
  احمدرضا صدري
روزهايي كه ب�ر ما گذش�ت، تداعي گر س�الروز 
گش�اينده  امام�ي  سيدحس�ين  ش�هادت 
طري�ق نماين�دگان واقع�ي مل�ت ب�ه مجل�س 
ش�وراي مل�ي ب�ود. از اي�ن روي در ش�ناخت 
زندگ�ي و زمان�ه آن ب�زرگ، مقال ذيل به ش�ما 
تقدي�م مي ش�ود. امي�د آنك�ه مقب�ول  آي�د. 

   
  جلوه هايي از پيشينه عبدالحسين هژير

سوابق وابستگي عبدالحس��ين هژير نخست وزير و 
س��پس وزير دربار پهلوي دوم به انگلستان بر كسي 
پوش��يده نبود. او از مدت ها قبل متهم به جاسوسي 
براي انگليس��ي ها بود، به ويژه كه چندين س��ال هم 
به عنوان مأموريت در انگلس��تان اقامت داش��ت و 
رابطه اش با دوشيزه لمبتون، وابسته ظاهراً فرهنگي 
سفارت انگليس در ايران هم بسيار حسنه بود. گفته 
مي ش��د هژير از طريق اي��ن خانم بود كه توانس��ت 

مقدمات سفر شاه به انگلستان را فراهم كند. 
هژير در دولت هاي قبل��ي در وزارت ماليه )دارايي( 
كار مي كرد و پس از مدتي معاون آن وزارتخانه شد. 
مدتي مديركل بانك ملي بود و س��پس وزير دارايي 
ش��د. مدتي هم وزير راه بود. كابينه هژير توانس��ت 
با زد و بندهاي سياس��ي از مجلس شوراي ملي رأي 
اعتماد بگيرد، اما در سطح اجتماعي با مخالفت هاي 
جدي روبه رو بود. هنوز ساعاتي از اعالم رأي اعتماد 
مجلس به هژير نگذش��ته بود كه فدائيان اس��الم به 
رهبري شهيد نواب صفوي علناً با اين رأي به مخالفت 
برخاستند. در آن ايام ش��هرباني گزارش داد عده اي 
از بازاري ها و اعضاي فدائيان اسالم در صحن مسجد 
ش��اه عليه هژير تظاهرات كردند. فدائيان اس��الم با 
رهبري نواب صفوي از مكي و حائري زاده، نمايندگان 
مجلس ش��وراي ملي كه به هژي��ر رأي اعتماد داده 
بودند تجليل و ديگر نماين��دگان را كه به نفع هژير 

رأي داده بودند تهديد كردند. 
  مخالفت آيت اهلل كاش�اني و فدائيان اسالم

 با نخست وزيري هژير
آيت اهلل كاش��اني هم به ش��دت با هژير مخالف بود 
و او را عامل سرس��پرده انگليس و بس��يار خطرناك 
مي دانس��ت به همين دليل بعد از اعالم رأي اعتماد 
مجلس به هژير ايشان پس از گفت وگو با نواب صفوي 
به اين نتيجه رس��يد كه بايد عليه هژي��ر تظاهرات 
گس��ترده اي را ب��ه راه بيندازد. نواب صفوي با س��ه 
سخنراني پياپي در بازار بزرگ، بازار چهارسوق و بازار 
كفاش ها بازاري ها را ترغيب كرد بازار را به مدت سه 
روز تعطيل و در مسجد سلطاني اجتماع كنند تا پس 
از استماع سخنراني در خيابان ها حركت و اعتراض 

خود را اعالم نمايند. 
در اين گردهمايي ابتدا نواب صفوي، كرباس��چيان، 
حسين رازاني مدير روزنامه رازان و مهندس انزلچي 
صحبت كردند و سپس جمعيت از خيابان ناصرخسرو 
به سمت الله زار، اسالمبول و چهارراه نادري حركت 
كردند. به دستور نواب صفوي يكي از جوانان ضمن 
ايراد سخنراني ش��ديداللحن تنفر عميق مسلمانان 
را از دخال��ت بيگان��گان در امور ايران اع��الم كرد و 
سپس جمعيت از طريق خيابان منوچهري و دروازه 

شميران به طرف ميدان بهارستان حركت كردند و 
جلوي مجلس به تظاهرات پرداختند. آنجا ش��هيد 
سيدحسين امامي گفت: »هژير يك عنصر بي دين، 
كافر و مهدورالدم اس��ت و اگر زير س��نگ هم برود، 
او را پي��دا و نابود خواهيم كرد!« در پي دس��تگيري 
شهيد نواب صفوي در اين تجمع، جعفر جهان وكيل 
دادگستري و چند نفر ديگر به نشانه اعتراض از منزل 
آيت اهلل كاش��اني حركت و در براب��ر مجلس تجمع 
كردند. س��خنرانان جمعيت فدائيان اسالم از جمله 
شهيد سيدعبدالحسين واحدي آزادي فوري نواب 
صفوي و ياران او را خواس��تار ش��دند و اعالم كردند 
تا آنان آزاد نشوند فدائيان اس��الم از جلوي مجلس 
پراكنده نخواهند ش��د. پس از س��اعتي اعالم ش��د 
نواب صفوي آزاد ش��ده و به منزل آيت اهلل كاش��اني 

رفته است. 
  اوج گيري اعتراضات به نخست وزيري هژير

اعتراض ب��ه رأي اعتماد مجلس به نخس��ت وزيري 

هژير به تهران محدود نماند و به شهرس��تان ها هم 
كشيده شد. از جمله مردم ش��هرهاي اصفهان، قم، 
قزوين و مش��هد هم تظاهرات گس��ترده اي را عليه 
هژير ب��ه راه انداختند. بديهي اس��ت س��ازماندهي 
اين اعتراضات را فدائيان اس��الم انج��ام مي دادند. 
طبق گزارش ش��هرباني فدائيان اسالم و هيئت هاي 
مذهبي تهران در باره تظاهرات اهالي شهرستان ها 
و همكاري آنه��ا با تظاهركنن��دگان تهران صحبت 
مي كردن��د و در بعض��ي از نقاط كش��ور رس��ماً به 
تظاهرات پرداخته يا در تلگرافخانه ها متحصن شده 
بودند. سرانجام آيت اهلل كاشاني در 25 خرداد سال 
1327 اعالميه ش��ديداللحني را عليه هژير منتشر 
كرد و از نمايندگاني كه به او رأي اعتماد داده بودند 

به شدت انتقاد كرد. 
در روز 27 خرداد س��ال 1327 مخالف��ت با هژير به 
اوج خود رس��يد و مردم تهران عليه او تظاهرات به 
راه انداختند. در اي��ن تظاهرات عده اي ب��ا بازوبند 
انتظامات نظم را ب��ه عهده داش��تند. روحاني اي به 
نام ساجدي قرآن مجيد را به دست گرفت و جلوي 
جمعيت حركت كرد. پس از روحانيون، دانشجويان و 
اصناف مختلف حركت مي كردند. شهيد سيدحسين 
امامي و ورزشكار شجاعي به نام بهرام خاقاني كمي 
جلوتر از جمعي��ت در حركت بودند. جلوي پاس��اژ 
سرچش��مه به تظاهركنندگان هش��دار داده شد از 
رفتن به بيمارستان خودداري كنند، ولي آنها ترتيب 
اثر ندادند. نرس��يده به مدرس��ه سپهساالر سربازان 
جلوي جمعيت صف كش��يدند و با دستور سرهنگ 
دفتري به جان مردم بي س��الح افتادند. مردم براي 
حفظ قرآني كه در دس��ت روحاني حام��ل آن بود، 
او را سر دست بلند كردند. س��ربازان آن روحاني را 
پايين آوردند و قرآني كه در ش��ال سبز كمر آيت اهلل 
كاشاني پيچيده ش��ده بود از دس��ت او روي زمين 
افتاد. شهيد سيدحسين امامي براي برداشتن قرآن 
و نجات روحاني حامل آن به سمت سربازان هجوم 
برد و سرهنگ دفتري فرياد زد: »امامي را بزنيد!« در 
اين هنگام سرنيزه يكي از س��ربازان به پاي مرحوم 
خاقاني فرو رفت و پايش به ش��دت مجروح ش��د. با 
اين همه جمعيت را شكافت و خود را جلوي مجلس 
رساند و شروع به دادن شعار كرد. پس از مدتي يكي 
از روحانيون به نام ش��يخ ابراهيم بصير در حالي كه 
شعار مرده باد هژير را سر مي داد زخمي شد و او را به 
بيمارس��تان بردند. غوغايي به پا شد و عده اي مردم 
را تحريك مي كردند كه صفوف س��ربازان مهاجم را 
بشكافند و با آجر و سنگ با آنان به مقابله بپردازند. 
باالخره در اث��ر اعتراض نماين��دگان اقليت مجلس 
تيراندازي به سمت مردم قطع ش��د. روزنامه پرچم 
اسالم تعداد مجروحان اين تظاهرات را 26 نفر اعالم 
كرد. آيت اهلل بروج��ردي ضمن انتش��ار اعالميه اي 
حمايت قاطع خود را از آيت اهلل كاش��اني و مخالفت 
خود را با هژير و اهانت س��ربازان ب��ه حامالن قرآن 

مجيد اعالم كرد. 
با توجه به نقش اصلي و مؤثر فدائيان اسالم و شخص 
ش��هيد نواب صف��وي در برگ��زاري اي��ن تظاهرات 
نمايندگان اقلي��ت مجلس كه بعده��ا تحت عنوان 
جبهه ملي به فعاليت پرداختند، تالش كردند توسط 

اعدام انقالب�ی عبدالحس�ين هژير 
به قدري براي شاه اهميت داشت كه 
دوست قديمي خود حسين فردوست 
را مأمور رس�يدگي به پرون�ده كرد. 
ش�هيد سيدحس�ين امامي را تحت 
شديدترين شكنجه ها قرار دادند، ولي 
او اسمي از يارانش نبرد و گفت طبق 
حكم شرعي به وظيفه خود عمل كرده 
است، اما فدائيان اسالم و به خصوص 
شخص نواب صفوي مس�ئوليت اين 
ترور را به عهده گرفتند و تالش كردند 
امامي را نجات بدهند، اما تالش هاي 
آنان به ثمر نرس�يد و سيدحس�ين 
امامي در نيمه هاي شب 18 آبان سال 

1328 به دار آويخته شد

با ترور هژير انتخابات مجلس شانزدهم 
ابطال و مجدداً برگزار شد و ليست جبهه 
ملي توانست به مجلس راه پيدا كند. دكتر 
مصدق و ش�ش نفر از نمايندگان تهران 
در اين مجلس حضور داش�تند. آيت اهلل 
كاشاني در 20 خرداد سال 1329 در ميان 
استقبال بي نظير و باشكوه مردم تهران 
به وطن بازگش�ت. هر چند مشي فكري 
و عملي نيروهاي جبهه ملي مورد قبول 
شهيد نواب صفوي و فدائيان اسالم نبود، 
اما با توصيه آيت اهلل كاشاني از آنها حمايت 
كردند و مهم ترين عامل پيروزي آنان در 
راهيابي ب�ه مجلس ش�وراي ملي بودند
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اعدام عبدالحسين هژير و شهادت سيدحسين امامی؛ روايت يك مواجهه پيروز با استعمار 

  يك شليك
 عقب نشيني دربار و انگلستان

ژير
ن ه

سي
لح

دا
 عب

  
ژير

ن ه
سي

لح
دا

 عب
بی

قال
م ان

دا
ل اع

عام
ی 

مام
ن ا

سي
دح

سي
د 

هي
   ش

 

  محمدرضا كائيني
س��وگمندانه بايد اذعان 
ك��رد ب��ه رغ��م مكانت 
واالي مرج��ع عاليق��در 
حضرت آيت اهلل العظمي 
سيدابوالقاس��م خوي��ي 
هنوز يادنامه اي در خور 
براي آن بزرگ در ايران، 
ع��راق، لبنان و... نش��ر 
نيافته است. آنچه به چاپ 
رسيده آثاري مجمل و پراكنده است كه به هيچ روي 
نمايانگر افق واالي علمي و عملي آن بزرگ نتواند بود. 
در ماه هاي اخير انتش��ارات انصاريان قم سعي كرده 
اس��ت با تجميع پاره اي مقاالت و گفت وش��نودها و 
فراهم آوردن يادماني حجيم، بخشي از اين نقيصه را 
جبران دارد. محمدتقي انصاريان خوانساري تدوينگر 

اين اثر در ديباچه آن چنين مي نويسد: 
»حقير به وسيله مرحوم حجت االسالم والمسلمين 
آقاي حاج ش��يخ كاظم خوانس��اري ب��ا موقعيت و 
مرجعيت و قداس��ت و جايگاه رفيع آيت اهلل العظمي 
خويي آشنا ش��دم، خصوصاً وقتي حاج شيخ كاظم 
به ايران مي آمد و در بيت الش��رف جناب آقاي حاج 
علي اكبر غفاري ش��ريف فرزند مرحوم آيت اهلل حاج 
شيخ علي آقا خوانساري وارد مي شد و جلوسش آنجا 
بود و علما و بزرگان از تهران و گاهي شهرس��تان ها 
به ديدن��ش مي آمدند، گوي��ا خود آي��ت اهلل خويي 
تش��ريف فرما ش��دند و همراه خود ج��واب  نامه ها و 
اس��تفتائات و مراس��الت ديگ��ر را م��ي آورد و ب��ه 
صاحبانشان مي داد. چون آنجا منزل ابوالزوجه حقير 
بود، زياد رفت وآمد مي كردم و كنجكاو بوده و از احوال 
نجف  اشرف و حوزه علميه و روحانيت خصوصاً آيت اهلل 
خويي پرس��ش هاي زيادي مي نمودم و ايشان هم با 
دقت و صداقت جواب مي فرمودند. از آن وقت ارادت 
و اخالصم به آيت اهلل العظمي خويي بيش از پيش شد 
با اينكه از نزديك خدمتشان نرسيده بودم اما عالقه 

عجيبي به ايشان پيدا كردم. 
آن مرحوم در باب فضائل مرح��وم آيت اهلل العظمي 

خويي نكاتي فراوان بيان مي فرم��ود. از جمله آنكه 
هيچ گاه دقت و مواظبت آقا نس��بت به همس��ران و 
فرزندان علماي��ي كه از دنيا رفته بودن��د را فراموش 
نمي كنم و به ياد دارم هميشه پاكت هايي مخصوص 
جهت تك تك آنها مهيا مي كردند و عجيب آنكه خود 
مرحوم آبي بي به منزل آنها مي رفتند و مرحمتي آقا 
را تقديم مي داش��تند. ايش��ان اضافه كردند: يكي از 
خدمات مهم آيت اهلل العظمي خويي تأسيس مدرسه 
ابتدايي دخترانه به نام مدرسه دينيه بود. در آن زمان، 
مدارس شاهنشاهي بود و رنگ و بوي اسالمي نداشت 
و هيچ كدام از روحانيون و علما حاضر نبودند فرزندان 
خود را در اين مدارس ثبت نام كنند، لذا مرحوم آقاي 
خويي اين مدرسه را در محله مشراق تأسيس نمودند 

تا دختران نيز بتوانند تحصيل نمايند. 
به هر حال تكرار مي كنم با مطالب جالبي كه از آقايان 
خصوصاً آنهايي كه نجف  اش��رف ي��ا كربالي معلي 
مشرف بودند مي ش��نيدم يا در كتاب ها، مجالت و 
روزنامه ها مي خواندم ارادتم به معظم له بيشتر شد، 
البته كتاب ها و مجالت اكثراً ب��ه زبان عربي كه در 
نجف  اشرف يا لبنان و سوريه و غيره يا انگليسي كه 
در هندوستان و انگلستان و بعضي نقاط ديگر به چاپ 
رسيده بود، ولي به زبان فارسي آن هم مستقل كمتر 
به چشم مي خورد، لذا سبب تأليف و جمع آوري اين 
كتاب راجع به آيت اهلل العظمي خويي اين انگيزه ها 
را در برداش��ت. يادآوري اين نكت��ه در اين مقدمه 
و پيش��گفتار ضروري اس��ت كه در مباحث علمي 
معظم له وارد نمي شويم هر چند به اقتضاي پرداختن 
به شاگردان معظم له به ويژگي هاي فردي و اخالقي 
به بعد علمي ايش��ان پرداخته و بعض��اً مفصاًل وارد 
مباحث تخصصي شده اند، زيرا ما توان آن را نداريم 
و ديگر اينكه حريم و حرمت علمي ايشان فراتر از آن 
اس��ت كه در اين كتاب بگنجد و باالتر از همه اينكه 
به قولي: آنچه عيان است چه حاجت به بيان است! 
هنگامي كه مشغول كار ش��ديم، مالحظه شد كه 
گستردگي نسبت به آيت اهلل العظمي خويي آنقدر 
وسيع است كه شايد بيش از پنج مجلّد شود. با توجه 
به اينكه اگر حوصله به خ��رج دهيم و فعاليت هاي 
بيشتري بنماييم حتي از پنج جلد هم بيشتر خواهد 
شد اما چون اوالً توان آن را از هر لحاظ نداشتيم به 
همين مقدار بسنده نموديم تا ببينيم در آينده چه 

پيش مي آيد، ان شاءاهلل.« 

حاشيه اي بر انتشار يادمان پرنكته 
آيت اهلل العظمي سيدابوالقاسم خويي

نادره دوران

آيت اهلل كاش��اني با ش��هيد نواب صفوي تماس 
بگيرند و به او نزديك شوند. آنها اعالم جرمي را 
هم عليه هژير تنظيم كردند و به رئيس مجلس 
دادند. بعد از ظهر روز درگي��ري در هتل تهران 
جلسه اي توسط جبهه ضد ديكتاتوري به دعوت 
علي آزاد فرازي برگزار شد. در اين جلسه جعفر 
جهان وكيل دادگس��تري كه در س��ازماندهي 
تظاهرات عليه هژير نقش بس��يار مؤثري داشت 
س��خنراني كرد. در فاصله س��خنراني او شهيد 
نواب صفوي به طرز غيرمنتظره اي وارد جلس��ه 
شد و جعفر جهان به معرفي او پرداخت و ضمن 
تجليل ف��راوان از حض��ور وي اعالم ك��رد نواب 
صفوي از مب��ارزان بزرگ و سرس��خت فدائيان 
اس��الم و نماينده مخصوص آيت اهلل كاش��اني و 
يكي از بازداشت شدگان غيرقانوني حكومت زور 

و سرنيزه است. 
  استيصال و استعفاي هژير در پي مخالفت 

عمومي
در پي اعتراضات مكرر مردم به نخس��ت وزيري 
هژير و تظاهرات گسترده 27 خرداد، شهيد نواب 
صفوي و چند تن از اعضاي برجس��ته تظاهرات 
بازداشت شدند. اميرعبداهلل كرباسچيان با صدور 
اعالميه اي با عنوان »نبرد قطعي ملت ايران شروع 
شد« به بازداشت نواب صفوي و يارانش اعتراض 
و اعالم كرد نواب صفوي رهبر فدائيان اسالم و دو 
مدير روزنامه و عده ديگري به جرم مبارزه با ظلم 
و ستم و دزدي و خيانت بازداشت شده اند. اينك 
فرياد »مرده باد هژير جاسوس« و »مرده باد هژير 
خائن« در سراسر ايران طنين انداز شده است. در 
پي انتشار خبر دستگيري ش��هيد نواب صفوي 
عده زيادي از بازاري ها و مردم به منزل آيت اهلل 
كاشاني رفتند و خواستار آزادي وي شدند. طولي 
نكشيد شهرباني زير فشار افكار عمومي ناچار شد 
نواب صفوي را آزاد كند. از س��وي ديگر هژير به 
خاطر توقيف غير قانوني مطبوعات و قيام عليه 
قانون توسط نمايندگان اقليت مجلس استيضاح 
شد. سرانجام هژير ناچار ش��د در 15 آبان سال 
1327 استعفاي خود را تسليم شاه كند و جاي 

خود را به محمد ساعد بدهد. 
به اين ترتيب فدائيان اس��الم ب��ا رهبري نواب 
صفوي و حماي��ت قاطعان��ه آيت اهلل كاش��اني 
پيروزي قاطعي را به دست آوردند. پس از وقايع 
27 خرداد س��ال 1327، ش��هيد ن��واب صفوي 
همراه شهيد سيدعبدالحسين واحدي و شهيد 
سيدمحمد واحدي سفرهاي تبليغي و سياسي 
خود را آغاز كردند. آنها ابتدا به كرمانشاه و سپس 
به لرس��تان رفتند و چند روزي را مهمان سران 
ايل های كاكوند و موموند بودند، سپس به شيراز 
رفتند و با مؤس��س حزب برادران سيدنورالدين 
حسيني ش��يرازي در باره برخي مسائل مذاكره 

كردند و مجدداً به لرستان بازگشتند. 
 شهيد نواب صفوي، مصمم در عرصه مبارزه

شهيد نواب صفوي از مدت ها قبل تصميم داشت 
موجوديت تش��كيالت فدائيان اس��الم را اعالم 
كند، اما مخالف��ان كه به ش��دت از عملكرد اين 
تشكيالت وحشت داشتند، سنگ اندازي و مانع  
ايجاد مي كردند. ش��هيد نواب صفوي سرانجام 
تصميم گرفت »مجمع مسلمانان مجاهد« را با 
شيوه  اي نرم تر به وجود آورد. در پي اين تصميم 
در سرچش��مه تهران محلي اجاره شد و عده اي 
از جوانان فدائيان اس��الم به منزل ش��هيد نواب 
رفتند و او را براي معرفي افراد شايسته مديريت 
مجمع مس��لمانان مجاهد به اين دفتر بردند. به 
اين ترتيب اولين هيئت مدي��ره مجمع انتخاب 
شد. بعدها شهيد نواب صفوي علت تشكيل اين 
مجمع را چنين توضيح داد كه چون با نام فدائيان 
اس��الم امكان فعالي��ت وجود نداش��ت، مجمع 
مس��لمانان مجاهد را تش��كيل داد تا در پوشش 
آن فدائيان اس��الم بتوانند حرفش��ان را بزنند. 
ش��هيد نواب صفوي همواره حوزه علميه را مانع 
بزرگي بر سر راه سياست هاي ضد ديني حكومت 
مي دانس��ت. به همين دليل به قم رفت تا علما و 
روحانيون را متوجه مس��ئوليت سنگيني كه در 
قبال مردم دارند آگاه س��ازد. در شب پنج شنبه 
14بهمن سال 1327 اعالم شد نواب صفوي در 
مسجد »باالسر« قم براي مردم صحبت خواهد 
كرد. خبر به تهران رسيد و از آنجا دستور داده شد 
كه به هر نحو ممكن جلوي اين سخنراني گرفته 
ش��ود. به همين دليل عده اي با چاقو بين مردم 
پنهان ش��دند و حتي خدام مسجد را هم بيرون 
كردند تا ن��واب صفوي نتواند صحب��ت كند، اما 
نواب بيدي نبود كه با اين بادها بلرزد. به همين 
دليل به جوان درشت هيكلي دستور داد تا او را 
روي شانه هايش بگيرد و رو به مردم گفت: »حاال 
كه مانع از اين شده اند كه روي منبر حرف بزنم، 
من يك منبر زنده را در اختيار دارم. اگر منبرهاي 
چوبين را بردارند و بخواهند از اين طريق چراغ 
هدايت را خاموش كنند، يك جوان غيور مشعلدار 

هدايت خواهد بود.« 
  ترور شاه، بهانه اي براي سركوب و اختناق

 عصر آن روز بعد از اين حادثه اتفاق عجيبي افتاد. 
شاه كه قصد داشت در جش��ن دانشگاه شركت 
كند، توس��ط فردي به نام ناصر فخرآرايي مورد 
سوء قصد قرار گرفت و زخمي شد. گارد محافظ 
شاه ضارب را كشت و از جيب او كارت خبرنگاري 
روزنامه پرچم اسالم را بيرون آورد، در حالي كه 
ناصر فخرآرايي ظاهراً عضو ح��زب توده بود! در 
پي اين حادثه هيئت وزيران بالفاصله تش��كيل 
جلس��ه داد و حزب ت��وده را غي��ر قانوني و همه 
مراكز و باشگاه هاي فعاليت اين حزب را تصرف 
كرد. حكومت در اين ماجرا حتي از اتهام زدن به 
آيت اهلل كاشاني و نواب صفوي هم ابا نكرد و آنها 
را تحت تعقيب قرار داد. ن��واب كه اصاًل از ماجرا 

خبر نداشت، براي ايراد س��خنراني عازم قم شد 
و اساس��اً در تهران نبود كه بتواند در اين رويداد 
ش��ركت كند و به همين دليل به دست مأموران 
رژيم نيفتاد. آن شب مأموران براي بازداشت نواب 
به خانه اش رفتند و او را نيافتند. همان موقع هم 
عده اي براي بازداشت آيت اهلل كاشاني به منزل 
ايشان در پامنار رفتند و خانه را محاصره كردند 
و س��پس به داخل خانه هجوم بردند. س��پس با 
كمال وقاحت ايش��ان را با لب��اس خواب توقيف 
كردند و به دژباني بردند. رفتار مأموران با آيت اهلل 
كاشاني فوق العاده توهين آميز بود و حتي گفته 
مي شد سرهنگ دفتري كه بعدها سرتيپ شد، 
به ايشان سيلي هم زده اس��ت! آيت اهلل كاشاني 
را بالفاصله ب��ه قلعه فلك االف��الك در خرم آباد 
تبعيد كردن��د. تالش ياران ايش��ان براي آزادي 
وي فايده اي نداشت و آيت اهلل كاشاني به لبنان 
تبعيد شدند. ايشان از لبنان براي نواب صفوي دو 
بار نامه فرستادند و از او خواستند از ايران خارج 
شود و گوشزد كرد: »مردم ايران قدر ما و شما را 
نمي دانند و خطر براي شما نزديك است.« شهيد 
نواب صفوي در پاسخ به آيت اهلل كاشاني نوشت: 
»ش��ما كه الحمدهلل از خطر مصون هستيد. من 
هم وظيفه دارم تا پاي ش��هادت به انجام وظيفه 
مقدس خود ادامه بدهم و س��نگر را خالي نكنم 
كه دشمن نفس��ي از سر آس��ودگي بكشد.« در 
آس��تانه انتخابات مجلس شانزدهم شوراي ملي 
آيت اهلل كاش��اني نامه اي به ش��هيد نواب نوشت 
و از او خواس��ت در انتخابات آين��ده از چند نفر 
از اعضاي جبه��ه ملي، از جمل��ه دكتر مصدق، 
دكت��ر مظفر بقايي، دكتر س��يدعلي ش��ايگان، 
سيدمحمود نريمان، سيدابوالحسن حائري زاده، 
سيدحسين مكي و عبدالقدير آزاد حمايت كند. 
اين نخس��تين بار بود كه ن��واب صفوي تصميم 
مي گرفت در چنين مس��ائلي دخال��ت كند. از 
آنجا كه در آن زم��ان آيت اهلل كاش��اني را رهبر 
معنوي فدائيان اسالم مي دانس��ت قبول كرد از 
نامزدهاي م��ورد نظر آيت اهلل كاش��اني حمايت 
كند، منتها براي او يك سؤال بسيار مهم مطرح 
بود، لذا در نامه اي به آيت اهلل كاش��اني نوش��ت: 
»قرار ما اين بود در چارچوب اس��الم كار كنيم 
و لذا بايد نمايندگاني را انتخاب كنيم كه صبغه 
ديني آنها بر جنبه سياسي شان بچربد. اينهايي 
كه ش��ما نام برده ايد حتي ب��ه مذهب عالقه هم 
ندارند، چه رسد به اينكه بخواهند احكام اسالمي 
را رعايت و اج��را كنند. مالك ش��ما در انتخاب 
اينها چه بوده است؟« آيت اهلل كاشاني در جواب 
نواب صفوي نوش��ت: »ما در حال حاضر رجال 
مذهبي قدرتمندي كه سياس��ت بدانند نداريم، 
لذا مجبوريم از رجال سياسي كه دست كم ملي 
هستند استفاده كنيم تا به تدريج بتوانيم از بين 

متدينان رجال سياسي قوي را تربيت كنيم.« 
  تقلب در دور اول انتخابات، آخرين حربه 

دربار و انگلستان
 اس��تدالل آيت اهلل كاش��اني تا ح��دودي نواب 
صفوي را قانع كرد و فدائيان اسالم با تمام نيرو و 
به طور شبانه روزي به تبليغ در باره اين كانديداها 
پرداختند. همه نشانه ها حاكي از پيروزي ليست 
جبهه ملي بود. به همي��ن دليل حكومت تالش 
كرد با ربودن صندوق ه��اي رأي و تعويض آرا از 
پيروزي اين كانديداها جلوگيري كند. تقلب در 
انتخابات بسيار آشكار بود. اعضاي جبهه ملي به 
سردمداري دكتر مصدق در اعتراض به تقلب در 
دربار متحصن شدند، اما اين تحصن پس از چهار 
روز بدون نتيج��ه پايان يافت. هژي��ر وزير دربار 
آشكارا و به شكلي مستقيم در انتخابات مجلس 
ش��انزدهم دخالت كرد و حتي مسئوليت تبعيد 
آيت اهلل كاشاني را هم پذيرفت. هنگامي كه همه 
راه هاي قانوني براي رسيدگي به نتايج انتخابات 
مسدود شدند، ش��هيد سيدحسين امامي كه در 
ترور كسروي هم ش��ركت داش��ت، مأمور ترور 

هژير شد. 
  و س�رانجام ضرب�ه كارس�از ش�هيد 

سيدحسين امامي
در روز 13 آبان سال 1328 مصادف با دوازدهم 
محرم هژير طبق سنت همه ساله براي برچيدن 
مجلس ع��زاداري وارد مس��جد ش��د. ش��هيد 
سيدحسين امامي خود را به او رساند و با شليك 
گلوله اي به قل��ب وي  هژير را ت��رور كرد. هژير 
بالفاصله به بيمارس��تان منتقل و سيدحس��ين 
امامي دستگير شد. اين ترور به قدري براي شاه 
اهميت داشت كه دوس��ت قديمي خود ارتشبد 
فردوس��ت را مأمور رس��يدگي به پرون��ده كرد. 
شهيد سيدحس��ين امامي را تحت شديدترين 
شكنجه ها قرار دادند، ولي او اس��مي از يارانش 
نبرد و گفت طبق حكم ش��رعي به وظيفه خود 
عمل كرده است، اما فدائيان اسالم و به خصوص 
ش��خص نواب صفوي مس��ئوليت اين ترور را به 
عهده گرفتند و ت��الش كردند امام��ي را نجات 
بدهند، ام��ا تالش هاي آن��ان به ثمر نرس��يد و 
سيدحس��ين امامي در نيمه هاي شب 18 آبان 
س��ال 1328 به دار آويخته ش��د. وي نخستين 
شهيد فدائيان اسالم بود. با ترور هژير انتخابات 
مجلس ش��انزدهم ابطال و مجدداً برگزار شد و 
ليست جبهه ملي توانست به مجلس راه پيدا كند. 
دكتر مصدق و شش نفر از نمايندگان تهران در 
اين مجلس حضور داش��تند. آيت اهلل كاشاني در 
20 خرداد سال 1329 در ميان استقبال بي نظير 
و باشكوه مردم تهران به وطن بازگشت. هر چند 
مش��ي فكري و عملي نيروهاي جبهه ملي مورد 
قبول شهيد نواب صفوي و فدائيان اسالم نبود، 
اما با توصيه آيت اهلل كاشاني از آنها حمايت كردند 
و مهم ترين عام��ل پيروزي آن��ان در راهيابي به 

مجلس شوراي ملي بودند.
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