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ساز نهضت ملّی صنعت نفت در تاریخ با توجه به تأثیر سرنوشت
معاصر ایران و نقش مهمی که روحانیون ایران در این امر بر عهده 

نقش روحانیون اصفهان را در این تا حاضر برآن است  گرفتند، مقاله
تاریخی مورد ارزیابی قرار دهد. روحانیون اصفهان چه اندازه در  برهه

ردمی به نفع نهضت نقش هاي مبه حرکت درآوردن و هدایت جنبش
 به مذهبی نیروهاي براي را دستاوردهایی چه آنان دخالتداشتند؟ 

 مبارزات براي را جوان نسل اعتماد ندتوانست آنها آورد؟ آیا همراه
االت مورد نظر بر این فرض مبتنی است ؤبررسی س ؟جلب کنند بعدي

آن روز اصفهان از نفوذ زیادي برخوردار بودند.  که روحانیون در جامعه
بر اساس منابع  است وتحلیلی  -پیش رو توصیفی رویکرد مقاله

هاي اي و پژوهش میدانی صورت گرفته است. یافتهآرشیوي، کتابخانه
پژوهش حاکی از آن است که نیروهاي مذهبی اصفهان قدرت 

اهللا کاشانی تبع آیت هاي مردمی را دارا بودند و بهبرانگیختن جنبش
از این قدرت به نفع نهضت استفاده کردند. ولی پس از اختالف بین 
سران نهضت، اکثر روحانیون اصفهان به دالیل مختلف از جمله 

گردان شدند و افزون حزب توده از دکتر مصدق رويقدرت یافتن روز
ا کاري پیشه کردند. بیشتر جوانان اصفهان بدر برابر کودتا محافظه

نیروي «مبارزه علیه استبداد از  این رویکرد، براي ادامه مشاهده
اهللا خمینی به دلسرد شدند. این روند تا زمان ورود آیت» مذهب
 سیاست ادامه داشت. صحنه
 
 . نفت شدن یملّ روحانیت، اصفهان، احزاب،  :هاي کلیديواژه

 

 

Oil nationalization movement had a decisive influence 
on Iran's contemporary history and the clerics played an 
important role in this field. So, this article is going to 
evaluate the role of Esfahan’s clerics in that period of 
history and answer the following questions. How much 
the clerics were involved in mobilization and leading the 
popular movements in favor of the oil nationalization 
movement? What outcomes could they bring for the 
religious forces? Were they be able to attract the young 
generations’ attention and trust for the next struggle? 
Studying these questions is based on this theory that the 
clerics were highly influential in the society of those 
previous days. This is a descriptive and analytical article 
which is done based on archive, library and field 
research sources. Research findings show that Esfahan’s 
religious forces were able to simulate the popular 
movements, therefore, Ayatollah Kashani used this 
power for the benefit of movement. But after a dispute 
between the leaders of the movement, most clerics 
turned away from doctor Mosaddegh for different 
reasons including the increasing power of Tudeh party 
and took a conservative action against coup. Observing 
this attempt, most the young were disappointed from 
“power of religion” to continue the fight against 
dictatorship. This trend continued until the arrival of 
Ayatollah Khomeini in politics. 
 
Keywords: Parties, Esfahan, The Clergy, Oil 
Nationalization. 
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همقدم
بـه دسـت   ی سیاسـ  قدرت صفویه دوران اواخر از روحانیون

 تـا  و یتـاریخ  مختلـف ي هادورهی ط قدرت ینآوردند اما ا
 و فـراز  پهلـوي  رضـا محمـد  سـلطنت  رسـیدن  فـرا  از قبل

 شـهریور  از بعـد  سیاسـی  بـاز  فضـاي . پیمـود  را فرودهایی
 از طبقـات  تمامی براي را فعالیت عرصه م،1941/ش1320
نیروهـاي مـذهبی    آن پـی  در. آورد فـراهم  روحانیت جمله
 هـاي جریـان  برابر در و بازیافتند را خود رفته تحلیل قدرت

یـري  گموضـع  ،نفـت  شـدن  لّـی م نهضت ویژه به ،سیاسی
 کردند.
 آن جهـت در  کـه  مبارزاتی و نفت صنعت شدن لّیم   
 .اسـت  ایـران  معاصـر  تـاریخ  عطف نقاط از گرفت صورت

 هـا شهرستان در ،پایتخت روحانیون هايفعالیت با زمانهم
 آوردن صـحنه  به در مذهبی نیروهاي و روحانیون نفوذ نیز

 در مسئله نیا. است بوده توجه قابل آن حمایت يبرا مردم
 ياژهیو گاهیجا از ونیروحان از دیرباز که اصفهان شهر مورد

از نکـات   .ابـد ییمي شتریب تیاهم اند،بودهبرخوردار  در آن
 روحـانیون  دخالـت زمانی آن است کـه   ویژه در این حیطه

 اولـین  نفـت،  صنعت شدن لّیم نهضت جریان در اصفهان
 عرصه در اصفهان مذهبی نیروهاي مشارکت عمده نمایش
 موضـوع  اهمیـت  بـر  پیش از بیش مسئله این. بود سیاست

و دستاوردهاي حاصل از آن را مـورد توجـه قـرار     افزایدمی
دهد. چرا که این امر مقارن با فعالیت شدید حزب تـوده  می

و شیوع افکار کمونیستی در بین جوانان اصفهان بـود. لـذا   
موفقیت روحانیت در این جریان، اعتماد نسل جوان را براي 

مه دا د  ا بدا است یه  ارزه عل ر مـذهب «مب ب ا تکیه  » ب
نگیخت.برمی  ا

 جـز  مسـتقلی  پژوهش نظر مورد بحث خصوص در    
ـ  نهضـت « عنـوان  با ايالهمق  علمـاي  و نفـت  شـدن  یملّ

. اسـت  نگرفتـه  صـورت  جعفریـان  رسول قلم به »اصفهان
 اهللاآیـت  زنـدگانی  شرح به محدود صرفاً نظر مورد پژوهش

 به سیاسی سران ارسالی هاينامه و چهارسوقی حسن سید
 عنـوان  بـا   يامقاله در نیز رجایی عبدالمهدي ایشان است.

 »اصفهان در 1332 مرداد 28 کودتاي تحوالت به نگاهی«
 .است پرداخته اصفهان روحانیون نقش به گذرا بسیار

هاي کتاب پژوهش در رفته کار به منابع اصلی گاهتکیه
 و هـا) هـا، یادنامـه  نامـه خاطرات، سرگذشـت  شامل( محلّی

 غالبـاً  که است اصفهان روزنامه ویژههب ی،محلّ هايروزنامه
. مجموعـه اسـناد   اسـت  داشـته  خواهانهآزادي گیريموضع

 از کـه  شفاهی تاریخ ،همچنین،منتشر شده، منتشر نشده و 
ـ  تاریخ در پژوهش ثرؤم ابزار  پیشـبرد  در ،باشـد مـی  یمحلّ

 اند.شده گرفته کار به تحقیق
 

 اصـفهان  و سیاسـی  ياقتصاد ،یاجتماع اوضاع
 نفت شدن یملّ نهضت درجریان

هـاي نادرسـت   سیاست سببم، به 1948ش/1327از سال 
هاي داخلـی  آمدند تمام کارخانههایی که روي کار میدولت

هاي اصفهان دچار بحران شدند. خصوص کارخانههکشور، ب
- 1950ش/1330-1329هـاي  به طوري کـه بـین سـال   

پشـباف و ریسـباف    رود، نـور م، سه کارخانـه زاینـده  1951
ــل  ــدند تعطی ــفهان،ش ؛ 4: 744؛ ش1: 742، ش1330(اص

 وضــعیتیدر چنـین  ). 293002011شاسـناد ملّـی ایــران،   
 را توجـه آن بـود   بر با تشدید وخامت اوضاع انگلیس دولت

 ایـن  راسـتاي  درد، بنـابراین  سـاز  منحـرف  نفت موضوع از
 در کـارگر  هـزار  چنـدین  دسـتمزد % 30 کـاهش  بـا  هدف

این اعتصـاب کـه    .کرد اعتصاب به وادار را هانآ ،خوزستان
خود تظاهرات کارگران شهرهاي دیگر از جمله اصـفهان را  

که  استشایان ذکر  در پی داشت، باعث ایجاد ناآرامی شد.
 هـواداران  دسـت  هـا تظـاهرات  قبیـل  این به زدن دامن در

؛ 2-4 :746، ش1330 اصفهان،( بود کار درهم  توده حزب
 کاهش ).59، 62-63: 1359 ترکمان، ؛1: 748؛ ش747ش

ی رقانونیغ ش1327 سال از که توده حزب بهی قانون موانع
 .کنـد  تیتقو را گر خودید بار تا کرد کمک ،بود شده اعالم

ـ جر تـوده  حـزب  گـر، ید طرف از ي اتوطئـه  را نهضـت  انی
 برابـر  در کردیمی سعبدین جهت  کردیم قلمدادیی کایامر

 عبارت نظر نیا از. آورد وجودهب را یمشکالت دولت اقدامات
 کـرده  اطالق گروه نیا به مصدق که »ینفت توده« مشهور

؛ 26: 1380پـور، ی رسـول (کندیم دایپي شتریب مفهوم است
 :1382 جـــانزاده،؛ 291-298، 285-286: 1378 ح،یذبـــ

1083(. 
 نهضت تحوالت در هفدهم مجلس انتخابات جریان    

 ،علماء از استعالم پی در .بود ساز سرنوشت بسیار نفت یملّ
هـاي  لـذا نسـبت بـه دوره    کردندآن شرکت  در مردم اکثر
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/ 2: 1361دهنـوي، (قبلی با اسـتقبال بیشـتري مواجـه شـد    
 امـر  دولـت در  عـدم مداخلـه   ،سوي دیگـر  ). از201-200

انتخابات و فضاي باز سیاسی که به تبع آن ایجاد شده بود 
، 1330(چهلسـتون،  پدیـد آورد  رااي سـابقه شور و حال بـی 

ــت ).4: 19ش ؛1: 16ش ــق کاشــانی اهللاآی ــت ازطری  اهللاآی
 مختلـف  اقشـار  اصـفهان،  علمیه هیئت رئیس چهارسوقی،

 و انتخابـات  در شـرکت  بـه  رااصـفهان   یروستای و شهري
 ضـمن  و )296: 1382جعفریان،( کرد تشویق آراء نفروختن

ـ  نیـز  اصـفهان  علمـاي  از بعضی که بود آن  را آراء روختنف
اهللا آنجا که آیتاز  ).246: 1382نجفی، زاهد( کردند تحریم

چهارسوقی در اصفهان صاحب نفوذ بود، شانس کاندیـدایی  
از  .رفـت گرفت طبیعتاً بـاال مـی  که مورد تأیید وي قرار می

او  اهللا کاشانی بـه همـراه شـماري از مـردم از    آیت ،این رو
جهت آگـاهی بیشـتر مـردم از کاندیـداي اصـلح       تندخواست

). 145: 1382جعفریـان،   ؛1: 1330(پـادزهر،  حمایـت کنـد  
 البته در این بین اشخاصی سعی بـر دخالـت و اخـتالل در   

الدولـه در خیـل همـین    انتخابات داشتند. در اصفهان صارم
 مانـد هـاي او از نظرهـا پنهـان نمـی    افراد بود و کارشـکنی 

  ).1:  869، ش1331اصفهان، ؛1: 1331(پیکاراصفهان،
ــت    ــدباقر آی ــیدجمالاهللا محم ــدکرمانی، س ــدین زن ال

مورد حمایت  اهاحسین شهشهانی از جمله کاندید صهري و
ــوم دینیــه و هیئــت مخــتلط ملیــون اصــفهان   طــالب عل

 ،1330؛ چهلســــتون،1 : 851، ش1331بودند(اصــــفهان،
د در امور حـوزوي در  کرمانی عالوه بر اجتهازند ).4: 20ش

 ،نهضـت  در حمایـت از  . اورشته داشتامور سیاسی نیز سر
آورد تحریـر در  به رشته را نفت در دنیاتاریخ مختصر  کتاب
دانشگاه این خصوص در در جلسات تخصصی که در  و نیز

بـا ایـن وجـود بـا      .کـرد ، شرکت مـی شدبرگزار میتهران 
 بعضاً شد وهاي اصفهان مواجه میمخالفت برخی از منبري

بـراي   ؛کردنـد براي تخریب شخصیتش شایعاتی پخش می
هایش را بتراشی زیرش نوشته اگر ریش که گفتندنمونه می

: 1382(زاهــدنجفی، »Made in England« اســت:
 .)22-23: 1378 ؛ میثمی، 89-95 و 103-102

 تـا  اردیبهشت اول از بود قرار که اصفهان انتخابات    
محمـد   دکتـر  بازگشت زمان تا شود، برگزار خردادماه سوم

 هـم  نهایـت  در .افتـاد  تعویـق  به هاله مذاکرات از مصدق
 کـرد  کار به شروع ش1331 اردیبهشت در هفدهم مجلس

 بـا  مصـدق   زیـرا  .نگرفت صورت انتخاباتی اصفهان در اما
هـاي  هـا اکثـر کرسـی   درشهرستان که مطلب این دریافت

 انتخـاب  محـض  بهبودند کرده تصاحب مخالفان رامجلس 
 گیـري رأي نماینـده،  79 یعنـی  ،پارلمـانی  نصاب حد شدن

 854؛ ش4: 852ش ،1331،اصفهان(کرد متوقف را مجلس
 موفقیـت  از دولـت  نگرانـی  ،آن بر عالوه ).1: 860؛ ش1: 

 و آبـادان  و اصفهان مانند ،مهم صنعتی مراکز در هاايتوده
 دلیل حدودي تا ،کشور شمال انتخاباتی هايحوزه از برخی

 حزب ترتیب این به. شد انتخابات لغو بر دایر دولت تصمیم
 بـود  انتخابات در کننده شرکت حزب ترینمتشکل که توده
 ذبـیح، ( نیـاورد  دست به مجلس درهم  را کرسی یک حتی

1378 :309(. 
اي بود کـه  فضا در انتخابات مجلس هفدهم به گونه   

تعدادي از عالمان دینی در این دوره وارد مجلـس شـدند و   
هاي مخالف به مصـدق بتازنـد   اي شد که جریاناین بهانه
دوران  اسـت.  هدرسـت کـرد   »مجلـس آخونـدي  «که یک 

نخست وزیري مصدق، دوران حضور عالمان دینی در امـور  
سیاسی و اجتماعی است. هر چند ایـن امـر مـورد رضـایت     

بعضـی از   خصوص،در اینهاي وابسته به دربار نبود. جریان
و هـرج و  خطر حکومـت آخونـدبازي   « ها با عنوانروزنامه

گرفتند که چرا فضـاي حکومـت   به مصدق ایراد می» مرج
: 1380(سـحابی،  اسـت  آخوندي را در جامعه فـراهم کـرده  

417-412.( 
 

 رسـانی اطـالع  ابـزار  تـرین مهـم  منبـر،  و وعظ
 مذهبی نیروهاي
م، منبرهـا  20و نیمـه اول قـرن   19ایرانـی قـرن    در جامعه

ه شـمار  ـــ رسـانی ب ترین رسانه و پایگاه اصلی اطـالع مهم
سنتی که بخش اعظم مردم به دلیـل   اند. در جامعهرفتهمی
 مسـاجد کردنـد،  اطالعات شفاهی را دریافت می ديسوابی

 هـم  وعـظ  و منبـر  وبودنـد   آگـاهی  کسب پایگاه نـبهتری
ـ  گفتمـان  تغییـر  براي ابزار ترینمهم  آمـد مـی  حسـاب  هـب

 ).58-59: 1383(کاظمی،
ی دگرگـون ي الدیمـ  ستمیب قرن در هاروزنامه انتشار   

 اگـر  دهـات  و کوچکي شهرها دری حت. آورد دیپدی بزرگ
 اریبسـ  آن خیتـار  نکـه یا ولـو  شدیم دایپ روزنامه يانسخه
 مـردم  يبـرا  بلندي صدا با را آن باسوادي فرد بود، گذشته
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 چـرا  بود نییپا اریبس مطبوعات راژیت وجود نیا با. خواندیم
 از. داشـتند  خوانـدن  سـواد  مـردم  درصـد  15 تا 10فقط که
 وی نید مدارس مسجد، مانندی مذهبي نهادها ،گریدي سو
 محسـوب ی اسـ یس وی اجتمـاع  اطالعات مراکز ها،هینیحس

 و هـا شـه یاند ،یمـذهب ي کارکردهـا  بر عالوه که شدندیم
 وي آور( دادنــدیمــ شــکل را مــردم عمــومي هــاافــتیدر
 ).  348-349 ،451: 1388 گران،ید

ـ اکثر زین اصفهان در     روزنامـه  خوانـدن  بـه  قـادر  تی
 منــابر قیــطر از را خــود اطالعــات مــردم تــوده و نبودنــد

ـ  انیروحان  ؛1-2 : 1325 جهـان، نقـش ( آوردیمـ  دسـت هب
بـین   صـفهان ا کـه  نبـود  لیدلیب  ).1379:1/77، منتظري

 نکـه یا از شـتر یب م،1941-1953/ش1320-1332هايسال
ـ  مـنظم ی اسـ یسي هاگروه تیفعال صحنه ي هـا تشـکل  ای
ـ  که بودیی هايمنبر تیفعال محل ،باشد مدرن یمذهب  از ای
 بـه ی سـخنران ي برا گریدي شهرها از ای و بودند شهر خود

 و وعـظ  ).122: 1387ریـان، جعف( شدندیم دعوت اصفهان
 و علمـا  شـأن  کسـر  در و غیرعـادي  امـري  ابتدا در خطابه

 از آن کـردن  متـداول  با بعدهای ول بود، اصفهان مجتهدان
ـ ا در کـه یی خطبـا  و علما ازی بعض طریق ی زنـدگ  دوره نی
 و يصـهر  نیالـد جمال طیب، سیدعبدالحسین مانند کردند

 تبدیل عادي امري به و شد واقع توجه موردي اهستهی عل
ــت ــی( گش ــفهانی، زادهکرباس ــابی، ؛68-69: 1384اص  کت
1375 :245.( 
ـ  نفوذ تحت سابق مانند اصفهان جامعه     خانـدان  کی

 کـدام  هـر  اصـفهان  علمـاي  بلکـه  ،نبود هاینجف همچون
. کردندمی رهبري را مذهبی تشکیالت و داشتند طرفدارانی

 آقـارحیم  حاج چهارسوق، محله در چهارسوقی اهللاآیت مثالً
 االسـالم ثقـۀ  عبداهللا بازار، و پایین باغ چهار محله در ارباب

 هـر  حقیقـت  در. بودنـد  نفـوذ  صاحب خانرحیم مسجد در
 بـر  عـالوه و  داشـت  خود به مخصوص نفوذ دامنه روحانی

ـ ن اصـفهان  بازاریـان  مردم، توده  فتـواي  و نظـرات  تـابع  زی
 ؛167: 1388 ،فضـیلت  گلـزار ( کردنـد یمـ  عمـل  روحانیت

ــانزده حماســه از گزارشــی ــرداد پ ، یصــلوات ؛15: 1371،خ
 .  )389 /11/ 4مصاحبه ،یرمحمدصادقیم ؛ 7/10/389 مصاحبه
ـ ا يبازارهـا  گـر ید هماننـد  اصفهان بازار      تنهـا  رانی

ـ ید متعدد مدارس وجود. نبود کاال فروش و دیخر مکان ی ن
 انیـ می تنگـاتنگ  ونـد یپ متعـدد،  مسـاجد به همراه  بازار در

 در علمـا  نفـوذ . بـود  سـاخته  فـراهم  شهر علماء با انیبازار
 شدیمی سعي کار هري اجراي برا که بودي قدر به جامعه

 در مـردم  بلکـه  تا شود گرفته يفتو و هیاعالم ونیروحان از
 ، مصـاحبه اصفهانی صاعد( دهند خرج به اهتمام آني اجرا

 ).133: 1386مسعودنیا، ؛1389/ 5/10
-تیآو  خادمی نیحساهللاتیآ مانند روحانیون بعضی   

ـ آ. داشـتند  نفوذ روشنفکران بینی اشن نینورالداهللا -اهللاتی
 تمـام  کـه  بـود ي ایروحـان  تنهـا  زینی زندکرمان محمدباقر

 ،نشستندیم اوي منبرهاي پای مذهب کرده لیتحص طبقات
ـ  و نداشـتند  اوي منبرهـا  بـا ي کار مردمي هاتودهی ول  نیب

ـ ااو . نبـود  نفـوذ  صـاحب  ونیروحان ـ فعال و هـا دهی ي هـا تی
 از. بود مردم شدن متمدن طرفدار و داشتي ادیزی اجتماع

ـ آ اصفهان ونیروحان نیب  از یچهارسـوق  دحسـن یس هللاتی
 مـردم،  وثـوق  مـورد  و برخـوردار ی خـوب ی اجتماع تیموقع
ی مشـکل  بـه  جـا  هر گروه نیا . بود يفرماندار و ونیروحان

، یصـادق  رمحمدیم( گرفتندیم را او سراغ اول خوردندیمبر
ــاحبه ــلوات، 4/11/1389مص ــاحبهیص ؛  7/10/1389 ، مص

ــ ــاحبهیواعظـ ــاعد؛  13/4/1390، مصـ ــفهان صـ ، یاصـ
ـ جعفر؛ 29/10/1389مصاحبه - 301،245،213: 1382 ان،ی

205.( 
 

و نیروهاي مذهبی اصفهان از  حمایت روحانیان
 ی شدن نفتنهضت ملّ

 ،گلشائیان بودزمانی که مجلس مشغول بررسی قرارداد گس
شدن  یاي، کوشش براي ملّاهللا کاشانی طی اعالمیهآیت

اعالم  »مسلمان ایرانت تکلیف دینی و وطنی ملّ«نفت را 
علما و مراجع تقلید با قریب به اتفاق به دنبال آن . کرد

 :1377 (دوانی، دادندنظر او را مورد تأیید قرار اصدور فتو
واقع رستاخیز نیروهاي مذهبی در جریان نهضت در ).463

اهللا کاشانی زیادي از نظرات آیتحدود ی شدن نفت تا ملّ
روحانیون اصفهان . (Akhavi, 1980; 61) گرفتنشأت می
اهللا کاشانی بر اولین روحانیونی بودند که به تبع آیت در جرگه

سیل آن به دنبال  دادند و افتونهضت لزوم حمایت از 
 حمایت خویش را علنی کردنداصفهان  عظیمی از مردم

 حنیف، ؛1-2: 1329 اصفهان، ؛3: 742ش: 1330 (اصفهان،
، ترکمان ؛950-953: 1381نگار،؛ بسته388-355: 1383
 ).2شکل شماره؛ 170: 1384؛ رهنما، 4ش سند :1379
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ی شدن نفت، حامیان دولت در در جریان نهضت ملّ    
اصفهان از دو بخش کامالً متفاوت تشکیل شده بودند؛ 

دانشجویان معدود  طبقه متوسط جدید شاملاولی، 
 طبقه دومی،آموزان و دانش ،پزشکی، کارمندان دانشکده

رهبران مذهبی  وبازاریان  ،تجار متوسط قدیم که شاملِ
بودند. طبقه متوسط جدید بیشتر در قالب احزاب ایران، 

هاي کردند. گروهایرانیست فعالیت میزحمتکشان و پان
سنتی کمتر به شکل حزبی و سازمانی  يمتعلق به طبقه

 یبلکه بیشتر به پیروي از رهبران مذهبی خود از جنبش ملّ
 شایان کردند. البته شدن نفت و دولت مصدق حمایت می

 ،دو طبقه این هاي ارتباطی بینذکر است که یکی از حلقه
ی بین نیروهاي ملّ این حزب واسطهحزب زحمتکشان بود. 

مقابله با  اشیمأموریت اصل شد ومی محسوب و مذهبی
هاي وابسته به رقابت میان سازمانبود. اصفهان  حزب توده

بود قدري زب زحمتکشان و حزب توده در اصفهان به ح
 آمددرگیري پیش می که به کرات بین طرفداران دو حزب

 مصاحبه واعظی، ؛234-232 و 287: 1386 (مسعودنیا،
13/4/1390.( 

مصدق و روحانیون اصفهان محمد دکتر  مناسباتحسن   
ردد. در آن زمان گبه دوران حاج آقا نورا... اصفهانی باز می

علماي اصفهان در اعتراض به برخی قضایا از اصفهان به قم 
هایی را به دکتر مصدق تلگرافکردند و از طریق  مهاجرت
اهللا مدرس نیز بود که آیت حالیاین در ارسال داشتند. مجلس 

ترکمان،  ؛409: 1380(سحابی، در مجلس حضور داشت
  ).47 ،45 ،44 ش هاي: نامه1374

انجمن تبلیغات دینی و هیئت  جامعه تعلیمات اسالمی،
اصفهان از جمله احزاب فعال در جریان نهضت ملّی  علمیه

 از حمایت دوره این در شاهرضامحمد سیاستنفت بودند. 
 بود کمونیست نفوذ از جلوگیري براي احزاب گونه این

 ).23-11،25: 1371روضاتی، ؛118-119: 1387جعفریان،(
 و داشت اصلی عضو نفر 50 از بیش اصفهان هیعلم ئتیه

ریاست با  م،1950/ش1329 سال از را خود عمده تیفعال
 دیشه الگوب ر،.س( کرد شروعچهارسوقی  اهللاآیت

ي هادهه در اصفهان« ،یواقف فیشر دیمج دیس مهندس
 »).ش1330- 1350

http://www.msharifvaghefi.blogfa.com/
post-26.aspx 

 

هاي اهللا چهارسوقی از مقبولیت زیادي بین تودهآیت
مردم براي حل ، از همین رو .برخوردار بود و دولت مردم

کثر او  کردندی خود به او مراجعه میـامور جزئی و کل
به مردم  و دکتر مصدق اهللا کاشانیهاي ارسالی آیتنامه

 :1379 (ترکمان گرفتصورت می او اصفهان به واسطه
، ترکمان ؛279-281: 1382، جعفریان ؛1، 3سند ش

 ).33-37: 1371، ؛ روضاتی218، 197، 194ش: نامه1374
از این نفوذ در عزل و نصب افراد  نیز اهللا چهارسوقیآیت

از دکتر  اوبراي نمونه درخواست ، جستدولتی بهره می
حسن و مهدي نوربخش در  مصدق مبنی بر انتقال سرگرد

 درخواستدر موردي دیگر، وزارت جنگ قابل توجه است. 
وزیر که با مخالفت نخست را کردتغییر مأمورین دارایی 

؛ 216، 202 ،201ش  : نامه1374ترکمان،( مواجه شد
  ).284: 1382 جعفریان،

 ش 1326 در سال  تعلیمات اسالمی اصفهان جامعه
شیخ غالمرضا فیروزیان(داماد شیخ با ریاست م، 1947/

شیخ غالمرضا کار خود را آغاز کرد. علی اسالمی)، عباس
بیشتر در  و ی بودفیروزیان از طرفداران جریان نهضت ملّ

تفکر شیعی سخنرانی بر انی و تکیه اهللا کاشتحمایت از آی
؛ 15-60 :1371، گزارشی از حماسه پانزده خرداد( کردمی

و بعد از اختالف بین سران نهضت  )308 :1383حنیف،
 ).13/4/1390 ، مصاحبهواعظی(طرفدار کاشانی باقی ماند

ترین تشکل دینی انجمن تبلیغات دینی متشکل    
تبلیغات دینی در شد. فعالیت انجمن اصفهان محسوب می

-تم، با ریاست آی1946ش/1325چهارباغ از سال  مدرسه
اهللا سید ضیاءالدین عالمه و حمایت جمعی دیگر از 

 1371(گزارشی از حماسه پانزده خرداد ، روحانیون آغاز شد
اهللا سیدضیاءالدین عالمه با آیت ).383: 1383؛ حنیف،14:

نزدیکی باعث  نزدیکی داشت. همین اهللا کاشانی رابطهآیت
رسد تا ی نفت حمایت کند. به نظر میملّ نهضتشد تا از 

اختالف میان نیافتن زمان حمایت کاشانی از مصدق و بروز 
 (مسعودنیا، استکردهعالمه از مصدق حمایت می، آن دو
 ).290004189ش سند؛ اسناد ملّی ایران، 323: 1386

روحانیون اصفهان از جریان  اولین حمایت گسترده
متبلور شد که جمال امامی و اقلیتی از  هنگامینهضت 

کوك کردند. در  ولتبا د را مجلس شانزدهم ساز مخالف
این موقع هزاران نفر از مردم اصفهان به رهبري روحانیت 
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 ،1330 (اصفهان، زدند ايدست به تظاهرات گسترده شهر
 ترکمان، ؛66: 1385 رجائی، ؛4-1: 787؛ ش1: 786ش

ولی  ).182: 1380گلبیدي، ؛197،194ش هاينامه :1374
اوج حمایت نیروهاي مذهبی اصفهان از نهضت هنگامی 

 م،1952ش/1331تیر  25شکل گرفت که مصدق در 
استعفاي  وزیر شد. استعفا داد و به دنبال آن قوام نخست

هاي مداوم مردم را در اکثر مصدق شورش و تظاهرات
؛ شکل 244: 1386ی داشت(آبراهامیان،شهرها در پ

 نیز به همراه روحانیون شهر تا اصفهان مردم ).1شماره
. مستمراً قیام کردند و کشته دادند روي کار آمدن مصدق

 ؛8-9: 1371 (گزارشی از حماسه پانزده خرداد،
زاده، بی تا: جعفري علی ؛99،48،47سند ش: 1382بهرامی،

 ؛1: 870؛ ش 4 :869 ش، 1331؛ اصفهان،34 ،104 -105
 ). 16ش سند :1379 ترکمان،

 حادثه دري ادیز تلفات که هاياتوده در این میان       
ی ملّ جبهه ازي ازیامت نتوانستند عمالً ،داشتند ریتی س
 مصدق اــب شاه سازش، ش1331 سال اواخر در. رندیبگ
 تیحما امکاني رو بر همچنان کهو دولت  خورد همهب

اجراي از کردیم حساب خودي اقتصادي بقاي برا کایامر
، مبنی بر هاياتودهي هاخواسته نیتأم جهت دری اقدام هر
، اجتناب کایامری نظام وی فني هاکمک به دادن انیپا

ي هااستیسی یکسان مالحظات، نیا رغم به. ورزیدمی
 تیحما و ،سو یک از ،هاياتوده وی ملّ جبههی عمل

 گر،یدي سو از هااستیس نیا ازي اتودهي هاسازمان
 وی ملّ جبهه اتحاد بودنی اتفاق یا عامدانهی جنجال موضوع

 آورد دری علم بحث یک صورت به را توده حزب
 ).305-1378:313ح،یذب(
 

 محمدون اصفهان در اختالف یروحان گیريموضع
 اهللا کاشانیتمصدق و آی

میان  در اصفهان نیز به تبع تحوالت تهران، به تدریج در
ی شکاف بروز کرد. نخستین عالئم این ملّ نیروهاي جبهه

 ی از اردوگاه جبههگیري سازمان نظارت ملّشکاف در فاصله
ی بر ی تجلی یافت. چرخش سیاسی سازمان نظارت ملّملّ

توانست داشته باشد، زیرا تحوالت اصفهان تأثیر زیادي می
باط این سازمان که وابسته به حزب زحمتکشان بود ارت

نزدیکی با رهبران مذهبی داشت و مخالفت آن با دولت 

از رهبران مذهبی را  تداوم حمایت توانستمصدق می
 ). 1386:343، (مسعودنیا دولت متزلزل کند

با به اوج رسیدن اختالف بین سران نهضت، اکثر علماي   
اهللا کاشانی از دولت مصدق اصفهان به پیروي از آیت

 سببگردانی خیلی از آنان به البته رويگردان شدند. روي
رو با بیمی بود که از قدرت گرفتن حزب توده داشتند از این

ترسیدند اگر مصدق پیروز که میدولت مخالف بودند چرا
 .شود "ایران، ایرانستان"ها هم کودتا کنند و ايشود، توده

گرفت. این تصور بین نیروهاي مذهبی هر روز قوت می
ي از روحانیون هم طرفدار مصدق باقی ماندند. االبته عده

-حاجاهللا خادمی و نیز پسران الدین اشنی، آیتاهللا نورآیت
که همگی از وعاظ  فعال اصفهان  کلباسی رضا میرزا

 سند: 1379 ترکمان،( بودند، جانب مصدق را گرفتند
، صاعداصفهانی ،7/10/1389مصاحبه  ،صلواتی ؛23ش

؛  1390/ 13/4 ، مصاحبهظیواع، 1389/ 5/10مصاحبه 
 ). 138 4/11/9 مصاحبه ،صادقی محمدمیر

مصدق، حزب محمد در سراسر دوران حکومت دکتر    
توده از فضاي باز سیاسی استفاده کرد و از یک سازمان 
سیاسی داراي جهت گیري کمونیستی به یک حزب 

-298: 1378 (ذبیح، سیاسی کمونیستی واقعی تبدیل شد
خطر کمونیسم  ،). در واقع218-219: 1386 شیخی، ؛295

خطري که دکتر مصدق  در آن روزها یک خطر جدي بود،
: 1371(کاتم،  کردآن را باور نداشت و به آن توجهی نمی

 ،ش1331 سال تیر امسی قیام از بعد سوي دیگر از). 33
 و امریکا عمومی افکار ساختن بیزار درصدد هاانگلیسی

 زمامداري از ،مذهبی رهبران جمله از داخلی منتفذ عوامل
 قدرت کردند سعی رو این از .بودند مصدقمحمد  دکتر
 در. دهند نشان هست واقعاً که آنچه از بیش را توده حزب
 شدت به »توده حزب جوانان سازمان« موقعیتی چنین
 شبکه مستعار اسم Bedamn)( بدامن شبکه نفوذ تحت

 پور، رسولی( داشت قرار MI6 و سیا جاسوسی مشترك
1380 :31-30.( 

 
 بین دو کودتا اصفهان

 دکتر علیه روانی جنگ مرداد 25 کودتاي نزدیکی در
 طریق از سیا مأموران. رسید خود اوج به مصدقمحمد 
 تهران در سیا ایستگاه که مطالبی یعنی - سیاه تبلیغات
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 در -رساندمی چاپ به توده حزب نام به و کردمی تهیه
. داشتند مبذول خاص توجه مذهبی رهبران به خطر اعالم

 مذهبی رهبران به تهدیدآمیز هايتلفن شامل تبلیغات این
 توده حزب نام به آنها از یکی منازل در گذاريبمب نیز و

 ).   130،60،20-131: 1379 ،کودتا اسرار( بود
ي در آن زمان شایع بود که یک شب قبل از کودتا     

اي از علما اصفهان به همراه عده، فرمانده لشگر مرداد 25
سرگرم  اند وحضور داشته درمنزل شیخ عبدالجواد کلباسی

، اصفهان( اندمقدمات کودتا در شهر اصفهان هم بوده تهیه
اي دولتی و ). شیخ عبدالجواد کلباسی روحانی1 :1332

 اددمعروف بود که هر کاري را طبق نظر استاندار انجام می
 سببپذیرفت. به ار نیز نظریات او را میو در مقابل استاند

از  اهللا چهارسوقینفوذ زیاد او در دولت حتی گاهی آیت
، اعد اصفهانیص( طلبیدشیخ عبدالجواد یاري می

). شایعات مربوط به همکاري و توافق 1389/ 5/10مصاحبه
 عبدالجواد کلباسی با کودتا چندان دور از حقیقت نبود چرا

 28از آن حمایت کرده بود و پس از  و که او با کودتا موافق
مرداد مورد توجه استاندار و فرمانده لشگر قرار گرفت که 

، (صلواتی کندتر میاین خود صحت شایعات را محکم
مهدي ). میرمحمد39: 1383؛ حنیف،7/10/1389مصاحبه
و قاضی عسکرهاي  ،اصفهان العلماء، امام جمعهسلطان

یز از جمله روحانیونی بودند که اصفهان ن نظام وظیفه اداره
 مرداد مورد توجه شاه قرار گرفتند 28بعد از کودتاي 

 ). 40: 1383(حنیف، 
اصله فحزب توده در  هاي جمهوري طلبانهییراهپیما   

اوج خود رسیده بود. عالوه بر  مرداد به نقطه 28تا  25بین 
صدد آن درهاي واقعی حزب توده، کودتاچیان تظاهرات

یجاد تظاهراتی قالبی به نام حزب توده، فضا با اکه د بودن
 در بین نیروهاي مذهبی ایجاد از این طریقتر و را ملتهب

: 1374؛ فردوست،  36: 1367(گازیوروسکی، ترس کنند
بود که در  تشکیالتییکی از » اي نفتیتوده« ).179

تقی فداکار، رهبر بود. راستاي این هدف شکل گرفته
اي نفتی مشهور حزب توده در اصفهان، به تودهشده شناخته

؛ 14: 1378.میثمی، ؛ 159-1/160: 1379(منتظري،  بود
 ).4/11/1389، مصاحبهصادقی میرمحمد

 با هایی که توسط کودتاچیان واي از فعالیتنمونه     
هایی خطاب به گرفت، نوشتن بیانیهحزب توده انجام می

ها با این بیانیه روحانیون به امضاي حزب توده بود.
هاي سرتان باالي زودي شما را با شالهما ب« مضامین

دار خواهیم زد. امضا حزب هتیرهاي چراغ برق خیابان ب
ها جمعی از نوشته شده بود. در نگارش این اعالمیه »توده

را به سراسر کشور آنها روحانیون طرفدار کودتا همکاري  و 
اهللا ان که با آیتکی از این نویسندگی .کردندپخش می

آنقدر نشستیم و « گوید:طالقانی آشنا بود به ایشان می
هاي ما درد مرداد انگشت 28ها بعد از نوشتیم که مدت

 ). 121،142: 1360، دیگرانافراسیابی و (» کردمی
خورد. هایی به چشم میدر اصفهان نیز چنین اعالمیه  

حزب توده گستردههاي ها و راهپیماییوجود این قبیل بیانیه
 بیشترمرداد،  28تا  25ي بین باعث شد که در فاصله

اوضاع  .هایشان بیرون نیایندروحانیون اصفهان از خانه
سقوط دولت مصدق منتشر  جوري شده بود که وقتی خبر

که الحمداهللا  شکر به جا آورند بعضی از متدینین سجده ،شد
 طرف شدخطر از اسالم بر ،دیگر از شرشان راحت شدیم

؛ 1: 52ش ،1332 مجاهد، ؛7/10/1389، مصاحبه(صلواتی
  ).159-1/160: 1379منتظري، ؛ 221 :1386 شیخی،

هاي بیش از مردم مذهبی اصفهان با وجود راهپیمایی    
هنوز  ،هانمایی آشکار آنها در خیابانحد حزب توده و قدرت

مصدق محمد ی و دولت احساس وفاداري به نهضت ملّ
با انتشار اخبار مربوط به شکست کودتا در  داشتند و

 تظاهرات در حمایت. ها اظهار سرور و شادي کردندخیابان
دار بود که توصیف مصدق به قدري شدید و دامنه محمد از

 ؛1: 1332اصفهان،؛ 12: 1378 (میثمی، پذیرنبودآن امکان
). هنگامی که کودتاي اولیه با شکست 74: 1385 رجائی،

ه از روي ترس و ناامیدي به بغداد گریخت. مواجه شد، شا
از طریق روحانیون  تیم سیا  نیز آخرین ترفندهاي خود را

و  براي به مخالفت کشاندن علماي شیعهطرفدار کودتا، 



 87      م)1953-1950ش/1332-1329( نفت صنعت شدن یملّ نهضت تحوالت در اصفهان روحانیون نقش: محمدعلی چلونگر و همکاران
 

آمیز به کار بست. تالشی که موفقیتفتوا علیه مصدق، 
: 1387الجوردي،  ؛ 77-83، 18: 1379 ،کودتااسرار( نبود
48-47.( 

 
مرداد  28اصفهان در جریان کودتاي  اوضاع
 م1953ش/1332

مرداد با  28مصدق در فضاي ابهام آمیز روز  محمد دکتر
هاي تند حزب توده مبتنی بر تغییر رژیم سلطنتی درخواست

به جمهوري مخالفت و به ارتش دستور سرکوبی تظاهرات 
ها را داد. به این ترتیب ارتش فرصت یافت تا ايتوده

(ذبیح،  ها، دولت را نیز سرنگون کندايدهعالوه بر تو
مرداد درحالی که حزب  28). در روز 321-315: 1378

نشست، زاهدي توده در برابر ضربات مصدق عقب می
مصدق را محاصره و او را بازداشت کرد. محمد اقامتگاه 

-صداي حادثه را شعبان جعفري معروف به شعبان بیسر و
بدنام شهر به  از محلهمخ که تظاهرات پر سرو صدایی 

 800و ژاندارمري که حدود  ،بودسوي بازار راه انداخته
هاي سلطنتی ورامین به مرکز تهران روستایی را از اصطبل

). 252: 1386(آبراهامیان، سرازیر کرده بود، تدارك دیدند
در این میان برادران رشیدیان با کمک دالرهاي امریکایی، 

دستجات غیرنظامی و اصناف هزار از  6-5 جمعیتی حدود
 28کردن تظاهرات خیابانی برپاها کشاندند. را به خیابان
ترین عامل موفقیت در عملیات کودتا به شمار مرداد، مهم

 ،365-366: 1364نجاتی، ؛ 181: 1374(فردوست، آمدمی
 ).317: 1379؛ کاتوزیان، 355

مرداد تماماً  28روز  طلبانهالبته تظاهرات سلطنت
کودتاچیان نبود بلکه گروهی از  یشی و ساخته و پرداختهنما

تأثیر گرفت که تحتمیدر بر همطبقات مختلف مردم را 
 طلبانهارهاي سطلنتـها، شعايتظاهرات روز قبل توده

-255: 1381 ؛ حسینیان،86: 1379 (اسرارکودتا، دادندمی
). 36: 1367 ؛ گازیوروسکی،332: 1371 کاتم، ؛254

هاي بعضی خواهانه حزب توده و تندرويجمهوريتبلیغات 
حسین فاطمی، نگرانی نیروهاي  از اعضاي دولت مانند

مذهبی، هواداران سلطنت و بعضی از نخبگان سیاسی را 
). 251: 1381؛ حسینیان،70: 1379(اسرارکودتا،  برانگیخت
تعدادي از مردم نیز به تبع بعضی از روحانیون نه بنابراین 

دفاع نکردند، بلکه یا سکوت کردند یا از  تنها از مصدق
). در واقع 263: 1381 (حسینیان، سقوط او خوشحال شدند

نظر از درستی صرف »شاه بهتر از حزب توده است« عقیده
راي ــب »تکیه کالمی«صورت هیا نادرستی بالقوه آن ب

 ی و مذهبی درآمد که مصدق را رها کردندهاي ملّگروه
در این اهللا فلسفی تخاطرات آی ).186: 1381، (ذبیح

در واقع روحانیت برسر دو «توجه است:  شایانخصوص 
گرفت که عز اسالم و راهی قرار داشت: یا باید تصمیم می

مذهب جعفري را مورد توجه قرار دهد که  يمسلمین  و بقا
در این صورت الزم بود از نظر اجتماعی از قانون اساسی 

دفاع نماید و این کار مبتنی بر رسمیت مذهب جعفري 
شد. یا خواه ناخواه با حمایت از سلطنت مشروطه محقق می

بایست سکوت کند و میدان را براي فعالیت حزب اینکه می
توده و به قدرت رسیدن احتمالی آن باز بگذارد و شاهد 
نابودي اساس اسالم در مملکت باشد. واضح است در 

طرف بمانند و از روحانیون وظیفه داشتند بی وضعیتیچنین 
ها حمایت ايسلطنت مشروطه در مقابل فعالیت توده

 ).112 :1376، (فلسفی »کنند
در اصفهان نیز همچون تهران کودتاچیان از جمع 
کردن اوباش بهره گرفتند و افرادي مانند پهلوان تخت 

بند، نصرت هاي مونس علیهایی به نامفوالدي و فاحشه
 ).222: 1386 (شیخی، کردندکودتاگران را یاري  سرخابی

مرداد در شهرهاي بزرگ رادیو  28ظهر روز از  از بعد
ایستگاه  نیز . در اصفهانطلبان قرار گرفتدر اختیار سلطنت

بعضی  ی، حزب زحمتکشان،سردبیران محلّ به دسترادیو 
هایی گروه یعنی همه .رهبران مذهبی و افسران ستاد افتاد

مین شیوه واکنش نشان دهند سیا امیدوار بود که به ه که
 بیانات شدیدي را به نفع شاه و زاهدي پخش کردند

 ).90- 91: 1379، اسرارکودتا(
مصدق از رادیو محمد پس از اینکه سرنگونی دکتر     
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معترض به  هاي سوار بر اسب به مردماعالم شد، ژاندارم
را عقب  نشاندند. سرهنگ  هاکودتا یورش آورده و آن

فرماندار نظامی اصفهان، مردم را از هرگونه  ،باتمانقلیج
اي که هیچ کس جرأت بیرون به گونه تجمعی منع کرد

قابل توان گفت مقاومت را نداشت. در کل می آمدن از خانه
شاید آنها به  .از مردم اصفهان دیده نشد ايمالحظه

. مقاومت مردم مرکز و بازگشت دکتر مصدق امیدوار بودند
به  از تهران هاي باري کهروي کامیون بود شایع ،رو ایناز 

هاي مرگ بر اصفهانی« آمد جمالتی ماننداصفهان می
 ).12: 1378، (میثمی نوشته شده بود »بادبادي!

کم مردم اصفهان، آنها هم از وضع  مقاومت رغمبه 
موجود بسیار ناراحت بودند و به یکباره خاموش و تسلیم 

ر اصفهان تحریکاتی کودتا نشدند. در نقاط مختلف شه
به طوري که دولت  ،علیه دولت زاهدي صورت گرفت

 مجبور شد دو روز بعد از کودتا حکومت نظامی اعالم کند
در فضاي رعب و  اصفهان ). مردم3 /58: 1332 (مجاهد،

وحشتی که تا چندي پس از کودتا حاکم بود، اعتراضشان 
آموزان با الٌ دانشـدادند. مثف نشان ـه طرق مختلـرا ب
روي دیوارها  بردند،که از مدرسه با خود می هاییگچ

 100یک حرف میم، یک عدد  ؛نوشتندمی هاي رمزيشعار
، به دنبال آن »مصدق« شدو یک حرف قاف که می

روز «به همراه عبارت  را است »پی« عدد که 14/3عدد
 »روز است 14/3« ،نهایتکردند که در اضافه می» است

ق  100م «. به این ترتیب »پیروز است« شد:معنی می
مصدق « حاوي معناي پنهان:، »روز است 14/3

ی این جمالت را ـها معنچون پاسبان بود. »پیروزاست
 (میثمی، کردندها پاك نمیفهمیدند، آنها را تا ماهنمی

آموزان حتی تا چند ماه ). اعتراضات دانش15-13: 1378
داشت. بعضی از  مصدق ادامهمحمد بعد از سقوط دکتر 
خواستند باور کنند که کودتایی اتفاق محصلین هنوز نمی

زنده «جدید افتاده، این بود که در ابتداي سال تحصیلی 
رو راه انداختند، ولی با شدت عمل روبه »باد، مرده باد

، چهلستون ؛69: 1385(رجائی،  گردیدند و سرکوب شدند
1332 :2.( 

اهللا حسین مرداد، آیت 28گرچه پس از کودتاي     
ي برجسته آقا رحیم ارباب و بعضی از علماخادمی، حاج

سعی در جلوگیري از  ،که با کودتا مخالف بودند اصفهان
داشتند، اما باور عمومی بر این  را اعدام دکتر حسین فاطمی

اهللا کاشانی باعث بروز بود که اختالف دکتر مصدق و آیت
اهللا ها را به گردن آیتا شده است. بعد از کودتا تقصیرکودت

اي روحانیون خود را عده سببکاشانی انداختند به همین 
کردند. پس اهللا کاشانی سرزنش میحمایت از آیت دلیلبه 

از کودتا هیچ فعالیت سیاسی از روحانیون اصفهان دیده 
اب هایی در بمحدود به سخنرانی هایشانشود و فعالیتنمی

مسائل دینی و اخالقی بود که زیانی براي حکومت نداشت. 
اهللا خمینی به عرصه این وضعیت تا زمان ورود آیت

 ).1389/ 7/10، مصاحبه(صلواتی سیاست ادامه داشت
 

 گیرينتیجهبحث و 
اصفهان  نهاد روحانیت از دیرباز از نفوذ زیادي در جامعه

و مقبولیت مانند دوران  منتها این نفوذ ،برخوردار بود
ک خاندان، همچون خاندان یمشروطه تحت ریاست 

  در این دورهشان شد بلکه نفوذ خالصه نمی ،ها نجفی
 اهللاتاصفهان، مانند آی ون برجستهدر بین روحانی تاریخی

اهللا  تحسین خادمی، آی اهللاتسیدحسن چهارسوقی، آی
 .نده شده بودالدین صهري پراک اهللا جمالتنورالدین اشنی، آی

 وعـظ  طریق از بیشتر نفوذ اعمال ایناز سوي دیگر    
 دوره آن رسـانی اطـالع  ابـزار  تـرین مهـم  عنوانبه منبر، و

 در اصـفهان  روحانیت بنابراین،. گرفتمی صورت اصفهان،
ـ  بـه  مربوط تحوالت  بـرانگیختن  قـدرت  نفـت  شـدن  یملّ

 اهللاآیـت  تبع به که همچنان .بود دارا را مردمی هايجنبش
 و کردنـد  اسـتفاده  نهضـت  نفـع  بـه  قـدرت  این از کاشانی
 جامعـه  اصفهان، علمیه هیئت ،اصفهان مذهبی هايتشکل

 منظـور  بـه  را هم دینی تبلیغات انجمن و اسالمی تعلیمات
 اختالف بروز زمان تا روند این. گرفتند کار به آن از حمایت

 . داشت ادامه کاشانی اهللاآیت و مصدقمحمد  دکتر نیب
 یهمعل هیئت نهضت، سران بین اختالف بروز از پس
 از ترس دلیل به شهر روحانیون از زیادي جمع و اصفهان
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 ،دولت اعضاي از بعضی هايتندروي و هاايتوده کودتاي
 رویگردان مصدق از و گرفتند را کاشانی اهللاآیت جانب
 مخالف که توده حزب یافتن قدرت طرفی از .شدند

 داشت آن بر را روحانیون از بعضی بود، مذهب سرسخت
 هم مرداد 28 کودتاي به دولت با مخالفت بر عالوه که

 هم روحانیونی. کنند سکوت آن برابر در و دهند رضایت
 برابر در بودند، مخالف کودتا با و ناراضی کار روند از که

شه پی کاريمحافظه حاکمه دستگاه نظامی دیکتاتوري
 ویژههب، اصفهان جوانان .گشتند سیاست گرد کمتر و کرده
 به مرداد28 کودتاي از بعد هامدت تا ،تحصیلکرده قشر

 مشاهده با شان را اعالم کردند. آنهااعتراض مختلف طرق
 علیه مبارزه ادامه براي کودتا، برابر در روحانیون رویکرد
 گفت بتوان شاید. شدند دلسرد» نیروي مذهب«  از استبداد

ي رهبر را مبارزات فعاالنه ابتدا در که اصفهان روحانیت
ه ب  را جوان نسل اعتماد نتوانست چندان پایان در ،کردیم

 اهللاآیت آمدن عرصه به زمان تا روند این .آورد دست
 ي صحنه به او قاطعانه ورود با. داشت ادامه خمینی
 به پرشور ،جوان نسل ویژههب جامعه اقشار تمامی سیاست
 انقالب پیروزي تا دارشان رادامنه مبارزات و دـآمدن میدان

    .دادند ادامه اسالمی
 

 

 

 
 تیر 30و  29هایی از روزهاي  صحنه .1شکل شماره  

 29، 100 زاده، بی تا:جعفري علی منبع:
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 منابع 
 مقاله و  کتاب. 1

. ترجمه محسن ایران بین دو انقالب). 1386آبراهامیان، یرواند (
 چی. تهران: مرکز.شانهآبادي و محسن مدیرشمس

درباره عملیات سرنگونی دکتر  CIAاسرارکودتا، اسناد محرمانه 
 ). مترجم دکتر حمید احمدي. تهران: نشر نی.1379(مصدق 

ي پهلوي ها و جوامع مذهبی در دورهاسنادي از انجمن
). تهیه و تنظیم مرکز اسناد ریاست جمهوري. 1381(

 تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوري.
. تاریخطالقانی و ). 1360افراسیابی، بهرام و سعید دهقان (

 تهران: انتشارات نیلوفر.
تاریخ  .)1388آوري، پیتر و گاوین همبلی و چارلز ملویل و...(

ایران  از رضا شاه تا انقالب اسالمی(از مجموعه تاریخ 
 .مرتضی ثاقب فر ترجمه .کمبریج دفتر دوم از جلد هفتم)

 .جامی: تهران
 .. تهران: قلممصدق و حاکمیت ملت). 1381نگار، محمد (بسته

. 1331اسنادي از قیام سی تیر ). 1382اهللا (بهرامی، روح
 تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوري.

. اطالعاتی درباره: تشنجات، )1359ترکمان، محمد (
درگیریهاي خیابانی و توطئه در دوران حکومت دکتر 

 دقتر اول. تهران: رسا. مصدق. محمد
 ن: نشر هزاران.. تهراهاي دکتر مصدقنامه). 1374( ـــــــــــ

نقدي بر کتاب مصدق و نبرد قدرت و  ).1379(ـــــــــــ 
 . تهران، رسا.اسنادي درباره رابطه علما با دکتر مصدق

). خاطرات سیاسی رجال ایران: از مشروطیت 1382جانزاده، علی (
 . تهران: جانزاده. 1332مرداد  28تا کودتاي 

. 1331ام تیرماه  شهداي سیزاده، احمد (بی تا). جعفري علی
 جا: انتشارات توحید.                                       بی

. قم: اسنادي از خاندان روضاتیان). 1382جعفریان، رسول (
 انصاریان.

. مقاالت تاریخی دفتر سیزدهم و چهاردهم). 1387( ـــــــــــ
 قم: دلیل ما. 

سیاسی  -مذهبیهاي جریان و سازمان). 1387(ـــــــــــ 
 . تهران: خانه کتاب.ایران

. بیست سال تکاپوي اسالم شیعی در )1381( حسینیان، روح ا...
 . تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.ش1332-1320ایران،

اصفهان در انقالب (مجموعه تاریخ ). 1383حنیف، محمد (
 . تهران: عروج.)2هاي محلی انقالب اسالمی/

ها و اي از مکتوبات، سخنرانیمجموعه). 1361دهنوي، محمد (

-تا قیام ملی سی 1330اهللا کاشانی ازمهر ماه هاي آیتپیام
 . تهران: چاپخش. 1331ام تیر 

 :تهران .1،2، ج نهضت روحانیون ایران. )1377( دوانی، علی
 .مرکز اسناد انقالب اسالمی

. مترجم تاریخ جنبش کمونیستی در ایران ).1378ذبیح، سپهر (
 محمد رفیعی مهرآبادي. تهران: عطائی.

هاي انقالب ایران در دوره مصدق: ریشه ).1381( ـــــــــــ
 محمد رفیعی مهرآبادي. تهران: عطائی.. مترجم ایران

مرداد  28نگاهی به کودتاي ). «1385رجایی، عبدالمهدي (
. 37. ش 10س تاریخ معاصر ایران.». در اصفهان 1332
 .63-91 صص

ناگفته هایی از دولت دکتر  ).1380ور، مرتضی (پرسولی
 تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی نظر. مصدق.

نیروهاي مذهبی بر بستر حرکت نهضت ). 1384رهنما، علی (
 . تهران: گام نو.ملّی

اهللا زندگانی حضرت آیت ).1371روضاتی، محمدعلی (
 . اصفهان: چاپخانه داد.چهارسوقی

اهللا زند مروري بر زندگی آیت« ).1382( محمدرضا ،زادهوش
 .67 – 66ش  .6س  .)ماه (دین کتاب». کرمانی

بیدار زمان(شرح حال و ). فطرت 1382زاهدنجفی، محمد (
). اصفهان: عطر اهللا محمدباقر زندکرمانیهاي آیتاندیشه
 عترت.

وضعیت کارخانجات/ اوضاع  ).1329( سازمان اسناد ملّی ایران
فرهنگی/ اقتصادي اصفهان و اجتماعی/ بهداشتی/ 

. اختالف بین سندیکاهاي کارگري به تحریک حزب توده
293002011 .13-2. 

هاي انجمن تبلیغات دینی در ). سخنرانی1330(ـــــــــــ 
 .1. 290004189حمایت از مصدق و ملّی شدن نفت. 

. تهران: ). مصدق، دولت ملی و کودتا1380اله (سحابی، عزت
                                                طرح نو.        

 ). اصفهان قلب سیاسی ایران 1386شیخی، الیاس (
مجموعه مقاالت کنگره بزرگداشت  .)1385فضل ا...( صلواتی،

 .اطالعات: تهران .اصفهان
. 1. جظهور و سقوط سلطنت پهلوي). 1374فردوست، حسین (

 تهران: اطالعات.                                      
االسالم خاطرات و مبارزات حجه .)1376( فلسفی، محمدتقی

 .مرکز اسناد انقالب اسالمی :تهران .فلسفی
               . اصفهان: کانون پژوهش.                                                     بزم معرفت). 1388قاسمی، رحیم (

مشاهیر تخت فوالد تکیه  گلزار فضیلت، .)1388( ـــــــــــ
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 .کانون پژوهش :اصفهان .فاضل هندي
. مترجم فرشته ناسیونالیسم در ایران). 1371کاتم، ریچارد (

 سرلک. تهران: نشر گفتار.                                       
احمد  مترجم .قدرت مصدق و نبرد .)1379( کاتوزیان، همایون

 .رسا :تهران .تدین
جامعه شناسی روشنفکري دینی در . )1383( ساکاظمی، عب 

 .طرح نو :تهران .ایران
 ها.. اصفهان: گلرجال اصفهان). 1375کتابی، محمدباقر (

نگاهی به احوال و آراء  .)1380( زاده اصفهانی، علیکرباسی
 .کانون پژوهش :اصفهان .حکیم مدرس اصفهانی

 .تهران :اقتصاد شهر اصفهان. )1353کلباسی، علی(
. مترجم 1332مرداد  28کودتاي ).1367گازیوروسکی، مارك (

 غالمرضا نجاتی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 گزارشی ازحماسه پانزده خرداد دراصفهان به روایت خاطرات

 اصفهان: بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران. ).1371(
. مقدمه محمد اهللا کاشانی و نفتآیت). 1380گلبیدي، حسین (

 نحوي. تهران: اسالمی.                                        
خاطرات دکتر مهدي حائري . )1387( حبیب الجوردي،

ي ي علمیهیزدي(استاد فلسفه و فرزند بنیاد گذارحوزه
 .نادر :تهران .قم)

هاي جمعیتفرهنگ احزاب و ). 1385چی، محسن(شانهمدیر
 . تهران: نگاه معاصر.سیاسی ایران
علل پیدایش و تحلیل کارکرد احزاب ). 1386مسعودنیا، حسین (

شمسی (با تکیه بر مورد  1320-1332سیاسی در ایران 
 رساله دکتري. دانشگاه اصفهان. .)اصفهان

 . مقدمه دکتر مجید کارشناس. اصفهان: دادیار.               معاصر
. ج ج-دانشنامه تخت فوالد اصفهان آ .)1389، اصغر(قائمالمنتظر
 .مجموعه فرهنگی تفریحی شهرداري اصفهان :اصفهان .ا

اهللا حسینعلی خاطرات آیت. )1379( منتظري، حسینعلی
 .جابی. منتظري

ي نفت: دکتر مصدق خواب آشفته). 1378موحد، محمدعلی (
 . تهران: کارنامه.            و نهضت ملی ایران

 از نهضت آزادي تا مجاهدین). 1378اهللا (میثمی، لطف
 ). تهران: صمدیه.اهللا میثمی(خاطرات لطف

Akhavi, S. (1980). Religion and Politic in 
Contemporary Iran. NewYork. 

 
 هاروزنامه. 2

 .725 ). شماره1329( اصفهان

،  746 ، شماره744 ، شماره742 ). شماره1330(ـــــــــــ 
، 869 ،  شماره854 شماره ،852 ، شماره748 شماره
 .787، شماره786 شماره

 .870 ، شماره869 ، شماره851 ). شماره1331( ـــــــــــ
 . 976). شماره1332( ـــــــــــ

 .9شماره ).1330ر (پادزه
 .45شماره ).1331پیکار اصفهان (

 .20، شماره19، شماره16شماره ).1330( چهلستون
 .104شماره ).1332چهلستون (

 .58،  شماره52). شماره1332( مجاهد
 .615 ). شماره1325نقش جهان (

 
 هامصاحبه. 3

ش 1325). در سال 1304(متولد  صاعداصفهانی، محمدعلی
عضو انجمن تبلیغات دینی اصفهان شد و از این طریق 

هاي روحانیون اصفهان آشنایی پیدا کرد. تاریخ با فعالیت
 اصفهان. 1389 /10/ 29، 1389 /10/ 5مصاحبه: 

هاي ). از مطلعین جریان1317(متولد اهللاصلواتی، فضل
آید. او فرزند ي اصفهان به شمار میسیاسی آن دوره

اهللا حیدرعلی صلواتی است و از این رو از نزدیک در آیت
هاي روحانیون اصفهان قرار داشت. تاریخ جریان فعالیت

 اصفهان. 1389 /7/10مصاحبه: 
سالگی  13). در سن 1313(متولد یرمحمدصادقی، رضام

هاي وابسته به فعالیت سیاسی خود را با فروش روزنامه
سالگی نیز در  19فداییان اسالم، شروع کرد و در سن 

قالب نیروهاي مذهبی به مبارزه براي ملّی شدن صنعت 
 اصفهان. 1389 /4/11نفت ادامه داد. تاریخ مصاحبه: 

). فعالیت سیاسی خود را در سال 1310د (متول واعظی، حسین
ش. با عضویت در اتحادیه کارگري به ریاست شمس 1323

ش. هم عضو حزب 1329صدري آغاز کرد و در سال 
 1390 /13/4زحمتشکان اصفهان شد. تاریخ مصاحبه: 

 اصفهان.
 

 الکترونیک بعمن. 4
اصفهان  ،الگ شهید مهندس سیدمجید شریف واقفی وبس.ر، 

 .»ش1330 - 1350هاي  در دهه
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