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بود آه بعدها بعلت  شدن نفتی از جمله روحانيون موثر در نهضت ملی اهللا آاشان مرحوم آيت
از ی اهللا آاشان معتقدند اگر آيتی بسيار. آردی اختالفهايش با دآتر مصدق، ازحمايت دآتر خوددار

 .افتاد مرداد اتفاق نمي ٢٨ی آشيد هيچگاه آودتا ت نميحمايت دآتر مصدق دس
 

 مرداد ،با دآتر ٢٨ی بيشتر آودتای بررسی دانشجويان ايران در راستای سرويس ديدگاه خبرگزار
آه ی اهللا آاشان و فرزند مرحوم آيتی بهشت استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيدی محمود آاشان

  انجام داده است آه از نظرتان ميی گفت و گوي داند،  ميی شكست نهضت ملی مصدق را عامل اصل
 .گذرد 

 
 دآتر محمود آاشاني 

 
آرايی گروههای  مرداد بايد به شرايط سياسی اجتماعی آن زمان و نحوه صف 28برای درك بهتر آودتای  : ُسئوال

 ٢٨تا آودتای  ی ايراناجتماعی رجوع آنيم، جناب دآتر آاشانی وضعيت اجتماعی ايران در فاصله پيروزی نهضت مل
 مرداد به چه شكلی بود و فضای سياسی حاآم بر جامعه چگونه فضايی بود؟

 
دوم و اشغال ی جنگ جهان ايران را بعد ازی و اجتماعی به عقب بر گرديم و شرايط سياسی بهتر است آم: دکتر کاشانی
 آشور ما با تحريك و ١٣٢٠در شهريور . هيمقرار د و آمريكا مورد توجهی انگلستان، شوروی متفقين يعنی آشور از سو

ايران ی از طريق بنادر جنوبی واقع هدف اين بود آه تسليحات و ساز و برگ نظام دولت انگليس اشغال شد و دری پشتيبان
 .با ارتش آلمان بود،برسدی آه درگير نبرد سختی شورو به دولت

 
 از طرف ديگر تالش. ايران بودی منابع نفتی ن، اشغال نظامداشت و آی از اين اشغالگری اما دولت انگلستان هدف ديگر

در اختيار ی طول ساليان متماد را آه در اين آشور دری داشت نفوذ ديرينه خود در آشور ما را استوارتر آند و افراد
ن وضعيت اي. بر نفت ايران دفاع آندی انحصاری  سلطهی يعن آه در آشور ما داشتی آار بياورد و از منافعی داشت رو

 حقوق ايران دری و مقاومت از جهت بيرون راندن اشغالگران از آشور و استيفای ايستادگ باعث شد مردم ميهن ما به يك
حاضر به پرداخت حقوق متناسب و  انگليس ها با داشتن يك قرارداد امتيازي،. با انگلستان،دست بزنندی نفتی قراردادها

در اين مبارزه . شروع شد و به مدت يك دهه ادامه پيدا آرد  مبارزه سرسختانهمشروع مردم ايران نبودند در نتيجه يك
و  جامعه ايران را به عهده داشت آه همين امر موجب شد سه مرتبه دچار حبسی و سياسی مذهبی رهبری اهللا آاشان آيت

ر حقوق مردم بودند و در برابر هوادا از نمايندگان اقليت در مجلس دوره پانزدهم و شانزدهمی گروهی از طرف. تبعيد شود 
آردند و سرانجام مبارزه ی محدود بود ايستادگی  به گونهی نفتی قراردادها دولت انگلستان آه خواستار اصالحی طلب زياده

داشت از ی گوناگونی رسيد البته اين نهضت هدفهای ايران به پيروزی تبديل شد و نهضت ملی هيجان عموم به يك شور و
آه در قانون ی آشور و حرمت نهادن بر حقوق دری انتخابات واقعی مشروطيت، برگزاری ول قانون اساساصی جمله اجرا

شدن صنعت نفت در سراسر آشور بود آه ی اين نهضت، ملی دستاوردها از جمله. شده بودی مردم پيش بينی برای اساس
ايران تحت ی نگهداشتن منابع نفتی  داشت يعنآه در سری ا ديرينهی به هدفهای انگلستان از دستياب به اين ترتيب دولت

ی  سال توانست منابع نفت٥٠بعد از  ملت ايران بود آهی برای اين دستاورد بزرگ. خود محروم شدی انحصاری  سلطه
بودند آه در آن ی جامعه نوينی اين شرايط مردم ايران در مقام برپاي در. خود را از آنترل بيگانگان خارج آندی خداداد

ی در جهت رفاه و آسايش عمومی نفتی شمرده شده و حكومت قانون برقرار گردد و از درآمدها مردم محترمحقوق 
را ی آه بتواند نهضت ملی امكان منتها هيچگونهی متقابال سياست انگلستان، مقابله با ملت ايران ول. استفاده شود

هوادار اين ی مجلس بطور آلی رقيب بود يعن آشور بي ايران در داخلی سرنگون آند وجود نداشت چرا آه نهضت مل
آردند و مردم  ميی آرد و روحانيت در سراسر آشور پشتيبان از اين نهضت دفاع مي به شدتی اهللا آاشان نهضت بود و آيت

است، يك ی متكی را داشتند با اين حال سياست انگليسها آه هميشه بر بهره گرفتن عوامل داخلی فداآاری آمادگ



را از مسير خود خارج آند و ارآان قدرت او را  اينكه به تدريج اين نهضتی را انجام داد برای ا حساب شده یريز برنامه
 به مورد اجرا گذاشتندی عوامل نفوذی با بكارگير متزلزل آند و متاسفانه اين برنامه را

. 
 

گير اختالفات داخلی شدند و آيا در چه اتفاقی افتاد آه گروههای ملی و مذهبی در بعد از نهضت ملی شدن نفت : ُسئوال
 آودتا اين گروهها رودروی يكديگر قرار گرفته بودند؟ جريان

 
دو گروه جداگانه مستقل وجود ی ايران و پس از پيروزی روند مبارزات نهضت مل بايد يادآور شوم آه در : دکتر کاشانی
اهللا  روحانيت و آيتی با رهبری ك نهضت مردمباشد بلكه اين نهضت يی گروه مذهبی و ديگری گروه ملی يك نداشت آه
درآن زمان به دو گروه جداگانه تقسيم نشده بودند و  و اقليت مجلس پانزدهم و شانزدهم بود بنابراين مردم ايرانی آاشان

 د وآر دفاع ميی و ميهنی ملی هم در واقع از هدفهای اهللا آاشان آيت. ايران وجود داشت  در جامعهی يك وحدت و يكپارچگ
اينكه ما فكر آنيم دو گروه . بود در آشوری اصول اسالمی بود، هوادار برقراری در عين حال به لحاظ اينكه يك رهبر دين

وجود ی  اختالف چندان١٣٣١آغاز ی تا ماهها. واقعيت ندارد  آردند يا رودررو شدند،ی مختلف بودند آه با هم همكار
 يك ١٣٣١در سال . رفت پيش ميی  آار به روال طبيع١٣٣٠يان سال شد و تا پای مل ١٣٢٩نفت در اسفند . نداشت
 .اتفاقات در آشور بوجود آمد آه اينها منشاء اختالفات بود سلسله

 
برنامه  رغم از دو محور اين بود آه عليی يك. در بروز اختالفات را مطرح آردی محور اساس توان دو بطور عمده مي

هفدهم ی  انتخابات دورهی برگزار اصالح قانون انتخابات وی ن شده بود يعندولت دآتر مصدق تعييی آه برای مشخص
ی انتخاب آنند و محور ديگر آه حل مساله نفت و استفاده از درآمدها خود رای آه مردم بتوانند نمايندگان واقعی ا بگونه

نه قانون ی ه را دنبال نكرد يعنو آسايش مردم بود، دولت دآتر مصدق عمال هيچ يك از اين دو برنام حاصله در جهت رفاه
آه انتخابات ی شود و به همين دليل هنگام در آشور انجامی انتخابات را اصالح آرد و نه آوشش آرد آه يك انتخابات واقع

ی از سوی تصويب نامه ای  نماينده آار خود را آغاز آرد يعن٨٠مجلس با   انجام شد عمال١٣٣١هفدهم در بهار ی  دوره
همين . شدی جلوگيری غير قانونی ها  نماينده مجلس به بهانه٥٦امضاء شد آه بر پايه آن از انتخاب  دقدولت دآتر مص

 .برخوردار نگردد الزمی در آشور ما از قدرت و توانايی ملی امر موجب شد آه مجلس شورا
دآتر مصدق اختيار ی عناز مجلس گرفته شد يی قانونگذار  ماه اختيار٦ به مدت ١٣٣١نكته دوم اين بود آه در مرداد 

را  يكسال ديگر تمديد آند و اين اختياری را برای  تالش آرد اختيار قانونگذار١٣٣١ماه دي را گرفت و دری قانونگذار
سه ی قانون اساسي، قوا بهی و حكومت متكی آه در يك نظام دموآراسی در حال. شخص خود از مجلس بگيردی برا
اگر قرار باشد آه . مختص نمايندگان مردم استی قانونگذار  از يكديگر جدا باشند وبايد) مجريه، مقننه و قضاييه(گانه

 خواهد بود؛ بهی آند مصداق بارز حكومت استبدادی داشته باشد و هم قانونگذاری اجراي رييس قوه مجريه هم اختيارات
در ی ايران بودند به سختی مل ضتنهی و نمايندگان اقليت مجلس آه هواداران اصلی اهللا آاشان همين دليل است آه آيت

ی متعددی ها و مقاومت آردند و در اين زمينه نامهی ايستادگی گرفتن اختيار قانونگذاری برابر درخواست دآتر مصدق برا
 تاريخ حقوق ايران و ازی مجلس و شخص مصدق نوشته شده است آه اينها از اسناد گرانبها بهی اله آاشان آيتی از سو

ببريم، نكته ی اين نهضت پی ناآام توانيم به داليل اينها نميی  و مطالعهی ايران هستند آه بدون بررس یمدارك نهضت مل
مردم و ی از سوی راس قدرت بود با وجود همه گونه پشتيبان آه دآتر مصدق دری سوم اين است آه در خالل دو سال

ی حت شده بود وی  نداد و عليرغم اينكه نفت ايران ملحل مساله نفت انجامی برای اقدام موثر ،مصدق هيچی اهللا آاشان آيت
ی حل اين مساله از سوی برای ا سازنده مثبت وی شدن نفت را پذيرفت و با وجود اينكه پيشنهادهای دولت انگلستان مل

ر دی مذاآرات جدی دآتر مصدق انجام نشد و حتی از سوی اقدام موثر عمال هيچ گونهی به ايران شد ولی خارجی دولتها
 مصدق، نفت آماآانی  اش اين بود آه در پايان دوران حكومت دو سال و دو ماهه و نتيجه اين زمينه صورت نگرفت

آورد از جمله اينكه چون اقتصاد  در اقتصاد آشور بوجودی ناگوار و سختی اين مساله يك سلسله پيامدها. بالتكليف ماند
دولت ايران بوجود ی برای بزرگی عمال مشكالت مادی نفتی درآمدها قطعبود به دليل ی نفتی ايران وابسته به درآمدهای مل

و نتيجتا  اين پاسخگو نبودی از مردم استقراض آند ولی نفتی استفاده از درآمدهای ناچار شد به جای آمد و دستگاه دولت
د آه مورد اعتراض بوی نكات ديگر همين امر از. اسكناس بدون پشتوانه و برخالف قانون منتشر آردی ارقام سنگين

در آشور به ی و مالی سرانجام به دليل قطع درآمد نفت بحران اقتصاد و نمايندگان مجلس قرار گرفت وی اهللا آاشان آيت
 حداآثری شد آه البته بيگانگان هم از اين عدم رضايت عمومی عمومی گسترش فقر و نارضاي وجود آمد و باعث

ی مصدق باعث ضعف و ناتوان دآتری اعالم شده از سوی ها برنامهی عدم اجرابه اين ترتيب . را آردند ی بردار بهره
 .آمد سقوط آن فراهمی ها ايران شد و زمينهی نهضت مل

 
 

مصدق زياد نشد حتی اوضاع اقتصادی  شود آه فقر در زمان عقايد ديگری در اين زمينه وجود دارد، گفته مي : ُسئوال
زمينه در آتاب اقتصاد بدون نفت ارائه شده است آه مخالف  نادی در اينمردم بهتر شد و تورم آاهش يافت و اس

 چه توضيحی داريد؟ صحبتهای شماست دراين زمينه



 
ی اين ادعاها مستند به واقعيتهای ول گذشته مطرح شدهی در سالهای در اين زمينه يك سلسله ادعاهاي : دکتر کاشانی

جايگزين ی داشت و با حذف اين درآمدها چيزی وابستگی نفتی درآمدها در آن زمان آشور ما به. نيستی و مالی اقتصاد
صادرات ايران  معتقدند در آن زمانی البته بعض.دولت و مردم رو به اضمحالل رفتی عمال وضعيت مال آن نشد و بنابراين

گونه  ست هيچنداشت، نتوانی امكان مال دولت هيچگونهی وقتی آه عمال واردات حذف شد يعنی پيشرفت آرده در حال
ی نبود آه پاسخگوی صادرات نيز در حدی از طرف. را وارد آشور آندی آالت ،امكانات توسعه و پيشرفت زيربناي ماشين
آبانماه  شدن صنعت نفت است آه ازی دانند و از مستندات دوران مل اين واقعيت را همه مي. باشد دولت و جامعهی نيازها
ی برای اقتصادی بنابراين بطور واقع .زدی دست به نشر اسكناس غيرقانونی ه دولت دستگا١٣٣٢ تا مرداد ماه ١٣٣١سال 

امكان پرداخت حقوق آارمندان را نداشت ی  دولت حت٣٢مرداد ماه سال  وجود دارد آه دری داليلی نماند و حتی ايران باق
 .بود يه و غير مستند خواهدپا بيی آند، سخنی اقتصادی  صحبت از پيشرفت و توسعهی چنانچه آس پس در اين شرايط

 
ابهامات زيادی وجود دارد، نظر شما   مرداد و انگليسی بودن يا آمريكايی بودن آن٢٨در مورد ماهيت آودتای  : ُسئوال
 حد در تسريع انجام آودتا نقش داشتند؟ ی ماهيت آودتا چيست و عوامل داخلی تا چه درباره

 
و ی  سال گذشته مورد بررس٥٠رخ داده آه در خالل ی ا پيچيده اقات بسيار اتف٣٢در تير و مرداد سال  : دکتر کاشانی

 در اين زمينه وجود دارد آه بايد موردی اسناد و مدارك ارزنده و بسيار قابل توجه. است دقيق قرار نگرفتهی بازنگر
و اين رويدادها را مدارك   سال گذشه آوشش آردند آه اين اسناد و٥٠اشخاص در خالل ی بسيار. مطالعه قرار گيرند
آه شايسته است ی در حال. آنندی پوش  مرداد را پرده٢٨تا 23ی روز های چون آودتا رويدادهای هاي پنهان آنند و با واژه
ی دارا آهی آنند آه چرا يك نهضت مردمی ياب نگاران دست به مطالعه عميق زده و ريشه روزنامه وی پژوهشگران ايران

و غير قابل ی اين سقوط غير عاد آهی در ظرف دو سال و دو ماه سقوط آرد آنهم در شرايطبود ی با عظمتی ها پشتوانه
 سال، مردم توانستند ٨به مدت ی رغم وجود يك جنگ تحميل عليی بينيم در جريان انقالب اسالم ما مي. بودی بين پيش

 ايران در ظرفی براين سقوط نهضت ملسرانجام متجاوزين را از خاك آشور بيرون برانند بنا و مقاومت آنند وی ايستادگ
را در ی از عوامل داخلی عظيم واقعيت اين است آه دولت انگلستان گروه. مدت آوتاه يك پديده غير قابل توجيه است
در ی جدی  مداخلهی الزم را برای آه اهرمهای آرد و هنگامی جاسازی آليدی اختيار داشت آه اينها را به تدريج در پستها

مبارزات ملت   موفق به سرآوب٣٢تير و مرداد ی در ماههای ا دقيق و ماهرانهی ريز در يك برنامه يار گرفتآشور در اخت
ايران بوده، نه يك ی سرنگون آردن نهضت مل  انجام شده در واقع٣٢اعتقاد من اين است آه آنچه در مرداد . ايران شد

 .آودتا عليه شخص دآتر مصدق
 

آردن مجلس  فكر تعطيلی گونه دليل و منطق  مصدق بدون هيچ١٣٣٢ه در ششم تيرماه نكته اشاره آنم آ بايد به اين
گوشزد آرد و از همين هنگام اين فكر موجب بيم و  آه به مالقات او رفته بودند،ی از نمايندگانی ا هفدهم را به عدهی  دوره

 دآتر مصدق ١٣٣٢ تير سال ٢٢در . شدو نمايندگان اقليت مجلس ی اهللا آاشان آيت ايران،ی هراس دوستداران نهضت مل
بر خالف اصول  انحالل مجلس. منحل آردن مجلس از طريق يك رفراندوم اعالم آردی قصد و نيت خود را برا صريحا

در . استی دموآراسی نظامهای  در همه بود چرا آه مجلس دستاورد انقالب مشروطيت و دستاورد ملتهای قانون اساس
شد و به همين جهت بود  خارج ميی از دست جامعه ايرانی مقاومت مل  عمال مهمترين سنگرنتيجه با منحل آردن مجلس

نكته مهم  .آردندی در برابر فكر انحالل مجلس ايستادگی از نمايندگان اقليت مجلس به سختی گروه وی اهللا آاشان آه آيت
بودند نيز مخالفت خود را با انحالل  صدقاز نمايندگان مجلس هفدهم آه طرفدار دآتر می اين است آه تعداد قابل توجه

شد و شخص مصدق را  انجام ميی بسيار ماليم و پنهانی ا آنها به گونه مجلس اعالم آرده بودند با اين تفاوت آه مخالفت
ی بنابراين دليل آردند ميی در اين مجلس اآثريت نمايندگان از مصدق طرفدار. آردند مجلس سرزنش مي به خاطر انحالل

ی بدين ترتيب انحالل مجلس با مخالفت عموم.آند را آه اآثريت آن را با خود داشت، منحلی نداشت آه دولت مجلسوجود 
با وجود اين شخص مصدق در مقام انحالل مجلس برآمد و روش . روبرو شدی اهللا آاشان نمايندگان مجلس و شخص آيت

داده نشده  وزير به نخستی انحالل مجلس هيچ اختياری امشروطيت بری اساسا در قانون اساس. نظر گرفت رفراندوم را در
در نتيجه اقدام دآتر مصدق هم بر خالف  .نشده بودی بين بر پايه داليل موجه پيشی بود و رفراندوم هم در قانون اساس

اين ی مصدق با اصرار تمام در مقام اجرای ايران و جامعه ايران بود ولی و هم بر خالف مصلحت نهضت ملی قانون اساس
 .برآمد برنامه

 
حزب توده ی عمال دآتر مصدق از نيروها از نمايندگان مجلس در مقام مخالفت برآمدندی و گروهی اهللا آاشان آيتی وقت
بين مصدق و حزب توده وجود داشت آه ی پنهانی ايام يك همكار در خالل اين. خود آمك گرفتی پيشبرد هدفهای برا

آردند حزب  شد چرا آه مردم احساس ميی مردم ايران از نهضت ملی و نااميدی ردگسرخو از داليل مهمی همين امر يك
يك قدرت برتر ی  گونه انگلستان است بهی بردار و عمال مورد بهرهی آه وابسته به بيگانگان و ستون پنجم شورو توده

است آه ی از داليل مهمی ع يكاين موضو. گرفته است درآمده و سرنوشت ملت در اختيار حزب توده قراری در جامعه ايران
مساله ديگر اين است آه مصدق در راه رسيدن به . آردی و سرخوردگی دچار نااميدی مردم ايران را نسبت به نهضت مل



برپا آرد ی جلسات سخنران خود يك سلسهی در خانه ی اهللا آاشان آيتی وقتی تمام مقاومتها را سرآوب آرد و حت اين هدف
ی دستگاه دولتی نداشت ولی گونه اقدامات غيرعاد هيچ روشن آرن جامعه بود وی  سخنرانيها برارغم اينكه اين و علي
باران آردند آه اين موضوع منجر به  را سنگی اهللا آاشان مدت چهار شب خانه آيت مسلح را بسيج آرد و بهی گروهكها
عظيم ی گرفتن از نيرو بهرهی به جای اه دولتدر آشور ما بود آه دستگی ا اين فاجعه. از پيروان ايشان شدی يك آشته شن

 .اين نهضت برآمدی اصلی در صدد سرآوب زيربناهای  به شكل فجيع٣٢در مردادماه ی مذهبی و نيروهای اهللا آاشان آيت
 رفراندوم صادر آردند آه ما در اين اعالميهی يكروز قبل از برگزاری  يعن١٣٣٢مرداد  ١٠در ی ا اعالميهی اهللا آاشان آيت
هموطنان و برادران عزيزم “ :گويند مي سرنوشت ملت را مورد توجه قرار داده وی بينيم آه ايشان با چه دقت و نگران مي

متذآر و همه مستحضر گرديده و توجه داريد آه عمل به آن چه ی شرح از مفاسد و مضار رفراندومی ضمن اعالميه قبل
 انقراض ديانت وی  خود را دورهی  بر دارد با اين حال دورهملت و مشروطيت و مملكت در  ديانت وی برای ضررهاي

 “.نگذاريد را به گردن خودی استقالل مملكت و ملت قرار ندهيد و طوق اسارت و بندگ
 

اجانب ی برانداز آه با نقشه  رفراندوم خانه شرآت در“ :گويند رسيم آه مي در اين اعالميه به اين جمله بسيار عميق مي
گر . شرآت نخواهد آردی خواه حرام است و البته هيچ مسلمان وطن و) عج(عصر ی غوض حضرت ولشده مبی ريز طرح

انجام مقاصد شوم ی فروش برا اطالع از حقايق و مضار آن و خائنين وطن غافل و بي اشخاصی چه ممكن است بعض
به رفراندوم برخالف  ايحال عمل یعل. پرآندی قالبی در رفراندوم شرآت آنند يا اينكه دولت صندوقها را از را ديگران

 “.نداردی قانون گونه اثر مصلحت ملت و مملكت بوده و هيچی منافی قانون اساس
 
 در ٣٢ مرداد سال ١٢شخص مصدق سرانجام در  و نمايندگان مجلس،ی اهللا آاشان سرسختانه آيتی رغم مخالفت ها علي

 . مرداد انحالل مجلس اعالم شد٢١و سرانجام در برگزار آرد   مرداد در شهرستانها رفراندوم١٩تهران و در 
 

 چه هدفی صورت گرفت؟ انحالل مجلس با : ُسئوال
 

مصدق و هواداران ی از سوی موجه و قابل قبول دهد آه تاآنون هيچ دليل اسناد و مدارك نشان ميی بررس : دکتر کاشانی
و زير پا گذاردن حقوق ی ض اصول قانون اساسطرح هم نيست چرا آه نق او در مورد انحالل مجلس مطرح نشده و قابل

 تر اين است آه بالفاصله پس از اينكه شخص مصدق از شاه قابل توجيه نيست اما نكته مهمی ملت با هيچ استدالل
را ی زاهدی وزير نخست مصدق وی  مرداد آرد، شاه هم فرمان برآنار٢٣درخواست صدور فرمان انحالل مجلس را در 

بوده آه بيگانگان در آشور ريخته ی طرحی در اجرا دهد اين اقدامات مصدق است آه نشان ميی قعيتصادر آرد و اين وا
 را بر آنار آند وی وزير شاه بوجود آيد آه نخستی برای مجلس اختيار تصميم گير اينكه در صورت انحاللی بودند برا
توانيم اين وضعيت را  چگونه مي د رخ داد حال مردا٢٣است آه در ی اين اتفاق. را جايگزين او آند ی وزير ديگر نخست

وزير جديد را به شاه داد در نتيجه شاه هم  تعيين نخست آنيم؟ مصدق مجلس را منحل آرده و عمال حقی آودتا تلق
 آودتا نداشتهی  گويم آنچه در اين روزها انجام شده مطلقا جنبه اينجاست آه من مي. آرد عزل و نصب را صادری فرمانها

 .اجرا گذاشتند آردند و با مهارت در آشور ما به موردی عمال يك توطئه بوده آه بيگانگان طراحبلكه 
 
نداشت و ی ا آرد چاره ميی آارشكن آه عامل انگليس شده بود و در آار دولتی شود مصدق جز انحالل مجلس گفته ميی ول

 .گان پيشنهاد انحالل مجلس ارائه شدوزير توسط نمايند نخست نمايندگان و احتمال عزلی ها به علت آارشكني
نمايندگان به  مصدق اآثريتی بگويند اآثريت نمايندگان مخالف مصدق بودند چون در طول زمامدار من تا به حال نديدم آه

گروه اقليت نمايندگان مجلس آه با اقدامات مصدق  وی اهللا آاشان آيتی آردند حت اعتماد دادند و از او حمايت ميی او را
دادند و در اين زمينه اسناد و مدارك بسيار زياد  وزير مورد حمايت قرار مي نخست آردند، او را به عنوان فت ميمخال
دادند و  اعتماد ميی را به اوی با مصدق نداشتند و تا پايان همگی االصول نمايندگان مجلس مخالفت بنابراين علي .است
از نمايندگان استعفا آردند و ی و فشار او تعداد زياد  در اثر اصرارآه مصدق تصميم گرفت مجلس را منحل آندی زمانی حت

 آامال غير قابلی عمال در اختيار شخص دآتر مصدق بود بنابراين منحل آردن آن اقدام دهد آه مجلس هفدهم اين نشان مي
 .توجيه بود

 
آه مصدق اراده ی ا هر اليحهی ود يعنگرفته ب را از مجلس هفدهمی نبايد فراموش آرد آه اساسا مصدق اختيار قانونگذار

آه به ی بنابراين تهمت هاي. اگر نمايندگان مخالف بودندی آرد حت پيدا ميی آرد و عمال قدرت قانون آرد، امضا مي مي
مجلس داشته باشيم اين  به نمايندگانی اگر بخواهيم ايراد و اعتراض. اساس است  شود بي مجلس هفدهم زده مي نمايندگان
 .ملت ايران شدی و بيچارگی بودند و همين عامل بدبخت چون و چرا در اختيار مصدق اآثريت اين نمايندگان بياست آه 

 
  مرداد دست داشته، داليل شما در بيان اين مساله چيست؟٢٨در آودتای  شما معتقديد آه مصدق : ُسئوال

حرآت  رخ نداده چرا آه آودتا اين است آه يك یگونه آودتاي  هيچ١٣٣٢معتقدم در مرداد ماه  اساسا من : دکتر کاشانی
آه ی آشور انجام شود در حالی و قانونی و يا سران ارتش عليه دولت رسمی نظامی ارتش، واحدهای آه از سوی نظام



در اختيار شخص مصدق ی  تمام اقتدارات نظام٣٢مرداد  ٢٨ تا ١٣٣١شخص مصدق عمال وزير دفاع بود و از تيرماه 
  مرداد٢٨تا غروب ی نظامی هيچ يك از واحدها. آرد بود از مصدق تبعيت ميی رياح  ارتش آه سرتيپرييس ستاد. بود

ی تنها چيز. خالف واقع است  بنابراين برچسب آودتا يك برچسب آامال. عليه دولت مصدق انجام نداند ی آوچكترين اقدام
مصدق را به ی برآناری  مرداد نامه ٢٤درشب ی نصير آنند اين است آه سرهنگ آه طرفداران مصدق به آن استناد مي

ی قصد آودتا و دستگيری بعد اين مساله را چنين وانمود آرد آه سرهنگ نصير مصدق روزی آند ول شخص او ابالغ مي
 .را ابالغ آرده است مصدق به او بوده و اين نامهی بر آناری  آه ماموريت او فقط ابالغ نامهی داشته در حال مصدق را
رسيد داده و اين رسيد آه سالها بعد منتشر شد بسيار  خود را دريافت آرده وی آر است آه مصدق فرمان برآنارشايان ذ
نويسد آه دستخط مبارك دريافت شد،  آه داده، به شاه ميی فرمان عزل و در رسيد انگيز است چون در پشت پاآت شگفت
قابل توجيه نيست و هيچ دليل و  آنيم مطلقای او را آودتا تلقی ربنابراين اينكه ما ابالغ فرمان برآنا. آند  مي امضاء سپس
 .آنيمی تلقی نظامی وجود ندارد آه ما اين را يك آودتای مدرآ

 
 

 مرداد رخ داد نقشه يك آودتای طراحی شده توسط آمريكا بود و قرار بود ٢٥شود اتفاقی آه شب  ولی گفته مي : ُسئوال
 .را برآنار آنند زور نظامی اواگر مصدق فرمان عزل را نپذيرد با

 
وزارت خارجه ی آه از سوی در اسنادی نيست و حتی از نظر تاريخی هيچ دليل ومدرآی اين اظهارات دارا: دکتر کاشانی

 برخالف آن وجود داردی آمريكا منتشر شده داليل
.  

سوال اين است آه آيا ی رآند ول مصدق را صادی مجلس منحل شد شاه اين اختيار را به دست آورد آه فرمان برآناری وقت
گاه چنين  بكند؟ مسلما اگر مجلس منحل نشده بود، شخص شاه هيچ توانست اينكار را اگر مجلس منحل نشده بود، شاه مي

مجلس به  و نمايندگانی اهللا آاشان وزير را بر آنار آند چرا آه در آن زمان آيت نداشت آه نخستی از نظر قانونی اقتدار
مجلس منحل شد اين اختيار ی وقتی ول عزل نخست وزير را داشته باشد مخالف بودندی شدت با اين فكر آه شاه تواناي

 .داد بود آه مصدق انجامی بدست شاه افتاد و اين آار
 

 شده  اين طرح آماده١٣٣١دوم سال ی ها نيمه آرده بودند و در حقيقت ازی ها طراحی به اعتقاد من اين طرحها را انگليس
 .آمك مصدق به مورد اجرا گذاشته شد بود و در دست اجرا بود و گام به گام با

 
 

 بود؟ گوييد مصدق عامل انگليس ها شما مي : ُسئوال
 

 .گذاشت آرد و به مورد اجرای به اعتقاد من مصدق طرح انگليسيها را آارگردان : دکتر کاشانی
 
 

 آند؟ ا اجرا ميی انگليس ها ر با علم با اينكه نقشه : ُسئوال
 

ی اقدامی آسی آنچه مهم است اين است آه وقت. شود بگوييم با علم بوده يا نبوده هيچ چيز ثابت نمي اينكه : دکتر کاشانی
آنند چه رسد به  ميی نتايج اعمال خود را پيش بينی افراد عاد. آند ميی بين  قطعا نتايج عمل خود را پيش را انجام ميدهد،

در اين موقعيت باشد و نتايج عمل خود را ی مشكل است بپذيريم آس. باشدی وزير پست نخستآه در ی سياستمدار
خواسته عزل و نصب  مي بنابراين ما نه تنها بايد بگوييم آه انحالل مجلس يك قرينه بر اين است آه مصدق نكندی بين پيش

الل مجلس موجب اين تحول شد ضمن اينكه آه انح شودی محسوب می در اختيار شاه قرار گيرد بلكه اين يك دليل اثبات
 اهللا همانطور آه به نقل از آيت. آنند  ميی شديدی انتقادات، اعتراضات و مخالفاتها مخالفين رفراندوم ساآت ننشستند،

. ايران را فرو خواهد ريختی نهضت مل گفتم اين رفراندم را خانه برانداز دانست و اعالم آرد اين رفراندوم ارآانی آاشان
آردم؟ بنابراين بايد اين  نميی بين دانستم و پيش نتايج اقدام خودم را نمي تواند بگويد من در اين صورت آيا دآتر مصدق مي

 .است داده انجام ميی دانسته آه چه آار مطرح آنيم و اين فرض غيرقابل ترديد است آه مصدق مي فرض را
 

توان پذيرفت آه يك  آرده چطور مي مي  و در اين راه تالشبا توجه به اينكه مصدق يك شخصيت ملی بوده : ُسئوال
 را به سمتی پيش برده آه قدرت در اختيار شاه قرار گيرد؟ شخصيت ملی از عوامل قدرتهای خارجی بوده و آشور

 
 را بايد بر پايه اعمال،ی هر شخصيت. آنيمی براساس سخنان و شعارهايشان ارزياب ما نبايد اشخاص را : دکتر کاشانی

بعد از مشروطيت  متاسفانه در آشور ما و در طول تاريخ به خصوص. قرار دهيمی و آارنامه او مورد ارزياب اقدامات
عمال ی مبارزه با بيگانه دادند ولی شعارهای حتی اند و شعار مردم دوست بودند آه همواره دم از ملت زدهی افراد زياد



 گذشتگان شود چرا آه نسلی  در نتيجه نسل جوان ما نبايد تسليم قضاوتها.داده است مي آنها خالف اين را نشانی  آارنامه
گذشتگان ی ها اينكه ما تسليم گفته آند وی حق دارد تاريخ ايران را مجددا بازنگری پژوهشگر ايران. داردی جوان يك حق

 .منصفانه در آار پژوهش و تحقيق نيست شويم و داليل و مدارك را ناديده بگيريم يك روش
 
نظير يا آم  توانيم ملی شدن صنعت نفت آه در آن زمان در نوع خود بي مي ی مصدق نيز با نگاهی به آارنامه : سئوالُ

تواند ملی  نمي دانيد؟ و تالش برای ملی شدن نفت ببينيم با اين اوصاف باز هم مصدق را عامل بيگانه مي نظير بود را
 بودن مصدق را ثابت آند؟

 
ی  آغاز شد يعن١٣٢٠است آه از شهريور ی مبارزات طوالن شدن نفت دستاوردی مساله ملاصوال  : دکتر کاشانی

شده  شدن نفت منجری مستمر در آشور انجام شده بود و اين مبارزه سرانجام به ملی ا بگونه به مدت يك دههی ا مبارزه
شناخته مانده و ما بايد در اين زمينه نا از تاريخ معاصر ايران استی متاسفانه همين دوره ده ساله هم آه بخش مهم. است

 .آنيمی هم بازنگر
 

نااميد و  آه درگيری و اختالف بين احزاب در آن زمان به قدری باال گرفته بود آه مردم خسته و ای معتقدند عده : ُسئوال
روحی روانی آلی وضعيت و فضای و  آنند، بطور ای ديگر آامال عكس اين مساله را مطرح مي دلسرد شده بودند و عده

 مرم ايران در آن زمان به چه صورت بود؟
 

اين  در. مطرح استی زيادی ايران بحثهای واپسين نهضت ملی مردم در ماههای مورد اوضاع روان در : دکتر کاشانی
را ی به شدت جامعه ايرانی مال نفت و مشكالتی قطع درآمدهای بود يعنی آشور بحران مالی از مسائل اصلی دوران يك

ی برای اما همانگونه آه اشاره آردم اين نارضاي. آرده بود را از اين جهت فراهمی عمومی  فشار و موجبات نارضايزير
بيشتر موجب ی بيگانگان آغاز شد آه اين جنگ روانی از سوی يك سلسله جنگ روان نبود بلكهی سقوط نهضت آاف

 .مردم شدی نااميد
 
بود آه عمال در ی اهللا آاشان آيت چونی و در راس آنها شخصيتی ذهبمی از عوامل جنگ رواني، سرآوب نيروهای يك

گاه در  بود آه هيچی ا اين پديده. با چاقو و سنگ به جان مردم افتادند سنگباران شد وی اهللا آاشان  خانه آيت٣٢مرداد سال 
به مذهب و  د آه اينگونهو علما مشاهده آردنی مذهبی مردم و نيروهای وقت. مصدق اتفاق نيفتاده بود دوران قبل از
 .صورت گرفتی دستگاه دولت قم و نجف نسبت بهی علمای از سوی شود اعتراض بزرگ اهانت ميی رهبران مذهب

ها  بود اما انگليسی چون حزب توده عمال غير قانون. بود حزب تودهی ها گسترش نفوذ و قدرت نماي ديگر از پديدهی يك
 حزب توده دست بهی وقت. گوناگون آردندی برداريها ردند و از حزب توده بهرهآشور آی حزب توده را وارد صحنه سياس

شدند چرا آه نگران بودند  به شدت نگرانی و مردمی مذهبی پرست، نيروها وطنی از نيروهای زد بسياری نماي قدرت
ين هم موجب ا. درآوردی اتحاد شوروی نشانده  حزب توده قدرت را به دست بگيرد و آشور ما را به صورت دست

مرموز ی ها البته در پايان هم برنامه. و حكومت مصدق شدی از نهضت ملی مذهبی شديد مردم بويژه نيروهای سرخوردگ
 .شاه شد وزير منصوب نخستی بود آه به مورد اجرا گذارده شد و قدرت عمال تحويل زاهدی ا پيچيده و بسيار

 
 است؟ نقش اصلی داشتهپس طبق بيانات شما در اين آودتا مصدق  : ُسئوال

 
اگر او واقعا ی يعن را در اين تغيير و تحول داشته استی بدون ترديد مصدق نقش برتر و نقش اصل : دکتر کاشانی

 .داد  مرداد رخ نمي٢٨در ی اتفاق آرد، يقينا چنينی خواستار حفظ قدرت بود و اگر او مجلس را منحل نم
 

 اسفند را برخی مصالح آشور عنوان ٩اهللا آاشانی از شاه در  آيت يل حمايتشما در يكی از سخنرانيهايتان دل : ُسئوال
 اهللا آاشانی مخالف خروج شاه از ايران بود؟ توضيح بيشتری بدهيد چرا آيت آرديد، در اين مورد

 
د آه بوی شده بود و اين توطئه به صورتی ايران طراحی عليه نهضت ملی اسفند توطئه بسيار دقيق ٩در  : دکتر کاشانی

. را عليه نهضت به مورد اجرا بگذارندی هاي به خارج از آشور بفرستند و بعد يك برنامهی خواستند شاه را چند صباح مي
خبر  و نمايندگان مجلس از اين مساله بيی اهللا آاشان آرده بودند و آيتی برنامه ريزی چون اين مسافرت را بسيار پنهان

چون . اجرا خواهد شد در آشوری ا مطلع شد آه فردا چنين برنامهی اهللا آاشان تهنگام در شب نهم اسفند آي دير.بودند
به مجلس نوشتند و از مجلس خواستند ی ا نامهی اهللا آاشان آيت تواند سرآغاز يك توطئه باشد احتمال دادند آه اين مساله مي

 ٩آه در  استی ضيه رويداد بسيار مهمموآول آند و اين قی آند و مسافرت را به وقت ديگری جلوگير آه از مسافرت شاه
خود در اين برنامه ی نتوانستند به هدفها های اين توطئه متوقف شد و انگليسی اهللا آاشان اسفند رخ داد و با دخالت آيت

 رای تر است آه بحث مفصلی افتاده و نقش افراد چيست مساله بسيار جالبی اما اينكه در اين حادثه چه اتفاق. برسند
 .طلبد مي



 
 تر شد؟ عميق بروز اختالفات بين مصدق و آاشانی به چه شكلی آغاز شد و چگونه : ُسئوال

 
از مجلس و منحل ی اختيارات قانونگذار گرفتنی آرد يعنی بيشترين اختالفات را دآتر مصدق آارگردان : دکتر کاشانی

يك شخص ی بوسيله ی هاي  برنامهچنينی مسلما اجرا. آرد ميی بود آه شخص مصدق آارگردانی آردن مجلس آارهاي
امكان ی مخرب و ويرانگری ها از عوامل بيگانه حضور داشته باشند تا چنين برنامهی ا شبكه امكان پذير نيست بايد يك

 .اجرا داشته باشد
 

مشروطه و نهضت ملی با شكست مواجه شده اند و جای  در طول تاريخ ايران معموال حكومتهای مردمی مثل : ُسئوال
 آردند؟ اين مساله چيست آيا مردم در انتخاب خود اشتباه مي اند دليل  را به استبداد دادهخود
 

ايران در آشور ی بزرگ مثل انقالب مشروطيت و نهضت ملی است آه چرا نهضتهای جالب اين بحث بسيار : دکتر کاشانی
مثل انقالب ی اجتماعی حرآتها ر يك از اينالبته بايد اين واقعيت را بپذيريم آه ه. خود نرسيدندی هدفهای  همه ما به

خود برسند ی هدفهای  اما در عين حال نتوانستند به همه خود رسيدندی از هدفهای ايران به بخشی مشروطيت و نهضت مل
گونه  چرا آه اين نهضت هيچی بخصوص در مورد نهضت مل. و پژوهش قرار گيردی بررس اين مساله بايد حقيقتا مورد

 .شد بايد ببينيم چرا بعد از دو سال و دو ماه سرنگونی نداشت ولی بزرگی داخلدشمن  رقيب و
در ی چه به جهت موقعيت جغرافياي بيگانه بوده استی سياستهای ورز اعتقاد من اين است آه آشور ما هميشه مورد طمع

ان به ويژه انگلستان و بزرگ جهی صنعتی بنابراين آشورها خاورميانه و چه به لحاظ داشتن منابع عظيم نفت و گاز
نكته حساس . در آشور ما دخالت آردند ی پنهانی ا داشتند و به گونهی آشور ما نظرات آمريكا هميشه در مورد سرنوشت

و ی گاه دخالت نظام هيچی دهند يعن پيچيده و مرموز انجام ميی خود را هميشه با روشهای است آه اينها دخالتها اين
خود را بكار گيرند ونهضت ها و حرآتها را ی شبكه عوامل داخل توانند ميی ا بسيار پيچيدهی وشهاآنند بلكه با ر آشكار نمي

مورد آن  نبايد دری است آه در قرن بيستم در آشور ما تكرار شده و جامعه ايرانی ا اين پديده از مسير خود منحرف آنند و
 .هستيمی هاي پديده د چنينهم ما شاهی اسالمی جمهوری در همين دوره يعن. تفاوت بماند بي
 

اهللا آاشانی يكی از داليل شكست نهضت ملی بوده است شما اشاره  شود اختالفات دآتر مصدق و آيت گفته مي : ُسئوال
 اهللا آاشانی را از صحنه سياسی آشور آنار گذاشته بودند چرا ديگر روحانيون نقش آيت اهللا آرديد آه در آن سالها آيت

 ادند؟آاشانی را ادامه ند
 

ی  نامه(برخاستند و حداقل دو سند بسيار مهم ی اهللا آاشان آيت از روحانيون به حمايت ازی زيادی  البته عده : دکتر کاشانی
به ی رهبر اما به هر حال نقش. برخاستندی اهللا آاشان داريم آه در مقام دفاع از آيت) نجفی علمای  قم و نامهی علما
را به عهده گرفته بود و اگر ی نقش رهبر مبارزهی در طول سالهای اهللا آاشان آيت. نيستی قابل جايگزينی و سادگی راحت

را در ی توان رهبر هم نميی داد و به سادگ شد اين اتفاقات رخ نمي نمي دآتر مصدق سرآوبی  او بوسيلهی نقش رهبر
 .آرد جامعه جايگزين

 
آن درسهايی در جهت سعادت ايران  توانيم با نگاهی به وجود داشت آه امروز ب٣٢ مرداد ٢٨چه نكاتی در  : ُسئوال

 بياموزيم؟
 

اينها همه نيازمند ی نسل جوان آشور ما وجود دارد ولی بويژه برا ايرانی در نهضت ملی زيادی درسها : دکتر کاشانی
و  اليل شكستو موفقيت و دی داليل پيروزی آنيم يعنی را شناسايی دوران نهضت ملی رويدادها اين است آه ما ماهيت

ارائه شده، ی آه در جامعه ايرانی قالبی نكنيم و صرفا يك فرمولهای آه ما واقعيتها را شناسايی تا زمان. را بشناسيمی ناآام
اول اين وظيفه خبرنگاران ی  بنابراين در مرحله. ملت ايران بدست آوريمی توانيم درس الزم را از ناآام قبول آنيم نمي
البته پژوهشگران . آنند و به جامعه عرضهی  مقام اين برآيند آه ماهيت اين رويدادها را شناسايدری آنجكاو است آه با

گذشته را قانع آننده تشخيص ی دهد فرمول ها نشان مي آند و اين ميی و نسل جوان با عالقه اين قضيه را پيگيری ايران
نفت عمال ی حل نشدن مساله نفت و قطع درآمدها. آنم اشاره ميی نهضت ملی درسها اما من به دو مورد از. دهند نمي

در هر ی است يعنی طبيع شد و اين يك امری عمومی اين موجب نارضاي. دولت و ملت ايران شدی ايجاد بحران برا موجب
ی شود مردم ناراضی بحرانی و مالی باشد و وضع اقتصاد آشور و اقتصاد را نداشتهی  ادارهی آه دولت توانايی ا جامعه
 پذير بيگانگان را در آشور ما امكانی ها برنامهی بود آه اجرای عمومی مهم، نارضاي از عواملی بنابراين يك. ندشو مي
ما شاهديم آه اقتصاد آشور ما  اآنونی روبرو هستيم يعنی ايران هم ما با چنين پديده ای اسالمی در دوران جمهور. آرد

بزرگ ی متخصص و سرزمينهای آشور ما با داشتن نيروها مثلی ا ندارد آه جامعهی هيچ دليل.به شدت ضعيف شده است 
 درصد مردم ايران زير ٨٠آه ما امروزه شاهديم بيش از ی ا چنين درمانده باشد بگونه اينی و صنعتی و امكانات آشاورز

آه در طول ی سياستهاي آنم من فكر مي. هستندی دچار نارضايی برند و عموم طبقات از جهت اقتصاد فقر به سر مي خط



پرستانه نبوده و اين اقدامات در آشور ما منجر به اين  ميهن وی ملی بعد از انقالب بكار گرفته شده است سياستهای سالها
ی حل مشكل اقتصادی برای اگر حرآت سريع. بوجود آيدی ميليونی رآود شود و بيكار شده آه صنعت در آشور دچار

ايران ی نهضت ملی از ناآام ن آينده اين آشورم و اينجاست آه من معتقدم ما بايدايران انجام نشود، من واقعا نگرا جامعه
 .شودی بيشتری بزرگ ملت ايران دچار ناآامی فداآاريها ايران وی اسالمی درس بگيريم و اجازه ندهيم جمهور
وردار نشد تنها يك برخی شدن نفت، ملت ايران از يك مجلس قدرتمند مردمی دوران مل درس بزرگ ديگر اين است آه در

عالوه با گرفتن اختيارات  آردند به ايران بطور سرسختانه حمايت ميی ملی نهضتهای از نمايندگان از هدفهای آوچك اقليت
 .از دست ملت ايران ربوده شدی اصل از مجلس به ضعف آشيده شد و با انحالل مجلس در واقع سنگر

 
رود  هر چه زمان پيش ميی يعن. نهاد مجلس در آشور هستيمی و سست عفبعد از انقالب هم به تدريج شاهد ضی در سالها

تخلفات  را مورد نظارت قرار دهد و ازی آه مجلس بايد دستگاه دولتی آيد در حال دولت در مي مجلس بيشتر به آنترل
ا مورد تجاوز و حقوق مردم ری اساس آند و اجازه ندهد آه دولتمردان و زورمداران اصول قانونی دولتمردان جلوگير

باالتر از آن . دهد نشان نميی العمل تجاوز به حقوق ملت هيچ عكس اآنون شاهديم آه مجلس در برابری ول. قرار دهند
ی بسيار منفی  آارنامه از آنهای ندارند و تعدادی روشنی  دهد آه آارنامه اعتماد ميی رای به وزيران شاهديم آه اين مجلس

انگيز  آيند بايد مردم ايران انتظار اين وضع اسف مي آاری يق و ناتوان از طرف مجلس رواين اشخاص ناالی دارند و وقت
مشروع ملت ايران باشد ی ها بايد در آشور تشكيل شود آه تامين آننده آرزوها و خواستهی را داشته باشند بنابراين مجلس

باشد و اين امكان پذير نيست مگر  رد قاطع داشتهفقر و فساد و تبعيض برخو چون بيكاري،ی ناگواری ها بتواند با پديده و
انجام شود تا مردم ايران بتوانند ی ا يك قانون جديد و پيشرفته اينكه قانون انتخابات اصالح شود و انتخابات بر پايه

 .مجلس بنشانند و اين مجلس مدافع حقوق ملت ايران باشدی های را به آرس خودی نمايندگان واقع
 

حال حاضر  در.  فضای ياس و سرخوردگی در ميان مردم و در آشور حاآم بود٣٢اره آرديد آه در سال اش شما : ُسئوال
با توجه . اند آشور هشدارهايی را داشته نيز مقام معظم رهبری و رييس جمهور در مورد وجود فضای ياس و نااميدی در

 سال به تعويق ٢٥اند و دموآراسی در ايران را  مرداد آه وجود چنين فضايی آشور را به تباهی آش٢٨به تجربه تاريخی 
 دانيد؟ انداخت، جنابعالی راههای برون رفت از اين فضا را در چه مسائلی مي

  
 آهن است وی آرد چرا آه ملت ايران ملتی حقيقتا بايد در اين مورد چاره جوي. آرديد تاآيدی بر نكته مهم : دکتر کاشانی

ی آس نيست يعن هيچی خشنود وضعيت موجود باعث. آندی تمند و با شور و نشاط زندگبايد در صحنه جهاني، سربلند، قدر
انگيز  بيرون رفتن از وضع اسفی بگويم اين است آه برا توانم آه ميی نكته مهم. هستندی عامه مردم دچار مشكالت

 و دنياپسندی  قانون امروزشهر بر پايه يكی الزم است تا انتخابات آينده مجلس و شورا اصالح قانون انتخاباتی آنون
و ی قانونگذاری نهادها دوست در آشور ما وارد پرست و وطن انجام شوند و من يقين دارم اگر افراد شجاع، ميهن

 .است از مشكالت آشور قابل حلی شوند بسياری و شهری محلی شوراها
 

 از توضيحات شما متشكرم : ُسئوال
------------------------------------------- 

جمع آوری شده و برای آسان خواندن  )سرويس سياسی  -  تهران-خبرگزاری دانشجويان ايران (متن باال از سايت خبری دانشجويان  
 .خط وحاشيه آنرا اصالح نموده و بين سئوال و جواب ها رنگ و فاصله قرار داده ايم

 
چگونگی ارتباط »  مستوفيان آشتيانی از باال ترين نيا تا محمد مصدقخاندان«در تائيد سخنان دکتر کاشانی ميتوان با مراجعه به کتاب 

 .مصدق با انگليسی ها را در يافت
ما ميدانيم که متين دفتری از سالها قبل از آن واز اوان جوانی از جاسوسان خبر فروش سفارت انگليس بوده و در مقابل هر خبر مورد «

 .ارزش خبر مبلغی دريافت ميداشته استتوجهی که به سفارت تحويل ميداده متناسب با 
 
 خود به منظور جلوگيری از ايجاد آرامش و امنيت در ايران تالش مينموده با یسفارت انگليس در ايران که در آن زمان با تمام قوا....«

له ميشده بخوبی و داز اسرار و نقشه ها دستورات و گزارشات نظامی که بين وزارت جنگ و فرمانده ارتش در آذربايجان مبا آگاهی
آسانی از طريق سفارتخانه ها و کنسولگری های انگليس در عراق و ترکيه و توسط کرد های مستقر در آن کشور ها اسماعيل سميتقو 

 ...را راهنمائی ميکرده و از شکست خوردن او جلوگيری مينموده است
 

ه تدريج متوجه شده اند که اسماعيل سميتقو از اسرار و نفشه های رضا خان سردار سپه و فرمانده ارتش در تهران و آذربايجان ب..... 
رضا خان کامال از ارتباط  متين دفتری و يا مصدق .... ين آگاهی ها طرح ريزی ميکند  انظامی آگاهی ميابد و اقدامات خود را با

 شوند رمز ديگری بطور مستقيم با حبيب اهللا با سفارت انگليس اگاهی داشته، و بدون اينکه آنان متوجه)  برادر زاده و داماد مصدق(
ه تلگرام و مخابره مطالب خالف واقع و دروغی را از طريق پيشين ادامه لخان شيبانی فرمانده ارتش در آذر بايجان بر قرار ولی مباد

 » ...پس از برقراری اين رابطه ضربات کاری برسميتقو وارد ميايد. ... ميدهد
 



اده اش احمد متين دفتری کامال آگاه بوده و همچنان ارتباط و رد و بدل کردن اطالعات را از طريق متين مصدق از کار های برادر ز
چون همواره انگليس به خطر نفوذ روسيه در ايران واقف بوده و آنرا رقيب اصلی خود در خاور ميانه . دفتری ادامه ميداده است

نگليسی اين سياستمداران کماکان محفوظ بماند تا اينکه در آينده هم بتوانند تحت ميدانسته به همين جهت ترجيح ميداده که شهرت  ضد ا
 .پوشش اين شهرت به خدمات محرمانه خود به انگيس ادامه دهند

 
سنگ کودتا بودن اين جنبش توسط ايادی قديمی جبهه ملی و ناز پرورده های  مرداد علم شده و مرتبا ٢٨آنچه اين روز ها در مورد 

 بچسبانند و نمودار سازند که همه ١٣۵٧ مرداد را به توطئه سال ٢٨ند نبه ساز و دهل کشيده شده ريشه ای در آن دارد که بتواانگليس  
طرح و نقشه بدست  آمريکا انجام شده و حتا توطئه ماليان نيز کار آمريکا بوده است تا بتوانند حسن محبوبيت خود را کماکان نه تنها 

 .مردم عادی بودن مطالعه حفظ نمايندبين ماليان بلکه بين 
 
 مرداد نياز به دوباره نويسی بدون غرض و کينه دارد که مشغول جمع آوری اسناد مربوط به آن ميباشم که اگر عمری باشد آنرا ٢٨

  .برای آگاهی نسل های بعدی انتشار دهم
 

ره عالقمند است که در ميان تمام گروه های سياسی مخالف آنچه مسلم است و تابحال سند های بسياری بدست آمده؛ دولت انگلستان هموا
خود جاسوسانی داشته باشد تا توسط آنان از فعاليت های جاری آن گروه ها آگاهی حاصل کرده و در موقع الزم آن فعاليت ها را در 

 .  خود سوق دهدعجهت مناف
 

 به پيش ميروند را  مبارزه  بخصوص آنانی را که در خطوط اول؛رادر گذشته بار ها به اين نکته اشاره داشته ام و مجددا توجه همگان 
 . به اين ظريف هنر انگليس جلب ميکنم تا در انتخاب افراد برای دفاتر و همکاری های خود کمال دقت را بنمايند

ذارند و تمام آنانی راکه ملی  عمومی قدم به پيش ميگت با سخنرانی های عوامفريبانه و با اشاره به مشکالهرطبقهمعموال اين افراد از 
 و اينکار را با صحنه سازی های ماهرانه بصورت بدنام کردن ميسازندبوده و برای ميهن خويش قدم بر ميدارند را از صحنه دور 
  اين افراد از جعل و انتشار مطالب کذب در مورد ديگران و بی ارزش.خدمت کاران واقعی و ملی جلوه دادن خودشان انجام ميدهند

کردن کار های آنان خودداری نمی ورزند و کماکان در جهت افزود نمودن افراد وابسته به انگليس در اطراف خود جای پای خود را 
 .بزرگتر و راه را بر ديگر ميهن پرستان واقعی ميبندند

 
محل  فعلی بيمارستان (وام السلطنه در کوچه ايرج بين خيابان های حافظ و قديپلمات  انگليسی  از خانه سدان ١٣٣٠اسنادی که در سال 

بدنبال طرح دکتر بقائی  به کمک سرلشگر سپهبد زاهدی و آقای ناصر وثوقی قاضی دادگستر برای تصاحب اموال اين ) شرکت نفت
نفت با ؛ که تنی چند از سناتور ها و نمايندگان مجلس که طرف اعتماد مصدق بوده اند در جريان ملی شدن مد نشان ميدهدآبدست خانه 

 که با نفوذی که در ددر يکی از اين اسناد امده است که يکی از سناتور ها به انگليسی ها قول مساعد ميده. انگليسی ها ارتباط داشته اند
اين اسناد نشان .  هر گونه همکاری در مورد دست دست کردن لوايح و تاخير انداختن آن با خود همراه کندمصدق دارد او را برای 

 و شش نفر ديگر اشت تا کميسيونی مرکب از دادستان، مصدق را بر آن دکشف اين اسناد. مصدق  با انگليسی ها ارتباط داشتهه ميدهد ک
 دکتر حسابی، دکتر افرادی که در شرکت نفت نفوذ داده شدند؛.  تشکيل دهدکه همه راخود انتخاب کرده بود برای رسيدگی به اين اسناد

 ايادی وجود متين دفتر( حسين مکی، دکتر متين دفتری  برای خلع يد انگليس از صنايع نفت برگزيده شدند علی آبادی و مهندس بيات ،
بعد ها که دکتر حسابی استعفا داد بجای وی مهندس بازرگان )  اين گروه را به آندازه کافی مشکوک جلوه ميدهد مصدقو فاميل انگليس 

 . همدست و يار قديمی انگلستان انتخاب شد
 
قتی دکتر بقائی اسناد را به مصدق ارائه ميدهد متوجه ميشود که نيازی هم به فلسفه بافی نبوده تا حرکت و ارتباط متين دفتری با و

او کامال از فعاليت های داماد و نوه برادر خود و ارتباط خيانتکارانه وی با تشکيالت . انگليس به ابولهب عموی پيامبر تشبيه شود
 يک زيش بود و سندی ارابوجهل هم از ق« در آن زمان روزنامه شاهد با تيتر بزرگ نوشته بود . بر بوده استانگليس کامال با خ
 .که منظور روزنامه همان ابولهب است» سناتور محترم ديگر
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