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 مناسبات  كاشانی و مصدق

  محمد حسن رحمانی : پژوھشگر

عالمیه و ایراد سخنرانی و تشكیل اهللا كاشانی با صدور ا ، آیت١٣٣١تیر  ٣٠از بدو نخست وزیری مصدق تا : چکیده

. حمایت آشكار و كامل خود را از دولت مصدق اعالم داشت  ھای گوناگون با خبرنگاران داخلی و خارجی، مصاحبه

اعالمیه تاریخی وی علیه قوام و به طرفداری از دكتر مصدق، نقش عمده و چشمگیری در بازگشت دوباره مصدق به 

ھایی  اهللا كاشانی و دكتر مصدق و آغاز اختالفات و درگیری نقطه اوج تفاھم و ھمكاری آیت تیر ٣٠واقعه . قدرت ایفا كرد

ای به دكتر  اهللا كاشانی در نامه اندك مدتی پس از این واقعه بود كه آیت. شد كه منجر به جدایی آن دو از یكدیگر گردید

مدتی از مداخله در امور خودداری «است تا دكتر مصدق نیز از او خو. مصدق به برخی از انتصابات او اعتراض كرد

اعتراض » ....خالصه اینكه ھیچگونه اصالحاتی ممكن نیست مگر اینكه مصدق ، مطلقا در كار خود آزاد باشد . فرمایند

اهللا كاشانی از  گرچه آیت. العاده شش ماھه دكتر مصدق از مجلس بود اهللا كاشانی، به تقاضای اختیارات فوق دیگر آیت

  . قدام مصدق ناخشنود بود، اما علنا با این تقاضا مخالفت نكرداین ا

در مجلس دوره شانزدھم كه انتخابات آن در فضایی نسبتا آزاد انجام شد، چند تن از نمایندگان واقعی مردم توانستند 

شانی از روحانیون اهللا كا آیت. اهللا كاشانی و دكتر محمد مصدق قرار داشتند به مجلس راه یابند كه در رأس آنان آیت

مبارزی بود كه در انقالب اسالمی عراق، نقش بارزی داشت و پس از شكست انقالب و تعقیب رھبران، از چنگ 

كه به  ١٣٢٨تا بھمن ماه  ١٣٢٠پس از سقوط رضا خان در شھریور . نیروھای انگلیسی گریخت و مخفیانه وارد ایران شد

ھنگامی كه از . ھا در حبس و تبعید به سر برد بار دستگیر شد و سالعنوان نماینده مردم وارد مجلس گردید، چند 

. سوی مردم تھران به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد، در لبنان تبعید بود و دولت ناچار شد وی را به ایران بازگرداند

  )١(.نظیر مردم، وارد تھران شد و مبارزه خود را آغاز كرد اهللا كاشانی در میان استقبال بی آیت

دكتر مصدق نیز سیاستمدار توانایی بود كه ھر چند در آغاز به قدرت رسیدن رضا خان، جزو مشاورانش قرار داشت، 

با سلطنت وی به مخالفت برخاست كه ھمان سبب مغضوب   لكن پس از مدتی از او دوری جست و ھم صدا با مدرس،

ھا  ھمین ویژگی. ا به سنن و فرھنگ ملی پایبند بودرفت، ام كرده اروپا به شمار می وی گرچه تحصیل. شدن او شد

  .موجب شد تا نزد مردم وجاھت و احترام فراوانی را به دست آورد

چند ماه پس از گشایش مجلس شانزدھم، دكتر مصدق كه ریاست كمیسیون مخصوص نفت را بر عھده داشت، طرح 

) ١٣٢۴ـاسفند ١٣٢٢اسفند (چھاردھم س دوره او بیش از این در مجل. كشور را مطرح كرد» ملی شدن صنعت نفت«

توانست قانونی را از مجلس بگذراند كه بر اساس آن، دادن ھر گونه امتیاز نفتی به خارجیان از سوی دولت، بدون 

بنابراین ) ٣(، مظھر امپریالیسم بود،» شكست نفت انگلیس و ایران«به نظر وی ) ٢. (شد تصویب مجلس، مممنوع می

ك شركت خصوصی یا دولتی خارجی، در ایران امتیاز نفت داشت، استقالل ایران مورد تھدید بود و تا زمانی كه ی

شركت نفت انگلیس و ایران، برای انگلیس منافع . گرفت ھای داخلی، تحت تأثیر نیروھای خارجی قرار می سیاست

جی ایران را تحت تأثیر و در معرض داری را در اقتصاد سیاسی ایران فراھم آورده و روابط سیاسی داخلی و خار ریشه

بایست خود را از  خواست به استقالل و خودمختاری واقعی دست یابد، می اگر ایران می. مداخله آن كشور قرار داده بود

  ) ۴.(شر این بخش محصور و دستاویز خارجی خالص كند
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برای ملی شدن صنعت نفت  اهللا كاشانی طی اعالمیه مبسوطی، كوشش به مجرد طرح ملی شدن صنعت نفت، آیت

و به دنبال آن مراجع و علمای دیگر با صدور فتاوای جداگانه، ) ۵(دانست » تكلیف دینی و وطنی ملت مسلمان ایران«را 

ھای علما بود كه به قول  ھمین حمایت) ۶. (اهللا كاشانی ، نظر ایشان را قویا مورد تأیید قرار دادند ضمن تجلیل از آیت

ھمزمان با طرح ملی شدن نفت در مجلس ، ) ٧.(»اعث گسترش نھضت و مردمی شدن آن شدب«خانم لمبتون ، 

وی مصمم . او نظامی مستبدی بود كه پیش از آن ریاست ستاد ارتش را بر عھده اشت. ارا نخست وزیر شد سپھبد رزم

قرارداد «س به تصویب بود تا ضمن ایستادگی و ممانعت از تصویب ملی شدن نفت، نمایندگان طرفدار خود را در مجل

ای كه علیه او صادركرد، مخالفت شدید و قطعی  اهللا كاشانی در اعالمیه متقاعد كند، اما آیت» الحاقی گس ـ گلشائیان

توسط  ١٣٢٩اسفند  ١۶آرا در  با ترور رزم) ٨.(خود را با انتصاب او اعالم داشت و وی را منتسب به بیگانگان دانست

اكثریت نمایندگان مخالف مجلس . وجود بر سر تصویب ملی شدن صنعت نفت شكسته شدفداییان اسالم ، بن بست م

اسفند ھمان سال  ٢٩اسفند و نمایندگان مجلس سنا در  ٢۴كه به شدت ھراسان شده بودند، گزارش كمیسیون را در 

  .ه دست آمدبدین ترتیب صنعت نفت در كشور ملی اعالم شد و پیروزی سیاسی مھمی برای مردم ب. تصویب كردند

اردیبھشت  ٧، پس از یك ماه و نیم سقوط كرد و دكتر مصدق با رأی اكثریت نمایندگان مجلس ، در   كابینه ناتوان عال

در خرداد ماه آن سال، دولت ایران از شركت نفت خلع ید كرد و مدیران انگلیسی آن از . به نخست وزیری رسید ١٣٣٠

در مقابل، خرید نفت از ایران را قطع كرد و ناوگان جنگی خود را به آبادان گسیل دولت انگلستان نیز . كشور اخراج شدند

در طول دوران نخست وزیری دكتر مصدق ، یعنی كمتر از دو سال و نیم، حوادث سیاسی مھم و . داشت

گان سازی در كشور به وقوع پیوستند كه پرداختن به جزئیات آنھا در حوصله این نوشته نیست و خوانند سرنوشت

ھای انگلیسی ،  در طول این مدت مذاكرات متعدد با ھیأت) ٩. (ھای مربوط در این زمینه مراجعه كنند توانند به كتاب می

ثباتی  مشكالت اقتصادی و به تبع آن بی. و بانك جھانی برای حل مسئله نفت با شكست مواجه شد  امریكایی

حل مسئله نفت بستگی داشت و شكست در این مھم، ھمه چیز به . سیاسی و چند دستگی در كشور پدیدار شد

به چز چند روز ،  ١٣٣٢و مرداد  ١٣٣٠بین فروردین . دلیل اصلی سرخوردگی ، چند دستگی و شكست نھایی بود

او فقط رھبر یك . مصدق نخست وزیر بود؛ اما یا تمامی دستگاه دولتی یا ھمه نقاط كشور را در كنترل خود نداشت

تیك و رییس یك ھیأت دولت مستقل بود، یعنی حتی در مساعدترین اوضاع نیز، تنھا یكی از جنبش سیاسی دموكرا

ھای دستگاه دولتی ھنوز در دست عمال و نھادھای استبداد بود كه  سایر بخش. ھای دولت را در اختیار داشت ارگان

ای بارز از حاكمیتی  دوران، نمونه ایران آن. كردند ھای دیگر، علیه نھضت می توطئه می برای حفظ منافع خود یا قدرت

تحت ) و خارجی(كار و استبدادی  ھای محافظه دوگانه بود كه اركان آن را نیروھای ملی تحت رھبری مصدق و قدرت

  ) ١٠. (»دادند و برنده نھایی گروه دوم بود رھبری شاه ، تشكیل می

ای راست وابسته و حزب  ، احزاب و گروه )١٣٣١الی تیر  ١٣٣٠اردیبھشت ( در طی دوره اول نخست وزیری مصدق 

حزب توده كه در نخستین روزھای پس از سقوط رضا خان . دولت او را آماج حمالت سخت خود قرار دادند چپگرای توده،

ھای فكری گوناگون بود تا حزبی  ای دموكراتیك و متشكل از اشخاص و جریان اعالم موجودیت كرد، در آغاز ، جبھه

استقرار دموكراسی پارلمانی ، بازسازی : اھداف كلی آن ، مطابق مرامنامه ، عبارت بودند از . ژیك سیاسی ـ ایدئولو

حزب در دوران ابتدایی حیات خود پا به پای ) ١١. (اقتصاد سیاسی و گسترش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی

آشكارا در جھت اھداف ضد ملی و ماه پس از تشكیل فرقه دموكرات آذربایجان ،  ١٢رفت،  دیپلماسی شوروی پیش می

این حزب، مانند بسیاری دیگر از احزاب كمونیستی جھان در آن دوران . در مسیر سیاست خارج یشوروی گام برداشت

  . منافع استراتژیك جھانی شوروی را مقدم بر استراتژی و مصالح ملی كشور قرار داده بود ،
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ر سر ملی كردن صنعت نفت با انگلستان درگیر یك نبرد سخت سیاسی از این رو زمانی كه مردم ایران و دولت مصدق ب

داد در سیاست داخلی نیز،  ـ اقتصادی بودند، حزب توده، امریكا، دشمن اصلی شوروی را آماج حمالت خود قرار می

زیرا بر اساس استراتژی سیاست خارجی شوروی، ھر جنبش ضد . دانست مصدق را طرفدار امپریالیسم می

  .غیركمونیستی، مرتجعانه و در راستای اھداف امپریالیستی بود استعماری

شد، حكایت از تناقض آشكار میان نظر  ھا به اعضا و ھواداران حزب توده اطالق می كه در آن سال» توده نفتی«اصطالح 

  .و عمل این حزب داشت؛ یعنی در شعار و تبلیغات چپگرا و در عمل راستگرا بودند

ھای  اهللا كاشانی با صدور اعالمیه و ایراد سخنرانی و تشكیل مصاحبه ، آیت١٣٣١تیر  ٣٠مصدق تا از بدو نخست وزیری 

اعالمیه تاریخی وی . حمایت آشكار و كامل خود را از دولت مصدق اعالم داشت  گوناگون با خبرنگاران داخلی و خارجی،

واقعه . گشت دوباره مصدق به قدرت ایفا كردعلیه قوام و به طرفداری از دكتر مصدق، نقش عمده و چشمگیری در باز

ھایی شد كه منجر به  اهللا كاشانی و دكتر مصدق و آغاز اختالفات و درگیری تیر نقطه اوج تفاھم و ھمكاری آیت ٣٠

ای به دكتر مصدق به برخی  اهللا كاشانی در نامه اندك مدتی پس از این واقعه بود كه آیت. جدایی آن دو از یكدیگر گردید

خالصه . مدتی از مداخله در امور خودداری فرمایند«دكتر مصدق نیز از او خواست تا ) ١٣. (انتصابات او اعتراض كرداز 

اهللا  اعتراض دیگر آیت) ١۴(»....اینكه ھیچگونه اصالحاتی ممكن نیست مگر اینكه مصدق ، مطلقا در كار خود آزاد باشد 

اهللا كاشانی از این اقدام  گرچه آیت. ھه دكتر مصدق از مجلس بودالعاده شش ما كاشانی، به تقاضای اختیارات فوق

پس از این اعتراضات و انتقادات غیر علنی، به تدریج ) ١۵. (مصدق ناخشنود بود، اما علنا با این تقاضا مخالفت نكرد

ھا و  ه این مخالفتاهللا كاشانی پرداختند و بر دامن ھای سیاسی طرفدار دكتر مصدق به مخالفت با آیت مطبوعات و گروه

اهللا كاشانی ، به رغم ناخشنودی از برخی اقدامات دكتر صمدق، تا چند ماه پس از آن به  اما آیت. اتھامات افزوده شد

وی در . تر از ھمه تأیید غیر مستقیم دولت مصدق به عنوان دولت اسالمی بود حمایت از وی ادامه داد كه شاید مھم

  :آبان ماه ھمان سال اظھار داشت

صحیح است كه اسالم اصول مالكیت را پذیرفته است، ولی در عین حال برای حفظ وطن و رعایت منافع عمومی ملت «

ھمچنین مردم را از جمع كردن اموال و امالكی كه بر خالف اصول . تواند اموال مردم را مصادره كند اسالم، دولت می

  ) ١۶.(اموال را حرام بداند عدالت اجتماعی گرد آمده باشد، بر حذر دارد و اینگونه

ھای اساسی در  ، گام) ولی فقیه(تواند با تفویض اختیار از سوی وی  این رھنمود، تلویحا به مفھوم آن بود كه دولت می

چند روز پس از آن ). در این باره بعدا بیشتر خواھیم گفت(راه تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی جامعه اسالمی بر دارد 

  . تأكید كرد» تفاھم تام و تمام موجود«بین خود و دكتر مصدق را تكذیب و بر » اختالف تازه یا كھنه«ھر گونه نیز، شایعه 

آهللا بروجردی  را عزل كند، با مخالفت آیت) س(مدتی بعد وقتی دولت درصدد بر آمد تا متولی آستانه حضرت معصومه 

  ) ١٧.(أیید كرد و خواستار عزل وی شداهللا كاشانی اقدام دكتر مصدق را ت روبرو شد ، اما آیت

در آن ماه دكتر مصدق تصمیم گرفت تا اختیارات . این حمایت ھای مكرر و آشكار تا دی ماه آن سال ادامه داشت

اهللا كاشانی كه پیش از آن نیز مخالفت خود را با اختیارات  العاده خود را برای یك سال دیگر تمدید كرد، اما آیت فوق

ای به  این بار طی نامه سرگشاده. ای خصوصی به دكتر مصدق اعالم داشته بود ش ماھه، طی نامهالعاده ش فوق

به عقیده وی تصویب این الیحه، كشور را به وضع . آن را نقض اصول قانون اساسی دانست«مجلس شورای ملی 

  .گرداند و خالف مصلحت بود دیكتاتوری بر می

در گذشته نیز اشتباھی را كه . و لذا فاقد ارزش قانونی است! دلوت است چنین اختیاراتی مباین مصالح مملكت و«

  )١٨.(»اند، دلیل و مجوز تكرار آن نیست نمایندگان محترم با تفویض چنین اختیاراتی نموده
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ھای طرفدار دولت، ھمصدا با روزنامه حزب توده كه از چند ماه پیش از آن، مخالفت خود را كم و  در این میان روزنامه

دكتر . داشت، از این پس به طور آشكار، با تھمت و افترا، به مخالفت با او برخاستند اهللا كاشانی ابراز می  بیش با آیت

در اوایل بھمن ماه با وی مالقات كرد و  اهللا كاشانی نیازمند بود، ھای آیت مصدق كه رای پیشبرد اھداف خود به حمایت

ای كه درباره  تعبیرات ناروای جراید از نامه«رف سازند و در اعالمیه مشتركی به ھر دو كوشیدند تا اختالفات خود را بر ط

با یكدیگر » ھمقدم«آنان اعالم داشتند كه كماكان . اشاره كردند» اعتراض به الیحه اختیارات به مجلس نوشته شده بود

اهللا كاشانی ھمچنان  ، آیت تفاھم به رغم این) ١٩.(گام بر خواھند داشت و از ھیچگونه ھمكاری خودداری نخواھند كرد

  .با الیحه تمدید اختیارات توسط دكتر مصدق مخالفت بود

این اختالف نظرھا موجب شد تا انگلستان توسط طیفی از عوامل مزدور خود و در پوشش طرفداری از آن دو، در صدد 

ان كه عمیقا از آنچه كه در جریان بود گرای  ملی«. ھای ملی مذھبی برآید جدایی آنھا و بر ھم زدن ائتالف سیاسی گروه

آمد،  و به نظر آنان، ھمدستی ناشی از سرخوردگی بین رقبای مذھبی آنھا و عناصر درباری یا ھوادار انگلیسی می

ھا به راه انداختند و حداكثر استفاده را از  ای را با مذھبی ھای حكومت مصدق، مبارزه دار بودند، در آخرین ماه جریحه

ھا را متحدان  معمول میان نخبگان سیاسی غربی مآب كشورھای اسالمی به عمل آوردند و مذھبی ھای كلیشه

  )٢٠. (»طبیعی امپریالیسم قلمداد كردند

  

اهللا كاشانی به حدی بود كه مورد  ھای جبھه ملی و طرفداران دكتر مصدق به آیت ھا ، افترا و وصله چسبانی تھمت

محاصره اقتصادی ، ورشكستگی دولت، ھرج و ) ٢١.(علمیه قم و نجف واقع شدھای  اعتراض علما و روحانیون حوزه

ھای سیاسی ، به ویژه حزب توده ، سبب شد تا گروه زیادی از اقشار مختلف مردم،  ھای گروه مرج و آشوب و توطئه

توجه خود  امید خود را نسبت به دولت مصدق برای كنترل اوضاع سیاسی ـ اقتصادی كشور از دست بدھند و در عوض

در چنان اوضاعی كه دولت . دربار نیز، كانون توطئه و كارشكنی علیه دولت شده بود. را به شاه و دربار معطوف نمایند

داد، دكتر مصدق تصمیم گرفت تا با برگزاری یك رفراندوم،  روز به روز حاكمیت سیاسی خود را بر امور از دست می

ای كه به ھمین مناسبت  اهللا كاشانی در اعالمیه آیت. دی را برگزار كندمجلس دوره ھفدھم را محل و انتخابات جدی

كه مخالفانش را (وی ضمن انتقاد از دكتر مصدق . صادر نمود، شدید از دكتر مصدق انتفاد كرد و او را قدرت طلب نامید

دی و خودسری ھموار راه را برای تحكیم دیكتاتوری و حكومت فر«ھشدار داد كه نخست وزیر ) خواند عامل اجنبی می

» خیانت و عین استبداد«او ھمچنین انحالل مجلس را . »سازد و قصد دارد به زور سرنیزه رفراندوم ترتیب دھد می

این اعالمیه، امید ھر گونه تفاھم مجدد را ) ٢٢. (اعالم كرد» برخالف شرع اسالم«دانست و حكومت دكتر مصدق را 

با این وصف، . اهللا كاشانی از ریاست مجلس استعفا داد و رفراندوم را تحریم كرد آیت به دنبال آن،. میان آن دو از بین برد

انحالل مجلس در آن شرایط بحرانی و حساس كه تنھا ارگان رسمی طرفدار دولت . رفراندوم برگزار و مجلس منحل شد

ر روزھای بحرانی پس از فرار شد، د شاید اگر مجلس منحل نمی. رفت بود، از اشتباھات بزرگ دكتر مصدق به شمار می

  .توانست در بسیج مردم و خنثی نمودن كودتا تالش كند ، می١٣٣٢مرداد  ٢٨شاه و به ویژه در روز 

ھای  سازمان) ٢٣.(ای داخلی و خارجی انجام كودتا علیه دولت دكتر مصدق از ھر جھت فراھم بود به ھر صورت زمینه

ای را برای  لی و اطالعاتی به عوامل داخلی خود، طرح مشترك محرمانهھای ما جاسوسی آمریكا و انگلستان با كمك

مرداد و در مرحله اول با شكست روبرو  ٢۵گرچه كودتا در روز ) ٢۴.(براندازی دولت دكتر مصدق در دو مرحله اجرا كردند

یورش به منزل دكتر  شد، اما سه روز بعد واحدھایی از ارتش و شھربانی به ھمراه جمع كثیری از اراذل و اوباش، با
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ساقط كردند و بار دیگر شاه به  ١٣٣٢مرداد  ٢٨مصدق و غارت اموال و اسناد موجود در آن، دولت وی را در عصر روز 

  )٢۵.(قدرت رسید

  : نوشت پی

روحانیت و ملی شدن صنعت نفت و نیز تاریخ : اهللا كاشانی رجوع كنید به  ـ برای اطالع از شرح حال و مبارزات آیت١

  ۶٠٧رھنگ معاصر ، شماھر ف

؛ و  ٢٧، ص  ١٣۶٨پاپیروس ، : سلطنت محمدرضا شاه ، تھران :  ٢ـ محمدعلی كاتوزیان ، اقتصاد سیاسی ایران، ج ٢

مصدق و استراتژی اصتاد بدون : تحریم صدور نفت و اقتصاد سیاسی«: ای از ھمین نویسنده با این مشخصات  نیز مقاله

در مصدق ، نفت و ناسیونالیسم ایرانی ، گردآورنده » و استراتژی اقتصاد بدون نفتمصدق : و اقتصاد سیاسی» نفت

، ص  ١٣۵٨جیمزبیل و ویلیام راجر لویس، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوی و كاوه بیات ، تھران، نشر نور ، چاپ دوم ، 

٣٢۵ .  

، در مصدق ، نفت و ناسیونالیسم » هرابطه سه جانب: اختالف ایران و انگلیس بر سر مسئله نفت«رونالد فری ،  ـ ٣

  ٢٩٧ایرانی ، ص 

  ٣٢ـ محمدعلی كاتوزیان ، پیشین ، ص ۴

  ۵۵و  ۵۴روحانیت و نھضت ملی شدن صنعت نفت، ص ـ ۵

ھمان ، ص . نام برد... توان از آیات عظام خوانساری ، كلباسی ، محالتی ، شاھرودی  ـ از جمله این كسان می۶

در مصدق ، نفت و ناسیونالیسم » نقش روحانیت در صحنه سیاسی ایران«شاھرخ اخوی ، :  و نیز نگاه كنید به ۵٩ـ۵۶

در طول «با توجه به این اسناد گویا ، جای تعجب است كه چرا دكتر كاتوزیان بر این عقیده است كه . ١۵٣ایرانی ، ص 

بود به طور اخص در مورد اوضاع نھضت ملی ھیچیك از مراجع مذھبی به طور اعم و مرجع تقلید عام كه در قم ساكن 

  ۴٩پیشین ، ص . »سیاسی كشور اظھار نظر نكردند

مادام كه نھضت از وی روحانیون با اصطالح اسالمی توجیه نشد، از پشتیبانی گسترده مردم «نویسد،  ـ وی می٧

نفت  ، مصدق ،» ه سه جانبهرابط: اختالف ایران و انگلیس بر سر مسئله نفت «رونالد فری ، :به نقل از » .برخوردار نبود

   ۵٢، ھمان ، ص » ناسیونالیسم در ایران قرن بیستم« ؛ ریجارد كاتم ،) پانویس( ٢٩۶و ناسیونالیسم ایرانی ، ص 

  ١١روحانیت و ملی شدن صنعت نفت ، ص ـ ٨

پیروزی به ویژه پس از . ھای زیادی راجع به جریان ملی شن نفت و نھضت ملی نوشته شده است ـ تاكنون كتاب٩

اند كه غالبا متأثر از اغراض شخصی و گروھی  ھای قابل توجھی در این زمینه تألیف و ترجمه شده انقالب اسالمی كتاب

ھای مربوطه  ھای زیر به نظر نگارنده بیش از سایر كتاب كتاب. ھای سیاسی و ایدئولوژیك ھستند ھا و وابستگی و انگیزه

سپھر ذبیح، ایران در دوران دكتر مصدق ، ترجمه محمد رفیعی مھرآبادی ،   ؛ محمدعلی كاتوزیان پیشین: قابل توجھند

  ناسیونالیسم ایرانی  ؛ جیمز بیل و ویلیام راجر لویس ، مصدق ، نفت ، ١٣۶٣تھران ، عطایی ، 

  ۴١ـ محمدعلی كاتوزیان ، پیشین ، ص ١٠

  به بعد ١٣۴، ص ١٣۵۵جامی ، گذشته چراغ راه آینده است ، بی جا ، انتشارات سمندر ، ـ ١١

  ٢٧، ص  ١٣۶۶ـ احسان طبری ، كژراھه ؛ خطاراتی از تاریخ حزب توده ، تھران ، امیركبیر ، ١٢

وی ھمان كسی است كه . اهللا كاشانی، انتصاب سرلشكر وثوق به معاونت وزارت جنگ بود ـ از جمله اعتراضات آیت١٣

به دستور او بود كه تظاھرات . ندارمری را بر عھده داشتچند روز پیش از آن و در زمان سه روزه قوام، ریاست ژا

ھای اختالف  برای اطالع بیشتر از دالیل و ریشه. طرفداران دكتر مصدق در كاروانسرا سنگی به خاك و خون كشیده شد
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حسن آیت،   پیشین ؛ شاھرخ ، اخوی ، پیشین ؛ سپھر ذبیح، : اهللا كاشانی و دكرت مصدق رجوع كنید به  نظر آیت

  .١٣۶٢نگرشی كوتاه بر نھضت ملی ایران ، قم آ، چاپ دوم : فصلی از تاریخ سیاسی ایران

شاھرخ خوی ؛ پیشین :؛ به نقل از ١۵ـ١٢تا آ ، ص  اهللا كاشانی و نامه مھندس حسیبی، تھران ، بی ـ مجاھد ، آیت١۴

  ١۶٣ص 

  ١۶۴ـ ھمان، ص ١۵

  .١۶٧ی ، پیشین ، ص شاھرخ اخو: به نقل از  ١٣٣١آبان  ١۴ـ اطالعات ، ١۶

، بر خالف آستان ) س(الزم به یادآوری است كه تولیت آستانه حضرت معصومه . ١٧١شاھرخ اخوی ، پیشین ص  ـ ١٧

شد و جز  و مشھد مقدس ، از زمان صفویه تا آن زمان موروثی بود و از طرف حكام شرع تأیید می) ع(حضرت عبدالعظیم 

برای اطالع بیشتر . بنابراین مصدق، اجازه عزل تولیت قم را نداشت. ا نداشتمرجع اعلم عصر ، كسی حق تعویض آن ر

  ۴٢٨ـ۴٣۶، ص  ١٣٧٢آیت اهللا بروجردی ، چاپ سوم ، نشر مطھر، .......علی دوانی ، شرح زندگانی : رجوع كنید به

  ١٧٣شاھرخ اخوی ، پیشین ، ص : ، به نقل از١٣٣١دی  ٢٨ـ اطالعات ، ١٨

  ١٧۵شین ، ص ـ شاھرخ اخوی ، پی١٩

 ٢١۵، ص ١٣۶٢خوارزمی : ـ حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسالم معاصر ، ترجمه بھاءالدین خرمشاھی ، تھران ٢٠

  ١١١و  ١١٠ـ روحانیت و نھضت ملی شدن صنعت نفت ، ص ٢١. ٢١۶و 

  ١٨٢، به نقل از شاھرخ اخوی پیشین ، ص  ١٣٣٢مرداد  ٧ـ كیھان ، ٢٢

، محمدعلی كاتوزیان ، پیشین ،  ١٨و  ١٧، ص » پیشگفتار«دق ، نفت ، ناسیونالیسم ایرانی مص: رجوع كنید به  ـ ٢٣

  ٧۴ـ٧٢ص 

ھا ،  بعضی«نویسد،   كند و می ـ ممدرضا شاه ، خود به دخالت امریكا و انگلیس در براندازی دولت مصدق اعتراف می٢۴

ھای مالی  قیام علیه مصدق، به مخالفین وی كمك اند كه در جریان ھا و مخصوصا امریكاییان را متھم كرده انگلیسی

، شصت ھزار دالر ) سیا(دھد كه در این جریان ، سازمان مركزی اطالعات امریكا  مدارك انكار ناپذیر نشان می. اند كرده

  .٧٧، ص ) ١٣۵٨پاسخ به تاریخ ، ابی جا بی نا ، » .خرج كرده است 

، پس از حصول اطمینان از پشتیبانی ایاالت متحده امریكا و انگلیس كه ٣٢در مرداد «نویسد،  ـ شاه در این باره می٢۵

سرانجام سیاست مشتركی را آغاز كرده بودند و پس از بررسی اوضاع با كرومیت روزولت ، نماینده سازمان مركزی 

اطالع از تشكیل  ؛ برای ٧٧ھمان ، ص . »اطالعات ایاالت متحده ، بر آن شدم كه برای یافتن راه حلی ، وارد عمل شوم

خاطرات : ١.حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوی ج: و سازماندھی كودتاگران و جریان كودتا رجوع كنید به 

  .١٨۵ـ١٧۶، ص  ١٣۶٩ ارتشبد سابق حسین فردوست ، تھران ، انتشارات اطالعات ،

  ١۶ماھنامه شاھد یاران،شماره 

   


