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گفتوگو 88498437

عبدالحسين هژير در دفتر نخستوزيري

شناختنامه سيداسداهلل رسا
به مثابه روزنامهنگاري مبارز

پرآوازهاي گمنام
محمدرضا كائيني
زندهياد سيداسداهلل
رس��ا در زم��ره
روزنامهنگاران��ي
اس��ت كه ب��ا تكيه
و تأكيد ب��ر هويت
مل��ي و ديني ،از در
سازش با حكومت
پهل��وي اول و دوم
داخ��ل نش��د و از
س��وي ديگ��ر ب��ه
ساختارشكنيهاي مرس��وم جريان روشنفكري
نيز روي خوش نش��ان نداد! از اي��ن روي ،در آثار
و تبليغات جري��ان غالب تاريخن��گاري ،جايي به
خود اختصاص نداد! او سالها در پستوي سانسور
تاريخ ماند تا اينكه مظفر نامدار پژوهش��گر تاريخ
معاصر ايران غبار از چهره او برگرفت و به تجميع
آثارش پرداخت و آنها را در يادماني س��امان داد.
«چند قطره خون براي آزادي» ديري اس��ت كه
از سوي مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران نشر
يافته و در پيشخوان برخي كتابفروشيها نشسته
است .مؤلف در ديباچه خويش بر اين اثر ،در باب
شخصيت رسا و كاركرد وي در ادوار حساس تاريخ
معاصر ايران اشاراتي به شرح ذيل دارد:
«سيداسداهلل رسا ،روزنامهنگار آزادهاي بود كه در
سال  ۱۲۸۰شمسي ،در تهران به دنيا آمد و در سال
 ،۱۳۵۰بعد از يك عمر فعاليت شجاعانه مطبوعاتي
ضداستبداد داخلي و انحرافات حكومتي ،توسط
حاكميت وقت و براي درمان ،به اس��رائيل منتقل
ميشود و در هالهاي از ابهام فوت ميكند يا كشته
ميشود! رسا در تاريخ معاصر ايران ،كام ً
ال گمنام
است و از جمله قربانيان تاريخنگاري سازمانيافته
و شبهروشنفكري است .در واقع اين كتاب ،اولين
اثري است كه در باب شخصيت ،زندگي و انديشه
رس��ا و همچنين حوزه تأثيرگذاري ف��راوان او بر
مطبوعات و جريانات آزاديخ��واه ايران ،در فاصله
سالهاي بعد از كودتاي سياه رضاخاني در مرداد
 ۱۲۹۹تا  ۱۳۵۰شمسي ،به نگارش درآمده است.

صدارت عبدالحس�ين هژي�ر بيش و
پيش از ه�ر طيفي ،جامع�ه مذهبي و
خوديافته ايران پس از شهريور 1320
را به اعتراض وا داش�ت .آنان عالوه بر
سرسپردگي وي به سياست انگلستان،
او را بهاي�يزاده و احتم�االً بهاي�ي
ميدانستند و بركشيدن وي را حلقهاي
از تبليغ اين فرق�ه تلقي ميكردند .از
اين روي چه در دوران نخستوزيري و
چه وزارت دربار ،تظاهرات مذهبي وي
را به هيچ گرفته و او را يكي از مسببان
تيرهروزي ملت ايران ميانگاش�تند!

خوانشي از زمانه و كارنامه عبدالحسين هژير
به مناسبت سالروز اعتراض عمومي به نخستوزيري او

مظفر نامدار ،مؤلف «چند قطره خون براي آزادي»

بهاييزادهاي
كه «ميس لمبتون» او را ارتقا داد!
احمدرضا صدري

در بيستوهفتمين روز از خرداد  1327و در اعتراض
ب�ه نخس�توزيري عبدالحس�ين هژير ،ب�ه دعوت
آيتاهلل سيدابوالقاس�م كاش�اني ،تظاهراتي پرشور
و اعتراضي از منزل مس�كوني وي در خيابان پامنار
تهران به س�وي مجلس ش�وراي ملي برگزار شد كه
نهايت ًا به خش�ونت گراييد! مقال پ�ي آمده به همين
مناسبت و در خوانشي از زمانه و كارنامه عبدالحسين
هژير ،به رش�ته تحرير درآمده اس�ت .مس�تندات
اين بازخواني ،در تارنماي مؤسس�ه مطالعات تاريخ
معاصر ايران ذكر ش�ده اس�ت .اميد آنك�ه محققان
و عم�وم عالقهمن�دان را مفي�د و مقب�ولآي�د.

سير صعودي يك آنگلوفيل!
پيش از بررس��ي نق��ش آفريني عبدالحس��ين هژير در
مناصبي چون :وزارت دارايي ،نخس��توزيري و وزارت
دربار و كارنامه وي در اين عرصههاي مهم ،مناسب است
تا خوانشي مجمل ،از زندگينامه او داشته باشيم .موسي
اسدي ،پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران در اينباره چنين
آورده است:
«عبدالحسين هژير ،در سال  ۱۲۸۰شمسي در تهران
متولد ش��د .تحصيالت ابتدايي را در مدرسه مظفري
به پايان برد .چندي در دارالفنون درس خواند .سپس
به مدرسه علوم سياس��ي رفت و در س��ال  ،۱۲۹۸از
مدرسه علوم سياسي ديپلم گرفت .او زبانهاي فرانسه،
روسي و انگليسي را فرا گرفت و اوايل سال  ،۱۲۹۹به
خدمت وزارت خارجه در آم��د و در اداره دارالترجمه
با عنوان مترجم مشغول كار ش��د .در سال  ۱۳۰۹بنا
به س��فارش انگليسها ،به وزارت راه منتقل گرديد و
سمت بازرس را به خود اختصاص داد .در دوران وزارت
سيدحس��ن تقيزاده به س��ال  ،۱۳۱۲از وزارت راه به
وزارت داراي��ي منتقل گرديد و س��متهاي مختلفي
پيدا كرد ،تا بر مس��ند مدير كل��ي وزارت دارايي تكيه
كرد و چن��دي هم ب��ازرس دولت در بان��ك ملي بود.
باالخره با هماهنگيهاي پش��ت پرده و سفارش��ات

جديترين اعت�راض به نخس�توزيري
هژير ،از س�وي آيتاهلل سيدابوالقاس�م
كاشاني انجام پذيرفت .حركت جمعيتي
بزرگ از منزل وي در محله پامنار تهران به
مقصد مجلس و درگيري و مجروح شدن
عدهاي از ياران آيتاهلل و اعضاي جمعيت
فدائيان اسالم در اين تظاهرات ،در فضاي
ديني و سياس�ي كش�ور ،پژواكي نمايان
يافت و تخم كينه نخستوزير بهاييزاده
را در ذه�ن و دل اي�ن طي�ف كاش�ت!

خاص در كابينههاي سياس��ي قوام ،حكيمي و ساعد
به وزارت رسيد .خانم لمبتون رئيس اطالعات سفارت
انگليس ،نردبان ترقي هژير به مدارج عالي بوده است.
هدف از اين سفارش��ات ،تثبيت قرارداد  ۱۹۳۳نفت
جنوب ايران به مدت نيم قرن براي انگليسيها بود .از
كارهاي هژير ،صدور نامه مفاصا حساب شركت نفت
ايران و انگليس بود .با ص��دور اين نامه ،هژير در داخل
به جانبداري از منافع ش��ركت نفت اي��ران و انگليس
متهم ش��د .در ارديبهش��ت  - ۱۳۲۷كه دولت 157
روزه حكيمي در آستانه سقوط قرار گرفت -با حمايت
انگليسيها ،دربار و باالخص اشرف پهلوي ،مجلس در
 25خرداد ،هژير را به عنوان نخستوزير برگزيد .مردم
و در رأس آنها آيتاهلل كاش��اني  -كه از ماهيت واقعي
هژير خبردار بودند روزهاي  25و  26خرداد -در مسجد
ش��اه و بازار ،اجتماعي عظيم ضد هژير بر پا كردند كه
حضور تعداد زيادي طلبه و بازاري در آن مشهود بود.
مخالفان با پرچمهاي سياه و شعارهاي مخالف دولت،
در خيابانهاي اللهزار و شاهآباد به حركت درآمدند و
شعار مرده باد هژير سر دادند و اعالميهاي هم از طرف
آيتاهلل كاشاني ،در مخالفت با دولت هژير پخش شد.
اين حركت در روز پنجشنبه  27خرداد به رهبري نواب
صفوي رهبر فدائيان اسالم -كه پرچم سرخ در دست
داشت -ادامه داش��ت كه منجر به درگيري بين مردم
و نيروهاي انتظامي ش��د و تعدادي از طرفين مجروح
شدند .اما باالخره هژير در جلسه 8تير همان سال ،با88
رأي از  96رأي به سمت نخستوزيري منصوب گرديد.
جمعه  13محرم ( 10آبان) ،هنگامي كه از طرف دربار
در مسجد سپهساالر ،به مناس��بت ايام محرم مراسم
روضهخواني برپا بود و هژير به عنوان متولي مراسم در
مسجد حضور داشت ،توسط سيدحسين امامي يكي از
فدائيان اسالم -كه روبهروي هژير نشسته بود -با اسلحه
مورد هدف قرار گرفت و پس از انتقال به بيمارس��تان
ش��ماره  2ارتش درگذش��ت .هژير از س��ال  ۱۳۲۰تا
۱۳۲۸ش ،دوبار وزير پيشه و هنر و بازرگاني ،يكمرتبه
هم وزير دربار بود».

باورناپذيري تظاهرات مذهبي هژير ،در جامعه
ديني ايران
صدارت عبدالحس��ين هژير ،بيش و پيش از هر طيفي،
جامعه مذهبي و خوديافته ايران پس از شهريور 1320
را به اعتراض وا داشت .آنان عالوه بر سرسپردگي وي به
سياست انگلس��تان ،هژير را بهاييزاده و احتماالً بهايي
ميدانستند و بركشيدن وي را حلقهاي از تبليغ اين فرقه
تلقي ميكردند .از اين روي چه در دوران نخستوزيري و
چه وزارت دربار ،تظاهرات مذهبي وي را به هيچ گرفته و
او را يكي از مسببان تيره روزي ملت ايران ،ميانگاشتند!
رامين صادقي ،پژوهشگر تاريخ معاصر ايران اينگونه به
بسط موضوع پرداخته است:
«در مورد چگونگي نخستوزير شدن هژير ،ديدگاههاي
مختلفي وجود دارد ك��ه در ادامه به برخي از آنها اش��اره
ميش��ود .در آذر  ،1326دولت قوام سقوط ميكند .يكي
از داليل اين س��قوط را مخالفت و كارش��كنيهاي وزير
دارايي كابينه قوام ،يعني هژير ميدانند ،چراكه اعتقاد بر
اين است :چون هژير فردي جاهطلب بوده است ،خودش
را اليق مقام نخستوزيري ميدانست .عالوه بر جاهطلبي
خود هژير ،افراد دربار از جمله ش��خص محمدرضاشاه و
اش��رف پهلوي ،در به قدرت رس��يدن هژير مؤثر بودهاند.
هژير به داليل مختلف از جمله :آگاهي از حسابهاي مالي
رضاشاه در بانكهاي خارجي ،مورد اعتماد محمدرضاشاه
بود .همچنين نزديكي بيش از حد و عالقه ش��ديد اشرف
پهلوي به هژير باعث ش��ده بود تا اشرف محمدرضاشاه را
به نخستوزيري هژير مجاب نمايد .البته مانند هميشه
نبايد از نقش دولتهاي بيگانه در آن زمان غافل ماند .گفته
ميشود هژير ،با سفارت انگلستان ارتباطاتي داشته است،
بهخصوص با خانم لمبتون وابسته س��فارت انگليس در
ايران و از آنجا كه لمبتون در سياست ايران بسيار تأثيرگذار
بود ،باعث ترقي و رشد هژير شد .شايد از همين روست كه
از همان آغاز نخستوزيري وي ،آيتاهلل كاشاني مخالف
سرسخت هژير بود ،تا جايي كه تودههاي عظيم مردم را
عليه هژير به خيابانها كشاند و فعاليتهاي گستردهاي
را در مخالفت ب��ا او انجام داد .نكت��ه متناقضي كه گاهي
 27خرداد  .1327تهران ،راهپيمايي مردم عليه عبدالحسين هژير
به سوي مجلس شوراي ملي

اسداهلل رس��ا ،يك روزنامهنگار دغدغهمند و يك
ژورناليس��ت واقعي ب��ود .وي داراي انگيزههايي
بسيار انساني بود و براي آرمانهاي آزاديخواهانه،
ضداستعماري ،ضداستبدادي و دينمدارانهاش،
مراعات هيچ كس را نميكرد و بهايش را با سالها
توقيف روزنامهاش (روزنامه قانون) ،ممنوعالقلم
بودن ،رنج زندان ،ش��كنجه ،تبعيد ،بيماريهاي
ناشي از زندان و در نهايت مرگ مظلومانه در غربت
به جان خريد ،اما با اين همه ،هيچگاه زير بار كرنش
در برابر كجرويهاي زمانه نرفت!»
ناشر نيز در مقدمه خويش بر اين تحقيق خواندني
و پردامنه ،چند و چون تنظي��م و تبويب مطالب
درج شده در آن را به ش��رح ذيل شرح داده است:
«كتاب در چهار بخش اصلي تنظيم يافته اس��ت.
بخش نخست ،خاطرات نيمهكاره رسا از كودتاي
سياه  ۱۲۹۹تا سقوط ديكتاتوري رضاشاه است كه
به صورت موضوعي و رويدادي مرتب شده است.
بخش دوم ،مجموعه مقاالت رسا در روزنامه قانون
اس��ت كه به حوادث و مباحثي چون مشروطيت،
اس��تبداد پهلوي ،امض��اي قرارداده��اي ننگين،
اشغال ايران توس��ط متفقين ،سقوط ديكتاتوري
رضاخان��ي ،مبارزات ملي ش��دن صنع��ت نفت،
دولت مل��ي دكتر مص��دق ،آيتاهلل كاش��اني و...
اش��اره دارد .در اي��ن بخش ،مق��االت فراواني در
باب ظلمس��تيزي و احق��اق حقوق مل��ت ايران
ارائه ميش��ود و سيداسداهلل رس��ا در شناساندن
شخصيتهاي اصيل و مبارز شيعي نظير آيتاهلل
آقانجفي ،آيتاهلل سيدحس��ن مدرس و ...سلسله
مقاالت تأثيرگذاري را ارائه ميدهد .بخش س��وم
با عنوان ديروز چ��ه گفتمت ،از مقاالت س��ابق و
قديميتر روزنامه قان��ون و در موضوعات مختلف
اس��ت و ميتواند به خوبي خطمش��ي عقيدتي،
سياسي و اجتماعي رسا را به نمايش بگذارد .بخش
چهارم و پاياني ،نوشتهها ،يادداشتهاي پراكنده،
نامهها ،مكاتبات ،س��رودههاي ديگران براي رسا،
مطايبهه��ا و موضوعات متف��اوت و پراكندهاي از
اوضاع سياسي -اجتماعي آن دوره را در بر ميگيرد
كه به قلم شيواي رسا به نگارش درآمده است».
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درباره هژير ذكر ميشود ،موضعگيريهاي وي درباره
قراردادهاي نفتي با انگليس است .ميگويند هژير در
مورد مسئله نفت ،خواستار تجديد نظر در اصل قرارداد
 1933شده بود كه به عقيده انور خامهاي اين موضع
نسبتاً محكم ،باعث سقوط دولت هژير شد ،يعني انور
خامهاي مانند مسعود بهنود ،س��قوط دولت هژير را
به فش��ارهاي وارد شده از س��وي انگليسيها نسبت
ميدهد .اين مسئله از اين جهت غيرواقعي مينمايد
كه وي ،روابط خوبي با انگليسيها داشته است .البته
يكي از داليل س��قوط كابينه هژي��ر ،مخالفتهاي
مذهبيون به رهبري آيتاهلل كاش��اني بود .زماني كه
بحث نخستوزيري هژير مطرح شد ،آيتاهلل كاشاني
و ب ه تبع ايشان جمعيت فدائيان اسالم ،با اين تصميم
مخالفت جدي نمودن��د ،زيرا او را ف��ردي المذهب
ميدانستند و اظهارات هژير براي رفع اتهام بيديني
از خود ،در جلس��ه رأي اعتماد ب��ه وي در مجلس را
جدي نگرفتند .هژير در اولين جلس��ه هيئت دولت،
فروش مشروبات الكلي را در شهرهاي مذهبي ممنوع
نمود كه از نظر مخالفين مذهبي ،اين يك فريبكاري
بيش نبود! مخالفتها تا جايي پيش رفت كه چند روز
بعد از نخستوزيري هژير ،چندين روحاني و هزاران
بازاري به رهبري شهيد نواب صفوي ،عليه او تظاهرات
نمودند .آنچنان كه توضيح داده شد ،اين مخالفتها و
عوامل ديگر ،باعث استعفاي هژير از نخستوزيري و
پس از آن ،به وزارت دربار منصوب شد و چندماه پس از
اين انتصاب ،يعني در  13آبان 1328ش ،هنگامي كه
در مجلس عزاداري و روضه خواني در مسجد سپهساالر
شركتكردهبود ،توسط شهيدسيدحسين اماميعضو
فدائيان اسالم اعدام شد .در گزارشهاي محرمانهاي
كه توسط شهرباني به دربار ارائه شده است ،گفته شده
كه هژير دين مسيحيت را پذيرفته است .همچنين
بنا بر همي��ن گزارشها ،آيتاهلل كاش��اني او را متهم
به ترويج دين بهايي نموده است .اين مسائل در ترور
هژير تأثيرگذار بود .بهعالوه اينكه ،برخي قتل او را به
اين دو علت ميدانند :يكي جلوگيري از سفرش��اه به
امريكا و دوم انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي
ملي كه به اعتقاد فدائيان اسالم ،هژير مانع از انتخاب
ياران دكتر مصدق و آيتاهلل كاش��اني شده بود .البته
خود سيدحس��ين امامي در دادگاه ،علت ترور هژير
را بهايي بودن او اعالم كرد .در منظر فدائيان اسالم،
هژير يك عنصر خيانتكار بود ك��ه به ماهيت ملي و
اس�لامي ايران ضربه ميزد .ضمن اينكه در خدمت
منافع بيگانگان بهخصوص انگلستان بود .در همين
مورد شهيد نواب صفوي طي سرمقالهاي در روزنامه
منش��ور برادري ارگان فدائيان اس�لام و بعد از ترور
هژير ،از او به عنوان«دست بزرگ بيگانه» نام ميبرد
كه دچار عذاب الهي شد .عالوه بر اين ،يكي از اعضاي
سازمان جاسوسي انگليس ميگويد :علت ترور هژير،
اين بود كه او تظاهر به دينداري مينمود ،ولي در واقع
شيفته فرهنگ غربي بود ،ضمن اينكه حامي او اشرف
پهلوي بود كه بهخاطر بيبند و ب��اري اخالقي ،مورد
نفرت فدائيان اسالم بود».
آيتاهلل كاش�اني :نعش هژي�ر را در ميدان
بهارستان مياندازم!
جديترين اعتراض به نخستوزيري هژير ،از سوي
آيتاهلل سيدابوالقاسم كاشاني انجام پذيرفت .حركت
جمعيتي پرشمار از منزل وي در محله پامنار تهران،
به مقصد مجلس و درگيري و مجروح شدن عدهاي از
ياران آيتاهلل و اعضاي جمعيت فدائيان اسالم در اين
تظاهرات ،در فضاي ديني و سياسي كشور ،پژواكي
نمايان يافت و تخم كينه نخستوزير بهاييزاده را در
ذهن و دل اين طيف كاش��ت! آيتاهلل سيدمرتضي
مستجابي از س��ردمداران اين حركت اعتراضي ،در
روايت چند و چون اين رويداد ميگويد:
«ب��ه دس��تور آي��تاهلل كاش��اني و در اعت��راض به
نخستوزيري عبدالحسين هژير ،اجتماعي عظيم
بهراه افتاد .در ابتداي صف ،حقير بودم كه در دستم
قرآن كريم بود كه آن را در دستمالي تميز پيچيده
و به طرف مجلس حركت كرديم .پشت سر ما علما
و طالب ك��ه از قم و ديگر بالد براي ش��ركت در اين
كار بزرگ آمده بودند و تعدادشان هم زياد بود .بعد
از علما ،جمعيت فدائيان اس�لام حركت ميكرد و
پس از آنها ،مجمع مس��لمانان مجاه��د كه آيتاهلل
كاش��اني آنها را هدايت ميكردند و پس از اين قشر
تحصيلكرده ،مردم كوچه و بازار بودند .ميگفتند كه
اول جمعيت ،درب مسجد سپه ساالر جنب مجلس
ش��وراي ملي و آخر جمعيت ،نزديكي مسجد شاه
(امام فعلي) بوده است! در مقابل مدرسه سپه ساالر
كه رسيديم ،كاميونهاي نظامي از دور پيدا شدند.
مرحوم سيدحس��ين امامي و مرح��وم خاقاني ،مرا
سردوش خود گرفتند و حركت خود را دنبال كرديم،
به سوي مجلس شورا .شعار ما اين بود :دولت خائن
هژير لياقت اداره كردن مملكت را ندارد! س��ه صف
نظامي جلوي ما را گرفت! ميان آنها سرتيپ دفتري
بود كه به من گفت كجا ميروي��د؟ گفتم مجلس،
طبق دستور آيتاهلل كاشاني .او گفت اين جمعيت
ميخواهد به مجلس برود؟ گفتم جمعيت دِر مجلس
ميايستد و دو نفر سخنراني خواهند كرد! او در جواب
گفت من هم دستور دادهام نگذارند شما حركت كنيد!
مردم چون اين سخن را ش��نيدند ،حركت كردند.
سرتيپ دفتري با چوب دس��تياش به پاي من زد،
من هم با پاهايم به س��ينه او زدم و او به زمين افتاد!
س��رتيپ دفتري دس��تور زدن داد .اول با ته تفنگ،
سپس با سر نيزه و بعدا ً با فش��نگ ،البته قصدشان
اين بود كه مردم را بترسانند و رعب و وحشت ايجاد
كنند .آقاي خاقاني  -كه من روي شانهاش قرار گرفته
بودم -پياپي سرنيزه به ران پايش خورد و خون از او
فواره زد! او يكي از نامدارترين بوكسورهاي ايران بود،
قد بلند و رشيد ،تمام خونهاي پاهايش را ميگرفت
و به س��ر و صورت و بدنش ميريخ��ت كه يكپارچه
خون شده ،اما از حركت نايس��تاد .ما به د ِر مجلس
رسيديم ،بعضيها زخمي شدند .پس از سخنراني آن
روز در برابر مجلس  -كه آرامش در پي نداشت  -به

خانه آيتاهلل كاشاني برگش��تيم .آقا خيلي ناراحت
بودند .خواس��ته بودند به خيابان بياين��د كه مردم
پامنار نگذاش��ته بودند .در هر حال م��را كه ديدند،
فرمودند به من خبر دادهاند كه شما شهيد شدهاي!
حقير گفتم فع ً
ال خدمت شما هستم .زخميها را به
سالن خانه آقا آوردند و پزشكان ،شروع به معالجه و
مداوا كردند .به اكثر رس��انهها ،از داخلي و خارجي،
تلفن شد كه براي مصاحبه با آيتاهلل كاشاني حضور
بههم رس��انند .همگي آمدند و به ه��ر زباني ،با آنان
مصاحبه شد و جريان روز را براي آنها تعريف كردند.
تا اينكه سپهبد رزمآرا و سرتيپ دفتري رئيس كل
شهرباني ،به خانه آقا آمدند و تقاضا كردند زخميها
را به درمانگاه ببرند ولي آقا اجازه نداد و خطاب به آنان
فرمودند :پدرسوختهها با پول ملت گلوله ميخريد و
به خود ملت شليك ميكنيد! به هژير بگوييد نعشت
را در مي��دان بهارس��تان ميان��دازم! ...در حالي كه
آيتاهلل كاشاني بينهايت ناراحت و خشمگين بودند،
آنها مرخص شدند .آن روز و شب در خانه آقا ،مردم
خيلي در رفت و آمد بودن��د و مواظب بودند خطري
آقا را تهديد نكن��د .در همين روزها بود كه ش��هيد
نواب صفوي با تالش پيگير خود ،مبارزات سياسي
و اجتماعي را به دستور آيتاهلل كاشاني دنبال كرد .با
سقوط هژير در آبان  ،1327محمد ساعدي مراغهاي
جاي او را گرفت كه كابينه او هم شش ماه بيشتر دوام
نياورد .از جريانهاي اين دوره ميتوان به قتل هژير،
تشكيل مجلس مؤسس��ان ،تبعيد آيتاهلل كاشاني،
ترور نافرجام محمدرضا شاه و غيرقانوني شدن حزب
توده ،اشاره كرد».
شايعه كش�تن هژير به دس�تور رزم آرا در
بيمارستان ارتش!
تقل��ب در آغازي��ن مرحل��ه از انتخاب��ات مجلس
شوراي ملي را ،جامعه مذهبي و ملي ايران از چشم
عبدالحس��ين هژير وزير وقت دربار ديد! از اين روي
در  5آبان 1327و در حاش��يه مراس��م عزاداري در
مسجد سپهساالر تهران ،به اعدام وي پرداخت! عامل
اين حركت ،ش��هيد سيدحس��ين امامي از اعضاي
جمعيت فدائيان اسالم بود كه پيشتر بسياري او را
در راهپيمايي  27خ��رداد  ،1327در برابر مجلس
ش��وراي ملي ديده بودند! با اين همه درآن مقطع،
در باره ترور هژير ،ش��ايعاتي نيز بر سر زبانها افتاد!
زهرا سعيدي ،پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در اين
فقره مينويسد:
«ش��اه نيز به هژير اميدهاي بسيار بس��ته بود و او را
عاملي براي تقويت قدرتش ميپنداشت .آن هم در
دورهاي كه با ضعف قدرت روبهرو بود و از هر فرصتي،
جهت افزايش قدرت خود استفاده مينمود .از آنجا كه
هژير در دوران تصدي وزارت دربار ،با قدرتي بيشتر
از دوران نخستوزيري خود عمل ميكرد و وزيران
كابينه هم از او حساب ميبردند ،ميتوانست گزينه
مناسبي جهت قدرتيابي شاه باشد .چنانچه بعد از
ترور هژير تا بعد از كودتا ،بهتدريج از قدرت شاه كاسته
شد .اين موضوع يعني نزديكي هژير به شاه و انگليس،
در كنار برخ��ي از اتهامات مذهب��ي همچون بهايي
بودن هژير باعث شده بود تا افراد و گروههاي زيادي
به مخالفت با او برخيزند .از اين رو هژير ،تالش زيادي
جهت تغيير چه��ر ه خود و ج��ذب حمايت مردمي
نمود ،اما با اين وجود مطبوعات تهران و شهرستانها
از حمله به او كوتاه��ي نكرده و اتهام��ات زيادي به
وي وارد ميس��اختند .از اين رو هژير نيز در اقدامي
تالفيجويانه ،در هشتم شهريور ،1327تصويبنامهاي
در هيئت وزيران مبني بر بركناري كساني كه عالوه
بر مش��اغل دولتي ،داراي مشاغل آزاد ديگري بودند
را صادر كرد كه شامل روزنامهنگاران و امثال آنها نيز
ميشد .بهرغم آنكه بعد از اين تصويبنامه ،تجمعات
اعتراضي بسياري برگزار شد و برخي افراد ،دولت را به
دليل نقض قانون اساسي و توقيف نشريات ،تهديد به
استيضاح نمودند ،اما هژير با قدرت تمام در برابر آنها
ايستاد و اعالم نمود تصويبنامه را لغو نخواهد نمود!
قطعاً چنين تصويبنامهاي ،مورد تأييد و رضايت شاه
بود و ميتوانست اوضاع را به نفع شاه نيز تغيير دهد،
زيرا مطبوعات يكي از نهادها و ابزارهاي مهم جهت
انتقاد از قدرت استبدادي و نيز خفقان سياسي بودند.
گذشته از اين ،هژير بعد از استعفا از نخستوزيري،
در جريان تحصن معروف دكتر مص��دق در جريان
انتخابات ش��انزدهم مجلس ش��وراي ملي ،برخورد
لفظي ش��ديدي با او پيدا ميكند .مص��دق معتقد
بود جريان تقلب انتخاباتي ،باعث خدش��هدار شدن
دموكراس��ي ميگردد و از اين روي ،به آن معترض
بود .با اين حال بهرغم آنكه هژير تالش فراواني براي
تعديل چهره سياسي و مذهبي خود نمود ،اما هيچ گاه
از حمالت و انتقادات مخالفان مصون نماند و در نهايت
به دليل درگيري لفظي كه با چند نفر از نمايندگان
پيدا ميكند ،از نخس��توزيري اس��تعفا و در  5آبان
 1327قدرت را واگذار ميكند .هژير بعد از اس��تعفا
مدتي بيكار ب��ود ،اما در نهايت به س��مت وزير دربار
منصوب شد .هنوز چند ماهي از اشتغال وي به وزارت
دربار نگذشته بود كه در مسجد سپهساالر هدف گلول ه
شهيد سيدحسين امامي از اعضاي جمعيت فدائيان
اس�لام قرار ميگيرد .در باب علل ترور وي ،ميتوان
با توجه به مس��تنداتي كه در رابطه با اقدامات و نيز
گرايشهاي سياسي هژير توسط مورخان گفته شده،
به نكات خاصي پي برد .از جمله داليلي كه ميتوان
در اين خصوص عنوان كرد ،در وهل ه اول نزديكي هژير
به شاه بود .نزديكي و دوستي شاه و هژير تا حدي بود
كه حتي شايعه ش��ده بود عامل نهايي كشته شدن
وي ،رزمآرا و عوامل او بودهان��د و وي تا زمان انتقال
به بيمارستان زنده بوده ،اما در بيمارستان توسط رزم
آرا به قتل ميرس��د تا با كنار رفتن رقيب ،موجبات
نزديكي او به ش��اه و دربار فراهم گ��ردد .همچنين
معروف بودن هژير به اينكه وي عامل انگليس است
نيز در ترور او تأثير زيادي داشت .احتماالً ميتوان به
اين موارد ،موردي ديگر را نيز افزود .گرايشهاي او به
بهائيت نيز در ترور او تأثيرگذار بود».

