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وحيد کارگر جهرمی1 
چكيده

نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران به عنوان يكي از تأثيرگذارترين رويدادهاي تاريخ 
معاصر ايران به ش��مار مي آيد كه هر چند فصل جديدي در مسير مبارزاتي مردم ايران 
گشود؛ اما سرانجام با توطئه هاي مس��تبدان داخلي و استعمارگران خارجي به شكست 
انجاميد. در پيروزي و شكس��ت اين نهضت عوامل متعددي نقش داشته اند كه بررسي 
عملكرد و سهم هر كدام از آنها، مي تواند الگوی پژوهش��ی جديدی در اختيار محققان 
قرار دهد. در اين مقاله تاش شده است با استفاده از روش توصيفي- تحليلي اقدامات و 
فعاليت های آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشاني در تداوم نهضت ملي شدن صنعت نفت بعد از 
كودتاي 28مرداد مورد بازبيني قرار گيرد و به اتهام كسانی كه معتقدند آيت اهلل كاشانی 

بعد از كودتا با حكومت همكاری كرد و سكوت اختيار نمود، پاسخ داده شود. 
کليد واژه ها: آيت اهلل كاشاني، ملي ش��دن صنعت نفت، شكست نهضت ملي، كودتاي 

28مرداد1332 

1. پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی 

آيت اهلل كاشاني و تداوم جنبش ملي شدن 
صنعت نفت بعد از كودتاي 2۸مرداد
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مقدمه
ملي شدن صنعت نفت و پيروزي چشمگير مردم ايران را مي توان يكي از رويدادهاي 
مهم تاريخ معاصر ايران در مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي ارزيابي كرد كه 
نقش مهمي در مبارزات آزادي خواهانه ملت ايران و ديگر كشورها داشته است. آيت اهلل 
كاش��انی با تجربياتی كه در جهاد عليه اس��تعمار انگليس در زمان جنگ  جهانی اول و 
انقاب 1920 عراق به دست آورده بود و در اين راه پدر خويش را از دست داد در بهمن 
1299ش وارد ايران شد و بار ديگر فعاليت های سياسی خويش را از سر گرفت. مبارزات 
خستگی ناپذير مردم ايران تحت رهبري و هدايت آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی و دكتر 
محمد مصدق رهبران مذهبی و ملی جنبش ملی ش��دن صنعت نفت، به منظور كوتاه 
كردن دست بيگانگان از منابع نفتی كش��ور، موجبات وحشت عوامل داخلی و خارجی 
اس��تعمار را فراهم كرد و باعث ش��د تا به بهانه های مختلف به حب��س و تبعيد آيت اهلل 
كاشانی مبادرت ورزند. اما دس��تگيری های پی درپی و زندانی ش��دن طوالنی آيت اهلل 
كاش��انی به هيچ وجه ايش��ان را از ادامه مبارزه با تصويب قرارداد الحاقی و متعاقب آن 
ملی  ش��دن صنعت نفت باز نداش��ت و هر بار پس از آزادی از زندان به مبارزات سياسی 
خويش عليه حاكمان دست نشانده دربار و استعمار انگليس ادامه  داد. سرانجام نهضت 
ملی ك��ردن صنعت نف��ت ايران در 
پی يك ده��ه اقدام��ات و مبارزات 
خستگی ناپذير همه آحاد ملت، در 
نتيجه وح��دت و يكپارچگی آنها به 
پيروزی رسيد و بدين ترتيب دست 
بيگانگان از منابع عظيم نفتی ايران 
كوتاه ش��د. اقدامات و فعاليت هاي 
گسترده آيت اهلل كاشاني در حمايت 
از دولت دكتر مصدق پ��س از ملي 
ش��دن صنعت نفت كه در اش��كال 
مختلف صورت گرفت، نقش مهمي 
در اجرايي ش��دن قانون ملي شدن 
صنعت نف��ت و مبارزه ب��ا مخالفان 
داخلی و خارج��ی نهضت ايفا نمود؛ 
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اما مشخص بود كه نيروهای اس��تعمارگر با كمك ايادی دست نشانده خويش در داخل 
كه همچنان چش��م طمع به منابع نفت كشور داش��تند، همه توان خويش را به منظور 
نابودی نهضت ملی ايران صرف كنند. آنها همه تاش های خود را به منظور ناكام ساختن 
نهضت انجام دادند و س��رانجام موفق ش��دند با جدايی افكنی و اخت��اف ميان آيت اهلل 
كاشانی و دكتر مصدق، وحدت و يكپارچگی مردم را كه مهمترين دليل پيروزی جنبش 
بود تضعيف كنند. بدين ترتيب جنبش ملی ش��دن صنعت نفت ايران كه به نوعي تكرار 
جنبش مشروطيت بود با پيروزی استعمارگران و تسلط دوباره آنها بر منابع نفتی ايران 
پايان يافت. مقاله  حاضر می كوشد با استفاده از روش توصيفی- تحليلی، ضمن استفاده 
از منابع و مآخذ تحقيقی بسيار از جمله متون تاريخی، مطالعات و تحقيقات جديد، اسناد 
موجود و منتشرنشده تاريخي، نش��ريات، خاطرات و... گوشه اي  از فعاليت ها و اقدامات 
آيت اهلل كاشاني در تداوم قانون ملي ش��دن صنعت نفت بعد از كودتاي 28مرداد1332 

را بازگو كند. 

مالقات آیت اهلل کاشاني با زاهدي
به دنبال كودتاي 28مرداد1332، سرلش��كر زاهدي به آس��انی حكومت را در دست 
گرفت و به زودي بر همه جا مسلط گرديد و گروه بسياري از مردم را كه در مناطق مختلف 
كشور، مقاومت هايی در حمايت از دولت انجام داده بودند، به زندان افكند. دكتر  مصدق و 
چند تن از همكاران او كه قبل از ورود مهاجمين از طريق پشت بام از خانه گريخته بودند، 
عصر روز بعد خود را تس��ليم كردند.1 دادگاه نظامي در جلسه سي و پنجم روز دوشنبه 
30آذر1332، دكتر مصدق را به سه سال حبس مجرد محكوم كرد.2 ساير رهبران جبهه 
ملی نيز، حداكثر تا ده سال به زندان محكوم شدند. دكتر حسين فاطمی وزير امور خارجه 
تيرباران شد و حزب توده كه نقش ويژه ای در وقوع كودتا و دامن زدن به اختافات داشت 
از فعاليت افتاد. در اين ميان عده ای كه ماه ها قبل از كودتا از اختافات آيت اهلل كاشانی 
و دكتر  مصدق سوءاستفاده كرده بودند، حمايت آيت اهلل كاشانی از زاهدی را بين مردم 
شايع كردند. اكنون زاهدی فرصت را مناس��ب می ديد تا با آيت اهلل ماقات كند. زيرا از 
ديدار با ايشان به دو هدف می رس��يد؛ اول اينكه خبر ديدارش با آيت اهلل كاشانی را بين 
توده مردم پخش می كرد و از اين طريق، محبوبيتی كسب می كرد و دوم اينكه عده ای 

1. محمود طلوعی، مصدق در پيشگاه تاريخ، »شگفتی های زندگی مصدق«، تهران، علم، 1379، ص72.
2. جليل بزرگمهر، مصدق در محكمه نظامي، تهران، دوستان، 1378، ج2، ص781 و 800. 
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كه به واسطه شايعات نسبت به آيت اهلل كاشانی دو دل بودند، شك آنها به يقين تبديل 
می شد.1 به همين خاطر از آيت   اهلل كاش��انی تقاضاي وقت ماقات كرد و سه روز بعد از 
كودتا در روز شنبه 31مرداد1332، ايشان را در ش��ميران با حضور آقايان دكتر بقايي، 

نادعلي كريمي، حائري زاده و شمس قنات آبادي ماقات نمود.2 

زاهدي پس از اداي احترام و بوسيدن دست آيت اهلل، از خدمات خود به جبهه ملي در 
انتخابات دوره شانزدهم و همكاريش با دولت دكتر مصدق در هنگامی كه وزير كشور بود، 
ياد كرد و در جواب اظهارات آيت اهلل كاشانی كه راجع به نفت و غرامت سؤال نمود، پاسخ 
داد كه نفت به انگليسی ها نخواهد داد و غرامات را هم چون انگلستان هيچ گونه سهمی 
ندارد، نخواهد پرداخت.3 زاهدی در ادامه به كام اهلل مجيد و شرافت سربازي خود قسم 
خورد كه در مورد مسئله نفت از راه جبهه ملي و دكتر مصدق منحرف نشود و قانون ملي 
شدن صنعت نفت را اجرا كند. آيت   اهلل كاشاني در پاس��خ گفت:  آنچه را درباره خدمات 
گذشته خود به جبهه ملي مي گوييد، قبول دارم؛ اما ادامه راه نهضت ملي با زنداني كردن 
مردم و بيشتر كساني كه در به وجود آوردن نهضت يا ادامه آن زحمت كشيده اند درست 
در نمي آيد. اگر مي خواهيد مردم ادعاي ش��ما را قبول كنند، بايد همه دستگيرشدگان 
را آزاد كنيد و اجازه دهيد روزنامه ها آزادانه منتشر شوند و نمايندگان مجلس را دعوت 

1. عباس سليمان نژاد، مبارز نستوه، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1380، ص117.
2. شاهد، ش1019، 1332/6/1. 

3. حس��ين مكي، كودتاي 28مرداد و رويدادهای متعاقب آن، تهران، علمي، 1378، ص360. آيت اهلل كاشانی 
چند روز بعد در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اخبار اليوم مصر در شهريورماه1332 گفت: »... من با آنها ]انگليسی ها[ 
جنگيدم و نفوذشان را در اين كشور ريشه كن س��اختم. اگر عقربه ساعت به عقب برگردد، بازگشت انگليسی ها به 

ايران هم ميسر است«؛ كيهان، 1323/6/23. 
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كنيد كه اس��تعفاي خود را پس گرفته تا مجلس تش��كيل ش��ود. همين طور همكاران 
خويش را از بين افراد مورد اعتماد انتخاب كني��د و در مورد نفت با صراحت، برنامه كار 
دكتر مصدق را ادامه دهيد و براي تصويب به مجلس تقدي��م نماييد.1 زاهدي در مورد 
آزاد ساختن دستگيرشدگان و روزنامه ها به بهانه آنكه اوضاع هنوز عادي نيست مهلت 
خواست؛ اما در عين حال پذيرفت كه آقايان گنجي و مياني و ديگر نمايندگان روحاني 
مجلس را هر چه زودتر آزاد كنند و در مورد دعوت نماين��دگان مجلس نيز،  ظاهراً نظر 
موافق نشان داد و قول داد كه مس��ئله را مورد مطالعه قرار دهد.2 آيت اهلل كاشانی مدتی 

بعد در مصاحبه  با خبرنگاران خارجی در شهريورماه1332 چنين اعام كرد: 
من از ژنرال زاهدی مادام كه به منفعت ايران قدم برمی دارد، پشتيبانی 
می كنم و هر وقت كه به نظر برسد برخاف مصلحت ايران عمل می نمايد، 
با او مخالف��ت می  نمايم. تا اين لحظه نمی توان راج��ع به اعمال زاهدی 
قضاوت كرد و ما هم نمی توانيم رويه خ��ود را در قبال او معين نماييم... 
گمان نمی كنم ژنرال زاهدی در قضيه نفت، روش��ی برخاف تمايات 
ملت اتخاذ كند و به هر حال سياس��ت رزم آرا، ديگر در ايران قابل  اجرا 
نيست و هر كس بخواهد طبق آن عمل نمايد با همان سرنوشت مواجه 

خواهد شد.3
رابطه آيت اهلل كاشانی با دولت زاهدی بيش از سه، چهار ماه صميمانه نبود. بدين ترتيب 
كه هنوز مدت زمان زيادی از كودتای 28مرداد سپری نشده بود كه دولت زاهدی كه خود 
را مديون محبت های انگليس و امريكا می دانست، ميزان اعتقاد  خود به شرافت سربازي 
و سوگند را نش��ان داد و برخاف تمايات مردم كه از انگليسی ها متنفر بودند، درصدد 
تجديد رابطه با اين كشور بر آمد. از همان هنگام، مبارزه آيت   اهلل كاشاني با حكومت وي 

به صورتي آشتي ناپذير آغاز گشت. 
الف: مخالفت آيت   اهلل کاشاني با برقراري رابطه ايران با انگلستان 

به دنبال كودتا، دولت انگلس��تان حل بحران نفت ايران را مش��روط به تجديد روابط 
سياسی بين دو كشور كرد، كه از مهرماه 1331 قطع شده بود. در روز 29مهرماه، آنتونی 
ايدن وزير امور خارجه انگلس��تان در نطقی اظهار داش��ت كه انگلستان بار ديگر دست 
دوستی به سوی ايران دراز می كند و برای تجديد مناسبات سياسی، همه نوع آمادگی 

1. روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، قم، دارالفكر، بي تا، ص39. 
2. اطاعات، ش8240، 1332/9/1. 

3. كيهان، 1332/6/17. 
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دارد. در 30مهر، چرچيل، نخست وزير انگلستان، اظهارات مشابهی در مجلس عوام به 
زبان آورد.1

مقدمات تجديد رابطه بين انگلستان و دولت در حالی برنامه ريزی می شد كه آيت اهلل 
كاشانی در مهرماه 1332 در مصاحبه  با خبرنگار اداره راديو رم چنين اعام كرد: 

ممكن نيست ديگر انگليس ها بتوانند در كار نفت و ساير امور سياسی 
و اقتصادی ايران دخالت كنند و قريباً ملت ايران نفت خود را آزادانه در 

بازارهای دنيا به فروش خواهند رسانيد.2 
همين طور در 22 مهرماه، در مصاحبه با روزنامه اطاعات تأكيد كرد تا زمانی كه قضيه 
نفت به نفع ملت ايران حل نش��ده باشد، تجديد روابط سياس��ی ايران و انگليس صاح 

نخواهد بود.3
با اين وجود، وزارت امور خارجه ايران در روز 9آبان، در پاسخ اظهارات ايدن، اعاميه ای 

منتشر ساخت و متذكر شد: 
تنها توقع ايران اين اس��ت كه برای حل اخت��اف نفت قوانين مصوب 
كشور محترم شمرده ش��ود و اصل حيثيت و رأفت ملی ايران ملحوظ و 

اساس عدالت و انصاف رعايت گردد.4 
متعاقب آن ملكه انگليس در روز 12آبان اظهار اميدواری كرد، مناسبات دوستانه  بين 
دو كشور تجديد شود.5 در اين هنگام، آيت اهلل كاشاني تنها رهبر سياسي ايران بود كه به 
رغم آنكه دولت با قدرت نظامي، نفس ها را در سينه حبس كرده بود، سكوت را شكست 

و به مخالفت با اين موضوع پرداخت. 
در اولين واكنش به تصميم زاهدی مبنی بر ايجاد رابطه با انگلستان، در شب يكشنبه 
10آبان ماه، جلس��ه ای با حضور آيت اهلل كاش��انی، بقايی و مكی در منزل مشار تشكيل 
گرديد. در اين جلسه پيرامون موضوع نفت، مذاكرات مفصلی صورت گرفت و سرانجام 
قرار بر آن شد تا آيت اهلل كاشانی اعاميه ای راجع به مس��ئله نفت صادر نمايد. آيت اهلل 
تهيه اعاميه فوق الذكر را به عهده حسين مكی و علی زهری گذاشت و قرار شد پس از 

1. لئونارد ماسلی، نفت، سياس��ت و كودتا در خاورميانه، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تهران، رسام، 1366، 
ج2، ص43. 

2. اطاعات، 1332/7/9. 
3. همان،1332/7/22. 

4. محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، تهران، كارنامه، 1383، ج3، ص292. 
5. منوچهر محمدی، مروری بر سياست خارجی ايران دوران پهلوی، تهران، دادگستر، 1377، ص109. 
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تهيه به تصويب و امضاء آيت اهلل رسيده و پس 
از چاپ در مع��رض اطاع عموم ق��رار گيرد.1 
آيت اهلل كاش��انی در اين اعاميه اظهار داشت 
كه جنبش مردم مح��روم و رنجدي��ده ايران 
يك جنبش فردي و ش��خصي نب��وده كه »با 
وجود شخص پايدار و با رفتن فردي مضمحل 
گ��ردد«.  وی ضم��ن برش��مردن ويژگی های 
جنبش ملی  ش��دن صنعت  نفت اعام كرد كه 
جنبش مردم ايران، به  رغم ميل استعمارگران 
پايدار بوده و در آينده هم خاموش نخواهد شد؛ 
زيرا پايه هاي جنبش بر دل هاي بيست ميليون 

مردم ستمديده ايران استوار گرديده است. آيت اهلل در ادامه ضمن اعتراض به برقراری 
روابط ايران و انگليس اظهار داش��ت برقراري رابطه سياس��ي بين آن دو كشور، زمانی 
ميسر است كه علل و موجباتي كه س��بب قطع رابطه بين دول گرديده، برطرف گردد. 
آيت اهلل با صراحت به استعمارگران و ايادي و طرفداران سياست آنها در ايران اعام كرد 
كه با اتكاء به خداي بزرگ و فداكاري مل��ت قهرمان ايران به راه خود ادامه داده و حاضر 
به عقب نشيني ولو يك قدم هم نخواهد ش��د. او در پايان حل مشكل نفت ايران را به هر 
طريقی كه »با قانون ملي ش��دن صنعت نفت و قانون 9ماده اجرايي آن« منافات داشته 

باشد، مردود دانست و گفت: 
... استعمارگران بايد بدانند كه تا جان در بدن داشته و تا خون در عروقم 
جريان دارد محال است بگذارم... بساط سابق را در ايران تجديد نمايند... 
دولت جناب آقای زاهدی همين تصميم را دارند كه برخاف مصلحت و 
رغبت ملت اقدامی ننمايند. اين است كه آنچه می خواستم با ملت عزيز 
ايران به ميان گذارده و به استعمار انگلستان و عمال آنها گوشزد نمايم.2

به  رغم پيام آيت اهلل كاش��انی در مخالفت با تجديد رابطه بين ايران و انگليس، دنيس 
رايت كاردار موقت سفارت انگليس در تهران در روز سوم آذرماه 1332، وارد تهران شد. 
آيت   اهلل كاشاني، به محض آنكه از تصميم دولت سرلشكر زاهدي مبني بر تجديد رابطه 

1. حسين مكي، كودتاي 28مرداد و رويدادهاي متعاقب آن، همان، ص384-385. 
2. م.دهنوی، مجموعه ای از مكتوبات، سخنرانی ها و پيام های آيت اهلل كاش��انی، تهران، شركت سهامی خاص، 

1362، ج4، ص72 و 74. 

ايران  مردم  مبارزات خستگی ناپذير 
تحت رهبري و هدايت آيت اهلل سيد 
محمد  دكتر  و  كاشانی  ابوالقاسم 
مصدق رهبران مذهبی و ملی جنبش 
منظور  به  نفت،  صنعت  شدن  ملی 
كوتاه كردن دست بيگانگان از منابع 
نفتی كشور، موجبات وحشت عوامل 
داخلی و خارجی استعمار را فراهم 
بهانه های  به  تا  شد  باعث  و  كرد 
آيت اهلل  تبعيد  و  حبس  به  مختلف 

كاشانی مبادرت ورزند
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با انگلستان آگاهي يافت، بار ديگر در عصر روز 11آذرماه، جلسه ای با حضور نمايندگان 
غير مستعفی مجلس هفدهم تش��كيل داد و در آن به  بررسي تجديد رابطه با انگلستان 
و حل قضيه نفت پرداخت. در اين جلس��ه كه در منزل يكی از نمايندگان غير مستعفی 
تشكيل شد، مذاكرات تا ساعت ده ش��ب ادامه يافت. بعد از پايان جلسه يكی از اعضای 

شركت كننده به خبرنگاران چنين گفت: 
بحث ديشب ما در اطراف مس��ائل جاری روز و بيش��تر در اطراف دو 
موضوع اساسی تجديد روابط با انگلستان و حل قضيه نفت بود. در اطراف 
اين دو موضوع مذاكرات مفصلی ش��د و به طور كلی نظر عمومی بر اين 
بود كه دولت هر تصميمی نسبت به حل قضيه نفت می گيرد، نبايستی 
از حدود قانون 9ماده ای ملی شدن نفت تجاوز كند و چون الزم بود اين 
نظر به اطاع مردم و دولت برسد، قرار ش��د آيت اهلل كاشانی امروز، طی 
اعاميه ای نظر و عقيده شركت كنندگان در جلسه ديشب، درباره تجديد 

روابط با انگلستان و موضوع نفت به اطاع عموم مردم برساند.1 
يكی از نزديكان آيت اهلل كاشانی در اين باره چنين گفت: 

آيت اهلل كاشانی از روز قبل، قصد صدور اين اعاميه را داشتند، منتها 
در جلسه ديشب اين موضوع را به دوس��تان خود متذكر شدند و قرار بر 
اين شد كه اعاميه مزبور به عنوان نتيجه مذاكرات جلسه ديشب انتشار 

يابد.2 
در اعاميه آيت اهلل كاشانی كه در شماره مورخ 14آذر1332 روزنامه كيهان درج شد، 
شديداً با برقراری رابطه با انگلستان مخالفت شد. آيت اهلل در اين اعاميه با ذكر علل قطع 
رابطه با انگليس، تجديد آن را تنها با تصوي��ب نمايندگان مجلس اعام كرد و به همين 

جهت از دولت خواست: 
در مجالي كه تا پاي��ان دوره 17 دارد، مقدمات ي��ك انتخابات آزاد و 
قانوني را فراهم نمايد و پس از گش��ايش دوره هجده��م، آنچه را كه به 
صاح ملت و مملكت است در معرض افكار نمايندگان ملت گذارده و راه 

صواب را از آنها بخواهند... 
آيت اهلل در ادامه اظهار داشت: 

1. محمدحسن سالمی، تاريخ نهضت ملی ش��دن صنعت نفت ايران از نگاهی ديگر، تهران، مركز اسناد انقاب 
اسامی، 1388، ص511-512. 

2. همان، ص512. 
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دنيا بايد بداند كه ملت ايران بيدار و هوشيار است و آنچه كه به مصلحت 
كشور و استقال وطن اوست، خواهد كرد و تجديد روابط كه امري است 

سياسي منوط و مشروط به حل مسئله نفت، مي داند....1 
تجديد رابطه با دولت انگلس��تان در دانش��گاه و بازار و در ميان طبقات مختلف مردم 
تأثير گذاشت. نواب صفوی نيز كه در اين زمان در عراق به سر می برد، با دولت زاهدی به 
مناسبت تجديد رابطه با انگلس��تان به مخالفت پرداخت و گفت به محض ورود به ايران 
مخالفت خود را با دولت آش��كار خواهد كرد.2 دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به 
ورود نيكسون به ايران در روز 16آذر، كاس ها را تعطيل نموده و تظاهرات بزرگی ترتيب 
دادند. مأموران حكومت نظامی پس از محاصره دانشگاه، وارد دانشكده فنی شدند و به 
روی دانشجويان آتش گش��ودند.3 در نتيجه اين حمله سه تن از دانشجويان به نام های 
بزرگ نيا، قندچی و شريعت رضوی كش��ته و عده ای هم مجروح شدند.4 متعاقب آن در 
صبح روز چهارشنبه 24آذرماه، تظاهراتی از سوی دانشجويان و طبقات مختلف مردم 
تهران صورت گرفت؛ اما دولت با اعزام قوای انتظامی در نقاط مختلف شهر، از گسترش 

تظاهرات جلوگيری به عمل آورد.5 
ب: مصاحبه آيت اهلل کاشانی با جرايد 

با وجود مخالفت های آيت اهلل كاشانی و دانشجويان در جلوگيری از برقراری رابطه بين 
ايران و انگلستان، درست در روز درج اعاميه آيت اهلل كاشانی در روزنامه كيهان، اعاميه 
مشتركی از سوی دو دولت ايران و انگليس در تهران و لندن انتشار يافت و در آن دو كشور 
خبر از برقراری مجدد روابط سياسی ميان يكديگر دادند.6 به دنبال صدور اين اعاميه، 
پيامی از طرف زاهدی در راديو پخش گردي��د و تصميم دولت در برقراری مجدد رابطه 
با دولت انگلستان به گوش مردم رسيد.7 اين موضوع با مخالفت شديد آيت اهلل كاشانی 
روبه رو شد. او در روز شنبه 20آذرماه، مصاحبه اي با خبرنگاران داخلي و خارجي انجام 
داد كه زاهدي از انتش��ار آن در روزنامه ها جلوگيري به عم��ل آورد و به ناچار به صورت 
شبنامه چاپ و منتش��ر گرديد. آيت   اهلل كاش��اني در اين مصاحبه ضمن تشريح علل و 

1. شاهد، ش1102، 1332/9/14. 
2. آرشيو  مركز  اسناد انقاب اسامی، شماره بازيابی 930، دی ماه1332، ص94. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل س��يد ابوالقاسم كاش��انی به روايت اسناد، تهران، مركز بررس��ي اسناد تاريخي وزارت 
اطاعات، 1379، ج2، ص635-634 و 639-640. 

4. لئونارد ماسلی، نفت، سياست و كودتا در خاورميانه، همان، ص42. 
5. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان. 

6. محمود طلوعی، بازی قدرت جنگ نفت در خاورميانه، تهران، علم، 1371، ص216. 
7. محمدعلی سفری، قلم و سياست، تهران، نامك، 1373، ج2، ص101-102. 
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موجبات قطع رابطه با انگلستان، گفت: 
آنچه را كه دولت فعًا موج��ب تجديد رابطه با انگلس��تان می داند به 
نظر من ارزش ندارد... من از سن 24سالگی تا به حال هميشه در مقابل 
انگليس ها چه در بين النهري��ن و چه در ايران با مس��اعدت ملت ايران 
فداكاری كرده ام. زير بار نمی روم و ملت ش��ريف ايران هرگز تن به اين 
ذلت نخواهد داد و روزی كه دولت اعام تجديد رابطه بدهد، روز عزای 
ملی است و مردم بايد نوار سياه به سينه خود نصب كنند و از انگليس ها و 
مساعدين آنها چه خارجی و چه عمال داخلی اظهار تنفر بنمايند... به هر 
حال ما تا آخرين قطره خود در مقابل انگليس ها و عمال آنها ايستادگی 

خواهيم كرد.... 
آيت اهلل در ادامه اظهار داش��ت، عموم ملت اي��ران جز عده معدودی از وابس��تگان به 
انگليس، از تجديد رابطه با انگلستان متنفر هستند و »عليهذا اين تجديد روابط، قانوني 

نيست و با مخالفت شديد ملت رو به رو شده و پشيزي ارزش ندارد«.1

مخالفت آیت   اهلل کاشاني با برگزاري انتخابات فرمایشي مجلس هجدهم 
رژيم كودتا، همه پرس��ي دكتر مصدق و انحال مجلس هفدهم را مغاير قانون اساسي 
اعام مي كرد. بنابراين انتظار مي رفت آن مجلس به دنبال كودتا كار خود را از سر  گيرد. 
با اينكه زاهدی در ماقات با آيت اهلل كاشانی در روز 31مرداد، قول داده بود تا نمايندگان 
مستعفی را دعوت كند و بار ديگر مجلس هفدهم را تشكيل دهد، اما به علت استعفای 
داوطلبانه دو، س��وم نمايندگان مجلس در حمايت از همه پرسي دولت دكتر مصدق، با 
اين كار مخالفت كرد.2 مهمتر آنكه گروهی از نمايندگان مس��تعفی، برخاف مصونيت 
پارلمانی در زندان رژيم كودتا به س��ر می بردند. اين عوامل سبب شد تا دولت مقدمات 
تشكيل مجلس هجدهم را فراهم كند.3 آيت اهلل كاشانی كه می دانست دولت زاهدی به 
هيچ وجه حاضر به بازگرداندن وكای مس��تعفی در زمان دكتر  مصدق نيست، خواهان 
انجام بقيه انتخابات و ادامه دوره هفدهم مجلس شد. دكتر  مصدق پس از انتخاب 79 نفر 
از 136 نماينده، انتخابات دوره هفدهم مجلس در ساير نقاط را متوقف كرد و مجلس با 
همين تعداد نفر افتتاح شد. هر چند دولت دكتر  مصدق قول داده بود انتخابات را در ساير 

1. علی محمدی، آيت اهلل كاشانی رايت استقال، تهران، سازمان تبليغات اسامی، 1373، ص120. 
2. محمدعلی كاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، تهران،  رسا،  ص385. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، ص637. 
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نقاط برگزار كند؛ اما او در مرداد 1332 با مراجعه به رفراندوم، مجلس را منحل كرد. قبل 
از آن نيز نمايندگان طرفدار دولت از وكالت اس��تعفا كرده و عمًا مجلس دوره هفدهم 
تعطيل شده بود. بنابراين آيت اهلل كاش��انی بر آن ش��د حال كه دولت زاهدی خواهان 
بازگرداندن نمايندگان مس��تعفی نيس��ت، اقدام به برگزاری انتخابات در 57 حوزه ای 
كه وكايش��ان در دوران دولت دكتر  مصدق انتخاب نشده  بودند، نمايد تا با وكای غير 
مستعفی، اكثريت الزم برای ادامه دوره مجلس هفدهم به دست آيد. بدين  منظور آيت اهلل 
در مصاحبه های مختلف، تماي��ل خويش به ادامه برگزاری انتخابات و تش��كيل مجدد 
مجلس دوره هفدهم را به سمع و  نظر همگان رساند. به طور نمونه در اول شهريور 1332 

در مصاحبه با خبرنگاران خارجی چنين گفت: 
پس از انتخاب 57 نفر نمايندگان جديد، مجل��س اكثريت خود را به 
دس��ت خواهد آورد و بحران پارلمانی ايران كه در زمان حكومت دكتر  

مصدق به وجود آمده از بين خواهد رفت... 
همچنين در روز دوم شهريور در يك مصاحبه مطبوعاتی گفت: 

تا به حال انتخابات 57 نقطه به عم��ل نيامده و اگر انتخابات اين نقاط 
انجام شود با نمايندگان غير مس��تعفی، اكثريت برای تشكيل جلسات 
حاصل خواهد ش��د و آن وقت مجلس بايد تكليف استعفای نمايندگان 

مستعفی را معلوم كند.1
آيت اهلل در مهرماه 1332 در مصاحبه  با خبرنگار روزنامه اطاعات چنين اظهار داشت: 
هيچ راهی برای انحال دوره 17 مجلس شورای ملی نيست. دولت بايد 
ولو يك ماه هم كه از دوره 17 باقی باش��د، بقيه انتخابات را انجام دهد. 
اگر دولت احتياج به مجل��س دارد و می خواهد تصميمات و قوانين را از 
نظر نمايندگان ملت بگذارند، بقيه انتخابات دوره هفدهم را كه هش��ت  
ماه از آن باقی مانده، انجام دهد و در م��دت باقی مانده از وجود مجلس 

استفاده ببرد.2
با وجود اين دولت زاهدی بر آن بود با انحال مجل��س هفدهم و انتخاب افراد دلخواه 
در مجلس هجدهم به حل مس��ئله نفت با بيگانگان اقدام نمايد. همزمان تاش هايی از 
س��وی س��ناتورها برای افتتاح مجدد مجلس س��نا صورت گرفت. اين اقدام با اعتراض 

1. محمدعلي سفری، قلم و سياست،  همان، ص26-27. 
2. اطاعات، 1332/7/22. 
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آيت اهلل كاش��انی و ديگر نمايندگان غير مستعفی مواجه شد. س��رانجام محمدرضاشاه 
كه بعد از كودتا فرمانروای مطلق به ش��مار می آمد، بدون توجه به نظريات س��ناتورها، 
آيت اهلل كاشانی و ديگر وكای غير مس��تعفی مجلس هفدهم، فرمان انحال مجلسين 
را در تاريخ 28مرداد1332 صادر كرد و به اين ترتيب پرونده مشاجرات بسته شد.1 بعد 
از اين بود كه دولت كودتا، همه توان خود به منظور برگزاری انتخابات كامًا فرمايش��ی 
مجلس هجدهم به كار برد. همزمان مخالفت آيت اهلل كاشانی با دولت زاهدی در اعتراض 
به ايجاد جو آشفته و مستبدانه  كشور در آستانه برگزاري انتخابات دوره هجدهم، وارد 
مرحله جديدی شد و فعاليت های متعددي از سوی ايشان به منظور جلوگيري از اعمال 
نفوذ در انتخابات دوره هجدهم و متعاقب آن ممانعت از حل قضيه نفت به سوي بيگانگان 

صورت گرفت. 
الف: مبارزات آيت اهلل کاشانی در مخالفت با ديكتاتوری دولت زاهدی 

آيت   اهلل كاش��اني در آس��تانه برگزاري انتخابات دوره هجدهم، از آنج��ا كه از جريان 
انتخابات فرمايشی و نمايش��ی آگاه بود در نامه ای سرگشاده خطاب به زاهدی در تاريخ 
15دی ماه 1332 او را به شدت مورد انتقاد قرار داد. آيت اهلل در قسمتی از اين نامه كه به 

صورت شبنامه منتشر گرديد، چنين گفت: 
متذكر مي گردد به طوري كه معروف و مشهور در نزد همه كس است، 
دستگاه دولت مشغول تهيه مقدماتي است كه انتخابات دوره هجدهم را 
به طور فرمايشي و ليستي انجام دهد. اين عمل گذشته از اينكه برخاف 
قانون و حقوق ملت و منافي مصلحت مملكت و شخص جنابعالي است، 
به طوري كه تجربه نشان داده دولت هايي  كه در انتخابات مداخله كرده 
جز بدنامي اس��تفاده ننموده اند و نيز مخصوصاً در تهران هم اگر دولت 
بخواهد دخالت كند مواجه با مقاومت ش��ديد مردم غيور تهران خواهد 

شد... 
آيت اهلل در ادامه چنين تأكيد كرد: 

اگر انتخابات فرمايش��ي انجام بگي��رد، هر قراردادي ك��ه در مجلس 
هجدهم ب��ه تصويب برس��د از نظر مل��ت اي��ران داراي ارزش و اعتبار 
نمي باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحميلي نفت 1933 خواهد بود.2 

1. محمدعلي سفری، قلم و سياست،  همان، ص30. 
2. م.دهنوی، مجموعه ای از مكتوبات، سخنرانی ها و پيام های آيت اهلل كاشانی، همان، ص108. 
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زاهدی در همان روز طی نامه ای توهين آميز، چنين به آيت اهلل پاسخ داد: 
دولت مردم را برای انتخابات وكای صالح و خدمت گزار آزاد گذاشته؛ 
متأسفانه 136 نفر وكيل و چند هزار نفر كانديدا... هر يك توقعی دارند و 

ما و شما صاحيت دخالت نداريم.1
همين طور به دعوت آيت اهلل كاشانی، گروهی از مخبرين خارجی برای انجام مصاحبه 
در صبح روز 12بهمن ماه1332 در منزل ايشان حضور يافتند. آيت اهلل در اين مصاحبه به 
خبرنگاران چنين گفت: از زمانی كه دولت زاهدی برای تجديد روابط با انگلستان مذاكره 
می نمود، گوشزد كردم »كه اين جريان به نفع ملت نيس��ت و اكنون هم اعام می دارم 
كه مذاكرات نفت به زيان ملت ايران می باشد«. آيت اهلل در اين مصاحبه ضمن انتقاد از 
برگزاری انتخابات دوره هجدهم اعام كرد انتخابات آزاد نيست و افراد نمی توانند آزادانه 
رأی بدهند؛ بلكه اين دولت اس��ت كه عمًا در انتخابات دخالت می  كند و با استفاده از 
نفوذ خود، نامزده��ای دولتی را از تم��ام حوزه ها بيرون می آورد.2 ف��ردای آن روز تمام 
خبرگزاری ها مصاحبه آيت اهلل كاشانی را انتشار دادند و از مبارزه او با دولت زاهدی سخن 
گفتند.3 در حالی كه در آستانه انتخابات فرمايشي و از پيش تعيين شده مجلس هجدهم، 
وحشت و اختناق همه جا را فرا گرفته، آيت   اهلل كاشاني در اعاميه اي مورخ 14بهمن ماه 

1332 به دولت زاهدي انتقاد نمود. وی در ابتدای اعاميه خود چنين اظهار داشت: 
تذكرات خيرخواهانه خود را بارها به صورت شفاهی و در ضمن اعاميه 
و مصاحبه و نامه در رابطه با تجديد رابطه با انگلس��تان و مس��ئله نفت 
و ستم هايی كه توس��ط دولت به حقوق مردم و س��لب آزادي و اختناق 
مطبوعات صورت گرفت��ه و به خص��وص درباره رعاي��ت آزادي كامل 
انتخابات كه با حيات سياس��ي اس��تقال ملت و مملكت بس��تگي تام 
دارد؛ صريحاً گوشزد نموده ام؛ مع االسف مشاهده مي شود كه هيچ وقت 
وضعيات مملكت تا اين اندازه اس��ف انگيز و دلخراش نبوده و آزادی جز 
براي عمال انگليس نيس��ت. مطبوعات و نشريات ملي امكان هيچ   گونه 
اظهار عقيده در بيان حقايق را ندارند. بسياري از مليون و آزادي خواهان 
متدين در زندان ها به س��ر مي برند. دزدان و جانيان و عناصر بدس��ابقه 
كثيف ترين عمال انگليس، با سرنيزه بدون هيچ بيم و هراسي در مراكز 

1. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 329، ص668. 
2. همان، سند شماره 333، ص675-676. 

3. باقر عاقلی، روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقاب اسامی، تهران، نامك، 1384، ج2، ص29. 
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انتخابيه تحميل به ملت مي شوند و تصميم گرفته اند دوباره انگليس ها را 
به جان و مال و عرض و ناموس ملت مسلط ساخته و مملكت را مستعمره 

انگليس قرار دهند. 
آيت اهلل در ادامه با حمله به دولت كودتايی زاهدی، اعمال او را ديكتاتورمآبانه و رفتارش 
را قرون وسطايي توصيف كرد و تهديد كرد در صورتی كه زاهدی به خيانت خود ادامه 
دهد، از سوی ملت ايران به ش��ديدترين وجهي مجازات خواهد ش��د. آيت   اهلل در پايان 

اعاميه به بي اعتباري مصوبات مجلس هجدهم اشاره كرد و گفت: 
اگر مجلس هجدهم هم با اين وضعيت ننگين تشكيل شود، هيچ كس 
جز معدودي نوكران و سرسپردگان اجنبي آن را به رسميت نمي شناسد 
و هر قراردادي كه به تصويب برساند، سرنوشت آن بدتر از قرارداد 1933 

خواهد بود.1 
ب: مخالفت آيت اهلل کاشانی با نمايندگی فرزند خويش در مجلس 

س��رانجام دس��تور ش��روع انتخابات هجدهمين دوره مجلس ش��ورای مل��ی در روز 
15دی ماه1332 از طرف وزارت كشور صادر و به فرمانداری ها اباغ گرديد. زاهدی كه از 
اقدامات و فعاليت های آيت اهلل كاشانی در مخالفت با خود هراس داشت، تصميم گرفت 
فرزند آيت اهلل كاشانی را به ش��ركت در انتخابات ترغيب كند. هدف حكومت از اين كار 
آن بود كه اوالً افكار عمومی را منحرف سازد و بين مردم شايع كند كه آيت اهلل كاشانی با 
انتخابات مجلس هجدهم موافق است،2 ثانياً تصور می كرد از طريق انتخاب فرزند آيت اهلل 
به نمايندگی مجلس، او را راضی نگه داش��ته و مجبور به سكوت نمايد.3 سيد مصطفی 
كاشانی كه در گذشته با  برخی از اعمال نسنجيده خود، ضرباتی بر حيثيت آيت اهلل وارد 
آورده بود،4 پيشنهاد آنان را  پذيرفت و موافقت كرد به عنوان نماينده مردم هشتپر طالش 
به مجلس راه يابد. اما برخاف نقش��ه دولت، اين اقدام نه تنها مان��ع از فعاليت آيت اهلل 

1. م.دهنوی، همان، ص112-113. 
2. عباس سليمان نژاد، همان،  ص122. 

3. مسعود بهنود، از سيد ضياء تا بختيار،  تهران، جاويدان، 1377، ص398. 
4. در روز كودتاي 28مرداد1332 سيد مصطفی كاشاني بعد از اشغال راديو پشت ميكروفن رفت و گفت: »اين 
موفقيت را از طرف خود و والد محترمم به ملت ايران تبريك می گويم.«، عبدالعلي اديب برومند، س��رود رهايی، 
تهران، بي نا، 1331، ص153؛ اين اقدامات نسنجيده سيد مصطفی كاشانی كه بدون اطاع پدر صورت گرفت، سبب 
شد تا عده ای بدون در دست داشتن مدرك و سند، آيت اهلل را متهم به دست داشتن در كودتا نمايند. به رغم آنكه 
نطق سيد مصطفی با مخالفت شديد آيت اهلل كاشانی مواجه گش��ت و آيت اهلل به صراحت اعام كرد كه »پدر را به 
جرم پسر به پای دار مجازات نمی كشند«، اما استعمار و مخالفان آشتی دو رهبر در داخل به هدف خود در بی اعتبار 
كردن وجهه آيت اهلل كاشانی دست يافتند. محمدحسن سالمی، تاريخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران از نگاهی 

ديگر، همان، ص498-497؛ آرشيو  مركز  اسناد انقاب اسامی، كد 23733، ص28. 
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كاشانی عليه دولت نشد، بلكه آيت اهلل با درخواس��ت فرزندش به نمايندگی مجلس به 
مخالفت پرداخت.1 آيت   اهلل كاشاني در اين باره می گويد: 

عده اي از اهال��ي »طالش« نزد من آمدند و رؤس��اي عش��اير و ايات 
طالش چندين تلگراف نمودند. در جواب آنها اظهار عدم دخالت كردم؛ 
 مخصوصاً سي و چند نفر از همين رؤس��اي آنها،  تلگرافاً نظر من را جويا 
شدند؛  جواب دادم سعي كنيد آزادي انتخابات را تأمين نماييد. هر كس 
را مي  خواهيد به مجلس بفرستيد من با انتخاب سيد مصطفي مخالفم.2

آيت اهلل كاشانی طی تلگرافی به مردم هشتپر چنين اعام كرد: 
به اطاع آقايان محترم می رس��اند اينجانب از انتخاب فرزندم به هيچ  
وجه راضی نيس��تم در صورتی كه انتخابات آزاد باش��د و مردم بتوانند 
آزادانه نمايندگان خود را انتخاب نمايند در انتخاب وكيل شايسته اقدام 

شود.3
هر چند آيت اهلل كاشانی با عصبانيت، پسرش را از اين كار نهی كرد، اما سيد مصطفی 
خودسرانه در انتخابات ش��ركت كرد.4 در روز 24دی ماه، اخذ رأی در بيشتر شهرهای 
ايران آغاز شد. اين انتخابات در ش��رايطي صورت مي گرفت كه دكتر مصدق و چند نفر 
ديگر از رهبران جبه��ه ملي يا در زندان بودند يا همچون دكتر فاطمي در اختفا به س��ر 
مي بردند. دولت كودتا با نزديك شدن تاريخ برگزاري انتخابات، اختناق را شدت بخشيد 
و دادگاه نظام��ي محاكمه دكتر مصدق، رياحي، ش��ايگان و... را آغاز كرد و بدين طريق 
توجه مردم را از اجراي انتخابات فرمايشي به محاكمه دكتر مصدق و ديگران جلب نمود.5 
با اين وجود دكتر مص��دق در دادگاه تجديدنظر نظامی، ضمن دفاعيات خود گريزی به 
انتخابات زد و آن نمايش مسخره را دليل روش��ن دست نشاندگی دولت كودتا و صوری 
بودن استقال كش��ور دانست.6 س��رانجام زاهدی با تصرف در آراي مردم، افراد وابسته 
به ش��اه را وارد مجلس كرد و برای آنكه بتواند، حداقل به هدف اول خويش دست يابد و 
افكار عمومی را عليه آيت اهلل كاشانی منحرف سازد، اجازه داد سيد مصطفی كاشانی به 

1. آرشيو  مركز  اسناد انقاب اسامی، كد 23733، ص28. 
2. محمدحسن سالمي، دو نامه مهندس كاظم حسيبي به آيت اهلل كاشاني و پاسخ آن، تهران، مركز اسناد انقاب 

اسامي، 1384، ص34. 
3. محمدعلي سفری، قلم و سياست، همان، ص132. 

4. عباس سليمان نژاد، همان، ص122. 
5. يونس مرواريد، ادوار مجالس قانون گذاري از مشروطه تا پهلوي، تهران، اوحدي، 1377، ج3، ص507. 

6. محمدعلي موحد، خواب آشفته نفت، همان،  ص115. 
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عنوان نماينده مردم طالش به مجلس راه يابد؛ موضوعی كه به بروز اختاف شديد بين 
آيت اهلل كاشانی و فرزندش انجاميد. س��يد جعفر بهبهانی فرزند آيت اهلل بهبهانی نيز از 
ديگر افراد وارد شده به مجلس دوره هجدهم بود. آيت   اهلل كاشاني بعد از انتخاب فرزندش 

به نمايندگی مجلس در مصاحبه ای با روزنامه دنيا چنين گفت: 
فرزندم آقا مصطفي... ب��دون رضايت من از طوالش وكيل ش��ده و در 

كوران سياسي، من قدرت جلوگيري از او را نداشتم.1
ج: نامه آيت   اهلل کاشاني به سازمان ملل متحد 

انتخابات دوره هجدهم در فضای نظامی و امنيتی برگزار گرديد و نمايندگان انتصابی 
دولت انتخاب شدند. آيت   اهلل كاش��اني با توجه به جو مملو از اختناق و اسف انگيزی كه 
براي مردم ايران به وجود آمده بود، پس از مكاتبات متع��ددي كه با مقامات حكومتي 
كش��ور داش��ت و نتوانس��ت دولت زاهدی را متقاعد به رعايت اصول قانوني و برگزاري 
انتخابات در كمال آزادي نمايد، در تاريخ 20بهمن ماه1332، نامه اي به آقاي هامرشولد 
دبيركل س��ازمان ملل متحد نوشت. ايش��ان در اين نامه عاوه بر آنكه فرياد مظلوميت 
مردم مسلمان ايران را به گوش جهانيان رساند، از اختناق شديد در ايران و محدود كردن 
آزادی و سانسور شديد انتخابات فرمايشی و س��اختگی كه توسط دولت زاهدی ايجاد 
شده بود به شدت انتقاد كرد و اعتراف كرد كه هيچ  وقت وضعيات مملكت به اين اندازه 
اسف انگيز و دلخراش نبوده و آزادي جز براي عمال انگليس وجود نداشته است. آيت اهلل 
در ادامه دولت را متهم كرد كه تمام روزنامه هاي ملي و مخالف را توقيف كرده و با كنترل 
شديد چاپخانه ها، امكان انتقاد و نشر حقايق را از قاطبه ملت سلب نموده است. آيت اهلل 

در ادامه هدف دولت از اين اقدامات ديكتاتوری را چنين برشمرد: 
1. حفظ مقام و موقعيت حكومت تحميلی خود به بهانه مبارزه با كمونيسم؛ 

2. برگزاری انتخابات مجلسين قانون گذاري با نقض اصول مسلمه حقوق ملي و قوانين 
موجود و سنن مشروطيت؛ 

3. تصويب قراردادهايي كه با حيثيت و استقال و آزادي كشور مباينت دارد. 
آيت اهلل سپس هدف از نوشتن چنين نامه ای به دبير كل سازمان ملل را، چنين برشمرد: 
اوالً توسط آن سازمان بين المللي صداي اعتراض ملت ايران را به گوش دنياي آزاد برساند 
و ثانياً از آنجا كه دولت زاهدي »اصول مسلمه قانون اساسي مملكت و مواد مصوبه منشور 
ملل متفق و اعاميه جهاني حقوق بشر را زير پا گذاش��ته، نمي تواند مظهر اراده ملت و 

1. نامه دنيا، ش307، 1332/12/9.



27
9

داد
2مر

ي 8
دتا

 كو
د از

ت بع
ت نف

صنع
ن 

شد
ي 

ش مل
جنب

وم 
 تدا

ي و
شان

هلل كا
ت ا

آي
91

ن 
ستا

 تاب
32 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

منبعث از ملت باشد. بنابراين هر 
قرار و تعهدي را بنمايد و مجلسين 
]فرمايش��ی[ تصويب كن��د، فاقد 
ارزش و نفوذ قانون��ي بوده و ملت 
ايران خ��ود را ملزم ب��ه احترام و 
اجراي آن نخواهد دانست... ملت 
اي��ران از آن س��ازمان و اعضاء آن 
س��ازمان كه منش��ور ملل متحد 
و اعامي��ه حقوق بش��ر را امضا و 
تصويب نموده اند انتظ��ار دارد... 
خود را به حقايق اوضاع اسفناك 
كش��ور ما آش��نا س��اخته و براي 
تأمين جزيي مناف��ع مادي كه از 
معامله نفت ايران به دست مي آيد، 
حاضر نش��وند كه يك ملت زنده 

تحت فشار قواي اس��تعماري قرار گيرد و موجباتي پيش آيد كه متضمن عواقب وخيم 
براي صلح در اين نقطه از جهان گردد...«1 

الزم به ذكر است، از آنجا كه ارسال اين نامه به علت سختگيري دستگاه حاكمه امكان 
نداشت و پس��ت ايران از ارس��ال آن ممانعت به عمل می آورد،  آيت   اهلل نامه را به وسيله 
فرستاده اي به بيروت فرستاد تا از آنجا با ذكر علت به سازمان ملل  متحد مخابره گردد.2 
در 9اس��فند ماه1332، هزارها برگ از اين اعاميه در چاپخانه موسوی به چاپ رسيد و 
به طور محرمانه در بين مردم و به خصوص كسبه و اصناف بازار پخش گرديد. اما رئيس 
س��تاد فرماندار نظامی به محض آگاهی از اين اقدام، دس��تور داد به س��رعت نسبت به 

جمع آوری اعاميه ها اقدام شود.3
آيت   اهلل كاشاني در اقدامي ديگر، در اسفندماه1332  نامه ای به محمدرضاشاه ارسال 
داشت و در آن اقدامات دولت در مورد نفت و انتخابات را برخاف قانون  اساسی دانست. 

او در اين اعاميه شاه را نيز مورد سرزنش قرار داد و گفت: 

1. م. دهنوی، همان، ص114-117. 
2. روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، همان،  ص43. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، اسناد شماره 338 و 339، ص684-685. 

اقدامات و فعاليت هاي گسترده آيت اهلل كاشاني 
در حمايت از دولت دكتر مصدق پس از ملي 
شدن صنعت نفت كه در اشكال مختلف صورت 
گرفت، نقش مهمي در اجرايي شدن قانون ملي 
شدن صنعت نفت و مبارزه با مخالفان داخلی و 
خارجی نهضت ايفا نمود؛ اما مشخص بود كه 
نيروهای استعمارگر با كمك ايادی دست نشانده 
خويش در داخل كه همچنان چشم طمع به منابع 
به  را  خويش  توان  همه  داشتند،  كشور  نفتي 
منظور نابودی نهضت ملی ايران صرف كنند. 
ناكام  منظور  به  را  خود  تالش های  همه  آنها 
انجام دادند و سرانجام موفق  ساختن نهضت 
شدند با جدايی افكنی و اختالف ميان آيت اهلل 
كاشانی و دكتر مصدق، وحدت و يكپارچگی 
مردم را كه مهمترين دليل پيروزی جنبش بود 

تضعيف كنند
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مس��ئوليت اين اقداماتي كه از طرف دولت ص��ورت مي گيرد، متوجه 
شخص اعليحضرت است؛ زيرا در شرايط فعلي كه مجلس وجود ندارد، 

رئيس دولت مأمور شخصي اعليحضرت است.1 
شاه نامه را توسط رئيس دفترش براي رئيس دولت فرستاد. زاهدی كه از مصاحبه ها و 
اعاميه های پی در پی آيت اهلل كاشانی كه به شدت به اقدامات ديكتاتورمآبانه وی حمله 
می شد خشمناك بود، سخنگوي دولت، سرتيپ فرزانگان، را واداشت تا در يك مصاحبه 
مطبوعاتی در دوم اس��فند1332، آيت   اهلل را آماج حم��ات توهين آميز قرار دهد. او در 
قس��متی از مصاحبه خويش آيت اهلل را ش��خص مجهول الهويه ای به نام سيد ابوالقاسم 
كاشی خواند كه براي خودنمايي و كسب شهرت، مطالبي دور از حقيقت و انصاف در باب 
انتخابات و نفت و دخالت خارجيان در كار ايران گفته و قصد دارد با نوش��تن نامه هايی 
بي اساس، جنجال راه انداخته و نظم عمومی را برهم زند.2 آيت اهلل كاشانی در روز سوم 
اسفند ماه، در تماس تلفنی با زاهدی، از اظهارات سخنگوی دولت عليه ايشان انتقاد كرد. 
در همين روز عده زيادی از تجار بازار و نمايندگان عضو س��ازمان نهضت مقاومت ملی 
دانشگاه، آيت اهلل كاشانی را در منزل محمدعلی گرامی، ديدار كردند. آيت اهلل بعد از تشكر 

از آنها چنين اظهار داشت: 
من به ميهن پرس��تی همه آقايان اطمينان دارم و اين عمليات دولت 
را كه ماحظه می كنيد، تمامش برای از بين بردن من می باشد و من تا 
زنده هس��تم، با عمال اجنبی مبارزه خواهم كرد. مگر مرا از بين برند و 
در ضمن، پسر مرا وكيل كردند كه من ساكت بنشينم اما من تمام ملت 
ايران را فرزند خودم می دانم و بر عليه دولت های دست نشانده خارجی 

تا آخر عمر مبارزه خواهم كرد. 
در اين هنگام چند نفر از دانشجويان، س��خت به گريه افتادند و تمام حاضران سخت 
متأثر شدند. سپس آيت اهلل صورت همه آنها را بوسيد و حاضرين با كسب اجازه مرخص 

شدند.3 

مبارزات آیت اهلل کاشانی عليه کنسرسيوم 
دولت انگليس از ملی ش��دن صنعت  نفت ايران ناراضی بود و به ش��اه و زاهدی فش��ار 

1. م. دهنوی، همان، ص121. 
2. عباس سليمان نژاد، همان، ص125. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 336، ص779-680. 
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می آورد تا منافع ش��ركت نفت انگليس را تأمين كند.1 نخستين اقدام دولت كودتا، بعد 
از برقراری روابط ديپلماتيك بين ايران و انگليس، حل مس��ئله نفت بود. موضوع نفت 
كه از زمان دكتر  مصدق الينحل باقی مانده بود، می بايست به نحوی حل شود.2 در اين 
زمان، دولت امريكا هم كه دولت كودتا را مديون خود می دانست، مدعی سهمی از منافع 
ايران بود. امريكايی ه��ا بعد از پيروزی كودتا، وامي به مبل��غ 45 ميليون دالر در اختيار 
دولت زاهدي قرار دادند و در ابتدا درباره قرارداد نفتي، صحبتي به ميان نياوردند. پس 
از مدتي، مستر هوور، مش��اور نفتي امريكا به منظور مذاكره در مورد مسئله نفت، وارد 
تهران شد. دولت زاهدي با مشورت دو كارش��ناس خارجي به مطالعه درباره نفت ايران 
پرداخت و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه ايران قادر به استخراج و بهره برداري از نفت 
نيست و بايد با شركت هاي خارجي به توافق برس��د.3 در روز 12اسفند، سفير انگليس 
در يك كنفرانس مطبوعاتی در تهران اعام كرد كه دولتين انگليس و امريكا با تشكيل 
يك كنسرسيوم بين المللی به توافق رس��يده اند. در روز 4فروردين1333، علی امينی 
وزير دارايی ايران، شرايط پيش��نهادی كنسرس��يوم را پذيرفت و در روز 21فروردين، 
ش��ورای وزيران، كميس��يونی مركب از امينی، مرتضی قلی بيات )رئيس هيئت مديره 
شركت ملی نفت ايران( و فتح اهلل نوری اسفندياری )عضو شورای عالی برنامه( تشكيل 
داد و از آنها خواس��ت پس از انجام مذاكرات با كنسرس��يوم بين المللی به توافق نهايی 
دست يابند. فردای آن روز، نمايندگان كنسرس��يوم وارد تهران شدند. مذاكرات ميان 
امينی و نماينده كنسرس��يوم )هاوارد پيچ( به مدت س��ه ماه در تهران به درازا كشيد و 
سرانجام در اوايل ش��هريورماه1333، موافقت نامه ای از س��وی هر دو طرف آماده شد. 
اين موضوع مخالفت هايی از جانب مردم به همراه داشت. در 7 شهريورماه، ده ها افسر، 
كارگر و آموزگار كه متهم به ممانعت از تصويب قرارداد جديد بودند، بازداش��ت شدند. 
در 22ش��هريور تعداد افراد بازداشت ش��ده تا 600 نفر افزايش يافت كه 130 نفر آنها از 
كارگران پااليش��گاه آبادان بودند.4 س��رانجام اين قرارداد در فضايی آميخته از وحشت 
و ارعاب پليس��ی در 28ش��هريور1333 به امضای علي اميني و پيچ، رئيس نمايندگی 
كنسرسيوم نفت رس��يد و به همين خاطر به قرارداد پيچ- اميني معروف شد.5 آيت   اهلل 

1. عباس سليمان نژاد، همان. 
2. اسماعيل اقبال، نقش انگليس در كودتای 28مرداد، تهران، اطاعات، 1375، ص191. 

3. جيمز بيل، شير و عقاب، ترجمه فروزنده برليان )جهانشاهی(،  تهران، فاخته، 1371، ص148-160. 
4. شاهرخ وزيری، نفت و قدرت در ايران، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، عطايی، 1380، ص333. 

5. محمدعلی كاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا عزيزی، 
تهران، مركز، 1375، ص247. 
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كاشاني در چنين شرايط سخت و دشواری كه دولت زاهدي مقدمات عقد قرارداد نفت با 
كنسرسيوم را فراهم می كرد، باز هم خاموش ننشست و فعاليت ها و اقدامات زيادی عليه 

نمايندگان كنسرسيوم و جريان مذاكرات مربوط به آن انجام داد. 
الف:  نامه آيت اهلل کاشانی به وزير دارايي 

آيت اهلل كاشانی در زمانی كه نمايندگان ايران، مأمور و مشغول مذاكره برای فروش و 
صدور نفت ايران بودند و هنوز اطاع دقيق و صحيحی از كيفيت مس��ائل و پيشنهادات 
و نظريات مطروحه، به خصوص راجع به قيمت نفت و غرامت ادعايی در دسترس نبود، 
طی نامه ای به دكتر علی امينی )وزير دارايی كابينه زاهدی( در اواخر اسفند 1332 به 
انعقاد قرارداد كنسرسيوم اعتراض كرد. آيت اهلل در اين نامه، توجه وزير دارايی را به نكات 

ذيل جلب نمود: 
1. قانون نه ماده، به هيچ وجه قابل تغيير و تفسير نيست و هر قراردادی 

برخاف قانون مذكور منعقد شود، از درجه اعتبار ساقط است.
2. ملت ايران نه تنها از بابت تأسيسات شركت سابق بدهكاری ندارد، 
بلكه طبق اصول عدل و انصاف و قوانين جاريه داخلی و بين المللی، مبالغ 
هنگفتی از شركت س��ابق طلبكار می باش��د. طبق ماده 15 امتيازنامه 
دارسی كه مدت آن ش��صت س��ال بود، پس از پايان امتياز كليه اموال 
شركت »تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجود« در ايران و خارج ايران به 
امتيازدهنده تعلق می گرفت. امتيازنامه مذكور مدت 32 س��ال ماك 
عمل بود تا در سال 1933 قرارداد ديگری جانشين آن شد. اين قرارداد 
نيز تحميلی بود و امضاكننده آن خود را »آلت دست« و مجبور، معرفی 
نمود. از طرفی انگليسی ها با انعقاد اين قرارداد، استيای استعماری خود 
را به منابع طبيعی ايران محكم تر و طوالنی تر س��اختند و نه تنها سی و 
چند سال بر مدت امتياز افزودند، بلكه سهم ايران از درآمدهای شركت 
سابق را تقليل دادند. بنابراين چنانچه قرارداد 1933 را غير نافذ و باطل 
تلقی كنيم، شركت سابق می بايست كليه درآمدی را كه از سال 1933 
تا 1950 به دست آورده به ايران مسترد دارد و اگر فرضاً قرارداد 1933 
را تا تاريخ ملی شدن صنعت  نفت نافذ بدانيم، بند ماده يك، دو و بيست 
قرارداد را بايد در نظر داشته باشيم كه می گويد: »در موقع ختم امتياز، 
خواه اين ختم به واس��طه انقضای عادی مدت و يا به ه��ر نحو ديگری 
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پيشامد كرده باش��د، تمام دارايی كمپانی در ايران به طور سالم و قابل 
اس��تفاده، بدون هيچ مخارج و قيدی متعلق به دولت می گردد«. اينكه 
می گويند در قانون 9ماده ای، پرداخت غرامت پيش بينی شده است بايد 
متذكر شوم كه مسئله پرداخت غرامت از اين جهت در قانون گنجانده 
شده كه نهايت حسن نيت ملت ايران اعام شده باشد، در حالی كه برای 
پرداخت غرامت هيچ  گونه الزامی وجود ندارد، زيرا در قانون مزبور نوشته 
ش��ده اس��ت كه 25درصد درآمد خالص در يك بانك مرضی الطرفين 
گذاشته  شود كه در صورت لزوم برای پرداخت غرامت، محسوب گردد. 
3. در حالی كه تعدادی از شركت های نفت، برای خريداری نفت ايران 
كنسرسيومی تش��كيل داده اند؛ اما در باب قيمت آن هيچ سخنی گفته 
نش��ده اس��ت. بايد تذكر دهم ملت ايران بعد از تحمل محروميت های 
بي ش��مار و پس از حضور و جواب گويی و موفقيت در ديوان بين المللی 
دادگس��تری الهه به هيچ وجه حاضر نيست كوچكترين حقی از حقوق 
قانونی اش س��اقط گردد. ملت اي��ران طرز عمل كمپانی ه��ای نفت در 
كشورهای ديگر را ماك عمل قرار نخواهد داد و حاضر نيست هيچ گونه 
باج و خراج از منابع طبيعی و خدادادی ايران به خريداران نفت پرداخت 
نمايد. خري��داران احتمالی نفت ايران فقط با در نظ��ر گرفتن اين اصل 
مسلم و احترام كامل به حقوق طبيعی و قانونی ملت مستقل و آزاد ايران 
می توانند با ما روابط تجاری برقرار كرده و نفت ايران را برای مش��تريان 

خود خريداری نمايند.1
ب: اعالميه آيت اهلل کاشانی عليه قرارداد کنسرسيوم 

آيت اهلل كاشانی در 15ارديبهش��ت ماه1333 به اتفاق فرزندش س��يد مصطفی عازم 
مشهد شد و در 23خرداد به تهران آمد.2 پس از بازگشت اعاميه ای به مناسبت سومين 
سالگرد خلع  يد از شركت نفت انگليس و ايران منتش��ر كرد كه در بيشتر مطبوعات به 
چاپ رسيد. آيت اهلل در اين اعاميه اظهار داشت كه ملت ايران پس از قبول و تحمل انواع 
محروميت ها و مشكات و خسارات، اجازه تسلط دوباره اجنبی بر كشور را نخواهد داد و تا 

1. فؤاد روحانی، تاريخ ملی شدن صنعت نفت ايران، تهران، شركت سهامی كتاب های جيبی، 1353، ص135-
 .132

2. محمدعلي سفری، قلم و سياست، همان، ص96. 
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آخرين نفس برای تأمين حقوق خود ايستادگی خواهد كرد.1 آيت اهلل كاشانی در اقدامی 
ديگر هنگامی كه مفاد قرارداد كنسرسيوم آشكار و علنی شده بود، با صدور اعاميه اي 
در تاريخ اول شهريورماه1333، در مقابل اين قرارداد موضع گيری كرد و نهايت تأسف 
و تعجب خود را از انعقاد آن اعام نمود. او در ابتدای اعاميه، پس از ذكر فجايع و مظالم 

انگليس بر ايران، گفت: 
يك  قرن دولت انگليس و نيم قرن س��لطه اس��تعماري شركت نفت به 
پشتيباني آن دولت، مظالم را به جايي رس��اند كه امروز اكثريت بيست 
ميليون نفر مردم ايران فقير و بيچاره و به مصائب گوناگون دچار شده اند. 
آيت اهلل در ادامه، بعد از آنكه ش��مه ای از مبارزات مردم ايران در راه ملی شدن صنعت 

نفت را توضيح داد، نوشت: 
انتظار مي رفت كه دولت انگليس از گذشته ها عبرت بگيرد و... از ادامه 
سياست گذشته و طمع كارانه و به زنجير كشيدن ملل ضعيف... اجتناب 

ورزد. 
آيت اهلل سپس امريكا را مورد سرزنش قرار داد و نوشت: »هنگامی كه دولت امريكا، كه 
خود را پيشاهنگ اصول دموكراسي جهاني و مبتكر منشور آتانتيك و پشتيبان سازمان 
ملل متحد مي داند، در اين معامله بي شرمانه و انتقام جويي وقيحانه با انگلستان مكار و 
حيله گر همكاري مي نمايد...«، ملت مظلوم ايران حق دارد »از آزادي و آزاد خواهي نااميد 
و نسبت به تمام ادعاهاي دنياي غرب بدگمان گردد. ملت ايران هم حق دارد تصور كند 
چند ميليون دالري كه به عنوان كمك از طرف امريكا به ايران مي رسد و قسمت عمده 
آن براي تأمين منافع عده محدودي خرج مي ش��ود، فقط براي اي��ن بوده كه بعداً چند 
صد برابر آن را از حلقوم ملت رنجديده اين س��رزمين بيرون آورند«. آيت اهلل كاشاني در 
حالی كه از انعقاد قرارداد دولت با كنسرسيوم به شدت متأثر بود، با تحليلی اين قرارداد 
را ننگين تر از قرارداد 1312 )1933م( رضا ش��اه خواند و به منعقدان چنين قراردادی 
هشدار داد و گفت: »ملت ايران اجازه نمي دهد سرنوشت حيات اقتصادي وي در خارج 
از اين مملكت آن  هم لندن معين بش��ود و هرگز قبول نخواهد كرد، براي چهل س��ال 
ديگر زير نفوذ اقتصادي اجنبي باقي باشد«. آيت اهلل تنها روش حل مشكل مسئله نفت 
را آن دانست كه »بدون هيچ گونه مداخله كنسرسيوم، در امور نفت و مناطق نفت خيز و 
استخراج و اكتشاف و بهره برداري، نفت ايران را به قيمت عادالنه خريداري نمايد و دولت 

1. اطاعات، ش8410، 1333/3/30. 
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اي��ران غي��ر از متخصصي��ن ايراني 
آنچه احتياج داش��ته باشند از دول 
بي طرف استخدام نمايد«. آيت اهلل 
در ادامه انعقاد قرارداد كنسرسيوم 
را ننگين تري��ن و بي ش��رمانه ترين 
قراردادها دانس��ت و ضمن انتقاد از 
دول��ت زاهدی به وی گوش��زد كرد 
كه عمر دولتش ابدی نيس��ت و اگر 
برخاف صاح مملكت و ملت عمل 

نمايد، نام او در رديف خائن ترين افراد ثبت خواهد شد و لعن و نفرين ابدي ملت، پشت 
سرش خواهد ماند. همين طور به امينی هش��دار داد و گفت: راهی كه می رود خطرناك 
است و مورد منفور خدا و مردم واقع خواهد شد. آيت اهلل سپس به امضاكنندگان چنين 
قراردادی، اعام كرد كه با اعمال زور و فش��ار نمي توانند به اج��راي اين قرارداد توفيق 
يابند؛ زيرا در صورت تصويب هم، از يك طرف رسميت ندارد و از طرفی بار ديگر با خلع 
 يد ملت ايران مواجه خواهد ش��د. آيت اهلل كاشانی در پايان ضمن اعام آمادگی خويش 
برای مرگ در راه صيانت و حراس��ت از نهضت ملی، از مردم خواست با حفظ وحدت و 

اتفاق اوليه نهضت، از شرافت و حاكميت ملی دفاع كنند.1 
ج: سخنرانی سيد مصطفی کاشانی در مجلس 

آيت اهلل كاش��انی در مبارزه با قرارداد كنسرس��يوم، تنها به صدور اعاميه اكتفا نكرد؛ 
بلكه از فرزندش س��يد مصطفی كه برخاف ميل او به مجلس راه يافته بود، خواس��ت 
نطق مبس��وطی عليه قرارداد در مجلس ايراد كند. هر چند دولت با انتخاب نمايندگان 
فرمايشی دوره هجدهم بر آن بود تا قرارداد كنسرس��يوم را به راحتی تصويب كند؛ اما 
سيد مصطفی كاشانی به امر آيت اهلل در شمار مخالفان قرارداد درآمد. بدين ترتيب كه در 
نطق مفصل و مستدلی كه در روز 20مهرماه1333 ايراد نمود، چند جلسه مجلس را به 
خود مشغول كرد. سيد مصطفی كاشانی در سخنرانی خود، منطق قرارداد كنسرسيوم 
را همان منطق شركت سابق نفت دانست كه قصد دارد چهل سال ديگر حاكم بر منافع 
نفتی ايران ش��ود. او در عين حال به حكومت هش��دار داد كه با هيچ قانون و مقررات و 
قراردادی نخواهد توانست منطق ملت ايران را از ملی شدن صنايع نفت در كشور تغيير 

1. م. دهنوی، همان، ص146-151. 

نتيجه  اين  به  ابتدا  همان  از  استعمارگران 
رسيدند كه برای هر نوع مقابله  با نهضت ملی 
كردن نفت، بايد اتحاد بين آيت اهلل كاشانی و 
دكتر  مصدق را از بين برده و از هر فرصت 
شدن  ملي  قانون  كشاندن  شكست  به  براي 
صنعت نفت استفاده كنند. بدين ترتيب براي 
جدايي دو رهبر كوشش هاي فراواني از سوی 
آنها به عمل آمد و سرانجام چنان زيركانه عمل 
كردند كه به تدريج روزنه نفاق و دودستگي را 

بين آن دو ايجاد كردند
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دهد. وی در قسمتی از نطق خود چنين گفت: 
آن روز ما اس��تقال سياسی می خواس��تيم، حاال هم می خواهيم؛ آن 
روز از اسارت اقتصادی بيگانه جانمان به لب رسيده بود و زنجير اسارت 

اقتصادی را پاره كرديم، حاال هم نمی گذاريم به اسارت بيگانه درآييم. 
س��يد مصطفی در ادامه ضمن ش��رح مواد و ضمائم قرارداد، كنسرس��يوم را برخاف 
حاكميت ملی و استقال اقتصادی كشور دانست و گفت: ملت ايران به هيچ وجه زير بار 
نه تنها اين قرارداد؛ بلكه هيچ گونه قراردادی كه مغاير حاكميت ملی و استقال سياسی 
ملت ايران باشد، نخواهد رفت. او سپس به مبارزات ديگر كشورها در برابر استعمارگران 
اشاره كرد و گفت: در زمانی كه هند و اندونزی از قيد استعمار انگليس و هلند آزاد شدند، 
در سال هايی كه مس��لمانان تونس و مراكش كاخ استعمار فرانس��ه را در هم كوبيدند و 
مصری ها قش��ون انگليس را از خاك خود راندند، ما حاضر نيس��تيم بساط استعمار را 
تجديد كنيم و نه به انگلس��تان، نه به امريكا و نه به فرانس��ه و هلند اج��ازه نمی دهيم، 
مهمترين صنعت كشورمان را در دست گيرند. وی در پايان از نمايندگان مجلس خواست 
به سنگينی بار مس��ئوليت خود توجه كنند و مانع از تصويب چنين قرارداد شرم آوری 

شوند.1
د: تصويب قرارداد کنسرسيوم

نطق سيد مصطفی فرزند آيت اهلل كاشانی در مجلس هم نتيجه   ای به همراه نداشت؛ زيرا 
زمينه سازی برای تصويب چنين قراردادی، بعد از كودتای 28مرداد آغاز شده بود. شاه 
امضای اين قرارداد را به معنای ملی شدن صنعت  نفت به مفهوم واقعی كلمه می دانست2 
و در نتيجه وعده تصويب آن را به امريكا و انگليس داده بود. دكتر  مصدق كه در اين زمان 
در زندان بود به قرارداد اعتراض كرد و آن را س��ند اسارت 25س��اله ايران دانست. او در 
اليحه فرجامی كه برای ديوان  عالی كشور فرستاد، بندبند اين قرارداد را تفسير كرد و آن 
را مغاير با ملی شدن صنعت نفت و در جهت سلطه سياسی و اقتصادی استعمارگران بر 
ايران اعام كرد.3 اما متأسفانه آيت اهلل كاشانی و دكتر  مصدق كه اختافشان با يكديگر 
كودتا را ممكن كرده بود، تنها زمانی با يكديگر هم صدا شدند كه دكتر  مصدق در زندان 

1. رك: صورت مذاكرات نمايندگان دوره هجدهم مجلس شورای ملی، جلسات 20، 21، 22 و 27 مهرماه 1333. 
2. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، زرياب، 1379، ص146. 

3. رك: حسن صدر، دفاع دكتر  مصدق از نفت در زندان زرهی،  تهران، سپهر، 1357، ص58-55؛ اسناد نهضت 
مقاومت ملی ايران، تهران، نهضت آزادی ايران، 1365، ج1، ص257-293. 
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و آيت اهلل كاشانی در خانه اش تحت نظر بود.1 بنابراين به  رغم درخواست آيت اهلل كاشانی 
از نمايندگان، مبنی بر مخالفت با انعقاد و تصويب هر گونه قراردادی با كنسرسيوم،2 اين 
قرارداد در روز 29مهرماه1333 با 113 رأی موافق و پنج رأی مخالف و يك رأی ممتنع 

به تصويب مجلس رسيد.3 
يك هفته بعد، مجلس س��نا نيز ب��ا 41 رأی مواف��ق در براب��ر 4 رأی مخالف و 4 رأی 
ممتنع قرارداد را تصويب نمود.4 ش��اه نيز در همان روز آن را توشيح كرد5 و بدين گونه 
مجلس هجدهم ش��ورای ملی با اعضای يكدس��ت و انتصابی خود، مهمترين مس��ئله 
سه دوره پيش��ين مجلس، يعنی نفت را با واگذاری امتياز اس��تخراج توليد و فروش به 
يك كنسرس��يوم بين المللی فيصله داد.6 در نتيجه اين قرارداد، كنسرس��يومی مركب 
از شركت های انگليس��ی )40درصد س��هام(، امريكايی  )40درصد س��هام(، هلندی و 
فرانسوی)20درصد س��هام(، تشكيل ش��د7 كه توليد و عرضه نفت ايران را به مدت 25 
س��ال در مقابل پرداخت 50درصد از خالص دريافتی ها به دولت ايران بر عهده گرفت.8 
بدين ترتيب به س��لطه انحصاری شركت س��ابق نفت انگليس و ايران خاتمه داده شد و 
به جای آن هفت ش��ركت بزرگ نفتی ديگر در كنار انگليس به غارت منافع نفتی ايران 
پرداختند؛9 تا جايي كه علي اميني، رئيس هيئت  نفتي ايران، تلويحاً به خفت بار بودن اين 

قرارداد اعتراف كرد.10 او بعد از پيروزی انقاب اسامی در مصاحبه ای گفت: 
با وجود آنكه آيت اهلل كاشانی از من درخواست كرد كه استعفا داده و با 
كنسرسيوم معامله نكنم، ولی به لحاظ بدی اوضاع مالی مملكت، مجبور 

به امضای قرارداد كنسرسيوم شدم.11 
به موجب اين قرارداد كليه عمليات صنعتي در اختيار كنسرس��يوم درآمد و ش��ركت 
ملي نفت ايران،  اداره عمليات غير صنعتي )كارهاي ساختماني،  گاز، برق، آبرساني و امور 

1. مسعود بهنود، همان، ص405. 
2. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 340، ص686. 

3. محمدعلي موحد، همان، ص367.
4. بهرام افراسيابی، ايران و تاريخ، تهران، علم، 1367، ص19. 

5. اس��ناد س��خن می گويند، پژوهش و برگردان احمدعلی رجايی و مهين س��روري، تهران، قلم، 1382، ج2، 
ص1597. 

6. زهرا شجيعی، نخبگان سياسی ايران، تهران، سخن، 1372، ج4، ص231-232. 
7. آرشيو اسناد قديمه وزارت امورخارجه، كارتن 26، پرونده 10، سال 1332، ص29. 

8. محمدعلي كاتوزيان، همان، ص247. 
9. اسماعيل اقبال، همان، ص200.

10. علی امينی، خاطرات، يعقوب توكلی )به كوشش(، بی جا، سوره، بی تا، ص76. 
11. محمدحسن سالمی، همان، ص471. 
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استخدامي( را بر عهده  گرفت. يگانه امتياز كسب شده توسط دولت ايران، افزايش ميزان 
وصول ماليات از سود كنسرس��يوم بود. اما نكته مهم قرارداد آن بود كه برخاف قانون 
ملی  شدن صنعت نفت ايران، شركت های خارجی به استخراج و بهره برداری نفت ايران 
مشغول می شدند و به ويژه مقدار الزم توليد و قيمت و مقصد فروش را خودشان تعيين 
می كردند.1 عاوه بر اين، انگليسی ها با دريافت 25 ميليون ليره غرامت و 21 ميليون ليره 
بابت استهاك تأسيسات خود موافقت كردند.2 اقدامات و فعاليت هاي آيت اهلل كاشاني 
در مخالفت با برقراري رابطه با دولت انگلستان و حل مسئله نفت به نفع بيگانگان موجب 
گشت تا ايشان در روز 27بهمن ماه1334 به اتهام شركت در فعاليت های فداييان اسام 
در قتل رزم آرا بازداشت و به زندان لش��كر دو زرهی انتقال يابد.3 اما اعتراضات يكپارچه 
جامعه روحانيت و به ويژه ايس��تادگي آيت   اهلل بروجردي سبب شد تا رژيم پهلوی حكم 
بازداشت آيت اهلل را به دليل بيماری لغو كرده4 و ايشان را در 23اسفندماه1334 به همراه 
هش��ت نفر ديگر از متهمان به معاونت در قتل رزم آرا، با قيد عدم خروج از حوزه قضايی 
تهران آزاد كند.5 بعد از استعفای حسين عاء6 از نخست وزيری در 14فروردين 1336، 
دكتر منوچهر اقبال )وزير دربار و رئيس دانشگاه تهران( به سمت نخست وزيری تعيين 
گرديد.7 مجلس شورای ملی در روز 12مردادماه1336، قرارداد شركت ملی نفت ايران 
با شركت نفت ايتاليايی آجيپ )ش��ركت فرعی ايتاليايی انی( به  منظور تشكيل شركت 
مختلط ايرانی- ايتاليايی موس��وم به »سيريپ« را به تصويب رس��انيد،8 تا به استخراج 
نفت و گاز در سه منطقه بلوچستان، قسمت ش��رقی كوه های زاگرس و مناطق زيرآبی 
خليج فارس، بپردازد. آيت اهلل كاشانی در س��خنانی كه در جمع دوستان در منزل ايراد 

كرد به تصويب اين قرارداد هم اعتراض نمود و گفت: 
اصوالً ش��ركت ايتاليايی وجود ندارد كه بتواند به راحتی با ايران طرف 
معامله ش��ود. اين ش��ركت ها همان شركت های انگليس��ی و امريكايی 
هستند ]كه[ به اسم شركت ايتاليايی ]برای[ گول زدن مردم اين طور 

1. شاهرخ وزيری، همان، ص336. 
2. منوچهر محمدی، همان، ص110. 

3. باقر عاقلی، همان، ص62-63. 
4. عباس سليمان نژاد، همان، ص131. 

5. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 393، ص759. 
6. حسين عاء در اوايل سال 1334 به جای زاهدی به مقام نخست وزيری رسيد. 

7. احمد عبداهلل پور، نخست وزيران ايران، بی جا، علمی، 1369، ص254. 
8. احمد راسخی لنگرودی، موج نفت، تهران، اطاعات، 1386، ص275-276. 
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رفتار می كنند.1 
س��رانجام حضرت آيت   اهلل كاش��اني پس از مب��ارزات بي وقفه و مس��تمر در مبارزه با 
استعمارگران و بيگانگان در ساعت 5 و 45 دقيقه صبح روز چهارشنبه 23اسفند1340 
در 80 سالگی دار فاني را وداع گفت و به رحمت ايزدي پيوست.2 جنازه آيت اهلل بر دوش 
علما، دانشمندان و مؤمنين تهران از مدرسه عالی سپهساالر )شهيد مطهری( تشييع و 
در جوار حضرت عبدالعظيم حسنی در شهرری به خاك سپرده شد.3 دولت نيز هر چند 
به مناسبت فوت ايشان پنج روز عزای ملی اعام كرد،4 ولی از درگذشت آيت   اهلل كاشاني 
بسيار خوشحال شد، زيرا يك مزاحم فعال و خس��تگي ناپذير را برای هميشه پشت سر 

گذاشت. 

نتيجه 
نهضت ملی شدن صنعت نفت و قطع نفوذ و دخالت شركت نفت انگليس از مهمترين 
صنعت حياتی كشور، يكي از مهمترين جنبش های سياسی و اجتماعی در تاريخ معاصر 
ايران به شمار می آيد كه بدون ترديد همكاری و اتحاد آيت اهلل كاشانی و دكتر مصدق، 
رهبران برجس��ته مذهبی و ملی، نقش مهمی در پيروزی آن به همراه داش��ته اس��ت. 
اين موضوع برای ايادی دربار و اس��تعمارگران به خصوص انگليس��ی ها كه بر آن بودند 
مسئله نفت را به هر نحوی به س��ود خويش حل و فصل نمايند، قابل تحمل نبود. آنها از 
همان ابتدا به اين نتيجه رسيدند كه برای هر نوع مقابله  با نهضت ملی كردن نفت، بايد 
اتحاد بين آيت اهلل كاش��انی و دكتر  مصدق را از بين برده و از هر فرصت براي به شكست 
كشاندن قانون ملي شدن صنعت نفت استفاده كنند. بدين ترتيب براي جدايي دو رهبر 
كوشش هاي فراواني از سوی آنها به عمل آمد و سرانجام چنان زيركانه عمل كردند كه به 
تدريج روزنه نفاق و دودستگي را بين آن دو ايجاد كردند. آنها سرانجام شكاف و جدايی 
ميان آن دو را چنان وسيع و بحرانی كردند كه ضربه سختي بر همبستگي و يكپارچگي 
رهبري جبهه ملي وارد آوردند و در نتيجه مقدمات شكل گيری كودتای 28مرداد و در 
نهايت سقوط نهضت ملی شدن صنعت نفت را باعث شدند. دكتر مصدق به زندان افتاد و 
آيت اهلل كاشانی در خانه اش تحت مراقبت قرار گرفت و مسئله نفت به نفع استعمارگران 

1. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 445، ص848. 
2. مسعود بهنود، همان، ص464. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان،  سند شماره 500، ص954. 
4. همان، ص620. 
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حل و فصل گرديد. تاش فراوان آيت اهلل كاش��انی هم به منظور جلوگيری از لغو قانون 
ملي شدن صنعت نفت در نتيجه تسلط نيروهای كودتا در سراسر كشور راه به جايی نبرد 
و بدين ترتيب نهضتی كه يكی از مهمترين جنبش های سياس��ی و اجتماعی در تاريخ 
معاصر ايران به ش��مار می آمد در نتيجه اتحاد و همكاری كشورهای انگليس و امريكا با 
عوامل داخلی استبداد كه در نتيجه اختاف و جدايی بين نيروهای مذهبی و ملی ممكن 

شده بود، پايان يافت. 




