
 

  نگونه مصادره شدي ا۵٧انقالب 

  یسي انگلیارتباط ها
  رانيون در اي روحان

   نژادی و احمدیزديآنچه مصباح 
  ست؟يتازه احرف  ندي گوی م

  
   ترجمه فرونده فرزاد-یطاني شیباز

  
 اندک  از قدرتی بسوزي خن بود، که ناصر و مصدق هر دو در آغازيطنز روزگار چن

کا را ی آمریاالت متحده یاست اي اما الزامات جنگ سرد س.برخوردار شوندکا ی آمریبانيپشت
 یرانی ایست هايونالي لرزان از ناسینانياالت متحده با اطمیدر آغاز، ا. ش برديه هر دو پيعل
ن واشنگتن بود که یاست آغازي آن سیه ین بر پایت کرد، و ای مصدق حمایرهبره ب

زه سازند و همزمان يشان را مدرنیرها توانند کشوی میبرال جهان سومي لیست هايوناليناس
ن بود که شما، ی نبود و بر ایاستين سيدار چنیزنهاور خریاما دولت آ. در اردوگاه غرب بمانند

 یها ماني پدرد ی جهان سوم بای رهبران کشورهان معنا بود کهیبا ما بودن بد. ديئا برمایا با م
 ی دادند، و با واگذاری می نظامیگاه های پایی برپای کا اجازهی به آمروستهي پینظام
.  کردندیاده ميشان پی بازار آزاد را در کشورهای اقتصادیاست هاي، سی اقتصادیازهايامت
 ی توانست به مصالحه و سازشی، مصدق، چونان ناصر، می کمتر قطبیط جهانید در شرایشا

  . راندیش میابد، اما جنگ سرد حکم خویدرازمدت با واشنگتن دست 
 یروهاي نز،يران نیج کردند، در ايه ناصر بسين را عليدر مصر، اخوان المسلمهمچنانکه 

ان دست یاسالمگرا از یبخش. ه مصدق بکار گرفته شدندي بدسگاالنه علییوه يشه  بیاسالم
 از ١٣٣٢ سرنگون ساختند، در ١٣۵٧ون، که شاه را در سال ي روحانی تحت رهبریراست

  .گرفتندت از شاه پول ی حمایا برايسازمان س
ش از ياو تا پ.  داشتییده يچيت پيس، شخصیس و سوی پاریمصدق، حقوقدان دانش آموخته 

 قاجار، ی، در دوره ١٩١۵ در سال یو. ران بودیاست اين دهه در متن سی چند١٣٣٢سال 
 مصدق ی خانوادگیوندهايپ. ران بودی ایر امور خارجه ی وز١٩٢۴ پارلمان، و در ینده ینما

ک پندار ین، تنها یاما ا. اندی نمای و پسرش می او را در تقابل با رضا پهلوبا شاهان قاجار
ده شد، و ی پارلمان برگزیندگیگر به نمایبار د) ی شمس١٣٢٣ (١٩۴۴مصدق در سال . بود
ران، که آن هنگام در چنگ ی کردن صنعت نفت اینبار بعنوان مدافع سرسخت و پرشور ملیا

ک یون نفت در پارلمان شد و يسيس کميمصدق رئ. وم بوديش پتروليتی برییايتانی بریکمپان
رزم  یعل"پس از ترور ژنرال . د آوردیپد" رانی ای ملیجبهه " به نام ی ائتالفیاسيجنبش س

 یاما مصدق مل.  مصدق استیریرش نخست وزیافت که ناچار به پذی شاه در١٣٢٩ در"آرا
 فاجعه ییداد، ضربه ین رویا.  رساندیب قانونیتصوه س را بيران و انگلی ای نفتیکردن کمپان

 شد و ین نام خوانده میس، که آن هنگام بديران و انگلی ای نفتیس بود؛ کمپاني انگلیز برايآم
 یانه يا بود که از ميتانی بریستيالی امپریوم نام گرفت، از طرح هايش پتروليتیبعد ها بر

ران یل بود، که نفت ايستون چرچنی ویژه ی ویز پروژه يد، و نیي بدان آغازیجنگ اول جهان
 کردن ی ملیمصدق در پ.  دانستیا در سطح جهان ميتانی برییایرا منبع سوخت ناوگان در

 یزش هاي با شاه که انگیز در لندن شد، و بسختي نفرت انگیی درنگ چهره یصنعت نفت، ب
لندن و  تاج و تخت و روابط خوبش با ی نگهداریالت او برای اش تابع تمایستيوناليناس

 ی ملیران درجبهه ی ایاسيون سي از روحانیاريدر آغاز، بس. دیواشنگتن بود، رودررو گرد
ه مصدق يا عليت سی را ترک گفته، به کارزار تحت حمای ملی جبهه یشرکت جستند اما بزود

خته یشاه که از کشور گر. دي انجام١٣٣٢ مرداد ٢٨ ی نظامیوستند، که سرانجام به کودتايپ



 

ن گذر، یدر ا. دی کردن صنعت نفت لغو گردیگر بر تخت طاووس نشانده شد و ملیدبود، بار 
وم ي درصد از سهم نفت در کنسرس۴٠: ک کردیران شریز خود را در نفت اياالت متحده نیا

  .افتیز کاهش يوم نيش پتروليتی داده شد و سهم برییکای بزرگ آمری کمپان۵د به یجد
  اجرا شد، بارها MI6ا و ي مشترک سی که با همدست،١٣٣٢ مرداد ٢٨ ی کودتایدادهایرو

ک ی نزدیت همکاريان آمده، واقعي از آن به میاما آنچه بندرت سخن. بازگو شده است
 مصدق ی سرنگونیکا برای انگلستان و آمری جاسوسیران با سازمانهای ای و علماونيروحان
 غوغاگران ی با سازماندها،ي سی پولهای به پشتوانه یاباني اوباش خینیبحران آفر. است

ن یر و بازگشت شاه، نقش آفری نخست وزیون خواستار براندازيوابسته به علماء و روحان
 شاخص اخوان ینده ی برجسته و نمای، روحانید ابوالقاسم کاشانيت اهللا سیآ. کودتا شد
  .ن حرکت بودی ایت محوريران شخصین در ايالمسلم
، از  آن هنگامینيخم] ت اهللایآ[ران، ین ايشيپم ی رژیت هاي از شخصیاري بسیبگفته 
ا ي سیافته از سوی  سازمانیدر تظاهرات ضد مصدقکه    بودیگمنامو  سال هاني مونيروحان

، با ١٣۵٧، در سال ینيخم] ت اهللایآ[، ١٣٣٢ ی سال پس از کودتا٢۵ ]٢٧[.نکردشرکت 
  .د آوردیران را پدی ای اسالمید و جمهورير کشی انبوه مردم، شاه را بزی مذهبیرهبر

ش را از ی خویاسيت سي بود و فعالیاسي سی روحانذاتا) ١٨٨٢-١٩۶٢ (یت ابوالقاسم کاشانیآ
نکه از یت به ايران روحانیدر ا. د کرران آغازی در پارلمان ایندگی و از نما١٩٢٠ یدهه 
 ین رو در دهه ي گذارد، شهره بود و از همیش فرونمیگاه خوی حفظ پای برایچ کاريه

 رضا  .ران شدندی در ای جمهورییار، مانع از برپاي بسیاهويون پر نفوذ با هي، روحان١٣٠٠
نده یران بدست گرفت، ستای قدرت را در ا١٣٠٠ یل دهه ی که در اوایکتاتور نظامی، دیپهلو
 ی جمهوریاده کردن الگويه، و خواهان پي ترکی کمال آتاتورک، رهبر سکوالر جمهوری
 سکوالر قدرت و یک جمهورینکه ی، از ای کاشانازجملهون، ي اما روحان.ران بودیه در ايترک

.  بودندی پادشاهین، آنان خواهان ماندگارينچنیا. نفوذشان را محو سازد در هراس بودند
 یون با جمهوري روحانیرامون مقابله ي شاه، در خاطراتش پی، خواهر دوقلویاشرف پهلو

ن نظر یاو ا. ل بودیه ماي از نوع ترکیی ی جمهورییاپدرم به برپ:" سدی نویم] پدرش [یخواه
 در شهر مقدس قم، یداریاما در د. ان گذاشتيعه در مي شیون برجسته يش را با روحانیخو

 ی برایی هر نقشه مقابل به پدرم گفتند که آنها در -سمي هواداران ثابت قدم فئودال-ونيروحان
 ی مقابله با نفوذ پرقدرت مذهبیکه آمادگ] یپهلو[رضا ] ٢٨."[ستادی خواهند ایجمهورجاد یا

 یکی جوان یکاشان. ش را ترک گفت و خود را شاه خواندی خویده هایون را نداشت، ايروحان
  .بود] یرضا پهلو[ان شاه ياز عامالن و حام

همچون همه . ست ها و شاهيکمون:  دو گروه بودندینده، دشمنان کاشانیست سال آيدر خالل ب
ران متنفر ی آنها، حزب توده اینده یست ها و نمايز از کمونيران نی علماء اان،یگرا  اسالمی

 ید اصلیاما آخوند ها، تهد.  کردندیش ضد چپ ها استفاده می خویبودند، و از قدرت مذهب
ت ي مقدس با ذهنیقه هاي دانستند، که آنها را بعنوان عتی شاه میش را از سوی قدرت خویبرا

 یستند، خوار می ایزه کردن کشور مي مدرنی او برای کوششها که در برابرییقرون وسطا
 با ی آتاتورک، بسختی از مدل جمهوری با الگوبردار١٣١٠ ی دهه یشاه در سالها. شمرد
 ی سامان داد و برخی را تحت کنترل دولتی شرعیاو دادگاه ها.  شدیارویون رويروحان

ت از قدرت يدن منبع مهم درآمد روحانينگونه، با برچیا.  کردیون را ملي روحانیاوقاف مذهب
 پوشش را رواج داد، ی، مدل غربی اسالمیجامه  شاه با ممنوع کردن.  آنان کاستیمال

 زنان وارد یان بر سر آزادیکنترل امور ازدواج و طالق را بدست گرفت، و با اسالمگرا
 یچادر اجبار را آزاد اعالم کرد، و حجاب و یشاه ورود زنان به اماکن عموم. کارزار شد

ف شده ی را که از رسوم تحری، شاه عمل دهشتناک قمه زن١٩٣٩ن در يهمچن. را ممنوع کرد
 با یرانیان ای تجددگرای از سوییه ین رويچن] ٢٩.[ان است، ممنوع کرديعي شی مذهبی



 

 ی که اغلب شاه  به او میکاشان. ن بودنديون از آن خشمگياستقبال روبرو شد، اما روحان
  . افزودیش می خویاسي آرام و در نهان بر قدرت ستاخت، آرام

 ی رویستی در مصر به اقدامات ترور١٩۴٠ ین در اواخر دهه يهمانگونه که اخوان المسلم
در . ختنديه شاه بر انگي را علیستی و همدستانش خشونت تروریز، کاشانيران نینهاد، در ا

 یبه رهبر" ان اسالميفدائ"ا نام ن بي اخوان المسلمیرانی ایس شاخه ي به تاسی، کاشان١٩۴۵
 ی از سویستیک رشته حمالت تروری.  رساندیاری، ی به نام نواب صفوی افراطیآخوند

 محفل ی از اعضایکی یله ي ترور شاه بوسیاز جمله تالش برا.  انجام گرفتیجنبش کاشان
ر، یژن هي، ترور عبدالحس١٣٢٧در " پرچم اسالم "یه ی و مرتبط با نشرینيرزمی زیاسالم
، بقتل رساندن ژنرال ١٩۵٠ان اسالم در ي فدائی از اعضایکی یله ير دربار شاه، بوسیوز

، آنهم درست در ]یل طهماسبيخل[ان اسالم يگر از فدائی دیکیر، توسط یرزم آرا، نخست وز
شاه . ١٩۵١ش، در يران بر منابع نفتیت اي مذاکرات تهران با لندن بر سر حق مالکیبحبوحه 

ران و ی ای نفتید، توافق با کمپاني که به قتل رسیهنگام" سد رزم آرا ی نوی مدر خاطراتش
ن تر، یي، از شاه گرفته و پایرانی از دانش آموختگان ایاريبس] ٣٠."[س را با خود داشتيانگل

 یستی اگر اقدامات تروری حت-یران و جنبش اسالمیت ايا با روحانيتانی بریوندهاي پیدرباره 
  . بدگمان بودند-مي ندانآنها را شامل آن

رعباس ي، که برادرش، ام١٣۵٧ران در سازمان ملل تا انقالب سال یر ايدا، سفیدون هویفر
 ی اعدام شد، مرانیپس از انقالب ا، ١٩٧٠ یران در خالل دهه یر ایدا، نخست وزیهو
ل به ين ین راه برایش را نگاه دارند و بهتری خوی خواستند امپراتوری ها مییايتانیبر:" دیگو
با .  کردندی می جبهه ها بازیان در همه يسيانگل.  بود’نداز و حکومت کنيتفرقه ب‘ن هدف یا

 یران، اما همزمان با ارتش و خانواده هاین در مصر و با آخوندها در اياخوان المسلم
 یده یان را به دیا اسالمگرايتانید که بری گویدا میهو."  شدندیز وارد معامله مي نیسلطنت
  :دی افزای میو. ستی نگریش می گسترش قدرت و نفوذ خوی برایارابز

ون ين روحانین و متنفذتریآنها برجسته تر.  داشتندیبا آخوند ها ارتباطات مال] انيسيانگل[آنها"
 دانستند یآنها م: رک بودندیز زيآخوند ها ن.  کردندی می مالیبانيافتند و از آنها پشتی یرا م

 ها یسيانگل. نکه مساله بر سر پول بودیند و مضافا ااقدرت جهان ن ی مهمتر هایسيکه انگل
ت ید مورد حمايان و تجار ثروتمند که هر کدامشان مرجع تقلی پر از پول، به بازاریچمدان ها

اشرف در خاطراتش ] ٣١."[ ها بودیسي انگلیوه ين، شیا.  دادندیداشتند، مرا ش ی خویمال
  :سدی نویران میون ايس و روحانيگلان اني نامقدس میوندهاي پیدرباره 

. وند داشتنديا، پيتانیشتر با بري بزرگ، و بیندگان قدرتهایون با نفوذ با نماي از روحانیاريبس"
 ید که روید ديد، خواهی را برداری آخوندین گفته مشهور است که چنانچه عمامه یران ایدر ا
ان توده ها ي در مینفوذ فراوانعه قدرت ي شیآخوندها". سيساخت انگل"گرش نوشته شده  ید

  ]٣٢."[است دشوار بوديان مذهب و سيص مرز مي دهقانان و عوام تشخیبرا. داشتند
 ی جنگ سرد برای استراتژی، در راستاید که لندن، پس از جنگ دوم جهانی افزایاشرف، م

 آخوندها ان، کهيسيق انگلیبا تشو." ديرو بخشي را نی افراطییانه اسالمگراي به خاورمیابيدست
ران که ی در ای افراطی راست مذهبی پنداشتند، مولفه هایسم مي در مقابل کمونییرويرا ن

  ]٣٣."[گر بار رخ نمودیسالها سرکوب شده بود، د
ر دربار یقاتل وز" ین اماميحس"سد که ی نوید، در خاطراتش ميش از مرگش در تبعيشاه، پ

عضو گروه او : " دی افزایشاه م. ا داشتيتانیان اسالم و بري با فدائییوندهاي، پ١٩۵٠شاه در 
 احتماال با سفارت  و واپسگرا بودی، متشکل از متعصبان مذهبی فرامحافظه کاریمذهب

ن ی ها همه جا بودند، آنها با واپسگراترییايتانیبر.  داشته استییانگلستان در تهران تماسها
  ]٣۴."[وند داشتنديران پیت ايبخش روحان

، یاز جنگ اول جهان. د بودیران دچار تهدیا در ايتانی، نفوذ بر١٣٣٠ یل دهه یدر اوا
کا در آغاز یپس چندان شگفت آور نبود که آمر. ران برخوردار بودندی ها از نفت اییايتانیبر



 

 دوباره ی مذاکره ی برای راهیمصدق در جستجو. ستی نگری مثبت میدیمصدق را بد
ر يران بود، اما انگلستان شمشیشتر اي سود بیس برايران و انگلیان اي میرامون قرارداد نفتيپ

انه در تضاد بود، يواشنگتن که با لندن بر سر نفت خاورم.  کردید میرا از رو بسته و تهد
ز، مصدق از واشنگتن ي ن١٩۵١ کرد و به او سالح فروخت، و در یاریدولت مصدق را  

ا خواهان يتانی به برییمن در نامه دنت ترویپرز: "سدی نوی مییخدان برجسته یتار. دار کردید
 ها ییکای که مصدق طرح آمریاما هنگام] ٣۵."[ران شدین کشور از تجاوز به ای ایخوددار
 یگری دیز چهره يکا نیران رد کرد، آمرین کشور در ای ای نفتی هایت کمپاني فعالیرا برا

ا يتانی برMI6ا و يسس يناگهان، سازمان تازه تاس. ه مصدق وارد عمل شديبه خود گرفت و عل
  .گر حکومت مصدق را سرنگون ساختندیکدی یبا همراه

  .دی آیدان مي است که به مینک، کاشانیو ا
ا يتانیاالت متحده و بریاما آنگاه که ا.  بودی ملی متحد مصدق در جبهه ی، کاشان١٩۵٢تا 
 یشانکا. وستيز او را ترک گفت و به صف مخالفانش پي نی مصدق برخاستند کاشانهيعل

 نگاه داشت، اما در ی مخفیستی تروری اسالمیش را با گروه های خوی پنهانیتماس ها
زان يار خوب از ميا، بسيس.  گرفتیان اسالم و هوادارانش فاصله ميرکانه از فدائیانظار، ز

م ی نجات رژیچشم اندازها" با نام ١٩۵٢ا بسال ي از سیدر گزارش.  آگاه بودیقدرت کاشان
  :مي خوانی، م"رانیمصدق در ا

 ی از تالش برایوسته گزارشاتي، پ١٩۵٢ یاز هنگام بازگشت مصدق به قدرت در جوال"
ن ی را رهبران ای و افسران ارتشیاغلب کاشان. افت شده استی دری حکومت ویبرانداز
 یروهايان ني میاباني خید و خوردهاز ها و یريد که درگی نماین ميچن...  دانندیتالشها م

 ی را که کاشانییروهايا نيس] ٣۶."[ تر خواهد شدیتر و جد  سختی کاشان مصدق ویحام
و "  توانند سازمان دهندی که پسران او میان و دستجاتیبازار"ج کند ي توانست بسیم
لگران ي اگر آن گزارش را تحلیحت.  کندیان ميب" ان اسالمي فدائیستیون سازمان تروريافراط"

ج ي بسی برایشتر با کاشانين سازمان پی ایات پنهانيلا نوشته باشند، واحد عميسازمان س
 از وزارت یادداشتیدر .  کرده استی میهمکار" یابانيتشنجات خ"ختن ي و انگی ویروهاين

 ینيش بي در ضمن پی از متحدان کاشانیکی، از زبان ١٩۵٢خ یکا به تاری آمریخارجه 
ست ها را  سرکوب ي کمون...د الزم باشدیشا"ن آمده است که ي چنیاباني خیخشونت ها

  ]٣٧[."مي کنیکیزيف
 چند از رهبران ی و شماری به کاشانMI6ا و ي، س١٩۵٣ تا ١٩۵٢ ی سالهایانه يدر م
ت از شاه یدن از مصدق و حمای بری برایالتيک شدند، و به آنها پول و تسهیران نزدی ایمذهب

جاد یرش ای پذیول، برا پیشتوانه ي به پیرهبران مذهب"ل، ی دوریبگفته . شنهاد کردنديپ
 ها با کمک ییايتانیبر] ٣٨."[خته شده بودندي از مصدق برانگییانه تر و جدایادگراي بنیخط

 یس سرین، شامل جاسوسانشان در سرویا( که داشتند یی گسترده ی جاسوسیشبکه 
ت یهدا)  شدیز مي نی اطالعات مرکزیس با نام اداره يران و انگلی نفت ای کمپانیاختصاص

 یليه مصدق خي علیات پنهاني ها در عملییايتانیالبته بر. ت ها را در دست داشتندي فعالنیا
 ها ییکای شوند، فعال بودند، اما، طبق گزارشات، آمری ها وارد بازییکایشتر از آنکه آمريپ

 ییقای و آفری مطالعات شرقیآن لمپتن، استاد مدرسه ] خانم. [ بودیارتباط عمده شان با کاشان
 مصدق یا، نقش پشت پرده را در براندازيتانیس بریجنس سروينتلین ايشيرد و افسر پآکسفو
 گرفته ییاز جا پول یر فراوانی مقادیکاشان:" سدی نوی از آن هنگام، میدر گزارش. داشت
  ]٣٩.[ا بوده استي سین مبالغ از سویسد که احتماال منبع ای نوی، و م."است
، "جان والر" برد، یش ميران پیا را در اي سینهانات پي که عملی، کس١٩۵٣ تا ١٩۴۶از 

 به دفتر یوالر در خالل جنگ دوم جهان.  بودییکای آمرینيرزمیکهنه سرباز سازمان ز
 یشتر دوره ياو ب.  کردیا همکاري با س١٩٧٠ یوست و بعدها تا دهه يک پیخدمات استراتژ

 چون ی مهمیتهاي که داشت مسوولی کرد و با سن کمیجنگ دوم را در قاهره و تهران سپر



 

 ی سالگ١٩ا، در يدر س: "  آوردیاد مين بيوالر چن. دیو واگذار گرده اا بيات سيت عملیهدا
 یست سالگي بی، والر، در هنگامه ١٩۴۶در ."  بودمییانه ي بخش خاورمیس ضد جاسوسيرئ
 یوسان نازران پس از جنگ، با استخدام جاسیکا را در ای آمرین دفتر جاسوسيش، نخستا
 از یرانیل ای قبایان جنگ سرد و کار با روسایاالت متحده در جری با ای همکارین برايشيپ

  .س کردي ها و کردها، تاسیی ها، قشقایاريجمله بخت
ما به مصدق عالقه :" دی گوی گذراند، میش را می خوی هشتم زندگیوالر که اکنون دهه 

 ییکاید که امریياما چندان نپا." ا ازدواج کردين س از افسرایکیشان او با ی از خویکی. ميداشت
ما به : " دی افزایوالر م. دندیزار بودند، همسو گردي ها، که از مصدق بییايتانیها با بر
 والر یبگفته ."  ما بودیم و نفت مساله ي تعهد داشت– ها ییايتانی بر–ش ی خویمیمتحدان قد

ان و یبازار: "دی گویاو م. برابر مصدق داشتند را در ین کارشکنیشتريان بیآخوندها و بازار
ژه طبقات یون بر مردم و بوي با هم داشتند، و روحانیکیار نزدي بسیوندهايآخوند ها پ

  ]۴٠."[فرودست جامعه نفوذ داشتند
 ی با کاشانیران، روابط گرمی سال اقامتش در ا٧ا در مدت يس دفتر سيوالر که به عنوان رئ

.  داشتی نقش مهمتری رهبران مذهبیان همه ي در مید، کاشانیگو ین مزاج بهم زد،  ميآتش
د ید بایشا.  کردمی نقاشی از آخوند کاشانییمن پرتره : " آوردیاد مي بر لب، بیوالر، لبخند

 را از ی من نشست، و من ناچار شدم نقاشی روبرویاو اندک زمان! یت اهللا کاشانیم آیبگو
ا يدربست س" مامور"چگاه ي هیاصرار دارد که کاشانوالر ." ان رسانمی به پای عکس ویرو

االت متحده و ید که ای افزای اما م-"دي کنیا نميت اهللا را مامور خود در سیک آیشما " –نشد 
ان و ی از آنها در بکارگرفتن بازاریبرخ" داشتند، ی مامورانیا در ائتالف ضد مصدقيتانیبر

ون نقش يآشکار بود که روحان: " دی گویدامه موالر در ا." ره دست بودنديار چيون بسيروحان
 او، یبگفته .  گردانده بودیل از مصدق روي به من گفت که به چه دلیکاشان...  داشتندیمهم

 ها بود و یحزب توده مترادف با شورو.  کردیاز آن رو که مصدق حزب توده را تحمل م
  .ندیسم نا خوشايون کموني مذهبیبرا

. ستنجای در ایحيدرست مانند راست مسن، یا.  گرفتیاز خدا مش را ياسي قدرت سیکاشان
ز بر مردمان فرودست و يبر مساجد نفوذ داشت، ن. ش بودی خوی زمانه ینيت اهللا خمیاو آ
ون با يرباز روحانیاز د.  کردندی میشتر در جنوب شهر زندگين که بيه نشير و حاشيفق

  ."ک بودندیان نزدیبازار
 ینه تنها به کاشان. ن بودي چنیآر" والر، ی پول پرداخت؟ به گفته یانبه کاشما ي مستقايسا یآ

 او با مردم جنوب شهر ی ارتباطیت کانالهای تقویبرا. زيکه به همراهان مورد نظر او ن
والر ."  شدی مپول پرداختن دست به او ی از ایی و کارهایسیه نوي اعالمیز برايتهران و ن

رند، او با وسواس در یز فساد پذيت اهللا ها نی آید که حتی افزایز ميه آمی کنایشخنديبا ن
ن ي بود، اما مرا به خاطر بدبی مذهبی براستی کنم کاشانیفکر م: "دی گوینش واژه ها میگز

 باز یا مسائل جنسی و پول یاسيات سيش به واقعی بودن، شما را از گرایمذهب. ديبودنم ببخش
  ." داردینم

 تظاهرات ضد یی و برپایاباني خیجاد آشوب های اMI6 و اي در صحنه، سیبا حضور کاشان
ن ير نشي محالت فقیان توده هاي در میقدرت کاشان. افتندیست ها را آسان تر يمصدق و کمون

 ید با آشوب هاي مصدق انجامی که به سرنگونی نظامیکودتا. تهران و مساجد قابل توجه بود
ون ي روحانی و سازماندهی وفادار به کاشانتي جمعیله يا و بوسي سیت مالی تحت حمایابانيخ

، به ی مرکزی نظارت بر کودتا از اداره یوالر برا.  چاقوکشان همراه شدیو سردسته ها
دو . ات را در داخل بدست گرفتي عملیت روزولت مشهور اجرايواشنگتن بازگشت و کرم

بان ، به شعMI6ظر ر نیان، زیديگر به نام رشیا، و سه برادر دي تحت کنترل سیرانیبرادر ا
 یکپارچه کردن اراذل و اوباش با کاشانی یوستند تا براي پیرانی، ورزشکار مشهور ایجعفر

او .  گفتندی مخ می بود که به او بی از عامالن ما مردیکی:"  آوردیاد ميوالر ب. کار کنند



 

 از ییه  توانست دستیاو م.  ما مهم بودیقهرمان زورخانه بود، همراه کردن او با خود برا
  ." فراهم آوردی را در اندک زمانیابانياوباش خ

 یون محافظه کاري با روحانییان تماسهایدي توسط برادران رشMI6ا و يس:" سدی نویل میدور
 مصدق و به یانه ی چپگرایشرفت هايپ‘ که از یت اهللا بهبهانی و آیت اهللا بروجردیچون آ

 و ی ملیون مخالف دولت در جبهه يبا روحانز ي در هراس بودند، و ن’یت مليخطر افتادن امن
 ’نيل به کرملیخداناباوران متما‘ یاريان وزراء دولت بسي بودند در می که مدعی و مکیکاشان
اسالم، در آن هنگام، هنوز ناتوان از :"  آوردیوالر به خاطر م." تماس گرفتند] ۴١[هستند،

و اسالم هرگز با هم سازگار نبوده سم ياما کمون. افته بودی سازمان یک رهبرید آوردن یپد
  ]۴٢."[اند

ختن احساسات ي انگی، کوشش برا١٩۵٠  یل دهه یران در اوایا در اي از کار سیبخش مهم
االت متحده در ی این تالش ها همزمان با تجربه یا.  بودیه اتحاد شورويان عليرانی ایمذهب
در . گر نقاط بودیان و دست در مصر، پاکستيان پر حرارت ضد کمونی اسالمگرایريبکارگ

 ی بشمار نمی جدیدیا متوجه حزب توده بود، اگرچه حزب توده هرگز تهديران، تمرکز سیا
اما . ت شدیدن بقدرت حماي رسیاالت متحده برای ایست نبود، از سويمصدق که کمون. رفت

 ی کوشش خود را برایا همه يا گنجانده شد، سي دشمنان سیاهه يز در سيآنگاه که مصدق ن
ست ها است، ين پندار که مصدق تحت کنترل کمونی اعتبار ساختن او با دامن زدن به ایب

 ینگونه تالشهایا.  گرفتیون انجام مي روحانیغات از سويژه با تبلینکار بویا. بکار گرفت
که در " چارد کاتمیر"و " لبریدونالد و "یا به نامهاي دو نفر از ماموران سیله ي بوسیغاتيتبل

  . شدیم، هماهنگ می پردازیه آنها مادامه ب
  :سدی نویل مین بود، دوريغات بس سنگيدر آن هنگام، تبل

ان پول گرفته یيکای که از آمریت اهللا بهبهانیآ.  بودی جنگ روانی استفاده از حربه یگام بعد"
 حزب توده ی با امضاییه هاياني اعتبار ساختن کامل چپ ها بی بی آشکار برایبود، در تالش

ون ي روحانیختن همه یبدار آو‘د به یکه در آن تهد ا جوهر قرمز رنگ منتشر و پخش کردو ب
  ]۴٣."[ شده بود’رانی ای شهرهایاز دروازه ها

 ماموران خود ی برایش از پوشش خبرنگاريغاتي گرداندن امور تبلیا برايل، سی دوریبگفته 
ا يس] ۴۴.[تدپرسياز آسوش" ندیدونالد شو"مز و یورک تایوياز ن" کنت الو" کرد؛ یاستفاده م

رامون خطر حزب توده و يغ پي تبلی برایت اهللا بهبهانی چون آیونينه تنها از روحان
ز ي خالف واقع بود، استفاده کرد بلکه به عوامل فتنه انگیون، که امريخته شدن روحانیبدارآو

 به MI6و ا يس. زديران را برانگی ای مذهبیو خشونت طلب خود پول پرداخت تا جامعه 
  دست به، هواداران و اعضاء حزب تودهدر نقشزان پول پرداخت تا ي و عوام انگچاقوکشان
  :ورش برندیان يعي و به اماکن شزنند بیاباني خیخشونت ها

ان حزب ياوباش را بعنوان حامن بود که ی نقشه ایدي کلینکته ... ختندیابانها رياوباش به خ"
 کودتا و از سر ی برای مناسبیبهانه ] سمينوان خطر کمونبه ع[نگونه ی، و اميتوده جا بزن

 یبي، ترکی بدلی هایی از توده یتيجمع] MI6ماموران . [جاد شودی قدرت شاه ایريگ
 هزار دالر به آنها ۵٠ا ي از ماموران سیکیگران، که یست ها و ديرانیناهمگون از پان ا

فرصت را "س یجنس سروينتلیعوامل ا: دی گویچارد کاتم میر. ر کردنديپرداخت کرده بود، اج
 به ییبودند به عنوان توده ]  هاییکایآمر[ را که تحت کنترل ما یمت شمردند و مردميغن
 ی ضربتی داشتند، و گروههایزيک و فتنه انگی فراتر از تحرینان نقشیا. ابانها فرستادنديخ

 یگری دیسنده ینو." د کردنی می به مساجد و آخوندها سنگ پرانییبودند که به عنوان توده 
 مصدق، یروزين باور بود که پی ای و القاانيرانیت ایهراس افکندن اکثرهدف به :" دی گویم

  ]۴۵."[ استی و المذهبی حزب توده، اتحاد شورویروزيقت پيدر حق
اما، . شه بازگردانندي را به شییدند، تا غول اسالمگرايپس از بازگرداندن سلطنت شاه کوش

ا و ي سیاریر سرکوب بود، اکنون خود را به یران زی در ا١٩٢٠ ی از دهه  کهیاسياسالم س



 

MI6که شاه را در ییروهاين.  نبودی آن کار آسانیگر آرام کردن دوباره ید. افتی ی باز م 
 مرداد ٢٨ ی بودند که در کودتایی همانها ازیبخش سرنگون ساختند، ١٣۵٧ان انقالب یجر

ه ي ساواک با تکی شاه و سازمان مخف١٣٣٠ یدر دهه . د او را به سلطنت بازگرداندن١٣٣٢
 ییون واپسگرايا دست کم روحانیع و فاسد کنند، و يان را تطمیدند تا اسالمگرايبر زور کوش

ران در سازمان ملل که برادرش ین ايشير پيدا، سفیدون هویفر.  سازندی را خنثینيچون خم
ون يز به روحاني سلطنت شاه دولت نیه در دور:" دی گویر بود، می نخست وزیان درازيسال

 .ز ساواکي را نی کرد و مبالغین پولها را برادرم پرداخت مي از ایبخش.  پرداختیپول م
ل بود اسالم را ین همه شاه مایبا ا] ۴۶."[ون داشتيان روحاني خود را در میساواک آدمها
 ینبش ضد شاه در دهه  که جیو زمان.  دور بدور افکندی متعلق به گذشته ها یبعنوان امر

  .ابندیل آنرا دريان چاپلوس او نتوانستند دلي آغاز نهاد، نه شاه و نه اطرافی بطور جد١٣۵٠
نه ي کیوه ياران او شياما دست. د گشتیدگان ناپدی آرام آرام از دی، کاشان١٣٣٢ یپس از کودتا

  . قدرت بودی سو نهادن بهین، آغاز رویو ا. د آوردندی را پدیاسي از اسالم سییتوزانه 
 او یاگر چه نوشته ها. ر گذار بودي درس آموز و تاثیني خمی برا١٣٣٠ و ١٣٢٠ یدهه ها

رضا شاه، که " اهي سیکتاتورید" نشان از تنفر او از ی پس از جنگ دوم جهانیدر سالها
 او در یاسيافت، داشت، اما نگرش سیان ی پاید وي با تبع١٣٢٠ور یسلطنتش پس از شهر

 یت ناراضي روحانی ذاتا مستعد افراختن پرچم دادخواهینيخم] ۴٧.[حول مدام بودر و تييتغ
ش داشت و اندک اندک یان اسالم گراي و فدائی، نواب صفویاو به کاشان. ران بودی ایعه يش

س ی نامه نوین، زندگيباقر مع. دیيکال پاالی رادی نگرش هاییش را به سمت و سویباورها
عه و يت شيان نظرات روحاني میزي چینيدوره آراء و نظرات خمن یدر ا:" سدی نوی مینيخم
ت ی حمایت اهللا بهبهانی چون آی محافظه کاری از روحانینيخم." ان اسالم بوديشات فدائیگرا

الت یعت و تمایت شري به حاکمیسم بود، و در باورمندیاو سخت مخالف سکوالر"کرد اما، 
 آراء او را ی برخیش با نواب صفویدارهای دیگر سخن، او در پیبه د. انه استواریعملگرا
  ]۴٨."[ رفته استیدار نواب در منزلش می اغلب به دیني نواب، خمیوه ي بیبگفته . گرفت
  . بودیني خمی مربین گذار، کاشانیدر ا
ت اهللا ابوالقاسم یش او از آین دوره ستای در اینيد خمی عقایگر از نشانگرهای دیکی" 

 ینيخم....  ک بودیار نزديان اسالم بسي به فدائ١٩۴۵ از ی کاشان.بود) ١٨٨٢-١٩۶٢(یکاشان
نگونه، یا.  ستودیو شجاعت و استقامت او را م.  رفت و آمد داشتیز اغلب به منزل کاشانين

ز ي و نیاسيسم سي کردن اسالم، پراگماتی، جهانیزي چون استعمار ستیرامون مسائلي پینيخم
 با یني، خم١٣٣٢ مرداد ٢٨ یان کودتایدر جر] ۴٩."[ گشتی هم رایسم با کاشانيپوپول
ش را ی خوید فاصله ي کوشی که میان اسالم همراه بود؛ بر خالف کاشاني فدائیست هایترور

گر نگاه داشتند و یکدیش را با یک خوی نزیوندهاي پیني و خمیاما کاشان. با آنها نگاه دارد
.  کردیروي از بازگشت شاه، پتی از مصدق و حمای دوری برای کاشانیه ي از توصینيخم
، ی از اعدام نواب صفویري جلوگیان را داشت و برايش با فدائیوندهاي پینين زمان، خمیتا ا
اتش در سال يرک از تجربیت اهللا زیاما آ.  کردییهوده يز تالش بي ن١٣٣٠ ی دهه یانه يدر م

 شدند و یاسيار سيبسان اسالم ي و فدائید که کاشانيشی اندین مياو چن. ار آموختي بس١٣٣٢
گر ی دیاز سو. ختنديعه در شهر مقدس قم گسي شیش را با علمای مهم خویوندهاي پیهمه 
است ي ستود، از سی او را می دانش مذهبیني، اگر چه خمیت اهللا بروجردی چون آیکسان
عه در ي شیدار علماینده بارها به دی سال آ١٠ در خالل ینين رو، خمیاز ا. ار دور بودنديبس

ن بود که يچن. ديران کوشیعه در اي جنبش شی و مذهبیاسي سی اتحاد بخشهایقم رفت و برا
 ی مبارزاتی ظاهر گشت و جبهه یاسي سی به ناگاه بر صحنه ۴٣ و ۴٢ ی در سالهاینيخم
  . را در برابر شاه گشودیمهم
بازگشته و شاه به سلطنت .  سپرده بودیان، اسالم را به فراموشين میاالت متحده در ایاما ا

 یران را برای از نفت ایواشنگتن سهم قابل توجه.  برخوردار بودیت کافيسلطنت او از امن



 

س و سازمان ي پلیرويت ارتش شاه، نیش بدست آورده و سخت سرگرم تقوي نفتی هایکمپان
االت یا[ مصدق یت در سرنگوني از روحانیگرچه بخش.  مخوف او، ساواک بودیتيامن

چکس، خواه يم قدرت با هي به تقسیلیانده بود، اما شاه خودکامه تما رسیاریرا ] متحده
ان آرام آرام و در نهان در ین رو اسالمگرایاز ا. برال ها نداشتيا لیت و تجار يروحان

  . آنکه شاه خود بدان آگاه باشدیجوشش بودند، ب
ناصر، .  رسدیاالت متحده به جهان عرب میش با ای و اتحاد نوپایاسياکنون داستان اسالم س

 ی تریستاده در برابر غرب، چالش جدی و همچنان ا١٩۵۶روزمند از جنگ سوئز در يپ
ن مصر، در هم ياخوان المسلم. دیي ُنمایزنهاور می جنگ سرد دولت آیدئولوژهای ایبرا

 ضد یروهايت از نی متوقف کردن ناصر و حمایاالت متحده براید بود، و ايشکسته و در تبع
  .دیيازی ی دست میست در سراسر جهان عرب، به عربستان سعوديونالياسست و ضد نيکمون

  
  ان فصل چهارمیپا

  
  : نوشت هایپ
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