
هدف: هدف از این پژوهش بررسی روابط آیــت الله  ابوالقاســم 
کاشانی، به عنوان رهرب مذهبی جنبش ملی شدن صنعت نفت، و نواب 

صفوی، به عنوان رهرب جمعیت فدائیان اسالم، در پیروزی وشكست 

نهضت ملی ایران است.

روش/رویكرد پژوهش: در این پژوهش سعی شده با استفاده از 
روش توصیفی، تحلیل تاریخی  به بررسی این واقعه پرداخته شود.

یافته ها و نتایج : نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به عنوان 
یكی از مهمرتین رویدادهای تاریخ ایران به شامر می آید كه هر چند 

فصل جدیدی در مسیر مبارزاتی مردم ایران گشود؛ اما رسانجام به 

شكست انجامید. در پیروزی و شكست این نهضت عوامل متعددی 

نقش داشته اند كه بررسی عملكرد و سهم هر کدام از آنها، می تواند 

الگوی پژوهشی جدیدی در اختیار محققین قرار دهد. در این مقاله 

تالش شده است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی روابط آیت الله 

سید ابوالقاسم كاشانی، رهرب مذهبی ملی شدن صنعت نفت، و نواب 

صفوی، رهرب جمعیت فدائیان اسالم، در پیروزی و شکست نهضت 

ملی ایران را با رویکردی روشن تر مورد بررسی قرار دهد.

ڪلیدواژه ها 

ابوالقاسم کاشانی/نواب صفوی/محمدمصدق/ملی شدن صنعت نفت/
 شكست نهضت ملی/كودتای 28 مرداد 1332. 
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1.   کاشناس ارشد تاریخ؛ پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی

vahidjahromi@gmail.com 

تحلیل روابط كاشانی و نواب صفوی 
در پیروزی و شکست نهضت ملی ایران

مقدمه
ملي شدن صنعت نفت را مي توان يكي از رويدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران ارزيابي كرد. 
در پيروزي و شكست نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران، عوامل متعددي نقش داشته اند 
كه بررسي عملكرد و سهم هركدام مي تواند الگوی پژوهشی جديدی در اختيار محققان 
قرار دهد. در اين ميان، بررسی روابط كاشاني و نواب صفوی،  حائز اهميت بسياری است. 
 با انعقـاد قرارداد نفتی بين ايران و يكی از سرمـايه داران انگليسی به  نام دارسی، در 
خردادماه 1280/ 1901 ، و متعاقب آن تأسيس نخستين شركت نفت ايران و انگليس 
در فروردين1288، بزرگ ترين امتياز نفتی ايران نصيب انگليسی ها شد. به تدريج، دولت 
كمپانی  دست  در  ايران  نفت  و  شد  ايران  در  نفت  وسيع  تأسيسات  دارای  انگلستان 
نفت ايران و انگليـس قرار گرفت.  كاشانـی، مقارن با جنگ جهانی اول، و در سن 
32 سالگي، به اتفاق پدر و ديگر علمای عراق برعليه تجاوز انگليسی ها به  اين كشور 
به  مبارزه پرداخت و بدين ترتيب، نخستين نبرد مسلحانه را در منطقه ايجاد كرد. ادامة 
مبارزات  كاشانی برعليه انگليسی ها، بعد از كشته شدن پدر ايشان رو به فزونی گذاشت؛ 

كاشاني با اطالع از نقشه انگليسي ها براي دستگيري اش به ايران بازگشت. 
سيدمجتبي ميرلوحي، معروف به  نواب صفوي در سال 1303ش.، در محلة خاني آباد 
تهران متولد شد. پدر وي، سيد جوادميرلوحي، در زندان رضاشاه جان سپرده بود و تكفل 
خانوادة ميرلوحي برعهدة سيدمحمودنواب صفوي، دايي مجتبي قرار گرفت. سيد مجتبی، 
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پس از شهريور 1320، در شركت نفت آبادان مشغول به كار شد و در سال 1321 براي 
تحصيل به نجف رفت. بعد از سه سال و نيم تحصيل در نجف، با هدف مبارزه با كسروي 
به تهران بازگشت )جعفريان، 1380، صص 33 - 35(. وي در اوايل سال 1324 با همكاری  
سيد عبدالحسين واحدی، سيدمحمدواحدی و سيدحسين امامي، جمعيت فدائيان اسالم 
را تأسيس كرد)مدير شانه چی، 1375، ص 75(. آنان در روز هشتم ارديبهشت 1324،  
كسروی را هدف گلوله قرار داد؛ اما او در اين حمله، جان سالم به در برد و مدتی بعد نواب 
و تعدادی از دوستانش بازداشت شدند. آنها، بعد از آزادی، كسروی را در مقابل ساختمان 
دادگستري در روز 20 اسفند 1324 كشتند)هيكل، بی تا، ص 80(. نواب، بعد از آن به  
مشهد رفت و سپس به  همدان و كرمانشاه و در نهايت بار ديگر عازم نجف شد و كوشيد 
تا همراهي علما را در تك تك شهرها به دست آورد)جعفريان، 1380، صص 33 - 35(. 
نواب صفوی، بعد از بازگشت به ايران، در جريان جنبشی كه  كاشانی و مصدق رهبری آن 
را بر عهده گرفته بودند، نقش مؤثری در پيروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت ايفا نمود. 
اين نوشتار تالش كرده است با استفاده از روش توصيفی و تحليلی، ضمن استفاده از 
منابع و مآخذ تحقيقی بسيار از جمله اسناد موجود و منتشرنشدة تاريخي، متون تاريخی، و 
مطالعات و تحقيقات جديد، روابط كاشاني و نواب صفوی در پيروزی و شكست نهضت 
ملی ايران را مورد بررسی قرار داده و برخی مباحث مغفول در اين باره را با رويكردی 

روشن تر تبيين نمايد.

نخستین دیدار رهربان ملی شدن صنعت نفت با یکدیگر 
اشغال نظامی ايران در شهريور 1320 و كنترل نظامی و سياسی متفقين، وضعيت كشور را 
كاماًل دگرگون كرد. از يك سو رقابت شوروي، برای نفت ايران افزايش يافت و از سوي 
ديگر انگليسی ها خواهان كسب سهميه های بيشتر از نفت ايران شدند. مقارن با اين زمان، 
تالش هايی از سوی  كاشانی و مصدق، به منظور خارج كردن دست بيگانگان از منابع 
كشور آغاز شد. مشخص بود كه اقدامات آن دو از سوی قدرت های بزرگ بدون پاسخ 
نخواهد ماند. بدين ترتيب،  كاشانی پس از پنج ماه تعقيب، در بعد از ظهر 27 خرداد 1323،  
توسط عده ای از افسران انگليسی و مأموران شهربانی، به بهانة حمايت از آلمان ها دستگير 
شد)كي استوان،1355،ج1،ص 263(.  انتخاب ايشان، به عنوان نمايندة مردم تهران در دورة 
چهاردهم مجلس شورای ملی نيز مانع آزادی وي از زندان متفقين نشد) مكی،1374،ج8، 
انگليسی ها سخن گفت و  از نفت و غارت آن توسط  ص 427(. كاشاني، در زندان، 
تاراج كنند)سالمی، 1388، ص 29(. در غياب  ايران را  گفت اجازه نخواهد داد نفت 
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كاشانی،مصدق،نمايندة اول تهران در مجلس، طرح تحريم نفت را در آذر1323 به  مجلس 
پيشنهاد كرد و به تصويب رساند كه بر اساس آن هيچ يك از مقامات دولتی نمی توانستند 
بدون اطالع مجلس بر سر نفت ايران با كشورهای خارجی مذاكره و قراردادی امضا كنند. 
سرانجام، جنگ جهانی دوم با تسليم شدن آلمان و ژاپن به پايان رسيد و  كاشاني پس از  28 
ماه زندان در شهر های رشت، اراک، و كرمانشاه در نتيجة اعتراض مردم در 24 مرداد 1324 
از زندان متفقين آزاد شد) شروين، 1374، ص 298( و به مبارزات سياسی خود ادامه داد. 
بعد از آزادی  كاشانی، دو نفر كه بعدها نقش مهمی در ملی شدن صنعت نفت ايفا نمودند، 
برای نخستين بار به  مالقاتش رفتند.  مصدق، در مقام نمايندة اول تهران در مجلس، بدون 
اطالع قبلی به  مالقات  كاشانی رفت. اين درحالی بود كه مصدق تا قبل از حبس  كاشانی 
كمتر با سوابق ايشان آشنايی داشت، ولی از روزی  كه انتخابات دورة چهاردهم مجلس 
شروع شد و  كاشانی با اكثريت به  نمايندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و سپس 
به زندان متفقين افتاد، نوعی حس احترام در ايشان، نسبت به كاشانی پيدا شد)شيفته، 1376، 
صص 129 و 130(. نخستين ديدار نواب صفوی با  كاشانی هم پس از آزادي وي از زندان 
متفقين در سال 1324 صورت پذيرفت. نواب صفوي، با بيان ديدگاه هايش قول داد كه در 
راه اجراي احكام اسالمي و رسيدن به هدف دينی از هر گونه همراهي و مساعدت دريغ 
نورزد)خسروشاهی، 1379 ، صص 56 و 57(. ديدار كاشانی با نواب صفوی و مصدق 

سرآغازي بر مبارزات مشترک با بيگانگان بود. 
در فروردين 1325، بدون اعتنا به  قانون تحريم مذاكرات نفت، قرارداد نفتی قوام- 
سادچيكف، بين ايران و شوروي منعقد شد؛ اما كاشانی با آن مخالفت كرد. درنتيجه، 
كاشانی بار ديگر در 26 تير 1325دستگير و اين بار به  بهجت آباد قزوين تبعيد شد و 
به عمل آمد. خبر دستگيری  كاشانی  نيز جلوگيری  پانزدهم  به  مجلس  ايشان  از ورود 
به سرعت در تمام مطبوعات آن زمان منتشر شد و موجی از اعتراض را به دنبال داشت. 
 مصدق، طی نامه ای به شدت به  نخست وزير، قوام السلطنه، اعتراض كرد و آزادی كاشانی 
را خواستار شد. اين اقدام مصدق باعث شد تا  كاشانی طی نامه ای كه از تبعيدگاه خويش 
به  مصدق فرستاد، از ايشان تشكر كند. همين نامه، پيمان دوستی و صميميت را بين دو 
مرد سياسی و روحانی برقرار كرد)شيفته، 1376، ص130(. نواب صفوی نيز اقداماتی 
برای آزادی  كاشانی انجام داد. به طور نمونه، هنگامی كه هيئتی ايرانی از طرف دولت 
برای عرض تسليت درگذشت  سيد ابوالحسن اصفهانی به  نجف اعزام  شد و در مجلس 
ختمی با حضور علما شركت كرد، نواب صفوی خواستار آزادی  كاشانی شد)حسينيان، 
1384، ص50(. سرانجام، بر اثر مبارزات مردم مسلمان ايران، قوام السلطنه از حكومت 
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ساقط شد و به علت فشار افكار عمومی و مقاومت روزافزون مردم،  كاشانی پس از يك 
سال تبعيد در 21 خرداد 1326 به  تهران مراجعت كرد)ركن آبادی، 1379، صص 34 و 
35( و منزل ايشان بار ديگر پس از مراجعت از تبعيد، به صورت ستاد مبارزات مردم ايران 
در آمد)مراسان، 1357، ص 2(. كاشاني، به  مبارزات سياسی خويش ادامه داد.  مصدق نيز 
پس از آزادی كاشانی بار ديگر به مالقات ايشان رفت. در اين مالقات بود كه برای نخستين 

بار يكديگر را بوسيدند و مدتی با هم مذاكره كردند)شيفته، 1376، ص 130(.

اقدامات و فعالیت های  كاشانی و نواب صفوی در حامیت از فلسطین
حمايت از فلسطينی ها را می توان به عنوان يكی از محورهای مشترک همكاری بين  كاشانی 
برد.  نام  اسالمی  احكام  اجرای  و  دينی  به  اهداف  دستيابی  نواب صفوی در جهت  و 
آزادی  كاشانی مصادف با مصائبی بود كه برای فلسطينی ها پيش آمد و آن تشكيل دولت 
اسرائيل بود. كاشاني عقيده داشت كه اين نقشة انگليسی هاست كه می خواهند يهودی های 
ساكن در كشورهای مختلف جهان را به  فلسطين بياورند )فلسفی، 1376، صص 447 و 
448(. به همين منظور، اجتماعاتي به دستور ايشان تشكيل شد و در مصاحبه ها، سخنرانی ها  
و جلساتی كه برگزار  كرد، تشكيل دولت اسرائيل را محكوم كرد و عالوه بر آنكه از حق 
مردم فلسطين دفاع كرد، مردم را به  حمايت از آنها دعوت نمود. به طور نمونه، چند ماه بعد 
از تشكيل دولت اسرائيل، طی اعالميه ای در 28 ارديبهشت 1327، از مردم خواست تا در 
روز جمعه سی و يكم ارديبهشت، برای حمايت از مردم فلسطين در مسجد سلطانی تجمع 
كنند)حسينيان، 1385، ص 35(. كاشاني، در اين روز، در مسجد سلطانی، ناظر عظيم  ترين 
اجتماعی بود كه بعد از سقوط رضا شاه به خود ديده بود. كاشاني، در اين اجتماع مردم را 
به  حمايت از فلسطينی ها دعوت كرد)روزنامة اطالعات،شمارة 6645، 1327/3/3،صص1 
و 5(. مهم تر از همه از مردم ايران خواست به منظور جلوگيری از تشكيل دولت يهودی به 
 فلسطين روانه شده و به  مردم آن كشور كمك كنند. اين حركت، نخستين حركت روحانيون 
ايران به  مسئلة فلسطين بود. نواب صفوی نيز با حضور در مسجد سلطاني مردم و دولت 
را به  پشتيباني از فلسطين فراخواند. بعد از اتمام سخنرانی  كاشانی و نواب، محل هايی برای 
نام نويسی داوطلبان جنگ با يهود در مراكز مختلف شهر افتتاح شد، كه حدود پنج هزار نفر 
ثبت نام كردند. همچنين، در همايشي باحضور كاشاني و نواب، قطعنامه اي مبني بر اظهار 
همدردي با اعراب فلسطين صادر شد) گل محمدی، 1382، ج1، ص42(. عالوه بر تهران، 
مردم سراسر كشور از جمله قصرشيرين، به منظور كمك به مبارزان فلسطينی نام نويسی 
كردند)مراسان، 1357، ص 37 ( و در پي آن افرادي برای اعزام به  فلسطين در منزل  كاشانی 
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تجمع نمودند)مراسان،شناسة19710، ص 1(. باوجوداين، دولت ابراهيم حكيمی، مانع 
اعزام هواداران كاشانی به  فلسطين شد و دولت ساعد در 28 دی 1328، دولت اسرائيل را 

به طور دوفاكتو به رسميت شناخت)شوكراس، 1369، صص 92 و 93(.

نقش کاشانی و نواب صفوی در پیروزی ملی شدن صنعت نفت
در نتيجة تالش های  كاشانی،مصدق و همين طور نمايندگان اقليت مجلس پانزدهم، نه تنها 
قرارداد قوام- سادچيكف در مهرماه 1326، توسط مجلس ملغي شد)اسناد نفت...، بی تا، 
صص25 و 26 (؛ بلكه ماده  واحده ای به  تصويب مجلس رسيد كه دولت ها را ملزم می كرد 
بعد از محروم شدن دست شوروی از منابع نفتی شمال، دست انگليسی ها هم از منابع 
نفت خيز جنوب قطع كند)ذوقی، 1387، صص238- 242 (. انگليس، كه به هيچ وجه حاضر 
نبود از منابع عظيم نفتي ايران دست بكشد، باب مذاكرات با مقامات دولت ايران را گشود تا 
قرارداد جديدی كه در تاريخ به  قرارداد الحاقِی گس- گلشائيان معروف شد، به منظور تأييد و 
تكميل قرارداد 1312ش. /1933، تصويب كند. براساس اين قرارداد، سلطة انگليس بر منابع 
نفتی ايران، به مدت 33 سال تمديد می شد. بعد از اين بود كه مبارزات همه جانبه  و گستردة 

مردم به رهبری كاشانی،مصدق،  و نواب صفوی برعليه اين قرارداد آغاز شد. 

1.مبارزه با هژیر
دو روز بعد از سقوط دولت حكيمی در 18 خرداد 1327، نخست وزيری هژير در مجلس 
مطرح شد. هژير، فردي متمايل به انگليس محسوب می شد و تحت نفوذ شاه و خواهرش 
خطاب   ،1327 خرداد   23 تاريخ  در  اقدامی  در  كاشاني،  ص205(.  بود)پهلوی،1371، 
به نمايندگان اصناف بازار اعالم كرد كه زمامداري هژير به صالح مملكت ايران نيست؛ زيرا 
كه حكومت هژير به نظرات مردم و روحانيون توجه ندارد. به همين خاطر، از همة بازاريان 
خواست تا بازار و دكاكين خود را به نشانة اعتراض به  دولت هژير تعطيل كنند )روزنامة آتش، 
شمارة 453 ،1327/3/24،ص1(.  مصدق و فدائيان اسالم نيز مخالفت خود را با دولت هژير 
اعالم كردند. نواب صفوی، در همة تظاهراتي كه كاشانی ترتيب داد، حضور فعالی داشت 
و نقش مهمی در شكل گيری تجمعات ايفا كرد. به طور نمونه، در 23 خرداد 1327 جمعيت 
زيادی بعداز پايان سخنان كاشانی، در حالی كه نواب صفوی سردستة آنها بود، از منزل كاشاني 
خارج و به  سمت بازار حركت كردند تا بازاريان را به  بستن مغازه های خود تشويق كنند. اما 
مأموران شهربانی مداخله كرده و تعدادی از آنها از جمله نواب صفوی را بازداشت نمودند. 
باوجوداين، در اثر اقدامات كاشانی برخی مغازه های بازار بسته شد)گزارش های محرمانه 
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شهربانی، 1371، ج2، ص130(. عبدالحسين هژير، علي رغم مبارزة  شديد و تعطيل بازار 
و تظاهرات خياباني كه به درخواست كاشاني و با فعاليت های نواب صفوی عليه وی ترتيب 
يافت، در 23 خرداد 1327، در مجلس رأی اعتماد گرفت و فرمان نخست وزيری وی از سوی 
شاه هم صادر شد)نجاتی، 1377، ج1، ص124(. رأی اعتماد مجلس به  هژير، اعتراضات 
برعليه او را دو چندان كرد و از همان ابتدای كار با مخالفت شديد  كاشانی، مصدق، و نواب 
صفوی روبه رو شد. با همة تدابير اتخاذ شده از سوی دولت، عده ای در روز بيست و ششم 
خرداد، از منزل كاشانی حركت كردند و در جلوی مجلس تجمع نمودند)روحانی مبارز، 
1379، ج ا، ص352(. عبدالحسين واحدی، از اعضای جمعيت فدائيان اسالم، آزادی نواب  
را خواستار شد و اظهار داشت تا وي آزاد نشود متفرق نخواهند شد. تظاهرات فوق پس از 
ساعاتی كه خبر آوردند، نواب آزاد شده و به منزل  كاشانی رفته ، خاتمه يافت)خسروشاهی، 
1379 ، ص74(. آزادی نواب افزايش اعتراضات را به همراه داشت. بزرگ ترين تظاهرات مردم 
عليه دولت هژير در روز بيست و هفتم خرداد شكل گرفت كه با دخالت مأموران دولتی، بيش 
از هفتاد تن از مردم مجروح و زخمی شدند و يك نفر از جوانان نيز كشته شد)آبراهاميان، 
1373، ص306(. تظاهرات عليه هژير به  بيشتر شهرهای ايران كشيده شد. با همة مخالفت ها 
و تظاهرات خونينی كه به رهبری كاشانی و نواب صفوی در خارج و داخل مجلس به وقوع 
پيوست، هژير، وزيران كابينة خويش را در روز سوم تيرماه 1327 به  مجلس معرفی كرد و 
از مجلس رأی اعتماد گرفت و وعده داد كه گفت وگوهای پنهانی برای تجديد نظر كامل در 
قرارداد نفتی 1312ش./1933را آغاز كند)آبراهاميان، 1373، ص306(. بااين همه، تظاهرات 
مردم ادامه يافت. كاشانی در فردای رأی اعتماد به كابينة هژير، در ضمن بيانيه ای نمايندگان 
مجلس را شديداً مورد حمله قرار داد و از مردم خواست تا ضمن حفظ وحدت خويش و 
خاتمه دادن به تعطيلی بازار، آمادة قيام بر عليه دولت هژير شوند)حسينيان، 1385، صص37 و 
38(. سرانجام، هژير در  نتيجة تضادهاي دروني هيئت حاكمه و مخالفت محافل روحاني به  
رهبري كاشاني بيش از پنج ماه دوام نياورد و در 15 آبان 1327 استعفاي خود را به  شاه تقديم 

كرد)نجاتی، 1373، ص76(. 

2.تبعید  کاشانی به  لبنان و اعرتاض نواب صفوی
نيروهای  حركت  آغازگر  نفت،  صنعت  ملی كردن  راه  در  گستردة  كاشانی  تالش های 
مردمی بر عليه حكومت پهلوی و نيز انگليس گرديد. كاشاني، با تجربياتی كه عليه انگليس 
كسب كرده بود، با طرح شعار»نفت ايران متعلق به ملت ايران است«، با قرارداد الحاقی 
گس- گلشائيان به مبارزه پرداخت و شعار ملی شدن صنعت نفت را به سطح عمومی مردم 
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كشاند. اين موضوع، باعث گشت تا به  داليل مختلف به  حبس و تبعيد كاشانی مبادرت 
ورزند. بدين ترتيب، به بهانة سوءظن در ترور شاه- ولی به احتمال بيشتر به خاطر آنكه 
برای نخستين بار تقاضای ملی كردن صنعت نفت ايران را پيش كشيده بود- در روز 
پانزدهم بهمن 1327 دستگير شد)مكی،1357، ص395(.  مصدق نيز در خانه اش تحت 
نظر قرار گرفت)علم،1371، ص95(.  كاشاني، پس از چند روز كه در فلك االفالک زندانی 
بود، به پادگان تيپ كرمانشاه و پس از مدتی به  لبنان تبعيد شد. هنگامي كه نواب صفوي 
از دستگيري كاشاني و انتقال ايشان به قلعة فلك االفالک اطالع يافت، به همراه عده ای 
ديگر،  به قصد مالقات با آيت   اهلل بروجردي عازم قم شد. اين هيئِت تقريباً 70 نفره به  منزل 
آيت   اهلل بروجردي پناه برده)سليمان نژاد، 1380، ص340 ( و خواستار آزادی  كاشانی شدند. 
چند روز بعد به  سمت تهران حركت كردند، اما ماشين حامل متحصنين، قبل از رسيدن 
به تهران متوقف شد و همگی آنها يكسره به  شهربانی و سپس به  زندان منتقل شدند كه 

بعدها به تدريج آزاد گشتند)مراسان، شناسة24319، صص 1 و 2(.

3. ترور هژیر توسط یکی از پیروان كاشانی و نواب صفوی
به دنبال تبعيد كاشاني به  لبنان، دولت با برقراري حكومت نظامي و سركوب فعاليت حزب 
توده، مقدمات تشكيل مجلس مؤسسان و تصويب قرارداد گس- گلشائيان )الحاقی( را 
پي ريزي كرد. قرارداد مذكور، در آخرين لحظات عمر مجلس پانزدهم در تاريخ 28 تير 
1328، تقديم مجلس شد)بهار، 1357، ص596(؛ اما گروه اقليت مجلس متشكل از كساني 
مانند حسين مكي، بقائي، حائري زاده، و عبدالقديرآزاد با پشتيبانی  كاشانی از تبعيدگاه 
بيروت، با اين اليحه مخالفت كردند. مصدق هم در نامه ای كه به  مجلس فرستاد و توسط 
حسين مكی قرائت شد، به طورغير مستقيم با تصويب اين قرارداد مخالفت كرد )مكی، 
1362، ج4، صص40 –42. (. سرانجام، سخنراني اقليت آنقدر طول كشيد كه دورة پانزدهم 
قانون گذاري در ششم مرداد 1328  پايان يافت و تصميم گيري در مورد قرارداد الحاقي 
گس- گلشائيان به مجلس شانزدهم واگذار شد)صفائی، 1371، ص102(. در انتخابات دورة 
شانزدهم كوشش زيادي شد تا از راه يافتن نمايندگان مخالف به مجلس ممانعت شود و 
قرارداد الحاقي گس-گلشائيان را سرانجام به تصويب برسانند. بنابراين، انتخابات مجلس 
شانزدهم صورت گرفت. عبدالحسين هژير، كه در اين زمان وزير دربار بود، به بهانة برقراري 
مجلس روضه،  آرای مردم تهران در مسجد سپهساالر را كه محل نگهداري صندوق هاي 
رأي بود، مورد دستبرد قرار داد و در نتيجه، كسانی كه مورد تأييد شاه بودند، از صندوق ها 
بيرون آمدند.  مصدق، به عنوان نفر سی ام و  كاشانی نفر چهلم معرفی شدند)صمدی پور، 
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1388، ص44( و نتوانستند وارد مجلس شوند. دخالت دربار در نتايج انتخابات، با اعتراض 
نيروهاي ملي- مذهبي به رهبري مصدق روبه رو گشت. گروهي از آنها، در تاريخ 22 مهر 
1328، در اعتراض به نحوة برگزاري انتخابات به  دربار رفتند و در آنجا متحصن شدند؛ ولي 
بدون دستيابي به نتيجه اي از تحصن دست كشيدند)اميرعالئی، 1358،ص142(. سپس، اين 
افراد كه حدود 19 نفر بودند، به خانة مصدق رفته و پس از چندين جلسه شور و مذاكره 
در اول آبان 1328، تشكيل جبهة ملي را اعالم كردند. اين جبهه، در روز دهم آبان 1328 
رسماً اعالم موجوديت كرد. مصدق، به عنوان رهبر معنوي جبهه شناخته شد و مقام دبير 

جبهه به  حسين مكي واگذار شد.
 اندكي پس از تشكيل جبهة ملي و برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم، گروه فدائيان 
اسالم، تحت رهبری نواب صفوی، كه اعتمادي به وعدة دربار درخصوص ابطال انتخابات 
ج1،ص49(.  گرفتند)گل محمدی، 1382،  ديگري  تصميم  نداشتند،  مجدد  برگزاري  و 
سيد حسين امامي، مأمور ترور هژير،  كارگردان جريانات اخير شد. او موفق شد در روز 
سيزدهم آبان 1328، هژير را كه براي شركت در مجلس عزاداري به  مسجد سپهساالر 
رفته بود، با شليك چند گلوله به شدت زخمي كند. شدت جراحت به حدي بود كه هژير 
يك روز بعد درگذشت)عاقلی، 1384، ج ا، ص426(. سيدحسين امامي، در بازجويي ها، 
نام  ديگري  افراد  از  نشد  هرگز حاضر  و  گرفت  بر عهده  را  اقداماتش  تمام  مسئوليت 
ببرد)خسروشاهی، 1379 ، صص91 و 92(. امامی، از پيروان كاشاني بود كه قباًل در قتل 
كسروي نيز دست داشت، و به دليل تظاهرات مردم آزاد شده بود؛ ولي اين بار دادگاه جنايي 
فرمانداري نظامي او را محكوم به اعدام نمود)مهدی نيا، 1374، ص25(. اين حكم، چهار 
روز بعد از دستگيري، در هفدهم آبان 1328، در ميدان سپه به اجرا در آمد.  كاشاني بعد از 
اعدام سيد حسين امامي، همواره از اين اقدام انقالبي ايشان دفاع كرد و شركت كنندگان در 
تشييع جنازه سيد حسين امامی را عادل و از مؤمنان حقيقی دانست)روحانی مبارز، 1379، 
ج ا، ص304(. حتي در سومين سالگرد وی از مردم خواست تا در ساعت 3 بعداز ظهر 
روز جمعه 26 مهر ماه 1330، بر سر مزار وي در ابن بابويه،  حضور يابند )روزنامة اطالعات، 
شمارة7644، 1330/7/25،ص2(. كاشاني در 10 اسفند 1329، ضمن حمايت از اقدام 
سيد حسين امامی اظهار داشت: كشته شدن سيد حسين امامی پشت مرا شكست)روحانی 
مبارز، 1379، ج ا، ص364(. همين طور در روز 13 اسفند ماه 1329، در جمع عده ای 
از طرفداران خويش تأكيد كرد، اگر بخواهيد در اين دنيا با شرف زندگی كنيد، بايد مثل 
سيد حسين امامی مقابله و مجاهدت به خرج دهيد)روحانی مبارز، 1379، ج ا،ص350(. 
به دنبال ترور وزير دربار، حكومت نظامي اعالم شد و دولت برای مدت كوتاهی، گروهي 
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از مخالفان از جمله بقايی، حائری زاده، آزاد، مصطفی كاشانی- فرزند  كاشانی، و خليل 
طهماسبی از اعضای فدائيان اسالم را بازداشت و  مصدق را به احمد آباد تبعيد كرد. روز 
بعد، حسين مكی نيز خود را به  شهربانی معرفی كرد و بازداشت شد)خامه ای، 1372، 
ص792(. قتل هژير، باوجود دستگيری های كوتاه اوليه، تأثير عمده اي بر جامعه گذاشت. 
بدين ترتيب كه به دستور شاه، رهبران جبهه ملی آزاد شدند)بنی جمال، 1387، ص281( و 
دربار از مواضع خود عقب نشيني كرد. سيد محمد صادق طباطبايی، رئيس انجمن نظارت، 
طی اعالميه ای فساد در انتخابات را تأييد كرد)عاقلی، 1380، ج3، ص 1468( و بدين 
ترتيب، انتخابات تهران و حومه باطل اعالم و زمينه براي برگزاري انتخابات مجدد مجلس 
شانزدهم در تهران فراهم شد. در تاريخ 3 فروردين 1329، علي منصور)منصور الملك(، 
از سوي محمد رضا شاه، به  نخست وزيري برگزيده شد و در نتيجة انتخابات مجدد تهران، 
در 11 ارديبهشت 1329،  مصدق و  كاشانی، به مجلس راه يافتند. با انتخاب  كاشانی دولت 
مجبور بود او را از تبعيد بازگرداند. زيرا وي، با انتخابش توسط مردم مصونيت پارلمانی 
پيدا كرده بود و می بايست در مجلس حاضر می شد. عالوه بر اين، اقدامات و پيگيری های 
طرفداران  كاشانی نيز نقش مهمی در آزادی ايشان داشت. او، سرانجام، پس از يك سال 
و چهار ماه تبعيد، در 20 خرداد 1329، به ايران بازگشت. بعد از اين بود كه مسئلة نفت 
و به خصوص بررسي اليحة قرارداد الحاقي گس -گلشائيان در رأس برنامه هاي مجلس 
قرار گرفت. بدين منظور، مجلس، در روز اول تير1329، اعضاي كميسيون نفت، مركب از 
هجده تن از نمايندگان شعب را انتخاب كرد تا  اليحة قرارداد الحاقي را مورد بررسي قرار 
دهند و پس از مطالعات الزم، نظريات خود را به استحضار مجلس برساند)نجاتی، 1373، 

صص 96 و 97(.

4.نخست وزیری رزم آرا و اوج گیری فعالیت های  كاشانی و نواب صفوی 
با انتصاب رزم آرا به مقام نخست وزيری كه برخی او را به عنوان مهم ترين عامل در جلوگيری 
از نهضت ملی شدن صنعت نفت می دانند، فعاليت ها و اقدامات  كاشانی و نواب صفوی 
در حمايت از ملی شدن صنعت نفت، شدت يافت و فصلی جديدی در تاريخ مبارزات 
مردم ايران در راه ملي شدن صنعت نفت رقم خورد. پنج روز پس از تشكيل كميسيون 
مخصوص نفت، شاه، در پنجم تير 1329، بنا به توصية آمريكايي ها و برخالف تمايل قبلي 
خود و بدون كسب تمايل مجلس، فرمان نخست وزيري سپهبد علي رزم آرا را  با هدف 
حل مسئله نفت به نفع بيگانگان صادر كرد. بنابراين، هنگامی كه اعالم شد رزم آرا كابينة 
خويش را در روز ششم تير 1329 به  مجلس معرفی می كند، اعتراض عليه او آغاز شد. بين 

تحليل روابط كاشانی و نواب صفوی 
در پیروزی و شکست نهضت ملی ایران



70
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 92

كاشاني و  مصدق، كه بازار و نيروهای مذهبی را در مخالفت با قرارداد الحاقی و حكومت 
رزم آرا به  حركت درآورده بودند، اتحاد محكمی برقرار گرديد. منزل كاشاني مركز مبارزه 
عليه رزم آرا شد)صولت الدوله قشقايی، 1371، ص 62( و نواب صفوی طرفدارانش را به  
خيابان ها كشاند. با درخواست كاشاني، هزاران نفر از مردم سراسر تهران، در روز ششم تير 
1329، در خيابان  بهارستان اجتماع كردند كه از ورود رزم آرا به مجلس جلوگيري نمايند. 
تعداد زيادی از مردم نيز به همراهي نواب صفوی از منزل كاشاني حركت كردند و با 
پخش اعالميه و سر دادن شعارهايی عليه رزم آرا راهی ميدان بهارستان شدند)زهتاب فرد، 
1376، ص192(. در اين هنگام، قواي انتظامي كه زير فرمان رزم آرا بود، با توسل به زور 
و خشونت سعی كردند مردم را مضروب و متفرق كنند. كاشاني، كه با انتخاب رزم آرا 
انتخاب او را توطئه ای برای تصويب قرارداد  به نخست وزيري به شدت مخالف بود و 
الحاقی گس-گلشائيان می دانست، قبل از برگزاری ميتينگ پيامی تهيه نمود تا در اين مراسم 
خوانده شود. قرائت پيام وي كه در آن، مردم را دعوت می كرد به شدت با انتخاب رزم آرا 
به حكومت اعتراض كنند، با ممانعت مأموران مواجه گشت. در حالی كه اين اتفاقات در 
اطراف مجلس رخ مي داد و قرائت پيام كاشاني در ميتينگ ميسر نبود، اعالمية وي توسط 
مصدق در صحن مجلس خوانده شد)مكی،1360، ج3، صص63 و 64( اما، رزم آرا موفق 
شد با وجود مخالفت شديد نمايندگان،  و با كمك گرفتن از رئيس مجلس، سردار فاخر، 
هيئت دولت را به  مجلس معرفي كرده و از جلسه خارج شود) مشير، 1378، ص147(. در 
روز بعد، هفتم تيرماه، رزم آرا، دولت خود را به مجلس سنا معرفی كرد)سفری، 1371، ج1، 
صص327 -336(. بعد از اين وقايع، مبارزات كاشاني و نواب صفوی در برابر رزم آرا دو 
چندان شد. در صبح روز 11 تير، عدة زيادی از طرفداران كاشاني در مقابل مجلس تجمع 
كردند. تجمع كنندگان،  هنگامی كه رزم آرا از مجلس خارج و با اتومبيل از محل دور شد، 
به سمت درِ مجلس حركت كردند و مانع خروج وكالی اكثريت از مجلس شدند. مردم از 
آنها خواستند از دادن رأی اعتماد به رزم آرا جلوگيری كنند. در درگيری هايی كه بين مردم و 
مأموران رخ داد، عده ای زخمی و مجروح شدند)روحانی مبارز، 1379، ج1، صص 194 و 
195(. در شب همين روز، عدة زيادی از اعضای فدائيان اسالم تحت رهبری نواب صفوی، 
در منزل كاشاني تجمع كردند. به گزارش اسناد، مفاد سخنرانی و خالصة جريان شب 11 

تير منزل كاشاني از پنج موضوع زير خارج نبود:
1. وعظ دربارة اتحاد و اتفاق و جمع شدن پيرامون كاشاني؛

2. حمله به  دولت جديد)رزم آرا( و تجليل از قاتل هژير؛
3. اظهار كاشاني مبنی بر بسته شدن دوبارة بازار؛
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حملة سخت به رزم آرا، رئيس شهربانی، و رئيس تبليغات؛ و  .4
طرفداری جدی از وكالی اقليت)روحانی مبارز، 1379، ج1، ص197(.  .5

با همة مخالفت ها و گوشزدهاي  كاشاني، رزم آرا موفق شد در جلسة سيزدهم تيرماه 
1329، رأی 60 درصد نمايندگان مجلس را به خود جلب كند. مجلس سنا نيز در جلسة 
19 تيرماه به  دولت رزم آرا رأی موافق دادند)سفری، 1371، ج1، ص337(. رزم آرا، بعد از 
رسيدن به  نخست وزيری، بر آن شد تا مأموريت خود را كه همان تصويب قرارداد الحاقی 
گس - گلشائيان بود، به انجام برساند. كاشاني، با برگزاری جلسات و ايراد سخنرانی های 
فراوان عليه او، از مردم خواست تا با اين دولت به  مخالفت برخاسته و مقدمات تغيير 
كابينة او را فراهم نمايند. در همين زمان، شايعاتی پخش شده بود كه كاشاني قصد دارد 
به همراه نواب صفوی به  مشهد رفته و در آنجا كتابی در مخالفت با دولت رزم آرا منتشر 
نمايد. شهربانی كل كشور كه از احتمال چنين اقدامی از سوی كاشاني نگران بود، طی 
گزارشی به  شهربانی استان خراسان دستور داد كه چاپخانه های استان را تحت نظر گرفته 
و مانع چنين اقدامی از سوی وي شوند)مراسان،1330، صص7 و 8(. در 19 آذر 1329، 
كميسيون نفت، ضمن رد اليحة الحاقي گس-گلشائيان، از ملی شدن صنعت نفت سخن 
به ميان آورد. اين موضوع، به همان اندازه كه شكست بزرگی برای شركت نفت، شاه، و 
رزم آرا به شمار می آمد، پيروزی بزرگی برای مردم ايران محسوب می شد. كاشانی، با صدور 
بيانيه ها و اعالميه های متعدد و ايراد سخنرانی، دفاع از ملی شدن صنعت نفت در سراسر 
كشور را وظيفة فرد فرد مردم مسلمان ايران دانست و از آنان خواست همة توان خويش را 
به منظور دستيابی به  ملی كردن صنعت نفت به كار گيرند. بدين ترتيب، مبارزات مردم وارد 
مرحلة جديدی شد. از يك سو، ميتينگ ها و تظاهرات زيادی به نفع ملی شدن صنعت نفت 
آغاز شد و؛ از سوی ديگر، اصناف و بازاريان تهران و ساير شهر ها شعار خود را باعنوان 
»صنعت نفت ايران بايد ملی شود«، به سينه های خود نصب نمودند)عاقلی، 1380، ج3، 
ص1272(. مصدق هم در پيامي كه از بستر بيماري به  مجلس فرستاد و در جلسة روز 26 
آذرماه به وسيلة حسين مكي قرائت شد، ملي كردن صنعت نفت را تنها راه استيفاي حقوق 

ايران دانست)مذاكرات مجلس شوراي ملي،شمارة1703، 1329/10/3، صص8-4(. 
1-4. برگزاری میتینگ مسجد شاه 

در هشتم اسفند 1329، طرحي به امضاي هشت نفر از وكالي اكثريت، به كميسيون نفت 
پيشنهاد شد كه در آن اصل ملي شدن صنعت نفت به عنوان هدف نهايي تلقی گرديد و اجراي 
آن به  فراهم شدن سرمايه و وسايل ديگر موكول شد)ركن آبادی، 1379، صص107-106(. 
كاشاني، در 10 اسفند 1329، در تشييع جنازة بهرام خاقانی از طرفداران خويش و عضو 
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جمعيت فدائيان اسالم شركت كرد. وي در اين مراسم ضمن آنكه مردم را به  خدا شناسی 
و حقيقت دعوت نمود، از آنها خواست بيدار باشند و اجازه ندهند اجانب، نفت را كه 
ا، ص364(. متعاقب آن،  متعلق به مردم ايران است به غارت ببرند )روحانی مبارز، 1379، ج 
اعالميه اي به امضاي جمعيت فدائيان اسالم، كه به عنوان يك گروه مقتدر اسالمی در جامعه 
شهرت داشتند، منتشر و در آن از مردم خواسته شد تا در ساعت سه بعد از ظهر روز جمعه 
11 اسفند در مسجد شاه حضور يابند و به  سخنراني در خصوص »مقدرات ايران و نفت« 
گوش فرا دهند)موحد، 1378، ج1، ص 130(.  كاشاني هم در اعالميه اي جداگانه در روز 
10 اسفند، از ساير اقشار مردم ايران خواست در ساعت سه بعد از ظهر جمعه 11 اسفندماه 
1329، در ميتينگی كه بنا به دعوت فدائيان اسالم در مسجد  شاه تشكيل می شود، شركت 
جويند و به  سخنان مهمی كه در باب بيان حقايق اسالم و اطراف نفت ايراد مي شود، گوش 
فرا دهند)روزنامة نبرد ملت، 1329(. از ساعت 14 روز جمعه، جمعيتي در حدود چهارهزار 
نفر، به تدريج در مسجد شاه اجتماع كردند. بعد از اتمام سخنراني چند نفر از اعضاي فداييان 
اسالم،  سيد عبدالحسين واحدي مرد شمارة 2 جمعيت پشت بلندگو قرار گرفت. وی ضمن 
بر شمردن بدبختی هايی كه از سی سال سلطة خاندان پهلوی بر مردم ايران رفته بود، دخالت های 
حكومت های شوروی، انگليس، و آمريكا در امور داخلی ايران را به شدت محكوم كرد و 
اعالم نمود، نفت ايران متعلق به  مردم ايران است. او مدعي شد كه اگر»رؤساي جمهور 
سالطين كشورهاي انگليس و شوروي و آمريكا دست از نفت ايران بر ندارند و نفت را به 
 ملت ايران پس ندهند، با همان نفت،  ژرژ و اتلي و كلية ملت انگليس و حتي استالين را آتش 
خواهند زد«. وی، اكثريت نمايندگان مجلس شورای ملی را نمايندگان غيرداخلی ملت دانست 
و از اعمال تصرف شاه در مجلس انتقاد كرد. واحدی، در حالي كه عكس سيد حسين امامي را 
به  مردم شركت كننده در مسجد نشان مي داد و او را شهيد راه حق و عدالت معرفي مي نمود، 
اعالم كرد درصورتي كه نمايندگان مجلس به  ملي شدن صنعت نفت نظر موافق ندهند، نابود 
خواهند شد. )گل محمدی، 1382، ج1، ص64(1.  واحدی در پايان سخنان خود يك بار ديگر 
به رزم آرا گفت: »رزم آرا! برو، برو، برو! اگر نروی تو را می فرستم، می دانی چطور؟ با يك تٌقه«) 
دوانی، بی تا، ج2، ص203(. اين تظاهرات و سخنرانی همانند يك بمب در سرتاسر ايران صدا 
كرد و همگان با توجه به  پيشينة فدائيان اسالم )در قتل كسروی و هژير( منتظر يك دگرگونی 
شدند. بعد از پايان ميتينگ در ساعت 18، عدة زيادی از افراد شركت كننده به منزل كاشاني 
آمدند. وي، پس از تشكر از جمعيت مذكور چنين اظهار داشت: اگر ترس را كنار گذاشته 
و همچنان با اتحاد بيشتر به  مبارزات خود ادامه دهند، فتح و پيروزی نزديك است)روحانی 

مبارز، 1379، ج ا، صص347 و 348(. 1 . گل محمدی، 1382،ج1، ص 64.
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2-4. ترور رزم آرا و و ترسیع در جریان ملی شدن صنعت نفت

رزم آرا در همان روزهاي ابتدايي حكومت خويش با تظاهرات گستردة مردم ايران 
مواجه شد. اين تظاهرات و ميتينگ ها كه به  دعوت ساير دستجات مذهبي و سياسي و 
به خصوص  كاشاني صورت گرفت، دولت رزم آرا را در شرايط بسيار بحراني قرار داد. 
در اين شرايط، رزم آرا مذاكرات پنهاني با نمايندگان شركت نفت را آغاز كرد، تا بر اساس 
50- 50، در آمد نفت نصيب ايران شود. در مقابل، نمايندگان اقليت مجلس كه از مذاكرات 
خود با سپهبد رزم آرا نتيجه اي نگرفته بودند، دست به دامن نواب صفوي، رهبر فدائيان اسالم 
شدند و از او براي حل قضية ملي شدن صنعت نفت ياري خواستند. نواب صفوي آنها 
را به حضور در جلسه اي دعوت كرد)تربتی سنجابی، 1381، ص139(. سرانجام، اعضاي 
فراكسيون جبهة ملي بدون اطالع مصدق، كه با مبارزات تند و مسلحانه مخالف بود، در 
منزل حاج محمودآقايي گرد هم آمدند. در اين جلسه، كه عالوه بر نواب صفوی ساير سران 
فدائيان اسالم حضور داشتند، از تجربيات سيد حسن مدرس سخن رفت كه اگر می توانست 
جلو رضاخان را در همان دوران نخست وزيريش بگيرد، نه جان می باخت و نه مملكت 
مجبور به تحمل بيست سال ديكتاتوری رضاشاه می شد)بهنود، 1377، ص320(. آنها در 
پايان، پس از تحصيل اوضاع سياسي جامعه چنين عنوان كردند:»عده اي مانع پيشرفت و 
استقالل مملكت هستند و در رأس همة آنها سپهبدرزم آرا قرار دارد«. نواب صفوي قول داد 
رزم آرا از صحنه خارج شود و اعضاي جبهة ملي نيز متعهد شدند احكام اسالم را به اجرا 
درآورند. بدين ترتيب، سران جبهة ملي خواستار سقوط رزم آرا از سرير قدرت شدند 
و  كاشاني كه در جلسه حضور نداشت، با اين مصوبه ها موافقت كرد)تبريزي نيا، 1371، 
ص226(.  كاشاني، دو روز بعد، در مالقاتی كه بين ايشان و نواب صفوي انجام يافت، چنين 
عنوان كرد: »چند نفر بايد از ميان بروند تا ما بتوانيم برنامه هايمان را اجرا كنيم: رزم آرا، 
فقري، دكتر فالح«)تركمان، 1370، ص413( و بدين ترتيب، حكم قتل رزم آرا صادر شد. 
در برنامه ريزی ای كه توسط آن افراد صورت گرفت خليل طهماسبي، مأمور ترور 
رزم آرا شد. او سه روز قبل از آنكه مأموريت خود را انجام دهد به  مالقات   كاشاني رفت و 
با او قضيه را در ميان نهاد. كاشاني او را تشويق كرد و از او خواست كه مأموريت خود را 
انجام دهد)گل محمدی، 1382، ج1، ص65(. رزم آرا، در روز 12 اسفند 1329، در جلسة 
كميسيون نفت شركت كرد. او در اين جلسه گزارشی از متخصصان صنعت نفت ارائه 
داد كه خالصة آن اين بود كه ما توان ادارة اين صنعت را نداريم و ملی كردن آن به زيان 
ملت و كشور خواهد بود)زعيم، بی تا، ص127(. نطق رزم آرا در كميسيون نفت و پخش 
آن در جرايد و راديو خشم مردم را دو چندان كرد. فردای آن روز، رزم آرا تصميم گرفت 
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تا در مجلس ختم آيت   اهلل فيض حاضر شود تا از يك طرف ارتباط خود با روحانيت را 
به رخ كاشاني بكشد و از طرفی با تأثر و عزاداری مردم همراه شود. اما هنگامی كه روز 
موعود فرا رسيد و رزم آرا وارد حياط مسجدشاه  شد، با سه گلولة خليل طهماسبی)بهنود، 
1377، ص321( كه فرياد می زد »مرده باد شركت نفت«)ذوقی، 1387، ص261( از پای در 
آمد و بدين ترتيب، دورة كوتاه زمامداری رزم آرا، كه برخی آن را سخت  ترين دورة نفت 
می دانند، به  پايان رسيد. كاشاني، از هنگامی كه خليل طهماسبی به كشتن رزم آرا اعتراف كرد 
و به  زندان افتاد تا زمان آزاديش از زندان در 24 آبان 1331، در اعالميه ها و مصاحبه های 
خويش از قاتل رزم آرا دفاع نمود. وی، فرداي روز ترور رزم آرا، در مصاحبه  با خبرنگاران 
خارجي، قتل رزم آرا را واجب دانست و خليل طهماسبي را منجي ملت ايران معرفي كرد 
و در پيغامی به  فدائيان اسالم اعالم نمود كه خليل طهماسبی با كشتن رزم آرا شاهرگ 
انگلستان را قطع نمود)زهتاب فرد، 1376، صص457-460(. همچنين، پس از ماجراي قتل 
رزم آرا در مصاحبه  با خبرنگار ديلي اكسپرس، به  ساير خيانتكاران هشدار داد و گفت: »تا 
وقتی كه خيانتكاری از طرف هيئت حاكمه ادامه داشته باشد و كسانی در هيئت حاكمه 
بخواهند به نفع اجانب و به ضرر ملت ايران اقدام كنند، ملت ايران هم از تنبيه و مجازات 
خائنين قصور نخواهد ورزيد...«)زنجانی، 1370، ص414(. كاشاني، در اين گفت وگو از 
قتل رزم آرا به عنوان شديدترين ضربه  بر پيكر استعمار ياد كرد و اين عمل را به سود ملت 
ايران دانست و گفت: »آن گلوله و ضربه، عالي ترين و مفيدترين ضربه اي بود كه بر پيكر 
استعمار و دشمنان ملت ايران وارد آمد.« وی در ادامه صريحاً اعالم نمود كه »قاتل رزم آرا 
بايد آزاد شود زيرا اين اقدام او در راه خدمت به  ملت ايران و برادران مسلمانش عملي 
شده است«)زهتاب فرد، 1376، صص262 - 265(. كاشاني در سؤال كينگزبوري اسميت، 
مدير خبرگزاري »اينترنشنال نيوز سرويس« كه پرسيده بود آيا حقيقت دارد فدائيان اسالم، 
رزم آرا را از بين برده اند، اظهار داشت »امروز همة مردم ايران فدائي اسالم هستند و مراقب 
خائنين مي باشند و آنها را بسزاي خود خواهند رساند«) روحانيت و اسرار فاش نشده از 
نهضت ملي شدن صنعت نفت، بی تا، صص106 و 107(. كاشاني، همچنين، در اعالميه ای 
چنين اظهار داشت: »پافشاری رزم آرا برای مقاومت در مقابل افكار عمومی ملت ايران 
و حمايت از شركت نفت باعث خشم شديد عمومی مردم ايران شد و جوانی غيور 
و وطن پرست و متدين از ميان مردم برخاست و نخست وزير بيگانه پرست را به جزای 
اعمال خود رسانيد«)خامه ای، 1372، ص792(. كاشاني ، در مصاحبه  با مخبر روزنامه 
»اخباراليوم« از ترور انقالبي رزم آرا در سرعت بخشيدن به  ملي شدن صنعت نفت حمايت 
كرد. خبرنگار اخبار اليوم، پس از اشاره به  نفوذ و قدرت كالم حيرت انگيز كاشاني در ميان 
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صدها هزار مسلمان ايراني، مصاحبة  خود را با كاشاني شرح داد و چنين نوشت: وقتي 
صحبت قتل نخست وزير سابق ايران به ميان آمد لبخند رضايت بخشي بر لبان پيشواي 
مذهبي ايران نمودار شد و گفت: »ما جنگ نفت را برديم« و بعد اضافه كرد: »بر رزم آرا]ی[ 

خائن پيروزي يافتيم«)روزنامة باختر، شمارة481، 1329/12/27،ص1(. 
 كاشاني، در مصاحبه  با حسنين هيكل، خبرنگار و روزنامه نويس معروف مصري نيز 

چنين اعالم كرد:  »قتل رزم آرا به  توفيق و الهام از خداوند صورت گرفت، تا اين كه خون 
او پند و عبرتي باشد براي افراد ضعيف االيمان و مرّدد... به زودي نفت ملي مي شود، تا 
اينكه هر قطره نفتي كه از خاک ايران استخراج مي شود ملك خالص ايراني باشد بدون 
شريك...«)هيكل، بی تا، صص87 و 88 (. عالوه براين، در ميتينگی كه طرفداران كاشاني در 
25 اسفند ماه 1329 در قم به عمل آوردند، خواهان آزادی خليل طهماسبی شدند)مراسان، 
907، صص 68-73(. مدتی بعد، ميتينگی توسط جمعيت فدائيان اسالم در تاريخ 30 
فروردين  1330 در جلوی مسجد شاه برگزار شد. آنها در اين ميتينگ اعالم نمودند تا 
سرحد خون و جان از حقوق مسلمين و ناموس اسالم دفاع خواهند كرد)روحانی، 1379، 
ص15(. در پايان اين ميتينگ، قطعنامه ای صادر شد كه در آن، جمعيت حاضر، خواهان 
آزادی اعضای جمعيت فدائيان اسالم و به خصوص خليل طهماسبی شدند. جمعيت، 
بعد از پايان مراسم به طرف منزل كاشاني روانه شدند و از ايشان خواستند تا به دولت 
ص93(.   ،906 كند)مراسان،  فراهم  را  خليل طهماسبی  آزادی  مقدمات  و  آورده  فشار 
عالوه براين، در ميتينگی كه بنا به  درخواست كاشاني، در پنج خرداد 1330، در حمايت 
از آزادی خليل طهماسبی شكل گرفت، يك رفراندوم به عمل آمد و در آن همه تأييد 
كردند كه خليل طهماسبي به كشور خدمت كرده و بايد آزاد شود. كاشاني نيز ضمن تأييد 
اين رفراندوم اظهار داشت از-آنجاكه طهماسبی با از بين بردن خائني به  مملكت خدمت 
كرده است، بايد آزاد شود و در اسالم هركس نسبت به  حدود قوانين و همچنين حوزة 
اسالم خيانت كند و حفظ حدود ننمايد قتلش واجب است)روزنامه شاهد، شمارة392، 
1330/3/6،صص1و2(. جمعی از مردم نيز در تلگرافی به كاشاني ضمن تمجيد از اقدام 
خليل طهماسبی در ترور رزم آرا خواهان آزادی او شدند )مراسان، 637، ص 48؛ 626، 
ص 79(. سرانجام، در اثر حمايت ها و تالش های كاشاني، قانون عفو و آزادی خليل 
طهماسبی در مجلس هفدهم به تصويب رسيد و به دنبال آن خليل طهماسبی در 24 آبان 
1331 از زندان آزاد شد. به هرحال، ترور رزم آرا در جامعه با استقبال فراوان روبه رو شد و 
ناگهان روند ملی شدن صنعت نفت را سرعت بخشيد. بدين ترتيب  كه پس از آن، برخالف 
معمول حكومت نظامی اعالم نشد؛ بلكه بر عكس آزادی بيشتری به  تظاهرات و اجتماعات 
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جبهة ملی داده شد. عالوه براين، زنگ خطري براي نمايندگان وابسته به  انگليس به صدا 
در آمد كه به عنوان سدی مانع ملي شدن صنعت نفت بودند. مجموع اين عوامل به  كاشاني 
و جبهة  ملی امكان داد تا بيش از گذشته برتالش های خود در راه ملی شدن صنعت نفت 
بيفزايند. تالشی كه خيلی زود به نتيجه رسيد و ملی شدن صنعت ايران را به همراه داشت. 
يك روز بعد از قتل رزم آرا، در 17 اسفند 1329، كميسيون نفت به اتفاق آراء، پيشنهاد 
داير بر ملی كردن صنعت نفت را تصويب نمود و ضمن تقديم گزارش خود به  مجلس 
درخواست كرد، به منظور تعيين طرز اجرای اين اصل، مأموريت كميسيون را به مدت دو ماه 
تمديد كند)فخيمی، 1378، ص42(. چند روز بعد، حسين عالء، وزير دربار، در 18 اسفند 
1329 ، به عنوان نخست وزير انتخاب شد. در 22 اسفند، گزارش كميسيون نفت راجع به 
 پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت در جلسة علنی مجلس مطرح شد و سرانجام، مجلس، در 
24 اسفند، رأي به  ملي شدن صنعت نفت داد)كينزر، 1388، ص90(. مجلس سنا نيز در 
جلسة بيست و نهم اسفند 1329، گزارش كميسيون نفت داير بر ملی شدن صنعت نفت را 
تصويب كرد و بدين  ترتيب، صنعت نفت ايران با تالش  كاشانی،  مصدق، نواب صفوی، و 
ساير گروه ها با پشتيبانی مردم ايران ملی اعالم شد و به عنوان نقطة عطفی در تاريخ معاصر 
ايران به ثبت رسيد. بنابراين، فدائيان اسالم، با ترور كساني چون رزم آرا، به عنوان اصلی  ترين 
مخالف ملی شدن صنعت نفت و هژير، نقش مهمی در ملی  شدن صنعت  نفت ايفا نمودند. 
در مقابل،  كاشاني، برخورد هاي مسلحانة فدائيان اسالم را تأييد كرد و آن را يك عمل 
شرعی دانست و با اين اقدام، به تدريج، مردم مسلمان را به مبارزة شديد در حمايت از ملی 
شدن صنعت نفت وادار  ساخت)مدنی،1381، ج1، ص71(. به طورنمونه، در مصاحبه  با 
خبرنگار مجلة معروف نيويورک هرالدتريبون، كه گفته بود فدائيان اهداف خود را با ترور 
به كرسي مي نشانند، از آنها دفاع نمود و گفت: »فدائيان اسالم تروريست نيستند و تمام ملت 
ايران امروز فدائي اسالم و وطن مي باشند و اين شهرتها را انگليسيها در خارج با پولي 
كه از نفت ما برده انتشار مي دهند«)روزنامة شاهد،  شمارة535، 1330/9/3،صص1و2(. 
همين طور، كاشاني، در بيشتر ميتينگ ها و تظاهراتی كه اعضاي جمعيت فدائيان اسالم در 
حمايت از ملي شدن صنعت نفت برگزار می كردند، بيانيه می داد و از مردم دعوت می كرد 
تا در آن شركت كنند. روابط كاشاني با فدائيان، در ابتدا، تااندازه ای نزديك بود كه خارجيان 
تا سال 1328، اغلب كاشاني را به اشتباه رهبر فدائيان اسالم می دانستند)آبراهاميان، 1373، 
ص318(. تاآنجاكه هيكل، خبرنگار مصری می نويسد: »رهبر روحانی جمعيت فدائيان 
اسالم در سطح اعلی، آيت اهلل كاشانی بود. ولی رئيس اجرای عمليات گروه به طور مستقيم 

شخص ديگری به نام نواب صفوی بود«)هيكل، بی تا، ص77(.
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جدایی كاشانی از نواب صفوی 
اختالف بين فدائيان اسالم با كاشاني و  مصدق، مدتی قبل از روی كار آمدن دولت  مصدق، 
در ارديبهشت سال 1330 و در زمان نخست وزيری حسين عالء آغاز شد. نواب صفوی 
معتقد بود كه حسين عالء، برقراری حكومت نظامی و زندانی شدن تعدادی از اعضای 
او  انجام داده است.  با دستور كاشانی و مصدق  از ترور رزم آرا را  فدائيان اسالم پس 
»االسالم  شعار  با  و  حقايق«  »راهنمای  باعنوان  جزوه ای  انتشار  و  چاپ  با  در 1329، 
يعلوواليعلی-عليه« اهداف، اصول و شيوه های سياسی و برنامة حكومت اسالمی مورد 
نظر خود را كه در حقيقت منشور فدائيان اسالم بود، عرضه نمود )روحانی مبارز، 1379، 
ج ا، ص29( درواقع، نخستين و اساسي ترين عامل همكاري فدائيان اسالم با  كاشاني و 
مصدق در راه ملی شدن صنعت نفت، ايجاد زمينه اي مناسب براي اجراي احكام اسالم 
بود. نواب و يارانش گمان مي كردند، چنانچه عنان قدرت در دستان  كاشاني و جبهة ملي 
قرار گيرد،  مباني اسالم در جامعه حاكم خواهد شد. ازاين رو، فدائيان اسالم، در آغاز 
نخست وزيري مصدق، با انتشار اعالميه اي خواستار تصويب و اجراي چهار اصل در 
كشور شدند. اين اصول عبارت بودند از: اجباري شدن حجاب، اخراج كارمندان زن از 
دواير دولتي، ممنوعيت مشروبات الكلي، و اجباري شدن شركت كاركنان دولت در نماز 
جماعت. جمعيت فدائيان اسالم اين طرح را به  كاشاني ارائه كردند و از وي خواستند 
اين اصول چهارگانه در مجلس طرح و تصويب گردد. اما وي اين اصول را براي ارائه 
به  مجلس شوراي ملي مناسب نديد و از طرح آن پرهيز كرد. حقيقت مطلب آن بود كه 
نه  كاشاني و نه مصدق در آن زمان از استقرار حكومت اسالمي طرفداري نمي كردند؛ 
بلكه اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و مبارزه با انگلستان را در رأس امور مي دانستند. 
كاشاني ، در جواب سؤال برخی طرفدارانش مبنی بر آنكه چرا قبل از  مصدق عقيده داشتيد 
كه بايد زن ها از ادارات اخراج شوند و اما چرا اكنون اقدامی انجام نمی دهيد،  پاسخ داد: 
»فعاًل قضيه نفت در پيش است، هيچ اقدام ديگری صالح نيست، چون اكنون در حدود 
000/ 10نفر زن در ادارات كار می كنند، اينها هر كدام چند نفر بسته و قوم خويش دارند، 
اگر آنها را اخراج كنيم، عده زيادی ناراضی ايجاد خواهند شد«) روحانی مبارز، 1379، ج 
ا، صص412 و 413(. كاشاني، كه از سويی مايل نبود ماية رنجش و دوري فدائيان شود 
و از سوی ديگر، اجابت خواسته هاي آنان را هم بسيار دشوار مي ديد، سران جمعيت را 
به  صبر و انتظار فرامي خواند) گل محمدی، 1373، ج1، ص71(. ايشان، درجايی در مورد 
نواب صفوی چنين می گويد: »سيد جوان بود، تندی می كرد، ما درگير ملی شدن صنعت 
نفت بوديم كه ايشان پا را توی يك كفش كرده بود كه همة احكام اسالم اجرا شود. ما 
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هم می گفتيم اجازه بدهيد دست انگليس كاماًل قطع شود و بعد كم كم اقدام می كنيم ولی 
او از ما رنجيد، گويا كه ما قصد نداريم احكام اسالم را اجرا كنيم...«) حجتی كرمانی، 
بی تا، صص302 و 303(. در مقابل، فدائيان، به كاشانی و  مصدق چنين پاسخ دادند:»ما كه 
شما را بر سركار آورديم و قصدی جز پيشرفت دين اسالم« و اجرای »قوانين اسالمی در 
ايران نداشتيم و نداريم. بنابراين شما از اين پس نبايد از جانب ما انتظار همكاری داشته 
باشيد«)دوانی، بی تا، ج2، ص 203(. مواردي از اين قبيل، جدايی فدائيان اسالم از  كاشاني 
و مصدق را موجب شد. آيت اهلل بروجردی نيز به شدت با فعاليت های فدائيان مخالف بود 
و بر لزوم برچيدن مراكز آنها از مدرسة فيضية قم پافشاری می كرد. البته، اصالحات مصدق 
نيز با خواسته هاي فدائيان اسالم منافات داشت. ازاين رو، دولت مصدق سعي كرد، مانع 
ادامة فعاليت آنها شود. بنابراين، هر چند فدائيان، ابتدا از نهضت ملي و سياست ملي شدن 
صنعت نفت جانبداري مي كردند؛  همين كه مصدق به نخست وزيري برگزيده شد،  از نهضت 
جدا شدند و با كاشاني نيز قطع رابطه كردند)كاتوزيان، 1378، ص298(. اختالفات بين 
كاشاني و فدائيان تا حدی گسترش يافت كه در اعالميه  هايی در 17 و 21 ارديبهشت 1330 
)مراسان، 912، ص 113؛ 913، صص 95 و 96(، ضمن اعالم مخالفت خود با كاشاني و 
 مصدق و متهم كردن به  سازش با انگلستان و آمريكا)مراسان، 912، ص 113؛ 913، صص 
95 و 96( به شدت به  آن دو حمله كرده و نوشتند:»كاشاني و دكتر مصدق روی جنايتكاران 
عالم را سفيد كردند« )مراسان، 627، ص4 (. توهين به كاشاني از يك طرف با اعتراض 
برخی علما از جمله آيت اهلل خوانساری روبه رو شد)مراسان، 911، ص 14( و ازطرف ديگر، 
موجبات تفرقه و شكاف بين اعضای فدائيان اسالم را به همراه داشت)مراسان، 908، ص 
25(. تا آن حد كه عده ای از اعضای جمعيت فدائيان اسالم، ضمن تعريف و تمجيد از 
كاشاني)مراسان،908،ص 18( از نواب صفوی جدا شده و در تاريخ 21 ارديبهشت 1330 

با نشر اعالميه ای او را از رهبری جمعيت خلع كردند)روحانی، 1379، ص 154(. 
خودداري مصدق از انجام خواسته هاي فدائيان،  تهديد او را به همراه داشت. اين 
تهديد تا اندازه ای  مصدق را نگران كرده بود كه در 22 ارديبهشت 1330 )15 روز پس از 
قرارگرفتن در مقام نخست وزيری(، توطئة قتل خود را طی نطقی در جلسة مجلس شورای 
ملی افشا و به دليل نداشتن تأمين جانی در مجلس متحصن شد)تركمان، 1359، ص 
90(. كاشاني، در اين زمان كه مصدق در مجلس متحصن بود، از وی دفاع نمود و گفت: 
»اقامت او ]دكتر مصدق[ نيز در مجلس شوراي ملي براي تسريع در اجراي ملي كردن 
نفت به نظر من خوب بوده است«)روزنامة شاهد، شمارة385، 1330/2/28،صص1و4(. 
اقامت دكتر مصدق، در مجلس، تا نهم  خرداد ادامه يافت و بعد از آن هم ديگر به  دفتر 
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نخست وزيری نرفت و اين دفتر به  منزل شخصی ايشان در خيابان كاخ انتقال يافت)سفری، 
1371، ج1، ص476(. دستگيری نواب صفوی، در سيزدهم خرداد 1330، توسط دولت، 
بر گسترش اختالفات دامن زد، تا جايی كه فدائيان در سخنرانی ها و گردهمايی خويش 
مصدق را به قتل تهديد كردند)مراسان، 917، صص75-81؛ 918، صص 40 و 41.(. در 
روز 25 تير، تعدادی از اعضای فدائيان در كاخ دادگستری تهران تجمع كردند. سخنرانان 
در اين اجتماع، مطالبی دربارة نقش نواب صفوی در ملی  شدن صنعت نفت و به قدرت 
رسيدن  مصدق و كاشاني اظهار داشتند و خواهان آزادی رهبرفدائيان شدند)مراسان، 911، 
ص 101(. در عصر همان روز، عده ای از افراد تجمع كننده در كاخ دادگستری به  مالقات 
نواب صفوی در زندان رفتند. به گزارش مأمور ويژه، نواب، طی نطقی خطاب به  افراد 
مالقات كننده با او اظهار داشت: »دكتر مصدق و كاشاني نبايد فراموش كنند كه سال گذشته 
در تبعيد به سر می بردند و در اثر خدمات و جان فشانی ما به محل و مسكن خود مراجعت 
و وكيل شدند و حال ما بايد در زندان بمانيم« )مراسان، 911، ص 102(. همين طور در روز 
12 تير، در جمع عده ای از نمايندگان، كاشاني، كه به  مالقات وی در زندان آمده بودند، 
اعتراض نمود و خطاب به آنها گفت: »برويد به وظيفه دينی خود عمل كنيد. ما نمی خواهيم 

كاشانی به ما مساعدت كند...« )مراسان، 911، ص 12(. 
در روز 25 مرداد 1330، حدود 200 نفر از اعضای فدائيان اسالم به  قصد تشكيل 
ميتينگی در مسجد شاه به راه افتادند و خواهان آزادی نواب شدند كه درنتيجة برخوردی 
كه بين فدائيان اسالم و قوای انتظامی رخ داد، چندين نفر زخمی و عده ای نيز بازداشت 
شدند)روحانی، 1379، ص155(. در بعدازظهر 26بهمن 1330، سوء قصدي توسط يكی 
از اعضای فدائيان اسالم به نام محمدمهدی عبدخدائی، عليه حسين فاطمي، معاون مصدق، 
صورت گرفت كه زخمي شدن وي را در پی داشت)عظيمی، 1389، ص136(. هدف 
فدائيان اسالم از اين اقدام، وادار ساختن مصدق در پذيرش خواسته هايشان از جمله آزادی 
نواب صفوی بود)عبدخدائی، 1379، ص111(. اما ترور ناموفق فاطمي نيز موجبات آزادي 
نواب و ديگر فدائيان در بند را فراهم نكرد. در آن شرايط، فدائيان اسالم از كاشاني انتظار 
داشتند به پاس خدمات گذشتة اين جمعيت و بااستفاده از نفوذی كه وي در دولت مصدق 
داشت، زمينة آزادي نواب صفوي و برخي يارانش را فراهم سازد)مراسان، 912، ص 105(. 
دولتي  از مسئوالن  و  بود)مراسان، 912، ص 114(  نواب صفوی  آزادی  موافق  كاشاني 
خواست او را آزاد كنند، ولي مصدق، همچنان نواب و يارانش را در زندان نگهداشت. 
فدائيان اسالم گمان بردند كه  كاشاني و مصدق در اين امر اتفاق نظر دارند و آنها با دربار 
به توافق رسيده اند. همين مسئله باعث شد تا فدائيان با كاشاني به  مخالفت پرداخته و حتي 

تحليل روابط كاشانی و نواب صفوی 
در پیروزی و شکست نهضت ملی ایران



80
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 92

وي را تهديد به  قتل نمايند)مراسان، 913، صص 66 و 67؛ 918، صص 40 و 41( و در 
برخی از اعالميه هايی كه صادر كردند، او را واجب القتل دانستند)روحانی مبارز، 1379، 
ج1، صص 399 و 402(. اين تهديد تا  اندازه ای جدی بود كه بنا به درخواست شهربانی كل 
كشور، مأموران بيشتری به منظور مراقبت از كاشاني در نظر گرفته شد، تا بدين وسيله مانع 

سوءقصد اعضای جمعيت فدائيان اسالم به ايشان شوند)مراسان، 915، ص 63 (. 
اسالمی  شورای  مجلس  هفدهم  دورة  انتخابات  برگزاری  با  حتی  نواب صفوی، 
مخالفت كرد. اين درحالی بود كه كاشانی چند روز مانده به  پايان انتخابات تهران، پيامی 
راديويی خطاب به اهالی تهران فرستاد و از آنها دعوت كرد تا با شور و خاص مثال زدني 
در انتخابات شركت نمايند)روزنامة شاهد،  شمارة584، 1330/11/3،ص1(. حدود 25 
تن از علماي شيراز هم در فتوايي مشترک، ضمن حمايت از  كاشاني،  شركت مردم در 
انتخابات دورة هفدهم را واجب و الزم دانستند)تركمان، 1378، صص49 و 50(. باوجود 
اين، انتخابات دورة هفدهم مجلس، آنطوركه انتظار می رفت، سالم برگزار نشد و دولت و 
به خصوص درباريان، طرفداران خود را به  مجلس وارد كردند. اين عوامل، نارضايتی هايی 
را در بين دستجات مختلف به وجود آورد. حزب توده كه هيچ يك از نامزدهايش نتوانستند 
به مجلس راه يابند، در بسياری از نقاط كشور دست به  اغتشاش زدند. آنها دولت را متهم 
به  دخالت در انتخابات نموده و نوک حمالت خويش را به طرف جبهة ملی نشانه رفتند. 
اما اين ايراد موجه نبود و در بيشتر شهرستان های كوچك، مخالفان دولت به مجلس راه 
يافتند)جامی، 1377، ص568(. در اين مرحلة حساس كه كاشاني در پيام هايی مردم را به 
 وحدت فراخواند و از آنها خواست از تفرقه و پراكندگی خودداری ورزند، نواب صفوی، 
درحالی كه همچنان در زندان به سر می برد و درنتيجه اختالفات گسترده ای بين او و كاشاني 
و دولت ايجاد شده بود، در مالقات با عده ای از طرفدارانش كه برای ديدار وی به  زندان 
رفته بودند، به  عدم آزادی انتخابات اشاره كرد و روش مصدق و كاشاني را مورد انتقاد قرار 
داد. او گفت: »... ما از اين مجلس از بدو تشكيل آن غير از خيانت و جنايت چيز ديگری 
نديده ايم و نمی خواهيم در امور آن دخالت كنيم. اين انتخابات آزاد نيست، بگذاريد وكالی 
به موقع اجرا خواهيم  خود را انتخاب كنند. البته ما هم وظايف خاصی داريم كه بعداً 

گذاشت...« )مراسان، 916، ص 35(.
سرانجام، دولت، با ادامة اختالفات و بروز برخوردهاي شديد و خونيني كه بين 
دستجات مخالف و موافق در برخی شهرستان ها رخ داد)جامی، 1377، ص 568( مجبور 
شد بعد از انتخاب 79 نفر از نمايندگان كه برای حصول اكثريت پارلمانی اكتفا می كرد، در 
برخی شهرستان ها مانند مشهد و اصفهان و شيراز انتخابات را متوقف كند)سالمی، 1388، 
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صص 259 و 260(. در اين شرايط، كاشاني، كه خود به عنوان نمايندة مردم تهران به  مجلس 
راه يافته بود، در بيانيه ای كه به  مناسبت نخستين سالگرد ملی شدن صنعت نفت در روز 
28 اسفندماه 1330، از راديو تهران قرائت شد، بار ديگر از دولت حمايت كرد)روزنامة 
اطالعات،شمارة7772، 1330/12/29،ص9(. باوجود اين، تصويب اعتبارنامه هاي نمايندگان 
تا دهم تير به طول انجاميد و حتي ميان طرفداران دولت هم اختالف رخ داد. درباري ها از 
اين اختالفات استفاده كردند و در نتيجه، سيدحسن امامي، امام جمعه تهران و كانديداي 
دربار را به  رياست مجلس انتخاب كردند)حكيمی، 1387، ص 92 (. امامی، تا زمان فرمان 
نخست وزيری مجدد  مصدق، بعد از قيام 30 تير 1331، در سمت خود باقی ماند و از 
هيچ تالشی برای نابودی نهضت چشم پوشی نكرد. او بعد از قيام 30 تير، به بهانة بيماری 
از رياست مجلس استعفا داد و برای معالجه به  اروپا رفت)موحد، 1378، ج2، ص573 

( و به جای او كاشاني با اصرار زياد نمايندگان به مقام رياست مجلس شورا انتخاب شد. 
نواب صفوی، حتی با پرداخت كمك مالی مردم به  دولت، در زمانی كه كشور در 
نتيجة تحريم های انگليس با بحران اقتصادی مواجه شده بود، به مخالفت پرداخت. اجرای 
طرح ملی شدن صنعت  نفت و تحريم درآمد نفت ايران توسط دولت انگليس، سبب شد 
تا درآمدهای ارزی كه عمدتاً از طريق شركت نفت حاصل می شد، متوقف گردد. انگليس 
استدالل می كرد كه نفت ايران به  آن كشور تعلق دارد و فروش آن بدون اجازة شركت 
غيرقانونی است. هدف انگليسی  ها از اين كار آن بود تا حكومت  مصدق را به زانو در آورده 
و مقدمات سقوط آن را فراهم سازند يا با اندک خوش اقبالی بتوانند، ايران را به سر ميز 
مذاكره و سازش بكشانند. ساير شركت های بزرگ نفتی، از جمله آمريكا نيز به اين تحريم 
پيوستند.  مصدق، برای خروج از بن بست مالی، در روز اول دی 1330، اقدام به  انتشار 
اوراق قرضة ملی كرد)زعيم، بی تا، ص187( و در پيامی راديويی از مردم خواست به عنوان 
جهاد مالی اقدام به خريد اوراق نمايد)نجمی، 1368، صص89 و 90(.  كاشاني هم در پيامی 
راديويی با استناد به آيات قرآن، خريد اوراق قرضة ملی را جهاد ملی و انفاق فی سبيل اهلل 
دانست و از مردم خواست تا ضمن حفظ وحدت خويش با خريد اوراق دولت را ياري 
نمايند)بسته نگار، 1381، صص286- 288(. در اين شرايط حساس كه حزب توده نيز 
خريد اوراق قرضة ملی را تحريم كرده بود)خامه ای، 1372، ص917(، نواب صفوی كه 
همچنان در زندان به سر می برد، با خريد اوراق قرضه ملی  مخالفت و اعالم كرد مطابق شرع 
اسالم، سودی كه از اين راه برای مردم حاصل می شود حرام است و از هوادارانش خواست 
اين موضوع را در روزنامه های وابسته به خود درج نمايند)مراسان، 916، ص 39(. اختالف 
نواب صفوی با كاشاني و مصدق در اين شرايط حساس، كه نهضت ملی شدن صنعت نفت 
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از جانب دشمنان خارجی و داخلی در خطر سقوط گرفته بود، نقش مهمی در عدم اتحاد 
و اتفاق مردم و برقراری آرامش در كشور ايفا نمود.

كاشانی و فدائیان اسالم بعداز کودتا
مخالفان خارجی و داخلی نهضت ملی شدن صنعت نفت، از همان ابتدا، به  اين نتيجه 
رسيدند كه به منظور شكست جنبش،  بايد به اتحاد بين كاشاني و مصدق خدشه  وارد كنند. 
پيش از اين، اتحاد آن دو با رهبر فدائيان اسالم از بين رفته بود. مصدق حاضر به آزادی 
نواب صفوی و ديگر اعضای دربند فدائيان نبود و از سوی ديگر نواب با موضع گيری تند 
خود عليه كاشاني و مصدق ضربات سنگينی بر نهضت ملی وارد می كرد. به همين خاطر، 
تمام تالش ها برای ايجاد اختالف بين رهبران مذهبی و ملی جنبش ايجاد شد و سرانجام 
پس از قيام 30 تير 1331، چنان زيركانه عمل كردند كه به تدريج روزنة نفاق و دودستگي 
را بين آن دو ايجاد كردند. موضوع هايی از قبيل مخالفت  مصدق با مداخلة روحانيون در 
امور سياسي و درنتيجه خودداری از پذيرفتن نظريه ها و توصيه هاي كاشاني در مسائل مهم 
مملكت و رسيدگي به تظلمات مردم، مخالفت  كاشاني با برخي انتصاب هاي مصدق، عدم 
تعقيب مسببين وقايع 30 تير از سوی مصدق، مخالفت كاشاني با برقراری حكومت نظامی 
از سوی دولت، مخالفت مصدق با تشكيل اتحاديه بين المللی اسالمی از سوی كاشاني، 
تصويب قانون امنيت اجتماعی توسط دولت، مخالفت دولت با تصويب طرح ممنوعيت 
مشروبات الكلی، اليحة تمديد اختيارت توسط دولت، اظهارات كاشاني در مخالفت با 
پيشنهاد های مصدق به  دولت های انگليس و آمريكا در باب غرامت، رويداد نهم اسفند 
1331، و جلوگيری از خروج شاه از كشور توسط كاشاني، اختالف برسر حفظ انتظام و 
امنيت محوطة مجلس، ربودن و قتل سرتيپ افشارطوس رئيس شهربانی كل كشور، تحصن 
زاهدی در مجلس با حمايت كاشاني، برپايی تظاهرات طرفداران رهبران مذهبی و ملی 
برعليه يكديگر، بركناری كاشاني از رياست مجلس هفدهم توسط نمايندگان طرفدار دولت 
در 16 مرداد 1331، توهين طرفداران دو گروه به يكديگر در جرايد منتسب به خويش، 
نطق ها و سخنرانی های توهين آميز رهبران مذهبی و ملی عليه يكديگر، حمله به منزل 
كاشاني در مردادماه 1332، انحالل مجلس شوراي ملي در دوازدهم مرداد 1332 از سوی 
دولت، بزرگنمايی خطر كمونيسم و حزب توده توسط دربار، وجز آن از جمله زمينه های 
مهم اختالف بين كاشاني و مصدق به شمار می آمد. بروز اختالف ميان آنها،  تا حدودي 
بهبود روابط فدائيان و  كاشاني را به همراه داشت.  كاشاني و هوادارانش طرح بخشودگي 
خليل طهماسبي، قاتل رزم آرا را به تصويب رساندند و اين قضيه روحية گروه را بسيار 
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تقويت كرد. پس از اين، در 14 بهمن 1331، نواب صفوي بعد از بيست ماه از زندان آزاد 
شد)عظيمی،  1389، ص137( و در سفرهايی در داخل و خارج از كشور) فلسطين، اردن، 
عراق، و مصر( به تبليغ و ترويج انديشه های اسالمی و انقالبی خويش پرداخت)مدير 
شانه چی، 1375، ص76(. به تدريج، تالش های مخالفان خارجی و داخلی نهضت ملی 
شدن صنعت نفت در ايجاد شكاف و شعله ور كردن اختالفات بين كاشاني و مصدق چنان 
افزايش يافت كه در فاصلة كوتاهی كودتای 28 مرداد 1332 به وقوع پيوست و نهضت ملی 
شدن صنعت نفت به  شكست انجاميد. با وجود آنكه نواب صفوی قبل از كودتا به شدت با 
اقدامات دولت مصدق به مخالفت پرداخت و حتی بعد از آزادی از زندان فعاليت هايی عليه 
دولت انجام داد، در جريان كودتای 28  مرداد نه تنها موضع تقريباً بی طرفانه ای اتخاذ كرد؛ 
بلكه بعد از كودتا در حالی كه در عراق به سر می برد، با دولت كودتايی زاهدی به مناسبت 
تجديد رابطه با انگلستان به مخالفت پرداخت و اعالم كرد به محض ورود به ايران مخالفت 
خود را با دولت آشكار خواهد كرد)مراسان، 930، ص 94 (. رابطة كاشانی با دولت زاهدی 
هم بيش از سه، چهار ماه صميمانه نبود. بدين ترتيب كه هنوز مدت زمان زيادی از كودتای 
28 مرداد سپری نشده بود كه دولت زاهدی كه خود را مديون محبت های انگليس و آمريكا 
می دانست، بر خالف تمايل كاشاني، مصدق، نواب صفوی، و ساير مردم كه از انگليسی ها 
متنفر بودند، درصدد تجديد رابطه با اين كشور و حل مسئلة نفت بر آمد و از همان هنگام 
مبارزة،  كاشاني با حكومت وي،  به صورتي آشتي ناپذير آغاز گشت. اما متأسفانه، كاشاني، 
 مصدق، و نواب صفوی كه اختالفشان با يكديگر كودتا را ممكن كرده بود، تنها زمانی با 
يكديگر هم صدا شدند، كه  مصدق در زندان و كاشاني در خانه اش تحت نظر بود. ساير 
فاطمی،  حسين  شدند.  محكوم  به زندان  سال  ده  تا  حداكثر  نيز  ملی  جبهة  رهبران 
وزيرامورخارجه، تيرباران شد و حزب توده به  شكل بی رحمانه ای سركوب گرديد)فوران، 
1386، ص443(. كودتاچيان، به زودي بر همه جا مسلط گرديدند و گروه بسياري از مردم 
را كه در مناطق مختلف كشور، مقاوت هايی در حمايت از دولت انجام داده بودند، به زندان 
افكندند. باوجود درخواست كاشاني از نمايندگان، مبنی بر مخالف با انعقاد و تصويب 
هرگونه قراردادی با كنسرسيوم)روحانی مبارز، 1379، ج2، ص 686 ( اين قرارداد در روز 
29 مهرماه 1333، به تصويب مجلس رسيد. يك هفته بعد، مجلس سنا نيز با 41 رأی موافق 
در برابر 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، قرارداد را تصويب نمود )افراسيابی، 1367، 
ص19(. شاه نيز در همان روز آن را توشيح كرد و بدين گونه مجلس هجدهم شورای ملی 
با اعضای يك دست و انتصابی خود، مهم ترين مسئلة سه دورة پيشين مجلس، يعنی نفت 
را با واگذاری امتياز استخراج توليد و فروش به يك كنسرسيوم بين المللی فيصله داد)شجيعی، 
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1372، ج4، صص 231و232(. درنتيجة اين قرارداد، كنسرسيومی مركب از شركت های 
و  هلنـدی  درصــدسهــام(،  آمـريـكايـی )40  درصـدسهــام(،  انـگليسـی)40درصد 
فرانسوی)20درصدسهام( تشكيل شد)استادوخ، 29- 10-26-1332( كه توليد و عرضة 
نفت ايران را به  مدت 25 سال در مقابل پرداخت 50 درصد از خالص دريافتی ها به  دولت 
ايران برعهده گرفت )كاتوزيان، 1375، ص247(. بدين ترتيب، به سلطة انحصاری شركت 
سابق نفت انگليس و ايران خاتمه داده شد و به جای آن هفت شركت بزرگ نفتی ديگر در 
كنار انگليس به  غارت منافع نفتی ايران پرداختند، تا جايي كه علي اميني، رئيس هيئت  نفتي 
ايران، تلويحاً به خفت بار بودن اين قرارداد اعتراف كرد)امينی، بی تا، ص76(. در اين فضا 
يك بار ديگر نواب صفوی و گروهش دست به كار شدند. در اوايل سال 1334، حسين 
مشكوک  مرگ  بعداز  روز  دو  رسيد.  نخست وزيری  به مقام  زاهدی،  به جای  عالء، 
سيدمصطفی كاشانی، فرزند كاشانی،  در روز 25 آبان 1334، مجلس ختمی از طرف 
كاشاني در مسجدسلطانی ترتيب داده شد. شاه، حسين عالء را قبل از آنكه برای امضای 
پيمان بغداد عازم عراق شود، به  مجلس ختم فرستاد. در اين زمان، انگليسی ها و آمريكايی ها، 
بنابر مالحظات اقتصادی و سياسی به دنبال طرح ريزی پيمان بغداد بودند. آمريكايی ها 
می خواستند از ايران به عنوان سدی در برابر نفوذ شوروی استفاده كنند. كاشاني در اين باره 
موضع صريح و روشنی اتخاذ كرد و گفت: »عضويت در پيمان بغداد به نفع ما نيست. از 
نظر من، ملل آسيايی بايد بي طرف باشند تا ميان دو قدرت كه هر لحظه اين امكان است 
)سليمان نژاد، 1380،  باشد«  دو  آن  بين  قدرت  بگيرند، يك  قرار  يكديگر  برابر  در  كه 
صص128 و129(. هدف شاه از اعزام حسين عالء به  مجلس ختم سيدمصطفی كاشانی آن 
بود كه كاشاني را در موضع انفعالی قرار دهد تا نشان دهد ميان او و كاشاني اختالفی وجود 
ندارد)سليمان نژاد، 1380، ص 129(. نواب صفوی هم كه در اين زمان در ايران به سر می برد 
و به شدت مخالف پيوستن مسلمانان به هريك از دو بلوک نظامي جهان و پيمان هاي دفاعي 
بود، ياران خود را فرا خواند و از آنها درخواست نمود تا در خانه اي واقع در خيابان گرگان 
حضور يابند. در اين جلسه، تصميم به ترور حسين عالء گرفته شد)خوش نيت، 1360، 
صص 159 و 160( و مظفر ذوالقدر از همرزمان نواب، مأمور به انجام اين كار شد. او در 
عصر روز بيست و پنجم آبان 1331، هنگامي كه حسين عالء وارد مراسم ختم فرزند  كاشاني 
دستگير  بعد  لحظاتي  و  نرسيد  به جايي  او  كوشش  اما  كرد؛  شليك  وی  به سمت  شد 
شد)روزنامة كيهان،  شمارة3729، 1334/8/27،ص1(.  فرداي آن روز،  حسين عالء با سري 
باندپيچي شده برای شركت در كنفرانس پيمان بغداد عازم عراق شد)عاقلی، 1384، ج1، 
ص60( و تيمور بختيار نيز به جست وجوي سران جمعيت فدائيان اسالم پرداخت. او كه با 
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تحقيقات از مظفرذوالقدر و مدارک قطعي، نقش نواب صفوی را در اين سوء قصد ثابت 
كرده بود از رئيس شهرباني خواست تا او و ساير رهبران فدائيان را هرچه زودتر دستگير 
و به  فرمانداري نظامي تحويل دهد. در اول آبان 1334، نواب صفوی و دو تن از يارانش و 
عاقلی، 1380، ج1، ص554(.  آذر، خليل طهماسبی دستگير شدند)  در 6  آن  به دنبال 
از  اطالع  مي آمد، پس از  به شمار  جمعيت  شمارة 2  مرد  كه  واحدی،  سيدعبدالحسين 
دستگيری همرزمانش، به سوی عراق روانه شد. اما توسط نيروهای امنيتی شناسايی   و يك 
هفته بعد در تاريخ 7 آذر ماه 1334به دست تيموربختيار كشته شد)گل محمدی، 1373، ج1، 
صص 107-109(. نواب صفوي نيز به همراه سه تن از ياران نزديكش به اسامی خليل 
طهماسبي، سيدمحمد واحدي، و مظفرعلي ذوالقدر در سپپيده دم 27 دي 1334 در لشكر 
دو زرهی، تيرباران شدند)خوش نيت، 1360، ص200(. بدين ترتيب، با شهادت نواب صفوي 
و يارانش، يك دهه فعاليت های مبارزاتي گروه فدائيان اسالم خاتمه يافت. اما اين پايان 
ماجرا برای رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت نبود. بدين ترتيب كه پروندة قتل رزم آرا 
كه با عفو خليل طهماسبی مختومه اعالم شده بود، پس از اعدام او و ساير رهبران فدائيان 
اسالم بار ديگر به جريان افتاد.  كاشاني، در روز پنج شنبه 28 دی 1334، به اتهام شركت در 
فعاليت های فدائيان اسالم در قتل رزم آرا به  دادستانی احضار و از ايشان بازجويي به عمل 
آمد)روحانی مبارز، 1379، ج2، ص744 (. يكی از داليل دادرسی، عكسی بود كه در همان 
زمان از كاشاني و خليل طهماسبی در مطبوعات چاپ شده بود كه كاشاني دست روی سر 
خليل طهماسبی گذاشته بود. كاشاني، مجدداً در روز 27 بهمن، برای ادای توضيحات به  
دادستانی ارتش احضار شد و پس از بازجويی، بازداشت و به  زندان لشكر دو زرهی انتقال 
يافت)عاقلی، 1384، ج2، صص62 و 63(. بدين ترتيب، دوران انزوای سياسی كاشاني فرا 
رسيد. عالوه بر كاشاني، عده ای از اعضای جبهة ملی مانند بقايی و حسين مكی، در جريان 
رسيدگی به پروندة قتل رزم آرا بازداشت شدند. كاشاني، در تاريخ 28 بهمن1334، طي 
ج4،  نمود)دهنوی، 1362،  اعتراض  خود  بازداشت  به  قرار  آزموده  به سرلشكر  نامه اي 
ص157 (؛ اما نه تنها هيئت دادرسان دادگاه اعتراض كاشاني را وارد ندانست، بلكه سرلشگر 
آزموده، دادستان ارتش، طي حكمي از فرماندار نظامي تهران درخواست بازداشت انفرادي 
بدون مالقات براي  كاشاني را نمود)شروين، 1374، ص203(. مقامات روحانی كه بيم آن 
داشتند مبادا دولت در يك حركت ناگهانی، كاشاني را همانند سران فدائيان اسالم اعدام 
كند، تالش فراوانی برای آزادی ايشان به عمل آوردند. آيت   اهلل بروجردي، طي چند نامه   
به شاه در بهمن 1334، درخواست آزادي  كاشاني را نمود)روزنامة اطالعات،  شمارة8905، 
1334/11/3،ص1( و شاه در پاسخ چنين اعالم كرد: »تا آن حدود كه قانون و مقررات در 
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وظايف سلطنت مقرر داشته برای تأمين نظر حضرت آيت اهلل اقدام خواهد شد« )روحانی 
مبارز، 1379، ج2، صص 619 و 748(. در همين رابطه، نامه هايي از علماي نجف به  تهران 
فرستاده شد)روزنامة كيهان،شمارة3798، 1334/11/7،ص1(. سرانجام، اعتراضات يكپارچة 
جامعة روحانيت، و به ويژه ايستادگي آيت   اهلل بروجردي سبب شد تا رژيم پهلوی حكم 
بازداشت كاشاني را به دليل بيماری لغو كند)سليمان نژاد، 1380،ص131( و ايشان را در 23 
اسفند 1334 به همراه هشت نفر ديگر از متهمان به  معاونت در قتل رزم آرا، با قيد عدم 
خروج از حوزة قضايی تهران آزاد كند)روحانی مبارز، 1379، ج2، ص 759(. شرايط 
سخت زندان و بازجويی های مكرر از كاشاني، وضعيت جسمانی وی را به شدت تحليل 
داد و به وخامت گرائيد. سرانجام، كاشاني در ساعت 5 و 45 دقيقه صبح روز چهارشنبه 23 

اسفند 1340، در 80 سالگی فوت كرد.

نتیجه گیری
نهضت ملی شدن صنعت نفت و قطع نفوذ و دخالت شركت نفت انگليس از مهم ترين 
صنعت حياتی كشور، يكي از مهم ترين جنبش های سياسی و اجتماعی تاريخ معاصر ايران 
به شمار می آيد كه بدون ترديد همكاری و اتحاد كاشانی، رهبر مذهبی نهضت ملی شدن 
صنعت نفت و مصدق، رهبر ملی جنبش، با ساير گروه ها از جمله جمعيت فدائيان اسالم، 
تحت رهبری نواب صفوی، نقش مهمی در پيروزی آن به همراه داشته است. يافته های اين 
پژوهش نشان می دهد كه از يك طرف كاشاني با صدور پيام ها، اعالميه ها، و نطق های آتشين و 
با برگزاری ميتينگ ها، تظاهرات، سخنرانی ها، و نشست هاي متعدد مردم را به صحنة مبارزاتي 
كشاند و از اين طريق نقشی محوری در ريشه كن كردن نفوذ شركت نفت ايران- انگليس 
ايفا نمود. كاشاني، در بيشتر ميتينگ ها و جلساتي كه از سوی فدائيان اسالم، به منظور مبارزه 
در جهت ملي شدن صنعت نفت برگزار مي  شد، حضور فعالی داشت و ضمن صدور 
بيانيه از مردم مي خواست در آنها حضور به عمل برسانند. از طرف ديگر، سهم اعضاي 
جمعيت فدائيان اسالم، تحت رهبری نواب صفوی، در ملی شدن صنعت نفت كه با صدور 
اعالميه، برپايی ميتينگ، ايراد سخنرانی، حضور فعال در تظاهرات و ميتينگ های گوناگونی 
كه به درخواست كاشاني و سايرگروه ها، تشكيل می شد، و به خصوص با : عبدالحسين هژير 
و سپهبدعلي رزم آرا، بسيار برجسته و تعيين كننده است. باوجوداين، به دنبال ملی شدن صنعت 
نفت اختالف هايی بر سر اجرای احكام اسالمی بين نواب صفوی با كاشاني و مصدق به وجود 
آمد. درحالی كه، اعضای جمعيت  بر انجام خواسته های خود پافشاری می كردند و ملی شدن 
صنعت نفت را در نتيجة فعاليت های خود می دانستند، كاشاني و مصدق با اجرای انديشه های 
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اسالمی مورد نظر فدائيان مخالفت می كردند. سخنان و موضع گيری های آنها عليه يكديگر 
ضربة  سختي بر همبستگي و يكپارچگي رهبري جبهه ملي وارد آورد. در اين ميان  بدخواهان 
و مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت در داخل و خارج كه بر آن بودند، مسئله نفت را 
به هر نحوی به سود خويش حل و فصل نمايند، نقش مهمی در ايجاد شكاف و شعله ور كردن 
اختالفات بين آنها ايفا نمودند و به تدريج روزنه نفاق و دودستگي را بين كاشاني و مصدق 
هم ايجاد كردند. سرانجام، اختالفات بين آنها چنان افزايش يافت كه مقدمات شكل گيری 
كودتای 28مرداد و در نهايت سقوط آنها را به همراه آورد. مصدق به زندان افتاد، كاشاني در 
خانه اش تحت مراقبت قرار گرفت، و نواب صفوی اعدام شد و بدين ترتيب، نهضتی كه يكی 
از مهم ترين جنبش های سياسی و اجتماعی در تاريخ معاصر ايران به شمار می آمد، درنتيجة 
اتحاد و همكاری كشورهای انگليس و آمريكا با عوامل داخلی كه درنتيجه اختالف و جدايی 

بين نيروهای مذهبی و ملی ممكن شده بود، پايان يافت.
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______ )1378(. نقدي بر مصدق و نبرد قدرت و اسنادي درباره رابطه علما با دکتر مصدق.  تهران: 
مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

جعفريان، رسول )1380(. جريانها و جنبش هاي مذهبي - سياسي ايران 1320 – 1357. تهران: پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمي.

حجتی كرمانی، علی )بی تا(.چند ديدار با آيت اهلل كاشانی. تاريخ و فرهنگ معاصر،  6 و 7(.
حسينيان، روح اهلل )1384(. بيست سال تكاپوی اسالم شيعی در ايران. تهران: مركزاسنادانقالب اسالمی.

------------ )1385(. بازخوانی نهضت ملی ايران. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی.
حكيمي، محمود )1387(. زندگي نامه انديشه ها و مبارزات دکتر محمد مصدق. تهران: قلم.

خامه ای، انور )1372(. خاطرات سياسی. تهران: گفتار.
خسروشاهی، سيد هادی )1379(.  فدائيان اسالم: تاريخ، عملكرد، انديشه. تهران:  اطالعات.

خوش نيت، سيد حسين )1360(. سيد مجتبي نواب صفوي: انديشه ها، مبارزات و شهادت او.  تهران: منشور 
برادري.

دهنوی، م )1362(. مجموعه ای از مكتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت اهلل کاشانی )ج4(. تهران: شركت 
سهامی خاص.

دوانی، علی )بی تا(. نهضت روحانيون ايران )ج 2(. بی جا:  بنياد فرهنگی امام رضا )ع(.
ذوقی، ايرج )1387(. مسايل سياسی و اقتصادی نفت ايران. تهران:  دانش پرور.

ركن آبادی، غضنفر )1379(. سياست، ديانت و آيت اهلل کاشانی. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه 
معاصر.

روحانی، فؤاد )1379(. زندگی سياسی مصدق. تهران: زوار.
زعيم، كورش )بی تا(. جبهه ملی ايران از پيدايش تا کودتای 28 مرداد. تهران: ايران مهر.

زهتاب فرد، رحيم )1376(. افسانه مصدق. تهران: نشر علم. 
سالمی، محمدحسن )1388.( تاريخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران از نگاهی ديگر. تهران: مركزاسناد 

انقالب اسالمی.
سفری، محمدعلی )1371(. قلم و سياست)ج1(. تهران: نشرنارمك.

سليمان نژاد، عباس )1380(. مبارز نستوه. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي.
سنجابی، كريم )1381(. خاطرات سياسی. تهران: صدای معاصر.
شجيعی، زهرا )1372(. نخبگان سياسی ايران)ج4(. تهران: سخن.

شروين، محمود )1374(. دولت مستعجل. تهران: انتشارات علمی.
شوكراس، ويليام )1369(. آخرين سفر شاه )عبدالرضا هوشنگ مهدوی، مترجم( تهران: البرز.

شيفته، نصراهلل )1376(. زندگينامه و مبارزات سياسی دکتر مصدق. تهران: نشر كومش.
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صفائي، ابراهيم ) 1371(. اشتباه بزرگ ملي شدن نفت. تهران: كتاب سرا.
صمدی پور، سعيد )1388(. جبهه ملی ايران؛ تهران: مركزاسناد انقالب اسالمی.

صولت قشقايي، محمدناصر )1371(. سال هاي بحران: خاطرات روزنامه محمد ناصر صولت قشقايي از 
فروردين 1329 تا آذر 1332. تهران: رسا.

عاقلی، باقر )1380(. شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران )ج1 و3(. تهران: گفتار.
-------- )1384(. روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب اسالمی )ج1 و 2(. تهران: نشر نامك.

عبدخدائی، محمد مهدی )1379(. مروری بر تاريخچه فدائيان اسالم )سيد مهدی حسينی، تدوين(. تهران: 
مركز اسناد انقالب اسالمی.

عظيمي، فخرالدين )1389(. حاکميت ملي و دشمنان آن. تهران: نگاره آفتاب.
علم، مصطفی )1371(. نفت: قدرت و اصول )غالمحسين صالحيار، مترجم(. تهران: اطالعات.

عميد زنجانی، عباسعلی )1370(. انقالب اسالمی و ريشه های آن. تهران: نشر كتاب سياسی.
فخيمی، قباد )1378(. سی سال نفت ايران. تهران: مهرانديش.

فلسفی، محمد تقی )1376(. خاطرات و مبارزات)علی دوانی، تدوين گر(.  تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی.
فوران، جان )1386(. مقاومت شكننده )احمد تدين، مترجم( تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

كي استوان، حسين )1355(. سياست موازنه منفي در مجلس چهاردهم )ج1(. بي جا: انتشارات مصدق. 
كينزر، استيون )1388(. همة مردان شاه از کودتاي 28 مرداد تا 11 سپتامبر 2001)لطف اهلل ميثمي، مترجم( 

تهران: صمديه.
كاتوزيان، محمدعلی )همايون( )1375(. اقتصاد سياسی ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوی )محمد 

رضا عزيزی و ... مترجمان(. تهران: نشر مركز.
گزارش های محرمانه شهربانی) 28 – 1327(. )1371(.)مجيد تفرشی و...،كوششگران(. )ج2(. تهران: سازمان 

اسناد ملی ايران.
گروهي از هواداران نهضت اسالمي ايران در اروپا )بي تا(. اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت 

نفت. قم: دارالفكر.
گل محمدي، احمد )1382(. جمعيت فداييان اسالم به روايت اسناد )ج1(. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي.

مدنی، سيد جالل الدين )1361(. تاريخ سياسي معاصر ايران )ج 1(. قم: دفتر انتشارات اسالمي.
مدير شانه چی، محسن )1375(. احزاب سياسی ايران با مطالعه موردی نيروی سوم و جامعه سوسياليست ها. 

تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا. 
مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات ) 1379(. روحاني مبارز آيت اهلل کاشاني به روايت اسناد ) ج 1 

و 2(. تهران:  مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.
مشير، مرتضي )1378(. دکتر مصدق در دوره قاجار و پهلوي. تهران: بي نا.
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مكي، حسين )1357(. نفت و نطق مكی. تهران: اميركبير.
________ )1360(. خلع يد )ج3(. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

________)1362(. کتاب سياه. )ج4(. تهران: نشر ناشر.
________)1374(. تاريخ بيست ساله ايران. )ج8(. تهران: علمي.

مهدي نيا، جعفر )1374(. زندگي سياسي عبدالحسين هژير. بی جا: پانوس.
موحد، محمدعلی )1378(. خواب آشفته نفت. )ج2(. تهران: نشر كارنامه.

نجاتي، غالمرضا ) 1364(. جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران. تهران:  شركت سهامي انتشار.
__________ )1377(. مصدق سالهای مبارزه و مقاومت. )ج1(. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

نجمی، ناصر )1368(. با مصدق و دکتر فاطمی.تهران: نشر معاصر.
هيكل، حسنين )بی تا(. ايران کوه آتشفشان. )سيد محمد اصفيائي، مترجم( قم:  بي نا.

روزنامة آتش
روزنامة اطالعات

روزنامة باختر امروز
روزنامة شاهد
روزنامة کيهان

روزنامة نبرد ملت
مذاكرات مجلس شوراي ملي

آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی
آرشيو اسناد وزارت امور خارجه
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