم، حفظ بیضه يا حوزه

  اصول مھم اسالم در معرض ھجوم يا نابودي قرار گیرد 

اي از اين موارد  گیري كردند كه به پاره اهللا بروجردي در تمام اين موارد از خود حساسیت نشان دادند و موضع آيت

  پردازيم  مي

  ه مبازه با رضا شا -

  اهللا در مقابل اعمال ضدديني رضا شاه كه به آن اشاره رفت  مواضع آيت

  اهللا قمي  حمايت از آيت -

  ھاي رضا شاه كه به آن پرداخته شد  اهللا قمي در مقابل بدعت حمايت از آيت

  پاسداري از اصول مذھبي قانون اساسي  -

مربوط به مذھب جعفري است، تصرفاتي به عمل آورد اي از اصول قانون اساسي كه  رژيم شاه تصمیم داشت تا در پاره

ي تغییر  و تغییر اصولي از آن كه مربوط به اختیارات شاه بود، شايعه ١٣٢٨ھنگام تاسیس مجلس مؤسسان در سال 

اي  اهللا بھبھاني با شاه مالقات كرد و سپس اعالمیه العمل علما گرديد آيت اصول ديني نیز منتشر شد و موجب عكس

  ند صادر كرد

اهللا  اهللا بروجردي با تغییر قانون اساسي پیچید شاه، اقبال وزير كشور را براي جلب حمايت آيت ي مخالفت آيت زمزمه

اهللا بروجردي طرف مالقات بود امام به ھرگونه تغییر در قانون اساسي  بروجردي به قم فرستاد حضرت امام از طرف آيت

بر سر اصول مربوط به مذھب جعفري از خود حساسیت نشان دادند و شاه  اهللا بروجردي تنھا مخالفت كردند، ولي آيت

  قول داد اصول ديانتي قانون اساسي را تغییر ندھد 

اهللا روح  اهللا مرتضي حائري و آيت اهللا خمیني، آيت اهللا بروجردي از مجلس مؤسسان، آيت ي حمايت آيت به دنبال شايعه

سؤال نمودند كه چون منتشر است كه راجع به مجلس مؤسسان بین حضرت  اهللا بروجردي كتبًا اهللا كمالوند، از آيت

ايد  مستطاب عالي و بعضي اولیاي امور، مذاكراتي شده و بالنتیجه با تشكیل مجلس مؤسسان موافقت فرموده

سي اهللا بروجردي با اشاره بر اصول سیا حقیقت اين انتشارات را براي روشن شدن تكلیف شرعي اعالم فرمايید آيت

  خود پاسخ دادند 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٢۴ 
 

شود، خودشان دفاع كنند البته  رود در مواقعي كه اين قسم انتشارات مخالف، واقع مي اوًال از عمالي اعالم انتظار مي

مندي اين جانب به حفظ ديانت و مصالح مملكت بر ھمه مشھود است نھايت مقتضي نیست كه ھر اقدام  عالقه

ھمايوني صادر شد براي اينكه مبادا تغییراتي در مواد مربوط به امور دينیه داده  گوشزد عامه شود ثانیًا موقعي كه فرمان

ي اشخاص به اعلیحضرت ھمايوني تذكراتي دادم تا آن كه اخیرًا جناب آقاي وزير كشور و آقاي رفیع از  شود، به وسیله

د مع ذالك در تمام مجالسي كه طرف اعلیحضرت ھمايوني ابالغ نمودند كه در مواد مربوط به ديانت تصرفي نخواھد ش

اي كه داللت بر  اي از علماي اعالم حضور داشتند، كلمه در اطراف اين قضیه مذاكره شد، در بعضي از آن مجالس، عده

اشعار به موافقت در اين موضوع داشته باشد، از حقیر صادر نشده چگونه ممكن است در اين امر مھم اظھار نظر نمايم 

  روشن نیست با آن كه اطراف آن 

اهللا بروجردي افزون بر اشاره به اصل سیاسیشان آگاھي از نتیجه اقدام يا روشن بودن اطراف قضیه، رسمًا عدم  آيت

  حمايت خود را از تغییر قانون اساسي و در عین حال نگھباني از اصول ديني آن اعالم نمودند 

  ھاي غیر اسالمي  مبارزه با احیاي سنت -

ي آتش افروزي احیا  ھاي ايراني قبل از اسالم مانند چھارشنبه سوري و برنامه شده تا سنت در زمان رضاشاه سعي

  ھا منسوخ شد  ، به دلیل مشكالت داخلي و جنگ و ضديت با رضاشاه، بسیاري از اين سنت٢٠شود بعداز شھريور 

و با در دست داشتن مشعل به ھا اعالم كردند كه قرار است ورزشكاران از امجديه  در زمان محمدرضا شاه، روزنامه

اهللا بروجردي پیشكار خود را نزد آقاي فلسفي فرستادند تا به مالقات شاه برود و شاه را از اين  طرف كاخ شاه بدوند آيت

اقدام منع كند مالقات انجام گرفت و شاه، رئیس تربیت بدني را كه از قبل احضار كرده بود خواست و گفت موضع آوردن 

ي آتش  ھا چیزي نیست در دنیا مرسوم است ولي پرونده بزنید شاه به آقاي فلسفي گفت اين مشعل مشعل را به ھم

اند  پرستي و كساني كه آرزوي احیاي آن را دارند در اين جا خراب است ايشان به اعتبار ان سابقه چنین پیغامي داده

گراني وجود ندارد قرآن گفته است والصلح خیر واال در لندن و پاريس كه مركز آتش پرستي نبوده و نیست، ھرگز چنین ن

ھا نام خانه صلح را به میان كشیده و كبوتر صلح  اي صلح خوب است و اين كالم حق خداوند است، اما از وقتي كه توده

  را در تھران به پرواز درآوردند، صلح براي ما بدنام شده است 

بايجان به اعتبار آذرآبادگان، يعني جايي كه آتش آن را آباد در وقتي ديگر، در يك چھارشنبه سوري قرار شد لشكر آذر

ھاي افروخته حركت كنند اين خبر توسط افسران  ھاي اطراف، آتش روشن كند و مردم با مشعل است، در كوه كرده

اقدام عقیم اي، شاه را از اين حركت منع كردند و اين  اهللا رسید و ايشان با نوشتن نامه متدين آذربايجاني به اطالع آيت

  ماند 

  حمايت از فلسطین  -

اهللا  ھاي عربي و دولت غاصب يھود، آيت و جنگ بین دولت ١٣٢۶به دنبال تشكیل دولت صھیونیست در زمستان 

اي را صادر كردند ايشان در اين اطالعیه، ضمن اشاره به رفتار انساني  بروجردي در حمايت از فلسطینیان اطالعیه
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ي يھوديان در فلسطین با مردم، از مردم ايران خواستند تا جھت دعا براي پیروزي  تار ددمنشانهمسلمین با يھوديان و رف

  مسلمان فلسطین و شكست يھوديان اجتماع كنند 

  مخالفت با ترويج الابالیگري  -

  ت پس از تحمیل بي حجابي توسط رضاشاه، مسئله زنان ھمواره يكي از موضوعات مھم بین روحانیت و رژيم بوده اس

اهللا قمي مطرح شد، مسئله عدم تحمیل  ي روحانیت كه توسط آيت پس از سقوط رضاشاه، در اولین خواسته

اهللا به  اهللا و شاه با حضور علما در قم اتفاق افتاد، آيت ي آنھا بود در اولین مالقاتي كه بین آيت حجابي جزو خواسته بي

اهللا به خاطر انتشار عكس ھايي از  رعايت كنید اين تذكر آيت دھد كه سعي كنید مسائل اسالم را بیشتر شاه تذكر مي

  ھاي خارجي و در استخر شنا از وي گرفته بودند  ملكه بود كه در يكي از مسافرت

روند اين خبر به  ھا دختران در تھران رژه مي دي به اصطالح روز آزادي زن ١٧در دولت اقبال اعالم شد كه به مناسبت روز 

اي با حضور فرماندار قم با عصبانیت خطاب به فرماندار فرمودند اينھا  اهللا در جلسه وجردي رسید و آيتاهللا بر گوش آيت

خواھند كه دكتر اقبال دستور داده دخترھا در اين ھواي سرد با لباس كوتاه بیاورند توي  مملكت را براي اين كارھا مي

اند اينھا مملكت را براي اين كارھاي مبتذل  ملغي كرده ھا و رژه بروند و يادي كنند از زماني كه حجاب را خیابان

دھند ديگر اين جا نیايید و از من تقاضا نكنید من ھم به دولت و شخص شاه چیزي  خواھند مرا ھم بازي مي مي

كه  اند قید نیستند اينھا به من شكايت كرده بند و بار و بي ھا بي گويم پدر و مادر اينھا مسلمان ھستند مثل بعضي نمي

پرسد اجازه  اهللا مي خواھند چه بكنند؟ فرماندار قم از آيت به داد ما برسید تكلیف ما چیست؟ با اين مملكت مي

اهللا فرمودند بله، بگويید فالني ناراحت است فالني ناراحت است  دھید ناراحتي شما را به تھران منتقل كنم؟ آيت مي

ید نمونه كارتان ھم ھمین است كه در اين ھواي سرد دستور گوي كاري براي مملكت نمي خواھید بكنید دروغ مي

آبرويي در برابر  عفتي و بي كند؟ جز بي ايد دخترھا رژه بروند رژه دختران چه دردي از دردھاي مملكت را چاره مي داده

  بیگانه؟ 

سردي ھوا رژه دختران لغو ھا اعالم كردند به دلیل  اهللا از اين موضوع، به تھران ابالغ شد و در روزنامه عصبانیت آيت

  گرديد 

كرده چادر را ممنوع كند به نخست  اهللا بروجردي در مقابل يكي از فرمانداران استان فارس كه سعي مي ھمچنین آيت

ھاي مردم را مجبور به كشف حجاب  ايد؟ چرا زن وزير اعتراض كرد و پیام داد اين چه وضعي است به وجود آورده

كنید اگر مسلمان ھستید، چرا اين اعمال را  كنید، از طرفي ضد اسالم عمل مي اسالم مي كنید؟ از يك طرف دعوي مي

  دھید؟  انجام مي

  ي آموزش و پرورش  گنجاندن تعلیمات ديني در برنامه -

به تأخیر افتاد در اين سال  ١٣٢۵به تصويب مجلس رسید، ولي اجراي آن تا سال  ١٣٢١قانون تعلیمات اجباري در سال

اهللا بروجردي عالوه بر اعزام آقاي فلسفي به عنوان نماينده،  الم كرد، تعلیمات اجباري اجرا خواھد شد آيتدولت اع

اهللا به وزير  ي آيت نوشت تا در ضمن تعلیمات اجباري، تعلیمات ديني نیز گنجانده شود خواسته اي نیز به شاه نامه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٢۶ 
 

اهللا بروجردي اعالم كرددر باب  اي به آيت نخست وزير طي نامهريزي،  فرھنگ، آقاي دكتر شايگان ابالغ شد پس از برنامه

عالي به وسیله دربار شاھنشاھي به دولت ابالغ گرديد و با توجه كاملي  اجراي تعلیمات ديني د رمدارس، نظر جناب

شد اينك به كه دولت اين جانب ھمواره به اين موضوع داشته و دارد به وزارت فرھنگ دستور اكید در انجام منظور داده 

ي  ھا، بنا به تصويب شوراي عالي فرھنگ، برنامه اند، عالوه بر تدريس شرعیات در دبستان طوري كه اطالع داده

شده  سراي مقدماتي به موقع اجرا گذارده ھا و دانش مخصوصي به منظور تدريس تعلیمات ديني و اخالقي در دبیرستان

  است 

  جلوگیري از تخريب مسجد مادرشاه  -

ستور مادر ناصرالدين شاه مھدعلیا مسجدي در كنار كاخ گلستان براي بانوان دربار ساخته شد كه به نام مسجد به د

مادرشاه معروف گرديد طبق اسناد موجود، اين مسجد توسط وزارت فرھنگ و ھنر به وزارت بازرگاني واگذار و وزارت 

اهللا  خريب مسجد و الحاق به وزارتخانه گرفتند آيتبازرگاني اطراف مسجد را محصور كرد پس از مدتي، تصمیم به ت

ي دولت، مسجد  نامه بروجردي با اعزام آقاي فلسفي نزد شاه از تخريب مسجد جلوگیري به عمل آورد و طبق تصويب

  اهللا بروجردي واگذار گرديد و مسجد ارك فعلي به جاي آن ساخته شد  به آيت

  برخورد با مقامات رژيم  -

اعتنايي مقامات دولتي به  اهللا بروجردي برخورد متقابل با مقامات دولتي بود پس از بي رفتاري آيت ھاي يكي از شیوه

اهللا با تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامي تھران اتفاق افتاد  اهللا در مورد بھايیان، اولین رويارويي آيت ھاي آيت خواسته

اهللا  اي از نظامیان نزد آيت ري داشت، روز عید سعید غدير با عدهوي كه در كارشكني در مبارزه علیه بھايیان نقش واف

آمدند و دست آقا را بوسیدند، اما با برخورد سرد آقا روبرو شدند بختیار با غروري كه داشت پشت سر آقا رفت و روي 

! ادبسكويي نشست آقا برگشتند و ديدند بختیار خیلي مغرورانه نشسته است با حالتي عصباني فرمودند بي 

اهللا را از  شويد؟ اين خبر چون بمبي در شھر پیچید ونارضايتي آيت ادب مي رسید بي درست بنشین چرا به ما كه مي

  رژيم اعالم كرد 

اهللا ديگر حاضر به پذيرش شاه نشدند، و ھرچه قائم  اين برخورد در اين اواخر نیز به شخص شاه نیز سرايت كرد و آيت

اهللا بروجردي  يگر رجال معمر مملكت واسطه شدند سودي نبخشید شاه براي اين ك آيتمقام رفیع و صدراالشراف و د

اهللا چون  را در مقابل عمل انجام شده قرار بدھد، درخواست مالقات خصوصي كرد و به طرف قم حركت كرد، اما آيت

  عجب شد اهللا را بر سر قرار نیافت مت احساس توطئه كرد، به اطراف قم مسافرت كرد شاه وقتي آيت

  مخالفت با اصالحات ارضي  -

تر از  شناخت و حكومت شاه را ناشايسته اهللا بروجردي، مالكیت را به عنوان يك اصل ضروري اسالم به رسمیت مي آيت

اندازي در اين اصل به فكر اصالح حال بیچارگان باشد؛ لذا ھرگاه بحث از اصالحات ارضي  دانست كه با دست آن مي

ي اصالحات ارضي در دولت اقبال به مجلس داده شد و اوايل  كرد اليحه اهللا مخالفت خود را اعالم مي آمده آيت پیش مي

اهللا بھبھاني نوشت كه به  اي به آيت اهللا بروجردي با ارسال نامه در مجلسین مورد بحث قرار گرفت آيت ١٣٣٩سال 
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امه عدم موافقت آنھا را با قوانین ديانت مقدسه اسالم اهللا در اين ن مجلسین تذكر دھید تا اين اليحه را تصويب نكنند آيت

رسد نظر به اين كه كتمان احكام الھیه جايز  ھا مي ھاي زيادي كه از شھرستان اعالم كردند و تھديد كردند در مقابل نامه

  باشد ناچار ھستم جواب سؤاالت مردم را بنويسم  نمي

توانست آن را ناديده بگیرد به نقل از  ردي به حدي بود كه شاه نمياهللا بروج به ھر حال اھمیت موافقت يا مخالفت آيت

احسان نراقي، شاه در اين باره به او گفته است كه تا زماني كه او زنده بود، اصالحات ارضي را به تاخیر انداختیم، چون 

  دانستیم كه آن را تايید نخواھد كدر  مي

  برخورد بزرگ منشانه با رژيم  -

كرد، ھیچ گاه از موضع ضعف و ناتوانیف مرجعیت شیعه را در  ي با رژيم شاه بسیار منیع الطبع برخورد مياهللا بروجرد آيت

كرد و اگر كار مھمي  مقابل رژيم تحقیر نكرد وقتي كاري به رژيم داشت پیشكار خود را براي رساندن پیام اعزام مي

ي است يك نفر از بستگان خودتان را كه از ھر نوشت مطالبي الزم است تذكر دھم، مستدع داشت به نخست وزير مي

  جھت مورد اطمینان و اليق اين معني باشد به فوريت اعزام فرمايید 

خواست شاه حاضر شد مبلغ يك میلیون تومان يعني يك ششم مخارج  ھیچ گاه برا يخود يا حوزه چیزي از دولت نمي

  كرد  اهللا از پذيرش آن خودداري مسجد اعظم را كمك كند ولي آيت

  اهللا بروجردي به نخست وزير جھت فرستادن فردي براي ارسال پیام  نامه آيت

العالي مطالبي الزم است تذكر دھم  فوري است وسیله جناب آقاي اعتبار جناب اشرف آقاي نخست وزير دام جالله

شد بفوريت اعزام مستدعي است يك نفر از بستگان خودتان را كه از ھر جھت مورد اطمینان و اليق اين معني با

  ي بعرض برساند حسین الطباطبائي البروجردي  فرمائید كه مطالب را بدون شبه

گشت؛ تعمیر جاده قم، برقراري رابطه با عربستان به  اهللا بروجردي از دولت، به عموم مردم باز مي ھاي آيت درخواست

ھاك  ي نماز خواندن به مسافرين، از خواسته خاطر تسھیل امر حج، توقف قطارھا در ايستگاه در اوقات نماز و اجازه

  اند  ھا اقدامات شايسته را انجام داده اهللا بود و طبق اسناد موجود نیز دولت آيت

  آيت اهللا بروجردي و نھضت ملي نفت و حركت ھاي اسالمي 

يك مرجع  آيت اهللا بروجردي طبق اصول سیاسي خود از نھضت ملي نفت حمايتي جدي به عمل نیاورد وي به عنوان

شیعه نمي توانست از نھضتي كه بدنه ي رھبري آن از گروھي ناسیونالیست تشكیل شده بود حمايت كند و اصوال با 

  اين تیپ ملي گراھا مخالف بودند 

ھمچنین، طبق اصل آگاھي از نتیجه آيت اهللا وارد اين قضیه نشد، خصوصا اينكه ملي گراھا با بر خوردھاي خشني كه 

نجام مي دادند، شبھه آيت اهللا رابیشتر دامن مي زدند بر ھم زدن سخنراني آقاي فلسفي با موقعیتي كه با روحانیون ا

آقاي فلسفي نزد آيت اهللا داشت و موضعگیري مصدق در مقابل خواسته ي آيت اهللا در باره بھايیان، بیش ا ز پیش 
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د البته انحصارطلبي جبھه ي ملي و برخورد مسئله ي نھضت را مشكوك مي كرد البته آيت اهللا بروجردي را ثابت كر

نمك نشناسانه ي مصدق نسبت به ايت اهللا كاشاني، نظريه ي آيت اهللا بروجردي را ثابت كرد لذا، آيت اهللا موضعي 

مثبت در مقابل نھضت نگرفت آيت اهللا استدالل مي كرد كه من در قضايائي كه وارد نباشم و اغاز و پايان آن را ندانم و 

پیش بیني كنم وارد نمي شوم اين قضیه ي ملي شدن صنعت نفت را نمي دانم چیست؟ چه خواھد شد و  نتوانم

آينده در دست چه كسي خواھد بود البته آيت اهللا ھرگز مخالفت با نھضت نیز نكرد و اگر روحانیت نیز مي خواستند كه 

دمي مخالفت كند و اين حركت ناكام بماند، در به ھیچ وجه نبايد با اين حركت، مخالفت كند، كه اگر با اين حركت مر

تاريخ ايران ضبط مي شود كه روحانیت سبب اين كار شد ايشان اضافه كردند كه به ھمین خاطر به آقاي بھبھاني و 

علماي تھران نوشتم كه مخالفت نكنند آيت اهللا بروجردي در جريان سید علي اكبر برقعي در قم نگذاشت جو علیه 

نج شود و با اين كه عده اي مي خواستند از اين فرصت استفاده كنند، آيت اهللا با سرعت غائله را دولت مصدق متش

  ختم كردند 

با اين حال رواياتي نقل شده است كه آيت اهللا بروجردي از حركت ھاي مذھبي حتي راديكال نیز حمايت مي كرد آيت 

، نقل مي كند كه ھنگام دستگیري مرحله ي اول سید اهللا بدال به عنوان كسي كه با فدائیان در رابطه بوده است

حسین امامي؛آيت اهللا بروجردي به شدت از ايشان حمايت كرد و در مورد كمك به نواب قبل از تیره شدن رابطه با آيت 

اهللا مي گويد برخي كمك ھاي ايشان، عنوان شھريه نداشت و بیشتر از حد شھريه بود كه گاھي اوقات، خود من 

دم كه آن را به مرحوم نواب تحويل بدھم مي آمدم تھران و چون مرحوم نواب مخفي بودند، با زحمت ايشان را واسطه بو

  مي جستم و پول را تحويل مي دادم 

در قضیه ي كشته شدن رزم آرا به  -يكي از اعضاي بیت آيت اهللا بروجردي -به روايتي ديگر از آيت اهللا محسني ماليري

مجردي كه آيت اهللا اطالع يافتند كه آيت اهللا كاشاني حكم داده است و با نظر وي فدائیان  دست فدائیان اسالم، به

  عمل كرده اند، فرمودند آقاي كاشاني يك مجتھد مسلم بود و قطعا وظیفه ي شرعي خودشان عمل كردند 

ت فوق باشد با اين كه آيت شايد مواضع بعدي آيت اهللا بروجردي باف دائیان اسالم و آيت اهللا كاشاني مويدي بر روايا

اهللا بروجردي از رفتار فدائیان درب ر ھم زدن نظم حوزه و به تعطیلي كشیدن آن سخت عصباني بود و عده اي از 

اطرافیان شھريه انھا را قطع كرده بودند، اما دستور برقراري شھريه آنھا را صادر كرد و به آقاي رضا گلسرخي، عضو 

ند خدا توفیقتان بدھد نه قطع شھريه از طرف من بوده و نه مخالفتي با فدائیان اسالم دارم فدائیان اسالم، رسما فرمود

  و حتي آقاي محالتي عضو فدائیان اسالم را در جريانات سید علي اكبر برقعي به عنوان نماينده ي خود تعیین نمودند 

دن دولت ھژير در سركوب تظاھرات حامالن حمايت آيت اهللا بروجردي از آيت اهللا كاشاني در رھبري نھضت و محكوم كر

قرآن، نشانه روحیه انقالبي و سیاسي وي مي باشد آيت اهللا بروجردي در جريان دستگیري آيت اهللا كاشاني در سال 

  با تالش فراوان از محاكمه وي جلوگیري كردند و تا آخر به ايشان كمك مالي نمودند  ١٣٣۴

آيت اهللا بروجردي در جريان اعدام فدائیان اسالم است، بسیاري اين موضوع را  يكي از نكات مھم تاريخ، فعالیت نكردن

يك نقطه ي منفي در زندگاني آيت اهللا تلقي كرده اند و بسیاري نیز درصدد توجیه آن برآمده اند گزارشاتي وجود دارد 

خود از كساني بوده كه براي حمايت كه آيت اهللا را در مورد اعدام فدائیان فريب داده اند حجت االسالم علي دواني، كه 
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میر سعید محمد بھبھاني اقدام ] آيت اهللا[ از فدائیان تالش مي كرده است، نقل مي كند آيت اهللا بروجردي توسط 

  كرده اند و فرموده اند به من اطمینان داده آنھا را اعدام نخواھند كرد 

كرده اند و نتیجه صحبت ھاي خود را چنین بیان مي آيت اهللا سلطاني در اين رابطه با آيت اهللا بروجردي صحبت 

كنندحال يا دشمنان دانا و يا دوستان نادان به ايشان ناباورانه بودند كه دولت اين آقايان را نمي كشد و يا قدرتش را 

من ھم  ندارد و يا اين كه مصلحت دولت اقتضا نمي كند؛ لذا آيت اهللا بروجردي يقین داشت كه اين آقايان را نمي كشند

  در اثر شدت اطمینان ايشان، احتمال چنداني نمي دادم كه چنین كاري بشود 

آيت اهللا ماليري، از اعضاي بیت، نیز ھمین مطلب را تائید مي كند و مي گويد كه ھنگام محاكمه آقاي بروجردي گفتند 

افتد لكن شبانه اين كار را ركدند ممكن است اينھا را اعدام كنند به ايشان وعده دادند كه محاكه ي ايشان تاخیر مي 

  وقتي اينھا را اعدام كردند، آقاي بروجردي شديدا متاثر شدند 

آيت اهللا بدال به دلیل خويشاوندي با شھید واحدي و رفت و آمد بیت آيت اهللا نیز موضوع را ھمین گونه نقل مي كند در 

ريان لحظه به لحظه جلسه قرار مي گرفتیم تا پاسي زمان آخرين محاكمه در بیت آقاي بروجردي بوديم كه در آن، در ج

از شب جلسه ي محاكمه ادامه داشت خبر دادند، به خاطر خستگي اكثريت اعضا، ادامه ي جلسات در روز بعد است 

من آمدم منزل، صبح بین الطلوعین با خبر شديم كه آقايان را اعدام كرده اند ايت اهللا بروجردي پس از شنیدن خبر 

ن آقايان بسیار متاثر شدند، به طوري كه مالقاتي را كه ما روزانه با ايشان به خاطر كارمان داشتیم، آن روز شھادت اي

  تعطیل كردند و فرمودند از ناراحتي حال ھیچ كاري را ندارم 

و آيت اهللا  به ھر حال، مجموع اين اخبار داللت بر اين دارد كه دست ھائي در كار بوده است تا فدائیان حتما اعدام شوند

بروجردي را در مقابل عمل انجام شده قرار دھند به محض تمام شدن دادگاه تجیدد نظر و صدور حكم نھائي، سرلشگر 

آزموده دادستان دادگاه نظامي، حكم را نزد شاه كه براي گذراندن تعطیالت زمستاني در آبعلي بود، برد و به توشیح 

دمات اجراي حكم را فراھم آورد و در سپیده دم صبح روز بیست و شاه رساند و به محض برگشت، ھمان شب، مق

  ھفتم دي ماه حكم به اجرا درآمد 

  حوزه و تحول در تالیف 

در حوزه ي علمیه ي قم رخ داد، تغییر چشم گیر در كمیته و كیفیت  ١٣٢٠يكي از تحوالت مھمي كه يعد از شھريور 

اين بود كه بیشتر در فقه و اصول، آن ھم با مخاطبین محدود، به علما و نگارش و ترجمه بود قبل از آن، حوزه را رسم بر 

طالب حوزه قلم مي زدند، اما اين دو دھه شاھد مباحث اجتماعي،سیاسي،كالمي،تفسیري،تاريخي و اسالم 

ره شناسي به زبان فارسي شیوا و يا عربي روان با نويسندگاني فاضل، نوآور و ماھر ھستیم در اين دورھف سنت داي

  المعارف نويسي آن ھم به زبان فارسي، مجذدا احیا شد 

كتاب ھاي كالمي جوان پسندي پا به عرصه نھاد و كتاب ھاي فلسفي كه نگاھي به فلسفه عرب داشت، در حوزه 

عرضه شد با اين كه فارسي نويسي را در شان عالمان بزرگ نمي دانستند، اين سنت شكسته شد و حتي روزنامه 

حوزه عالمت بیسوادي بود، به يكباره به میدان آمد حوزه در اين دوره تولیدات مھمي را به جامعه عرضه نويسي كه در 
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كرد كه مھم ترين آنھا عبارتند از كشف االسرار،اصول فلسفه و روش رئالیسم، فیلسوف نماھا، نیمي از تفسیر 

  وضوعي اين كتب مي پردازيم المیزان، و از جرايد؛ مكتب اسالم و مكتب تشیع حال به شرح مختصر و م

  كشف االسرار  -

وقتي كه علي اكبر حكمي زاده، كتابي به نام اسرار ھزار ساله منتشر كرد، عده اي از بزرگان حوزه به فكر پاسخ 

نوشته شد و بدون نام مولف منتشر  ١٣٢٢افتادند و آيت اهللا خمیني اين مسئولیت را به عھده گرفتند كتاب در سال 

  اين بود كه حضرت امام در ضمن پرھیز از شھرت مي خواستند پاسخ به نام حوزه ي علمیه ي قم باشد گرديد علت 

حضرت امام در مقدمه ي كتاب و در باب علت تالیف مي نويسد در اين روزھا كه آتش فتنه جھان را فرا گرفته بي 

و فتنه جوئي و تفرق كلمه و ب ھم زدن  خرداني چند پیدا شده كه با تمام قوا نیروھايخ ود را صرف در فسادانگیري

اساس جمعیت مي كنند بعضي از نويسندگان ما حمله بھدين و دينداري و روحانیت را بر خود الزم دانسته، بدون آن كه 

خودشان نیز مقصودي جز فتنه انگیزي داشته باشند با قلم ھاي ننگین خود اوراقي را سیاه كرده بین توده پخش كرده 

ز آن كه سست كردن مردم را امروز به دين و دينداري و روحانیت از بزرگ ترين جنايات است كه براي فناي اند، غافل ا

كشورھاي اسالمي ھیچ چیز بیش از آن كمك كاري نمي كند ما نیز كه بنا نداشتیم ھیچ گاه در پیرامون اين مسائل 

به ناچار راه خطاھا و بي دادگري ھاي آنھا را  بگرديم چون حق كشي ھاي فراواني در اين كتاب و كتابچه ھا ديديم،

  مختصري روشن كرديم تا خوانندگان گرامي سرچشمه ي فساد و بدبختي كشور و ملت را ببینند از كجاست 

در اين كتاب، حضرت امام ضمن پاسخ ھاي مستدل به شبھات، حكومت رضااه را از لحاظ مشروعیت و عمل به نقد مي 

له اي كه در اين كتاب طرح شده است مسئله واليت فقیه است امام ره در اين كتاب به كشند، اما مھم ترين مسئ

شكل بسیار ظريفي ابعاد مختلف مسئله واليت فقیه را مورد بحث قرار مي دھند كه اشاره به اصول آن، از آن جھت كه 

  حضرت امام نماينده ي فكري بخشي از حوزه ي علمیه ي قم بودند، مفید خواھد بود 

مسئله واليت فقیه يك بحث فقھي است و اين مسئله از اول مورد بحث فقھا بوده است، بنابراين، مسئله واليت  -

فقیه يك بحث بي ريشه و جديد نیست واليت مجتھد كه مورد سوال است از روز اول میان خود مجتھدين مورد بحث 

  امنه ي حكومت او و اين يكي از فروع فقھیه است بوده، ھم در اصل داشتن واليت و نداشتن و ھم در حدود واليت و د

مبناي كالمي واليت فقیه اين اصل است كسي جز خدا حق حكومت بر كسي را ندارد و حق قانونگذاري نیز ندارد  -

مگر كسي كه خداوند به او اذن كرده است؛ اما حكومت در زمان پیغمبر و امام با خود آنھا است كه خدا با نص قرآن 

ھا را به ھمه بشر واجب كرده و ما اكنون كار به زمان آنھا نداريم و آنچه مورد بحث ما است اين زمان است اطاعت آن

  مي گوئیم حكومت و واليت در اين زمان با فقھا است 

آيا عمال در اين زمان ايجاد حكومت اسالمي مقدور است؟ حضرت امام پاسخ مي دھند البته تشكیالتي كه براساس  -

و عذل الھي تاسیس شود بھترين تشكیالت است، لكن اكنون كه آنھا را از آنھا نمي پذيرند منظور امام اين  احكام خدا

  است كه فعال جامعه زمینه ي پذيرش حكومت فقھا را ندارد 
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آيا امكان عقلي حكومت فقھا وجود دارد؟ حضرت امام با طرح يك سوال و تشبیه به شكل گیري حكومت ھاي موجود،  -

ائه يك طرح ھمانند، تشكیل يك حكومت ديني را ممكن وسھل مي دانند ھمان طور كه يك مجلس موسسان با ار

تشكیل مي شود از افراد يك مملكت، و ھمان مجلس تشكیل يك حكومت و تغییر يك سلطنت مي دھد و يكي را به 

ھیچ جاي عالم و نظام مملكت سلطنت انتخاب مي كندو سلطان را با قرارداد مجلس موسسان سلطان مي دانید و به 

بر نمي خورد، اگر يه ھمچو مجلسي از مجتھدين ديندار كه ھم احكام خدا بدانند و ھم عادل باشند و از ھواھاي 

نفسانیه عاري باشند و آلوده به دنیا و رياست ان نباشند و جز نفع دنیا و اجراي حكم خدا غرضي نداشته باشند، 

لطان عادل كنند كه از قانون ھاي خدائي تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز اشته تشكیل شود و انتخاب يك نفر سا

باشد و به مال و جان و ناموس آنھا تجاوز نكند، به كجاي نظام حكومت برخورد مي كند؟ و ھمین طور اگر مجلس 

  مي كند؟  شوراي اين مملكت از فقھاي ديندار تشكیل شود يا به نظارت آنھا باشد به كجاي عالم برخورد

حضرت امام عالوه بر استدالل عقلي و كالمي بر واليت فقھا، به ادله فقھي نیز تمسك مي جويد و مي فرمايد ما چند  -

حديث در اين جا ذكر مي كنیم حضرت امام توقیع شريف حوادث واقعه، روايت معروف معاني االخبار را اللھم ارحم 

وف ان مجاري االمور و االحكام علي ايدي العلما را به عنوان نمونه ھائي از خلفايي و مقبوله عمربن حنظله و روايت معر

  رواياتي كه، مرجعیت،خالفت،حكومت و اجراي احكام الھي را به عھده ي فقھا گذاشته، ذكر مي كند 

مقابل وقتي كه حكومت را مخصوص فقھا بدانیم و امكان عملي ھم برايايجاد حكومت فقھا نباشد، تكلیف مومنان در  -

حكومت ھاي غاصب چیست؟ اين يك سوال اساسي است كه بعد از غیبت كبري مورد بحث و چند و چون علما واقع 

شده و بسیاري از روشنفكران نیز از تحلیل آن درمانده اند و سخن به بي راھه گفته اند حضرت امام اين سوال را با 

یچ گاه اساس حكومت را نخواستند بھم بزنند و اگر گاھي استناد به حكم عقل و عمل متشرعه پاسخ گفته اند فقھا ھ

ھم با شخص سلطاني مخالفت كردند، مخالفت با ھمان شخص بود وگرنه با اصل اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه 

مخالفتي ابراز نشده، بلكه بسیاري از علماي بزرگ عالي مقام در تشكیالت مملكتي با سالطین ھمراھي كردندف 

ه نصیرالدين و عالمه حلي و محقق ثاني و شیخ بھائي و محقق داماد و مجلسي و امثال آنھا حضرت امام مانند خواج

بر مبناي آموزه ھاي شیعي اصل ضرورت حكومت كه حتي ستمگرش را بر ھرج و مرج برتر مي داند و انه ابد من امیر بر 

ل ممالك اسالمي مخالفت نكردند زيرا كه اين مي فرمايد مجتھدين ھیچ وقت به نظام مملكت و با استقال - أو فاجر 

نظام پوسیده را باز بھتر مي دانند از بنودنش ولي آنھا ھمین بیھوده را ھم تا نظام بھتري نشود تاسیس كرد، محترم 

مي شمارند، و لغو نمي كنند حضرت امام با استناد به سیره ي ائمه معصومین مي فرمايند ھمیشه امامان شیعه با 

كومت ھاي زمان خود را حكومت ظالمانه مي دانستند در راھنمائي براي حفظ كشورھاي اسالمي و در كمك آن كه ح

  ھا يفكري و عملي كوتاھي نمي كردند 

اما با نقل عبارتي تاز فقھا را نیز در زمان حكومت ھاي جائر در چند جا واجب مي دانند يخشي منه علي بیضه 

الدھم، او اسرھم و اخذ مالھم امام خمیني با استناد به سیره فقھا روشن مي كند االسالم، او يريد االستیالء علي ب

كه فقھا در ھنگام خطر از ھمین دولت ھا نیز حمايت مي كرده اند مجتھدين با ھمین آش شله قلمكار ھم مخالفت را 

ه ديديد كسي كه در جايز نمي دانند و از ھمه در حفظ و حراست آن در موقع خود پیش قدم تر ھستند چنانچه ھم

براي استقالل آن قدم برداشت و اين نیمه استقالل را گرفت علماي آن دوره بودند كه ] عراق[مملكت بین النھرين 
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مرحوم آقا میرزا محمدتقي شیرازي در رأس آنھا بود اكنون ھم اگر مشكالتي براي مملكت پیش آمد كند مجتھدين از 

  ا رفع كنند و با دولت در موقع ھاي باريك ھمكاري كنند وظیفه حتمیه خود مي دانند كه آنھا ر

كتاب كشف االسرار از آن جھت اھمیت يافت كه در زماني كه روحانیت در عمل و نظر از سیاست دور نگه داشته مي 

شد، مجتھدي مسلم و مدرسي كه درس اخالق او برجسته ترين بعد شخصیتي وي محسوب مي شد، وارد مسائل 

آن شده بود اين جھت قضیه از لحاظ تحول، بسیار عمیق و قابل مطالعه است، خصوصا اگر آيت اهللا سیاسي و مباني 

خمیني را نماينده ي نسل پرورش يافتن و مجتھدين مدرس قم بدانیم، اھمیت و موضوع مضاعف مي شود؛ چنانچه 

  حضرت امام كتاب را در ابتدا به عنوان پاسخ حوزه قلمداد كردند 

   روش رئالیسم -

انتشارات و تبلیغات فراوان ماتريالیست ھاي حزب توده، نگراني علما را در جذب جوانان به ماديگري برانگیخت عالمه 

طباطبائي، فیلسوف بي ھمتاي حوزه ي علمیه ي قم، كالسي را از نخبگان حوزه كه شاخص ترين آھا شھید مرتضي 

س موظف بودند كتب فلسفي ماركسیستي را مطالعه و مطھري و شھید بھشتي بودند، تشكیل داد شاگردان اين مدر

در كالس سوال طرح كنند و با ھدايت استاد به بحث گذاشته شود نتیجه ي بحث در جزواتي فارسي به نام مقاله ي 

اول و مقاله ي دوم تھیه و تكثیر شد اين مقاالت مورد استقبال فضالي حوزه قرار گرفت و پس ا ز اندك زماني بین 

ھل فضل دانشگاه نیز جاي باز كرد اين جزوه ھا به پیشنھاد اھل فن رار شد كه با اضافه كردن توضیحاتي چاپ اساتید ا

  شود عالمه طباطبائي، اين كار را به استاد مطھري واگذار كرد 

ر به چاپ رسانید و سپس جلد دوم د ١٣٣٢استاد نیز با افزودن پاورقي ھاي بسیار علمي، اولین جلد آن را در سال 

  منتشر نمود  ١٣۵٠و جلد پنجم با تأخیر در سال  ١٣٣۵، جلد سوم و چھارم در سال ١٣٣٣سال 

استاد مطھري در مقدمه ي جلد اول، در مورد رواج فلسفه اروپا در ايران مي نويسد مدتي است كه موج فلسفه اروپا 

ي ترجمه شده است و عده اي ھم از به ايران ھم رسیده و كم و بیش رساالت فلسفي از زبان ھاي اروپائي به فارس

  طريق رساالت و مجالت عربي از نظريات آگاه مي شدند 

استاد مطھري از نشريات روزافزون فلسفي اخیر و توجه جوانان روشنفكر به آثار فلسفي دانشمندان اروپا نه تنھا نگران 

اما استاد از تبلیغات پردامنه و سیاسي  نبود، بلكه آن را نماينده ي روح كنجكاو و حقسقت جوي اين مردم مي دانست،

حزب توده احساس نگراني كرده و تالش كرده است كه در اين كتاب تمام انحرافات ماتريالیسم ديالكتیك به طور واضح 

نمايان شود و در زمینه ي علت اين تالش مي نويسد چون نشريات مربوط به ماتريالیسم ديالكتیك بیش از اندازه در 

شر شده و افكار عده نسبتا زيادي از جوانان را به خود متوجه ساخته و شايد عده اي بشند كه واقعا باور كشور ما منت

كرده باشند كه ماتريالیسم ديالكتیك عالي ترين سیستم فلسفي جھان و ثمره ي مستقیم علوم و خاصیت الينفك 

ت فلسفي و منطقي اين رساالت تجزيه و انھاست و دوره ي حكمت الھي سپري شده است، الزم بود كه تمام محتويا

  تحلیل شود تا ارزش واقعي آن به خوبي واضح گردد 
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استاد در باب علت و انگیزه ي عالمه طباطبائي از تدريس اين موضوع مي نويسد انتشارات مجھز به تبلیغات اسالمي و 

مصمم نمود كه در راه مقصود خود حزبي فلسفه ي مادي جديد ماتريالیسم ديالكتیك بیش ار پیش حضرت معظم له را 

  گام بردارند 

استاد مطھري در مورد چگونگي تشكیل كالس ھاي درس مي نويسد از چند سال پیش ابتدا به تشكیل يك انجمن 

فلسفي مركب از عده اي از فضال مبادرت كردند و از دو سال و نیم پیش در آن انجمن بنابراين بود كه حضرت معظم له 

قسمت ھائي تھیه مي كردند و در جلسات انجمن كه در ھفته دو شب به آن اختصاص داده شده بود، در خالل ھفته، 

  قرائت مي شد و ھر كس ھر نظري داشت اظھار میكرد 

ايشان در مورد علت چاپ و انتشار كتاب روش رئالیسم مي نويسد از ابتداي تنظیم اين مقاالت عالقه مندان زيادي از 

داشتند و حتي بعضي از اھل علم خارج حوزه ي قم نیز كه از موضوع آگاه شده بودند نسخه روي آنھا نسخه بر مي 

عده اي ] ١٣٣١[ھائي تھیه مي كردند و اين مقاالت دست به دست مي گشت تا آن كه در حدود يك سال و نیم پیش 

عموم قرار گیرد و ضمنا متذكر از عالقه مندان تقاضا كردند كه اين مقاالت از ھمین حاال چاپ شود تا مورد استفاده 

شدند كه با آن كه به زبان فارسي نوشته شده و سعي شده است حتي االمكان ساده باشد، براي فھم عموم ثقیل 

است و احتیاج به توضیحاتي دارد حضرت معظم له به واسطه كثرت مشاغل تدريسي و تألیفي فقھي و اصولي و 

  گذاشت فلسفي، اين كار را به عھده ي اين جانب 

  به بار نشست  ١٣٣٣و سرانجام اين كار بزرگ و مؤثر در سال 

كتاب ديگري كه در اين عرصه نوشته شد، كتاب فیلسوف نماھا ي آيت اهللا مكارم شیرازي بود اين كتاب، كتاب سال 

و سپس گرديد مقاالت اين كتاب ابتدا در مجله ي حكمت در قم منتشر شد  ١٣٣۵شناخته شد و برنده جايزه ي سال 

  به صورت كتاب درآمد 

  مجله ي مكتب اسالم  -

مشكل نويسي در حوزه ھاي علمیه يك ھنر محسوب مي گرديد، در اين زمان انتشار يك مجله، كار بسیار سخت و 

مشكلي بود در واقع روزنامه نگاري در حوزه ي قم نشانه بي سوادي تلقي مي گرديد با اين حال دانشمندان جوان 

ابل نسل جديد احساس نگراني و مسئولیت مي كردند با شكستن اين سنت ناپسند، مجله اي وزين و حوزه كه در مق

علمي را پايه گذاري كردند كه اين خود تحولي عمیق بايد به حساب آورد چند نفر از فضالي قم، آقايان ناصر مكارم 

وي اردبیلي، محمد واعظ زاده شیرازي، جعفر سبحاني، مجد الدين محالتي، حسین نوري، سید عبدالكريم موس

خراساني، سید مرتضي جزايري و علي دواني و بعدھا سید موسي صدر امام موسي صدر به عنوان اعضاي ھیئت 

  موسس و تحريريه شروع به كار كردند 

جمعي از بازاريان متدين تھران، آقايان اسماعیل سیگاري،بیوك اتفاق جورابچي،فرج نعمت زاده، ابوالفضل احمدي، 

مجید پركار، سروش، عباسعلي خامه چي و بعدھا موسي ابريشم چي، محمد كالھي، سید مصطفي عالي نسب و 

كريم انصاريان به واسطه آيت اهللا شريعتمداري، مسئولیت مالي آن را بر عھده گرفتند اولین شماره ي آن به نام 
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ت اهللا بروجردي و استقبال مردم مؤمن ايران منتشر گرديد كه مورد تأئید آي ١٣٣٧درسھائي از مكتب اسالم در بھمن 

  قرار گرفت و تا اول انقالب اسالمي از پر تیراژترين مجالت مذھبي جايگاه خود را حفظ كرد 

  مجله ي مكتب تشیع  -

پس از انتشار مجله ي مكتب اسالم، عده اي از دانشمندان جوان حوزه با مديريت اقاي ھاشمي رفسنجاني و 

به صورت  ١٣٣٨،مھدوي كرماني و محمد صالحي اين مجله را راه اندازي كردند و در پائیز سال ھمكاري شھید باھنر

فصلنامه منتظر كردند يكي از اگیزه ھاي تأسیس اين مجله، نوعي رقابت با مجله مكتب اسالم بود مؤسسین اين 

میم گرفتند مجله اي را با محوريت مجله، مكتب اسالم را با محوريت آيت اهللا شريعتمداري ارزيابي مي كردند، لذا تص

آيت اهللا خمیني تأسیس كنند با امام مشورت كردند و امام راھنمائي ھايي را نیز ارايه دادند مؤسسین توقع بیشتري 

از ھمكاري امام داشتند، اما به زودي متوجه شدند كه معظم له از تبلیغات پرھیز دارند مؤسسین نه تنھا دلسر نشدند 

  به امام مضاعف شد و تصمیمشان جدي تر گرديد  بلكه ارادتشان

ھدف ديگري كه اقاي ھاشمي از تأسیس اين مجله داشت، ايجاد شبكه اي بود كه بتوانند در ھنگام نیاز از آن بھره 

برداري كنند اين شبكه در قم دفتري داشت كه اسامي نمايندگي ھا و ھمه كساني كه با مركز رابطه مالي داشتند 

بدون آن كه دستگاه ظنین شود و با حساسیت سیاسي آنھا را تعقیب كند براي اولین بار، جھتف طرح ثبت مي شد، 

  مسئله فلسطین، از ھمین شبكه استفاده شد 

ماھیت اين مجله روشنفكري و اشاعه ي انديشه ي مترقي اسالمي و افكار روشن بود اين مجله در اولین مرحله 

به اصل مبارزه گرايش داشت و از حضور مجدد غربي ھا و تجديد سلطه آمريكا و  پاسخي بود به به نسل جوان حوزه كه

  آن بود  انگلیس رنج مي برد و معتقد به مبارزه با

  اين مجله به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و حتي قبض ھاي ان پیش فروش مي شد 

د نیز منتظر كرد تا جائي كه انتشاراتیھاي حوزه در اين دوره، كتاب ھاي ارزشمند ديگري كه نشانه ي تحول عمیقي بو

  متعددي در قم تأسیس شد و به توزيع كتاب ھاي حوزه در سرتاسر كشور مي پرداختند 

  ارزيابي از تأثیر آيت اهللا بروجردي در حوزه ي قم 

تا روز  ٩/١٠/١٣٢٣استراتژي آيت اهللا بروجردي، بازسازي، احیا و سازماندھي حوزه ي علمیه ي قم بود از ابتداي ورود 

در مدت شانزده سال مرجعیت، آيت اهللا توانستند از حوزه اي به غارت رفته و نیمه تعطیل، حوزه اي  ١٠/١/١٣۴٠وفات 

زنده، فعال، علمي و پررونق بسازند تربیت بیش از ھفتصد مجتھد، انتقال مرجعیت از عراق به ايران، سازماندھي 

ناسب، اعزام مبلغ به سرتاسر ايران و خارج از كشور، اعزام نمايندگان عالم و روحانیون، آزمون طالب، پرداخت شھريه م

فقیه و اقامت در شھرستان ھا، ساختن مساجد و حوزه در بعضي از شھر ھا، انتشار مجالت ديني از حوزه، تبديل 

  د حوزه اي ضعیف به حوزه اي قدرت مند و اين ھمه، از آثار و بركات وجودي آيت اهللا بروجردي بو
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اگر تحوالت حوزه در اين مدت نبود، بیشك حوزه ي قم و مرجعیت آن قادر به رھبري انقالب اسالمي نبود به گفته آيت ا 

هللا فاضل تالشھاي آن بزرگوار، زمینه ساز انقالب اسالمي بود، زيرا آيت االه بروجردي به حوزه قم رشد داد، شخصیت 

حوزه بود كه به ثمر نشست، اگر نبود اين ھويت و عظمت حوزه كه آيت  داد مبارزات حضرت امام، در پرتو اين شخصیت

  اهللا بروجردي بدان بخشیده بود، مسلما انقالبي و حركتي سازنده پاي نمي گرفت

  فصل دوم 

  مدارس روش نوين ديني 

، ھدفي جز نظام آموزشي ايران در يك قرن اخیر شاھد تغییر و تحوالت بسیاري بوده است نظام مكتب خانه اي قديم

تعلیم خواندن و نوشتن نداشت و پس از اتمام دوره، دانش آموختگان مكتب يا به كار مي پرداختند يا راھي مدارس 

طلبگي مي شدند با ورود صنعت و فرھنگ غرب به ايران، نیاز به مدارسي كه بتواند علوم و دانش فني غربي را در 

ستین مدارس به سبك غرب، توسط میسیوننرھاي مذھبي ايران به دانش آموزان تعلیم دھد، احساس شد نخ

ه ق در ارومیه تأسیس شد اين میسیونرھا براي تبلیغات مسیحیت به غرب ايران آمده بودند اگرچه  ١٢۵۵آمريكائي 

ه ق ، مورد استقبال مردم قرار  ١٣٠۵/ ه ش  ١٢۶٧تالش ھاي میرزا حسن رشديه در تأسیس دبستان نوين، در سال 

دم به آن بدبینانه مي نگريستند؛ اما به تدريجف زحمات رشديه و نیاز جامعه، باعث شد تا مدارس جديد نگرفت و مر

جاي خود را باز نمايد دولت نیز میدرسه ي دارالفنون را براي رفع احتیاجات اداري خود تأسیس كرد و به تربیت شاگردان 

  پرداخت 

قرآن مي آموخت، به نظام نوين كه يكسره قرآن و شرعیات را به  تحول نظام مكتب خانه اي كه از ابتدا دروس ديني و

كناري نھاد، از ھمان ابتدا علما و نیروھاي مذھبي را به فكر تعديل انداخت آيت اهللا سید محمد طباطبائي، يكي از 

  د رھبران مشروطه، دست به تأسیس مدرسه ي اسالمیه زد تا بتواند دانش نوين را باتربیت ديني ھماھنگ ساز

جدايي نوين آموزش از دين درزمان پھلوي اول، نیروھاي مذھبي را به تالش بیشتري براي تربیت نیروھاي فني 

مرداد  ٢٨، شاھد يك جھاد علمي مذھبي ھستیم بعد از كودتا  ١٣٢٠مسلمان واداشت از اين رو، بعد از شھريور 

مبارزات سیاسي، گرايش جديدي نیروھاي مذھبي و تجديد ديكتاتوري و دين ستیزي پھلوي دوم و محدوديت در  ١٣٣٢

را به سوي كارھاي فرھنگي خصوصا آموزش سوق داد، كه مجموعه ي اين تالشھا به تربیت دانش آموختگان دانش 

نوين با ايمان اسالمي منجر گرديد اين آموزشگاه ھا كه به نام مدارس ملي يعني غیر دولتي معروف شدند، نقش 

  دن نسل جوان بازي كردند مؤثري را در مذھبي كر

اصرار رژيم پھلوي بر تربیت غیر ديني در مدارس دولتي به جائي رسید كه در شھر ھاي كوچك و دور افتاده نیز علما و 

مردم متدين را بر شركت در اين جھاد مقدس واداشت طبق يكي از اسناد ساواك، مريدان آيت اهللا سید اسد اله مدمي 

وارقان آذرشھر دبستاني به نام مدرسه ي ديني تأسیس كرده اند كه معلمین آن ھمگي در دھخ ١٣٣٠در حدود سال 

با كاله ھاي نخي و ريش و رفتاري كه تظاھر شديد به ديانت نموده و محصلین را به استعمال ھمین وضع و قیافه 

بروجردي براي ساختن اين ترغیب مي نمايند اين مدارس مورد استقبال مرجعیت شیعه قرار گرفت تا جايي كه آيت اهللا 

  مدارس اجازه دادند از وجوھات شرعي استفاده شود 
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كمك آيت اهللا بروجردي به تأسیس اين مدارس موجب توسعه ي آنھا در اكثر شھرھا شد، از جمله مدرسه اي به نام 

  رضويه در میانه، توسط آيت اهللا احمدي میانجي و علماي ديگر تأسیس گرديد 

سي كه در اين بیست سال تشكیل شد، خود احتیاج به تحقیقي مستقل دارد، لذا، به نمونه جمع آوري وطرح مدار

  ھايي ازآن مي پردازيم 

  مدارس جامعه تعلیمات ديني  -١

يكي از فعال ترين جريانات ديني بعد از شھريور بیست، جامعه ي تعلیمات ديني بود اين جامعه با دستان خالي عالمي 

ي ناپذير و مبارز شروع شد و با ھمراھي عده اي مؤمنان بازاري و فرھنگي به جھاد فرھنگي زاھد، جھان ديده، خستگ

مدرسه با  ١٨٣شگفت انگیزي تبديل گرديد جامعه ي تعلیمات ديني طي سي و چھار سال تالش بي وقفه، توانست 

یمات ديني يك روحاني به نام سبك نوين و بیش از پنجاه ھزار نفر فارغ التحصیل متدين تربیت كند موسس جامعه ي تعل

  حاج شیخ عباسعلي سبزوارياسالمي بود 

ھش در سبزوار متولد شدپدرش از تركان قشقايي عشاير فارس بود و مادرش از طوايف ١٢٧۵عباسعلي در سال 

ارث  بختیاري بود كه جدش به خاطر درگیري با قجرھا به سبزوار تبعید شده بوداو روحیه سلحشوري را از پدران خود به

  برد و تا آخر عمر نیز مبارزه را ترك نگفت 

ش ١٢٩٠وي از پنج سالگي به مكتب رفت و در ھمان سبزوار در مدرسه ي علمیه دروس مقدماتي را فراگرفتدر سال 

در جھت ادامه ي درس به مشھد رفت و پس از مدتي به سبزوار برگشتدر سبزوار دو مجلس درس در مسجد جامع 

  لیم توضیح المسائل و قرائت قرآن پرداخت برقرار كرد و به تع

ھش رھسپار نجف شد و در محضر آيت اهللا سیدابوالحسن اصفھاني و علماي ديگر به تكمیل علوم و  ١٢٩۵در سال 

فقه اسالمي پرداختوي پس از مدتي،در اثر فقر،مجددا به ايران مھاجرت كرد و در شھر مقدس مشھد اقامت نموددر 

عارف آيت اهللا میرزا مھدي اصفھاني و آيت اهللا قمي و آيت اهللا آقازاده كفايي و آيت اهللا  اين مدت از محضر فقیه

به قصد ترويج و تبلیغ و استفاده از تجربه مدرسةالواعظین لكنھو عازم  ١٣١٣آشتیاني استفاده علمي نموددر سال 

 حاج شیخ ھادي شاگرد مرحوم ھندوستان شددر مسیر راه،در بیرجند،مدتي متوقف شد و از محضر علمي آيت اهللا

میرزاي شیرازي بھره ي وافي بردحاج عباسعلي به شھرھاي لكنھو،وانكو،رامپور،بنارس،كلكته و بمبئي مسافرت كرد و 

  بین ايرانیان مھاجر به تبلیغ و ترويج دين پرداخت و كتاب ھاي خطي شیعه را در كتابخانه رامپور تنظیم كرد 

ربه عازم ايران شدوي در اين بازگشت،در سبزوار ازدواج كرد و به قصد زيارت خويشان به او پس از يك سال تبلیغ و تج

شیراز رفت و از آن جا با ھمسر خود عازم عتبات عالیات شدو بعد،از طريق بندر بصره مجددا راھي ھندوستان 

  ود شدبیماري ھمسرش موجب شد تا مجددا به ايران بازگردد و در مشھد به درس و بحث مشغول ش

 ١٣٢٢به تشكیل كالس ھاي درس پرداختوي در سال  ١٣٢٠مقارن جنگ جھاني دوم،عازم تھران شد و پس از شھريور 

  ھسته ي اولیه ي جامعه ي تعلیمات ديني را بنا نھاد 
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حاج شیخ عباسعلي ضمن حضور در عرصه ي جھاد فرھنگي،ھیچ گاه مبارزه ي سیاسي را ترك نكرددر جريان ترور 

دستگیر شددر نھضت ملي شدن صنعت نفت و ھمراھي با آيت اهللا كاشاني با جديت تمام  ١٣٢٧بھمن  ١۵شاه،و در 

  چندين نوبت دستگیر شد  ١٣٢٨شركت كرد و پس از كودتاي 

در بندرانزلي سخنراني كرد و شاه را مورد  ١٣۴١وي در جريان نھضت امام خمیني،نیز مجدانه فعالیت كرددر بھمن 

نتیجه دستگیر شدپس از دستگیري،نزد امام رفت و حضرت امام در سخنراني ھفتم اسفندماه  حمله قرار داد و در

ھق از حاج شیخ عباسعلي به شدت تجلیل كرد و فرمودبا زور و قلدري نمي توان روحانیت را از  ١٣٨٢اول شوال ١٣۴١

تند در تھران منبر برود،ديدند كه وظايفي كه اسالم به عھده ي آنان گذاشته است،بازداشت اگر آقاي اسالمي را نگذاش

ايشان در بندرانزلي منبر رفتند و حقیقت را آن جا بیان داشتنداگر در بندرانزلي از ادامه سخنان ايشان جلوگیري 

كردند،شك نداشته باشند كه ايشان سخنان خود را در جاي ديگر دنبال خواھد كرد،و ھرجا كه فرصت پیداكند،مطالب را 

  د رساند به گوش مردم خواھ

وي در جريان اليحه ي انجمن ھاي ايالتي و واليتي،در مسجد حاج سید عزيز اهللا تھران و مسجد اعظم قم علیه دولت 

سخنراني كرد و با دعوت از وعاظ تھران در منزل،اطالعیه اي علیه اليحه صادر نمودند كه موجب عكس العمل 

  علم،نخست وزير گرديد 

یر و پس از آزادي با شھامت تمام در ختم شھید حاج طیب رضايي كه به دست رژيم خرداد دستگ ١۵در جريان قیام 

اعدام گرديد،به منبر رفتبرخورد شجاعانه و فعالیت مستمر وي موجب گرديد تا حضرت امام بار ديگر از وي در سخنراني 

مورد اسالمي فرمودندآقاي راجع به كاپیتوالسیون در  ١٣۴٣تجلیل نمايدحضرت امام در سخنراني معروف چھارم آبان 

  اسالمي را با دستبند ببرند اين طرف و آن طرف اين خدمتگزاري ھاي اسالم،علماي اسالمي در حبس بايد باشند 

حاج شیخ عباسعلي اسالمي ھیچ گاه،حتي به بھانه ي حفظ جامعه ي تعلیمات اسالمي دست از مبارزه برنداشت و 

زندان افتاد و تاآخر عمر در آرزوي شھادت بودوي پس از انقالب نیز ،با وجود  در طول حیات رژيم پھلوي دوازده بار به

كھولت سن،بارھا به جبھه ھاي حق علیه باطل شتافت و ھیچ گاه در ھیچ جا،نگاھي متوقعانه به انقالب از او ديده 

  اھش جاودان باد رحلت كرد و در رضوان الھي جاي گرفتنام و ر ١٣۶۴نشدتا اين كه مشارالیه در فروردين ماه 

حاج شیخ عباسعلي اسالمي از آغاز طلبگي،انديشه ي تربیت جوانان را در سرمي پروراندموفقیت آمیز بودن جلسات 

قرآن وي در اوايل طلبگي در سبزوار و استقبال جوانان از تفسیر و قرائت موجب گرديد تا تعلیم و تربیت جوانان جزو 

  آرمان ھاي حاج شیخ قرار بگیرد 

او به ھندوستان و ديدن برنامه ھا و نظم و انضباطمدرسةالواعظینلكنھو،او را مشتاق ساختن مدرسه اي كرد كه سفر 

بتواند طلبه ھاي آموزش ديده اي را تربیت كند،اما به دلیل ھمكاري نكردن حوزه ھا ھرگز موفق به تأسیس چنین 

  مدرسه اي نشد 

رضاشاھي كار خود را كرده بود و ھیچ كس حاضر نشد خانه اش را به اين  آقاي اسالمي با اين آرزو به تھران آمدتبلیغات

روحاني آواره اجاره دھد،زيرا مردم حاضر به ھمنشیني با يك روحاني نبودندباني مجلس وعظ،آقاي فوالد زري چون 
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اثاثیه وي  متوجه ي اين مشكل شد،دو اطاق و يك زيرزمین از خانه ي مسكوني خود را در اختیار شیخ گذاشتھمسر و

از مشھد به تھران آمدند و زندگي جديد آغاز شدشیخ به پاس الطاف میزبان،ھر روز صبح كالسي براي اھل بیت وي 

برقرار مي كرداين كالس درس مورد استقبال خانواده ي آقاي فوالدزري قرار گرفت و سپس كالسي ديگر براي ھمكاران 

تقبال قرار گرفتاولین رمضان بعد از شھريور بیست فرارسید و حاج شیخ میزبان در محل كار برقرار شداين نیز مورد اس

عباسعلي در مسجد قندي خیابان شاھپوروحدت اسالمیجلسه اي را بعد از نماز عصر و جلسه اي ديگر پس از افطار 

  برقرار كرد 

ه بعد از ماه رمضان نیز موضوع اين جلسه،مقتضاي حال آن زمان،حجاب بودعده اي از بانوان تقاضا كردند كه اين جلس

ادامه پیدا كندآقاي اسالمي با دو دوست جديد و اھل فرھنگ خود،آقاي يوسف زاده و محمدرضا رجايي مشورت كردند 

و قرار شد تا روزھاي سه شنبه جلسه اي در منزل دو اطاقه ي حاج شیخ عباسعلي برقرار شود و آقاي يوسف زاده 

ي تالوت قرآن براي جوانان،و آقاي رجايي نیز كالس آموزش قرآن به سبك داوطلب گرديد كه ھر ھفته صبح،جلسه 

جديد در مسجد خاني آباد تشكیل دھدبااين سه نفر،ھسته ي جامعه ي تعلیمات اسالمي شكل پیدا كردو ابتدا خود را 

  جامعه ي پیروان قرآننام نھادند كه بعدا به جامعه ي تعلیمات اسالمیموسوم گشت 

تمام نشده بود كه يكي از دوستان به نام آقاي فوالدجوش،منزل خود را براي فعالیت ھاي فرھنگي در ھنوز ماه رمضان 

اختیار شیخ قرار داداطالعیه اي در عید فطر توزيع شد كه خبر از تشكل كالس سوادآموزي و تأسیس مدرسه ي 

ع شد و اولین مدرسه ي آموزش عقايد و معارف مي دادعلیرغم تعجب ھمگان،اين مدرسه مورد استقبال واق

  غیررسمي معارف تأسیس شد 

بااستقبال بي سابقه ي جوانان از اين سبك آموزش،ائمه جماعات ديگر نیز از وي خواستند تا اين كالس ھا در مساجد 

  آنھا نیز افتتاح گردداز جمله،آيت اهللا محمد تقي آملي نیز با اصرار اين روش نوين را در مسجد مجد برقرار نمود 

ي از بازاريان كه در غیاب حاج شیخ عباسعلي از اولین مدرسه معارف ديدن كرده بود و از اين كه خانه و مدرسه ي يك

وي يك جاست،تعجب كرده بود؛اعالم نمود كه حاضر است ماھیانه مبلغ دويست و پنجاه تومان جھت اجاره ي خانه اي 

ھدبا ھمین مبلغ،منزلي اجاره گرديد و اولین مدرسه ي اسالمي براي انتقال مدرسه در اختیارجامعه ي پیروان قرآنقرار د

  دختران تأسیس شد 

  در اين مدرسه،رساله ي علمیه،باب حادي عشر در عقايد،تفسیر قرآن و اخالق تدريس مي شد 

ه در ھمان ايام اين خبر شايع شد كه در دبیرستان دخترانه ي ايران،نمايشنامه اي برقرار شده كه حجاب را به مسخر

گرفته استحاج عباسعلي موضوع منبر خود را به حجاب و اين ھتك حرمت دبیرستان ايران اختصاص دادسخنراني ھاي 

وي موجي را به دنبال خود آورد كه روزنامه ھاي توده اي و سلطنت طلب،به طور ھماھنگ، علیه شیخ قلم بر بدي 

كه مردم متدين به خود آيند و از رفتن دختران خود به نھادند و بي احترامي آغازيدند؛اما ھمین بدگويي ھا موجب شد 

دبیرستان ايران ممانعت به عمل آورندحاج شیخ عباسعلي از اين موقعیت مناسب استفاده كرد و با ھمكاري عده اي از 

بازاريان متدين اولینمدرسه ي دوشیزگان اسالمیرا تأسیس نموداين اولین مدرسه ي رسمي اسالمي بود كه ھم 

  جديد نظام آموزش پرورش را تدريس مي كردند و ھم معارف اسالمي را معارف 
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استقبال مردم تھران ازاين مدرسه موجب گرديد كه به مدت كوتاھي دبستان پسرانه ي اسالمي نیز تأسیس شوداين 

را آغاز  مدرسه به نام امام صادقع معروف به دبستان جعفري گرديد و بدين ترتیب جامعه ي تعلیمات اسالمي كار خود

  كردپس از مدتي،دبیرستان نیز به اين دبستان اضافه گرديد و به نامدبستان و دبیرستان جعفريشھرت يافت 

بنا به گزارش مجله تعلیمات اسالمي،در اين آموزشگاه از كالس اول تا ششم ابتدايي و اول تا سوم دبیرستان و به 

تقسیم  ٢و ١ل ابتدايي به دلیل كثرت جمعیت به دو كالس اصطالح آن روزسیكل متوسطھكالس داير كرده بودكالس او

  نفردبیرستاني داشت  ١٢١دانش آموز و دوره ي متوسطه  ٣٢٠شده بوددوره ابتدايي 

جامعه ي تعلیمات اسالمي به سرعت مورد استقبال افراد متدين قرار گرفت و حوزه ي فعالیت خود را نیز توسعه 

الم،فھرست خدمات فرھنگي جامعه تعلیمات اسالمي در چھارسال اول تأسیس دادبنابرگزارش ھفته نامه ي آيین اس

  عبارت بود از 

  آموزشگاه شبانه؛  ٣٩ـتأسیس ١

  دبستان و دبیرستان پسرانه و دخترانه؛  ١٢ـ افتتاح ٢

  ـ يك كودكستان؛ ٣

  ـ ھشت كالس اكابر براي سالمندان؛ ۴

  قايد ديني تدريس مي كند؛ ـ ھشت آموزشگاه اكابر براي زنان بزرگسال كه فقط ع۵

  ـ كالس مخصوص حفظ قرآن؛ ۶

  ـ افتتاح شعبه در شھرھاي قزوين،اصفھان،رودسر،سبزوار،بروجرد،كنگاور و تبريز؛ ٧

  ـ نشر كتب ديني و اخالقي؛ ٨

  ـ مساعدت مؤثر در بناي چند مسجد؛ ٩

  ـ تأسیس قرائت خانه در مركز جامعه ١٠

  جامعه استقبال كردند و اولین مدرسه جامعه در كرمانشاه تأسیس شد  شھرستان ھا نیز از تأسیس مدارس رسمي

باب  ١٣٢،جامعه موفق شد در تھران و شھرستان ھا،١٣٢٩بنابرگزارش مجله ي جامعه ي تعلیمات اسالمیدر سال 

ده گزارش كر ١٣۵۶مدرسه،دبستان و دبیرستان دخترانه و پسرانه تأسیس نمايدطبق آخرين آماري كه ساواك در سال 

  باب رسیده است  ١٨٣است،اين رقم به 
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از میان آمار ارائه شده مي توان نتیجه گرفت كه تاپايان دھه ي سي،جامعه ي تعلیمات اسالمي در سرتاسر كشور 

مدرسه تأسیس نموده است كه اين رقم بسیار شگفت انگیزي است،خصوصا اگر تالش رژيم براي جلوگیري  ١۵٠حدود 

  درنظر بگیريم  از پیشرفت مدارس ملي را

  اساسنامه ي جامعه 

از خاطرات مرحوم حاج شیخ عباسعلي استنباط مي گردد كه سال ھاي شروع فعالیت،براي جامعه اساسنامه تھیه 

شده بوده است؛وي درخاطره اي مي نويسدشب ھاك يكشنبه اعضاي ھیئت مديره درمنزل ما جمع بودند تا 

میبنويسم چنان در فقر به سر مي بردم كه حتي از پذيرايي با يك چايي اساسنامه ي اولیه ي جامعه ي تعلیمات اسال

محروم بودمبه ھمسرم گفتمچايي بدھید،پاسخ داد قند نداريم،گفتمبگويید بخرندگفتپول نداريمآن ھنگام كه جنگ بین 

بلغ نیز يافت نمي شدما در الملل دوم برپا بود و بھاي قند به اوج خود رسیده و يك سیر آن پنج ريال بود،در خانه ما اين م

ھمین زمان مشغول تنظیم مرامنامه ي موسسه اي بوديم كه بعدھا حوزه فعالیت آن از مرز شھرھاي بزرگ ايران فراتر 

  رفت 

گام بعدي جامعه،تشكیل ھیئت مالي از عده اي از بازاريان متدين بود كه عبارت بودند ازحاج میرزااحمد نادري،حاج 

وري،حاج رضاجعفري،حاج سیدمحمد حسینیان،حاج قائم الصباح و آقاي حاج عبداهللا مقدم رئیس ايرواني،حاج رضاشاھپ

شكل قانوني به خود گرفت و  ١٣٢٨كارخانجات مقدماساسنامه ي رسمي جامعه ي تعلیمات اسالمي در سال 

  رسمیت يافت 

مه،ھدف جامعه را چنین تشريح ماده به تصويب اعضاي ھیئت مديره رسیدماده ي پنجم اساسنا ٣٧اين اساسنامه با 

مي كندھدف و منظور جامعه تبلیغ و ترويج دين حنیف اسالم و مذھب شیعه اثني عشري طبق احكام قرآن و سنن 

حضرت پیغمبر اكرم صلي اهللا علیه و اله و سلم و ائمه طاھرين سالم اهللا علیھم اجمعین و تقلید از اعلم علماي امامیه 

  است به طريقه زير 

یم و تربیت اطفال و ساير افراد به وسیله ي تأسیس كودكستان ھا،دبستان ھا،دبیرستان ھا،مدارس عالیه و الفتعل

ساير مدارس فني طبق موازين شرعي و تشكیل كالس ھاي اكابر شبانه و روزانه و تھیه ي معلمین فاضل و 

  شورھا خواھد بود كارآزمودھتأسیسات مزبور فعال براي داخله كشور و لدي االقتضا براي ساير ك

ب تبلیغ به وسیله ي تشكیل مجالس وعظ و خطابه و ساير وسايل ممكنه براي عامه ي مردم و تھیه و اعزام مبلغ به 

  نقاط الزم 

  ج تھیه و چاپ كتب و رسايل و نشريات ديني 

به طرز نوين و با  د تأسیس پرورشگاه ھا براي يتیمان و بیمارستان ھا جھت درمان عمومي و انجام ساير امور خیريه

  رعايت موازين شرعي 
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ھق اساسنامه را تصويب  ١٣۶٨مطابق با ذي الحجه سال  ١/٨/١٣٢٨اساسنامه كه در شب يك شنبه ٣٧درماده ي 

  كرده بودند،اسامي ھیئت مديره به اين شرح آمده است 

  حاج شیخ عباسعلي اسالمي  ١

  حاج شیخ نصرت اهللا شیخ العراقین بیات  ٢

  آخوندي شیخ محمد  ٣

  حاج عباسعلي بازرگان  ۴

  ابراھیم نیك سیر  ۵

  حسینعلي گلشن  ۶

  حاج غالمحسین دلیل تھراني  ٧

  حاج سیدحسن عرفاني  ٨

  ابوالقاسم میرزايي  ٩

  حاج محمدجاراللھي  ١٠

  سید حسین میرخان  ١١

  دكتر مرتضي ملكي  ١٢

  حاج ناصر عطايي  ١٣

  حاج مصطفي ايرواني  ١۴

  حاج سیدرضا مجد  ١۵

  سید محمدرضارجايي  ١۶

  حاج سراج ناصري  ١٧

  دكتر فقیھي شیرازي  ١٨

  رحیم منصوريه  ١٩
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  حاج عبدالحسین يوسف زاده  ٢٠

  حاج عباس نجاتي  ٢١

  حسین مزيني  ٢٢

  مجله ي جامعه ي تعلیمات اسالمي 

مات اسالمیراه اندازي كرداين جامعه براي برقراري ارتباط با مردم و گزارش و تبیین اھداف جامعه،مجله اي را به نامتعلی

مجله،ماھانه با گرايش ديني ـ آموزشي،ارگان رسمي جامعه گرديدصاحب امتیاز آن آقاي دكتر مرتضي ملكي و مدير 

  مسئول آن حسینعلي گلشن بود 

منتشر شدنويسندگان اين نشريه عبارت بودند ازحاج شیخ عباسعلي  ١٣٣١اولین شماره ي اين مجله در فروردين 

مي ،دكتر شھیدي،گلشن،ھیوي،دكتر ملكي،مھدوي،مھندس دانشور،نیك سیر،غفاري،دكتر اكرامي،دكتر اسال

امین،صديقي و نگینھنوز مطالب مجله زنده و داراي جاذبه استاين مجله با انتشار ده شماره،مواجه با فوت آقاي دكتر 

  ملكي صاحب امتیاز آن گرديد كه متأسفانه بعد از آن منتشر نشد 

  نتیجه 

جامعه ي تعلیمات اسالمي در كلیه ي ابعاد،خصوصا در تأسیس مدارس علمي ـ مذھبي،تربیت نسلي را به عھده 

گرفت كه ھم مجھز به علوم روز و پذيرفته شده آن زمان بودند و ھم نسبت به مباني معارف و اخالق اسالمي آشنايي 

ويت جريان نیروھاي مذھبي گرديد كه خود در پذيرش داشتندتوزيع چنین نسلي در مديريت ھا،ادارات،بازار و موجب تق

رھبري مرجعیت شیعه و ايدئولوژي آن و انقالب اسالمي نقشي بسیار مؤثري ايفا كرد و از اين رو،نبايد مطالعه موردي 

  آن از ديد نويسندگان مغفول بماند 

  ـ آموزشگاه ھاي اتحاديه ي ديني ٢

نقش بسیار مؤثري را  ١٣٢٠در بستر سازي انقالب اسالمي بعد از شھريور  يكي از عالمان زاھد و فرھیخته و مبارز كه

  ايفا كرد،آيت اهللا حاج شیخ جواد فومني حائري بود 

ش در كربال در خانواده اي عالم متولد شدپدرش حاج شیخ جعفر فومني از علماي برجسته ي  ١٢٩١وي در خرداد 

ت و دروس سطح را در ھمان كربال به پايان رساند و سپس راھي كربال بودحاج شیخ جواد،مقدمات رانزد پدر فراگرف

  نجف شد 

در نجف اشرف،نزد آيت اهللا سید ابوالحسن اصفھاني و آقا ضیاء عراقي فقه و اصول را فراگرفت و به درجه ي اجتھاد 

در منزل تشكیل  ش به تھران مھاجرت كرد و در خیابان خراسان مسكن گزيدابتداء،جلسات را ١٣١٧نايل آمدوي در سال 

  مي داد 
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  كه زمینه بیشتري براي فعالیت ديني پیدا شد،جمعیتي را به ناماتحاديه ي دينیتشكیل داد  ١٣٢٠پس از شھريور 

ايشان در جريان نھضت ملي نفت،از آيت اهللا كاشاني حمايت به عمل آورد و در جريان نھضت امام خمیني نیز فعاالنه 

رحلت نمودبه گزارش  ١٣۴٣اد ولي ھیچگاه صحنه ي مبارزه را ترك نكردوي در سال شركت كردچند نوبت به زندان افت

به طرف حضرت عبدالعظیم مي بردند،منجر به تظاھرات ضدرژيم شدوقتي  ١٧/١١/۴٣ساواك،ھنگامي كه جنازه ي او را

ي نمايند كه نتیجتا جنازه به پل سیمان رسیدمأمورين كالنتري به مشايعت كنندگان مي گويند كه از حمل علم خوددار

برخوردي بین پلیس و حاملین جنازه روي مي دھددر اين جريان ھمراھان جنازه درب عقب جیپ كالنتري را 

  شكستھاند؛و پلیس ناچار مجبور به عقب نشیني شد 

را نظم آيت اهللا فومني،اتحاديه ديني را با كمك متدينین و بازاريان مؤمن تشكیل داد تا بتواند فعالیت ھاك فرھنگي 

بخشديكي از ھمكاران بازاري آيت اهللا،حاج علي اصغر فخارزاده بود كه با كمك ھاك مالي خدمات ارزنده اي را به جامعه 

  ي ديني عرضه كرداز جمله كارھاي اتحاديه،ساختن مسجد نو بود كه مركز تبلیغات آيت اهللا فومني گرديد 

باوگان به دست آيت اهللا فومني افتتاح شددبستان نو،يك مدرسه ي با تالش اتحاديه ديني،اولین دبستان براي تربیت نو

شروع به كار كردمديريت اين دبستان به عھده ي ھمسر آيت اهللا بودحساسیت  ١٣٢۶دخترانه بود كه در حدود سال 

ي مؤمنان در تأسیس مدرسه ي دخترانه از آن جھت بود كه مدارس دولتي سعي مي كردندتا،دختران را بیشتر غیردين

  تربیت كنند 

اتحاديه به رھبري آيت اهللا فومني به اين نتیجه رسید كه در مقابل كودكستان سازي ھاك عناصر غیرمسلمان،يك 

كودكستان ديني ھم بسازندلذا،دو سال بعد در جوار دبستان دخترانه،يك كودكستان نیز تأسیس كردنداستقبال مردم 

بتدايي پسرانه به نامدبستان نو ويژه ي پسراندر انتھاي خیابان لرزاده متدين موجب گردد تا دو سال ديگر يك دبستان ا

  غاز فعالیت نمايد  تأسیس و آ

طبق گزارش ساواك،آيت اهللا فومنییك اتحاديه ي ديني در مسجد برقرار كرده اند كه اين اتحاديه داراي مدارس تعلیمات 

ف خیابان خراسان و لرزاده دائر كردھبودجه ي اين مدارس ديني به نام اتحاديه نوپسران و دختران در آن قسمت از اطرا

  از طرف محصلین كه ھر كدام در ماه پنج تومان مي دھند،اداره مي شود 

  ـ دبیرستان علوي ٣

به ھمت  ١٣٣۵يكي از مؤسسات تأثیر گذار در تقويت جريان مذھبي در ايران،مدرسه علوي استاين مدرسه در سال 

ان،معروف به عالمه و ھمكاري استاد رضا روزبه تأسیس گرديدپس از اين دبیرستان،در حاج شیخ علي اصغر كرباسچی

  ،دو دبستان ديگر را افتتاح كرد ١٣۴٠سال 

مدرسه ي علوي افزون بر دروس رسمي،درس اخالق و احكام را نیز براي محصلین جزو برنامه قرار داده بوددرس اخالق 

رشار از معنويت بوديكي از خدمات علمي ديگر مدرسه ي علوي،دوره ي توسط عالمه كرباسچیان برقرار مي شد كه س

تربیت مبلغ براي خارج از ايران براي طلبه ھا بودآقاي ھاشمي رفسنجاني در اين دوره شركت كرده اند و آن را موجب 

  آشنايي خود با تحصیالت جديد دانسته اند 
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ان به مجاھدين خلق و يا به انجمن حجتیه پیوسته انددر واقع گروھي اعتقاد دارند كه پاره اي از شاگردان اين دبیرست

اين اشكال منطقي به نظر نمي رسد زيرا اين دبیرستان در مدت فعالیتش،صدھا فارق التحصیل متدين تربیت كرد كه 

  جزو نیروھاي انقالب بودند و بسیاري از مسئوالن بعد از انقالب نیز از دانش آموختگان ھمین مدرسه بودند 

طعا،نه در نیت مؤسسین اين مدرسه انحرافي وجود داشت و نه در ماھیت متون درسي آناز اين رو،دلیل پیوستن عده ق

اي از شاگردان مدرسه به مجاھدين و را بايد در جاي ديگر جستجو كرد و نه در روش تربیتي مدرسه ي علويبه ھر 

تدين نقشي مؤثر ايفا كرد كه خود احتیاج به حال،مدرسه ي علوي در تحكیم مباني ديني و تربیت نسل جديد م

  تحقیقي مستقل دارد 

  ـ مدرسه ي كمال ۴

مرداد و شدت يافتن اختناقو ناتواني رھبري نھضت مقاومت ملي در بسیج و نیروھاي مبارز،مسأله  ٢٨پس از كودتاي 

اين نتیجه رسید كه از فاز تجديدنظر در سازماندھي و شیوه مبارزه را پیش آوردجناح متدين نھضت مقاومت ملي به 

سیاسي بايد به فاز فرھنگي تغییر جھت داد؛لذا سازماني به نام متاع از كلمات اختصاريمكتب تربیتي عملي اسالمیبه 

  وجود آمد 

ـ تأسیس دانشسراي ٢ـ خريد زمین ھاك باير وسیعي براي اجراي يك طرح كشاورزي ١سازمانمتاعچھار محصول داشت

ـ تأسیس دبیرستان كمال نارمك كه ٣سه اي با امتیاز آقاي دكتر سحابي و مديريت پسرش ايرج تعلیمات ديني دو كال

  ـ تأسیس شركت سھامي انتشار ۴شھید عالیقدر محمد علي رجايي در آن تدريس و تا حدي مديريت كرد 

داعضاي ھیئت به ثبت رساندن ١٣٣۵به دنبال اين تصمیم،ابتدا مؤسسه اي به نام مؤسسه فرھنگي اخالق در سال 

ـ دكتر يداهللا ٣ـ مھدي بازرگان،نايب رئیس ٢ـ حسین مؤمني،رئیس ١مديره ي اين مؤسسه عبارت بودند از 

  ــ احمد بازرگان،محاسب ۵ـ كاظم حاجي طرخاني،خزانه دار۴سحابي،منشي 

  در اساسنامه ي اين مؤسسه آمده است 

  الفمرام 

  ستجات سیاسي ندارد ونخواھد داشت فرھنگي اسالمي و بستگي به ھیچ يك از احزاب و د

  ب ھدف 

تأسیس و اداره ي مؤسسات فرھنگي و مدارس به منظور تعلیم برنامه رسمي كشور ضمن تمرين و تفھیم معتقدات 

  ديني اسالمي با روش علمي و عملي و تربیت محصلین براساس اخالق اسالمي 

ش و پرورش گرفته شد و ساختمان دبیرستان بنیان پس از ثبت مؤسسه فرھنگي اخالقمجوز دبیرستان كمال از آموز

  آغاز كرد  ١٣٣٧گذاشته شددبیرستان كمال،رسما كار خود را با مديريت دكتر يداهللا سحابي در سال 
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يكي از خصوصیات دبیرستان،بناي مسجدي بود كه به بیرون از دبیرستان نیز راه داشتدر اين مسجد و به مناسبت ھاي 

ر شھید بھشتي،شھید مطھري،شھید باھنر،مھندس بازرگان و دكتر يداهللا سحابي به مختلف،شخصیت ھايي نظی

  سخنراني مي پرداختند و بسیاري از جوانان مسلمان در اين جلسات شركت مي كردند 

اين مدرسه مانند ساير مدارس ملي مذھبي مورد حمايت آيت اهللا بروجردي قرار گرفتبه روايت شھید مطھريیكي از 

طرز تفكر روشن وي بودعالقه مندي وي به تأسیس دبستان ھا و ]آيت اهللا بروجردي[سته ي معظم لهمزاياي برج

دبیرستان ھاي جديد تحت سرپرستان متدين بود كه دانش آموزان ھم علم بیاموزند و ھم ديندر بیالن چاپي دبیرستان 

بت سھم امام به دفتر آن مدرسه پرداخته كمال نارمك خواندم كه مبلغي در حدود ھشتصد ھزارريال با اجازه ايشان با

  شده است 

اين دبیرستان،مركزيتي براي معلمان مسلمان انقالبي مانندجالل الدين فارسي،محمد علي رجايي و دكتر جواد باھنر 

گرديد و توانست،پايه گذار تربیت نسلي مذھبي،انقالبي و تحصیل كرده باشدساواك كه نمي توانست ادامه ي اين 

رسما اين دبیرستان را تعطیل كرد؛اما،دبیرستان كمال تأثیر خود را بر توسعه ي  ١٣۵٣ا تحمل كند،در سال پايگاه ر

  جريان مذھبي در ايران و بستر سازي انقالب اسالمي گذارد 

ر از ديگر مدارس ملي،مذھبي مي توان از مدارس عابدزاده ياد كرد كه سلسله اي از اين مدارس را به نام دوازده امامعد

مشھد تأسیس كرده بود و نقش بسزايي را در اسالمي كردن نسل جوان در مشھد ايفا نمودھمچنین مدرسه دين و 

  تأسیس شد ١٣٣٣دانش قم نیز توسط آيت اهللا بھشتي در سال 

  فصل سوم 

  مطبوعات ديني 

  ه میكردند نیروھاي ديني از ھمان اوايل حركت مطبوعاتي در ايران، كم و بیش از اين رسانه ھا استفاد

در زمان رضاشاه، تقريبا ھمه جرايد ديني يا تووقیف شد يا به دلیل اختناق شديد تعطیل گرديد، اما پس از شھريور 

، بسیاري از مطبوعات ديني تعطیل شده، مجددا منتشر شدند و تعداد زيادي نشريه ١٣٢٠، اما پس از شھريور ١٣٢٠

  مذھبي نیز پا به عرصه فرھنگ نمود 

ديني مانند احزاب يا در پاسخ به كمونیسم كه به شكل حزب توده مباني ديني را مورد تھاجم قرار داده بود، مطبوعات 

متولد شدند يا براي تبلیغ و ترويج ارزشھاي ديني شكل گرفتند، يا براي نفوذ در حاكمیت يا بدست آوردن حاكمیت راه 

  اندازي شدند 

،ھواداريفشھرت،تاثیرگذاري،محل انتشار و نوبت نشر قابل تقسیم و مطبوعات ديني از لحاظ ھدف، محتوا،وابستگي

  طبقه بندي مي شوند كه ذيال به شرح مختصري از آن مي پردازيم 

  الف جرايد سیاسي 
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سیاسي،وابستگي حزبي آنھاست كه گرايش سیاسي آن بر فرھنگي آن برتري دارد اين -از خصوصیات جرايد ديني

موقت، ارگان رسمي يا ناشر افكار گروه، سازمان،جناح و يا يك حزب اسالمي بوده اند مطبوعات، به شكلي پیوسته يا 

مانند مھر میھن،ملت ما، دمكراسي اسالمي، و مجمع مسلمانان مجاھد فعالیت مي كردند روزنامه نبرد ملت نیز با 

ت پیوسته، ارگان رسمي مديريت آقاي عبداهللا كرباسچیان و منشور برادري به مديريت سید ھاشم حسیني، كه بصور

فدائیان اسالم بوده اسالم بود روزنامه آئین برادري به صاحب متیازي محمد باقر خادم محمدي ارگان حزب برادران و 

  مھريزاد با صاحب امتیازي سید محمدرضا حسیني الھاشمي، نیز در شیراز ناشر افكار حزب برادران بوده است 

  ب جرايد حوزه علمیه قم 

به شكل ماھنامه و يا سالنامه كه بیشتر نماينده افكار نسل جديد حوزه بود، منتشر میشد اولین آنھا به نام اين جرايد 

مكتب اسالم و بعدھا به نام درسھائي از مكتب اسالم منتشر شد سپس تشیع به مت ھاشمي رفسنجاني منتشر 

بعدا نیز، سالنامه اي به نام معارف جعفري  گرديد كه سالنامه مكتب تشیع ھم وابسته به ھمین جريان فكري حوزه بود

  به مديريت محصل يزدي و مجله ھاي ديگري به نام ھاب مكتب انبیاء و مكتب قرآن منتشر گرديد 

  ج جرائد وابسته به سازمان انجمن ھاي مذھبي 

اتي كه ناشر مذھبي،مطبوع-و به دنبال شكل گیري اتحاديه ھا، انجمن ھا و گروھھاي فرھنگي ١٣۴٠بعد از شھريور 

  افكار ديني شان بود، نیز راه اندازي شد كه به تعدادي از آنھا اشاره مي كنیم 

نشريه انجمن تبلیغات اسالمي و نشريات مجد و نور دانش و به مديريت دكتر عطاأاهللا شھاب پور، ارگان رسمي 

  بزرگترين سازمان ديني انجمن تبلیغات اسالمي بود 

اهللا حاج سراج انصاري، ارگان رسمي اتحاديه مسلمین بود ايضا اتحاديه در بعضي از  مجله مسلمین با مديريت آيت

شھرھا نیز داراي ارگان مستقل بود ھفته نامه ديني مسلمین آزاد با مديريت علي ترويجي ارگان منطقه اي اتحاديه 

مسلیمن گیالن بود جدول ذيل آبادان، و ھفته نامه ديني نامه محقق با مديريت محمدباقر محقق كه ارگان اتحاديه 

  بخشي از مطبوعات ديني وابسته به تشكل ھاي ديني را نشان مي دھد 

  د مطبوعات ديني مستقل 

منظور از مطبوعات مستقل، جرايدي است كه خود لزوما ارگان يا ناشر افكار گروه يا حزب خاصي نبودند، اما ممكن 

عاتي بوده ولي نشريه آنھا، سخنگوي جناح خاصي محسوب نمي است مدير آن عضو يك اتحاديه ديني يا انجمن مطبو

  گردد، مھمترين اين نشريات عبارتند از 

  آئین اسالم 

متشر شد اين نشريه  ١٣٢٣كه در ادبیات آن روز به نام روزنامه آئین اسالم مي گفتند در واقع، ھفته نامه اي بود كه به 

امه ديني خواند و ايت اهللا فیض، نیز در نامه اي نوشت الحق چنان جنبه مذھبي داشت كه آيت اهللا كاشاني روزن
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روزنامه آئین اسالم كه اكنون سومین سال خود را به پايان رسانده، در اين مدت جديت شايان و كمك فراوان براي 

  اعالي حقايق و نشر دقايق اسالمي نموده است 

راني ھاي مذھبي وي در راديو نشانه ي توانمندي نصرت اهللا نورياني، خود فردي مذھبي و سخنراني بلیغ بود سخن

اوست نورياني عضو ھیئت مديره اتحاديه مسلمین بود و سخنراني وي در میتینگ اتحاديه علیه اسرائیل در ھفتم 

  موجب تھییج مردم گرديد  ١٣٢٧خرداد 

 طالقاني در جمع انجمن حاج سراج انصاري از نويسندگان دائمي آئین اسالم بود و ھر ھفته، تفسیر قرآن ايت اهللا

  اسالمي دانشجويان در آن درج مي شد 

در مجموع، ائین اسالم مجله اي علمي، ديني، و يكي از وزين ترين مجالت مذھبي بود كه به مسائل سیاسي نیز 

  گريزي داشت و مورد استقبال جامعه مذھبي ايران قرار گرفته بود 

  دنیاي اسالم 

منتشر میشد گرچه نوعي  ١٣٣٠تا  ١٣٢۵ديريت سید محمدعلي تقوي بود كه از ھفته نامه اي ديني سیاسي با م

گرايش نسبت به اتحاديه مسلمین داشت، اما رويه ي آن، حمايت از ھمه جمعیت ھا و انجمن ھاي اسالمي بود و به 

قاد از به خاطر انت ١٣٢۶ھمین علت، به عنوان مطبو عه اي مستقل شھرت يافت اين ھفته نامه در اوايل سال 

نابساماني ھاي ديني دولت، توقیف شد ولي به خاطر فشار افكار عمومي متدينین و ارسال طومارھاي مردم مومن و 

  عكس العمل جرايد مذھبي ازاد شد 

  پرچم اسالم 

آغاز به كار كرد و به  ١٣٢۵ھفته نامه ي مذھبي كه به مسائل سیاسي نیز مي پرداخت اين ھفته نامه از اول سال 

وزنامه ي پرچم اسالم مشھور بود مدير آن دكتر عبد الكريم فقیھي شیرازي از پزشكان بسیار مذھبي و از نام ر

، داراي كارت خبرنگاري ھمین روزنامه بود، لذا ١٣٢٧ھواداران آيت اهللا كاشاني بود ناصر فخرآرائي، ضارب شاه در بھمن 

  غاز به كار كرد فقیھي مدتي بازداشت و پرچم اسالم توقیف گرديد و مجددا آ

  اين سه جريده، نقش بسزائي در فضاسازي ديني و تبلیغ و ترويج مباني مذھبي و شريعت از خود به جا مي گذاشتند 

نشريات مستقل ديگري ھم بودند كه به عنوان مطبوعات ديني در عرصه مطبوعات حضور پیدا كردند كه ھريك، تاثیر 

  ه جاي گذارد ذيال، فھرست اين نشريان را ذكر مي كنیم خود را بر تقويت جريان مذھبي در ايران ب

  تشكل ھاي مطبوعات ديني 

يكي از ابتكارات روزنامه ھاي ديني، ايجاد تشكل ھائي است كه از لحاظ مالي و فكري توانمندي آنھا را افزايش مي 

  داد مھم ترين اين تشكل ھا عبارتند از 
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  انجمن مطبوعات ديني  ١

  از مديران چھار جريده ي ديني مھم  ١٣٢٧ماه  اين تشكل در فروردين

  سید محمد علي تقوي، مدير دنیاي اسالم  ١

  عطائ اهللا شھاب پور، مدير نور دانش  ٢

  دكتر فقیھي شیرازي، مدير پرچم اسالم  ٣

  نصرت اهللا نورياني، مدير آئین اسالم، بوجود آمد  ۴

  نمود  اين انجمن، اھداف خود را در اولین بیانیه چنین ترسیم

در امور اسالمي كه احتیاج الزم به فعالین دسته جمعي مديران ديني داشته باشد، قبال موضوع مورد شور و موافقت  ١

  قرار گرفته بعدا به اجرا گذارده میشود 

كلیه تصمیماتي كه توسط مديران جرايد ونشريه ھاي ديني اتخاذ مي شود مربوط به كلیات بوده و در طرز اداري و  ٢

  خاص تشكیالت داخلي آنان به ھیچ وجه دخالتي نخواھد شد  روش

جرايد و مجالت ديني كه در آينده به وجود مي آيد، در صورتي كه سبك و روش آنان توسط امضاء كنندگان اين  ٣

  موافقتنامه، ديني شناخته شود مي توانند در اين موافقتنامه سھیم شوند 

  سلیقه مخصوص خود را حفظ خواھند نمود  در طرز تبلیغ و روش نامه نگاري ھر يك ۴

امضاء كنندگان متعھد شدند كه تا زمان پاياداري اين پیمان ھیچ قدمي بر علیه يكديگر برنداشته، در ھر حال پشتیبان  ۵

  يكديگر باشند 

ق اولین واكنش انجمن مطبوعات ديني در اعتراض به سخنراني علي اكبر سیاسي رئیس داشنگاه تھران و وزير ساب

در مجلس شوراي ملي گفته بود دين و مذھب نبايد در دانشگاه راه يابد  ١٣٢٧فرھنگ بود كه در چھارم ارديبشھت ماه 

انجمن طي بیانه اي، سخنان آقاي سیاسي را خالف قانون اساسي و از ديدگاه اسالم و قرآن مردود اعالم كردند و از 

  اين سخنان غیرديني، اظھار تاسف و تاثر نمودند 

  شركت سھامي مطبوعات ديني  ٢

به ابتكار نصرت اهللا نورياني مدير آئین اسالم، شركت سھامي مطبوعات ديني تاسیس گرديد موسسین  ١٣٢۵در سال 

اولیه ي اين شركت عبارت بودند از نصرت اهللا نورياني، مرتضي نورياني، محمد نورياني، امیر فرازمند و علي اكبر 

ت اهللا نورياني، اين شركت، موقعیتي دنیوي و اخروي داشت اھداف عالیه ي شركت منتظمي به قول خود آقاي نصر

عبارت بود از تنوير افكار، و تحكیم اتحاد و يگانگي و تقويت ايمان و انتشار حقايق و احیاي معالم دين مبین اسالم، با 
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ا خريداري نمود و براي توسعه ترجمه و نشر كتب ديني به زبان پارسي اين شركت ابتدا دستگاھھاي چاپ و صحافي ر

  آن، سھام شركت را در معرض فروش گذاشت 

، جلسه ي مجمع عمومي شركت تشكیل گرديد و اقايان جالل عبده، حاج ساج انصاري، نصرت اهللا ١٣٢۶در اسفند 

ورياني را به نورياني و عبدالحسین عظیمي را به عنوان ھیئت مديره انتخاب كردند و ھیئت مديره نیز آقاي نصرت اهللا ن

  عنوان مديره عامل انتخاب نمود 

اين موسسه، كمك بسیار بزرگي به چاپ كتب و مطبوعات ديني نمود و بي شك نقش آن در تاريخ مذھبي ملت ايران 

  فراموش ناشدني است

  فصل چھارم 

  تشكل ھاي اسالمي 

ھبي زدند و ده ھا انجمن، حزب، ، بسیاري از نخبگان مذھبي دست به سازماندھي نیروھاي مذ١٣٢٠بعداز شھريور 

اتحاديه، ھیئت، مجمع، جمعیت و گروه را به وجود آوردند اين تشكل ھا از لحاظ كمیت مختلف بوده اند؛ بعضي 

سرتاسري، بعضي منطقه اي و بعضي از چند جوان مسلمان در يك محله تشكیل مي يافته اند انگیزه ي اصلي اين 

كه توسط نیروھاي ضد مذھبي مورد ھجوم قرار گرفته بود اسالم زدائي رضااه، تشكل ھا دفاع از مباني اسالم بود 

بقاياي باند رضاشاھي، تفكر شیفتگان غرب، كسروي گرائي، ماركسیسم،بھائي گريف، خرافه سازي و ملي گرائي از 

، تشكل ھائي را جراياناتي بود كه مذھب را به چتالش فرا مي خواند نیروھاي مذھبي در عكس العمل به اين جريانات

به وجود آوردند كه قبل از اينكه سیاسي باشند، فرھنگي بودند و بیشتر تالش مي كردند تا با تبیین انديشه ي ديني 

به مبارزه با اين تفكرات غیر اسالمي بروند حتي گروھھائي كه نام حزب بر خود نھاده بودند، بیشتر رنگ و صبغه ي 

طیف وسیعي قابل توجیه و تفسیر است ولي ما آنھا را از ديد تكاپوي فرھنگي فرھنگي داشتند ھرچند اين صبغه در 

  نگريسته ايم 

در واقع انتخاب ما بازگشت به تعريف حزب دارد، كه حزب را گروھي سازمان يافته مي دانیم كه براي كسب قدرت 

در درون اعضا يا خارج از آن را مبارزه مي كند، ولي اثر تشكل ھاي مذھبي مورد بحث، جنبه ي تبلیغ و ترويج اسالم 

داشته اند و حتي آنجا كه جنبه سیاسي پیدا مي كرده، اين جنبه بیشتر مبازه با گروھھاي غیراسالمي يا ضد 

اسالمي داشته است نه مبارزه براي كسب فدرت لذا اين تشكل ھا را مي توانیم به دو دسته تقسیم كنیم دسته اي 

  كه بیشتر جنبه فرھنگي 

غیر از انتشار كتاب، كالسھائي براي تدريس زبان عربي، فقه، اصول و فلسفه، تاريخ و داير كرد و شعبه اي نیز انجمن، 

به نام دارالعلوم ديني و عربي تشكیل داد انجمن در مواردي كه يكي از ارزشھاي ديني مورد بي احترامي قرار مي 

  گرفت، از خود عكس العمل نشان مي داد 
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رستانھا از مردم و روحانیون متدين تشكیل شده بود كه به تبلیغ و مباحث اسالمي مي پرداختند شعبات انجمن در شھ

اين شعبات، بسیاري از جلسات مذھبي را اداره و شخصیت ھائي را نیز براي سخنراني دعوت مي كردند از منابع و 

  ب اسالمي بسیار موثر بوده است روزنامه ھاي اسالمي اين نكته بدست مي آيد كه انجمن، در ترويج اخالق و آدا

  اتحاديه ي مسلمین  ٢

با ھدف حمايت از مسلیمن جھان و ھماھنگ كردن گروه ھا و تشكل ھاي اسالمي، توسط  ١٣٢۵اين اتحاديه در سال 

در ايران بود  ٢٠-۴٠مھدي سراج انصاري تاسیس شد حاج سراج انصاري يكي از عالمان بي مانند دوره ي بیست ساله 

ھش در نجف و در خانواده اي روحاني متولد شد پدرش، میرزا عبدالكريم كلیبري انصاري، از علماي  ١٢٧۵ال وي در س

سالگي به عراق رفت و در  ٣٠معروف تبريز بود مھدي، علوم حوزوي را تا سطوح عالیه ي در تبريز فرا گرفت در سن 

توسط دولت عراق دستگیر  ١٣٢١خت وي در سال محضر آيت اهللا سید ھبه الدين شھرستاني به تكمیل علوم خود پرا

و پس از آزادي به ايران آمد آن روزھا مسئله كسروي بزرگ ترين دغدغه ي خاطر عالمان شیعه بود او براي مبارزه با 

كسروي، سازماني را به نام جمعیت مبارزه با بي ديني تشكیل داد جمعیت مبارزه با بي ديني ھمواره، كسروي را به 

منتشر  ١٣٢٣لمي دعوت مي كرد و حاج سراج انصاري، كتاب نبرد با بي ديني را در پاسخ با كسروي در سال مبارزه ع

كرد كه مورد استقبال بسیاري از عالمان اسالمي و جوانان قرار گرفت پس از قتل كسروي توسط فدائیان اسالم در 

اري، اتحاديه ي مسلمین را تاسیس كرد ، فلسفه وجودي جمعیت از بین رفت و آنگاه حاج سراج انص١٣٢۴اسفند 

  اتحاديه مسلمین در بسیاري از شھرستانھا، شعبه دائر كرد و بسیاري از عالمان و مؤمنان را متشكل نمود 

ھفته نامه ي مسلمین، ارگان رسمي اتحاديه ي مركزي بود مسلمین آزاد، ارگان رسمي اتحاديه ي آبادان، اتحاديه در 

مي از خود واكنش نشان مي داد و از مبارزات مردم پاكستان، تنس، الجزاير و مراكش حمايت مسائل بین المللي اسال

مي كرد يكي از تظاھرات مھم در حمايت از مردم فلسطین كه به ثبت عده اي براي اعزام ختم شد، توسط ھمین 

ال مردم ايران و بعضي از اتحاديه برقرار شد اتحاديه براي شھداي پاكستان مجلس ختم برقرار كرد كه مورد استقب

سفراي كشورھاي اسالمي قرار گرفت مكاتبات اتحاديه با اخوان المسلمین مصر، نشانه ي ارتباط اين تشكل با 

  سازمان ھاي اسالمي ديگر كشورھاست 

اتحاديه ي مسلمین در مسائل داخلي ايران موضع گیري مي كرد و پیوسته از مسئولین حكومتي مي خواست تا براي 

  بي كردن جامعه ي ايراني تالش كنند و در اين زمینه راھبردھائي نیز به دولت ارائه مي داد مذھ

كتاب دين چیست و براي چیست؟، شیعه چه مي گويد در پاسخ به شبھات كسروي، خرد چیست و خردمند كیست؟ 

  حاج سراج انصاري نوشته شده و در پیرامون ماتريالیسم در رد عقايد كمونیسم ھا از انتشارات اتحاديه است كه توسط 

بي شك نقش حاج سراج انصاري و اتحاديه ي مسلمین در ترويج و دفاع از اسالم و سازماندھي نیروھاي مذھبي از 

  مؤثرترين نقش ھا در دوره ي مورد بحث است كه خود، احتیاج به تحقیق مستقل و جامعي دارد 

  كانون نشر حقايق اسالمي  ٣
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كه در ترويج اسالم، خصوصا بین روشنفكران داراي نقش با اھمیتي بود، كانون نشر حقايق يك از تشكل ھاي مذھبي 

در مشھد توسط استاد محمدتقي شريعتي تاسیس شد و به  ١٣٢٠اسالمي مشھد بود اين كانون پس از شھريور 

هللا میالني قرار گرفت و عنوان پناھگاھي براي روشنفكران، جوانان و طالب علوم ديني درآمد كانون، مورد حمايت آيت ا

حتي بعضي از كالسھاي آن در منزل آيت اهللا برقرار میشد يكي از منشورات كانون تفسیر نوين بود كه توسط استاد 

  شريعتي تدريس مي شد و مورد استقبال بسیاري از طالب جوان حوزه ھا قرار گرفته بود 

و كسروي بود گرچه فعالیت اصلي كانون، تبیین حقايق موضوع فعالیت كانون، بیشتر مبارزه ي فكري علیه كمونیسم 

اسالمي بود لي مسئولین آن از مواضع سیاسي نیز غفلت نداشتند در جريان ملي شدن صنعت نفت، كانون فعالیت 

استا محمدتقي شريعتي، مسئول كانون، به ھمراه ھمكاران  ١٣٣۶مي كرد و به خاطر مواضع سیاسي آن در سال 

  ن منتقل شدند دستگیر و به تھرا

مباحث مطروحه در كانون نشر حقايق اسالمي در روزنامه ھاي محلي خراسان درج مي شد و مورد استقبال جوانان 

  قرار مي گرديد 

  ھیئت قائمیه  ۴

و توسط حاج شیخ محمد تھراني تاسیس  ١٣٢٠يكي از تشكل ھاي فعال در تھران ھیئت قائمیه بود كه بعداز سال 

 ٢۴در ھمدان متولد شد پس از كسب تحصیالت مقدماتي، در سن  ١٢٨٢ھراني در سال شد حاج شیخ محمد ت

سالگي راھي نجف شد و به تكمیل علوم اسالمي پرداخت وي به سبب افكار انقالبي مورد عالقه ي نواب صفوي قرار 

د حاج شیخ محمد گرفت و نواب در حوزه ي درس او شركت مي نمود و از كساني بود كه در پرورش فكري وي موثر بو

، به تھران آمد و ھیئت قائمیه را تاسیس كرد وي در جريان قتل كسروي به نواب كمك كرد ١٣٢٠تھراني، بعد از شھريور 

و ھمیشه فدائیان اسالم را مورد حمايت قرار مي داد ھیئت قائمیه كه در جريان نھضت ملي شدن نفت فعالیت 

 كاشاني حمايت مي كرد و به ھمین جھت، رھبر ھیئت قائمیه توسط داشت، پس از اختالف در رھبري، از آيت اهللا

  حكومت مصدق دستگیر و به زندان افكنده شد، اما پس از كودتا، از زندان آزاد شد 

ھیئت قائمیه به دلیل منش رھبر آن، يك تشكیالت شديدا مذھبي بود و افزون بر برگزاري جلسات و نشر جزوات 

موضع گیري مي كرد و بعد از دستگیري حاج شیخ محمد تھراني، كانون اطالعیه ھاي مذھبي، در امور سیاسي نیز 

  تھديد آموزي را علیه مصدق و جبھه ي ملي صادر نمود 

  انجمن حجتیه  ۵

تاسیس شد ظھور انجمن حجتیه،  ١٣۶٧تا  ١٢٧٩توسط حجت االسالم شیخ محمود حلبي  ١٣٣٢اين انجمن در سال 

  شديد بھايیان در اوايل دھه سي عكس العملي بود به فعالیت 

انجمن تالش مي كرد تا نیروھاي خود را به بحث و جدل با مبلغین بھائي و ب مبناي كتابھاي آنھا تجھیز نمايد شاخصه 

ي ديگر انجمنف برانگیختن عالقه ي مومنان به قائم آل محمد علیه السالم بود كه برگزاري دعاي ندبه و جشن ھاي 

، تجلي اين عشق بود با اين كه موسس انجمن، آقاي حلبي، از روحانیون سیاسي اي بود كه مفصل پانزدھم شعبان
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در جريان جنبس ملي نفت، سخنراني ھاي بسیار آتشین در تھییج مردم و در حمايت از آيت اهللا كاشاني ايراد مي 

له ي سیاسي قرار داد پس از كرد، اما بعد از كودتا، سیاست را رھا كرد و حتي شرط عضويت در انجمن را عدم مداخ

چند سال، انجمن توانست در سرتاسر كشور نیروھاي مذھبي را متشكل و با گردھمائي در منازل، تكايا، حسینیه ھا 

  و پايگاھھاي مستقل به تمرين مباحث ضد بھائي و مباحث مذھبي بپردازند 

مذھبي بودند، داراي جاذبه بود، اما با شروع  انجمن تا قبل از آغاز انقالب اسالمي براي افرادي كه داراي روحیه ي

انقالبي از دست داد تاثیر انجمن در ترويج -انقالب به دلیل ماھیت غیر سیاسي آن جاذبه اش را براي نیروھاي مذھبي

مباني ديني و تربیت سخنرانان مذھبي غیر روحاني و جوانان اھل جدل براي مبارزه با بھائیت و تا حدودي كمونیست 

  ابل انكار نیست ھا، ق

مورد حمايت حضرت امام نیز بود معظم له اجازه مي دادند سھم امام را براي ترويج و  ١٣۵۶اين انجمن تا اواخر سال 

تبلیغ مذھبي درا ختیار آنان قرار دھند؛ ولي با شروع انقالب و به دلیل بي تفاوتي رھبري انجمن در مقابل انقالب، اين 

  كردند اجازه را كان لم يكن تلقي 

، با يك سخنراني علیه جريان عافیت طلب، انجمن متوجه شد كه منظور معظم له آنھا میباشند و لذا ١٣۶٢در سال 

  اعالم تعطیلي كردند 

با اين كه انجمن ماھیت غیر سیاسي داشتف نتوانست مانع سیاسي شدن اعضاي خود گردد و لذا، از كادرھاي 

  شاياني را از خود نشان دادند مركزي ان به انقالب پیوستند و خدمات 

  ھیئت علمیه  ۶

خصوصا اواخر دھه، روحانیون و علماي بسیاري از شھرھا براي مضعگیري واحد و مشاوره در امور  ١٣٢٠در دھه ي 

مھم، تجمعي را به نام ھیئت علمیه يا جامعه ي علمیه تشكیل دادند كه در جريان جنبش ملي شدن صنعت نفت در 

  آيت اهللا كاشاني تالش زيادي را از خود بروز دادند  پیروي و حمايت از

فعال ترين اين تجمع ھا، ھیئت علمیه تھران بود در چگونگي شكل گیري ھیئت علمیه ي تھران روايات مختلفي است 

به گزارش شھرباني، آيت اهللا كاشاني يك ھیئتي بوجود آورده به نام ھیئت علمیه كه اشخاص زير با آنھا در اين ھیئت 

  ھمكاري مي كنند 

  نوري داماد بھبھاني  -۴آيت اهللا اصفھاني،  -٣آيت اهللا چھلستوني،  -٢آيت اهللا بھبھاني  ١

روايت ديگري در مورد ھیئت علمیه ي تھران مي گويد اين گروه ھیئتي از علماي تھران بود كه شخصیت ھائي ھمچون 

ني، سید احمد شھرستاني، آقابزرگ نوري، سید حاج سید رضوي قمي،شیخ محمد باقر رسولي ،حاج سید رضا زنجا

محي الدين طالقاني، سید محمد نبوي، شیخ عباس مشكوري نجفي، حاج سید رضا تنكابني و ابوالحسن مدرسي 

تھراني در آن عضويت داشتند و به مناسب ھاي گوناگون سیاسي، اجتماعي، ديني اعالمیه مي دادند بر مبناي ھمین 
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ي، آقاي گلپايگاني پیشنواز مسجد خیابان غفاري حوالي میدان شوش و حاج آقا ضیاء استرآبادي روايت، آيت اهللا دزفول

  نیز در اين تشكل عضويت داشتند 

  از ھیئت ھاي علمیه كه در اين دو دھه فعال بوده اند مي توان به چھار مورد ذيل اشاره نمود 

  ھیئت علمیه تبريز  ھیئت علمیه اصفھان، ھیئت علمیه شیراز، ھیئت علمیه قزوين و

  ساير تشكل ھاي فرھنگي  ٧

گرچه اين تشكل ھا نیز خدمات ارزنده اي در احیاي تفكر ديني در ايران داشته اند، اما بررسي يكايك انھا احتیاج به 

، تحقیقي مستقل و جامع دارد از اين رو، تنھا فھرستي از تشكل ھا را كه در منابع پراكنده د جرايد و اسناد آمده است

  ارائه مي دھیم 

آذربايجان ھاي مقیم مركز، گرچه اين گروه يك تجمع قومي در تھران بود ولي چون بیشتر اعضاي آن از تدينین بودند،  ١

  در امور مذھبي نیز فعالیت مي كردند و نشريه اي به نام قدرت اسالم منتشر مي كردند 

  نام منادي اسالم نیز منتشر مي كردند اتحاد اسالم، جمعیتي مذھبي بودند كه ھفته نامه اي به  ٢

اتحاديه ي اصناف، گرچه اين اتحاديه يك گروه صنفي از اصناف بازار بودند، اما به دلیل مذھبي بودن، اعضاي آن در  ٣

  امور مذھبي فعاالنه شركت مي كردند و يك نشريه اقتصادي ديني نیز با عنوان سالم منتشر نمودند 

  به بعد در شھرھاي خراسان  ١٣٣١فعال در سال  اتحاديه جوانان اسالمي، ۴

  اتحاديه ي جوانان حسیني، فعال در سالھاي نھضت ملي در مشھد  ۵

  اتحاديه ي سادات حسیني، فعال در سالھاي نھضت ملي در مشھد  ۶

  اتحاديه ي محصلین علوم ديني، فعال در سالھاي نھضت ملي در مشھد  ٧

  در تھران، ارگان رسمي آنان با نام ذوالفقار امروز منتشر مي شد  ٣١-٣٠اخوان المومنین، فعال در سالھاي  ٨

انجمن اخالقي تبريز، جمعیتي از مومنین و روحانیون براي ترويج اخالق و رفتار اسالمي در تبريز بود ناشر افكار آنھا،  ٩

  ماھنامه اي به نام جھان اخالق در تبريز منتشر مي شد 

در تھران تشكیل شد و از اولین انجمن ھاي اسالمي  ١٣٢١پزشكي تھران در سال انجمن اسالمي دانشكده ي  ١٠

دانشگاه محسوب مي گردد در اين انجمن، شخصیت ھائي مانند آيت اهللا طالقاني و صدرالدين بالغي سخنراني 

  داشتند 
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گاھي اوقات با نام انجمن اسالمي كاركنان دولت، اين انجمن نشريه اي به نام نھضت تعاون اسالم داشتند كه  ١١

  نھضت اسالم منتشر مي شد 

  با تالش دكتر علي شريعتي در مشھد تشكیل گرديد  ١٣٣٩انجمن اسالمي دانش آموزان مشھد در سال  ١٢

  در مشھد تاسیس شد  ١٣٣٧انجمن اسالمي بانوان در سال  ١٣

  ه وجود آمد در تھران و دانشگاھھاي ديگر كشور ب ١٣٣٩انجمن اسالمي دانشجويان در سال  ١۴

  انجمن پیرو قرآن، اين انجمن توسط دكتر علي شريعتي  ١۵

سیاسي مشھد، تشكیل / انجمن پیروان قرآن مشھد، اين انجمن توسط حاجي عابدزاده، فعال ترين عنصر مذھبي  ١۶

  گرديد 

  ي كرد انجمن سادات، يك انجمن سیاسي مذھبي فعال در خرم آباد بود كه از آيت اهللا كاشاني حمايت م ١٧

انجمن مجاھدين مذھب جعفري، اين انجمن به سرپرستي سید جعفر امامي بود، برادر امامي ضارب ھژير، در  ١٨

  با حضور آيت اهللا كاشاني افتتاح شد  ١٣٢٩سال 

  انجمن نبرد با مسكرات، ھدف اين جمعیت مبارزه با مشروبات الكي بود  ١٩

تیبريز شركتي را براي توزيع كتابھا و مطبوعات مذھبي در تبريز  بنگاه دين و دانش، گروھي از جوانان مذھبي ٢٠

  تاسیس كردند 

پاسداران اسالم، اين گروه در شیراز تشكیل شد و مجله اي ادبي به نام شفق شیراز تاسیس كرد كه بیشتر با  ٢١

  ادبیات و شعر به ترويج اسالم مي پرداخت 

شكل گرفت و تعدادي كتاب مذھبي نیز  ٢٠وحانیون در اول دھه جامعه ي اھل منبر، اين جامعه از گروھي از ر ٢٢

  منتشر نمودند 

جمعیت تجديد آثار شیخ صدوق، اين جمعیت با مديريت حاج شیخ محمدباقر كمره اي، جھت ترجمه و چاپ آثار  ٢٣

  شیخ صدوق در تھران به وجود آمد 

د كتابي راجع به حجاب نوشت كه در چاپخانه، در رشت بوجود آم ١٣٢۴جمعیت ترويج اسالم، اين جمعیت در سال  ٢۴

  توسط استاندار توقیف شد اين جمعیت با اتحاديه ي مسلمین ارتباط جدي د اشت 

ثبت شده است يكي از خوات ھاي اين جمعیت آن بود  ١٣٢۶جمعیت مذھبي جعفري، فعالیت اين جمعیت در سال  ٢۵

  ان تعلیمات ديني مدارس بپذيرد كه دولت، كتاب ستون دين حاج سراج انصاري را به عنو
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جمعیت ھیئت تشیع، اين جمعیت از ھواداران آيت اهللا كاشاني بود كه بوسیله ي رضا فقیه زاده به وجود آمده بود و  ٢۶

  ھفته نامه اي نیز با ھمین نام منتشر مي كردند 

اصفھان كه ھفته نامه اي به جمعیت ھاي ديني اصفھان، اتحاديه ي مانندي بود از ھیئت ھا و گروھھاي مذھبي  ٢٧

  نام طوفان اصفھان منتشر مي كردند 

گزارش شده و ھفته نامه اي خبري با نام طوفان شرق نیز  ١٣٢١جمعیت نگھبانان اسالم، فعالیت اين گروه از سال  ٢٨

  منتشر مي كردند 

  جريان نھضت ملي شدن نفت، چندين میتینگ در مشھد راه اندازي كردند 

  ، قبل از دھه بیست و توسط ايت اهللا طالقاني در تھران تاسیس شد كانون اسالم ٣٠

  كانون تبلیغات و انتشارات اسالمي اين كانون توسط واعظ معروف، صدرائي اشكوريف در رشت تاسیس شد  ٣١

گزارش شده است و مجلي اي نیز به نام مدنیت به عنوان  ١٣٢۴مجمع جوانان اسالمي، فعالیت اين گروه از سال  ٣٢

  ارگان خود منتشر مي كردند 

و توسط عده اي جوانان متدين  ١٣٢۶ھیئت برادران اسالمي، اين ھیئت به منظور ايجاد وحدت اسالمي در سال  ٣٣

  رباط كريم شھريار تاسیس شد 

ھیئت اثني عشري از ھیئت ھاي فعال تھران بود كه به مناسبت ايام مذھبي نشريه اي به ھمین نام در كاغذ اعال  ٣۴

  قطع مناسب و مقاالت مناسب چاپ و توزيع مي كرد  و

ھیئت مروجین مذھب جعفري مجموعه اي از جمعیت ھاي ديني بود كه ھر كدام نماينده اي از تحصیلكردگان براي  ٣۵

احیاي انديشه اسالمي در ھیئت داشتند ھیئت عمومي آن ھر ھفته در روز جمعه، جلسه اي ترتیب مي دادند تا 

  براي جمعیت ھا تصمیم گیري كنند راھكارھائي را 

  نمونه ھائي از تشكل ھاي گروه دوم 

  حزب برادران  ١

  در شیراز و توسط، آيت اهللا نورالدين حسیني ھاشمي مشھور به آسید نورالدين تاسیس شد  ١٣٢١اين حزب در سال 

اي روحاني متولد شد پدرش، ھش در شیراز در خانواده  ١٢٧٢ھق حدود  ١٣١٢آيت اهللا سید نورالدين شیرازي در سال 

  سید ابوطالب مجتھد صاحب كتاب اسرار العقايد است 

مقدمات را نزد پدر فرا گرفت و سطح را درشیراز به پايان رساند و حدود بیست سالگي به عراق مھاجرت كرد و نزد 

ت اهللا شريعت اصفھاني اساتید بزرگ نجف، آيت اهللا سید محمد كاظم يزدي و آيت اهللا میرزا محمد تقي شیرازي و آي
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فقه و اصول را به كمال رساند و به درجه اجتھاد نايل آمد پس از چند سال اقامت، مجددا به شیراز مراجعت كرد در زمان 

  رضاشاه، دو مرتبه از شیراز تبعید شد 

بنیان  -٣ل در فقه، اس االصو - ٢تحفه االحباء في لیله الغراء در اعمال شب و روز جمعه،  - ١تالیفات وي عبارت است از 

دقايق الحقايق،  -۶احكام االنام في شرح شرايع االسالم، در فقه،  -۵دو جلد اصول الفقه،  - ۴االوصول، در اصول الفقه، 

  در الھیات 

آيت اهللا سید نورالدين شیرازي، شخصیتي ماھیتا سیاسي و مبارز بود خود در شیراز حدود را اجرا مي كرد و ھمین 

رديد وي در جريان نھضت آقا نوراهللا اصفھاني جنبش حمايت كرد و به ھمین خاطر به بندرعباس تبعید سبب تبعید وي گ

  شد 

از شیراز به قصد زيارت علي بن موسي الرضا علیه السالم حركت كرد و در مسیر خود، در  ١٣٢٧ايشان در ارديبھشت 

ھمه جا موجب شور و نشاط مردم متدين شھرھاي اصفھان، قم، تھران و سپس در مشھد اقامت كرد حركت وي در 

گرديد در قم، مفصل از او استقبال شد به روايت آيت اهللا يزدي برنامه ي استقبال و مشايعت از ايشان چشم گیر و 

جلسات ديد و بازديد و پذيرائي مفصل بود و ھمواره ھم محور بحث ھا براساس مسائل سیاسي بود چون آيت اهللا صدر 

بود، آيت اهللا شیرازي بر وي وارد شد و ايت اهللا بروجردي نیز در منزل آيت اهللا صدر از وي ديدن  از مراجع سیاسي قم

  كرد عكس ھا و ديدار وي در جرايد اسالمي منتشر گرديد 

آيت اهللا شیرازي در مشھد مدتي اقامت كرد به روايت بعضي از شاھدان، ورودي وي در مشھد موجب تحول بزرگي در 

طالب شد افكار تازه و روشني داشت در مشھد جلوه ي زيادي كرد نه تنھا آسید نورالدين طالب را تحت  حوزه و در میان

تاثیر قرار داد، بلكه از نظر علما و مدرسین و ائمه جماعات ھم مورد توجه واقع شده بود در مدتي كه در مشھد بود، از 

شیخ ھاشم قزويني و حاج شیخ علي اكبر نوغاني و  ھمه مدارس ديدن كرد و حتي بزرگان مشھد مانند آيت اهللا حاج

در  ١٣٢٧شیخ كاظم دامغاني نیز در مجاس وي شركت مي كردند ايشان ھنگام بازگشت از مشھد در شھريور ماه 

تھران روزي متوقف شد و به سخنراني پرداخت وي در مشجد شاه مسجد امام در حضور جمعیت زيادي اظھار كرد 

اسالمي و مبارزه با بي ديني و جلوگیري از فساد و مسكرات بر ھمه واجب است مسلمانان ترقي و تعالي تعلیمات 

  بايد دست اتحاد به ھم بدھند 

آيت اهللا سید نورالدين بعد از شھريور بیست، به سازماندھي روحانیت شیراز پرداخت طبق اسناد شھرباني ابتدا به نام 

حزب برادران نور را كه از ھمان بدو امر متشكل از ھیئتي بوده و در اتحاديه ي روحانیون جلساتي تشكیل داد و سپس 

  شیراز تاسیس مي كند و منحصرا تحت قدرت و دستور خود او بوده 

ھش مي داند، چون ھیئت برادران نور در ھمان  ١٣٠١به اين علت مرحوم سید نورالدين تاريخ تاسیس حزب برادران را 

است كه از چندين ھیئت  ١٣٢١اد موجود تاريخ تاسیس حزب حدود سال تاريخ تاسیس شده است، ولي طبق اسن

  مذھبي در شیراز تشكیل گرديد 
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اھداف و شعار حزب برادران، استقالل ايران در ظل لواي مذھب جعفري بود مھم ترين اھداف، و راه كارھائي كه در 

  مرامنامه حزب آمده است، به شرح ذيل است 

 -٣اجراي قانون اساسي باالخص اعتبار نظارت علماي طراز اول،  -٢مذھب جعفري، حفظ وحدت ملي ايران و توسعه 

مبارزه  -۶تعلیم عمومي، تقويت نیروي دفاع و مبارزه با ھرج و مرج،  -۵استحكام مباني روحانیت،  -۴مبارزه با خرافات، 

  با استبداد 

  ھیئت مذھبي تشكیل دھنده حزب برادران بوده اند  ١٣طبق اسناد، 

برادران اگرچه در استان فارس نیز داراي شعبي بود ولي بیشترين فعالیت آن در شیراز متمركز بود اين حزب با  حزب

  ايجاد وحدت و انسجام بین اقشار مذھبي شیراز، در تمام مراسم مذھبي فعاالنه عمل مي كرد 

ر مباني و برخوردھاي غیر معقول در جريان نھضت ملي، ابتدا از دولت مصدق حمايت مي كرد، اما به دلیل اختالف د

حزب ايران در شیراز با حزب برادران در زمان حاكمیت جبھه ي ملي، حزب برادران در مقابل دولت مصدق موضع گیري 

  كرد و روز به روز بر مخالفت خود افزود 

حزب منتشر كرد حزب تا روزنامه ي مھر ايزد و آئین برادران، ارگان رسمي حزب برادران بود و سالنامه اي نیز به نام 

به فعلیت خود ادامه داد و پس از فوت رھبر آن در اين سال شوراي مركزي حزب در اقدامي تشريفاتي  ١٣٣۵سال 

فرزند وي آقا منیرالدين را كه دوازده سال بیشتر نداشت به عنوان جانشین آيت اهللا شیرازي و رھبر حزب سیاسي 

  مذھبي برادران معرفي، كرد 

از بحران رھبري نگذشته بود كه بین رھبري جديد و شوراي مركزي اختالف بروز كرد و به اين ترتیب، چراغ ھنوز چندي 

  حزب برادران به خاموشي گرائید 

به ھر حال، حزب برادران در زمان حیاتش در احیاء شعارھاي ديني و ايجاد محیطي مذھبي و با نشاط در استان فارس 

  ي توان آثار حزب را در فرھنگ مردم شیراز مشاھده كرد تاثیر عمیقي داشت و ھنوز ھم م

  حزب اهللا شیراز  ٢

و با ھدف بسط تعلیمات اسالمي و اشنا كردن مردم به حقايق اسالمي به رھبري يكي از  ١٣٢٧اين حزب در سال 

یس گرديد، در روحانیون شیراز به نام حسام الدين فال اسیري تشكیل شد اين حزب كه در رقابت با حزب برادران تاس

  جريان نھضت ملي شدن صنعت نفت با حزب برادران درگیر شد، اما ھیچ گاه به صورت حزبي قدرتمند در نیامد 

  حزب اسالم  ٣

در شاھرود به رھبري سید ابوالحسن انصاري تشكیل گرديد و ھدف عمده ي آن،  ١٣٢٠اين حزب پس از شھريور 

شھرھا و روستاھاي اطراف شاھرود نیز سرايت كرد و تقريبا تا پايان دھه  مقابله با حزب توده بود فعالیت اين حزب به

فعالیت داشت ھفته نامه ي حقايق و دقايق ناشر افكار اين حزب بود در ماده ي اول مرامنامه ي اين حزب آمده بود 
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ه، طبق دستورات كالم افراد اين حزب مقدس بايد كامال قوانین اسالم را شیعه اثني عشري شیوه ي رفتار خود قرار داد

آن چنین آمده بود افراد اين حزب مقدس بايد در اظھار  ۶اهللا مجید از مرجعیت مراجع وقت عمل نمايند، در ماده ي 

آمده بود افرادي كه كامال از مباني  ٧شعادر اسالم در كمال وقار ھیچ گاه تكبر نورزيده به موقع اجرا بگذارند و در ماده 

دارند، قبل از تعلیم، حق ورود در ھیچگونه مجالس تبلیغي مذاھب غیراسالم را ندارند، بسیاري مباحث مذھبي اطالع ن

  از مواد مرامنامه، مذھبي است تا سیاسي 

  حزب جبھه ملي  ۴

و به رھبري شیخ حسین تھراني تشكیل گرديده  ٢۴اين حزب غیر از جبھه ملي معروف است ظاھرا در حدود سال 

منامه ي اين حزب آمده است كوشش در تبلیغ حقايق اسالمي و تحكیم مباني و اخالقي است در ماده ي دوم مرا

  افراد، ترويج حسن اخالق و مبارزه با عادات رذيله و احیاء آداب حسنه 

  حزب جدال  ۵

 ١٣٢۴اين حزب در فومن و به رھبري واعظ معروف، میر محمدعلي صدرائي اشكوري جھت مقابله با حزب توده در سال 

  یس گرديد در ھمان اوايل تاسیس، با حزب توده درگیري پیدا كرد كه منجر به زخمي شدن عده اي گرديد تاس

  حزب فناناپذير مازندران  ۶

به رھبري امام جمعه  ١٣٢۴اين حزب كه در واكنش به اعمال حزب توده در استان مازندران به وجود آمده بود، در سال 

ضوعي را كه قرآن در آن حكومت فرموده اجرا مي نمايد حزب فناناپذير طرفدار بابل تاسیس شد حزب فناناپذير ھر مو

تمامیت ارضي و استقالل كلیه ي كشورھاي محمدي صلي اهللا و علیه و آله مسلك میباشد با استعمار و استثمار 

و تمامیت ارضي  مبارزه خواھد كرد اولین وظیفه ي فردي و اجتماعي او جانبازي در راه حفظ حكومت قرآن و استقالل

  كشورھاي اسالمي میباشد 

  حزب سعادت خوزستان  ٧

در اھواز تشكیل گرديد از مرامنامه ي اين حزب استنباط مي شود كه بیشتر يك انجمن  ١٣٢۴اين حزب در سال 

فرھنگي است تا يك حزب سیاسي و روش كار خود را بیشتر توسعه و ترويج فرھنگ، افتتاح كتابخانه، تشكیل باشگاه 

مرامنامه ي حزب چنین امده است منظور از  ۶ورزشي و مجالس سخنراني و انتشار روزنامه اعالم كرده است در ماده 

تشكیل اين انجمن حفظ ديانت مقدس اسالم و مذھب شیعه اثني عشري است سر لوحه ي اطالعیه ھاي اين حزب 

   ھم الغالبون است آيه ي شريفه ي و من يتول اهللا و رسوله و الذين آمنوا فان حزب اهللا

  حزب رستاخیز ايران  ٨

توسط آقاي ولي اهللا عالئي در آمل تاسیس شد بند دوم مرامنامه ي اين حزب ترويج عقايد  ١٣٢١اين حزب در سال 

ديني و اخالقي را از اھداف خود دانسته و در بند ششم مبارزه با عقايد و اعمال عناصر فاسد را جزو برنامه ھاي خود 
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ده و در بند اول، وظايف كارمندان حزب يعني اعضاء را تصحیح و تكامل خود طبق اصول مرامنامه از لحاظ اعالم كر

معتقدات ديني و اخالقي و اجتماعي برشمرده است با ھمه اين احوال، مرامنامه، مسائل ديگري را ذكر مي كند كه 

  نشان مي دھد اين حزب چندان اصالت مذھبي نداشته است 

  یز نجف آباد حزب رستاخ ٩

توسط حاج شیخ احمد نجف آبادي تاسیس شده و ظاھرا، ھدف آن مبارزه با بیگانگان يعني  ١٣٢٢اين حزب در سال 

  حزب توده بوده است 

  حزب رستاخیز ملي  ١٠

در تھران تشكیل شد و ھدف آن، جنبش و تقويت وحدت ملي و ترويج عقايد ملـــي و ا خالق  ١٣٢١اين حزب در سال 

  م گرديده استيا اعال

  نتیجه 

را بايد سال ھاي تالش جريان نیروھاي مذھبي در ايران شمردروحانیت خود را به سرعت خود ١٣۴٠تا  ١٣٢٠سال ھاي 

را بازسازي كرد،آيت اهللا بروجردي حوزه ي نیمه منحل قم را تبديل به حوزه اي فعال و مجھز به علم نمود،حوزه،كتاب 

یوايي منتشر نمود،انتشار مجله با مقاالت علمي در حوزه رواج پیدا كرد،روحانیت با ھاي متعدد مذھبي،را با زبان ش

دورترين نقاط ايران رابطه برقرار نمودقسمتي از روحانیت به رھبري آيت اهللا كاشاني نقشي اساسي در رھبري جنبش 

يل به يك ارزش و جزيي از ملي صنعت نفت ايفا كردند و سیاسي بودن كه يك برچسب نازيبايي بر روحانیت بود،تبد

  وظايف روحانیت قرار گرفت 

فدائیان اسالم با رھبري چند طلبه ي جوان،اساس فكر و انديشه ي تشیع انقالبي را پايه گذاري كردند كه الھام بخش 

بسیاري از طالب جوان گرديدھمان طالبي كه بعدھا در فروپاشي نظام كھن شاھنشاھي در ايران نقش اول را بازي 

نددر اين دوره،بسیاري از روحانیون،مردان مذھبي،پايه گذار تشكل ھاي مذھبي و مطبوعات ديني شدند كه در كرد

  احیاي ارزش ھاي اسالمي،مبارزه با عقايد انحرافي،خرافاتي،بھائي گري و ماركسیسم،تالش مؤثري نمودند 

كران وابسته،شعرا و مطبوعات تجددطلب ،اسالم احیا و روحانیت كه از ضربات رضاشاه و روشنف١٣٢٠بعد از شھريور 

سخت آسیب ديده بودند،با تكاپوي خود و با ناباوري تمام،غیرممكن را ممكن ساختند اين نخبگان ديني،جريان مذھبي 

را در ايران به عنوان قدرت اول بازيابي نمودندبا انتقال مرجعیت از نجف،روحانیت مجددًا به عنوان مھم ترين قدرت 

ان ظھور كرداز آن پس،مرجعیت به عنوان رھبري،تشیع به عنوان ايدئولوژي و روحانیت به عنوان سازمان مردمي در اير

  زمینه ساز و عامل پیروزي انقالب اسالمي ايران شدند

  


