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محمدرضا ميرزاده عشقي

ايران چگونه به اشغال درآمد؟

رازها و رشكهاي
حمله متفقين

محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هماينك
در معرفي آن سخن
م��يرود ،در پي آن
است تا با مددگرفتن
از اس��ناد و مدارك
متق��ن ،داس��تان
حمل��ه متفقين را
به اي��ران بازگويد.
نويس��نده اي��ن اثر
محم��د قليمج��د
است كه آن را به انگليسي نگاشته و زندهياد علياكبر
رنجبر كرماني ،به ترجمه آن دست زده است .مؤلف
در ديباچه خويش بر اين اثر  -كه توسط پژوهشكده
تاريخ معاصر ايران روانه بازار نش��ر گشته -در باب
موضوع و محتواي آن چنين آورده است:
« 25آگوس��ت ،2011هفتادمين س��الروز حمله
نيروهاي مسلح روس و انگليس به ايران ،با نام رمز
عمليات ديدار است .اشغال ايران از سوي متفقين و
در پيامد آن ،بركناري شاه وقت و جايگزيني وليعهد
او يكي از مهمترين و قاب��ل توجهترين رخدادهاي
تاريخ معاصر ايران اس��ت و در عين حال آنطور كه
بايد و شايد به آن پرداخته نشده است .تاريخ ايران
در دوره پيش از ظهور رضاش��اه و برآمدن سلسله
پهلوي در سالهاي ،1920نس��بتاً به خوبي مورد
بررسي و مداقه قرار گرفته ،اما تاريخ سالهاي پاياني
حكومت رضاشاه ،نفرت مردم از او حمله متفقين به
كشور ،فروپاشي س��ريع رژيم رضاشاه و سقوط او و
جانشيني پسرش محمدرضاشاه ،عم ً
ال بدون بررسي
دقيق باقيمانده و پرده از حقايق و دقايق آن برداشته
نشده است .ارزيابي درس��ت و معنادار از رضاشاه و
حكومت او ،بدون بررسي و مطالعه سالهاي پاياني
سلطنت وي و طرز سقوط او ممكن نيست .همچنين
ارزيابي درست از دوران محمدرضاشاه ،بدون مطالعه
و بررسي و تحقيق دقيق درباره آغاز شوم و نكبتبار
سلطنت او نيز امكانپذير نيست .اين كتاب اولين
تاريخ دقيق و مستند از اين وقايع ،به زبان انگليسي
است و اميد است ،گامي باشد در راه پركردن اين خ ً
ال

ب�ه اذع�ان بس�ا تاريخپژوه�ان ،چند
ش�عر آخر ميرزاده عش�قي ،ترور او را
قطعي س�اخت .اگر رضاخ�ان تصميم
به كش�تن او نميگرف�ت ،طبع� ًا امثال
او تكثي�ر و نويس�ندگان مخال�ف زياد
ميش�دند .فضاي اجتماعي ني�ز براي
چنين اعتراضاتي مس�تعد مينمود .با
اين همه در تاريخ ،در باب اينكه اش�عار
راديكال عش�قي ،واقع ًا توسط او گفته
شده يا محمدتقي بهار ،اختالفاتي وجود
دارد .ب�ه هر روي عش�قي تا ب�دان پايه
جسارت داشت كه آنها را به نام خويش
منتشر و بهاي سنگين آن را نيز بپردازد

«محمدرضا ميرزاده عشقي ،رضاخان و بسترهاي سياسي يك ترور»
در آیينه روايتها و تحليلها

در مصاف با «اُلدرم و بلدرم»
كسي كه «جمهوريسواري» ميكرد
احمدرضا صدري

روزهايي كه بر ما ميگذرد ،تداعيگر س�الروز
ترور محمدرضا ميرزاده عش�قي ،ش�اعر نامور
ايراني به دستور رضاخان است .در مقال پيآمده
تالش ش�ده تا ابع�اد گوناگون اين روي�داد ،به
مدد پ�ارهاي روايات و تحليله�ا مورد خوانش
قرار گي�رد .اميد آنك�ه تاريخپژوه�ان معاصر
و عموم عالق�ه من�دان را مفيد و مقب�ول آيد.

آشكار در تاريخ ايران در جنگجهاني دوم .با اينكه
از آغاز جنگجهاني دوم ،اي��ران بارها و بارها اعالم
بيطرفي كرده بود ،در سپيدهدم  25آگوست،1941
اتح��ادجماهير ش��وروي و بريتانيا به اين كش��ور
حمله كردند .اگرچه پاسخ غيرقابل قبول ايران به
اتمام حجت انگليس و روس��يه براي اخراج فوري
اتباع آلمان از ايران ،دليل اين حمله دانس��ته شده
است ،اما روشن است كه اساساً پاسخ ايران اهميتي
نداشت و هر پاس��خي ايران ميداد ،باز هم اشغال
ميشد و اين كش��ور را گريزي از ورودي نيروهاي
شوروي و انگليس نبود .روسها از سه نقطه در دو
سوي درياي خزر حمله كردند و فقط ظرف سه روز
تمام ،شمال كشور ،از جمله شهرهاي تبريز ،رشت
و مشهد را اشغال كردند و تا قزوين پيش آمدند و در
آنجا پيشروي خود را موقتاً متوقف كردند .نيروهاي
بريتانيا نيز از سه نقطه در جنوبغربي و غرب ايران،
وارد خاك اين كش��ور ش��دند .يك س��تون ارتش
انگليس از بصره و ستون ديگر خانقين به ايران حمله
كردند .عالوه بر اين ،نيروهاي هوابرد و نيروهاي آبي
خاكي انگليس��ي ،بندر ش��اهپور در خليجفارس را
مورد حمله قرار دادند .ارتش و نيروي دريايي ايران
كام ً
ال غافلگير شدند و نيروي دريايي كوچك ايران
نيست و نابود شد! همانند هجوم روسيه ،پيشروي
نيروهاي بريتاني��ا در ايران نيز تند و س��ريع بود و
نيروهاي انگليس��ي در كمتر از  36ساعت ،آبادان،
پااليش��گاه نفت آن و بندرهاي شاهپور و خرمشهر
را گرفتند و ظرف سه روز تمام ،مناطق نفتي ايران
در جنوبغرب ،از جمله شهر اهواز را اشغال كردند.
همي��ن ماجرا در منطقه قصرش��يرين در اس��تان
كرمانشاه نيز تكرار ش��د و نيروهاي بريتانيا در29
آگوست  ،1941ظفرمندانه وارد كرمانشاه شدند.
در 31آگوست س��ال ،1941عناصري از نيروهاي
پي��روز انگليس و روس��يه در مراس��مي در قزوين
مالقات كردند و در واقع دي��دار يكديگر را در ايران
جشن گرفتند». ...

كودتاي  ،1299پايان مطبوعات و تير غيبي
كه به منتقدان نثار شد
كودتاي  3اس��فند  ،1299با هدف تغيير ساختار
سياس��ي ايران طراحي و اجرا ش��د .طبعاً چنين
حركت��ي ،هيچگون��ه مخالفت��ي را ب��ا خويش بر
نميتابي��د و همه را مطيع يا دس��تكم س��اكت
ميخواست .در اين شرايط ،تقابل با يك استبداد
تازه نفس ،شجاعت و حتي تهور فراوان ميطلبيد
كه محمدرضا ميرزاده عشقي عم ً
ال نشان داد كه از
آن برخوردار اس��ت و همين نيز مرگ تاريخياش
را رقم زد .بس��ترهاي ترور اين شاعر نامور معاصر،
اينگونه در تحليل س��ميه زماني پژوهشگر تاريخ
معاصر ايران بازتاب يافته است:
«كودتاي  3اسفند  ،1299آغاز تهديدها ،توقيفها
و محدوديتهاي سياس��ي ب��راي مطبوعات بود.
رضاخان در همان آغاز ،اعالميهاي با عنوان حكم
ميكنم ،صادر ك��رد كه مادهچهارم��ش مبني بر
تعطيلي تمام روزنامهها بود .بنابراين جرايد بسته
شد و در  11اسفند  ،1299س��هروز پساز انتشار
بيانيهدولت ،روزنام��هايرانب��رايدرج بيانيهها
منتشر گرديد .پايان حكومت س��يدضياء ،با آغاز
مج��دد فعالي��ت جرايد هم��راه ش��د .از اين پس
سرچش��مه تحوالت سياسي و مس��ببين كودتا،
در مركز توج��هروزنامهها و نش��ريات قرار گرفت.
اينمباحثتا حدي پي��ش رفت كه رضاخان را به
واكنشي جدي در س��الگرد كودتا واداشت .وي با
انتشار اعالميهاي ،به تهديد جرايد مبني بر توقيف
و مجازات در صورت تداوم چنينروندي پرداخت
و خود را مس��ببكودتا خواند .در قس��متي ازاين
اعالميه ،روزنامهنگاران به همكاري با كودتا خوانده
ش��دندو به آنان تـوصيه شد ،بيش��تر بينديشند.
س��پس س��ختگيريهاي حكومت نظامي شدت
يافت و برخالف قانون ،تع��دادي ازمديرانجرايد
مـورد ضـرب و شـتم قرار گرفتند .رضاخان پس از
كسب مقام نخستوزيري و برخالف اصل بيستم
متمم قانون اساس��ي ،مصوب كرد هـرشكايت و
دادخواهي كهدر جرايد منتشر شود ،بدون پاسخ
و رس��يدگيخواهد ماند .مقابله جدي او با جرايد
مخالف ،به حذف فيزيكي برخي مخالفان انجاميد.
براي نمونه ت��رور ميرزاده عش��قي ،مدير روزنامه
قرن بيستم كه در شعري با عنوان جمهوري سوار،

رضاخان را همچون االغي تش��بيه ك��رده بود كه
انگلستان سوارش ش��ده و بدون بر جاي گذاشتن
ردپايي ،اهداف نامش��روعش را دنب��ال مينمايد.
در نهاي��ت ني��ز او در روز  12تي��ر  ،1303به تير
غيب گرفتار شد .اين ترور به مثابه هشداري براي
مخالفان و به ويژه مطبوعات تلقي شد كه حداقل
ت با رضـاخان را مـرگ قلمداد ميكرد.
كيفرمخالف 
گويي رضاخان از تنها چيزي كه ميهراسيد ،انتقاد
بود؛ آن هم انتقاددر جرايد و در مجلس .به همين
خاطر جرايد اقلي��ت را يـكباره تـوقي��ف و از قلم

نمايي از تشييع پرشكوه ميرزاده عشقي در تهران

وينس�تون چرچيل در حاشيه ش�ركت در كنفرانس
تهران ،با كاله ايراني!
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روز موعود ف�را رس�يد و عوامل ترور
ميرزاده ،به منزل وي گس�يل شدند.
گزارش�گران ماج�را در ب�اب چند و
چون روي�داد ،تقريب ًا هم داس�تانند.
ضارب اصلي ابوالقاس�م بهمن است و
از مهاجران قفقازي .ش�اعر با يك تير
از پاي درآمد! خبر به س�رعت پخش
شد و در ش�هر ش�وري آفريد .مردم
انزجار خ�ود را از اين ترور با ش�ركت
كم مانند در مراسم تشييع وي نمايان
ساختند .در مجلس نيز شهيد آيتاهلل
سيدحس�ن مدرس و ملكالش�عراي
به�ار ،پ�ي ج�وي ماج�را ش�دند

آنها راحت ش��ده بود .طرفدارانش ه��م مانع از آن
ميشدند كه اقليت مجلس زبان به انتقاد بگشايند.
همچون روزنامه س��تاره ايـران ك��ه در پي اقدام
مدرس در جهت اس��تيضاح رضاخان در تاريخ 8
مـرداد  ،1303مطلبي با عنوان استيضاح افتضاح
منتشر كرد و مدرس و اقـليت مجلس را به چوب
عتاب خود راند .بدين ترتيب با ترور ميرزاده عشقي
و تحوالت سياس��ي پس از آن جراي��د مخالف در
محاق انزوا فرو رفتند». ...
مبارزه با رضاخان ،عشقي را محبوب كرد
شهرت ميرزاده عش��قي ،در پي قد برافراشتن در
برابر اس��تبداد رضاخاني رقم خورد .با اين همه در
ادوار پيش از آن نيز ميتوان در ساحت سياست و
فرهنگ از او ردپاهايي يافت .او پيشتر در مواجهه
با دول��ت فرمانفرما ،با مهاج��ران همراهي كرده و
به تقويت ايش��ان پرداخته ب��ود .او در فصل اخير
حيات خويش با شهيد آيتاهلل سيدحسن مدرس
و محمدتقي بهار همگام گشت .هر چند كه پيشتر
با آنان نيز چالشهايي داشت و در انتقاد از ايشان
اشعاري سروده بود .خسرو معتضد پژوهشگر تاريخ
معاصر ايران ،در اينباره ميگويد:
«ميرزاده عش��قي جواني بود كه شهرتش از دوره
جنگ جهاني اول آغاز ش��د .رضاعلي ديوانبيگي
در كتاب تاريخ مهاجرت نوش��ته اس��ت ،او سخت
شيفته يك افس��ر آلماني ش��ده بود و او هر جا كه
ميرفت ،ميرزاده عشقي دنبال او ميرفت و برايش
اشعار زيادي س��روده بود! عش��قي اهل همدان و
ش��اعر باذوقي بود .در مقطعي كه رجال و بزرگان
ايران ،حتي آي��تاهلل س��يدمحمد طباطبایی در
اعتراض به دولت فرمانفرم��ا -كه طرفدار متفقين
بود -به مهاج��رت رفتن��د ،ميرزاده عش��قي هم
همراه آنها رف��ت .متفقين ميگفتند اگر ش��ما از
سياست طرفداري آلمان دست نكشيد ،ما تهران را
ميگيريم و احمدشاه را هم بيرون ميكنيم .حتي
احمدشاه ميخواست پايتخت را به اصفهان ببرد!
در مجموع تا آن وقت ،آنقدرها ش��هرت نداش��ت
و مرگش بود كه او را مش��هور ك��رد .در اين اواخر
شاگرد و در واقع تابع ملكالشعراي بهار و مدرس
بود ،هر چند كه پيش از آن به اين دو نيز حمالتي
داشت .هر كسي كه قلدري كند مردم از او بدشان
ميآيد ،رضاخان هم از اين قاعده مستثني نيست.
عشقي اول س��عي كرد به رضاش��اه نزديك شود،
بلكه از طريق آن بتواند بر او تأثير بگذارد .دش��تي
هم ميخواس��ت او را به ديدار رضاخ��ان ببرد ،اما
سردارس��په او را نپذيرفت .محبوبيت عش��قي به
خاطر مبارزه با رضاخان ب��ود كه مث ً
ال دندان ميرزا
حسينخان صبا را شكس��ت و دستور داد لطفاهلل
ترقي و بسياري ديگر از اهالي جرايد را در قزاقخانه
زنداني كنند و بعضيها را هم در گاراژ خانه خودش
زنداني ميكرد! مردم از اين كارها بدشان ميآمد،

لذا به مبارزان گرايش پيدا كردند .عش��قي به
خاطر مبارزه با رضاخان محبوب شد .يك نكته
را هم از قلم نيندازم ،ملكالشعراي بهار دو دوزه
باز بود و دائماً عشقي را تحريك ميكرد .من در
جایی نوشتهام كه قاتل عشقي ،ملكالشعراي
بهار بود .حوادث جمهوري كه شكست خورد،
يك كاريكاتور در روزنامهاش كش��يد و مردم
ه��م خريدند .گاهي م��ردم آدم را ب��ه نابودي
ميكشند .عشقي را يكي از مأموران تأمينات
به اسم بهمن كشت .اين كار سرهنگ درگاهي
رئيس تش��كيالت نظميه بود كه اين كار را به
خاطر خوشامد رضاشاه كرد .آن تشييع جنازه
باشكوه هم به خاطر نفرت از رضا شاه بود». ...
زآنـچـه كـردم ،بـعـد از ايـن بدتر
كنم...
به اذعان بس��ا تاريخ پژوهان ،چند ش��عر آخر
ميرزاده عش��قي ،ترور او را قطعي ساخت .اگر
رضاخ��ان تصميم ب��ه كش��تن او نميگرفت،
طبعاً امثال او تكثير و نويسندگان مخالف زياد
ميش��دند .فضاي اجتماعي نيز ب��راي چنين
اعتراضاتي مس��تعد مينمود .ب��ا اين همه در
تاريخ در باب اينكه اش��عار راديكال عش��قي،
واقعاً توس��ط او گفته ش��ده يا محمدتقي بهار
اختالفاتي وجود دارد .به هر روي عشقي تا بدان
پايه جسارت داش��ت كه آنها را به نام خويش
منتشر و بهاي سنگين آن را نيز بپردازد .زهرا
س��عيدي پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران ،در
اينباره معتقد است:
«ميرزاده عشقي به گفتمان مشروطيت تعلق
داش��ت؛ گفتماني كه دالهاي محوري آن را
اموري چون :عدال��ت ،آزادي ،برابري ،حقوق
ش��هروندي و ...تش��كيل ميداد و طبيعي بود
كه اقدامات اس��تبدادي رضاخان ،در تقابل با
اين گفتمان قرار داشته باشد .ميرزاده با علم به
اين واقعيت به يكي از مخالفان اصلي رضاخان
تبديل ش��د و عمده مخالفتهاي خود را بعد
از اعم��ال محدوديتهاي سياس��ي رضاخان
عليه روزنامهها نشان داد .به طور كلي ميرزاده
عشقي ،ش��اعر ميهنپرس��تي بود كه عشقش
به ليالي وطن ،زبانزد همگان ب��ود و به دور از
وابستگي سياس��ي و تعلق خاطر به بيگانگان،
تنها به غم ميهن و نه نان و آب ميانديش��يد.
براي او احساس��ات ميهنپرس��تي ،با آزادي و
نابودي استبداد معنا مييافت .او بهخوبي آگاه
بود كه هدف رضاخان از اعمال محدوديت عليه
روزنامهنگاران و طرح مسائلي چون جمهوريت،
تنها بهرهكشي از مردم است ،ازاينرو انتقادات
خود را با اشعاري تحت عنوان جمهوري سوار
و مظه��ر جمهوري و نوحه جمهوري منتش��ر
كرد .در صفحه اول آخرين شماره قرن بيستم،
كاريكاتور مردي خرس��وار به تصوير كش��يده
شده بود كه خود را به پاي َمش��كي رسانده و
ش��يره ميخورد و در كنار كاريكاتور نوش��ته
شده بود :جناب جمبول بر خر جمهوري سوار
شده ،شيره ملت را مكيده و ميخواهد به سر ما
ش��يره بمالد و در صفحه دوم ،اشعار جمهوري
سواري طبع ش��ده بود كه ابيات اول اين شعر
چنين است:
من مظهر جمهورم
الدرم و بولدرم
از صدق و صفا دورم
الدرم و بولدرم
من قلدر پر زورم
الدرم و بولدرم
مأمورم و معذورم
الدرم و بلدرم
من قائد جمهورم
الدرم و بلدرم
همانط��ور كه اش��ارت رفت ،عش��قي به دليل
توقيف روزنامهاش توسط رضاخان به مخالفت
با او برخاست .گرچه اين ديدگاه درست است،
اما در كنه اين مخالفت ،مسئله مهمتري وجود
داشت .اين مسئله ساختار سياسي حكومت و
بيم استبدادي شدن آن به دست رضاخان بود.
به عبارتي هرچند چارچوبهاي اداري دولت
مدرن مانند :پارلم��ان ،هيئت دولت و وزيران،
قان��ون ،انتخابات و احزاب در آن دوره ش��كل
گرفت ،ولي اي��ن چارچوبها فاق��د محتواي
مدرن بودند و تنها كاركرد پوشش��ي داشتند
تا همان محتواي س��نتي و استبدادي را حفظ
كنند ،به همين دليل ميرزاده عش��قي در نقد
جمهوريخواهي رضاشاه و با طعنه در شعري
ديگر چنين شعري گفت:
گفت آن به تا برآيد كام من
از رهي كانجا نباشد نام من
گـفـت جـمـهوري بيــارم در ميان
هـم از آن بـر دسـت بـر گـيـرم عـنان
خـلـق جـمـهوريطلب را خر كنم
زآنـچـه كـردم بـعـد از ايـن بدتر كنم
البت��ه مي��رزاده در انتقاد از رضاخ��ان ،روش
سياس��ي خود را داش��ت كه به تعبي��ر برخي
از تحليلگران ،روش��ي رادي��كال و برگرفته از
انديشههاي چپ بود .ميرزاده با حرارتي تمام از
روشهاي راديكال و انقالبي براي مسلطشدن
كارگران و زحمتكش��ان دفاع ميكرد .او در
روزنامه قرن بيستم ،از منظري چپ و انقالبي
به جمهوري رضاخاني حمله كرد و البته جان
خود را ني��ز در همين راه گ��ذارد ،چراكه اين
مواضع پايان كار عشقي را رقم زد و باعث ترور
او شد». ...
تروري كه بر كارنامه رضاخان ،لكهاي
ابدي نهاد
قزاق براي عب��ور از بحرانهايي كه پيش روي

خوي��ش ميديد ،راه��ي جز خش��ونت و ترور
تجويز نميكرد .همين امر نيز موجب گش��ت
تا نيل رضاخ��ان به حكومت به م��دد چماق و
مرگ قلمداد و مش��روعيت آن در نزد تاريخ و
گزارش��گران آن منتفي گردد .بيترديد قتل
ميرزاده عش��قي در عداد اينگونه اقدامات بود
كه براي هميشه در تاريخ ماندگار گشت .رضا
سرحدي پژوهشگر تاريخ معاصر ايران ،در اين
فقره آورده است:
«رضاخان از خطراتي كه سر راه ترقي سياسي
متوالي او پيش آمد ،عبور كرد ،اما اين عبور به
آساني اتفاق نيفتاد و شهرت او لكهدار شد .خود
را فردي مستبد و تشنه قدرت جلوه داده بود و
مخالفان بيدرنگ ،بر جاهطلبي بيلجام او تكيه
كردند .برخي كاركردها ،زمينه را براي بحران
در استبدادساالري وي فراهم آورد .در  27تير
 ،1303م��ارژور ايمبري كه ح��دود چهار ماه
پيش وارد تهران شده بود ،توسط مردم به دليل
عكسبرداري از سقاخانهاي كه زنان نيز در آن
حضور داشتند ،به قتل رسيد .رضاخان مدتي
قبل نيز مشكالتي ديگر نظير اين مورد داشت.
حدود دو هفته پيش از آن ،مهاجمان ناشناس
در تهران ،شاعر و روزنامهنگار نامي ،محمدرضا
ميرزاده عشقي را به قتل رسانده بودند .عشقي
در واپس��ين روزهاي حيات ،از در مخالفت با
رضاخان وارد ش��ده بود و با اعمال خودسرانه
رضاخان در توقيف روزنامهها ،بهشدت مخالفت
كرده بود .واقعه قتل عشقي ،رضاخان را تضعيف
كرده بود .حاال با كشته شدن ايمبري ،او نه تنها
براي هرجوم��رج و بيقانوني در ته��ران ،بلكه
براي برقراري حكومتنظامي هم آماج حمله
قرار گرفت .از سوي ديگر مدرس و طرفدارانش
در مجلس ني��ز بر آن بودند كه با اس��تيضاح و
طرح س��ؤاالت در اين فرص��ت مغتنم ،تالش
ديگري را براي س��رنگوني رضاخ��ان به عمل
آورند .آنها ميخواس��تند طرح اين س��ؤاالت،
منتهي به رأي عدم اعتماد به رضاخان شود ،اما
رضاخان از ابزارهايي براي گريز از اين بحران،
از شيوههايي ديگر بهره برد و به تثبيت شرايط
سياسي خويش پرداخت». ...
و سرانجام شليك رضاخان به كلمات
و نهايتاً روز موع��ود فرا رس��يد و عوامل ترور
ميرزاده ،به منزل وي گسيل شدند .گزارشگران
ماجرا در باب چند و چون روي��داد ،تقريباً هم
داس��تانند .ضارب اصلي ابوالقاس��م بهمن و از
مهاجران قفقازي اس��ت .ش��اعر با يك تير از
پاي درآمد .خبر به س��رعت پخش ش��د و در
شهر ش��وري آفريد .مردم انزجار خود را از اين
ترور با شركت كم مانند در مراسم تشييع وي
نمايان ساختند .در مجلس نيز شهيد آيتاهلل
سيدحسن مدرس و ملكالش��عراي بهار ،پي
جوي ماجرا شدند .به نگاشته زهرا سعيدي:
«ميرزاده به دس��تور مستقيم رضاخان و توسط
عوامل شهرباني ترور ش��د .طرح ترور او در 12
تير  1303اجرا ش��د .گفته ش��ده است عوامل
ش��هرباني چند روز قب��ل از ت��رور او را زير نظر
داش��تند ،اما ترور او چگونه انجام ش��د؟ محمد
صدرهاش��مي در تاريخ جراي��د و مجالت ايران
آورده است :دو نفر از اش��خاص مجهول ،به در
منزل ميرزاده عشقي رفته ،دقالباب مينمايند.
كلفت ميرزاده پش��ت در حياط آمده و س��ؤال
مينمايد :چه كار داري��د؟ ميگويند :با ميرزاده
كاري داريم .پس از استعالم و اجازه ،در منزل را
باز نموده و واردين به اتاق ميرزاده وارد و پس از
اظهار بهانهاي كه قب ً
ال تهيه شده بود ،يكي از آنها
رولور خود را كشيده ،يك تير به طرف ميرزاده
شليك و فرار مينمايد ،گلوله باالي شكم اصابت
ك��رده ميافتد ...بع��د از آن وقتي همس��ايهها
متوجه ترور ميرزاده میشوند ،به سوي او رفته
و حتي يكي از ضاربان را كه ابوالقاسم بهمن نام
داشت و مهاجري قفقازي بود ،دستگير كردند.
بعد از آن ،ميرزاده به بيمارس��تان منتقل شد،
اما در نهايت بعد از چهار ساعت تقال براي زنده
ماندن ،در  29س��الگي فوت كرد .برخي مدعي
بودند كه ميرزاده ،از نقشه ترور خود خبر داشت
و توس��ط يكي از دوس��تانش در اداره تأمينات،
اين خبر را ش��نيده بود .بر اين اساس او تصميم
گرفته بود مدتي را در خانه بماند ،اما در نهايت
نتوانست از نقش��ه ش��ومي كه برايش طراحي
شده بود ،نجات يابد .با اينحال مرگ ميرزاده،
تأثير بسياري بر فضاي سياس��ي كشور داشت
و واكنشه��اي فراواني را برانگيخ��ت .اولين و
مهمترين واكنشها نس��بت به ترور ميرزاده از
مجلس و توسط ملكالشعراي بهار آغاز شد .او
قصد داشت در اينباره صحبت كند ،اما به روايت
جعفرقلي سردار اسعد بختياري :بهار ميخواست
در باب كش��ته شدن عش��قي و نداشتن امنيت
مذاكره نمايد ،اما از طرف رئيس مجلس و به اسم
مشكلتراشي قانوني جلوگيري شد .ليدر اقليت
كه مدرس باش��د با آقايان قهر كرده از مجلس
خارج شدند ،به اسم اينكه چرا نميگذارند وكيل
حرف بزند و آزادي وكيل را خفه ميكنند ...اما
ملكالش��عراي بهار نهايتاً توانس��ت در اينباره
صحبت كند .او بيان خود را در مجلس اظهار كرد
و قصدش هم اين بود كه نشان دهد ،قاتل عشقي
به ميل دولت اين عمل را انجام داده است؛ چون
عش��قي از مخالفان دولت بوده و امنيت به اين
ترتيب وي را از ميان برداش��ته اس��ت .او گفت:
مديران جرايد حام��ياقليت ،عموماً در مجلس
بست نشستهاند .خوب است دولت قاتل عشقي
را كه در نظميه حبس است ،مجازات كند .رفيق
او را هم ك��ه در موقع ارتكاب دو ت��ا بودند ،بايد
دستگير كند و از اين قبيل مذاكرات». ...

