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 از دولت کودتا تا فوت آیت اهللا 

  حسین کاوشی 

 اهللا کاشانی و دولت کودتا یتآ

اهللا کاشانی با پیروزی کودتاچیان در ابتدا به یأس مبدل شد و تصمیم گرفت از ایران به خارج از کشور، مسافرت  امید آیت

نادعلی کریمی، یکی از . دارد  اهللا کاشانی قصد مسافرت به خارج چند روز بعد از کودتا شایعه شد که آیت. نماید

دور از    ھا، ای از شھرستان اند یا در گوشه اهللا از قبل، قصد مسافرت خارج داشته اعالم نمود که آیتنزدیکان ایشان 

اهللا مدتی به اطراف تھران مسافرت نمود  ظاھرًا مسافرت خارج مھیا نشد و آیت) ١.(مبارزات سیاسی استراحت نمایند

اهللا کاشانی  آیت) ٢.(خوانی برقرار کرد مجلس روضه شھریور وارد تھران شد و در خانة خود، ٢١و سپس برای اول محرم 

   ھای خارجی و تذکر به خوانی و جلسات فاتحه و گھگاھی مصاحبه با روزنامه ھا به برقراری جلسات روضه تا مدت

شاه نیز پس از کودتا . کرد ھای جوان بر سر کالس دختران بسنده می دولت، مانند تدریس شرعیات و یا نفرستادن معلم

دارد   ای اهللا را با خود درگیر نکند، لذا سرلشکر باتمانقلیچ، رئیس ستاد ارتش را فرستاد تا اگر خواسته آیت  کرد سعی

تواند موجب رضایت شما را فراھم  چه خدمتی از من و ارتش می: اهللا رسید و گفت باتمانقلیچ به حضور آیت. اجابت کند

توانید الاقل عتبات عالیات را برای شیعیان آزاد  اگر نمی... ا آزاد کنیدالمقدس ر بیت«: اهللا با تمسخر گفت آورد؟ آیت

باتمانقلیچ که از ) ٣.(»!خراب کنید   توانید چطور است بروید با دست خودتان محل تجمع فرقه بھائیت را اگر نمی... کنید

  )۴.(اهللا سخت مات شده بود، بدون خداحافظی محل را ترک کرد برخورد آیت

   

  

اهللا وقت خواست و به دیدار وی  سه روز پس از کودتا از آیت. اهللا را حفظ نماید احترام آیت  ز سعی کردزاھدی نی

  .تر کاشانی آغاز شد اهللا وارد میدان مبارزه با وی شد و روزگار سخت و تلخ شتافت، آیت

  .ن مبارزه با وی شداهللا وارد میدا اهللا کاشانی با زاھدی چندان دوام نیاورد و آیت آمیز آیت روابط تحمل

   

   

  اعتراض به تعطیلی مجلس ھفدھم

با این که زاھدی رفراندوم انحالل مجلس ھفدھم را . اهللا کاشانی با زاھدی از تعطیلی مجلس آغاز شد درگیری آیت

اهللا که در زمان  آیت. دانست بعد از به قدرت رسیدن حاضر به تجدید مجلس ھفدھم نشد خالف قانون اساسی می

ھای درباره علل مخالفت خود و تحریم رفراندوم صادر  مجلس ھفدھم با مصدق به مخالفت پرداخته بود و اعالمیه انحالل

مجلس ھفدھم گرچه دارای تعدادی . زمانی که زاھدی به وعده خود عمل نکرد، به مخالفت با او برخاست) ۵(کرده بود،

نھضت ملی ھمراه و ھمسو بودند و تجدید این مجلس طلب بود اما دو سوم آن با  از نمایندگان درباری و سلطنت

  .توانست مانع بسیاری از تصمیمات نادرست شاه و دولت باشد می

   

   

  مخالفت با تجدید روابط با انگلستان

قطع «: ای گفت اهللا کاشانی به مخالفت برخاست و در اعالمیه زمانی که زمزمه تجدید روابط با انگلستان پیش آمد، آیت

وی برقراری رابطه را در غیاب مجلس، مشروع ) ۶.(»انگلیس سوابقی داشته و به عللی صورت پذیرفتهرابطه با 
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وی شرط دیگر برقراری ارتباط را ) ٧.(»تجدید آن جز با رأی نمایندگان ملت، عملی خالف است«: ندانست و اعالم کرد

دولت انگلستان باید عمًال مبارزات ضد «: به رسمیت شناختن مبارزات مردم ایران از طرف دولت انگلیس شمرد و گفت

طلبانة ملت ما را اعتراف نموده و حق حاکمیت و استقالل ما را چنانچه در شأن یک ملت زنده و  استعماری و حق

  )٨(».مستقل و آزاد است برای ملت ایران قائل گردد

   

   

   

  مخالفت با انتخابات مجلس ھجدھم

دولت زاھدی تصمیم داشت تا با انتخابات افراد . ، بر سر انتخابات دورة ھجدھم بوداهللا کاشانی با زاھدی اوج تعارض آیت

ای  اهللا کاشانی با انتشار نامه آیت. دلخواه، تصمیمات پشت پرده با بیگانگان، یعنی حل مسأله نفت را عملی نماید

نتخابات دورة ھجدھم را به دستگاه دولت مشغول تھیة مقدماتی است که ا«: سرگشاده خطاب به زاھدی، اعالم نمود

اگر دولت بخواھد دخالت کند مواجه با مقاومت شدید مردم غیور تھران خواھد ... طور فرمایشی و لیستی انجام دھد

  )٩(».شد

من تذکرات خودم را در مورد تجدید «اهللا زمانی که تذکرات خود را مؤثر ندید، اعالمیة شدیداللحنی صادر کرد و گفت  آیت

ھایی که به حقوق مردم و سلب آزادی و اختناق مطبوعات از طرف دولت وارد  گلستان و مسأله نفت و ستمرابطه با ان

انگیز و دلخراش نبوده و  شود که ھیچ وقت وضعیات مملکت تا این اندازه اسف االسف مشاھده می ام، مع آمده داده

... گونه اظھار عقیده و بیان حقایق را ندارند مطبوعات و نشریات ملی امکان ھیچ. آزادی جز برای عمال انگلیس نیست

  )١٠(»...برند بسیاری از ملیون و آزادیخواھان متدین در زندان ما به سر می

   

   

  نامه به دبیرکل سازمان ملل

ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت و از  برای رساندن صدای خود به جھانیان، نامه ١٣٣٢اهللا کاشانی در بھمن  آیت

و محدود کردن آزادی و سانسور شدید و انتخابات فرمایشی به شدت انتقاد کرد و دولت را متھم کرد که  اختناق شدید

گناه دانشگاه و کارگران آبادان و حبس و تبعید مخالفین  به اعمال ضد انسانی و کشتار مردم آزادیخواه و دانشجویان بی

  )١١.(و ضرب و شتم معترضین مبادرت کرده است

   

   

  اهنامه به ش

به محمدرضا فرستاد و ضمن غیرقانونی بودن اقدامات دولت در مورد نفت و ! ای نیز با عنوان اعلیحضرت شاه اهللا نامه آیت

مسئولیت این اقداماتی که از طرف دولت صورت گرفت متوجه «: داد و اعالم کرد   انتخابات شاه را مورد سرزنش قرار

مجس وجود ندارد، رئیس دولت، مأمور شخص اعلیحضرت شخص اعلیحضرت است، زیرا در شرایط فعلی که 

اهللا کاشانی به نام  این نامه موجب عصبانیت دربار و دولت شد و سخنگوی دولت برای تحقیر وی از آیت) ١٢.(»است

  )١٣.(نام برد» سیدکاشی«
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  اهللا کاشانی کنسرسیوم و مواضع آیت

ھربرت ھوور مشاور نفتی آمریکا در رأس ھیئتی به ایران آمد تا نحوه شرکت آمریکا را در نفت  ١٣٣٣در اواخر مھر ماه 

به تصویب رسید که به جای  ٢٩/٧/١٣٣٣سرانجام قراردادی در مجلس ھجدھم به تاریخ . ایران مورد مطالعه قرار دھد

در . گلیس، آمریکا، ھلند و فرانسه بر نفت ایران سلطه یافتسلطه انگلیس بر نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از ان

و شرکت نفت فرانسه % ۴٠ھای نفتی آمریکا نیز  و سھم شرکت% ۴٠این کنسرسیوم، سھم شرکت نفت انگلیس 

  )١٣.(ـ ھلندی رویال داچ شل گردید باقی ھم سھم شرکت نفتی انگلیسی% ١۴و % ۶

خود را اعالم کرد و پس از ذکر مصایبی که از انگلیس متوجه » سف و تعجبنھایت تأ«ای   اهللا کاشانی طی بیانیه آیت

  )١۴.(ایران شده است، آمریکا را مورد سرزنش قرار داد

   

   

  آرا اتھام به ھمکاری در قتل رزم

دگاه مخالفت خود را با پیوستن ایران به پیمان بغداد نیز اعالم کرد و چیزی نگذشت که دا ١٣٣۴اهللا کاشانی در مھر  آیت

علمای نجف، . دی ماه احضار و قرار بازداشت وی را صادر نمود ٢٧آرا در  نظامی وی را به اتھام ھمکاری در قتل رزم

العمل نشان دادند و موجب شدند تا از اعدام  اهللا بروجردی نسبت به بازداشت ایشان عکس اهللا بھبھانی و آیت آیت

  .حتمی نجات یابد و آزاد گردد

   

   

  :پی نوشت ھا

   

  .٣/۶/١٣٣٢روزنامه اطالعات،  .١

  .٢١/۶/١٣٣٢ھمان،  .٢

، ص ١٣۶۶رسا، : خاطرات سیاسی و نظامی غالمرضا مصور رحمانی، تھران: غالمرضا مصور رحمانی، کھنه سرباز .٣

٣۶٣.  

  .ھمان .۴

  .٣٧۶ـ٣٩۶، ص ٧حسین مکی، کتاب سیاه، ج  .۵

، ١٣۶٢چاپخش، : محمد دھنوی، تھران: اهللا کاشانی، گردآورندهھای ایت  ھا و پیام ای از مکتوبات، سخنرانی مجموعه .۶

  .٩٠، ص ۴ج 

  .ھمان .٧

  .٩١ھمان، ص  .٨

  .١٠٨ھمان، ص  .٩

  .١١٢و  ١١٣ھمان، ص   .١٠

  .١١۴ـ١١٧ھمان، ص   .١١

  .١٢٢ھمان، ص   .١٢
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  .١٢١ھمان، ص   .١٣

  .١۴٨ـ١۶٠ص  ،١٣٧١نشر فاخته، : جیمز بیل، عقاب و شیر، ترجمه فروزندة برلیان، تھران  .١۴

  


