ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه  28اﻣﺮداد
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ
مرحوم آيتﷲ كاشانی از جمله روحانيون موثر در نھضت ملی شدن نفت بود كه بــعدھا بعلت
اختالف ھايش با دكتر مصدق ،ازحمايت دكتر خودداری كرد .بسياری معتقدند
اگر آيتﷲ كاشانی از حمايت دكتر مصدق دست نمیكشيد ھيچگاه كودتای ٢٨
مرداد ]امرداد[ اتفاق نمیافتاد.
سرويس ديدگاه خبرگزاری دانشجويان ايران در راستای بررسی بيشتر كودتای
 ٢٨مرداد ]امرداد[ ،با دكتر محمود كاشانی استاد دانشكده حقوق دانشگاه
شھيد بھشتی و فرزند مرحوم آيتﷲ كاشانی كه مصدق را عامل اصلی شكست
نھضت ملی می داند ،گفت و گويی انجام داده است كه از نظرتان می گذرد.
دكتر محمود كاشانی
سئوال :برای درك بھتر كودتای  ٢٨مرداد ]امرداد[ بايد به شرايط سياسی اجتماعی آن زمان و
نحوه صفآرايی گروھھای اجتماعی رجوع كنيم ،جناب دكتر كاشانی وضعيت اجتماعی ايران در
فاصله پيروزی نھضت ملی ايران تا كودتای  ٢٨مرداد ]امرداد[ به چه شكلی بود و فضای سياسی
حاكم بر جامعه چگونه فضايی بود؟
دکتر کاشانی :بھتر است كمی به عقب بر گرديم و شرايط سياسی و اجتماعی ايران را بعد از جنگ
جھانی دوم و اشغال كشور از سوی متفقين يعنی انگلستان ،شوروی و آمريكا مورد توجه قرار
دھيم .در شھريور  ١٣٢٠كشور ما با تحريك و پشتيبانی دولت انگليس اشغال شد و در واقع ھدف
اين بود كه تسليحات و ساز و برگ نظامی از طريق بنادر جنوبی ايران به دولت شوروی كه درگير
نبرد سختی با ارتش آلمان بود،برسد.
اما دولت انگلستان ھدف ديگری از اين اشغالگری داشت و آن ،اشغال نظامی منابع نفتی ايران بود.
از طرف ديگر تالش داشت نفوذ ديرينه خود در كشور ما را استوارتر كند و افرادی را كه در اين
كشور در طول ساليان متمادی در اختيار داشت روی كار بياورد و از منافعی كه در كشور ما داشت
يعنی سلطهی انحصاری بر نفت ايران دفاع كند .اين وضعيت باعث شد مردم ميھن ما به يك
ايستادگی و مقاومت از جھت بيرون راندن اشغالگران از كشور و استيفای حقوق ايران در
قراردادھای نفتی با انگلستان،دست بزنند .انگليس ھا با داشتن يك قرارداد امتيازی ،حاضر به
پرداخت حقوق متناسب و مشروع مردم ايران نبودند در نتيجه يك مبارزه سرسختانه شروع شد و
به مدت يك دھه ادامه پيدا كرد .در اين مبارزه آيتﷲ كاشانی رھبری مذھبی و سياسی جامعه ايران
را به عھده داشت كه ھمين امر موجب شد سه مرتبه دچار حبس و تبعيد شود  .از طرفی گروھی از
نمايندگان اقليت در مجلس دوره پانزدھم و شانزدھم ھوادار حقوق مردم بودند و در برابر زيادهطلبی
دولت انگلستان كه خواستار اصالح قراردادھای نفتی به گونهی محدود بود ايستادگی كردند و
سرانجام مبارزه به يك شور و ھيجان عمومی تبديل شد و نھضت ملی ايران به پيروزی رسيد البته

اين نھضت ھدفھای گوناگونی داشت از جمله اجرای اصول قانون اساسی مشروطيت ،برگزاری
انتخابات واقعی در كشور و حرمت نھادن بر حقوقی كه در قانون اساسی برای مردم پيش بينی شده
بود .از جمله دستاوردھای اين نھضت ،ملی شدن صنعت نفت در سراسر كشور بود كه به اين
ترتيب دولت انگلستان از دستيابی به ھدفھای ديرينهای كه در سر داشت يعنی نگھداشتن منابع نفتی
ايران تحت سلطهی انحصاری خود محروم شد .اين دستاورد بزرگی برای ملت ايران بود كه بعد از
 ٥٠سال توانست منابع نفتی خدادادی خود را از كنترل بيگانگان خارج كند .در اين شرايط مردم
ايران در مقام برپايی جامعه نوينی بودند كه در آن حقوق مردم محترم شمرده شده و حكومت قانون
برقرار گردد و از درآمدھای نفتی در جھت رفاه و آسايش عمومی استفاده شود .متقابال سياست
انگلستان ،مقابله با ملت ايران ولی منتھا ھيچگونه امكانی كه بتواند نھضت ملی را سرنگون كند
وجود نداشت چرا كه نھضت ملی ايران در داخل كشور بیرقيب بود يعنی مجلس بطور كلی ھوادار
اين نھضت بود و آيتﷲ كاشانی به شدت از اين نھضت دفاع میكرد و روحانيت در سراسر كشور
پشتيبانی میكردند و مردم آمادگی فداكاری را داشتند با اين حال سياست انگليسھا كه ھميشه بر
بھره گرفتن عوامل داخلی متكی است ،يك برنامهريزی حساب شدهای را انجام داد برای اينكه به
تدريج اين نھضت را از مسير خود خارج كند و اركان قدرت او را متزلزل كند و متاسفانه اين
برنامه را با بكارگيری عوامل نفوذی به مورد اجرا گذاشتند.
سئوال :بعد از نھضت ملی شدن نفت چه اتفاقی افتاد كه گروھھای ملی و مذھبی درگير اختالفات
داخلی شدند و آيا در جريان كودتا اين گروھھا رودروی يكديگر قرار گرفته بودند؟
دکتر کاشانی :بايد يادآور شوم كه در روند مبارزات نھضت ملی ايران و پس از پيروزی دو گروه
جداگانه مستقل وجود نداشت كه يكی گروه ملی و ديگری گروه مذھبی باشد بلكه اين نھضت يك
نھضت مردمی با رھبری روحانيت و آيتﷲ كاشانی و اقليت مجلس پانزدھم و شانزدھم بود بنابراين
مردم ايران درآن زمان به دو گروه جداگانه تقسيم نشده بودند و يك وحدت و يكپارچگی در جامعه
ايران وجود داشت  .آيتﷲ كاشانی ھم در واقع از ھدفھای ملی و ميھنی دفاع میكرد و در عين
حال به لحاظ اينكه يك رھبر دينی بود ،ھوادار برقراری اصول اسالمی در كشور بود .اينكه ما فكر
كنيم دو گروه مختلف بودند كه با ھم ھمكاری كردند يا رودررو شدند ،واقعيت ندارد  .تا ماھھای
آغاز  ١٣٣١اختالف چندانی وجود نداشت .نفت در اسفند  ١٣٢٩ملی شد و تا پايان سال ١٣٣٠
كار به روال طبيعی پيش میرفت .در سال  ١٣٣١يك سلسله اتفاقات در كشور بوجود آمد كه اينھا
منشاء اختالفات بود.
بطور عمده میتوان دو محور اساسی در بروز اختالفات را مطرح كرد .يكی از دو محور اين بود كه
علیرغم برنامه مشخصی كه برای دولت دكتر مصدق تعيين شده بود يعنی اصالح قانون انتخابات و
برگزاری انتخابات دورهی ھفدھم بگونهای كه مردم بتوانند نمايندگان واقعی خود را انتخاب كنند و
محور ديگر كه حل مساله نفت و استفاده از درآمدھای حاصله در جھت رفاه و آسايش مردم بود،
دولت دكتر مصدق عمال ھيچ يك از اين دو برنامه را دنبال نكرد يعنی نه قانون انتخابات را اصالح
كرد و نه كوشش كرد كه يك انتخابات واقعی در كشور انجام شود و به ھمين دليل ھنگامی كه
انتخابات دورهی ھفدھم در بھار  ١٣٣١انجام شد عمال مجلس با  ٨٠نماينده كار خود را آغاز كرد
يعنی تصويب نامه ای از سوی دولت دكتر مصدق امضاء شد كه بر پايه آن از انتخاب  ٥٦نماينده
مجلس به بھانهھای غير قانونی جلوگيری شد .ھمين امر موجب شد كه مجلس شورای ملی در
كشور ما از قدرت و توانايی الزم برخوردار نگردد.

نكته دوم اين بود كه در مرداد ]امرداد[  ١٣٣١به مدت  ٦ماه اختيار قانونگذاری از مجلس گرفته
شد يعنی دكتر مصدق اختيار قانونگذاری را گرفت و در دی ماه  ١٣٣١تالش كرد اختيار
قانونگذاری را برای يكسال ديگر تمديد كند و اين اختيار را برای شخص خود از مجلس بگيرد .در
حالی كه در يك نظام دموكراسی و حكومت متكی به قانون اساسی ،قوای سه گانه)مجريه ،مقننه و
قضاييه( بايد از يكديگر جدا باشند و قانونگذاری مختص نمايندگان مردم است .اگر قرار باشد كه
رييس قوه مجريه ھم اختيارات اجرايی داشته باشد و ھم قانونگذاری كند مصداق بارز حكومت
استبدادی خواھد بود؛ به ھمين دليل است كه آيتﷲ كاشانی و نمايندگان اقليت مجلس كه ھواداران
اصلی نھضت ملی ايران بودند به سختی در برابر درخواست دكتر مصدق برای گرفتن اختيار
قانونگذاری ايستادگی و مقاومت كردند و در اين زمينه نامهھای متعددی از سوی آيتاله كاشانی به
مجلس و شخص مصدق نوشته شده است كه اينھا از اسناد گرانبھای تاريخ حقوق ايران و از
مدارك نھضت ملی ايران ھستند كه بدون بررسی و مطالعهی اينھا نمیتوانيم به داليل ناكامی اين
نھضت پی ببريم ،نكته سوم اين است كه در خالل دو سالی كه دكتر مصدق در راس قدرت بود با
وجود ھمه گونه پشتيبانی از سوی مردم و آيتﷲ كاشانی ،مصدق ھيچ اقدام موثری برای حل
مساله نفت انجام نداد و عليرغم اينكه نفت ايران ملی شده بود و حتی دولت انگلستان ملی شدن نفت
را پذيرفت و با وجود اينكه پيشنھادھای مثبت و سازندهای برای حل اين مساله از سوی دولتھای
خارجی به ايران شد ولی عمال ھيچ گونه اقدام موثری از سوی دكتر مصدق انجام نشد و حتی
مذاكرات جدی در اين زمينه صورت نگرفت و نتيجهاش اين بود كه در پايان دوران حكومت دو سال
و دو ماھهی مصدق ،نفت كماكان بالتكليف ماند .اين مساله يك سلسله پيامدھای ناگوار و سختی در
اقتصاد كشور بوجود آورد از جمله اينكه چون اقتصاد ملی ايران وابسته به درآمدھای نفتی بود به
دليل قطع درآمدھای نفتی عمال مشكالت مادی بزرگی برای دولت ايران بوجود آمد و دستگاه دولتی
ناچار شد به جای استفاده از درآمدھای نفتی از مردم استقراض كند ولی اين پاسخگو نبود و نتيجتا
ارقام سنگينی اسكناس بدون پشتوانه و برخالف قانون منتشر كرد .ھمين امر از نكات ديگری بود
كه مورد اعتراض آيتﷲ كاشانی و نمايندگان مجلس قرار گرفت و سرانجام به دليل قطع درآمد نفت
بحران اقتصادی و مالی در كشور به وجود آمد و باعث گسترش فقر و نارضايی عمومی شد كه
البته بيگانگان ھم از اين عدم رضايت عمومی حداكثر بھرهبرداری را كردند  .به اين ترتيب عدم
اجرای برنامهھای اعالم شده از سوی دكتر مصدق باعث ضعف و ناتوانی نھضت ملی ايران شد و
زمينهھای سقوط آن فراھم آمد.
سئوال :عقايد ديگری در اين زمينه وجود دارد ،گفته میشود كه فقر در زمان مصدق زياد نشد
حتی اوضاع اقتصادی مردم بھتر شد و تورم كاھش يافت و اسنادی در اين زمينه در كتاب اقتصاد
بدون نفت ارائه شده است كه مخالف صحبتھای شماست دراين زمينه چه توضيحی داريد؟
دکتر کاشانی :در اين زمينه يك سلسله ادعاھايی در سالھای گذشته مطرح شده ولی اين ادعاھا
مستند به واقعيتھای اقتصادی و مالی نيست .در آن زمان كشور ما به درآمدھای نفتی وابستگی
داشت و با حذف اين درآمدھا چيزی جايگزين آن نشد و بنابراين عمال وضعيت مالی دولت و مردم
رو به اضمحالل رفت.البته بعضی معتقدند در آن زمان صادرات ايران پيشرفت كرده در حالی كه
عمال واردات حذف شد يعنی وقتی دولت ھيچگونه امكان مالی نداشت ،نتوانست ھيچگونه
ماشينآالت ،امكانات توسعه و پيشرفت زيربنايی را وارد كشور كند .از طرفی صادرات نيز در حدی
نبود كه پاسخگوی نيازھای دولت و جامعه باشد .اين واقعيت را ھمه میدانند و از مستندات دوران

ملی شدن صنعت نفت است كه از آبانماه سال  ١٣٣١تا مرداد ]امرداد[ ماه  ١٣٣٢دستگاه دولتی
دست به نشر اسكناس غيرقانونی زد .بنابراين بطور واقعی اقتصادی برای ايران باقی نماند و حتی
داليلی وجود دارد كه در مرداد ]امرداد[ ماه سال  ٣٢دولت حتی امكان پرداخت حقوق كارمندان را
نداشت پس در اين شرايط چنانچه كسی صحبت از پيشرفت و توسعهی اقتصادی كند ،سخنی بیپايه
و غير مستند خواھد بود.
سئوال :در مورد ماھيت كودتای  ٢٨مرداد ]امرداد[ و انگليسی بودن يا آمريكايی بودن آن
ابھامات زيادی وجود دارد ،نظر شما دربارهی ماھيت كودتا چيست و عوامل داخلی تا چه حد در
تسريع انجام كودتا نقش داشتند؟
دکتر کاشانی :در تير و مرداد ]امرداد[ سال  ٣٢اتفاقات بسيار پيچيدهای رخ داده كه در خالل ٥٠
سال گذشته مورد بررسی و بازنگری دقيق قرار نگرفته است .اسناد و مدارك ارزنده و بسيار قابل
توجھی در اين زمينه وجود دارد كه بايد مورد مطالعه قرار گيرند .بسياری اشخاص در خالل ٥٠
سال گذشه كوشش كردند كه اين اسناد و مدارك و اين رويدادھا را پنھان كنند و با واژهھايی چون
كودتا رويدادھای روز ھای 23تا  ٢٨مرداد ]امرداد[ را پردهپوشی كنند .در حالی كه شايسته است
پژوھشگران ايرانی و روزنامهنگاران دست به مطالعه عميق زده و ريشهيابی كنند كه چرا يك
نھضت مردمی كه دارای پشتوانهھای با عظمتی بود در ظرف دو سال و دو ماه سقوط كرد آنھم در
شرايطی كه اين سقوط غير عادی و غير قابل پيشبينی بود .ما میبينيم در جريان انقالب اسالمی
علیرغم وجود يك جنگ تحميلی به مدت  ٨سال ،مردم توانستند ايستادگی و مقاومت كنند و
سرانجام متجاوزين را از خاك كشور بيرون برانند بنابراين سقوط نھضت ملی ايران در ظرف مدت
كوتاه يك پديده غير قابل توجيه است .واقعيت اين است كه دولت انگلستان گروه عظيمی از عوامل
داخلی را در اختيار داشت كه اينھا را به تدريج در پستھای كليدی جاسازی كرد و ھنگامی كه
اھرمھای الزم را برای مداخلهی جدی در كشور در اختيار گرفت در يك برنامهريزی دقيق و
ماھرانهای در ماھھای تير و مرداد ]امرداد[  ٣٢موفق به سركوب مبارزات ملت ايران شد .اعتقاد
من اين است كه آنچه در مرداد ]امرداد[  ٣٢انجام شده در واقع سرنگون كردن نھضت ملی ايران
بوده ،نه يك كودتا عليه شخص دكتر مصدق.
بايد به اين نكته اشاره كنم كه در ششم تيرماه  ١٣٣٢مصدق بدون ھيچگونه دليل و منطقی فكر
تعطيل كردن مجلس دورهی ھفدھم را به عدهای از نمايندگانی كه به مالقات او رفته بودند ،گوشزد
كرد و از ھمين ھنگام اين فكر موجب بيم و ھراس دوستداران نھضت ملی ايران ،آيتﷲ كاشانی و
نمايندگان اقليت مجلس شد .در  ٢٢تير سال  ١٣٣٢دكتر مصدق صريحا قصد و نيت خود را برای
منحل كردن مجلس از طريق يك رفراندوم اعالم كرد .انحالل مجلس بر خالف اصول قانون اساسی
بود چرا كه مجلس دستاورد انقالب مشروطيت و دستاورد ملتھا در ھمهی نظامھای دموكراسی
است .در نتيجه با منحل كردن مجلس عمال مھمترين سنگر مقاومت ملی از دست جامعه ايرانی
خارج میشد و به ھمين جھت بود كه آيتﷲ كاشانی و گروھی از نمايندگان اقليت مجلس به سختی
در برابر فكر انحالل مجلس ايستادگی كردند .نكته مھم اين است كه تعداد قابل توجھی از نمايندگان
مجلس ھفدھم كه طرفدار دكتر مصدق بودند نيز مخالفت خود را با انحالل مجلس اعالم كرده بودند
با اين تفاوت كه مخالفت آنھا به گونهای بسيار ماليم و پنھانی انجام میشد و شخص مصدق را به
خاطر انحالل مجلس سرزنش میكردند .در اين مجلس اكثريت نمايندگان از مصدق طرفداری
میكردند بنابراين دليلی وجود نداشت كه دولت مجلسی را كه اكثريت آن را با خود داشت ،منحل
كند.بدين ترتيب انحالل مجلس با مخالفت عمومی نمايندگان مجلس و شخص آيتﷲ كاشانی روبرو

شد .با وجود اين شخص مصدق در مقام انحالل مجلس برآمد و روش رفراندوم را در نظر گرفت.
اساسا در قانون اساسی مشروطيت برای انحالل مجلس ھيچ اختياری به نخستوزير داده نشده بود
و رفراندوم ھم در قانون اساسی بر پايه داليل موجه پيشبينی نشده بود .در نتيجه اقدام دكتر مصدق
ھم بر خالف قانون اساسی و ھم بر خالف مصلحت نھضت ملی ايران و جامعه ايران بود ولی
مصدق با اصرار تمام در مقام اجرای اين برنامه برآمد.
وقتی آيتﷲ كاشانی و گروھی از نمايندگان مجلس در مقام مخالفت برآمدند عمال دكتر مصدق از
نيروھای حزب توده برای پيشبرد ھدفھای خود كمك گرفت .در خالل اين ايام يك ھمكاری پنھانی بين
مصدق و حزب توده وجود داشت كه ھمين امر يكی از داليل مھم سرخوردگی و نااميدی مردم ايران
از نھضت ملی شد چرا كه مردم احساس میكردند حزب توده كه وابسته به بيگانگان و ستون پنجم
شوروی و عمال مورد بھرهبرداری انگلستان است به گونهی يك قدرت برتر در جامعه ايرانی
درآمده و سرنوشت ملت در اختيار حزب توده قرار گرفته است .اين موضوع يكی از داليل مھمی
است كه مردم ايران را نسبت به نھضت ملی دچار نااميدی و سرخوردگی كرد .مساله ديگر اين
است كه مصدق در راه رسيدن به اين ھدف تمام مقاومتھا را سركوب كرد و حتی وقتی آيتﷲ
كاشانی در خانه ی خود يك سلسه جلسات سخنرانی برپا كرد و علیرغم اينكه اين سخنرانيھا برای
روشن كرن جامعه بود و ھيچگونه اقدامات غيرعادی نداشت ولی دستگاه دولتی گروھكھای مسلح
را بسيج كرد و به مدت چھار شب خانه آيتﷲ كاشانی را سنگباران كردند كه اين موضوع منجر
به كشته شن يكی از پيروان ايشان شد .اين فاجعهای در كشور ما بود كه دستگاه دولتی به جای
بھره گرفتن از نيروی عظيم آيتﷲ كاشانی و نيروھای مذھبی در مرداد ]امرداد[ ماه  ٣٢به شكل
فجيعی در صدد سركوب زيربناھای اصلی اين نھضت برآمد.
آيتﷲ كاشانی اعالميهای در  ١٠مرداد ]امرداد[  ١٣٣٢يعنی يكروز قبل از برگزاری رفراندوم
صادر كردند كه ما در اين اعالميه میبينيم كه ايشان با چه دقت و نگرانی سرنوشت ملت را مورد
توجه قرار داده و میگويند “:ھموطنان و برادران عزيزم ضمن اعالميه قبلی از مفاسد و مضار
رفراندوم شرحی متذكر و ھمه مستحضر گرديده و توجه داريد كه عمل به آن چه ضررھايی برای
ديانت و ملت و مشروطيت و مملكت در بر دارد با اين حال دورهی خود را دورهی انقراض ديانت و
استقالل مملكت و ملت قرار ندھيد و طوق اسارت و بندگی را به گردن خود نگذاريد“.
در اين اعالميه به اين جمله بسيار عميق میرسيم كه میگويند “:شركت در رفراندوم خانهبرانداز
كه با نقشه ی اجانب طرحريزی شده مبغوض حضرت ولی عصر )عج( و حرام است و البته ھيچ
مسلمان وطنخواھی شركت نخواھد كرد .گر چه ممكن است بعضی اشخاص غافل و بیاطالع از
حقايق و مضار آن و خائنين وطنفروش برای انجام مقاصد شوم ديگران در رفراندوم شركت كنند يا
اينكه دولت صندوقھا را از رای قالبی پركند .علی ايحال عمل به رفراندوم برخالف قانون اساسی
منافی مصلحت ملت و مملكت بوده و ھيچگونه اثر قانونی ندارد“.
علیرغم مخالفت ھای سرسختانه آيتﷲ كاشانی و نمايندگان مجلس ،شخص مصدق سرانجام در
 ١٢مرداد ]امرداد[ سال  ٣٢در تھران و در  ١٩مرداد ]امرداد[ در شھرستانھا رفراندوم برگزار
كرد و سرانجام در  ٢١مرداد ]امرداد[ انحالل مجلس اعالم شد.
سئوال :انحالل مجلس با چه ھدفی صورت گرفت؟

دکتر کاشانی :بررسی اسناد و مدارك نشان میدھد كه تاكنون ھيچ دليل موجه و قابل قبولی از
سوی مصدق و ھواداران او در مورد انحالل مجلس مطرح نشده و قابل طرح ھم نيست چرا كه
نقض اصول قانون اساسی و زير پا گذاردن حقوق ملت با ھيچ استداللی قابل توجيه نيست اما نكته
مھمتر اين است كه بالفاصله پس از اينكه شخص مصدق از شاه درخواست صدور فرمان انحالل
مجلس را در  ٢٣مرداد ]امرداد[ كرد ،شاه ھم فرمان بركناری مصدق و نخستوزيری زاھدی را
صادر كرد و اين واقعيتی است كه نشان میدھد اين اقدامات مصدق در اجرای طرحی بوده كه
بيگانگان در كشور ريخته بودند برای اينكه در صورت انحالل مجلس اختيار تصميم گيری برای شاه
بوجود آيد كه نخستوزيری را بر كنار كند و نخستوزير ديگری را جايگزين او كند  .اين اتفاقی
است كه در  ٢٣مرداد ]امرداد[ رخ داد حال چگونه میتوانيم اين وضعيت را كودتا تلقی كنيم؟
مصدق مجلس را منحل كرده و عمال حق تعيين نخستوزير جديد را به شاه داد در نتيجه شاه ھم
فرمانھای عزل و نصب را صادر كرد .اينجاست كه من میگويم آنچه در اين روزھا انجام شده مطلقا
جنبهی كودتا نداشته بلكه عمال يك توطئه بوده كه بيگانگان طراحی كردند و با مھارت در كشور ما
به مورد اجرا گذاشتند.
ولی گفته میشود مصدق جز انحالل مجلسی كه عامل انگليس شده بود و در كار دولت كارشكنی
میكرد چارهای نداشت و به علت كارشكنیھای نمايندگان و احتمال عزل نخستوزير توسط
نمايندگان پيشنھاد انحالل مجلس ارائه شد.
من تا به حال نديدم كه بگويند اكثريت نمايندگان مخالف مصدق بودند چون در طول زمامداری
مصدق اكثريت نمايندگان به او رای اعتماد دادند و از او حمايت میكردند حتی آيتﷲ كاشانی و
گروه اقليت نمايندگان مجلس كه با اقدامات مصدق مخالفت میكردند ،او را به عنوان نخستوزير
مورد حمايت قرار میدادند و در اين زمينه اسناد و مدارك بسيار زياد است .بنابراين علیاالصول
نمايندگان مجلس مخالفتی با مصدق نداشتند و تا پايان ھمگی به او رای اعتماد میدادند و حتی
زمانی كه مصدق تصميم گرفت مجلس را منحل كند در اثر اصرار و فشار او تعداد زيادی از
نمايندگان استعفا كردند و اين نشان میدھد كه مجلس ھفدھم عمال در اختيار شخص دكتر مصدق
بود بنابراين منحل كردن آن اقدامی كامال غير قابل توجيه بود.
نبايد فراموش كرد كه اساسا مصدق اختيار قانونگذاری را از مجلس ھفدھم گرفته بود يعنی ھر
اليحهای كه مصدق اراده میكرد ،امضا میكرد و عمال قدرت قانونی پيدا میكرد حتی اگر نمايندگان
مخالف بودند .بنابراين تھمت ھايی كه به نمايندگان مجلس ھفدھم زده میشود بیاساس است  .اگر
بخواھيم ايراد و اعتراضی به نمايندگان مجلس داشته باشيم اين است كه اكثريت اين نمايندگان
بیچون و چرا در اختيار مصدق بودند و ھمين عامل بدبختی و بيچارگی ملت ايران شد.
سئوال :شما معتقديد كه مصدق در كودتای  ٢٨مرداد ]امرداد[ دست داشته ،داليل شما در بيان اين
مساله چيست؟
دکتر کاشانی :اساسا من معتقدم در مرداد ]امرداد[ ماه  ١٣٣٢ھيچگونه كودتايی رخ نداده چرا كه
كودتا اين است كه يك حركت نظامی كه از سوی ارتش ،واحدھای نظامی و يا سران ارتش عليه
دولت رسمی و قانونی كشور انجام شود در حالی كه شخص مصدق عمال وزير دفاع بود و از
تيرماه  ١٣٣١تا  ٢٨مرداد ]امرداد[  ٣٢تمام اقتدارات نظامی در اختيار شخص مصدق بود .رييس

ستاد ارتش كه سرتيپ رياحی بود از مصدق تبعيت میكرد .ھيچ يك از واحدھای نظامی تا غروب
 ٢٨مرداد ]امرداد[ كوچكترين اقدامی عليه دولت مصدق انجام نداند  .بنابراين برچسب كودتا يك
برچسب كامال خالف واقع است  .تنھا چيزی كه طرفداران مصدق به آن استناد میكنند اين است كه
سرھنگ نصيری درشب  ٢٤مرداد ]امرداد[ نامه ی بركناری مصدق را به شخص او ابالغ میكند
ولی مصدق روز بعد اين مساله را چنين وانمود كرد كه سرھنگ نصيری قصد كودتا و دستگيری
مصدق را داشته در حالی كه ماموريت او فقط ابالغ نامهی بر كناری مصدق به او بوده و اين نامه
را ابالغ كرده است.
شايان ذكر است كه مصدق فرمان بركناری خود را دريافت كرده و رسيد داده و اين رسيد كه سالھا
بعد منتشر شد بسيار شگفتانگيز است چون در پشت پاكت فرمان عزل و در رسيدی كه داده ،به
شاه مینويسد كه دستخط مبارك دريافت شد ،سپس امضاء میكند .بنابراين اينكه ما ابالغ فرمان
بركناری او را كودتا تلقی كنيم مطلقا قابل توجيه نيست و ھيچ دليل و مدركی وجود ندارد كه ما اين
را يك كودتای نظامی تلقی كنيم.
سئوال :ولی گفته میشود اتفاقی كه شب  ٢٥مرداد ]امرداد[ رخ داد نقشه يك كودتای طراحی شده
توسط آمريكا بود و قرار بود اگر مصدق فرمان عزل را نپذيرد بازور نظامی او را بركنار كنند.
دکتر کاشانی :اين اظھارات دارای ھيچ دليل ومدركی از نظر تاريخی نيست و حتی در اسنادی كه از
سوی وزارت خارجه آمريكا منتشر شده داليلی برخالف آن وجود دارد
.
وقتی مجلس منحل شد شاه اين اختيار را به دست آورد كه فرمان بركناری مصدق را صاد ركند ولی
سوال اين است كه آيا اگر مجلس منحل نشده بود ،شاه میتوانست اينكار را بكند؟ مسلما اگر مجلس
منحل نشده بود ،شخص شاه ھيچگاه چنين اقتداری از نظر قانونی نداشت كه نخستوزير را بر كنار
كند چرا كه در آن زمان آيتﷲ كاشانی و نمايندگان مجلس به شدت با اين فكر كه شاه توانايی عزل
نخست وزير را داشته باشد مخالف بودند ولی وقتی مجلس منحل شد اين اختيار بدست شاه افتاد و
اين كاری بود كه مصدق انجام داد.
به اعتقاد من اين طرحھا را انگليسی ھا طراحی كرده بودند و در حقيقت از نيمهھای دوم سال
 ١٣٣١اين طرح آماده شده بود و در دست اجرا بود و گام به گام با كمك مصدق به مورد اجرا
گذاشته شد.
سئوال :شما میگوييد مصدق عامل انگليس ھا بود؟
دکتر کاشانی :به اعتقاد من مصدق طرح انگليسيھا را كارگردانی كرد و به مورد اجرا گذاشت.
سئوال :با علم با اينكه نقشهی انگليس ھا را اجرا میكند؟
دکتر کاشانی :اينكه بگوييم با علم بوده يا نبوده ھيچ چيز ثابت نمیشود .آنچه مھم است اين است
كه وقتی كسی اقدامی را انجام ميدھد ،قطعا نتايج عمل خود را پيشبينی میكند .افراد عادی نتايج

اعمال خود را پيش بينی میكنند چه رسد به سياستمداری كه در پست نخستوزيری باشد .مشكل
است بپذيريم كسی در اين موقعيت باشد و نتايج عمل خود را پيشبينی نكند بنابراين ما نه تنھا بايد
بگوييم كه انحالل مجلس يك قرينه بر اين است كه مصدق میخواسته عزل و نصب در اختيار شاه
قرار گيرد بلكه اين يك دليل اثباتی محسوب می شود كه انحالل مجلس موجب اين تحول شد ضمن
اينكه مخالفين رفراندوم ساكت ننشستند ،انتقادات ،اعتراضات و مخالفاتھای شديدی میكنند .
ھمانطور كه به نقل از آيتﷲ كاشانی گفتم اين رفراندم را خانه برانداز دانست و اعالم كرد اين
رفراندوم اركان نھضت ملی ايران را فرو خواھد ريخت .در اين صورت آيا دكتر مصدق میتواند
بگويد من نتايج اقدام خودم را نمیدانستم و پيشبينی نمیكردم؟ بنابراين بايد اين فرض را مطرح
كنيم و اين فرض غيرقابل ترديد است كه مصدق میدانسته كه چه كاری انجام میداده است.
سئوال :با توجه به اينكه مصدق يك شخصيت ملی بوده و در اين راه تالش میكرده چطور میتوان
پذيرفت كه يك شخصيت ملی از عوامل قدرتھای خارجی بوده و كشور را به سمتی پيش برده كه
قدرت در اختيار شاه قرار گيرد؟
دکتر کاشانی :ما نبايد اشخاص را براساس سخنان و شعارھايشان ارزيابی كنيم .ھر شخصيتی را
بايد بر پايه اعمال ،اقدامات و كارنامه او مورد ارزيابی قرار دھيم .متاسفانه در كشور ما و در طول
تاريخ به خصوص بعد از مشروطيت افراد زيادی بودند كه ھمواره دم از ملت زدهاند و شعار مردم
دوستی حتی شعارھای مبارزه با بيگانه دادند ولی عمال كارنامهی آنھا خالف اين را نشان میداده
است .در نتيجه نسل جوان ما نبايد تسليم قضاوتھای گذشتگان شود چرا كه نسل جوان يك حقی
دارد .پژوھشگر ايرانی حق دارد تاريخ ايران را مجددا بازنگری كند و اينكه ما تسليم گفتهھای
گذشتگان شويم و داليل و مدارك را ناديده بگيريم يك روش منصفانه در كار پژوھش و تحقيق
نيست.
سئوال :با نگاھی به كارنامهی مصدق نيز میتوانيم ملی شدن صنعت نفت كه در آن زمان در نوع
خود بینظير يا كم نظير بود را ببينيم با اين اوصاف باز ھم مصدق را عامل بيگانه میدانيد؟ و
تالش برای ملی شدن نفت نمیتواند ملی بودن مصدق را ثابت كند؟
دکتر کاشانی :اصوال مساله ملی شدن نفت دستاورد مبارزات طوالنی است كه از شھريور ١٣٢٠
آغاز شد يعنی مبارزهای به مدت يك دھه بگونهای مستمر در كشور انجام شده بود و اين مبارزه
سرانجام به ملی شدن نفت منجر شده است .متاسفانه ھمين دوره ده ساله ھم كه بخش مھمی از
تاريخ معاصر ايران است ناشناخته مانده و ما بايد در اين زمينه ھم بازنگری كنيم.
سئوال :عدهای معتقدند كه درگيری و اختالف بين احزاب در آن زمان به قدری باال گرفته بود كه
مردم خسته و نااميد و دلسرد شده بودند و عدهای ديگر كامال عكس اين مساله را مطرح میكنند،
بطور كلی وضعيت و فضای و روحی روانی مرم ايران در آن زمان به چه صورت بود؟
دکتر کاشانی :در مورد اوضاع روانی مردم در ماھھای واپسين نھضت ملی ايران بحثھای زيادی
مطرح است .در اين دوران يكی از مسائل اصلی كشور بحران مالی بود يعنی قطع درآمدھای نفت و
مشكالت مالی به شدت جامعه ايرانی را زير فشار و موجبات نارضايی عمومی را از اين جھت
فراھم كرده بود .اما ھمانگونه كه اشاره كردم اين نارضايی برای سقوط نھضت كافی نبود بلكه يك

سلسله جنگ روانی از سوی بيگانگان آغاز شد كه اين جنگ روانی بيشتر موجب نااميدی مردم
شد.
يكی از عوامل جنگ روانی ،سركوب نيروھای مذھبی و در راس آنھا شخصيتی چون آيتﷲ كاشانی
بود كه عمال در مرداد ]امرداد[ سال  ٣٢خانه آيتﷲ كاشانی سنگباران شد و با چاقو و سنگ به
جان مردم افتادند .اين پديدهای بود كه ھيچگاه در دوران قبل از مصدق اتفاق نيفتاده بود .وقتی
مردم و نيروھای مذھبی و علما مشاھده كردند كه اينگونه به مذھب و رھبران مذھبی اھانت
میشود اعتراض بزرگی از سوی علمای قم و نجف نسبت به دستگاه دولتی صورت گرفت.
يكی ديگر از پديدهھا گسترش نفوذ و قدرت نمايی حزب توده بود .چون حزب توده عمال غير قانونی
بود اما انگليسھا حزب توده را وارد صحنه سياسی كشور كردند و از حزب توده بھرهبرداريھای
گوناگون كردند .وقتی حزب توده دست به قدرتنمايی زد بسياری از نيروھای وطنپرست ،نيروھای
مذھبی و مردمی به شدت نگران شدند چرا كه نگران بودند حزب توده قدرت را به دست بگيرد و
كشور ما را به صورت دست نشانده ی اتحاد شوروی درآورد .اين ھم موجب سرخوردگی شديد
مردم بويژه نيروھای مذھبی از نھضت ملی و حكومت مصدق شد .البته در پايان ھم برنامهھای
مرموز و بسيار پيچيدهای بود كه به مورد اجرا گذارده شد و قدرت عمال تحويل زاھدی نخستوزير
شد.
شاه
منصوب
سئوال :پس طبق بيانات شما در اين كودتا مصدق نقش اصلی داشته است؟
دکتر کاشانی :بدون ترديد مصدق نقش برتر و نقش اصلی را در اين تغيير و تحول داشته است
يعنی اگر او واقعا خواستار حفظ قدرت بود و اگر او مجلس را منحل نمی كرد ،يقينا چنين اتفاقی در
 ٢٨مرداد ]امرداد[ رخ نمیداد.
سئوال :شما در يكی از سخنرانيھايتان دليل حمايت آيتﷲ كاشانی از شاه در  ٩اسفند را برخی
مصالح كشور عنوان كرديد ،در اين مورد توضيح بيشتری بدھيد چرا آيتﷲ كاشانی مخالف خروج
شاه از ايران بود؟
دکتر کاشانی :در  ٩اسفند توطئه بسيار دقيقی عليه نھضت ملی ايران طراحی شده بود و اين
توطئه به صورتی بود كه میخواستند شاه را چند صباحی به خارج از كشور بفرستند و بعد يك
برنامهھايی را عليه نھضت به مورد اجرا بگذارند .چون اين مسافرت را بسيار پنھانی برنامه ريزی
كرده بودند و آيتﷲ كاشانی و نمايندگان مجلس از اين مساله بیخبر بودند.دير ھنگام در شب نھم
اسفند آيتﷲ كاشانی مطلع شد كه فردا چنين برنامهای در كشور اجرا خواھد شد .چون احتمال دادند
كه اين مساله میتواند سرآغاز يك توطئه باشد آيتﷲ كاشانی نامهای به مجلس نوشتند و از مجلس
خواستند كه از مسافرت شاه جلوگيری كند و مسافرت را به وقت ديگری موكول كند و اين قضيه
رويداد بسيار مھمی است كه در  ٩اسفند رخ داد و با دخالت آيتﷲ كاشانی اين توطئه متوقف شد و
انگليسی ھا نتوانستند به ھدفھای خود در اين برنامه برسند .اما اينكه در اين حادثه چه اتفاقی
افتاده و نقش افراد چيست مساله بسيار جالبی است كه بحث مفصلتری را میطلبد.
سئوال :بروز اختالفات بين مصدق و كاشانی به چه شكلی آغاز شد و چگونه عميقتر شد؟
دکتر کاشانی :بيشترين اختالفات را دكتر مصدق كارگردانی كرد يعنی گرفتن اختيارات قانونگذاری

از مجلس و منحل كردن مجلس كارھايی بود كه شخص مصدق كارگردانی میكرد .مسلما اجرای
چنين برنامهھايی بوسيله ی يك شخص امكان پذير نيست بايد يك شبكهای از عوامل بيگانه حضور
داشته باشند تا چنين برنامهھای مخرب و ويرانگری امكان اجرا داشته باشد.
سئوال :در طول تاريخ ايران معموال حكومتھای مردمی مثل مشروطه و نھضت ملی با شكست
مواجه شده اند و جای خود را به استبداد دادهاند دليل اين مساله چيست آيا مردم در انتخاب خود
اشتباه میكردند؟
دکتر کاشانی :اين بحث بسيار جالبی است كه چرا نھضتھای بزرگ مثل انقالب مشروطيت و نھضت
ملی ايران در كشور ما به ھمهی ھدفھای خود نرسيدند .البته بايد اين واقعيت را بپذيريم كه ھر يك
از اين حركتھای اجتماعی مثل انقالب مشروطيت و نھضت ملی ايران به بخشی از ھدفھای خود
رسيدند اما در عين حال نتوانستند به ھمهی ھدفھای خود برسند اين مساله بايد حقيقتا مورد
بررسی و پژوھش قرار گيرد .بخصوص در مورد نھضت ملی چرا كه اين نھضت ھيچگونه رقيب و
دشمن داخلی بزرگی نداشت ولی بايد ببينيم چرا بعد از دو سال و دو ماه سرنگون شد.
اعتقاد من اين است كه كشور ما ھميشه مورد طمعورزی سياستھای بيگانه بوده است چه به جھت
موقعيت جغرافيايی در خاورميانه و چه به لحاظ داشتن منابع عظيم نفت و گاز بنابراين كشورھای
صنعتی بزرگ جھان به ويژه انگلستان و آمريكا ھميشه در مورد سرنوشت كشور ما نظراتی داشتند
و به گونهای پنھانی در كشور ما دخالت كردند  .نكته حساس اين است كه اينھا دخالتھای خود را
ھميشه با روشھای پيچيده و مرموز انجام میدھند يعنی ھيچگاه دخالت نظامی و آشكار نمیكنند بلكه
با روشھای بسيار پيچيدهای میتوانند شبكه عوامل داخلی خود را بكار گيرند ونھضت ھا و حركتھا
را از مسير خود منحرف كنند و اين پديدهای است كه در قرن بيستم در كشور ما تكرار شده و
جامعه ايرانی نبايد در مورد آن بیتفاوت بماند .در ھمين دوره يعنی جمھوری اسالمی ھم ما شاھد
چنين پديدهھايی ھستيم.
سئوال :گفته میشود اختالفات دكتر مصدق و آيتﷲ كاشانی يكی از داليل شكست نھضت ملی بوده
است شما اشاره كرديد كه در آن سالھا آيتﷲ كاشانی را از صحنه سياسی كشور كنار گذاشته بودند
چرا ديگر روحانيون نقش آيتﷲ كاشانی را ادامه ندادند؟
دکتر کاشانی :البته عدهی زيادی از روحانيون به حمايت از آيتﷲ كاشانی برخاستند و حداقل دو
سند بسيار مھم )نامهی علمای قم و نامهی علمای نجف( داريم كه در مقام دفاع از آيتﷲ كاشانی
برخاستند .اما به ھر حال نقش رھبری به راحتی و سادگی قابل جايگزينی نيست .آيتﷲ كاشانی در
طول سالھای مبارزه نقش رھبری را به عھده گرفته بود و اگر نقش رھبری او بوسيلهی دكتر
مصدق سركوب نمیشد اين اتفاقات رخ نمیداد و به سادگی ھم نمیتوان رھبری را در جامعه
جايگزين كرد.
سئوال :چه نكاتی در  ٢٨مرداد ]امرداد[  ٣٢وجود داشت كه امروز بتوانيم با نگاھی به آن
درسھايی در جھت سعادت ايران بياموزيم؟
دکتر کاشانی :درسھای زيادی در نھضت ملی ايران بويژه برای نسل جوان كشور ما وجود دارد
ولی اينھا ھمه نيازمند اين است كه ما ماھيت رويدادھای دوران نھضت ملی را شناسايی كنيم يعنی
داليل پيروزی و موفقيت و داليل شكست و ناكامی را بشناسيم .تا زمانی كه ما واقعيتھا را شناسايی

نكنيم و صرفا يك فرمولھای قالبی كه در جامعه ايرانی ارائه شده ،قبول كنيم نمیتوانيم درس الزم را
از ناكامی ملت ايران بدست آوريم .بنابراين در مرحلهی اول اين وظيفه خبرنگاران است كه با
كنجكاوی در مقام اين برآيند كه ماھيت اين رويدادھا را شناسايی و به جامعه عرضه كنند .البته
پژوھشگران ايرانی و نسل جوان با عالقه اين قضيه را پيگيری میكند و اين نشان میدھد فرمول
ھای گذشته را قانع كننده تشخيص نمیدھند .اما من به دو مورد از درسھای نھضت ملی اشاره
میكنم .حل نشدن مساله نفت و قطع درآمدھای نفت عمال موجب ايجاد بحران برای دولت و ملت
ايران شد .اين موجب نارضايی عمومی شد و اين يك امر طبيعی است يعنی در ھر جامعهای كه
دولت توانايی ادارهی كشور و اقتصاد را نداشته باشد و وضع اقتصادی و مالی بحرانی شود مردم
ناراضی میشوند .بنابراين يكی از عوامل مھم ،نارضايی عمومی بود كه اجرای برنامهھای
بيگانگان را در كشور ما امكانپذير كرد .در دوران جمھوری اسالمی ايران ھم ما با چنين پديده ای
روبرو ھستيم يعنی اكنون ما شاھديم كه اقتصاد كشور ما به شدت ضعيف شده است .ھيچ دليلی
ندارد كه جامعهای مثل كشور ما با داشتن نيروھای متخصص و سرزمينھای بزرگ و امكانات
كشاورزی و صنعتی اين چنين درمانده باشد بگونهای كه ما امروزه شاھديم بيش از  ٨٠درصد
مردم ايران زير خط فقر به سر میبرند و عموم طبقات از جھت اقتصادی دچار نارضايی ھستند .من
فكر میكنم سياستھايی كه در طول سالھای بعد از انقالب بكار گرفته شده است سياستھای ملی و
ميھنپرستانه نبوده و اين اقدامات در كشور ما منجر به اين شده كه صنعت در كشور دچار ركود
شود و بيكاری ميليونی بوجود آيد .اگر حركت سريعی برای حل مشكل اقتصادی جامعه ايران انجام
نشود ،من واقعا نگران آينده اين كشورم و اينجاست كه من معتقدم ما بايد از ناكامی نھضت ملی
ايران درس بگيريم و اجازه ندھيم جمھوری اسالمی ايران و فداكاريھای بزرگ ملت ايران دچار
ناكامی بيشتری شود.
درس بزرگ ديگر اين است كه در دوران ملی شدن نفت ،ملت ايران از يك مجلس قدرتمند مردمی
برخوردار نشد تنھا يك اقليت كوچكی از نمايندگان از ھدفھای نھضتھای ملی ايران بطور سرسختانه
حمايت میكردند به عالوه با گرفتن اختيارات از مجلس به ضعف كشيده شد و با انحالل مجلس در
واقع سنگر اصلی از دست ملت ايران ربوده شد.
در سالھای بعد از انقالب ھم به تدريج شاھد ضعف و سستی نھاد مجلس در كشور ھستيم .يعنی ھر
چه زمان پيش میرود مجلس بيشتر به كنترل دولت در میآيد در حالی كه مجلس بايد دستگاه دولتی
را مورد نظارت قرار دھد و از تخلفات دولتمردان جلوگيری كند و اجازه ندھد كه دولتمردان و
زورمداران اصول قانون اساسی و حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دھند .ولی اكنون شاھديم كه
مجلس در برابر تجاوز به حقوق ملت ھيچ عكسالعملی نشان نمیدھد .باالتر از آن شاھديم كه اين
مجلس به وزيرانی رای اعتماد میدھد كه كارنامهی روشنی ندارند و تعدادی از آنھا كارنامهی
بسيار منفی دارند و وقتی اين اشخاص نااليق و ناتوان از طرف مجلس روی كار میآيند بايد مردم
ايران انتظار اين وضع اسفانگيز را داشته باشند بنابراين مجلسی بايد در كشور تشكيل شود كه
تامين كننده آرزوھا و خواستهھای مشروع ملت ايران باشد و بتواند با پديدهھای ناگواری چون
بيكاری،فقر و فساد و تبعيض برخورد قاطع داشته باشد و اين امكان پذير نيست مگر اينكه قانون
انتخابات اصالح شود و انتخابات بر پايه يك قانون جديد و پيشرفتهای انجام شود تا مردم ايران
بتوانند نمايندگان واقعی خود را به كرسی ھای مجلس بنشانند و اين مجلس مدافع حقوق ملت ايران
باشد.
سئوال :شما اشاره كرديد كه در سال  ٣٢فضای ياس و سرخوردگی در ميان مردم و در كشور

حاكم بود .در حال حاضر نيز مقام معظم رھبری و رييس جمھور در مورد وجود فضای ياس و
نااميدی در كشور ھشدارھايی را داشتهاند .با توجه به تجربه تاريخی  ٢٨مرداد ]امرداد[ كه وجود
چنين فضايی كشور را به تباھی كشاند و دموكراسی در ايران را  ٢٥سال به تعويق انداخت،
جنابعالی راھھای برون رفت از اين فضا را در چه مسائلی میدانيد؟
دکتر کاشانی :بر نكته مھمی تاكيد كرديد .حقيقتا بايد در اين مورد چاره جويی كرد چرا كه ملت
ايران ملتی كھن است و بايد در صحنه جھانی ،سربلند ،قدرتمند و با شور و نشاط زندگی كند.
وضعيت موجود باعث خشنودی ھيچكس نيست يعنی عامه مردم دچار مشكالتی ھستند .نكته مھمی
كه میتوانم بگويم اين است كه برای بيرون رفتن از وضع اسفانگيز كنونی اصالح قانون انتخابات
الزم است تا انتخابات آينده مجلس و شورای شھر بر پايه يك قانون امروزی و دنياپسند انجام شوند
و من يقين دارم اگر افراد شجاع ،ميھنپرست و وطندوست در كشور ما وارد نھادھای قانونگذاری
و شوراھای محلی و شھری شوند بسياری از مشكالت كشور قابل حل است.
سئوال :از توضيحات شما متشكرم
------------------------------------------متن باال از سايت خبری دانشجويان )خبرگزاری دانشجويان ايران  -تھران  -سرويس سياسی(
جمع آوری شده و برای آسان خواندن خط وحاشيه آنرا اصالح نموده و بين سئوال و جواب ھا
رنگ و فاصله قرار داده ايم.
در تائيد سخنان دکتر کاشانی ميتوان با مراجعه به کتاب »خاندان مستوفيان آشتيانی از باال ترين نيا
تا محمد مصدق« چگونگی ارتباط مصدق با انگليسی ھا را در يافت.
»ما ميدانيم که متين دفتری از سالھا پيش از آن و از اوان جوانی از جاسوسان خبر فروش و
آگاھی به سفارت انگليس بوده و در مقابل ھر خبر مورد توجھی که به سفارت تحويل ميداده
متناسب با ارزش خبر مبلغی دريافت ميداشته است.
»....سفارت انگليس در ايران که در آن زمان با تمام قوای خود به منظور جلوگيری از ايجاد
آرامش و امنيت در ايران تالش مينموده با آگاھی از اسرار و نقشه ھا دستورات و گزارشات نظامی
که بين وزارت جنگ و فرمانده ارتش در آذربايجان مبادله ميشده بخوبی و آسانی از طريق
سفارتخانه ھا و کنسولگری ھای انگليس در عراق و ترکيه و توسط کرد ھای مستقر در آن کشور
ھا اسماعيل سميتقو را راھنمائی ميکرده و از شکست خوردن او جلوگيری مينموده است...
 .....رضا خان سردار سپه و فرمانده ارتش در تھران و آذربايجان به تدريج متوجه شده اند که
اسماعيل سميتقو از اسرار و نفشه ھای نظامی آگاھی ميابد و اقدامات خود را با اين آگاھی ھا طرح
ريزی ميکند  ....رضا خان کامال از ارتباط متين دفتری و يا مصدق )برادر زاده و داماد مصدق( با
سفارت انگليس آگاھی داشته ،و بدون اينکه آنان متوجه شوند رمز ديگری بطور مستقيم با حبيب
ﷲ خان شيبانی فرمانده ارتش در آذر بايجان بر قرار ولی مبادله تلگرام و مخابره مطالب خالف
واقع و دروغی را از طريق پيشين ادامه ميدھد ... .پس از برقراری اين رابطه ضربات کاری
برسميتقو وارد ميآيد«...

مصدق از کار ھای برادر زاده اش احمد متين دفتری کامال آگاه بوده و ھمچنان ارتباط و رد و بدل
کردن اطالعات را از طريق متين دفتری ادامه ميداده است .چون ھمواره انگليس به خطر نفوذ
روسيه در ايران واقف بوده و آنرا رقيب اصلی خود در خاور ميانه ميدانسته به ھمين جھت ترجيح
ميداده که شھرت ضد انگليسی اين سياستمداران کماکان محفوظ بماند تا اينکه در آينده ھم بتوانند
تحت پوشش اين شھرت به خدمات محرمانه خود به انگيس ادامه دھند.
آﻧﭽﻪ اﻳﻦ روز ﻫﺎ در ﻣﻮرد  28اﻣﺮداد ﻋﻠﻢ ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺳﻨﮓ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺳﻂ
اﻳﺎدي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ و ﻧﺎز ﭘﺮورده ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺳﺎز و دﻫﻞ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه رﻳﺸﻪ اي در آن
دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  28اﻣﺮداد را ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﺎل  1357ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮح و
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺣﺘﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻼﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺎر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد را ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻳﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدي و ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 ٢٨امرداد نياز به دوباره نويسی بدون غرض و کينه دارد که مشغول جمع آوری اسناد مربوط به
آن ميباشم که اگر عمری باشد آنرا برای آگاھی نسل ھای بعدی انتشار دھم.
آنچه مسلم است و تابحال سند ھای بسياری بدست آمده؛ دولت انگلستان ھمواره عالقمند است که
در ميان تمام گروه ھای سياسی مخالف خود جاسوسانی داشته باشد تا توسط آنان از فعاليت ھای
جاری آن گروه ھا آگاھی حاصل کرده و در موقع الزم آن فعاليت ھا را در جھت منافع خود سوق
دھد.
در گذشته بار ھا به اين نکته اشاره داشته ام و مجددا توجه ھمگان؛ بويژه آنانی را که در خطوط
اول مبارزه به پيش ميروند را به اين ظريف ھنر انگليس جلب ميکنم تا در انتخاب افراد برای
دفاتر و ھمکاری ھای خود کمال دقت را بنمايند.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻫﺮﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻔﺮﻳﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺪم ﺑﻪ
ﭘﻴﺶ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم آﻧﺎﻧﻲ راﻛﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻣﻴﻬﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﻴﺪارﻧﺪ را از ﺻﺤﻨﻪ
دور ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ و اﻳﻨﻜﺎر را ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺪﻧﺎم ﻛﺮدن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎران واﻗﻌﻲ
و ﻣﻠﻲ و ﺟﻠﻮه دادن ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﺟﻌﻞ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺬب در ﻣﻮرد
دﻳﮕﺮان و ﺑﻲ ارزش ﻛﺮدن ﻛﺎر ﻫﺎي آﻧﺎن ﺧﻮدداري ﻧﻤﻲ ورزﻧﺪ و ﻛﻤﺎﻛﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰوده
ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺲ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺟﺎي ﭘﺎي ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮ و راه را ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻬﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺎن واﻗﻌﻲ ﻣﻴﺒﻨﺪﻧﺪ.
اسنادی که در سال  ١٣٣٠از خانه سدان ،ديپلمات انگليسی در کوچه ايرج بين خيابان ھای حافظ و
قوام السلطنه )محل فعلی بيمارستان شرکت نفت( بدنبال طرح دکتر بقائی به کمک سرلشگر سپھبد
زاھدی و آقای ناصر وثوقی قاضی دادگستر ،برای تصاحب اموال اين خانه بدست آمد نشان ميدھد؛

که تنی چند از سناتور ھا و نمايندگان مجلس که طرف اعتماد مصدق بوده اند در جريان ملی شدن
نفت با انگليسی ھا ارتباط داشته اند .در يکی از اين اسناد آمده است که يکی از سناتور ھا به
انگليسی ھا قول مساعد ميدھد که با نفوذی که در مصدق دارد او را برای ھر گونه ھمکاری در
مورد دست دست کردن لوايح و تاخير انداختن آن با خود ھمراه کند .اين اسناد نشان ميدھد که
مصدق با انگليسی ھا ارتباط داشته .کشف اين اسناد مصدق را بر آن داشت تا کميسيونی مرکب از
دادستان ،و شش نفر ديگر که ھمه راخود انتخاب کرده بود برای رسيدگی به اين اسناد تشکيل دھد.
افرادی که در شرکت نفت نفوذ داده شدند؛ دکتر حسابی ،دکتر علی آبادی و مھندس بيات ،حسين
مکی ،دکتر متين دفتری برای خلع يد انگليس از صنايع نفت برگزيده شدند )وجود متين دفتری از
جمله ايادی انگليس و فاميل مصدق اين گروه را به آندازه کافی مشکوک جلوه ميدھد( بعد ھا که
دکتر حسابی استعفا داد بجای وی مھندس بازرگان ھمدست و يار قديمی انگلستان انتخاب شد.
وقتی دکتر بقائی اسناد را به مصدق ارائه ميدھد متوجه ميشود که نيازی ھم به فلسفه بافی نبوده تا
حرکت و ارتباط متين دفتری با انگليس به ابولھب عموی پيامبر تشبيه شود .او کامال از فعاليت
ھای داماد و نوه برادر خود و ارتباط خيانتکارانه وی با تشکيالت انگليس کامال با خبر بوده است.
در آن زمان روزنامه شاھد با تيتر بزرگ نوشته بود »ابوجھل ھم از قريش بود و سندی از يک
سناتور محترم ديگر« که منظور روزنامه ھمان ابولھب است.
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