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فرزنـد ایـت   ( هللا کاشانی از نظر  حجت االسالم حسینیان و دکتـر کاشـانی  ناگفته ھای روابط مصدق و آیت ا

  )  اهللا کاشانی

ھای روابط دكتر مصدق و آیت اهللا كاشانی در دانشـكده حقـوق دانشـگاه شـھید بھشـتی بـه        نشست بررسی ناگفته(

حسینیان رئیس مركز  دعوت بسیج دانشجویی با حضور محمود كاشانی استاد دانشگاه تھران و حجت االسالم روح اهللا

  )میاسناد انقالب اسال

وی . سال تالش خود را بـرای ایـن امـر اعمـال كردنـد      ٣٢تا  ٣٠آیت اهللا كاشانی مبتكر ملی شدن صنعت نفت ایشان از 

دھـم یـك قطـره نفـت از      ھا گفت وقتـی آزاد شـوم اجـازه نمـی     بازداشت شد به باز پرس انگلیسی ١٣٢۵وقتی در سال 

  . ودگلوی شما تایی بر

ھیچ بحث در مورد ملی شدن صنعت نفت مطرح نكرده و اساسا آن چیزی كـه از ایشـان    ١٣٢٩دكتر مصدق تا اخر سال 

  . نقل شده مخالفت با ملی شدن صنعت نفت است

گویای این است كه مصدق طرحی به مجلـس بـه شـورای ملـی داد كـه ھـر        ١٣٢٣مذاكره مجلس شورای ملی در مھر 

ھـای تھیـه طـرح ملـی شـدن صـنعت نفـت مطـرح          اما در ھمین زمـان زمزمـه  . خارجیان ممنوع شودگونه امتیاز دھی به 

  .كند شود كه مرحوم مصدق با استدالل حقوقی مخالفت خود را با ملی شدن صنعت نفت اعالم می می

ی اعـالم  اھداف خود را تسھیل قانون انتخابـات و ایجـاد حكومـت ملـ     ،كه جبھه ملی اعالم موجودیت كرد ١٣٢٨در سال 

مصـدق رئـیس    ١٣٢٩در سـال  . ای به موضوع ملی شدن صنعت نفـت در ایـن تـاریخ نكـرده بودنـد      كرده بود و ھیچ اشاره

كمیسیون نفت بود در این جا ھم بر اساس آنچه از مشروح مذاكرات كمیسیون باقی مانده ایشان ھیچ حرفـی از ملـی   

تلف مسئله ملـی شـدن صـنعت نفـت را كـه از سـوی       كرد به اشكال مخ مصدق سعی می. زنند شدن صنعت نفت نمی

حـائری زاده نقـل قـولی دارد كـه     . شـود نادیـده بگیـرد    برخی از نمایندگان مانند حسین مكی، و حـائری زاده مطـرح مـی   

ایـن طرحـی بـود كـه از سـوی آیـت اهللا كاشـانی تھیـه         . شود مرحوم مصدق حاضر به امضای طرح ملی شدن نفت نمی

گـردد كـه ایشـان در نطـق خـود در       بـاز مـی   ١٣٢٨دق درباره ملی شدن صنعت نفت به سال اولین سخن مص. شده بود

  .كند مجلس اعالمیه آیت اهللا كاشانی را كه تازگی از تبعید بازگشته بود قرائت می

اهللا كاشـانی رسـیدند و در آن جلسـه ایشـان طرحـی تھیـه        ی ملی خدمت آیت ، جبھه ١٣٢٩در یكی از شبھای آذر ماه 

ی ملی  چند نفر از جبھه. بنی بر اینكه نفت ایران ، ملی شود و استخراج و فروش آن به دست ایران انجام شود كردند م

باشد  می ١٣١٢طرح را امضا نكردند از جمله دكتر مصدق با این استدالل كه امضای این طرح به معنای لغو كردن قرارداد 

گوید پـس از   مكی می. گردد  موجب اجرای قرارداد دارسی می و لغو این قرارداد كه به دست رضا شاه امضا شده است

چند روز وی را وادار به امضای قرارداد كردیم و این موضوع در متن طرح نیز مشخص است كه امضای دكتر مصدق با قلم 

در نطـق پـیش از    ١٣٢٩خـرداد   ٢٨اولین بار كه مصـدق دربـاره ملـی شـدن صـحبت نمـود در       . دیگری انجام شده است 

  . اهللا كاشانی بود كه توسط مصدق قرائت شد  ی آیت البته این نطق نیز بیانیه. ستور است د

ی ایـن سـه    اعالمیـه  .كردند مراجع ثالث بودند كه حوزه را رھبری می ،آیت اهللا خوانساری ، سید صدرالدین صدر و حجت

دیگـر نیـز توسـط علمـا در ھمـین زمینـه       ھـای   اطالعیه. نفر در حمایت از آیت اهللا كاشانی و ملی شدن نفت مطرح شد 

. آرا تنھا مانع جدی بر سر ملی شدن صنعت نفت بود كه توسط فدائیان اسالم از سر راه برداشـته شـد    رزم. صادر شد 

اما . نفر نرسید مطرح نشد  ١٢طرح ملی شدن صنعت نفت را امضا كردند و چون به  ،نفر از نمایندگان ١١،  ١٣٢٩در آذر 

این قانون با مجاھدت . آرا ، به جای یك نفر ، اكثریت مجلس با این طرح موافقت نمودند و تصویب شد  تل رزمماه بعد با ق

  .مردم به تصویب رسید 
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را ،سیاست انگلیس در ایران این بود كه با تشدید بحران اقتصـادی مـردم   : گفت  )فرزند آیت اهللا کاشانی(دكتر كاشانی

مصدق نیـز ھیچگونـه قـراردادی    .گیری كردند  د كنند و این مسأله را با موفقیت پیاز نھضت ملی شدن صنعت نفت ناامی

در مورد فروش نفت به عمل نیاورد و بنابراین برای تأمین بودجه مجبور شـد تمـام منـابع مـالی خـود را خـرج نمایـد و بـه         

ی  در زمینـه . ران اجـرا شـد   انگلیس در مورد ورشكستگی ای  صورت غیرقانونی اسكناس چاپ كند و به این وسیله نقشه

. نفر به مجلـس راه یافتنـد   ٨٠نماینده ی مجلس ، تنھا  ١٣۶حوزه انتخابات تعطیل شد و در  ٣٣سیاسی نیز ، مصدق در 

بھانه مصـدق ایـن بـود كـه انتخابـات در      . ای تشكیل شد  نفر نیز استعفا كردند و مجلس بسیار شكننده ٨٠برخی از این 

به عالوه اختیـار قانونگـذاری از   . افتد  المللی ایران به خطر می گردد و موقعیت بین اسی میھا موجب تنش سی این حوزه

اما ھمین مجلس كه مجلس گفتگـو و مھمـانی   . پرداخت  آن سلب شده بود و مصدق به صورت كامل به قانونگذاری می

  . زیر دیگری انتقال یابد و بود مورد تحمل مصدق قرار نگرفت در اینجا سناریویی اجرا شد تا قدرت به نخست

در دوران مصدق نارضایتی زیادی در بین مردم به وجود آمده بـود و فشـار اقتصـادی و سیاسـی ، در جامعـه، مـردم را از       

در رادیو حضـور  ) اهللا كاشانی فرزند آیت(تحت چنین جوی پس از كودتا ، یكی از برادران من . دكتر مصدق ناامید كرده بود

به شدت بـه او اعتـراض   ) اهللا كاشانی آیت(پدرم  ،پس از بازگشت به منزل. ز كودتا سخنانی ایراد كردیافت و در حمایت ا

اگر چه سخنان برادرم بیان نظرات آحاد جامعه بوده اما در این حد ھم پـدرم  . نمودو با پرخاش او را مورد سرزنش قرار داد

یـك بـار زمـان بـه حكومـت      . شـكر بـه جـای آوردم     سـجده  گفت من دوبـار در عمـرم   آهللا آذری قمی می آیت. راضی نبودند

ای شد كه در زمان سقوط دكتر مصدق ھم  اما وضع جامعه به گونه. رسیدن مصدق بود كه حكومت به دست مردم افتاد

  .ی شكر انجام دادم سجده

  :در خصوص اطالعیه آیت اهللا کاشانی پس از کودتا در حمایت از دولت کودتا دكتر كاشانیسوال از 

وی . ای وجود ندارد و اگر كسی مدعی است باید سند نشان دھد و بگوید كجا چاپ شده اسـت   چنین اعالمیه :پاسخ 

زمـانی كـه   . انحالل مجلس ، پرسشی كلیدی در فھم قضایای آن روزگـار اسـت  . در ادامه در مورد خود كودتا توضیح داد 

ای شـدید صـادر    زاده ، اعالمیـه  رھبـران نھضـت ماننـد حـائری     انحالل مجلس را مطرح نمود ،  تیر ماه اندیشه ۶مصدق در 

ای صادر كردند و  آیت اهللا كاشانی ھم دو روز بعد اعالمیه. كردند و گفتند كه انحالل مجلس قیام علیه مشروطیت است 

ل صدیقی و سنجابی از یـاران مصـدق بـه او ھشـدار دادنـد كـه در صـورت انحـال         .با منحل كردن مجلس مخالفت نمودند

وزیـر   گیـرد و شـاه در عـزل نخسـت     وزیر در انحصار شاه قرار می مجلس ، بنابر قانون اساسی اختیار نصب و عزل نخست

با این حال مصدق بر ایـن كـار اصـرار كـرد و ایـن مسـأله       .حكومت نداشت  در واقع مصدق میلی به ادامه. كند  تردید نمی

اسـتداللی كـه   . را نداشت و توجیه سیاسی ھم نداشت  وزیر حق انحالل مجلس در ھر صورت نخست. مشكوك است 

در صـورتیكه اكثریـت   . مصدق بعدھا در خاطراتش اعالم نمود ایـن اسـت كـه احتمـال دارد مجلـس مـرا استیضـاح نمایـد         

دھـد مخالفـان رفرانـدوم     مصـدق دسـتور مـی   . رسد مجلس موافق مصدق بودند و این توجیه بیشتر یك بھانه به نظر می

شـب وزیـر كشـور     ١٠، سـاعت  ١٣٣٢مـرداد   ٢٢در . شـود  این جریانات مجلس، به خاك و خون كشیده مـی انحالل تحت 

كند  وزیری، زاھدی را امضا می شاه فرمان نخست  )مرداد ٢٣(فردا صبح . كند نتایج انتخابات و انحالل مجلس را اعالم می

دھد و رسیدی بـه ایـن مضـمون از     را به مصدق می نصیری این فرمان. گردد مرداد به مصدق ابالغ می ٢۴و این فرمان در 

بنـابراین بركنـاری   ." ، دستخط مبـارك بـه اینجانـب رسـید    ١٣٣٢مرداد  ٢۵ساعت یك بعد از نصف شب : "گیرد مصدق می

ھیئـت  . كند كودتایی بر علیه دولت در حال انجام بود كـه خنثـی شـد    اما فردا صبح رادیو اعالم می. خود را پذیرفته است

حتی وزیران نیـز از ایـن فرمـان خبـر     . كند شود ولی مصدق در این جلسه شركت نمی مصدق تشكیل می  در خانهوزیران 

  .سال ھنوز ابعاد قضیه شكافته نشده است ۵۴بعد از . دارد مرداد مخفی نگاه می ٢٨نداشتند و مصدق این فرمان را تا 
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خالفـت نماینـدگان و رد ایـن طـرح در آن مقطـع      علت مخالفت مصدق با طرح ملی شدن صنعت نفت ایـن بـود كـه بـیم م    

  رفت و بنابراین مصدق سعی كرد طرح این موضوع را به تأخیر بیندازد؟ زمانی می

این مسأله اینگونه نبوده و مصدق در آن زمان علـت مخالفـت خـود را دو طرفـه بـودن قـرارداد و       : االسالم حسینیان حجت

ما بعدا طرفداران مصدق چنین مطلبی را برای توجیـه مخالفـت مصـدق بـا ملـی      ا. كرد لزوم احترام به این قرارداد ذكر می

  .خود سندی ندارند  شدن نفت ساختند و برای این گفته

، قـرارداد گـس گلشـائیان رأی    ١۵سرھنگ غالمرضا نجاتی در كتاب خود گفته است كه بـا مخالفـت مصـدق در مجلـس     

صال مصدق حضور نداشت و به كار كشاورزی در احمدآباد مشـغول  ا ١۵این مطلب ھم دروغ است زیرا در مجلس . نیاورد

نویسـد اگـر بناسـت ایـن قـرارداد تصـویب شـود، شـلینگ          در این نامه مصـدق مـی  . ی مصدق موجود است ثانیا نامه. بود

دھد كه مصدق اصل  این جمله نشان می. كاغذی به شلینگ طال تبدیل شود و بھای نفت به شلینگ طال پرداخت شود

  .داد را پذیرفته اما در اجرای آن و جزئیات پیشنھاداتی داشتقرار

. بحث مھمی كه در این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد این است كه ھر موضوع را باید در ظرف زمان خود بررسی كـرد 

ھـم در  تیـر   ٣٠بعـد از  . كـرد  سوگند یاد مـی " شاه جوانبخت"او در مجلس به . مصدق ھرگز فرد ضد سلطنت نبوده است

من به دنبال براندازی سلطنت نیستم و دشمن قرآن باشم اگـر در دولتـی   "پشت قرآن یادداشتی برای شاه نوشت كه 

آمیز نام نبـرده   او یك اشرافزاده بود و ھرگز شاه را بدون ذكر القاب احترام." كه سلطنت را ساقط كرده رئیس دولت بمانم

طلـب بـود كـه بـه      مصـدق یـك قـدرت   . بوسید منتشر شد شاه را می عكس مصدق پیر در حالی كه دست ثریا زن. است

  .ی حكومش بود دنبال محكم كردن پایه

در دو مـوردی  . كردند علما در آن زمان با دربار مشكل جدی نداشتند و حتی از جانب مصدق احساس خطر بیشتری می

آمیـز مصـدق    ، بـا پاسـخ تـوھین   )رد بھائیاندر مو(اهللا بروجردی به مصدق نامه نوشت و درخواستی را مطرح نمود  كه آیت

اهللا بروجـردی صـادر    به ھمین دلیل پس از سقوط مصدق، اولین تلگراف تبریك از جانب شـاه خطـاب بـه آیـت    . مواجه شد

  .علما در موضع انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفتند و طبیعی است كه بد را انتخاب كردند. شد

. گیری جالبی در ایـن زمینـه داشـتند    ن طرفدار مصدق تعطیل شد و امام موضعگرایا سخنرانی آقای فلسفی توسط ملی

  .ی ملی انتقاد نمود ایشان با حمایت از آقای فلسفی، به گوشه و كنایه، از جبھه

اهللا كاشانی بـود كـه    از كارھای دیگری كه طرفداران مصدق انجام دادند و موجب نارضایتی علما شد، حمله به منزل آیت

برخالف آنچه صدا و سـیما در سـریال پدرخوانـده نشـان داد، ایـن كـار       .اهللا كاشانی شد تل یكی از نزدیكان آیتمنجر به ق

روابـط دولـت مصـدق بـا علمـا تحـت ایـن        . مخ انجام نشد و طرفداران مصدق این حمله را انجـام دادنـد   توسط شعبان بی

بـه  . نی از كودتا خوشحال شده باشد، جـای تعجـب نیسـت   اهللا كاشا بنابراین اگر آیت. جریانات بسیار شكننده و تیره بود

اهللا كاشـانی و مصـدق از ایـن موضـوع      عالوه تا آن زمان مشخص نبود كودتا توسط بیگانگان طرح ریزی شده است و آیـت 

امـا  . تیر احیا كـرد و مصـدق حكومـت خـود را مـدیون ایشـان بـود        ٣٠اهللا كاشانی حكومت مصدق را در  آیت. خبر بودند بی

اهللا كاشانی بود، روابط خود را با ایشان به ھم زد و موجبات سقوط خود را  ق بر سر موضوعاتی كه واقعا حق با آیتمصد

گـذاری را در دسـت    گذاری در مجلـس را متوقـف كـرد و خـود اختیـار قـانون       مثال مصدق یك سال و نیم قانون. فراھم نمود

امـا در جـواب   . دانسـت  گیـری دیكتـاتوری مـی    و آن را موجـب شـكل  اهللا كاشانی به این مسأله انتقاد داشت  گرفت و آیت

ایشان در مالقات با زاھدی دو مسأله را . ای در حمایت از كودتا صادر نكرد اهللا كاشانی ھیچ اعالمیه سوال باید گفت آیت

اینكـه مجلـس منحـل     ھا واگذار نكنند و دوم ند و به انگلیسیراول اینكه نفت را در دست ملت ایران نگاه دا: گوشزد نمود

  . زاھدی در ھر دو مورد قول مساعد داد و در ھر دو مورد خلف وعده كرد. شده را دوبار تشكیل دھد
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ھای خود را در دوران زاھدی صادر كرده كه از جمله نامه  شدیدترین اعالمیه آیت اهللا کاشانی ،بر خالف آنچه ادعا شده ،

اهللا  ھـا، آیـت   در دوران زاھدی ، به دلیل ھمین مخالفت. است  تا به مردمبه سازمان ملل در مورد ظلم و ستم دولت كود

  .بنابراین تاریخ را نباید تحریف نمود و آنچه واقعیت است باید بیان گردد.تحقیر و آزار قرار گرفتند دكاشانی مور

  چه سندی وجود دارد كه مصدق قدرت طلب بوده است؟ : سوال 

  :حسینیان 

. گذاری ناموفق عمل می كننـد  ھا ممكن است موفق باشند اما در استراتژی و ھدف بد در تاكتیكھای مست اصوًال انسان

نوشته است كه ما ) مرداد ٢٨كودتای (در كتاب خاطرات خود در مورد عملیات چكمه  ،وود ھاوس. مصدق نیز اینگونه بود

من یكـی از اسـاتید دانشـگاه    . كرد ركت میدر دولت مصدق یك نیرو داشتیم و او به عنوان معاون وزیر در ھیأت دولت ش

پـس از مـدتی تمـاس    . آكسفورد درخواست كردم كه نام این فرد را از آرشیو اسناد جاسوسـی انگلـیس اسـتخراج كنـد    

انتشـار    گرفت و گفت نام این فرد در اسناد سیاه شده است و چون فرزندان او ھنوز زنده ھستند، دولت انگلـیس اجـازه  

  .دادنام او را نخواھد 

زمانی كه دولـت  . ھا بود و در زمانی كه والی فارس بود، مورد حمایت آنھا بود مصدق قبل از آن ھم مورد توجه انگلیسی

ای فرستاد و درخواست كرد كـه مصـدق ابقـا شـود و ایـن       قصد داشت مصدق را از كار بر كنار كند، سفیر انگلستان نامه

. دانـد  ا را امـن كـردن منطقـه و سـركوب عشـایر فـارس توسـط خـود مـی         ھ مصدق علت این اقدام انگلیسی. اتفاق افتاد

مـاه   ۵یك بار در تمام عمرش دستگیر شد و زنـدان رفـت و در عـرض    . مصدق مرد مبارزه نبود و قدرت ایستادگی نداشت

ھرگـاه  یـك اشـرافی بـود كـه     . انسان ناتوانی بـود . یكبار رگش را زد و بار دیگر قرص خورد: دوبار دست به خودكشی زد،

آبـاد   كرد، به احمد پرداخت و ھرگاه احساس خطر می دید به مبارزه می پارلمانتاریستی مساعد می  زمینه را برای مبارزه

 ٢٨البتـه صـبح روز   . آیـد  مصدق در كودتا به دست نمی  مدرك قاطعی درباره دخالت. پرداخت رفت و به كار اربابی می می

مصـدق  . ھا بود به ریاست شھربانی برگزید و این عملی غیر عـادی اسـت   سیمرداد، متین دفتری را كه جاسوس انگلی

او یك اشـرافی بـود وعملكـردش را در ھمـین زمینـه      . نفر از بستگانش را به مناصب دولتی گمارد ٧٠ ش،در طول حكومت

  .باید مورد مطالعه قرار دھید

  


