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 ی سالروز قیام سی تیر  در حاشیه

  شھریار زرشناس 

  

رنگ کردن نقش و حضور ھای مربوط به تاریخ دوران پھلوی نیز، مورخان فراماسونر عناد خاصی در کم  در بررسی

در واقع تالش طیف مورخان فراماسونر . ای نظیر جنبش ملی کردن صنعت نفت دارند روحانیت شیعه در وقایع مبارزاتی

و طیف کثیر مورخان لیبرال ناسیونالیست پیرو مصدق به طور مشترک بر » فریدون آدمیت«ھمسو با رژیم پھلوی نظیر 

اهللا کاشانی و فدائیان اسالم را در امر  به ویژه روحانیت شیعه و شخص آیتاین است که نقش نیروھای مذھبی و 

مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت، کم رنگ جلوه دھند و بدین سان مخاطبان و به ویژه جوانان را از دریافت نقش 

به عنوان . ل سازندخواھانه و ضداستعماری کشور غاف طلبانه و آزادی مبارزات روحانیت شیعه در رویدادھای استقالل

ھای فدائیان اسالم در اعدام انقالبی  ای به نقش فعالیت ھای خود کمتر اشاره نگاری مثال این گونه مورخان در تاریخ

نشینی شاه و دربار و ورود نمایندگان  و تأثیر این دو واقعه در عقب ١٣٢٩و  ١٣٢٨ھای  در سال» آرا رزم«و » ھژیر«

  . کنند وزیری رسیدن مصدق نمی به نخستگرا به مجلس شانزدھم و  ملی

  

نیز از جمله رویدادھایی است که از ھمان منظری که  ١٣٣١ی حماسی و بزرگ قیام مردمی در سی تیر سال  حادثه

  : اشاره کردیم مورد تحریف و غفلت مورخان لیبرال ـ ناسیونالیست قرار گرفته است

  

ی شانزدھم مجلس شورای ملی و تشکیل مجلس جدید، مصدق  هپس از برگزاری انتخابات مجلس ھفدھم و پایان دور

روز . مطابق سنن پارلمانی استعفا کرد و سپس بدون ھیچ مخالفتی از مجلس شورا و مجلس سنا رأی اعتماد گرفت

مطابق قانون اساسی مشروطه، وزیر . ی ترکیب ھیأت جدید دولت به دربار رفت مصدق برای بحث درباره ١٣٣١تیر  ٢۵

ای را به  وزیر تعیین گردد، اما تا آن روز روال به این شکل بود که شاه چنین اجازه بایست توسط نخست یدفاع م

  . داد وزیر نمی نخست

  

مصدق نیز . مصدق، آن روز در دیدار با شاه درخواست خود را مطرح کرد و شاه نیز با خشونت به آن پاسخ منفی داد

  . اد رفتاستعفای خود را به شاه داد و به احمدآب

  

دوستان مصدق و وزرا و نمایندگان مجلس ھیچ یک از این موضوع اطالعی نداشتند، تا این که شاه، احمد قوام را به 

ی وابسته به سیاست  کار و باسابقه احمد قوام از سیاستمداران و منورالفکران کھنه. وزیر مطرح نمود عنوان نخست

قوام پس از دریافت حکم . مھار جنبش ملی کردن نفت را داشت انگلیس بود و شاه با آوردن او در واقع قصد

ی  اعالمیه) ی مجلس را ترک کرده بودند در شرایطی که طرفداران مصدق جلسه(وزیری و رأی اعتماد مجلس  نخست

  . »کشتیبان را سیاستی دگر آمده است«: شداد و غالظی را از رادیو علیه مردم قرائت کرد و اعالم داشت که

  

ی خود  او در اطالعیه. آشکارا مردم را به دستگیری و زندان و اعدام تھدید کرد و از سرکوب مخالفان سخن گفتقوام 

حتی ممکن است تا جایی بروم که با … ی من اخالل نمایندوای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه«: گفت

دھا تبھکار را از ھر طبقه به موجب حکم خشک تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقالبی زده و روزی ص
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  . »روزی سازم شفقت قانون، قرین سیه و بی

  

اهللا کاشانی  در این شرایط بود که آیت. ای مقاومت به احمدآباد رفته و انزوا گزیده بود در چنین شرایطی مصدق بدون ذره

اهللا کاشانی بالفاصله به  آیت. و قوام پرداختبه منظور نجات جنبش مردمی یک تنه به میدان آمد و به مقابله با شاه 

  . ای تند و انقالبی علیه قوام پرداخت و از استقالل مردم ایران و حقانیت جنبش ملی کردن نفت دفاع کرد صدور اعالمیه

  

سین ح«تیر،  ٢٨روز . اهللا کاشانی را در پیش گرفتند شاه و قوام از سخنان کاشانی به ھراس افتادند و روش تھدید آیت

  . ی کاشانی رفت و به تھدید او مبنی بر دستگیریش پرداخت از طرف دربار به خانه» عالء

  

توانید مرا  پس شما نمی. اید شما و اربابان شما بارھا مرا زندانی و تبعید کرده«: گوید کاشانی در پاسخ به عالء می

سرکار برنگردد، شخصًا به خیابان خواھم رفت و درنگ دکتر مصدق به  بروید به اعلیحضرت بگویید که اگر بی. بترسانید

  . »ی دربار خواھم کرد ی مردم را متوجه مبارزه

  

گیرند و بدین منظور  این بار، شاه و دربار طریق تطمیع کاشانی را در پیش می. گردد حسین عالء ناامیدانه بازمی

دھد که اگر دست از مبارزه بردارد،  ارسنجانی به کاشانی قول می. فرستند را نزد کاشانی می» حسن ارسنجانی«

شما «: دھد اهللا کاشانی با لحن تندی پاسخ می آیت. ی او خواھد نھاد انتخاب شش وزیر از وزرای کابینه را بر عھده

بروید و به شاه بگویید که اگر دکتر مصدق تا فردا ! السکوت بدھید خواھید به من حق کنید؟ شما می شرم نمی

  . پیشاپیش مردم قیام خواھم کردبازنگردد، آنگاه من 

  

کار به ملت نامیده و ریختن خون او را تکلیف شرعی ھر  کاشانی در پاسخ به یک خبرنگار خارجی، قوام را خیانت

اهللا کاشانی  زنند و آیت اهللا کاشانی دست به اعتصاب می پس از این مردم، به تأسی از آیت. کند مسلمان اعالم می

کنم اگر قوام نرود،  به خدا سوگند یاد می«: نماید جی را در منزل خود جمع کرده و اعالم میخبرنگاران داخلی و خار

از پی این ماجراھا مصدق نیز از . »کنم پوشم و مردم را ھمراھی می اعالم جھاد خواھم کرد و خود نیز کفن می

اما . کند ر را حکومت نظامی اعالم میتی ٣٠دولت قوام روز . کند وگو می گردد و با کاشانی تلفنی گفت احمدآباد برمی

ارتش . شوند واحدھای نظامی با مردم درگیر می. ریزند ھا می اهللا کاشانی به خیابان مردم شجاعانه و در حمایت از آیت

  . شوند زند و جمعی کشته می دست به تیراندازی علیه مردم می

  

ی خود را به زمین نھاده و به مردم  ھد که اسلحهخوا اهللا کاشانی پس از شھادت سه جوان، از قوای ارتش می آیت

  . کنند نشینی می گریزند و بقیه واحدھا نیز عقب ای دیگر می پیوندند و عده ای از نظامیان به مردم می عده. ملحق شوند

  

. خواھد که استعفا دھد بعدازظھر از قوام می ۴افتد و در ساعت  نشینی نیروھای مسلح به وحشت می شاه از عقب

اما رفتار بعدی مصدق با . گردد وزیری برمی سان مصدق به لطف اراده و رھبری کاشانی و مقاومت مردم به نخست دینب

اهللا  ھای آیتاهللا کاشانی برخالف اصول ھمکاری و قدرشناسی نسبت به فداکاری نیروھای مذھبی و شخص آیت

روھای مذھبی را دید به جای نزدیکی بیشتر به مصدق که در سی تیر قدرت و نفوذ کالم کاشانی و نی. کاشانی بود
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ھا و  آنھا، به دلیل جوھر سکوالریستی آراء و شخصیتش، ھر چه بیشتر از آنھا دور گردیده و دل به حمایت آمریکایی

عیار بود از آن پس کوشید تا نقش نیروھای مذھبی و  مصدق که سکوالریستی تمام. تاکتیک جدید حزب توده بست

ی ملی مصدق به ھمراه حزب توده و دربار به حمالت شدید تبلیغاتی علیه  جبھه. رنگ سازد ارزه را کمروحانیت در مب

  . سان صفوف مبارزه را دچار شکاف ساختند اهللا کاشانی پرداختند و بدین نیروھای مذھبی و شخص آیت

  

ی درخواست و آن را به دست تیر مصدق از مجلس اختیارات غیرقانونی استبداد مدت کوتاھی پس از قیام مردمی سی

ھای کاشانی و افراد صادق برای مجازات عامالن کشتار سی تیر و دور کردن نظامیان طرفدار دربار  آورد و به توصیه

ای از اشتباھات عجیب و مشکوک،  شھربانی و فرمانداری نظامی توجھی ننمود و نھایتًا با دست خود و در پی سلسله

 .مرداد را فراھم ساخت ٢٨تای ھای سقوط خود در کود زمینه

  

  

..............................  

  : عبنم

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم


