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پيشينه خاندان امام جمعه و پيوندهاي سياسي
«خاندان امام جمعه نياي خود را با ش��جره نس��بي به سادات حسيني خاتونآبادي اصفهان و
به بزرگترين رجل ديني و سياسي دوران صفوي (مالباشي) ميرسانند .گفته ميشود ميرعماد و
ميرحسين نياي آنان از مدينه به ايران آمدند و در اصفهان و در خورت و خاتونآباد ساكن شدند.
محمدحسين اعتمادالسلطنه اين مهاجرت را در عهد پادشاهان صفوي چهارصد سال پيش ثبت
كرده است .خاندان امام جمعه نياي بزرگ خود را در اين زمان ميرعبدالواسع خاتونآبادي معرفي
ميكنند ،ولي گروهي با نظر ترديد به اين شجره نسبي مينگرند».
اهميت اين خاندان از آن موقع آغاز ميگردد كه با خاندان مجلس��ي خويش��اوند ميش��وند.
ميرمحمدصالح خاتونآبادي پسر ميرعبدالواسع ،دختر مجلس��ي اول را به عقد خود درميآورد.
به ويژه اين خويشاوندي از هنگامي محكمتر ميشود كه دختر عالمه مولي محمدباقر مجلسي
زن ميرمحمدحس��ين و خواهر عالمه مجلس��ي مادرميرمحمدحس��ين ميش��ود .به اين ترتيب
ميرمحمدحس��ين نياي نامور و قدرتمند خاندان امامي جانشين عالمه مجلسي و مالباشي دربار
صفوي در دوران ش��اه س��لطان حسين ميشود 1.از آن زمان اين خاندان نسل در نسل امام جمعه
دربار پادش��اهان بودند و در دوران معاصر ميرمهدي از اخالف ميرعبدالواس��ع اصفهاني در زمان
فتحعليشاه امام جمعه تهران بود ولي چون فرزندي نداشت برادرزادهاش ميرسيدابوالقاسم را به

نيابت خويش برگزيد 2.ميرسيدابوالقاس��م چهارمين امام جمعه تهران و پدر سيدحسن امامي در
س��ال  1282ه ق متولد شد .پدرش ميرزا زينالعابدين نيز امام جمعه بود .سيدابوالقاسم حمايت
از خودكامگ��ي و اس��تبداد را در طول زندگياش س��رلوحه عمل خود ق��رار داد و روابط خود
را با بيگانگان محفوظ داش��ت .جرج چرچيل ش��خصيت قدرتمند سفارت بريتانيا در تهران ،در
يادداشتهاي خود مينويسد« :امام جمعه (ميرزاابوالقاسم) مردي روشنبين و اصالحطلب است و تمايل
دارد روابط دوستانهاي با مقامات بريتانيا داشته باشد».
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ميرابوالقاسم در زمان ناصرالدين شاه ،مظفرالدين شاه و محمدعليشاه امام جمعه تهران بود.
در زمان نهضت مشروطه بعد از به چوب بستن بازرگانان توسط عالءالدوله حاكم تهران به بهانه
گران شدن قند ،بازار تهران تعطيل شد و مردم به عنوان اعتراض در مساجد اجتماع كردند .اين
امر موجب نگراني عينالدوله صدراعظم مظفرالدينش��اه شد .امام جمعه (سيدابوالقاسم) براي
كمك به عينالدوله به سيدمحمد طباطبايي و آيتاهلل بهبهاني نزديك شد؛ گرچه با آنها دشمني
ديرينه داش��ت و به آنها پيش��نهاد داد كه براي تصميمگيري در مورد اين ماجرا مردم در مسجد
شاه سابق اجتماع كنند .سيدابوالقاسم مخفيانه افرادي را در مسجد آماده كرد تا به هنگام عالمت
دادن او بر سر مردم بيگناه بريزند و آنها را كتك بزنند .پس از حضور مردم و علما در مسجد
شاه ،سيدابوالقاسم قسمتي از سخنان سيدجمال واعظ را كه در حال سخنراني بود بهانه كرد و
س��ر به فرياد برداش��ت و با زدن دستها به هم ،فراشان و چماقداران بر سر مردم ريختند و آنها
را كتك زدند3.
در زمان محمدعليش��اه نيز ميرسيدابوالقاسم از طرفداران محمدعليشاه بود .او بعد از فتح
تهران توس��ط مش��روطهخواهان در سال 1288ه ش به همراه محمدعليشاه به سفارت روسيه
پناهنده ش��د و از طرف هيأت مديره  -كه امور اجرايي كش��ور را در آن دوره به عهده داش��ت
 از امامت جماعت خلع گرديد 4.ابوالقاس��م پ��س از گرفتن تأمين به اروپا رفت و چندي دركشورهاي اروپايي از جمله سوئيس مسكن گزيد .وقتي آبها از آسياب افتاد و در تهران آرامش
برقرار شد ،به تهران بازگشت5.
بعد از بركناري سيدابوالقاسم ،ميرمحمد امامي جانشين او شد كه نوه دختري ناصرالدينشاه
بود .ميرمحمد در هنگام انقراض قاجار در جبهه مخالف سردارسپه قرار گرفت ولي بعدا ً توجه
رضاخان را جلب كرد و با تأييد رضاش��اه به ش��غل خانوادگي خود ادامه داد؛ تا اينكه در زمان
محمدرضاشاه فوت كرد .پس از فوت او سمت امام جمعه به سيدحسن امامي رسيد.
نكته مهم و قابل ذكر ديگر اين است كه «خاندان امام جمعه با خاندانهاي حكومتگر ايران يعني
خاندانهاي قاجار ،اميني ،معيري ،فيروز ،عضدي ،مس��توفي ،آشتياني ،وثوق ،بهبهاني ،مجتهدي،
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دفتري ،موقر ،نفيسي ،خواجهنوري ،سنندجي ،اسفندياري ،اتحاديه ،عدل ،مصباحزاده خويشاوندي
دارند ...ميرزا ابوالقاس��م امام جمعه داماد ناصرالدين شاه ،زينالعابدين امام جمعه و ظهيراالسالم
دامادهاي مظفرالدينشاه باجناق محسن امينالدوله (پدر دكتر اميني) ،عبدالحسين ميرزافرمانفرما،
عبدالمجيد ميرزا  ،عينالدوله ،دوستعلي معيرالممالك بودند6».
سيدحسن امامي
سيدحسن امامي فرزند سيدابوالقاسم در سال  1282ه ش در تهران متولد شد .در كودكي به
س��يره خانوادگي تحصيالت مقدماتي ،زبان عربي و فارسي را نزد معلمين خصوصي فراگرفت.
تحصيالت علوم ديني را در نجف اش��رف ادامه داد .از س��ال  1300تا سال  1308را در كاظمين
و نجف گذراند .در س��ال  1308براي تحصيل در رش��ته حقوق عازم اروپا شد و در سال 1312
موفق به دريافت درجه دكتري در رشته حقوق از دانشگاه لوزان سوئيس شد .او پس از بازگشت
به ايران در دادگستري مشغول به كار شد .مدتي رئيس كل محاكم بدايت بود و زماني نيز ِس َمت
مش��اور و رئيس اداره حقوق بانك ملي را بر عهده داش��ت .در سال  1322استاد حقوق دانشگاه
تهران ش��د و سي سال در دانشكده حقوق دانش��گاه تهران تدريس كرد .در  12بهمن  1324كه
عموي��ش ،ميرمحمد امام جمعه فوت كرد؛ لباس روحانيت به تن كرد و از طرف دربار به عنوان
امام جمعه تهران منصوب شد 7.در خانه پدرزنش ظهيراالسالم به او رخت روحانيت پوشاندند تا
شغل موروثي را ادامه دهد 8.به اين ترتيب سيدحسن امامي ،حقوقدان شيكپوش و اهل رقص
و بزم را به لباس روحانيت درآوردند تا مقام ظاهري امام جمعه تهران را در تشريفات و سالمها
اشغال كند9.
سيدحسن امامي به سه زبان روسي ،فرانسه و عربي مسلط بود .از او آثارمتعددي به جا مانده
اس��ت ،اما اثر حقوقي مطرح او پنج جلد حقوق مدني ميباشد .او در مجالت حقوقي و سياسي
نيز مقاله مينوشت10.
او دو بار ازدواج كرد .همس��ر نخس��ت وي طاهره ظهير امامي (دختر عمويش) از كاركنان
هواپيمايي ايران و ليس��انس ادبيات انگليس��ي از س��وئيس و همس��ر دوم او فاطمه زارعي از
دانشجويان حقوق دانشگاه تهران بود كه بعدها موفق به اخذ درجه دكتري از اين دانشگاه شد.
امامي س��اكن خيابان ايران ،كوچه سقاباش��ي بود .از او دو فرزند به نامهاي حسين و معصومه
(معروف به فريده) به جا مانده .دختر او همسر يوسف اتحاديه بود و پسرش نيز در رشته طب
ادامه تحصيل داد11.
در س��ال  1329حسن امامي در كابينه رزمآرا هنگام خروج از مسجد شاه مورد حمله نبياهلل
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اكبري قرار گرفت و با چاقو مضروب شد.
اين سوءقصد عليرغم معالجات در چهره وي اثر گذاشت .پس از دستگيري ضارب ،وكيل
متهم از او خواسته بود كه اعتراف كند اين كار را با تحريك مصدق انجام داده است .گفته ميشود
اين ماجرا جهت مخدوش نمودن چهره مصدق در آستانه سفر به الهه در تيرماه  1330صورت
گرفته بود .دكتر حس��ن امامي در سال  1329مضروب شده بود ولي اعترافات متهم دقيق ًا قبل از
رفتن مصدق به الهه منتشر شد .دكتر مصدق در اين باره گفته است« :وقتي با هيأت نمايندگي ايران
12

وارد الهه شدم اين خبر منتشر شد كه ضارب امام جمعه اعتراف كرده كه دكتر مصدق براي ارتكاب
جرم به او پول داده اس��ت .به اين ترتيب خواس��تند بگويند كسي كه وارد دادگاه الهه شد مجرم است

و دفاع از حقوق ملت هيچ ارزش��ي ندارد 13».بعد از اين ماجراها سيدحس��ن امامي ضارب خود را
عفو كرد14.
سيدحسن امامي در دوره هفدهم مجلس شورا همزمان با اوجگيري نهضت ملي نفت رياست
مجلس را بر عهده گرفت .بعد از  28مرداد  1332نامزد نمايندگي مجلس سنا شد و از تهران به
آن مجلس راه يافت15.
در اين نوشتار زندگي سياسي سيدحسن امامي در سه بخش بررسي خواهد شد .مبحث اول
مربوط به مجلس هفدهم و دوره ملي ش��دن صنعت نفت ميباش��د .او در اين دوره مهم تاريخ
معاصر ايران به عنوان يكي از مهرههاي دربار ظاهر شد .در بخش دوم نقش او به عنوان امام جمعه
و جايگاه او در ميان محافل مذهبي ايران آن دوره بررسي خواهد شد .مبحث آخر نيز مربوط به
عضويت او در لژهاي فراماسونري است.

مجلس هفدهم و رياست حسن امامي
برگزاري انتخابات مجلس هفدهم همزمان با دوران نخس��توزيري مصدق بود .جبهه ملي
در اين دوره در تهران همه دوازده كرس��ي مجلس را به دس��ت آورد اما اوضاع در شهرستانها
كه دربار و ارتش در انتخابات دست داشتند ،با تهران متفاوت بود .در اين دوره انتخاب شدن
دكتر حس��ن امامي يكي از موضوعات بحثبرانگيز بود« .دكتر حسن امامي ،امام جمعه تهران و
برادرزاده همس��ر مصدق وقتي كه نتوانس��ت خود را جزء كانديداهاي تهران و جبهه ملي قرار دهد،
به توصيه ش��اه ،مقامات ارتش��ي در مهاباد نام او را به عنوان نماينده مهاباد از صندوق آراء درآورد.

مهاباد شهر كوچكي بود كه از زمان سقوط دولت خودمختار كرد در سال  1325به تصرف نيروهاي
نظامي درآمده بود .حس��ن امامي نه در اين ش��هر و نه در هيچ كجاي كردس��تان پايگاهي نداشت و
عالوه بر اين مقام نيمه رس��مي او به عنوان روحاني ش��يعه موجب شده بود كه در اين شهرستان كه
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اهالياش همه س��ني بودند از آراء واقعي بيبهره باش��د 16».دكتر مصدق ،نخستوزير وقت ايران
از اين انتخاب متعجب بود و اعتقاد داش��ت كه سرلش��كر گرزن او را به عنوان وكيل مهاباد از
صندوق رأي درآورده اس��ت و انتخاب امام جمعه شيعه از مكاني سنينشين به عنوان نماينده
مجلس ممكن نبوده17.
مجلس هفدهم باالخره در بهمن  1330با هفتاد و نه نماينده افتتاح ش��د .پس از رسميت
يافتن دوره هفدهم مجلس مبارزهاي پنهاني براي تصاحب س��مت رياست مجلس آغاز شد.
دكتر مصدق مايل بود كه دكتر معظمي يا دكتر شايگان رئيس مجلس باشند 18.عدم هماهنگي
شوراي جبهه ملي ،عدم انتخاب يك خطمشي اصولي ،دخالت بيگانگان و دربار ،و مبارزات
پش��ت پرده موجب ش��د كه امام جمعه به رياست مجلس دس��ت يابد .در اين ميان وكالي
زمي��ندار مجلس همه تالش خ��ود را براي تطميع و تهدي��د وكالي مجلس به كار بردند19.
س��لطنتطلبان و محافظهكاران هوادار انگلس��تان كه جرأت مقابله مس��تقيم با افكار عمومي
را نداش��تند تالش ميكردند با درگيريهاي فرع��ي حكومت را تضعيف كنند .آنها براي اين
منظور سيدحس��ن امامي را به مسند رياس��ت مجلس نزديك كردند 20.در نهايت دكتر حسن
امام��ي در رأيگي��ري نوبت دوم با اكثريت  39رأي در مقاب��ل  31رأي دكتر معظمي بر اين
كرسي تكيه زد21.
در اسناد ساواك آمده ،او در اين دوران كه پيشنماز مسجد شاه بود به علت مخالفت با جبهه
ملي با اعتراضات فراواني روبهرو گرديد .در خرداد  1331مطابق با دومين روز ماه مبارك رمضان،
حس��ن امامي پس از اداي نماز ظهر در حال خارج ش��دن از مس��جد بوده كه با اهانت عدهاي از
مخالفين روبرو ميش��ود .او نيز در اعتراض به اين عمل در روز س��وم ماه رمضان براي نماز در
مسجد حاضر نشد22.
در سال  1331مصدق براي مقابله با دخالتهاي دربار ،از محمدرضا شاه درخواست كرد تا
وزارت جنگ را به او بسپارد .با عدم موافقت شاه ،مصدق در تاريخ  25تير  1331استعفا كرد .در
اين فاصله با اشاره دربار ،دكتر حسن امامي (رئيس مجلس) چهل تن از نمايندگان طرفدار دربار
را گرد آورد و از آنها رأي تمايل براي نخستوزيري قوام گرفت.
ش��اه بر اس��اس اين رأي ،فرمان نخس��توزيري قوام را امضاء كرد و قوام نخس��توزير
شد 23.به دنبال جانشيني قوام موجي از اعتراضات آغاز شد .در روز  30تير كه تظاهرات در
خيابانها و ميدان بهارس��تان به نفع دكتر مصدق رو به افزايش بود ،نمايندگان جبهه ملي در
مجلس به اتاق دكتر حسن امامي رفتند و اظهار داشتند كه «ارتش شروع به گلوله باران مردم
كرده اس��ت .شما با شاه صحبت كنيد تا شاه دس��تور دهد كه از خونريزي جلوگيري شود».
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امامي به اتفاق مهندس رضوي نايب رئيس مجلس عازم كاخ سعدآباد شد تا با محمدرضاشاه
مالقات كند .وقتي امام جمعه ميخواست سوار اتومبيل شود زني كه فرزندش بر اثر اصابت
گلوله كش��ته ش��ده بود در مقابل امامي نعش فرزندش را در آغوش گرفت و امامي را عامل
مرگ فرزندش دانس��ت .اعتراضات همچنان ادامه داش��ت .باالخره بعد از تالش بسيار ،امام
جمعه عازم كاخ سعدآباد شد .هنگامي كه به دروازه شميران رسيد مردم شيشههاي ماشين او
را شكس��تند و او مجبور شد به مجلس بازگردد .مردم شعار ميدادند «مرده باد امام لندني»24.
پس از س��ه روز قوام اس��تعفا داد و نمايندگان مجددا ً به نخستوزيري مصدق رأي دادند .از
آن پس امام جمعه ديگر به مجلس نرفت و روز ششم مرداد استعفا داد .او كه در اين ماجرا

نقش مؤثري داش��ت به بهانه معالجه به س��وئيس رفت و از آنجا متن استعفاي خود را ارسال
كرد .او در متن استعفا اين گونه نوشت:

مجلس مقدس ش��وراي ملي! معروض ميدارد ،چون براي معالجه و مداواي درد دست كه
مدتي است مبتال به آن هستم ناچار به مسافرت شدم و نميدانم چه مدت تحت مداوا خواهم

بود و نميخواهم كارهاي مجلس در غياب بنده بالتكليف بماند لذا با سپاسگزاري از الطاف
نمايندگان كه نسبت به بنده مبذول فرمودند استعفاي خود را از رياست مجلس شوراي ملي

تقديم ميدارم و اميدوارم كه خداوند متعال نمايندگان محترم را در خدمت به ملت و مملكت

توفيق عنايت فرمايد.
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حسن امامي مدتي در اروپا ماند تا آبها از آسياب بيفتد .وي از آنجا عازم عتبات شد .از تهران
دكتر غالمحسين مصدق (پسر دكتر مصدق) به او ملحق شد و پسر عمه و پسر دايي با هم به
ايران بازگشتند 26.حسن امامي بعد از اين دوره ديگر در انتخابات مجلس شوراي ملي شركت
نكرد و بعد از كودتاي  28مرداد  1332به نمايندگي مجلس سنا منصوب شد.
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امام جمعه تهران
دكتر حسن امامي هيچگاه از سوي محافل مذهبي به عنوان يك چهره مذهبي شناخته نشد .مقام
او به عنوان امام جمعه يك مقام سياسي محسوب ميشد« .امام لندني» لقبي بود كه به علت ارتباط
نزديك با انگلستان به او داده شد .در اسناد آمده است« :امام جمعه يكي از وزنههاي سنگين سياست
و مورد اعتماد كامل اعليحضرت همايون شاهنشاه ميباشد و مقام شامخ سلطنت در بعضي از مواقع

با مشاراليه در پارهاي امور مشورت مينمايند».

27

او هر هفته يك روز به دربار ميرفت و ضمن صرف ناهار با شاه مسائل روزانه را به آگاهي
او ميرساند .در سالهاي آخر سلطنت محمدرضاشاه از تعداد ديدارها كاسته شد و گفته ميشود
علت اين مسئله بيعالقهگي شاه به صحبت با حسن امامي بوده است28.
مدارك بس��ياري نيز در مورد ارتباط نزديك حس��ن امامي با انگلس��تان وجود دارد .در اولين
روزهايي كه زمزمه تشكيل دو حزب سياسي در ايران به راه افتاده بود چون جسته و گريخته شنيده
ميش��د كه امام جمعه تهران نامزد رهبري يكي از دو حزب است ،حسن امامي با عجله به لندن
رفت و در آنجا با دنيس رايت معاون وزارت خارجه انگلستان و كاردار سابق سفارت انگلستان
در تهران كه از دوستان او بود مالقات كرد و از وي در مورد شركت در احزاب مشورت خواست.
دنيس رايت هم كه نفوذ زيادي روي امام جمعه داشت به او تجويز كرد كه حتيالمقدور از قبول
اين مسئوليت شانه خالي كند29.
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در س��ال  1342كه اعتراضهاي بسياري عليه سياستهاي رژيم پهلوي صورت گرفت ،امام
جمعه بدون توجه به سياس��ت ضدمذهبي ش��اه ،علت هرج و مرج در عرصه سياست عمومي
را تنها اعمال نفوذ آمريكا در خاورميانه دانس��ت .او بس��يار اميدوار بود كه با ظهور قدرتهاي
جديد نظير چين ،سياستهاي اياالت متحده تعديل شود .به دنبال به رسميت شناخته شدن چين
كمونيست توسط فرانسه او در اظهارنظري گفته بود كه «طرفداران سياست انگلستان در ايران
از اقدام دولت فرانسه در به رسميت شناختن چين كه موجب تضعيف قدرت بينالمللي آمريكا
شده خوشحال به نظر ميرسند .به دنبال ترور كندي ،عمل دولت فرانسه دومين ضربهاي است
كه در ماههاي اخير به سياس��ت آمريكا در سراس��ر جهان وارد شده اس��ت 30».در سال  46كه
جشنهاي تاجگذاري برگزار ميشد او عالوه بر شركت در اين جشنها كه هزينه بسيار زيادي
را بر ملت ايران تحميل ميكرد ،از ش��عراي شاه دوست قدرداني كرد و گفت «با اين گرفتاري
كه همه داريم خوب است كه اشعار ميهني و شاهدوستانه سروده شود 31».او همچنين در مراسم
تاجگذاري خطبهاي قرائت كرد 32،قرآن مجيد را به شاه داد و محمدرضا نيز بعد از بوسيدن قرآن
آن را دوباره به حسن امامي برگرداند33.
در س��ال  1347حس��ن امامي در تالش بود كه پس از كس��ب اجازه از محمدرضا پهلوي
جمعيت��ي از روحانيون همفكر را گرد هم آورده ،س��ازماندهي كند .قرار بود تأمين بودجه اين
گروه بر عهده حكومت باشد ،اما تالش او براي ايجاد چنين جمعيتي راه به جايي نبرد34.
برخي از اظهارنظرهاي ش��رعي و فتواهاي سيدحس��ن امامي با اعتراضات فراواني همراه
ب��ود چرا ك��ه در اين اظهارات به هيچوجه حقوق ملت را در نظ��ر نگرفته بود .از جمله اين
فتواها ميتوان به بخش��ش  85ميليون توماني ماليات بهاييها اشاره كرد 35.ماجرا از اين قرار
بود كه در س��ال  1336شوقي رباني مقداري از دارايياش را در ايران به شخصي به نام دكتر
محمدعل��ي ورقا ،صلح (واگذار) ميكند .پس از مرگ ورقا پيش��كاري دارايي تهران به متن
صلحنامه دس��ت پيدا ميكند و آن را به جريان وصول مياندازد .يكي از مميزان دارايي يك
پيش آگهي به مبلغ  157ميليون تومان براي وصول ماليات از اين پرونده صادر ميكند .پيش
آگهي در كميس��يون بدوي پيش��كاري دارايي تهران به مبلغ  85ميلي��ون تومان تخفيف پيدا
ميكند ،ولي در كميس��يون تجديدنظر ،به رياست سليمان خواجهنوري نماينده دارايي ،نبوي
نماينده دادگستري و يكي دو نفر ديگر موضوع پيشآگهي به كلي منتفي ميشود و مصالحه
مذكور را مش��مول پرداخت ماليات نميدانند .نكته جالب اين است كه براي نخستين بار در
تاريخ تأس��يس وزارت ماليه در ايران به فتواي يك فرد به ظاهر مذهبي اس��تناد شد .اين فتوا
از سوي سيدحسن امامي صادر شد و داراييهاي اين فرد بهايي از ماليات معاف شد 36.مورد
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ديگري كه موجب اعتراض بازاريها شد گرفتن  200هزار تومان از كسبه و تجار بازار بود.
امامي پس از دريافت اين مبلغ اجازه گش��ودن دربهاي شرقي و غربي مسجد شاه را صادر
كرد و گفته ميشود با اين مبلغ خانهاي خريداري كرد37.
استاد اعظم لژهاي فراماسونري
حسن امامي از جمله نخبگان سياسي رژيم پهلوي بود كه در لژهاي فراماسونري به عنوان
استاد اعظم فعاليت ميكرد .خانواده او از سلطنتطلبان متمايل به انگلستان بودند .در پرونده
شخصي او در ساواك نام حسن امامي در ميان اعضاء مؤسس يا دعوتشدگان لژهاي هاتف،
اميركبير ،خورشيد ،دانش ،مزدا ،فروغي ،آريا ،فارابي ،كورش و نور به چشم ميخورد38.
دكتر حس��ن امامي ابتدا در لژهاي فراماسونري فرانسه عضويت يافت ولي فراماسونهاي
انگليسي براي اينكه شخصيت برجستهاي را در رأس تشكيالت خود بگمارند از وي تقاضا
كردن��د ك��ه عضويت در لژ آنها را قبول كند .طبق مقررات و قوانين فراماس��ونري هر يك از
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اعضاي لژهاي فراماسونري ميتوانند در يكي از لژهاي انگليسي ،فرانسوي يا آلماني شركت
كنند .كس��ي كه عضو لژهاي وابس��ته به انگلس��تان اس��ت در واقع برتري و سروري لژهاي
انگليس��ي را ميپذيرد .هر فراماس��ونري كه عبوديت لژهاي انگليس��ي را بپذيرد ميتواند با
پرداخت وروديه و حق عضويت در يكي دو لژ س��مت افتخاري و يا عضويت رسمي داشته
باشد.
بدين لحاظ سازمان فراماسونري انگليسي مقيم ايران دكتر حسن امامي (امام جمعه) را به
خاطر ش��خصيت مذهبي و اجتماعي و نفوذي كه در سازمانها و مقامات دولتي داشت وارد
تش��كيالت خود كرد و او را در رأس لژ نور قرار داد 39.لژ نور نهمين لژ فارس��يزبان وابسته
به فراماس��ونري انگلستان بود .لژ نور به ش��ماره  1631در تاريخ  13خرداد  1346در تهران
تش��كيل ش��د .ناظر اعظم اين لژ كريستوفر اس��حق فري (يهودياالصل) بود .اعضاي ديگر
اين لژ مهندس حس��ين ش��قاقي ،پرويز كاظميني ،دكتر توران ،دكتر مرشدزاده ،رضا جعفري،
علياصغر بختيار و س��رتيپ رحيم صفاري بودند 40.تعداد تقريبي اعضاي لژ  30نفر و محل
تش��كيل جلس��ات انجمن رازي بود 41.همه تشريفات رسمي تش��كيل لژ حتي خواندن آيات
ت��ورات و ادعيه انجيل توأم با موزيك در حضور اس��حق فري (ناظ��م اعظم لژ ناحيه ايران)
اجرا ميگرديد42.
دهه سي و چهل پررونقترين دوره تاريخ فراماسونري در ايران به حساب ميآيند .در همين
س��الها لژ بزرگ ايرانيان تأسيس شد .در س��ال  1348جعفر شريفامامي (رئيس مجلس سنا) و
سيدحس��ن امامي (امام جمعه تهران) تصميم گرفتند به منظور ايجاد هماهنگي بين كليه لژهاي
فراماسونري وابسته به تشكيالت فراماسونري فرانسه ،انگلستان ،آلمان و همچنين ارتقاء تشكيالت
فراماسونري ايران در سطح جهاني ،لژي تحت عنوان لژ اعظم ايرانيان تأسيس كنند 43.مقدمه اين
كار جمعآوري مبلغ  500هزار تومان توسط شريف امامي براي دعوت از عدهاي از ماسونهاي
كشورهاي فوقالذكر بود44.
از هر س��ه لژ مادر (اس��كاتلند ،فرانسه و آلمان) به منظور سرپرستي لژ بزرگ ايرانيان يك
نفر به محمدرضاش��اه معرفي شد .از لژ اسكاتلند امام جمعه تهران ،از لژ فرانسه لقمانالملك
و از لژ آلمان جعفر ش��ريفامامي به ش��اه معرفي ش��دند .به علت مسن بودن لقمانالملك و
معمم بودن حس��ن امامي ،مهندس جعفر شريفامامي به س��مت رياست لژ برگزيده شدند.
س��اعد مراغهاي و حس��ن امامي به عنوان معاونين اين تشكيالت تعيين شدند 45.در نهايت لژ
بزرگ ايران با ش��ركت  27لژ فعال كش��ور مركب از  10لژ فرانسوي 14 ،لژ اسكاتلند و  3لژ
آلماني تشكيل شد46.
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انتشار كتاب فراموشخانه اسماعيل رائين
در س��ال  ،1347جلد سوم كتابي تحت عنوان فراموشخانه يا تاريخ فراماسونري در ايران
نوشته اسماعيل رائين در ايتاليا به زبان فارسي چاپ شد .انتشار اين كتاب موجي از بحثها،
گفتگوها و اعتراضات را با خود به همراه آورد .در كتاب فراموشخانه از محافل فراماسونري
به عنوان مراكز جاسوس��ي براي انگلس��تان نام برده شده بود 47.سئوال اصلي اين بود كه چرا
بس��ياري از رجال سياسي ايران از س��اليان دراز جزء اين شبكه جاسوسي بودند .عدهاي نيز
معتقد بودند كه پيش��رفت اين افراد مديون عضويت آنها در فراماسونري بود .از سوي ديگر
برخي از قضات و وكالي دادگس��تري كه نبايد جزء هيچ دس��ته و حزبي باشند ،در ميان اين
افراد ديده ميش��د و اين معنايي به جز جاسوس��ي براي انگلس��تان نداشت 48.نام بسياري از
نخستوزيران پيشين ،نمايندگان مجلس ،وزراء ،مشاورين و وكالي دادگستري در ميان اين
افراد بود .نام دكتر حس��ن امامي نيز جزء اين ليس��ت بود 49.گزارش��ات ساواك در اين زمينه
نشان ميدهد كه امام جمعه از انتشاركتاب فراماسونري بسيار ناراحت شده بود و گفته است
«من عضو تش��كيالت فراماسونري هس��تم و اين سازمان تش��كيالتي بينالمللي براي حفظ
صلح و آزادي و كمك به افراد ميباشد ».حسن امامي انتشار اين كتاب را توطئه سازمان سيا
دانست و تهديد كرد كه با انتشار كتابي وابستگان به سازمان سيا را به مردم خواهد شناساند.
از جمله افرادي كه تابعيت آمريكايي دارد پروفسور رضا ،رئيس دانشگاه ميباشد .پروفسور
رضا بزرگترين واحد فرهنگي ايران را در دس��ت دارد و در داخل كابينه هم وزرايي هس��تند
كه عضو س��ازمان س��يا و تابعيت آمريكايي دارند .سازمان سيا خواسته با انتشار اين كتاب از
طرفداران انگلستان در ايران انتقام بگيرد50.
حسن امامي دو روز بعد از خروج شاه در دي  1357ايران را به مقصد سوئيس ترك كرد .در
آخرين سفر شاه ،او براي انجام مراسم دعا در فرودگاه حاضر نشد .گويا او نيز ميدانست اين سفر
بازگشتي ندارد و نيازي به انجام مراسم دعا نيست .او در مرداد  1358در سوئيس بر اثر سرطان
فوت كرد.
نتيجهگيري
زندگي سياس��ي دكتر حس��ن امامي به عنوان يكي از نخبگان سياس��ي رژيم پهلوي با فراز و
نشيبهاي زيادي همراه بوده است .رياست مجلس هفدهم ،امام جمعه تهران ،استاد اعظم لژهاي
فراماس��ونري از جمله نقشهايي بود كه او در طول زندگي سياسي بر عهده گرفت .وي در بازي
هيچ يك از اين نقشها موفق نبود و در حافظه تاريخي ملت ايران به عنوان يك شخصيت سياسي
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خاطرات خوبي را به جا نگذاشت .وي امام جمعه حكومتي شد كه دستش به خون هزاران نفر آلوده
بود .لباسي را پوشيد كه هيچ اعتقادي به آن نداشت .در مجلس هفدهم روبروي دولت منتخب و
مردمي ايستاد .عضويت و رهبري لژهاي متعدد فراماسونري را پذيرفت و نه تنها به گسترش آزادي
و صلح و استقالل ايران كمك نكرد بلكه به يكي از حلقههاي زنجير استعمار تبديل شد.
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