سنجش نقش روحانیت در جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران
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چکیده
بعد از انقالب مشروطیت دومین تند باد دگرگونی اجتماعی در ایران نهضت ملی شددن
نفت و تحوالت مربوط به آن است .جنبش ملی شدن صنعت نفدت مهمتدرین کر دت
ضد استعماری در دهده  0331ش ( 0591م) در منطقد ااورمیانده بدود .ملدی شددن
صنعت نفت برگ زرینی در تاریخ معاصر ایران است .در این پیروزی عوامد متعدددی
نقش آفرینی رده اند .چنان ه می توان گفت ه با ائدتال همده نیروهدای مد هبی و
ملی گروههای سیاسی و متحد در برابر استعمار و استبداد ملدی شددن صدنعت نفدت
تحقق یافت .دراین میان نمی توان به راکتی از ایفای نقش مهد و کادار روکانیدت
گ شت .نقش آیت اهلل اشانی اقدامات نواب و فدائیان اسالم فتواهای مراجع و علمدا
از جمله نمونه اقدامات روکانیت در این دوران بدود .امدا نهداهی بده نقدش و جایهداه
روکانیت در این مقطع زمانی ما را به این مه می رساند ه نقدش روکانیدت پیدیدده
* استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشهاه آزاد اسالمی واکد تهران مر زی تهران ایران
**

دانش آمواته ارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده علدوم سیاسدی دانشدهاه آزاد اسدالمی واکدد تهدران

مر زی تهران ایران
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متناقض و همراه با نوسانات و گرایش های متخلد

و گاهدا متضدادی اسدت وهمدین

امرراه را برای تعبیر وتفایرهای متضاد هموار سااته است .در این پژوهش به سدنشش
نقش روکانیت در این فرآیند می پردازد و ضمن ارزیابی وضعیت سیاسدی واجتمداعی
روکانیت دالی این تفایر ها وگرایش های مختلد

روکانیدت در قبدال ملدی شددن

صنعت نفت را مورد ارزیابی قرار می دهد .الزم بده ک در اسدت ده تا یدد بدر نقدش
روکانیت هرگز به معنای نفی نقش سایر نیروها و گروههای سیاسی در تحقدق فرآیندد
ملی شدن صنعت نفت نخواهد بود.

واژگان کلیدی :روحانیت ،نیروی اجتماعی ،نقش ،جنبش ،ملی شدن صنعت
نفت.
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مقدمه
فه عمیق دگرگونی های تاریخ معاصر ایران بدون بررسی نقدش نیروهدای مد هبی
امکان پ یر نیات تعامالت دین و جامعه ایران یعنی روکانیون با نظدام سیاسدی بخدش
عمده ای از تحوالت تاریخ ایران را به اود ااتصاص داده است.روکانیون با در ااتیدار
داشتن امتیازاتی مانندکضور دائمی در میان مردم امتیاز آشنایی با اصول و قواعد دیدن و
رسالت آموزش این اککام به مردم ادار بدودن از سدااتار سیاسی اسدتقالل مدالی از
دولت و قدرت م هبی آن ها در قالب صدور اککام و فتواها ...بده عندوان یدی نیدروی
اجتماعی موثر در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران به ایفای نقش پردااته اند .در واقدع
سنت بایج توده ای در ایران به شدت تحت تاثیر دین و رهبران دینی بوده است .نقدش
کاار و مه نیروی اجتماعی روکانیت در تحدوالت سیاسدی و اجتمداعی را کمیدد
عنایت اینهونه مطرح رده است «:مروری بدر انقدالب مشدروطه در سدال  0511قیدام
تنبا و در سال  0591جنبش ملی ردن صنعت نفت در  0590تدا 0593قیدام عظدی
 0513و انقالب  0595به رهبری آیت اهلل امینی (ره) نشان می دهد ه در هدر یدی
از این کر ت ها بایاری از مردم شر ت رده اند.این فقط بنا به در اواسدت رهبدران
م هبی بوده است و بدون ترغیب رهبران م هبی شر ت مردم و کمایدت آندان از ایدن
کر ت ها غیر ممکن بود( .عنایت ) 4: 3131
رایت گرهام در رابطه با نقش روکانیت شیعه می گوید« :واقعیت امر این اسدت ده
روکانیت شیعه در میان مردم زندگی نموده و ارتباط بایار بیشتر ونزدیکتدری بدا آنهدا
داشته است و در نتیشه از اکااسات توده ها آگاهی بیشتری دارند زمانی ده روکانیدت
با سیاست های دولت مخالفت می ند نظرات آن ها دارای آن چنان مشدروعیتی اسدت
ه کتی در سخت ترین شرایط استبدادی مورد توجه قدرار مدی گیدرد از طدر

دیهدر

شبکه ارتباطی روکانیت سیات برقراری تمار با همه اقشار مردم را برای آن ها فدراه
می ند)Graham.1980 :218 ( ».
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با این کال نباید فراموش رد ه روکانیون همواره توفیق استفاده شدایان از چندین
امتیازی را نداشته اند .در کقیقت امیابی عالمان شیعی در جایهاه سنتی اود همراه نیاز
به بر آورده شدن دو عام در ارتباط با سااتار درونی و روابط بیرونی نهداد روکانیدت
داشته است نخاتین عام به درون مشموعه آن ها در میزان هماهنهی علمای هدر دوره
برای دست یابی به آرمان مورد نظر اود و دومین عام به چهونهی ارتباط بیرونی آنهدا بدا
جریان های موجود در راستای هدفمند سااتن و تاثیر نهادن بر این جریان هدا سیاسدی
موجود مربوط می شود( .شیخ فرشی  )52 :0831در آستانه جنبش ملدی شددن
صنعت نفت دیدگاههای متفاوتی در میان روکانیت شیعه قاب تشخیص بود ه هر یی
آثاری را بر سرنوشت نهضت ملی باقی گ اشت در یی جمع بندی لی می توان نقش
روکانیون در نهضت ملی شدن صنعت نفت را به  4جریان اصلی تقای

رد:

 -0جریان اول اعتقاد راسخ به موضع گیری روکانیت نابت به رادادهای سیاسدی
زمانه اود در جامعه را داشت مانند آیت اهلل اشانی
 -1جریان دوم روکانیون و طالب پرشوری بودندد ده آرمدان آندان تشدکی یدی
ککومت اسالمی بود وبه دلی مواضع انقالبی و انتقادی اود نابت به رهبدران
جنبش ملی و ه چنین روکانیون زمان اود می توان از آن ها بده عندوان یدی
جریان ماتق در میان روکانیون نام برد نماینده این جریان سدید مشتبدی میدر
لوکی (نواب صفوی) بود.
 -3سپس باید به موضع مراجع ق ه اشاره رد ه با اکتیاط بیشدتری نادبت بده
رادادهای سیاسی جامعه اظهار نظر می ردند و می وشیدند فاصدله ادود را
از موضع گیری های سیاسی موجود کفظ نند .ه شدااص تدرین نمایندده آن
مراجع آیت اهلل بروجردی بود.
 -4جریان چهارم ه از لحاظ جمعیت بایار در اقلیدت بودندد تعددادی از علمدای
درباری بودند ه از ار ان استبداد و کا میت محاوب می شدند و برادی نیدز
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با بیهانهان ارتباط داشتند ه نماینده این گروه از روکانیون را می توان آیت اهلل
بهبهانی دانات ه در تحوالت این رویداد نقش مهمی را ایفا نمودند.
هر چند ه نقش فراگیر روکانیت در دوران ملی شدن صنعت نفت چیزی است ده
به ااطر کضور جبهه ملی با دیده تردید میتوان به آن نهریادت امدا نمدی تدوان نقدش
بایار مه روکانیت رادر بایج توده ها دراین دوران منکر شدد .روکانیدت سیاسدی بده
نمایندگی آیت اهلل اشانی توانات این را به یی کر ت ضدد اسدتعماری تبددی

ندد.

فتواهای مراجع و علما بایج توده های م هبی توسط آیت اهلل اشدانی و عملیدات فددائیان
اسالم نقش بایارمهمی در سازماندهی توده های مردم در این جنبش داشته است.

سابقه نفت در ایران
سابقه ش

و استخرا نفت در ایران هنوز به یدی قدرن نرسدیده امدا ایدن مادئله

تاریخ چند هزار ساله ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است .وقتی اولین چاه نفت
ایران در سال  0519م فوران رد .قند فراوانی در دل دولت های استعماری آب شدد و
آنها چ شمان کریص و طماعشان را بر روی ایران باز تر ردند .نفت همواره زمینه ساز
یی منفعت عظی ویی نهرانی جدی برای قدرت های بزرگ بوده است .بهدره بدرداری
نفت در ایران از همان آغاز زیر سای نفوک قدرت های بزرگ شک گرفت تا آن جا ده
اب امتیازات نفتی عام اصلی رقابت قدرت های بزرگ در جند

هدای جهدانی اول

ودوم بوده است .تاثیر نفت برای شورهای نفت ایز مانند ایران آنقدر زیداد اسدت ده
می توانی بهویی تاریخ معاصر ایران را می توانی به دو گونه تشزیه و تحلی
نفت ویا بدون نفت .دو گونه تاریخی ه صد در صد با هد اادتال
(شیخ نوری  )049 :0395جن

نی یا بدا

اواهندد داشدت

جهانی اوّل ثابت رد نفت برای هر شدوری ده در

آرزوی دست یافتن به برتری وعظمت است منبع کیاتی است و در این میدان انهلادتان
پیش تازانه از سال  0515م جای پای محکمی برای اود در ایران باز رده بود .رقابدت
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برای کضور در ااورمیانه اصوصا ایران بین شورها قدرت گرفت( .بی )91 :0390
نخاتین امتیاز بهره برداری از نفت ایران در دوره ناصر الدین شداه تحدت عندوان امتیداز
رویتر به اتباع اارجی اعطا شد(میر ترابی  .)40-91 : 0394در نار سدایر قدرار دادهدا
دریافت امتیاز ا تشدا

و اسدتخرا نفدت توسدط ویلیدام ندا س دارسدی در  0191از

مظفرالدین شاه را می توان یکی از نقاط بادیار تاریدی در پروندده قدرار دادهدای نفتدی
دانات .قضیه نفت در سال های بعد از جن
به نقط عط

جهانی دوم شور وهیشان دیهری یافت و

وکااسی رسید .لماناو مرد سیاسی معرو

فراناه صریحا گفته است

ارزش یی قطره نفت مااوی با ارزش یی قطره اون است ولدرد درزن سیاسدتمدار
مشهور انهلیای می گوید :متفقین به پیروزی نای نهردیدند مهر به واسطه وجود نفت.
(لاانی  )0: 0315وتاه سخن اینکه هر یی از ابرقدرت ها پس از جن

جهدانی دوم

به نحوی به دنبال افزایش امتیازات ویا اب امتیازات جدید بودند .انهلاتان سعی مدی درد
سلطه اود را بر منابع کیاتی کفظ ند .شوروی در پی دواتن الهی از این نمد برای
اود بود.ودر این میان امریکا نیز به عنوان نیروی تازه نفس به دنبال اب امتیدازاتی در
ایران بود .نفت از ماائ جنشالی برانهیز دهه  11بود .در مشلس چهارده بحث قدرار
داد  0533ه مطرح شد و تقی زاده وزیر دارایی رضدا شداه در زمدان انعقداد قدرار داد
عنوان رد ه مشبور به امضای قرار داد بوده است(مدنی  )095 : 0315در سدال هدای
پایانی ده  11بحث نفت دوباره او گرفت .افشای در آمد شر ت نفت مبنی بر اینکده
این شر ت متر از  %09سود االص ادود را بده ایدران پردااتده اسدت و تنهدا میدزان
پردااتهی به دولت انهلیس چند برابر مبلغ پرداات شده به ایران است( .فدات

0399

 )405 :به هیشان عمومی علیه شر ت نفت انهلیس و ایران دامن زد .شر ت علی رغد
چند برابر شدن قیمت از زمان قرارداد  0533-0501میزان پردااتی ادود بده ایدران را
تغییر نداده بود .زیاده اواهی انهلیای ها وقتی روشن تر شدد ده معلدوم شدد شدر ت
های نفتی امریکدایی قدرار دادهدای بده مراتدب بهتدر از ایدن قدرار داد را بعدد از آن بدا
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شورهای هماایه (عرباان) منعقد رده اند .انهلیای ها با می افزایش در کق امتیاز
موافق بودند و یی قرار داد الحاقی در این مورد پیشنهاد ردند ولی موفدق بده تصدویب
آن نشدند ( .اتوزیان  )090 :0390در آغاز سلطنت پهلدوی و در شدرایطی ده ایدران
هنوز در اشغال متفقین بود شر ت های نفت امریکا وانهلدیس جهدت ادب امتیداز بدا
دولت ایران وارد م ا ره شدند وشوروی ه بعد از اطالع از این تالش هدا در شدهریور
 0313ش هیاتی را به ریاست افتارزاده برای تقاضای امتیاز نفت به ایران اعدزام درد.
دوره پانزده مشلس شورای ملی در  19تیرماه  0311پس از برگزاری جلاه افتتاکیه
فعالیدت اددودرا آغداز ددرد .مشلددس شدورای ملددی پددس از چنددی و در شددرایطی دده
«سادچیک » سفیر شوروی در تهرانتصویب فوری قرارداد را بهوسیله مشلدس شدورای
ملی انتظار می شید بحث در مورد آن را آغاز درد .نماینددگان مشلدس پدس از طدرح
موضوع به بحث و بررسی پیرامون متن موافقتنامه پردااتند ه با عدم موافقت مواجده
شد و مورد تصویب قرار نهرفت .عالوه بر این د تر رضدازاده شدفق ریدیس میادیون
اارجی مشلس و چند تن دیهر از نمایندگان نیز ماده واکدهای را مشتم بر ممنوعیدت
واگ اری امتیاز استخرا نفت به اارجیها پیشنهاد ردند ه در نهایت با ا ثریت 011
رای در مقاب 1رای ممتنع به تصویب نمایندگان مشلس رسید( .فات

پیشین  ) 394:با

مخالفت مشلس دولت اعالم نمود ه دادن هر گونه امتیاز باید به بعد از جند
شود زیرا به دلی وجود جن

مو دول

وضعیت اقتصدادی شدورها روشدن نیادت در نتیشده

تقاضای هر سه دولت رد شد( .ایرانی .)91- 93 :0390این امر زمینه مناسبی را بدرای
طرح نظر د تر مصدق فراه آورد .د تر مصدق درجلاه  00آکر  0313ش طرکی بده
قید و فوریت به مشلس رساند ه براسار ماده اول آن هیچ نخات وزیر و ی

فید

وزارتخانه ومعاون کق م ا ره در باب امتیاز نفت با هیچ یی از نمایندگان رسمی وغیدر
رسمی دول مشاور را ندارد( .فات

پیشین )391 :مصددق نیدز پیشدنهادی رادر مشلدس

مطرح رد ه دولت را از اعطای هرگونه امتیاز نفتی بدون تصویب مشلس منع می رد.
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شوروی از این پیشنهاد بر آشفت و اعالم رد ه این تصمی صرفا به نفع انهلیس است
و اگر ایران در پی توازن است باید درقبال امتیاز نفت جنوب بده انهلدیس امتیداز نفدت
شمال را به شوروی بدهد .مصدق زیر انه پاسخ داد :این کر

مث ایدن اسدت ده بده

مردی ه یی دست اود را از دست داده توصیه شود دست دیهرش را نیز قطع ند تدا
موازنه ایشاد شود .مشموعه این عوام مانند-0 :اهمیت نفت ایران وآگداهی عمدومی از
آن -1اعمال تبعدیض پایمدال دردن کقدوق ارمنددان ایدران از سدوی شدر ت ایدران
وانهلیس -3اهش عواید ایران از نفت -4انعکار قرار داد های تضعی

عواید با رژید

 91-91در ایران (امینی  )99-11 : 0391و سایر عوام و مخالفت مصددق و اقلیدت
وچکی از نمایندگان مشلس و همین طور مخالفدت برادی از روکدانیون و اقدامتشدان
منشر به کوادث منتهی به وقایع ملی شدن صنعت نفت ایران شد.

جامعه ،دین و نقش سیاسی و اجتماعی روحانیت
در طی چند قرن اایر جایهاه م هب در جوامع دچار تحوالت بحدران آمیدزی شدده
است .موضوع نابت دین وجامعه از جمله مباکث کاار و قاب توجهی است ه بده
دلی اجتناب نا پ یری آن در کیات اجتماعی بشری به طور دائمی مورد توجه محققدان
قرار گرفته است .جامعه شناسی سیاسی به عنوان دانشی ه به پدژوهش نقدش نهادهدا و
عوام تاثیر گ ار بر سیاست اهتمام دارد ناگزیر است از تفحص در نقش ادیان به عنوان
موثرترین عام تاریخی -اجتماعی در سیاست در سط ارد و الن است .نهاد م هب
و به تبع آن علما از گ شته های دور در ایران نقش ویژه ای را ایفا می ند تا جایی ده
به اعتقاد اان لمبتون «آن چه ه اناشام جامعه را کفظ می رد اسالم بدود» (لمبتدون
 )041: 0395با نهاهی جامعه شنااتی می توان گفت روکانیدت شدیعه الاقد از دوره
صفویه از جمله نیروهای مقتدر اجتماعی و یکی از ار ان مه جامعده مددنی بده شدمار
آمده است آنان ه چون نیروها و گروههای دیهر اجتماعی درتعام با قدرت سیاسدی
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عالوه برایفای نقش معنوی اود عهده دار نقش سیاسی نیز بوده اند ه ار ردی چدون
مشار ت و نفوک در ار ان دولت انزوا و انفعال سیاسدی و اپوزیادیون داالدی رهبدری
قیامها و انقالبهای اجتماعی را می توان بر شمرد .در طول تداریخ معاصدر ایدران دیدن و
م هب بارها و در موارد گوناگون از طریق اعمال نفوک روکانیت بر سیاست تاثیرگ ارده
است .اان لمبتون یکی از محققان و نویاندگان تحوالت معاصدر ایدران معتقدد اسدت
«اعضای جامعه م هبی نابت به دیهران از اکترام زیادی براودار بودند وچون رهبدران
آنها در مقاب تهدیدات دولت سپری برای مردم به کااب می آمدند ل ا مدردم دسدت
التشا به سوی آن ها دراز رده وکمایت و رهبری شان را اواسدتار مدی شددند .پیوندد
ماتقی مردم با تشیع روکانیون را رهبر طبیعی آن ها می رد( » .لمبتون )103: 0313
از دیدگاه روان شناسی نیز گوستاولوبون در روان شناسی توده ها معتقد است« ه تودههدا
همیشه از طریق یقین کاص از دین کس آمادگی پ یرش یی عقیده و در نتیشه عمد
برای آن را پیدا می ند» .بررسی یقین توده ها در دوران عقیدتی و چه در زمان قیدامهدای
بزرگ سیاسی قرن گ شته نشان می دهد ه این یقین ها همیشه شک مشخصدی دارندد
ه من نام بهتری از «دین کای» اکااسی ه از داشتن دین به انادان دسدت مدیدهدد
برای آن نمیشناس ( ».لوبون  )53: 0390بنابراین کس ناشی از اعتقداد دیندی یکدی از
مه ترین عوام تحرک توده ها هات و مالما آن گروه اجتماعی مدی تواندد در بادیج
تودهها نقش مه تری ایفا نماید ه با اعتقدادات و اکااسدات دیندی مدردم سدر و دار
داشته باشد ه در ایران این گروه روکانیون بودند .در واقع فص مشترک میدان مدردم و
روکانیون م هب بوده است .م اهب بزرگ دنیا به یی میزان دارای داعیه سیاسدی نبدودهاندد.
البته آموزش های ادیان مختل

د و بدیش معطدو

بده زنددگی اجتمداعی بدوده و از

آنشائی ه تا قب از قرون جدید میان کوزه اجتماعی و کوزه سیاسی جدایی و انفکداک
روشنی وجود نداشته آموزشهای م ور بر

زندگی اجتماعی سیاسی اعمال میگردیدد.

اما در این اصوص ه تا چه کد سازمانها و سلاله مراتب و مقامدات مد هبی داعیده
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داالت در زندگی سیاسی و بویژه اداره امور دولتی را داشته اند میدان ادیدان بده دالید
مختل

تفاوت وجود داشته است .یکی از بهترین ارهدا در ایدن زمینده گونده شناسدی

آیزنشتاد است .آیزنشتاد به نوعی گونه شناسی نظام های فرهنهی بزرگ دست زده است
ه نقطه آغاز آنها به پیدایش م اهب بزرگ بدر مدی گدردد ده در آنهدا بدین الهدوت و
ناسوت اط فاص

شیده و این دو مشموعه را از ه تفکیی می نند و دیهدر شداه و

کات باری تعالی از یی گوهر تصور نمی شوند .اما ندوع رابطده ای ده بدین الهدوت و
ناسوت برقرار می شود در نزد این م اهب متفاوت است .آیزنشتاد م اهب بدزرگ را از
نظر رابطه ای ه بین آسمان و زمین و یا نظ استعالیی و نظ زمینی برقرار می نند به
سه دسته تقای می ند :یکی م اهبی ه این رابطه را قطع شده فرض می نند و امدور
دنیا را به دست عقال می سپارند; بدون آن ه م هب بر اعمال آنها نظارتی اعمدال ندد
مانند فرهن

نفوسیور ه در آن همه چیز این جهانی فرض شده و سببی برای شک

گیری یی گروه نخبه م هبی وجود ندارد .در نتیشه قددرت سیاسدی از اسدتقالل امد
براوردار اواهد شد .دوم م اهبی ه نظارت آسمان را پیوسدته و مادتمر مدی دانندد
مانند هندوییا

ه در آن نخبهان م هبی به عنوان نمایندگان آسمان بر روی زمین کدق

دارند نظارتی آمرانه بر سیاست اعمال نند .سوم م اهب ابراهیمی (یهودیت مادیحیت
و اسالم) ه در آنها نظ زمینی وظیفه دارد پیوسته اود را به نظد آسدمانی نزدیدیتدر
سازد و همین امر پویایی ااصی به این جوامع می دهد; زیرا سیاست ه باید در جهدت
اب مشروعیت و انطباق اود با نظ آسمانی تالش ند در چالش پایدار بدا مد اهب
به سر می برد و این چالش سبب پویایی آن می شود .در مشموع آیزنشتاد نتیشه مدیگیدرد
ه نظام های فرهنهی وکدانی اساسا تکثرگرا هاتند; زیرا نخبهان سیاسی و مد هبی از هد
جدا هاتند و این تفکیی بن مایه تفکیی هدای بعددی اسدت( .نقیدب زاده – 37: 9731
 )33البته الزم به ک راست ه در همدین مد اهب دوسداکتی نیدز داعیده هدای سیاسدی
اجتماعی م اهب متفاوت است .بدین معندی ده بعدازرنادانس در اروپدا نهداد دیدن و
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م هب از نهاد سیاست جدا گشت و این افتراق میان دین و سیاست تا کدود زیدادی در
منزوی شدن دین در عرصه سیاست مغرب زمین تدثثیر داشدت ولدی در کدوزه جوامدع
اسالمی چنین تمایز و انزوای دینی دیده نمی شود.
از منظر جامعهشناسی سیاسی نیز اکتمال داالت روکدانیون در زنددگی سیاسدی بده
چند عام باتهی دارد )9 :هر چه داعیه های سیاسی و اجتماعی مد هب بیشدتر باشدد
اکتمال داالت روکانیون در زندگی سیاسی بیشتر است )2 .هدر چده روکدانیون یدی
م هب به عنوان یی نیروی سیاسی از نظدر تداریخی موقعیدت ممتداز و قدوت بیشدتری
داشته باشند اکتمدال داالدت مادتقی و گادترده آنهدا در سیاسدت افدزایش مدییابدد.
 )7هرچه امکان تعبیر و تفایر پ یری م هب و تطبیدق آن بدا شدرایط متحدول تداریخی
بیشتر باشد توانایی روکدانیون بدرای مداالده مادتقی در سیاسدت افدزایش مدییابدد.
 )4هرچه نهادهای م هبی سازمان یافته تر و مناش تر باشند تواندایی روکانیدت بدرای
داالت در سیاست بیشتر میشود( .بشیریه )222: 9731
با توجه به ماائ مطرح شده و دالی ک ر شده دین اسالم کاتا دینی است سیاسی و
فقط مربوط به کوزه فردی و ااروی فرد نمیشود بلکه دارای برنامههای مناشمی نیدز
در کوزه سیاست و اجتماع است .ه چنین از آن جا ه روکانیت تشیع امر ککومت و
داالت در سیاست را امری دور از صالکیت کاتی اود نمی داند در نظدام سیاسدی نیدز
نقشی برای اود قائ است چه آن ه از لحاظ نظدری ریشده قددرت روکانیدت شدیعه
راباید در اندیشه امامت و غیبت امام آار (عشد اهلل تعدالی فرجده الشدری ) و نیابدت
عامله علما در دوران غیبت جات( .بشیریه پیشین .)140 :در تشدیع بده دلید وجدود
اعتقادی درباره دستهاه رهبری پیوند نزدیکی بین دین و دنیای مردم وجدود دارد نقدش
رهبران و عالمان دینی نقش محوری و بنیانی است ه با نهاهی بده تداریخ شدیعه دامال
آشکار می گردد ه عالوه بر رهبری دینی مردم رهبری و هدایت سیاسی مدردم را نیدز
در بایاری از مقاطع تاریخ ایران عهده دار بودند.
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جایگاه روحانیت در آستانة ملی شدن صنعت نفت
در عصر پهلوی اول تالش های زیادی جهت ایشاد ککومت سکوالر انشدام گرفدت
واقدامات شدیدی علیه نیروهای م هبی اعمال گردید .رضا اان معتقد بدود قطدع نفدوک
روکانیت بده فرایندد مدرنیاد وی مدی اواهدد درد .کملده بده نهادهدای مد هبی
وروکانیت و اعمال فشار زیاد در بنیان نهادن یی ککومت غیر مد هبی د وبدیش بدا
توفیق همراه بود ولی نتوانات بافت فکری وم هبی و ساات سنتی ایران را یا آن چده
جالل آل اکمد آن را (ککومت مخفی م هبی )می نامید تغییر دهد( .آل اکمدد :0390
 ) 94اساسی تدرین صددمه ده دولدت تشددد رضدا شداه در ایدن دوره برقشدر مد هبی
واردساات تضعی

بنیان جمیعت م هبی تدرویج مولفده هدای اندیشده هدای غربدی و

نظریه جدایی روکانیت از سیاسدت اسدت ده بده نحدو مدوثری کتدی در میدان ادود
روکانیون نیز جایهاهی یافته بود چنانکه امام امیندی نیدز بده آن اشداره دارندد .تشربده
ناموفق مشروطیت ونیز شرایط ککومت رضا اانی روکانیدت را بده شدک محاوسدی
منزوی وعزلت گزین ردوقدرت رهبری جنبش های اجتماعی را در آنان تضعی

رد

به نحوی ه کتی پس از سقوط رضا اان و ایشاد فضای باز سیاسدی مددت هدا طدول
شید تا ار ویژه های رهبری روکانیت و تولید فکر سیاسی به مانندد آندده در جریدان
مشدروطیت انشدام مددی پد یرفت عملددی گدردد .درایددن دوران روکدانیون از اناددشام و
یکپارچهی الزم براوردار نبودند .طیفی از روکانیت در این دوران دریافتند ده شدرایط
جدید بدون شی اقتدار و اعتبار شان را اهش داده و کلقه فکری آنان و نفوک شان ده
تا اواار قرن سیزده شمای بایاری را به ادود جلدب مدی نمدود جد ابیت متدری دارد.
شاهرخ ااوی در مقاله ادود تحدت عندوان روکانیدت در صدحنه سیاسدی ایدران (-0594
 )0545به این نتایج می رسد-0 :میان روکانیت تفرقه و تشتت وجودداشدت -1 .ا ثدر
روکانیون تامارر ( 0593اسفند  )0330از عال سیاست دور بودند -3 .بددون تردیدد
آیددت اهلل اشددانی مهدد تددرین روکددانی فعددال در صددحنه سیاسددت ملددی بددوده
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است(ااوی  )049 :0391همانطور ه در ادامه اواهد آمد کتی کمایت روکانیدت از
ملی شدن صنعت نفت ه همراه با برداشت ها و تفایرهای گوناگون است .در این زمدان
شیعه یکی از بحرانیترین دوران رهبری اود را می گ راند .در آستانه این دوره شدیعه
چند تن از مراجع اود را از دست داد .آیت اهلل سید ابوالحادن اصدفهانی در  03آبدان
 0319و آیت اهلل آقا کاین قمی در  09بهمن همان سال آیات ثدالث نیدز در بحبوبده
نهضت ملی شدن صنعت نفت دوران هولت و واپاین لحظات عمر را مدی گ راندندد.
آیت اهلل محمد تقی اوانااری در شهریور  0330و آیدت اهلل کشدت در بهمدن همدان
سال وآیدت اهلل سدید صددر الددین صددر در دی مداه  0331فدوت نمودندد( .نشادت
تخصصی روکانیت و ملّی شدن صنعت نفت  )00 :0399دراین دوران یکی از دغدغه
های اصلی روکانیت انتخاب رئیای مناسب برای کوزة علمید قد بدود ده صددمات
فراوانی نیز در جریان دیکتاتوری رضا شداه دیدده بدود .آیدت اهلل بروجدردی از شدهرت
مناسبی براوردار بودندد بده گونده ای ده برادی از بزرگدان بعدد از رکلدت آیدت اهلل
عبدالکری کائری در صدد دعوت ایشان به ق بدر آمدندد ده مدورد اجابدت وی قدرار
گرفت( .منظور االجداد  )413-414 :0395به هر کال ادارة کوزة علمی قد در دورة
فترت توسط مراجع ثالث آیات عظام صدر الدین صدر سید محمّد تقدی اواناداری
سید محمد کشت قرار گرفت .پر واض اسدت ده صدر

نظدر از افدزایش فشدارهای

ککدومتی دورة رضددا شدداه پرا ندددگی ادارة امدور کددوزه از وکدددت واناددشام قدددرت
مرجعیت و روکانیت استه بود .بنابراین زمانی ده آیدت اهلل بروجدردی بیمدار سدختی
مبتال شدند و به تهران آمدند برای ازفضال به مالقات ایشان در بیمارستان فیروز آبدادی
رفتند ودر اواست اود را مطرح ردند( .بدال  .)044-041 0399رویکرد آیدت اهلل
بروجردی به سیاست مانند سل

صال اودشان غیر سیاسی بود و ایشان تمایلی بدرای

ورود روکانیت به سیاست نداشتند .روکانیت در شرایط بایار سخت و وکشدتنا ی بده
سر می برد .تبعید رضا شاه و روی ار آمدن محمد رضا شاه جوان و

تشربه فضدای
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نابتا باز سیاسی را در ااتیار نیروها وگدروههدای سیاسدی قدرار داد .در ایدن میدان ایدن
فرصت برای روکانیت نیز فراه شد ه در این فضا تنفادی ندد و بده تشدیدد قدوای
نیروی از دست رفته اود بپردازد .بنابراین نیروهای م هبی برای جبران عقب ماندگی و
زا های دوره دیکتاتوری رضا شاه دست به تکاپوی همه جانبه زدند .نیروهای م هبی
در دو کوزه ی سیاست وفرهن

دست به باز سازی سیاسدی و اجتمداعی ادود زدندد.

(کاینیان )033 :0391

واکنش روحانیت در قبال ملی شدن صنعت نفت
در آستان نهضت ملی شدن نفت دیدگاههای متفاوتی در میان روکانیت شیعه شدک
گرفت ه هر دام از آن ها آثاری را بر سرنوشت نهضدت ملدی شددن نفدت بدر جدای
گ اشت.هما نطور ه مطرح شد  4جریان در میدان روکدانیون قابد شناسدایی بدود .در
واقع نهاه روکانیت در ایران در این سال ها به سیاست نده از نظدر گداه فقهدی بلکده از
دیدگاه ناسیونالیا و ضرورت اجرای قانون اساسی مشروطه بده زنددگی سیاسدی بدود.
(بشیریه پیشین )149 :در این دوره به طور لی روکانیت گرایش سیاسی فعالی نداشته
اند در این دوره علمای برجاته ای مانند آیت اهلل بروجدردی در عرصده سیاسدت وارد
نشدند .از سوی دیهر برای چون آیت اهلل اوانااری محالتی شاهرودی از وشدش-
های اشانی در رابطه با مائله نفت پشدتیبانی ردندد در واقدع در جریدان ملدی شددن
صنعت نفت اساسا مراجع وروکانیت محلی درگیر بودند .هر چند نمی توان نقش مثبت
این دسته از روکانیت را نادیده گرفت ولی نمیتوان این واقعیت را ه از نظر دور نهاه
داشت ه آیت اهلل بروجردی به عنوان پیش قراوال این جریدان وبدا اتخداک ادط مشدی
اکتیاط آمیز سیاسی ااص به طور ضمنی به تائید آن پرداات .آیت اهلل سید محمّد بداقر
سلطانی طباطبایی درااطرات اود با صراکت از این رویکرد آیدت اهلل چندین یداد مدی
ند« :من [آیت اهلل بروجردی] در قضایایی ه وارد نباش و آغاز وپایدان آن را نددان و
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نتوان پیش بینی ن وارد نمی شوم .قضیه ملی شدن نفت را نمدی داند چیادت چده
اواهد شد وآینده دردست چه ای اواهد بود البته روکانیت به هیچ وجه نباید با این
کر ت مخالفت ند ه اگر با این کر ت مردمی مخالفت ند واین کر ت نا ام بماندد
در تاریخ ایران ضبط می شود .ه روکانیت سبب این ار[شکات] شدد .لد ا بده آقدای
بهبهانی وعلمای تهران نوشت

ه مخالفت نکنند( .اکمدی  )41 :0395ایشدان نهایدت

چیزی ه در پاسخ د تر مصدق نوشتند این بود «:موفقیدت جنداب عدالی را در تقویدت
اسالم واصالح امور عامده مادلمین از اداوندد تعدالی مادئلت مدی نمدای ( ».نشادت
تخصصددی روکانیددت  )191 :0399بددا ایددن کددال تماید آیددت اهلل صدددر وآیددت اهلل
اوانااری کمایت معنوی موثری بود .زیرا آن ها مراجع بانفوک و دو تن از سه مرجعی
بودند ه پیش از ورود آیت اهلل بروجردی به کوزة علمی ق این شهر را اداره مدی ردندد.
(موکد ابطحی  .)309 :0319اگر چه کمایت آیت اهلل بروجردی جنب اثبداتی متدری
داشت ودر جایی فتوایی صادر نکرد .همین طور نهرانی های مدالی قد وعددم کضدور
روکانیون سرشنار در صحن سیاسی شور فعالیت های روکانیون را محددود سدااته
بود .ولی پس از قت رزم آرا بده دسدت یکدی از اعضدای گدروه فددائیان اسدالم سدایر
ر وکانیون سرشنار نیز رفته رفته گام به صحن سیاست گ اشتند و شمار فزایندده ای از
روکانیون بر لزوم ملی ردن شر ت نفت انهلیس وایران فتواهایی صادر ردندد .چندین
بر می آید ه با مرگ رزم آرا سی فتداوای علمدا جداری شدد( .اادوی پیشدین)093 :
بنابراین روکانیت نیز ه با اکتیاط پیش آمده بود یعنی مراجع محلی درگیدر بودندد نده
مرجعیت مطلق و عامه توانات اندیشه هدا و موقعیدت ادود رادر عمد محدی بزندد.
(نشات تخصصی روکانیت )19 :0399 .بدین ترتیب بار دیهر پس از گ شدت چندد
دهه از نهضت مشروطه البته برای دوره ای بایار وتاه بخشدی مهمدی از علمدای شدیعه
تواناتند از یی سو دیدگاه های متفاوت و گداه متضداد ادود را در مادیر یدی هدد
مشخص سامان بخشند واز سوی دیهر با درک جریان هدای سیاسدی روز بده هماهند
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سااتن آنها در راه یی آرمان مشخص یاری رساند .به دنبال طرح ملدی شددن صدنعت
نفت مراجدع و روکدانیون مانندد آیدت الّلده بهدا الددین محالتدی(در شدیراز) آیدت اهلل
شاهرودی آیت اهلل روکانی قمی آیت اهلل محالتدی وعددهّ ای دیهدر ازعلمدا و مراجدع
تقلید با صدور فتوا ملی شدن صنعت نفت را مورد تایید قدرار دادندد( .روکانیدت و....
 . 1)09 :0399در این میان به مشرد مطدرح شددن طدرح ملدی شددن صدنعت نفدت در
مشلس دوره شانزده آیت اهلل اشانی طی اعالمیه مباوطی وشش بدرای ملدی شددن
صنعت نفت را «تکلی

دینی و وطنی ملت مالمان ایران دانادت» .مشموعده اقددامات

آیت اهلل اشانی در این مقطع منشر به این شد ه به دنبال آن مراجع و علمای دیهدر بدا
صدور فتاوای جداگانه ضمن تشلی از آیت اهلل اشانی نظرایشدان را قویدا موردتا یدد
قرار دادند .به دنبال آیت اهلل اشانی آیدت اهلل العظمدی اواناداری آیدت اهلل بهاالددین
محالتی آیت اهلل شاهرودی و کشت الاالم سید محمود روکانی قمی ضمن تشلید از
آیت اهلل اشانی نظرایشان را در مورد ملی شدن صنعت نفت قویا موردتایید قرار دادندد
(روکانیت و .)09 :0399 ....در واقع آیت اهلل اشانی در آغاز شک گیدری نهضدت از
دو طریق به نقش آفرینی پردااتند وبدون شی نقش محوری و لیددی را ایفدا نمودندد
اوال :ایشان موجب تحرک سیاسی روکانیدت شددند روکدانیتی ده میدراث دار شدرایط
افقان واستبداد در دوره رضا شاه بود و تشربه تاریخ مشدروطیت و هد عددم شدر ت
قاطع و مشخص مرجع تقلید وقت آیت اهلل بروجردی در سیاست را دالیلی بدرای عددم
شر ت و موضع گیری درتحوالت سیاسی می داناتند نقش بعدی وبایار مه آیدت اهلل
اشانی نیز این بود ه ه او به عندوان سدمب روکانیدت سیاسدی بدا درک موقعیدت و
 1برای آشنایی با فتواهای علما و مراجع در زمین ملی شدن صنعت نفت رجوع شود به تاب های( :نشادت
ت خصصی روکانیت ملی شدن صنعت نفت کشت االسالم رسول جعفریان روح اهلل کاینیان و د تر سید جدالل
الدین مدنی چ 0تهران موساه مطالعات و پژوهش های سیاسی  0399صدص )03-09و (روکانیدت و اسدرار
فاش نشده از ملی شدن صنعت نفت جمعی از نویاندگان چ 0ق انتشارات دارالفکر 0399
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اهمیت موضوع و ابتکار عم شعار ملی شدن نفت را از بین معدود نخبهان سیاسی بده
سط عمومی شاند وبه بایج عمومی مردمی همت گماشت .جریدان دیهدر و مهد در
میان روکانیت جریان فدائیان اسالم با رهبری نواب صفوی بود .جمعیت فدائیان اسدالم
پس از قت

اروی به یی دوره فعالیت تبلیغداتی در جهدت جد ب نیدرو اقددام نمدود

وسپس در جریان ملی شدن صنعت نفت و آیت اهلل اشانی ه رهبری جریان م هبی را
بر عهده داشت و جبهه ملی ومیلیون در پی ادب کقدوق ملدت ومبدارزات بدا غدارت
سرمایه داری ملی همکاری رد .به تعبیر غالمرضا نشداتی در مبدارزات سیاسدی -ملدی
سال های  0319و  0319و« 0315جمعیت فددائیان اسدالم» شدر ت فعدال داشدت و
«نیروی عام و متحرک جبهه ملی را تشکی داد» (نشداتی  )51 :0311بده طدور لدی
نواب در آغاز کر ت آیت اهلل اشانی را در راهیابی به مشلدس شدانزده سدازماندهی
اعتصابات بازاریان بر پایی گردهمایی عمومی شک دهی تظاهرات هوادارانده از ملدت
فلاطین بایار یاری نمود .پس از مخالفت های صدری رزم آرا بدا ملدی شددن صدنعت
نفت طی دو شب جلاات متدوالی از سدوی نماینددگان جبهده ملدی و رهبدران فددائیان
اسالم رزم آرا مانع کر ت ملی وم هبی مردم مالمان ایدران شدنااته شدده و قتد وی
مورد تصمی قطعی قرار گرفدت( .ااروشداهی  )003 :0399ندواب صدفوی طدی دو
جلاه طوالنی به شرط اجرای اککام اسالمی در صورت به قدرت رسیدن جهبده ملدی
پیشنهاد اعدام انقالبی رزم آرا پد یرفت و جهبده ملدی نیدز متعهدد شدد ده در صدورت
موفقیت اواسته های فدائیان اسالم را عملی نماید( .ااروشاهی پیشدین)004 :پدس از
ترور رزم آزا ه مانع اصلی در اجرای قانون ملی شدن صنعت نفدت بدود مشلدس ایدن
قانون را به تصویب رساند.

نقش روحانیت بعد از ملی شدن صنعت نفت
به طور قطع دولت نوپایی ه با کمایدت آیدت اهلل اشدانی و قبدول پادت نخادت

001

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

وزیری توسط مصدق پایه گ اری شده بود با مشکالت فراوانی رو به رو بدود .درطدول
دوران نخات وزیری مصدق یعنی متر از دو سال ونی کوادث مه و سرنوشت ساز
در شور به وقوع پیوستند .در طول این مدت م ا رات متعدد با هیات هدای انهلیادی
آمریکایی بانی جهانی برای کد مادئله نفدت بدا شکادت مواجهده شدد .مشدکالت
اقتصادی و به تبع آن بی ثباتی سیاسی وچند دستهی در شور پدیدار شد .همه چیز بده
ک مائله نفت باتهی داشت و شکات دراین مه دلید اصدلی سدراوردگی چندد
دستهی شکات نهایی بود .ضروری ترین مواردی ه به کضور علما شیعه پس از ملی
شدن صنعت نفت نیاز بود مواردی بود ه دولت ملدی بده گونده ای دچدار مخمصده و
فشارهای داالی واارجی می شد .برای از این دست موارد در زمان زمامدداری د تدر
مصدق عبارت بودند از اهمیت انتخابدات مشلدس هفدده انتشدار اوراق قرضده ملدی
واستعفای د تر مصدق و روی ار آمدن قدوام الادطنه اسدت ده یکدی از مهد تدرین
رویدادها انتخابات مشلس هفده برای تعیین سرنوشت نتایج و پیامدهای ملدی شددن
صنعت نفت بایار مه وکاار بود .مخالفان و موافقان ملی شدن صنعت نفت تدالش
می ردند تا رسی های بیشتر را در مشلس صاکب شوند .علمای شیعه نیز ه طرفددار
ملی شدن صنعت نفت بودند تالش می ردند تا نمایندگان م هبی با عدرق ملدی وارد
مشلس شوند و تا با مقاومت در برابر دربار و بیهانهان بتوانند تکلی
و منافع ملی نند .در همین راستا شداهد اقدداماتی از طدر

نفت را به مصال

روکانیدت هادتی  .از آن

جمله می توان به علمای شدیراز اشداره درد ده در فتدوای ادود در وجدوب شدر ت
مالمانان و متدینان در انتخابات مشلدس هفدده بیانیده ای را در تداریخ 0331/00/3
صادر می نند( .تر مان  )45-91 :0390همین طور فتوای آیت اهلل سدید محمدد تقدی
اوانااری درباره شر ت در انتخابات دوره هفده مشلس شورای ملی ده در تداریخ
 0331/5/05صادر ردند « .بدرای ادای وظیفده شدرعی الزم اسدت مادلمین بدا مدال
جدیت در امر انتخابات شر ت نند و و الیی را ه متددین عالقده مندد بده اسدتقالل
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مملکددت باشددند انتخدداب ماینددد) (تر مددان پیشددین ( )90:اصددنا  0331ش )91
(اطالعات  )1 :0331در اصوص انتشاراوراق قرضه ملی نیز وقتدی دولدت مصددق بدا
تحری اقتصادی انهلیس مواجه شد و مبادرت به انتشار اوراق قرضه ملی رد علمدا در
شهرستان ها با شر ت دادن اود در ارید اوراق قرضه ملی ونیز تشویق مدردم بده ایدن
امر به دولت ملی می ردند .برای مثال آیت اهلل سید نور الدین شیرازی با کضدور در
بانی ملی شعبه زند شیراز اقدام به ارید اوراق قرضه ملی رد وفتوای تاریخی ادود را
صادر رد«.ارید قرضه ملی از اقاام جهاد است» (برگرفته از سخنرانی کشت االسدالم
سید معز کاینی شیرازی فرزند آیت اهلل سید نورالدین کاینی شدیرازی همدایش بدین
المللی نفت سلطه وتداه  19 :مدرداد  0391نقد از ابرنامده شدماره  )9 :1آیدت اهلل
اشانی نیز طی اعالمیه ی مفصلی لزوم ارید آن اوراق و یاری دولت را این گونه فتدوا
داد« :اریداری اوراق قرضه ی ملی ه از هر جهت معتبر واسنادش مورد اطمینان اسدت
وبه وسیله ی این ککومت ملی ومورد اعتماد اودتان به مصدار

مقتضدی و ضدروری

مقدمات ار نفت اواهد رسید فرض کمه ی آکاد مالمانان ایران است( .روکدانیون و
اسرار فاش نشده پیشین )35 :از سوی دیهر دولت انهلیس ه کاضر نبود به غارتهری
اود ااتمه دهد از ده اردیبهشت از پرداات کق امتیاز اود داری رد ده در مقابد
این ارشکنی ها به منظور تقویت دولت در برابر انهلیس بده دعدوت آیدت اهلل اشدانی
تظاهراتی در میدان بهارستان و با پیام ایشان برگزار شد( .ر دن آبدادی  )41 :0395در
 9فروردین  0331دولت انهلاتان اعالم رد ه برای کفظ امنیدت صدنایع بریتانیدا در
مناطق اعتصاب زده شتی های فالمینهو و ایلوگور را به آبادان فرستاده اسدت بعدد از
این اقدامات دولت انهلیس ایران را به داالت نظامی تهدید رد .آیدت اهلل اشدانی در
مقاب تهدید نظامی انهلاتان سخن ازاعالم جهاد نمود .انعکار این تهدید در جهان بده
گونه ای بود ه روزنامه ی فراناوی لوموندد در ایدن بداره نوشدت :آیدت اهلل اشدانی
پیشوای سیاسی و م هبی ایران دنیای غرب را به جن

مقدر بر سر نفت تهدیدد مدی
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ند وقدرت او در به راه اندااتن چنین جهاد مقدر به قددری زیداد اسدت ده کتدی
ممکن است میلیونها مالمان شوروی را ه از پشت پدردهی آهندین بده میددان جهداد
وجدال بکشاند .رادیو با و اعالم رد در صورت اعالم جهاد از سوی آیت اهلل اشدانی
هیچ نیرویی نمی تواند سی میلیون مالمان شوروی را از انشام وظیفه ی دینی اود بداز
دارد (دوانی )451: 0399

روحانیت در قیام سی تیر
همانطور ه گفته شد روکانیون در این دوران برای رسیدن به هد

مهد اودشدان

ه همان ملی شدن صنعت نفت بود سعی ردند علدی رغد دیددگاهها و گدرایشهدای
سیاسی مختل

تا کدودی گام های هماهنهی را با توجده بده شدرایط سیاسدی موجدود

بردارند نقطه او این هماهنهی بین روکانیدت را در قیدام  31تیدر  0330ش و نقطده
انون این فرآیند را در شخص آیت اهلل اشانی می توان مشاهده نمدود .بده طدور قطدع
روکانیت نقش بایار قاطعی را در پیروزی قیدام  31تیدر و بازگشدت مصددق بدر سدر
قدرت داشته است .مردم ه کاضر نبودند پیروزی به دست آمده را از دسدت دهندد بدا
راهنمایی و ارشاد های آیت اهلل اشانی وسایر روکانیون دست به قیام همده جانبده زدندد.
اعالمیههای آیت اهلل اشانی و پیام های وی برای تعطی بازارها در ایدن جریدان بادیار
سرنوشت ساز بود( .علوی  )35 :0391آیت اهلل اشانی در تداریخ  0330/4/19طدی
اعالمیه ی ه به اعالمیه ی قوام براندز مشهور شد پشدتیبانی ادود را از مصددق اعدالم
نمود(.نشاتی همان )119-111 :پس از آنکه دسدتور قدوام بدرای دسدتهیری آیدت اهلل
اشانی نا ام ماند .آیت اهلل اشانی «دست به انقالبدی تدرین اقددامی زد ده یدی رهبدر
برجاته شیعی می توانات انشام دهد یعنی اعالم جهاد داد( .کبی
رد ه من صریحا میگوی

 )59 :0391او اعدالم

ه « ه بر عموم برادران مالمان الزم اسدت ده در راه ایدن

جهاد ا بر مر همت باته و برای آارین مرتبه به صاکبان سیاست استعمار ثابت نند
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ه ت الش آن ها در به دست آوردن قدرت و سیطره گ شته محدال اسدت)( .اوانددنیها
 )14 :0330وی شاه را تهدید رد ه اگر در بازگشدت دولدت مصددق اقددام نکندد«:
دهانه تیز انقالب را با جلوداری شدخص ادود متوجده دربدار اواهدد درد ».آیدت اهلل
اشانی همه اکزاب و جریانهای سیاسی را به یی کر ت هماهن

فرا اواندد یدا آن

گونه ه اود می گفت :همه مردم کزب من هاتند ما در مبارزه بدا اسدتعمار انهلدیس
همکاری همه جانبه را با آغوش باز میپ یری ( .مکی .) 009 :0311در این میان برای
از علما در شهرستان ها با بدر پدایی تظداهرات و تحصدن بده ایدن امدر اعتدراض درده
واواهان روی ار آمدن د تر مصدق شدند 1نبرد میان نیروهای شداه و مدردم در نیمده
راه مشلس قریب پنج ساعت به طول انشامید .عالوه بر تهدران در سدایر شدهرها مانندد
آبادان و ارمشهر نیز تظاهراتی علیه قوام انشام گرفت .بدا تمدام ایدن هدا فعالیدت هدا و
تالش های مردم برای بر ناری قوام در  31تیر  0330به او ادود رسدید روزی ده
بی شی نقط عطفی درتاریخ ایران به شمار میرفت( .مکی پیشین)51 :

مواضع روحانیون پس از قیام سی تیر در قبال دکتر مصدق
همانطور ه مالکظه شد کضور ونقش قاطع روکانیت موجب شد بار دیهدر مدردم
به پیروی از آن ها پیروزی دیهری را تشربه نند .پیروزی مردم در قیام سدی تیدر بددون
شی کاص تبعیت مردم از ارشادهای روکانیون به ویدژه رهبدر مد هبی نهضدت یعندی
آیتاهلل اشانی بود.ه زمان با این پیروزی در عرصه جهانی نیز یی پیروزی دراشدان
نصیب ملت ایران گردید و آن رای دیوان دادگاتری بین المللی مبنی برعدم صدالکیت
اود در رسیدگی به ااتال

نفت ایدران وانهلدیس بدود .قیدام سدی تیدر وبده دنبدال آن

پیروزی مزبور هردو باعث استحکام قدرت د تر مصدق شدند .مشموعه نیروهایی ه به
 1برای اطالع از اقدامات روکانیون در این زمینه رجوع نید به :محمد باته نهار :مصددق و کا میدت ملدت
(تهران قل  0391صص)591_539
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نوعی در قیام سی تیره دلی نشان دادند و به میدان آمدند از این پدس بده لدی از هد
پاشیدند واز پی آن سرنوشت این دولت قانونی نیز همانند نخاتین مشلس قدانونی ایدن
مرز و بوم شد .بدین ترتیب د تر مصدق با گرفتاری های فراوانی در عرصه ادارجی و
در عرصه داالی رو به رو بود .درعرصه داالی توقعات فراوان گروهها و جنداح هدای
سیاسی فراوانی ه اود را کی نفع در این پیروزی می داناتند از یی طدر
وانتظارات گروه های م هبی و روکانیت نیز از طر

توقعدات

دیهر ه به بدی اعتندایی از سدوی

مصدق در برای از موارد رو به رو شد موجب جریان هدای مختلد

و متضدادی شدد.

روکانیون ه به طوری می تواناتند در جهت تنش زدایی گام بردارندد نیدز هدر روز از
نقش اود فاصله گرفتند  .ااتال
بود .ااتال

نظر میان روکانیون کتی پیش از سی ام تیر آغاز شده

های فراوان میان آیت اهلل اشانی و فدائیان اسالم از جمله مه ترین آنهدا

به شمار میرفت .به طور لی اشانی به لحاظ سیاسی شخصیتی عم گرا واقع بدین و
بادرایت باالی سیاسی بود در کالی ه جمعیت فدائیان جمعیتی آرمان گدرا و بنیدادگرا
بودند ه اواستار اجرای اککام اسالمی به طور امد و بدر اندداری وضدعیت موجدود
بودند .جدای از ااتال

های ایدئولوژیکی ه این دو با ه داشتند نواب برای اجدرای

اککام اسالمی سراغ آیت اهلل اشانی رفت واز ایشان اواستار شدند وایشدان نیدز در آن
شرایط آن را ناممکن و زمینه تحقق آن را نامااعد می دانات( .امیندی .)59 : 0390از
طر

دیهر نیز مشموعه اقدامات مصدق مانند تمدید ااتیدارات فدوق العداده برادی از

عزل و نصب ها و ...از جمله موارد مورد اعتراض روکانیون بود .سپهر کبی بر این باور
است ه« :مصدق مع تقد بود ه روکانیدت بایدد بده طدور امد در بادیج مدردم بدرای
کمایت از ککومت جبهه ی ملی شر ت ند امدا طالدب ادب قددرت اصوصدا در
قدرت اجرایی نباشد( .کبی

پیشین )35 :یکی از مه ترین ایدن مدوارد اقددامات د تدر

مصدق در قبال کزب توده بود .روزنامه های کزب توده تا آادرین ماههدای کیدات از
هتا ی و فحاشی نابت به او اودداری نمی ردند ولی وی با آن ها مدارا میکرد( .قلی
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 )101: 0399سپهر کبی در مورد سیاست دولت د تدر مصددق در قبدال کدزب تدوده
چنین مینویاد :موضوع دیهری ه بایار مه است طرز براورد مصدق با کزب توده
است .ابهام و تردید فراوانی در این رابطه وجود دارد چرا ه د تر مصدق بعندوان یدی
سیاستمدار بوروژا-لیبرال بود شخصا هیچ گونه عالقه ای به تودهایها نداشدت .امدا در
این دوران به هیچ اقدام قاطعی برای پاسخ گویی به مبارزه طلبی کزب توده دست ندزد.
(کبی  )119 :0399بنابراین گ شته از ااتال

نظرهای روکانیون با یکدیهر آن چه ه

بیش از بیش آن ها را نابت به دولت مصدق نهران رد اطر نفوک توده اینها بود ه بدا
اکااسات ریشه دار م هبی مردم در تعارض قرار گرفت( .لپین

 )14 :0319در ایدن

میان انهلیس ه با از دست دادن منافع اود به دنبال راه کلی برای دست یدافتن مشددد
ب ه آن در ایران بود با عنوان نمودن اطر مونیزم سعی در متقاعدد دردن امریکدا بدرای
سقوط دولت د تر مصدق شد .در این رابطه ریدارد ات می گویدد« :اکادار مدن در
آن موقع این بود و هنوز ه هات ه انهلیس از میزان ترر بیمار گونه امریکا ئیدان از
مونیا آگاه بود .انهلیس ها زیر انه از این ترر بدرای ترغیدب مدا بده درگیدر دردن
اودمان در ودتا سوءاستفاده ردند(.لپین

پیشین )91 :درداا نیز این گروه انهلیای

ه در بین مردم به توده نفتی مشدهور بودندد بدا تبلیغدات علیده مد هب وروکانیدت و
معتقدات دینی این باور را میان مردم ایشاد می ردند ده دولدت مصددق دولتدی ضدد
م هبی و وزمینه ساز نفوک مونیات هاست .ااطره ای آیت اهلل طالقانی تعری

درده

است ه شنیدن آن جالب است ایشان می گویندد « :در مندزل آیدت اهلل بهبهدانی ده از
علمای دربار بود تنی چند از نویاندگان ه نشاته بودند نویاندگان با جوهر قرمز بده
امضای جعلی کزب توده برای تمام علما و ائمه جمعه شور با پات نامه نوشدتند ده
محتوی آن این بود« ما بزودی شما را با شال های سرتان باالی تیرهای چراغ بدرق بددار
اواهی زد امضای کزب توده ».یکی از نویاندگان ه با طالقانی آشنا بود بدرای ایشدان
میگوید« آنقدر نشاتی و نوشتی

ه تا مدت ها بعداز ودتای  19مرداد انهشتهایمان
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درد مددی ددرد» (افراسددیابی ) 191 :0311بدددین ترتیددب مصدددق کمایددت بخشددی از
روکانیت را از دست داد و ار به جایی شید ه آیت اهلل اشانی به این عقیده نزدیدی
شد ه امروز کیات واستقالل ما به شخص اعلیحضرت محمد رضدا شداه پهلدوی و نده
هیچ فرد دیهری باتهی دارد ( .اتوزیدان پیشدین )304-301 :بده هدر کدال واقعیدت
امراین بود ه بین روکانیون طرفدار جبهه ملی دو دسدتهی افتداده بدود .بدروز اادتال
وجدایی مصدق و هد پیمدان هدای اصدلی مد هبی ادودش بدر روی سدایر نیروهدا و
گروههای م هبی تاثیر فراوانی داشت .عده ای از روکانیت راه مخالفت با او را در پیش
گرفتند و عدهای کتی تا بعد از ودتای  19مرداد نیدز بدا او همدراه بودندد .گروهدی از
روکانیون ه در مشلس به عنوان نماینده بودند مانند آقایدان کدا سدید محمدد علدی
انهشددی کددا سددید ابددراهی میالنددی کددا سددید جددوادی و جاللددی از مصدددق جدددا
نشدند(نشاتی پیشین )191 :در بیرون از مشلس ه کا سید مرتضی شباتری کدا
سید رضا زنشانی وبدرادرش کدا سدید محمدد طالقدانی و کدا سدید علدی قمدی و
فرزندانش به او وفادار ماندند (نشاتی همان) و همین طور هیئت علمیه تهدران جانبددار
د تر مصدق بود وااوان زنشانی رضوی قمی فیروز آبادی از آن به شدمار مدی رفتندد.
هر چند این روکانیون چندان آوازه و شهرت سیاسی زیادی نداشتند ولی کامیان اصدلی
د تر مصدق محاوب می شدند .عده ای نیز به کمایت از آیت اهلل اشانی و مخالفدت
با د تر مصدق روی آوردند این عده بیشتر به دلی روی ار آمدن مونیات ها ونیدز
ااتالفات گاترده اشانی با مصدق به مخالفت با وی پردااتند .آن چه ه برای آن هدا
اهمیت داشت نیامدن مونیات ها بود ونه بازگشت سلطنت .روکانیون اصفهان در این
دسته جای دارند نار شیدن آن هدا ضدربه ای بدرای د تدر مصددق و فرصدتی بدرای
بازگشت شاه بود .در واقع این ها روکانیونی بودند ه نه تنها شاه را ستایش می ردندد
ه مصدق را ه می وبیدند و نماینده شااص آن ها آیت اهلل بهبهانی بود ه نقش غیدر
قاب انکاری در ودتای  19مرداد ایفا نمود .مراجع ق نیز همان سیاست عددم داالدت
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مصددق

بخشی از روکانیون واقعهی  5اسفند ماه می باشد در این روز شاه قصد اار شددن از
ایران را داشت ه با تالش آیت اهلل اشانی و بهبهانی از این ماافرت ممانعت به عمد
آمد .آیت اهلل اشانی این ار را توطئه مصدق برای اارا شاه تشخیص داد وبه شاه یاد
آوری رد ه دروضع آشفته نونی به هدیچ وجده مصدلحت و صدواب نمدی داندد ده
اعلیحضرت همایونی به ماافرت مبادرت ورزد( .سمیعی  )111-111 :0391آیت اهلل
اشانی ارو شاه در این موقعیت را موجب تحکی پایه های دیکتاتوری مصددق مدی
دانات.

مواضع روحانیت در قبال کودتای  82مرداد 1118
شاید بهترین تعبیر از ملی شدن صنعت نفت راآقای موکد در تداب ادواب آشدفته
نفت مطرح می ند ایشان می گویند نهضت ملی ایران کر تی استعمار سدتیز و بیهانده
ستیز با استراتژی مبارزه در رژی بود تا آستانه تغییر نظام پیش رفت وه چدون مدادری
پس از رنج طوالنی بارداری درست در آارین لحظه بده اود را سقط نمدود چده بادا
اگر نا ام نمی شد .انقالب دیهری اتفاق نمی افتاد .به این شک نهضت ملی نفدت آغداز
شد وبرای نفت او گرفدت ونیدز در مصدا

نفدت فدرو ماندد( .موکدد .)90 :0391

ودتای  19مرداد ه با طراکی انهلاتان وامریکدا واجدرای مشدترک آن دو بده انشدام
رسید .پایان غ انهیزی برای نهضت ملی شدن صدنعت نفدت و آغداز دوره جدیددی از
دیکتاتوری و استبداد بوده است .امریکا تا اواار دهه  0311سابقه اسدتعماری در ایدران
نداشت و ورود استعماری اود را با اعالم این ودتا تحت عملیات آژا س آغاز رد .بددین
ترتیب میتوان نتیشه گرفت :در کالی ه هد

انهلدیس از راه انددازی ودتدا وکر دت

ضد ملی دستیابی به منافع نفتی است تغییر سیاست امریکدا در قبدال ایدران متداثر از دو
دلی عمده یعنی نهرانی از اطر مونیات و نهرانی از اار شدن کاایر نفتی ایران از

009

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

دست جهان غرب می باشد .ودتا ه دردو مرکله  19و  19مرداد  0331انشام گرفت
در مرکله اول با شکات مواجه شد اما در مرکله دوم به پیروزی نای گردیدد و منشدر
به شکات نهضت ملی وسقوط دولت د تر مصدق شد .در این میان روکانیدت اگدر چده بدا
توجه به شرایط به وجود آمده منزوی گردیده بود و به نج عزلت ازیده بود .اما باز ه نمدی-
توانات نابت به تحوالت ه در کال شک گیری بود بی تفداوت باشدد .در ایدن میدان
آیت اهلل اشانی به عنوان رهبر دینی تا قب از این واقعه راه اود را از مصدق جدا رده
بود و رو در روی او قرار گرفته بود .هر چند درباره نقش آیت اهلل اشدانی در ودتدای
 19مرداد تعبیر های متفاوتی ارایه شده است .برای چنین القا می نند ه نقدش دقیدق
ایشان در این وقایع معلوم نیات و او ه مث توده ای ها و جهبده ملدی ادود را ندار
شید( .فوران  )443 :0391و یا اینکده آیدت اهلل اشدانی را یکدی از مادببین اصدلی
ودتای  19مرداد  0331معرفی ردهاند اسناد ومدار ی وجود دارد ه ککایت از ایدن
دارد ه برای از پیروان اشانی از امریکاییها پول گرفته اند تا گروهی را علیده مصددق
بایج نند .به ویژه نقش اکمد آرامش ه به عنوان یکی از افراد نزدیی بده اشدانی بدا
امریکا رابطه داشت است .اشاره شده اسدت(ااوی همدان )091 :نقداط تاریدی بادیار
زیادی در این زمینه وجود دارد ه برای روشن شدن زوایای پنهان آن نیاز به تحقیقدات
تاریخی وسیع و ژر

دراین زمینه است ه در این مشال نمی گنشد .امدا بده هدر کدال

هرگز نمی توان از اشتباه آیت اهلل اشدانی در کمایدت از زاهددی چشد پوشدی درد.
فدائیان اسالم نیز هر چند ایلی قب از آن به دلی ااتالفات اود بدا اشدانی ومصددق
راه مبارزه با آنها را پیش گرفته بودند با این کال نواب صفوی دو ماه قبد از ودتدای
 19مرداد  0331ش با ارسال نامه ای به د تدر مصددق هشددار داده بدود ده ودتدایی
توسط زاهدی در دست انشام می باشد.در رابطه با مواضع آیدت اهلل بروجدردی دربدارة
ودتا نیز باید گفت ه موضع اصلی ایشان در امور سیاسی بر عدم مداالده روکانیدت
در سیاست و تقویت کوزه علمیه قد تمر دز یافتده بدود .از ایدن رو ادعدای برادی از
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پژوهشهران را ه نقش وی را در جریان ودتا «بی تفاوت» قلمداد رده اندد(.جعفریان
 .)09: 0390روکانیون ترجی می دادند ه در انتخاب میدان دولدت د تدر مصددق بدا
اکتمال به قدرت رسیدن کزب توده و سلطنت محمدد رضدا شداه ایدن مدورد اایدر را
پ یرفته زیرا کداق بر اسار قانون اساسی مشدروطه رسدمیت مد هب شدیعه پ یرفتده
شده بود .او این اکااسات ه مربوط به زمانی می شود ه شاه بده رم فدرار درده بدود
بروجردی در تلهرافی به شاه میگوید «بیایید ه تشیع و اسالم به شما اکتیدا دارد شدما
پادشاه شیعه هاتید».

جمع بندی
همان طور ه ارنات اسیرر ه بیان رده است مغز هر واقعیت تاریخی را فقط بدا
غربال بایار ریز بافت و با آزمایش و ارزیابی بایار دقیق قراین و شدواهد مدی تدوان از
پوست جدا رد.این پژوهش با این هد

ه بر اال

مشموعه مقاالت و تدابهدایی

ه در این سال ها به رشته تحریر در آمده ه در برای از آن منکر نقش روکانیت شدده
و در برای دیهر نیز با بزرگ نمایی در ایفای نقش روکانیت در ایدن فرآیندد موجبدات
سردرگمی محققان و پژوهشهران شده است سعی در ارائه تصویری واقع بینانه از نقدش
روکانیت در این فرآیند را دارد .هر چند نمی توان منکر نقش روکانیت در این فرآیندد
شد اما واقعیت امر این است ه

می تدوان نقدش روکدانیون در نهضدت ملدی شددن

صنعت نفت را این گونه ارزیابی رد ه روکانیون در این مقطع نه یکپارچه بودند ونده
سیاست یکپارچه داشتند .همان طور ده موردبررسدی نیدز قدرار گرفدت روکدانیون در
نهضت ملی شدن صنعت نفت به چهار گرایش اصلی تقای می شدند ده هدر ددام از
این گرایش ها تاثیر به سزایی بر سرنوشت ملی شدن صدنعت نفدت بده جدای گ اشدته
است-0 :گرایش اول :مراجع و روکانیون به رهبری آیت اهلل بروجردی در ق بودند ه
از سیاست دوری می ردند با اکتیاط زیادی بدا مادائ سیاسدی برادورد مدی ردندد
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وهمواره اود را مردی دینی می داناتند-1 .گدرایش دوم :روکدانیون مقدی تهدران بده
رهبری آیت اهلل اشانی بودند ه نه تنها قصد همکاری با ککومت نداشتند بلکه اعتقداد
به داالت ماتقی روکانیت در سیاست را داشتند-3 .گرایش سوم :روکانیون جوان بده
رهبری نواب صفوی گروهی بودند ه فاصله اود را با ککومت دائما جدا می ردندد
و در این راه دست به اشونت و درگیری آشکار مادلحانه زدندد-4 .گدرایش چهدارم:
گروهی وچکی از روکانیون ککومتی بودند ه نمایندده آن هدا را مدی تدوان آیدت اهلل
بهبهانی نامید .از طر

دیهر آن چیزی ه برای جامعه م هبی مدردم وروکدانیون ایدران

اهمیت داشت مواضع نهاد مرجعیت بود.آیت اهلل بروجردی با موضع غیر سیاسی ادود
در قبال ملی شدن صنعت نفت موضع مشخص و واضدحی از ادود نشدان ندداد وعددم
کمایت علنی ایشان از این ایده موجب شد ه بخشی از مردم و روکدانیون کمایدت از
آن را به عنوان یی وظیفه شرعی تلقی نکرده و با آن همراهی نداشدته باشدند از طرفدی
اقدامات روکانیون موافق ملی شدن صنعت نفت نیز مانند فدائیان اسالم مورد تایید نهداد
مرجعیت و آیت اهلل بروجردی قرار نهرفت .با این کال تنها مرجعی ه بدا ملدی شددن
صنعت نفت همراهی رد آیت اهلل اوانااری بود ه با دادن فتوا کمایت ادود را از آن
اعالم داشت.از بین رفتن اتحاد میان آیت اهلل اشانی و فدائیان اسالم نیز از جمله مدوارد
بایار مه در این فرایند به کاداب مدی آیدد.عددم تحقدق دو شدرط اساسدی در میدان
روکانیون در این مقطع«درونی » (اناشام دروندی میدان ادود روکدانیون ) و« بیروندی»
(درک صحی و واقع بینانه از تحوالت سیاسی) در نار مشموعه ای از شدرایط سیاسدی
و اجتماعی موجب شد ه روکانیون فاقد یی موضع مشخص و واضد در قبدال ملدی
شدن صنعت نفت باشند.
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