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Abstract:
Purpose: The movement for nationalization of oil industry spread far beyond the capital , Tehran.
The people of Hamedan repeatedly sent telegrams to Ayatollah Kashani and Dr Mossadegh expressing their support for the movement and the government. This article reports these activities
and their outcom.
Method and Research Design: Data are extracted from archival documents and library resources.
Findings and Conclusions: Local Khans and their allies pursued different goals from those the
the Tudeh Party branch in Hamadan. The clerics of Hamadan, including Ayatollah Bani Sadr and
the supporters of the National Front turned to be in sharp disagreement with each other. Even the
owners of the newspapers didn’t raise one voice. Incapability of the electoral supervisory commity
of the city led to the opint that elections were not held in Hamedan. As the result, the city was
unable to have any representative in the Parliament.
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چڪیده:
دامنۀ نهضت ملیشدن صنعت نفت ایران عالوهبر تهران به شهرهای دیگر ازجمله همدان نیز کشیده
شد .مردم همدان با ارسال تلگراف به آیتالله کاشانی و دکتر مصدق بارها حمایت خود را از نهضت
ملیکردن صنعت نفت و دولت اعالم کردند .در جریان انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در
مخالف نهضت ملی و دولت حضوری
سال 1330ش در همدان احزاب و گروههای سیاسی موافق و
ِ
فعال داشتند.

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

مقالـۀپژوهشے

هدف :تحلیل فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی و نتایج حاصلاز این مشارکت سیاسی.
روش /رویکرد پژوهش :دادهها از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانهای استخراج شدهاست.
یافت هها و نتیجهگیری :در انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی همۀ احزاب و گروههای سیاسی
و متنفذین همدان اعم از موافق و مخالف نهضت ملی فعالیت کردند و هرکدام اهداف خاص خود
را داشتند .روحانیون و جمعیت طرفداران جبهۀ ملی همدان در این مرحله باهم دچار اختالف شدند؛
ارباب جراید هم یکدست و همراه نبودند و به دو گروه تقسیم شدند .این دوگانگی و اختالف احزاب و
گروههای سیاسی ،و قاطع نبودن انجمن نظارت بر انتخابات موجب شد که انتخابات در همدان برگزار
نشود و نمایندهای راهی مجلس شورای ملی نشود.
کلیدواژ هها :همدان؛ نهضت ملیکردن صنعت نفت؛ انتخابات مجلس شورای ملی؛ مجلس هفدهم؛
احزاب سیاسی.
استناد :شافعی ،کیوان؛ مومن ،ابوالفتح؛ خالندی ،انور؛ شیخ احمدی ،سید محمد .)1400( .بررسی نقش
احزاب و گروههای سیاسی همدان در انتخابات مجلس هفدهم .گنجینۀ اسناد31-6 ،)4(31 ،
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 .1مقدمه

.1پدرابوالحسنبنیصدراولینرئیسجمهور
پساز انقالب اسالمی ایران (مؤمن،1390 ،
ص.)439
 .2آخوند مالعلی معصومی فرزند
محمدابراهیم در سال 1312ق در روستای
وفس همدان متولد شد .نامبرده تحصیالت
حوزوی را در همدان ،تهران و قم تکمیل
کرد و به همدان برگشت .او در سیام تیر
 1357فوت کرد و مراسم تشیعش در چهارم
مرداد به اولین و بزرگترین تظاهرات همدان
علیه رژیم پهلوی تبدیل شد (مؤمن،1390 ،
ص.)449
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منطقۀ همدان در سالهای نهضت ملیکردن صنعت نفت قریب  450هزار نفر جمعیت
داشت .اقتصاد این منطقه براساس کشاورزی بود و خوانین در آن نقشی برجسته داشتند.
روحانیون بانفوذی همچون آیتاهلل سیدنصراهلل بنیصدر همدانی 1و آخوند مالعلی
معصومی همدانی 2که با آیتاهلل کاشانی مرتبط بودند در این جمع حضور داشتند.
عالوهبراین نباید از فعالیت دیگر گروهها و احزاب سیاسی همچون جمعیت طرفداران
جبهۀ ملی ،حزب «زحمتکشان» و حزب «تودۀ» همدان غافل بود.
انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ هفدهم از بسیاری جهات با سایر انتخابات
ایران متفاوت بود :اول بهدلیل آنکه این انتخابات زمانی برگزار شد که ایران در مبارزه با
انگلیس در موضوع ملیکردن صنعت نفت درگیر بود .دوم آنکه این انتخابات را دولت
مصدق برگزار میکرد .سوم اینکه همۀ نیروهای سیاسی سعی داشتند وارد مجلس شوند
و در صف نمایندگان درآیند .برگزاری انتخاباتی سالم در این برهۀ زمانی کار سختی بود.
دولت مصدق هیچ نهاد کارآمدی برای نظارت بر انتخابات و جلوگیری از مداخلۀ نظامیان
و خوانین محلی در اختیار نداشت .مصدق و جبهۀ ملی خواهان مجلسی هماهنگ با
دولت بودند؛ زیرا مجلس شانزدهم ثابت کرده بود که مجلس میتواند مشکلساز باشد.
چنانکه تظاهرات تودهایها و زدوخورد آنها با طرفداران دکتر مصدق در تهران ،موجب
شد تا نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی دورۂ شانزدهم در جلسۀ نوزدهم مجلس از
برخورد دولت مصدق با تظاهرات اعضای حزب انتقاد کنند (کاتوزیان ،1372 ،ص.)364
انتقاد نمایندگان باعث واکنش مردم همدان و حمایتشان از دولت ملی و آیتاهلل کاشانی
در روز 21آذر 1330شد (ساکما )290/6112 ،و حتی مردم همدان طوماری را در حمایت
از آیتاهلل کاشانی و دکتر مصدق امضاء کردند و برای اطالع نمایندگان به مجلس ارسال
داشتند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۂ  ،16جلسۀ  .)207در چنین فضایی،
انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در همدان به صحنۀ رویارویی احزاب و
گروههای سیاسی–مذهبی تبدیل شد.
درزمینۀ ملیشدن صنعت نفت تحقیقاتی در سطح ملی انجام شده ،ولی دربارۀ
شهرستانها تحقیقات چندانی صورت نگرفتهاست .دربارۀ شهرستان همدان تنها در کتاب
«انقالب اسالمی در همدان» به نهضت ملیکردن صنعت نفت بهصورت کلی اشاره و به
جزئیات وقایع ازجمله انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی پرداخته نشدهاست؛
بنابراین جا دارد که دراینباره تحقیقی جامع و کامل انجام شود .چنین بهنظر میرسد که
فعالیت ناهماهنگ گروههای سیاسی و تالش صاحبان قدرت برای حفظ منافع و نفوذ
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سیاسی و اقتصادی خود ،از تصمیمگیری الزم برای برگزاری انتخابات ممانعت کردهاست.
نویسندگان این نوشتار با تکیه بر اسناد و دادههای تاریخی بهدنبال پاسخ به این پرسشها
هستند:
 .1کدام گروهها و احزاب سیاسی در انتخابات شهر همدان نقش داشتهاند؟
 .2نحوۀ تعامل گروهها و احزاب سیاسی و متنفذین در انتخابات مجلس در همدان
چگونه بودهاست؟
 .3انتخابات مجلس هفدهم در همدان چه نتیجهای دربر داشتهاست؟

 .2مبارزات انتخاباتی مجلس هفدهم در همدان

مصدق در آستانۀ برگزاری انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی فرمانداران،
استانداران و رؤسای شهربانی مناطق مختلف کشور را عوض کرد تا شاید از این رهگذر
مخالفان را کنترل کند (قشقایی ،1366 ،صص  .)222-217طرفداران خوانین ،اشراف و
کنسولخانههای انگلیس در شهرهای بزرگ و استانها با یکدیگر متحد شده بودند و به
کانون مبارزات ضددولتی تبدیل شده بودند؛ هرچند که دولت قبلاز انتخابات کنسولخانهها
را تعطیل کرد (کاتوزیان ،1372 ،ص.)219
در همدان «رابرت بنر سیمونس »1کارمند بانک شاهی بود و بعدا ً وارد بازار شد و
فعالیتهای خود را در شرکت سهامی فرش شعبۀ همدان وابسته به شرکت شرق لندن
پی گرفت .او در جنگ جهانی دوم در کسوت ژنرالی انگلیسی فرماندار نظامی همدان شد
(مؤمن ،1386 ،ج ،1ص)233؛ ولی در نهضت ملیکردن صنعت نفت بهدنبال اعتراض
مردم از همدان اخراج شد (ساکما.)290/6112 ،
احزاب سیاسی با مهیاشدن شرایط در همدان سعی کردند که با افتتاح شعبه و فعالیت
تنور انتخابات را گرم کنند .چنانکه در 12آذر 1330عدهای با عنوان اصناف ،فرهنگیان و
جمعیت متمایلین به تشکیل شعبۀ حزب «زحمتکشان ملت ایران» وابسته به جبهۀ ملی
در همدان ،نامهای به مظفر بقایی نوشتند و تأسیس شعبۀ حزب در همدان را خواستار
شدند (ساکما .)91/245/468 ،در تاریخ 29آذر 1330در سفر بیداریان نمایندۀ دکتر بقایی
به همدان شعبۀ حزب «زحمتکشان» در همدان رسم ًا افتتاح شد (ساکما.)290/8/126/1 ،
حزب «زحمتکشان» تنها سازمان متشکل در مقابله با نفوذ حزب «توده» بود (شهبازی،
 ،1387ص .)248با ملیشدن صنعت نفت و تشکیل دولت ملی فضای سیاسی مناسبی
برای فعالیتهای حزبی ایجاد شد .در همین راستا فعالیت حزبی در همدان هم جانی تازه
گرفت و فرصتی پیش آمد تا افراد با گرایشهای سیاسی مختلف بهطور علنی و در قالب

1. Robert banner simons
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 .1حسین یوسفی فرزند میرزاکریمخان
همدانی در 1294ش متولد شد .وی پساز
امتام تحصیالت ،در  1318به استخدام وزارت
دارایی درآمد .مشاغل او عبارت بودهاند از:
مدیرکل بودجه ،خزانهدار کل ،مدیرکل دارایی
ارتش ،بازرس دولت در بانک ملی ،بازرس
دولت در شیالت و مشاور عالی وزارتی
(نظری ،1388 ،ص.)1819
 .2تقی برزین فرزند محمدعلی در سال
1273ش در همدان بهدنیا آمد .او پساز
امتام تحصیالت قدیم به استخدام دادگسرتی
درآمد و در دورۀ پانزدهم از همدان به
منایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد
(کامم.)15/52 ،
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احزاب و گروههای سیاسی فعال شوند و بر فضای سیاسی و اجتماعی این شهر تأثیر
بگذارند.
فرمان انتخابات دورۀ هفدهم مجلس در  31شهریور 1330صادر شد و انتخابات
در شهرستانها از اواخر آذرماه بهتدریج آغاز شد (صفائی ،1371 ،ص .)216در همدان
هر گروه براساس گرایشهای سیاسی خود از کاندیدایی خاص حمایت میکرد .قشر
تحصیلکرده و اصحاب رسانه از حسین یوسفی 1و تقی برزین 2طرفداری میکردند.
روزنامۀ «ندای میهن» از قشر تحصیلکرده و جوان همچون حسین یوسفی حمایت میکرد.
در  27دیماه جلسۀ مشورتی انتخابات در سالن مهمانخانۀ شفق همدان برگزار شد
که بیشتر شرکتکنندگان آن فرهنگیان و جوانان روشنفکر بودند .پساز بیانات محمود
طهوری و محمد احقری (از اعضای حزب «زحمتکشان») ،حسین یوسفی بهعنوان جوان
تحصیلکرده و کاندیدای عموم اهالی معرفی شد (روزنامۀ ندای میهن ،س ،1ش،50
7بهمن ،1330صص .)2-1
روزنامۀ «فریاد همدان» نیز از حسین یوسفی و تقی برزین حمایت میکرد .روزنامۀ
مذکور قبلاز بحث در حمایت از کاندیداهای مدنظر سعی کرد که با طرح مباحثی بین
رقابت و رفاقت انتخاباتی وحدتی ایجاد کند و همچنین بین رقابت و دشمنی مرزبندی
کند و اصولی را به شهروندان متذکر شود« :انتخابات بدون مبارزه لطفی نخواهد داشت.
در انتخابات آزاد هرکس میتواند فعالیت کند و کاندید داشته باشد و تجمع برگزار نماید؛
اما هیچکس حق ندارد دشمنی درست کند و امنیت را از دیگران سلب نماید و دستهجات
خطرناک تشکیل دهد و مردم را تهدید کند ...کاندیداها باید برنامههای خود را به مردم
بگویند» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش10 ،10بهمن ،1330ص .)1این روزنامه در شمارۀ
بعدی خود به رسالت تاریخی مردم و موقعیت سیاسی و جهانی کشور پرداخت و مردم را
به هوشیاری و حراست از دستاوردهای نهضت ملی دعوت کرد« :انتخابات این دوره بسیار
مهم است ...زمام امور کشور را باید رجالی فداکار ،شجاع ،راستگو و آشنا با امور سیاسی
در دست داشته باشند تا بتوانند مملکت و ملت را حفظ نمایند .موقعیت کشور ما طوری
است که آشکارا بر سر یک دوراهی خطرناک قرار گرفته و اگر کوچکترین اشتباهی بکنیم
حریف کهنهکار و زخمخورده موفق خواهد شد مقدّرات ملی ما را بازیچۀ مطامع خویش
سازد ...در شهر ما نیز بایستی توسط نمایندگان دلسوزِ محلی پایۀ اصالحات اساسی ریخته
شود ...ای مردم رنجبر و زحمتکش! فریب بعضی تظاهرات را نخورید» (روزنامۀ فریاد
همدان ،س ،1ش17 ،11بهمن ،1330ص.)1
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بدینترتیب میتوان گفت کاندیدای مدنظر جراید همدان حسین یوسفی و تقی
برزین بودند .این نکته در اعالمیۀ مدیران جراید همدان ازجمله حسینی داور مدیر
روزنامۀ «تاریخ» ،بِهمرام مدیر روزنامۀ «فریاد همدان» ،غفاری مدیر روزنامۀ «نهیب» و
سالمی مدیر روزنامۀ «مبارز همدان» منعکس شده بود (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش،11
17بهمن ،1330ص .)2این افراد هیچ نوعی وابستگی به خوانین و کانونهای قدرت محلی
نداشتند و از سابقۀ خوب و روشنی برخوردار بودند.
تقی برزین با صدور بیانیهای دربارۀ علت مشارکت خود در انتخابات ،بر آزادی
انتخابات براساس اهداف دکتر مصدق و آیتاهلل کاشانی تأکید کرد« :بنده برحسب دعوت
همشهریان عزیز برای شرکت در انتخابات دورۀ هفدهم تقنینیه به همدان آمدم ...از دوستان
تقاضا دارم از آزادی انتخابات که موردتوجه کامل نخستوزیر و آیتاهلل کاشانی میباشد
حداکثر استفاده را بنمایند» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش10 ،10بهمن ،1330ص.)4
اکثر جراید ،آزادیخواهان و طرفداران جبهۀ ملی از حسین یوسفی و تقی برزین حمایت
میکردند؛ ولی عدهای مخالف در فضای انتخاباتی عملکرد تقی برزین در مجلس پانزدهم
را بهنقد کشیدند .یکی از این انتقادات واگذاری امتیاز تأسیس کارخانۀ قند به شهرستان
رضائیه بود که باعث واکنش برزین شد .او در روزنامۀ «فریاد همدان» اعالم کرد« :ناگزیریم
جریان اقدامات خود را به اطالع عموم برسانم .در آن زمان دولت برای تهیۀ طرح حتمی
و تعیین قطعی محل نصب کارخانهجات ،چند دسته مهندس و متخصص به نقاط مختلف
کشور منجمله همدان اعزام داشت تا استعداد هر محل را ازلحاظ فنی و آبوهوا و
مقتضیات محلی درنظر گرفته نقشه و گزارشهای الزم را تهیه نمایند ...به اتکای نظریۀ
متخصصین «همدان» را در درجۀ چهارم تشخیص داده و بدین لحاظ «رضائیه»
فنی،
ْ
را برای این کار مناسبتر دانستند» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش17 ،11بهمن،1330
ص .)2بدینترتیب برزین ضمن شفافسازی و دفاع از عملکرد خود ،از رکن چهارم
دمکراسی بهعنوان وسیلۀ ارتباط با مردم بهره گرفت و سعی کرد بهصورت آشکارا با
مخالفان مناظره کند .این موضوع اهمیت جایگاه مطبوعات در این دوره را نشان میدهد.
روزنامۀ «ناطق» ،ارگان دیگر جبهۀ ملی همدان ،برخالف مطبوعات مسیر دیگری
را برگزید و از کاندیداییِ مخبر فرهمند 1و ضیاءالملک فرمند 2حمایت کرد؛ درحالیکه
عملکرد نمایندگی مخبر فرهمند و فرمند موردنقد بود .روزنامۀ «فریاد همدان» با مقالۀ
«چرا با وکالت ضیاءالملک فرمند و مخبر فرهمند موافق نیستیم؟» این نقد را کلید زد و
بهدالیل زیر آنها را فاقد صالحیت نمایندگی مردم همدان در مجلس شورای ملی دانست:
«ضیاءالملک فرمند از خوانین و اشراف هستند و ارتباطی با مردم نداشته و به فرد و دستهای

 .1حسن مخ ِرب فرهمند ملقب به مخربحضور
حسین کریم سلطان در سال 1262ش
فرزند ِ
در همدان متولد شد و از مدرسۀ دارالفنون
تهران دیپلم گرفت و در وزارت پست و
تلگراف استخدام شد .در دورۀ ششم و هفتم
مجلس شورای ملی از همدان منایندۀ مجلس
شد .در ادوار دهم ،یازدهم ،دوازدهم و
سیزدهم از مالیر و تویرسکان به منایندگی
انتخاب شد .در ادوار چهاردهم و شانزدهم
دوباره مردم همدان او را به مجلس
فرستادند (سهرابی ،1394 ،ص.)20
ضیاءامللک فرمند سومین
 .2حسنعلیخان
ِ
فرزند حسینعلیخان امیرتومان بود .وی
در سال 1324ق در سوئیس رشتۀ فالحت
را خواند و وارد سیاست شد .او در دورههای
پنجم و ششم مجلس شورای ملی یکی از
دو منایندۀ همدان بود .او یکی از پنج
منایندۀ همدان در مجلس مؤسسان در سال
1304ش هم بود .در دورۀ چهاردهم مجلس
بازهم نیز منایندۀ همدان شد (اذکایی،
 ،1367ص.)9
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خاص وابستهاند و دارای عملکرد بدی در تبلیغات هستند؛ بنابراین فاقد صالحیت بوده و
نمیتوانند نمایندۀ مردم مظلوم باشند .مخبر فرهمند نمایندۀ دورۀ شانزدهم مجلس شورای
ملی [هم] بهعلت غیربومیبودن[ ،و بودن] از موافقین قرارداد ننگین 1933م در مجلس ،و
دادن اخبار و اطالعات اداری–حکومتی و شهری به ژنرال دانسترویل 1فرمانده ِ نیروهای
انگلیسی در همدان در جنگ جهانی اول در جایگاه ریاست ادارۀ پست و تلگرافخانۀ
همدان ،و تبانی با نظامیان در انتخابات نمایندگی دورۀ نهم مجلس ،و درنهایت بهعلت
ایجاد اختالف در همدان فاقد صالحیت برای کاندیداتوری هستند» (روزنامۀ فریاد
همدان ،س ،1ش10 ،10بهمن ،1330ص .)4حسینی داور با معرفی مخبر فرهمند بهعنوان
«تلفنچی انگلیس» مطلب مذکور را تکمیل و تأیید کرد (روزنامۀ تاریخ ،س ،1ش،15
7بهمن ،1330ص.)3
مطبوعات که اکثرا ً از طرفداران نهضت ملی بودند از کاندیداتوری حسین یوسفی و
تقی برزین (از طرفداران نهضت ملی) ،بهعنوان افراد جوان ،تحصیلکرده و آزادیخواه
حمایت کردند .آنها از فضای باز سیاسی و استقبال مردم استفاده کردند و بهعنوان رکن
چهارم دمکراسی بهخوبی با دادن اطالعات ،و معرفی و نقد عملکرد کاندیدها به وظیفۀ خود
عمل کردند .مطبوعات ضمن آشناکردن مردم با موضوعات تازه ،خواستههای جدیدی را
ازجانب افکار عمومی مطرح کردند :ارائۀ برنامه ازسوی کاندیداها؛ رعایت نظم و امنیت در
جامعه در فضای انتخاباتی؛ توجه به مصالح ملی و دشمن خارجی در فعالیتهای تبلیغاتی؛
و انتخاب افراد شجاع و مناسب با مقتضیات روز بهدوراز هرگونه تعصبات قومی و قشری
برای نمایندگی مجلس شورای ملی.
مالکان و عدهای از بازرگانان از مخبر فرهمند و ضیاءالملک فرمند حمایت میکردند.
مخبر فرهمند بهاتفاق فرمند در 13آذر 1330به اتاق بازرگانی همدان رفت و در حضور
بازرگانان به موضوع انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی اشاره کرد و گفت:
« ...درمورد انتخابات نیز بهطرزی رفتار نمائید که وطنپرستی خود را بهاثبات رسانید ،چون
بنده نظری دراینباره ندارم؛ ولی الزم میدانم آقای ضیاءالملک فرمند را که از خوانین و
اشراف محترم این شهرستان هستند برای انتخابات معرفی کنم» (ساکما.)91/247/356 ،
فرمند هم اظهار داشت که تا مجلس اصالح نشود اوضاع به همین منوال خواهد بود .او
در پایان سخنانش ،خود و مخبر فرهمند را برای نامزدی دورۀ هفدهم مجلس معرفی کرد
(ساکما .)91/247/356 ،درواقع هدف این دو از آمدن به این جمع ،معرفی و اعالم حمایت
از یکدیگر و کسب پشتیبانی بازرگانان بود .آنها از بازرگانان خواستند که در این زمینه
هماهنگ عمل کنند؛ و درضمن خود را طرفدار نهضت ملی و دولت معرفی کردند:
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ِ
خواست اهالی موردتوجه
« ...درصورت همکاری مردم با نمایندگان طرفدار جبهۀ ملی،
قرار میگیرد( »...ساکما.)91/247/356 ،
اتاق بازرگانی همدان ضمن اتخاذ رویهای واحد با انتشار اعالمیهای نظر خود را به
اطالع اهالی رساند و از آنان خواست که از مخبر فرهمند و ضیاءالملک فرمند حمایت
کنند (ساکما .)91/245/167 ،در حالی این حمایتها از مخبر فرهمند انجام میشد که دکتر
مصدق در شورای امنیت سازمان ملل از اسنادی پرده برداشت که از حمایت شرکت سابق
نفت در انتصاب فرهمند بهنمایندگی همدان در دورۀ نهم مجلس شورای ملی حکایت
داشت (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش 3 ،9بهمن ،1330صص  .)4-1بدینترتیب
میتوان گفت که مخبر فرهمند با حمایت خوانین و شرکت نفت وارد مجلس شده بود
و بههمیندلیل طرفداران جبهۀ ملی و جراید همدان او را با خوانین و بیگانگان مرتبط و
فاقد صالحیت میدانستند .چنین بهنظر میرسد که اتاق بازرگانی و تجار و بازاریان عمده
که با اعیان و اشراف مراوده داشتند -از مخبر فرهمند و فرمند حمایت میکردند تا بتوانندموقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کنند .درحالیکه پیشهوران و صنوف دیگر با
فعالیت در سازمان جوانان بازار و دستهجات مذهبی از خواستههای طرفداران نهضت ملی
حمایت میکردند.

 .3روحانیون همدان و انتخابات

مردم همدان روحانیونی چون ،علی شمس حائری زنجانی ،سیدنصراهلل بنیصدر و ...را که
بهنوعی نمایندگان آیتاهلل کاشانی بودند ،رهبر خود میدانستند .روحانیون همدان با صدور
اعالمیهای در 23دی 1330سعی کردند حساسیت زمانی جامعۀ ایران و شرایط نمایندگان
را به مردم یادآور شوند« :دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی که مهمترین و حساسترین
دورههای مجلس شورا است و حفظ استقالل مملکت و دیانت اسالم و نوامیس الهیه
مربوط و منوط به صالحبودن نمایندگان این دوره است؛ لذا بر هر فردی از افراد مسلمین
واجب و الزم است که سعی بَلیغ 1در انتخاب نمایندۀ خودشان بنمایند که شخص متدین
و عالقهمند به وطن و دیانت به مجلس شورای ملی اعزام گردد( »...ساکما.)91/280/194 ،
در فعالیتهای انتخاباتی ،عدهای سعی کردند که کاندیداهای خود را نامزدهای مدنظر
دولت و آیتاهلل کاشانی معرفی کنند که با واکنشهایی ازسوی طرفداران جبهۀ ملی و
جراید همدان مواجه شدند .روزنامۀ «فریاد همدان» دراینباره نوشت ...« :هرکس کاندیدای
خود را کاندیدای دولت معرفی نماید ،علن ًا به دکتر مصدق خیانت کرده؛ چراکه لیست
تنظیمکردن و در انتخابات دخالتکردن در شأن مصدق نیست .هیچکس هم حق ندارد

 .1بَلیغ :کامل +
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خود را کاندیدای جبهۀ ملی معرفی نماید .این نکته را حسین مکی دبیر جبهۀ ملی طی
اعالمیههای متعدد و تماس با مطبوعات کرارا ً اعالم نمودهاست .حضرت آیتاهلل کاشانی نیز
هیچکس را توصیه نکردهاند» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش 3 ،9بهمن ،1330صص .)4-1
آیتاهلل کاشانی در 29دی 1330طی تلگرافی به آیتاهلل بنیصدر و حجتاالسالم
حائری دربارۀ آزادی و اهمیت انتخابات این دورۀ مجلس نوشت ...« :اینجانب مطلق ًا
نظر خاصی به فرد معین نداشته .ولی کمال عالقه را دارم که عالقهمند به اصول دیانت و
استقالل کشور به مجلس روند؛ زیرا در مجلس هفدهم سرنوشت کشور باید تعیین شود و
ِ
کمک فکری و ارشاد اهالی ثقةاالسالم اسالمی عازم همدان خواهند [شد]» (ساکما،
بهمنظور
 .)290/9611آیتاهلل کاشانی برای جلوگیری از هرگونه تفرقه از روحانیون خواست که
بهاتفاق مردم افرادی را معرفی و بهعنوان نماینده انتخاب کنند و از معرفی هر شخصی که
موجب اختالف در میان مردم شود خودداری کنند.
روزنامۀ «ندای میهن» با چاپ تلگراف آیتاهلل کاشانی مطالبی را به مردم و روحانیون
متذکر شد ...« :برحسب دستور و توصیۀ آیتاهلل کاشانی کسی حق تحمیل عقیدۀ خود را
بر اهالی نداشته و ازاینبهبعد تبلیغات انتخاباتی در محیط و مجامعی صورت خواهد گرفت
طبقات آزادانه حق اظهار رأی و تبادل
که بهدوراز هرگونه دستهبندی غیرقانونی بوده و کلیۀ
ْ
افکار [را] در تبیین کاندیدای موردتوجه خواهند داشت» (ساکما.)290/9611 ،
در 1بهمن 1330شیخعباسعلی اسالمی نمایندۀ آیتاهلل کاشانی در میان استقبال مردم
و شیخعلی شمس حائری به همدان وارد شد (مؤمن ،1386 ،ج ،1ص .)312اسالمی در
منزل شمس حائری اسکان گزید و روز بعد عدۀ زیادی از علما ،اعیان ،مالکان ،تجار و
کسبه برای دیدار با او در منزل شمس حائری جمع شدند .در این هنگام گروهی که احمد
زهره و محمدمهدی مقدس 1رهبریشان میکردند وارد شدند و با اسالمی به مجادله
پرداختند ...« :محمدمهدی مقدس خطاب به اسالمی اظهار داشت که مقصود شما از
آمدن به همدان چیست؟ اسالمی در جواب گفت :طبق دستور آیتاهلل کاشانی برای ارشاد
مردم به همدان آمده و کاندید وکالت نبوده و کسی را هم به این منظور معرفی نخواهم
کرد و حضرت آیتاهلل کاشانی هم نظر به افراد معینی ندارند و نباید کاندیدایی هم بهنام
ایشان به مردم معرفی شود؛ بلکه باید روحانیون و اهالی شهر بهاتفاق نظر خود دو نفر را
معرفی و حمایت نمایند و هرگونه اختالف در این زمینه بهنفع دشمن است .در این هنگام
محمدمهدی مقدس اعالم کرد که آنها طبق قطعنامهای که در منزل سیداحمد حسینی به
امضاء رسانیدهاند نمایندگان خود را که ضیاءالملک فرمند و مخبر فرهمند بودند انتخاب
کردهاند» (ساکما .)91/245/167 ،مقدس قطعنامۀ مزبور را قرائت کرد که موجب اعتراض
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حضار شد و مجلس متشنج شد .حاجمیرزا علیاصغر شفیعی برای آرامکردن مجلس
اظهار داشت که بهتر است دربارۀ انتخابات بحثی نشود؛ چراکه مجلس فقط برای دیدار
با ثقةاالسالم اسالمی است؛ ولی حسین خلیلیان به او اهانت کرد .درنهایت محمدباقر
مقصودی به اسالمی اظهار داشت« :از همان راهی که آمدی باید برگردی .تو جاسوس
انگلیسیها هستی .تو از آنها پول گرفتهاید [گرفتهای]» (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش10 ،10بهمن ،1330صص  .)4-1اسالمی برای آرامکردن مردم و پایاندادن به مناقشات
به تلگرافخانه راهی شد و پساز کسب تکلیف از آیتاهلل کاشانی ،در سوم بهمنماه از
منزل آخوند مالعلی همدانی بهطرف تهران رهسپار شد (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش10 ،10بهمن ،1330صص  .)4-1اسالمی در این مدت بهجز دیداری که با مردم داشت
و مالقاتی که با آیتاهلل آخوند بهعمل آورد ،نتوانست اقدام دیگری انجام دهد .او درنهایت
با اجازۀ آیتاهلل کاشانی و هدایت آیتاهلل آخوند که از محیط همدان شناخت کامل داشت،
به تهران بازگشت.
باتوجهبه معرفی فرمند و مخبر فرهمند ازسوی جمعیت مهاجم به منزل حائری،
میتوان به ماهیت و اهداف آنها پی برد .افراد مزبور همان گروهی بودند که با فرمند و
مخبر فرهمند در اتاق بازرگانی جلسه گذاشته بودند و در حمایت از آنها اعالمیه صادر
کرده بودند (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش10 ،10بهمن ،1330صص  .)6-1آیتاهلل
کاشانی درنهایت باتوجهبه شرایط پیشآمده حجتاالسالم اسالمی را برای جلوگیری از
ایجاد اختالف در همدان به تهران فراخواند.
با تالش مجدانۀ کاندیداها برای منتسبکردن خود به دولت و آیتاهلل کاشانی ،در 8
بهمن 1330هیئتی مرکب از عبداهلل حاجیلو ازطرف روزنامهنگاران ،محمود طهوری از
سازمان جوانان بازار ،و حجتاالسالم حاجیمیرزا علیاصغر شفیعی ازطرف روحانیون
همدان برای مالقات و کسب تکلیف از آیتاهلل کاشانی به تهران رهسپار شدند .در این
مالقات آیتاهلل کاشانی خطاب به آنها گفتند« :ارادۀ ملت باید حاکم بر مقدرات مملکت
ْ
هدف مبارزه الزم است .بروید مبارزه کنید ،حتم ًا پیروز خواهید
باشد .برای رسیدن به هر
شد .مطمئن باشید هیچ نیرویی قادر به جلوگیری شما نخواهد شد .اسلحۀ شما درمقابلِ
ِ
مخالفین حق و حقیقت است و اطمینان داشته باشید که حق و حقیقت همواره
تهدیدات
ْ
پیروز خواهد شد» (دهنوی ،1363 ،ج ،5ص .)158سپس عبداهلل حاجیلو بیانیهای را که
ارباب جراید همدان منتشر کرده بودند به آیتاهلل کاشانی ارائه کرد .ایشان با مطالعۀ اعالمیه
ِ
اتفاق شما به نفع و صالح جامعه استفاده شود»
اظهار داشت« :امیدوارم از این اتحاد و
(دهنوی ،1363 ،ج ،5ص .)159درپایان حجتاالسالم شفیعی با ارائۀ گزارشی انتخاباتی

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

15

کیوان شافعی
ابوالفتح مومن
انور خالندی
سیدمحمد شیخاحمدی

خطاب به آیتاهلل کاشانی گفتند که اخیرا ً در همدان ضیاءالملک فرمند و مخبر فرهمند را
بهنام کاندیداهای حضرتعالی معرفی و بدینوسیله مردم را اغوا کردهاند ،استدعا دارم نظر
خود را بیان فرمایید .آیتاهلل کاشانی گفتند :مطلب را در قالب سؤال مکتوب نمایید .شفیعی
نیز چنین نوشت« :حضرت آیتاهللالعظمی آقای کاشانی دامتبرکاته .بهعرض میرساند
اخیرا ً شهرت دادهاند که دو نفر از کاندیداهای همدان موردنظر حضرت آیتاهلل هستند و
مردم را اغوا نمودهاند؛ معین فرمایید آیا قضیه صحت دارد؟» .آیتاهلل کاشانی نیز کتب ًا پاسخ
داد« :اینجانب جز آزادی انتخابات منظوری ندارم .کسی هم کاندیدم در همدان نیست»
(دهنوی ،1363 ،ج ،5ص.)160
آیتاهلل کاشانی در تلگرافی به حجتاالسالم حائری دربارۀ موقعیت حساس کشور
تأکید کردند که حفظ وحدت از وظایف مردم و روحانیون است (ساکما.)91/280/193 ،
حجتاالسالم حائری نیز براساس تلگراف آیتاهلل کاشانی ،اعالمیهای خطاب به مردم
همدان مبنیبر حفظ وحدت و شرکت در انتخابات صادر کرد ...« :همانطوریکه حضرت
آیتاهلل کاشانی تذکر دادهاند هر اختالفی بهضرر دین و کشور تمام خواهد شد .از تولید
تشنج خودداری نموده و روح وحدت را در بین خود ایجاد و حفظ نمایید ...با کمال
هوشیاری در انتخابات شرکت کنید و به اشخاص مورداعتماد خود بدون ایجاد کمترین
تشنجی رأی دهید و در تمام موارد مصالح دین و مملکت را از نظر دور ندارید .از عموم
ارباب جراید ...انتظار دارم با درنظرگرفتن وضع کشور مردم را به اتحاد دعوت و از درج
مطالبی که کوچکترین لطمهای به نظم اجتماع وارد نماید خودداری فرمایند» (ساکما،
.)91/280/193
روحانیون همدان پیرو آیتاهلل کاشانی بودند« :آیتاهلل آخوند همدانی و بنیصدر از
آیتاهلل کاشانی طرفداری میکردند و حرفهای ایشان را همیشه میگفتند؛ ما هم پیرو
آنها بودیم» (مصاحبه با حسینی مالیری .)1378/7/20 ،حجتاالسالم حسنی ورکانه
دراینباره میگوید« :ما توی هیئتها و اجتماعات شرکت میکردیم و گاهی آقایان باتوجهبه
جوانبودن ما برای نمک آششان از بنده میخواستند که سخنرانی کنم» (مصاحبه با حسنی
ورکانه .)1378/7/20 ،اینکه چرا شایعۀ حمایت آیتاهلل کاشانی از مخبر فرهمند و فرمند
پیش آمد ،شاید بهدلیل عملکرد جانبدارانۀ آیتاهلل بنیصدر از افراد مذکور در همدان
بود .روزنامۀ «مبارز همدان» در مقالهای بهقلم ع .وهابزاده از آیتاهلل بنیصدر بهدلیل
حمایت از مخبر فرهمند بهشدت انتقاد کرد ...« :آقای بنیصدر از روزی که جوانان همدان
از خواب بیدار گشته و با طلوع انتخابات مصمم به دخالت در سرنوشت خود شدند،
معدودی ماجراجو با انتساب خویش به شخص شما آنان را با نیش چاقوی ناجوانمردانه
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میهراسانیدند[ ...و] خانۀ شما را ملجأ و پناهگاه خویش ساخته و با اعمال ناشایست خود
دامنِ شما را لکهدار نمودند .آقای بنیصدر انصاف دهید آیا شایسته بود که وجهۀ شما
آلودۀ اغراض دیگران شود؟ ...شما با صدور اعالمیههای متعدد عدم دخالت خود را در
انتخابات کرارا ً گوشزد فرمودید؛ ولی متأسفانه رفتار شما مخالف مفاد اعالمیههای صادره
بود» (روزنامۀ مبارز همدان ،س ،1ش18 ،18فروردین ،1331ص.)4
آیتاهلل بنیصدر درمقابل این مطالب اعالمیهای صادر و از خود چنین دفاع کرد:
« ...در سیاست عمومی کشور که اینجانب هیچوقت دخالتی نداشتم .فقط [در] ادوار
ِ
انتخابات همدان با فشار و تقاضای اهالی برای مصلحت همشهریان دخالتهایی
اخیر
کردم که اق ً
ال وکالیی که ضررشان کمتر باشد و کمتر به مردم این شهرستان اذیت کنند
انتخاب شوند .مخصوص ًا در دورۀ هفدهم در تهران بودم و قصد نداشتم شرکت کنم،
ولی تجار و اصناف این شهرستان با تلگرافات زیادی احضارم کردند .آیتاهلل کاشانی و
دکتر مصدق هم با اصرار و تأکید زیادی خواهش میکردند اینجانب به همدان آمده در
انتخاب کاندیداهای ملی مساعدت کنم؛ ناچار پذیرفته و آمدم .پساز تحمل خسارات
زیاد و زحمات خستهکننده که باالخره هم نتیجه گرفته نشد بلکه روح اینجانب افسرده
و بدنم کوفته شد( »...ساکما .)91/280/484 ،باتوجهبه متن این اعالمیه میتوان گفت که
انتخاب بین خوب و بد نبوده ،بلکه بین بد و بدتر بودهاست.
بهاعتقاد آیتاهلل بنیصدر
ْ
ایشان کاندیداهای موردحمایت خود را طرفداران نهضت ملی معرفی کرد .درنتیجه میتوان
گفت که به چند دلیل این اتهامات متوجه آیتاهلل بنیصدر بود :ایشان با مخبر فرهمند
از زمان مسئولیتش در تلگرافخانۀ همدان ارتباط و همکاری داشت ...« :مخبر فرهمند
دوست پدرم بود .او در همدان در یکی از خانههای پدرم زندگی میکرد» (بنیصدر،
 ،1380ص .)24آیتاهلل بنیصدر با ضیاءالملک فرمند نیز رفاقتی دیرینه داشت .آیتاهلل
بنیصدر ازآنجاکه از روحانیون متنفذ و متمول همدان بود ،از اعتبار خاصی برخوردار بود
و در بین بازار و مذهبیون طرفدارانی داشت .ایشان با داشتن چندین پارچه آبادی در شمارِ
ِ
موقعیت اقتصادی خود با خوانینی همچون فرمند همراه
مالکان بود و میبایست برای حفظ
باشد تا بتوانند اوضاع را کنترل کنند که رعایا با تبلیغات حزب «توده» و الیحۀ ازدیاد سهام
کشاورزان بر او و خوانین شورانده نشوند (مؤمن ،1386 ،ج ،1ص .)302بااینکه آیتاهلل
کاشانی در تلگرافها و نامههای خود آیتاهلل بنیصدر را خطاب قرار میداد و خواهان
همکاری او در راستای برنامههای جبهۀ ملی بود ،ولی بنیصدر نهتنها از نمایندۀ آیتاهلل
کاشانی (عباسعلی اسالمی) استقبالی نکرد ،بلکه اص ً
ال به هدف و برنامۀ او در همدان
توجهی نکرد و درواقع به آنچه که صالحدید موقعیت محلی خودش بود عمل کرد.
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بین روحانیون همدان ازجمله آیتاهلل مالعلی آخوند و آیتاهلل بنیصدر در نهان
رقابتی در جریان بود .آیتاهلل بنیصدر همیشه مصمم بود که فرد اول صحنۀ سیاست و
اجتماع باشد و این انگیزه تااندازهای در جهتگیری او مؤثر بود.
برخالف آیتاهلل بنیصدر ،تعدادی از روحانیون از حسین یوسفی حمایت میکردند؛
ازجمله حجتاالسالم بهاءالدین انواری .البته شخصیتهای دیگر چون علی شمس حائری
و آیتاهلل آخوند با پیروی از منویات آیتاهلل کاشانی رویۀ بیطرفی را در پیش گرفتند.
بدینترتیب روحانیون همدان باوجوداینکه خود را پیرو آیتاهلل کاشانی میدانستند ،ولی
بنابه دالیل اقتصادی و اجتماعی عملکردی متفاوت داشتند.

 .4جمعیت طرفداران جبهۀ ملی و انتخابات

 .1غالمحسیــن امیـری قراگــزلو فرزنـد
محتاجعلیخان در سال 1288ش در همدان
متولد شد .وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه
را در همدان بهامتام رساند و تحصیالت خود
را در کالج آمریکایی بیروت ادامه داد و در
رشتۀ حقوق دانشنامه گرفت .او پساز
بازگشت به ایران در رشکت نفت ایران و
انگلیس استخدام شد و در مجلس شانزدهم
منایندۀ همدان شد (عاقلی ،1380 ،ج،1
ص.)209
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جمعیت طرفداران جبهۀ ملی همدان در 14خرداد 1330با اجتماع بازاریان ،احزاب طرفدار
نهضت ملی ،سازمان جوانان بازار همدان ،هیئتهای حسینیهها و کامیونداران و با قرائت
پیام آیتاهلل بنیصدر در میدان مرکزی شهر تشکیل شد و هیئتمدیرۀ موقت آن انتخاب شد
(ساکما .)290/11/55/7 ،این جمعیت مخالفت خود را با ضیاءالملک فرمند ،مخبر فرهمند
و غالمحسین امیری قراگوزلو اعالم کرد .چنانکه علی پوینده ،رئیس سازمان جوانان بازار
همدان ،در مجلسی تبلیغاتی که مخبر فرهمند هم حضور داشت اظهار کرد« :ما باید ازاینبهبعد
به وکالت وکالیی که تابهحال به اتکاء آراء دهات وکیل میشدند خاتمه دهیم .منظور او مخبر
فرهمند ،ضیاءالملک فرمند و امیری قراگوزلو بود .مخبر فرهمند که در جمع حضور داشت با
شنیدن این سخنان بسیار عصبانی شد و در پاسخ گفتند :شما کاغذها نوشتید و تلگراف کردید
که بیا ،من هم آمدم ،اگر نمیخواهید میروم» (ساکما.)290/1144 ،
حسن بقاء با صدور اعالمیه ازطرف سازمان جوانان مبارز اصناف همدان ،ضمن
مخالفت با کاندیداتوری ضیاءالملک فرمند ،مخبر فرهمند و امیری قراگوزلو در قالب طنزی
سیاسی در قسمت اول اعالمیه ،آنها را مالکینی دانست که از چارچوب سخنرانی پیشتر
نمیروند و بیشتر دغدغۀ ادارۀ امالک خود را دارند و در ادوار پیشین هیچ عملکردِ مثبتی
برای مردم نداشتهاند و فقط در فکر منافع خود بودهاند (ساکماهمدان.)91/245/468 ،
سازمان جوانان بازار همدان در بیانیۀ  101خود در نقد عملکردِ مخبر فرهمند و
امیری قراگوزلو 1نوشت« :آنان جابرانه بر مردم فرمانروایی میکردند .برای بقای خویش
کرسیهای مجلس شورای ملی را سالیان دراز در اختیار گرفتند .هماکنون این افراد
میکوشند که دوباره صندلیهای مجلس را برای دو سال دیگر غصب کنند .بههمینمنظور
مالکین و سرمایهداران بزرگ با تشکیل جلسه و انجمنها قصد دارند با نظر مردم شهر

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

بررسی نقش احزاب و
گروههای سیاسی ...

مخالفت نموده و با تراشیدن کاندید از منافع خود محافظت کنند .امیری قراگوزلو یکی از
کاندیدها با انتشار بیانیه به شرح خدمات خود پرداخته[است] .آری کشوری که به مجلس
ملت دشمنان مملکت روانه میشوند ،همهچیز وارونه جلوهگر
آن بهجای خدمتگزارا ِن ْ
ِ
مدیری
میشود .خیانتها را خدمت و بیعرضگیها را لیاقت نام مینهند .اما او که از
شرکت سابق نفت بهطرز مرموزی نمایندۀ تحمیلی همدان شده بود ،هیچ سودی برای ملت
و مملکت نداشت و بیشتر عمر وکالتش را در لندن گذراند؛ درحالیکه خود را خدمتگزار
ملت میخواند» (ساکما.)298/00708 ،
جمعیت طرفداران جبهۀ ملی عالوهبر بیانیه ،در نشریات هم به معرفی و نقد عملکرد
کاندیدهای خوانین پرداخت .دربارۀ امیری قراگوزلو آمده بود که او با کمک هژیر و رزمآرا
به مجلس شانزدهم راه یافته یا بهعبارتی منصوب شدهاست (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش7 ،2آذر ،1330صص  1و .)4
سازمان جوانان بازار عالوهبر حمایت از کاندیداهای خود (حسین یوسفی و تقی
برزین) به مندرجات مطبوعات دیگر جواب میداد و یا درمقابل اعالمیههای دروغی که
بهاسم این سازمان برای بدنامی آنان صادر میشد ،متناسب با مطالب مطرحشده جوابیههایی
را تهیه و منتشر میکرد .در یکی از این بیانیهها مواردی ناصواب به سازمان جوانان بازار
همدان نسبت داده بودند و کاندیداهای رقیب را نقد کرده بودند .سازمان با نشر اعالمیهای
در روزنامۀ «مبارز همدان» به این بیانیه چنین پاسخ داد« :چرا بیانیه بدون امضاء و نام نمایندۀ
سازمان چاپ شده؟! این امر هم بهخوبی واضح است ،زیرا اصل موضوع دروغ و جهل
است؛ چون همان شخص جاعل برای تأثیرگذاری بر اذهان مردم متوسل به جعل این عنوان
شدهاست» (روزنامۀ مبارز همدان ،س ،1ش19 ،16اسفندماه ،1330صص  .)2-1سازمان
پساز اثبات جعل بیانیه به نقد مطالب آن پرداخت و از متن آن برای بیان حقایق بهره
گرفت« :چندی است که کاندیدهای آقایان به تهران رفتوآمد میکنند؛ بهظاهر بهعنوان
رفع کسالت و خستگی ،ولی باطن ًا از ترس مفتضحشدن است» (روزنامۀ مبارز همدان،
س ،1ش19 ،16اسفندماه ،1330صص  .)2-1بیانیه در ادامه به شام و نهار دادن کاندیدهای
رقیب -مخبر فرهمند ،فرمند و امیری قراگوزلو -اشاره میکند که بهقصد تحصن در مسجد
کوالنج بودهاست و اعالم میکند که برخالف بیانیه ،کاندیدهای مذکور که از قدرت مالی
نامشروع زیادی هم برخوردار هستند در خرید اوراق قرضۀ ملی هیچ اقدامی نکردهاند؛
چراکه اگر غیر این بود در اعالمیه و در رادیو همدان اعالم میکردند .درحالیکه کاندیدهای
مدنظر سازمان با مختصر بضاعت خود بیشاز دیگران اوراق قرضۀ ملی خریداری کردهاند
(روزنامۀ مبارز همدان ،س ،1ش19 ،16اسفندماه ،1330صص .)2-1
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بدینترتیب میتوان گفت که سازمان جوانان بازار همدان ضمن حمایت از کاندیداهای
مدنظر خود و تقبیح عملکرد و روش هواداران مخبر فرهمند ،فرمند و امیری قراگوزلو از
رویکرد آنها به سیاست اجتماعی و اقتصادی -که هیچ نوع همراهی با دولت در آن نبود-
انتقاد کرد .سازمان در ادامه افزود :آنها برای تحتفشار گذاشتن رقبا و پیشبردن اهداف
خود سعی کردند با دادن شام و نهار ،در مسجد کوالنج تحصن برگزار کنند (روزنامۀ مبارز
همدان ،س ،1ش19 ،16اسفندماه ،1330صص .)2-1
عالوهبر کنشها و واکنشهای مذکور ،رهبران محلی جبهۀ ملی در همدان دربارۀ
بعضی از اعالمیهها و حمایتها اعالمخطر کردند؛ ازجمله سیدکاظم حسینی داور در
بیانیهای نوشت« :به حججاالسالم بگویید برای حفظ حیثیت و آبروی اسالم باید از نزدیکی
با عناصر[ی] که سرسپردگی آنان به اجانب مسلم است احتراز بفرمایند ...با کمال تأثر دیروز
در شهر اعالمیهای منتشر گردید که متأسفانه امضای بعضی که مورداحترام ما میباشند در
زیر آن مشاهده گردید ...مردمِ هوشیار دیگر اجازه نخواهند داد که منفعتطلبانْ آنان را بهنام
«االغ» برای سواری خود آماده سازند و به استقبال سیدنصراهلل بنیصدر ببرند ...از جوانان
غیرتمند همدان ،روشنفکران ،آزادیخواهان و سایر اصناف و بازرگانان میخواهیم که
این بار نیز مردانه و متهورانه درمقابل اجانب ایستاده و برای همیشه به این مسائل خاتمه
دهند» (ساکما.)91/280/484 ،
ِ
تأسیس جمعیت طرفداران جبهۀ ملی
محمد پرویز مدیر روزنامۀ «ناطق» در زمان
همدان بهعضویت هیئتمدیرۀ موقت این جمعیت انتخاب شد و حتی روزنامۀ «ناطق»
بهعنوان ارگان این جمعیت انتخاب شد .او از مخبر فرهمند حمایت میکرد؛ که همین
رویکرد باعث نگارش مقاالتی علیه او در جراید همدان شد (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش17 ،11بهمن ،1330ص .)2البته باتوجهبه آزادی انتخابات نمیتوان بر او چندان ایراد
گرفت؛ ولی تعجب اینجاست که چگونه برخالف رویکرد جمعیت طرفداران جبهۀ ملی
حرکت کرده بود؟! این روش روزنامه را شاید بتوان در منافع محلی و ارتباطات مدیر آن با
خوانین و آیتاهلل بنیصدر دانست که با اهداف کالن کشوری و جمعیت طرفداران جبهۀ
ملی همدان همخوانی نداشت.
با شدتگرفتن انتقادات از مخبر فرهمند ،ایشان از کاندیداتوری همدان انصراف
داد .با کنارهگیری مخبر فرهمند ،آیتاهلل بنیصدر هم که از او حمایت میکرد خود را
از عرصۀ انتخابات کنار کشید و به تهران رفت (ساکما .)91/280/684 ،بدینترتیب
میتوان گفت طرفداران جبهۀ ملی موفق شدند یکی از رقبای موردحمایت خوانین را
به انصراف وادار کنند.
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حزب «تودۀ» همدان که از منتقدان نهضت ملیکردن صنعت نفت و دولت مصدق بود،
ضمن پخش اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب «تودۀ» ایران دربارۀ انتخابات دورۀ هفدهم در
سطح شهر همدان ،به بیان دیدگاهها و اعالم شرایط کاندیداها پرداخت و دولت و طرفداران
جبهۀ ملی را به وابستگی به استعمار انگلیس متهم کرد و در این اعالمیه آزادی انتخابات
را زیر سؤال برد ...« :هیئت حاکم میخواهد بر سلطۀ اختناقآور خویش بر ملت ما
برای دو سال دیگر به یک مجلس تحمیلی دیگر رنگ قانونی بدهد ...دولت مصدق
میخواهد پیشاز آخرین سازشهای فضاحتبار او در مسئلۀ نفت آشکار گردد کار
«انتخابات» را مخصوص ًا در نواحی شمالی خاتمه دهد و عوامل انگلیسی میکوشند قبلاز
انتخابات موجبات تضعیف و سقوط این حکومت امریکایی را فراهم آورند تا شاید
منافع اربابان خود را در انتخابات دورۀ هفدهم بیشتر تأمین کنند( »...ساکما.)290/7358 ،
محسن روزنامهفروش ،حسن آریاپور و احمد نیکطلب در 1دی۱۳۳۰ش اعالمیههایی را
بهنام «جمعیت ملی مبارزه با استعمار» در شهر همدان توزیع کردند که موجب دستگیری
آنها شد (ساکما .)290/2/325/5 ،در دوم دیماه هفت تن از اعضای حزب توده برای
ناامنکردن فضای انتخابات به قریۀ مهاجران رفتند و ضمن تبلیغ از عدهای از روستاییان به
عناوینی وجوهاتی جمعآوری کردند و با چاقو به مأموران ژاندارمری حمله کردند که این
حرکت موجب ناامنی در این روستا شد (ساکما.)290/2/325/51 ،
«طرفداران صلح» یکی دیگر از محافل وابسته به حزب «توده» نیز در این ایام فعالیت
خود را بیشتر کرد و هر شب در منزل یکی از هواداران یا «خانۀ صلح» اجتماع میکرد
و به تبلیغ حزب «توده» و مخالفت با دولت میپرداخت .اعضای «خانۀ صلح» برای
اجرای برنامههای خود از بین محصالن و جوانان عضوگیری میکردند و باتوجهبه اینکه
تعدادی از محصالن روستایی بودند از وجود آنان برای تحریک رعایا یا پخش اعالمیه
استفاده میکردند (ساکما )290/2/325/49 ،و حتی آنان را به فعالیت علیه دولت و ادارات
وامیداشتند« :صلحدوستان عزیز تا کی زیر بار این خونخواران ادارات باید باشیم؟! بیایید
باهم متحد شویم» (ساکما .)290/2/320/30 ،حزب «تودۀ» همدان از برگزاری گردهمایی
در میدانهای شهر غافل نبود .مهدی بکتاش از اعضای برجستۀ حزب «تودۀ» همدان با
سخنرانی در میدان مرکزی شهر متذکر شد« :تعلیمات اجباری که مدتهاست باید در این
کشور اجرا گردد چرا تابهحال عملی نشده[است؟!] آیا غیرازاین است که وکال نخواستند
و دستور داشتند که نگذارند این برنامه اجرا گردد؟ ...این وکال خائن و وطنفروش بودند»
(فریاد همدان ،س ،1ش22 ،15اسفند ،1330ص .)2در 11بهمن 1330اجتماع دیگری
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بهرهبری مهدی مکارهچی ،احمد َسر ْدرودیان ،محمد اعتماد ،و عبداهلل مشعلیان از اعضای
«خانۀ صلح» همدان در میدان بوعلی برگزار شدَ .سر ْدرودیان در سخنرانی خود در این
اجتماع به دولت ،سیدحسن تقیزاده ،و رئیس مجلس سنا اهانت کرد که موجب تظاهرات
عدهای علیه او و حزب «توده» شد که با واکنش سریع مأموران شهربانی از صدمه و کشتار
افراد جلوگیری شد (ساکما.)290/5721 ،
با ادامۀ فعالیتهای مخرب حزب «توده» ،کمیسیون امنیت با حضور احمد جهانسوز،
فرماندار همدان ،و مقامات نظامی و انتظامی در ۲۳فروردین 1331در فرمانداری همدان
برگزار شد و در آن موارد زیر مصوب و برای اجرا ابالغ شد:
« -1مأمورین انتظامی بیشتر رفتار افراد جمعیت هواداران صلح را تحتنظر بگیرند و
اسامی افراد مذکور با تعیین مشاغل آنها تهیه و به فرمانداری ارسال [شود] تا در کمیسیون
امنیت تصمیم الزم و مقتضی اتخاذ گردد.
 -2مقرر گردید ادارات شهربانی و ژاندارمری و پادگان با استفاده از سوابقی که در
آنجا موجود است و کسانی که سابقۀ همکاری و عضویت در حزب «توده» داشتهاند
[اطالعاتی را] به فرمانداری ارسال دارند که در کمیسیون امنیت مطرح گردد.
 -3ارسال رونوشت بخشنامۀ شمارۀ  1331/1/14-۱۸۶۶۴وزارت کشور راجعبه
حفظ انتظامات درمورد انتخابات به ادارات شهربانی ،ژاندارمری و پادگان.
 -4باتوجهبه ایام انتخابات در همدان الزم است در دادن پروانۀ اسلحۀ شکاری مطالعۀ
بیشتری بهعمل آید و پروانۀ اسلحۀ شکاری پساز موافقت کمیسیون امنیت صادر گردد»
(ساکما.)290/2/325/11 ،
بهطورکلی حزب «تودۀ» همدان چهار هدف را در انتخابات دنبال میکرد :اول:
پیشبرد برنامههای حزب «تودۀ» ایران و جذب هواداران بیشتر در شهر و روستا با تبلیغ
بین اقشار مختلف بهویژه جوانان؛ دوم :تخریب اقدامات دولت و زیرسؤالبردن عملکرد
مدیران محلی؛ سوم :تالش برای عدم انتخاب خوانین و مالکین و یا افراد موردحمایت
آنان بهنمایندگی مجلس؛ چهارم :تخریب روحانیون البته بهشکل خیلی خزنده و محتاط.
حزب «توده» برای اجرای برنامههای خود سعی میکرد از طیف گستردۀ دانشآموزان
و فرهنگیان استفاده کند؛ چون تأثیرگذاری بیشتری داشتند .حزب «توده» بهدلیل وجود
جمعیت طرفداران جبهۀ ملی ،فعاالن سیاسی و مذهبی ،و فعالیت جراید ،و غیرقانونیبودن
این حزب ،در برنامههای خود چندان توفیقی نیافت (ساکما290/7358 ،؛ .)290/2/325/5
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سیوپنج نفر از کسانی که بهقیدقرعه برای اجرای مادۀ  ۱۴قانون انتخابات مجلس شورای
ملی در همدان انتخاب شده بودند بههمراه  ۹نفر از اعضای اصلی و  ۹نفر اعضای علیالبد ِل
ِ
نظارت انتخابات همدان در 10بهمن 1330در سالن فرمانداری همدان حضور یافتند.
انجمن
از مدعوین فقط آیتاهلل آخوند مالعلی حضور نداشت .پساز سخنان فرماندار اخذ آراء
در حضور مدعوین و بازرسان انتخاباتی شروع شد و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات
مشخص شدند (روزنامۀ ندای میهن ،س ،1ش15 ،52بهمن ،1330ص.)3
انتخابات اعتراضات شروع شد و کسانی که
بالفاصله بعداز انتخاب انجمن نظارت بر
ْ
به انجمن راه نیافته بودند بنای مخالفت را گذاشتند .مخالفان در تلگرافخانه تحصن کردند
و اعالمیههایی در مخالفت با اعضای انجمن صادر کردند؛ همچنین با ارسال تلگرافهای
اعتراضی به تهران و اعزام نماینده به مرکز متوسل شدند (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش15 ،14اسفند ،1330ص .)1ازآنجاکه شیوۀ انتخاب اعضای انجمن قانونی بود ،اعتراض
آنان بهجایی نرسید؛ ولی مخالفان طرح دیگری را رقم زدند و آنهم نفوذ در اعضای انجمن
و بهتأخیرانداختن انتخابات بود؛ شاید از این راه بتوانند به اهداف خود برسند .ولی آنچه
بیشترین ضربه را به انجمن نظارت زد ناکارایی آن بود :بهطوریکه برای برگزاری انتخابات
چندین نوبت تصمیم خود را تغییر داد و حتی در مرحلهای آگهی انتخابات را چاپ و محل
اخذ آرا را مشخص کرد ،ولی در آخرین لحظه درحالیکه مردم به محلهای اعالمشده
مراجعه میکردند از تصمیم خود منصرف شد و برگزاری انتخابات را به زمان دیگری
موکول کرد .همین اَعمال زمینۀ انحالل این انجمن و موفقیت مخالفان را هموار کرد
(روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش15 ،14اسفند ،1330ص .)1در 17فروردین ۱۳۳۱سلیمان
خسروی (بازرس وزارت کشور) با بیان اینکه موظف است از هرگونه مداخله ،تطمیع و
تهدید جلوگیری کند ،حکم انحالل انجمن نظارت بر انتخابات همدان را بهعلت تعلل در
اتخاذ تصمیم و تبانی بهسود کاندیداهای معین صادر کرد و راجعبه تشکیل انجمن جدید
اعالم کرد که حداقل تا مدت  ۱۱روز دیگر مقدمات آن فراهم خواهد شد (روزنامۀ ندای
میهن ،س ،2ش24 ،8فروردین ،1331صص  .)2-1در تمام این مدت احمد جهانسوز،
فرماندار همدان ،سعی داشت تا بیطرفی را رعایت کند .ایشان که مدتی برای انجام امور
اداری به تهران رفته بود ،روز  ۴اردیبهشت ۱۳۳۱در میان استقبال مردم و رؤسای دولتی به
همدان بازگشت« :مردم از مراجعت فرمانداری که در مدت کوتاه ِ
ِ
خدمت خود در همهحال
بیطرفی و بینظری را رعایت کرده بود فوقالعاده خوشحال بودند؛ چراکه ایشان درمقابل
متجاوزین به حقوق اهالی و مردم ایستادگی کرده بود .حقیقت این است که پساز رفتن
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او اهالی و مردم بیم داشتند که مبادا کسانی که در انتخابات رأی نمیآورند امنیت شهر را
بههم بزنند؛ چون نتوانستند از معرفی کاندیدای خود بهنام [کاندیدای] دولتی نتیجه بگیرند»
(روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش4 ،17اردیبهشت ،1331ص.)2
احمد جهانسوز بار دیگر به برگزاری سالم انتخابات و بیطرفی خود و دولت تأکید
کرد و اعالم داشت که ادعای کاندیدای دولت بودن و امثال اینها کذب محض است.
او در ادامه بیان داشت ...« :من از همۀ تهدیدات و تطمیعها از میدان درنرفتم و ایستادگی
کردم تا با فراهمکردن وسایل آزادی و امنیت وظیفهای [را] که دولت بهعهدۀ من گذاشته
به بهترین وجه انجام دهم» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش4 ،17اردیبهشت ،1331ص.)2
بعداز سخنرانی فرماندار ،سیدکاظم حسینی داور بهنمایندگی از جمعیت طرفداران
جبهۀ ملیِ همدان به سخنرانی پرداخت« :ما امروز به وعدۀ شما اطمینان قلبی یافته و
امیدواریم که همانگونه که تاکنون عمل کردهاید با ایجاد امنیت و رعایت بیطرفی ثابت
کنید که مجری دستور دولت هستید .ما اطمینان داشتیم که دولت در همدان کاندیدای
دسایس مردانه استقامت کرده و ریاکاران
معینی ندارد .خوشبختانه جنابعالی درمقابل همۀ
ْ
و مردمآزاران را از انجام مقاصد خویش مأیوس کردید ...شما توانستید امنیت شهر را حفظ
نموده و بت «کاندید دولت بودن» و «امنیت برهمزدن» را بشکنید» (روزنامۀ فریاد همدان،
س ،1ش4 ،17اردیبهشت ،1331ص.)4
باالخره بعداز بازگشت فرماندار ،دوباره انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل انجمن
نظارت بر انتخابات همدان در ۱۹اردیبهشت ۱۳۳۱انجام شد و افراد زیر :صاری اصالنی،
تقی شریفی ،عنایتالملک پیران ،سیدنصراهلل بنیصدر ،فتحاهللخان حبیبی ،حاجمحمد
منصور ،حسن متین ،حاجحسن بنکدار ،و احمد ایزدی بهسمت اعضای اصلی و اسماعیل
داوری ،حاجاحمد راستی ،اسماعیل اربابی ،دکتر جاللی ،حاجاحمد زارعزاده ،حاجی
تقی یوسفی ،فتحعلی نظری ،رحمتاهلل بنیصدر ،و محمدرضا غفاری بهسمت اعضای
علیالبدل انجمن نظارت بر انتخابات انتخاب شدند و فتحاهلل بنیصدر-فرزند آیتاهلل
بنیصدر -هم بهسمت نیابت این انجمن انتخاب شد (روزنامۀ مبارز همدان ،س ،1ش،23
21اردیبهشت ،1331ص)1؛ ولی این افراد برای برگزاری انتخابات عم ً
ال اقدامی نکردند.

.7نتیجه

یکی از فرازهای دورۀ نهضت ملی و دولت دکتر مصدق برگزاری انتخابات هفدهمین دورۀ
مجلس شورای ملی بود .همدان با شروع انتخابات صحنۀ فعالیت علنی و گستردۀ گروهها
و احزاب سیاسیای شد که تا آن زمان (1331ش) سابقه نداشت .دستهجات سیاسی،
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جمعیتها ،هیئتهای حسینیهها و سازمانهای صنفی که قب ً
ال موجودیت خود را اعالم
کرده بودند ،در این زمان عم ً
ال با سخنرانی ،صدور اعالمیه و بیانیه هدایت افکار عمومی
را بهدست گرفتند .در این انتخابات طیفبندی اقشار جامعه ازجمله تجار و بازاریان
عمدۀ تحت نفوذ اتاق بازرگانی ،پیشهوران و صنوف ،فرهنگیان ،روحانیون و احزاب
مشخص شد و این اقشار با حمایت از کاندیداها یا مخالفت با آنها موضع خود را
دربرابر نهضت ملی عیان کردند .در این دوره بهطور واضح روستائیان که تا پیشازآن
تحتتأثیر و آمریت خوانین بودند و بنابه سفارش آنها به افراد خاص رأی میدادند ،با
فعالیت حزب «توده» و جمعیت طرفداران جبهۀ ملی ،مستقل از صاحبان قدرت محلی به
عرصۀ سیاست وارد شدند و روستا به محلی برای فعالیتهای سیاسی تبدیل شد .تمامی
این تحوالت متأثر از نهضت ملی بود که در آزادی مطبوعات بیشتر تجلی یافت .جراید
همدان با درج مقاالت متعدد و متنوع دربارۀ انتخابات در شناخت مردم و نقد کاندیداها
بسیار مؤثر بودند؛ هرچند که همه یکدست نبودند و بیشتر حالت ارگانی داشتند ،ولی
بر حضور جوانان تحصیلکرده و روشنفکر تأکید داشتند .جمعیت طرفداران جبهۀ ملی
باهم هماهنگ عمل نمیکردند که همین رویه یکی از ضعفهای این جمعیت محسوب
میشد که زمینۀ الزم را برای فعالیت مخالفان مهیا کرد .روحانیون نیز وحدت الزم را
نداشتند ،چراکه اهداف اجتماعی و اقتصادی مانع از این اتحاد بود که البته فعالیت و نفوذ
خوانین و مخالفانْ آن را دوچندان میکرد.
حزب «توده» نیز در پوشش جمعیتها و انجمنهای مختلف سعی میکرد که از
فضای ایجادشده برای گسترش نفوذ خود و عضوگیری در بین اقشار مختلف جامعه،
بهراهانداختن راهپیمایی و برگزاری اجتماعات برای نمایش قدرت و بهچالشکشیدن
برنامههای دولت استفاده کند .این حزب در روستاها نیز در تالش بود تا رعایا را علیه
مالکان و خوانین بشوراند؛ البته فعالیت و عضویت خیلی از افراد در این حزب هیچ
مبنای اعتقادی-فکری نداشت ،بلکه بهدلیل بیعدالتی موجود و شعارهای فریبندۀ حزب
توده بود.
وجود اختالف و دودستگی بهدلیل فعالیت مخرب گروههای متفاوت و گاه متضاد
در عرصۀ انتخابات مجلس در همدان ،و تعلل انجمن نظارت بر انتخابات در برگزاری
انتخابات موجب شد که انتخابات در همدان برگزار نشود و همدان از داشتن نماینده در
دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی محروم شود .بدینترتیب مردم همدان در اولین انتخابات
آزاد نتوانستند نتیجۀ الزم را بهدست آورند و علت این موضوع بیتجربگی شخصیتهای
محلی و نبود مدیریت صحیح در بین آنها بود.
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