
  محمدرضا كائيني
قيام تاريخ�ي 30 تيرماه 1331 ظاهري داش�ت 
معلوم و واقعيتي داش�ت مغفول!اگر به مقدمات 
ظاهري ماجرا نظري بيفكنيم، با استعفاي دكتر 
مصدق درپي عدم پذيرش تصدي وزارت جنگ 
از سوي او توس�ط محمدرضا پهلوي ماجرا آغاز 
مي ش�ود و با نخس�ت وزيري احمد ق�وام ادامه 
مي ياب�د و نهايتًا ب�ا واكنش گس�ترده و عمومي 
م�ردم، ق�وام ناگزي�ر از كناره گيري مي ش�ود و 
مصدق مجدداً نخست وزير. با اين همه هنگامي 
كه به اس�ناد اصلي و كالن ماج�را نظر مي كنيم، 
درمي يابيم دعوا  سر ماجرايي مهم تر است. آنچه 
قوام و آيت اهلل كاشاني را رودرروي يكديگر قرار 
داد، بيش از آنكه بر س�ر بازگشت مصدق باشد، 
حول و ح�وش »دخالت دين در سياس�ت« دور 
مي زند. اين مقوله در اعالميه هاي مهم اين دو در 
روزهاي 25 تا 30 تيرماه 1331 كاماًل انعكاس دارد. 
بنابراين مي توان هدف غايي اين جدال چند روزه 
را توقف يا ادامه»سياست ديني« در ايران دانست 
و اين هم�ان نقطه معم�والً مورد غفل�ت دراين 
ماجراست. مقالي كه پيش روي داريد، سعي دارد 
با مروري بر اسناد،بيش از آنچه رفت به بسط اين 
مقوله بپردازد. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان نهضت 
ملي و عموم عالقه من�دان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  قوام: ديانت را از سياس�ت دور نگه خواهم 
داش�ت و از ش�ر خرافات و عقاي�د قهقرايي 

جلوگيري خواهم كرد!
در موضع گيري هاي جماعت سياست پيشه بيش از 
آنكه اثبات هاي آنان اهميت داشته باشد، نفي هاي 
ايش��ان مهم اس��ت. به عبارت ديگر رجال سياست 
حرف زياد مي زنند، اما مهم اين است كه مي خواهند 
كجا را بزنند؟ اعالميه اي كه احمد قوام پس از احراز 
نخس��ت وزيري صادر كرد، به جد مش��مول همين 
قاعده است. ظاهر ماجرا اين است كه مصدق استعفا 
كرده و ميدان را براي او خالي ساخته، اما واقع ماجرا 

اين اس��ت كه حواس او ب��ه جاي ديگري اس��ت!او 
مي داند مصدق دِر منزل را به روي خويش بس��ته و 
بعيد است به سادگي به صدارت برگردد. او خطر را از 
جاي ديگري احساس مي كند؛آيت اهلل سيدابوالقاسم 
كاشاني رهبر روحاني نهضت ملي ايران. اسناد نشان 
مي دهد كاشاني و قوام، از ديرباز با يكديگر آشنايي 
داشته اند، البته با تضادهاي زياد و تفاهمات اندك. 
آن دو اخالقيات سياس��ي يكديگر را مي دانس��تند 
و رفتارهاي هم را حدس مي زدن��د. اگر به اعالميه 
قوام نظري بيفكنيد، خواهيد دانست كه او بيشتر از 

كدامين نقطه نگران است:
»مل��ت ايران!بدون ان��دك تردي��د و درنگ دعوت 
شاهنش��اه متبوع و مفخم خود را به مقام رياس��ت 
دولت پذيرفته و با وجود كبر سن و نياز به استراحت، 
اين بار سنگين را بر دوش گرفتم. در مقابل سختي 
و آش��فتگي اوض��اع، در مذه��ب يك وط��ن خواه 
صميمي، كفر بود كه به مالحظات شخصي شانه از 
خدمتگزاري خالي كند و با بي قيدي به پريشاني و 
سيه بختي مملكت نظاره نمايد. حس مسئوليت و 
تكليف مرا بر آن داشت كه از فرصت مغتنم استفاده 
كرده و در مقام ترميم ويراني ها برآيم. در اينجا تذكر 
اين نكته اساس��ي را الزم مي دانم كه به مناس��بات 
حس��نه با عموم ممالك، خاصه ب��ا دول بزرگ دنيا 
اهميت بسيار مي دهم و رفتار خود را نسبت به آنها 
مطابق با مقدرات بين الملل مي نمايم ولكن به اتباع 
ايراني اجازه نخواهم داد به ات��كاي اجانب، اغراض 
خود را بر دولت م��ن تحميل كنن��د. هموطنان به 
عدل و داد مانند نان و آب نيازمندند. بايد قوه قضائيه 
مستقل باشد و واقعاً از دو قوه مقننه و مجريه تفكيك 
و از زير نفوذ آنها آزاد شود. من شبي با وجدان آرام 
سر به بالين خواهم نهاد كه در زندان هاي پايتخت 
و واليات يك نفر بي گناه با ناله و آه به سر نبرد. من 
مي خواهم تمام اهالي اين كشور اعم از مأمور دولت، 
صنعتگر، كارگر، برزگر و ب��ازرگان، غني و ثروتمند 
باشند. از چشم تنگي برخي رجال كه درصدد كسر 
حقوق كارمندان و مصادره اتومبيل و فروش ادارات 

برآمده اند، تنفر دارم... ايران دچار دردي عميق شده 
و با داروهاي مخدر ديگر امكانپذير نيس��ت. من به 
همان اندازه كه از عوام فريبي در امور سياسي بيزارم 
در مسائل مذهبي از ريا و سالوس منزجرم. كساني 
كه لطمه ش��ديدي به آزادي وارد ساخته، زحمات 
بانيان مش��روطيت را از نيم قرن به اين طرف هدر 
داده اند. من در عين احترام به تعاليم مقدسه  اسالم، 
ديانت را از سياس��ت دور نگه خواهم داشت و از شر 
خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد. واي 
به حال كساني كه در اقدامات من اخالل نمايند و در 
راهي كه در پيش دارم مانع بتراشند يا نظم عمومي 
را بر هم بزنن��د. اينگونه آش��وبگران با عكس العمل 
شديد از طرف من روبه رو خواهند شد و چنانكه در 
گذشته نشان داده ام بدون مالحظه از احدي و بدون 
توجه به مقام و موقعيت مخالفان، كيفر اعمالش��ان 
را در كنارش��ان مي گ��ذارم. حتي ممكن اس��ت تا 
جايي بروم كه با تصويب اكثريت پارلمان دست به 
تش��كيل محاكم انقالبي زده، روزي صدها تبهكار 
را از هر طبقه به موجب حكم خش��ك و بي شفقت 
قانون قرين تيره روزي سازم. به عموم اخطار مي كنم 
كه دوره عصيان سپري ش��ده و روز اطاعت از اوامر 
و نواهي حكومت فرا رس��يده است. كش��تي بان را 

سياستي دگر آمد.« 
  توطئ�ه تفكيك دي�ن از سياس�ت، امروز 
سرلوحه برنامه اين مرد جاه طلب قرار گرفته 

است!
پس از انتشار اعالميه قوام و قرائت پر طمطراق آن 
از راديو توسط رضا س��جادي گوينده وقت، ضمير 
بالفاصله مرجع خود را يافت. آيت اهلل سيدابوالقاسم 
كاش��اني به نيكي دريافت كه تهديدات قوام بيش 
از هركس متوجه اوس��ت و احياناً مي دانس��ت كه 
اين آخرين رويارويي او با قواِم فرتوت اس��ت. او در 
مواجهه اي مقتدرانه با ارعاب جناب اش��رف، به دو 
اقدام سياسي دست زد؛يكي صدور اعالميه عليه قوام 
و ديگري برگزاري مصاحب��ه اي مطبوعاتي كه طي 
آن بر انبار باروت خشم و حساسيت عمومي كبريت 

هنگامي كه به اسناد اصلي و كالن قيام 
30 تير نظر مي كنيم، درمي يابيم دعوا  
س�ر ماجرايي مهم تر از وزار ت جنگ 
و استعفای مصدق اس�ت. آنچه قوام و 
آيت اهلل كاشاني را رودرروي يكديگر 
قرار داد، بيش از آنكه بر سر بازگشت 
مصدق باش�د، حول و حوش »دخالت 
دين در سياس�ت« دور مي زن�د. اين 
مقوله در اعالميه ه�اي مهم اين دو در 
روزهاي 25 تا 30 تيرم�اه 1331 كاماًل 
انعكاس دارد. بنابراين مي توان هدف 
غايي اين جدال چن�د روزه را توقف يا 
ادامه»سياست ديني« در ايران دانست 
و اين همان نقط�ه معموالً مورد غفلت 

دراين ماجراست

آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشاني به نيكي 
درياف�ت كه تهدي�دات ق�وام بيش از 
هركس متوجه اوست و احياناً مي دانست 
كه اين آخرين رويارويي او با قواِم فرتوت 
است. او در مواجهه اي مقتدرانه با ارعاب 
جناب اشرف، به دو اقدام سياسي دست 
زد؛يكي ص�دور اعالميه علي�ه قوام و 
ديگري برگزاري مصاحبه اي مطبوعاتي 
كه ط�ي آن ب�ر انب�ار باروت خش�م و 
حساس�يت عموم�ي كبريت كش�يد!
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نكته اي مغفول در بازخواني ماجراي قيام تاريخي 30 تيرماه 1331

 جدال بر سر
 ادامه يا توقف سياست ديني!
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  شاهد توحيدي 
سخن از زنده ياد جالل 
آل احم��د، هم��اره در 
ساخت فرهنگ، ادبيات 
و سياس��ت، جال��ب و 
ش��وق انگيز بوده و هنوز 
هم هس��ت. گ��و اينكه 
بسياري همچنان خود 
را موظ��ف مي بينند تا 
تكليف خ��ود را در برابر 
اين پديده روشن كنند و شايد از اين رهگذر، به نام و 
ناني نيز دست يابند! با اين همه در اين وادي، آثاري 
خواندني نيز خلق شده است كه يكي از آنها »قلمرو 
انديشه آل احمد« نوشته قاس��م صافي گلپايگاني 
است. دكتر سيدمحمدمهدي جعفري، رياست وقت 
انتشارات دانش��گاه تهران- كه اين اثر به همت آن 
بنگاه نشر يافته است- درباره آن مي نويسد: »غوغاي 
جنگ  جهاني دوم برخاسته، كشتار و ويران كردن 
و آتش زدن و ناب��ودي همه  ج��ا را دربرگرفته بود. 
جوان هاي مس��لمان كه پناهگاه استواري نداشتند 
و طبع س��ركش آنان به مسائل س��طحي و كهنه و 
شيوه هاي تبليغ فرسوده و دفع كننده راضي نمي شد، 
به پناهگاه هاي به ظاهر اس��توار و در باطن بي قرار، 
پناه  جس��تند و زبان، قلم، مغز و احساس خود را در 
اختيار گذاشتند. از جمله آنان آل احمد كه از جمع 
مسلمانان سنتي بيرون رفت و به توده اي ها پيوست. 
ايران در تالطم عقايد، ادبيات، سياس��ت و انديشه 
چنان گرفتار بود كه هيچ كس خود نمي توانست به 
آزادي و با فراغ بال مسير خود را انتخاب و هدفي را 
دنبال كند. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ايران 
زير سم ستوران متفقين و گروه هاي وابسته بدانها 
پايمال بود. قضيه آذربايجان و مسئله جداسازي آن 
قطعه از ايران زنگ خطري براي همه انديشمندان 
بود. در حزب توده هم ش��كاف و جدايي پيش آمد. 
همانگونه كه آندره  ژيد و عده اي از متفكران اروپايي 
با ديدار از بهشت موعودشان شوروي، به فساد شديد 
و ديكتاتوري اس��تاليني پي  برده از سازمان حزب 

كمونيست كش��ورهاي خود كنار رفتند، آل احمد 
نيز همراه با عده اي از رفقا در عين انتقاد داشتن به 
ماركسيسم و سوسياليسم از حزب  توده و بازي هايش 

جدا شدند و راهي ديگر در پيش گرفتند. 
آل احمد پس از آن راه، راه ه��اي ديگر را هم تجربه 
كرد و س��رانجام همه را كوره راه و بيراهه و بن بست 
ديد و پس از تجربه كردن »غرب زدگي« )1341(، 
»كارنامه سه س��ال« )1341( و »ارزيابي شتابزده« 
)1343( و شايد تجربه هاي فراوان دروني و بيروني و 
ديدن نهضت مردم مسلمان ايران، در خرداد  1342 
به اسالم بازگشت و به  عشرت آباد - كه در آن روزها 
آيت اهلل طالقاني و دوس��تان همرزمش را در آن جا 
محاكمه مي كردند - رفت و با ايشان - كه همشهري و 
خويش و قومش بود- خداحافظي كرد كه مي خواهد 
به حج برود و گويي با زبان بي زباني مژده اين بازگشت 
را به او مي داد: ... و خداحافظي و ماچ و بوس��ه و چه 
ش��ادي هاي بدرقه كنندگان! خي��ال مي كردند بره 
گمشده به گله بازگشته اس��ت و دوتا از دوستان، با 
خنده ه��اي معني دار برلب كه يعن��ي اين ديگر چه 
كلكي است كه فالني مي زند... غافل از اينكه نه كلكي 
بود نه گله اي. بلكه مفر ديگري بود و آن بره گمشده 
حاال بدل به بزگري ش��ده كه مي خواهد خودش را 

بيشتر گم كند... ] خسي در ميقات، ص10[. 
آري آن فرار ك��رده از ارتجاع، به اس��المي كه آرزو 
داشت و 20سال قبل بدان نرسيده بود، برمي گشت. 
افسوس كه باز هم نديد، سه چهار سال بيش از اين 
تجربه نگذش��ته بود كه در س��ال1348 در شمال، 
ظاهراً به بيماري قلبي، قلبش كه تالطم دريا بود به 

ساحل آرامش رسيد. 
ويژگي ديگر او تسليم در برابر حقيقت بود. نمونه هاي 
فراواني دارد كه اين گفتار را مجال بيانش نيست، اما 
باالترين نمونه همان بازگش��ت به خويش است. با 
نوش��تن غربزدگي قدم در اين راه گذاشت و با عبور 
از خط به ميقات رفت و خود را ذره خاش��اكي ديد: 
نهايت اين بي خودي را در دو انتهاي سعي مي بيني ... 
مي بيني كه در مقابل چن��ان بي نهايتي چه از صفر 
هم كمتري. عيناً خسي بر دريايي، نه؛ در دريايي از 
آدم. بل كه ذره خاش��اكي و در هوا... ] همان كتاب، 

ص91 �90[. 
همين كه حقيق��ت را در همان اس��الم خود يافت 
بدان برگشت. همچون غزالي كه منزل ها طي كرد و 
سرانجام با حقيقت به طريقت شريعت بازگشت و در 

آ نجا رحل اقامت افكند.« 

  نظري بر اثر تاريخي- پژوهشي
»قلمرو انديشه آل احمد«

روايت يك بازگشت

  جالل آل احمد

كشيد! اعالميه ذيل را بخوانيد تا بيشتر با موضوع 
اصلي جدال در30 تير آشنا شويد:

»پس از سالم، يك عمر فداكاري و خدمتگزاري 
مرا در راه دين و ملت همه كس مي داند و بر عموم 
برادران ايماني و ايراني و بلكه دنياي مس��لمان 
واضح و آشكار گرديده است كه جز عظمت دين 
و رفاه و آس��ايش مس��لمين و براندختن ريشه 
ظلم و فساد و كين و اس��تعمار نظري نداشته و 
ندارم. كوشش من و ش��ما برادران مسلمان در 
قطع ريشه اس��تعمار و برانداختن مظاهر و آثار 
استعمار با عنايات پروردگار مي رفت كه نتيجه 
قطعي خود را بخش��يده و ايران را براي هميشه 
از ش��ر اجانب نجات بخش��د ولي سياستي كه 
قرون متم��ادي دولت هاي مزدور را بر س��ر كار 
مي آورد باالخ��ره حكومت دكت��ر مصدق را كه 
بزرگ تري��ن س��د راه جنايت خود مي دانس��ت 
بركنار ك��رد و درصدد برآمد عنص��ري را كه در 
دامان ديكتاتوري و اس��تبداد پ��رورش يافته و 
تاريخ حيات او پر از خيانت ، ظلم و جور اس��ت 
و بارها امتحان خ��ود را داده و دادگاه ملي حكم 
مرگ و قطع حيات سياسي او را صادر كرده است 
براي سومين بار بر مس��ند خدمتگزاران واقعي 
گمارد. من نمي خواهم درب��اره عدم صالحيت 
احمد قوام بيش از اين س��خني گفته باش��م اما 
اعالميه ايشان در نخستين روز اين زمامداري به 
خوبي نشان مي دهد  چگونه بيگانگان درصددند 
به وسيله ايشان تيشه بر ريش��ه دين و آزادي و 
استقالل مملكت زده و بار ديگر زنجير اسارت را 
به گردن ملت مسلمان بيندازند. توطئه تفكيك 
دين از سياست كه قرون متمادي سرلوحه برنامه 
انگليسي ها بوده و از همين راه ملت مسلمان را 
از دخالت در سرنوشت و امور ديني و دنيوي باز 
مي داشته است، امروز س��رلوحه برنامه اين مرد 

جاه طلب قرار گرفته است. 
احمد قوام باي��د بداند در س��رزميني كه مردم 
رنج ديده آن پس از س��ال ها رنج و تعب شانه از 
زير بار ديكتاتوري بيرون كشيده اند نبايد رسماً 
اختناق افكار و عقايد را اعالم و مردم را به اعدام 
دسته جمعي تهديد نمايد. من صريحاً مي گويم 
كه بر عموم برادران مس��لمان الزم است  در راه 
اين جهاد اكبر كمر همت بربسته و براي آخرين 
مرتبه به صاحبان سياست استعمار ثابت كنند 
تالش آنها در به دس��ت آوردن قدرت و سيطره 
گذشته محال اس��ت و ملت مس��لمان ايران به 
هيچ يك از بيگانگان اجازه نخواهد داد به دست 
مزدوران آزمايش ش��ده، اس��تقالل آنها پايمال 
شود و نام باعظمت و پرافتخاري را كه ملت ايران 
در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است 
مبدل به ذلت و سرشكس��تگي گردد. در خاتمه 
از عموم هموطنان عزيزم كه در گوش��ه و كنار 
و در مركز و شهرس��تان ها ب��راي اعتالي دين 
مبين خات��م النبيين و اس��تقالل و آزادي ملت 
ايران همت گماشته اند صميمانه تشكر نموده و 
موفقيت و پيروزي نهايي آنها را از خداوند متعال 

خواستارم.« 
  مصدق تصور مي كرد مردم از او حمايت 
مي كنن�د، در حالي ك�ه م�ردم از دين و از 

احساسات دينی شان حمايت مي كردند
گزاف نيس��ت اي��ن دو اعالمي��ه پيش آم��ده را 
مايه هاي اصلي قيام تاريخي 30 تير1331 بدانيم. 
با اين همه ماجرا به تحليلي افزون از اين نياز دارد. 
هم از اين روي بهتر ديدم  ادامه سخن را به رهبر 
معظم انقالب بسپاريم. ايش��ان طي تحليلي در 

سال 1363 در اين باره چنين گفته اند:
»يك سالي بود كه حكومت مصدق سركار بود. 
چون مجلس جديد تش��كيل ش��ده بود، دولت 
استعفا داد و به دنبال استعفا مجدداً انتخاب شد. 
مشكلي كه پيش آمد اين بود كه دولت مصدق 
پيش شاه رفت و استعفاي خودش را به شاه داد. 
با اينكه مجلس رأي اعتماد به دولت مصدق داده 
بود، مصدق بدون اينكه هيچ كس را در جريان 
بگذارد يا با مرحوم آيت اهلل كاشاني مشورت بكند 
يا به آن كس��اني كه عوامل اصلي در صحنه نگه 
داش��تن مردم بودند چيزي بيان كند يا با مردم 
چيزي را در ميان بگذارد، اس��تعفا داد و ناگهان 
همه مطلع شدند كه مصدق استعفا كرده است! 
 ش��اه هم از فرص��ت اس��تفاده ك��رد و يكي از 
مهره هاي قديمي دست نشانده استعمار انگليس، 
از نوكره��اي ديري��ن خانه زاد انگلي��س، يعني 
قوام السلطنه را سر كار آورد. البته قوام السلطنه 
قباًل هم نخست وزير بود و در دوران حكومت هاي 
دست نش��انده انگليس در ايران، سوابق خيلي 
زيادي داش��ت. وقتي قوام السلطنه سر كار آمد، 
اعالميه بسيار تند و شديداللحني را منتشر كرد. 
بنده يادم هست و فراموش نمي كنم آن فضاي 
پر از رعبي را كه به خاطر اعالميه قوام السلطنه 
به وجود آمده بود. من در مشهد با پدرم مي رفتم 
كه ديدم افراد به هم كه مي رس��ند، از جمله به 
پدر من آهسته از اعالميه تهديدآميز و خطرناك 
قوام الس��لطنه حرف مي زنند. در اي��ن اعالميه 
قوام الس��لطنه م��ردم و س��ردمداران نهضت را 
تهديد كرده بود كه خش��ونت ب��ه خرج خواهد 
داد، س��ركوب خواهد كرد و هر مانعي را از س��ر 
راه خودش برخواهد داش��ت. به هر حال همه را 

تهديد كرده بود. 
 در نقطه مقابل اين اعالميه، در نقطه مقابل اين 
توپ و تشر بسيار قوي- كه البته متكي به ارتش 
و به گروه هاي مسلح هم بود و به انگليسي ها در 
خارج هم متكي بود - فقط يك نفر مقام و مبارز 
فريادش را بلند كرد و بلند كردن فرياد او، ترس 
و محيط رعب را شكس��ت، در نتيجه مردم وارد 
صحنه ش��دند و نتيجه عكس آن چيزي شد كه 
شاه و درباري ها و پش��تيبانانش مي خواستند. 

آن ش��خص مرحوم آيت اهلل كاش��اني بود. بعد 
از آنكه قوام الس��لطنه اعالميه را منتش��ر كرد، 
آيت اهلل كاشاني متقاباًل يك اعالميه تندي داد و 
گفت من مقاومت مي كنم. من حكومت قوام را 
قبول نمي كنم. اگر قوام السلطنه كنار نرود و آن 
حكومت دست نشانده عقب ننشيند، من كفن 
مي پوش��م و بيرون مي آيم... اجتماعات مردم را 
تشكيل داد و هنوز 48 ساعت نش��ده بود كه با 
حضور مردم در صحنه و با مقاومتش��ان و خود 
نشان دادن آنها و كش��ته هايي كه دادند، دولت 
قوام س��قوط كرد و مج��دداً مص��دق را از خانه 
بيرون آوردند و نخست وزير كردند. حادثه سي ام 
تير اين بود. در روز س��ي ام تير م��ردم به دعوت 
آيت اهلل كاشاني براي مقابله با حكومت تحميلي 
شاه- كه قوام السلطنه را نخست وزير كرده بود و 
اين مقدمه اي بود براي اينكه مجدداً انگليسي ها 
برگردند و دوباره امتياز نفت به آنها داده شود و 
همان سلطه هاي قديمي انگليس مجدداً از سر 
گرفته شود- به خيابان ها آمدند. عامل و قهرمان 
و صحنه گردان اصلي اين ماجرا مرحوم آيت اهلل 

كاشاني بود. 
 آن نكته اي كه فوق العاده اهميت دارد، اين نكته 
اس��ت كه بعد از آنكه مجدداً دولت مصدق روي 
كار آمد، اولين عكس العملي كه نش��ان داده شد، 
بي اعتناي��ي به مرحوم آيت اهلل كاش��اني اس��ت. 
مصدق ديد مردم آمدند توي خيابان ها و ش��عار 
دادند يا مرگ يا مصدق و عده اي كش��ته شدند و 
مطلب برايش مشتبه شد و خيال كرد اين مردم 
از او حمايت مي كنن��د، در حالي كه مردم از دين 
و از احساسات دينشان حمايت مي كردند. همان 
اشتباهي كه آن رو س��ياه فراري هم هميشه در 
ايران داش��ت كه مي گفت مردم فالن قدر به من 
رأي دادند! وقتي در خدمت امام بوديم، صحبت 
بود و امام فرمودند: مردم به اشخاص رأي ندادند، 
مردم به دي��ن رأي دادند، به اس��الم و قرآن رأي 
دادند تا وقتي با قرآن و اس��الم باش��يد، مردم با 
شما هستند و اگر پشت كرديد به اسالم، مردم از 
شما برمي گردند و ديديد كه همين طور هم شد. 
آن روزي كه به اسالم پشت كردند. آن روزي كه 
خودشان را از اسالم و از قرآن و از احكام اسالمي 
و از فقاهت اس��المي جدا كردند، م��ردم به آنان 
آنچنان پش��ت كردند كه در تاريخ به عنوان يك 
درس باقي ماند. مرحوم دكتر مصدق هم درست 
همين اش��تباه را كرد... تذكرات مرحوم كاشاني 
نس��بت به افراد كه اين آدم، آدم خطرناكي است 
چرا اين ش��خص را در رأس كار گذاش��ته ايد؟ يا 
اينكه اين اقدام، يك اقدام الزمي است چرا انجام 
نمي دهيد؟دخالت و فضولي به حساب مي آمد و 
مي گفتند اينها دخالت و فضولي مي كنند! دلشان 
مي خواست علماي اسالم بيايند مردم را حركت 
بدهند، هداي��ت و در صحنه حاض��ر كنند، خون 
بدهند، سينه هايشان را سپر كنند و بعد حكومت 
را در اختيار آنها بگذارند و بگويند خداحافظ شما و 
بروند در مدرسه هايشان بنشينند! همان طوري كه 
بعضي ها بعد از پيروزي انقالب بزرگ و شكوهمند 
خودمان، اينقدر گستاخي و وقاحت به خرج دادند 
كه اين حرف را به زبان هم آوردند و در مشروطيت، 
اين كار را با قلدري بيشتري انجام دادند. در نهضت 
ملي البته يك مقدار مردم آگاه تر بودند، علما يك 
مقدار روش��ن تر و باهوش تر بودن��د و اين كار در 
آنجا با شكل ديگري انجام گرفت. خوشبختانه در 
انقالب شكوهمند ما به كلي نقشه هايشان خنثي 
شد و نتوانستند اين كار را انجام بدهند. به هر حال 
نتيجه اين شد كه بين مرحوم آيت اهلل كاشاني و 
مرحوم دكتر مصدق بر اثر همين تصورات واهي 
و غلطي كه مرحوم دكتر مصدق داش��ت، جدايي 
افتاد و آن نهضتي كه با اين همه خون دل به وجود 

آمده بود، شكست خورد.« 
  ديدند اگر يك روحاني در ميدان باشد 

البد اسالم را در كار مي آورد!
در پاي��ان اين مقال، ش��ايد مناس��ب باش��د به 
انتقام جويي استعمار از مرحوم آيت اهلل كاشاني 
نيز اشارتي داشته باشيم. در 30 تير 1331 سنگر 
مقاومت كشف و از آن پس، تمامي توان استعمار 
و عوامل داخلي آن براي تخري��ب آن مصروف 
ش��د. امام خميني در خاطره واره اي در اين باب 

چنين مي گويند:
»ما در زمان خودمان هم آقاي كاشاني را ديديم. 
آقاي كاشاني از جواني در نجف بوده و يك روحاني 
مبارز بودند. مب��ارزه با اس��تعمار، آن وقت البته 
انگلستان بود مبارزه با او. در ايران هم كه آمدند 
تمام زندگي ش��ان صرف همين معنا شد و من از 
نزديك ايشان را مي شناختم. در يك وقت وضع 
ايشان طوري شد كه وقتي  از منزل مي خواست 
حركت كند فرض كنيد بيايند به مس��جد شاه، 
مسجد شاه مطلع مي شد، در نظر داشتند، اعالم 
مي شد، اينطور بود وضع ايش��ان. بعدش ديدند 
كه اگر يك روحاني در ميدان باش��د البد اسالم 
را در كار مي آورد، اين حتمي است و همين طور 
هم بود. از اين جهت ش��روع كردند به جوسازي. 
آنطور جوس��ازي كردند كه يك سگي را عينك 
به آن زدن��د - و آنطور كه من ش��نيدم - عينك 
زدند و از طرف مجلس آوردند اين طرف و اس��م 
آيت اهلل و من خودم در مجلسي بودم كه مرحوم 
آقاي كاش��اني وارد ش��د در آن مجلس. مجلس 
روضه بود، هيچ كس پا نش��د. من پا شدم و يكي 
از علماي تهران ك��ه االن هم هس��تند و من جا 
دادم به ايشان – جا هم ندادند. اين جو را درست 
كرده بودند براي آقاي كاشاني كه ديگر از منزلش 
نمي توانست بيرون بيايد. در اتاقي محبوس بود در 
منزلش طوري كه نمي توانست بيرون بيايد. چند 
دفعه هم گرفتند چه كردند. آنجا هم شكس��ت 

دادند، مسلمين را شكست دادند.«   


