
  محمدرضا كائيني
در روزهاي�ي ك�ه بر ما گذش�ت، زنده ي�اد دكتر 
محمد حسن سالمي نواده آيت اهلل سيد ابوالقاسم 
كاش�اني و راوي صادق و دردمن�د وقايع نهضت 
ملي اي�ران، روي از جه�ان برگرفت و رهس�پار 
ابديت گشت. نام او از آن مقطع در تاريخ معاصر 
ماندگار گش�ت، كه نام�ه پر حاش�يه آيت اهلل  به 
دكتر مصدق در شب 28 مرداد 1332 نشر يافت. 
آنچه پي�ش روي داري�د، خوانش�ي تحليلي از 
خاطرات آن زنده ياد است كه وي در مناسبت هاي 
گوناگون، ب�راي صاحب اي�ن قلم رواي�ت كرده 
اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوه�ان معاصر و عموم 
عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. روحش ش�اد.

  
  از كرمانشاه تا تهران!

ازدواج مرحوم ميرزا عباس سالمي از مالكان شاخص 
كرمانشاه با فرزند آيت اهلل س��يد ابوالقاسم كاشاني 
در ش��هر كاظمين عراق، داستاني ش��نيدني دارد. 
زنده ياد دكتر محمد حس��ن س��المي اين رويداد را 
به ش��رح ذيل براي نگارنده نقل كرده اس��ت:  »من 
دومين پس��ر خانواده بودم كه در اس��فند 1311، 
در منزل پدربزرگ��م مرحوم آيت اهلل كاش��انی، در 
پامنار به دنيا آمدم. آيت اهلل كاش��انی عالقه زيادی 
به عمويشان آيت اهلل سيدحس��ن كاشانی داشتند 
و به همين دليل، اس��م مرا محمدحسن گذاشتند. 
عموی بزرگوار ايشان، در زمره كسانی بود كه عليه 
استبداد محمدعلی شاه قيام كرد و در دوره نخست  
مجلس ش��ورای ملی، نماينده ش��د. در فاميل ما، 
اسم بس��ياری از پس��رها به احترام ايش��ان، حسن 
بود. پدر م��ن حاج ميرزا عباس س��المی، از مالكين 
بزرگ كرمانشاه بود كه در سفری تجاری، در بغداد 
خدمت آيت اهلل كاش��انی می رود و دختر ايش��ان را 
خواس��تگاری می كند. پدر و مادرم حدود صد سال 
قبل، در كاظمي��ن ازدواج می كنند و به كرمانش��اه 
می آيند. پدرم مرد نيرومند و ورزشکار و اهل سواری 
بود، اما متأسفانه در اثر س��رطان كليه، سه روز بعد 
از عمل جراح��ی از دنيا رفت و من در پنج س��الگی 

يتيم شدم!« 
  نشو و نمو زير سايه پدربزرگ نامدار

همانگونه كه اشارت رفت، زنده ياد دكتر سالمي به 
گاِه درگذشت پدر، در س��ن صباوت به سر مي برد و 
تحت قيموميت پدربزرگ خوي��ش، يعني مرحوم 
آيت اهلل كاش��اني قرار گرفت و با او ب��ه تهران آمد. 
همي��ن رويداد موجب گش��ت كه سرنوش��ت وي، 
به گون��ه اي ديگر رقم خورد: »پ��درم كه فوت كرد، 
موقعی كه آيت اهلل كاش��انی در حدود سال 1324 
از تبعيد برگشتند، مرا با خودش��ان به تهران بردند 
و من از كالس پنجم ابتدايی، در تهران به مدرس��ه 
رفتم. البته همانطور كه اشاره كردم، خود من متولد 
تهران هستم و در يکی از سفرهايی كه پدر و مادرم 
از كرمانشاه به تهران آمدند، در تهران به دنيا آمدم. 
يادم هس��ت موقعی كه پدرم از كرمانشاه به تهران 
می آمد، پيت های روغن كرمانش��اهی و گونی های 
برنج و جعبه های ميوه فراوانی را می آورد و ما بچه ها 

ذوق می كرديم.«
  ديدارها با پدربزرگ زنداني در كوهپايه هاي 

نوكان!
ورود قواي متجاوز انگليس��ي به اي��ران در پي آغاز 
جنگ دوم جهاني موجب گشت كه آنان آيت اهلل سيد 
ابوالقاسم كاشاني را به عنوان يکي از مخالفان ديرين 

و سابق خود، دستگير، تبعيد و زنداني كنند. در آن 
روزها سالمي نوجوان، شاهد صحنه هايي از نوع ذيل 
آمده بوده است: »بعد از اينکه متفقين ايران را اشغال 
كردند، فهرس��تی از افرادی كه بايد دستگير شوند، 
تهيه كردند. در بين آنها همه جور آدمی، از لشکری 
و كش��وری و روحان��ی و بازاری و طبق��ات مختلف 
اجتماعی وجود داشتند. روزی كه چند افسر و سرباز 
ايرانی و انگليسی به منزل آيت اهلل كاشانی ريختند، 

ايشان داشتند درس می گفتند. 
دوستان آقا به محض اطالع، دست به كار می شوند 
و برق خيابان پامنار را قط��ع می كنند و در تاريکی، 
آقا را از در پش��تی خان��ه فراری می دهند! ايش��ان 
ش��ش،هفت ماهی مخفی بودند و كس��ی نتوانست 
ايشان را پيدا كند، تا باالخره يک جاسوس انگليسی 
به نام ناوارا، باغ مخفيگاه ايشان در شميران را كشف 
می كند و به مقامات خبر می دهد! مأموران، خانه را 
محاصره و آقا را دستگير می كنند و به اراک می برند! 
در اراک، اجازه مالقات كس��ی با آق��ا را نمی دهند. 
مدتی كه می گ��ذرد، روس ها آقا را از انگليس��ی ها 
تحوي��ل می گيرند و به دش��ت می برن��د و در آنجا 
محاكمه می كنند! بع��د دوباره، انگليس��ی ها آقا را 
تحويل می گيرند و در كوهپايه های بيستون، زندانی 
می كنند! آقا در دادگاه به قاضی انگليسی می گويند: 
اگر در زندان شما بميرم كه موجب افتخار من است، 
ولی اگر زن��ده بمانم، كاری خواهم ك��رد كه دولت 

ش��ما حتی نتواند يک قطره از نفت ايران را ببرد!... 
پدربزرگم انسان فوق العاده ش��جاعی بودند. مادرم 
هم، شجاعت را از ايش��ان به ارث برده بود. خاطرم 
هست در يکی از مالقات هايی كه مادرم برای ديدن 
پدربزرگم می روند، موقع بوسيدن دست پدربزرگم، 
نامه ای از آيت اهلل سيد ابوالحس��ن اصفهانی مرجع 
وقت را در دست ايشان می گذارد. مأموران انگليسی 
با اينکه نتوانس��تند نامه را به دست بياورند و مادرم 
در فرصت مناسبی آن را از پدربزرگم گرفته بود، اما 
متوجه شده بودند كه در اين بين اتفاقی روی داد و 
اين هم علت ديگری بود كه ديگ��ر به مادرم، اجازه 

مالقات ندهند!«
  خاط�ره روز آزادي پدرب�زرگ از زن�دان 

متفقين
محمدحسن سالمي در دوران به سر بردن پدربزرگ 
در زندان متفقين، هر دو هفت��ه يک بار، به ديدن او 
مي رفت و ش��اهد تالش هاي مادر، براي آزادي وي 
بود. وي نهايتاً در روز آزادي آي��ت اهلل از آن زندان، 
نکته اي جالب را از زبان او شنيد كه ناشی از احساس 
مسئوليت وی بود: »انگليس��ی ها در جنگ جهانی 
دوم، آيت اهلل كاشانی را گرفتند و در اردوگاهشان در 
دامنه كوه نوكان، در نزديکی كوهپايه های بيستون، 
زندانی كردند! ما هفته ای يک بار، به مالقات ايشان 
می رفتيم. يادم هست س��قف اتاقی كه ايشان را در 
آن زندانی كرده بودند، از پيت ه��ای حلبی بود، به 
همين دليل هوای اتاق، به ش��دت داغ بود! موقعی 
كه آلمان شکس��ت خ��ورد، مادرم به كنس��ولگری 
انگليس در كرمانشاه رفت و به فرمانده انگليسی ها 
گفت: حاال كه آلمان شکس��ت خورده، چرا پدر مرا 
آزاد نمی كنيد؟ او جواب می دهد: جنگ هنوز تمام 
نشده و ژاپنی ها هنوز دارند مقاومت می كنند! مادرم 
می گويد: پ��در من در اين ميان چ��ه گناهی كرده؟ 
ش��ايد ش��ما بخواهيد تا ابد با هم بجنگيد!... تندی 
مادرم باعث شد كه ديگر به ما اجازه مالقات ندهند! 
روزی كه باالخره آيت اهلل كاشانی از زندان آزاد شدند، 
به خانه ما آمدند. همين كه وارد شدند، گفتند: يکی 
كمی از آِب ده كبودخانی برايم بياوريد. آن روزها آب 
كرمانشاه، جيوه و آهک زيادی داشت! مادرم گفت: 
ده كبودخانی را فروختيم! آيت اهلل كاشانی گفتند: 
مگر من قيم بچه ها نيس��تم، روی چه حسابی ده را 
فروختيد؟ مادرم گفت: شما كه دائماً يا تبعيد هستيد 

يا زندان، بايد شما را چه جوری پيدا می كردم؟« 
  حيف شد كه ِده »كبودخانی« را فروختيد! 

اشارت فوق آمده به فروش ده كبودخاني توسط مادر 
دكتر سالمي در دوران زنداني شدن پدرش، بالفاصله 
داستاني ش��نيدني را در ذهن راوي تداعي مي كرد. 
ماجراي خروج مخفيان��ه آيت اهلل از ع��راق و وروِد 
بي اطالع به ِملک دامادش را: »خاطره جالبی كه از 
مبارزات آيت اهلل كاشانی به يادم دارم، مربوط می شود 
به شکست انقالب عراق كه آيت اهلل سيد محمدتقی 
خوانساری و چند نفر ديگر را به هندوستان تبعيد و 
آيت اهلل كاشانی را به اعدام محکوم كردند! چند تن 
از رؤسای قبايل عرب، ايش��ان را از مرز ايران عبور 
می دهند. می گفتند: س��ه ماه تمام پياده روی كردم 
و از اين ده ب��ه آن ده رفتم، تا باالخره به ده س��بز و 
خرمی رسيدم و فهميدم صاحبش، پدر توست و به 
اهالی ده گفتم: او داماد من است و مرا پيش او ببريد! 
پدر همراه رجال كرمانشاه، سوار بر چند درشکه، به 

استقبال آيت اهلل كاشانی می روند.
بع��د هم س��فره مفصلی ب��ا ان��واع و اقس��ام غذاها 
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 » ناگفته هايي گفتني از تاريخچه نهضت ملي ايران«
 در آيينه خاطرات زنده ياد دكتر محمدحسن سالمي 

فروهر اولين چاقو را به مرحوم حدادزاده زد!

 مصدق نمی خواست
 کاشانی رئیس مجلس شود
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 ناخوانده هايی پيرامون تاريخ 
و پيشينه تالش شمالی

 در ابطال 
تاریخچه بیگانه نگاشته!

   شاهد توحيدی
نف��وذ  بی تردي��د 
كش��ورهای بيگان��ه 
ب��ر بخش هاي��ی از 
ي��ران در  مناط��ق ا
گذشته كش��ورمان، 
بر تاريخ ن��گاری اين 
مناط��ق ني��ز مؤث��ر 
بوده است. به عبارت 
ديگر بيگانگاِن حاكم، 
عالوه بر بهره مندی از مواه��ب مناطق تحت 
امر و اشغال خويش سعی كرده اند تا پيشينه 
اين بخش ها را نيز به مي��ل و منفعت خويش 
تغيير دهند و آن را به سياق مورد عالقه خود، 
ثبت و ضبط كنن��د! تاريخ منطق��ه تالش در 
ش��مال ايران، در زمره مصادي��ق ادعای فوق 
آمده به ش��مار می رود. آنچه در اغلب اوقات، 
در تاريخ نگاری تالش ج��اری و معمول بوده، 
نوع��ی روس گراي��ی و روس زدگی اس��ت كه 
آثار آن را در بيشتر منابع موجود در اين باره، 
می ت��وان رص��د و رديابی كرد. اث��ری كه هم 
اينک به معرفی آنيم، در تالش است تا بدون 
اثرپذيری از انگاره های همس��ايه ش��مالی، از 
واقعيت تاريخ تالش سخن بگويد. »دو رساله 
و دو گزارش درباره تالش ش��مالی« به بخشی 
از آثار اصيل و قديمی ارجاع می دهد و س��عی 
دارد تا حقيقت ناب و خالص را در باب موضوع 
خويش به مخاطب عرضه دارد. كتاب توسط 
دكتر حسين احمدی نگاشته شده و مؤسسه 
مطالعات تاريخ معاصر ايران، آن را روانه بازار 
نشر كرده است. ناشر در ديباچه خويش بر اين 

اثر، در باب محتوای آن چنين آورده است:
»اين كتاب تالش می كن��د اهميت و جايگاه 
تالش��ان را كه به دليل كمبود منابع فارسی، 
ناش��ناخته مانده، معرفی كن��د. به ويژه آنکه 
اطالعات و مکتوبات درباره تالش��ان ش��مالی 
پ��س از عهدنام��ه تركمنچ��ای، ب��ر مح��ور 
تحقيقات هدفمند روس ها منتشر شده است. 
تالش��ان مردمی ايرانی س��اكن غرب درياچه 

خزر هس��تند )از لنک��ران تا س��فيد رود(. دو 
س��وم جمعيت يک و نيم ميليونی تالش��ان، 
در بخش ش��مالی ) لنکران ، آس��تارا، لريک، 
ماس��الی، يارديملی، جليل آب��اد و... ( زندگی 
می كنند و مابقی در تالش جنوبی)هش��تپر، 
اسالم، رضوانشهر، ماس��ال، شاندرمن، شفت، 
فومن و اطراف صومعه س��را( ساكن هستند. 
روس ها با هدف مقابل��ه با نفوذ فرهنگی ايران 
در منطقه قفقاز و آسيای مركزی، از پرداختن 
به تاريخ گذشته تالش��ان خودداری می كنند 
و به حذف و اس��تحاله واقعيت های مرتبط با 
ايران می پردازند. اين كتاب با استناد به منابع 
كتاب تذكره س��عيديه )در كتابخانه مجلس 
شورای اسالمی( و ساير منابع معتبر و مرتبط 
با موضوع، به معرفی دقيق همه شهر ها و نقاط 
تالش ش��مالی اهتمام می ورزد. ب��ه محور ها 
و موضوعات مهم زي��ر، در اين اث��ر پرداخته 

شده است:
1-تاريخ 180 س��اله جدايی تالش شمالی از 
ايران     )عهدنامه اس��تعماری تركمنچای( و 

تکلم اكثر روستاهای آن به زبان تالشی 
2-سوابق و تاريخچه تالش ها و اقدامات برخی 
مس��ئوالن محلی و مرزی برای بازپس گيری 
اين مناطق و حل مش��کالت مرزی بين ايران 

و روسيه
 3-عدم آگاه��ی مرزداران ايران��ی از عهدنامه 
تركمنچای و آثار آن بر تسلط تدريجی روس ها 
بر مناطق فراتر از عهدنامه ب��ا جابه جايی ها و 
پيشبرد پست های ديدبانی از قلل جبال تا كنار 

رودخانه ها و اشغال مناطق جديد تاكنون .
مطالعه اين دو رساله و دو گزارش، برای آگاهی 
بيشتر پژوهشگران و كس��ب شناخت بهتر از 
سياست های هدفمند و توسعه طلبانه روس ها 
و قصور و ضعف حکومت قاجار در قبال حفظ 

تماميت ارضی ايران، توصيه می شود.«

می چينند، اما آيت اهلل كاش��انی ك��ه ماه ها غذا 
نخورده بودند، نمی توانند غ��ذا بخورند و همراه 
پدرم به ل��ب رودخان��ه ِمرک می روند.ايش��ان 
می گفتند: سه مش��ت از آب آن رودخانه را كه 
خوردم، حالم عوض شد و به شدت گرسنه شدم! 

حيف شد كه آن ده را فروختيد!«
  دم خروس نام�ه بدون ش�ماره و تاريخ 

مصدق 
حض��ور در فض��اي پرتکاپو و ملته��ب مبارزات 
پدربزرگ در دوران نهضت ملي، موجب شد كه 
دكتر محمد حسن س��المي، به يکي از شاهدان 
و راويان اين رويداد تاريخي مبدل ش��ود. هم از 
اين روي، او از فراز و فرودهاي اين خيزش ملي، 
گفتني هايي فراوان داشت. س��المي در خاطره 
پي آمده، به نحوه مواجهه دكتر مصدق با انتخاب 
آيت اهلل كاشاني به رياست مجلس شورای ملی 
پرداخته اس��ت: »واقعيت اين اس��ت كه دكتر 
مصدق تمايل نداش��ت آيت اهلل كاشانی رئيس 
مجلس شود. دليل واضح هم اينکه وقتی دكتر 
معظمی به رياس��ت مجلس انتخاب شد، هيئت 
دولت همان شب به ديدار او رفتند و به او تبريک 
گفتند، ولی وقتی مرحوم آقا انتخاب شدند، دكتر 
مصدق چندين ماه بعد و در موس��م بازگشت از 
حج، به ايشان تبريک گفت! اين كاغذ را به آقای 
دكتر خازنی -كه آن روزها در دفتر مصدق كار 
می كرد- نشان دادم و گفت: اين سنديت ندارد، 
چون نه تاريخ دارد، نه شماره! البته دكتر مصدق 
با همه زرنگی ها يی كه داش��ت، اينجا را متوجه 
نبود كه به ايام حج اشاره نکند كه سه ماه بعد از 

انتخاب مرحوم آقا به رياست مجلس بود.
 همين تأخير س��ه ماهه، نارضايت��ی مصدق از 
رياست آيت اهلل كاش��انی را نشان می دهد. البته 
تاريخ و شماره هم نزده اس��ت، كه بعدها بتواند 
بگويد روز بعد از انتخاب آي��ت اهلل تبريک گفته 
اس��ت! منتها دم خ��روس تبريک به مناس��بت 
ايام ح��ج، از اين نام��ه پيداس��ت. در انتخابات 
بعدی مجلس هم با اينکه مرح��وم آقا 37 رأی 
آورده بودن��د، ب��ا زد و بند و دوس��تان مصدق، 
ايشان رئيس مجلس نشدند و دكتر معظمی به 
رياست رس��يد. اين رفتارها بود كه منشأ تفرقه 
بين اعضای جبهه ملی و نهضت ملی ش��د. اينها 
چيزهايی است كه مردم عادی نه می دانند و نه 

اگر بشنوند باور می كنند!«
  خدا گواه اس�ت كه چقدر، اي�ن قلم در 

دستم سنگينی می كند!
رويداد 9 اس��فند ماه 1331، از جمله فرازهاي 
ش��اخص نهضت ملي اي��ران به ش��مار مي رود. 
نکته مه��م در اين مي��ان اما آن اس��ت كه اين 
واقعه، عمدتاً از جانب طيف حامي دكتر مصدق 
مورد خوانش و تحليل قرار گرفته است! روايت 
متفاوت دكتر س��المي از اين رويداد، از اين قرار 
است: »نيمه شب نهم اسفند بود كه تلفن زنگ 
زد و حشمت الدوله واالتبار برادر دكتر مصدق، 
به آيت اهلل كاشانی خبر داد: شاه می خواهد فردا 
از كش��ور برود و اگر اين اتفاق بيفتد، توده ای ها 
زمام امور را در دست خواهند گرفت! شاه از شما 
حرف شنوی دارد، سعی كنيد جلوی سفرش را 
بگيريد.« مرحوم آق��ا، معاونان مجلس را احضار 
كردند كه در اين باره تصمي��م بگيرند. بعد هم 
به منزل دامادش��ان آق��ای گرام��ی رفتند. در 
آنجا بزرگان بازار، به دي��دن مرحوم آقا آمدند و 
اصرار كردند: هر جور شده است، تصميم شاه را 
عوض كنند! مرحوم آقا هم يادداشتی برای شاه 
فرستادند كه: در شرايط فعلی سفرتان به صالح 
مملکت نيست. من در آن جلسه حضور داشتم و 
مرحوم آقا فرمودند: خدا گواه است چقدر اين قلم 
به دستم سنگينی می كند!... معلوم بود خودشان 
قلباً راضی نيس��تند و فقط ب��ه خاطر مصلحت 
مملکت، اين نامه را به شاه نوشتند. بعد هم نامه 
را به پسرشان سيد مصطفی دادند كه به كاخ شاه 
ببرد. من هم همراهش رفتم. ثريا گريه می كرد و 
شاه از دايی ام پرسيد: آيا تضمينی هست كه اگر 
من نروم، پدرت از من حماي��ت كند؟ دايی هم 
جواب داد: خودت بمان و از تاج و تختت حمايت 
كن! بعد هم آيت اهلل بهبهانی و ديگران، نزد شاه 
رفتند و از او خواس��تند مملک��ت را ترک نکند. 
دكتر مصدق كه قباًل با ش��اه قرار گذاش��ته بود 
ماجرای سفرش لو نرود و حتی توصيه كرده بود 
با هواپيما نرود و با اتومبيل برود، حاال نقشه های 
خود را ب��ر آب می دي��د! تمام اس��ناد و مدارک 
نشان می دهند كه سفر شاه، نقشه مصدق بوده 
اس��ت، تا باز هم بلوايی برپا شود و او بتواند مثل 
يک قهرمان كناره گي��ری كند! هو و جنجال راه 
انداخته بود كه توطئه قتل او در كار اس��ت و به 

مجلس رفت و گفت: امنيت جانی ندارد! اين هم 
كاری بود مثل غش كردن هايش! هميشه وقتی 

عرصه بر او تنگ می شد، غش می كرد!«
  مص�دق گفت�ه ب�ود: اي�ن بچ�ه ب�رای 

پدربزرگش عزيز است...
در مرداد ماه 1332 و در آستانه رفراندوم انحالل 
مجلس هفدهم، آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشاني 
تصميم گرفت تا براي آگاهي عموم از مضار اين 
تصميم، در منزل خويش جلس��ات س��خنراني 
برقرار سازد. در شب س��وم اين جلسه، داريوش 
فروهر همراه با برخي اعض��اي حزب ايران و نيز 
عده اي ديگر، ب��ه منزل آيت اهلل ي��ورش برده و 
محمد حدادزاده از حاضران در جلسه را به قتل 
رساندند! پيامدهاي اين رويداد، نهايتاً به سراغ 
دكتر س��المي نيز آمد: »برخ��الف تمام قوانين 
عرفی، قانونی و ش��رعی، اجازه هي��چ تبليغاتی 
را به ما نمی دادند! نه راديو ب��ه ما امکان می داد 
حرف هايمان را بزنيم، نه نشريه ای از ما حمايت 
می كرد. تنها امکان آقا برای روشنگری، اين بود 
كه در من��زل و پس از اقامه نماز مغرب و عش��ا، 
برای مردم سخنرانی كند و به آنها بگويد: انحالل 
مجلس و انج��ام رفران��دوم غيرقانونی، مملکت 
را به تباهی می كش��د و اگر دكت��ر مصدق اين 
كار را بکند، ب��اب اين عمل خطرن��اک را برای 
سياس��تمداران آتی هم باز می كند. كما اينکه 
شاه انقالب سفيدش را با رفراندوم اجرايی كرد. 
قضيه سنگباران منزل آقا هم اين بود كه از روی 
پشت بام های همس��ايه، به داخل حياط سنگ 
می انداختن��د. مرحوم ح��دادزاده، تاجر آهن و 
مريد آقا بود. رفت بيرون و گفت: چه می كنيد؟ 
مرحوم فروهر اولين چاقو را به او زد! ما داشتيم از 
روی پشت بام، نگاه می كرديم. روی بدن مرحوم 
ح��دادزاده، ج��ای 16 ضربه چاقو بود! ش��انس 
آورديم يکی از دوستان برادرم كه قباًل افسر بود، 
اس��لحه ای را به برادرم داده بود. او همانجا روی 
پشت بام چند تير هوايی شليک كرد و مهاجمان 
فرار كردن��د. مرحوم آقا را به ش��ميران بردند تا 

صدمه نبينند.
 وقتی آقای عبدالصاح��ب صفايی -كه نماينده 
مجلس بود- به مصدق تلف��ن می زند و قضيه را 
می گويد، مصدق جواب می دهد: جلوی ملت را 
نمی شود گرفت! نيمه شب به خانه برگشتم كه 
ديدم چند مأمور شهربانی، پس��رخاله ام را -كه 
س��رش را پانس��مان كرده بود- گرفتند. گفتم: 
او را تنها نمی گذارم... و مرا هم دستگير كردند. 
غير از ما، چند دانشجو و يکی از نوه های مرحوم 
آقا را هم دس��تگير كرده بودند كه مثاًل، عريضه 
خالی نباشد! مرحوم حدادزاده را كسان ديگری 
كش��ته بودند و اينها، ما را گرفته بودند! در ورقه 
بازجويی نوشتم: قاتل مرحوم حدادزاده، شخص 
دكتر مصدق است! تا روز 26 مرداد، سه چهار بار 
مرا بازجويی كردند كه بلکه حرفم را تغيير بدهم، 
اما زير بار نرفتم! دكتر سنجابی از اقوام ما بود و 
خيلی س��عی كرد مرا بيرون بياورد، ولی مصدق 
گفته بود: اين بچه برای آقای كاشانی عزيز است 
و بايد در حبس بماند! وثيقه ای كه برای آزادی ام 
الزم بود، اول 15 هزار تومان تعيين شد، ولی هر 
بار كه تهي��ه كردند، مبلغ وثيق��ه را باال بردند و 

باالخره آن را به 40 هزار تومان رساندند!«
  تو خيل�ی بيجا كردی ك�ه رفتی راديو و 

حرف زدی!
انگاره دخالت و نقش آفريني آيت اهلل كاش��اني در 
رويداد 28 م��رداد 1332، تا ه��م اينک قائالن و 
مدافعاني داشته اس��ت. يکي از دستاويزهاي اين 
داعيه داران، س��خنراني س��يدمصطفي كاشاني 
فرزند آيت اهلل كاش��اني در آن روز در راديوست. 
دكتر محمد حس��ن س��المي ام��ا در اي��ن باره، 
خاطره اي روش��نگر و آگاهي بخش داشت: »قبل 
از جريان 28 مرداد، دكتر مصدق تصميم گرفت 
دايی مصطفی را بازداش��ت كند و ايش��ان هم در 
جايی پنهان شد! در روز 28 مرداد، مرحوم آقا به 
مرحوم آقای گرامی گفتند: بگردند و هر جور شده، 
مصطفی را پيدا كنند و نگذارند او با دربار همراهی 
كند! اما متأسفانه وقتی او را پيدا كردند كه خيلی 
دير شده بود! دايی مصطفی به راديو رفته و گفته 
بود: من از طرف آيت اهلل كاش��انی، به ملت ايران 
تبريک می گويم! بعد از او، دكتر ش��روين هم اين 
واقعه را به ملت تبريک گفته و از آيت اهلل كاشانی 
اسم برده بود، در حالی كه مرحوم آقا از اين طرف 
به شهربانی تلفن زده و با تيمسار زاهدی درافتاده 
بود كه: اين اوباشی كه سر كار آمده اند، چه كسانی 
هستند؟ تيمسار زاهدی به مرحوم آقا گفته بود: 
من ك��ه هنوز دولتم را تش��کيل ن��داده و اينها را 
هم من سر كار نياورده ام، ش��ما هم كمی تحمل 
كنيد! همين كه او و دكتر شروين آمدند، مرحوم 
آقا چنان برافروخته و عصبانی ش��دند كه من در 
عمرم، ايش��ان را اين طور نديده بودم! بر سر دايی 
مصطفی فرياد زدند كه: تو خيلی بيجا كردی كه 
رفتی راديو و حرف زدی! دايی مصطفی گفت: آخر 
همه می گفتند: ش��ما چرا هيچ كاری نمی كنيد؟ 
مرحوم آقا فرياد زدند: مگر قرار بود كاری بکنم؟ 
مگر من اصاًل در اين قضيه دخالتی داش��تم؟ بعد 
سر دكتر شروين فرياد كشيدند كه: چرا اسم مرا 
پيش كش��يدی؟ با من صحبتی كرده بودی، كه 
رفتی و از پيش خود ح��رف زدی؟...با اين همه، 
من معتقدم آنچه در 28 مرداد اتفاق افتاد، انتقال 
دولت از مصدق ب��ه زاهدی ب��ود و كوچک ترين 
مقاومتی هم از سوی ملت صورت نگرفت! مردم از 
اوضاع اقتصادی و بگير و ببندها و رفتار توده ای ها 
-كه دستش��ان كاماًل باز بود- خسته شده بودند. 
اوضاع طوری بود كه وقتی دكتر مصدق را با كمال 
احترام دستگير كردند و به زندان بردند، به زاهدی 

تبريک گفته بود!«

آيت اهلل كاش�انی در 28 مرداد، در 
مواجهه با فرزندشان آقامصطفی، 
چنان برافروخته و عصبانی شدند 
كه من در عمرم، ايشان را اين طور 
نديده بودم! بر س�ر دايی مصطفی 
فرياد زدند كه تو خيلی بيجا كردی 
كه رفتی راديو و حرف زدی! دايی 
مصطفی گفت آخر همه می گفتند 
ش�ما چرا هي�چ كاری نمی كنيد؟ 
مرحوم آق�ا فرياد زدن�د مگر قرار 
ب�ود كاری بكن�م؟ مگر م�ن اصالً 
در اي�ن قضي�ه دخالتی داش�تم؟

      نقشه منطقه تالش شمالی

م�ادرم ب�ه كنس�ولگری انگليس در 
كرمانشاه رفت و به فرمانده انگليسی ها 
گفت حاال كه آلمان شكس�ت خورده، 
چرا پدرم )آي�ت اهلل كاش�انی( را آزاد 
نمی كني�د؟ او ج�واب می دهد جنگ 
هنوز تمام نشده و ژاپنی ها هنوز دارند 
مقاوم�ت می كنن�د! م�ادرم می گويد 
پدر م�ن در اي�ن مي�ان چ�ه گناهی 
كرده؟ شايد شما بخواهيد تا ابد با هم 
بجنگي�د!... تن�دی مادرم باعث ش�د 
 كه ديگر ب�ه ما اجازه مالق�ات ندهند!


