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مقدمه

ملي شدن صنعت نفت را ميتوان يكي از رويدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران ارزيابي كرد.
در پيروزي و شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران ،عوامل متعددي نقش داشتهاند
كه بررسي عملكرد و سهم هرکدام ميتواند الگوی پژوهشی جدیدی در اختيار محققان
قرار دهد .در این میان ،بررسی روابط كاشاني و نوابصفوی ،حائز اهمیت بسیاری است.
با انعقـاد قرارداد نفتی بین ایران و یکی از سرمـایهداران انگلیسی به نام دارسی ،در
خردادماه  ، 1901 /1280و متعاقب آن تأسیس نخستین شرکت نفت ایران و انگلیس
در فروردین ،1288بزرگترين امتیاز نفتی ایران نصیب انگلیسیها شد .بهتدریج ،دولت
انگلستان دارای تأسیسات وسیع نفت در ایران شد و نفت ایران در دست کمپانی
نفت ایران و انگلیـس قرار گرفت .کاشانـی ،مقارن با جنگ جهانی اول ،و در سن
 32سالگي ،بهاتفاق پدر و دیگر علمای عراق برعلیه تجاوز انگلیسیها بهاین کشور
ب ه مبارزه پرداخت و بدینترتیب ،نخستین نبرد مسلحانه را در منطقه ایجاد کرد .ادامة
مبارزات کاشانی برعلیه انگلیسیها ،بعد از کشته شدن پدر ایشان رو بهفزونی گذاشت؛
كاشاني با اطالع از نقشه انگليسي ها براي دستگيري اش به ايران بازگشت.
سيدمجتبيميرلوحي ،معروف بهنوابصفوي در سال 1303ش ،.در محلة خانيآباد
تهران متولد شد .پدر وي ،سيدجوادميرلوحي ،در زندان رضاشاه جان سپرده بود و تكفل
خانوادة ميرلوحي برعهدة سيدمحمودنوابصفوي ،دايي مجتبي قرار گرفت .سیدمجتبی،
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پس از شهريور  ،1320در شركت نفت آبادان مشغول بهكار شد و در سال  1321براي
تحصيل بهنجف رفت .بعد از سهسالونيم تحصيل در نجف ،با هدف مبارزه با كسروي
بهتهران بازگشت (جعفريان ،1380 ،صص  .)35 - 33وي در اوایل سال  1324با همکاری
سید عبدالحسین واحدی ،سیدمحمدواحدی و سيدحسينامامي ،جمعیت فدائیان اسالم
را تأسیس کرد(مدیر شانهچی ،1375 ،ص  .)75آنان در روز هشتم اردیبهشت ،1324
کسروی را هدف گلوله قرار داد؛ اما او در این حمله ،جان سالم بهدر برد و مدتی بعد نواب
و تعدادی از دوستانش بازداشت شدند .آنها ،بعد از آزادی ،کسروی را در مقابل ساختمان
دادگستري در روز  20اسفند  1324كشتند(هيكل ،بیتا ،ص  .)80نواب ،بعد از آن به
مشهد رفت و سپس بههمدان و كرمانشاه و در نهايت بار ديگر عازم نجف شد و كوشيد
تا همراهي علما را در تكتك شهرها بهدست آورد(جعفريان ،1380 ،صص .)35 - 33
نوابصفوی ،بعد از بازگشت بهایران ،در جریان جنبشی که کاشانی و مصدق رهبری آن
را برعهده گرفته بودند ،نقش مؤثری در پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود.
این نوشتار تالش کرده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ،ضمن استفاده از
منابع و مآخذ تحقیقی بسیار از جمله اسناد موجود و منتشرنشدة تاريخي ،متون تاریخی ،و
مطالعات و تحقيقات جديد ،روابط كاشاني و نوابصفوی در پیروزی و شکست نهضت
ملی ایران را مورد بررسی قرار داده و برخی مباحث مغفول در اینباره را با رویکردی
روشنتر تبیین نماید.

نخستین دیدار رهربان ملی شدن صنعت نفت با یکدیگر

اشغال نظامی ایران در شهریور  1320و کنترل نظامی و سیاسی متفقین ،وضعیت کشور را
کام ً
ال دگرگون کرد .از یکسو رقابت شوروي ،برای نفت ایران افزایش یافت و از سوي
ديگر انگلیسیها خواهان کسب سهمیههای بیشتر از نفت ایران شدند .مقارن با اين زمان،
تالشهایی از سوی کاشانی و مصدق ،بهمنظور خارج کردن دست بیگانگان از منابع
کشور آغاز شد .مشخص بود که اقدامات آن دو از سوی قدرتهای بزرگ بدون پاسخ
نخواهد ماند .بدینترتیب ،کاشانی پس از پنج ماه تعقیب ،در بعد از ظهر  27خرداد ،1323
توسط عدهای از افسران انگلیسی و مأموران شهربانی ،بهبهانة حمایت از آلمانها دستگیر
شد(كي استوان،1355،ج،1ص  .)263انتخاب ایشان ،بهعنوان نمایندة مردم تهران در دورۀ
چهاردهم مجلس شورای ملی نیز مانع آزادی وي از زندان متفقین نشد( مکی،1374،ج،8
ص  .)427كاشاني ،در زندان ،از نفت و غارت آن توسط انگلیسیها سخن گفت و
گفت اجازه نخواهد داد نفت ایران را تاراج کنند(سالمی ،1388 ،ص  .)29در غیاب
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کاشانی،مصدق،نمايندة اول تهران در مجلس ،طرح تحریم نفت را در آذر 1323بهمجلس
پیشنهاد کرد و بهتصویب رساند كه براساس آن هیچیک از مقامات دولتی نمیتوانستند
بدون اطالع مجلس بر سر نفت ایران با کشورهای خارجی مذاکره و قراردادی امضا کنند.
سرانجام ،جنگ جهانی دوم با تسلیم شدن آلمان و ژاپن بهپایان رسید و كاشاني پس از 28
ماه زندان در شهرهای رشت ،اراک ،و کرمانشاه درنتیجة اعتراض مردم در  24مرداد 1324
از زندان متفقین آزاد شد( شروین ،1374 ،ص  )298و بهمبارزات سیاسی خود ادامه داد.
بعد از آزادی کاشانی ،دو نفر که بعدها نقش مهمی در ملی شدن صنعت نفت ایفا نمودند،
برای نخستین بار بهمالقاتش رفتند.مصدق ،در مقام نمایندۀ اول تهران در مجلس ،بدون
اطالع قبلی بهمالقات کاشانی رفت .این درحالی بود که مصدق تا قبل از حبس کاشانی
کمتر با سوابق ایشان آشنایی داشت ،ولی از روزیکه انتخابات دورة چهاردهم مجلس
شروع شد و کاشانی با اکثریت ب ه نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و سپس
بهزندان متفقین افتاد ،نوعی حس احترام در ایشان ،نسبت بهکاشانی پیدا شد(شیفته،1376 ،
صص  129و  .)130نخستين ديدار نوابصفوی با کاشانی هم پس از آزادي وي از زندان
متفقين در سال  1324صورت پذيرفت .نواب صفوي ،با بيان ديدگاههايش قول داد كه در
راه اجراي احكام اسالمي و رسیدن بههدف دینی از هرگونه همراهي و مساعدت دريغ
نورزد(خسروشاهی ،1379 ،صص  56و  .)57دیدار کاشانی با نوابصفوی و مصدق
سرآغازي بر مبارزات مشترك با بيگانگان بود.
در فروردین  ،1325بدون اعتنا بهقانون تحریم مذاکرات نفت ،قرارداد نفتی قوام-
سادچیکف ،بین ایران و شوروي منعقد شد؛ اما کاشانی با آن مخالفت کرد .درنتیجه،
کاشانی بار دیگر در  26تیر 1325دستگیر و این بار بهبهجتآباد قزوین تبعید شد و
از ورود ایشان به مجلس پانزدهم نيز جلوگیری بهعمل آمد .خبر دستگیری کاشانی
بهسرعت در تمام مطبوعات آن زمان منتشر شد و موجی از اعتراض را بهدنبال داشت.
مصدق ،طی نامهای بهشدت بهنخستوزیر ،قوامالسلطنه ،اعتراض کرد و آزادی کاشانی
را خواستار شد .این اقدام مصدق باعث شد تا کاشانی طی نامهای که از تبعیدگاه خویش
بهمصدق فرستاد ،از ایشان تشکر کند .همین نامه ،پیمان دوستی و صمیمیت را بین دو
مرد سیاسی و روحانی برقرار کرد(شیفته ،1376 ،ص .)130نواب صفوی نیز اقداماتی
برای آزادی کاشانی انجام داد .بهطور نمونه ،هنگامی که هیئتی ایرانی از طرف دولت
برای عرض تسلیت درگذشت سیدابوالحسناصفهانی بهنجف اعزام شد و در مجلس
ختمی با حضور علما شرکت کرد ،نواب صفوی خواستار آزادی کاشانی شد(حسینیان،
 ،1384ص .)50سرانجام ،بر اثر مبارزات مردم مسلمان ایران ،قوامالسلطنه از حکومت
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ساقط شد و بهعلت فشار افکار عمومی و مقاومت روزافزون مردم ،کاشانی پس از یک
سال تبعید در  21خرداد  1326بهتهران مراجعت کرد(رکن آبادی ،1379 ،صص  34و
 )35و منزل ایشان بار دیگر پس از مراجعت از تبعید ،بهصورت ستاد مبارزات مردم ایران
درآمد(مراسان ،1357 ،ص  .)2كاشاني ،ب ه مبارزات سیاسی خویش ادامه داد.مصدق نیز
پس از آزادیکاشانی بار دیگر بهمالقات ایشان رفت .در این مالقات بود که برای نخستین
بار یکدیگر را بوسیدند و مدتی با هم مذاکره کردند(شیفته ،1376 ،ص .)130

اقدامات و فعالیتهای كاشانی و نواب صفوی در حامیت از فلسطین

حمایت از فلسطینیها را میتوان بهعنوان یکی از محورهای مشترک همکاری بین کاشانی
و نواب صفوی در جهت دستیابی به اهداف دینی و اجرای احکام اسالمی نام برد.
آزادی کاشانی مصادف با مصائبی بود که برای فلسطینیها پیش آمد و آن تشکیل دولت
اسرائیل بود .كاشاني عقیده داشت که این نقشة انگلیسیهاست که میخواهند یهودیهای
ساکن در کشورهای مختلف جهان را بهفلسطین بیاورند (فلسفی ،1376 ،صص  447و
 .)448بههمین منظور ،اجتماعاتي بهدستور ایشان تشکیل شد و در مصاحبهها ،سخنرانیها
و جلساتی که برگزارکرد ،تشکیل دولت اسرائیل را محکوم کرد و عالوه بر آنکه از حق
مردم فلسطین دفاع کرد ،مردم را ب ه حمایت از آنها دعوت نمود .بهطور نمونه ،چند ماه بعد
از تشکیل دولت اسرائیل ،طی اعالمیهای در  28اردیبهشت  ،1327از مردم خواست تا در
روز جمعه سیویکم اردیبهشت ،برای حمایت از مردم فلسطین در مسجد سلطانی تجمع
کنند(حسینیان ،1385 ،ص  .)35كاشاني ،در این روز ،در مسجد سلطانی ،ناظر عظیمترين
اجتماعی بود که بعد از سقوط رضاشاه بهخود دیده بود .كاشاني ،در این اجتماع مردم را
ب ه حمایت از فلسطینیها دعوت کرد(روزنامة اطالعات،شمارة ،1327/3/3 ،6645صص1
و  .)5مهمتر از همه از مردم ایران خواست بهمنظور جلوگیری از تشکیل دولت یهودی به
فلسطین روانه شده و بهمردم آن کشور کمک کنند .این حرکت ،نخستین حركت روحانيون
ایران بهمسئلة فلسطین بود .نواب صفوی نیز با حضور در مسجد سلطاني مردم و دولت
را ب ه پشتيباني از فلسطين فراخواند .بعد از اتمام سخنرانی کاشانی و نواب ،محلهایی برای
نامنویسی داوطلبان جنگ با یهود در مراکز مختلف شهر افتتاح شد ،كه حدود پنج هزار نفر
ثبت نام كردند .همچنين ،در همايشي باحضوركاشاني و نواب ،قطعنامهاي مبنيبر اظهار
همدردي با اعراب فلسطين صادر شد( گلمحمدی ،1382 ،ج ،1ص .)42عالوهبر تهران،
مردم سراسر کشور از جمله قصرشیرین ،بهمنظور کمک بهمبارزان فلسطینی نامنویسی
کردند(مراسان ،1357 ،ص  ) 37و در پي آن افرادي برای اعزام بهفلسطین در منزلکاشانی
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تجمع نمودند(مراسان،شناسة ،19710ص  .)1باوجوداین ،دولت ابراهیم حکیمی ،مانع
اعزام هواداران کاشانی بهفلسطین شد و دولت ساعد در  28دی  ،1328دولت اسرائیل را
بهطور دوفاکتو بهرسمیت شناخت(شوکراس ،1369 ،صص  92و .)93

نقش کاشانی و نواب صفوی در پیروزی ملی شدن صنعت نفت

در نتیجة تالشهای کاشانی،مصدق و همینطور نمایندگان اقلیت مجلس پانزدهم ،نهتنها
قرارداد قوام -سادچیکف در مهرماه  ،1326توسط مجلس ملغي شد(اسناد نفت ،...بیتا،
صص 25و ) 26؛ بلکه ماده واحدهای بهتصویب مجلس رسید که دولتها را ملزم میکرد
بعد از محروم شدن دست شوروی از منابع نفتی شمال ،دست انگلیسیها هم از منابع
نفتخیز جنوب قطع کند(ذوقی ،1387 ،صص .) 242 -238انگلیس ،که بههیچوجه حاضر
نبود از منابع عظیم نفتي ايران دست بکشد ،باب مذاکرات با مقامات دولت ایران را گشود تا
قرارداد جدیدی که در تاریخ بهقرارداد الحاقیِ گس -گلشائیان معروف شد ،بهمنظور تأیید و
تکمیل قرارداد 1312ش ،1933/ .تصویب کند .براساس این قرارداد ،سلطة انگلیس بر منابع
نفتی ایران ،بهمدت  33سال تمدید میشد .بعد از این بود که مبارزات همه جانب ه و گستردة
مردم بهرهبری کاشانی،مصدق ،و نوابصفوی برعلیه این قرارداد آغاز شد.

.1مبارزه با هژیر

دو روز بعد از سقوط دولت حکیمی در  18خرداد  ،1327نخستوزیری هژیر در مجلس
مطرح شد .هژير ،فردي متمايل به انگلیس محسوب میشد و تحت نفوذ شاه و خواهرش
بود(پهلوی ،1371،ص .)205كاشاني ،در اقدامی در تاريخ  23خرداد  ،1327خطاب
بهنمايندگان اصناف بازار اعالم كرد كه زمامداري هژير بهصالح مملكت ايران نيست؛ زيرا
كه حكومت هژير بهنظرات مردم و روحانيون توجه ندارد .بههمين خاطر ،از همة بازاريان
خواست تا بازار و دكاكين خود را بهنشانة اعتراض ب ه دولت هژير تعطيل كنند (روزنامة آتش،
شمارة ،1327/3/24، 453ص.)1مصدق و فدائیان اسالم نیز مخالفت خود را با دولت هژیر
اعالم کردند .نواب صفوی ،در همة تظاهراتي که کاشانی ترتیب داد ،حضور فعالی داشت
و نقش مهمی در شکلگیری تجمعات ایفا کرد .بهطور نمونه ،در  23خرداد  1327جمعیت
زیادی بعداز پایان سخنانکاشانی ،درحالیکه نوابصفوی سردستة آنها بود ،از منزل كاشاني
خارج و ب ه سمت بازار حرکت کردند تا بازاریان را بهبستن مغازههای خود تشویق کنند .اما
مأموران شهربانی مداخله کرده و تعدادی از آنها از جمله نوابصفوی را بازداشت نمودند.
باوجوداین ،در اثر اقداماتکاشانی برخی مغازههای بازار بسته شد(گزارشهای محرمانه
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شهربانی ،1371 ،ج ،2ص .)130عبدالحسین هژیر ،عليرغم مبارزة شديد و تعطيل بازار
و تظاهرات خياباني كه بهدرخواستكاشاني و با فعالیتهای نواب صفوی عليه وی ترتيب
يافت ،در  23خرداد  ،1327در مجلس رأی اعتماد گرفت و فرمان نخستوزیری وی از سوی
شاه هم صادر شد(نجاتی ،1377 ،ج ،1ص .)124رأی اعتماد مجلس بههژیر ،اعتراضات
برعلیه او را دوچندان کرد و از همان ابتدای کار با مخالفت شدید کاشانی ،مصدق ،و نواب
صفوی روبهرو شد .با همة تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت ،عدهای در روز بیستوششم
خرداد ،از منزل کاشانی حرکت کردند و در جلوی مجلس تجمع نمودند(روحانی مبارز،
 ،1379ج ا ،ص.)352عبدالحسین واحدی ،از اعضای جمعیت فدائیان اسالم ،آزادی نواب
را خواستار شد و اظهار داشت تا وي آزاد نشود متفرق نخواهند شد .تظاهرات فوق پس از
ساعاتی که خبر آوردند ،نواب آزاد شده و بهمنزل کاشانی رفته ،خاتمه یافت(خسروشاهی،
 ،1379ص .)74آزادی نواب افزایش اعتراضات را بههمراه داشت .بزرگترين تظاهرات مردم
علیه دولت هژیر در روز بیستوهفتم خرداد شکل گرفت که با دخالت مأموران دولتی ،بیش
از هفتاد تن از مردم مجروح و زخمی شدند و يك نفر از جوانان نیز کشته شد(آبراهامیان،
 ،1373ص .)306تظاهرات علیه هژیر بهبیشتر شهرهای ایران کشیده شد .با همة مخالفتها
و تظاهرات خونینی که بهرهبری کاشانی و نوابصفوی در خارج و داخل مجلس بهوقوع
پیوست ،هژیر ،وزیران کابینة خویش را در روز سوم تیرماه  1327ب ه مجلس معرفی کرد و
از مجلس رأی اعتماد گرفت و وعده داد که گفتوگوهای پنهانی برای تجدید نظر کامل در
قرارداد نفتی 1312ش1933/.را آغاز کند(آبراهامیان ،1373 ،ص .)306بااینهمه ،تظاهرات
مردم ادامه یافت .کاشانی در فردای رأی اعتماد بهکابینة هژیر ،در ضمن بیانیهای نمایندگان
مجلس را شدیدا ً مورد حمله قرار داد و از مردم خواست تا ضمن حفظ وحدت خویش و
خاتمه دادن بهتعطیلی بازار ،آمادة قیام برعلیه دولت هژیر شوند(حسینیان ،1385 ،صص 37و
 .)38سرانجام ،هژیر در نتیجة تضادهاي دروني هيئت حاكمه و مخالفت محافل روحاني به
رهبري كاشاني بيش از پنج ماه دوام نياورد و در  15آبان  1327استعفاي خود را بهشاه تقديم
كرد(نجاتی ،1373 ،ص.)76

.2تبعید کاشانی بهلبنان و اعرتاض نوابصفوی

تالشهای گستردة کاشانی در راه ملیکردن صنعت نفت ،آغازگر حرکت نیروهای
مردمی برعلیه حكومت پهلوی و نيز انگلیس گردید .كاشاني ،با تجربیاتی که علیه انگلیس
کسب کرده بود ،با طرح شعار«نفت ایران متعلق بهملت ایران است» ،با قرارداد الحاقی
گس-گلشائیان بهمبارزه پرداخت و شعار ملی شدن صنعت نفت را بهسطح عمومی مردم
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کشاند .این موضوع ،باعث گشت تا بهداليل مختلف ب ه حبس و تبعید کاشانی مبادرت
ورزند .بدینترتیب ،بهبهانة سوءظن در ترور شاه -ولی بهاحتمال بیشتر بهخاطر آنکه
برای نخستین بار تقاضای ملی کردن صنعت نفت ایران را پیش کشیده بود -در روز
پانزدهم بهمن  1327دستگیر شد(مکی ،1357،ص.)395مصدق نیز در خانهاش تحت
نظر قرار گرفت(علم ،1371،ص .)95كاشاني ،پس از چند روز که در فلکاالفالک زندانی
بود ،بهپادگان تيپ كرمانشاه و پس از مدتی ب ه لبنان تبعید شد .هنگامي كه نوابصفوي
از دستگيري كاشاني و انتقال ايشان بهقلعۀ فلكاالفالك اطالع يافت ،بههمراه عدهای
ِ
هيئت تقريب ًا  70نفره بهمنزل
ديگر،بهقصد مالقات با آيتاهللبروجردي عازم قم شد .اين
آيتاهللبروجردي پناه برده(سلیمان نژاد ،1380 ،ص ) 340و خواستار آزادیکاشانی شدند.
چند روز بعد بهسمت تهران حرکت کردند ،اما ماشین حامل متحصنین ،قبل از رسیدن
بهتهران متوقف شد و همگی آنها یکسره ب ه شهربانی و سپس ب ه زندان منتقل شدند که
بعدها بهتدریج آزاد گشتند(مراسان ،شناسة ،24319صص  1و .)2

 .3ترور هژیر توسط یکی از پیروان كاشانی و نوابصفوی

بهدنبال تبعيد كاشاني بهلبنان ،دولت با برقراري حكومت نظامي و سرکوب فعاليت حزب
توده ،مقدمات تشكيل مجلس مؤسسان و تصویب قرارداد گس-گلشائيان (الحاقی) را
پيريزي كرد .قرارداد مذکور ،در آخرین لحظات عمر مجلس پانزدهم در تاریخ  28تير
 ،1328تقدیم مجلس شد(بهار ،1357 ،ص)596؛ اما گروه اقليت مجلس متشكل از كساني
مانند حسينمكي ،بقائي ،حائريزاده ،و عبدالقديرآزاد با پشتیبانی کاشانی از تبعیدگاه
بیروت ،با اين اليحه مخالفت كردند .مصدق هم در نامهای که بهمجلس فرستاد و توسط
حسینمکی قرائت شد ،بهطورغیرمستقیم با تصویب این قرارداد مخالفت کرد (مکی،
 ،1362ج ،4صص .) .42– 40سرانجام ،سخنراني اقليت آنقدر طول كشيد كه دورة پانزدهم
قانونگذاري در ششم مرداد  1 328پايان يافت و تصميمگيري در مورد قرارداد الحاقي
گس-گلشائيان بهمجلس شانزدهم واگذار شد(صفائی ،1371 ،ص .)102در انتخابات دورة
شانزدهم كوشش زيادي شد تا از راه يافتن نمايندگان مخالف بهمجلس ممانعت شود و
قرارداد الحاقي گس-گلشائيان را سرانجام بهتصويب برسانند .بنابراین ،انتخابات مجلس
شانزدهم صورت گرفت .عبدالحسينهژير ،که در این زمان وزير دربار بود ،بهبهانة برقراري
مجلس روضه،آرای مردم تهران در مسجد سپهساالر را كه محل نگهداري صندوقهاي
رأي بود ،مورد دستبرد قرار داد و درنتیجه ،کسانی که مورد تأیید شاه بودند ،از صندوقها
بیرون آمدند.مصدق ،بهعنوان نفر سیام و کاشانی نفر چهلم معرفی شدند(صمدیپور،
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 ،1388ص )44و نتوانستند وارد مجلس شوند .دخالت دربار در نتايج انتخابات ،با اعتراض
نيروهاي ملي -مذهبي بهرهبري مصدق روبهرو گشت .گروهي از آنها ،در تاريخ  22مهر
 ،1328در اعتراض بهنحوة برگزاري انتخابات بهدربار رفتند و در آنجا متحصن شدند؛ ولي
بدون دستيابي بهنتيجهاي از تحصن دست كشيدند(امیرعالئی،1358 ،ص .)142سپس ،اين
افراد كه حدود  19نفر بودند ،بهخانۀ مصدق رفته و پس از چندین جلسه شور و مذاکره
در اول آبان  ،1328تشكيل جبهة ملي را اعالم كردند .این جبهه ،در روز دهم آبان 1328
رسم ًا اعالم موجوديت كرد .مصدق ،بهعنوان رهبر معنوي جبهه شناخته شد و مقام دبير
جبهه بهحسين مكي واگذار شد.
اندكي پس از تشكيل جبهة ملي و برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم ،گروه فدائیان
اسالم ،تحت رهبری نوابصفوی ،كه اعتمادي بهوعدة دربار درخصوص ابطال انتخابات
و برگزاري مجدد نداشتند ،تصميم ديگري گرفتند(گلمحمدی ،1382 ،ج،1ص.)49
سيدحسينامامي ،مأمور ترور هژير ،كارگردان جريانات اخير شد .او موفق شد در روز
سيزدهم آبان  ،1328هژير را كه براي شركت در مجلس عزاداري بهمسجد سپهساالر
رفته بود ،با شليك چند گلوله بهشدت زخمي كند .شدت جراحت بهحدي بود كه هژير
يك روز بعد درگذشت(عاقلی ،1384 ،ج ا ،ص .)426سيدحسينامامي ،در بازجوييها،
مسئوليت تمام اقداماتش را برعهده گرفت و هرگز حاضر نشد از افراد ديگري نام
ببرد(خسروشاهی ،1379 ،صص 91و  .)92امامی ،از پيروان كاشاني بود كه قب ً
ال در قتل
كسروي نيز دست داشت ،و بهدلیل تظاهرات مردم آزاد شده بود؛ ولي اينبار دادگاه جنايي
فرمانداري نظامي او را محكوم بهاعدام نمود(مهدینیا ،1374 ،ص .)25اين حكم ،چهار
روز بعد از دستگيري ،در هفدهم آبان  ،1328در ميدان سپه بهاجرا در آمد .كاشاني بعد از
اعدام سيدحسينامامي ،همواره از اين اقدام انقالبي ايشان دفاع کرد و شرکتکنندگان در
تشییع جنازه سیدحسینامامی را عادل و از مؤمنان حقیقی دانست(روحانی مبارز،1379 ،
ج ا ،ص .)304حتي در سومين سالگرد وی از مردم خواست تا در ساعت  3بعدازظهر
روز جمعه  26مهرماه  ،1330بر سر مزار وي در ابنبابويه ،حضور يابند (روزنامة اطالعات،
شمارة،1330/7/25 ،7644ص .)2كاشاني در  10اسفند  ،1329ضمن حمایت از اقدام
سیدحسینامامی اظهار داشت :کشته شدن سیدحسینامامی پشت مرا شکست(روحانی
مبارز ،1379 ،ج ا ،ص .)364همینطور در روز  13اسفند ماه  ،1329در جمع عدهای
از طرفداران خویش تأکید کرد ،اگر بخواهید در این دنیا با شرف زندگی کنید ،باید مثل
سیدحسینامامی مقابله و مجاهدت بهخرج دهید(روحانی مبارز ،1379 ،ج ا،ص.)350
بهدنبال ترور وزير دربار ،حكومت نظامي اعالم شد و دولت برای مدت کوتاهی ،گروهي
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از مخالفان از جمله بقایی ،حائریزاده ،آزاد ،مصطفی کاشانی -فرزند کاشانی ،و خلیل
طهماسبی از اعضای فدائیان اسالم را بازداشت ومصدق را بهاحمدآباد تبعید کرد .روز
بعد ،حسینمکی نیز خود را ب ه شهربانی معرفی کرد و بازداشت شد(خامهای،1372 ،
ص .)792قتل هژير ،باوجود دستگیریهای کوتاه اولیه ،تأثير عمدهاي بر جامعه گذاشت.
بدین ترتیب که بهدستور شاه ،رهبران جبهه ملی آزاد شدند(بنیجمال ،1387 ،ص )281و
دربار از مواضع خود عقبنشيني كرد .سیدمحمدصادق طباطبایی ،رئیس انجمن نظارت،
طی اعالمیهای فساد در انتخابات را تأیید کرد(عاقلی ،1380 ،ج ،3ص  )1468و بدین
ترتیب ،انتخابات تهران و حومه باطل اعالم و زمينه براي برگزاري انتخابات مجدد مجلس
شانزدهم در تهران فراهم شد .در تاریخ  3فروردین  ،1329عليمنصور(منصورالملك)،
از سوي محمدرضاشاه ،بهنخستوزيري برگزيده شد و درنتیجة انتخابات مجدد تهران،
در  11ارديبهشت ،1329مصدق و کاشانی ،بهمجلس راه یافتند .با انتخاب کاشانی دولت
مجبور بود او را از تبعید بازگرداند .زیرا وي ،با انتخابش توسط مردم مصونیت پارلمانی
پیدا کرده بود و میبایست در مجلس حاضر میشد .عالوهبراین ،اقدامات و پیگیریهای
طرفداران کاشانی نیز نقش مهمی در آزادی ایشان داشت .او ،سرانجام ،پس از يكسال
وچهار ماه تبعيد ،در  20خرداد  ،1329به ایران بازگشت .بعد از این بود که مسئلة نفت
و بهخصوص بررسي اليحة قرارداد الحاقي گس-گلشائيان در رأس برنامههاي مجلس
قرار گرفت .بدینمنظور ،مجلس ،در روز اول تیر ،1329اعضاي كميسيون نفت ،مركب از
هجده تن از نمايندگان شعب را انتخاب کرد تا اليحة قرارداد الحاقي را مورد بررسي قرار
دهند و پس از مطالعات الزم ،نظريات خود را بهاستحضار مجلس برساند(نجاتی،1373 ،
صص  96و .)97

.4نخستوزیری رزمآرا و اوجگیری فعالیتهای كاشانی و نوابصفوی

با انتصاب رزمآرا بهمقام نخستوزیری که برخی او را بهعنوان مهمترين عامل در جلوگیری
از نهضتملی شدن صنعت نفت میدانند ،فعالیتها و اقدامات کاشانی و نوابصفوی
در حمایت از ملیشدن صنعتنفت ،شدت یافت و فصلی جدیدی در تاریخ مبارزات
مردم ایران در راه ملي شدن صنعت نفت رقم خورد .پنج روز پس از تشكيل كميسيون
مخصوص نفت ،شاه ،در پنجم تیر  ،1329بنا بهتوصية آمريكاييها و برخالف تمايل قبلي
خود و بدون كسب تمايل مجلس ،فرمان نخستوزيري سپهبد عليرزمآرا را با هدف
حل مسئله نفت بهنفع بیگانگان صادر كرد .بنابراین ،هنگامیکه اعالم شد رزمآرا کابینة
خویش را در روز ششم تیر  1329بهمجلس معرفی میکند ،اعتراض عليه او آغاز شد .بین
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كاشاني ومصدق ،که بازار و نیروهای مذهبی را در مخالفت با قرارداد الحاقی و حکومت
رزمآرا بهحرکت درآورده بودند ،اتحاد محکمی برقرار گردید .منزل كاشاني مرکز مبارزه
علیه رزمآرا شد(صولتالدوله قشقایی ،1371 ،ص  )62و نوابصفوی طرفدارانش را به
خیابانها کشاند .با درخواست كاشاني ،هزاران نفر از مردم سراسر تهران ،در روز ششم تير
 ،1329در خيابا ن بهارستان اجتماع كردند كه از ورود رزمآرا بهمجلس جلوگيري نمایند.
تعداد زیادی از مردم نیز به همراهي نواب صفوی از منزل كاشاني حرکت کردند و با
پخش اعالمیه و سردادن شعارهایی علیه رزمآرا راهی میدان بهارستان شدند(زهتابفرد،
 ،1376ص .)192در این هنگام ،قواي انتظامي كه زير فرمان رزمآرا بود ،با توسل بهزور
و خشونت سعی کردند مردم را مضروب و متفرق کنند .كاشاني ،که با انتخاب رزمآرا
بهنخستوزيري بهشدت مخالف بود و انتخاب او را توطئهای برای تصویب قرارداد
الحاقی گس-گلشائیان میدانست ،قبل از برگزاری میتینگ پیامی تهیه نمود تا در این مراسم
خوانده شود .قرائت پیام وي که در آن ،مردم را دعوت میکرد بهشدت با انتخاب رزمآرا
بهحکومت اعتراض کنند ،با ممانعت مأموران مواجه گشت .درحالیکه این اتفاقات در
اطراف مجلس رخ ميداد و قرائت پیام كاشاني در میتینگ میسر نبود ،اعالمية وي توسط
مصدق در صحن مجلس خوانده شد(مکی ،1360،ج ،3صص 63و  )64اما ،رزمآرا موفق
شد با وجود مخالفت شدید نمایندگان ،و با كمك گرفتن از رئيس مجلس ،سردار فاخر،
هيئت دولت را بهمجلس معرفي كرده و از جلسه خارج شود( مشیر ،1378 ،ص .)147در
روز بعد ،هفتم تیرماه ،رزمآرا ،دولت خود را بهمجلس سنا معرفی کرد(سفری ،1371 ،ج،1
صص .)336- 327بعد از این وقایع ،مبارزات كاشاني و نوابصفوی در برابر رزمآرا دو
چندان شد .در صبح روز  11تیر ،عدة زیادی از طرفداران كاشاني در مقابل مجلس تجمع
کردند .تجمعکنندگان ،هنگامیکه رزمآرا از مجلس خارج و با اتومبیل از محل دور شد،
بهسمت درِ مجلس حرکت کردند و مانع خروج وکالی اکثریت از مجلس شدند .مردم از
آنها خواستند از دادن رأی اعتماد بهرزمآرا جلوگیری کنند .در درگیریهایی که بین مردم و
مأموران رخ داد ،عدهای زخمی و مجروح شدند(روحانی مبارز ،1379 ،ج ،1صص  194و
 .)195در شب همین روز ،عدة زیادی از اعضای فدائیان اسالم تحت رهبری نوابصفوی،
در منزل كاشاني تجمع کردند .بهگزارش اسناد ،مفاد سخنرانی و خالصة جریان شب 11
تیر منزل كاشاني از پنج موضوع زیر خارج نبود:
 .1وعظ دربارة اتحاد و اتفاق و جمع شدن پیرامون كاشاني؛
 .2حمله ب ه دولت جدید(رزمآرا) و تجلیل از قاتل هژیر؛
 .3اظهار كاشاني مبنی بر بسته شدن دوبارة بازار؛
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 .4حملة سخت بهرزمآرا ،رئیس شهربانی ،و رئیس تبلیغات؛ و
 .5طرفداری جدی از وکالی اقلیت(روحانی مبارز ،1379 ،ج ،1ص.)197
با همة مخالفتها و گوشزدهاي كاشاني ،رزمآرا موفق شد در جلسة سيزدهم تيرماه
 ،1329رأی  60درصد نمایندگان مجلس را بهخود جلب کند .مجلس سنا نیز در جلسة
 19تیرماه ب ه دولت رزمآرا رأی موافق دادند(سفری ،1371 ،ج ،1ص .)337رزمآرا ،بعد از
رسیدن بهنخستوزیری ،برآن شد تا مأموریت خود را که همان تصویب قرارداد الحاقی
گس-گلشائیان بود ،بهانجام برساند .كاشاني ،با برگزاری جلسات و ایراد سخنرانیهای
فراوان علیه او ،از مردم خواست تا با این دولت بهمخالفت برخاسته و مقدمات تغییر
کابینة او را فراهم نمایند .در همین زمان ،شایعاتی پخش شده بود که كاشاني قصد دارد
بههمراه نوابصفوی ب ه مشهد رفته و در آنجا کتابی در مخالفت با دولت رزمآرا منتشر
نماید .شهربانی کل کشور که از احتمال چنین اقدامی از سوی كاشاني نگران بود ،طی
گزارشی بهشهربانی استان خراسان دستور داد که چاپخانههای استان را تحت نظر گرفته
و مانع چنین اقدامی از سوی وي شوند(مراسان ،1330،صص 7و  .)8در  19آذر ،1329
كميسيون نفت ،ضمن رد اليحة الحاقي گس-گلشائيان ،از ملی شدن صنعت نفت سخن
بهمیان آورد .این موضوع ،بههمان اندازه که شکست بزرگی برای شرکت نفت ،شاه ،و
رزمآرا بهشمار میآمد ،پیروزی بزرگی برای مردم ایران محسوب میشد .کاشانی ،با صدور
بیانیهها و اعالمیههای متعدد و ایراد سخنرانی ،دفاع از ملی شدن صنعت نفت در سراسر
کشور را وظیفة فرد فرد مردم مسلمان ایران دانست و از آنان خواست همة توان خویش را
بهمنظور دستیابی ب ه ملی کردن صنعت نفت بهکارگیرند .بدینترتیب ،مبارزات مردم وارد
مرحلة جدیدی شد .از یکسو ،میتینگها و تظاهرات زیادی بهنفع ملی شدن صنعت نفت
آغاز شد و؛ از سوی دیگر ،اصناف و بازاریان تهران و سایر شهرها شعار خود را باعنوان
«صنعت نفت ایران باید ملی شود» ،بهسینههای خود نصب نمودند(عاقلی ،1380 ،ج،3
ص .)1272مصدق هم در پيامي كه از بستر بيماري بهمجلس فرستاد و در جلسة روز 26
آذرماه بهوسيلة حسينمكي قرائت شد ،ملي كردن صنعت نفت را تنها راه استيفاي حقوق
ايران دانست(مذاكرات مجلس شوراي ملي،شمارة ،1329/10/3 ،1703صص.)8-4

 .4-1برگزاری میتینگ مسجد شاه

در هشتم اسفند  ،1329طرحي بهامضاي هشت نفر از وكالي اكثريت ،بهكميسيون نفت
پيشنهاد شد كه در آن اصل ملي شدن صنعت نفت بهعنوان هدف نهايي تلقی گردید و اجراي
آن بهفراهم شدن سرمايه و وسايل ديگر موكول شد(رکنآبادی ،1379 ،صص.)107-106
كاشاني ،در  10اسفند  ،1329در تشییع جنازة بهرام خاقانی از طرفداران خویش و عضو
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 . 1گل محمدی،1382 ،ج ،1ص .64
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جمعیت فدائیان اسالم شرکت کرد .وي در این مراسم ضمن آنکه مردم را بهخداشناسی
و حقیقت دعوت نمود ،از آنها خواست بیدار باشند و اجازه ندهند اجانب ،نفت را که
متعلق بهمردم ایران است بهغارت ببرند (روحانی مبارز ،1379 ،ج ا ،ص .)364متعاقب آن،
اعالميهاي بهامضاي جمعیت فدائيان اسالم ،که بهعنوان یک گروه مقتدر اسالمی در جامعه
شهرت داشتند ،منتشر و در آن از مردم خواسته شد تا در ساعت سه بعدازظهر روز جمعه
 11اسفند در مسجد شاه حضور یابند و بهسخنراني در خصوص «مقدرات ايران و نفت»
گوش فرا دهند(موحد ،1378 ،ج ،1ص  .)130كاشاني هم در اعالميهاي جداگانه در روز
 10اسفند ،از سایر اقشار مردم ايران خواست در ساعت سه بعد از ظهر جمعه  11اسفندماه
 ،1329در میتینگی که بنا بهدعوت فدائيان اسالم در مسجد شاه تشکیل میشود ،شرکت
جویند و بهسخنان مهمی که در باب بيان حقايق اسالم و اطراف نفت ایراد ميشود ،گوش
فرا دهند(روزنامة نبرد ملت .)1329 ،از ساعت  14روز جمعه ،جمعيتي در حدود چهارهزار
نفر ،بهتدريج در مسجد شاه اجتماع کردند .بعد از اتمام سخنراني چند نفر از اعضاي فداييان
اسالم ،سيد عبدالحسين واحدي مرد شمارۀ  2جمعيت پشت بلندگو قرار گرفت .وی ضمن
برشمردن بدبختیهایی که از سیسال سلطة خاندان پهلوی بر مردم ایران رفته بود ،دخالتهای
حکومتهای شوروی ،انگلیس ،و آمریکا در امور داخلی ایران را بهشدت محکوم کرد و
اعالم نمود ،نفت ایران متعلق بهمردم ایران 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 ،اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی را نمایندگان غیرداخلی ملت دانست
و از اعمال تصرف شاه در مجلس انتقاد کرد .واحدی ،درحاليكه عكس سيدحسينامامي را
بهمردم شركتكننده در مسجد نشان ميداد و او را شهيد راه حق و عدالت معرفي مينمود،
اعالم كرد درصورتيكه نمايندگان مجلس بهملي شدن صنعت نفت نظر موافق ندهند ،نابود
خواهند شد( .گلمحمدی ،1382 ،ج ،1ص .1)64واحدی در پایان سخنان خود يكبار دیگر
بهرزمآرا گفت« :رزمآرا! برو ،برو ،برو! اگر نروی تو را میفرستم ،میدانی چطور؟ با یک ت ٌقه»(
دوانی ،بیتا ،ج ،2ص .)203این تظاهرات و سخنرانی همانند یک بمب در سرتاسر ایران صدا
کرد و همگان با توجه ب ه پیشینة فدائیان اسالم (در قتل کسروی و هژیر) منتظر یک دگرگونی
شدند .بعد از پایان میتینگ در ساعت  ،18عدة زیادی از افراد شرکتکننده بهمنزل كاشاني
آمدند .وي ،پس از تشکر از جمعیت مذکور چنین اظهار داشت :اگر ترس را کنار گذاشته
و همچنان با اتحاد بیشتر ب ه مبارزات خود ادامه دهند ،فتح و پیروزی نزدیک است(روحانی
مبارز ،1379 ،ج ا ،صص 347و .)348
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 .4-2ترور رزمآرا و و ترسیع در جریان ملی شدن صنعت نفت

رزمآرا در همان روزهاي ابتدايي حكومت خویش با تظاهرات گستردة مردم ايران
مواجه شد .اين تظاهرات و ميتينگها كه بهدعوت ساير دستجات مذهبي و سياسي و
بهخصوص كاشاني صورت گرفت ،دولت رزمآرا را در شرايط بسيار بحراني قرار داد.
در این شرایط ،رزمآرا مذاكرات پنهاني با نمايندگان شركت نفت را آغاز كرد ،تا براساس
 ،50-50درآمد نفت نصيب ايران شود .در مقابل ،نمايندگان اقليت مجلس كه از مذاكرات
خود با سپهبد رزمآرا نتيجهاي نگرفته بودند ،دست بهدامن نوابصفوي ،رهبر فدائیان اسالم
شدند و از او براي حل قضية ملي شدن صنعت نفت ياري خواستند .نوابصفوي آنها
را بهحضور در جلسهاي دعوت كرد(تربتی سنجابی ،1381 ،ص .)139سرانجام ،اعضاي
فراكسيون جبهة ملي بدون اطالع مصدق ،که با مبارزات تند و مسلحانه مخالف بود ،در
منزل حاج محمودآقايي گرد هم آمدند .در این جلسه ،که عالوهبر نوابصفوی سایر سران
فدائیان اسالم حضور داشتند ،از تجربیات سيد حسنمدرس سخن رفت که اگر میتوانست
جلو رضاخان را در همان دوران نخستوزیریش بگیرد ،نه جان میباخت و نه مملکت
مجبور بهتحمل بیست سال دیکتاتوری رضاشاه میشد(بهنود ،1377 ،ص .)320آنها در
پایان ،پساز تحصيل اوضاع سياسي جامعه چنین عنوان كردند«:عدهاي مانع پيشرفت و
استقالل مملكت هستند و در رأس همة آنها سپهبدرزمآرا قرار دارد» .نوابصفوي قول داد
رزمآرا از صحنه خارج شود و اعضاي جبهة ملي نيز متعهد شدند احكام اسالم را بهاجرا
درآورند .بدين ترتيب ،سران جبهة ملي خواستار سقوط رزمآرا از سرير قدرت شدند
و كاشاني كه در جلسه حضور نداشت ،با اين مصوبهها موافقت كرد(تبريزينيا،1371 ،
ص .)226كاشاني ،دو روز بعد ،در مالقاتی كه بين ایشان و نوابصفوي انجام یافت ،چنین
عنوان كرد« :چند نفر بايد از ميان بروند تا ما بتوانيم برنامههايمان را اجرا كنيم :رزمآرا،
فقري ،دكتر فالح»(ترکمان ،1370 ،ص )413و بدين ترتيب ،حكم قتل رزمآرا صادر شد.
در برنامهریزیای که توسط آن افراد صورت گرفت خليل طهماسبي ،مأمور ترور
رزمآرا شد .او سه روز قبل از آنكه مأموريت خود را انجام دهد ب ه 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(گلمحمدی ،1382 ،ج ،1ص .)65رزمآرا ،در روز  12اسفند  ،1329در جلسۀ
کمیسیون نفت شرکت کرد .او در این جلسه گزارشی از متخصصان صنعت نفت ارائه
داد که خالصۀ آن این بود که ما توان ادارۀ این صنعت را نداریم و ملی کردن آن بهزیان
ملت و کشور خواهد بود(زعیم ،بیتا ،ص .)127نطق رزمآرا در كميسيون نفت و پخش
آن در جرايد و راديو خشم مردم را دو چندان کرد .فردای آن روز ،رزمآرا تصمیم گرفت

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ92

73

وحیدکارگرجهرمی

تا در مجلس ختم آيتاهللفيض حاضر شود تا از یکطرف ارتباط خود با روحانیت را
بهرخ كاشاني بکشد و از طرفی با تأثر و عزاداری مردم همراه شود .اما هنگامیکه روز
موعود فرا رسید و رزمآرا وارد حياط مسجدشاهشد ،با سه گلولۀ خلیلطهماسبی(بهنود،
 ،1377ص )321که فریاد میزد «مرده باد شرکت نفت»(ذوقی ،1387 ،ص )261از پای در
آمد و بدینترتیب ،دورۀ کوتاه زمامداری رزمآرا ،که برخی آن را سختترين دورۀ نفت
میدانند ،بهپایان رسید .كاشاني ،از هنگامیکه خلیل طهماسبی بهکشتن رزمآرا اعتراف کرد
و بهزندان افتاد تا زمان آزادیش از زندان در  24آبان  ،1331در اعالمیهها و مصاحبههای
خویش از قاتل رزمآرا دفاع نمود .وی ،فرداي روز ترور رزمآرا ،در مصاحبهبا خبرنگاران
خارجي ،قتل رزمآرا را واجب دانست و خليل طهماسبي را منجي ملت ايران معرفي كرد
و در پیغامی بهفدائیان اسالم اعالم نمود که خلیلطهماسبی با کشتن رزمآرا شاهرگ
انگلستان را قطع نمود(زهتابفرد ،1376 ،صص .)460-457همچنين ،پس از ماجراي قتل
رزمآرا در مصاحبهبا خبرنگار ديلياكسپرس ،ب ه سایر خیانتکاران هشدار داد و گفت« :تا
وقتی که خیانتکاری از طرف هیئت حاکمه ادامه داشته باشد و کسانی در هیئت حاکمه
بخواهند بهنفع اجانب و بهضرر ملت ایران اقدام کنند ،ملت ایران هم از تنبیه و مجازات
خائنین قصور نخواهد ورزید(»...زنجانی ،1370 ،ص .)414كاشاني ،در این گفتوگو از
قتل رزمآرا بهعنوان شديدترين ضربهبر پيكر استعمار ياد كرد و اين عمل را بهسود ملت
ايران دانست و گفت« :آن گلوله و ضربه ،عاليترين و مفيدترين ضربهاي بود كه بر پيكر
استعمار و دشمنان ملت ايران وارد آمد ».وی در ادامه صريح ًا اعالم نمود كه «قاتل رزمآرا
بايد آزاد شود زيرا اين اقدام او در راه خدمت ب ه ملت ايران و برادران مسلمانش عملي
شده است»(زهتابفرد ،1376 ،صص .)265 - 262كاشاني در سؤال كينگزبورياسميت،
مدير خبرگزاري «اينترنشنالنيوزسرويس» كه پرسيده بود آيا حقيقت دارد فدائيان اسالم،
رزمآرا را از بين بردهاند ،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 ،بیتا ،صص 106و  .)107كاشاني ،همچنین ،در اعالمیهای
چنین اظهار داشت« :پافشاری رزمآرا برای مقاومت در مقابل افکار عمومی ملت ایران
و حمایت از شرکت نفت باعث خشم شدید عمومی مردم ایران شد و جوانی غیور
و وطنپرست و متدین از میان مردم برخاست و نخستوزیر بیگانهپرست را بهجزای
اعمال خود رسانید»(خامهای ،1372 ،ص .)792كاشاني  ،در مصاحبه با مخبر روزنامه
«اخباراليوم» از ترور انقالبي رزمآرا در سرعت بخشيدن بهملي شدن صنعت نفت حمايت
كرد .خبرنگار اخباراليوم ،پس از اشاره ب ه نفوذ و قدرت كالم حيرتانگيز كاشاني در ميان
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صدها هزار مسلمان ايراني ،مصاحبۀخود را با كاشاني شرح داد و چنین نوشت :وقتي
صحبت قتل نخستوزير سابق ايران بهميان آمد لبخند رضايت بخشي بر لبان پيشواي
مذهبي ايران نمودار شد و گفت« :ما جنگ نفت را برديم» و بعد اضافه كرد« :بر رزمآرا[ی]
خائن پيروزي يافتيم»(روزنامة باختر ،شمارة،1329/12/27 ،481ص.)1
كاشاني ،در مصاحب ه با حسنينهيكل ،خبرنگار و روزنامهنويس معروف مصري نيز
چنين اعالم كرد« :قتل رزمآرا بهتوفيق و الهام از خداوند صورت گرفت ،تا اين كه خون
او پند و عبرتي باشد براي افراد ضعيفااليمان و مر ّدد ...بهزودي نفت ملي ميشود ،تا
اينكه هر قطره نفتي كه از خاك ايران استخراج ميشود ملك خالص ايراني باشد بدون
شريك(»...هیکل ،بیتا ،صص 87و  .) 88عالوهبراین ،در میتینگی که طرفداران كاشاني در
 25اسفندماه  1329در قم بهعمل آوردند ،خواهان آزادی خلیل طهماسبی شدند(مراسان،
 ،907صص  .)73-68مدتی بعد ،میتینگی توسط جمعیت فدائیان اسالم در تاریخ 30
ن  1330در جلوی مسجدشاه برگزار شد .آنها در این میتینگ اعالم نمودند تا
فروردی 
سرحد خون و جان از حقوق مسلمین و ناموس اسالم دفاع خواهند کرد(روحانی،1379 ،
ص .)15در پایان این میتینگ ،قطعنامهای صادر شد که در آن ،جمعیت حاضر ،خواهان
آزادی اعضای جمعیت فدائیان اسالم و بهخصوص خلیل طهماسبی شدند .جمعیت،
بعد از پایان مراسم بهطرف منزل كاشاني روانه شدند و از ایشان خواستند تا بهدولت
فشار آورده و مقدمات آزادی خلیلطهماسبی را فراهم کند(مراسان ،906 ،ص.)93
عالوهبراین ،در میتینگی که بنا ب ه درخواست كاشاني ،در پنج خرداد  ،1330در حمایت
از آزادی خلیلطهماسبی شکل گرفت ،یک رفراندوم بهعمل آمد و در آن همه تأييد
كردند كه خليلطهماسبي بهكشور خدمت كرده و باید آزاد شود .كاشاني نیز ضمن تأیید
این رفراندوم اظهار داشت از-آنجاکه طهماسبی با از بين بردن خائني ب ه مملكت خدمت
كرده است ،باید آزاد شود و در اسالم هركس نسبت بهحدود قوانين و همچنين حوزۀ
اسالم خيانت كند و حفظ حدود ننمايد قتلش واجب است(روزنامه شاهد ،شمارة،392
،1330/3/6صص1و .)2جمعی از مردم نیز در تلگرافی بهكاشاني ضمن تمجید از اقدام
خلیل طهماسبی در ترور رزمآرا خواهان آزادی او شدند (مراسان ،637 ،ص 48؛ ،626
ص  .)79سرانجام ،در اثر حمایتها و تالشهای كاشاني ،قانون عفو و آزادی خلیل
طهماسبی در مجلس هفدهم بهتصویب رسید و بهدنبال آن خلیلطهماسبی در  24آبان
 1331از زندان آزاد شد .بههرحال ،ترور رزمآرا در جامعه با استقبال فراوان روبهرو شد و
ناگهان روند ملی شدن صنعت نفت را سرعت بخشید .بدینترتیب  که پس از آن ،برخالف
معمول حکومت نظامی اعالم نشد؛ بلکه برعکس آزادی بیشتری ب ه تظاهرات و اجتماعات
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جبهۀ ملی داده شد .عالوهبراین ،زنگ خطري براي نمايندگان وابسته بهانگليس بهصدا
درآمد كه بهعنوان سدی مانع ملي شدن صنعت نفت بودند .مجموع این عوامل ب ه كاشاني
و جبهۀملی امکان داد تا بیش از گذشته برتالشهای خود در راه ملی شدن صنعت نفت
بیفزایند .تالشی که خیلی زود بهنتیجه رسید و ملی شدن صنعت ایران را بههمراه داشت.
یک روز بعد از قتل رزمآرا ،در  17اسفند  ،1329کمیسیون نفت بهاتفاق آراء ،پیشنهاد
دایر بر ملی کردن صنعت نفت را تصویب نمود و ضمن تقدیم گزارش خود بهمجلس
درخواست کرد ،بهمنظور تعیین طرز اجرای این اصل ،مأموریت کمیسیون را بهمدت دو ماه
تمدید کند(فخیمی ،1378 ،ص .)42چند روز بعد ،حسین عالء ،وزير دربار ،در  18اسفند
 ، 1329بهعنوان نخستوزير انتخاب شد .در  22اسفند ،گزارش کمیسیون نفت راجعبه
پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در جلسۀ علنی مجلس مطرح شد و سرانجام ،مجلس ،در
 24اسفند ،رأي بهملي شدن صنعت نفت داد(کینزر ،1388 ،ص .)90مجلس سنا نیز در
جلسۀ بیست و نهم اسفند  ،1329گزارش کمیسیون نفت دایر بر ملی شدن صنعت نفت را
ش کاشانی،مصدق ،نوابصفوی ،و
ن ترتیب ،صنعت نفت ایران با تال 
تصویب کرد و بدی 
سایر گروهها با پشتیبانی مردم ایران ملی اعالم شد و بهعنوان نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر
ایران بهثبت رسید .بنابراین ،فدائیان اسالم ،با ترور كساني چون رزمآرا ،بهعنوان اصلیترين
ت نفت ایفا نمودند.
مخالف ملی شدن صنعت نفت و هژير ،نقش مهمی در ملیشدن صنع 
در مقابل ،كاشاني ،برخوردهاي مسلحانۀ فدائيان اسالم را تأييد كرد و آن را یک عمل
شرعی دانست و با اين اقدام ،بهتدريج ،مردم مسلمان را بهمبارزۀ شديد در حمایت از ملی
شدن صنعت نفت وادار ساخت(مدنی ،1381،ج ،1ص .)71بهطورنمونه ،در مصاحبهبا
خبرنگار مجلۀ معروف نيويوركهرالدتريبون ،که گفته بود فدائیان اهداف خود را با ترور
بهكرسي مينشانند ،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 ،شمارة،1330/9/3 ،535صص1و.)2
همینطور ،كاشاني ،در بیشتر ميتينگها و تظاهراتی که اعضاي جمعيت فدائیان اسالم در
حمایت از ملي شدن صنعت نفت برگزار میکردند ،بیانیه میداد و از مردم دعوت میکرد
تا در آن شرکت کنند .روابط كاشاني با فدائیان ،در ابتدا ،تااندازهای نزدیک بود که خارجیان
تا سال  ،1328اغلب كاشاني را بهاشتباه رهبر فدائیان اسالم میدانستند(آبراهامیان،1373 ،
ص .)318تاآنجاکه هیکل ،خبرنگار مصری مینویسد« :رهبر روحانی جمعیت فدائیان
اسالم در سطح اعلی ،آیتاهلل کاشانی بود .ولی رئیس اجرای عملیات گروه بهطور مستقیم
شخص دیگری بهنام نواب صفوی بود»(هیکل ،بیتا ،ص.)77
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جدایی كاشانی از نوابصفوی

اختالف بین فدائیان اسالم با كاشاني ومصدق ،مدتی قبلاز روی کار آمدن دولتمصدق،
در ارديبهشت سال  1330و در زمان نخستوزیری حسین عالء آغاز شد .نوابصفوی
معتقد بود که حسینعالء ،برقراری حکومت نظامی و زندانی شدن تعدادی از اعضای
فدائیان اسالم پس از ترور رزمآرا را با دستور کاشانی و مصدق انجام داده است .او
در  ،1329با چاپ و انتشار جزوهای باعنوان «راهنمای حقایق» و با شعار «االسالم
یعلووالیعلی-علیه» اهداف ،اصول و شیوههای سیاسی و برنامۀ حکومت اسالمی مورد
نظر خود را که در حقیقت منشور فدائیان اسالم بود ،عرضه نمود (روحانی مبارز،1379 ،
ج ا ،ص )29درواقع ،نخستين و اساسيترين عامل همكاري فدائيان اسالم با كاشاني و
مصدق در راه ملی شدن صنعت نفت ،ايجاد زمينهاي مناسب براي اجراي احكام اسالم
بود .نواب و يارانش گمان ميکردند ،چنانچه عنان قدرت در دستان كاشاني و جبهۀ ملي
قرار گيرد ،مباني اسالم در جامعه حاكم خواهد شد .ازاينرو ،فدائيان اسالم ،در آغاز
نخستوزيري مصدق ،با انتشار اعالميهاي 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 بهكاشاني ارائه كردند و از وي خواستند
اين اصول چهارگانه در مجلس طرح و تصويب گردد .اما وي اين اصول را براي ارائه
ب ه 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 نميكردند؛
بلکه اجرای قانون ملیشدن صنعت نفت و مبارزه با انگلستان را در رأس امور ميدانستند.
كاشاني  ،در جواب سؤال برخی طرفدارانش مبنی بر آنکه چرا قبل ازمصدق عقیده داشتید
که باید زنها از ادارات اخراج شوند و اما چرا اکنون اقدامی انجام نمیدهید ،پاسخ داد:
«فع ً
ال قضیه نفت در پیش است ،هیچ اقدام دیگری صالح نیست ،چون اکنون در حدود
10 /000نفر زن در ادارات کار میکنند ،اینها هر کدام چند نفر بسته و قوم خویش دارند،
اگر آنها را اخراج کنیم ،عده زیادی ناراضی ایجاد خواهند شد»( روحانی مبارز ،1379 ،ج
ا ،صص 412و  .)413كاشاني ،که از سویی مایل نبود مايۀ رنجش و دوري فدائيان شود
و از سوی دیگر ،اجابت خواستههاي آنان را هم بسيار دشوار ميديد ،سران جمعيت را
ب ه صبر و انتظار فراميخواند( گلمحمدی ،1373 ،ج ،1ص .)71ایشان ،درجایی در مورد
نوابصفوی چنین میگوید« :سید جوان بود ،تندی میکرد ،ما درگیر ملی شدن صنعت
نفت بودیم که ایشان پا را توی یک کفش کرده بود که همة احکام اسالم اجرا شود .ما
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هم میگفتیم اجازه بدهید دست انگلیس کام ً
ال قطع شود و بعد کمکم اقدام میکنیم ولی
او از ما رنجید ،گویا که ما قصد نداریم احکام اسالم را اجرا کنیم (»...حجتی کرمانی،
بیتا ،صص 302و  .)303در مقابل ،فدائیان ،بهکاشانی ومصدق چنین پاسخ دادند«:ما که
شما را بر سرکار آوردیم و قصدی جز پیشرفت دین اسالم» و اجرای «قوانین اسالمی در
ایران نداشتیم و نداریم .بنابراین شما از این پس نباید از جانب ما انتظار همکاری داشته
باشید»(دوانی ،بیتا ،ج ،2ص  .)203مواردي از اين قبيل ،جدایی فدائيان اسالم از كاشاني
و مصدق را موجب شد .آیتاهللبروجردی نیز بهشدت با فعالیتهای فدائیان مخالف بود
و بر لزوم برچیدن مراکز آنها از مدرسۀ فیضیۀ قم پافشاری میکرد .البته ،اصالحات مصدق
نيز با خواستههاي فدائيان اسالم منافات داشت .ازاينرو ،دولت مصدق سعي كرد ،مانع
ادامۀ فعاليت آنها شود .بنابراين ،هر چند فدائيان ،ابتدا از نهضت ملي و سياست ملي شدن
صنعت نفت جانبداري ميكردند؛ همينكه مصدق بهنخستوزيري برگزيده شد ،از نهضت
جدا شدند و با كاشاني نيز قطع رابطه كردند(کاتوزیان ،1378 ،ص .)298اختالفات بین
كاشاني و فدائیان تاحدی گسترش یافت که در اعالمیههایی در  17و  21اردیبهشت 1330
(مراسان ،912 ،ص 113؛  ،913صص  95و  ،)96ضمن اعالم مخالفت خود با كاشاني و
مصدق و متهم کردن بهسازش با انگلستان و آمریکا(مراسان ،912 ،ص 113؛  ،913صص
 95و  )96بهشدت بهآن دو حمله کرده و نوشتند«:كاشاني و دکترمصدق روی جنایتکاران
عالم را سفید کردند» (مراسان ،627 ،ص .) 4توهین بهكاشاني از یکطرف با اعتراض
برخی علما از جمله آیتاهللخوانساری روبهرو شد(مراسان ،911 ،ص  )14و ازطرفدیگر،
موجبات تفرقه و شکاف بین اعضای فدائیان اسالم را بههمراه داشت(مراسان ،908 ،ص
 .)25تا آن حد که عدهای از اعضای جمعیت فدائیان اسالم ،ضمن تعریف و تمجید از
كاشاني(مراسان،908،ص  )18از نوابصفوی جدا شده و در تاریخ  21اردیبهشت 1330
با نشر اعالمیهای او را از رهبری جمعیت خلع کردند(روحانی ،1379 ،ص .)154
خودداري مصدق از انجام خواستههاي فدائیان ،تهديد او را بههمراه داشت .این
تهدید تا اندازهایمصدق را نگران کرده بود که در  22اردیبهشت 15( 1330روز پس از
قرارگرفتن در مقام نخستوزیری) ،توطئۀ قتل خود را طی نطقی در جلسۀ مجلس شورای
ملی افشا و بهدلیل نداشتن تأمین جانی در مجلس متحصن شد(ترکمان ،1359 ،ص
 .)90كاشاني ،در این زمان که مصدق در مجلس متحصن بود ،از وی دفاع نمود و گفت:
«اقامت او [دکترمصدق] نيز در مجلس شوراي ملي براي تسريع در اجراي ملي كردن
نفت بهنظر من خوب بوده است»(روزنامة شاهد ،شمارة،1330/2/28 ،385صص1و.)4
اقامت دکترمصدق ،در مجلس ،تا نه م خرداد ادامه یافت و بعد از آن هم دیگر بهدفتر
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نخستوزیری نرفت و این دفتر بهمنزل شخصی ایشان در خیابان کاخ انتقال یافت(سفری،
 ،1371ج ،1ص .)476دستگیری نوابصفوی ،در سيزدهم خرداد  ،1330توسط دولت،
بر گسترش اختالفات دامن زد ،تا جاییکه فدائیان در سخنرانیها و گردهمایی خویش
مصدق را بهقتل تهدید کردند(مراسان ،917 ،صص81-75؛  ،918صص  40و  .).41در
روز  25تیر ،تعدادی از اعضای فدائیان در کاخ دادگستری تهران تجمع کردند .سخنرانان
در این اجتماع ،مطالبی دربارۀ نقش نوابصفوی در ملیشدن صنعت نفت و بهقدرت
رسیدنمصدق و كاشاني اظهار داشتند و خواهان آزادی رهبرفدائیان شدند(مراسان،911 ،
ص  .)101در عصر همان روز ،عدهای از افراد تجمعکننده در کاخ دادگستری ب ه مالقات
نوابصفوی در زندان رفتند .بهگزارش مأمور ویژه ،نواب ،طی نطقی خطاب به افراد
مالقاتکننده با او اظهار داشت« :دکترمصدق و كاشاني نباید فراموش کنند که سال گذشته
در تبعید بهسر میبردند و در اثر خدمات و جانفشانی ما بهمحل و مسکن خود مراجعت
و وکیل شدند و حال ما باید در زندان بمانیم» (مراسان ،911 ،ص  .)102همینطور در روز
 12تیر ،در جمع عدهای از نمایندگان ،كاشاني ،که بهمالقات وی در زندان آمده بودند،
اعتراض نمود و خطاب بهآنها گفت« :بروید بهوظیفه دینی خود عمل کنید .ما نمیخواهیم
کاشانی بهما مساعدت کند( »...مراسان ،911 ،ص .)12
در روز  25مرداد  ،1330حدود  200نفر از اعضای فدائیان اسالم ب ه قصد تشکیل
میتینگی در مسجد شاه بهراه افتادند و خواهان آزادی نواب شدند که درنتیجۀ برخوردی
که بین فدائیان اسالم و قوای انتظامی رخ داد ،چندین نفر زخمی و عدهای نیز بازداشت
شدند(روحانی ،1379 ،ص .)155در بعدازظهر 26بهمن  ،1330سوءقصدي توسط یکی
از اعضای فدائیان اسالم بهنام محمدمهدیعبدخدائی ،عليه حسينفاطمي ،معاون مصدق،
صورت گرفت كه زخمي شدن وي را در پی داشت(عظیمی ،1389 ،ص .)136هدف
فدائيان اسالم از این اقدام ،وادار ساختن مصدق در پذیرش خواستههایشان از جمله آزادی
نوابصفوی بود(عبدخدائی ،1379 ،ص .)111اما ترور ناموفق فاطمي نيز موجبات آزادي
نواب و ديگر فدائيان در بند را فراهم نكرد .در آن شرايط ،فدائيان اسالم ازكاشاني انتظار
داشتند بهپاس خدمات گذشتۀ اين جمعیت و بااستفاده از نفوذی که وي در دولت مصدق
داشت ،زمينۀ آزادي نوابصفوي و برخي يارانش را فراهم سازد(مراسان ،912 ،ص .)105
كاشاني موافق آزادی نوابصفوی بود(مراسان ،912 ،ص  )114و از مسئوالن دولتي
خواست او را آزاد كنند ،ولي مصدق ،همچنان نواب و يارانش را در زندان نگهداشت.
فدائیان اسالم گمان بردند كه كاشاني و مصدق در اين امر اتفاق نظر دارند و آنها با دربار
بهتوافق رسيدهاند .همين مسئله باعث شد تا فدائيان با كاشاني ب ه مخالفت پرداخته و حتي
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وي را تهديد بهقتل نمایند(مراسان ،913 ،صص  66و 67؛  ،918صص  40و  )41و در
برخی از اعالمیههایی که صادر کردند ،او را واجبالقتل دانستند(روحانی مبارز،1379 ،
ج ،1صص  399و  .)402این تهدید تااندازهای جدی بود که بنا بهدرخواست شهربانی کل
کشور ،مأموران بیشتری بهمنظور مراقبت از كاشاني در نظر گرفته شد ،تا بدینوسیله مانع
سوءقصد اعضای جمعیت فدائیان اسالم بهایشان شوند(مراسان ،915 ،ص .) 63
نوابصفوی ،حتی با برگزاری انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای اسالمی
مخالفت کرد .این درحالی بود که کاشانی چند روز مانده ب ه پایان انتخابات تهران ،پیامی
رادیویی خطاب بهاهالی تهران فرستاد و از آنها دعوت کرد تا با شور و خاص مثال زدني
در انتخابات شركت نمایند(روزنامة شاهد ،شمارة،1330/11/3 ،584ص .)1حدود 25
تن از علماي شيراز هم در فتوايي مشترك ،ضمن حمايت از كاشاني ،شركت مردم در
انتخابات دورۀ هفدهم را واجب و الزم دانستند(ترکمان ،1378 ،صص 49و  .)50باوجود
این ،انتخابات دورۀ هفدهم مجلس ،آنطورکه انتظار میرفت ،سالم برگزار نشد و دولت و
بهخصوص درباریان ،طرفداران خود را بهمجلس وارد کردند .این عوامل ،نارضایتیهایی
را در بین دستجات مختلف بهوجود آورد .حزب توده كه هيچيك از نامزدهايش نتوانستند
بهمجلس راه یابند ،در بسیاری از نقاط کشور دست بهاغتشاش زدند .آنها دولت را متهم
بهدخالت در انتخابات نموده و نوک حمالت خویش را بهطرف جبهۀ ملی نشانه رفتند.
اما این ایراد موجه نبود و در بیشتر شهرستانهای کوچک ،مخالفان دولت بهمجلس راه
یافتند(جامی ،1377 ،ص .)568در این مرحلۀ حساس که كاشاني در پیامهایی مردم را به
وحدت فراخواند و از آنها خواست از تفرقه و پراکندگی خودداری ورزند ،نوابصفوی،
درحالیکه همچنان در زندان بهسر میبرد و درنتیجه اختالفات گستردهای بین او و كاشاني
و دولت ایجاد شده بود ،در مالقات با عدهای از طرفدارانش که برای دیدار وی بهزندان
رفته بودند ،ب ه عدمآزادی انتخابات اشاره کرد و روش مصدق و كاشاني را مورد انتقاد قرار
داد .او گفت ...« :ما از این مجلس از بدو تشکیل آن غیر از خیانت و جنایت چیز دیگری
ندیدهایم و نمیخواهیم در امور آن دخالت کنیم .این انتخابات آزاد نیست ،بگذارید وکالی
خود را انتخاب کنند .البته ما هم وظایف خاصی داریم که بعدا ً بهموقع اجرا خواهیم
گذاشت( »...مراسان ،916 ،ص .)35
سرانجام ،دولت ،با ادامۀ اختالفات و بروز برخوردهاي شديد و خونيني که بين
دستجات مخالف و موافق در برخی شهرستانها رخ داد(جامی ،1377 ،ص  )568مجبور
شد بعد از انتخاب  79نفر از نمایندگان که برای حصول اکثریت پارلمانی اکتفا میکرد ،در
برخی شهرستانها مانند مشهد و اصفهان و شیراز انتخابات را متوقف کند(سالمی،1388 ،
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صص  259و  .)260در این شرایط ،كاشاني ،که خود بهعنوان نمایندۀ مردم تهران ب ه مجلس
راه یافته بود ،در بيانيهای که بهمناسبت نخستین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در روز
 28اسفندماه  ،1330از راديو تهران قرائت شد ،بار دیگر از دولت حمایت کرد(روزنامة
اطالعات،شمارة،1330/12/29 ،7772ص .)9باوجود این ،تصويب اعتبارنامههاي نمايندگان
تا دهم تير بهطول انجاميد و حتي ميان طرفداران دولت هم اختالف رخ داد .درباريها از
اين اختالفات استفاده كردند و درنتيجه ،سيدحسنامامي ،امام جمعه تهران و كانديداي
دربار را ب ه رياست مجلس انتخاب كردند(حکیمی ،1387 ،ص  .) 92امامی ،تا زمان فرمان
نخستوزیری مجددمصدق ،بعد از قیام  30تیر  ،1331در سمت خود باقی ماند و از
هیچ تالشی برای نابودی نهضت چشمپوشی نکرد .او بعد از قیام  30تیر ،بهبهانۀ بیماری
از رياست مجلس استعفا داد و برای معالجه بهاروپا رفت(موحد ،1378 ،ج ،2ص573
) و بهجای او كاشاني با اصرار زیاد نمایندگان بهمقام ریاست مجلس شورا انتخاب شد.
نوابصفوی ،حتی با پرداخت کمک مالی مردم ب ه دولت ،در زمانی که کشور در
نتیجۀ تحریمهای انگلیس با بحران اقتصادی مواجه شده بود ،بهمخالفت پرداخت .اجرای
ت نفت و تحریم درآمد نفت ايران توسط دولت انگليس ،سبب شد
طرح ملی شدن صنع 
تا درآمدهای ارزی که عمدت ًا از طریق شرکت نفت حاصل میشد ،متوقف گردد .انگلیس
استدالل میکرد که نفت ایران ب ه آن کشور تعلق دارد و فروش آن بدون اجازۀ شرکت
غیرقانونی است .هدف انگلیسیها از این کار آن بود تا حکومتمصدق را بهزانو در آورده
و مقدمات سقوط آن را فراهم سازند یا با اندک خوش اقبالی بتوانند ،ایران را بهسر میز
مذاکره و سازش بکشانند .سایر شرکتهای بزرگ نفتی ،از جمله آمریکا نیز بهاین تحریم
پیوستند.مصدق ،برای خروج از بنبست مالی ،در روز اول دی  ،1330اقدام ب ه انتشار
اوراق قرضۀ ملی کرد(زعیم ،بیتا ،ص )187و در پیامی رادیویی از مردم خواست بهعنوان
جهاد مالی اقدام بهخرید اوراق نماید(نجمی ،1368 ،صص 89و  .)90كاشاني هم در پیامی
رادیویی با استناد بهآیات قرآن ،خرید اوراق قرضۀ ملی را جهاد ملی و انفاق فی سبیلاهلل
دانست و از مردم خواست تا ضمن حفظ وحدت خویش با خريد اوراق دولت را ياري
نمايند(بستهنگار ،1381 ،صص .)288 -286در این شرایط حساس که حزب توده نیز
خرید اوراق قرضۀ ملی را تحریم کرده بود(خامهای ،1372 ،ص ،)917نوابصفوی که
همچنان در زندان بهسر میبرد ،با خرید اوراق قرضه ملیمخالفت و اعالم کرد مطابق شرع
اسالم ،سودی که از این راه برای مردم حاصل میشود حرام است و از هوادارانش خواست
این موضوع را در روزنامههای وابسته بهخود درج نمایند(مراسان ،916 ،ص  .)39اختالف
نوابصفوی با كاشاني و مصدق در این شرایط حساس ،که نهضت ملیشدن 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 کشور ایفا نمود.

كاشانی و فدائیان اسالم بعداز کودتا

مخالفان خارجی و داخلی نهضت ملی شدن صنعت نفت ،از همان ابتدا ،ب ه این نتیجه
رسیدند که بهمنظور شکست جنبش،باید به اتحاد بین كاشاني و مصدق خدشهوارد کنند.
پیش از این ،اتحاد آن دو با رهبر فدائیان اسالم از بین رفته بود .مصدق حاضر بهآزادی
نوابصفوی و دیگر اعضای دربند فدائیان نبود و از سوی دیگر نواب با موضعگیری تند
خود علیه كاشاني و مصدق ضربات سنگینی بر نهضت ملی وارد میکرد .بههمین خاطر،
تمام تالشها برای ایجاد اختالف بین رهبران مذهبی و ملی جنبش ایجاد شد و سرانجام
پس از قیام  30تیر  ،1331چنان زیرکانه عمل کردند که بهتدریج روزنۀ نفاق و دودستگي
را بین آن دو ایجاد کردند .موضوعهایی از قبیل مخالفتمصدق با مداخلۀ روحانيون در
امور سياسي و درنتیجه خودداری از پذيرفتن نظريهها و توصيههاي كاشاني در مسائل مهم
مملکت و رسيدگي بهتظلمات مردم ،مخالفت كاشاني با برخي انتصابهاي مصدق ،عدم
تعقیب مسببین وقایع  30تیر از سوی مصدق ،مخالفت كاشاني با برقراری حکومت نظامی
از سوی دولت ،مخالفت مصدق با تشکیل اتحادیه بینالمللی اسالمی از سوی كاشاني،
تصویب قانون امنیت اجتماعی توسط دولت ،مخالفت دولت با تصویب طرح ممنوعیت
مشروبات الکلی ،اليحۀ تمديد اختيارت توسط دولت ،اظهارات كاشاني در مخالفت با
پیشنهادهای مصدق ب ه دولتهای انگلیس و آمریکا در باب غرامت ،رویداد نهم اسفند
 ،1331و جلوگیری از خروج شاه از کشور توسط كاشاني ،اختالف برسر حفظ انتظام و
امنيت محوطۀ مجلس ،ربودن و قتل سرتیپافشارطوس رئیس شهربانی کل کشور ،تحصن
زاهدی در مجلس با حمایت كاشاني ،برپایی تظاهرات طرفداران رهبران مذهبی و ملی
برعلیه یکدیگر ،برکناری كاشاني از ریاست مجلس هفدهم توسط نمایندگان طرفدار دولت
در  16مرداد  ،1331توهين طرفداران دو گروه بهیکدیگر در جراید منتسب بهخویش،
نطقها و سخنرانیهای توهینآمیز رهبران مذهبی و ملی علیه یکدیگر ،حمله بهمنزل
كاشاني در مردادماه  ،1332انحالل مجلس شوراي ملي در دوازدهم مرداد  1332از سوی
دولت ،بزرگنمایی خطر کمونیسم و حزب توده توسط دربار ،وجز آن از جمله زمینههای
مهم اختالف بین كاشاني و مصدق بهشمار میآمد .بروز اختالف ميان آنها ،تا حدودي
بهبود روابط فدائيان و كاشاني را بههمراه داشت .كاشاني و هوادارانش طرح بخشودگي
خليلطهماسبي ،قاتل رزمآرا را بهتصويب رساندند و اين قضیه روحيۀ گروه را بسيار
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تقويت كرد .پس از اين ،در  14بهمن  ،1331نوابصفوي بعد از بیست ماه از زندان آزاد
شد(عظیمی ،1389 ،ص )137و در سفرهایی در داخل و خارج از کشور( فلسطین ،اردن،
عراق ،و مصر) بهتبلیغ و ترویج اندیشههای اسالمی و انقالبی خویش پرداخت(مدیر
شانهچی ،1375 ،ص .)76بهتدریج ،تالشهای مخالفان خارجی و داخلی نهضت ملی
شدن صنعت نفت در ایجاد شکاف و شعلهور کردن اختالفات بین كاشاني و مصدق چنان
افزایش یافت که در فاصلۀ کوتاهی کودتای  28مرداد  1332بهوقوع پیوست و نهضت ملی
شدن صنعت نفت بهشکست انجامید .با وجود آنکه نوابصفوی قبل از کودتا بهشدت با
اقدامات دولت مصدق بهمخالفت پرداخت و حتی بعد از آزادی از زندان فعالیتهایی علیه
دولت انجام داد ،در جریان کودتای  28مرداد نه تنها موضع تقریب ًا بیطرفانهای اتخاذ کرد؛
بلکه بعد از کودتا درحالیکه در عراق بهسر میبرد ،با دولت کودتایی زاهدی بهمناسبت
تجدید رابطه با انگلستان بهمخالفت پرداخت و اعالم کرد بهمحض ورود بهایران مخالفت
خود را با دولت آشکار خواهد کرد(مراسان ،930 ،ص  .) 94رابطۀ کاشانی با دولت زاهدی
هم بیش از سه ،چهار ماه صمیمانه نبود .بدینترتیب که هنوز مدت زمان زیادی از کودتای
 28مرداد سپری نشده بود که دولت زاهدی که خود را مدیون محبتهای انگلیس و آمریکا
میدانست ،برخالف تمايل كاشاني ،مصدق ،نوابصفوی ،و سایر مردم كه از انگليسیها
متنفر بودند ،درصدد تجديد رابطه با این کشور و حل مسئلۀ نفت برآمد و از همان هنگام
مبارزۀ ،كاشاني با حكومت وي ،بهصورتي آشتيناپذير آغاز گشت .اما متأسفانه ،كاشاني،
مصدق ،و نوابصفوی که اختالفشان با یکدیگر کودتا را ممکن کرده بود ،تنها زمانی با
یکدیگر همصدا شدند ،کهمصدق در زندان و كاشاني در خانهاش تحت نظر بود .سایر
رهبران جبهۀ ملی نیز حداکثر تا ده سال بهزندان محکوم شدند .حسین فاطمی،
وزیرامورخارجه ،تیرباران شد و حزب توده بهشکل بیرحمانهای سرکوب گردید(فوران،
 ،1386ص .)443کودتاچیان ،بهزودي بر همه جا مسلط گردیدند و گروه بسياري از مردم
را که در مناطق مختلف کشور ،مقاوتهایی در حمایت از دولت انجام داده بودند ،بهزندان
افكندند .باوجود درخواست كاشاني از نمایندگان ،مبنیبر مخالف با انعقاد و تصویب
هرگونه قراردادی با کنسرسیوم(روحانی مبارز ،1379 ،ج ،2ص  ) 686این قرارداد در روز
 29مهرماه  ،1333بهتصویب مجلس رسید .یک هفته بعد ،مجلس سنا نیز با  41رأی موافق
در برابر  4رأی مخالف و  4رأی ممتنع ،قرارداد را تصویب نمود (افراسیابی،1367 ،
ص .)19شاه نیز در همان روز آن را توشیح کرد و بدینگونه مجلس هجدهم شورای ملی
با اعضای یکدست و انتصابی خود ،مهمترين مسئلۀ سه دورۀ پیشین مجلس ،یعنی نفت
را با واگذاری امتیاز استخراج تولید و فروش بهیک کنسرسیوم بینالمللی فیصله داد(شجیعی،
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 ،1372ج ،4صص 231و .)232درنتیجۀ این قرارداد ،کنسرسیومی مرکب از شرکتهای
انـگلیسـی(40درصد درصـدسهــام) ،آمـریـکایـی( 40درصــدسهــام) ،هلنـدی و
فرانسوی(20درصدسهام) تشکیل شد(استادوخ )1332-26-10 -29 ،که تولید و عرضۀ
نفت ایران را بهمدت  25سال در مقابل پرداخت  50درصد از خالص دریافتیها بهدولت
ایران برعهده گرفت (کاتوزیان ،1375 ،ص .)247بدینترتیب ،بهسلطۀ انحصاری شرکت
سابق نفت انگلیس و ایران خاتمه داده شد و بهجای آن هفت شرکت بزرگ نفتی دیگر در
کنار انگلیس ب ه غارت منافع نفتی ایران پرداختند ،تاجاييكه علياميني ،رئيس هيئتنفتي
ايران ،تلویح ًا بهخفتبار بودن این قرارداد اعتراف کرد(امینی ،بیتا ،ص .)76در این فضا
یکبار دیگر نوابصفوی و گروهش دست بهکار شدند .در اوایل سال  ،1334حسین
عالء ،بهجای زاهدی ،بهمقام نخستوزیری رسید .دو روز بعداز مرگ مشکوک
سیدمصطفیکاشانی ،فرزند کاشانی ،در روز  25آبان  ،1334مجلس ختمی از طرف
كاشاني در مسجدسلطانی ترتیب داده شد .شاه ،حسین عالء را قبل از آنکه برای امضای
پیمان بغداد عازم عراق شود ،بهمجلس ختم فرستاد .در این زمان ،انگلیسیها و آمریکاییها،
بنابر مالحظات اقتصادی و سیاسی بهدنبال طرحریزی پیمان بغداد بودند .آمریکاییها
میخواستند از ایران بهعنوان سدی در برابر نفوذ شوروی استفاده کنند .كاشاني در اینباره
موضع صریح و روشنی اتخاذ کرد و گفت« :عضویت در پیمان بغداد بهنفع ما نیست .از
نظر من ،ملل آسیایی باید بيطرف باشند تا میان دو قدرت که هر لحظه این امکان است
که در برابر یکدیگر قرار بگیرند ،یک قدرت بین آن دو باشد» (سلیماننژاد،1380 ،
صص 128و .)129هدف شاه از اعزام حسینعالء ب ه مجلس ختم سیدمصطفیکاشانی آن
بود که كاشاني را در موضع انفعالی قرار دهد تا نشان دهد میان او و كاشاني اختالفی وجود
ندارد(سلیماننژاد ،1380 ،ص  .)129نوابصفوی هم که در این زمان در ایران بهسر می برد
و بهشدت مخالف پيوستن مسلمانان بههريك از دو بلوك نظامي جهان و پيمانهاي دفاعي
بود ،ياران خود را فرا خواند و از آنها درخواست نمود تا در خانهاي واقع در خيابان گرگان
حضور يابند .در اين جلسه ،تصميم بهترور حسينعالء گرفته شد(خوشنیت،1360 ،
صص  159و  )160و مظفرذوالقدر از همرزمان نواب ،مأمور بهانجام این کار شد .او در
عصر روز بيستوپنجم آبان  ،1331هنگاميكه حسينعالء وارد مراسم ختم فرزند كاشاني
شد بهسمت وی شليك كرد؛ اما كوشش او بهجايي نرسيد و لحظاتي بعد دستگير
شد(روزنامة کیهان ،شمارة،1334/8/27 ،3729ص .)1فرداي آن روز ،حسينعالء با سري
باندپيچي شده برای شرکت در کنفرانس پیمان بغداد عازم عراق شد(عاقلی ،1384 ،ج،1
ص )60و تيموربختيار نیز بهجست وجوي سران جمعيت فدائيان اسالم پرداخت .او كه با
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تحقيقات از مظفرذوالقدر و مدارك قطعي ،نقش نوابصفوی را در این سوء قصد ثابت
کرده بود از رئيس شهرباني خواست تا او و ساير رهبران فدائیان را هرچه زودتر دستگير
و بهفرمانداري نظامي تحويل دهد .در اول آبان  ،1334نوابصفوی و دو تن از یارانش و
بهدنبال آن در  6آذر ،خلیل طهماسبی دستگیر شدند( عاقلی ،1380 ،ج ،1ص.)554
سیدعبدالحسین واحدی ،كه مرد شمارۀ  2جمعیت بهشمار ميآمد ،پساز اطالع از
دستگیری همرزمانش ،بهسوی عراق روانه شد .اما توسط نیروهای امنیتی شناسایی و يك
هفته بعد در تاريخ  7آذرماه 1334بهدست تيموربختيار کشته شد(گلمحمدی ،1373 ،ج،1
صص  .)109-107نوابصفوي نیز بههمراه سه تن از ياران نزديكش بهاسامی خليل
طهماسبي ،سيدمحمدواحدي ،و مظفرعلي ذوالقدر در سپپيدهدم  27دي  1334در لشکر
دو زرهی ،تيرباران شدند(خوشنیت ،1360 ،ص .)200بدینترتیب ،با شهادت نوابصفوي
و يارانش ،يك دهه فعالیتهای مبارزاتي گروه فدائيان اسالم خاتمه یافت .اما این پایان
ماجرا برای رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت نبود .بدینترتیب که پروندۀ قتل رزمآرا
که با عفو خلیلطهماسبی مختومه اعالم شده بود ،پس از اعدام او و سایر رهبران فدائیان
اسالم بار دیگر بهجریان افتاد .كاشاني ،در روز پنجشنبه 28دی  ،1334بهاتهام شرکت در
فعالیتهای فدائیان اسالم در قتل رزمآرا بهدادستانی احضار و از ایشان بازجویي بهعمل
آمد(روحانی مبارز ،1379 ،ج ،2ص .) 744یکی از دالیل دادرسی ،عکسی بود که در همان
زمان از كاشاني و خلیلطهماسبی در مطبوعات چاپ شده بود که كاشاني دست روی سر
خلیل طهماسبی گذاشته بود .كاشاني ،مجددا ً در روز  27بهمن ،برای ادای توضیحات به
دادستانی ارتش احضار شد و پساز بازجویی ،بازداشت و بهزندان لشکر دو زرهی انتقال
یافت(عاقلی ،1384 ،ج ،2صص 62و  .)63بدینترتیب ،دوران انزوای سیاسی كاشاني فرا
رسید .عالوهبر كاشاني ،عدهای از اعضای جبهۀ ملی مانند بقایی و حسینمکی ،در جریان
رسیدگی بهپروندۀ قتل رزمآرا بازداشت شدند .كاشاني ،در تاريخ  28بهمن ،1334طي
نامهاي بهسرلشكر آزموده به قرار بازداشت خود اعتراض نمود(دهنوی ،1362 ،ج،4
ص) 157؛ اما نهتنها هيئت دادرسان دادگاه اعتراض كاشاني را وارد ندانست ،بلکه سرلشگر
آزموده ،دادستان ارتش ،طي حكمي از فرماندار نظامي تهران درخواست بازداشت انفرادي
بدون مالقات براي كاشاني را نمود(شروین ،1374 ،ص .)203مقامات روحانی که بیم آن
داشتند مبادا دولت در یک حرکت ناگهانی ،كاشاني را همانند سران فدائیان اسالم اعدام
کند ،تالش فراوانی برای آزادی ایشان بهعمل آوردند .آيتاهللبروجردي ،طي چند نامه
بهشاه در بهمن  ،1334درخواست آزادي كاشاني را نمود(روزنامة اطالعات ،شمارة،8905
،1334/11/3ص )1و شاه در پاسخ چنین اعالم کرد« :تا آن حدود که قانون و مقررات در

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ92

85

وحیدکارگرجهرمی

وظایف سلطنت مقرر داشته برای تأمین نظر حضرت آیتاهلل اقدام خواهد شد» (روحانی
مبارز ،1379 ،ج ،2صص  619و  .)748در همين رابطه ،نامههایي از علماي نجف بهتهران
فرستاده شد(روزنامة کیهان،شمارة،1334/11/7 ،3798ص .)1سرانجام ،اعتراضات يكپارچۀ
جامعۀ روحانيت ،و بهويژه ايستادگي آيتاهلل بروجردي سبب شد تا رژیم پهلوی حکم
بازداشت كاشاني را بهدلیل بیماری لغو کند(سلیماننژاد،1380 ،ص )131و ایشان را در 23
اسفند  1334بههمراه هشت نفر دیگر از متهمان بهمعاونت در قتل رزمآرا ،با قید عدم
خروج از حوزۀ قضایی تهران آزاد کند(روحانی مبارز ،1379 ،ج ،2ص  .)759شرایط
سخت زندان و بازجوییهای مکرر از كاشاني ،وضعیت جسمانی وی را بهشدت تحلیل
داد و بهوخامت گرائید .سرانجام ،كاشاني در ساعت  5و  45دقيقه صبح روز چهارشنبه23
اسفند  ،1340در  80سالگی فوت کرد.

نتیجهگیری

نهضت ملی شدن صنعت نفت و قطع نفوذ و دخالت شرکت نفت انگلیس از مهمترين
صنعت حیاتی کشور ،يكي از مهمترين جنبشهای سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران
بهشمار میآید که بدون تردید همکاری و اتحاد کاشانی ،رهبر مذهبی نهضت ملی شدن
صنعت نفت و مصدق ،رهبر ملی جنبش ،با سایر گروهها از جمله جمعیت فدائیان اسالم،
تحت رهبری نوابصفوی ،نقش مهمی در پیروزی آن بههمراه داشته است .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که از یکطرف كاشاني با صدور پیامها ،اعالمیهها ،و نطقهای آتشین و
با برگزاری میتینگها ،تظاهرات ،سخنرانیها ،و نشستهاي متعدد مردم را بهصحنۀ مبارزاتي
کشاند و از این طریق نقشی محوری در ریشهکن کردن نفوذ شرکت نفت ایران -انگلیس
ایفا نمود .كاشاني ،در بیشتر ميتينگها و جلساتي كه از سوی فدائيان اسالم ،بهمنظور مبارزه
در جهت ملي شدن صنعت نفت برگزار ميشد ،حضور فعالی داشت و ضمن صدور
بيانيه از مردم ميخواست در آنها حضور بهعمل برسانند .از طرف دیگر ،سهم اعضاي
جمعيت فدائیان اسالم ،تحت رهبری نوابصفوی ،در ملی شدن صنعت نفت که با صدور
اعالمیه ،برپایی میتینگ ،ایراد سخنرانی ،حضور فعال در تظاهرات و میتینگهای گوناگونی
که بهدرخواست كاشاني و سایرگروهها ،تشکیل میشد ،و بهخصوص با  :عبدالحسين هژير
و سپهبدعليرزمآرا ،بسیار برجسته و تعیینکننده است .باوجوداین ،بهدنبال ملی شدن صنعت
نفت اختالفهایی بر سر اجرای احکام اسالمی بین نوابصفوی با كاشاني و مصدق بهوجود
آمد .درحالیکه ،اعضای جمعیت بر انجام خواستههای خود پافشاری میکردند و ملیشدن
صنعت نفت را در نتیجۀ فعالیتهای خود میدانستند ،كاشاني و مصدق با اجرای اندیشههای
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اسالمی مورد نظر فدائیان مخالفت میکردند .سخنان و موضعگیریهای آنها علیه یکدیگر
ضربۀسختي بر همبستگي و يكپارچگي رهبري جبهه ملي وارد آورد .در این میان بدخواهان
و مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت در داخل و خارج که بر آن بودند ،مسئله نفت را
بههر نحوی بهسود خویش حل و فصل نمایند ،نقش مهمی در ایجاد شکاف و شعله ور کردن
اختالفات بین آنها ایفا نمودند و بهتدریج روزنه نفاق و دودستگي را بین كاشاني و مصدق
هم ایجاد کردند .سرانجام ،اختالفات بین آنها چنان افزایش یافت که مقدمات شکلگیری
کودتای 28مرداد و در نهایت سقوط آنها را بههمراه آورد .مصدق بهزندان افتاد ،كاشاني در
خانهاش تحت مراقبت قرار گرفت ،و نواب صفوی اعدام شد و بدینترتیب ،نهضتی که یکی
از مهمترين جنبشهای سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بهشمار میآمد ،درنتیجۀ
اتحاد و همکاری کشورهای انگلیس و آمریکا با عوامل داخلی که درنتیجه اختالف و جدایی
بین نیروهای مذهبی و ملی ممکن شده بود ،پایان یافت.
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 .)1385( ------------بازخوانی نهضت ملی ایران .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

حكيمي ،محمود ( .)1387زندگي نامه انديشهها و مبارزات دكتر محمد مصدق .تهران :قلم.

خامه ای ،انور ( .)1372خاطرات سیاسی .تهران :گفتار.

خسروشاهی ،سید هادی ( .)1379فدائیان اسالم :تاریخ ،عملکرد ،اندیشه .تهران :اطالعات.

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

دهنوی ،م ( .)1362مجموعهای از مکتوبات ،سخنرانیها و پیامهای آیتاهلل کاشانی (ج .)4تهران :شرکت
سهامی خاص.

دوانی ،علی (بیتا) .نهضت روحانیون ایران (ج  .)2بی جا :بنیاد فرهنگی امام رضا (ع).
ذوقی ،ایرج ( .)1387مسایل سیاسی و اقتصادی نفت ایران .تهران :دانشپرور.

رکن آبادی ،غضنفر ( .)1379سیاست ،دیانت و آیتاهلل کاشانی .تهران :مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه
معاصر.

روحانی ،فؤاد ( .)1379زندگی سیاسی مصدق .تهران :زوار.

زعیم ،کورش (بیتا) .جبهه ملی ایران از پیدایش تا کودتای  28مرداد .تهران :ایران مهر.

زهتاب فرد ،رحیم ( .)1376افسانه مصدق .تهران :نشر علم.

سالمی ،محمدحسن ( ).1388تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از نگاهی دیگر .تهران :مرکزاسناد
انقالب اسالمی.

سفری ،محمدعلی ( .)1371قلم و سیاست(ج .)1تهران :نشرنارمک.

سليمان نژاد ،عباس ( .)1380مبارز نستوه .تهران :مركز اسناد انقالب اسالمي.
سنجابی ،کریم ( .)1381خاطرات سیاسی .تهران :صدای معاصر.

شجیعی ،زهرا ( .)1372نخبگان سیاسی ایران(ج .)4تهران :سخن.

شروین ،محمود ( .)1374دولت مستعجل .تهران :انتشارات علمی.

شوکراس ،ویلیام ( .)1369آخرین سفر شاه (عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،مترجم) تهران :البرز.
شیفته ،نصراهلل ( .)1376زندگینامه و مبارزات سیاسی دکترمصدق .تهران :نشر کومش.
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تحليلروابطكاشانیونوابصفوی
درپیروزیوشکستنهضتملیایران
صفائي ،ابراهيم (  .)1371اشتباه بزرگ ملي شدن نفت .تهران :كتاب سرا.

صمدیپور ،سعید ( .)1388جبهه ملی ایران؛ تهران :مرکزاسناد انقالب اسالمی.

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

عاقلی ،باقر ( .)1380شرححال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (ج 1و .)3تهران :گفتار.

 .)1384( --------روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی (ج 1و  .)2تهران :نشر نامک.

عبدخدائی ،محمد مهدی ( .)1379مروری بر تاریخچه فدائیان اسالم (سید مهدی حسینی ،تدوین) .تهران:
مرکز اسناد انقالب اسالمی.

عظيمي ،فخرالدين ( .)1389حاكميت ملي و دشمنان آن .تهران :نگاره آفتاب.

علم ،مصطفی ( .)1371نفت :قدرت و اصول (غالمحسین صالحیار ،مترجم) .تهران :اطالعات.

عمید زنجانی ،عباسعلی ( .)1370انقالب اسالمی و ریشههای آن .تهران :نشرکتاب سیاسی.

فخیمی ،قباد ( .)1378سیسال نفت ایران .تهران :مهراندیش.

فلسفی ،محمد تقی ( .)1376خاطرات و مبارزات(علی دوانی ،تدوینگر) .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
فوران ،جان ( .)1386مقاومت شکننده (احمد تدین ،مترجم) تهران :مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

كي استوان ،حسين ( .)1355سياست موازنه منفي در مجلس چهاردهم (ج .)1بي جا :انتشارات مصدق.

كينزر ،استيون ( .)1388همة مردان شاه از كودتاي  28مرداد تا  11سپتامبر (2001لطفاهلل ميثمي ،مترجم)
تهران :صمديه.

کاتوزیان ،محمدعلی (همایون) ( .)1375اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی (محمد
رضا عزیزی و  ...مترجمان) .تهران :نشر مرکز.

گزارشهای محرمانه شهربانی( (.)1371( .)1327 – 28مجید تفرشی و،...كوششگران)( .ج .)2تهران :سازمان
اسناد ملی ایران.

گروهي از هواداران نهضت اسالمي ايران در اروپا (بيتا) .اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت
نفت .قم :دارالفكر.

گل محمدي ،احمد ( .)1382جمعيت فداييان اسالم بهروايت اسناد (ج .)1تهران :مركز اسناد انقالب اسالمي.

مدنی ،سید جالل الدین ( .)1361تاريخ سياسي معاصر ايران (ج  .)1قم :دفتر انتشارات اسالمي.

مدیر شانه چی ،محسن ( .)1375احزاب سیاسی ایران با مطالعه موردی نیروی سوم و جامعه سوسیالیستها.
تهران :مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.

مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات (  .)1379روحاني مبارز آيتاهلل كاشاني بهروايت اسناد ( ج 1
و  .)2تهران :مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.

مشير ،مرتضي ( .)1378دكتر مصدق در دوره قاجار و پهلوي .تهران :بي نا.
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وحیدکارگرجهرمی
مكي ،حسين ( .)1357نفت و نطق مکی .تهران :امیرکبیر.

________ ( .)1360خلع ید (ج .)3تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
________( .)1362کتاب سیاه( .ج .)4تهران :نشر ناشر.

________( .)1374تاریخ بیست ساله ایران( .ج .)8تهران :علمي.

مهدي نيا ،جعفر ( .)1374زندگي سياسي عبدالحسين هژير .بیجا :پانوس.

موحد ،محمدعلی ( .)1378خواب آشفته نفت( .ج .)2تهران :نشر کارنامه.

نجاتي ،غالمرضا (  .)1364جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران .تهران :شركت سهامي انتشار.

__________ ( .)1377مصدق سالهای مبارزه و مقاومت( .ج .)1تهران :مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

نجمی ،ناصر ( .)1368با مصدق و دکتر فاطمی.تهران :نشر معاصر.

هيكل ،حسنين (بیتا) .ايران كوه آتشفشان( .سيد محمد اصفيائي ،مترجم) قم :بي نا.

روزنامة آتش

روزنامة اطالعات

روزنامة باختر امروز
روزنامة شاهد

روزنامة كيهان

روزنامة نبرد ملت

مذاكرات مجلس شوراي ملي

آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه
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