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کودتای ننگين سال  در اين بخش به مناسبت سالگرد پنجاه و هشتمين

 ،دربار فاسد پهلوی، ريتانيا، آيت هللا کاشانی، اينتليجنس سرويس ب)CIA(سيا
و دولت الوات و فواحش جنوب شهر تهران عليه مصدق بزرگ  ی ازو جمع

قانونی و دموکراتيک وی مطلب زير به هم ميهنان، خصوصا جوانان پرشور 
   : ميهن و جنبش افتخار آميزشان عليه استعمار و استبداد تقديم می گردد

 
بلکه کردار  ،نه تنها مدارک و اسناد غيرقابل کتمان ۱۳۳۲مرداد  ۲۸از فردای کودتای 

که امريکا و انگليس محال بود  دادحاکم بر ايران کنونی نشان  خمينی و ديگر آيت هللا های
آيت هللا ابوالقاسم کاشانی به ملت بزرگ  ی کهبدون خيانت بتوانند آن کودتای خانمان برانداز را

ممکن  مدارک و اسناد در اين کوتاه نوشتارباز نويسی تمامی آن . به ثمر برسانند کرد ايران
که بمناسبت شناخت فاميلی  عموزاده اين نگارنده(انتشار نامه ای از زنده ياد مهندس کاظم حسيبینيست، اما 

دی و عدالت آزابه عنوان کليد رسيدن به  استقالل ايراندر مبارزه برای دسترسی به  کوچکترين شکی در صداقت و شرافت او

که يک مسلمان دو آتشه و معتقد به اصول اسالم و در عين حال در ) نداشته و ندارم اجتماعی 
آيت هللا  ی کهبزرگ خيانتير بود می تواند در رابطه با صداقت و راستی و درستی کم نظ

نسل های بعدی در ايران کرد و در حقيقت پايه های روی کار آمدن نظام حکومت  به کاشانی
 . گويا باشدالمی را محکم کرد بس اس



  .دو نامه به آيت هللا کاشانی نوشته است بعد از آن کودتای ننگين، مهندس کاظم حسيبی
 از مجموعه اين دو نامه و تغييراتی واليت مطلقه فقيه، نظامتبليغاتی دروغ پراکنی و دستگاه 

که باعث  امه زده استاين دو ن ی ازتفسير و تعبيرسوء دست به  داده است در آن ها که
 اين نامه را اوال می گويد که . رسوائی بيش از پيش اين نظام و آيت هللا کاشانی خواهد بود

 ، بلکه نامه دوم!برای آيت هللا کاشانی نفرستاده استهيچگاه مهندس کاظم حسيبی  ،)نامه اول(
 بجای آن ارسال نموده؛را  خود

 بااز آغاز تا کنون  واليت مطلقه فقيه حکومتی ظامنتاريخچه  و از آنجا که تار و پوداما، 
کردار آيت هللا گفتار و  سوی ديگر از آنجا که و از ،درهم آميخته دروغ و حيله و نيرنگ

تعبير  است مگر ممکن است کسی بتواند برای آشکار نزد همگان نيز پس از آن کودتا کاشانی
ارزش و اعتباری  خمينی ی يعنیو ينجانشي شاگرد و دستگاه تبليغاتی و تفسيرهای دروغين

عين نامه اول زنده ياد مهندس کاظم حسيبی را که دستگاه  در اينجا ابتدا، بنابراين .قائل شد؟
آيت هللا  رایهيچگاه ب گفته است که اين نامه منتشر کرده و اجبارا تبليغاتی نظام واليت فقيه

که مهندس کاظم حسيبی اين  ی کنيمچنين فرض محتا ، ما درج می کنيم فرستاده نشده کاشانی
نفرستاده باشد، اما خوشبختانه دستگاه دروغ پردازی اطالعات و  هم نامه را برای کاشانی

 است تبليغات واليت مطلقه فقيه نوشته شدن اين نامه توسط مهندس کاظم حسيبی را نتوانسته
با وجود براينکه  مهمهندس کاظم حسيبی در آن نااهميت موضوع در اين است که . کتمان کند

و دريافت کيسه های دالر از ) CIA(هنوز مدارک همکاری نزديک کاشانی با سازمان سيا 
اينگونه که  نداشته است ی از آن هانديده و اطالعنشنيده و نماينده اين سازمان در تهران را 

مدارک  وای به حالی که وی زنده مانده بود و! است در زير می بينيم با کاشانی سخن گفته
. خود می ديد و با گوش خود می شنيدآمريکا را با چشم  مدارانسرسپردگی کاشانی به سياست

و خود از زبان او  را می خواند) بازی شيطان(ايکاش زنده مانده بود و کتاب رابرت دريفوس 
يک  و به نقاشی نيز عالقمند بود در ايران) CIA(مأمور جوان سيا  اولين که آن می شنيد

بود تا مدتی بدون  به کاشانی از او تقاضا کرده چند کيسه دالر س از تحويل دادنروز پ
آورده بود نقاشی  صورتش را روی ورقه کاغذ بزرگی که با خود بتواند حرکت بنشيند که

آن پورتره چنان که آقای رابرت دريفوس به اين نگارنده گفت هم اکنون نزد خانواده آن (!. کند
و حاال به نامه اول مهندس کاظم  ). . . .الت ويرجينيا موجود استدر اي CIAمأمور سيا 

 :حسيبی به کاشانی توجه می کنيم

 م حسيبی ـه اول مهندس کاظـنام
 .به شرافت فاطمه زهرا قسم، با تحّمل و تأّمل نامه را بخوانيد

 حضور محترم آيت هللا کاشانی



مدعيان  اميدوارم که خدای بزرگ توفيق خدمت گزاری به همه ی   
خدمت به خلق عنايت فرمايد و بنده را نيز توفيق دهد که در زمره ی 

علت تصــديع بنــده اين است که فعــال کــه از . خدمت گزاران باقی بمانم
ظلــم دوستان و هم داستان های آن جناب، در اين خانه و آن خانه همه با 

در امان ! رانآغوش باز و محبت، مرا می پذيرند تا از گزند خدمت گزا
راهم آورده اند، به هيچ وجه وسيله ــباشم و با توجه به اختناقی که ف

بــرای انتشار حقايق در دسترس ما نيست، خواستم به وظيفه مطبوعاتی 
در دينی و وجدانی خود عمل کرده باشم و جنابعالی را که سهم بزرگی 

ستمديده ی  ايجــاد وضعيت فعلی داريد، از سرنوشتی که در انتظار ملت
است، اقال از نظر حل قضيه نفت آگاه نمايم تا هر اقدامی را که  ايران

وجدان يک مسلمان شرافتمنــد و ميهن دوست قضاوت می کند و دستور 
بفرماييد که  )باشد" اجرا"چه بسا . اين کلمه صحيح نيست: محمد حسيبی(می دهد، مجزا

را گرفتار استعمار توفيق حاصل شود که حل مسأله ی نفت، ايـــران 
 ).انشاهللا(ظاهری آمريکا که شامل استعمار باطنی انگلستان است، نکند 

شما بايستی بدانيد که در صورت ادامه ی سکوت مرگبار فعلی که 
متأسفانه خود آن جناب نيز از آن برکنار نيستيد، خيــانتی بــه کشور ايران 

م شمــا را که روزی نــام تحقق خواهد يافت که مردم ايران الی االبد نــا
بزرگترين پيشوای نهضت ملی، يعنی نهضت آزادی بخش ملل شرق،   

 . می شناختند با لعنت و نفرين ياد خواهند نمود

بزرگ ترين دشمن سرسخت  آقای محترم، مگر جنابعالی خود را 
مگـر . بخصوص انگليس معرفی نمی فرموده و نمی فرماييد؟ و آمريکا

اخيرا نيز ضمن مصاحبه ها نفرموده  و ر نفرموده بوديدشما صد بار اظها
ايد که تنها اختالف شما با مصدق در زمينه ی سياست داخلی او بوده است 

صدا بوده و هستيد؟  خارجی کامال با او هم عقيده و هم و نسبت به سياست
دشمنان ايران و خدمت گزاران به   دشمن مگر نه اين بود که شما خود را

بخصوص سياست انگليس معرفی می فرموده و        سياست اجنبی و 
 .می فرماييد؟

ممکن است لطفا به طريقی که مقتضی می دانيد، بفرماييد چرا با  
فطانت سياسی که داريد، متوجه اين نکته نمی شويد که دولت فعلی و 
دربار دست به دست هم داده و کشور را در مقابل چند ميليون دالر تسليم 

 آمريکائی ها می نمايند؟ هوا و هوس های



ممکن است لطفا توضيح بفرماييد و ما را روشن کنيد که بندگی آمريکا 
 زير  و   دگی انگلستان فرقی دارد؟ وآيا بندگی آمريکا دنبال خودـبا بن

پرده ی همان بندگی سياست استعمار شوم انگلستان نيست؟ ممکن است 
لی که در زمينه ی نفت می شود چه که آيا سبک تبليـغات فعــبفــرماييــد 

هــدفی جـز اسير نگاه داشتن و اسير معرفی کردن ايران در چنگال 
استعمار سياه دارد؟ آيا راهی که دولت فعلی در پيش گرفته با آرزوهايی 
که آن جناب همواره ابراز می فرموده ايد مطابقت و موافقت دارد يا 

 مغايرت؟

انند عميدی نوری و دولت آبادی    ممکن است که بفرماييد اشخاصی م
و خانم اعتضادی و غيره و غيره که در دولت فعلی حاکم بـــر سرنوشت 
کشورند، کسانی هستند که از نظر سياست داخلی نظريات جناب عالی را 

 دارند يا نمی توانند جز راه خيانت به کشور راهی را بپيمايند؟

اص نادرست و يا   ممکن است بفرماييد که شما طرف دار طرد اشخ
خدمت گزاران به اجانب از دستگاه دولتی و بخصوص مقامات حساس 
کشور بوده ايد با برگشت افسران و سران بازنشسته و بسياری اشخاص 
ديگر که در رأس امور حساس کشورند، نظرات آن جناب تأمين شده يا 
نظريات دشمنان ملت ايران و خارجيان و بخصوص دولت فخيمه ی 

 .؟!ان انگلست

ی جوان خداپرست و در ممکن است که بفرماييد آيا رفتاری که با مشت
به جــرم انتساب به احزاب ملی کــرده اند با روح    دامن همه حال پاک

 . حق پرستی و خداشناسی آن جناب موافقت دارد يا مخالفت؟

نون بر مطبوعات ملی و وسايل ممکن است بفرماييد که خفقانی که هم اک
کار تحميل کرده اند مطابق آرزوی آن جناب است يا طبق    فنشر ا

  . خواسته ی اجنبی؟

    ....و که...و که... ممکن است بفرماييد که 

اگر راهی که دولت فعلی می رود از نظر حل مسأله ی نفت و سياست 
مطابق نظر جناب عالی است؟ که عرضی ندارم و فقط بايستی از خارجی 

ملت ايران بخواهد که اورا از خطرات سرنوشتی خدای بزرگ، مصّرانه، 
که در انتظار اوست به تفّضل خود در امان بدارد و بحثی نيست، ولی اگر 
در دوره ی دکترمصدق که به نظرشما خطاکار است آن همه فعاليت برای 
تنقيد از او داشتيد، چرا فعال از جريان خود را کنار کشيده و در مورد 



گ و پول اجنبی و کودتا سر کار آمده است، سکوت دولت فعلی که با نيرن
 اختيار می فرماييد؟

 اين سکوت عجيب شما را در وضع حاضر، ملت به چه تعبير کند؟

اگر راهی که دولت فعلی از نظر سياست داخلی طی می کند مطابق 
آرزوهای شماست که بازهم بحثی نيست، ولی اگر مخالف آمال      

مان آمالی که به علت آن با دولت دکتر ه اصالح طلبانه ی شماست،
مصدق مثل يک دشمن مخالفت می کرديد، ممکن است مردم را روشن 

 بفرماييد که چرا ديگر مهر سکوت بر لب زده ايد؟ 

و هر ساعتی      همين امروز استآيا خيال نمی کنيد که موقع اقدام شما 
صا اين که واجبی فوری وعلنی را ترک فرموده ايد، مخصوشود که تأخير

ميليون ايرانی و چندين صد ميليون مسلمان  ۲۵ترک اين واجب با حيات 
تمام جهان که نهضت ملی ايران را نهضت نجات بخش خود شناخته اند 

 ارتباط دارد؟

حضرت آقای کاشانی، به خدا قسم که من تمام مطالب باال را از روی 
ما اقال در خارج سوز دل و عالقه به شرافت و نهضت ملی ايران که نام ش

اگر به  ازايران دررديف اول ذکر شده ومی شود، اظهارمی نمايم و
شخص شما هم عالقه نداشته باشم به شرافت ملی ايران و آبروی کشور و 

آن داشته ام عالقه مندم و برای  به وجود نهضت که خود سهم کوچکی در
منافع  درست برعليه منکه به نظر از مطالبی را ]ای[که شمه اين است

ملی از نظر داخلی و خارجی در دولت فعلی انجام شده و يا در شرف 
انجام است به عرض رسانيدم و خود يقين دارم که جواب تمام مطالب باال 
در جهتی است که خود خيال می کنم جناب عالی را شناخته ام و بنابراين 
حق دارم ازسکوت جناب عالی اظهارتأسف وتأثر نمايم و چنان چه 

دبار نظريات خود را بدون پرده، گرچه تلخ و ناگوار بود، به عرض چن
 .تان برسانم

من وظيفه فرزندی و کوچکی را در مقابل جناب عالی و قسمتی از 
 وظيفه ی ميهن پرستی خودرا درمقابل ملک وملت با گرفتاری و ناراحتی

جناب عالی با اين برنامه ای که ازنظر می باشم؛آن فکری که فعال دچار
هم هستم و  که شخص موثری هستيد می گذرانم انجام داده ام و خوشنود

اميدوارم که با استفاده از نبوغ سياسی خود اقدامی بفرماييد که جلو اين 
استعمار سياه و بندگی آمريکا و (جريانات که مارا به طرف استبداد مطلق 



 انگلستان و قربانی شدن برای منافع آمريکا و انگليس به ضرر ملل
سوق می دهد، گرفته شود واگر گرفته نمی شود، الاقل وظيفه ی ) مسلمان

شعار ما در جنگ . وجدانی و ميهنی و مسلمانی خود را انجام داده باشيد
: نفت اين بوده و هنوزهم همين آيه ی مبارکه از سوره ی توبه بايد باشد

ور  قاتلوهم يعذبهم هللا بايديکم و يخزهم و ينصرکم عليهم و يشف صد«
  »  .قوم مومنين

   .خدا يار خدمت گزار صديق می باشد
    جاويد باد ايــران   -مهندس کاظم حسيبی 

 
               

اين نوشتار آمد، اهميت چنين نامه ای حتا اگر برای کاشانی همانطور که در سرآغاز 
هم از در آن زمان حتا روح مهندس کاظم حسيبی  فرستاده نشده باشد در اين است که

او چنانکه نامه اش نشان . و دربار پهلوی بی خبر بوده CIAپيوستن کاشانی به سيا 
می دهد حيران و سرگردان مانده که چرا کاشانی با دکتر مصدق برای بيرون راندن 
انگلستان از ايران همکاری و مساعدت می کرده، اما با قيد و بندی که امريکا قرار 

يران بگذارد نه تنها مشکلی ندارد بلکه همکاری هم است بر گردن مردم ستمديده ا
 !. می کند

 
مهندس کاظم حسيبی چنانکه در نامه باال ديديم از جمله به کاشانی چنين نوشته بود 

  :که
شما بايستی بدانيد که در صورت ادامه ی سکوت مرگبار فعلی که « 

ه کشور متأسفانه خود آن جناب نيز از آن برکنار نيستيد، خيــانتی بــ
ايران تحقق خواهد يافت که مردم ايران الی االبد نــام شمــا را که روزی 
نــام بزرگترين پيشوای نهضت ملی، يعنی نهضت آزادی بخش ملل 

 ».شرق،   می شناختند با لعنت و نفرين ياد خواهند نمود
 

 کاشانی بود و» ادامه ی سکوت مرگبار«و امروز می دانيم که بزرگ ترين دليل 
سی در آن روزگار نمی دانست، اما امروز همه می دانند و همانطور که مهندس ک

می  با لعنت و نفرين ياد. . .  الی االبد کاظم حسيبی اشاره کرده بود نام کاشانی 
 .لعنت ابدی بر او باد. شود

 
در عين حال مراجعه به متن مصاحبه های خبرنگاران خارجی با کاشانی پس از 

را از مدت  او يار قابل توجه است و نشان می دهد که امريکائی هاکودتای ننگين بس



مديدی پيش از کودتا خريده بودند و به وسيله او ريشه درخت مسموم حکومت واليت 
  .دوصد لعنت بر کاشانی باد. در خاک ايران برنشانده بودندمطلقه فقيه را 

  
ياد مهندس کاظم حسيبی  اين سلسله نوشتار،  به درج دومين نامه زندهبخش دهم در 

تبليغاتی نظام مطلقه /و تفسير و تعبيراتی که دستگاه دروغ پراکنی سازمان اطالعاتی
فقيه در رابطه با هردو نامه منتشر کرده خواهيم پرداخت و متن بسياری از مصاحبه 

 .های کاشانی با خبرنگاران خارجی را نيز درج خواهيم نمود
 

برکنده باد . دالت اجتماعی در سراسر ايران بزرگزنده باد استقالل، آزادی و ع
 بساط ننگين جا مانده از خيانت کاشانی به مردم استقالل طلب و مبارز ايران


