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 دو سند از يك كودتا

  مھدي مھرعلیزاده 

http://www.dowran.ir/show.php?id=105508465  

  

اهللا كاشانی و دكتر مصدق به یكـدیگر، ضـرورت دارد مـتن ایـن دو سـند را عینـًا ارائـه         ھای آیت قبل از بررسی متن نامه

  :كاشانی به مصدق ١٣٣٢مرداد  ٢٧ابتدا نامه مورخ . نموده، سپس به تحلیل ابعاد گوناگون آنھا پرداخت

شود، اگر چـه امكانـاتی بـرای عرایضـم نمانـده       رض میع. وزیر معظم جناب آقای دكتر مصدق دام اقباله حضرت نخست

ورزیھا و بوق و كرنای  رغم غرض ولی صالح دین و ملت برای این خادم اسالم باالتر از احساسات شخصی است و علی

دانید كه ھمِّ و غم در نگھداری دولت جنابعالی است، كه خودتان به بقـاء آن   تبلیغات شما، خودتان بھتر از ھر كس می

ام تیـر   خواھیـد ماننـد سـی    از تجربیات روی كار آمدن قوام و لجبازیھای اخیر بر من مسلم اسـت كـه مـی   . یل نیستیدما

حرف این جانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم . كذایی یك بار دیگر ملت را تنھا گذاشته و قھرمانانه بروید

ران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس را كه ترس داشـتید  ام را سنگبا خانه. حیض كردید  نشنیدید و مرا لكه

زاھدی را كه من بـا زحمـت در   . اید گاھی برای این ملت گذاشته شما را ببرد بستید و حاال نه مجلسی است و نه تكیه

اضـح بـوده درصـدد بـه     الحیل خارج كردید و حاال ھمانطور كـه و  نظر و قابل كنترل نگاه داشته بودم با لطایف مجلس تحت

نشینی كنید و به ظاھر قھرمان زمـان بمانیـد، و    ام تیر عقب اگر نقشه شما نیست كه مانند سی. اصطالح كودتا است

اگر حدس و نظر من صحیح نیست كه ھمانطور كه در آخرین مالقاتم در دزاشـیب بـه شـما گفـتم و بـه ھندرسـن ھـم        

خواھـد بـه    ز انگلیسیھا كمك كرد و حاال به صورت ملی و دنیاپسـندی مـی  گوشزد كردم كه آمریكا ما را در گرفتن نفت ا

خواھید كنار بروید، این نامه من سـندی در   و اگر واقعًا با دیپلماسی نمی. دست جنابعالی این ثروت ما را به چنگ آورد

ز وقـوع حتمـی یـك    تان نسـبت بـه خـودم ا    ھای خصوصی تاریخ ملت ایران خواھد بود، كه من شما را با وجود ھمه بدی

اگـر  . گونه عذر موجھی نباشـد  كودتا به وسیله زاھدی كه مطابق با نقشه خود شماست آگاه كردم، كه فردا جای ھیچ

كنم با اظھار تمایل شما، سیدمصطفی و ناصرخان قشقایی را بـرای مـذاكره خـدمت     به راستی در این فكر اشتباه می

  . ه كام بادایام ب. فرستم، خدا به ھمه رحم بفرماید می

  .سیدابوالقاسم كاشانی

ای رسمی كه دارای نشان شیر و خورشـید و تـاج بـوده و درصـدر      در نامه ١٣٣٢مرداد  ٢٧دكتر مصدق نیز در ھمان روز 

  :اهللا كاشانی مختصر و قاطع چنین نوشت وزیر نیز چاپ شده بود، در پاسخ به نامه آیت آن واژه نخست

. اینجانب مستظھر به پشتیبانی ملت ایـران ھسـتم، والسـالم   . المی زیارت شدمرقومه حضرت آقا وسیله حسن آقاس

  .دكتر مصدق
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نامه كاشانی نسبتًا مفصل است و پاسـخ مصـدق بـیش از دو سـطر حجـم      . باشند این دو سند ھر كدام یك برگی می

انـد امـا    آنھـا نگریسـته  این اسناد پس از انتشار در معرض دید محققان قـرار گرفتـه و ھـر كـس از منظـر خـود بـه        . ندارد

  .باشند ھای صورت گرفته جامع و روشمند نمی كاوش

اهللا  ادبیات متن نامـه آیـت  . نخستین نكته در شناخت اسناد سیاسی ضرورت شناخت نوع ادبیات حاكم بر اسناد است

اشانی، او یك اهللا ك پیش از انتساب به ھر بعد دیگر از شئونات اجتماعی آیت. كاشانی از نوع مذھبی ـ سیاسی است

این واقعیت نه تنھا بر ادبیات این سند كه بر سایر اسـناد بـه جـای مانـده از ایشـان سـایه       . روحانی و مجتھد دینی بود

  .ادبیات و انشای آن تفاوت معناداری با سایر مكتوبات به جای مانده از ایشان ندارد. افكنده است

شانی پیرامون احتمال وقـوع كودتـای بیگانگـان علیـه نھضـت ملـی،       اهللا كا موضوع سند اول به اظھارنظر و استدالل آیت

ھـای گونـاگون عوامـل     افشـای نقـش الیـه   . استقالل و آزادی ملت و حاكمیت دولت قانونی دكتر مصدق اختصـاص دارد 

 تـوجھی و سـكوت   نمودنـد، و آگـاھی دادن پیرامـون بـی     ھای مؤثر در آن و اھدافی كه دنبال مـی  كودتاگر و علل و انگیزه

دانست، اھم موضوعات آمـده   الوقوع می در قبال كودتایی كه تحقق آن را قریب )آور بود كه از نظر او حیرت (وزیر  نخست

محتوای سند دوم، پاسخ كوتاه مصدق به نامه كاشانی است و داللت بر آگاھی او از وقـایع، و  . باشند در سند اول می

اهللا كاشانی پیرامون كودتا در سند اول است، اھداف كلـی و   ر آیتبه صورت تلویحی حاكی از فضولی دانستن اظھارنظ

رسانی به طـرف مقابـل خـود پیرامـون وقـوع كودتـا، سـعی در آشـكار          شوند، ضمن اطالع غایی كه در اسناد دنبال می

ور ساختن ماھیت مشكوك و وابسته مخالفین خود و نمایش حدود ھماھنگی آنھا با كودتا به منظور ثبت در تاریخ كشـ 

  .است

  :منابع و اسناد

اند، باید توجه داشـت كـه از زمـان     منابع گوناگون مواضع متفاوتی را پیرامون رد یا پذیرش دو نامه مورد بحث اتخاذ نموده

گیری جریانھای سیاسـی در رد یـا پـذیرش آنھـا آغـاز       انتشار این اسناد كه مقارن با پیروزی انقالب اسالمی بود، موضع

  .شد

گروھـی در  . اهللا كاشـانی مخالفنـد   ی و ھواداران دكتر مصدق یك دست و متفق با محتـوای نامـه آیـت   اعضای جبھه مل

اهللا  یـك صـحت نامـه مصـدق بـه آیـت       امـا ھـیچ  . اند و گروھی دیگر در رد آن كوشـیدند   قبال حدود صحت آن سكوت كرده

اهللا كاشـانی   جریان ھوادار آیـت . اند ی نمودهاند و گروه مقابل خود را متھم به سندساز كاشانی را مورد تردید قرار نداده

  . دانند اصالت و درستی ھر دو نامه را پذیرفته و آن دو را مرتبط با یكدیگر می

اهللا كاشـانی را از آن   ھمایون كاتوزیان نامه آیـت . اهللا كاشانی به مصدق نیز در منابع ھوادار مصدق آمده است نامه آیت

امـا تعلـق خـط    . ساله از زمان وقوع منتشر شده اسـت  ٢۵ای  با فاصله ١٣۵٧در سال  دھد كه جنبه مورد ایراد قرار می

، بـدبینی كاتوزیـان   ١٣۴٠اهللا كاشانی در سال  با توجه به زمان رحلت آیت. اهللا كاشانی را تأیید نموده است نامه به آیت

  .درخور تعمق است
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اهللا كاشـانی از كـدام كودتـا در نامـه خـود سـخن        یتمشخص نیست آ: ایراد دیگر كاتوزیان به محتوای نامه آن است كه

اهللا كاشـانی در نامـه خـود     زیـرا آیـت  . رسد كاتوزیان متن كامل اسناد را در اختیار نداشته است به نظر می. گفته است

مردادماه را قید نموده و ضمن مطالب خود به وقایعی چون رفراندوم و انحالل مجلس شورای ملی بـه دسـت    ٢٧تاریخ 

بـه  . اهللا كاشانی از احتمال وقوع كودتا در روزھای آینده كامالً  مشخص اسـت  لذا منظور آیت. اشاره كرده است مصدق

  .جز این، كاتوزیان در نقل محتوای نامه مصدق كلماتی را به كار برده است كه در متن اصلی وجود ندارد

اهللا  ش كرده است بدون آنكـه ذكـری از نامـه آیـت    مصدق نیز در كتاب خاطرات و تألمات خود كه پس از كودتا نوشته، تال

دولـت  ... كـردم كـه زیـر نفـوذ اسـتعمار بـود       من با دستگاھی كار می. كاشانی به میان آورد، به محتوای آن پاسخ دھد

... توانست بكند، چونكه ابتكار عمل در دسـت عمـال بیگانـه بـود     اینجانب با چنین تشكیالتی در ظرف آن دو روز چه می

دستور اكید دادم ھر كس حـرف از جمھـوری    )اهللا كاشانی زمان دریافت نامه آیت(مرداد  ٢٧دانند كه عصر روز  ھمه می

بزند او را تعقیب كنند و نظر این بود كه از پیشگاه اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی درخواست شود ھـر قـدر زودتـر بـه     

  .ایران مراجعت نمایند

: انـد  انـد، از آن جملـه   من پذیرش اصالت نامه، پیرامون محتوای آن اظھارنظر كردهطرف یا ھوادار كاشانی نیز ض منابع بی

اهللا كاشانی، عمید زنجانی در كتاب انقـالب اسـالمی و    ھا و پیامھای آیت ای از مكتوبات، سخنرانی دھنوی در مجموعه

السلطنه، احسـان   قی مصدقھای آن، باقر عاقلی در كتاب نخستین وزیران ایران، حسن آیت در كتاب چھره حقی ریشه

الدین مدنی در كتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران و در كتاب روحانیت و نھضت ملی شـدن   طبری در كژراھه، سید جالل

باشـد چـاپ    نفت ضمن تأیید محتوای دو نامه كاشانی و مصدق عین دو سند را كه به خط و امضـای صـاحبان آنھـا مـی    

  .كرده است

اهللا  پذیرش اصالت سند و جعلی بودن آن ارائـه شـده اسـت، زمـان انتشـار مـتن نامـه آیـت         ترین دلیلی كه بر عدم مھم

ھـای عمـومی را دلیـل بـر      سـاله بـین زمـان صـدور نامـه و انتشـار آن در رسـانه        ٢۵كاشانی به مصدق است و فاصـله  

  :باید توجه داشت كه. اند ساختگی بودن نامه گرفته

. تواند دلیلی منطقی بر ساختگی بودن آن باشـد  د و انتشار یك سند ھرگز نمیـ پیدایش فاصله زمانی بین تاریخ تولی١

ھـای موجـود در    نظمـی  سـاله پـس از كودتـا، بـی     ٢۵چه بسا عواملی چون حاكمیت مخوف رژیم پھلـوی در طـول دوره   

اقـدامی  داد تـا در زمینـه انتشـار آن     ھای شخصی، شـرایط و فرصـت الزم را بـه دسـت نمـی      نگھداری اسناد و بایگانی

  .صورت پذیرد

ـ با توجه به اینكه زمان پویایی و حضور در صحنه ھر دو جریان سیاسی وابسته كاشانی و مصدق خیلی زود در چنـد  ٢

به پایان رسید و ھر دو منزوی و منفعل بوده و ارتباط چندانی بـا جامعـه نداشـتند و     ١٣٣٢ساله نخست پس از كودتای 

اند، و از سوی دیگر مبارزات مـردم ایـران در طـول دھـه      جھی مردم به خود شكوه داشتهتو گاه نیز ھر دو از بی گاه و بی

چھل و پنجاه در شكل نھضت اسالمی و نھایتًا انقالب اسالمی بروز كرد، معلوم نیست كـه منازعـات میـان كاشـانی و     

گذاشـته و بـرای انتشـار    تـر را كنـار    مصدق برای مردم از چه درجـه اھمیـت و اولویـت برخـوردار بـوده كـه مسـائل مھـم        

ای كه به صالح وحدت مردم در دوران مبـارزات اسـالمی دھـه چھـل و پنجـاه نیـز نبـود،         ھای به حاشیه رانده شده نامه

ھـای آن دو   لـذا نامـه  . گذاری كرده و احتماًال تلفات سنگین سیاسی و نیروی انسـانی نیـز بـه خـاطر آن بدھنـد      سرمایه
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اسـی آنھـا در افكـار عمـومی بـه بایگـانی تـاریخ سـپرده شـده بـود و مجـال بـروز             شخصیت نیـز در كنـار راه و روش سی  

  .اجتماعی نداشتند

ـ با انتشار آن اسناد در جامعه در جھت مبارزات اصولی و دینی مردم با استعمار آمریكا و استبداد پھلـوی خصوصـًا در   ٣

شـد   وعات رنگ باخته گذشته موجب مـی مطرح شدن و احیای موض. شد ھای چھل و پنجاه انحراف ایجاد می طول دھه

تری كه مردم ایران در خالل مبارزات خود در دوره انقالب اسالمی به رھبری امـام خمینـی آغـاز     كه اھداف بزرگ و مھم

ای كـه در آن زمـان    ای تنزل پیدا كـرده و افكـار عمـومی بـه مسـائل حاشـیه       كرده بودند، به موضوعات قدیمی و حاشیه

ھر چند نباید فراموش كرد كه دستگاھھای فرھنگی رژیـم پھلـوی جـدًا    . ی نداشتند، گرفتار شوندارزش و ضرورت پیگیر

  .برانگیز و به بیراھه راندن انقالب اسالمی مردم بودند در پی سوءاستفاده از ھر نكته اختالف

خ كتبـی مصـدق بـه    لذا پاس. ای میان مصدق و كاشانی وجود نداشت رابطه ١٣٣٢ـ باید توجه داشت كه در مردادماه ۴

عنـوان كاشـانی در نامـه    (مرداد در واكنش به چـه اقـدام كاشـانی بـوده اسـت؟ قطعـًا حضـرت آقـا          ٢٧كاشانی در روز 

وزیر نوشته بود كه وی وصول آن را اعـالم نمـوده و در پاسـخ بـه آن دسـت بـه قلـم بـرده          ای به نخست مرقومه )مصدق

اهللا كاشانی به مصـدق در آن روزھـا را    رسال بیش از یك نامه از سوی آیتیك از منابع، خبر از ا عالوه بر این ھیچ. است

  .مرداد كاشانی است ٢٧رسد پاسخ مذكور جواب نامه مورخ  لذا به نظر می. نداده است

عالوه براین محمدحسین سالمی كه نامش در نامه مصدق قید شده، نوه و مسئول دفتر و مكاتبات كاشانی بوده لـذا  

انی از طریق وی برای مصدق امری طبیعی بوده است و نوشته شدن نامـه كاشـانی بـرای مصـدق و     ارسال نامه كاش

  .نامه مصدق برای كاشانی مورد تأیید رابط مذكور قرار گرفته است

ایـن نامـه مـن    : نكته دیگری كه دلیلی بر جعلی بودن نامه كاشانی اقامـه شـده اسـت وجـود ایـن عبـارت نامـه اسـت        

بـه  . انـد  و آن را انگیزه افراد در جعل نامه پس از مرگ كاشانی و مصدق دانسـته . یران خواھد بودسندی در تاریخ ملت ا

زیرا روش كار كاشـانی در مسـایل سیاسـی مـورد اخـتالف چنـین بـوده        . رسد چنین استداللی درست نباشد نظر می

  . است

كرد برای عبرت حال و آینـدگان آن را   گرفت او سعی می ھرگاه نظریات مھم كاشانی مورد پذیرش مخالفینش قرار نمی

به عنوان نمونه حدود یك ماه قبل از كودتـا نیـز وقتـی راھكارھـای مـوردنظرش توسـط       . آشكارا به اطالع دیگران برساند

ھای من به مجلس شورای ملی و شـخص آقـای دكتـر مصـدق      نامه: ای كثیراالنتشار نوشت مصدق رد شد در اطالعیه

بر این اساس باید حكم داد شیوه سیاسی كاشـانی چنـین   . سند زنده و جاودانه خواھد بوددر تاریخ مشروطیت ایران 

لـذا مخـدوش دانسـتن    . بوده و اعتقاد داشته است نظریات خود را برای ثبت در تاریخ و اطالع آیندگان باید مكتـوب كـرد  

  .رسد نامه كاشانی به دلیل وجود جمله فوق در نامه منطقی به نظر نمی

باشد بـر ایـن    ھای مذكور، نگاه به درون اسناد و تحلیل متن آنھا می برای سنجش حدود صحت و اعتبار نامهروش دیگر 

اهللا كاشـانی حـاوی چـه نكـاتی اسـت كـه        اساس، ابتدا ضرورت دارد به این سئوال پاسخ داده شود كه متن نامه آیـت 

آور اسـت؟ محورھـای    سـابقه و حیـرت   عاتی بـی آیا آنچه در نامه ذكر شده موضـو . مورد پذیرش برخی قرار نگرفته است

  :كاشانی به قرار ذیلند كه به ترتیب و تفكیك مورد بررسی قرار خواھد گرفت ٢٧/۵/١٣٣٢عمده آمده در نامه 
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رغـم   ھـای پـی در پـی یـاران او علـی      مھری مصـدق و اھانـت   اهللا كاشانی را شكایت وی از بی نخستین محور نامه آیت

رسـد ایـن بخـش از     بـه نظـر نمـی   . در پیروزی نھضت ملی و تداوم آن، تشـكیل داده اسـت   وقفه كاشانی تالشھای بی

مطالب كاشانی به مصدق مورد تكذیب نقادان باشد، زیرا نقش محوری كاشانی در رھبری رخدادھای نھضت ملی بـه  

ای خشـن و  برخوردھـ . كرات مورد تأییـد محققـین قـرار گرفتـه و در مكتوبـات مصـدق نیـز پـی در پـی ذكـر شـده اسـت            

اهللا كاشانی نیز از جمله اقدامات روزمـره آنھـا بـه ویـژه در نیمـه دوم       نامناسب جراید و برخی اعضای جبھه ملی با آیت

شب پی در پی به جلسه دینـی سیاسـی منـزل كاشـانی و بـه       ۴عمر دولت مصدق تا مرز حمله ھواداران مصدق در 

  .قتل رساندن افراد در آنجا بوده است

آن : خود از مصدق با چنـین جمالتـی یـاد كـرده اسـت      ٢۵/۴/٣٢ور بر كاشانی تا آنجا بود كه وی در اطالعیه تأثیر این ام

اهللا  بنـابراین توجـه بـه شـدت لحـن آیـت      . یاغی طاغی كه در كشور مشروطه ایران به خیال خداونـدگاری افتـاده اسـت   

ی و عـدم اعتمـاد كاشـانی بـه مصـدق نبـوده       كاشانی در مكتوبات قبلی، نیازی به جعل نامه جدید بـرای القـای بـدبین   

  .است

عالقه بودن مصدق بـه تـداوم بقـای دولـت خـود و       اهللا كاشانی اختصاص به ادعای وی به بی دیگر محور عمده نامه آیت

 ١٣٣١تیرمـاه   ٢۵این گمان كاشانی را استعفای عجیب مصدق در . وزیری دارد كنار كشیدن قھرمانانه از سمت نخست

السـلطنه بـاز گذاشـت و یـاران خـود و       ه توجیه و ھماھنگی یاران عرصه را برای انگلستان، شـاه و قـوام  كه بدون ھرگون

  .نھضت و مردم را تنھا گذاشت، تقویت كرده است

رسد با توجه به سابقه قبلی و عدم تحرك جدی دولت در مقابله با عوامل كودتا، كاشانی خود را در ادعـای   به نظر می

  .ار سیاسی مصدق و ادعای به عدم تمایل او در حفظ دولتش، محق دانسته استچنین تحلیلی از رفت

كاشانی در سومین بخش از نامه خود اقدام مصدق در انحالل مجلس شـورای ملـی را بـه نقـد كشـیده و آن را عامـل       

. دانسته استپناه گذاشتن دولت و مردم در ھنگام حمالت سخت استبداد دربار و استعمار آمریكا و انگلیس  اصلی بی

برخی محققـین بـر ایـن باورنـد كـه مصـدق آن زمـان        . این بخش از نامه نیز حاوی مطلب غیرمعمول و غیرواقعی نیست

زمینه سقوط خود از قدرت را به دست خویش رقم زد كـه مجلـس شـورای ملـی را منحـل نمـود و در جمـع گروھـی از         

ای دال بـر عـدم اعتقـاد مصـدق بـه       بات كاشانی نیز سـابقه در مكتو  !مجلس واقعی اینجاست: ھا گفته بود تظاھركننده

انحالل مجلس این زمینه قانونی را برای شاه فراھم آورد تا اقدام خـود را در  . مجلس شورای ملی مخالفش وجود دارد

 كه ھـر معتـرض بـه كودتـا را بـه     (عالوه بر این محاكمات پس از كودتا نیز . عزل مصدق و نصب زاھدی قانونی جلوه دھد

تأییـد كننـده ایـن     )كننده علیه حق قانونی شاه در عزل و نصب دولت در غیـاب مجلـس بـه محاكمـه كشـید      عنوان قیام

  .رسد به مطالب این بخش از نامه ایرادی وارد باشد لذا به نظر نمی. باشد نظریه می

ر زاھدی علیه نھضت محور چھارم نامه چھارم كاشانی به آگاه ساختن مصدق از وقوع كودتایی حتمی توسط سرلشك

رسانی نسـبتًا دقیـق وی از حادثـه كودتـایی      برخی به این اقدام كاشانی در اطالع. ملی و دولت مصدق اختصاص دارد

  .اند كه ھنوز به وقوع نپیوسته بود، ایراد گرفته و آن را دلیل جعلی بودن نامه دانسته
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الوقـوع   ه كاشانی یك ماه قبل از كودتا نیز سقوط قریبنخست آنك. رسد در این زمینه تذكر چند نكته ضروری به نظر می

دولت مصدق را در اثر از دست دادن تدریجی پایگاه مردمی خود كه از نظر كاشانی ناشی از اقدامات مصـدق در اتخـاذ   

بینـی كـرده بـود و     گرایی و حذف نھادھای مدنی مانند درخواست اختیارات و انحالل مجلس بـود، پـیش   شیوه یك جانبه

مـرداد   ٢۵نكتـه دوم آن كـه زاھـدی و یـارانش دو روز قبـل در      . مرداد جدید نبـوده اسـت   ٢٧بینی وی در نامه مورخ  شپی

اقدام به كودتایی ناموفق كرده بودند و با توجه به اینكه اقدام اساسی درخور توجه علیه رھبری كودتا و عوامل مؤثر در 

كردنـد، كسـی حـق     انگلیس نیز با ھمه توان از كودتاگران حمایت می آن صورت نگرفته بود و از طرفی دولتھای آمریكا و

و غـرب نیـز    باید توجه داشت كه در دو روز فاصله بین دو كودتا جراید وابسته به دربـار . نداشت كودتا را پایان یافته بداند

تـذكر ایـن واقعیـت     نكتـه سـوم  . وزیری زاھدی را كه به امضای شاه رسیده بود، منتشر كرده بودنـد  تصویر حكم نخست

است كه به جز كاشانی سایر افراد و جریانھای سیاسی عمده كشور نیز از وقوع كودتایی زودھنگام در كشـور اطـالع   

. برخی دوستان مصدق و حزب توده احتمال اقدام نظامی علیه دولت و ملت را به اطالع مصدق رسانده بودند. داشتند

توجھی به آن از سوی دولت حتی در صورتی كه احتمال وقـوع آن انـدك    باشد، بیلذا قبل از آنكه اطالع از كودتا عجیب 

. زیرا از جمله مھمترین وظایف ھر دولت حفـظ موجودیـت قـانونی خـود اسـت     ! است ترآور باشد، سئوال برانگیز و تعجب

بـرای جـا انـداختن آن در    ای ذكر نشده بود كه  العاده سابقه و خارق بنابراین در این بخش از نامه كاشانی نیز مطلب بی

 ٢٧ھای رھبران نھضت ملی به یكـدیگر در روز   تاریخ نیاز به جعل سند باشد و بر اساس آن حكم به مخدوش بودن نامه

  .مرداد داده شود

كند كه در صورت اظھار تمایل مصـدق، نماینـدگانی را از    اهللا كاشانی پیشنھاد می در پنجمین محور موجود در نامه، آیت

  .كنند، اعزام نماید برای نیل به وحدت و ھماھنگی پیرامون مقابله با خطراتی كه دولت را تھدید می جانب خود

مواجـه   ،اینجانب مستظھر به پشتیبانی ملـت ایـران ھسـتم والسـالم    : اما با پاسخ سرد و كوتاه مصدق كه نوشته بود

  .شود می

مـرداد در تھـران حضـور     ٢٧او در روز : انـد كـه   د گرفتـه برخی با استناد به محتوای كتاب خاطرات ناصرخان قشـقایی ایـرا  

اشخاصی بدون توجه به عدم حضـور ناصـرخان در   : اند لذا نتیجه گرفته. نداشت تا حامل پیغام كاشانی به مصدق باشد

  .اند تھران، ناشیانه اقدام به جعل سند كرده و نام او را در نامه ذكر كرده

از جملـه  . ای ظریـف در سـند توجـه نشـده اسـت      زیرا بـه نكتـه  . علی بودن نامه نمایدتواند داللت بر ج این ایراد نیز نمی

مـرداد وی افـراد نـامبرده را بـه عنـوان نماینـده خـود نـزد مصـدق           ٢٧شود كه در روز  كاشانی این موضوع برداشت نمی

بـود، نماینـدگانش را    بلكه كاشانی نوشـته . فرستاده است تا اثبات عدم حضور ناصرخان در تھران نقصی در نامه باشد

در صورت اظھار تمایل مصدق و اعالم موافقت وی بعدًا اعزام خواھد كرد، و الزمه این امر حضور حتمی آن نماینـدگان را  

حال چرا كاشانی از مصطفی فرزند خود و ناصرخان قشقایی مشخصًا به عنوان نماینده خـود  . كند در تھران ایجاب نمی

لـذا بـا   . شـد  بوده است كه ناصرخان آن روزھا از جمله ھواداران دكتر مصـدق محسـوب مـی    یاد كرده، شاید به آن دلیل

  .الطرفین در پی رفع كدورتھا و نجات نھضت مردم ایران بوده است اعزام دو نماینده مرضی

د و ششمین و آخرین محور نامه كاشانی حدس و نظر وی درباره قصد آمریكا به تسلط بر نفت ایران به صورت دنیاپسـن 

. تـوان مـورد بررسـی قـرار داد     این بخش از مطالب نامه كاشانی را از زوایـای گونـاگون مـی   .باشد به دست مصدق، می
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ھـا و مـأمور بـودن وی     آنكه اگر منظور كاشانی از جمله باال ھماھنگی و ھمكاری آگاھانه مصـدق بـا آمریكـایی     نخست

ھـر چنـد ممكـن    . تاكنون سندی بر این مدعا ارائه نشده اسـت جھت واگذاری نفت ایران به آمریكا باشد، باید گفت كه 

است مقاله از این جھت كه، معموًال در این قبیل امور سندی رسمی رد و بدل نمی شود كه كسی آن را ارائـه نمایـد،   

لبتـه  ا. تحلیل وقایع تاریخی جز بر اساس اسناد و مدارك تاریخی نیسـت : در آن صورت باید گفت. مورد سئوال قرار گیرد

البته اگر منظـور كاشـانی در نامـه خـود بـه مصـدق از       .محقق نیز ھرگز ادعا ندارد كه اسناد ھمه وقایع را در اختیار دارد

تسلیم كشور به بیگانگان باشد این ادعا نیز در مكتوبات قبلی كاشانی نسبت به  ،عبارت مطابق نقشه خود شماست

كاشانی در نامـه مـورخ   . مرگ كاشانی نیاز به جعل داشته باشدمصدق تكرار شده و ادعای جدیدی نیست كه پس از 

اجـازه نخواھـد داد كـه ملتـی     :خود نیز با انگیزه نقد اعمال مصدق و روشنگری در افكار عمومی نوشته اسـت   ٣٢/۴/١

تسلیم بیگانگان شود و آزادی افـراد كشـوری بـرای    ] افكار مصدق[مسلمان و مستقل با چنین افكار سست اھریمنی 

نكته دوم آنكه اگر منظور كاشانی از قصـد  . آمد دول استعماری به زنجیر كشیده شود به منظور خوش  طلبی فردی، هجا

آمریكا به تسلط بر نفت ایـران بـه دسـت مصـدق، سوءاسـتفاده آن دولـت از نگـرش حـاكم بـر دولـت و روش نامناسـب            

عتماد عجیب و جدی او به آمریكا به عنوان دوسـت  مصدق در ماھھای آخر حكومت وی ـ از دید كاشانی ـ باشد، بویژه ا  

سـابقه و   رسـد ایـراد بـی    دولت ایران و حامی ملت، كه تا آخرین روزھای قبل از كودتا ادامه داشت، باشد، به نظر نمـی 

 طـرف  ھایی كه در اختیار داشتند خوشباورانه آمریكا را بی زیرا مصدق و كارگزاران دولت او تا آخرین فرصت. ربطی باشد

ریـزی   در حالی كه آمریكا از چندین ماه قبـل از كودتـا، مصـرانه در پـی برنامـه     . دیدند و میانجی بین خود و انگلستان می

وزیـر و ھیـأت دولـت متوجـه ایـن مھـم نشـدند، جـای          چگونه نخست. علیه نھضت ملی و تصاحب نفت ایران بوده است

  .تعمق و تأمل فراوان است

را در سوءاسـتفاده آمریكـا از ھـر چیـز و ھـر كـس بـرای تسـلط بـر نفـت ایـران اثبـات             نكته دیگر كه صحت نظر كاشانی 

این امر از یـك سـوی بـه    . باشد نماید، تشكیل كنسرسیوم نفتی در ایران علیه منافع ملت پس از پیروزی كودتا می می

ند و بـه ظـاھری   روشنی داللت بر صحت نظر كاشانی مبنی بر قصد آمریكا بـه تصـاحب نفـت ایـران بـه صـورت دنیاپسـ       

مـرداد داللـت    ٢٨قانونی دارد و از سوی دیگر بر نیات ایران و ایرانی ستیز دولت آمریكا در ایران در دوره قبـل از كودتـای   

لوحانــه و لجاجــت و تفرقــه حــاكم بــر مســئولین وقــت كشــور، ولــو بــه صــورت   نیــات و اھــدافی كــه مواضــع ســاده. دارد

  .غیرمستقیم، به تحقق آن كمك كرده است

  :طرفدارن مصدق در خصوص این نامه بر این باورند که 

کـه بعضـًا در آن تشـکیک    (و در صورت وجود و صحت اصل چنـین نامـه ای   . کاشانی این نامه را از روی صداقت ننوشت 

آیـا ایـن پـیش بینـی ، احتمـال ھمـاھنگی       . چگونه کاشانی یک روز پیش از کودتا ، از وقوع آن مطلـع شـد   ) وارد شده 

  گران با کاشانی را نشان نمیدھد ؟کودتا

چنانچه بخواھیم این نامه را نشان از حمایت صادقانه کاشانی از مصدق بـدانیم ، پـس نامـه کاشـانی در نھـم اسـفند       

  به شاه را که در آن خواستار عدم خروج شاه از ایران میشود ، را چگونه باید تفسیر کنیم ؟ ١٣٣١

مرداد از  ٢٨، اعالمیه کاشانی در حمایت صریح از زاھدی ، که پس از کودتای  اگر قصد کاشانی ، حمایت از مصدق بود

  رادیو پخش شد، چگونه تعبیر میشود ؟
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  :طرفداران کاشانی بر این باورند که 

در   اھمـال   بـار مسـئولیت    نحـوی   تردید ایجاد كنند تـا بـه    نامه  در صحت  بسیار كوشیدند كه  دكتر مصدق  ھر چند دوستان

  اهللا  آیـت   بـا ھمكـاری   شـاید . بكاھنـد   و ھمكـارانش   دكتر مصدق  خطر را از دوش  دراوج  نھضت  با كودتا و رھا كردن  همقابل

  است، اما دكتر مصـدق   آمریكا وجود داشته  ساله  و پنج  بیست  از كودتا و سلطه  جلوگیری  امكان  و دكتر مصدق  كاشانی

و   تـوده   و یـا حـزب    كاشـانی   اهللا آیـت   از جمله  دیگران  دادن  در مقصر جلوه  شدوستان  اصرار و ابرام ضمن ، مشكالت  در اوج

  خویش  مردمی  از امانت  است  مكلف  و ھر دولتی. كاھد در برابر كودتا نمی  اھمال  از بار مسئولیت  نظامی، ھیچ  سازمان

  اهللا  آیـت   نوشـتاری   و ادبیـات   بـر آن   حـاكم   و فضـای   مضا، مـتن و ا  نظر از دستخط صرف. نماید  و دفاع  مراقبت  ی طور جد  به

  .گذارد نمی  باقی  صدور آن  در صحت  تردیدی  نیز ھیچ  نامه  در پای  وی  و امضای  دكتر مصدق  رسمی  كاشانی، پاسخ

وی . نھضـت بـود   این نامه نشان میدھد که اساسًا مصدق تعمدًا ، راھی را انتخاب کرد کـه نتیجـه محتـوم آن شکسـت     

اعتقادی به کمک نیروھای مذھبی نداشت و تصور میکرد که بدون حمایت آنان ھم میتواند سیل مردم را برای حمایت از 

اطرافیـان دکتـر ، بـه او    . او به اشتباه فکر میکرد ، مردم بخاطر او بوده که در سی تیر به خیابانھا ریختنـد  .خود بسیج کند

  .   چاره ای جز حمایت از مصدق ندارد ) برای حفظ آبروی خود(را می خواھند و کاشانی ھم قبوالندند که مردم ، مصدق 

معاصـر ایـران بـه ویـژه     تحوالت  سیاسـی  اهللا كاشانی و دكتر مصدق دارای نقشی كلیدی در فھم   محتوای دو نامه آیت

سیاســی مھــم تــأثیری شــناخت علــل شكســت و افــول نھضــت ملــی دارنــد و پــذیرش یــا رد آنھــا بــه عنــوان دو ســند  

ھـای صـورت گرفتـه نبایـد آنھـا را       با توجـه بـه بررسـی   .كننده بر تحلیل تاریخ نھضت ملی و تاریخ معاصر ایران دارند تعیین

باید بین عدم پذیرش محتوای اسناد و حتی اقامه دلیل بر نادرستی احتمـالی محتـوای آنھـا، بـا موضـوع      . جعلی خواند

ز سویی نباید صحت اصالت نامه را دلیل بر ضـرورت پـذیرش محتـوای آنھـا گرفـت از      ا. جعلی بودنشان تفكیك قایل شد

  .سوی دیگر مخالفت با اطالعات آمده در آنھا را نباید دلیل مخدوش شمردنشان دانست

 :فھرست منابع 
 .١٣٨٠دونالدنیوتن، انتشارات مؤسسه ابرار معاصر، تھران،  مرداد عملیات آژاكس، ويلبر ٢٨درباره كودتاي  CIA ـ اسناد

اسالمي، تھران،  ، چاپ اول، انتشارات مركز اسناد انقالب١خرداد به روايت اسناد، منصوري، جواد، ج  15 ـ اسناد وزارت كشور قیام
١٣٧٧. 

ـ پاسخ دكتر مصدق به كاشاني در تاريخ ٢؛ ٢٧/۵/٣٢مصدق در تاريخ  اهللا اشاني به دكتر محمد ـ نامه آيت١: نھضت مليـ دو سند 
٢٧/۵/٣٢. 

 .١٣۵٧ھاي دكتر محمد مصدق، نشر ھزاران، چاپ دوم، تھران،  تركمان، محمد، نامه ـ
 .٢۵/۴/١٣٣٢اهللا كاشاني پیرامون وقايع روز به تاريخ  اطالعیه آيت ـ
 .١٣۶٢تھران،  ، چاپ اول،٣اهللا كاشاني، نشر پخش، ج  اي از مكتوبات، سخنراني و پیامھاي آيت مجموعه دھنوي، محمد،ـ 

 .1372 ـ مصدق، محمد، خاطرات و تألمات، انتشارات علمي، چاپ ھفتم، تھران،
 .1372 اي، انوار، خاطرات سیاسي، نشر گفتار و نشر علمي، چاپ اول، تھران، ـ خامه

 .1362 ه جامي، گذشته چراغ راه آينده است، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، تھران،ـ گرو
جا،  نشر سازمان مجاھدين انقالب اسالمي، بي نگرشي كوتاه بر نھضت ملي ايران، ٢٣ـ مجاھدين انقالب اسالمي، بیانیه شماره 

 .بي تا
 ، نشر شركت سھامي انتشار، چاپ سوم،١٣٣٢ مرداد ٢٨شدن صنعت نفت ايران و كودتاي  ـ نجاتي، غالمرضا، جنبش ملي

 .١٣۶۶تھران، 
 .١٣۶١انتشارات اسالمي، قم،  السلطنه، دفتر ـ آيت، حسن و ارسنجاني، حسن، چھره حقیقي مصدق

 .١٣۶١جلد اول، دفتر انتشارات اسالمي، قم،  الدين، تاريخ سیاسي معاصر ايران، ـ مدني، سیدجالل
 .تا روحانیت و نھضت ملي شدن صنعت نفت، نشر روح، قم، بي وپا،ـ ھواداران انقالب اسالمي در ار

 .١٣۶٨تھران،  لويس، مصدق نفت ناسیونالیزم ايراني، ھوشنگ مھدوي، عبدالرضا، نشر نو، چاپ دوم، ـ جیمز بیل، ويلیام راجر
  .١٣٧١رسا، چاپ اول، تھران،  ـ كاتوزيان، ھمايون، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدين، انتشارات



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

 

٩ 
 

  


