
   امرداد 28پرونده  ييبازگشا
  كاشاني در گفت و گو با دكتر محمود

 
 

عدھا بعلت ــبود كه ب ون موثر در نھضت ملی شدن نفتيهللا كاشانی از جمله روحانتيمرحوم آ
اری معتقدند يت دكتر خودداری كرد. بسيش با دكتر مصدق، ازحمايھا اختالف
 ٢٨چگاه كودتای يد ھيكشیدق دست نمت دكتر مصيهللا كاشانی از حماتياگر آ

  .افتادیاتفاق نم مرداد [امرداد] 
 

شتر كودتای يران در راستای بررسی بيان ايدگاه خبرگزاری دانشجويس ديسرو
،با دكتر محمود كاشانی استاد دانشكده حقوق دانشگاه  مرداد [امرداد]  ٢٨
مل اصلی شكست هللا كاشانی كه مصدق را عاتيبھشتی و فرزند مرحوم آ ديشھ

  .گذرد یی انجام داده است كه از نظرتان ميگفت و گو داند، ینھضت ملی م
 
  یدكتر محمود كاشان 

 
اسی اجتماعی آن زمان و يط سيد به شرايبا مرداد [امرداد]   ٢٨برای درك بھتر كودتای  : سئوال

ران در يماعی ات اجتيم، جناب دكتر كاشانی وضعيی گروھھای اجتماعی رجوع كنيآرانحوه صف
اسی يبه چه شكلی بود و فضای س مرداد [امرداد]  ٢٨تا كودتای  رانيروزی نھضت ملی ايفاصله پ

  ی بود؟يحاكم بر جامعه چگونه فضا
 

جنگ  ران را بعد ازياسی و اجتماعی ايط سيم و شرايدکتر کاشانی: بھتر است كمی به عقب بر گرد
قرار  كا مورد توجهينی انگلستان، شوروی و آمرعين يجھانی دوم و اشغال كشور از سوی متفق

واقع ھدف  س اشغال شد و دريبانی دولت انگليك و پشتيكشور ما با تحر ١٣٢٠ور يم. در شھريدھ
ر يشوروی كه درگ ران به دولتيق بنادر جنوبی ايحات و ساز و برگ نظامی از طرين بود كه تسليا

  .نبرد سختی با ارتش آلمان بود،برسد
 

ران بود. ين اشغالگری داشت و آن، اشغال نظامی منابع نفتی ايگری از ايانگلستان ھدف د اما دولت
ن ينه خود در كشور ما را استوارتر كند و افرادی را كه در ايريداشت نفوذ د گر تالشياز طرف د
 اورد و از منافعی كه در كشور ما داشتيار داشت روی كار بيان متمادی در اختيطول سال كشور در

 كيھن ما به يت باعث شد مردم مين وضعيران دفاع كند. ايی انحصاری بر نفت اعنی سلطهي
 ران دريفای حقوق ايرون راندن اشغالگران از كشور و استيستادگی و مقاومت از جھت بيا

حاضر به  ،یازيك قرارداد امتيس ھا با داشتن يقراردادھای نفتی با انگلستان،دست بزنند. انگل
شروع شد و  ك مبارزه سرسختانهيجه يران نبودند در نتيمتناسب و مشروع مردم اپرداخت حقوق 

ران ياسی جامعه ايهللا كاشانی رھبری مذھبی و ستين مبارزه آيدا كرد. در ايك دھه ادامه پيبه مدت 
د شود . از طرفی گروھی از يو تبع ن امر موجب شد سه مرتبه دچار حبسيرا به عھده داشت كه ھم

طلبی ادهيھوادار حقوق مردم بودند و در برابر ز ت در مجلس دوره پانزدھم و شانزدھمين اقلندگاينما
ستادگی كردند و يی محدود بود اقراردادھای نفتی به گونه دولت انگلستان كه خواستار اصالح

د البته يروزی رسيران به پيل شد و نھضت ملی ايجان عمومی تبديھ ك شور ويسرانجام مبارزه به 



ت، برگزاری ين نھضت ھدفھای گوناگونی داشت از جمله اجرای اصول قانون اساسی مشروطيا
نی شده يش بيكشور و حرمت نھادن بر حقوقی كه در قانون اساسی برای مردم پ انتخابات واقعی در

ن ين نھضت، ملی شدن صنعت نفت در سراسر كشور بود كه به ايدستاوردھای ا بود. از جمله
عنی نگھداشتن منابع نفتی يای كه در سر داشت نهيريابی به ھدفھای ديستان از دستانگل ب دولتيترت
بعد از  ران بود كهين دستاورد بزرگی برای ملت ايی انحصاری خود محروم شد. اران تحت سلطهيا

ط مردم ين شرايا گانگان خارج كند. دريسال توانست منابع نفتی خدادادی خود را از كنترل ب ٥٠
شمرده شده و حكومت قانون  نی بودند كه در آن حقوق مردم محترميی جامعه نويمقام برپاران در يا

است يش عمومی استفاده شود. متقابال سيبرقرار گردد و از درآمدھای نفتی در جھت رفاه و آسا
امكانی كه بتواند نھضت ملی را سرنگون كند  چگونهيران ولی منتھا ھيانگلستان، مقابله با ملت ا

عنی مجلس بطور كلی ھوادار يب بود يرقیكشور ب ران در داخلينداشت چرا كه نھضت ملی اوجود 
ت در سراسر كشور يكرد و روحانین نھضت دفاع مياز ا هللا كاشانی به شدتتين نھضت بود و آيا

شه بر يسھا كه ھمياست انگلين حال سيكردند و مردم آمادگی فداكاری را داشتند با ایبانی ميپشت
نكه به يای را انجام داد برای ازی حساب شدهيرك برنامهيه گرفتن عوامل داخلی متكی است، بھر
ن ير خود خارج كند و اركان قدرت او را متزلزل كند و متاسفانه ايرا از مس ن نھضتيج ايتدر

  .ری عوامل نفوذی به مورد اجرا گذاشتنديبا بكارگ برنامه را
 

ر اختالفات يچه اتفاقی افتاد كه گروھھای ملی و مذھبی درگ تبعد از نھضت ملی شدن نف : سئوال
  گر قرار گرفته بودند؟يكدين گروھھا رودروی يكودتا ا انيا در جريداخلی شدند و آ

 
روزی دو گروه يران و پس از پيروند مبارزات نھضت ملی ا ادآور شوم كه دريد يبا دکتر کاشانی: 

ك ين نھضت يگری گروه مذھبی باشد بلكه ايملی و دكی گروه ي جداگانه مستقل وجود نداشت كه
ن يت مجلس پانزدھم و شانزدھم بود بنابرايهللا كاشانی و اقلتيت و آينھضت مردمی با رھبری روحان

 كپارچگی در جامعهيك وحدت و يم نشده بودند و يدرآن زمان به دو گروه جداگانه تقس رانيمردم ا
ن يدر ع كرد ویھنی دفاع ميھم در واقع از ھدفھای ملی و مهللا كاشانی تيران وجود داشت . آيا

نكه ما فكر يبود. ا نی بود، ھوادار برقراری اصول اسالمی در كشوريك رھبر دينكه يحال به لحاظ ا
ت ندارد . تا ماھھای يواقع ا رودررو شدند،يم دو گروه مختلف بودند كه با ھم ھمكاری كردند يكن

 ١٣٣٠ان سال يملی شد و تا پا ١٣٢٩جود نداشت. نفت در اسفند اختالف چندانی و ١٣٣١آغاز 
نھا ياتفاقات در كشور بوجود آمد كه ا ك سلسلهي ١٣٣١رفت. در سال یش ميعی پيكار به روال طب

  .منشاء اختالفات بود
 

ن بود كه يكی از دو محور ايمحور اساسی در بروز اختالفات را مطرح كرد.  توان دویبطور عمده م
 عنی اصالح قانون انتخابات وين شده بود ييبرنامه مشخصی كه برای دولت دكتر مصدق تع غمریعل

انتخاب كنند و  ندگان واقعی خود رايای كه مردم بتوانند نمای ھفدھم بگونهبرگزاری انتخابات دوره
 ش مردم بود،يو آسا گر كه حل مساله نفت و استفاده از درآمدھای حاصله در جھت رفاهيمحور د

عنی نه قانون انتخابات را اصالح ين دو برنامه را دنبال نكرد يك از ايچ يدولت دكتر مصدق عمال ھ
ل ھنگامی كه ين دليشود و به ھم ك انتخابات واقعی در كشور انجاميكرد و نه كوشش كرد كه 

كرد  نده كار خود را آغازينما ٨٠مجلس با  انجام شد عمال ١٣٣١ی ھفدھم در بھار انتخابات دوره
نده ينما ٥٦ه آن از انتخاب يامضاء شد كه بر پا ب نامه ای از سوی دولت دكتر مصدقيعنی تصوي

ن امر موجب شد كه مجلس شورای ملی در يری شد. ھمير قانونی جلوگيھای غمجلس به بھانه
  .برخوردار نگردد ی الزميكشور ما از قدرت و توانا



 
قانونگذاری از مجلس گرفته  اريماه اخت ٦به مدت  ١٣٣١ مرداد [امرداد] ن بود كه در ينكته دوم ا

ار يتالش كرد اخت ١٣٣١ ماه ید ار قانونگذاری را گرفت و دريعنی دكتر مصدق اختيشد 
رد. در يرا برای شخص خود از مجلس بگ ارين اختيد كند و ايگر تمديكسال ديقانونگذاری را برای 

ه، مقننه و ي، قوای سه گانه(مجریقانون اساس بهك نظام دموكراسی و حكومت متكی يحالی كه در 
ندگان مردم است. اگر قرار باشد كه يقانونگذاری مختص نما گر جدا باشند ويكديد از يه) باييقضا
ی داشته باشد و ھم قانونگذاری كند مصداق بارز حكومت ياجرا اراتيه ھم اختيس قوه مجريير

ت مجلس كه ھواداران يندگان اقليهللا كاشانی و نماتيل است كه آين دليھم استبدادی خواھد بود؛ به
ار يران بودند به سختی در برابر درخواست دكتر مصدق برای گرفتن اختيملی ا اصلی نھضت
 اله كاشانی بهتيھای متعددی از سوی آنه نامهين زميستادگی و مقاومت كردند و در ايقانونگذاری ا

 ران و ازيخ حقوق ايا از اسناد گرانبھای تارنھيمجلس و شخص مصدق نوشته شده است كه ا
ن يناكامی ا ليم به داليتوانینھا نميی اران ھستند كه بدون بررسی و مطالعهيمدارك نھضت ملی ا

راس قدرت بود با  ن است كه در خالل دو سالی كه دكتر مصدق دريم، نكته سوم اينھضت پی ببر
اقدام موثری برای حل  چي كاشانی ،مصدق ھهللاتيبانی از سوی مردم و آيوجود ھمه گونه پشت

حتی دولت انگلستان ملی شدن نفت  ران ملی شده بود وينكه نفت ايرغم ايمساله نفت انجام نداد و عل
ن مساله از سوی دولتھای يای برای حل اسازنده شنھادھای مثبت وينكه پيرفت و با وجود ايرا پذ

دام موثری از سوی دكتر مصدق انجام نشد و حتی اق چ گونهيران شد ولی عمال ھيخارجی به ا
ان دوران حكومت دو سال ين بود كه در پاياش اجهيو نت نه صورت نگرفتين زميمذاكرات جدی در ا

امدھای ناگوار و سختی در يك سلسله پين مساله يف ماند. ايبالتكل ی مصدق، نفت كماكانو دو ماھه
ران وابسته به درآمدھای نفتی بود به يون اقتصاد ملی انكه چيآورد از جمله ا اقتصاد كشور بوجود

ران بوجود آمد و دستگاه دولتی يدرآمدھای نفتی عمال مشكالت مادی بزرگی برای دولت ا ل قطعيدل
جتا يو نت ن پاسخگو نبوديناچار شد به جای استفاده از درآمدھای نفتی از مردم استقراض كند ولی ا

گری بود ينكات د ن امر ازيوانه و برخالف قانون منتشر كرد. ھمنی اسكناس بدون پشتيارقام سنگ
ل قطع درآمد نفت يسرانجام به دل ندگان مجلس قرار گرفت ويهللا كاشانی و نماتيكه مورد اعتراض آ

ی عمومی شد كه يگسترش فقر و نارضا بحران اقتصادی و مالی در كشور به وجود آمد و باعث
ب عدم ين ترتيبرداری را كردند . به ابھره ت عمومی حداكثريرضا ن عدميگانگان ھم از ايالبته ب

ران شد و يمصدق باعث ضعف و ناتوانی نھضت ملی ا ھای اعالم شده از سوی دكتراجرای برنامه
  .آمد ھای سقوط آن فراھمنهيزم
 
 

شد اد نيمصدق ز شود كه فقر در زمانینه وجود دارد، گفته مين زميگری در ايد ديعقا سئوال: 
نه در كتاب اقتصاد يزم نيافت و اسنادی در ايحتی اوضاع اقتصادی مردم بھتر شد و تورم كاھش 

  د؟يحی داريچه توض نهين زميبدون نفت ارائه شده است كه مخالف صحبتھای شماست درا
 

ن ادعاھا يولی ا ی در سالھای گذشته مطرح شدهيك سلسله ادعاھاينه ين زميدر ا دکتر کاشانی: 
درآمدھای نفتی وابستگی  ست. در آن زمان كشور ما بهيتھای اقتصادی و مالی نيه واقعمستند ب

ت مالی دولت و مردم يعمال وضع نين آن نشد و بنابرايگزيزی جاين درآمدھا چيداشت و با حذف ا
شرفت كرده در حالی كه يران پيصادرات ا رو به اضمحالل رفت.البته بعضی معتقدند در آن زمان

گونه چيامكان مالی نداشت، نتوانست ھ چگونهيعنی وقتی دولت ھيت حذف شد عمال واردا
ز در حدی يی را وارد كشور كند. از طرفی صادرات نيربنايشرفت زيآالت ،امكانات توسعه و پنيماش

دانند و از مستندات دوران یت را ھمه مين واقعيباشد. ا ازھای دولت و جامعهينبود كه پاسخگوی ن



دستگاه دولتی  ١٣٣٢ماه  مرداد [امرداد] تا  ١٣٣١آبانماه سال  نفت است كه از ملی شدن صنعت
ران باقی نماند و حتی ين بطور واقعی اقتصادی برای ايبنابرا .رقانونی زديدست به نشر اسكناس غ

دولت حتی امكان پرداخت حقوق كارمندان را  ٣٢ماه سال  مرداد [امرداد]  لی وجود دارد كه دريدال
ه يپایی اقتصادی كند، سخنی بشرفت و توسعهيچنانچه كسی صحبت از پ طين شرايپس در انداشت 
 .بود ر مستند خواھديو غ

 
 ی بودن آنيكايا آمريسی بودن يو انگل مرداد [امرداد]  ٢٨ت كودتای يدر مورد ماھ سئوال: 
حد در  ی تا چهست و عوامل داخليت كودتا چيی ماھادی وجود دارد، نظر شما دربارهيابھامات ز

  ع انجام كودتا نقش داشتند؟يتسر
 

 ٥٠ای رخ داده كه در خالل دهيچيپ ارياتفاقات بس ٣٢سال  مرداد [امرداد] ر و يدر ت دکتر کاشانی: 
ار قابل ياست. اسناد و مدارك ارزنده و بس ق قرار نگرفتهيسال گذشته مورد بررسی و بازنگری دق

 ٥٠اری اشخاص در خالل يرند. بسيمطالعه قرار گ د مورديبانه وجود دارد كه ين زميتوجھی در ا
ی چون يھادادھا را پنھان كنند و با واژهين رويمدارك و ا ن اسناد ويسال گذشه كوشش كردند كه ا

سته است يپوشی كنند. در حالی كه شارا پرده مرداد [امرداد]  ٢٨تا 23دادھای روز ھای يكودتا رو
ك يابی كنند كه چرا يشهيق زده و رينگاران دست به مطالعه عمهروزنام رانی ويپژوھشگران ا

ھای با عظمتی بود در ظرف دو سال و دو ماه سقوط كرد آنھم در دارای پشتوانه نھضت مردمی كه
ان انقالب اسالمی يم در جرينيبینی بود. ما ميبشير قابل پير عادی و غين سقوط غيا طی كهيشرا
 ستادگی و مقاومت كنند ويسال، مردم توانستند ا ٨لی به مدت يك جنگ تحميرغم وجود یعل

مدت  ران در ظرفين سقوط نھضت ملی ايرون برانند بنابراين را از خاك كشور بيسرانجام متجاوز
می از عوامل يعظ ن است كه دولت انگلستان گروهيت ايه است. واقعير قابل توجيده غيك پديكوتاه 

دی جاسازی كرد و ھنگامی كه يج در پستھای كلينھا را به تدريار داشت كه ايداخلی را در اخت
ق و يزی دقيرك برنامهيدر  ار گرفتيی جدی در كشور در اختاھرمھای الزم را برای مداخله

ران شد. اعتقاد يمبارزات ملت ا موفق به سركوب ٣٢ مرداد [امرداد] ر و يای در ماھھای تماھرانه
ران يسرنگون كردن نھضت ملی ا انجام شده در واقع ٣٢ امرداد] مرداد [ن است كه آنچه در يمن ا

  .ه شخص دكتر مصدقيك كودتا عليبوده، نه 
 
ل و منطقی فكر يگونه دلچيمصدق بدون ھ ١٣٣٢رماه ينكته اشاره كنم كه در ششم ت نيد به ايبا

گوشزد  ه بودند،ندگانی كه به مالقات او رفتيای از نمای ھفدھم را به عدهكردن مجلس دوره ليتعط
هللا كاشانی و تيآ ران،يم و ھراس دوستداران نھضت ملی اين فكر موجب بين ھنگام ايكرد و از ھم

ت خود را برای يقصد و ن حايدكتر مصدق صر ١٣٣٢ر سال يت ٢٢ت مجلس شد. در يندگان اقلينما
قانون اساسی بر خالف اصول  ك رفراندوم اعالم كرد. انحالل مجلسيق يمنحل كردن مجلس از طر

ی نظامھای دموكراسی در ھمه ت و دستاورد ملتھايبود چرا كه مجلس دستاورد انقالب مشروط
رانی يمقاومت ملی از دست جامعه ا ن سنگريجه با منحل كردن مجلس عمال مھمترياست. در نت

سختی  ت مجلس بهيندگان اقليگروھی از نما هللا كاشانی وتين جھت بود كه آيشد و به ھمیخارج م
ندگان ين است كه تعداد قابل توجھی از نماينكته مھم ا .ستادگی كردنديدر برابر فكر انحالل مجلس ا

ز مخالفت خود را با انحالل مجلس اعالم كرده بودند يبودند ن مجلس ھفدھم كه طرفدار دكتر مصدق
و شخص مصدق را به شد یم و پنھانی انجام ميار ماليای بسآنھا به گونه ن تفاوت كه مخالفتيبا ا

ندگان از مصدق طرفداری يت نماين مجلس اكثريكردند. در ایمجلس سرزنش م خاطر انحالل
 ت آن را با خود داشت، منحليلی وجود نداشت كه دولت مجلسی را كه اكثرين دليبنابرا كردندیم

شانی روبرو هللا كاتيندگان مجلس و شخص آيب انحالل مجلس با مخالفت عمومی نماين ترتيكند.بد



نظر گرفت.  ن شخص مصدق در مقام انحالل مجلس برآمد و روش رفراندوم را دريشد. با وجود ا
داده نشده بود  ريوزاری به نخستيچ اختيت برای انحالل مجلس ھياساسا در قانون اساسی مشروط

دام دكتر مصدق جه اقيدر نت .نی نشده بوديبشيل موجه پيه داليو رفراندوم ھم در قانون اساسی بر پا
ران بود ولی يران و جامعه ايھم بر خالف قانون اساسی و ھم بر خالف مصلحت نھضت ملی ا

  .برآمد ن برنامهيمصدق با اصرار تمام در مقام اجرای ا
 

عمال دكتر مصدق از  ندگان مجلس در مقام مخالفت برآمدنديهللا كاشانی و گروھی از نماتيوقتی آ
ن يك ھمكاری پنھانی بيام يا نيشبرد ھدفھای خود كمك گرفت. در خالل ايروھای حزب توده برای پين

ران يدی مردم ايسرخوردگی و ناام ل مھميكی از دالين امر يمصدق و حزب توده وجود داشت كه ھم
گانگان و ستون پنجم يكه وابسته به ب كردند حزب تودهیاز نھضت ملی شد چرا كه مردم احساس م

رانی يك قدرت برتر در جامعه ايی گونه برداری انگلستان است بههشوروی و عمال مورد بھر
ل مھمی يكی از دالين موضوع يگرفته است. ا ار حزب توده قراريدرآمده و سرنوشت ملت در اخت

ن يگر ايدی و سرخوردگی كرد. مساله ديران را نسبت به نھضت ملی دچار ناامياست كه مردم ا
هللا تيتمام مقاومتھا را سركوب كرد و حتی وقتی آ ن ھدفيدن به اياست كه مصدق در راه رس

ھا برای ين سخنرانينكه ايرغم ایجلسات سخنرانی برپا كرد و عل ك سلسهيكاشانی در خانه ی خود 
رعادی نداشت ولی دستگاه دولتی گروھكھای مسلح يگونه اقدامات غچيھ روشن كرن جامعه بود و

ن موضوع منجر يباران كردند كه اهللا كاشانی را سنگتيآ مدت چھار شب خانه ج كرد و بهيرا بس
ای در كشور ما بود كه دستگاه دولتی به جای ن فاجعهيشان شد. ايروان ايكی از پي به كشته شن

به شكل  ٣٢ماه مرداد [امرداد] روھای مذھبی در يهللا كاشانی و نتيم آيروی عظيگرفتن از ن بھره
  .ن نھضت برآمديی اصلی اربناھايعی در صدد سركوب زيفج
 
كروز قبل از برگزاری رفراندوم يعنی ي ١٣٣٢ مرداد [امرداد]  ١٠ای در هيهللا كاشانی اعالمتيآ

شان با چه دقت و نگرانی سرنوشت ملت را مورد يم كه اينيبیم هين اعالميصادر كردند كه ما در ا
ه قبلی از مفاسد و مضار ياعالم زم ضمنيھموطنان و برادران عز“ ند:يگویم توجه قرار داده و

ی برای يد كه عمل به آن چه ضررھايده و توجه داريشرحی متذكر و ھمه مستحضر گرد رفراندوم
 انت ويی انقراض دی خود را دورهن حال دورهيت و مملكت در بر دارد با ايملت و مشروط انت ويد

  “.دينگذار گردن خود د و طوق اسارت و بندگی را بهياستقالل مملكت و ملت قرار ندھ
 

برانداز رفراندوم خانه شركت در“ ند:يگویم كه ميرسیق ميار عمين جمله بسيه به اين اعالميدر ا
چ يحرام است و البته ھ زی شده مبغوض حضرت ولی عصر (عج) ويركه با نقشه ی اجانب طرح

اطالع از یب غافل و خواھی شركت نخواھد كرد. گر چه ممكن است بعضی اشخاصمسلمان وطن
ا يدر رفراندوم شركت كنند  گرانيفروش برای انجام مقاصد شوم دن وطنيق و مضار آن و خائنيحقا
به رفراندوم برخالف قانون اساسی  حال عملينكه دولت صندوقھا را از رای قالبی پركند. علی ايا

  “.قانونی ندارد گونه اثرچيمنافی مصلحت ملت و مملكت بوده و ھ
 
شخص مصدق سرانجام در  ندگان مجلس،يهللا كاشانی و نماتيخالفت ھای سرسختانه آرغم میعل
برگزار  در شھرستانھا رفراندوم مرداد [امرداد]  ١٩در تھران و در  ٣٢سال  مرداد [امرداد]  ١٢

 .انحالل مجلس اعالم شد مرداد [امرداد]  ٢١كرد و سرانجام در 
 

  گرفت؟چه ھدفی صورت  انحالل مجلس با : سئوال



 
موجه و قابل قبولی از  ليچ دليدھد كه تاكنون ھیبررسی اسناد و مدارك نشان م دکتر کاشانی: 

ست چرا كه يطرح ھم ن سوی مصدق و ھواداران او در مورد انحالل مجلس مطرح نشده و قابل
ته ست اما نكيه نيچ استداللی قابل توجير پا گذاردن حقوق ملت با ھينقض اصول قانون اساسی و ز

درخواست صدور فرمان انحالل  نكه شخص مصدق از شاهين است كه بالفاصله پس از ايتر امھم
ری زاھدی را يوزنخست كرد، شاه ھم فرمان بركناری مصدق و مرداد [امرداد]  ٢٣مجلس را در 
در اجرای طرحی بوده كه  ن اقدامات مصدقيدھد ایتی است كه نشان مين واقعيصادر كرد و ا

ری برای شاه يم گيار تصميمجلس اخت نكه در صورت انحالليخته بودند برای ايدر كشور ر گانگانيب
ن اتفاقی ين او كند . ايگزيگری را جاير ديوزنخست ری را بر كنار كند ويوزد كه نخستيبوجود آ

م؟ يت را كودتا تلقی كنين وضعيم ايتوانیچگونه م رخ داد حال مرداد [امرداد]  ٢٣است كه در 
جه شاه ھم يد را به شاه داد در نتير جديوزن نخستييتع ق مجلس را منحل كرده و عمال حقمصد

ن روزھا انجام شده مطلقا يم آنچه در ايگوینجاست كه من ميكرد. ا فرمانھای عزل و نصب را صادر
ما گانگان طراحی كردند و با مھارت در كشور يك توطئه بوده كه بيبلكه عمال  ی كودتا نداشتهجنبه

 .اجرا گذاشتند به مورد
 

كارشكنی  س شده بود و در كار دولتيشود مصدق جز انحالل مجلسی كه عامل انگلیولی گفته م
ر توسط يوزنخست ندگان و احتمال عزليھای نمایای نداشت و به علت كارشكنكرد چارهیم
  .شنھاد انحالل مجلس ارائه شديندگان پينما
  

ندگان مخالف مصدق بودند چون در طول زمامداری يت نمايد اكثرنيبگو دم كهيمن تا به حال ند
 هللا كاشانی وتيكردند حتی آیت ميندگان به او رای اعتماد دادند و از او حماينما تيمصدق اكثر
ر يوزنخست كردند، او را به عنوانیندگان مجلس كه با اقدامات مصدق مخالفت ميت نمايگروه اقل
االصول ین عليبنابرا .اد استيار زينه اسناد و مدارك بسين زميد و در ادادنیت قرار ميمورد حما

دادند و حتی یرای اعتماد م ان ھمگی به اويندگان مجلس مخالفتی با مصدق نداشتند و تا پاينما
ادی از يو فشار او تعداد ز م گرفت مجلس را منحل كند در اثر اصراريزمانی كه مصدق تصم

ار شخص دكتر مصدق يعمال در اخت دھد كه مجلس ھفدھمین نشان ميو ا ندگان استعفا كردندينما
  .ه بوديتوج ر قابلين منحل كردن آن اقدامی كامال غيبود بنابرا

 
عنی ھر يگرفته بود  ار قانونگذاری را از مجلس ھفدھميد فراموش كرد كه اساسا مصدق اختينبا
ندگان يكرد حتی اگر نمایدا ميقدرت قانونی پكرد و عمال یكرد، امضا میای كه مصدق اراده محهيال

اساس است . اگر یشود بیمجلس ھفدھم زده م ندگانيی كه به نماين تھمت ھايمخالف بودند. بنابرا
ندگان ين نمايت اين است كه اكثريم ايمجلس داشته باش ندگانيراد و اعتراضی به نمايم ايبخواھ

 .ران شديچارگی ملت ايعامل بدبختی و ب نيبودند و ھم ار مصدقيچون و چرا در اختیب
 

ن يان ايل شما در بيدست داشته، دال مرداد [امرداد]  ٢٨در كودتای  د كه مصدقيشما معتقد : سئوال
  ست؟يمساله چ

 
ی رخ نداده چرا كه يگونه كودتاچيھ ١٣٣٢ماه  مرداد [امرداد] معتقدم در  اساسا من دکتر کاشانی: 

ه يا سران ارتش علينظامی كه از سوی ارتش، واحدھای نظامی و  حركت كين است كه يكودتا ا
ر دفاع بود و از يدولت رسمی و قانونی كشور انجام شود در حالی كه شخص مصدق عمال وز

س ييار شخص مصدق بود. ريتمام اقتدارات نظامی در اخت ٣٢ مرداد [امرداد]  ٢٨تا  ١٣٣١رماه يت



ك از واحدھای نظامی تا غروب يچ يكرد. ھیت ميق تبعاحی بود از مصدير پيستاد ارتش كه سرت
ك ين برچسب كودتا يه دولت مصدق انجام نداند . بنابراين اقدامی عليكوچكتر مرداد [امرداد]  ٢٨

ن است كه يكنند ایزی كه طرفداران مصدق به آن استناد ميخالف واقع است . تنھا چ برچسب كامال
كند ینامه ی بركناری مصدق را به شخص او ابالغ م ] مرداد [امرداد ٢٤ری درشب ينص سرھنگ

ری يری قصد كودتا و دستگين وانمود كرد كه سرھنگ نصين مساله را چنيبعد ا ولی مصدق روز
 ن نامهيی بر كناری مصدق به او بوده و ات او فقط ابالغ نامهيداشته در حالی كه مامور مصدق را

  .را ابالغ كرده است
 
د كه سالھا ين رسيد داده و ايرس افت كرده ويمصدق فرمان بركناری خود را دران ذكر است كه يشا

دی كه داده، به يفرمان عزل و در رس ز است چون در پشت پاكتيانگار شگفتيبعد منتشر شد بس
نكه ما ابالغ فرمان ين ايكند. بنابرایم امضاء افت شد، سپسيسد كه دستخط مبارك درينویشاه م

ن يل و مدركی وجود ندارد كه ما ايچ دليست و ھيه نيقابل توج م مطلقايودتا تلقی كنبركناری او را ك
  .ميك كودتای نظامی تلقی كنيرا 
 
 

ك كودتای طراحی شده يرخ داد نقشه  مرداد [امرداد]  ٢٥شود اتفاقی كه شب یولی گفته م : سئوال
  .را بركنار كنند ور نظامی اورد بازيكا بود و قرار بود اگر مصدق فرمان عزل را نپذيتوسط آمر

 
ست و حتی در اسنادی كه از يخی نيل ومدركی از نظر تاريچ دلين اظھارات دارای ھيدکتر کاشانی: ا

  لی برخالف آن وجود دارديكا منتشر شده داليسوی وزارت خارجه آمر
.  

ركند ولی  ار را به دست آورد كه فرمان بركناری مصدق را صادين اختيوقتی مجلس منحل شد شاه ا
بكند؟ مسلما اگر مجلس  نكار رايتوانست ایا اگر مجلس منحل نشده بود، شاه مين است كه آيسوال ا

ر را بر كنار يوزن اقتداری از نظر قانونی نداشت كه نخستيگاه چنچيمنحل نشده بود، شخص شاه ھ
ی عزل يفكر كه شاه توانان يمجلس به شدت با ا ندگانيهللا كاشانی و نماتيكند چرا كه در آن زمان آ

ار بدست شاه افتاد و ين اختيولی وقتی مجلس منحل شد ا ر را داشته باشد مخالف بودندينخست وز
  .داد ن كاری بود كه مصدق انجاميا

 
ھای دوم سال مهين قت ازيسی ھا طراحی كرده بودند و در حقين طرحھا را انگليبه اعتقاد من ا

كمك مصدق به مورد اجرا  در دست اجرا بود و گام به گام بان طرح آماده شده بود و يا ١٣٣١
  .گذاشته شد

 
  بود؟ س ھايد مصدق عامل انگلييگویشما م : سئوال

 
  .گذاشت ھا را كارگردانی كرد و به مورد اجرايسيبه اعتقاد من مصدق طرح انگل دکتر کاشانی: 

 
 

  كند؟یس ھا را اجرا ميی انگلنكه نقشهيبا علم با ا سئوال: 
 

ن است يشود. آنچه مھم است ایز ثابت نميچ چيا نبوده ھيم با علم بوده ييبگو نكهيا دکتر کاشانی: 
ج يكند. افراد عادی نتاینی ميبشيج عمل خود را پيقطعا نتا دھد،يكه وقتی كسی اقدامی را انجام م



باشد. مشكل  ریيوزاستمداری كه در پست نخستيكنند چه رسد به سینی ميش بياعمال خود را پ
د ين ما نه تنھا بايبنابرا نی نكنديبشيج عمل خود را پيت باشد و نتاين موقعيم كسی در ايرياست بپذ

ار شاه يخواسته عزل و نصب در اختیم ن است كه مصدقينه بر ايك قريم كه انحالل مجلس ييبگو
ن تحول شد ضمن ياكه انحالل مجلس موجب  ل اثباتی محسوب می شوديك دلين يرد بلكه ايقرار گ

كنند . یدی ميانتقادات، اعتراضات و مخالفاتھای شد ن رفراندوم ساكت ننشستند،ينكه مخالفيا
ن ين رفراندم را خانه برانداز دانست و اعالم كرد ايكاشانی گفتم ا هللاتيھمانطور كه به نقل از آ

تواند یا دكتر مصدق مين صورت آيخت. در ايران را فرو خواھد رينھضت ملی ا رفراندوم اركان
مطرح  ن فرض رايد اين بايكردم؟ بنابراینی نميبشيدانستم و پیج اقدام خودم را نمينتا د منيبگو
 .است دادهیدانسته كه چه كاری انجام مید است كه مصدق ميرقابل تردين فرض غيم و ايكن
 

توان یكرده چطور میم الشن راه تيت ملی بوده و در ايك شخصينكه مصدق يبا توجه به ا سئوال: 
ش برده كه يرا به سمتی پ ت ملی از عوامل قدرتھای خارجی بوده و كشوريك شخصيرفت كه يپذ

  رد؟يار شاه قرار گيقدرت در اخت
 

تی را يم. ھر شخصيابی كنيشان ارزيبراساس سخنان و شعارھا د اشخاص رايما نبا دکتر کاشانی: 
م. متاسفانه در كشور ما و در طول يابی قرار دھيامه او مورد ارزو كارن ه اعمال، اقداماتيد بر پايبا
اند و شعار مردم ادی بودند كه ھمواره دم از ملت زدهيت افراد زيبعد از مشروط خ به خصوصيتار

داده یم ن را نشانيی آنھا خالف اگانه دادند ولی عمال كارنامهيدوستی حتی شعارھای مبارزه با ب
ك حقی يجوان  م قضاوتھای گذشتگان شود چرا كه نسليد تسليوان ما نباجه نسل جياست. در نت

ھای م گفتهينكه ما تسليا ران را مجددا بازنگری كند ويخ ايرانی حق دارد تاريدارد. پژوھشگر ا
ق يمنصفانه در كار پژوھش و تحق ك روشيم يريده بگيل و مدارك را ناديم و داليگذشتگان شو

  .ستين
 

م ملی شدن صنعت نفت كه در آن زمان در نوع يتوانیم زيی مصدق نبه كارنامه با نگاھی سئوال: 
د؟ و يدانیگانه مين اوصاف باز ھم مصدق را عامل بيم با اينيبب ر بود رايا كم نظير ينظیخود ب

  تواند ملی بودن مصدق را ثابت كند؟ینم تالش برای ملی شدن نفت
 

 ١٣٢٠ور يمبارزات طوالنی است كه از شھر ت دستاورداصوال مساله ملی شدن نف دکتر کاشانی: 
ن مبارزه يای مستمر در كشور انجام شده بود و ابگونه ك دھهيای به مدت عنی مبارزهيآغاز شد 

ن دوره ده ساله ھم كه بخش مھمی از يشده است. متاسفانه ھم سرانجام به ملی شدن نفت منجر
  .مينه ھم بازنگری كنين زميد در ايا باناشناخته مانده و م ران استيخ معاصر ايتار
 

ن احزاب در آن زمان به قدری باال گرفته بود كه يری و اختالف بيكه درگ ای معتقدندعده سئوال: 
كنند، ین مساله را مطرح ميگر كامال عكس ايای دد و دلسرد شده بودند و عدهيناام مردم خسته و

  ران در آن زمان به چه صورت بود؟يت و فضای و روحی روانی مرم ايكلی وضع بطور
 

ادی يران بحثھای زين نھضت ملی ايمورد اوضاع روانی مردم در ماھھای واپس در دکتر کاشانی: 
عنی قطع درآمدھای نفت و يكی از مسائل اصلی كشور بحران مالی بود ين دوران يا مطرح است. در

ن جھت يی عمومی را از ايرضار فشار و موجبات نايرانی را زيمالی به شدت جامعه ا مشكالت
ك ي ی برای سقوط نھضت كافی نبود بلكهين نارضايكرده بود. اما ھمانگونه كه اشاره كردم ا فراھم



دی مردم يشتر موجب ناامين جنگ روانی بيگانگان آغاز شد كه ايسلسله جنگ روانی از سوی ب
  .شد
 
هللا كاشانی تيآ تی چونيا شخصروھای مذھبی و در راس آنھي، سركوب نیكی از عوامل جنگ رواني

با چاقو و سنگ به  هللا كاشانی سنگباران شد وتيخانه آ ٣٢سال  مرداد [امرداد] بود كه عمال در 
فتاده بود. وقتی يمصدق اتفاق ن گاه در دوران قبل ازچيای بود كه ھدهين پديجان مردم افتادند. ا

به مذھب و رھبران مذھبی اھانت  نگونهيروھای مذھبی و علما مشاھده كردند كه ايمردم و ن
 .دستگاه دولتی صورت گرفت شود اعتراض بزرگی از سوی علمای قم و نجف نسبت بهیم
ر قانونی يبود. چون حزب توده عمال غ ی حزب تودهيھا گسترش نفوذ و قدرت نمادهيگر از پديكی دي

ھای يبرداراز حزب توده بھرهاسی كشور كردند و يھا حزب توده را وارد صحنه سسيبود اما انگل
روھای يپرست، نروھای وطنياری از نيی زد بسينماقدرت گوناگون كردند. وقتی حزب توده دست به

رد و يشدند چرا كه نگران بودند حزب توده قدرت را به دست بگ مذھبی و مردمی به شدت نگران
د يوجب سرخوردگی شدن ھم مينشانده ی اتحاد شوروی درآورد. ا كشور ما را به صورت دست

ھای ان ھم برنامهيروھای مذھبی از نھضت ملی و حكومت مصدق شد. البته در پايژه نيمردم بو
ر يوزل زاھدی نخستيای بود كه به مورد اجرا گذارده شد و قدرت عمال تحودهيچيپ اريمرموز و بس

 .شاه شد منصوب
 

  است؟ داشته ن كودتا مصدق نقش اصلیيانات شما در ايپس طبق ب سئوال: 
 

 ر و تحول داشته استيين تغيد مصدق نقش برتر و نقش اصلی را در ايبدون ترد دکتر کاشانی: 
اتفاقی در  نينا چنيقيعنی اگر او واقعا خواستار حفظ قدرت بود و اگر او مجلس را منحل نمی كرد، ي

 .دادیرخ نم مرداد [امرداد]  ٢٨
 

اسفند را برخی  ٩هللا كاشانی از شاه در تيآ تيل حمايلتان ديھايكی از سخنرانيشما در  سئوال: 
هللا كاشانی مخالف خروج تيد چرا آيشتری بدھيح بيتوض ن مورديد، در ايمصالح كشور عنوان كرد

  ران بود؟يشاه از ا
 

ن يران طراحی شده بود و ايه نھضت ملی ايقی عليار دقياسفند توطئه بس ٩در  دکتر کاشانی: 
ك يخواستند شاه را چند صباحی به خارج از كشور بفرستند و بعد یود كه متوطئه به صورتی ب

زی يار پنھانی برنامه رين مسافرت را بسيه نھضت به مورد اجرا بگذارند. چون ايی را عليھابرنامه
ھنگام در شب نھم  ريخبر بودند.دین مساله بيندگان مجلس از ايهللا كاشانی و نماتيكرده بودند و آ

اجرا خواھد شد. چون احتمال دادند  ای در كشورن برنامهيهللا كاشانی مطلع شد كه فردا چنتياسفند آ
ای به مجلس نوشتند و از مجلس هللا كاشانی نامهتيآ ك توطئه باشديتواند سرآغاز ین مساله ميكه ا

ه يقضن يگری موكول كند و ايری كند و مسافرت را به وقت ديجلوگ خواستند كه از مسافرت شاه
ن توطئه متوقف شد و يهللا كاشانی اتياسفند رخ داد و با دخالت آ ٩كه در  ار مھمی استيداد بسيرو
ن حادثه چه اتفاقی ينكه در اين برنامه برسند. اما اينتوانستند به ھدفھای خود در ا سی ھايانگل

 .دطلبیم تری راار جالبی است كه بحث مفصليست مساله بسيافتاده و نقش افراد چ
 

  تر شد؟قيعم ن مصدق و كاشانی به چه شكلی آغاز شد و چگونهيبروز اختالفات ب : سئوال
 

ارات قانونگذاری ياخت عنی گرفتنين اختالفات را دكتر مصدق كارگردانی كرد يشتريب دکتر کاشانی: 



كرد. مسلما اجرای یی بود كه شخص مصدق كارگردانی مياز مجلس و منحل كردن مجلس كارھا
گانه حضور يای از عوامل بشبكه كيد يست باير نيك شخص امكان پذيله ی يی بوسيھابرنامه نيچن

  .رانگری امكان اجرا داشته باشديھای مخرب و ون برنامهيداشته باشند تا چن
 

مشروطه و نھضت ملی با شكست  ران معموال حكومتھای مردمی مثليخ ايدر طول تار : سئوال
ا مردم در انتخاب خود يست آين مساله چيا لياند دلرا به استبداد دادهمواجه شده اند و جای خود 

  كردند؟یاشتباه م
 

ت و نھضت يجالبی است كه چرا نھضتھای بزرگ مثل انقالب مشروط ارين بحث بسيا دکتر کاشانی: 
ك ي م كه ھريريت را بپذين واقعيد ايدند. البته بايی ھدفھای خود نرسھمه ران در كشور ما بهيملی ا
ران به بخشی از ھدفھای خود يت و نھضت ملی ايحركتھای اجتماعی مثل انقالب مشروط نياز ا
  قتا مورديد حقين مساله بايی ھدفھای خود برسند ان حال نتوانستند به ھمهياما در ع دنديرس
 ب ويگونه رقچين نھضت ھيرد. بخصوص در مورد نھضت ملی چرا كه ايررسی و پژوھش قرار گب

 .شد م چرا بعد از دو سال و دو ماه سرنگونينيد ببيداخلی بزرگی نداشت ولی بادشمن 
چه به جھت  گانه بوده استياستھای بيورزی سشه مورد طمعين است كه كشور ما ھمياعتقاد من ا

ن كشورھای يبنابرا م نفت و گازيانه و چه به لحاظ داشتن منابع عظيی در خاورميايت جغرافيموقع
كشور ما نظراتی داشتند  شه در مورد سرنوشتيكا ھميژه انگلستان و آمريان به وصنعتی بزرگ جھ

نھا دخالتھای خود را ياست كه ا نيای پنھانی در كشور ما دخالت كردند . نكته حساس او به گونه
كنند بلكه یگاه دخالت نظامی و آشكار نمچيعنی ھيدھند یده و مرموز انجام ميچيشه با روشھای پيھم
رند ونھضت ھا و حركتھا يشبكه عوامل داخلی خود را بكار گ توانندیای مدهيچيار پيوشھای بسبا ر

ستم در كشور ما تكرار شده و يای است كه در قرن بدهين پديا ر خود منحرف كنند ويرا از مس
د عنی جمھوری اسالمی ھم ما شاھين دوره يتفاوت بماند. در ھمیمورد آن ب د دريرانی نبايجامعه ا

  .ميی ھستيھادهيپد نيچن
 

ل شكست نھضت ملی بوده يكی از داليهللا كاشانی تيشود اختالفات دكتر مصدق و آیگفته م : سئوال
اسی كشور كنار گذاشته بودند يكاشانی را از صحنه س هللاتيد كه در آن سالھا آياست شما اشاره كرد

  دند؟كاشانی را ادامه ندا هللاتيون نقش آيگر روحانيچرا د
 

هللا كاشانی برخاستند و حداقل دو تيآ ت ازيون به حمايادی از روحانيی زالبته عده دکتر کاشانی: 
هللا كاشانی تيم كه در مقام دفاع از آيی علمای نجف) داری علمای قم و نامهار مھم (نامهيسند بس

هللا كاشانی در تيست. آينی نيگزيرھبری به راحتی و سادگی قابل جا برخاستند. اما به ھر حال نقش
ی دكتر لهينقش رھبری را به عھده گرفته بود و اگر نقش رھبری او بوس طول سالھای مبارزه

توان رھبری را در جامعه یداد و به سادگی ھم نمین اتفاقات رخ نميشد اینم مصدق سركوب
  .كرد نيگزيجا
 

آن  م با نگاھی بهيامروز بتوان وجود داشت كه ٣٢ مرداد [امرداد]  ٢٨چه نكاتی در  سئوال: 
  م؟ياموزيران بيی در جھت سعادت ايدرسھا

 
ژه برای نسل جوان كشور ما وجود دارد يبو رانيادی در نھضت ملی ايدرسھای ز دکتر کاشانی: 

عنی يم يی كنيدادھای دوران نھضت ملی را شناسايرو تين است كه ما ماھيازمند اينھا ھمه نيولی ا
ی يتھا را شناسايم. تا زمانی كه ما واقعيو ناكامی را بشناس ل شكستيت و داليفقروزی و مويل پيدال



م درس الزم را يتوانیم نميرانی ارائه شده، قبول كنيك فرمولھای قالبی كه در جامعه ايم و صرفا ينكن
 فه خبرنگاران است كه باين وظيی اول ان در مرحلهيم. بنابرايران بدست آورياز ناكامی ملت ا

كنند. البته  ی و به جامعه عرضهيدادھا را شناساين رويت ايند كه ماھين برآيجكاوی در مقام اكن
دھد فرمول ینشان م نيكند و ایری ميگيه را پين قضيرانی و نسل جوان با عالقه ايپژوھشگران ا

درسھای نھضت ملی اشاره  دھند. اما من به دو مورد ازیص نميھای گذشته را قانع كننده تشخ
جاد بحران برای دولت و ملت يا كنم. حل نشدن مساله نفت و قطع درآمدھای نفت عمال موجبیم
ای كه عنی در ھر جامعهيعی است يطب ك امرين يی عمومی شد و اين موجب نارضايران شد. ايا

باشد و وضع اقتصادی و مالی بحرانی شود مردم  ی كشور و اقتصاد را نداشتهی ادارهيدولت توانا
ھای ی عمومی بود كه اجرای برنامهيمھم، نارضا كی از عواملين يشوند. بنابرایضی منارا
ده ای ين پديران ھم ما با چنيكرد. در دوران جمھوری اسالمی ا ريپذگانگان را در كشور ما امكانيب

لی يچ دليف شده است .ھيم كه اقتصاد كشور ما به شدت ضعيما شاھد عنی اكنونيم يروبرو ھست
نھای بزرگ و امكانات يروھای متخصص و سرزميكشور ما با داشتن ن ای مثلكه جامعهندارد 

درصد  ٨٠ش از يم بيای كه ما امروزه شاھدن درمانده باشد بگونهيچن نيكشاورزی و صنعتی ا
ی ھستند. من يبرند و عموم طبقات از جھت اقتصادی دچار نارضایفقر به سر م ر خطيران زيمردم ا
 استھای ملی ويی كه در طول سالھای بعد از انقالب بكار گرفته شده است سياستھايس كنمیفكر م

ركود  ن شده كه صنعت در كشور دچارين اقدامات در كشور ما منجر به ايپرستانه نبوده و اھنيم
ران انجام يا عی برای حل مشكل اقتصادی جامعهيد. اگر حركت سريونی بوجود آيليكاری ميشود و ب

از ناكامی نھضت ملی  دينجاست كه من معتقدم ما باين كشورم و اينده ايقعا نگران آنشود، من وا
ران دچار يھای بزرگ ملت ايفداكار ران ويم جمھوری اسالمی ايم و اجازه ندھيريران درس بگيا

  .شتری شوديناكامی ب
 

مردمی ك مجلس قدرتمند يران از يدوران ملی شدن نفت، ملت ا ن است كه دريگر ايدرس بزرگ د
ران بطور سرسختانه يندگان از ھدفھای نھضتھای ملی ايكوچكی از نما تيك اقليبرخوردار نشد تنھا 

ده شد و با انحالل مجلس در يارات از مجلس به ضعف كشيعالوه با گرفتن اخت كردند بهیت ميحما
  .ران ربوده شدياصلی از دست ملت ا واقع سنگر

 
عنی ھر يم. يو سستی نھاد مجلس در كشور ھست ج شاھد ضعفيدر سالھای بعد از انقالب ھم به تدر

د دستگاه دولتی يد در حالی كه مجلس بايآیدولت در م شتر به كنترليرود مجلس بیش ميچه زمان پ
ری كند و اجازه ندھد كه دولتمردان و يتخلفات دولتمردان جلوگ را مورد نظارت قرار دھد و از

م كه يوق مردم را مورد تجاوز قرار دھند. ولی اكنون شاھداساسی و حق زورمداران اصول قانون
ن يم كه ايدھد. باالتر از آن شاھدیالعملی نشان نمچ عكسيتجاوز به حقوق ملت ھ مجلس در برابر

ی كارنامه ی روشنی ندارند و تعدادی از آنھادھد كه كارنامهیرانی رای اعتماد ميبه وز مجلس
د مردم يند بايآیم ق و ناتوان از طرف مجلس روی كارياشخاص ناالن يار منفی دارند و وقتی ايبس
ل شود كه يد در كشور تشكين مجلسی بايز را داشته باشند بنابرايانگن وضع اسفيران انتظار ايا

ھای ناگواری چون دهيبتواند با پد ران باشد ويھای مشروع ملت ان كننده آرزوھا و خواستهيتام
نكه قانون يست مگر اير نين امكان پذيباشد و ا ض برخورد قاطع داشتهيبعفقر و فساد و ت،یكاريب

ران يای انجام شود تا مردم اشرفتهيد و پيك قانون جدي هيانتخابات اصالح شود و انتخابات بر پا
ران ين مجلس مدافع حقوق ملت ايرا به كرسی ھای مجلس بنشانند و ا ندگان واقعی خوديبتوانند نما

  .باشد
 

ان مردم و در كشور ياس و سرخوردگی در ميفضای  ٣٢د كه در سال ياشاره كرد شما  :سئوال



اس و يس جمھور در مورد وجود فضای ييز مقام معظم رھبری و ريحال حاضر ن حاكم بود. در
كه وجود  مرداد [امرداد]  ٢٨خی ياند. با توجه به تجربه تاری را داشتهيكشور ھشدارھا دی دريناام
ق انداخت، يسال به تعو ٢٥ران را يشور را به تباھی كشاند و دموكراسی در ای كين فضايچن

  د؟يدانین فضا را در چه مسائلی ميجنابعالی راھھای برون رفت از ا
  

ی كرد چرا كه ملت ين مورد چاره جويد در ايقتا بايد. حقيكرد ديبر نكته مھمی تاك دکتر کاشانی: 
، سربلند، قدرتمند و با شور و نشاط زندگی كند. یجھاند در صحنه يبا ران ملتی كھن است ويا

عنی عامه مردم دچار مشكالتی ھستند. نكته مھمی يست يكس نچيخشنودی ھ ت موجود باعثيوضع
 ز كنونی اصالح قانون انتخاباتيانگرون رفتن از وضع اسفين است كه برای بيم ايبگو توانمیكه م

انجام شوند  اپسنديك قانون امروزی و دنيه يرای شھر بر پانده مجلس و شويالزم است تا انتخابات آ
نھادھای قانونگذاری  دوست در كشور ما واردپرست و وطنھنين دارم اگر افراد شجاع، ميقيو من 

  .است اری از مشكالت كشور قابل حليو شوراھای محلی و شھری شوند بس
 

  حات شما متشكرمياز توض سئوال: 
---------------------- ---------------------  

 )اسیيس سيسرو - تھران -ران يان ايخبرگزاری دانشجوان  (يت خبری دانشجويمتن باال از سا
ن سئوال و جواب ھا يه آنرا اصالح نموده و بيجمع آوری شده و برای آسان خواندن خط وحاش

  م.يرنگ و فاصله قرار داده ا
  

ا ين نيانی از باال تريان آشتيخاندان مستوف«به کتاب  توان با مراجعهيد سخنان دکتر کاشانی ميدر تائ
  افت.يسی ھا را در يچگونگی ارتباط مصدق با انگل» تا محمد مصدق

  
و  از اوان جوانی از جاسوسان خبر فروش از آن و پيشن دفتری از سالھا يم که متيدانيما م«

داده يل ميسفارت تحوس بوده و در مقابل ھر خبر مورد توجھی که به يسفارت انگل آگاھی به
  داشته است.يافت ميمتناسب با ارزش خبر مبلغی در

  
جاد يری از ايخود به منظور جلوگ یران که در آن زمان با تمام قوايس در اي....سفارت انگل«

از اسرار و نقشه ھا دستورات و گزارشات نظامی  نموده با آگاھیيران تالش ميت در ايآرامش و امن
ق يشده بخوبی و آسانی از طريله مدجان مبايفرمانده ارتش در آذربان وزارت جنگ و يکه ب

ه و توسط کرد ھای مستقر در آن کشور يس در عراق و ترکيسفارتخانه ھا و کنسولگری ھای انگل
  نموده است...يری ميکرده و از شکست خوردن او جلوگيتقو را راھنمائی ميل سميھا اسماع

  
ج متوجه شده اند که يجان به تدريه ارتش در تھران و آذربا..... رضا خان سردار سپه و فرماند

ن آگاھی ھا طرح يا ابد و اقدامات خود را بايتقو از اسرار و نفشه ھای نظامی آگاھی ميل سمياسماع
ا مصدق (برادر زاده و داماد مصدق)  با ين دفتری و ي.... رضا خان کامال از ارتباط  متکند يزی مير

ب يم با حبيگری بطور مستقينکه آنان متوجه شوند رمز دياشته، و بدون اگاھی دآس يسفارت انگل
ه تلگرام و مخابره مطالب خالف لجان بر قرار ولی مباديبانی فرمانده ارتش در آذر بايهللا خان ش

ن رابطه ضربات کاری يدھد. ... پس از برقراری اين ادامه ميشيق پيواقع و دروغی را از طر
  ..» د.يآيتقو وارد ميبرسم

  



ن دفتری کامال آگاه بوده و ھمچنان ارتباط و رد و بدل يمصدق از کار ھای برادر زاده اش احمد مت
س به خطر نفوذ يداده است. چون ھمواره انگلين دفتری ادامه ميق متيکردن اطالعات را از طر

ح يھت ترجن جيدانسته به ھميانه ميب اصلی خود در خاور ميران واقف بوده و آنرا رقيه در ايروس
نده ھم بتوانند ينکه در آياستمداران کماکان محفوظ بماند تا اين سيسی ايداده که شھرت  ضد انگليم

  س ادامه دھند.ين شھرت به خدمات محرمانه خود به انگيتحت پوشش ا
  

ن جنبش توسط يسنگ كودتا بودن اعلم شده و مرتبا  امرداد 28ن روز ها در مورد يآنچه ا
شه اي در آن يده شده ريس  به ساز و دهل كشيمي جبهه ملي و ناز پرورده هاي انگليدادي قيا

بچسبانند و نمودار سازند كه همه طرح و  1357را به توطئه سال  مردادا 28ند ندارد كه بتوا
كا بوده است تا بتوانند حسن يز كار آمريان نيكا انجام شده و حتا توطئه مالينقشه بدست  آمر

  ند.ين مطالعه حفظ نماودب و ن مردم عادييان بلكه بين ماليت خود را كماكان نه تنها بيحبوبم
  
نه دارد که مشغول جمع آوری اسناد مربوط به يسی بدون غرض و کياز به دوباره نوين امرداد ٢٨
   باشم که اگر عمری باشد آنرا برای آگاھی نسل ھای بعدی انتشار دھم.يآن م

  
اری بدست آمده؛ دولت انگلستان ھمواره عالقمند است که يم است و تابحال سند ھای بسآنچه مسل

ت ھای ياسی مخالف خود جاسوسانی داشته باشد تا توسط آنان از فعاليان تمام گروه ھای سيدر م
خود سوق  عت ھا را در جھت منافيجاری آن گروه ھا آگاھی حاصل کرده و در موقع الزم آن فعال

   دھد.
  

آنانی را که در خطوط  ويژهب ؛ن نکته اشاره داشته ام و مجددا توجه ھمگانيگذشته بار ھا به ادر 
کنم تا در انتخاب افراد برای يس جلب ميف ھنر انگلين ظريروند را به ايش ميبه پ مبارزه  اول

  ند. يدفاتر و ھمکاری ھای خود کمال دقت را بنما
  

عمومي قدم به  تبانه و با اشاره به مشكاليي هاي عوامفربا سخنران هرطبقهن افراد از يمعموال ا
دارند را از صحنه يش قدم بر ميهن خويگذارند و تمام آناني راكه ملي بوده و براي ميش ميپ

نكار را با صحنه سازي هاي ماهرانه بصورت بدنام كردن خدمت كاران واقعي يو ا سازنديمدور 
ن افراد از جعل و انتشار مطالب كذب در مورد يا دهند.يجلوه دادن خودشان انجام مو و ملي 

 هگران و بي ارزش كردن كار هاي آنان خودداري نمي ورزند و كماكان در جهت افزوديد
هن يگر ميس در اطراف خود جاي پاي خود را بزرگتر و راه را بر دينمودن افراد وابسته به انگل

  بندند.يپرستان واقعي م
  

ابان ھای حافظ و ين خيرج بيدر کوچه اسی يانگل پلماتيد ،سدان از خانه ١٣٣٠اسنادی که در سال 
مارستان شرکت نفت) بدنبال طرح دکتر بقائی  به کمک سرلشگر سپھبد ي(محل  فعلی بقوام السلطنه 

؛ دھديمد نشان مآبدست ن خانه يبرای تصاحب اموال ا ،زاھدی و آقای ناصر وثوقی قاضی دادگستر



ان ملی شدن يندگان مجلس که طرف اعتماد مصدق بوده اند در جريماکه تنی چند از سناتور ھا و ن
کی از سناتور ھا به يمده است که آن اسناد يکی از ايدر سی ھا ارتباط داشته اند. ينفت با انگل

ھر گونه ھمکاری در  که با نفوذی که در مصدق دارد او را برای  ددھيسی ھا قول مساعد ميانگل
دھد که ين اسناد نشان ميا ر انداختن آن با خود ھمراه کند.يو تاخح يمورد دست دست کردن لوا

ونی مرکب از يسياشت تا کممصدق را بر آن د ن اسنادي. کشف اسی ھا ارتباط داشتهيمصدق  با انگل
ل دھد. يتشک ن اسناديدگی به ايگر که ھمه راخود انتخاب کرده بود برای رسيو شش نفر د دادستان،

ن ي، حساتيدکتر حسابی، دکتر علی آبادی و مھندس ب ت نفوذ داده شدند؛افرادی که در شرکت نف
ی از ن دفتريوجود متده شدند (يع نفت برگزيس از صنايد انگلين دفتری  برای خلع يمکی، دکتر مت

بعد ھا که ) دھدين گروه را به آندازه کافی مشکوک جلوه ميا مصدقل يو فامس يادی انگليا جمله
  . می انگلستان انتخاب شديار قديوی مھندس بازرگان ھمدست و  دکتر حسابی استعفا داد بجای

  
ازی ھم به فلسفه بافی نبوده تا يشود که نيدھد متوجه ميوقتی دکتر بقائی اسناد را به مصدق ارائه م

ت يه شود. او کامال از فعاليامبر تشبيس به ابولھب عموی پين دفتری با انگليحرکت و ارتباط مت
س کامال با خبر بوده است. يالت انگليانتکارانه وی با تشکيدر خود و ارتباط خھای داماد و نوه برا

ک ي زش بود و سندی ايرابوجھل ھم از ق«تر بزرگ نوشته بود يدر آن زمان روزنامه شاھد با ت
  که منظور روزنامه ھمان ابولھب است.» گريسناتور محترم د

  
  ک- ح

KRK/EJD 
  
         

  
  
 


