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چکیده
صنعت نفت از موثرترين و بزرگترين صنايع در جهان و به ويژه ايران است .جنبشملی شدنن صدنعت
نفت ايران يکی از روينادهای تاريخی مهم حیات سیاسی است که طی آن ايرانیان به صحنه سیاست آمنندن
تا نه تنها ريشه استعمار خارجی رابرای همیشه بسوزنن بلکه راه را برای عمران و آبادی کشور هموار نمايندن.
مقاله حاضر به نقش روحانیت در ملیشنن صنعتنفت میپردازد؛ حادثهای در خور اهمیدت و شدايان توجده
است ،که باين به عنوان يکی از تجربههای مهم ،مورد بررسی قرار گیرد .مدی تدوان نتیجده گرکدت کده ملدی
شنن صنعت نفت کشور عزيزمان ايران ،که باعث قطع دست ايادیبیگانه از چپاولگری و تاراج ايدن سدرمايه
ملی گردين ،آن چه که نقش اساسی را در اين راستا ايفدا نمدود ،و آن را میتدوان بده عندوان نکتده ثقد ايدن
پیروزی شیرنی و بزرگ قلمناد نمود ،ارتباط وثیق و محکدم تدودهمدردم بدا روحانیدت ،خاوصدا آيدت اللده
کاشانی (رحمة الله علیه) بود ،که با روشنگریهای خويش ملدت را بیدنار نمدود و آندان را از خدوابغفلدت
بینار ساخت ،و همین امر باعث گردين که حتی خواص جامعه ماننن دکتر مانق نیدز کرصدت عدرن اندنام
داشته باشنن و بتواننن به برکت اين پشتوانه محکم در مقاب دربار و انگلیسیها بايستنن و صنعت نفت را ملدی
نماينن؛ و همچنین کضای باز سیاسی پس از شهريور ،9302عرصهی کعالیت را برای تمامی طبقات ،ازجمله

روحانیت کراهم آورد .در پیآن ،روحانیون نیز قنرت از دست رکته ی خود را بازياکتنن و در برابر جريدان-
های مختلف از جمله ملیشنن صنعتنفت موضعگیری کردنن تا صنعت نفت کشور ايران ملی گردد.

واژهگان کلیدی :روحانیت ،ملی شنن ،ملی شنن صنعت نفت ،صنعت نفت ،استعمار.

 -9مربی گروه علوم سیاسی ،دانشگاه پیام نور صننوق پستی  91311 – 3613تهران ،ايران (نويسننه مسئول)
sanaznasiri118@yahoo.com
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مقدمه
نفت در دنیای امروز ،ماده طلايی جهان و بزرگترين منبع انرژی دنیای منرن و صنعتی
بشمار می رود .حنود  912سال از کشف اين ماده حیاتی در آمريکا می گذرد و در اين
منت ،نقاط جغراکیايی نفت خیز به مناطق ژئوپولتیك و زنجیره تامین و صنايع جانبی و
وابسته به بهره برداری از آن نیز به بزرگترين و عظیم ترين صنايع جهان تبني شنه انن.
کشور ايران نیز در شمار سه کشور اول دارننه بالاترين ذخاير نفت و گاز جهان قراردارد
و تولین و کروش نفت به شريان حیاتی آن تبني شنه است؛ اما علیرغم يك قرن سابقه در
صنعت نفت در مقايسه با برخی کشورها به توسعه مطلوبی در آن دست نیاکته است و اجرای
طرح های نفتی آن هنوز مستلزم کمك های گسترده کنی و انسانی شرکت ها و کشورهای
پیشرکته است (توک و مهنی زاده.)9386 ،
در مقاله حاضر ،نقش روحانیت در نهضت ملی شنن صنعت نفت از منظر نقش روحانیت
بررسی می شود و به نقش روحانیت در نهضت ملی شنن صنعت می پردازد بنابراين با توجه
به اسناد مربوط به نهضت ملی شنن صنعت نفت و منابع و منارك موجود ديگر که به
نقش روحانیت در اين دوره پرداخته است.
در واقع سوال اصلی ما در اين پژوهش اين است که روحانیون چه نقشی در ملی شنن
صنعت نفت ايران داشته انن؟ و کرضیه ما در پاسخ به اين پرسش اين است که روحانیون و
نیروهای مذهبی هم در قالب صنور کتواها و بیانیه ها و هم در آگاه سازی مردم و بازاريان
زمینه ملی شنن صنعت نفت را کراهم نمودنن .برای اثبات اين مسئله ،بر اساس روش
توصیفی -تحلیلی ،و با استفاده از اقتااد سیاسی بین المل  ،به بررسی رونن ملی شنن نفت
ايران پرداخته و نتیجه گیری می نمايیم.
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چهارچوب نظری
در نهضت ملی شنن صنعت نفت جانبناری بازاريان در اعلامیهایکه از سوی اصناف
بازار خطاب به آيت الله کاشانی و مانق صادر شن و به امضای بازاريان رسین آشکار
است .آنان در اعلامیه خود به پیروی از نیات پنران شهین صنر مشروطیت که همواره در
راه مساي سیاسی روز از پیشوايان دينی و ملی خود تبعیت کرده ،جان خود را کنا نمودنن
برای اعاده حیثیت و ملیت و شادی روان آنها ،طالب استیفای حقوق ملت ايران و کوتاه
کردن دست جانیان استعمارطلب که به نام شرکت غاصب نفت بودنن ،خواستار حقوق
ايران در ملی شنن صنعت نفت شننن .کهم عمیق دگرگونی های تاريخ معاصر ايران
بنون بررسی نقش نیروهای مذهبی امکان پذير نیست تعاملات دين و جامعه ايران يعنی
روحانیون با نظام سیاسی بخش عمنه ای از تحولات تاريخ ايران را به خود اختااص داده
است .روحانیون با در اختیار داشتن امتیازاتی مانننحضور دائمی در میان مردم امتیاز
آشنايی با اصول و قواعن دينن و رسالت آموزش اين احکام به مردم ،خارج بودن از
ساختار سیاسی ،استقلال مالی از دولت و قنرت مذهبی آنها در قالب صنور احکام و
کتواها ...به عنوان يك نیروی اجتماعی موثر در تحولاتسیاسی و اجتماعی ايران به ايفای
نقش پرداختهانن .در واقع سنت بسیج توده ای در ايران به شنت تحت تاثیر دين و رهبران
دينی بوده است .نقش حساس و مهم نیروی اجتماعی روحانیت در تحولات سیاسی و
اجتماعی را حمین عنايت اينگونه مطرح کرده است :مروری بر انقلاب مشروطه در سال
 ،9126قیام تنباکو در سال  ،9180جنبش ملی کردن صنعت نفت در سال  9119تا ،9113
قیام عظیم ،9163و انقلاب  ،9131به رهبری امام خمینی(ره) نشان می دهن که در هر يك از
اين حرکتها بسیاری از مردم شرکت کرده انن .اين کقط بنا به درخواست رهبران مذهبی
بوده است و بنون ترغیب رهبران مذهبی شرکت مردم و حمايت آنان از اين حرکتها غیر
ممکن بود (خسروی و مسعود.)9319 ،
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روحانیون از اواخر دوران صفويه قنرت سیاسی به دست آوردنن اما اين قنرت طی
دوره های مختلف تاريخی و تا قب از کرا رسینن سلطنت محمن رضا پهلوی کرازها و
کرودهايی را پیمود .کضای بازسیاسی بعن از شهريور 9302ش  9199/م ،عرصه کعالیت را
برای تمامی طبقات از جمله روحانیت کراهمآورد .در پیآن نیروهای مذهبی قنرت تحلی
رکته خود را بازياکتنن و در برابر جريان های سیاسی ،به ويژه نهضت ملّی شنن نفت ،موضع
گیری کردنن .ملّی شنن صنعت نفت و مبارزاتی که در جهت آن صورت گرکت از نقاط
عطف تاريخ معاصر ايران است .همزمان با کعالیتهای روحانیون پايتخت ،در شهرستانها نیز
نفوذ روحانیون و نیروهای مذهبی در به صحنه آوردن مردم برای حمايت آن قاب توجه
بوده است .اين مسئله در مورد شهر اصفهان که از ديرباز روحانیون از جايگاه ويژهای در
آن برخوردار بوده انن ،اهمیت بیشتری می يابن (چلونگر و همکاران.)9319 ،
همزيستی روحانیت با مسجن و نهادروحانیت ،نقش مهمی در جنبش های سیاسی
اجتماعی يك قرن اخیر داشته است که وزنه سیاسی و اجتماعی بازاريان و مردم را به
مراتب سنگین می کنن .به نظر می رسن که تعطیلی بازار يکی از اقنامات مهم و مؤثر
بازاريان در مخالفت با تامیمات حکومتی به شمار می رکت .روحانیت با تاثیر بر بازاريان
نقش اثرگذاری را در رونن روينادهای سیاسی و تاريخی داشته انن .حتی در میان اختلاکات
و درگیری های گروهی و جناحی ،بستن دکانها و تعطیلی بازار يکی از ابزارهای سیاسی
برای حذف رقیب بود .به گونه ای که در شیراز عنه ای به دستور سینحسام النين کالی
قان بستن بازار را داشتنن تا به اين وسیله حمايت خود را از مانق نشان دهنن در حالی
که ديگر روحانی سرشناس شهر ،سیننورالنين در رقابت با سینحسام النين کالی دستور
بازگشايی بازار را داد تا حمايت از مانق را به نام خويش ثبت کنن بازار همواره در
رابطه و پیونن سنتی و کرهنگی خود با روحانیت قرار داشت و پشتیبانی رهبرانی چون آيت
الله کاشانی از بازار سرچشمه می گرکت (صابری و شیخ نوری.)9319 ،
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ملی شنن صنعت نفت را می توان يکی از روينادهای مهم تاريخ معاصر ايران ارزيابی
کرد .در پیروزی و شکست نهضت ملی شنن صنعت نفت ايران ،عوام متعندی نقش
داشته انن که بررسی عملکرد و سهم هرکنام می توانن الگوی پژوهشی جنينی در اختیار
محققان قرار دهن .در اين میان ،بررسی روابط کاشانی و نواب صفوی ،حائز اهمیت
بسیاری است در نتیجة تلا شهای کاشانی ،مانق و همینطور نمايننگان اقلیت مجلس
پانزدهم ،نه تنها قرارداد قوام-سادچیکف در مهرماه ،9306توسط مجلس ملغی شن؛ بلکه
ماد ه واحن های به تاويب مجلس رسین که دولتها را ملزم می کرد بعن از محروم شنن
دست شوروی از منابع نفتی شمال ،دست انگلیسی ها هم از منابع نفت خیز جنوب قطع
کنن)ذوقی .)9383 ،انگلیس ،که به هیچ وجه حاضر نبود از منابع عظیم نفتی ايران دست
بکشن ،باب مذاکرات با مقامات دولت ايران را گشود تا قرارداد جنينی که در تاريخ به
قرارداد الحاقی گس -گلشائیان معروف شن ،به منظور تأيین و تکمی قرارداد،9390
تاويب کنن .براساس اين قرارداد ،سلطة انگلیس بر منابع نفتی ايران ،به منت  33سال
تمنين می شن .بعن از اين بود که مبارزات همه جانبه و گستردة مردم به رهبری کاشانی،
مانق ،و نواب صفوی برعلیه اين قرارداد آغاز شن (کارگر جهرمی.)9310 ،
يکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ،تکمی مبارزات نهضت ملی نفت بود که از
سال  9333با تحمی قرارداد کنسرسیوم عقیم ماننه بود .با پیروزی انقلاب اسلامی ،بار ديگر
با نقشآکرينی روحانیون منابع نفتی که توسط دول استعماری قبضه شنه بود ،اين بار به طور
رسمی و قانونی ،چه بر روی کاغذ و چه در عم ملی شن .به دنبال آشکار شنن اهمیت
نفت در معادلات بین المللی در جريان جنگ جهانی دوم ،و نیز اشغال ايران توسط قوای
متفق که از منتها پیش چشم طمع به ذخاير نفتی ايران دوخته بودنن ،تفکر ملی کردن
صنعت نفت در میان نخبگان ايرانی کراگیر شن .رقابت دول استعماری بر سر نفت ايران
موجب شن تا طرکناران و جیرهخواران اين کشورها در داخ ايران نیز وارد تنش با
يکنيگر شونن :از يكسو کمونیستهای ايرانی در تلاش بودنن تا امتیاز نفتی در شمال
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کشور برای شوروی دست و پا کننن و در سمت ديگر انگلوساکسونها برای اعطای
امتیازی مشابه به انگلستان تلاش میکردنن .در اين بین گروهی از نخبگان سیاسی ظهور

کردنن که خواهان ايجاد "موازنه منفی" بودنن .اين گروه معتقن بودنن که علت اصلی تاراج
نفت ايران توسط اين قنرتها ،نزديکی مرزهای جغراکیايی آنها با ايران است .بر همین
اساس کوشیننن تا به منظور حذف روس و انگلیس ،پای امريکا را به عنوان قنرت ثالث به
ايران باز کننن؛ چرا که هم از لحاظ جغراکیايی با ايران کاصله زيادی داشت و هم به زعم

آنها امريکا يك کشور آزادیخواه و ضن استعماری بود .اما در اين میان ،دستهای از
روحانیون مبارز قرار داشتنن که به رهبری آيتالله سین ابوالقاسم کاشانی مخالف هرگونه
نفوذ خارجی بودنن .لذا با سلطه هر سه قنرت استعماری به مبارزه برخاستنن .خط مبارزاتی
اين روحانیون مبارز پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط همین قشر پیگیری شن تا در
نهايت تلاش برای ملی کردن نفت ايران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تحقق برسن .در
اين نوشتار مبارزات روحانیون و نقش روحانیون در ملی شنن صنعت نفت بررسی میشود.
با طرح مسائ مربوط به نفت در کضای سیاسی ايران ،گفتگوهای مقنماتی پیرامون نفت
از ديوارهای مجلس عبور کرد و شک عمومی به خود گرکت .از اين پس با ورود
روحانیت سیاسی و در راس آن آيتالله سین ابوالقاسم کاشانی به عرصه مبارزات ملی شنن
نفت ،اين موضوع به يك جهاد مقنس و بسیج ملی علیه استعمار بنل شن .آيتالله کاشانی
که در دوران تبعین و زن نان نیز مبارزه برای استرداد حقوق ضايع شنه ملت ايران را رها
نکرده بود ،پس از بازگشت به ايران در  08خرداد  9301اين مبارزه را جنیتر از گذشته
ادامه داد .وی در نخستین پیام خود پس از بازگشت به ايران به مجلس شورای ملی نوشت:
«وقتی که مسئله نفت مطرح شن وظیفه دينی و ملی خود دانستم که نظر ملت ايران را در
باب مظالم شرکت نفت و حقوق مغضوبه ملت ايران در طی اعلامیهای منتشر کنم و جنا
استیفای حقوق از دست رکته آنها را بخواهم و مخالفت مردم را با قرارداد يا عملی که مشعر
بر تثبیت و تائین عقن اکراهی غیرناکذ  9390شمسی مطابق با  9133میلادی باشن اظهار

نقش روحانیت در ملی شدن صنعت نفت 173 /

نمايم ...اکنون نیز بنا به تکلیف دينی و ملی و وظیفه اجتماعی بار ديگر به وسیله مجلس
شورای ملی عقاين ملت را در چنن جمله به سمع عالمیان میرسانم :نفت ايران متعلق به ملت
ايران است و به هر ترتیبی که بخواهن نسبت با آن رکتار میکنن و قرارداد غیرقانونی که با
اکراه و اجبار تحمی شود هیچ نوع ارزش قضايی ننارد و نمیتوانن ملت ايران را از حقوق

مسلم خود محروم کنن ».بنين ترتیب آيتالله کاشانی با طرح شعار "نفت ايران متعلق به

ملت ايران است" اننيشه ملی شنن را در اککار عمومی وارد کرد و پس از اين بود که
اننيشه ملی شنن نفت در اذهان برخی از نمايننگان شک گرکت.

آيت الله کاشانی علاوه بر اينکه خود در جبهه مبارزه با استعمار نفتی کعالیت میکرد،
ديگر روحانیون را نیز به روشنگری در اين زمینه تشويق میکرد .چنانکه حجتالاسلام
کلسفی در خاطرات خود میگوين« :مرحوم آيتالله کاشانی بارها از من خواست که درباره
امر نفت در منبر صحبت کنم .اينگونه بود که آيتالله کاشانی به عنوان سمب روحانیت
سیاسی با درك موقعیت و اهمیت موضوع ،شعار ملی کردن نفت را از بین معنود نخبگان
سیاسی به سطح عمومی کشانن .مردم بارها با اعلامیهها و بیانیههای وی دست به اجتماع
زدنن .علاوه بر آيتالله کاشانی که همواره در مینان مبارزه نهضت ملی نفت بود ،علما و
روحانیون ديگری نیز بودنن که در اين مسیر قنم برمیداشتنن .آيتالله بروجردی ،اعلم
علمای آن زمان اگرچه خود وارد مبارزه مستقیم در جريان ملی کردن نفت نمیشن اما به
طور ضمنی از آن حمايت میکرد .چنانچه آيتالله واعظزاده خراسانی نق میکنن:
آيت الله بروجردی به خاطر آن روح انقلابی که داشت از نهضت ملی نفت حمايت میکرد.
آيت الله محمنتقی خوانساری از مراجع ثلاث قم نیز در حمايت از نهضت ملی نفت ضمن
کتوايی اعلام کرد :مسلط نمودن اجنبی بر نفت که مايه حیات اين ملت است غیر از خفت
عق و بی علاقگی به جامعه و عنم توجه به مقررات و وظايف دينی و ضعف ادراك و عنم
رعايت ماالح و مفاسن جامعه چیز ديگری نبوده و نیست .آيتالله خوانساری در ادامه با

اشاره به کرمايش پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اينکه" :من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین کلیس
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بمومن و لامسلم" می گوين :آيا اهتمام به امور مسلمین ماناقی از اين بهتر دارد ...اگر
کسی بگوين اين اهتمام ،در امور مسلمین نیست خلاف وجنان گفته است .اگر حنيث
شريف شام اين امر با اين اهتمام نباشن پس شام چه امری خواهن بود ...خاوصا با اينکه
مث حضرت مستطاب آيت الله کاشانی که مجتهنی عادل و با شهامت و دلسوز و کناکار
برای ماالح دين و دنیای مردم با اين همه جنيت و ترغیب و تحريص و مردم را بینار
میکننن ديگر عذری برای کسی نمیمانن.
آيتالله بهاءالنين محلاتی نیز در اعلامیهای کلیه قراردادهای استعماری درباره نفت
ايران را باط اعلام کرده و نوشت« :قراردادهای تحمیلی سابق بین کشور ايران و کمپانی
نفت چون علاوه بر اينکه به دست حکومتهای جابره که شرعا و واقعا ولايتی بر اهالی
مسلمان و ملت مظلوم اين کشور نناشتهانن ،به ضرر کاحش و بر خلاف مالحت مسلمانان
بوده ،لغو و بی اثر است و اکنون هم تهیه وساي برای کوتاه کردن دست اجانب از سوء
مناخله در کار مسلمین و اعاده عظمت و استقلال نام کشور اسلامی عزيز از اهم تکالیف هر
مسلمانی است .آيتالله حاج شیخ عباسعلی شاهرودی نیز ضمن اعلامیهای «کوتاه کردن
دست اجانب از کشور و مسلمین و ملی نمودن صنعت نفت در سراسر کشور» را بر هر
مسلمانی واجب و لازم دانست .آيتالله سین محمود حسینی روحانی قمی نیز اعلام کرد
« نفت و معادن آن ملك مسلمین و مال ايرانیان است ...اين حکم روی موازين شرع و از
ضروريات دين است و مطابق نص آيه مبارکه "لن يجع الله للکاکرين علی المومنین"

واضح و مبرهن است ».علاوه بر اين ،روحانیون و علمای ديگر همچون آيتالله سینحسن
چهارسوقی ،آيتالله حاج شیخ باقر رسولی ،آيتالله حاج شیخ محمنرضا کلباسی ،حاج
سینحسین خادمی ،حاج شیخ مرتضی منرسی اردکانی ،آيتالله مهنی نجفی و آيتالله
کقیه سبزواری نیز در حمايت از ملی شنن نفت اعلامیههايی صادر کردنن .به اين ترتیب با
روشنگریهای آيات عظام و روحانیون مبارز ،خود مردم برای ملی کردن نفت وارد عم
شننن و در  01اسفنن  9301نفت ايران برای منت کوتاهی ملی اعلام شن .با اين حال
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روح انیون پس از اعلام ملی شنن صنعت نفت نیز همچنان در صحنه مانننن و برای تثبیت
اين مهم کوشیننن .حمايت آيت الله کاشانی و متعاقب آن مردم از دولت مانق در  32تیر
 9339يکی از نمونهتلاشهای روحانیون در راستای تثبیت ملی شنن صنعت نفت بود .البته
اين خط مبارزاتی به اين چنن سال محنود نشن و پس از کودتای  08مرداد و وقايعی که به
دنبال آن پیش آمن (که مهمترين آن امضای قرارداد کنسرسیوم نفتی بود) نیز با مشی
ديگری ادامه پینا کرد.
رايت گرهام در رابطه با نقش روحانیت شیعه می گوين :واقعیت امر اين است که
روحانیت شیعه در میان مردم زننگی نموده و ارتباط بسیار بیشتر ونزديکتری با آن ها
داشته است و در نتیجه از احساسات توده ها آگاهی بیشتری دارنن زمانی که روحانیت با
سیاست های دولت مخالفت می کنن نظرات آن ها دارای آن چنان مشروعیتی است که
حتی در سخت ترين شرايط استبنادی مورد توجه قرار می گیرد از طرف ديگر شبکه
ارتباطی روحانیت سیستم برقراری تماس با همه اقشار مردم را برای آن ها کراهم می کنن
(گراهام.)9182 ،
در يك جمع بننی کلی می توان نقش روحانیون در نهضت ملی شنن صنعت نفت را
به چهارجريان اصلی تقسیم کرد:
 )9جريان اول اعتقاد راسخ به موضع گیری روحانیت نسبت به رخنادهای سیاسی زمانه
خود در جامعه را داشت ماننن آيت الله کاشانی
 )0جريان دوم روحانیون و طلاب پرشوری بودننکه آرمان آنان تشکی يك حکومت
اسلامی بود وبه دلی مواضع انقلابی و انتقادی خود نسبت به رهبران جنبش ملی و
همچنین روحانیون زمان خود می توان از آن ها به عنوان يك جريان مستق در میان
روحانیون نام برد نمايننه اين جريان سین مجتبی میر لوحی (نواب صفوی) بود.
 )3سپس باين به موضع مراجع قم اشاره کرد که با احتیاط بیشتری نسبت به رخنادهای
سیاسی جامعه اظهار نظر می کردنن و میك وشیننن کاصله خود را از موضع گیری
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های سیاسی موجود حفظ کننن .که شاخص ترين نمايننه مراجع آيت الله بروجردی
بود.
 )9جريان چهارم از لحاظ جمعیت بسیار در اقلیت بودنن تعنادی از علمای درباری بودنن
که از ارکان استبناد و حاکمیت محسوب می شننن و برخی نیز با بیگانگان ارتباط
داشتننکه نمايننه اين گروه از روحانیون را می توان آيت الله بهبهانی دانست که در
تحولات اين رويناد نقش مهمی را ايفا نمودنن.
مقام معظم رهبری در اين زمینه میکرماينن:
آيت الله کاشانی کسی است که اگر او نبود ،نهضت ملی شنن صنعت نفت يقیناً در اين
کشور به وقوع نمی پیوست ...مرحوم کاشانی کسی است که به کمك او دکتر مانّق و
ديگر سران نهضت ملی شنن صنعت نفت توانستنن حمايت مردم را به اين حرکت جلب
کننن؛ والاّ حمايت مردم جلب نمی شن .کسی مانّق را نمی شناخت؛ کسی معنای ملی
شنن صنعت نفت را نمی دانست ...مرحوم آيت الله کاشانی به عنوان نمايننه مردم تهران و
رئیس مجلس آن روز ،پشتیبان طرح ملی شنن صنعت نفت شن .نمايننگان مرحوم
آيت الله کاشانی به سرتاسر کشور مساکرت می کردنن ...و به اين ترتیب در سال 9301
شمسی ،مردم طرکنار ملی شنن صنعت نفت ايران شننن» (حسینیان.)9318 ،
اتفاقا وقتی دشمن به اين نقش اساسی ارتباط مردم و روحانیت در اين پیروزی پی برد،
تمام همتش را به کار برد تا بین خواص جامعه و روحانیت کاصله ايجاد کنن و لذا با حیله و
کريب ،دکتر مانّق را از آيت الله کاشانی و بالتبع توده مردم جنا کرد و به راحتی در
کودتای  08مرداد  ،9330مانّق را به دلی نناشتن پشتوانه مردمی سرنگون نمود ،و به
اهناف شوم خود رسین .دکتر مانّق مرتّب کاصله خود را با آقای کاشانی زياد کرد ،تا
اين که مرحوم آيت الله کاشانی چنن روز قب از ماجرای  08مرداد نامه نوشت و گفت من
می ترسم با اين وضعی که دارين ،علیه شما کودتا کننن و مشکلی به وجود آورنن .دکتر
مانّق گف ت :من مستظهر به پشتیبانی مردم ايران هستم! اشتباه او همین جا بود .ملت ايران
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را سرانگشت روحانیت-کسی مث آيت الله کاشانی-وادار می کرد که صحنه ها را پُر کنن
و به مینان بیاين و جان خود را به خطر بیننازد .در  08مرداد که کاشانی منزوی و خانه نشین
بود -و در واقع دولت مانّق او را منزوی و از خود جنا کرده بود -عنم حضور او در
صحنه موجب شن که مردم نیز در صحنه حضور نناشته باشنن؛ لذا کودتاچی های مأمور
مستقیم امريکا توانستنن بیاينن و به راحتی بخشی از ارتش را به تارّف درآورنن و کودتا
کننن .يك مشت اوباش و الواط تهران را هم راه انناختنن و مانّق را سرنگون کردنن .پس
از آن ،ديکتاتوری محمنرضا شاهی به وجود آمن که بیست و پنج سال اين ملت زير
چکمه های ديکتاتوری او لگنمال شن و ملی شنن صنعت نفت هم در واقع هیچ و پوچ
گردين؛ چون همان نفت را به کنسرسیومی دادنن که امريکايی ها طرّاحی آن را کردنن.
هرچه دشمن خواست ،همان شن؛ به خاطرجناشننازروحانیتودين .اينها عبرت است.
بنابراين باين دقت نمود که هیچ گاه توده مردم ،خاوصا خواص جامعه نباين ارتباط خود را

با روحانیت دلسوز جامعه که درد دين دارنن ،جنا نماينن که وجوداينارتباطمنشأپیروزیو-
کقنانآنعام شکستخواهنشن.
سیر ملی شدن صنعت نفت
ملت ايران تحقیرهای انگلستان را در سال های ديکتاتوری رضاشاه و انعقاد قرار داد
 9133را در ذهن و خاطر داشتنن ،همچنین حضور مستشاران آمريکايی و تلاش آنها برای
تااحب میادين نفتی در جنوب شرقی ايران خلال جنگ جهانی دوم مزين بر علت بود
(روبین .)9363 ،همین دست ازتلاشهای شرکت های غربی برای کشف و استخراج نفت
بود که بحران نفت شمال و متعاقب آن شورش آذربايجان را ايجاد کرد.
در طول اين دوران ايرانیان ابتنا عذر نظام مستشاری آمريکا را خواستنن و آنگاه متوجه
همسايه شمالی ش نه ،با طرح موازنه منفی در دوران مجلس چهاردهم آب پاکی را روی
دستان شوروی ريختنن (آقا حسینی .)9312 ،هرچنن روز بعن از تاويب طرح موازنه
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عنمی ،يعنی جلسه دوازدهم آذر ماه  ،9303رحیمیان نمايننه قوچان طرح قانونی ديگری
برای ملغی نمودن امتیاز نفت جنوب به مجلس تقنيم کرد ،اما دکتر مانق از پذيرش آن
خودداری کرد .براساس نظر مانق مازنه منفی اين بود که امتیازی که مخالف ماالح
ايران باشن به هیچ کشور خارجی اعطا نشود .در نتیجه دولتمردان انگلستان که جنبش در
حال رشن ملت ايران را مشاهنه می کردنن ،پیش بینی می کردنن که بزودی ابعاد اين
جنبش دامن آنها را خواهن گرکت ،پس تلاش داشتنن تا گفتمان ضن استعماری ملت ايران
را متوقف سازنن (آقا حسینی.)9312 ،
در مقاب قرار داد دولت ايران با «بارون ژولیوس رويتر» ،رجال جاه و متملق وابسته
به دربار ،نامه ای به ناصرالنين شاه نوشته و اظهار داشتنن که درطول دوهزاروپانان سال
تاريخ ايران ،چنین قنم بزرگی به نفع ملت ايران برداشته نشنه است !.ولی با اعتران و
تظاهر مردم سرانجام ،شاه مجبور شن صنراعظم ،مشیرالنوله را که نقش بسزايی در عقن
اين قرارداد داشت عزل کنن و عملا قرارداد«رويتر» به حالت تعلیق درآمن; البته استعمار

انگلستان از پای ننشست و به موجب قرارداد «دارسی» امتیاز نفت را به منت شات سال به
دست آورد9169 - 9129(.م) با مشاهنه تزلزل ،در ارکان حکومتی سلسله قاجار و وضع
آشفته ايران ،انگلستان رضاخان را به قنرت رسانین و درصند برآمن تا با ترويج کرهنگ
غربی ،تحت عنوان تجند و تمنن ،اسلام را که بزرگترين مانع استبناد و استعمار بود از سر
راه بردارد ،تاديگر ،مقاومتی دربرابر استعمارگری آن کشور صورت نگیرد .جالب اين که
خودرضاخان درباره اين که انگلیسیها او را بر سرکار آورده انن وخواهان تمنين منت
اعتبار امتیاز نفت جنوب هستنن .پس از اکشاگريهای دکتر مانق و بعضی ديگر از
نمايننگان ،درمجلس چهاردهم ،حمله به انگلستان ،در داخ و خارج ازمجلس ادامه داشت
و دولت انگلیس نیز در صند تجنين قراردادنفت به منظور تحکیم پايه های قرارداد سال
 9133بود؛ زيرا با اعتراف تقی زاده (وزير دارايی زمان رضاخان هنگام انعقاد قرارداد 9133
و يکی از امضاء کنننگان آن) در مجلس پانزدهم،مبنی براين که در امضای قرارداد
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مذکور ،آلت دستی ،بیش نبوده است و نیز اکشای اين مطلب که انعقاد و تاويب آن
قرارداد ،درشرايط خفقان و اختناق صورت گرکته است ،عملا اين قرارداد درداخ و خارج
از ا يران ،بی اعتبار شنه بود .در همین زمان ،يعنی چنن روز قب از حادثه پانزدهم بهمن،
آيت الله کاشانی ،اعلامیه شنين اللحنی علیه شرکت نفت انگلیس صادر کرد و عنه ای
ازنمايننگان طرح الغاء قرارداد را به مجلس تقنيم نمودنن ،ولی دولت انگلستان که در
صند تغییر اوضاع به نفع خودبود ،حادثه 91بهمن  9303وتیراننازی (ساختگی ياواقعی) به
شاه رابه وجود آورد .نقشه طوری طرح ريزی شنه بود که در هر صورت( ،چه شاه کشته
می شن ويازننه می مانن) شرايط به نفع انگلستان تغییر يابن .امابا ناکام ماننن ترور شاه،
مزدورانش اين حادثه رامستمسك قرارداده وبه سرکوبی آزادی خواهان پرداختنن .آيت
الله کاشانی ،رهبر روحانی مبارزات سیاسی آن روز ،شبانه با وضع اهانت آمیزی به وسیله
سرتیپ متین دکتری ،کرماننار نظامی تهران در منزلشان دستگیر و به قلعه کلك الاکلاك در
خرم آباد و سپس به کرمانشاه منتق و از آن جا به لبنان تبعین گردين .در اين دوره ،مجلس
کرمايشی ،مؤسسان تشکی شن و با تغییر قانون اساسی ،بعضی اختیارات ،از جمله اختیار
انحلال مجلس ،به شاه واگذار گردين و به منظور قانونی کردن قرارداد  9133طرح خائنانه
ای موسوم به «قرارداد الحاقی گس  -گلشائیان » در اواخر دوره پانزدهم ،به مجلس برده
شن ،ولی با نطق طولانی حسین مکی و مقاومت معنودی از نمايننگان ،به تاويب نرسین و
دوره پانزدهم مجلس ،به پايان رسین (روزنامه خوانننیها .)9308 ،مبارزات پیگیر و شجاعانه
ملت ادامه ياکت و در اين زمان،عبنالحسین هژير ،وزير دربار ،به دست رادمردی شجاع و
مؤمن از کنائیان اسلام ،به نام سینحسین امامی به قت رسین .در دوره شانزدهم مجلس ،جبهه
ملی که به تازگی اعلام موجوديت کرده بود توانست هشت نفر از نمايننگان خود ،ازجمله،
دکتر مانق را به مجلس بفرستن .با انتخاب آيت الله کاشانی از طرف مردم تهران و تلاش
بعضی از علمای بزرگ،نظیر مرحوم آيت الله العظمی بروجردی ،ايشان در خرداد 9301با
استقبال با شکوه و بی نظیر مردم تهران (که در میان آنان دکترمانق و نمايننگان جبهه
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ملی نیز بودنن) به وطن بازگشتنن (روزنامه اطلاعات .)9301 ،دريکی از نخستین جلسات
مجلس شانزدهم ،پیام آيت الله کاشانی ،مبنی براعتران به تبعین غیرقانونی خود و عل آن
و بی اعتباری ماوبات مجلس ساختگی مؤسسان (مجلس سنای سابق) وقرارداد تحمیلی
نفت ،به وسیله دکتر مانق قرائت شن .درقسمتی از اين پیام آمنه است ...« :نفت ايران
متعلق به ملت ايران است و بهر ترتیبی که بخواهن نسبت به آن رکتار می کنن و
قراردادقانونی که با اکراه و اجبار تحمی شود ،هیچ نوع ارزش قضايی ننارد و نمی توانن
ملت ايران را از حقوق مسلمه خود محروم کنن» با عنوان شنن ملی کردن صنعت نفت در
سراسر کشور ،آيت الله کاشانی طی اعلامیه مفالی ،کوشش در اين راه راتکلیف دينی و
وطنی ملت مس لمان اعلام کردنن .پس از آن،علما ومجتهنين بزرگی ،نظیرآيت الله
سینمحمنتقی خونساری،بهاءالنين محلاتی ،عباسعلی شاهرودی ،سین محمود روحانی قمی
و کلباسی با صنور اعلامیه هايی و نیز در پاسخ به استفتائات مردم ،برلزوم ملی کردن
صنعت نفت و حمايت ازآيت الله کاشانی تاکین کردنن .از اين رو ،انگیزه اصلی مردم
درحمايت از اين نهضت ،معتقنات مذهبی آنان بود .اما در صحنه سیاسی ،پس از برکناری
ساعن و علی مناور ،شاه برای مقابله بابیناری و يکپارچگی مردم ،سپهبن رزم آرا را که
کردی ديکتاتور وحامی مناکع انگلستان بود ،به نخست وزيری مناوب کرد .او باتلاش
کراوان ،سعی کرد تا قرارداد الحاقی «گس  -گلشائیان » را به تاويب برسانن و در مجلس،
صريحا به ملت ايران اهانت کرد واداره صنعت عظیم نفت ،به وسیله ايران را غیر ممکن

دانست; ولی سرانجام ،در96اسفنن9301توسط خلی طهماسبی ،عضوکنائیان اسلام ،به قت

رسین و از صحنه سیاست خارج شن .با کشته شنن رزم آرا اوضاع به کلی عون شن و
مردم نیز با هنايت آيتاللهکاشانی وهماهنگی بعضی از نمايننگان مجلس ،تظاهرات و
اجتماعاتی در حمايت از ملی شنن صنعت نفت برپاکردنن .سرانجام ،لايحه ملی شنن نفت
در  01اسفنن  9301در مجلس به تاويب رسین .با قیام ملت در  32تیر ،به رهبری آيت الله
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کاشانی ،شاه به برکناری قوام تن داده و مانق با سربلننی ،با در اختیار گرکتن سمت
وزارت دکاع به پست نخست وزيری بازگشت (بهار.)9313 ،
زمینههای کودتای  11مرداد و عوامل شکست نهضت
چننماه پس از روی کار آمنن چرچی در اواي سال 9110در انگلستان ،انتخابات
رياست جمهوری در آمريکا درست به نحوی پیش رکت که مورد خواست حکومت
انگلیس بود وآيزنهاور جمهوری خواه بر سرکار آمن .هردو دولت جنين بیشتر از دولتهای
قبلی تحت تاثیر استنلالهای شرکتهای نفتی قرار می گرکتنن و نسبت به خطر کمونیسم
مشکوکتر بودنن و نیز از جنبشهای ملی گرا حمايت نمی کردنن .بنابراين بیشتر از اسلاف
خود به مناخله مستقیم در امور ايران تماي داشتنن (بی  .)9339 ،با اين حال چرچی به
خاطر حفظ مناکع انگلیس می دانست که باين کشار مستمری را به آمريکا وارد آورد تا يك
تواکق واضح از آيزنهاور (برای برکناری مانق) بگیرد (کینزر .)0223 ،9در نهايت تلاشها
نتیجه داد و اطراکیان آيزنهاور توانستنن وی را متقاعن کننن که مانق در حال از دست
دادن هواداران خود می باشن .وی در جلسه  99مارس  9113در وزارت امنیت ملی گفت:
من از همان ابتنا روی اين مسئله که بتوانیم با مانق به تواکق برسیم شك داشتم .حتی اگر
اين تواکق به تنهايی و بنون مشارکت انگلستان به دست می آمن ،من احساس می کنم هر
قراردادی که بتوانن رويه هايی را تغییر دهن که بر علیه امتیازات آمريکا در ديگر نقاط
جهان است ،حتما نباين روی کاغذ نوشته شود (عظیمی .)9181 ،0اين جمله آخر در
حقیقت تايین قرارداد نانوشته با انگلستان برای کودتا و سرنگونی مانق ،از سوی آيزنهاور
بود .در واقع نگرش آمريکايیها پس از رياست جمهوری آيزنهاور در نوامبر  9110تغییر
اساسی ياکت و با نگرش ترومن کاملا مخالف بود و دولت جنين جمهوری خواه ارزيابی
متفاوتی از بحران داشت .در حالیکه ترومن در تلاش برای ياکتن يك راه صلح آمیز بود،
Kinzer
Azimi
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آيزنهاور وضعیت را مستقیما تحت تاثیر جنگ سرد دانسته و برآن اساس عم نمود (لی، 9
 .)0293حتی تا جايی پیش رکت که از انگیزه های ضن کمونیستی کرد جايگزين مانق نیز
مطمئن گشته بود .در هنگامه کودتا ،هننرسون سفیر آمريکا ،گزارش داده بود که "در يك

گفتگوی خاوصی با زاهنی به اين اطمینان رسینم که او قويا در برابر کمونیستها قرار
خواهن گرکت (برننس." )9119 ،0
انگلستان با توجه به انگیزه های قويا ضن کمونیستی جمهوريخواهان توانست سیاست
خود را به پیش ببرد تا بتوانن با شکست نخوردن در برابر يك کشور پیرامونی و ضعیف
همچون ايران حناق از حیثیت خود در برابر اککار عمومی دکاع کنن .اين دکاع ،دکاع از
مناکع اقتاادی نفتی هم بود که البته وقايع پس از کودتا نشان داد که در اين زمینه برننه
رقابت در بازی رقابت و همکاری آمريکا و انگلستان ،تنها آمريکا بود .بنابراين رقابت میان
انگلستان و آمريکا برسر مناکع اقتاادی حاص از نفت در دوره ملی شنن تا کودتا
انکارناپذير اما مستتر در غالب همکاريهايی بود که دو طرف به دلاي مختلف ازجمله عنم
نفوذ کمونیسم و عنم شیوع امواج ملی شنن به ديگر مناطق دنیا بنان محتاج بودنن .اين
همکاريها در دوره چرچی  -آيزنهاور بیشتر از رقابتها که در دوره اتلی -ترومن وجود
داشت ،واضح بود.
با اينکه دکتر مانق قب از رسینن به مقام نخست وزيری بارها ضمن نطق هايی در
مجلس ،مخالفت خود رابا واگذاری اختیارات قانونگذاری به يکی از وزرا يا دولت اعلام
کرده و آن را مخالف قانون اساسی می دانست در تیر ماه  9339ازمجلس تقاضای
اختیارات قانونگذاری به منت شش ماه را نمودکه مجلس ،در آن موقع با اين تقاضا
مواکقت نکرد و او تحت عنوان اختلاف با شاه بر سرگرکتن پست وزارت جنگ در 01تیرماه
استعفاء کرد ،ولی سرانجام پس از به قنرت رسینن مجنددر  09مرداد  9339اين اختیارات

Lee
Brands

1
2

نقش روحانیت در ملی شدن صنعت نفت 113 /

را از مجلس گرکت وبرای باردوم در دی ماه همان سال تقاضای تمنين اين اختیارات را
کرد .در آن موقع ،آيت الله کاشانی که رئیس مجلس شورای ملی بودننطی نامه ای به
مجلس لايحه مزبور را ناقض اصول  03 ،09،01 ،93 ،99قانون اساسی و اصول 08 ،03 ،3
متمم آن دانسته و به شنت با اين امر مخالفت کردنن و از اص تفکیك قوا به عنوان ضامن
بقای دموکراسی و آزادی ملت دکاع کردنن.
اگر نقشه شما نیست که ماننن سی ام تیر عقب نشینی کنین وبه ظاهر قهرمان زمان بمانین
و اگر حنس و نظر من صحیح نیست که همان طور که در آخرين ملاقاتم به شما گفتم و
به هننرسن هم گوشزد کردم که آمريکا ما را در گرکتن نفت از انگلیسها کمك کرد و
حالا به صورت ملی و دنیاپسننی می خواهن به دست جنابعالی اين ثروتها را به چنگ آورد
و اگرواقعا با ديپلماسی نمی خواهین کنار بروين اين نامه من سننی درتاريخ ملت ايران
خواهن بود که من شما را با وجود همه بنيهای خاوصی تان نسبت به خودم از وقوع
حتمی يك کودتا به وسیله زاهنی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم که کردا
جای هیچ گونه عذر موجهی نباشن».
متاسفانه دکترمانق به جای اقنامات کوری و پیشگیرانه جواب زير را خنمت آيت الله
کاشانی ارسال کرد 03« :مرداد ،مرقومه حضرت آقا به وسیله آقاحسن آقاسالمی زيارت
شن ،اينجانب مستظهر به پشتیبانی ملت ايران هستم والسلام (آيت.)9363 ،
با توجه به جواب دکتر مانق ،به اين نکته پی می بريم که يکی از عوام ديگری که
در شکست نهضت ملی مؤثر بود،سیاست مماشات و سازش در مقاب توطئه گران بود .به
عنوان مثال ،سرلشکر زاهنی دو نوبت (يکی در شهريور  9339وديگری در اواي اسفنن
 ) 9339به اتهام شرکت در طرح کودتاعلیه دولت مانق وکمك به اي بختیاری برای
شورش،دستگیر ولی هر بار با وساطت دربار آزاد شنه بود .اين سیاست به حنی در
سرنگونی دولت او مؤثر بود که حتی يکی از شیفتگان دکتر مانق نسبت به او انتقاد کرده
و می نويسن:
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با وجود اين که دکتر مانق از کعالیت پشت پرده اطلاع کاکی داشت  ...با پیروی از
سیاست همیشگی خود که مبنی بر عنم قاطعیت و مماشات بود ،حتی پس از شروع کودتا،
تا عمق حادثه را درك نکرد حاضر نشن که حتی بنابر درخواست و اصراربعضی از ياران
صنيقش با اعلام راديويی از مردم استمنادبطلبن (جامی .)9313 ،از اين رو می بینیم ،که در
سی ام تیر با اين که شاه بر سرقنرت و دکتر مانق برکنار شنه بود ،اما وحنت و
يکپارچگی مردم با هنايت روحانیت ،شاه را به زانو درآورد و مانق به قنرت بازگشت
ولی در  08مرداد با اين که شاه کراری بود ومانق با سمت وزارت دکاع بر سرقنرت بود،
کودتا به وقوع پیوست بعن از وقوع کودتا و روی کار آمنن سرلشکر زاهنی ،وقتی که
دولت مذاکره را با دولت انگلستان آغاز کرد.
آيت الله کاشانی به مبارزه با حکومت برخاسته و نسبت به وضع اختناق آمیز آن روز و
بی اعتباری ماوبات مجلس هیجنهم وقراردادهای نفت باکنسرسیوم ،به سازمان مل نامه
ای نوشتنن .دراعلامیه ای که در رابطه با عقن قرارداد با کنسرسیوم صادر کردنن صريحا به
سیاستهای آمريکا و همکاری و تجنين رابطه بادولت انگلستان حمله کردنن(جامی.)9313 ،
البته دربار شاه در هرزمان سعی می کرد از وجهه علمای دين و مراجع و روحانیون مورد
اعتماد و علاقه مردم به نفع خوداستفاده کرده و يا حناق  ،حیثیت آنها را لکه دار کنن .به
همین دلی می بینیم که بعن از کودتای  08مرداد ،سرلشکر زاهنی بنون اطلاع قبلی وبه
طورناگهانی به منزل آيت الله کاشانی رکته وسوگنن ياد کرد که راه مانق را در مساله
نفت ادامه دهن و آيت الله کاشانی از او خواستنن که برای اثبات صناقت خود،
دستورآزادی اکراد دستگیر شنه را صادر کنن و مطبوعات نیز آزاد باشنن.و ...ولی به محض
مخالفت واثبات سرسپردگی زاهنی به آمريکاو انگلستان ،ايشان مخالفت و مبارزه خود را
با دولت او شروع ک ردنن و شاه در آخرين لحظات عمر ايشان برای بننام کردن آن عالم
مجاهن ،بنون اطلاع قبلی ،به عنوان عیادت به منزل ايشان آمن ،ولی ايشان از او روی
گرداننه و با او صحبتی نکردنن(آيت.)9363 ،
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پیشینه
ياکته های پژوهش منتظر القائم و ملکی ( )9313نشان داد که پس از شهريور 9302
عرصه کعالیت برای گروههای مذهبی مختلف جامعه ايران ،از جمله نیروهای مذهبی مهیا
شن و ترس از قنرت ياکتن حزب توده محمن رضا شاه را برآن داشت که به جای مخالفت
با مذهب در جهت تقويت قوای مذهبی برآين که اين تحولات موجب به صحنه آمنن
روحانیت شن و عمنه کعالیتهای کرهنگی اجتماعی روحانیون و نیر وهای مذهبی دتاورده
های مهم و قاب توجهی در ساير حوزه ها هم به بار آورد.
دولت در طی سالهای  9330-9302بر خلاف دوران رضا خان برای حفظ خويش و
جلوگیری از گسترش کمونیسم توجه زيادی به مذهب داشت از اين رو با انتشار کتابهای
مذهبی مواکق بودو راديو را که يکی از رسانه های مهم آن دوران بود در خنمت و اختیار
بسیاری از چهره های مذهبی از جمله آيت الله طالقانی و مطهری قرار داده بود .محمن رضا
شاه در راستای همین سیاست لايحه ای در سال  9309برای گنجاننن آموزش دروس دينی
در منارس به تاويب رسانین .طبق ماوبه ای ديگر قانون کشف حجاب اختیاری شن ،و
همچنین شاه دانشکنه ی الهیات را در دانشگاه تهران تاسیس کرد (منتظر القائم و ملکی،
) 9313؛ که همه اينها نیز نقش و حضور روحانیت را در ساير عرصه ها و صحنه ها پر رنگ
کرد.
در پژوهش صابری و شیخ نوری ( )9319با موضوع بازار و نهضت ملی شنن صنعت
نفت نشان داده شن که بازار در نهضت ملی شنن صنعت نفت و نخست وزيری مانق
نقش سیاسی و اقتاادی را بر عهنه داشت و از يکسو با نیروهای سیاسی همراه شن و از
طرف ديگر کمك های مالی و اقتاادی خود را در تأمین دولت مانق به کار گرکت.
همسويی و مشارکت از اهناف اصلی نهضت قرار داشت و تحقق حاکمیت ايران بر،
استقلال و حاکمیت ملی عمومی بازاريان حول محور منابع و مناکع ملی خود و کوتاه شنن
دست بیگانه از دخالت بر امور داخلی خويش ،برداشت بازاريان نسبت به ملی شنن
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صنعت نفت در بعن سیاسی و اقتاادی تلقی می شن .در میان اين نیروها بازار ،نهادی
سیاسی اجتماعی بود که از يك طرف در پیونن با روحانیت و از سويی با ديگر اقشار
اجتماعی و سیاسی ارتباط داشت .که در اين راستا نیز روحانیت و پیونن و ارتباط روحانیت
با بازاريان و کسبه نقش مهمی در راستای ملی شنن صنعت نفت داشت .در نهضت ملی
شنن صنعت نفت جانبناری بازاريان در اعلامیه ای که از سوی اصناف بازار خطاب به
آيت الله کاشانی و مانق صادر شن و به امضای بازاريان رسین آشکار است .آنان در
اعلامیه خود به پیروی از نیات پنران شهین صنر مشروطیت که همواره در راه مساي
سیاسی روز از پیشوايان دينی و ملی خود تبعیت کرده ،جان خود را کنا نمودنن برای اعاده
حیثیت و ملیت و شادی روان آنها ،طالب استیفای حقوق ملت ايران و کوتاه کردن دست
جانیان استعمارطلب که به نام شرکت غاصب نفت بودنن ،خواستار حقوق ايران در ملی
شنن صنعت نفت شننن و روحانیت نیز درخواست بازاريان را اجابت و در آگاه سازی
برای ملی شنن صنعت نفت تلاش نمودنن.
ياکته های پژوهش کارگرجهرمی ( )9310نشان داد که کاشانی با صنور پیامها ،اعلامیه ها،
و نطقهای آتشین و با برگزاری جلسات ،تظاهرات ،سخنرانی ها ،و نشستهای متعند مردم
را به صحنة مبارزاتی کشانن و از اين طريق نقشی محوری در ريشه کن کردن نفوذ
شرکت نفت ايران -انگلیس ايفا نمود .کاشانی ،در بیشتر میتینگ ها و جلساتی که از سوی
کنائیان اسلام ،به منظور مبارزه در جهت ملی شنن صنعت نفت برگزار می شن ،حضور
کعالی داشت و ضمن صنور بیانیه از مردم می خواست در آنها حضور به عم برساننن.
نهضت ملی شنن صنعت نفت و قطع نفوذ و دخالت شرکت نفت انگلیس از مهمترين
صنعت حیاتی کشور ،يکی از مهمترين جنبشهای سیاسی و اجتماعی تاريخ معاصر ايران به
شمار میآين که بنون تردين همکاری و اتحاد کاشانی ،رهبر مذهبی نهضت ملی شنن
صنعت نفت و مانق ،رهبر ملی جنبش ،با ساير گروهها از جمله جمعیت کنائیان اسلام،
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تحت رهبری نواب صفوی ،نقش مهمی در پیروزی آن به همراه داشته است .که در اينجا
هم نقش روحانیت از جمله کاشانی در ملی شنن صنعت نفت بسیار پررنگ می باشن.
ياکته های پژوهش چلونگر و همکاران ( )9319حاکی از آن است که نیروهای مذهبی
قنرت برانگیختن جنبش های مردمی را دارا بودنن و به تبع آيت الله کاشانی از اين قنرت
به نفع نهضت ملی شنن صنعت نفت استفاده کردنن .ملّی شنن صنعت نفت و مبارزاتی
که در جهت آن صورت گرکت از نقاط عطف تاريخ معاصر ايران است .همزمان با
کعالیتهای روحانیون پايتخت ،در شهرستانها نیز نفوذ روحانیون و نیروهای مذهبی در به
صحنه آوردن مردم برای حمايت آن قاب توجه بوده است .نهاد روحانیت از ديرباز از
نفوذ زيادی در جامعه برخوردار بود ،روحانیونی ماننن آيت الله سینحسن چهارسوقی،
آيت الله حسین خادمی ،آيت الله نورالنين اشنی ،آيت الله جمال النين صهری نفوذ و
مقبولیت زيادی در میان مردم بويژه مردم اصفهان داشتنن و نقش ارزننه ای در ملی شنن
صنعت نفت ايفا نمودنن .آيت الله کاشانی از اين قنرت روحانیت به نفع نهضت استفاده
کردنن و تشکلهای مذهبی اصفهان ،هیئت علمیه اصفهان ،جامعه تعلیمات اسلامی و انجمن
تبلیغات دينی را هم به منظور حمايت از آن به کار گرکتنن.
ملی شنن صنعت نفت و پیروزی چشمگیر مردم مسلمان ايران در اين نهضت يکی از
برگ های زرين تاريخ کشورمان در مبارزه با استبناد داخلی و استعمار خارجی است که
نقش و حضور برجسته روحانیت در آن به خوبی محسوس میباشن .هنگامیکه در مجلس
شانزدهم ،قرارداد «گس د گلشائیان» بررسی میشن ،آيت الله کاشانی به عنوان نمايننه
مجلس پس از بازگشت از تبعین به لبنان ،اعلامیهای صادر کرد که دکتر محمن مانق آن
را در مجلس قرائت کرد .وقتی که مسئلهی نفت مطرح شن ،وظیفه دينی و ملی دانستم که
نظر ملت ايران را در باب مظالم شرکت نفت و حقوق مغضوبه ملت ايران در طی اعلامیهای
منتشر کنم و جن ًا استیفای حقوق از دست رکته آنها را بخواهم و مخالفت مردم را با هر
قرارداد يا عملی که مشعر بر تثبیت و تأيین عم اکراهی باشن ،اظهار نمايم . ...نفت ايران
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متعلق به ملت ايران است و به هر ترتیبی که بخواهن نسبت به آن رکتار میکنن(اکبر زاده،
 .)9382بعن از انتشار اعلامیه آيت الله کاشانی ،اجتماع بزرگی در مسجن شاه (سابق) برپا
گردين و در آن ،سخنرانان راجع به ابطال قرارداد نفت  9390به سخنرانی پرداختنن و
خواستار ملی شنن صنعت نفت شننن .به دنبال آيت الله کاشانی ساير آيات عظام نیز نظر
ايشان را در مورد ملی شنن صنعت نفت ،قوياً مورد تأکین قرار دادنن .آيت الله خوانساری
در اعلامیه خود چنین نوشت« :با اينکه مث حضرت مستطاب آيت الله کاشانی دامت برکاته
که مج تهنی عادل و باشهامت و دلسوز و کناکار و واقف به ماالح دين و دنیای مردمنن با

اين همه جنيت و ترغیب ،مردم را بینار میکننن ،ديگر مجال عذری برای کسی باقی نمی-

مانن (نائب.)9380 ،
رزمآرا ،يکی از مهمترين موانع در مقاب ملی شنن نفت بود .پس از نخستوزيری وی
آ يت الله کاشانی اعلامیه شنيناللحنی صادر و مردم را به مقاومت در مقاب حکومت وی
دعوت کرد .مقاصن رزمآرا برای سرکوب نهضت ملی نفت با مبارزات مردم عقیم مانن و
سرانجام با اقنام حماسی خلی طهماسبی د که از پیروان آيت الله کاشانی و ياران نزديك
نواب صفوی بود د در به قت رسانینن اين مهره استعمار ،مانع جنی بر سر راه ملی شنن
نفت برداشته شن .پی آمن قت رزمآرا اين بود که نمايننگان وابسته به انگلیس در مجلس

شانزدهم که مانع ملی شنن نفت ايران بودنن عقبنشینی کردنن و آيت الله کاشانی سیطره-

ی کاملی بر اوضاع پینا کرد (حسینسان .)9318 ،سرانجام با پشتوانه مردمی و رهبری
مذهبی و سیاسی آيت الله کاشانی و کوشش نمايننگان اقلیت مجلس شانزدهم ،خاوصاً
دکتر مانق ،اص ملی شنن صنعت نفت در  09اسفنن ماه  9301به مجلس شورای ملی
ارائه گردين و در  01اسفنن همان سال در مجلس سنا به تاويب رسین .جنگ جهانی اول
ثابت کرد ،نفت برای هر کشوری که در آرزوی دست ياکتن به برتری و عظمت است،
منبعی حیاتی است و در اين میان انگلستان پیشتازانه از سال  9121م .جای پای محکمی
برای خود در ايران باز کرده بود .رقابت برای حضور در خاورمیانه ،خاوصاً ايران بین
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کشورها قوت گرکت .در اواسط  9199م .وزارت خارجه امريکا به ايران کمك کرد تا
«هربرت هوور» و «ای کورتیس» دو مشاور نفتی معروف که قرار بود در مورد اهنا امتیازات
ايران را راهنمايی کننن ،استخنام کنن .اين اقنام زنگ خطر را برای شوروی و بسیاری از
ناسیونالیستهای ايران به صنا درآورد .لذا شوروی در سپتامبر  9199م پیشنهاد گرکتن
امتیاز نفت شمال را به ايران کرستاد (کرمیان.)9389 ،
هر چنن نمی توان منکر نقش روحانیت در کرآينن ملی شنن صنعت نفت شن اما
واقعیت امر اين است که می توان نقش روحانیون در نهضت ملی شنن صنعت نفت را اين
گونه ارزيابی کرد که روحانیون در اين مقطع نه يکپارچه بودنن ونه سیاست يکپارچه
داشتنن .روحانیون در نهضت ملی شنن صنعت نفت به چهار گرايش اصلی تقسیم می
شننن که هر کنام از اين گرايش ها تاثیر به سزايی بر سرنوشت ملی شنن صنعت نفت به
جای گذاشته است:
گرايش اول :مراجع و روحانیون به رهبری آيت الله بروجردی در قم بودنن که از
سیاست دوری می کردنن با احتیاط زيادی با مسائ سیاسی برخورد می کردنن و همواره
خود را دينی و مذهبی می دانستنن.
گرايش دوم :روحانیون مقیم تهران به رهبری آيت الله کاشانی بودننکه نه تنها قان
همکاری با حکومت نناشتنن بلکه اعتقاد به دخالت مستقیم روحانیت در سیاست را
داشتنن.
گرايش سوم :روحانیون جوان به رهبری نواب صفوی بودننکه کاصله خود را با
حکومت دائما جنا می کردنن و در اين راه دست به خشونت و درگیری آشکار مسلحانه
زدنن.
گرايش چهارم :گروه کوچکی از روحانیون حکومتی بودننکه نمايننه آن ها آيت
الله بهبهانی بود .از طر ديگر آن چیزی که برای جامعه مذهبی مردم وروحانیون ايران
اهمیت داشت مواضع نهاد مرجعیت بود .آيت الله بروجردی با موضع غیر سیاسی خود در
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قبال ملی شنن صنعت نفت موضع مشخص و واضحی از خود نشان نناد وعنم حمايت
علنی ايشان از اين اينه موجب شن که بخشی از مردم و روحانیون حمايت از آن را به
عنوان يك وظیفه شرعی تلقی نکرده و با آن همراهی نناشته باشنن از طرکی اقنامات
روحانیون مواکق ملی شنن صنعت نفت نیز ماننن کنائیان اسلام مورد تايین نهاد مرجعیت و
آيت الله بروجردی قرار نگرکت؛ و کقط آيت الله خوانساری با دادن کتوا حمايت خود را از
ملی شنن صنعت نفت اعلام کرد (خسروی و مسعود.)9319 ،
نتیجه گیری
يکی از صحنه های مبارزات ملت ايران علیه استعمار خارجی واستبناد داخلی ،نهضت
ملی شنن نفت در سال 9301است .نهضت ملی شنن صنعت نفت و قطع نفوذ و دخالت
شرکت نفت انگلیس از مهمترين صنعت حیاتی کشور ،يکی از مهمترين جنبشهای سیاسی
و اجتماعی تاريخ معاصر ايران به شمار می آين که بنون تردين همکاری و اتحاد
کاشانی ،رهبر مذهبی نهضت ملی شنن صنعت نفت و مانق ،رهبر ملی جنبش ،با ساير
گروهها از جمله جمعیت کنائیان اسلام ،تحت رهبری نواب صفوی ،نقش مهمی در
پیروزی آن به همراه داشته است (کارگر جهرمی.)9310 ،
تا پیش از آغاز نهضت ملی نفت ،کمتر کسی گمان می کرد چپاول آشکار طلای سیاه
از سوی قنرت های استعمارگر به ويژه پیر استعمار ،روزی به پايان برسن؛ اما اين اکسانه
زوال ن اپذير با حضور مبارزان صنعت نفت و به خاوص روحانیت نستوه ،ديری نپايین و
چننی بعن اين مبارزات به ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بیگانگان انجامین و
ايران ،انگلیس را از نفت سرشار خود محروم کرد.
نهضت ملی شنن صنعت نفت از جمله حرکت های سیاسی و اجتماعی بود که اهناف
خود را در راستای حاکمیت ملی و استقلال تعريف کرد .تحقق اين اهناف به منظور تسلط
بر منابع و مناکع ملی و کوتاه کردن دست بیگانه از امور داخلی مورد قبول و پذيرش
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عموم قرار گرکت و مشارکت سراسری را در جهت حمايت از جبهه ملی ،نخست وزيری
مانق و پیشبرد تامیم ملی شنن صنعت نفت به دنبال داشت .روحانیون و کسبه به
عنوان بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی کعال در جامعه ايران با کعالیت اقتاادی و
سیاسی در ملی شنن صنعت نفت به حمايت از نهضت پرداختنن :حمايت مالی؛ خرين
اوراق قرضه ملی از دولت به منظور کمك به اکزايش درآمنهای عمومی پس از تحريم
نفت ايران؛ تعطی بازار؛ حرکت اعتران آمیز در حمايت از دولت مانق در تقاب با
حاکمیت؛ شرکت در تظاهرات .بازار در هر کنام از اين اقنامات روابط خود با دولت را
در راستای تحقق اهناف نهضت دنبال کرد .اينه ملی شنن منابع ،پايان دادن به تسلط
خارجی بر امور داخلی ،عام پیوستن اقشار مختلف اجتماعی به يکنيگر و همکاری آنان
برای مشارکت در عرصه سیاسی بوده است .البته اين اينه با ساماننهی جبهه ملی و شک
دهی توسعه سیاسی و اقتاادی تحت رهبری ملی و مذهبی معنا پینا می کرد .نقطه
اشتراك و پیونن گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی در سیر ملی شنن صنعت نفت در
دستیابی به اهناف تعريف شنه نهضت بود.
پس از ترور رزم آرا هیچ کس جرأت مقاومت در برابر طرح ملی شنن صنعت نفت را
نناشت .از اين رو با تلاش تعناد کمی از نمايننگان مجلس ،در  09اسفنن  ،9331طرح ملی
شنن صنعت نفت در مجلس شورای ملی به تاويب رسین و در  01اسفنن همان سال از
تاويب مجلس سنا نیز گذشت و به اين ترتیب در اثر تلاش و کناکاری مردم به رهبری
آيت الله کاشانی يکی از آرزوهای ملت ستمنينه ايران ،به ثمر نشست .حسین علاء که پس
از رزم آرا به نخست وزيری رسینه بود ،بیش از دو ماه دوام نیاورد .بعن از استعفای علاء،
دکتر مانق در هفتم ارديبهشت  9332به نخست وزيری رسین و آيت الله کاشانی در
حمايت از او اعلام دشت که دست وی را در انتخاب وزيران باز خواهن گذاشت و هیچ
گونه دخالتی در اين باره نخواهن کرد .او برای پشتیبانی از دولت دکتر مانق در برابر
کارشکنی ها و تهنينهای انگلستان ،مردم را به اجتماع در مینان بهارستان کراخوانن و طی
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پیامی که برای اجت ماع کنننگان کرستاد ،آنان را نسبت به کارشکنیهای انگلیس در
همنستی آمريکا با وی ،آگاه کرد .همچنین هنگامی که دولت مانق برای تأمین کمبود
بودجه دولت ،اقنام به پخش اوراق قرضه کرد ،آيت الله کاشانی مردم را به ياری دولت
کراخوانن و خرين اوراق قرضه را بر همه اکراد واجب نمود .پس از تهنين دولت مانق از
سوی استعمار مبنی بر دخالت نظامی و گسی داشتن چهار هزار چترباز و حرکت ناوهای
جنگی به طرف سواح ايران ،مجاهن نستوه با شجاعتی حسینی ،از اعلام جهاد سخن به میان
آورد و گفت :اگر انگلیسیها به خاك ايران تجاوز کننن ،خوزستان را برای آن ها به جهنم
تبني میکنن .در نتیجه انگلیس موقعیت را برای دخالت نظامی مناسب ننين و با همکاری
آمريکا به محاصره اقتاادی ايران دست زد.
ملی شنن صنعت نفت ايران و پیروزی چشم گیر مردم مسلمان ايران در اين نهضت
عظیم ،يکی از برگ های زرين تاريخ کشورمان در مبارزه با استبناد داخلی و استعمار
خارجی است که روحانیت همچون همیشه نقشی مهم در آن داشت .مبارزه روحانیت در
عرصة ملی د اسلامی از سال ها پیش از مشروطه آغاز شنه بود؛ جنبش تحريم تنباکو و دکاع
از صنايع داخلی ،تأسیس شرکت اسلامیه در اصفهان در دهه پیش از مشروطه و شک گیری
جنبش تحريم اجناس خارجی ،مخالفت آيت الله ملاعلی کنی با اعطای امتیاز به بارون
ژولیوس رويترو  ،...همه و همه نشان گشودن جبهة مبارزه با مواکقان اعطای امتیاز به
بیگانگان است .نهضت ملی نفت نیز به دلی حمايت بخش میانی روحانیت از آن ،به ويژه
در شهرهای بزرگی ماننن اصفهان ،انگیزة زننه شنن احساسات مذهبی در عرصه سیاست
شن .آيت الله کاشانی بار ديگر با احیايی برخی از اننيشه های آيت الله منرس ،در
خاوص يکی بودن دين و سیاست ،گام سرنوشت ساز و انکارناپذيری را در گشودن اين
جبهه بر عهنه داشت .در تمام مراحلی که صنعت نفت برای ملی شنن طی نمود ،علما و از
جمله آيت الله کاشانی نقش محوری و رهبری داشته انن .حضور علما و به ويژه آيت الله
کاشانی در اين جريان سبب شن ،هم طرکناران مانق و عامه مردم در ادامه اين راه
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استقامت بورزنن و هم مخالفان ملی شنن صنعت نفت (مخالفان داخلی و سفارت های
بیگانه) ناخودآگاه به نهضت سمت و سو دهنن.
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