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بررسی نقش آیت اهلل کاشانی در قيام ۳0 تير ۱۳۳۱

وحيد کارگر جهرمی1
چکيده 

قيام 30تير1331 به عنوان يك نقطه عطف در تاريخ مبارزات مردم ايران عليه مخالفان 
داخلی و خارجی ملی شدن صنعت نفت به شمار  می آيد كه با همكاری قشرهای مختلف 
مردم به پيروزی رس��يد. در اين ميان س��هم آيت اهلل كاش��انی به عنوان رهبر مذهبی 
جنبش ملی شدن صنعت نفت بسيار تعيين كننده است. در مقاله پيش رو نقش ايشان 
در بسيج همگانی مردم در اين قيام و به دنبال آن روی كار آمدن دوباره محمد مصدق 
به نخست وزيری مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است. روش به كار رفته در اين مقاله، 
توصيفی    - تحليلی می باشد و برای جمع آوری داده های مورد نياز از منابع كتابخانه ای و 

اسنادی استفاده شده است. 
کليدواژه ه�ا: آيت اهلل كاش��اني، قيام 30 تي��ر 1331، محمد مصدق، قوام الس��لطنه، 

محمدرضاشاه. 

1. پژوهشگر تاريخ معاصر ايران و كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسامی 
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مقدمه 
آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی در س��ال 1300ق در تهران متولد ش��د و در نزد پدر 
خويش، آيت اهلل س��يد مصطفی كاش��انی و علمای بزرگ عتبات، مقدمات و سطوح را 
به پايان رساند. او در س��ن 25 س��الگی پس از طي مدارج علوم دينی به درجه اجتهاد 
نائل گرديد. مقارن با جنگ جهانی اول در حالي كه تنها 32 س��ال داشت به اتفاق پدر 
و ديگر علمای برجس��ته عراق عليه تجاوز انگليسی ها به اين كشور به مبارزه پرداخت و 
بدين ترتيب اولين نبرد مسلحانه را در منطقه ايجاد كرد. مبارزه مستمر و كوبنده آيت اهلل 
كاشانی عليه انگليسی ها كه بعد از كشته شدن پدر ايشان ادامه يافت، استعمارگران را 
بر آن داشت تا با دستگيری و اعدام آيت اهلل، برای هميش��ه ايشان را از صحنه سياست 
عراق خارج كرده و به سياست اش��غال گرانه خود در اين كش��ور و منطقه ادامه دهند. 
اين موضوع آيت اهلل كاش��انی را بر آن داش��ت به ايران بازگردد. او در ايران نيز بار ديگر 
فعاليت های سياسی خويش را ادامه داد. فعاليت های خستگی ناپذير مردم ايران تحت 
رهبري و هدايت آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی و دكتر محمد مصدق رهبران مذهبی و 
ملی جنبش ملی شدن صنعت نفت، به منظور كوتاه كردن دست بيگانگان از منابع نفتی 
كشور، موجبات وحشت عوامل داخلی و خارجی اس��تعمار را فراهم آورد و باعث شد به 
بهانه های مختلف به حبس و تبعيد آيت اهلل كاشانی مبادرت ورزند. اما ايشان هر بار پس 
از آزادی از زندان به مبارزه سياسی خويش عليه حاكمان دست نشانده دربار و استعمار 
انگليس ادامه  داد. س��رانجام نهضت ملی كردن صنعت نفت اي��ران در نتيجه وحدت و 
يكپارچگی همه آحاد ملت به پيروزی رسيد و بدين ترتيب دست بيگانگان از منابع عظيم 
نفتی ايران كوتاه شد. حمايت های آيت اهلل كاش��انی از دولت محمد مصدق در اجرايي 
شدن قانون ملي شدن صنعت نفت بسيار با اهميت بود. همچنين فعاليت های ايشان در 
اعتراض به كناره گيری مصدق از نخست وزيری كه به قيام مردم در 30تير1331 منجر 
شد نقش مهمی در برگرداندن او به نخست وزيری داشت. در اين مقاله تاش شده است 
با استفاده از روش توصيفی- تحليلی نقش و سهم آيت اهلل كاشانی در قيام 30تير1331 

و به قدرت رسيدن دوباره  محمد مصدق مورد بررسی و بازخوانی قرار گيرد. 

حمايت هاي آيت   اهلل کاشاني از دکتر مصدق در جريان استعفاي ايشان 
مدت زمانی از افتتاح مجلس دوره هفدهم نگذشته بود كه دكتر مصدق در هفتم خرداد 
1331، در رأس هيئتي براي پاسخگويي به دعواي انگليس در دادگاه بين المللي الهه 
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به هلند رفت. او پس از بازگشت از الهه بر اساس عرف 
پارلمانی ايران، از نخست وزيري استعفا كرد تا مجلس 
جديد دولت مطلوب خويش را انتخ��اب نمايد.1 اين 
در حالی بود كه نمايندگان درباری مجلس��ين شورا 
و س��نا پس از ماقات با ش��اه، مأموريت داشتند تا از 
انتخاب مجدد او به نخست وزيری جلوگيری به عمل 
آورند. به دنبال اس��تعفای دكتر مصدق تلگراف های 
بسياری از قشرهای مختلف مردم ايران در حمايت از 
او مخابره شد. در 15تيرماه1331 كه قرار بود مجلس 
شورای ملی رأی تمايل به دولت جديد دهد، تظاهرات 

گس��ترده ای در اطراف مجلس به حمايت از دكتر  مصدق انجام شد.2 در اين ميان رأی 
آيت اهلل كاشانی موضوع مهمی بود كه در جلسه علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت. در 

اين رأی كه به وسيله شمس قنات آبادی به مجلس آورده شد، چنين آمده بود: 
بسم  اهلل الرحمن الرحيم 

روی وضع و مجازات فعلی مملكت بايد جناب آقای دكتر  مصدق رئيس 
دولت باشند و تش��كيل كابينه را بدهند و غير از ايشان كسی نمی تواند 

عهده دار اين مقام شود. ملت زير بار نمی رود.3
هنگامی كه رأی گيری برای انتخاب نخس��ت وزير جديد ص��ورت پذيرفت، از 65 نفر 
نماينده موجود در مجلس شورای ملی، 52 نفر به دكتر مصدق، دو نفر به قوام السلطنه و 
يك نفر به انتظام رأی دادند. 10 ورقه هم سفيد به صندوق ريخته شد. بدين ترتيب توطئه 
عدم رأی اعتماد به دولت مصدق به يمن هوشياری و مقاومت آيت اهلل كاشانی، نمايندگان 
طرفدار نهضت ملی در مجلس و همين طور مبارزات و تظاهرات گسترده مردم در خارج از 
مجلس عقيم ماند.4 بعد از آنكه نقشه مخالفان دكتر  مصدق در مجلس به نتيجه نرسيد، 
فشار بر مجلس سنا بيشتر شد. مجلس س��نا در روز 16تيرماه، طي عريضه اي كه براي 
شاه فرستاد، تقاضا كرد فرمان نخست وزيري دكتر مصدق صادر شود، تا پس از تشكيل 
كابينه و بررسي برنامه دولت جديد، تصميم سنا نسبت به آن اعام گردد. ولي مصدق در 

1. محمدعلي )همايون( كاتوزيان، استبداد، دموكراسي و نهضت ملي، تهران، مركز، 1375، ص122. 
2. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، بی جا، دهخدا، 1361، ص26-28. 

3. محمد تركمان، تهران در آتش، بی جا، اميری، بی تا، ص 28. 
4. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص27 و 29. 

در ۱۸تيرماه، از ۳6 سناتور 
حاضر در جلسه، تنها ۱4 نفر به 
دولت دکتر  مصدق رأی دادند. 
این کار سناتورهاي مجلس 
سنا،  غوغایي به پا کرد. آیت   اهلل 
کاشاني با صدور اعالميه 
با  کوبنده و شدیداللحني 
تصميم مجلس سنا به مخالفت 
پرداخت و از جامعه بازرگانان، 
اصناف و پيشه وران خواست تا 

کار خود را تعطيل کنند
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همان روز اظهار داشت پيش از ابراز تمايل مجلس سنا، حاضر به قبول مسئوليت نخواهد 
بود.1 در حالی كه كارشكنی های مجلس سنا همچنان ادامه داشت، در صبح روز سه شنبه 
17تيرماه، مصطفی مؤمن، رئيس جمعيت اخوان المس��لمين و عض��و هيئت تحريريه 
روزنامه اخبار اليوم، در شميران با آيت اهلل كاشانی مصاحبه ای به عمل آورد. آيت اهلل در 
اين مصاحبه هنگامی كه مصطفی مؤمن راجع به دولت دكتر مصدق سؤال كرد، چنين 
پاسخ داد: »اين حكومت ملی است و مورد كمال توجه مردم می باشد«.2 آيت   اهلل كاشاني 

در پرسش ديگر نماينده روزنامه اخبار اليوم گفت: 
انگليسی ها در گذشته كليه رجال ملی ايران را نابود كردند و تنها كسی 
را كه خداوند برای اين مملكت رنجديده و ستمديده از گزند آنها محفوظ 
نگه داشت ش��خص دكتر  مصدق بود. امروز 18 ميليون جمعيت ايران 

به جز يك اقليت كوچك و مغرض بيگانه پرست طرفدار او می باشند...3
مجلس س��نا ابتدا با اين بهانه كه فرصت كاف��ي براي مطالعه اصول سياس��ت دولت 
دكتر مصدق نداشته اس��ت، از رأی تمايل به دولت خودداری كرد.4 بدين ترتيب كه در 
18تيرماه، از 36 سناتور حاضر در جلسه، تنها 14 نفر به دولت دكتر  مصدق رأی دادند.5 
اين كار سناتورهاي مجلس س��نا،  غوغايي به پا كرد. آيت   اهلل كاش��اني با صدور اعاميه 
كوبنده و شديداللحني با تصميم مجلس سنا به مخالفت پرداخت و از جامعه بازرگانان، 
اصناف و پيشه وران خواس��ت تا كار خود را تعطيل كنند.6 آيت اهلل عمل مجلس سنا را 
رويه نامطلوب عده ای س��ناتور ناميد كه برخاف تمايات عمومی از دادن رأی به دكتر 
مصدق خودداری كردند.7 سرانجام اعاميه ش��ديداللحن آيت اهلل كاشانی مؤثر افتاد و 
شاه را مجبور كرد تا فرمان نخست وزيری مجدد دكتر  مصدق را بدون رأی تمايل مجلس 

سنا، در روز 19تيرماه صادر و توشيح نمايد.8 
دكتر مصدق در روز 22تيرماه، در مجلس حضور يافت و تقاضاي اختيارات برای مدت 

1. غامرضا نجاتي، جنبش ملي ش��دن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد 1332، تهران، سهامی انتشار، 1373، 
ص223.

2. باختر امروز، ش856، 1331/4/17.
3. شاهد، 1331/4/18.

4. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص50-51. 
5. باقر عاقلی، احمد قوام السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوی، تهران، جاويدان، 1376، ص585-586. 

6. باقر عاقلی، شرح  حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار، 1380، ج3، ص1475. 
7.حسين مكی، سال های نهضت ملی، تهران، ملی، 1370، ج5، ص224. 

8. باقر عاقلی، احمد قوام السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوی، همان، ص586. 
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شش ماه كرد تا بتواند جهت نوسازی ايران برنامه هايی پياده كند.1 او پيشنهاد كرد كه 
طبق ماده واحده اي به او اجازه داده شود، ظرف مدت شش ماه لوايح مربوط به امور مالي، 
اقتصادي، بانكي، استخدامي و ايجاد س��ازمان هاي محلي را تنظيم و اجرا كند و پس از 
آزمايش براي تصويب به مجلس تقديم نمايد.2 دكتر مصدق چند روز بعد در 25تيرماه، 
به ماقات شاه رفت و از او خواس��ت وزارت جنگ را به او بس��پارد. او با شاه در اين باره 
گفت وگو كرد و گفت: »اگر وزارت جنگ را به من تفويض نكنيد،  استعفا مي دهم.« شاه 
كه راضي به اين كار نبود، به او چنين پاسخ داد: »تا ساعت هشت بعد از ظهر منتظر تلفن 
من باشيد،  اگر تلفن نكردم هر تصميمي خواس��تيد، بگيريد.«3 ساعت هشت گذشت و 
ش��اه تلفن نكرد. دكتر مصدق تصميم خود را گرفت و بي  آن كه آيت   اهلل كاشاني و ديگر 

هم رزمان را آگاه كند، استعفاي خود را به شاه تسليم كرد.4 
دربار و انگليسی ها از مدت ها قبل بر آن بودند تا قوام را به جای مصدق، به نخست وزيری 
منصوب نمايند. آيت اهلل كاشانی هنگامی كه اين موضوع را فهميد، در اواخر آبان 1330، 
پيامی به شاه فرس��تاد و تهديد كرد حمايت دربار از قوام را افشا خواهد كرد. شاه چنين 
حمايتی را رد كرد و ناچار شد آيت اهلل كاشانی را مطمئن سازد كه دكتر مصدق همچنان 
از اعتماد وی برخوردار است.5 آيت   اهلل كاشاني در تاريخ 2آذر1330، در مصاحبه با آقاي 
»استوارت الساپ« خبرنگار مجله معروف نيويورك هرالدتريبون، در پاسخ به اين سؤال 

كه در مطبوعات غربي صحبت از روي كار آمدن قوام السلطنه است، اعام نمود: 
اين وعده اي اس��ت كه عمال انگلس��تان و دست نش��اندگان شركت 
سابق به خود مي دهند و خواب هاي خوشي اس��ت كه مي بينند. دكتر 
مصدق مرحله اول نفت را تمام كرد و تا ختم مرحله دوم كه بهره برداري 
نفت باش��د... بر س��ر كار خواهد ماند و من و تمام ملت ايران به او كمال 
عاقه مندي و پشتيباني را ابراز مي داريم و هيچ نيرويي قادر نيست او را 
ساقط سازد. قوام السلطنه هرگز نمي تواند در چنين شرايطي زمام امور 

را به دست گيرد.6 

1. بهرام افراسيابی، مصدق و تاريخ، تهران، نيلوفر، 1360، ص227.
2. محمود حكيمي، زندگي نامه، انديشه ها و مبارزات دكتر محمد مصدق، تهران، قلم، 1387، ص93. 

3. ابراهيم صفايي، اشتباه بزرگ ملي شدن نفت، تهران، كتاب سرا،  1371، ص226.
4. روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، قم، دارالفكر، بي تا، ص25.

5. فخرالدين عظيمی، بحران دموكراسی در ايران، ترجمه عبدالرضا هوش��نگ مهدوی و ديگران، تهران، رسا، 
1370، ص512. 

6. شاهد، ش535، 1330/9/3. 
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ش��اه قبل از آن كه خبر رس��می استعفای 
دكتر  مصدق انتشار يابد، وزير دربار، حسين 
ع��اء را در صب��ح روز پنجش��نبه 26تيرماه 
1331، به نزد آيت اهلل كاشانی فرستاد تا قبل 
از آن كه آيت اهلل موضع خ��ود در مقابل قوام 
را مش��خص كند، وضع را موجه جلوه داده و 
حمايت آيت اهلل كاش��انی را جلب نمايد و يا 
حداقل ايشان را به سكوت فراخواند.1 حسين 
عاء در ماقات با آيت اهلل كاش��انی از ايشان 
خواست از صدور هر گونه اعاميه در حمايت 
از دكتر مصدق خودداری ورزد و دستور دهد 
مردم آرامش خود را حفظ نمايند.2 اما آيت اهلل جواب منفی داد و بقای حكومت قوام را 
مضر تشخيص داد3 و گفت: »نمی شود با اعاميه و سخنرانی و تهديد جلوی تظاهرات و 
احساسات مردم را گرفت.« ايشان در ادامه مذاكره به وزير دربار گوشزد نمود كه تنها تا 
هنگام رأی تمايل مجلس تأمل خواهد كرد.4 اما آيت اهلل منتظر رأی نمايندگان هم نشد و 
در همين روز دست به دو اقدام زد. از يك سو بيانيه ای مبنی بر درخواست تعطيل عمومی 
به مناسبت وفات امام ششم شيعيان، در روز جمعه 27تيرماه صادر كرد5 و از سوی ديگر 
نامه ای خطاب به شخص دكتر  مصدق نوشت و از ايشان به عنوان نخست وزير قانونی ياد 
كرد.6 همزمان علی امينی از جانب قوام به ماقات آيت اهلل كاشانی رفت و از او خواست 
تا وزرای مورد اعتماد خود را معرفی نمايد، اما آيت اهلل پاسخ داد كه با بودن دكتر مصدق 

هيچ كس نمی تواند نخست وزير شود.7 
مجلس در عصر روز پنجشنبه 26تيرماه 1331، به منظور رأي اعتماد به قوام تشكيل 
جلس��ه داد كه در آن از 42 نماينده حاضر، 40 نفر به احمد قوام رأی مثبت دادند.8 در 
اين ميان آيت   اهلل كاش��اني يكی از معدود روحانيان بود كه در برابر قوام و دربار ايستاد و 

1. محمود كاشانی، قيام ملت ايران، بی جا، خوشه، 1359، ص20. 
2. خواندنی ها، ش94، 1331/4/31. 

3. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، تهران، ايران، 1366، ص202. 
4.خواندنی ها، همان. 

5. مسعود كوهستاني ن ژاد، اختيارات، اصاحات و لوايح قانوني دكتر محمد مصدق، تهران، ني، 1383، ص91. 
6. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص139-140. 

7. سيد جال الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، تهران، دفتر انتشارات اسامی، 1361، ج1، ص234-235. 
8. كورش زعيم، جبهه ملی ايران از پيدايش تا كودتای 28مرداد، تهران، ايران مهر، بی تا، ص199. 

دربار و انگليسی ها از مدت ها قبل بر 
آن بودند تا قوام را به جای مصدق، 
به نخست وزیری منصوب نمایند. 
آیت اهلل کاشانی هنگامی که این 
موضوع را فهميد، در اواخر آبان 
۱۳۳0، پيامی به شاه فرستاد و تهدید 
کرد حمایت دربار از قوام را افشا 
خواهد کرد. شاه چنين حمایتی را رد 
کرد و ناچار شد آیت اهلل کاشانی را 
مطمئن سازد که دکتر مصدق همچنان 

از اعتماد وی برخوردار است
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با نخس��ت وزيري قوام مخالفت به عمل آورد؛1 اين در حالی بود كه محمدرضاشاه يك 
روز بعد از رأی تمايل مجلس، فرمان نخس��ت وزيری قوام را صادر كرده بود.2 همچنين 
فرماندار نظامی كه به دستور ش��اه عمل می كرد، در روز انتخاب قوام به نخست وزيری، 
اعاميه ش��ديداللحنی صادر كرد و متعاقب آن مأموران انتظامی با تانك و زرهپوش به 
خيابان ها ريخت��ه و مجلس را در محاصره ق��رار دادند.3 نماين��دگان جبهه ملی و ديگر 
نمايندگان طرفدار مصدق كه در جلسه رأی اعتماد به قوام حضور نيافته بودند، پس از 
آگاهی از رأی تمايل مجلس به قوام، در محوطه حوضخانه مجلس به شور نشستند و در 
اعاميه ای خواهان ادامه زمامداری دكتر  مصدق شدند.4 به محض آن كه خبر استعفای 
مصدق و رأی تمايل مجلس به گوش مردم رس��يد، غوغايی در سرتاسر كشور برپا شد. 
مردم بسياری از شهرهای كشور از جمله قزوين، اهواز، مشهد، قم، كرمان، يزد، بوشهر، 
كرمانش��اه، س��نندج، جهرم، كازرون، لنگرود، خوی، رضاييه و... به خيابان ها ريخته و 
فريادهای »زنده باد مصدق قهرمان« و »مرگ بر دش��منان ايران« سردادند. بسياری از 
مردم آن شهرها در تلگراف خانه تحصن كردند و اعام كردند كه حاضرند به سوی تهران 
حركت كنند.5 آيت اهلل كاش��انی در روز 28تيرماه 1331 در اعاميه ای خطاب به مردم 
قزوين، از آنها و ساير مردم ايران خواست به مبارزه دليرانه و شجاعانه خود عليه حكومت 
قوام تا رس��يدن به پيروزی نهايی ادامه دهند.6 در تهران هم بازار تعطيل شد و سربازان 
مسلح برای جلوگيری از هر گونه حركت اعتراضی در سرتاسر بازار مستقر شدند. بازاريان 

دسته دسته به منزل آيت اهلل كاشانی رهسپار شدند.7
قوام در نخستين اعاميه اي كه بعد از رسيدن به نخست وزيری صادر كرد، »از شكست 
نخست وزير س��ابق براي حل نهايي مشكل نفت« ابراز تأس��ف كرد.8 مدتي بعد در روز 
28تيرماه، با اتكا به نيروي نظامي اعاميه شديداللحني صادر كرد و در آن نوك پيكان 
حمله های خود را به س��وی آيت اهلل كاشانی نشانه رفت. او در قس��متي از اعاميه خود 

چنين گفت: 
... به عموم اخطار می كنم كه دوره عصيان سپری شده و روز اطاعت از 
1. سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی به روايت تاريخ كمبريج، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1372، ص91. 

2. احمد جعفری عليزاده، شهدای سی ام تير، بی جا، بی نا، بی تا، ص27. 
3. علي جان زاده، مصدق، بي جا، همگام، بی تا، ص157-158. 

4. كورش زعيم، همان، ص200. 
5. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص129-128 و 145. 

6. همان، ص212. 
7. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص113. 

8. ذبيح اهلل سپهر، ايران در دوران مصدق، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تهران، عايی، 1381، ص78. 
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اوامر و نواهی حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستي ديگر آمد... 
من در عين احترام به تعاليم مذهب اسام ديانت را از سياست دور نگاه 
خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايی جلوگيری خواهم كرد.1

همزمان با صدور اعاميه قوام، تانك ها و نيروهای مسلح به منظور ارعاب بيشتر مردم 
به مراكز حساس و مهم شهر روانه شدند.2 آيت   اهلل كاش��اني بافاصله در پاسخ به قوام، 
اعاميه ای منتش��ر كرد و در آن به پش��تيباني از دكتر مصدق پرداخت. آيت اهلل ضمن 
مخالفت با انتصاب قوام به نخست وزيري، مردم را به مبارزه عليه او تشويق كرد و گفت: 
»بر عموم برادران مسلمان الزم اس��ت كه در راه اين جهاد اكبر همت محكم بربسته و 
براي آخرين مرتبه به صاحبان سياست اس��تعمار ثابت كنند كه تاش آنها در به دست 
آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است...«3 اين اعاميه آن چنان مشهور گرديد كه 

به اعاميه »قوام برانداز« معروف شد.4 
روزنامه گازت در تاريخ 20ژويي��ه از طرف خبرگزاری اتحاديه مطبوعاتی پاكس��تان 

می نويسد: 
در تهران حضرت آيت اهلل كاشانی بيانيه ای خطاب به ملت ايران صادر 
نموده و اظهار داشت كه قوام نخست وزير نمی تواند با برقراری حكومت 
ديكتاتوری اس��تقال ايران را از بين ببرد ]و[ در شهرستان ها اعتصاب 

عمومی شروع شد.5 
به دنبال انتش��ار اعاميه آيت اهلل كاش��انی، مقاومت مردم ايران در مقابله با حكومت 
قوام دو چندان شد. فراكسيون نهضت ملی هم با صدور اعاميه ای در مجلس، خواهان 
بازگشت دكتر مصدق به حكومت ش��دند. آيت اهلل كاش��انی در اقدامی ديگر، با صدور 
اعاميه ای خطاب به س��ربازان و افس��ران ارتش در روز 28تيرماه، از آنها خواس��ت از 
پشتيباني حكومت غير قانوني قوام دست كش��يده و ضمن حمايت از مردم از كشيدن 
گلوله و س��رنيزه بر روی آنها خودداری ورزند.6 اين اعاميه كه در سطح وسيعی چاپ و 
توزيع شد،  تأثير مهمي در بين نيروهاي نظامي گذاشت و قوام را كه هيچ اتكايي به ملت 

1. باقر عاقلی، احمد قوام السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوی، همان، ص593-595. 
2. غامرضا نجاتي، همان، ص123-124. 

3. شاهد، ش708، 1331/4/28. 
4. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص185. 

5. اسنادی از قيام سی تير 1331، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1382، ص362. 
6. آرشيو مركز اسناد  انقاب اسامی، ش بازيابی 2792، 1331/4/28، ص4. 
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نداشت، تضعيف كرد.1 نمايندگان جبهه ملي و برخي 
از گروه هاي سياس��ي و اصناف ني��ز در اعاميه هايي 
پش��تيباني خود از دكتر مص��دق و لزوم مب��ارزه در 

سرنگوني حكومت قوام را تأكيد كردند.2

1.تاش دربار و قوام برای جلب رضايت آيت اهلل 
کاشانی 

دربار و احم��د قوام كه هيچ ه��م آوردي جز آيت   اهلل 
كاشاني در مقابل خود نمي ديدند، كوشيدند نظر وي 
را جلب نمايند. در اولين اقدام، بار ديگر علی اميني از 

سوي قوام به ديدار آيت   اهلل كاشاني رفت تا نظر ايشان درباره كابينه قوام را جويا شود. اما 
ايشان در پاسخ گفتند تا مصدق زنده است، هيچ كس نبايد نخست وزير باشد و در پايان 
تهديد كردند در صورتی كه قوام در ظرف 24 س��اعت از نخست وزيری كنار نرود، كفن  
پوشيده و به اتفاق مردم از خانه خارج خواهد شد.3 دكتر شروين كه در آن جلسه حضور 

داشت، ديدار امينی با آيت اهلل كاشانی را اين گونه روايت می كند: 
آقای قوام گفتند كه چون من نخس��ت وزير خواهم شد، آيت اهلل نظر 
خود را درباره كابينه اظهار نمايند. آيت اهلل كاشانی با تبسمی كه غالباً در 
چهره اش نمايان بود، گفت: بي سواد! به قوام بگو تا دكتر  مصدق هست 
هيچ كس نمی تواند نخست وزير ش��ود. هر چه دكتر امينی به اصطاح 
چانه زد به جايی نرسيد. دكتر علی امينی مأيوسانه و دست خالی بيرون 

رفت.4 
قوام بعد از اين دست به دامن دربار و شخص شاه شد. شاه كه اوضاع را در خطر مي ديد، 
حسين عاء، وزير دربار را در روز 28تيرماه، نزد آيت   اهلل روانه كرد تا او را وادار به سكوت 
كرده و از ادامه راه مبارزه باز دارد. عاء به آيت اهلل كاشانی گفت: »شما يك مقام روحانی و 
نماينده مجلس هستيد. هر چند كه شما می توانيد از مصونيت پارلمانی خويش استفاده 

1. آيت اهلل كاشانی و ملی كردن صنعت نفت؛ به مناسبت سالروز وفات آيت اهلل كاشانی، رم، مركز فرهنگی اسامی 
اروپا، بی تا، ص17. 

2. ابراهيم صفايي، همان، ص228. 
3. سيد جال الدين مدنی، همان، ج1، ص235. 

4. محمود شروين، دولت مستعجل، تهران، علمی، 1374، ص134. 

آیت   اهلل کاشاني بالفاصله در 
پاسخ به قوام، اعالميه ای منتشر 
کرد و در آن به پشتيباني از 
دکتر مصدق پرداخت. آیت اهلل 
ضمن مخالفت با انتصاب قوام 
به نخست وزیري، مردم را به 
مبارزه عليه او تشویق کرد... 
این اعالميه آن چنان مشهور 
گردید که به اعالميه »قوام 

برانداز« معروف شد
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كنيد؛ ولی اگر بخواهيد با نخست وزير مخالفت كنيد، برای شما خيلی گران تمام خواهد 
شد.« آيت اهلل كاشانی در پاسخ گفت: 

شما و اربابان شما بارها مرا زندانی و تبعيد كرده ايد. پس شما نمی توانيد 
مرا بترسانيد. برويد و به اعليحضرت بگوييد كه اگر بي درنگ دكتر  مصدق 
بر س��ر كار باز نگردد، ش��خصاً به خيابان خواهم رفت و مبارزه مردم را 
مستقيماً متوجه دربار خواهم كرد. حسين عاء نااميدانه منزل آيت اهلل 

را ترك نمود.1 
قوام بعد از عاء، يكي از وزراي كابينه خود به نام ارسنجاني را به ماقات آيت اهلل كاشانی 
فرستاد. ارسنجاني به آيت   اهلل پيش��نهاد كرد، در صورت خودداري از برانگيختن مردم، 
قوام انتخاب شش وزير را در اختيار او خواهد گذاشت. اما آيت   اهلل كاشاني،  ارسنجاني را 
همچون عاء با پاسخي تند و قاطع بيرون راند2 و روز بعد نامه زير را به وزير دربار نوشت 

و خواهان بازگشت دكتر مصدق به پست نخست وزيري شد: 
جناب آقاي عاء دام ظله، عرض مي شود، ديروز بعد از شما ارسنجاني 
از جانب قوام السلطنه آمد و گفت به شرط س��كوت، قوام انتخاب شش 
وزيرش را در اختيار من مي گذارد. همان طور كه حضوري عرض كردم 
به عرض اعليحضرت برسانيد اگر در بازگشت دولت دكتر مصدق تا فردا 
اقدام نفرماييد دهانه تيز انقاب را با جلوداري شخص خودم متوجه دربار 

خواهم كرد...3 
مسعود بهنود درباره تاش قوام و شاه براي جلب حمايت آيت   اهلل كاشاني مي نويسد: 

قوام، كوش��ش براي نفوذ در آيت   اهلل كاش��اني را از دو س��و آغاز كرده 
بود: نخس��ت با به حركت در آوردن حس��ين عاء، وزي��ر دربار )حامي 
هميشگي اش( و ديگر با اعزام علي امينی، ارسنجاني و ناصر قشقايي به 
خانه آيت   اهلل. پيشنهاد اين بود كه آيت   اهلل ش��ش وزير كابينه را تعيين 
كند، همان بازي ك��ه روزي قوام با توده اي ها كرده ب��ود... ]اما[ آيت   اهلل 

كاشاني قاصدان را پس زد.4 

1. عباس سليمان نژاد، مبارز نستوه، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1380، ص78. 
2. روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، همان، ص26-27. 

3. عبدالحميد ديالمه، مصدق از حمايت تا خيانت، تهران، مجمع احياء تفكرات شيعی، 1359، ص22. 
4. مسعود بهنود، از سيد ضياء تا بختيار، تهران، جاويدان، 1377، ص353. 
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2.مصاحبه مطبوعاتی آيت اهلل کاشانی 
دربار و قوام بعد از مأيوس ش��دن از جلب حمايت آيت اهلل كاش��انی بر آن ش��دند تا با 
جس��ت وجوی راهی ديگر، وی را از س��ر راه خود بردارند. ارسنجانی، مش��اور قوام، در 

خاطرات روز بيست و نهم تيرماه خود می نويسد: 
قوام گفت: »دستور دادم سيد ابوالقاسم كاش��انی را شهربانی توقيف 
كند1 و حتی وقتی ديدم كوپال رئيس شهربانی دست به دست می كند، 
دستور كتبی دادم و امروز او را توقيف خواهند كرد و شما خواهيد ديد 
كه چه تأثيری در اوضاع می كند.« ارس��نجانی گفت: »كاشانی رئيس 
وكيل مجلس است و مصونيت دارد. فكر نمی كنيد عكس العمل داشته 
باشد؟« قوام پاسخ داد: »مملكتی را به آتش كشيده اند و در پناه مصونيت 
ايستاده اند. من اين حريم را می ش��كنم و آنها را تسليم دادگاه می كنم 
تا معلوم ش��ود آيا اين اش��خاص حق دارند يك مملكت��ی را به اين روز 

بيندازند؟«2 
قوام در جايی ديگر در توجيه اقدام خود چنين گفته بود: »به موجب اطاعی كه داده اند 

او ]آيت اهلل كاشانی[ قصد دارد نظامی ها را تحريك به شورش كند.«3 
سرانجام قوام با رايزنی های فراوان دستور دستگيری آيت اهلل كاشانی در ساعت 4 بعد 
از ظهر روز 29تيرماه را صادر كرد.4 از صبح روز مذكور، در حالی كه بيش از چند تانك در 
اطراف ميدان بهارستان مستقر بود، درگيری های شديدی بين مردم و پليس در اطراف 
مجلس و چند نقطه شهر تهران رخ داد و فرياد های »مرگ بر قوام، زنده باد دكتر  مصدق 
و زنده باد آيت اهلل كاشانی« طنين انداز شد.5 در كرمانشاه تظاهرات گسترده ای صورت 
گرفت و مردم در تلگرافخانه متحصن شدند. س��پس بيش از سيصد تن كفن پوشيده و 
برای حركت به تهران آماده شدند. اما سرلش��كر وثوق كه ارتباط و همكاری نزديكی با 
قوام داشت، در كاروانسرای سنگی مانع از پيشروی و حركت مردم كرمانشاه و همدان به 

1. ساموئل فال، رايزن سفارت بريتانيا در گزارشي كه در تاريخ 8ارديبهشت1331 براي دولت متبوع خود فرستاد، 
نقشه اي را كه قوام براي زمامداري خود داشت مطرح كرده است. بر اس��اس اين گزارش قوام بر آن بود كه پس از 
دستيابي به قدرت، مجلس را منحل سازد و آيت اهلل كاشاني و دكتر مصدق را بازداشت كند. محمدعلي موحد، خواب 

آشفته نفت؛ دكتر مصدق و نهضت ملي ايران، تهران، كارنامه، 1384، ج1، ص158. 
2. حسن ارسنجانی، يادداشت های سياسی در وقايع سی تير 1330، تهران، هيرمند، 1366، ص143. 

3. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص201. 
4. حسن ارسنجانی، همان، ص66. 

5. مهوش السادات علوی، آيت اهلل كاشانی و سياست، تهران، سوره، 1376، ص41. 
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سمت تهران شد. در شهرهای مختلف ايران از جمله 
شيراز، رشت، تبريز، مسجد س��ليمان، خرمشهر، 
فومن، كازرون، كرج، س��اوه، اراك، آباده، قزوين، 
مش��هد، رضاييه، اصفهان، زنجان، كاشان، كرمان 
و...، برخوردهای شديدی بين مردم و مأموران قوام 
رخ داد كه در آن عده  زيادی كشته و زخمی شدند.1 
در آبادان نيز همين كه ش��ايعه دستگيری آيت اهلل 
كاش��انی به آنجا رس��يد، جمع كثيری از كارگران 
دست از كار كشيدند. س��پس در حالی كه گروهی 
لباس سياه و برخی كفن پوشيده بودند، در سرتاسر 
ش��هر دس��ت به تظاهرات زدند.2 مردم تهران هم 
با تجمع در اطراف منزل آيت اهلل كاش��انی مانع از 
پيشروي نيروهاي انتظامي كه به قصد دستگيري 
آيت   اهلل به سمت منزل ايشان در حركت بودند، شدند.3 تاش مأموران برای دستگيری 
آيت اهلل كاشانی در روز 29تير، در حالی صورت مي گرفت، كه بر طبق دعوت ايشان، قرار 
بود كليه خبرنگاران روزنامه ه��ا و خبرگزاري هاي داخلي و خارجي به منظور انجام يك 
مصاحبه مطبوعاتي، در بعد از ظهر همان روز در منزل آيت   اهلل حضور يابند. ساعت سه 
بعد از ظهر فوق العاده اي منتشر شد كه پليس درصدد است از انجام مصاحبه مطبوعاتي 
جلوگيري نمايد؛ اما در آن فوق العاده تصريح شده بود كه تصميم در انجام مصاحبه باقي 
است. در ساعت 6 بعد از ظهر كليه خبرنگاران جرايد تهران و تمام مخبرين روزنامه هاي 
خارجي و خبرگزاري هاي رويتر، يونايتد پرس و آسوشيتدپرس در منزل آيت   اهلل كاشاني 
اجتماع كردند و نيم س��اعت بعد ورود آيت   اهلل به حياط براي انجام مصاحبه اعان شد. 
آيت   اهلل پس از تش��كر از حاضران و تش��ريح نهضت ملت ايران به عنوان منش��أ نهضت 
خاورميانه، از مداخات صد و پنجاه س��اله انگليس در امور داخلي ايران سخن گفت و 

اظهار داشت: 
اين نهضت پر افتخار را كراراً انگليس ها خواستند از بين ببرند و دولت 

1. محمدحسن سالمی، تاريخ نهضت ملی ش��دن صنعت نفت ايران از نگاهی ديگر، تهران، مركز اسناد انقاب 
اسامی، 1388، ص159-160. 

2. آرشيو  مركز اسناد انقاب اسامی، شماره بازيابی 1331، 1329/4/29، ص3. 
3. آيت اهلل كاشانی و ملی كردن صنعت نفت؛ به مناسبت سالروز وفات آيت اهلل كاشانی، همان، ص17. 

سرانجام قوام با رایزنی های 
فراوان دستور دستگيری آیت اهلل 
کاشانی در ساعت 4 بعد از 
ظهر روز 2۹تيرماه را صادر 
کرد. از صبح روز مذکور، در 
حالی که بيش از چند تانک در 
اطراف ميدان بهارستان مستقر 
بود، درگيری های شدیدی بين 
مردم و پليس در اطراف مجلس 
و چند نقطه شهر تهران رخ داد و 
فریاد های »مرگ بر قوام، زنده باد 
دکتر  مصدق و زنده باد آیت اهلل 

کاشانی« طنين انداز شد
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دكتر مصدق را س��اقط كنند. اگر در نظر داشته باشيد سه دفعه تعطيل 
عمومي در سراسر كشور دادم براي اينكه انگليس ها كامياب نشوند؛ ولي 
اين بار به دس��تياري بعضي از عمال جنايتكار خ��ود احمد قوام را روي 
كار آوردند. دكتر مصدق باالختيار استعفا ندادند. چون ديدند وضعيت 
طوري اس��ت كه نمي توانند با اختيار حكومت كنند، كنار رفتند. احمد 
قوام كه از حيث روح و جسم و اخاق اليق زمامداري نيست، انگليس ها 
او را برگزيدند و ب��ر خاف قانون اس��م زمامداري و رياس��ت وزرايي و 
نخست وزيري به روي او گذاردند. چون به موجب قانون بايد سه ربع از 
وكاي حاضر در مجلس به او رأي تمايل بدهند، در حالي كه در آن روز 
42 نفر بودند و جمعيت وكاي حاضر در مجلس 76 نفر بودند. پس اين 

رأي تمايل قانونيت ندارد. 
آيت اهلل كاشانی در ادامه قوام را فاقد لياقت و استعداد نخست وزيري دانست كه توسط 
عده ای جنايتكار، دزد و خائن براي چپاول و غارت و مسلط كردن استعمار انگليس بر نفت 
ايران روی كار آمده است. آيت اهلل هدف خويش از دعوت خبرنگاران را چنين اعام كرد: 
خيانتكاران، راديو و تلگراف را كه منش��أ نش��ر اخبار است، گرفته اند 
و نمي گذارند اخبار حقيقي ب��ه خارج برود. چ��اره اي نديدم جز اينكه 
مخبرين حاضر ش��وند و با مش��اهداتي كه در اين چن��د روزه در تهران 
دارند، در اين جريانات و وضعيات امروز تهران قضاوت كنند و اين اعمال 
وحشيانه حكومت را به دنيا اعام كنند. همه جا تعطيل عمومي است و 
همه مردم در كمال بي صبري در انتظار رفتن احمد قوام و آمدن دولت 

دكتر مصدق هستند. 
آيت اهلل سپس از خبرنگاران خواست تا احساسات ملت مظلوم ايران را به همه جا مخابره 
كنند و بگويند ملت اي��ران نمرده و تا جان در بدن دارند به دنبال حكومت اس��تعماري 
انگليس نمي روند. آيت اهلل در ادامه، اعاميه 28تيرماه قوام را حرف های شاه طهماسبی 
ناميد كه موجبات تنفر شديد مردم از او را باعث شده است. سپس در حالي كه مي خنديد 

گفت: 
اين اعاميه خيلي به ما كمك كرد. قوام عاوه ب��ر اينكه پرونده هايي 
دارد كه در مجلس موجود است و صاحيت قانوني براي نخست وزيري 
او نيست، در محكمه وجدان بيست ميليون ملت ايران محكوم است. اگر 
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يك ملتي او را نخواهد فرمان شاه يا رأي تمايل مجلس اگر باالتفاق هم 
باشد اثري ندارد.1 

آيت اهلل در جواب سؤال يكی از خبرگزاری ها كه پرسيد اگر قوام نرود، حضرت آيت اهلل 
چه تصميمی می گيرند، با يك حركت س��ريع روی دو زانو نشس��ت و گفت: »به خدای 
اليزال اگر قوام نرود، اعام جهاد می كنم و خودم كفن پوشيده و با ملت در پيكار شركت 
می نمايم.«2 به محض آن كه آيت اهلل كاشانی سخن از اعام جهاد به زبان آورد، احساسات 
شديدی حاضران را در برگرفت. آيت اهلل در ادامه، خط مشی ملت مصر درباره استيفای 
حقوق خود نسبت به تخليه كانال سوئز را دنباله رو روش دكتر  مصدق دانست و سخنان 

خود را با اين جمات خاتمه داد: 
تا خون در ش��اهرگ من و اين ملت است زير بار اين نمي رويم كه قوام 
بر ما حكومت كند. ما يك خوش��حالی داريم كه صنعت نفت ملی شده 
و باالتر از آن بيداری و شهامت ملت است كه از جان خود در راه وطن و 
استقال مضايقه نمی كنند. ملت با فقر و فاكتی كه دارد فردا تهران و 
همه ايران تعطيل عمومی است اگر مقتضی باشد می گوييم پس فردا هم 

تهران و همه ايران تعطيل كنند.3 
پس از آن كه سخنان آيت اهلل كاش��انی خاتمه يافت، يكی از خبرنگاران درباره عده ای 
كه كفن پوشيده و به سمت تهران در حركت اند سؤال نمود، كه آيت اهلل در جواب چنين 

گفت: 
در اين دو روزه از همدان و كرمانشاه و قصرشيرين و قزوين و اراك خبر 
می رسد كه عده ای از من استخاره كردند كه به تهران حركت كنند. به 
آنها گفتم در مراكز خودتان باشيد بهتر اس��ت. چون تهران به حمداهلل 
جمعيت و مردان فداكار زياد دارد. معذلك كفن پوشيده و همه حركت 
كردند و در كاروانسرای سنگی آنها را كه در قهوه خانه هستند محاصره 
كرده اند... از دولت جنايتكار و دزد هايی كه اطراف قوام هستند اگر بيش 
از اين هم بكنند، باعث تعجب نيست؛ ولی اين جنايات فردا يا پس فردا 

بيشتر دوام نخواهد داشت. 
آيت اهلل در جواب سؤال خبرنگار ديگری كه نظر ايشان را نسبت به دعوت حزب توده 

1. باختر امروز، ش867، سه شنبه 1331/4/31. 
2. محمدحسن سالمی، همان، ص150. 

3. باختر امروز، همان. 
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برای مبارزه با قوام پرسيده بود، چنين پاسخ داد: 
امروز روزی است كه اين ملت مرد و زن و هر جمعيت بايد همدست و 
هم داستان باش��د و در مبارزه با اجنبی فداكاری كنند. منتهی من يك 
مطلب را در نظر دارم بايد همه يكرنگ باشند... هر جمعيتی در اين باب 

قيام كند ما با صميم قلب می پذيريم.1 
در اين هنگام مدير روزنام��ه ارگان حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيس��م از آيت اهلل 
پرسيد كه آيا موافق هستند برای مقابله با قوام اقدام مسلحانه شود؟ و ايشان پاسخ دادند: 
ما همه پيشرفت را در مظلوميت برده ايم و قوام هم كوچكتر از آنست 
كه ما با او مقابله مسلحانه بكنيم. ما نبايد با اين جاني ها مقابله مسلحانه 
بكنيم بايد مقابله مدبرانه بكنيم و عنقريب با تدبير قوام را ازاله خواهيم 

كرد.2
خبرنگار ديگری از آيت اهلل كاشانی سؤال نمود كه اگر پای انگليسی ها به آبادان باز شود، 
آيا آيت اهلل فتوا صادر خواهند كرد؟ و ايش��ان در پاس��خ گفت: »اگر پای يك كارشناس 
انگليسی به مؤسسات نفتی آبادان برسد من دستور خواهم داد كه تمام تأسيسات نفتی 
و پااليشگاه ها را آتش بزنند و نابود كنند«. آيت   اهلل كاشاني كه به هيچ ترتيب حاضر نبود 
با حكومت قوام كنار بيايد، در پاسخ خبرنگار ديگري كه پرسيد اگر قوام راهي را كه دكتر 
مصدق رفت تعقيب كند، از طرف شما مورد پشتيبانی قرار خواهد گرفت، خنديد و گفت: 
اين قضيه از محاالت است. ايشان خودخواه هستند و با اجانب همكاري 
مي كنند. هرگز راه آقاي دكتر مصدق را نمي توانند تعقيب كنند، چون 
اگر انگليس ها مي خواستند قوام رويه دكتر مصدق را تعقيب كند، هرگز 
با روي كار آمدن او موافقت نمي كردند و او را نخست وزير ما نمي كردند...3 
انتشار اعاميه و مصاحبه آيت اهلل كاشانی در محافل داخلی و خارجی واكنش وسيعی 
به همراه داشت. به طور نمونه بعد از اتمام جلسه سخنرانی آيت اهلل، خبرگزاری امريكايی 

يونايتدپرس چنين نوشت: 
حضرت آقای آيت اهلل كاشانی، پيشوای مذهبی، ديروز صبح در جلسه 
مطبوعاتی كه در منزل خود تشكيل دادند، تشكيل كابينه قوام السلطنه 
را يك نقشه استعماری ش��مرده و گفتند: آقای قوام السلطنه هدفی جز 

1. ف.م جوانشير، تجربه 28مرداد، بی جا، حزب توده ايران، 1359، ص205. 
2. باختر امروز، همان. 

3. همان. 
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اجرای منظور استعمار ندارد و كوشش می كند كه متخصصين انگليسی 
را به ايران بازگرداند؛ ولی اگر پای يك نفر انگليسی به خاك مقدس ايران 
گذارده ش��ود، ملت ايران كليه مؤسس��ات نفت آبادان را ويران خواهد 

نمود.1 
خبرگزاری اتحاديه مطبوعاتی پاكستان و رويترز درباره كنفرانس مطبوعاتی آيت اهلل 

كاشانی چنين نوشت: 
حضرت آيت اهلل كاش��انی در كنفرانس مطبوعاتی ك��ه در منزل خود 
تش��كيل داده بودند، اظهار نمودند: انگليس��ی ها قوام السلطنه را مأمور 
تشكيل كابينه ايران نموده اند و اين هم يكی از تحريكات بريتانيا است كه 
خواسته اند مجدداً زمام امور ايران را به دست گيرند.... حضرت آيت اهلل كه 
نوار سياهی به مناسبت سقوط كابينه دكتر  مصدق به عنوان عزا پوشيده 
بودند، اظهار داشتند كه دكتر  مصدق به ميل خود ابداً استعفا نداده است 
و زمامداری قوام السلطنه هم بر خاف اصول مشروطيت و قانون اساسی 
می باشد و شاه هم از تعيين قوام به نخس��ت وزيری ايران اشتباه بزرگی 
نموده اند كه يك نفر جانی را برای حكومت ايران برقرار نموده اند. حضرت 
آيت اهلل كاشانی اضافه نمودند كه ملت ايران به هيچ وجه زير بار تهديد 
و فشار بريتانيا، ديگر واقع نخواهند ش��د. دستجات عظيمی از ملت كه 
تماماً لباس عزا بر تن نموده بودند در خيابان ها اجتماع نموده و بر عليه 

حكومت قوام اعتراض نمودند...2 
بدين ترتيب احمد قوام كه قدرت آيت اهلل كاشانی را اشتباه ارزيابی كرده بود، در عصر 

روز 29تيرماه به اشتباه خود پی برد و از دستگيری آيت اهلل كاشانی منصرف گرديد. 

قيام سي تير 1331 
سی تير روز سرنوشت س��از بود. اكثر نمايندگان نهضت ملي، شب را در مجلس مانده 
تا در روز 30 تير ناظر جريان زد و خوردها باش��ند. از درون ارتش، خبر دستور سركوبی 
مردم توس��ط دربار به دكتر مصدق و آيت اهلل كاشانی رس��يد.3 هنوز آفتاب صبح طلوع 

1. اسنادی از قيام سی تير 1331، همان، سند ش113/3، ص332. 
2. همان، سند ش121/1، ص363. 

3. غامرضا مصور رحمانی، كهنه سرباز، تهران، البرز، 1363، ص218. 
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نكرده بود كه به دس��تور قوام، تانك های عظيم و 
هزاران سرباز در شهر مستقر شدند.1 در پامنار كه 
منزل مسكونی آيت اهلل كاشانی قرار داشت، قوای 
دولتی بيش از هر جا چش��مگير بود.2 دولت قوام 
اين روز را حكومت نظامی اعان كرد. با وجود اين 
مردم به درخواست آيت   اهلل كاشاني از صبح زود 
روز سي ام تير به خيابان ها ريختند و در حالی كه 
تانك ها در شهر به گردش درمی آمدند، شعارهای 

»مرد ه باد قوام«، »زنده باد كاشانی و مصدق« سردادند.3 حزب توده نيز كه در روزهای 
26 تا 29 تير س��كوت اختيار كرده بود، در اعاميه ای اعضای خ��ود را به مبارزه با قوام 
دعوت كرد.4 به هر حال تظاهرات مردم كه گروهی از افراد حزب توده نيز در آن شركت 
داشتند، از صبح زود روز س��ی  تير از خيابان های اطراف بازار آغاز و سپس به ساير نقاط 
حساس و مهم شهر تهران كشيده شد.5 درگيري بين نيروهاي نظامي و مردم لحظه به 
لحظه شديدتر مي شد. عليرضا، برادر ش��اه كه برای اطاع از اوضاع به ميان مردم رفته 
بود، با مردم درگير شد، تا حدی كه چند نفر در اثر برخورد با اتومبيل وی مصدوم شدند.6 
قواي انتظامي با محاصره محل به نجات او ش��تافتند.7 همچنين مردم اتومبيل رئيس 
مجلس سيد حسن امامی، روحانی فعال درباری را زير مشت و لگد گرفتند و وی را نيز 
مجروح كردند.8 در اين ميان از حركت آيت اهلل كاشانی به سوی ميدان بهارستان، خبرها 
می رسيد. اين گونه خبرها به شدت بر هيجان عمومی می افزود. در ساعت 11 خبر رسيد 
آيت اهلل كاشانی كفن پوشيده و آماده حركت به س��وی بهارستان است. بافاصله قوای 
انتظامی و دستجات ارتش با كاميون و زره پوش به س��وی منزل آيت اهلل كاشانی كه در 
قلب شهر قرار داش��ت، حركت كردند. مردم زيادی كشته شدند. هر يك كشته مردم را 
بيشتر عصبانی می كرد.9 تعدادی از شهدا را كه هشت نفر آنها از مريدان آيت اهلل كاشانی 

1. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص308. 
2. محمد تركمان، تهران در آتش، همان، ص320.

3. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان. 
4.علي جان زاده، همان، ص163.

5. بيژن جزنی، تاريخ سی ساله ايران، بی جا، بی نا، بی تا، ج1، ص46-47. 
6. كيهان، 1331/3/30.

7. سيد جال الدين مدني، همان، ج1، ص240-243. 
8. اطاعات، 1331/5/6.

9. محمود كاشانی، همان، ص62. 

آیت اهلل در جواب سؤال یکی از 
خبرگزاری ها که پرسيد اگر قوام 
نرود، حضرت آیت اهلل چه تصميمی 
می گيرند، با یک حرکت سریع روی 
دو زانو نشست و گفت: »به خدای 
الیزال اگر قوام نرود، اعالم جهاد 
می کنم و خودم کفن پوشيده و با 

ملت در پيکار شرکت می نمایم.«



ت ها
مناسب

312
دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

بودند، به خان��ه آيت اهلل و از آنجا ب��ه جلوی مجلس 
حركت دادند.1 

به تدريج تظاهرات خياباني گس��ترش يافت و در 
مواردي نظاميان با تظاهركنندگان همراه ش��دند. 
رفته رفته كنترل تظاهرات از دس��ت رهبران خارج 
شد و شعارهايي ضد شاه سر داده شد.2 به خصوص 
آن كه توده اي ها به مجسمه هاي شاه حمله بردند و 
عكس هاي او را پاره كردند. آنها مي كوش��يدند تا قيام سی تير را به يك شورش عمومي 
عليه شاه و به س��ود تأس��يس يك رژيم جمهوري توده اي تبديل كنند.3 در اين هنگام 
برخي از نمايندگان جبهه ملي كه ق��ادر بودند صحنه زد و خ��ورد را از محل امن خود 
در داخل مجلس، تماش��ا كنند،  خبر كش��ته ش��دن مردم را به آيت   اهلل كاشاني و دكتر 
مصدق رس��اندند و از آنها كس��ب تكليف كردند. دكتر مصدق بي درنگ واكنش نشان 
داد و آيت   اهلل كاشاني مردم را به قيام عمومی عليه قوام دعوت كرد. اين نخستين بار بود 
كه سياستمداري نظير آيت   اهلل كاشاني، آش��كارا مردم را به قيام دعوت مي كرد تا شاه و 
مجلس را ناگزير به بركناري نخست وزير قانوني نمايد. اين اقدام چنان تأثيرگذار بود كه 
نمايندگان ميانه رو جبهه ملي در مجلس را بر آن داشت تا با ماقات با شاه، وي را وادار 
به بركناري قوام نمايند. شاه در ساعت سه بعد از ظهر آن روز، هيئت پنج نفره جبهه ملي 
به رياست مهندس احمد رضوي ]نائب رئيس مجلس[ را به حضور پذيرفت.4 آنها به شاه 
اخطار كردند كه جبهه ملي قادر به اداره تظاه��رات نخواهد بود.5 با اوج گيري قيام، آثار 
نافرماني در صفوف نظاميان ظاهر شد. خطر پيوستن افسران و سربازان به قيام كنندگان 
و ايستادگي مردم در برابر نيروهاي انتظامي، شاه را سخت نگران ساخت. با وجود آنكه 
نزديك به هشتصد تن از مردم تهران كشته يا زخمي شدند؛ ولی مقاومت مردم لحظه به 
لحظه افزايش می يافت، تا حدی كه قيام به مرحله انقاب نزديك شد. سرانجام مقارن 
ساعت چهار بعد از ظهر، نيروهاي ارتش و انتظامي به دستور شاه عقب نشستند.6  قوام 

1. محمدحسن سالمی، همان، ص161-163. 
2. غضنفر ركن آبادی، سياست، ديانت و آيت اهلل كاشانی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، 1379، 

ص136-137. 
3. ذبيح اهلل سپهر، همان، ص99-100. 

4. همان، ص96-98. 
5. غضنفر ركن آبادی، همان.

6. غامرضا نجاتي، همان، ص228. 

مردم به درخواست آیت   اهلل 
کاشاني از صبح زود روز 
سي ام تير به خيابان ها ریختند و 
در حالی که تانک ها در شهر به 
گردش درمی آمدند، شعارهای 
»مرد ه باد قوام«، »زنده باد 

کاشانی و مصدق« سردادند
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كه از روز 28 تير در باغ يياقي وزارت امورخارجه در پل رومي به سر مي برد،  به سعدآباد 
رفت و استعفاي خود را به شاه تقديم كرد.1 شاه نيز دقايقی بعد، خبر بركناری قوام را به 

سمع و نظر نمايندگان مجلس رساند.2 
محمدرضاش��اه به  رغم بركناري قوام الس��لطنه اصرار داش��ت به جاي دكتر مصدق، 
شخص ديگري از رهبران جبهه ملي نخست وزير شود و پيامی در اين رابطه برای آيت اهلل 
كاشانی فرستاد. ولی آيت اهلل با قصد شاه به مخالفت پرداخت و اعام كرد، قوام بايد بدون 
قيد و ش��رط كنار رود و به غير از دكتر مصدق هيچ كس نمی تواند نخس��ت وزير شود.3 
بدين ترتيب قيام سی تير با شكس��ت دربار و قوام به ثمر نشست و شاه مجبور شد، براي 
جلوگيري از سقوط خود، دولت قوام را بركنار نمايد. آيت اهلل كاشانی و دكتر  مصدق بعد 
از پيروزی قيام سی تير در اعاميه هايی ضمن تبريك به مردم، از آنها خواستند با حفظ 

بردباری و تحمل از هجوم به كانتری ها و نيروهای انتظامی بپرهيزند.4

نتايج قيام سی تير 1331
با پيروزي قيام س��ی تير قوام السلطنه سرنگون شد. در س��اعت نه روز 31 تير، جلسه 
مجلس تشكيل شد و از 64 نماينده حاضر در مجلس، 61 نفر به دكتر  مصدق رأی تمايل 
دادند. در مجلس سنا نيز در روز اول مردادماه، از 41 سناتور حاضر در جلسه، 33 نفر به 
نخست وزيری مجدد دكتر مصدق رأی تمايل دادند.5 شاه برای اولين بار در تاريخ ايران، 
به ناچار وزارت جنگ را در اختيار دكتر مصدق ق��رار داد و بدين ترتيب قدرت ارتش در 
اختيار نخست وزير قرار گرفت.6 پس از كسب آرای نمايندگان مجلس، دكتر مصدق در 
پيامی، ملت ايران را به نظم و آرامش دعوت نمود و اظهار داشت برای انجام ميل ملت، 
زمامداری را قبول كرده است.7 آيت اهلل كاش��انی هم در پيامی كه در ساعات پاياني روز 
سی تير، از راديو قرائت گرديد، ضمن تشكر از فداكاری ها، جانبازی و استقامت شجاعانه 
مردم، آنان را به اتحاد و اتفاق و هوشياری در برابر توطئه های دشمن دعوت كرد. آيت اهلل 
روز سی تير را روز عزای افرادی كه در ميدان استقامت و شرافت شربت شهادت نوشيدند 

1. ابراهيم صفايي، همان، ص229. 
2. غضنفر ركن آبادی، همان. 

3. محمدحسن سالمی، همان، ص167. 
4. جال پژمان، فروپاشی ارتش شاهنشاهی، تهران، نامك، 1386، ص251. 

5. سيد علی علوی، زندگی و زمانه سيد حسن تقی زاده، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1385، 
ص339-340. 

6. آيت اهلل كاشانی و ملی كردن صنعت نفت؛ به مناسبت سالروز وفات آيت اهلل كاشانی، همان، ص20. 
7. اسنادی از قيام سی تير 1331، همان، سند ش113/5، ص334. 
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اعام كرد و از مردم خواست دست از اعتصاب 
خود برداش��ته و در مجل��س ترحيمي كه از 
طرف جامعه بازرگانان، اصناف و پيش��ه وران 
به مناسبت ش��هادت مردم در واقعه سی تير، 
در روز چهارشنبه اول مرداد تشكيل مي شود، 
ش��ركت كنند.1 اين مجلس ترحيم و يادبود 
تشكيل گرديد و جمعيت بسيار زيادی در آن 
ش��ركت كردند.2 خبرگزاری آسوشيتدپرس 

درباره اين مجلس ترحيم نوشت: 
در مجلس سوگواری در مسجد ش��اه جمعيت به حدی بود كه صحن 

مسجد پر و مردم در خيابان های اطراف نيز جمع شده بودند.3
به دستور آيت اهلل كاشانی يكی از بازرگانان قطعه زمينی در ابن بابويه برای دفن شهدا 
تهيه كرد.4 آيت اهلل در نه مرداد 1331، به اتفاق عده ای از بازرگانان بر سر مزار شهدای 
سی تير در ابن بابويه حاضر شد و برای شهدای آن واقعه طلب مغفرت نمود.5 عاوه بر اين 
در پيامی از مردم ايران خواست به بازماندگان شهدای سی تير كمك كرده و بدين منظور 
به دستور ايشان شماره حساب های بانكي در بانك های ملی ايران و بازرگانی گشوده شد.6

در شب سی تير 1331، خبر رسيد كه دادگاه بين المللی الهه به نفع ايران رأی صادر 
كرده است. مجلس شوراي ملي در جلسه فوق العاده روز دوم مرداد، قيام سي تير را »قيام 
مقدس ملي« شناخت و ش��هداي آن روز را »ش��هداي ملي« ناميد.7 مجلس در جلسه 
دوازده مرداد، اختيار قانون گذاري دكتر مصدق براي مدت ش��ش ماه را تصويب كرد.8 
اين قانون در جلسه بيستم مرداد هم به تصويب مجلس سنا رسيد. اين در حالي بود كه 
دادن اختيارات خاف قانون اساسي بود؛ ولي با محيطي كه پيش آمده بود، دكتر مصدق 
1. م. دهنوی، مجموعه ای از مكتوبات، س��خنرانی ها و پيام های آيت اهلل كاشانی، تهران، شركت سهامی خاص، 
1362، ج2، 220-219. آيت اهلل كاش��انی عاوه بر اين در پيامی كه پس از واقعه سی تير خطاب به ملل مسلمان 
جهان فرستاد، آنان را به وحدت فرا خواند و نقش مخرب قدرت هاي استعماري را در ايجاد تفرقه ميان مسلمانان 

گوشزد كرد. رك: سيد جال الدين مدني، همان، ج1، ص365.
2. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص297.

3. حسين مكی، سال های نهضت ملی، همان، ص302-303. 
4. محمود كاشانی، همان، ص76.

5. محمد تركمان، همان، ص430.
6. اطاعات، 1331/5/22.

7. غامرضا نجاتي، همان، ص230. 
8. مصدق و نهضت ملی ايران، اتحاديه انجمن های اسامی دانشجويان در اروپا، بی جا، بی نا، بی تا، ص95.

پيروزي قيام سی تير و بازگشت 
دوباره دکتر مصدق به نخست وزیري 
با حمایت هاي آیت   اهلل کاشاني، 
بازتاب گسترده اي در رسانه ها و 
خبرگزاری های خارجي و داخلی 
به همراه داشت. آنها که از قدرت 
عظيم نيروهای مذهبی در ایران و در 
رأس آنها آیت اهلل کاشانی شگفت زده 
شده بودند، پيروزی قيام سی  تير را به 

صورت وسيعی بازتاب دادند
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اين اختيارات را به دست آورد.1 آيت اهلل كاشانی 
كه از اليحه اختيارات راضی نبود، در اين زمان 
مخالفتی ابراز نكرد و به اين ترتيب دكتر مصدق 
با قدرت كامل به حكومت بازگش��ت.  به دستور 
دكتر مص��دق دفاتر مخصوص ش��اهدخت ها و 
شاپورها بسته شد2 و ملكه مادر و اشرف به علت 
تحريكات و كارشكنی هايی كه در راه پيشرفت 
نهضت ملی می كردند، تبعيد ش��دند.3 در اين 
زمان ميزان حمايت از دكتر مصدق به حدي بود 
كه شايد مي توانست شاه را نيز از سلطنت خلع 
كند و با اعان پايان حكومت سلس��له پهلوي، 
اقدام به تأسيس جمهوري نمايد؛ اما او در عوض 

براي شاه پيشنهاد صلح فرستاد.4
پيروزي قيام سی تير و بازگش��ت دوباره دكتر مصدق به نخست وزيري با حمايت هاي 
آيت   اهلل كاشاني، بازتاب گسترده اي در رس��انه ها و خبرگزاری های خارجي و داخلی به 
همراه داش��ت. آنها كه از قدرت عظيم نيروهای مذهبی در ايران و در رأس آنها آيت اهلل 
كاشانی شگفت زده شده بودند، پيروزی قيام سی  تير را به صورت وسيعی بازتاب دادند. 

خبرگزاری يونايتدپرس در تفسير جريانات فوق چنين نوشت: 
س��قوط حكومت چهار روزه قوام و تجديد زمامداري مصدق نش��انه 
بارزي است كه ثابت مي كند ديگر غير ممكن است يك نهضت سياسي 
و ملي را در خاورميانه كه از طرف س��ازمان مذهبي تقويت مي شود در 

هم شكست.5 
روزنامه نيويورك تايمز در تيرماه1331 نوشت: 

اطمينانی كه احمد قوام پس از احراز مقام نخست وزيری به ملت ايران 
داد كه مس��ئله نفت را بنابر اصل قانون ملی ش��دن ح��ل خواهد نمود، 

1. ابراهيم صفايي، همان، ص230-231. 
2. همان، ص230.

3. محمود كاشانی، همان، ص77.
4. استيون كينزر، همه مردان شاه از كودتاي 28مرداد تا 11س��پتامبر2001، ترجمه لطف اهلل ميثمي، تهران، 

صمديه، 1388، ص164-165. 
5. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص244-245. 

محمدرضاشاه به  رغم برکناري 
قوام السلطنه اصرار داشت به جاي 
دکتر مصدق، شخص دیگري از 
رهبران جبهه ملي نخست وزیر شود 
و پيامی در این رابطه برای آیت اهلل 
کاشانی فرستاد. ولی آیت اهلل با قصد 
شاه به مخالفت پرداخت و اعالم 
کرد، قوام باید بدون قيد و شرط 
کنار رود و به غير از دکتر مصدق 
هيچ کس نمی تواند نخست وزیر شود. 
بدین ترتيب قيام سی تير با شکست 

دربار و قوام به ثمر نشست
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نتوانس��ت مردم را قانع نمايد؛ زيرا آنان با حرارت و سرس��ختی زيادی 
به وس��يله 30 نفر از نمايندگان طرفدار دكتر  مصدق و شخص آيت اهلل  

كاشانی... به مبارزه تشويق شدند.1 
روزنامه آبزرور چاپ لندن كه به ش��دت از بركناری قوام و روی كار آمدن مجدد دكتر  
مصدق به نخست وزيری ناراحت بود، مدتی بعد از قيام سی تير در مقاله ای چنين نوشت: 
ناسيوناليست های متعصبی كه از دكتر  مصدق پشتيبانی می نمايند و 
تروريست های مسلمانی كه به دنبال آيت اهلل كاشانی می روند از طبقه 

وسط مردم يعنی كارمندان ادارات و دكان داران و غيره می باشند...2 
خبرنگار عربی اخباراليوم نوشت: »نفوذ و قدرت كام آيت اهلل كاشانی در ميان صدها 
هزار مس��لمان ايرانی حيرت انگيز اس��ت.«3 روزنامه باختر امروز درب��اره نقش آيت   اهلل 

كاشاني در قيام سی تير چنين مي نويسد: 
آيت اهلل كاش��انی عصر يكشنبه وعده داد تا 24 س��اعت حكومت قوام 
سرنگون خواهد شد و هنوز 20 ساعت از اين وعده نگذشته بود كه ملت 

پيروز شد و حكومت قوام واژگون گرديد.4 
مجله نيوز اند ورلد ريپورت كه اولين مجله وابس��ته به س��ازمان ملل  متحد به ش��مار 

می رود، در مقاله مهمی آيت اهلل كاشانی را يكی از چهار مرد قوی دنيا اعام كرد.5 
وقايع سی تير ايران و نقش آيت اهلل كاشانی در روزنامه های پاكستان نيز بازتاب داشت. 

روزنامه دان در مقاله ای تحت عنوان »اوضاع ايران« نوشت: 
قوام السلطنه در اظهاراتی كه به يك نماينده خبرگزاری امريكايی كرد 
به مفسده جويان نيز اشاره نمود گفت: من با آنارشی مخالفم و كسانی را 
كه ايجاد انقاب و ناراحتی كنند، شديداً مجازات خواهم كرد. در تعقيب 
اين سياست برای اولين بار آيت اهلل كاشانی تحت نظر پليس قرار گرفت؛ 
ولی در نتيجه انتصاب قوام السلطنه به نخست وزيری اوضاع بدتر شد و 
اكنون به قدری وخيم شده است كه رژيمی كه با آن عجله شروع شد با 

همان عجله پايان پذيرفت.6 

1. اسنادی از قيام سی تير 1331، همان، سند ش105، ص307.
2. همان، سند ش115/1، ص340-342. 

3. باختر امروز، 1329/12/23. 
4 . محمدحسن سالمی، همان، ص225.

5. آرشيو  مركز اسناد انقاب اسامی، كد 23733، شهريورماه 1331، ص2. 
6. اسنادی از قيام سی تير 1331، همان، سند ش121/1، ص365-366. 
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انجمن ايرانيان كراچی در قطعنام��ه ای در دوم مردادماه1331، پيروزی نهضت ملی 
ايران تحت رهبری آيت اهلل كاشانی و ديگر نمايندگان جبهه ملی را ستايش كرد و ادامه 
زمامداری دكتر  مصدق را تبريك گفت.1 جرايد مهم س��وريه نيز درب��اره اهميت قيام 
سی تير مطالبی نوشتند و قيام ايران را سرمش��قی برای ساير ملل دانستند. اين جرايد 
همچنين درباره شخصيت و مقام آيت اهلل كاشانی و دكتر  مصدق مطالبی نوشتند و از آنها 
تمجيد كردند. روزنامه القبس چاپ دمشق در يكی از شماره های خود در مردادماه1331، 

تحت عنوان »نام های برجسته، ماورای اخبار« نوشت: 
امروز از شخصی صحبت می كنيم كه توانست يك امپراتوری كامل را 
شكست داده و كش��ور خود را در راه آزادی به مسافت های بعيدی جلو 
ببرد و ما او را كفن پوش می ناميم... بدون شك آيت اهلل نيرومندترين مرد 
است در ايران و كافی است كه فقط انگش��ت خود را بلند كند و سراسر 
كشور خود را برانگيزاند... در شورش اخير هنگامی كه اطاع حاصل نمود 
كه دولت تصميم گرفته اس��ت بر تظاهركنندگان شليك كند، آيت اهلل 
وضو گرفته و نماز گزارد و امر داد كه كفن س��فيدی برايش آورند و آن 
را به تن كرده و در جل��وی تظاهركنندگان قرار گرفت. در آن موقع عده 
تظاهركنندگان به يكصد هزار نفر رسيده و برای ابراز فعاليت و پشتكار 

خود به جوش و خروش آمده و تشنه خون بودند...2 
روزنامه الهدی چاپ حلب در مردادماه1331 تحت عنوان »درود بر ايران، معنای غضب 

كاشانی و غضب ملت نجيب ايران« نوشت: 
اگر صدای آن پيرمرد محترم آيت اهلل كاشانی پيشوای دينی و معروف 
را بشنويد كه چگونه فرياد می كش��د بي نهايت خوشحال شده و عبرت 
خواهيد گرفت... امام كاشانی مبارزه خود را طبق نظر خود كه با عادات و 
آداب و شروط شرافت و ايمان هم مطابقت دارد انجام می دهد. وی آشكارا 
اعان می كند كه به طيب خاطر حاضر به پوشيدن كفن و استقبال مرگ 
است... آرزو داريم كه پيشوايان دينی و رهبران فكری و سياسی در همه 
كشورهايی كه با ما مربوط هستند تأسی به وی نموده و روش او را پيشه 

خود قرار دهند.3 

1. همان، سند ش57/4، ص147-148. 
2. همان، سند ش123/3، ص342-378.

3. همان، سند ش123/12، ص390-391. 
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روزنامه ريكا يوگساوی در شهريورماه1331 درباره قيام سی تير نوشت: 
دولت قوام كه انگليسی ها اميدشان در تسويه اختاف نفتی به او بود، در 
مقابل فشار جبهه ملی و... آقای كاشانی رئيس روحانی... تسليم گرديد.1

نتيجه 
اقدامات آيت اهلل كاشاني در حمايت از نخست وزيری مصدق، نقش مهمي در بازگشت 
دوباره مصدق به قدرت بعد از اس��تعفای او ايفا كرد. ايش��ان در اولين اقدام قبل از آنكه 
استعفای مصدق و نخست وزيری قوام السلطنه بر همگان آشكار شود، در پيامی خصوصی 
كه برای محمدرضا شاه ارسال كرد از مصدق به عنوان نخست وزير قانونی ملت ايران ياد 
كرد و از او خواست مانع از نخست وزيری قوام السلطنه شود. فعاليت های آيت اهلل كاشانی 
در آگاهي بخشی و بسيج همگاني مردم در حمايت از دولت مصدق بعد از رأی مجلس به 
قوام وارد مرحله جديدی شد. در اين زمان تاش دربار و قوام برای جلب رضايت آيت اهلل 
كاشانی نه تنها نتيجه نداد؛ بلكه ايشان در پيامی به شاه هشدار داد، مبارزه مردم را متوجه 
او و دربار خواهم كرد. آيت اهلل كاشانی در حالی كه مراكز مهم تهران در محاصره مأموران 
نظامی قرار گرفته بود و آنها حتی قصد دستگيری ايش��ان را داشتند، در اعاميه هايی 
ضمن پش��تيبانی مجدد از مصدق، مردم را به مبارزه عليه دولت جديد تشويق كرد. او 
حتی با صدور اعاميه ای از سربازان و افسران ارتش خواست با حكومت غير قانونی قوام 
به مخالفت بپردازند و به مردم در س��رنگونی او كمك كنند. همچنين در يك مصاحبه 
مطبوعاتی كه در منزل خود برگزار كرد، هدف از نخست وزيری قوام السلطنه را شكست 
نهضت ملی شدن صنعت نفت و غارت دوباره آن توسط انگليسی ها اعان كرد و هشدار 
داد در صورتی كه او از نخس��ت وزيری كنار نرود، اعان جهاد خواهد كرد. صحبت های 
آيت اهلل كاشانی نقش مهمی در برانگيختن احساسات مردم و مأموران نظامی در روز سی 
تير به همراه داش��ت. در نتيجه تظاهرات مردم در اين روز تعداد زيادی كشته و زخمی 
شدند و شاه به ناچار با نخست وزيری دوباره مصدق موافقت كرد. پيروزی مردم در قيام 
س��ی تير1331 نتايج زيادی داش��ت كه بدون ترديد يكی از مهمترين آن آشكار شدن 

مجدد قدرت و نفوذ روحانيان در ايران و در رأس آنها آيت اهلل كاشانی بود. 

1. همان، سند ش128/5، ص419.


