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 ی        ب            ب  ه
 
کتاب حاضر، از جمله سلسله مقالاتی است که بتدریج در شمارهایی از نشریه " رهائی"، ارگان   

سازمان وحدت کمونیستی، به چاپ رسیده است. با این وجود ضرورت چاپ آن بصورت یک 

ل برای جویندگان حقیقت روشن است. چرا مجموعه، در دنیای فریب و دروغی که وجود دارد، لااق

که از یکسو، تبلیغات پیرامون "خلقی و ضد امپریالیست بودن" رژیم اسلامی، با سرپوش گذاشتن 

بر روی حقایق تاریخی، همچنان جزء مصالح برادر بزرگتر است، و از جانب حزب توده و اعوان و 

همواره برخورد به خیانت های تاریخی  انصارش ادامه دارد. و از سوی دیگر بسیارند کسانی که،

حکومت اسلامی، باز   روحانیت را طفره میروند، و با توهم آفرینی در بین توده ها، در فکر ایجاد

 .می خواهند آزموده ها را بیازمایند

 

ما پیوسته بر این عقیده بوده و هستیم که رهایی انسان ها در راستای تاریخ، جز از طریق   

ه وقایع و حقایق میسر نیست. این برخورد وظیفه ماست، و کوتاهی در آن برخورد مشخص ب

 .خیانت است

 

ضمنا لازم به یادآوری است بجز تغییراتی جزئی جهت تنظیم برای کتاب، تغییری در اصل مطالب   

 .داده نشده است

 

 

 

 هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا

 

 ۲۸۹۱فوریه 
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    ال  ی   ج    ج ه   ی        خ،  ك ب   ل

با سوار شدن بر  یپس از قیام بهمن ماه، كه روحانیت همراه با بورژواز یاز همان نخستین روزها

ماه پس  صد سال اخیر كشور ما آغاز شد. فقط یك ها به حكومت رسید، مسخ تاریخ یك توهم توده ی گرده

 یبه تجلیل از آیت اله كاشان یمفصل ی برنامه یاسالم یاسفند تلویزیون جمهور ۲۴در  یناز قیام یع

به بعد )آغاز  ۱۳۳۱تیر  ۳۰از حوادث  یترین مقطع جنبش یعن یاساس اختصاص داد. در آن برنامه، به

قعیت او در مو ی و خائنانه  ها( و به نقش تعیین كننده توده یبه جنبش ضد امپریالیست یخیانت كاشان

 اشاره نشد. وقت" مطلقا   ی"تنگ ی بهانه مرداد، به ۲۱ یـ انگلیس یامریكائ یكودتا

 یوقیحانه بود كه حت یحد كردن صنعت نفت به ی در مورد نهضت مل یتاریخ یها مسخ واقعیت

ها  ها بعد از فیام از آن، در ایجاد توهم توده كه چه قبل از قیام و چه ماه یاصغر حاج سید جواد یعل

، و همان وقت در 1اعتراض گشود داشت، دهان به ینقش قابل توجه یاسالم یسبت به رژیم جمهورن

 «.تاریخ دروغ نگوئید به»نوشت تحت عنوان  یا "جنبش" مقاله ی نشریه ۳۱ ی شماره

ها، بویژه در مورد جنبش  شرمانه به تاریخ و به تودهیب یها یوئگاز همان آغاز تا به امروز، این دروغ

خرداد،  ۱۵مرداد، شورش  ۲۱ یكردن صنعت نفت، كودتا ی و، جنبش مشروطیت و جنبش ملتنباك

ها،  یكاشان هللا ها، آیت هللا ها، شیخ فضل یبهبهان ی ، در بارهیها علیه رژیم ستمگر پهلو قیام باشكوه توده

و  هللا ها آیت هها و د یخمین هللا  ها، آیت یاالسالم فلسف ها، حجت یبروجرد هللا ها، آیت ینواب صفو

ی ی گیرد، تا جا یخود م به یاالسالم ریز و درشت، همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد هولناكتر حجت

بیند و  یخواند و م یشنود، م یم یراست  بیند، به یخواند و م یشنود، م یچه م داند آن یكه امروز انسان نم 

  ، در الفیتاریخ یها ها در مسخ واقعیت ان آننویس مواجه است. امروز تاریخ ییا با كابوس وحشتناك

اند. امروز،  را هزار بار سفید كرده ینویسان شاهنشاه تاریخ ی، رویزدن و در دروغباف یغریب

تر به  ه بیشکشان، انسان را نه فقط به خشم بل ینیامدن تصور  كه ابعاد عظیم و به یشان با وقاحت رهبران

شان به نشخوار  یكاساو یها و آخوند ینند. امروز وعاظ آریامهرز یم اندازد، نعل وارونه یوحشت م

اسالم  دهند. حجت یبافتند، با تبدیل نام آریامهر به امام امت، ادامه م یكه در منابر م یهمان اباطیل

االرض" را  یف هللا مرداد عبارت "السلطان ظل ۲۱ یكه در بیانات خود پس از كودتا یوالمسلمین فلسف

، دالل بازار بوده و حتا بعدا  ۲۰كه قبل از شهریور  ی(، كس۲۱/۳/۵۱)پیغام امروز،  كرد یتكرار م

 یاش شعر توفیق در باره یفكاه ی جا كه روزنامه برنداشت تا آن یكه معمم شد دست از دالل یوقت

بعد   به ۱۳۲۵و از سال  "فروخت؟ یدر جنگ الستیك م یعل یسرود كه یك مصراع آن چنین بود: "ك

 یراننها سخ ارتش شاه، در پادگان ۲ركن ( از یماهانه )با حقوق همردیف سرتیپ یافت مستمربا دری

از  یكه یك  یداد، كس یشعار "چه فرمان یزدان چه فرمان شاه" را م یافسر ی كرد و در دانشكده یم

و ــ  یوزیر كودتا ــ و دوست سرتیپ بختیار ــ فرماندار نظام ــ نخست یدستیاران سرلشگر زاهد

منظور   ، بهیكاشان هللا آیت ی توصیه  قلیچ ــ رئیس ستاد ارتش ــ بود و پس از كودتا به  سرلشكر باتمان

 ی نقل از روزنامه شاد، به  بام ی كرد )مجله یم یها سخنران حكومت آن در شهرستان یها تایید رژیم پایه

سالمت  یبرعهده دارد و برا یاسالم ی(، امروز همان وظایف را در رژیم جمهور۱۳/۵/۵۱آیندگان 

الشان انقالب از جمیع آفات و بلیات"  "نایب امام" و "امید مستضعفان جهان" و "حفظ وجود رهبر عظیم

به شهر  یحكومت آن از شهر یها و تحكیم پایه یاسالم یید رژیم جمهورئمنظور تا كند، به یدعا م

                                                           
1

های کاشانی(  جوادی، حتی در همین مقاله ) ضمن دفاع از دکتر مصدق و برشمردن خیانت گفته نباید گذاشت که علی اصغر حاج سید ـ البته نا 

آقای خمینی" را تحکیم بخشد. و امروز البد از آن همه مجیز گوئی در سعی کرد که توهم توده ها نسبت به "قشری از روحانیت" و بویژه به "

 صفحات "جنبش" نسبت به "قشر روحانیت مبارز" و "رهبر انقالب" پشیمان است!
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ایراد  یارتش(، برا ۲ركن  یاسالمـ ایدئولوژیك )نام  یسیاس ی رود. از طرف دائره یدیگر م

از "شیخ  یخمین هللا  شود، در حضور آیت یها دعوت م تهران و شهرستان یها در پادگان یسخنران

به  یا االسالم خامنه  تهران به امامت حجت ی آورد، در نماز جمعه یعمل م شهید" تجلیل به هللا فضل

و مورد احترام و  یاسالم یرسبد جمهورس یاز گلها یدهد. خالصه این كه، یك یمصدق دشنام م

 شدید "امام امت" و مرشد فدائیان اسالم است. ی عالقه

كه حاكم شرع است،  نویسد، آن یكه قانون م كند، آن یكه حكومت م كند، آن یم یكه رهبر امروز، آن

كه  كند، آن یرا تفسیر م یجار یدادها یكه رو كند، آن یكه وعظ م گرداند، آن یكه ابزار سركوب را م آن

است )از ظواهر امر كه بگذریم و  یو یا فلسف ییا نواب صفو هللا نویسد، یك شیخ فضل یتاریخ م

 یها نیست(. نوشته یا ها را كه كنار بزنیم، پیدا كردن نقاط افتراق این سه تن، البته كار ساده پوسته

را در كنار هم قرار « اسالم فدائیان یانقالب ی برنامه»و « یحكومت اسالم»، كتاب  هللا شیخ فضل

( ۱۳۵۱) یاسالم یجمهور یها دچار حیرت نشوید. قانون اساس دهید، ممكن نیست از شباهت عظیم آن

( مقایسه كنید، ممكن نیست از خود نپرسید كه آیا هر ۱۳۲۹« )فدائیان اسالم یانقالب ی برنامه»را با 

ویژه در ب یانقالب اسالم یها شرع و دادگاهدو این آثار از یك فكر تراوش نكرده است؟ احكام حكام 

اسالم  یسال پیش به فالن فدائ یدر س یاخیر را از نظر بگذرانید خواهید دید كه مثال اگر كس یها ماه

خون  گر رژیم شاه كه دستش به فالن مزدور و شكنجه یاالرض است ول ینگاه كج كرده باشد، مفسد ف

« پیام انقالب» ی گیرد. هر شماره از مجله یل عفو امام قرار مآلوده است مشمو یها مبارز و انقالب ده

  زیر آن ی ( را كه انتخاب كنید، اگر آرم سپاه پاسداران و نوشتهی)ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالم

 نگیرید. یفدائیان اسالم، عوض یرا نبینید، ممكن نیست كه آن را با ارگان رسم

 یبیست را ندارد كه توسط چهار تروریست قشر یها هوم محدود سالفدائیان اسالم، امروز دیگر آن مف

و  یطلب  مشروعه یاست با زیربنا یشد. فدائیان اسالم، امروز یك جریان وسیع فكر یگزار  پایه

، 2 یكاشان هللا  كبیر" آن آیت وای، "پیشینور هللا  آن شیخ فضل یگذار اصل والیت فقیه كه مبتكر و بنیان

مسلح آن سپاه پاسداران، حاكم شرع  ی، بازویاالسالم فلسف ، خطیب آن حجتیصفو قهرمان آن نواب

 است. یخمین هللا و رهبر آن آیت یاسالم خلخال آن حجت

 
 یتلویزیون جمهور یرژیم یعن یپراكن  كه از دستگاه دروغ یتاریخ یها ترین تحریف واقعیت  تازه   

روایت آن،  ، رهبر فدائیان اسالم بود. بهیاب صفوروز "شهادت" نو مناسبت سال پخش شد به یاسالم

یمن   كردن صنعت نفت، صورت گرفت به  ییژه در زمان نهضت ملوسال اخیر، ب یچه در س  آن

                                                           
2

وذ و قدرت کرد و نواب صفوی و دوستان او از نف اراده خود استفاده می هللا کاشانی از فدائیان اسالم بعنوان عمال بی ـ باید توجه داشت که آیت 

که فدائیان اسالم،  روز هم دوام نخواهند آورد. با این دانستند که بدون حمایت کاشانی حتی یک جستند زیرا بخوبی می ی کاشانی سود می العاده فوق

هللا کاشانی هر  بود. آیتکنند، روابط آنها، برخالف ادعای فدائیان اسالم، همواره چندان حسنه ن همواره از کاشانی بعنوان "رهبر کبیر" خود یاد می

زد.  ی "بیرون ریختن زنان از ادارات"(، مهار می کرد به توقعات فوق ارتجاعی فدائیان اسالم )مثالً در زمینه جا که منافع خاص او ایجاب می

بینش سیاسی ها و رهبران کنونی جمهوری اسالمی را نداشت و از نوعی  ها، نواب صفوی هللا کاشانی قشریت و تحجر فکری شیخ فضل

 بورژوائی برخوردار بود.
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ها در آن جنبش بزرگ  ، و توده ها بوده آن ناو و همفكرا ی اراده یچند از عمال ب یو تن یكاشان هللا آیت

 اند. نداشته یهیچ نقش یا توده

خود سنجش كرده یا  ی شخصیت شما در ایجاد این قیام ناچیزتر از آن است كه در مخیله "نقش

 ی را در طلیعه یاست كه كاشان یكه این التهاب و اثر قیام عمومد، بلننمای یدوستانتان توجیه م

 یك جنبش، بزرگ كرده تا ریاست مجلس سوق داده است."

خداپرستان »ارگان  ییعن« مردم ایران» ی ایام روزنامه ها بلکه در همان این را امروز نه كمونیست   

 هللا كه نقش آیت ینوشت. وقت یخطاب به كاشان ۳۲/ ۴/ ۱۱مورخ  ۳۵در شماره « سوسیالیست

، 3ترین رهبر شیعه" بود یو جاه و جالل، قو یقول حسنین هیكل " از لحاظ نفوذ معنو ، كه بهیكاشان

چاقوكشان  یها یعن اسالم )كه اگر متحد آن ید تروریست فدائحق چنان ناچیز باشد، دیگر حساب چن به

شان در آن زمان از انگشتان دو دست تجاوز  را كنار بگذاریم، تعداد فعالین یحزب دكتر بقائ

 كرد(، كامال روشن است. ینم

ها  میلیون ی زده یرتحكه هر روز، در مقابل چشمان  یوقت یاسالم یپیداست كه در رژیم جمهور  

 یترین مسایل بتوان دروغ گفت چرا نشود در مورد وقایع س یبدیه ی ، با وقاحت تمام در زمینهانسان

 سال قبل، نعل وارونه زد؟

دانیم كه فدائیان اسالم، پس از سكوت بیست و چند ساله، بعد از فرار شاه، در زمان حكومت  یم   

 ییعن  4«انقالب یگان اساسار»و « یاسالم یارگان انقالب»شاهپور بختیار، با انتشار مجدد 

، چرا و یفعالیت مجدد خود را آغاز كردند. اما جمعیت فدائیان اسالم، ك« نبرد ملت» ی روزنامه

 یس یها آن خوابیده بود؟ در جریان سال یتروریست یها در پس فعالیت یچگونه بوجود آمد؟ چه قدرت

دشمنان »مرداد،  ۲۱ یكودتا ها وارد آورد؟ پس از توده یبه جنبش ضدامپریالیست یچه ضربات

 و همدستان او كشته شدند؟ ی، نواب صفو۳۶كردند؟ چرا و چگونه در سال  چه می« طاغوت

نگارش این مقاالت، عمدتا از  یكوشیم به سواالت فوق پاسخ دهیم. برا یچند مقاله م یما در ط   

 یاسالم یها در جمهور آنكه توسط فدائیان اسالم، دوستان و هواداران  ی «اد معتبرناس»منابع و 

"كوبیدن فرزندان برومند اسالم" از  یها برا نوشته شده، استفاده خواهیم كرد تا نگویند كه كمونیست

 تواند ادعا كند كه یم یچه كس یاند. براست كرده یاسناد مجعول و غیر معتبر بهره بردار

با « پیام انقالب» ی مجله یها ه؛ مصاحب«قدائیان اسالم یانقالب ی برنامه»؛ یخمین« االسرار كشف»

 یمجلس شورا ی، وكیل فعلیقدائیان اسالم، ضارب دكتر حسین فاطم یقدیم یاز اعضا یخدای عبد

مرداد و  ۲۱قبل از «  نبرد ملت» ی كرباسچیان، مدیر و سردبیر نشریه هللاعبد ی ، نوشتهیاسالم

ها  كمونیست ی معتبر" مشابه، ساختهو "اسناد  یاسالم یجمهور ی امروز؛ مقاالت مندرج در روزنامه

 و "دشمنان اسالم" است؟

 كنیم. یآغاز م ۱۳۲۴فدائیان اسالم از سال  ی خود را در باره یما بررس
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ً اضافه کنم که حسنین هیکل روزنامه نگار مصری، در سال ۷٢ی  ـ "ایران، کوه آتشفشان"، حسنین هیکل صفحه  ، پس از ۳۱٢۹، توضیحا

حبه کرد. حاصل این بازدید هللا کاشانی مالقات و مصا ی خود در ایران، چهار بار با آیت ماهه آرا به ایران آمد و در طی اقامت یک ترور رزم

در کتابی تحت عنوان "ایران، فوق برکان" جمع آوری و  ۳۱۱۱ی اخبارالیوم که بعداً در سال  ایست در روزنامه ماهه از ایران سلسله مقاالت یک

( به ٢۱۹صندوق پستی ی "عادیات" )قم  ای مثله شده توسط نشریه ای مشخص و با ترجمه ، با انگیزه ۳۱۳۱منتشر شد. کتاب مذکور در سال 

 ی فارسی یکی از منابع ما در این سلسله مقاالت خواهد بود. ی ناقص و مثله شده فارسی انتشار یافت. همین ترجمه
4

 ی انقالبی اسالمی ایران" بقلم عبدهللا ی نبرد ملت، نخستین نشریه ی ارشاد! ملی! علیه روزنامه ی مکارانه ی "علل توطئه ـ مراجعه کنید به جزوه 

 .۱۰و  ۷ی نبرد ملت صفحات  یان، مدیر روزنامهچکرباس
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ئیان اسالم را به كمك آقایان سید اسازمان فد ینواب صفو یسید مجتب ی، آقا۱۳۲۴"در سال 

 ."كند یم تاسیس یو سید محمد واحد یعبدالحسین واحد و سید یحسن امام

 (.۱ ی فدائیان اسالم"، مقدمه، صفحه یانقالب ی )"برنامه

آغاز انقالب  یشود. مرگ كسرو یشروع م یبا كشتن كسرو« فدائیان اسالم»آغاز نبرد "

آرا را ما كشتیم. نفت  از جنایتكاران را كشتیم و رزم یا فدائیان اسالم است. پس از آن هم عده

 كردیم." یرا ما مل

طرفداران  یدر اجتماع پر مهر و صفا یاسالم عظیم شور برادر حجت)بیانات پر 

 (.۵۹/ ۶/ ۲۲شهریور " نبرد ملت"،  ۱۷مناسبت  سازمان در میدان معین به

 یپوشیده نیست و جا ی، توسط فدائیان اسالم بر كسیقتل مورخ و محقِق دانشمند، احمد كسرو   

عنوان "آغاز انقالب فدائیان  ن اسالم همواره از آن بهدر این زمینه وجود ندارد. فدائیا یهیچگونه تردید

كشتن فكر و  ی انگیزه ی، یعنیقتل كسرو ی انگیزه ی كنند. در باره یاسالم" و از افتخارات خود ذكر م

است كه حسنین  یروایت  وجود دارد و از آن جمله ی، روایات فراوانیاسالم ی بریدن زبان به شیوه

 كند. یآتشفشان" نقل م هیكل در كتاب "ایران، كوه

 ناگهان كه بود نشسته نجف در یهند مسجد در یروز جمعیت، رهبر ،یصفو نواب"

. بود شده درج آن در یكسرو احمد از یا مقاله كه شد داده یو بدست ایران از یا روزنامه

 یها طعن متضمن یكسرو یها نوشته كه شد متوجه مقاله آن ی مطالعه حین در یصفو نواب

 نزد به برخاسته غضب و خشم با آن، ی مطالعه از بعد نواب!! است اسالم مبین دین رب زننده

 استاد و 5... بداند مقاله ی نویسنده ی باره در را استاد آن یرا تا رفت حوزه اساتید از ییك

 (۷۷)ص  "جایز قتلش و است، كافر: " داد جواب

توسط فدائیان اسالم قابل ذكر است"  یتل كسروق ی در رابطه با انگیزه یا جالب و ناشناخته ی نكته   

انتشار ۱۳۲۴در  یو در هر حال قبل از ترور كسرو ۱۳۲۰پس از شهریور  یاالسرار" خمین "كشف

 یكسروو بویژه علیه " یاست علیه شریعت سنگلج یا نامه االسرار" در واقع فحش "كشف 6یافته است. 

تواند نه تنها  یكه از این كتاب ارائه خواهیم داد م یا دهنده تكان یها ها"، نقل قول یخبیث و كسرو

 یبدست دهد بلكه همچنین بر تاریخ بالفاصله، پرتو افكند و برا یكسرو ردر رابطه با ترو یهای سرنخ

دو  یها دادیرو ی كننده ظاهر گیج  به یها از جنبه یاز نقاط هنوز تاریك و برخ یا روشن كردن پاره

جا اشاره كنیم )توضیح بیشتر آن  در این یمچنان در رابطه با ترور كسروسال اخیر، راهنما باشد. ه

قم  ی از مدرسین حوزه علمیه یخمین هللا االسرار" آیت خواهیم داد( كه در زمان انتشار "كشف را بعدا  

 همین حوزه. ی، از طالب علوم دینیبود و نواب صفو

 یها تر و فاكت چهل سال اخیر محتاج به تحقیق وسیع یبا فدائیان اسالم در ط یخمین هللا  اگر پیوند آیت  

اثبات  یها از محققان و مورخان برا جا با طرح مساله و بدست دادن سرنخ است )و ما در این یبیشتر

به این  ۱۳۲۵، الاقل از سال یكاشان هللا  تنگاتنگ فدائیان اسالم با آیت ی طلبیم(، رابطه یم یآن یار

فدائیان اسالم و طرفداران  یها شناخته و اثبات شده است. فزون بر نوشته طرف، از موضوعات كامال  

                                                           
5

 ی فارسی است. ها از ترجمه ـ نقطه 
6

 باشد. می ۱۳۲۱ـ  ۲۳های  ای اشارات در متن کتاب، تاریخ انتشار آن بین سال ـ این کتاب تاریخ انتشار ندارد ولی با توجه به پاره 
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اند. فعالیت فدائیان اسالم، از همان  نظران نیز بكرات بر این امر تكیه كرده ، صاحبیكاشان هللا  آیت

 هللا فدائیان اسالم بحث كرد و از آیت ی توان در باره یگره خورده است كه نم یآغاز، چنان با نام كاشان

این امر  خواهیم كرد به یمیان نیاورد. با این حال در این سلسله مقاالت گرچه سع به یسخن یكاشان

كوچك از  یل در رابطه با فدائیان اسالم ناگزیریم بخشئاز مسا یروشن شدن برخ یبرا ینپردازیم ول

نعت نفت، كردن ص  ینقش روحانیت در جنبش مل یكه در دست است )و ما در بررس یاسناد فراوان

 ها استفاده خواهیم كرد(، ارائه دهیم. از آن

قتل هژیر توسط فدائیان  ی علل و انگیزه ی در این سلسله مقاالت، پس از اشارات مختصر در زمینه   

 یكه یك دروغ بزرگ تاریخ این یخواهیم كرد. چرا؟ برا یآرا مكث بیشتر  رزم رترو ی اسالم، در باره

آرا توسط   شود كه اگر رزم یها را افشا كنیم. زیرا كه این روزها غالبا ادعا مو بسیار رایج در این روز

آمد. چرندیات آن  یكردن صنعت نفت در ایران بوجود نم یشد نهضت مل یفدائیان اسالم ترور نم

و خزعبالت )مذكور در فوق( آن آخوند نیمچه  یروز مرگ نواب صفو در سال یتلویزیون ی برنامه

آرا در كجا   كنار، واقعیت قتل رزم كردیم"، به یآرا را ما كشتیم، نفت را ما مل  . . رزم فاشیست كه: " .

زمان  یآرا )انگلستان، شورو  اران رزمددوستان و طرف یآرا با معرف  رزم رترو یاست؟ علت واقع

 ی جبهه از رهبران یاو )امریكا، شاه و دربار، بعض ییا واقع یاستالین و حزب توده( و دشمنان اجبار

این امر، خواهیم دید كه  یتواند روشن شود. ضمن بررس ی( میكاشان هللا  و روحانیت بویژه آیت یمل

اند كه  بوده یشب باز اند، عروسكان یك خیمه نداشته یبیش از مزدور و عامل اجرائ یفدائیان اسالم نقش

خواهیم  یشد. اشارات یدانمرداد كارگر ۲۱ یكه كودتا یشد، از جای یكشیده م یدیگر ینخ آن از جا

شاه  یآرا و تجویز تلویح با شاه قبل از ترور رزم یو عبدالحسین واحد یداشت به مالقات نواب صفو

در  ی، مصاحبه با وكیل مدافع نواب صفو«رگبار امروز» ی آرا در این مالقات )مجله  به قتل رزم

در مورد قتل  یسر ی د كه در جلسه(. و خواهیم دی ۱۳۵۱اردیبهشت  ۲۱، ۴ ی ، شمارهیدادگاه نظام

 شركت داشته باشند. یآرا تصمیم گرفته شد چه كسان رزم

بعد و  به ۳۱تیر  یاو، فدائیان اسالم( از س ی اراده یعمال ب )و نتیجتا   یكاشان هللا  آیت ی نقش خائنانه   

 یـ انگلیس یامریكائ ی)و روحانیت در مجموع( در موفقیت كودتا یكاشان هللا  آیت ی نقش تعیین كننده

 آن نخواهیم پرداخت. خواهد بود و در این سلسله مقاالت به یا مرداد، موضوع تحقیق جداگانه ۲۱

مرداد فدائیان اسالم، كه امروز مانند تمام روحانیون، صد البته از زمان تولد،  ۲۱ یپس از كودتا   

ایراد  یبرا یردند. نواب صفواند، راست راست میگ " بودهی"ضد طاغوت" و "دشمن نظام شاهنشاه

از  یعرب یبه كشورها ی، نواب صفو۳۳كند. در سال  یها سفر م شهرستان  به یمذهب یها یسخنران

هران، مورد استقبال پرشور فدائیان اسالم و ترود و پس از بازگشت به  یجمله عراق، اردن و مصر م

پس از بازگشت از سفر به  یصفوگیرد. نواب  یاز روحانیون بسیار سرشناس امروز قرار م یبعض

 (. ۳فدائیان اسالم"، مقدمه، ص  یانقالب ی رود ) "برنامه یمالقات شاه م

و ختم  ۱۳۳۶در سال  یو كشته شدن نواب صفو یدستگیر یو سرانجام خواهیم رسید به علل اصل   

  7فدائیان اسالم. ی ساله  غائله و سكوت بیست

 
                                                           

7
قیام بهمن ماه تا به امروز خود از موضوعات مفصل و بسیار جالبی است که در این سلسله ـ "تجدید حیات" فدائیان اسالم، از چندماه قبل از  

 کنم. ی دیگری محول می اگانهدمقاالت به آنها نخواهم پرداخت. بررسی این امر را به فرصت ج
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   ج  ی      ك   ی

نوشتیم كه گروه فدائیان اسالم   فدائیان اسالم" یانقالب ی "برنامه ی از مقدمه یبا نقل قولدر بخش قبل    

" یاالسالم عظیم رشور برادر حجتاز " بیانات پ یتاسیس شده است. با ذكر عبارت ۱۳۲۴در سال 

غاز "آدر واقع مبدا تاریخ تاسیس،  ینبرد ملت( دیدیم كه ترور كسرو ی شریفه یچاپ شده در جرایده)

ایران، از كتاب " یعبارت ی جا با ارائه ن رود. در هما یشمار م  نبرد" و " آغاز انقالب فدائیان اسالم" به

 یاز كسرو یا ، در نجف، با خواندن مقالهی، مالحظه كردیم كه حضرت نواب صفو 8كوه آتشفشان"

رسد و  یان حوزه" ماز استاد ی"یك جهت استفتا به حضور شود و " خشم و غضب" یمنقلب م یسخت به

 دهد: "كافر است و قتلش جایز". ی"استاد" فتوا م پس از بیان مطلب

كه  یطور قرار دهیم. همان یمورد بررس یا تازه ی را از زاویه یكوشیم كه قتل كسرو یجا م در این   

در  ییدها و گشودن باب جد عنوان دادن سرنخ ه در این زمینه خواهد آمد بهچ ایم آن در بخش قبل گفته

اخیر و تاریخ بالفاصله(  ی دو ساله یها دادی)و در واقع، در ارتباط با رو یرابطه با قتل كسرو

/ فدائیان اسالم/ قتل  یخمین هللا  خود را در وجود پیوند بین آیت یها باشد. هر چند كه برداشت یم

ایم كه این امر نیاز  گفته بال  دانیم و ق ینم یمستقیم، كاف ی اثبات این پیوند و رابطه ی، هنوز برایكسرو

ترین حاالت،  بینانه همه، در خوش است. با این یبه شواهد و اسناد جدیدتر یبه تحقیق بیشتر و دسترس

/ فدائیان اسالم/ قتل یخمین هللا غیر مستقیم بین آیت ی كه خواهیم دید، دست كم، در وجود رابطه  یبطور

 توان داشت. ی، تردید نمیكسرو

 اند: داشته یگیر ، سه گروه از معتقدان به خدا و اسالم، فعالیت چشم۱۳۲۰یها سال در آغاز   

ی اخبار و احادیث و خرافات یعن كوشیدند یكه م یجلو شریعت سنگ ینظیر احمد كسرو یـ افراد ۱

ر گی مشكالت گریبان ی در زمینه یروبنای یهزار ساله" را از دامان دین بزدایند. و با تحلیل یها زباله "

 بروند. یجنگ خرافات مذهب به یبورژوائ یجامعه و با برخورد

بودن" احكام طهارت و  ی"عمل كوشیدند یكه م ینظیر مهندس بازرگان و دكتر سحاب یـ افراد ۲

ن در مورد آفرینش را به كمك آاز جمله قر یكتب مذهب یها نجاسات و وجود جن و فرشته و افسانه

  9تكامل انواع داروین و غیره" اثبات" كنند. ی فیزیك و ترمودینامیك و نظریه

االسرار" نه تنها  مانند " كشف یهای كوشیدند با نوشتن كتاب یكه م یخمین هللا  نظیر آیت یـ افراد ۳

را  10"خبیث" یها یخونین و مسموم" و "ننگین" كسرو یها " را تحریك كنند كه "قلمیبرادران ایمان"

آبرو"، "كودن" ،  ین ناپاكان بمصرانه بخواهند كه "تخم ای ن"آبشكنند بلكه از " ملت غیور قر

گو"،  ، "هرزه  گسیخته" رعقل و خرد باخته و افسا سرا" ، "  انگیز"، "ماجراجو" ، "طرار یاوه فتنه"
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 .٢۱۹، ناشر: "عادیات"، قم، صندوق پستی  ۳۱۳۱ی فارسی در  ، ترجمه۳۱۱۱ی حسنین هیکل، چاپ  ـ نوشته 
9

ی  ( ، "پیکار شماره۱، ) ۳۱تا  ۹۹ های هللا خمینی در نجف طی سال شناس پبرامون تماس با آیت ـ "مصاحبه با رفقا حسین روحانی و تراب حق 

۷٢،  ٢۱/۶/۳۹ . 
10

بار نام کسروی را  هللا خمینی حتی یک ای، آیت صفحه ۱۱۹االسرار" فراوان آمده ولی در این کتاب  ی "خبیث" در کتاب "کشف ـ با اینکه واژه 

برد. ولی  ی دیگری، "تفسیرسوم" در مورد "دعا و مفاتیح" ،عبارت "آن مرد خبیث، کسروی" را بکار می هللا خمینی در نوشته آورد. آیت نمی

 د.کنن ها" را ذکر می االسرار" در داخل پرانتز، عبارت "در پاسخ به کسروی خبیث و کسروی طرفداران خمینی همه جا بدنبال "کشف
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...  ارزش"  یاز دانش و خیانتكار ب یطلب" ، "بیخرد خال آشوب آمیغ و آخشیج تراش" ، " ی"مرد افیون

  11براندازند. زمین" یاز رورا "

 یخمین هللا  آیت یها گونه فراخوان پیدا شد بنام فدائیان اسالم تا به این یگروه چهارم ۱۳۲۴از سال    

 االسرار":  در " كشف

زبان ما، جوانان غیرتمند ما، هموطنان  یكیشان دیندار ما، برادران پاك ما، دوستان پارس "هم

فساد،  یها اق، این جرثومهفن یها جنایت، این شالودهآبرومند ما، این اوراق ننگین، این مظاهر 

را  ی، این برگراندن به مجوسیت، این ناسزاها به مقدسات مذهبیگر ها به زرتشت این دعوت

  ، با یك غیرتی، با یك جنبش دینیبرآئید، با یك جنبش مل یجوی  بخوانید و در صدد چاره

م این ناپاكان خبا یك مشت آهنین باید ت، یقو ی ، با یك ارادهی، با یك عصبیت وطنیناموس

 (۷۴ ی زمین براندازید.")صفحه یآبرو را از رو یب

 لبیك بگویند.

قابل توجه در این  ی االسرار" ، الزم است كه به چند نكته دیگر از " كشف یها نمونه ی هئقبل از ارا   

 زمینه اشاره كنیم.

* 
 یا سرار" از نظر سلسله مراتب روحانیت چه درجهاال در زمان انتشار "كشف یدانیم خمین یما نم   

 یقمر یهجر ۱۳۴۷دانیم كه از سال  یم یاالسالم والمسلمین؟ ول االسالم بود یا حجت حجت  داشت:

همین  یمتعصب و قشر ی یك طلبه یو برا 12قم بود. ی علمیه ی (، از مدرسین حوزهیشمس ۱۳۰۶)

نواب  یدر آن زمان برا یاالسرار، خمین ت. " كشفرف یشمار م ، یك مرشد بهیحوزه نظیر نواب صفو

شد و دستورات صریح و مؤكد این كتاب در  یم یعمل، تلق یعنوان " راهنما و همفكران او به یصفو

االجرا بود، بویژه این كه نوشتن این  و الزم یچون تكلیف شرع ها هم آن ی" خبیث" برا یمورد كسرو

 ك  قبال   یط   ف    ش  ك  م،      خص ص   شده بود. و  محول یمینخكتاب " از طرف مراجع" به 

 پس               ك  ب ص    گ ف      . یك       م،       ض ح    ه

انتخاب شد؟ ارگان سپاه   عنوان تنها فرد رافع شبهات و ابهامات" به "  " از طرف مراجع" یچرا خمین   

ایشان بر اسالم و رد  ی احاطه ضمن اشاره به " این سوال، ، در جواب بهیپاسداران انقالب اسالم

 كند كه:  یگیرند " اضافه م یكه معاندین بر اسالم م یشبهات

                                                           
11

ها فقط مشتی است از خروار، زیرا در کمتر  االسرار نقل شده است و این ایم تماماً از کتاب کشف جا در داخل گیومه آورده ـ آنچه در این 

 ای از این کتاب مفصل است که چندین نمونه از این اصالحات فقیهانه . نایب امامانه، بچشم نخورد. صفحه
12

 . ۳۷/۱/۳۹، ۳۹ی  شمارهداران انقالب اسالمی(، ـ پیام انقالب )ارگان سپاه پاس 
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و نیز  یجوان یاز همان ابتدار ی"مبارزات امام بر علیه معاندین و كفار و جریانات انحراف

  13قم وجود داشته است" ی علمیه ی تحصیل ایشان در حوزه

كه مسئولیت "رفع شبهات"،  یخوانیم وقت یجا م عترضه اضافه كنیم: در همانم ی عنوان جمله و به   

 یدرد دچار بودند، ول  كه ایشان در آن هنگام به چشم "محول شد"، "با اینیاز طرف مراجع" به خمین"

 درد چشم ایشان نیز برطرف شد." یآسای  طور معجزه به  «االسرار كشف»با نوشتن كتاب 

* 
، بدون اشاره به یفدائیان اسالم و ضارب دكتر حسین فاطم ی، عضو قدیمیدایعبدخ یمحمد مهد   

" او و از یزدگ بافد، از "غرب یهم م آسمان و ریسمان به ی، مقداریترور كسرو یاصل ی انگیزه

او را  ی از گناهان كبیره یگوید و باالخره یك یو ایمان به ناسیونالیسم" سخن م یگرای یاز مل ی"شكل

"از مخالفین سرسخت شیخ شهید  با این حال  كه "در وقایع مشروطیت بود" : او با اینشمرد یبر م

  14رفت. ی" بشمار مینور هللا  فضل

و دو  یالدوله، توسط نواب صفو ، در چهارراه حشمتیجان كسرو ء قصد به هر حال، اولین سو به   

تعیین شده  ۲۰ یها سال از همان اولین یداران" دیگر صورت گرفت. سرنوشت كسرو تن از "دین

 بود:

ها  خرد آن یدینداران با مشت آهنین، مغز ب یهمین زود " ... غافل از آن كه با خواست خدا به

 (۲۱۳االسرار، ص  را پریشان خواهند كرد." )كشف

الدوله، عالوه بر  متش، در چهارراه حیخرد" كسرو ی"مغز ب پریشان كردن یبرا  "دینداران"  البته   

 نین" فراموش نكردند كه محض احتیاط، چوب و چماق را نیز بهمراه ببرند."مشت آه

 نویسد: یحسنین هیكل در باره این سوء قصد چنین م

اعالم كرد كه سه تن از افراد جمعیت به  موجودیت خود را عمال   ی"فدائیان اسالم وقت

ل این كه خیا حمله كردند و او را چندان با چوب زدند تا نقش زمین شد و به یكسرو

 جان رها كرده و فرار كردند." یچون نعش ب مرده است او را هم

یابد. چند ساعت بعد از  یاز مرگ نجات م یپس از انتقال به بیمارستان و انجام عمل جراح یكسرو   

معلوم   پاك شده ..." یبر این كه " زمین از وجود خیانتكار یفدائیان اسالم مبن ی  انتشار اعالمیه

از بیمارستان  یپس از مدت یخیانتكار" پاك نشده است. كسرو ه زمین هنوز از وجود "شود ك یم

  15گیرد. یخود را از سر م یعاد یشود و زندگ یمرخص م

                                                           
13

 ـ همانجا. 
14

 . ٢۳/۳/۳۹، ۳۱شماره ـ پیام انقالب،  
15

 .۷۱ـ  ۷۹ ـ "ایران، کوه آتشفشان" صفحات 
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 ی، با برادر بزرگ او، عضو قدیمیبمناسبت "شهادت" نواب صفو یاسالم یجمهور ی روزنامه

باطن و  ی" با صفا یبه برادر نواب صفوآورد. در این مصاح یعمل م به یا فدائیان اسالم، مصاحبه

دهد و ارگان  یم  هئالدوله ارا چهار راه حشمت ی از واقعه یا اسالم، روایت تازه یخلوص نیت" یك فدائ

خود و با توجه به  ی" همیشگیـ اسالم ی"صداقت انقالب هم البته با همان یاسالم یحزب جمهور

بزرگ حضرت نواب"  یرساند. "اخو یچاپ م به ، آن رای" در تصحیح اسناد تاریخی"رسالت مكتب

 گوید:  یم

... و  اش تصمیم گرفت مرحوم نواب را از بین ببرد دوستان ءاتكا محكم به هم مثال   ی" كسرو

داشت كه در آن سرنیزه بود و با آن به  ییك عصای یالدوله كسرو ، چهار راه حشمت مرتبه یك

  16ها را گرفتند." آن یآمدند جلونواب حمله كرد و نواب هم دفاع كرد. كسبه 

، از ترس این كه مبادا دشمن خدا بشوند، البته یاسالم یاسالم و ارگان حزب جمهور ییك فدائ   

 گویند! بگذریم... یدروغ نم

و غیر مطمئن  یناموفق خود درس گرفتند و به ناكاف ی بهر حال، فدائیان اسالم از این اولین تجربه  

 یها و چه در ترور یبردند و آن اشتباه را، چه در مورد كسرو یماق" پبودن "مشت آهنین، و چ

را به هر  یسرب ی اره گلولهموخرد"، ه یب یپریشان كردن " مغزها ی، هرگز تكرار نكردند. برایبعد

 یاولین بار در مورد كسرو یجدید را نیز برا ی نامطمئن دیگر، ترجیح دادند. و تجربه ی" "آلت قتاله

 :بكار گرفتند

عنوان وكیل  كه در مقابل دادستان به یدر حال ی، كسروییك روز صبح در كاخ دادگستر"

ها بود  نمود، ناگهان چهار مرد مسلح كه نواب در راس آن یرا قرائت م یا ، ادعا نامهیدعاو

 كردند." یشروع به تیرانداز یداخل سالن محاكمه شده و بدون معطل

از مساجد" شدند. پس از اطمینان  یبوه جمعیت گذشتند و "داخل یكآنگاه هفت تیر بدست، از میان ان   

  17راحت شد." یكسرو یها اعالم كردند: " دنیا از شرارت یا ، در بیانیهیبه كشته شدن كسرو

، چهار قاتل یكاشان هللا  دهد كه چطور تحت فشار آیت یشرح م ۱۱ـ  ۱۳همین نویسنده در صفحات   

صرف نهار بطرف  یكمه"، "تبرئه" و بالفاصله آزاد شدند. و براروز "محا  ، در ظرف یكیكسرو

به  هللا  "برائت" پیشاپیش از طرف آیت ی) قبل از آغاز "محاكمه" و صدور را یكاشان هللا  آیت ی خانه

  نهار دعوت شده بودند(، براه افتادند.

*** 
آن با ترور  ی ار" و رابطهاالسر چه گذشت، برگردیم به مرور كوتاه خود در "كشف باتوجه به آن   

 كنیم:  یبسیار فراوان این كتاب، فقط چند عبارت دیگر را نقل م یها ، از میان نمونهیكسرو
                                                           

16
 . ٢۷/۳۱/۳۹، ی جمهوری اسالمی ـ روزنامه 
17

 . ۱۱ی  ـ "ایران، کوه آتشفشان"، صفحه 
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 گوید: ی" ماالسرار كشف در " یخمین هللا  آیت

ها  آن یكرده و از هیچ چیز به مقدسات مذهب یسرای  ودههرا كه "از ناسزا و بی یلیف كسانتعیین تك

 ی كنم تا آتش این فتنه كه از آتشكده یجوانان غیور دیندار واگذار م ی همیت مردانهاد به فروگذار ننمودن

ز ا یكنند خواهیم دید كه مشت یفارس و پیرامون زرتشت و مزدك برخاسته خاموش شود و اگر سست

(. ۱۱، شما را دعوت به آئین گبران كنند" )ص  مجوسان زده ی دهکآتش  آتش ها دامن به این زباله

ترین  از سرشناس ی" خود یكی بعد، با همت مردانه ی" نكردند و چندیجوانان غیور دیندار" نیز "سست"

 ها" را نابود كردند. "این زباله

فساد"  یها كن كردن جرثومه طلبد و "ریشه ی" میدیگر، "خوانندگان محترم" را به "داور یدر جا   

 شمارد: ی( میرا "فرض" )بخوانید تكلیف شرع

هجرت و  ی صریح قرآن در باره یها كنید ما از گفته یم یخوانندگان محترم چه داور"شما 

با  یها كنیم یا گفته یگرد پیرو خرد خیابانیكودك ب یبرداریم ... و از مشت .... دست یگوی غیبت

فساد را كه موجب  یها كن كردن جرثومه كرده، ریشه یاینان را سوء نیت تلق ی آمیخته قرض

انتقام مردانه  یها ... است بر خود فرض شماریم و با پنجه یسالم و اخوت قرآنتشتت وحدت ا

 یها نكنند و دست ناپاك خود را بگفته یسرای  خردان را فشار دهیم تا دیگر یاوه یاین ب یگلو

 (۵۵ـ  ۵۶ یها جا، صفحه خدا و پیغمبران و الیا دراز نكنند." )همان

 ی خواه دشمن شرك" را از بابت "قد علم" نكردن در مقابل نویسندهمردم "یكتاپرست خدا  یخمین هللا  آیت

 دهد: "آن كتاب ننگین" مورد سرزنش قراد مي

با لغت جن نوشته  یبا آن اسم آمد كه گوی« یگریتاریخ شیع» "چرا در مقابل آن كتاب ننگین 

زرتشت  رخ مردم كشیده و  دور از فهم را به یها و صدها كلمات وحش شده و آمیغ و آخشیع

 یها مجوس مشرك آئین پرست را... مرد پاك خدا خوانده چه شد كه هیچ قد علم نكرده و یاوه

ـ  ۶۰یها جا، صفحه اد." )همانیزآدم یزاد... تفو بر تو ایاو را جواب نگفتید... آوخ از این آدم

۵۹) 

"، یگوی غیب ی در بارهصریح قرآن  یها با الهام از " گفته ۲۱ـ  ۲۳ یها ، از همان سالیخمین هللا  آیت

 كرده بود: یگوی را پیش یكسرو ی آینده

، پس آن یكن یبند دسته یخواه یو بنام خدا و قرآن م یمیكن یفریب خدادوست... چرا عوام ی"ا

تاكید از ما  ۶۰، خواهید گفت اول بگوئید". )ص      ج         ك   گ  ب حرف آخر را، 

 است(

كارش را یكسره  یندادند و در دادگستر یفكرانش به او چنین مجالو هم یبعد، نواب صفو یالبته چند

 كردند.

 خوانیم:  یدیگر م یدر جا

كاران را كوتاه كنید و قلم این جنایتكاران را بشكنید تا هملت غیور قرآن، دست این تب یان ا"ه

 (۱۰جا، ص  تاج كرامت و شرف شما كه قرآن است برقرار ماند." )همان
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دولت اسالم" "االرض هستند" از  یجویان ... كه مفسد ف "اعدام ... این فتنه یكه برابا این  یخمین   

 یو عبدالحسین واحد یدانشمندان" ) از نوع نواب صفو ترین امید او به " بیش یطلبد ول یم ییار

 است(:

و سوء  یانگیز كرده و فتنه یما را دیدند، خود داور یها "دانشمندان كه مندرجات آن جواب

 یدین و قرآن و مقدسات مذهب یدار نگاهدار یابند و اگر خود را عهده یآنان را درم نیت

شهامت  یها را زیر پا خردان را خرد و سر آنیها با مشت آهنین، دندان این ب دانند خود آن یم

اه مرهمیشه ه یو مذهب یكنند و ما انتظار داریم كه دولت اسالم با مقررات دین یمال م یخود پا

ها  یسرای  كه این یاوه یكند و اشخاص یریات را كه برخالف قانون و دین است جلوگیراین نش

االض هستند  یجویان را كه مفسد ف كنند در حضور هواخواهان دین، اعدام كند و این فتنه یرا م

و تفرق كلمه نزنند و دست  یگر انگیزان دیگر، دامن به آتش فتنه زمین براندازد تا فتنه یاز رو

 (۱۰۴ـ  ۱۰۵ یها جا، صفحه دراز نكنند واسالم" )همان یبه مقدسات دین خیانت

 كند: یو تهدید م

خواست  "قانون اسالم... تكلیف انسان خودسر افسار گسیخته مانند شما را معین كرده است و به

 (۲۳۱جا، ص  شود" )همان یم یروز عمل خدا یك

 .دنجاما ینمطول  روز" چندان به انیم این "یكد یطور كه م و همان

مائده  ی ، سوره۱۳۷ ی نساء آیه ی االسرار" پس از نقل سه آیه از قرآن )سوره باالخره كتاب "كشف   

 یابد:  یبا این عبارت خاتمه م  18(۵۹ ی انفال، آیه ی ، و سوره۵۰ ی آیه

دوست، ایرانیان  ، جوانان ایرانی، برادران ایمانیمیهنان عزیز، خوانندگان گرام  "هم

است،  یآسمان یها طلب، دینداران استقالل خواه، اینك این فرمان واه، مسلمانان عزتخ عظمت

ها را بخوانید و تكرار كنید و در  است... آن یغیب یها است، این پیام یاین دستورات خدای

 (۳۳۴جا، ص  ها را بكار بندید". )همان پیرامون آن دقت نمایید و آن

ها را بكار  " را بدقت خواندند و آنیاین دستورات خدای " و "یآسمان یها فدائیان اسالم، "این فرمان   

 "خبیث" پاك كردند. یعنوان آغاز كار زمین را از وجود كسرو بستند و به

* 
 یو آرزوها یخمین هللا  آیت ی چهل و چند ساله ی، كه آرزوهایاسالم یو امروز، در رژیم جمهور   

" زمین از وجود  یمرتجعین تحقق یافته است، "پاكساز فدائیان اسالم و سایر ی و چند ساله یس
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ی انفال )و اعدوالهم مااستطعتم...( را، که مورد توجه خاص فدائیان اسالم قرار گرفت، از  هاز سور ۳۹ی  از آیهی بخشی  جا ترجمه ـ در این 

کنیم: "و شما )ای مومنان( در مقام مبارزه با آنها خود را مهیا کنید . تا آن حد که بتوانید آذوقه و آالت  ای، نقل می ی مهدی الهی قمشه روی ترجمه

 .. فراهم سازند..."جنگی... برای تهدید دشمنان خداوند.
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و تفرق  یگر " و " آتش فتنهیو اخوت قرآن یفساد كه موجب تشتت وحدت اسالم یها "جرثومه

 ییعن یاسالم یآل جمهور ایده ی اند، با ابعاد پیوسته در حال گسترش، ادامه دارد. چرا كه جامعهكلمه"

رغم تمام جنایات و یهمه تالش كرد و ناكام ماند(، عل آن ،د آن) كه شاه در ایجا یگورستان ی جامعه

 ی ، هنوز تحقق نیافته است. چرا كه مبارزهیدار سرمایه یها پاسداران ارتجاع و  محلل یها یوحشیگر

، هنوز خاتمه نیافته است. ی، بین اسارت و رهاییبین كار و سرمایه، بین جهل و آگاه یمرگ و زندگ

خاتمه خواهد یافت كه به  ین كوتواالن ارتجاع و محافظان سرمایه، فقط وقتشری یرغم رویاعلیو 

و  ی، به آزادیطبقات ی كار از استثمار سرمایه، به امحاء جامعه ینیرو یزحمتكشان، به رهای یپیروز

دو میلیون  یهزار كشته و مجروح و معلول و یك شود. اگر چند ده یانسان منته یو شكوفای یبالندگ

ایران و عراق به زحمتكشان دو كشور تحمیل  یكه دو دولت ارتجاع ی) جنگ ینگ كنونج ی آواره

 یجمهور یاند( را كنار بگذاریم، ظرف این دو سال اخیر، از نحوست وجود حاكمیت ارتجاع كرده

تحت ستم،  یها یان و سایر زحمتكشان، خلقئها تن از كارگران، روستا نبود كه ده ی، روزیاسالم

 یخاك نیفتاده باشند. رژیم جمهور ، در یك گوشه از كشور، بهیمردم یسایر نیروها ها و كمونیست

طلبد. از دو سال پیش تا  یاش همچنان خون م متزلزل حكومت جابرانه یها استحكام پایه ی، برایاسالم

ن ها و جنایات، فرما یهمه وحشیگر كه توده به این یادامه دارد، تا روز یكنون، این دور تسلسل جهنم

و  یبه سرنوشت رژیم پوشال یاسالم یو ستمگر و محكوم بزوال جمهور یایست دهند و رژیم پوشال

 و محكوم بزوال شاه، دچار شود.ستمگر 
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 ف         الم

   آ   هللا                               

، در یاسالم یورصد سال اخیر در رژیم جمه یك یمسخ وقایع تاریخ ی قبل، در باره یها در بخش   

فدائیان اسالم دیگر  ،كردیم و در رابطه با فدائیان اسالم گفتیم كه امروزه ی، اشاراتیابعاد باورنكردن

و متعصب تشكیل شده  یرا ندارد كه توسط چند تروریست قشر ۱۳۲۰ یها آن مفهوم محدود سال

شئون جامعه  ی بر كلیه یماسال یكه بنام رژیم جمهور یهمان بختك یباشد. امروز فدائیان اسالم یعن

)و نه فقط یضدبشر نابودگرانه و آمیز و فاجعه یها ها هر روز با جنبه چنگ انداخته و توده

 یخواجه عل ییعن یخمین هللا  یا آیت ییا نواب صفو هللا شوند. شیخ فضل ی( آن بیشتر آشنا میضدكارگر

 یجمهور" " فدائیان اسالم ویالم، "حكومت اس هللا  شیخ فضل یخواجه. "حكومت مشروعه" ییا عل

سال  ۷۵ شوند و یک جریان فکری واحد هستند که از تغذیه می، از یك منبع یخمین هللا  " آیتیاسالم

كشور ما، در مقابل جنبش دموكراتیك و  یساز فكر كننده و تاریخ تعیین پیش در سه مقطع

شكست كشاندند ) و همین  آن را به ها ظاهر شدند و با منحرف كردن مسیر جنبش توده یضدامپریالیست

 انجام رسید(. دیگر به یا گونه متفاوت و به یامر در جنبش تنباكو، در شرایط

دموكراتیك  یها یخاطر آزاد ها به است كه از صد سال پیش تا كنون، هر گاه كه توده یاین چه معمائ   

ـ امپریالیسم امریكا( بپا  یتزار ی هبا امپریالیسم )امپریالیسم انگلیس ـ امپریالیسم روسی  و مبارزه

 هللا  و آیت یكاشان هللا  ، آیتینور هللا  ، شیخ فضلی، میرزاحسن آشتیانیخاستند، بالفاصله پس از مدت

این سوال مشخص پاسخ داده  ها باالخره باید به یگریرا در مقابل خود یافتند. علیرغم تمام هوچ یخمین

ها  توده یدموكراتیك و ضدامپریالیست یها اوم روحانیت با خواستدر این تقابل مد یا چه رابطه :شود

 وجود دارد؟

* 
" آغاز نبرد" و" آغاز انقالب فدائیان اسالم" است. یدر بخش قبل دیدیم كه ترور احمد كسرو   

 یخمین هللا و آیت ی)الاقل( غیر مستقیم بین ترور كسرو ی وجود رابطه  ترین بخش آن مقاله را به عمده

پیوند  ی در زمینه یهای ، فقط دادن سرنخیقتل كسرو یاص دادیم. هدف در آن مقاله، با بررساختص

تر این بود كه  وپنج سال پیش به این طرف نبود، بلكه هدف عمده یبا فدائیان اسالم از س یخمین هللا  آیت

  پ  خ ،سرار" )كه قریب چهل سال پیش نوشته شده(الا از "كشف یمتعدد یها نمونه ی با ارائه

ك         ك        "چ  "      خ     ب  ی      ل  ی       ی   ی ك   ه ظ    گ ج ب  ی   ج ب  ب 

پیش نگریست، و نه فقط در رابطه  ی مقاله  به ااز این دیدگاه باید عمدت    .  ج         ب   ،      

 كه بدست فدائیان اسالم انجام گرفت. یدر قتل كسرو یخمین هللا  ـ آیت با نقش ـ مستقیم یا غیرمستقیم 

قبل  یحت یبا فدائیان اسالم، الاقل در چهل سال اخیر )یعن یخمین هللا آیت یگفتیم كه در همفكر قبال     

 یخمین هللا  وجود ندارد. لیكن اگر اثبات پیوند آیت یابهام ی ترین نقطه از تاسیس فدائیان اسالم(، كوچك

به اسناد تازه  یتر و دسترس ج سال پیش به این طرف، محتاج تحقیق بیشو پن یو فدائیان اسالم، از س

در  یاند(، ول سكوت كرده ا  و طرفداران او، در این زمینه مطلق یاست )چرا كه فدائیان اسالم، خمین
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وجود ندارد. چه  یبه بعد، تردید ۱۳۲۵و فدائیان اسالم، از سال  یكاشان هللا وجود رابطه بین آیت

شدت در این  ها در این دو سال اخیر، به و چه فدائیان اسالم و طرفداران آن یكاشان هللا تاران آیدطرف

 اند. ارائه داده یزمینه تبلیغ كرده و اسناد معتبر

، از دیرباز، یك چیز را یخمین هللا  است كه فدائیان اسالم و آیتاین جا  عجیب در این ی تهکن   

 ی، با هم كوچكترین تفاوتیدار ریت و تفكرات ماقبل سرمایهخواهند و از نظر قش یاند و م خواسته

آن خواهیم پرداخت(،  كه در بخش قبل اشاره شد و در این مقاله بیشتر به یطور كه )به ندارند، حال آن

مقایسه كرد و نه با  هللا نه با شیخ فضل یتاریخ یگ ماند توان از نطر تحجر و عقب یرا نم یكاشان هللا  آیت

 یبورژوائ یاز بینش سیاس ینوع  به یكاشان هللا  . گفتیم كه آیتیخمین هللا و نه با آیت ینواب صفو

با نام  ینحو ، بهیپس از قتل كسرو، ه كردیم كه فعالیت فدائیان اسالماشار اج برخوردار بود. در همان

 عمدتا) ها آن دیبع ترورهای وفدائیان اسالم  ی توان در باره یگره خورده است كه نم یكاشان هللا  آیت

كوشیم كه  یمیان نیاورد. در این مقاله م سخن به یكاشان هللا  بحث كرد و از آیت (آرا رزم و هژیر ترور

 قرار دهیم. یاختصار مورد بررس مختلف به یها و فدائیان اسالم را از جنبه یكاشان هللا آیت ی رابطه

 

* 
 ند اشاره كنیم.چ یروشن شدن موضوع به نكات یالزم است برا قبال     

منظور  ، بهیاسالم یدر همین دو سال از عمر رژیم جمهور یها و مقاالت بسیار فراوان كتاب   

كردن صنعت نفت نوشته شده است. این  ینهضت مل ی ، در بارهیوارونه جلوه دادن وقایع تاریخ

 ۳۶از  یتوسط یككه   19"۱۳۳۱تیر  ۳۰ها و مقاالت، از جمله كتاب" قیام ملت مسلمان ایران،  كتاب

به  یكاشان هللا  آیت ی جا، پس از ذكر مفصل خدمات ارزنده نوشته شده، همه  20یكاشان هللا  آیت   فرزند

 شود. یمتوقف م ۱۳۳۱تیر  ۳۰جنبش، در 

 ۱۳۳۱تیر  ۳۰تیر و بویژه  ۳۰)و نه روحانیت( تا  یكاشان هللا در مورد خدمات آیت یكس یگوی   

مشخص ـ و  یها انگیزه ارزش جلوه دهد ) هر چند كه به یها را ب است كه آن تردید داشته و یا كوشیده

 یها ها و توطئه چرخ گذاشتن یچوب ال یتوجه نیستیم( ما حت یناخالص ـ شركت او در این جنبش ب

تیر  ۳۰ها بعد از  علیه جنبش توده یكاشان هللا  آشكار و مخرب( آیت اشمار، پنهان و آشكار ) و غالب یب

 یمعنا ) و روحانیت در مجموع (، به یكاشان هللا  خوانیم. خیانت آیت یمرداد، را هنوز خیانت نم ۲۵ تا

ترین لحظات تاریخ  ترین و حساس كننده در تعیین ییعن ۳۲مرداد  ۲۱تا  ۲۵كلمه، از  ی جانبه همه

ر او ) و ثؤم یارمکدنبال ه ها به توده یو ضد سلطنت یكشورمان و در اوج مبارزات ضدامپریالیست

ها ) دربار  آن یو خارج یروحانیت در مجموع( با امپریالیسم امریكا و انگلیس و مزدوران داخل

 آن و غیره( صورت گرفت. یها، "سیا" و عمال داخل و عوامل آن یپهلو

كار   خود را به یه دمرداد، تمام قدرت سازمان ۲۵( از یكاشان هللا روحانیت در مجموع ) و آیت   

قابل بسیج خود  یخود را در سرتاسر كشور براه انداخت و تمام نیروها یتبلیغات یها م شبكهگرفت، تما

                                                           
19

 ، حساب خوشه. ۳۱۳۹ـ به قلم دکتر سید محمود کاشانی، تیر ماه  
20

هللا کاشانی، در کتاب "روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت  ی آیت ی انگلستان درباره ی از آرشیو وزارت امور خارجه ـ مراجعه کنید به سند 

توضیحاً اضافه کنیم که  ۱۱ـ  ۱۹، صفحات  ۳۱۳۱در اروپا" نشر قم خیابان ارم.  ایران اسالمینفت". "به کوشش گروهی از هواداران انقالب 

، عبارت  ۳۷۹ی  کند ولی در صفحه ( نقل می۳۷۱ـ  ۳۷۹دکتر سید محمود کاشانی در کتاب مذکور در فوق خود، همین سند را )صفحات 

 افتد! هللا از زنان خود سی و شش فرزند داشت" از قلم می "آیت
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را در خدمت كودتاچیان و عمال امپریالیسم امریكا و انگلیس قرار داد تا تاج و تخت محمد رضا شاه 

زگرداند و او با  به  "نجات دین و مملكت"ی بهانه نداشت، به یدر از دست رفتن آن تردید یرا، كه احد

حاكمیت مجدد استبداد شاه و غارت  یها در نتیجه، درست مانند دو جنبش تنباكو و مشروطیت، پایه

 امپریالیسم را مستحكم كند.

این نكته انگشت گذاشته  یها بارها برو آن یها ی، حاكمان جدید و پامنبریاسالم یدر رژیم جمهور   

رژیم شاه  یو دكتر مصدق، خواهان سرنگون یمل ی اند كه اكثر رهبران جبهه گفته یدرست  و به

از  یها با بیان این نكته فقط نیم خواستند كه شاه سلطنت كند نه حكومت. البته آن یه مکاند، بل نبوده

كنند این است كه  یعبا و یا در جیب قبا پنهان م یدیگر آن را، كه در ال ی  گویند و نیمهیحقیقت را م

م با سلطنت كردن شاه موافق بود و هم با حكومت كردن او. مهمتر از آن در آن ایام، كل روحانیت، ه

)بویژه از میان حاكمان جدید و طرفداران  ییك روحان یه حتکكه: نه تنها روحانیت در مجموع، بل این

اند(  "ضدطاغوت" بوده و یاره دشمن رژیم سلطنتوهستند هم یها كه امروز مدع ظاهر گوناگون آن به

، بلكه برعكس: پس 21محالفت كرده باشند یما نشان دهند كه در آن ایام با رژیم سلطنت  د بهتوانن یرا نم

ها  اران آنفدر مجموع )البته حاكمان جدید و طرمرداد و فرار شاه، روحانیت د ۲۵ یاز شكست كودتا

و مملكت "دین  نجات اسالم، شاه باید به ایران برگردد وگرنه یجزء شان بودند( عقیده داشتند كه برا

رسیدن به این هدف، با امپریالیسم امریكا و انگلیس و عمال  یو برا 22هر دو از دست خواهد رفت"

 ها خیانت كردند. توده یها همدست شدند و یكبار دیگر به جنبش ضدامپریالیست آن یداخل

كه در  یهای جا الزم است كه به یك نكته دیگر اشاره كنیم: در تمام مقاالت، جزوات و كتاب در این   

چاپ رسیده است،  كردن صنعت نفت به یدر نهضت مل یكاشان هللا نقش آیت ی این دو سال اخیر در باره

 خورد:  یچشم م دو خلط مبحث عمده به

ها  كل روحانیت تعمیم دادن و از آن  را به ۱۳۳۱تیر  ۳۰تا  یكاشان هللا مبارزات و خدمات آیت -۱   

شود  یاین سوال مشخص جواب داده نم كه هیچگاه به یكردن، در حال ی دربرا  نفع كل روحانیت بهره  به

اند؟ آیا باال و  اه بودهرهم یكاشان هللا  در همان مقطع چند تن از روحانیون در این مبارزه با آیت یكه حت

كردن  یمندرج در كتاب" روحانیت و نهضت مل ۱۲و  ۱۱و  ۱۰ ی شماره  پائین قضیه همان"اسناد"

كم و  ی خود، در باره یجا اد" البته حرف بسیار است و ما بهن"اس این ی " است؟ )در بارهصنعت نفت

كه در آن ایام بیش از پنجاه سال از عمرش  یخمین یمثال آقا یها سخن خواهیم گفت( آیا برا كیف آن

ر"( االسرا كشف" قم بود )بویژه پس از نوشتن كتاب ی علمیه ی گذشت و از مدرسین سرشناس حوزه یم
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مرداد و امروز در توجیه همکاری خود و فدائیان  ٢۱ کرباسجیان، سردبیر و مدیر "نبرد ملت" )ارگان فدائیان اسالم( ، در قبل از ـ عبدهللا 

سال قبل، شاه دوران )انقالب سفید!( و پس از آن نبود که اگر بود پیشوای  ۱۱نویسد: "این یک حقیقی است که شاه  اسالم با رژیم شاه چنین می

هللا کاشانی وجود او را در مملکت بخاطر )موقعیت خطیر( ضروری ندانسته و چنان دست خطی را به او مرقوم  حانی شادروان آیتمبارز رو

در آن زمان حتی یک مرجع تقلید وجود نداشت که هللا کاشانی که رهبر روحانی تندرو بود که بگذریم،  (. حتی از شادروان آیت٢فرمود )سند  نمی

و برای یک مسلمان شیعه انجام عملی که مرجع تقلید با آن موافق نباشد در حکم کفر و انحراف از  ند و با او بضدیت برخیزد.علیه او قیام ک

 ی یک(". مکتب مقدس تشیع است )بند یک از سند شماره

، به قلم عبدهللا "بی اسالمی ایرانی انقال ی ارشاد! ملی! علیه "نبرد ملت" نخستین نشریه های مکارانه ی "علل توطئه )مراجعه شود به جزوه

 . تاکید از ماست(.٢۱. صفحه  ۳۱۳۹کرباسچیان، 
22

مرداد هم مرتعجعین از جمله بروجردی را به وحشت انداخت. بروجردی و  ٢۳نویسد: "...  ـ بیژن جزنی در جلد دوم تاریخ سی ساله، می 

ها مجلس  ))اشاره به فرار شاه(( دستور دادند در مساجد و تکایا و خانه رهبران روحانی تا آن جا پیش رفتند که برای همدردی با غربت شاه

 (.۳۳۳ی حضرت مسلم خوانده شود." )صفحه  سوگواری برگزار شده و روضه

ده را کنیم. و در اینجا فقط توجه خوانن هللا بروجردی به شاه و به سپهبد زاهدی را به فرصت دیگری واگذار می های آیت ی تلگرام بحث درباره   

هللا خمینی و  های آیت کنیم: بر اساس اکثر بیوگرافی ایم، جلب می ای که در سلسله مقاالت "سیر مشروعه طلبی در ایران" به آن اشاره کرده به نکته

 خمینی هللا ی امور بویژه در امور سیاسی همواره با آیت هللا بروحردی در کلیه های دیگر طرفداران جمهوری اسالمی آیت بسیاری از نوشته

گرفت. برای اطالعات بیشتر در مورد اخیر همچنین مراجعه کنید به کتاب "جایگاه  کرد و جز با صالحدید وی تصمیمی نمی مشورت می

 به بعد. ۳۱۹ی  مبارزات روحانیون ایران" از صفحه
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كه در همین دو ساله، در  یدر جنبش داشت؟ آقایان یدر همان مقطع چه نقش مثبت یحت

دو  ییك ااند لطف تا امروز، هزاران صفحه سیاه كرده ۴۲خرداد  ۱۵از  یخمین هللا  آیت "مبارزات"ی باره

سم كردن صنعت نفت علیه امپریالی یمبارزات و نقش مثبت ایشان در زمان مل ی صفحه هم در باره

در  یخمین هللا  یك نمونه، فقط یك نمونه ارائه دهند. و اگر نقش آیت 23"طاغوت" بنویسند. انگلستان و

ها بود چرا  توده یدموكراتیك و ضدامپریالیست یها و مغایر با خواست یآن ایام صد در صد منف یتمام

 به یطرفیالنند كه با بما بقبو خواهند به یكه م یكسان ی)حت یاسالم ینویسان" جمهور "تاریخ یجملگ

 یها را حسودانه از چشم یخمین هللا  آیت یگ نگرند(، كم و كیف این بخش از زند یم ییخرمسایل تا 

 دارند؟ ینگه م ینامحرم مخف

وقایع   تیر همین كه به ۳۰تا  یكاشان هللا مبارزات آیت ی اره پس از شرح مفصل در بارهوچرا هم -۲   

 "احتیاج به وقت"، "تفصیل كالم"، ی"تنگ ی بهانه رسند، به یم ۳۲رداد م ۲۱تا  ۳۱تیر  ۳۰بعد از 

 شوند؟ یما" نبودن )؟( و غیره، متوقف م ینوشتن چند جلد كتاب"، "در خور امكانات فعل 

تیر نیست و اصرار شما در  ۳۰تا مقطع  ا  ، موضوع جدل ما، ابدیكاشان هللا  مبارزات آیت ی در باره   

را برجسته  یكاشان هللا  از مبارزات آیت یدهد. شما مقطع یرا تغییر نم یچیزتاكید صرف بر آن، 

نداریم. تمام  یآن اعتراض این مبارزه(، به یها بحث داشتن اصالت انگیزه یكنید كه ما )علیرغم جا یم

تیر  ۳۰شوید(، از  یاه در آن درگیر نمگ" هیچینظری"ب در صورت یجدل ما )كه در بهترین حالت یعن

 است. ۱۳۳۲مرداد  ۲۱مرداد تا  ۲۵بعد و بویژه از   به ۱۳۳۱

 

* 
اعالم موجودیت و  یمعنا ، به۱۳۲۴در  ی"آغاز انقالب فدائیان اسالم" با ترور كسرو دیدیم كه   

 سرایان به  "پریشان كردن مغز یاوه تاسیس گروه، ی تاریخ تاسیس فدائیان اسالم است. هدف اولیه

 بوده است. ینظیر كسرو ی" افرادیها "راحت كردن دنیا از شرارت " ویاسالم و به مقدسات دین 

فدائیان  یبعد یگروه را بدست گرفت، ترورها یسیاس یرهبر یكاشان هللا  كه آیت ۱۳۲۵اما از سال    

، مورد نظر نیست. عملیات ی"دشمنان دین" نظیر كسرو دارد و دیگر كشتن یسیاس ی اسالم جنبه

آرا  (، ترور رزم۱۳۲۱چهار ساله، عبارتند از ترور هژیر) ی از یك وقفهفدائیان اسالم، پس  یبعد

بودن  ی"بهائ نه .24ترور دكتر مصدق ( و تصمیم به ۱۳۳۰) یدكتر حسین فاطم (، سوء قصد به۱۳۲۹)

ترور و سوء قصد به  ی ، انگیزهیدكتر فاطم  25" شدنیبار مسیح "غسل تعمید" و "یك هژیر" و نه

با دین" معروفیت  ی"دشمن ، بهیدر فوق، برخالف كسرو راز چهار فرد مذكو یک  ها نبود، هیچ آن

 را یكاشان هللا آیت یكه فدائیان اسالم رهبر ی، وقتیكه پس از ترور كسرو این ا  اند. مضاف نداشته
                                                           

23
هللا  حضور پذیرفت. در این مصاحبه آیت ساعته بهی دو  هللا خمینی، دوسال پیش، حسنین هیکل را در نوفل لوشاتو)پاریس( برای مصاحبه ـ آیت 

ی دینی را بر  از آنرا هنوز در اختیار دارم ... و از او خواستم که جنبه ای ای به کاشانی نوشتم که نسخه خمینی گفت: "... در همان وقت نامه

که کار سیاسی پذیرفت و بعنوان رئیس مجلس  ی سیاسی محدود آن رجحان دهد ولی او برعکس عمل کرد و سرانجام کار به آن جا کشید جنبه

 شورای ملی انتخاب شد. من از ایشان خواستم که به دین بپردازد نه این که گرد سیاست بگردد. 
24

ی  ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره در مجلس شورای ملی مراجعه کنید به "نطق ۳۱۱۱اردیبهشت  ٢٢ی  ـ نطق دکتر مصدق در جلسه 

 .۳٢ـ ۳۱دوم دفتر اول، انتشارات مصدق، صفحات شانزدهم"، جلد 

کند: مصدق "در تمام  مرداد( در جائی که فاش می ٢۱)چند روز پس از کودتای  ۹/۶/۳۱۱٢و نیز مراجعه کنید به سخنان نواب صفوی در 

ی  هللا مقدم، صفحه د خلیل"، احم۱٢مرداد  ٢۱ی پژوهشی در کودتای  حکومتش از ترس من و برادرانم در گوشه خانه متحصن بود." )جزوه

۳۷.) 
25

نویسد: "مرحوم دکتر  ی "فدائیان اسالم و دکتر سید حسین فاطمی" می ی فدائیان اسالم در مقاله ـ برادر محمد مهدی عبدخدائی از اعضاء اولیه 

 (.۳٢/۹/۳۹مورخ  ٢۳فاطمی متهم است که غسل تعمید کرده است و یکبار در اصفهان مسیحی شده است" )پیام انقالب، شماره ی 
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، یعبدخدائ ی" یافتند. محمد مهدی"تحول فكر درجه ۳۶۰او در آمدند،  یپذیرفته و بصورت كماندوها

 گوید: ی، میسین فاطمضارب دكتر ح

در برخورد فدائیان اسالم با « شدن یبار مسیح سل تعمید و یكغ ییعن»"البته این مسایل 

 کهافراد مطرح نیست، بل یشخص ی نامهیزندگ یطور كل مطرح نبود و به یمرحوم دكتر فاطم

  26و جریان مبارزات مطرح بود." یها در جریان اجتماع حركت آن

در  یكاشان هللا  )در زمان این ترور، آیت یكاشان هللا  ر هژیر در جهت خواست آیتخواهیم دید كه ترو   

آیا فدائیان اسالم، در تصمیم به كشتن  یآرا بدستور او صورت گرفت. ول لبنان تبعید بود( و ترور رزم

تائید اند؟ در  عمل كرده یكاشان   هللا  ، با نظر آیتیء قصد به دكتر حسین فاطم دكتر مصدق و در سو

 ۱۷در دست نیست. بویژه این كه توجه كنیم كه مصدق در  یاین دو مورد اخیر هیچ مدرك و سند

 یخود را به مجلس معرف ی اردیبهشت كابینه ۱۲انتخاب شد، در  یوزیر  به نخست ۱۳۳۰اردیبهشت 

  سوء اردیبهشت، خبر تصمیم فدائیان اسالم به كشتن خود را در مجلس اعالم داشت، و ۲۲كرد و در 

است كه روابط  یصورت گرفت. این هر دو مورد زمان ۱۳۳۰در آبان ماه  یقصد به دكتر فاطم

ها  ماه ۱۳۳۱تیر  ۳۰بعد از  یدادها یبسیار حسنه بود و هنوز با رو یمل ی با جبهه یكاشان هللا آیت

پسر  یادعا اعتبار بودن این یدهد؟ قبل از هر چیز ب یفاصله داریم. این موضوع چه چیز را نشان م

 را كه: یكاشان هللا  آیت

وابسته  یكاشان هللا  جز شخص آیت یهیچ حزب و گروه به« فدائیان اسالم»افراد  ی "كلیه

 27نبودند."

چه طرفداران  و فدائیان اسالم، بر خالف آن یكاشان هللا دهد كه روابط آیت یبویژه این امر نشان م   

 آن قبال   یكنند همواره حسنه نبوده است. در مورد چرا یوز ادعا مو فدائیان اسالم، امر یكاشان هللا  آیت

 تر به آن خواهیم پرداخت. ایم و در این مقاله دقیق اشاره كرده

فدائیان اسالم را بطرف اهداف خود كشاند و از آن تاریخ تا زمان  ۱۳۲۵از سال  یكاشان هللا آیت   

 یكردند. ول یاو عمل م یو كماندوها یكاشان هللا  یتعنوان عمال آ ها به كار آمدن دكتر مصدق، آن یرو

از  ا  كه بعد یهای ) همان یمل ی از رهبران جبهه یبرخ یها كه دیدند وعده یبعد، وقت از این تاریخ به

نشد، با حفظ روابط بسیار  ی، عملی، در مورد استقرار حكومت اسالمیكاشان هللا مصدق بریدند( و آیت

ها آغاز  ینافرمان یا پاره ، اختالفات و احتماال28یكاشان هللا خود با آیت ی انهصمیم یآمیز و حت احترام

كار آمدن دكتر مصدق، فدائیان اسالم، دیگر فقط از یك مرجع  یكم این كه بعد از رو  شد. دست

 یخواستار حكومت اسالم یصفو "شهید نواب گرفتند. چرا؟ زیرا كه ی( دستور نم یكاشان هللا )آیت

یك هفته پس از »  ۱۳۳۰در بیستم اردیبهشت  یشود،"مرحوم نواب صفو یون چنین نمو چ 29است"

 كند كه: یكند، اعالم م یم یاش را معرف  دكتر مصدق كابینه« كه این

   یاخالق ی ه محاكمهرا ب یكاشان هللا  و آیت یمل ی جبهه ی"من مصدق و سایر اعضا

 30كنم." یم

                                                           
26

 ـ همانجا. 
27

 .۳۹/۷/۳۹مورخ  ۳۷ی  ی پیام انقالب، شماره هللا کاشانی و شهید مجتبی نواب صفوی"بقلم سید محمود کاشانی، مجله ـ مقاله "آیت 
28

ی مجله پیام  رهدر همان شما ۳۱۱۱بهمن   ۳۶هللا کاشانی" در  ی نواب صفوی از زندان به "پدر بزرگوار حضرت آیت ـ مراجعه کنید به نامه 

هللا کاشانی برای رهائی از زندان. )در  ی کیهان، در مورد تالش آیت نواب صفوی با روزنامه ۱۳آبان  ٢۳ی مورخ  انقالب و نیز به مصاحبه

 جا(انهم
29

  .۳٢/۹/۳۹مورخ  ٢۳ی  پیام انقالب، شمارهـ  
30

 .۳٢/۹/۳۹مورخ  ٢۳ی  پیام انقالب، شمارهـ  
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 یك پا دارد: ینواب صفو یمرغ آقا

 ی بوده است... رهبران جبهه یخواهان حكومت اسالم یه ناخواه شهید نواب صفو"خوا

كنند و  یم یكار بیایند حكومت را اسالم یدهند كه اگر بر رو یشهید نواب وعده م  به یمل

 31دهند خود شخص دكتر مصدق است." یكه این وعده را م یاز كسان

رار آرا ق ترور رزم  نه تنها در جریان تصمیم بهخواهیم دید كه علیرغم این خزعبالت، دكتر مصدق    

آرا را از دكتر  خبر ترور و كشته شدن رزم یاعتنای یه در كمیسیون نفت مجلس بود كه با بکنداشت بل

به فدائیان اسالم نداد. بچه  یترین قول شنید. و بر خالف چرندیات فوق، دكتر مصدق هیچگاه كم یكاسم

شود(، حقیرتر از آن  یم یعنوان یك قهرمان بزرگ معرف  امروز به) كه  یمانند نواب صفو یآخوند

او توجه داشته باشد تا چه رسد كه قول استقرار   نظیر دكتر مصدق به یالملل بود كه یك شخصیت بین

، ۳۴كه در سال  ی( وقتینواب صفو یها را به او بدهد. خواهیم دید ) بر اساس گفته یحكومت اسالم

شناخت و  یدهد، مصدق او را به قیافه نم یرا با دكتر مصدق مواجهه م یفوسپهبد آزموده نواب ص

« را به نواب یاستقرار حكومت اسالم» كه این وعده را  ی"از كسان هرگز ندیده بود. پس چطور

 دهد خود شخص دكتر مصدق است"؟... یم

" و یاران صدیق " خود شخص دكتر مصدقیها "وعده" ی موهوم در باره یها بهر حال، از داستان   

به  یمل ی طلب جبهه از رهبران فرصت یو برخ یكاشان هللا آیت یها نام او كه بگذریم، وعده و خوش

مانست. اختالفات  یسرخرمن م یها تر به وعده ها نیز بیش فدائیان اسالم البته دروغ نیست. و این وعده

 ی نبود بلكه ریشه یاستقرار حكومت اسالممربوط به  یها و فدائیان اسالم فقط به وعده یكاشان هللا  آیت

 ی و به گذشته یكاشان هللا  این اختالفات، باز ناچاریم به آیت ی نشان دادن ریشه یداشت. برا یتر عمیق

 او برگردیم.
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 .۳٢/۹/۳۹مورخ  ٢۳ی  ـ پیام انقالب، شماره 



24 
 

  خ الف   ف         الم  ی     
  

  هللا ك     آ  
، در یاسالم یصد سال اخیر توسط رژیم جمهور یك یتاریخ وقایع ی در سه بخش قبل، ضمن اشاره به مسخ وقیحانه   

 ی ، با ارائهیخمین هللا االسرار" آیت كشف" این ترور با ی و رابطه یور كسروآغاز فعالیت فدائیان اسالم و تر ی باره

 از این كتاب، سخن گفتیم. یهای نمونه

 یها و سرنگون بهمن ماه توده ی سلحانهتكرار كنیم كه قیام م یا گونه ایم و الزم است هر بار به گفته   

شد و این فاجعه، از دو  ینم یمنته یاسالم یبنام رژیم جمهور یا ، اگر به فاجعهیرژیم جنایتكار پهلو

وجب از خاك این سرزمین برجا   خود را در وجب به ی گرانه این طرف، آثار ویران سال پیش به

 ی ساله یتاریخ س یكرد زیرا كه در بررس یپیدا نم یفدائیان اسالم مورد ی گذاشت، بحث در باره ینم

چنان  (، نقش فدائیان اسالم آنیاسالم یآن و نه به روایت جمهور یمفهوم واقع اخیر ایران )تاریخ به

ها(، بسنده بود.  آن ی خائنانه انقش غالب ی كوتاه ) در زمینه ی، اشاراتیناچیز است كه در شرایط عاد

 یو حكومت اسالم خواه هللا  شیخ فضل یطلب ، پرداختن به مشروعهیدر شرایط مشخص كنون یول

 یاخیر و در شناخت ماهیت واقع ی دو ساله یدادها یرو ی ها فدائیان اسالم، ما را در شناخت ریشه

 ینواب صفو ی، حكومت اسالم هللا دهد. چرا كه مشروعه شیخ فضل یم یبیشتر یار یاسالم یجمهور

در جهل و اسارت  یبرا یاز یك زنجیر است ـ زنجیر یهای ، حلقهیمینخ هللا  آیت یاسالم یو جمهور

ستم را نشانه  یاز بندها یكه زحمتكشان، رهائ یها؛ آن هم درست در لحظات نگهداشتن توده

تازه و  یها و خدایان سرمایه، هنوز" چشمه"ها اند. ... و غافل از این كه امپریالیست گرفته یم

 32نوظهور، در اختیار دارند. ی نندهك  خیره یمارگیر یها جعبه

هم گره خورده  با فدائیان اسالم چنان به یكاشان هللا آیت ی قبل گفتیم كه رابطه یها ، در بخشیبار   

جا  فدائیان اسالم سخن گفت، در همان ی توان در باره ینم یكاشان هللا آیت ی است كه بدون بحث در باره

( ۱۳۳۰با آغاز حكومت دكتر مصدق )اردیبهشت  ۱۳۲۵ز سال اشاره كردیم كه فدائیان اسالم ا

 یاز همان اولین روزها یكردند. ول یاو عمل م ی اراده یو عمال ب یكاشان هللا  آیت یعنوان كماندو به

و و فدائیان اسالم،  یكاشان هللا  یتآایم، اختالفات بین  كه اشاره كرده یدالیل حكومت دكتر مصدق، به

قبل، پس  یها آغاز شد. و باالخره در بخشهللا کاشانی،  ها از آیت های این از نافرمانیای  احتماال پاره

و هللا کاشانی  های  اصلی اختالفات  آیت که  برای یافتن  ریشهاز طرح این اختالفات، متذكر شدیم 

 .او مراجعه كرد یمبارزات و بینش سیاس ، بهیكاشان هللا آیت ی گذشته فدائیان اسالم باید به

* 
 چنین آمده است: یكاشان هللا  آیت ی انگلیس در باره ی وزارت خارجه یدر آرشیوها   
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شد  ی ضد امپریالیستی جمهوری اسالمی، صیقل داده می هللا خمینی، حکومت رهائی بخش اسالمی، مبارزه ی ضد سلطنتی آیت ـ دیروز، چهره 

ده است: "چه درخشید و دهانها از تعجب بازمان صدراز دور دست می و امروز، در اوج دیکتاتوری آخوندی توهمی تازه ... و سیمای نورانی بنی

 ی مارگیری خود بنمایش بگذارد. شهامتی!" ... و فردا شاید سرمایه نقابی دیگر به چهره زند و "چشمه"ای دیگر از جعبه
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بود كه با انگلستان خصومت دیرینه داشت و بر سر مبارزه با  یایان مذهبشو"پدرش از پی

را دشمن  یقتل رسید. مرگ پدر، كاشان ستان بهلحضرت پادشاه انگیسیاست دولت اعل

 33"اخت.ستان سلناپذیر انگ یآشت

كه در همین مقاله خواهیم دید(  یدالیل  )به یكاشان هللا  كه آیت یمرداد، وقت ۲۱ یها پس از كودتا ماه    

 یا برخاست، در ضمن مصاحبه یخوان به مخالفت یسیاست حكومت سپهبد زاهد یها از جنبه یا با پاره

 چنین گفت: یو خارج یبا خبرنگاران داخل

النهرین و چه در  ها چه در بین یال همیشه در مقابل انگلیسح تا به یسالگ ۲۴" من از 

 34ام" كرده یایران، با مساعدت ملت ایران فداكار

)نه  یدر مورد احساسات شدیدن ضد انگلیس یتوان گفت ول یچیزها م یخیل یكاشان هللا  در مورد آیت   

چنان شدید  آن یكاشان هللا  تدر آی یتوان داشت. احساسات ضد انگلیس ی( او تردید نمیضد امپریالیست

 ی، یكیعراق یبا فاشیسم آلمان بسازد. مهد یحت یها( با هر نیروی بود كه حاضر بود )جز با كمونیست

 نویسد: یفدائیان اسالم م یقدیم یاز اعضا

به ایران « از عراق»كه  یسابقه داشت تا وقت یدر وجود كاشان ییك چیز ضد انگلیس "

ها،  یها ساخت علیه انگلیس یبا آلمان ا  تقریب یا مطرح شد، كاشانه یآلمان ی آمد و مساله

« آلمان»عنوان ستون پنجم  را به یكاشان« ها یانگلیس»ایران آمدند،   كه متفقین به یوقت

 35گرفتند."

ثر( ستون ؤبرجسته و م یهم از اعضا )آن یاز اعضا ا  " بلكه حقیقتا  نه "تقریب یكاشان هللا  البته آیت   

نظیر مایر، كوموتا، سولنسه،  یا جاسوسان برجسته یرهبر  لمان بود. ستون پنجم آلمان، بهپنجم آ

 یگراد در ایران كودتا كند و سرهنگ زاهد انلرمن و غیره، قرار بود كه پس از سقوط استالین

 36عنوان رئیس جمهور انتخاب گردد. هرضا خان ب یجا مرداد(، به ۲۱ یزمان كودتا ی)سرلشگر زاهد

، یضدانگلیس ا  ه بر احساسات شدیدعالو یكاشان  هللا  ین جا ممكن است ادعا شود كه آیتدر ا

/  ی/ سرهنگ زاهد یجاسوسان آلمان یكودتا ی ، رضا شاه، هم بود؛ چرا كه نقشه«ضدطاغوت اول»

در واقع علیه سلطنت  37از رجال سرشناس و افسران ارشد یرو بسیا ی/ ایل بختیاریكاشان هللا  آیت

هم با "طاغوت" مخالف بوده است. در جواب فقط یك نمونه  یكاشان هللا  خان بود. بنا بر این آیترضا 

  شویم: یرا متذكر م
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،  ۳۱۳۱ـ "روحانیت و نهضت ملی شدن ضعف نفت" "بکوشش گروهی از هواداران انقالب اسالمی ایران در اروپا"، نشر روح، قم،  

 .۱۹ی  صفحه
34

 .۳٢۱ی  صفحهـ همانجا،  
35

ً اضافه کنیم که روزنامه ۳۳ی   نامه  ، "ویژه ۳۹خرداد  ۳۱ی جمهوری اسالمی،  ـ روزنامه   ۳۱ی جمهوری اسالمی در  خرداد". توضیحا

، یعنی پس از کشته ۳۹خرداد  ۳۳نویسد که قسمت اول این مصاحبه در سال قبل بمناسبت  ی مهدی عراقی می در مقدمه بر مصاحبه ۳۹خرداد 

ی  شرایط ویژهی جمهوری اسالمی در همان مقدمه، علت این تاخیر یکساله را " ن مهدی عراقی توسط گروه فرقان، بچاپ رسید. روزنامهشد

هللا کاشانی از اعضاء ستون  که آیت یعنی کمتر از چهار ماه پس از قیام. گفتن این ۳۱ خرداد ۳۳کند. براستی در  " )تاکید از ماست( ذکر میزمانی

ی که حسن آیت،  واهمه بیان داشت همان طور پرده و بی شد بعضی از مسایل را بی آلمان بود. جایز نبود ولی یکسال و چهار ماه بعد. میپنجم 

 مرداد دفاع کرد.٢۱تئوریسین حزب جمهوری اسالمی. در مجلس شورا اسالمی از کودتای 
36

کنید به  اسناد مندرج در کتاب "گذشته چراغ راه آینده است"، انتشارات ـ برای شرح مفصل ستون پنجم و نیز نقش کاشانی در آن مراجعه  

 . ۶۱ــ ۷۱جامی، صفحات 
37

و نیز به روزنامه اطالعات  ٢۶۱ـ  ٢۶۹ی منفی در مجلس چهاردهم"، حسین کی استوان، صفحات  ـ مراجعه کنید به کتاب " سیاست موازنه 

  .۶۹۳ی  هزار روز از تاریخ ایران و جهان"، شماره ٢۱"
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به ایران بازگشت  38ز او خواستند كه عراق را ترك كندپس از این كه مراجع تقلید ا یكاشان هللا آیت   

عنوان  ( بهیاجار به خاندان پهلوانتقال سلطنت از خاندان ق ی)برا و در مجلس موسسان رضا خان

 39ان و طرفدار رضا خان، شركت كرد.تهر ی نماینده

نداشت.  ی، البته )مانند سایر روحانیون( با "طاغوت دوم" محمد رضا شاه، نیز مخالفتیكاشان هللا  آیت   

 چنین گفت: ۱۳۳۲/ ۲/ ۱۰او در 

ن نه مانند فاروق فاسد و با فاروق، پادشاه مصر فرق دارد. پادشاه ایرا ی"شاه ما خیل

  40باز است و نه دیكتاتور و مستبد. شاه یك مرد تربیت شده و عاقل است." هوس

 ی(، در مبحث مربوط به مل۱۷۲ ی صفحه یفارس ی )ترجمه  "تاریخ نوین ایران" ایوانف در كتاب   

 نویسد: شدن صنعت نقت، مي

در زمان  یكاشان«. بود» یگلیسضد ان یها جنبه یدارا یكاشان یرهبر  به ی" گروه مذهب

و  یدستگیر یتوسط مقامات انگلیس یعلت داشتن تمایالت فاشیست الملل دوم به جنگ بین

 كرده بود." ییرگایاالت متحد سمت یشده و پس از آن بسو یزندان

گراد، طرح كودتا عقیم ماند. پس از ورود متفقین  در استالین یبهر حال، پس از شكست ارتش هیتلر   

 دستگیر شدند. یكاشان هللا و افسران ارشد ارتش و آیت یترین رجال سیاس از معروف یا ایران، عده به

 یها یاه با بد رفتاررماهه هم ۲۱ها بسر برد. این زندان  یماه در زندان انگلیس ۲۱ یكاشان هللا  آیت

 یكاشان هللا  رساند. آیت یگشتها را به مرز غیر قابل بر ینسبت به انگلیس یكاشان هللا  آیت ی فراوان، كینه

برو شود. تنها استثنا در  ها پیدا كرد كه حتا حاضر نبود با یك انگلیسي رو یاز انگلیس یچنان نفرت آن

آرا بود. حسنین  اكسپرس، پس از ترور رزم یمر" خبرنگار دیل "دیل این مورد، قبول انجام مصاحبه با

 كند: حضور داشت از قول او چنین نقل مي یكاشان هللا مر" با آیت "دیل   هنگام مصاحبه هیكل كه به

خاطر این كه ایل و تبار تو را دوست ندارم.  تو را رد كرده بودم ... به ی "من مصاحبه

تو پیش من  یكه برا یهای آن یها سگ هستند ول یانگلیس ی من اعتقاد دارم كه همه

 41."یها سگ نیست یكه تو مثل انگلیسوساطت كردند گفتند 

گان انگستان در ایران نظیر  با دولت انگلیس و نیز با سرسپرده یكاشان هللا  آیت ی مبارزه   

را  ینیز هیچ فرصت یپیگیرانه ادامه داشت. عمال انگلیس نآراها همچنا ها، هژیرها و رزم السلطنه قوام

 دادند. یآزار او از دست نم یبرا

شود و مدت دو سال در  یالسلطنه توقیف م قوامدستور  به یكاشان هللا ، آیت۱۳۲۳در فروردین    

 برد. یآباد قزوین در حالت تبعید بسر م بهجت

و همان   42شود یبه شاه سوءقصد م یآرای فخر ، در دانشگاه تهران توسط ناصر۱۳۲۷در بهمن    

"فجر اسالم" وجود  یكارت خبرنگار یاین كه در جیب فخرآرای ی بهانه آرا )به شب، بدستور رزم
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 .۳۳۱ـ  ۳٢۱ی علل جالب این درخواست مراجع تقلید، مراجعه کنید به کتاب "جایگاه مبارزات روحانیون ایران"  صفحات  ـ درباره 
39

 .۳۹٢ـ  ۳۹۱و  ۹۱۷ی ایران" حسین مکی، جلد سوم، صفحات  ـ "تاریخ بیست ساله 
40

 .۳۶ی  قدم، صفحه"، احمد خلیل هللا م ۳۱۱٢مرداد  ٢۱ی  ی "پژوهشی در کودتا ـ جزوه 
41

 .۹۱ی  ، صفحه ۳۱۳۱ـ "ایران، کوه آتشفشان"، حسنین هیکل، نشر "عادیات" قم،  
42

 آرا و باند کامبخش ـ کیانوری بود: ی مشترک رزم ، توطئه ٢۷بهمن  ۳۳ـ سوء قصد به شاه در  

زش امپریالیسم مقتدر انگلستان با امپریالیسم )زمان سا ۱٢تا اوایل سال  سیاست شوروی در زمان استالین، پس از جنگ دوم جهانی و حداقل

ی اشغال  ی امریکا( با انگلستان در ایران همواره، خوانائی داشته است. پس از پایان جنگ، ماجرای نفت شمال و نفت جنوب )دنباله نوخاسته

 نویسد: می ۳۱٢۱شمال و جنوب ایران در زمان جنگ(، مرکز این توافق است. احسان طبری در سال 

 ←(۳۹/۱/٢۱ـ  ۳٢ی  ی مردم، شماره کنیم" )روزنامه ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و بر علیه این منافع صحبت نمی"←
 ۱۳تیر  ۱۱سالها بعد، در زمان نهضت نفت، مخالفت استالین با دولت دکتر مصدق و حمالت جنون آسا و بظاهر توجیه ناپذیر حزب توده تا ←

 ر "ملی کردن نفت در سرتاسر کشور" در همین محتوا قابل بررسی است.به دکتر مصدق و شعا
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"، شبانه به یشاه را بكش یخواه یرا پس از كتك و ناسزا: "سید، حاال م یكاشان هللا  ت(، آیتداش

 ماند. یماه در لبنان در تبعید م ۱۶مدت  یكاشان هللا فرستند. آیت یجا به لبنان م كرمانشاه و از آن

آرا،  گیرد. هژیر و رزم ینه مالسلط آرا و قوام ، بعدها انتقام خود را از هژیر و رزمیكاشان هللا آیت البته   

قوام  ی در سقوط حكومت چهار روزه یكاشان هللا  رسند و نقش فعال آیت یقتل م توسط فدائیان اسالم به

 ناپذیر است. ، انكار۳۱تیر  ۳۰در 

* 
باشد و بنا به اصطالح  یتوانست فقط یك رهبر مذهب ی، نمیسیاس ی با این گذشته یكاشان هللا  آیت   

تر ) بقول حافظ" از بد  بود. و به تعبیر درست یـ سیاس ی، یك رهبر مذهبیاسالم یورمعروف جمه

بردند.  یبسر م یدرآمده بود. اما فدائیان اسالم در عوالم دیگر یـ مذهب یحادثه"( بصورت رهبر سیاس

تا آن وقت،  ۲۵بردند كه از سال  ی( پ ۳۰كار آمدن دكتر مصدق ) اردیبهشت  یو پس از رو

كه  یطور كردند. همان یعمل م یكاشان  هللا  آیت ی اراده یاند و بصورت عمال ب بیش نبوده یا چهیزبا

اش  لوشاتو( و نامه اش با حسنین هیكل در نوفل ) در مصاحبه یخمین هللا در بخش قبل، از قول آیت

كار"  ی"سیاس یاشانك هللا گویند، آیت یكه امروز فدائیان اسالم م یآوردیم و یا بطور یكاشان هللا  آیت به

 شده بود.

كار باشد.  یخواهد سیاس یكار باشد و نم ی كار نیست. بلد نیست سیاس ی " اما نواب، سیاس

/ ۹/ ۱۳ -۲۱ ی گونه باشد." )پیام انقالب، شماره دهد كه این یبه او اجازه نم یمكتب یمبان

۵۹) 

 ماید:فر ، ميی، ضارب دكتر حسین فاطم 43"یعبدخدای ی" حضرت محمد مهد  

این  یاند، قربان توافق رسیده  به ی"نواب معتقد بود كه شاه و مصدق و مرحوم كاشان

 (۵۹/ ۵/ ۲۵، ۱۳ ی و یارانش هستند." )پیام انقالب، شماره یتوافق، نواب صفو

                                                                                                                                                                                     
، ناصر فخرآرایی، علیرغم دستور شاه "که ضارب را نکشید"، توسط سربازان و "مردم" جابجا کشته ٢۷بهمن  ۳۳در سوء قصد به شاه در 

 شود. شود. همدست او، عبدهللا ارکانی )عضو حزب توده( دستگیر می می

شود. دکتر فقیهی شیرازی، مدیر فجر اسالم، از یاران  ی "فجر اسالم" وارد دانشگاه می ائی، با کارت خبرنگار و عکاس روزنامهــ ناصر فخرآر

 آهلل کاشانی است. آیت

 دهد. ها آماده باش می آرا، مرد مقتدر ارتش و رئیس ستاد در آن روز به پادگان ــ رزم

بهمن برگزار  ۳۳بهمن، سالگرد شهادت دکتر ارانی در آن سال به پیشنهاد کیانوری در روز  ۳۹ها، برای اولین بار، بجای  ــ پس از سال

 گردد. می

 ــ رابط و مسئول عبدهللا ارکانی و ناصر فخرآرایی، نورالدین کیانوری است.

برنگاری ناصر فخرآرایی، را او کند که کارت خ ها اعتراف می ، بعد ۳۱٢۷ستاد ارتش در  ٢ــ رضا زاهدی، سرباز وظیفه و ماشین نویس رکن 

 ماشین کرده است.

های تکان دهنده فریدون کشاورز  کتاب "گذشته چراغ راه آینده است" را در کنار افشاگری ۹۱۱ـ  ۹۱۹اینجا و سایر اسناد مندرج در صفحات 

( قرار دهید تا همخوانی سیاست ۳۳۱ـ  ۳۱۹و بویژه صفحات  ۳۳،۳۶،۱۳،۷۹کنم"، انتشارات رواق، چاپ دوم صفحات  )درکتاب "من متهم می

ها، هژیرها(، روشن  السلطنه آراها، قوام استالین )و عمال ایرانی او باند کامبخش ـ کیانوری( با سیاست انگلیس )و عمال ایرانی آن نظیر رزم

 شود.

های ر، ترو٢۷بهمن  ۳۳ی  وه بر واقعهکند که عال ی دیگر را متذکر شویم: کشاورز، در همین کتاب افشاء می جا الزم است یک نکته در همین

احمد دهقان، محمد مسعود . بسیاری از اعضای ساده و کادرهای "ناباب و مزاحم" حزب )نظیر حسام لنگرانی، زاخاریان و غیره( توسط باند 

 کامبخش ـ کیانوری انجام گرفته است.

مرداد  ٢۱( و پس از کودتای ۹۷ام این جریانات بی اطالع بودند )صگوید که کمیته مرکزی حزب و هیات اجرایی آن، از تم فریدون کشاورز می

ی مرکزی و هیات  ها مطلع شدند. بسیار خوب. ولی با این همه این سئوال همچنان بجای خود باقی است: )بقایای کمیته کم از آن و در مهاجرت کم

ی این اسرار وحشتناک و بسیاری دیگر )از جمله لو دادن  در بارهاجرائی را که کنار بگذاریم( چرا فریدون کشاورز، حداقل بیست و چند سال 

، در کتاب "نفت و قدرت در ایران"، ۳۱۳۶ارانی و یارانش توسط کامبخش و غیره(، سکوت کرد؟ )مصاحبه کشاورز، برای اولین بار در سال 

 ، انتشار یافت.(۱۱۶ـ  ۱۹۹ی شارخ وزیری، چاپ لوزان صفحات  ــ به فرانسه ــ نوشته
43

دادند. این لقب را به من هم دادند" )پیام انقالب،  رفت لقب "حضرت" به او می ـ "مرسوم بود که هر وقت برادری از فدائیان اسالم به میدان می 

 (.٢۹/۹/۳۹ـ ٢٢("، محمد مهدی عبدخدایی. )شماره ٢"فدائیان اسالم و دکتر سید حسین فاطمی )
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 گوید: یفدائیان اسالم، م یقدیم ی، از اعضایاالسالم لواسان حجت  

نداشت  یارتباط نزدیك یمل ی جبهه یاعضاشد گفت كه مرحوم نواب با  ی"... در واقع م

كار، ما  یها بیایند رو د كرده بود كه اگر اینهبود. ایشان تع هواسط یو مرحوم كاشان

ها اعمال كنیم. فدائیان اسالم و نواب كه معتقد  مان را توسط این یدین یها توانیم خواسته یم

این  ی، رویشخص مرحوم كاشان  بودند و از مراجع تقلید و پیشوایان به یمذهب یمبان به

 یها ها حاضر نشدند برنامه ایشان را قبول كردند... بعد هم كه آن یها حساب، گفته

ها  آناین مخالفت شدت پیدا كرد و بارها مرحوم نواب به  ارا اجرا كنند، نتیجت یاسالم

واب بر از طرف مرحوم ن مرتبه خود من واسطه و پیغام یك یاعالم كرد و نامه نوشت. حت

نام به منزل مرحوم  نیك یشیخ محمدرضا یاز برادران ما بنام آقا یاتفاق یك  بودم به

صحن حیاط با ایشان مالقات كردیم و پیغام  یرفتم، در همین پامنار بود كه تو یكاشان

تان این نبود كه در این كشور  از شكایات یمرحوم نواب را به ایشان دادیم كه شما مگر یك

است و مردم را برعلیه، ما و شما و دیگران  یتر از دكان نانوای یشها ب یعرق فروش

كردید كه مردم قیام كنید. پس چه شد حاال كه حكومت را در دست گرفتید در  یتحریك م

فهمید. ما باید اول  یسوادها، شما نم یاین فكرها نیستید؟ ایشان در جواب ما گفت: بروید ب

/ ۷، ۲۴ ی برسیم." ) پیام انقالب، شماره یاصول دیننفت را تمام كنیم و بعد به  ی مسله

۱۰ /۵۹) 

* 
 یكاشان هللا  ( در آیتی)نه ضدامپریالیست یوجود ندارد كه احساسات ضدانگلیس یخالصه كنیم: تردید

، نه ضد و روحانیون عموما   یاسالم ی، برخالف رهبران جمهوریكاشان هللا  بسیار شدید بود. آیت

بود، و این  یه فقط ضد انگلیسکشود( بل یگرفته م یعوض یواضع ضدامپریالیست) كه غالبا با م یاجنب

داشت. و در این احساسات  یشخص صرفا   یها ایم، انگیزه كه دیده ی، به طوریانگلیس احساسات ضد

امریكا نظیر شمس  ی چند از روحانیون نوكر و سرسپرده ی، روحانیت )جزتنیانگلیس ضد

 راه نبود.با او هم ی(، كسیآباد قنات

ها،  السلطنه و سرسپردگان معروف آن نظیر قوام یبا دولت انگلیس یكاشان هللا  پیگیر آیت ی مبارزه

         ی   ل    گل س ب    الم       ب   ه ی       ب   ه  ب    چ ج    آراها را  ها، رزم هژیر

 44ك  .   ب    ل    گل س  ل 

همان  یاز روحانیون دیگر كم نداشت و حت یچیز یكمونیست ضددر اعتقادات  یكاشان هللا  البته آیت

مرداد شركت ۲۱ یـ انگلیس یامریكای یاو مانع از این نشد كه در كودتا یاحساسات شدیدا ضد انگلیس

با هر  یشخص یها جا دیگر انگیزه ایفا كند. چرا كه در این یفعال داشته و در موفقیت آن نقش قاطع

 شود...و شد. یكم رنگ م یمقابل منافع طبقاتكه باشد در  یقدرت و شدت

                                                           
44

پریالیستی دیگر و قبل از هر دولت امپریالیستی( . در همه جا بویژه در ایران و سایر کشورهای ـ امپرالیسم انگلیس )مانند هر دولت ام 

کرد. و روحانیت در ایران، مانند  ها و استثمار هر چه بیشتر آنها، استفاده می ی تحمیق و در جهل نگه داشتن توده اسالمی، از دین بعنوان وسیله

یسم انگلیس تکیه داشت. در مقابل اسناد بیشماری که در مورد اخوان المسلمین )همتای مصری فدائیان بسیاری از کشورهای اسالمی، به امپریال

المسلمین به امپریالیسم انگلیس تردید داشته  تواند در مورد سرسپردگی جمعیت اخوان اسالم( از بدو تاسیس تا امروز وجود دارد چه کسی می

 باشد.
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حزب توده، پس  یمرداد، پس از بارگشت شاه به ایران، پس از خیانت رهبر ۲۱ یها پس از كودتا ماه

ها، مخالفت  روحانیت درمورد "رفع خطر از دین و مملكت و پس ازسركوب توده یحال از ابرازخوش

 یها د رابطه با انگلستان و قرارداد كنسرسیوم، و شكوهتجدی ی در زمینه یكاشان هللا آیت یها یخوان 

كردن دست   خود در كوتاه یكردن قول و قرارها در مورد فراموش یایشان از سرلشگر زاهد

 یكاشان هللا  داد، آیت یرا فریب نم ینداشت و كس یها( از ایران، دیگر تاثیر یها )نه امریكای یانگلیس

 ۲۱ یها بعد از كودتا حیض كردید." ولی ماه ی بود: شما "مرا لكه مرداد به مصدق نوشته ۲۷گویا در 

در مخالفت رقیق و مشروط با حكومت سپهبد  یكاشان هللا  آیت ی دو  اعالمیه و مصاحبه یمرداد، یك

ها سروصدا به راه  آن ی در باره یاش به دبیركل سازمان ملل )كه این روزها زیاد و نامه یزاهد

تیر و به ویژه خیانت او در  ۳۱و  ۳۰شمار او بعد از  یب یها نداشت. توطئه یثراندازند(، دیگر ا یم

 ی توزانه  علیه امپریالیسم انگلستان )و نه احساسات كینه یها توده ی به مبارزه ۳۲مرداد  ۲۱تا  ۲۵

، پشم كاله ۳۲مرداد  ۲۱ها فراموش نشده بود. بعد از  او( هنوز از خاطره یضدانگلیس

دكتر مصدق بلكه  ه بوسیلهن یكاشان هللا  ریخته بود. این بار، آیت یكاشان هللا  " بودن آیت "ضدامپریالیست

ها، در  ها، در زندان آتش و خون در كوچه ی حیض" شده بود. در آن هنگامه ی گویا توسط خودش "لكه

حال همیشه در  تا به یسالگ ۲۴نظیر این كه " من از  یهای تیر، زنجموره یها ها و در میدان گاه شكنجه

 یكاشان هللا آیت یآورد. دیگر حنا یرا به هیجان نم یام "، دیگر كس كرده یها... فداكا یمقابل انگلیس

 رنگ نداشت.

، به سر یقبل از حكومت مصدق، در مورد استقرار حكومت اسالم یكاشان هللا  كه آیت یهمان كاله

كردن دست   مرداد، در مورد كوتاه ۲۱ یپس از كودتا یفدائیان اسالم گذاشته بود سرلشگر زاهد

 گذاشت. یكاشان هللا  ها( از ایران، به سر آیت یها )نه امریكای یانگلیس

* 
 ی و فدائیان اسالم الزم است كه از یك زاویه یكاشان هللا  اختالفات آیت ی بردن به ریشه یپ یبرا   

 له نگاه كنیم.ئدیگر نیز به مس

 علیه انگلیس گفت:در ضمن نطق خودش  ی"دكتر بقای

 یمداران انگلیس سیاست یها یك میلیون مرتبه از كله یكاشان هللا  خاك نعلین آیت

 45تر است." باشرافت

اكسپرس به صورت زیر ارسال  یبه دیل یا نامه"، یكاشان هللا  "دیلمر" در پایان مصاحبه با آیتیآقا

 كرد:

                                                           
45

 .۷۶ی  ـ ایران، کوه آتشفشان، صفحه 
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ام در میان حرارت و  حبه كردهام كنید... یك ساعت مصا ام كن... مردم كمك خدایا كمك

كه بالشك در این بیست سال گذشته مانندش را  یمدار التهاب... مصاحبه با سیاست

با   46"ک"ریسختا یسوز آتش ی بعد از آن كه بیست سال پیش در واقعه یندیدم یعن

  47پیش نیامده بود." یا هیتلر مصاحبه كردم، چنین مصاحبه

آرا  پس از ترور رزم یكه دیلمر، در آن جو هذیان "دیلمر" )به ویژه این آمیز بیش مبالغه از عبارت كم و

، نوكر امریكا، كه یرفته بود( و خصوصا  از خرده فرمایشات دكتر بقای یكاشان هللا  به دیدن آیت

ترین شخصیت  هر چه بود، برجسته یكاشان هللا  تر است اگر بگوییم: آیت بگذریم؛ به واقعیت نزدیك

 هللا  ، با آیتی، به تنهاییرود. هیچ یك از روحانیون كنون یشمار م سال اخیر ایران به پنجاه یروحان

با شاه سلطان حسین  یا را مخصوصا  نباید در هیچ زمینه یكاشان هللا  قابل قیاس نیست ) آیت یكاشان

از او به  ییقمقایسه كرد(. اگر بخواهیم تصویر نسبتا )نه كامال ( دق یبروجرد هللا آیت یروحانیت، یعن

، یخمین هللا  ) آیت یگیرترین خصوصیات چهار تن از روحانیون كنون دست بدهیم باید بگوییم كه چشم

در خود جمع داشت.  یتنهای به یكاشان هللا ( را آیتیبهشت هللا و آیت یطالقان هللا  ، آیتیدارمشریعت هللا  آیت

قابل قیاس  یشریعتمدار هللا  اید بیش از همه با آیتش یكاشان هللا  ، آیتیبا این همه، از نظر بینش سیاس

و  یدارمشریعتهللا   توان با اختالفات آیت یبا فدائیان اسالم را م یكاشان هللا  باشد و حداقل، اختالفات آیت

 مقایسه كرد. یخمین هللا آیت

شیخ  یدار هو تفكرات ماقبل سرمای یاز قشریت، تحجر فكر یكاشان هللا  در بخش قبل گفتیم كه آیت

 یبورژوای یبینش سیاس یها، بسیار فاصله داشت و از نوع یخمین هللا ها و آیت یها، نواب صفو  هللا فضل

و  یكاشان هللا  تواند طرز تفكر آیت یم یخوب شود به یكه در زیر ارائه م یا برخوردار بود. چند نمونه

ها، بنمایش بگذارد.  یخمین هللا  ها و آیت یفوها، نواب ص هللا   شیخ فضل یطلب تفاوت آن را با تز مشروعه

كه در  یهای امروز زنده بود ) علیرغم تمام تجلیل یكاشان  هللا  زیر، اگر آیت یها بر اساس نمونه

" مورد یعنوان "لیبرال" و "غیرمكتب توانست به یم یآید( براحت یعمل م به یاز و یاسالم یجمهور

 تكفیر قرار گیرد.

سابق بود و در زمان تشكیل مجلس موسسان در سال  یبورژوای یطرفدار قانون اساس یكاشان هللا  آیت

، یدر دفاع از مشروطیت و مخالفت با تغییر قانون اساس یپیام ی، از تبعیدگاه خود در لبنان ط۱۳۲۱

 چنین نوشت:

"آقایان نمایندگان ... عصر خود را عصر اعراض مشروطیت قرار ندهید. قانون 

در نهب دار است. چقكثیر از مردمان غیور و وطنخواه دین یجمع یابه  خون یاساس

است نگذارید تغییر  هر ترتیب اموال و هتك اعراض، اتالف نفوس در آن راه شد، به

و مظالم  یو دیكتاتور یاز تغییر قانون اساس ینان عزیز، در جلوگیركند...... هموط

بكشند یا حبس نمایند. حرف حساب توانند همه را  یالزم است. نم یسوز فداكار خانمان

  48رود." یامروز پیش م یملت با جدیت در دنیا

                                                           
46

 ـ منظور رایشتاک، مجلس ملی آلمان است. 
47

 .۹۳ی  ایران، کوه آتشفشان، صفحهـ  
48

 .۹۷ـ روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت ص  



30 
 

خوانده شد(  ی)كه توسط دكتر بقای یكه از تبعید لبنان به ایران برگشت، در پیام یوقت یكاشان هللا  آیت

 " اسباب مادیه" تكیه كرد:یاش جمع شده بودند برو كه در مقابل خانه یخطاب به مردم

الرحمن الرحیم. پس از سالم، برادران عزیز، چون دنیا دار اسباب است و  هللا  "بسم

صرف دعا نباید قناعت ورزید. باید همه  بدون اسباب مادیه میسر نیست به یهیچ امر

هم بدهید و در امور اجتماعیه همت و مجاهدت و  و اتحاد و صمیمیت به یدست برادر

  49نمائید ..." یفداكار

از  یكه فدائیان اسالم و روحانیت و برخ یستان وقتلها علیه امپریالیسم انگ توده ی در گرماگرم مبارزه

 یو بیرون راندن زنان از ادارات، پافشار یها، حجاب اسالم یفروش بستن عرق ی بازاریان، در زمینه

 چنین گفت: یكاشان هللا كردند، آیت یم

خواهند در مبارزه  یاند و م وارد شده یدر این ایام از راه دیگر ی"استثمارگران انگلیس

ها  یفروش رسد كه چرا مشروب یبه من م ءبا امضا یهای اخالل كنند. در این ایام نامه

ها  دهید خانم یكنید، چرا دستور نم یها را از ادارات اخراج نم بندید، چرا زن یرا نم

  50مند."فه یها یا نوكران مستقیم انگلیس هستند یا مغرضند یا نم چادر سر كنند ـ این

ها نبود. نواب  ( "درد مكتب داشت"، در این باغیخمین هللا كه ) مانند آیت یو پیدا است نواب صفو

بود، نه یك  یاحكام و حكومت اسالم ی( از همان روز اول خواهان اجرایخمین هللا )مانند آیت یصفو

ن آغاز حكومت دكتر مصدق شود. فدائیان اسالم از هما یچنین نم یتر. ول ر و نه یك كلمه بیش كلمه كم

اند. اگر ترور  بوده یكاشان هللا  بدون جیره و مواجب آیت ییابند كه مدت پنج سال مزدور یدرم

 خورد و نه به یدرد دنیایشان م  آرا، نه به كشتن هژیر و رزم ی" داشت ولی، الاقل "اجر اخرویكسرو

 یا ا نداشتند و از هر طرف كه چرتكهآر با هژیر یا با رزم یونه دشمنگها هیچ شان. آن درد آخرت 

 اند. دیدند كه از این دو ترور چهارال پهنا ضرر كرده یانداختند م یم

كشتن دكتر  یفدائیان اسالم ) و اسالم( نداشت ول یبرا یآرا از هیچ جهت نفع اگر ترور هژیر و رزم

م فقط ده روز پیش از " بدنبال داشت. در بخش قبل گفتیم كه فدائیان اسالیمصدق الاقل "اجر دنیو

گیرند. "مورخ" فدائیان اسالم،  یدكتر مصدق به مجلس، تصمیم به كشتن او م ی كابینه یمعرف

 یحضرت محمد مهد ییعن یاخیر ایران" و ضارب دكتر حسین فاطم ی ساله ی"تاریخ س ی نویسنده

 گوید: یم یعبدخدای

 یآرا تفاوت ت رزم، اوایل حكومت دكتر مصدق با اواخر حكومینواب صفو ی"برا

 (۱۲/۹/۵۹ -۲۱ ی نداشت." ) پیام انقالب، شماره

است.  یكاشان هللا  فدائیان اسالم از آیت یها یآغاز حكومت دكتر مصدق، آغاز اختالفات و نافرمان

) در  ی( و سوء قصد به دكتر فاطم۳۰فدائیان اسالم در تصمیم به قتل دكتر مصدق ) در اردیبهشت 

كه در بخش قبل ذكر  یدالیل اند. به ( دستور گرفتهیكاشان هللا  )غیر از آیت یدیگر(، از مرجع ۳۰آبان 

كاشاني،  هللا  بدون اطالع آیت ییقین، بدون مشورت و حت احتمال قریب به ایم این دو مورد، به كرده

تواند مطرح شود: فدائیان اسالم كه مدت پنج سال فقط  یتصمیم گرفته شد. در این جا این سوال م
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باشد  یجای تواند از همان یگرفتند؟ آیا نم یاند اكنون از كجا دستور م عمل كرده یكاشان هللا بدستور آیت

دهد  یتواند گواه یبر این امر م یگرفتند؟ با این كه شواهد بسیار یجا دستور م المسلمین از آن كه اخوان

، در یت نداریم. اما آیا دكتر فاطماین سوال را در دس پاسخ دقیق به یالزم برا یها ما هنوز فاكت یول

 آغاز حكومت مصدق، بدون علت در باختر امروز نوشت:

 ی فدائیان اسالم در لندن تشكیل خواهد شد"؟ ) به نقل از همان شماره ی آینده ی " جلسه

 پیام انقالب( ی مجله

*  
 یها ( و ریشه۲۵ -۳۰ یاه و فدائیان اسالم ) در سال یكاشان هللا  آیت ی كه زیر و بم رابطه اكنون   

 ۲۱ یها ایم، برگردیم به سال كرده یاختصار بررس كار آمدن مصدق را به یها پس از رو اختالفات آن

كه فدائیان اسالم بصورت كماندوها و عمال  یآرا ـ زمان زمان ترور هژیر و رزم به ییعن ۲۹و 

یر، دلیل ابطال انتخابات مجلس شانزدهم و كردند. ببینیم كه ترور هژ یعمل م یكاشان هللا  آیت ی اراده یب

كه فدائیان اسالم امروز با وقاحت  یآرا، آن طور از تبعید بود و ترور رزم یكاشان هللا بازگشت آیت

سرآغاز   51شد" ینم یكشتیم نفت مل یآرا را نم كردیم، اگر رزم یكنند: " نفت را ما مل یتمام اعالم م

 نهضت نفت؟

 فوق نیز پاسخ دهیم. یها جوانب این دو ترور، به سوال ییم با بررسكوش یدر بخش آینده م   
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  ف     ك      گ ش ب  یك        

، ابعاد هولناك و یاسالم یدر جمهور یكه مسخ وقایع تاریخ ایم پیشین اشاره كرده یها در بخش   

را  یخین" آریامهر"مور یكه "مورخین" آن هزار بار رو ینحو خود گرفته است به به یآور سرگیجه

 ینویس "شاه شهید" نیز تا این حد وقیحانه به وارونه ی نگاران" دوره "وقایع یاند و حت سفید كرده

)كه غالبا در دامان حزب توده  یآریامهر ی اند. قلم به مزدها و "روشنفكران" خودفروخته نپرداخته

در  یاند و مهارت داشته یانش و سوادآن درس خیانت آموخته بودند(، الاقل د ییافته و از رهبر پرورش

را  یعنوان "نویسنده"، زبان فارس سواد والیت فقیه، به یو ب یهوچ ی سرهم كردن وقایع. عمله و اكره

گوید. در یك صفحه، یك مطلب  یسخن م یخمین هللا  نویسند كه آیت یم یدانند و درست همان طور ینم

ندارند كه در یك صفحه، چند مطلب متناقض ارائه دهند.  یا كنند و هیچ واهمه یرا چندین بار تكرار م

ایم ...  گویند ... شنیده یدهند. )م یخود را ارائه نم ی شرمانه یدروغین و ب یجا، منابع ادعاها در هیچ

شوند و  یدلخواه مسخ م ها است. وقایع در این ذهن، به میدانیم...( "منابع" شان عموما ذهن مغشوش آن

فیلم این تصاویر مسخ شده  یشود حت یگردند. آن چه ارائه م یكاغذ روان م یبه روتصاویر مسخ شده 

 ی، اگر بخواهند "مستند" سخن بگویند برایالعاده استثنای نیست بلكه "نگاتیف" آن است. در موارد فوق

پ چا ینحو  اصل سند به یدهند ول یآن را هم ارائه م یفارس ی تائید "دالیل" خود، اصل سند و ترجمه

 ی است مغایر با ترجمه یزحمت خواند، چیز  را بتوان به یا شود كه خوانا نباشد و اگر چند جمله یم

آیندشان  خوش یكنند، هر جا عبارت یترجمه م یمشخص به فارس ی را با انگیزه یكتاب یوقت 52.یفارس

شود از سه  یكنند و كتاب پر م ینباشد با گذاشتن سه نقطه ) ...(، مطلب نویسنده را سانسور م

بدون سه نقطه، حذف  یشان این است كه عبارت "نامطلوب" را حت رایج ی وگر نه شیوه 53ها. نقطه

 یان به فارسشتوسط همفكران باشد كه قبال   یمغشوش سند ی كنند، ولو این كه آن مطلب ترجمه یم

  54انتشار یافته باشد.

اش دوز و كلك كه چه بشود؟  همه ،یو دغلباز یاش سرهمبند اش دروغ، همه خالصه این كه، همه

خاطر روحانیت و اسالم بود. و  در ایران بوجود آمد به ی"ثابت" شود در یك صد سال اخیر هر جنبش

بهمن ماه  ی گفتند: "روحانیت و اسالم نباشد". "ثابت" شود كه قیام مسلحانه یخاطر این بود كه م اگر به

و هجرت امام  ۴۲، پانزده خرداد یتاریخ انقالب اسالمخاطر اسالم بود"، كه "مبدا  ها "فقط به توده

شود؟ در این حال، "حقانیت" والیت فقیه  یها "ثابت" شد، بعد چه م این ی امت" است. گیریم كه همه

 "اثبات" خواهد شد.

استاد و  یمزدها را "ثابت" كند، قلم به یتوانست چیز یم یتنهای "اثبات حقانیت" هفده ساله اگر به

 یرژیم آریامهر ی ان" خودفروخته "حقانیت" )نه فقط هفده ساله بلكه( دوهزار و پانصد ساله"روشنفكر

 ابت" كرده بودند....ثرا "
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ی سید محمد اصفیایی، انتشارات "عادیات"،  شان"، حسنین هیکل، ترجمهی فارسی کتاب "ایران، کوه آتشف ـ برای نمونه مراجعه شود به ترجمه 

کند که: "و تذکر میدهم به  ی کتاب برای جلب اعتماد خواننده با اصرار تاکید می ، توضیحاً اضافه کنیم که مترجم در مقدمه٢۱۹قم، صندوق پستی 

مولف تحریف نشود، بلکه در لحن آن  نیز تا حد ممکن تغییر داده نشود"  که نه تنها سخن ی این کتاب حداکثر سعی شده تا این اینکه در ترجمه

 (.٢۳ی  )صفحه
54

" بقلم دکتر  ۳۱۱۳تیر  ۱۱ی "قیام ملت مسمان ایران،  ( از توضیحات در باره۳۹ـ مثالً مراجعه کنید به موردی که در توضیح شماره ) 

 ایم. هللا کاشانی( ارائه داده محمود کاشانی )پسر ایتسید
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قرار  یعنوان "آغاز انقالب فدائیان اسالم" را مورد بررس به یترور كسرو یقبل، ماجرا یها در بخش

)كه قبل از  یخمین هللا  االسرار" آیت شفمتعدد از كتاب "ك یها نمونه ی ، با ارائهیدادیم. در این بررس

غیرمستقیم، از دیرباز، بین  ی ایم كه وجود حداقل رابطه انتشار یافته بود(، كوشیده یترور كسرو

)كه   یاسالم ی شیوه كشتن فكر و بریدن زبان به یو فدائیان اسالم و نیز تجویز شرع یخمین هللا آیت

تر رساندن این پیام  ایم( را نشان دهیم. و هدف مهم آن آشنا شده یعین ی ها و صدها نمونه امروزه با ده

و پاسداران سرمایه را  یاسالم یرهبران جمهور ی و وحشیانه یحركات ضدمردم یها بود كه ریشه

االسرار"  "كشف یضد بشر یتر باید در تزها ه بیشکفدائیان اسالم بل ینه تنها در عملیات تروریست

ی جستجو كرد. اله نور نظیر شیخ فضل یخوار معروف تجع كثیف و رشوهمر یخواه و مشروعه یخمین

ها  توده یآگاه یتوان ماهیت حامیان جدید سرمایه و دشمنان تاریخ یبا نگاه به گذشته است كه م یراستب

 را بهتر شناخت.

ش( سخن دو بخ یو فدائیان اسالم ) در ط یكاشان هللا روابط آیت ی قبل همچنین در باره یها در بخش   

توزانه و  احساسات كینه یشخص یها انگیزه ی ، ریشهیكاشان هللا  آیت ی گذشته یایم. ضمن بررس گفته

ایم  ایم. دیده قرار داده ی( او را مورد بررسیضدامپریالیست ی اعتقاد آگاهانه )و نه ابدا   یشدیدا ضدانگلیس

دوم او را  یدر زمان جنگ جهان چنان شدید بود كه آن هللا  در آیت یكه این احساسات ضدانگلیس

، خصومت یانگلیس در ایران درآورد )البته فزون بر احساسات ضد یصورت ستون پنجم آلمان ناز به

چنان ژرف نبود  آن یاین احساسات ضدانگلیس یتاثیر نبود( ول یدر این امر ب یكاشان هللا  آیت یفاشیست

ـ  یامریكای یدر كودتا هللا  از آن گردد كه آیت، بیرنگ شود و مانع یكه در برخورد با منافع طبقات

با  یسالگ ۲۴قول خودش از  به یكاشان هللا مرداد شركت موثر و فعال نداشته باشد. آیت ۲۱ یانگلیس

ها و  یبا انگلیس یكاشان هللا  آیت ی ایم كه مبارزه اشاره كرده ها مبارزه كرده بود. قبال   یانگلیس

كه بین  یچنان ادامه داشت تا جای آراها و بالعكس، هم هژیرها و رزمها،  سرسپردگان آن نظیر قوام

داخل و خارج از  یها گاه ها و تبعید سال را در زندان ۶، یكاشان هللا ، آیت۲۹تا خرداد  ۲۰شهریور 

السلطنه، هژیر و  ها بودند و یا قوام یها و تبعیدها یا مستقیما انگلیس كشور گذراند. عاملین این زندان

 یها گرفت. ول آن ی انتقام خود را از هر سه یكاشان هللا  ایم، البته آیت گفته كه قبال   یطور آرا، و به رزم

 ، سر فرود آورد.۳۲مرداد  ۲۵ -۲۱ها، امپریالیسم انگلیس، در  در مقابل ارباب آن

اراده  یب ، چونان عمال۱۳۲۵ -۳۰ یها ایم كه فدائیان اسالم، در سال پیشین هم چنین دیده یها در بخش

 هللا  آغاز حكومت دكتر مصدق، آغاز اختالفات آیت یاند. ول عمل كرده یكاشان هللا  آیت یو كماندوها

اش  به  كابینه یو فدائیان اسالم است. تصمیم به ترور دكتر مصدق فقط ده روز پس از معرف یكاشان

این  ی دهنده ق، نشانكارآمدن مصد ی، چند ماه پس از رویمجلس و سوء قصد به دكتر حسین فاطم

ایم  او، كوشیده یو بینش سیاس یكاشان هللا  آیت ی به گذشته یجا، با نگاه است كه فدائیان اسالم، در همان

را نشان دهیم: تقابل قشریت و تفكر ماقبل  یكاشان هللا  اختالفات فدائیان اسالم و آیت یاصل یها كه ریشه

 هللا  آیت یبینش بورژوای ی( با نوعیاسالم ین جمهورفدائیان اسالم ) و نیز رهبرا یدار سرمایه

 .یكاشان

از  یا آرا، به دوره به زمان ترور هژیر و رزم یقبل از این اختالفات یعن یها گردیم به سال یاینك برم

" لوموند" در آن  ی قول روزنامه به یكاشان هللا فرمان آیت  گوش به یكماندوها ی فدائیان اسالم بمثابه

 ۲۱ها برخوردار بود. و هنوز مانند بعد از  در بین توده یپاپ شیعیان" بود و از اعتبار بزرگایام، " 



35 
 

آرا به  كه حسنین هیكل ) كه در زمان تروز رزم یا ، پشم كالهش كامال  نریخته بود، به دوره۳۲مرداد 

       قرار داشت( آن را چنین توصیف كرده است: یتهران آمده بود و تحت تاثیر آن جو هذیان

همان جمعیت فدائیان اسالم است اگر  یكاشان هللا  نین آخرین عامل نفوذ آیتچ" هم

جماعت  ی زبان خطبا و ائمه یخود یعن یعاجز شود، به نفوذ مل یاز نفوذ معنو هللا آیت

اتكا  یخود در مجلس مل یشود و اگر از آن نیز مایوس شود به نفوذ سیاس یمتوسل م

"خمس" متوسل  یخود یعن ینگیرد به قدرت ماد یا نتیجه كند و اگر از آن هم یم

 ی گذاشته و رشته یها را به كنار آن قدرت ی شود و اگر آن نیز موثر نباشد، همه یم

، یفارس ی فشان"، ترجمه ایران، كوه آتش) " 55سپارد ..." یسخن را به فدائیان اسالم م

 (۷۶ ی صفحه

ان اسالم را در رابطه با ابطال انتخابات مجلس شانزدهم كوشیم قتل هژیر توسط فدائی یدر این بخش م

آن فراوان است(، مورد  ی ها در باره ، نعل وارونه زدنیاسالم یدر جمهور ادر تهران )كه این روزه

 قرار دهیم. یبررس

* * * 
   گوید: یم  56یعراق یجاج مهد

. یاشانبود و از یك جهت ك ی"سمبل فدائیان اسالم از یك جهت مرحوم نواب صفو

كه مرحوم نواب  یزیاد بود در حال یاش خیل یسمت سیاس یدر هر حال كاشان یول

از اوایل « و فدائیان اسالم یكاشان» یزیاد بود ...و این همكار یاش خیل یسمت مذهب

 ل لط     عل    ژ   ب   ...   ب      عل   ق  مشروع شده بود كه  تقریبا   ۲۵سال 

                             .            ك  بچ    ل   ب    ش  ب                

، قسمت دوم "مصاحبه با شهید یاسالم یجمهور ی خرداد، روزنامه ۱۵ ی نامه )ویژه

 (۵۹خرداد  ۱۳"، یعراق
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 ی فارسی است. ـ سه نقطه از ترجمه 
56

 نوشت: ۳۱۳۷بهمن  ۱ی اطالعات در  ـ روزنامه 

"رهبر یک گروه افراطی اسالمی در پاریس گفت: ما سه نخست وزیر را اعدام کردیم. و این "رهبر" حاج مهدی عراقی عضو قدیمی فدائیان 

لوشاتو، با خبرنگار روزنامه اطالعات مصاحبه کرد )متن این مصاحبه در ی اسالمی" بود که در نوفل  های موتلفه اسالم و از اعضاء "جمیعت

 ی اطالعات به چاپ رسید.( همان شماره

ی پیشوای  هللا خمینی، در کنار مقبره شان، به دستور آیت توسط گروه فرقان بقتل رسید و جسد ۳۱حاج مهدی عراقی و پسرش حسام در شهریور 

 هللا نوری دفن شد: وری اسالمی، یعنی شیخ فضلفکری فدائیان اسالم و رهبران جمه

نوری دفن   هللا ی مرحوم شهید شیخ فضل "مرحوم عراقی و فرزندش حسام را به دستور امام در صحن مطهر حضرت معصومه و نزدیک مقبره

 (۳۱۳۱شهریور  ۱کردند." )کیهان، 

 گوید:  خمینی میهللا پس از دفن مهدی عراقی و پسرش،  یکی دیگر از پسران او در حضور آیت

گوید: "من  هللا در جواب می آورد، اول مرحوم نواب صفوی و دوم امام خمینی". )همانجا( و آیت "پدرم در مقابل دو شخصیت سر تعظیم فرود می

گین بود." شناسم... حاج مهدی عراقی برای من برادر و فرزند خوب و عزیز بود. شهادت ایشان برای من سن سال است که می ٢۱ایشان را 

 )همانجا(
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 خوانیم: یكودكان و نوجوانان" نوشته شده چنین م یكه "برا یهای در كتاب

كند و  یها" بود تهدید به قتل م یبهائ ، عبدالحسین هژیر را كه "طرفداری"نواب صفو

، به دست سید حسین «۲۱آبان  ۱۳»را در دوازدهم محرم همان سال  یسرانجام و

   .   ب  ك               ب  ،   ض ع    خ ب    گ گ    رساند.  یقتل م  به یامام

ض          ب  ه     ،   ب      خ ب    ،  ك    ص ق    ف     ل ك     هللا آ  

 گ   ."    ج  

كودكان و  یاسالم از روحانیت شیعه برا ی"، "سرگذشت شهدای"شهید نواب صفو

 تاكید از ما است.( ۲۶، ص ینوجوانان " انتشارات اعلم

 آمده است:  57فدائیان اسالم" یانقالب ی در مقدمه بر چاپ سوم "برنامه

را تهدید به قتل  ، عامل انگلیس عبدالحسین هژیر، وزیر دربار«اسالم»"فدائیان 

قتل  به یسید حسین امام یآقا ی وسیله كند و عاقبت در روز دوازدهم محرم، به یم

   خ ب   رسد و در  یشهادت م به یسید حسین امام ۲۱آبان  ۱رسد و در روز  یم

       ش    خ ب   ه   كم كم  هض     م    ج  ، ب  ك ك ف         الم، ك    

 ، تاكید از ما است.(۲ص  " )مقدمه،گ   .   ضج  

 نویسد: یمدیر "نبرد ملت" م  58كرباسچیان، هللاعبد

به   طالع    آ           ع    خ     گ   ... ك       ال        ق     ب یب  "... 

نخستین شهید  ی دالورانه یبه قیمت جانباز یمل ی كنم. جبهه یاختصار آن را بیان م

استعمار اجانب و كفر و فساد و استبداد، شهید ملت اسالم علیه  ی نبرد مسلحانه

  ب   جلس         م      ی    ه      ك      خ ب  ، یار سید حسین اماموبزرگ

! علیه نبرد ملت، نخستین یارشاد! مل ی مكارانه ی علل توطئه"، ی." )جزو  ه   ف 

د از ما ، تاكی۱۱، ص ۱۳۵۹ایران"، عبداله كرباسچیان،  یاسالم یانقالب ی نشریه

 است.(
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انتشار یافت. چاپ سوم کتاب از روی چاپ دوم افست شد و بهمراه  ۳۱۱٢های اول و دوم کتاب "برنامه انقالبی فدائیان اسالم" در آبان  ـ چاپ 

قطع وزیری است. چاپ صفحه با حروف ریز چاپی و ب ۹۱، منتشرشد. اصل کتاب در  ۳۷ی قیام، در اوایل بهمن  ی کوتاه تایپی، در آستانه مقدمه

ها به این کتاب، به  ها" رسید. دسترسی غیر خودی سوم که در زمان حکومت بختیار انجام گرفت متاسفانه نشر محدود داشت و فقط بدست "خودی

 انجام عملیات جیمزباندی احتیاج دارد.

ظیری از پرت و پال گوئی است. شاید در آینده فرصت این که توسط نواب صفوی نوشته شده، شاهکار بی ن "برنامه انقالبی فدائیان اسالم"کتاب 

ی این کتاب با  ی جداگانه به معرفی و بررسی این کتاب بپردازیم. این بررسی، بیشتر از بابت تشابه فوق العاده را پیدا کنیم که طی یک مقاله

 مهوری اسالمی، بسیار جالب است.هللا خمینی، قانون اساسی جمهوری اسالمی و عملکرد دو سالۀ ج "حکومت اسالمی" آیت
58

ی مصدق و  مرداد در حمله به خانه ٢۱ی عبدهللا کرباسچیان رهبر گروه چماقداران و چاقوکشان "گارد جهاد مقدس" )در روز  ـ درباره 

، با  ۱٢مرداد  ٢۹روز ی "نبرد ملت" در  روزهای بعد( و مزدوران ساواک، بعداً سخن خواهیم گفت. در اینجا فقط اشاره کنیم که ننگین نامه

 حروف درشت در صفحه اول چنین نوشت:

ی  لزید. مصدق، غول پیر خون آشام در زیر ضربات محو کننده ی افراد ارتش و مسلمانان ضد اجنبی می "دیروز تهران در زیر قدمهای مردانه

های ننگ را با خون بشوئیم.  بود، قطعه قطعه شد. لکه ی برادران نجات پیدا کرده مسلمانان استعفاء داد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله

 سربازان گروه "جهاد مقدس" همه جا، پیشاپیش صفوف ضد اجنبی، انقالبی و مردانه وظایف مقدس و حیاتی خود را انجام دادند. سربازان "جهاد

نان دین و وطن و ناموس و جاسوسان مقدس"! ملت تشنه خون است. آتش خشم و غضب ملت مسلمان و ضد اجنبی جز با ریختن خون دشم

کمونیزم و عمال بیشرم اجنبی خاموش نخواهد شد. اگر حکومت انقالبی  سر لشگر زاهدی کمتر ارفاقی نسبت به جاسوسان و خیانتکاران و 

 ن فروشان است..."جنایتکاران بنماید، بزرگترین خیانت را به دین و خلق و وطن نموده است. گلوله، گلوله! تنها پاداش جاسوسان و وط
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است كه از دو سال پیش به این طرف، در روزنامه، در  یا ها نمونه  ها چند نمونه از میان ده این

"تاثیر عظیم قتل هژیر توسط  ی در باره یاسالم یرادیو تلویزیون جمهور یها ها، در برنامه كتاب

و در  یمل ی جبهه یدیداهافدائیان اسالم در ابطال انتخابات تهران و در انتخاب مصدق و سایر كان

شدن صنعت نفت" و غیره و غیره عنوان  یآغاز مل ی از تبعید" و "نقطه یكاشان هللا بازگشت آیت

  59شود. یم

ها، بهترین پاسخ  یگوی ، در مقابل هذیانیتوان گفت؟ در شرایط عاد یدر مقابل خزعبالت فوق چه م   

یك رژیم بسیج  یتبلیغات یتمام بلندگوهاكه  ی، در شرایطیاسالم یدر جمهور یسكوت است. ول

توان سكوت كرد، امروز  یونه مگاین سرزمین را مسخ كنند، چ یها اند كه تاریخ مبارزات توده شده

افراد ناآگاه را نیز  یخاطر اسالم انقالب كردند"، این عبارت حت شود: "مردم فقط به یكه گفته م یوقت

وارونه جلوه دادن  یخود را برا یرژیم تمام امكانات جهنمكه یك  یوقت یدارد، ول یم به پوزخند وا

، ممكن یاسالم ی شیوه مداوم به یمغز یكند، این شستوشو یسال قبل بسیج م یها در س مبارزات توده

ندارند ـ را نیز فریب  یچندان یقبل آشنای ی چند دهه یآگاه ـ كه با وقایع تاریخ عناصر نیمه یاست حت

 دهد.

)از جمله  یمل ی جبهه یدر ابطال انتخابات تهران و در انتخاب كاندیداها یتاثیر ترور هژیر چه   

 یدانند كه ترورها یها م ( از تهران داشت؟ جواب در یك جمله این است: كمونیستیكاشان هللا آیت

ندارد و  یترین تاثیر االصول كم ی، علیا و در روند مبارزات توده یكور، در جریان تحوالت اجتماع

شانزدهم تهران و  ی مورد خاص ترور هژیر نیز باید گفت كه این ترور، در ابطال انتخابات دورهدر 

این كه  ی، و برا      ی       ث   ك چك(، یكاشان هللا آیت ی) و حت یمل ی جبهه یانتخاب كاندیداها

از جریانات بعد  یا عقب برگردیم و در نهایت اختصار، به پاره به یبه این حكم برسیم ، ناچاریم قدر

 بیفكنیم. ی، نظر۲۹تا پایان انتخابات مجلس شانزدهم تهران در فروردین  ۲۰از شهریور 
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های فراوان که در این زمینه وجود دارد مراجعه کنند که چند  توانند به کتاب ـ خواننگان برای اطالع بیشتر، در مورد جریانات این مقطع، می 

 نمونه از آنها عبارتند از:

 .  ۳۱ــ  ۱۳، صفحات  ۳۱٢۱ی کل انتشارات و تبلیغات دولت مصدق،  ــ اسناد نفت، از انتشارات اداره

 . ۳۷ـ ـ ۶۷و  ۷ــ  ۱۹ــ تاریخ سی ساله، دفتر اول صفحات 

 . ۳ـ  ۷۱ی مصدق و حزب توده، انتشارات مزدک. صفحات  ــ کارنامه

ات ــ تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، جلد اول، نفت چرا و چگونه ملی شد، احمد خلیل هللا مقدم. صفح

 .۳ ـ ٢۷

 .۹ـ  ۹۱۹ی منفی در مجلس چهاردهم، جلد اول، حسین کی استوان، صفحات  ـ سیاست موازنهـ 

 . ۱۶ـ  ۳۹۹، شاهرخ وزیری، چاپ لوزان )به فرانسه(، صفحات قدرت در ایران ــ نفت و 

 . ۷۱ـ  ۹۷های "جلدسفید" صفحات  ــ فریاد خلق، از کتاب

 . ۳۱۳ـ  ۹۹۹فحات ـ گذشته، چراغ راه آینده است. نشر جامی، صـ

های اسالمی دانشجویان در اروپا و انجمن دانشجویان در امریکا و کانادا، صفحات  ی انجمن ــ مصدق و نهضت ملی ایران، از انتشارات اتحادیه

 .۱۶ـ  ۶۹

چه از ذکر این کتابها  ما نیست. آنهای غالب کتابهای اشاره شده در فوق مورد تائید  ها و موضعگیری این نکته را توضیحاً اضافه کنیم که تحلیل   

ً مورد توجه ماست، اسناد و مدارک تاریخی ارائه شده در آن اند ــ که بعلت  ی ما نیز قرار گرفته ها است که در این بخش مورد استفاده عمدتا

های فوق الذکر،  رج در کتاباجتناب از تکرار و افزایش بیش از پیش "توضیحات" جز در موارد ضروری، از ارجاع خواننده به اسناد مند

 خوداری خواهیم کرد.
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* * * 

دموكراتیك و ضد  یها تحقق خواست یها برا توده ی و فرار دیكتاتور، مبارزه ۲۰پس از شهریور    

رضاخان  یزمان دیكتاتوردر  یها حت بویژه كمونیست یمترق یكم كم اوج گرفت. نیروها یامپریالیستی

گرا، كم كم  واپس ی، نیروها۲۰آزاد بعد از شهریور  در جو نسبتا   ینیز تن به سكوت نداده بودند ول

، یخمین ییافتند. آقا یا جان تازه 60غیر از مدرس( "تقیه" و سكوت مطلق )به یطوالن یها پس از سال

را تنظیم و تدوین  ینور هللا ضلاالسرار" را نوشت و نظریات شیخ ف "كشف یكتاب فوق ارتجاع

اش  و سه تن از همفكران ی(، جمعیت فدائیان اسالم توسط نواب صفو۱۳۲۴بعد )در سال  یكم 61كرد.

ها  آن  جامعه، به یخاطر جریانات كنون ، كه ما امروز بهیا كوچك و حاشیه یدادهایبوجود آمد. این رو

مبارزات  ی رونده توفنده و پیش یبود در مقابل دریا یناچیز ی قطره ی كنیم در آن ایام بمثابه یتوجه م

 ها. . . توده

از  یشاگران خلف و ناخلف اران ی، حزب توده، پس از فرار دیكتاتور و رهای۲۰در مهرماه     

 ها پرداخت. توده یده ، به سازمان 62خوزستان یاستثنا زندان، تشكیل شد و كم كم در سراسر كشور، به

دادن امتیاز نفت شمال به امریكا، با این كشور وارد مذاكره  ییران مخفیانه برا، دولت ا۲۲در سال    

، این مذاكرات و قول ۲۳مرداد  ۱۹فراكسیون حزب توده در مجلس، در  ی شد. دكتر رادمنش، نماینده

 افشا كرد و گفت: یمل یو قرارها را در مجلس شورا

 یطور مخالفیم. همان یطور كل به یخارج یها "بنده و رفقایم با دادن امتیازات به دولت

آهن خود را خودش احداث كند، بنده یقین دارم كه با كمك  كه ملت ایران توانست راه

توانیم تمام منابع و ثروت این كشور را استخراج كنیم  یما م یداخل ی مردم و سرمایه

 دهیم." یاین مملكت بهبود یو شاید بتوانیم بموضوع بدبخت

امتیاز نفت شمال از طرف استالین پیش آمد، همین دكتر رادمنش  یكه تقاضا یوقت دو سه ماه بعد،   

این مملكت" و بویژه مخالفت با "دادن امتیاز به  یسخنان پرسوز و گداز خود را در مورد "بدبخت
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های اصلی مبارزات مدرس با رضاخان و نیز حمایت او از مرتجعینی نظیر شیخ خزعل و وثوق الدوله  ـ برای شناخت ماهیت واقعی و انگیزه 

بش جنگل و قیام شیخ خیابانی( . غیره مراجعه ای گیالن و آذربایجان ) جن های توده های او با جنبش ( و مخالفت۳۹۳۹)عاقد قرارداد اسارت بار 

 کتاب "جایگاه مبارزات روحانیون ایران" و اسناد ارائه شده در آنجا. ۹۱تا  ۱۹کنید به زیر نویس صفحات 
61

،  ۹۳من هللا خمینی در پشت پرده رفت و دیگر نامی و خبری از وی در هیچ جا دیده و شنیده نشد، و تا به ـ بعد از نوشتن این کتاب، آیت 

 چنان در پشت پرده باقی ماند. هم
62

ها بویژه کارگران نفت خوزستان، خودداری کرد بلکه  نه تنها از هرگونه سازماندهی و تشکیالت توده ۳۱٢۱ـ  ٢۹های  ـ حزب توده در سال 

وان نمونه بهنگام اعتصاب بزرگ ایستاد. بعن ها، می های خود بخودی کارگران در جهت خواست اقتصادی آن حتی در مقابل اعتراضات و جنبش

کارگران نفت آبادان و اعتراض آنان علیه استثمار شرکت نفت انگلیس، حزب توده دکتر رادمنش و دکتر جودت را برای خاموش کردن صدای 

انگلیس علیه  ی متحد شوروی و ی رسمی حزب توده، جلوگیری از ایجاد شکاف در جبهه اعتراض کارگران به خوزستان فرستاد. البته بهانه

که  ها در جنوب دانست. بویژه این ها و بخطر نبنداختن منافع آن فاشیسم آلمان بود. ولی دلیل واقعی این امر را باید تصمیم به نرجاندن انگلیس

 به نفت شمال ایران چشم دوخته بود. ٢۱  استالین از سال

بین  ۳۹۱۷ی  ر آمد کنفرانس یالتا و نیز بنوعی تجدید قرارداد خائنانههمخوانی سیاست شوروی و انگلستان در مورد ایران بنوعی پیش د   

ی نفوذ روسیه و انگلستان بود )قراردادهای استعماری علیه ایران پس از انقالب  ی تزاری و انگلستان در مورد تقسیم ایران  به دو منطقه روسیه

های جنگ نبود بلکه تا  با سیاست انگلیس در ایران فقط مربوط به ساله ( این  همخوانی شوروی )و حزب تود اکتبر توسط لنین لغو شده بود.( 

های حزب توده در راه ملی  ها و سنگ انداری جاست تمام گربه رقصانی از همین چنان ادامه داشت. و ، هم۱٢های بعد، و حداقل تا اوایل سال  سال

شدن صنعت نفت.
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این تناقض از طرف دكتر مصدق به او تذكر داده  ی" فراموش كرد. وقتیطور كل به یخارج یها دولت

 ل شهامت جواب داد: شد، باكما

استخراج  ی". . . من گفتم كه عقیده دارم كه تمام منابع ثروت ایران باید بدست ایران

در مجلس  یمنف ی را نیاوردم." )كتاب سیاست موازنه   م    شود و در این جمله 

 ، تاكید از ماست(۲۰۴چهاردهم، ص

و ضد امپریالیست" )در واقع از   ستهحزب "ناواب یو ضد كمونیست یدر همان ایام، این تز ضد مل   

 یافت:  رحزب توده انتشا یهمان آغاز خائن( یعن

قائلیم و بر علیه این منافع  یستان در ایران منافعلانگ یهمان ترتیب كه برا "ما به

دارد. باید  یهم در ایران منافع جد یكنیم باید معترف باشیم كه شورو یصحبت نم

است. . . و  یایران در حكم حریم امنیت شورو یق شمالبرد كه مناط یاین حقیقت پ به

 یفور این است كه دولت باید به« حزب توده»كه من در آن هستم  یا دسته ی یدهقع

و  یانگلیس یها یها و نفت جنوب به كمپان دادن امتیاز نفت شمال به روس یبرا

 ی، مردم براینفت" احسان طبر ی وارد مذاكره شود." )" مساله یامریكای

 (۱۹/۱/۲۳ -۱۲ ی كران، شمارهفروشن

ها، از تز  توده یگان م باال گرفت، دكتر مصدق با حمایت همههكشمكش امتیاز نفت در مجلس چهارد   

دربه مجلس  ی، پیشنهاد۲۳كرد و باالخره، در آذر  یدفاع م یخارج یها ندادن هرگونه امتیاز به دولت

 یصویت رسید. در آن زمان كه نیروهاته مجلس ب فراوان در یها ارائه داد كه پس از جر و بحث

 یها بیهوده بود. دلیل مخالفت كردن یمل ی در ایران مستقر بودند در باره یو امریكا و شورو یانگلیس

سیاست انگلیس در مجلس هرچه بود،  ی اكثریت سرسپرده یها و موافقت سیاست شوروی وابستگان به

د، حقیقت این است كه تصویب طرح دكتر مصدق در آن ایام كه صورت گرفته باش یا و با هر محاسبه

بعد. اشتباهات عظیم و  یها كردن صنعت نفت در سال یمل یبرا یا جلو بود و مقدمه یك گام به

نیست كه  یمرداد، چیز ۲۱ یآمیز دكتر مصدق در اواخر حكومت خود بویژه قبل از كودتا فاجعه

او و  یع خود، به این اشتباهات عظیم )كه از خصلت طبقاتدیگر بموق یبتوان از آن گذشت و ما در جا

دكتر مصدق  ییم كه سرسختئجا باید بگو در این یگرفت( خواهیم پرداخت ول یاش سرچشمه م همراهان

او بشمار  یسیاس ی تصویب رساندن آن طرح، از صفحات درخشان كارنامه  در مجلس چهاردهم در به

 رود. یم

شدن این  یو تدین و ماستمال یسهیل یها یدزد ی پرونده یهنگام بررس به، مصدق ۲۳اسفند  ۱۳در    

 جا مجلس نیست، دزدگاه است"، از مجلس بیرون آمد.  پرونده در مجلس، با گفتن: "این

زدند.  دست یاسفند، دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از مصدق به تظاهرات خیابان ۱۵در    

طرف مجلس حركت كردند،  ویان پیوستند و بهجد. مردم تهران به دانشبازاریان بازار را تعطیل كردن

با این همه موفق شدند كه مصدق را به مجلس  یشدند ول یزخم یشجو كشته شد و تعدادنیك دا

 برسانند.

جدال برخاستند.  كران با هیات حاكمه به فوران و روشن ، كارگران و دهقانان و پیشه۲۴در سال    

 یشهرها یدر اكثر نقاط كشور گسترش یافت. آغازگر اعتراضات كارگر یركارگ یها اتحادیه

در گیالن و  یمازندران بود. جنبش دهقان یاز شهرها ینظیر تهران و اصفهان و بعض یصنعت
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و  یكشور نضج گرفت. دانشجویان از مبارزات ضد استعمار یها از استان یآذربایجان و بسیار

 یشد به ارتقا یآزاد منتشر م كه در آن جو نسبتا   یهای د. روزنامهكردن یها حمایت م دموكراتیك توده

چهاردهم در  ی این مبارزات، دكتر مصدق كه در آغاز دوره ی داد. در سایه یم یها یار توده یآگاه

گاه فراكسیون حزب توده(،  یگاه و ب یها یكرد ) با توجه به لگدپران یمبارزه م یمجلس تقریبا به تنهای

 دور خود جمع كند.  را به ینفر یین دوره توانست یك جمع سدر پایان ا

آور خود، هیات  و دموكراتیك آذربایجان و كردستان با ابعاد گسترده و شگفت یمبارزات ضد فئودال   

استالین  یها زدن ها و خنجر از پشت این جنبش یوحشت انداخت. اگر اشتباهات رهبر حاكمه را به

منفور  ی ر آذربایجان و كردستان بلكه در سراسر كشور، بساط هیات حاكمهرفت كه نه تنها د ینبود، م

 و فاسد و حامیان امپریالیست آن را درهم بریزد.

به حزب توده از طرف قوام ) و یا بقول  یسیاس یها فعالیت یآزاد ی، سال اعطا۲۴در بهمن    

سال به وزارت رسیدن رهبران السلطنه"(،  "رهبر"، ارگان حزب توده: "جناب اشرف قوام ی روزنامه

ها هزار تن  دموكراتیك آذربایجان و كردستان و كشتار ده یها حزب توده، سال سركوب خونین جنبش

 رفیق استالین!  یو جهان یداخل ییمن زدوبندها از زحمتكشان ترك و كرد، به

ش تكف دس حزب توده را نیز یها یرقص السلطنه، حساب خوش ها، قوام پس از شكست این جنبش   

كه خیال  یشدت یافت. وقت یها و افراد مترق قوام به مطبوعات، سازمان ی گذاشت. حمالت وحشیانه

پانزدهم  ی انتخابات دوره یماهه، خود را برا ۱۴قوام  از آذربایجان راحت شد، پس از یك فترت 

خواست كه  یاد. قوام ماین انتخابات، حزب دموكرات ایران را با عجله تشكیل د ی آماده كرد. در آستانه

گس ـ گلشائیان را به تصویب برساند. دكتر  یدست آورد و قرارداد الحاق حزب او اكثریت مجلس را به

او،  یان رزد كه از جمله سخن یقوام دست به افشاگر یمصدق با حمایت مردم علیه انتخابات ساختگ

 ی ها و نیز سابقه یاین افشاگر قبل از انتخابات، در مقابل چند هزار تن در صحن مسجد شاه بود.

پیش  ی اول تهران در دوره ی از انتخاب مجدد نماینده کهمبارزات او در مجلس چهاردهم سبب شد 

اش  ترین وظیفه به مجلس راه یافت. این مجلس كه عمده یحال با اقلیت با این یعمل آید، ول به یجلوگیر

گان اقلیت  نماینده ی ر مبارزات سرسختانهخاط گس ـ گلشائیان بود، به یتصویب قرارداد الحاق

از  یا شدید امریكا و انگلیس )كه عده یتضادها و عناصری ملی و یفكار عموما یگرم پشت به

مجلس  ی گان مجلس را تحت تاثیر خود داشت(، در این كار توفیق نیافت. و آخرین جلسه نماینده

مهندس كه  یر اساس اسناد و مدارك)ب یحسن مك یبا نظق طوالن ۶/۵/۲۱پانردهم در نیمه شب 

 در اختیارش قرار داده بود(، بدون اخذ نتیجه مورد نظر امپریالیسم انگلیس، خاتمه یافت. حسیبی

 هم مرتبط قابل ذكر است: مهم و به ی قبل از پرداختن به انتخابات مجلس شانزدهم، دو واقعه   

مشترك سپهبد  ی كه این سوء قصد، توطئه. در بخش قبل دیدیم ۲۷بهمن  ۱۵قصد به شاه در  ( سوء۱

ء قصد، حزب توده غیر  دنبال این سو بود. به یانوریكامبخش ـ ك یتروریست یآرا و باند مخف رزم

آن دستگیر و سركوب شدند.  یاعالم شد، مراكز آن مورد حمله قرار گرفت، رهبران و اعضا یقانون

دروغین  ی بهانه  آن، به یداخل یانگلیس و ایادبا نفوذ و مخالف سرسخت  ی، روحانیكاشان هللا  آیت

االفالك فرستاده شد و چند  آرا، همان شب به فلك هژیر و رزم ی شركت در این سوء قصد، با توطئه

 روز بعد، به لبنان تبعید گردید.
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 ی كه بعد از سوء قصد به شاه بوجود آمد مجلس موسسان ـ در زیر سرنیزه یدنبال اختناق ( به۲

سابق، تشكیل یافت. از  یاز اصول قانون اساس یا در پاره یـ بمنظور ایجاد تغییرات یامحكومت نظ

 این گونه تغییر یافت: بود كه به ۴۱این اصول اصل  ی جمله

توانند هر یك از مجلس شورا و سنا را جداگانه  یم یحضرت همایون شاهنشاه ی"اعل

 و یا هر دو مجلس را در آن واحد، منحل كند."   

گس ـ گاشائیان در مجلس شانزدهم،  یتصویب قرارداد الحاق یبود برا یا دو رخداد، مقدمهاین 

 یكه در مجلس بر سر قرارداد الحاق یكردند آن بالی یآن تصور م یامپریالیسم انگلیس و عمال داخل

 خواهد بود.  یجدید، منتف ۴۱آمد با وجود مترسك اصل 

 یمطبوعات ی یك مصاحبه یشانزدهم، ط ی ز انتخابات دورهدكتر منوچهر اقبال، وزیر كشور، قبل ا   

 اعالم كرده بود كه: 

در  یشد ول یوكالت خرید و فروش م یها یعناوین مختلف كرس "در ادوار سابق به

 پول گرفته شده و نه خواهد شد."   یزمان من نه از كس

 ی این حال، انتخابات دورهاو "به ناموس مادرش سوگند" خورده بود كه انتخابات آزاد است. با    

 یتوانست آزاد باشد و در واقع، یك یرا تعیین كند نم یبایست سرنوشت قرارداد الحاق یشانزدهم كه م

از رسواترین انتخابات ادوار مجلس بود. این  انتخابات مورد اعتراض شدید مردم در سراسر كشور 

 یا را برعهده گرفت. او عده یانتخاباتمخالفت با تقلبات  یقرار گرفت. در تهران دكتر مصدق رهبر

اش جمع كرد. در این جلسه  انگلیس را در خانه ینگاران و مخالفان سیاست استعمار از روزنامه

عنوان اعتراض به انتخابات و درخواست ابطال  ، به۲۱مهر  ۲۲تصمیم گرفته شد كه در روز جمعه 

جا  مردم در آن یاب به مردم نوشت: "اخط یا اعالمیه یشوند. دكتر مصدق ط نآن در دربار متحص

صادر كرد و هر نوع  یا وقت، اعالمیه ی، رئیس شهربانیما را تنها و بیكس نگذارید." سرتیپ صفار

از فراخوان دكتر مصدق  یها استقبال پرشور تجمع مردم را ممنوع اعالم داشت. با این حال، توده

این  ینفر برا ۲۰توانست دور دربار متحصن شود،  یاین كه آن همه جمعیت نم عمل آوردند. نظر به به

 یبرا یمحاصره شد و ارتباط متحصنین با خارج حت یارتش یامر انتحاب شدند، منطقه توسط نیروها

 دریافت آذوقه، قطع گردید.

شدند. و  یمل ی ، عضو موسس جبهه۱/۱/۲۱تحصن، در تاریخ  ینفر انتخاب شده برا ۲۰همان    

اعالم موجودیت كرد و چهار تن از آن افراد، مامور نوشتن اساسنامه و  رسما   در این روز یجبهه مل

 ی در شماره یا سه ماده ی و آئین نامه یا شش ماده ی شدند. و متن اساسنامه یمل ی جبهه یها آئین نامه

  63به چاپ رسید. ۴/۲۹/ ۱۰ستاره به تاریخ  ی روزنامه ۲۷۳

                                                           
63

ی شانزدهم، کوچکترین نقشی نداشت و  کالً خود را کنار کشیده  ی ابطال انتخابات دوره ارزهجا باید متذکر شد که حزب توده در مب ـ در این 

ماه بطول انجامید(. در مبارزات انتخاباتی مطلقاً درگیر نشد. حزب  ۶ی بین ابطال انتخابات، و برگزاری مجدد آن )که قریب  بود. حتی در فاصله

 ( با این استدالل مضحک توجیه کرده بود:٢/۳۱/٢۱ــ ۹ی  یش )نیسان، شمارهتوده عدم شرکت خود را در یکی از روزنامه ها

ی مخالفین آزادی انتخابات با طرفداران واقعی انتخابات نیست بلکه دو  ی فعلی که بر سر انتخابات در گرفته است در حقیقت مبارزه "مبارزه

 ها بنشیند." کند و خودش بجای آنخواهد دیگری را بیرون  گروه مربوط به دوسیاست است که هر کدام می

مرداد(، کیانوری بعنوان "انتقاد از خود" )"انتقاد ازخود" به  ٢۱سال بعد از کودتای  ۱سال بعد از آن جریان و  ۳٢)یعنی  ۳۱۹۱در سال   

حزب توده در خارج از کشور چنین ها(. در یکی از نشریات بقایای  خیانتها و  ها در توطئه روایت حزب توده یعنی بهترین راه فرار از مسئولیت

 ←نوشت:
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در تهران و سایر نقاط كشور، دكتر مصدق و چند تن از  انتخابات شانزدهم یبرغم تقلبات رسوا   

 یجا برا مردم به مجلس راه یافتند، در این ی بر اثر حمایت پرشور و گسترده یمل ی جبهه یكاندیداها

 یانتخابات بعد ی این كه پوچ و مسخره بودن نقش مثبت ترور هژیر در ابطال انتخابات و در نتیجه

چند  ی شود، روشن گردد ارائه یر  این روزها در این زمینه عنوان مكه د یتهران و سایر خزعبالت

 چند الزم است:  ینمونه از نتایج انتخابات و تذكر نكات

 ، شش تن از حائزین اكثریت تهران عبارت بودند از:۱/۱/۲۱در تاریخ 

   یانسید ابوالقاسم كاش -۵زاده    یحائر -۴   یحسین مك -۳   یدكتر بقای -۲دكتر مصدق  ـ ۱

 .یدكتر متین دفتر -۶

 رسد. یقتل م توسط فدائیان اسالم به ر، هژیر وزیر دربار، در مسجد سپهساال۱۳/۱/۲۱در 

، ایجاد جو فشار و اختناق، ۱۴/۱/۲۱در  ی( این ترور، اعالم حكومت نظامی)منف ی اولین نتیجه   

و فرستادن  یمل ی زمان جبهه چند از دیگر رهبران آن یزاده، و تن ی، حائری، مكیتوقیف دكتر بقای

 به احمدآباد. یمدت یدكتر مصدق برا

 ر)چهار روز پس از ترو ۱۷/۱/۲۱شمارش آرا در  ی ( این ترور، در نتیجهی)منف ی دومین نتیجه   

نیز در میان شش تن  یاله كاشان زاده بلكه همچنین آیت یو حائر یهژیر( منعكس است: نه فقط مك

 شوند: ییده نمحائزین اكثریت د ی اولیه

   یجواد مسعود -۴   یآباد الدین دولت حسام -۳   یمحمد صادق طباطبائ -۲دكتر مصدق   ـ ۱

 یجمال امام -۶   یدكتربقای -۵ 

 شود:  ی، از این هم بدتر م۱۱/۱/۲۱نتایج شمارش آرا در روز  یحت

جمال  -۵   یجواد مسعود -۴دكتر مصدق    -۳   یآباد دولت -۲   یمحمد صادق طباطبایـ ۱

 یدكتر بقای -۶   یامام

(، ی، قاتل هژیر، عجوالنه )شش روز پس از دستگیری، سید حسین امام۱۱/۱/۲۱در همین روز 

  64شود. یاعدام م

                                                                                                                                                                                     
ی ملی علیه عمال  "عدم شرکت حزب توده و نیروهای تحت اختیار آن در انتخابات شانزدهم، اشتباهات مهمی بود. ما نسبت به مبارزه جبهه ←

و برکنار ماندیم، از شرکت فعال در طرف  ی این حساب غلط که این اختالفات دو جناح امپریالیستی هیات حاکمه است بی استعمار انگلیس برپایه

 ی ملی در این مبارزه، امتناع کردیم." ی مشترک انتخاباتی و در صورت لزوم، تقویت جبهه انتخابات، فعالیت برای ایجاد جبهه

ام" و نوکر چه بسا که کیانوری پس از خیانت کنونی به آرمان زحمتکشان و پس از فرار مجدد از مرزهای شمالی، از دریوزگی "خط ام   

های جمهوری اسالمی و پاسداران سرمایه، با  صفتی در مقابل عمله و اکره والیت فقیه و "ضد امیریالیست" خواندن "رهبر انقالب" و فاشیست

یمساران ی اسالمی است که ت عباراتی کم و پیش نظیر عبارات فوق به "انتقاد از خود" بپردازند. چرا که برای این خائنین به استعفار و توبه

 های دیروزی، در یک چشم بهم زدن، مکتبی بشوند و در خط امام، برای نوشیدن شربت شهادت، بصف بایستند. آریامهری و ساواکی

ی وسیع کمیته مرکزی حزب  نیز گمان کرده بود که گویا با "انتقاد از خود" در "قطعنامه ۱۶حزب توده، چهار سال پس از کودتا، در تیرماه    

ها و بویژه به طبقه  ی ملی شدن صنایع نفت"، ابعاد مخوف خیانت رهبران حزب به توده ی روش حزب در مورد مساله یران در بارهی ا توده

کارگر، زدودنی است. در حالیکه دستهای آلوده به خون کارگران و نظامیان و روشنفکران انقالبی، نه با تمامی عطرهای عربستان، پاک شدنی 

 نیست.

ی پلنوم چهارم و سایر "انتقاد از خود" های مشابه در دوران "مهاجرت"  به تذکر است که عباراتی نظیر عبارات کیانوری و قطنامهالبته الزم 

هایی، بیشرمانه و سپری در مقابل حمالت مداوم، چیز دیگری نبود. به این دلیل که: حزب توده بعد از قیام بهمن ماه  بقایای حزب توده، جز دروغ

 های بیست و سی را ادامه داده است و میدهد. ی سال دقیقاً همان سیاست خائنانه تا کنون،
64

ای بود که بین شرکت نفت انگلیس و  (( متکی به اسرار زیر پرده۳۱/۱/٢۹ـ "... این گزارش مستر هرمان ))مخبر خبرگزاری رویتر در  

نگلیس مفاصا حساب داده بود و از کار شرکت نفت اظهار رضایت کرده هیات حاکمه وجود داشت. هژیر )) بعنوان وزیر دارائی(( بشرکت نفت ا

 ←ی نفت بود و از این رو با کشته شدن وی اسراری از میان رفته است زیرا شاه بود، زمانی وزیر دربار شد که پیک طرح یا اسراری درباره
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این  یشود و حت یم یدنبال اعتراضات شدید مردم خنث هژیر در جامعه، به رترو یاثرات منف   

خواه  یآزاد یها توسط روزنامه یانتخابات یات رسواتقلب یها و افشا توده ی گسترده یحركات اعتراض

بیند. و به این  ی، نم۱/۲۱/ ۱۹جز ابطال انتخابات تهران در  یا گیرد كه دولت چاره یچنان اوج م آن

شروع شده بود در تهران  یافكار عموم یانتخابات با پشتیبان یتامین آزاد یكه برا یا گونه مبارزه

 یابد.  پایان مي یمل ی نفع جبهه به

 طول انجامید. روز به ۵۰آبان، شاه به امریكا رفت و این سفر قریب  ۲۴

گان تهران ( در روز  دهنو سنا )بدون حضور نمای یمل یبهمن، دولت اعالم كرد كه مجلس شورا ۱۵

 بهمن، افتتاح خواهد شد. ۲۰

شمار در یبتقلبات  ی، ضمن افشاندر میدان بهارستا یبهمن، دكتر مصدق در میتینگ عظیم ۱۷ 

انتخابات مجلس شانزدهم )كه فقط انتخابات تهران قبال باطل شده بود(، به افتتاح مجلس بدون حضور 

 گان تهران، اعتراض كرد. نماینده

مورد حمایت  ین اعالم شد و هشت تن از كاندیداهاراانتخابات ته ی، نتایج قطع۲۹در فروردین    

، شایگان، نریمان و صالح( به مجلس راه یده، كاشانزا یائرح، ی، مكی)مصدق، بقای یمل ی جبهه

 ردست آمد و ترو حمایت گسترده و پرشور مردم به ی در سایه منحصرا   ی،یافتند. و این موفقیت نسب

 در آن نداشت.  یترین تاثیر مثبت هژیر، كوچك

قبل از ترور ) ۱/۱/۲۱ائزین اكثریت در نتایج اعالم شده در حجالب این كه پنج نفر اول  ی نكته   

 باشند:  همان ترتیب مي ، دقیقا همان افراد و به۱/۲۹/ ۲۲انتخابات در  یهژیر( و در نتایج قطع

 یسید ابوالقاسم كاشان -۵زاده    یجائر -۴   یحسین مك -۳   یدكتربقائ -۲دكتر مصدق   ـ ۱

شود )و ما چند  یان مكه این روزها عنو یبیشمار ی ابلهانه یشرمانه و ادعاهایب یها علیرغم دروغ   

" یكتاب "شهید نواب صفو ی ، نویسندهیعراق یكرباسچیان، حاج مهد ها را از قول عبدهللا نمونه از آن

چه  ایم(، و با توجه به آن فدائیان اسالم"، در صفحات قبل نقل كرده یانقالب ی كتاب "برنامه ی و مقدمه

 گذشت، خالصه كنیم: 

با  یكاشان هللا آیت یخونین و قدیم یم فقط در رابطه با دشمنترور هژیر توسط فدائیان اسالـ ۱

السلطنه و غیره قابل تبین است و نه در  آرا، قوام ها نظیر هژیر، رزم گان آن ها و سرسپرده یانگلیس

 ایم.( تر سخن گفته دیگر ) در بخش قبل در این زمینه بیش ی هیچ رابطه

ت بلكه با ایجاد جو فشار و حفقان و با اعالم حكومت ترور هژیر نه تنها هیچ تاثیر مثبت نداشـ ۲

 یكه پس از ترور، حت ینحو گذاشت به یهم باق یایم اثر منف كه  دیده یدنبال آن، بطور به ینظام

ذف شد. ابطال انتخابات تهران نه بدلیل ترور هژیر حائزین اكثریت حاز لیست  یكاشان اهللنام آیت

. و یكبار دیگر، این حكم 65ها صورت گرفت توده ی ستردهخاطر اعتراضات شدید و گ بلكه به

                                                                                                                                                                                     
گزیند. بهر حال، ترور وی از هر  ی به وزارت دربار بر نمیایران بی جهت کسی را که تا این اندازه مورد تنفر عمومی بود بطور استثنائ ←

های مشابهی  ای کرد از جانب رقبایی باشد که خیال نخست وزیری در سر و طرح طرحی که دکتر بقایی در مجلس اشاره  سوی که باشد یا همان

آرا، افشاء شد. در  انگلیس است که پس از ترور رزم شرکت نفت ایران و ۳۱ـ  ۳۱آرا و طرح پیشنهادی  در جیب داشتند )) منظور نویسنده، رزم

و دیگری در  ۳۱۹ی  ی همین کتاب در صفحه آرا، دو روایت متفاوت وجود دارد یکی به قلم نویسنده ی این طرح و رابطه آن با ترور رزم باره

آرا توسط فدائیان اسالم به آن  با ترور رزم ، که ما در بخش آینده در رابطه۹۱۳ی  کتاب "پنجاه سال نفت ایران" بقلم مصطفی فاتح، صفحه

ی اشاراتی خواهیم کرد((، و از آن روی در نابودی قاتل هژیر سرعت بکار بردند تا پرونده قتل بایگانی شود. این نکته آشکار شد که جنگ سخت

 (۹۷ی  صفحه در نهان برای تصویب نفت در جریان بوده است." )چرا و چگونه نفت ملی شد؟ احمد خلیل هللا مقدم
65

های اسالمی دانشجویان اروپاه و انجمن اسالمی دانشجویان  ی انجمن ـ حتی نویسندگان کتاب "مصدق و نهضت ملی ایران" انتشارات "اتحادیه 

 نویسند: انتشار یافته است، در مورد دلیل ابطال انتخابات تهران چنین می ۳۱۳۷در امریکا و کانادا" که در خرداد 

 (۶٢سبب شد که انتخابات تهران و حومه باطل گردد." )صفحه  ۳۱٢۱ی دوم آبان  نظارت بر انتخابات در نیمه"گزارش انجمن 

ل و دراینجا ) در آستانه انقالب "صد در صد اسالمی"!( هیچ ذکری از تاثیر ترور هژیرها توسط فدائیان اسالم در ابطال انتخابات تهران بعم

 آید. نمی



44 
 

تواند سیر جریانات را  یم یا ها بلكه حركات توده اثبات رسید كه نه ترور شخصیت كمونیستي به

 تغییر دهد.

انتخابات مجدد تهران قریب شش ماه پس از ترور هژیر انجام شد و در این فاصله، وقایع ـ ۳

انتخابات، در این فاصله هر لحظه اوج  یتامین آزاد یها برا دهتو ی رخ داد و مبارزه یبسیار

 گرفت.

دارد به  یدر مجلس شانزدهم در انتخابات تهران چه ربط یمل ی جبهه یكاندیداها یموفقیت نسب

 یك ترور شش ماه قبل آن؟

در مجلس شانزدهم در انتخابات تهران منجر شد،  یمل ی جبهه یكه به موفقیت نسب یجریاناتـ ۴

و نیز از مبارزات  ۲۹تا فروردین  ۲۰ها از شهریور  كه دیدیم، از مبارزات توده یطور هب

قیام بهمن  یها طور كه ریشه گان اقلیت ادوار چهارده و پانزده، سرچشمه گرفته است. همان نماینده

صد سال اخیر  یك یها در ط و دموكراتیك توده یرا باید در مبارزات ضد امپریالیست ۵۷ماه 

)روز  ۱۳/۱/۲۱در مجلس شانزدهم را  یمل ی و كرد. بنا بر این، سرآغاز موفقیت جبههججست

 ۴۲خرداد  ۱۵را   ۵۷قدر مسخره است كه امروز سرآغاز بهمن ماه  ترور هژیر(، دانستن همان

 قلمداد كردن.

"از شكست  " مصدق و یارانشیترور هژیر با "رهای ی مضحك در رابطه یاز ادعاهاـ  ۵

كمك فدائیان اسالم" و خزعبالت مشابه كه بگذریم، این  "به ها دوره شانزده" و انتخاب آن یانتخابات

ایم كه در  نداشت. دیده یترین تاثیر مجلس نیز كوچك یگ به نمایند یكاشان هللا ترور در انتخاب آیت

ات نفر پنجم بود و در انتخاب یكاشان هللا )قبل از ترور هژیر(، آیت ۱/۱/۲۱نتایج انتخابات 

 تر آمد. ماند. نه باالتر رفت و نه پائین یچنان نفر پنجم باق تیز هم ۲۲/۱/۲۹

و نفوذ او در آن زمان در بین مردم را  یكاشان هللا خواهیم سوابق مبارزات آیت بدون این كه بهـ  ۶

مورد حمایت  یدر لیست كاندیداها یكاشان هللا حقیت این است كه آیت یكم اهمیت جلوه دهیم ول

انتخاب شد، و نه دكتر مصدق و دیگران در لیست  یگ دكتر مصدق به نمایند یرهبر به یمل ی هجبه

 و فدائیان اسالم! یكاشان هللا  آیت

 ۳/۲۹/ ۲۰در تاریخ  هللا نكرد )آیت یكاشان هللا  به پایان تبعید آیت یترین كمك ترور هژیر كوچكـ  ۷

 گشت(.قریب هشت ماه پس از این ترور به تهران باز ییعن

او نبود.  ی ماهه ۱۱دلیل پایان تبعید     ه  مجلس، یگعنوان نمایند به یكاشان هللا انتحاب آیتـ  ۱

كه در  یچهارم تهران انتخاب شده بود )زمان ی عنوان نماینده چهاردهم به ی در دوره یكاشان هللا  آیت

، یگ نمایند  و آن انتخاب بهكرد  یاز اعالم آن خوددار یدولت سهیل یها بود( ول یبازداشت انگلیس

 او از زندان نگردید. چرا؟ به دو دلیل:  یشانزدهم، موجب رهای ی برخالف دوره

 یسطح آگاه ی، تفاوت فاحش داشت: ارتقا۲۳-۲۲ یها با سال ۲۹ـ  ۲۱ یها نخست ـ سال    

و  یوق نسبتا   یو نیز وجود اقلیت یمبارزات سیاس ی ها و حضور فعال و پرشور در صحنه توده

 هللا آیت یگ چهاردهم نمایند ی داد كه مانند دوره یموثر در مجلس شانزدهم به هیات حاكمه اجازه نم

 را نادیده بگیرد. یكاشان

بحث و تردید  یآوریم كه جا یو طرفدار روحانیت م ی)این دلیل دوم را از انتشارات اسالم ـدوم 

 نداشته باشد!(: 

از سفرا در تهران شنیدم و این نظر یا  یبان یكهست كه از ز یا جا نظریه " در این

گفت: مقامات  یاز لبنان. سفیر م یكاشان هللا  شود به برگشت آیت ی"سر" مربوط م
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موافقت كند و  هللا  سفارت امریكا در تهران دخالت نمودند تا این كه شاه با بازگشت آیت

. در نتیجه متوسل شدند این مقامات بودند كه از نتایج فعالیت حزب توده نگران بودند

مردم، در عین حال مرد نیرومند مذهب و سیاست و  یو اعتقا یبه احساسات مذهب

به شاه توصیه  این سبب سفارت امریكا رسما   بود. به یكاشان هللا  دشمن كمونیسم، آیت

  66موافقت نماید!" هللا  نمود تا با بازگشت آیت

 هللا ، تلگرام زیر را به لبنان، به تبعیدگاه آیتمنصور، نخست وزیر وقت ی، عل۲۹در اردیبهشت 

 فرستاد:  یكاشان

دامت بركاته. چون مدت مسافرت جناب مستطاب  یكاشان هللا االسالم آیت "جناب حجت

حضرت همایون یشده است اكنون مراتب عطوفت و مالطفت اعل یطوالن یعال

را انتظار و التماس  یعال را ابالغ و با تجدید ارات خود، مراجعت جناب یشاهنشاه

  دعا دارم.

                                                                                                67منصور" ینخست وزیر ـ عل                                        

*** 
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 .۷۱ـ ۷۹ ات، صفح ۳۱۳۱ ،٢۱۹صندوق پستی  ، حسنین هیکل، نشر "عادیات" قم،"ایران، کوه آتشفشان"ـ  
67

 .۳۱۱ی  ه، صفح ۳۱۳۱، ٢۱۹"ایران، کوه آتشفشان"، حسنین هیکل، نشر "عادیات" قم، صندوق پستی ـ  
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    گ ف م     ك    گ    گ   ه

    یكج  ــ   ــ م گ ب       

 ی، ماجرایاسالم یدر جمهور ینویس  و وارونه یتاریخ یها ترین واقعیت یها، مسخ بدیه یباف  غدرو

 ی، وابستگیخمین هللا االسرار" آیت آن با كتاب" كشف ی توسط فدائیان اسالم و رابطه یترور كسرو

ها  و آغاز اختالفات آن ۱۳۲۵ -۳۰ یها از او در سال ریبردا و فرمان یكاشان هللا فدائیان اسالم به آیت

را در  یكاشان هللا اختالفات فدائیان اسالم و آیت یواقع ی كار آمدن دكتر مصدق، ریشه یپس از رو

 ایم. قرار داده یقبل، مورد بررس یها بخش

شانزدهم تهران  ی این سلسله مقاالت، در دو بخش قبل، به ترور هژیر و موضوع ابطال انتخابات دوره

از  یمشت ی جا، پس از ارائه در آن اختصاص یافت. در آن یمل ی جبهه یكاندیداها یو موفقیت نسب

اش  السلطنه و علیه هژیر... همه مبارزات علیه قوام  خروارها الطائالت متدوال امروز )نظیر:

...  ی دالورانه یباز قمیت جان  اش به ها داستند و یا: دكتر مصدق و یاران بود كه بچه مسلمان یمبارزات

و به مجلس راه  یافتند  یشانزدهم رهای ی دوره ی، از شكست انتخاباتیشهید بزرگوار سید حسین امام

كور )از جمله ترور هژیر(، در  یو غیره(. كوشیدیم قبل از رسیدن به این پاسخ مشخص كه ترورها

ها و  ات تودهاز مبارز یهای ندارند گوشه یترین تاثیر ها، كم و مبارزات توده یجریان تحوالت اجتماع

چهاردهم و موفقیت  یها نمایندگان اقلیت دوره یها و تالش ۲۰-۲۱ یها در مقطع سال یعناصر مترق

و كرد، جدر انتخابات مجدد تهران را منحصرا باید در این مبارزات جست یمل ی جبهه یكانداها ینسب

ابطال  ینزدهم و علل واقعشا ی انتخابات دوره یچگونگ یامپریالیسم. با بررس ی نه در ترور یك مهره

 یدر نتایح انتخابات بعد یتاثیر مثبت      ك چكایم كه ترور هژیر  آن در تهران، بطور اخص نیز دیده

مجلس و یا در بازگشت او از تبعید لبنان نداشته  ینمایندگ  به یكاشان هللا در انتخاب آیت یهران و حتت

آرا )كه در این  رور هژیر و نیز در مورد ترور رزمت ی كه در زمینه یدیگر سخن، توفان  است. و به

تر به توفان در یك  اند بیش راه انداخته  به یاسالم یدهیم(، در جمهور یقرار م یبخش مورد بررس

 لیوان آب شباهت دارد.

 یمرداد، پادو ۲۱ ی"گارد جهاد مقدس" در كودتا رهبر چماقداران و چاقوكشان  كرباسچیان ـ عبدهللا

 یانقالب ی نبرد ملت ) " نخستین روزنامه ی شریفه ی ، مزدور ساواك و مدیر جریدهیهدسرلشگر زا

كرد، نه  یفدائیان اسالم نفت را مل ی تحت عنوان: "قیام مسلحانه یا ایران"( ـ در سرمقاله یاسالم

 فرماید:  ی!" چنین میگران سیاس یباز

شدن  یآرا )مل علیه دربار و رزمفدائیان اسالم  ی " كیست كه نداند قبل از قیام دلیرانه

بیش نبود. و این  یهمه خواب و خیال و تصور ینفت( مانند )سقوط رژیم( برا

بود كه  یباز، غیور و فداكار اسالم، حضرت استاد خلیل طهماسب جان یفدائ ی گلوله

میدان  یمصروع و غش و ضعف یها كرد و سپس به لرزانك یاول نفت را مل

 ...داد". ی، ریاكار یفریب ، عوامیخودنمای

 (۵۱خرداد  ۱۲)نبرد ملت، 
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جا  ایم كه در این نقل كرده یاالسالم عظیم از آخوند نیمچه فاشیست، حجت یقبل، عبارت یها در بخش

 كنیم: یتكرار م

آغاز انقالب فدائیان  یشود. مرگ كسرو یشروع م ی"آغاز نبرد ما با كشتن كسرو

. نفت  آرا را ما كشتیم اران را كشتیم. رزمکنتاز خیا یا اسالم است، پس از آن هم عده

 شد." ینم یمل یكشتیم ، نفت یآرا را نم كردیم. اگر ما رزم یرا ما مل

 یجمهور یها یباف منظور پرورش كودكان و نوجوانان با دروغ  كه اخیرا، به یهای از كتاب یدر یك

 خوانیم: یچنین م  68، انتشار یافته استیاسالم

شدن نفت  یآرا و دكتر زنگنه، دو مانع مل ، رزم۲۹اسفند  ۱۶وز " در ری"نواب صفو

، بقتل رساند". نواب  69یاله قم و نصرت یدو یار عزیزش، خلیل طهماسب ی را بوسیله

پردازد و با زحمات زیاد،  یم یمل ی تقویت جبهه آرا به "پس از كشته شدن رزم یصفو

"، "سرگذشت یاب صفورساند." )"شهید نو یم یدكتر مصدق را به نخست وزیر

، یكودكان و نوجوانان"، انتشارات اعلم یاسالم از روحانیت شیعه برا یشهدا

 (.۲۱ ی صفحه

ها، در  گونه  كه در كتاب از این یبسیار فراوان یها به این خزعبالت و به نمونه یگوی جواب یما بجا

رهبران  یها یو در سخنران یاسالم یرژیم جمهور یتبلیغات یها دستگاه یها ها، در برنامه روزنامه

دوبخش قبل در مورد ترور  یرا كه در ط یا ریز و درشت آن، در این زمینه وجود دارد، همان شیوه

را  ۱۳۲۰ -۲۱ یها ادها در سالدیاز رو یا جا پاره كنیم. در آن یجا دنبال م ایم، در این كار برده هژیر به

گان اقلیت مجلس در ادوار   ارزات نمایندكردن صنعت نفت، مب یدر رابطه با مقدمات نهضت مل

 ی در جامعه، مبارزه یطبقات ی اسارتبار نفت، تشدید مبارزه یچهاردهم و پانزدهم علیه قراردادها

 یتامین آزاد یخواه برا یو آزاد یمترق ینیروها یها ها و فعالیت توده یدموكراتیك، ضد استعمار

ی از رو یا جا نیز، در آغاز، به پاره یم، و در اینا كرده یانتخابات و غیره را به اختصار بررس

انتخابات مجدد تهران( و هفتم  ی)اعالم نتایج قطع ۲۹فروردین  ۲۲بین  ی مهم در فاصله یدادها 

ها و  و دموكراتیك توده یمصدق(، در رابط با مبارزات ضد استعمار یدار اردیبهشت )آغاز زمام

  70كنیم. یم یاقلیت مجلس شانزدهم، اشارات ها از نمایندگان آن ی جانبه حمایت همه

                                                           
68

چنان ادامه دارد. ولی رژیم جمهوری ای برای شتشوی مغزی بزرگساالن، انجام یافته و هم های پیگیر و همه جانبه ـ در این دوساله، البته تالش 

های فراوان رادیو و تلویزیون، از طریق کتابهای درسی و  ترین نیروی خود را از طریق چاپ نشریات متعدد، از طریق برنامه اسالمی عمده

اینکه کودکان و نوجوانان  ها، برای دستچین کردن معلمین صد در صد مکتبی و غیره به کودکان و نوجوانان اختصاص داده است. عالوه بر این

ً کتابهای مخصوص  تر از دروغ هایی به مراتب وقیحانه های جمهوری اسالمی (دروغ بیش از پیش با دروغ های آریامهری( پرورش یابند مرتبا

 فرستد. کودکان و نوجوانان، با کاغذ مرغوب و اعالء و قیمت بسیار نازل، به بازار می
69

ت باور نکردنی در دروغگوئی و نعل وارونه زدن، الاقل تا یکی دو ماه پیش، قتل دکتر زنگنه را بخود منسوب ـ فدائیان اسالم علیرغم وقاح 

هللا قمی این کسی که دکتر زنگنه را کشت هیچ ارتباطی با فدائیان اسالم نداشت" )مصاحبه با حجت االسالم لواسانی، از  نداشته بودند: "نصرت

 (.۳۹دی  ٢۷مورخ  ٢۹ی  له پیام انقالب ـ ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ـ شمارهاعضاء قدیمی فدائیان اسالم، مج
70

ها  ی آن ـ برای اطالعات بیشتر در خصوص دوره مورد بحث مراجعه کنید به کتابهای فراوانی که در این زمینه انتشار یافته است که از جمله 

 عبارتند از:

 .۱٢ـ  ۷٢، صفحات ۳۱۱۱تبلیغات دولت مصدق، ی کل انتشارات و  ـ اسناد نفت، اداره۳

 ی شانزدهم، انتشارات مصدق )جلد اول، دفتر دوم ـ جلد دوم، دفتر اول( های دکتر مصدق در دوره ـ نطق٢

 .    ۷۳ـ  ۳۹۹ـ کارنامه مصدق . حزب توده، انتشارات مزدک، صفحات ۱

هللا مقدم،  دق، جلد اول )چرا و چگونه نفت ملی شد؟(، حزب ایران احمد خلیلـ تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مص۹

 .۱۱ـ  ٢۹۱صفحات 

 .۱۱۳ـ  ۹۳۳، صفحات ۳۱۱۹ـ پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، ۳

 .۳۳۶ـ  ۳۹۹ـ نفت و قدرت در ایران، شاهرخ وزیری )به فرانسه(، چاپ لوزان، صفحات ۶

 ←. ۹۹۳ـ  ۳۱۷ز جامی، صفحات ـ گذشته چراغ راه آینده است، نشر ا۷
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مورد  یانتخابات مجدد تهران اعالم شد و هشت تن از كاندیداها یـ نتایج قطع ۲۹فروردین  ۲۲

 به مجلس راه یافتند. یمل ی حمایت جبهه

 انتخاب شد. یوزیر منصور به نخست یفروردین ـ عل ۲۴

، پنج یماموران فرماندار نظام ی ، در حملهیشاه ینساج ی اردیبهشت ـ اعتصاب كارگران كارخانه ۴

 شدند. یزخم یا تن از كارگران كشته و عده

راه افتادند.  طرف مجلس به تهران اعتصاب كردند و به یکپزش ی در همین ماه، دانشجویان دانشكده

 ها دست به اعتصاب زدند. از آن یمنظور پشتیبان سایر دانشجویان دانشگاه به

ـ گلشائیان كه در مجلس پانزدهم ناكام مانده بود، این بار نه  گس یداد الحاقرقرا ی خرداد ـ الیحه ۳۰

از نمایندگان طرفدار شركت نفت به مجلس پیشنهاد شد. همان  یا عده ی وسیله توسط دولت بلكه به

 روز، دكتر مصدق خطاب به منصور گفت:

كشور است. باید  از مسایل مهم ی"دولت مسئول امور مملكت است و این الیحه هم یك

 یجا بینیم به یاش را نسبت به آن بدهد. اكنون م ید كند و نظریهئاین الیحه را دولت تا

از  یا نهاد كند و بگوید من با این الیحه موافقم و باید طرح شود، عده این كه دولت پیش

 كنند كه مطرح شود". ینمایندگان پیشنهاد م

صور در این كه با این الیحه "موافقید یا نه؟"، مداوم دكتر مصدق از من یها علیرغم پرسش

 كند: ی، همواره فقط به این جواب اكتفا میوزیر از ترس افكار عموم نخست

ام كه  ست كه دولت سابق داده و مطرح هم شده است و حاال من تقاضا كردهیا  "الیحه

 مورد شور و مطالعه واقع شود تا نتیجه بگیریم."

مجلس الیحه را به  یمل ی دكتر مصدق و سایر نمایندگان جبهه یها خالفتدنبال م در همین روز، به

 فرستد. یكمیسیون نفت كه ریاست آن با دكتر مصدق بود م

دهد و چند ساعت بعد، فرمان زیر از  یاستعفا م یوزیر از نخست یطور ناگهان منصور به یتیر ـ عل ۵

 شود: یطرف شاه صادر م

 وزیر: ت، نخس 71آرا رزم یعل ی"جناب حاج

                                                                                                                                                                                     
د ـ ته انتشارات مها در دوران حکومت دکتر مصدق"، گردآورنده مح ی تشنجات، درگیریهای خیابانی و توطئه ـ "اطالعاتی در باره ۱ ←

 .۳۱ـ  ۱۱صفحات  ۳۱۳۹ی خدمات فرهنگی رسا، اسفند  موسسه

المی دانشجویان اروپاه و انجمن اسالمی دانشجویان در امریکا و کانادا، های اس ی انجمن اتحادیهـ مصدق و نهضت ملی ایران، انتشارات  ۹

 .۶۹ـ  ۱۱صفحات 

چه از ذکر این  های اشاره شده در فوق مورد تائید ما نیست. آن های غالب کتاب گیری ها و موضع که قبال نیز متذکر شده ایم، تحلیل  طوری همان

اند که بعلت  ی ما نیز قرار گرفته ارائه شده در آنهاست که در این بخش حاضر، مورد استفادهها عمدتا مورد توجه است، اسناد و مدارک  کتاب

نویسها، جز در موارد ضروری، از ارجاع خواننده به اسناد و مدارک مندرج در کتابهای فوق، راجتناب از تکرار و افزایش حجم بیشتر زی

      خودداری خواهیم کرد.
71

ها و رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی، مثالً معاون سیاسی محمد علی رجایی، محمد هاشمی است و  ول روزنامهطوری که امروز بق ـ همان 

االسالم اکبر و آقای  نه گویا محمد هاشمی رفسنجانی . برادر رئیس مجلس شورای اسالمی )بگذریم از اینکه نام خانوادگی دو برادر یعنی حجت

باشد(، در آن ایام نیز تیمسار رزم آرا به قول شاه "جناب حاجی علی رزم آرا" بود و نه گویا سپهبد  ی" میمحمد در شناسنامه "هاشمی بهرمان

های  آرا هرگز به مکه نرفته بود و از آن حاجی ی جالبتر قضیه اینست که رزم آرا و )تا دیروز و طی مدت شش سال( رئیس ستاد ارتش! جنبه رزم

 وند.ش بود که در ماه ذیحجه متولد می
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خط به سمت  كه به كفایت و لیاقت شما داریم به موجب این دست ینظر به اطمینان

داریم كه در تعیین هیات وزیران اقدام و مطابق  یمنصوب و مقرر م یوزیر نخست

را كامال تامین نماید با كمال جدیت و فعالیت،  یكه اصول حكومت مل یجدید ی برنامه

 ر است بموقع اجرا گذارید.را كه مورد نظ یتحوالت اجتماع

 "یمحمد رضا پهلو -۵/۴/۱۳۲۹                                                    

، یكاشان هللا دكتر مصدق( و روز بعد آیت یعصر همان روز به امضا ۱۰)در ساعت  یمل ی جبهه

 آرا انتشار دادند. رزم یوزیر در مخالف با نخست یشدیداللحن یها اعالمیه

كابینه وارد مجلس شد،  یمعرف یبرا یآرا"، با لباس غیر نظام رزم یكه "جناب حاج عل یتیر ـ وقت ۶

خواهیم"، "برو از مجلس بیرون" و غیره(، یك لحظه  ینم یفریاد نمایندگان اقلیت ) كه "ما دیكتاتور

كومت چند ح ی شدید دكتر مصدق و سایر نمایندگان اقلیت، در سرتاسر دوره یها قطع نشد. مخالفت

  72وقفه، ادامه داشت. یطور پیگیر و ب آرا به رزم ی ماهه

خود را  ی سفیر كبیر جدید امریكا در ایران، استوارنامه  73، "دیكتاتور یونان"یگرید یتیر ـ هانر ۱۱

 به شاه ارائه داد.

 آرا را استیضاح كردند. مهر ـ دكتر مصدق و چند تن دیگر از نمایندگان، دولت رزم ۲۱

 ، نوشت:  آینده، ارگان حزب توده یبسو ی ن ـ روزنامهآبا ۱

در  یاستعمار یها كه سیاست یحساب یو با نفوذ ب ی"باید دانست كه در شرایط فعل

 است."  یحقوق از شركت نفت جنوب، خیال باطل یایران دارند، استیفا

 امپریالیسم در مجلس گفته بود: ی، سخنگویروزها، جمال امام و در همان

 شدن صنعت نفت، حرف مفت است." ی"مل 

گرفت  یها قرار م شدن صنعت نفت بیش از پیش مورد حمایت توده  یكه موضوع مل یآذر ـ در زمان ۹

قرارداد گس ـ گلشائیان بود،  ی بر رد الیحه یگزارش مبن ی و كمیسیون نفت مجلس، مشغول تهیه

 یخیانت امضا ی یك ورقه یكه "پاآینده به امضاكنندگان این گزارش هشدار داد  یبسو ی روزنامه

 خود را" خواهند نهاد.

فرار  ی از زندان فرار كردند )در باره ینحو اسرارآمیز آذر ـ ده تن از رهبران حزب توده به ۲۵

 صحبت خواهیم كرد(. ا  آرا در آن بعد " و نقش "دولت بیدار" رزمیا "پیشتازان توده

مجلس  آرا، متن زیر را به آینده به اتفاق رزم یبسو ی هآذر ـ كمیسیون نفت، علیرغم هشدار روزنام ۲۹

 ارائه داد:  یمل  یشورا

تشكیل شده است، پس  یمل یمجلس شورا ۲۹/ ۳۰/۳"كمیسیون نفت كه طبق تصمیم 

 یكاف  74ساعد ـ گس یاین نتیجه رسید كه قرارداد الحاق از مذاكرات و مطالعات به
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 .71مندرج در "توضیحات" ۷و ۹و  ۳و  ۲ـ در این زمینه مثالً مراجعه شود به  ردیفهای  
73

ـ "گریدی در یونان صاحب همان اختیاراتی بود که مک ارتور در ژاپن داشت. وی اختیار دار مطلق عزل و نصب نخست وزیر و وزرا و  

 (.۹۹۹ی  ه چراغ راه آینده است، صفحهخرج کمکهای نظامی و تعیین سیاست دولت یونان بود" )گذشت
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دارد ـ مخبر  یخود را با آن اظهار م حقوق ایران نیست لذا مخالفت یاستیفا یبرا

 ."یكمیسیون نفت، حسین مك

در مجلس متحصن شدند و مردم در خارج از مجلس به  یمل ی گان جبهه آذر ـ هشت تن از نمایند ۳۰

 ها پرداختند. حمایت از آن

ت با شرك یمیتینگ یـ دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل مجلس اجتماع كردند و ضمن برگزار ید ۲

 شدن صنعت نفت شدند. یمردم، خواستار مل

بر مخالفت با  یاین كه پس از گزارش كمیسیون نفت مبن ا آرا با علم ب رزم یـ وزیر دارائ ید ۵

مردم از تصمیم كمیسیون نفت، ناگزیر  ی خاطر حمایت گسترده ، نمایندگان مجلس بهیقرارداد الحاق

مزبور را از طرف دولت  ی جز این ندید كه الیحه یا خواهند بود كه این الیحه را رد كنند. چاره

حقوق  یبمنظور استیفا ۱۳۲۶مهر ۲۹طبق قانون  یا مسترد دارد و مزورانه اعالم كند كه دولت الیحه

  75به مجلس تقدیم خواهد كرد. ایران تهیه و متعاقبا  

 مردم نوشت: ی ـ روزنامه ید ۶

  76كرد؟" یها باشد، مل یالیسترا كه در دست امپر یتوان صنعت ی"اصوال چگونه م

 آرا در مجلس در همین زمینه اعالم داشته بود: )چند روز قبل از آن، رزم

توانیم اداره  یسیمان را نم ی لولهنگ ساختن را ندارد و ما كارخانه ی ُعرضه ی"ایران

 صنعت نفت برآئیم؟"(. ی اداره ی كنیم پس چگونه ممكن است از عهده

اطراف آن مملو از جمعیت  یها ر میدان بهارستان برپاشد. میدان و خیاباند یـ میتینگ عظیم ید ۱

شدن صنعت نفت  یمل ی در باره یو مهندس حسیب یبود. در این میتینگ از جمله دكتر حسین فاطم

كردن  یبودن مل یمكزیك، عمل ی نمونه ی با آمار و ارقام و ارائه یصحبت كردند. بویژه مهندس حسیب

زاده  میتینگ توسط مهندس زیرك یا سه ماده ی نامه نشان داد. در پایان، قطع یخوب صنعت نفت را به

 قرائت شد.
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باشد که عبارت اخیرالذکر، بیشتر مصطلع است. گلشائیان، امضا  ـ "قرارداد الحاقی ساعد ـ کس" همان قرارداد الحاقی "کس ـ گشائیان" می 

 ی قرارداد الحاقی، وزیر دارایی کابینه ساعد بود. کننده
75

ی که مجلس چهاردهم با کوشش خستگی ناپذیر دکتر مصدق بتصویب رسید و بر اساس آن، ی قانون ـ ما در بخش قبل، ضمن بحث در باره 

نیز مجلس شورای ملی  ٢۶مهر  ٢۹ ایم که این یک گام به جلو بود. در اعطا هرگونه امتیاز جدید به دولتهای خارجی ممنوع اعالم گردید گفته

ی امتیازهای موجود بخصوص شرکت نفت جنوب" خوستار گردید.  ارهقانون دیگری وضع کرد که بر اساس آن "احقاق حقوق ایران درب

 رفت. تصویب این قانون، گام دیگری بجلو در جهت ملی کردن صنعت  بشمار می

های امپریالیسم انگلیس در ایران که در زمان تصویب قانون مهرماه  ی کتاب "پنجاه سال نفت ایران"، یکی از مهره مصطفی فاتح، نویسنده

کرد )کسیکه حزب سوسیالیست، از نوع انگلیسی، را تشکیل داد، با  وان معاونت کل نفت انگلیس، در خدمت ارباب انجام وظیفه میبعن ۳۱٢۶

ها را در شرکت نفت وارد کرد و از کارگردانان توده نفتیها بود( نیز پس از تصویب این  ای حزب توده روابط خوبی داشت و بسیاری از توده

کند:  ، مفاد این قانون را چنین تفسیر می ۳۱٢۶ مهر ٢۹س کرد. مصطفی فاتح در کتاب خود، پس از نقل متن قانون قانون خطر را احسا

حقوق ملی ایران را تضییع کرده است و باید در صدد  ۳۹۱۱"بعبارت واضع تر، مجلس شورای ملی با تصویب این قانون اعالم کرد که قرارداد 

 (۱۱۳ی  اصالح آن بر آمد." )صفحه
76

های اجتماعی در زمان شاه و در  ی نفت شمال، مهندس زاوش )مدیرعامل بیمه ، در زمان طرح مساله۱۳۲۳ـ شش سال پیش از آن، در سال  

همین  ۱۹ی  زمان جمهوری اسالمی(، به هنگامیکه هنوز از رهبران حزب توده بود )و سالها بعد بهمراه خلیل ملکی انشعاب کرد(، در شماره

توانیم  کنند ما در وضعیت کنونی می دم، در دفاع از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروری، چنین نوشته بود: "کسانیکه تصور میی مر روزنامه

اند. اینها شاید هنوز نمیدانند که ما سیخ و سنجاق و سوزن مورد نیاز خود را از خارجه وارد  نفت خودمان را استخراج کنیم خیال باطلی نموده

نماید و  تواند معادن نفت که ایجاد یکی از صنایع سنگین را می ور کشور که حتی سوزن خود را از خارجه بایستی وارد کند میکنیم و چط می

 سیاست جهانی بوجود آورده است، بهره برداری نماید."
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 یعال یها، دانشجویان دانشگاه تهران و دانشسرا آموزان دختر و پسر دبیرستان ـ جوانان، دانش ید ۱۶

 شدن صنعت نفت شدند. یدر مقابل مجلس اجتماع كردند و خواستار مل

چهل نفر  یرا كه به امضا یپیشنهاد یمل ی، مجلس شورایافكار عموم ی ایندهـ تحت فشار فز ید ۲۱

از نمایندگان رسیده بود تصویب كرد كه بر اساس آن كمیسیون نفت ملزم گردید كه در ظرف دو ماه 

 نفت را تعیین كند.  ی دولت در مورد حل مساله ی وظیفه

شدن  ی، در حمایت از نهضت مل هر روزه طرف تظاهرات تقریبا اسفند، از یك ۱۶از این تاریخ تا 

مذاكرات  یآرا ط ، رزم ها جریان داشت و از طرف دیگر، در همین فاصله نفت، در تهران و شهرستان

 ۵۰-۵۰بر اساس  یقرارداد یامضا یمحرمانه با شركت نفت انگلیس، موافقت شركت را برا كامال  

منعقد شده  یآرامكو و عربستان سعود یامریكایقبل از این تاریخ بین شركت  یكه كم ی)نظیر قرارداد

كه خود مناسب  یفرصت نامه را به این موافقت یترجیح داد كه اعالم رسم یدست آورد ول بود( به

آبان  ۲۴آرا )در  نامه، هشت ماه پس از ترور رزم ، و مفاد این موافقت 77دهد واگذار كند یتشخیص م

 .78اولین بار انتشار یافت ی( برا۳۰

از  یفیض، یك هللا حضور در مجلس ختم آیت یعلم، برا كه به همراه اسدهللا یآرا وقت فند ـ رزماس ۱۶

، عضو فدائیان اسالم، به یخلیل طهماسب ی روحانیون درجه اول كشور، وارد مسجد شاه شد، با گلوله

 قتل رسید.

 تعیین شد.  یآرا، به كفالت نخست وزیر ، وزیر مشاور رزمیخلیل فهیم

، سه نفر یسهیل یو عل یخلیل فهیم یآرا و پس از مخالفت مجلس با نخست وزیر رور رزمپس از ت

السلطنه  و احمد قوام ء، حسین عالیالدین طباطبائ در نظر گرفته شدند: سید ضیا ینخست وزیر یبرا

د از سی یكاشان هللا انگلستان بودند. جالب است كه بدانیم آیت ی شناخته شده یها كه هر سه از مهره

 كرد:  ی، حمایت م۱۲۹۹ ی، همدست رضا خان در كودتایضیاالدین طباطبائ

او را  ینامزد یكاشان هللا این بود كه آیت یالدین طباطبائ "بارزترین امتیاز سید ضیا

  79ترسید..." یشاه از او م یتائید كرد ول ینخست وزیر یبرا

( و همكار ۱۲۱۲) ۱۹۳۳ارت بار از عاقدین قرار داد اس ی، یكءاسفند ـ باالخره حسین عال ۲۱

  .تعیین شد یوزیر زاده، به نخست یتق

 ۲۱تعیین شده  از طرف مجلس در  ی مهلت دو ماهه یاسفند ـ كمیسیون نفت )پس از انقضا ۲۲

 اعالم داشت: یمل یماه( به مجلس شورا ید

شدن صنعت  ی"نظر به این كه ضمن پیشنهاد ات واصله به كمیسیون نفت، پیشنهاد مل

كه  یجای فت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كمیسیون قرار گرفته  و از آنن
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جلس(( که احساسات عمومی برای دیماه م ۱۱ی  نویسد: "در خالل این احوال ))پس از جلسه ـ مصطفی فاتح در "پنجاه سال نفت ایران" می 

داشتند. رزم آرا خیلی محرمانه با  ی ملی با نهایت شدت در تهیج افکار قدم بر می استیفای حقوق مردم از نفت رو به تزاید بود و پیشوایان جبهه

آرا در اینکار وارد نبود و  مشرکت نفت داخل مذاکره شده و تقاضا کرد که شرکت مزبور پیشنهاد جدیدی برای حل مساله بنماید. کسی جز رز

 (۹۱۳ی این مذارکرات هم تا مدتی بعد مشکوف نگردید...." )صفحه  نتیجه
78

آرا، در  ی بحث مربوط به ترور رزم مفصل جنگ نفتی بین کمپانیهای امپریالیستی در اینجا مقدور نیست ولی در ادامه  ـ پرداختن به مبحث 

 آرا. و ترور رزم ۳۱ـ  ۳۱ی  ی بین موافقتنامه بخش آینده، اشاراتی خواهم کرد به رابطه
79

 .۳۱۱ی  ، صفحه۳۱۳۱، چاپ ٢۱۹ـ "ایران، کوه آتشفشان"، حسنین هیکل، انتشارات "عادیات"، قم، صندوق پستی  
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نیست، كمیسیون مخصوص نفت از  یمطالعه در اطراف این اصل باق یوقت برا

 نماید." یدو ماه تمدید م یتقاضا یمل یمجلس شورا

كمیسیون نفت  یدپیشنها ی واحده ی با پیشنهاد فوق موافقت كرد و ماده یمل یاسفند ـ مجلس شورا ۲۴

 را به تصویب رساند.

 واحده از تصویب مجلس سنا گذشت. ی اسفند ـ ماده ۲۹

خاطر  مردم به ی از تظاهرات پرشور و شادمانه یجلوگیر ی، در تهران براءدر همین روز، دولت عال

 اعالم كرد.  ی، حكومت نظامیاین پیروز

درصد از حقوق ناچیز  ۳۰شب عید،  درست در یدر همین روز، شركت نفت انگلیس، بطور ناگهان

 كارگران نفت بندر معشور را كسر كرد و كارگران بندر معشور دست به اعتصاب زدند. 

ان ادامه یافت. كارگران نفت در مسجد سلیمان، چنسال جدید هم یاین اعتصاب در اولین روزها

كارگران بندر معشور،  آهن خوزستان بمنظور حمایت از آبادان، هفتگل و غیره و نیز كارگران راه

 ی طلبانه حق یها اعمال فشار به شركت نفت، جواب خواست یجا به ءاعتصاب كردند. دولت عال

 یا نظامیان، سه تن از كارگران كشته و عده ی كارگران را با گلوله پاسخ داد. در روز اول حمله

 یترشوز اوج بیر هر یشدند. با این همه، حمایت مردم خوزستان از كارگران اعتصاب یزخم

 گرفت. یم

 كرد. یدر سرتاسر خوزستان نیز اعالم حكومت نظام ءـ عال ۱۳۳۰فروردین  ۴

، چهل هزار تن از كارگران نفت آبادان علیه شركت یرغم وجود حكومت نظامیفروردین ـ عل ۲۴

 كارگران را به ءطول انجامید. دولت عال روز به ۱۲انگلیس دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب 

تن  ۵۰تن از كارگران كشته و قریب  ۱گلوله بست و در صبح و بعد از ظهر روز اول اعتصاب 

 دیگر مجروح شدند.

 یهفت نفر یفروردین ـ كمیسیون مخصوص نفت به ریاست دكتر مصدق، یك كمیسیون فرع ۲۶

 د.پیشنهاد كن یمل یشدن نفت را تنظیم و به مجلس شورا یقانون مل یانتخاب كرد كه طرح اجرا

تعیین  ی دنبال مهلت دوماهه شدن نفت مخالف بودند، به یكه هر دو با مل ءاردیبهشت ـ شاه و عال ۵

اسفند، هنوز امیدوار بودند كه در این فرصت، احساسات عمیق  ۲۴شده از طرف مجلس در 

 یا كه طرح نه ماده یوقت یمل یدر این روز، مجلس شورا یكنند. ول یها را خنث توده یضدامپریالیست

بر خلع ید از شركت نفت جنوب را با اكثریت  یكردن صنعت نفت مبن یقانون مل یمربوط به اجرا

 آرا تصویب كرد. آن امید به یاس مبدل گردید.

 یبه دكتر مصدق متوسل شد ول ءشتافت. عال ءعصر همین روز سفیر انگلیس در تهران به نزد عال

ها خود را با شاه در میان گذاشت  جریان مالقات ءكرد. عال یمصدق بر تصمیم كمیسیون نفت پافشار
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را از تصمیم خود منصرف  ءو تصمیم خود به استعفا را به او اعالم داشت. شاه اصرار داشت كه عال

  80.كند

نفر نمایندگان حاضر(، دكتر مصدق را  ۱۰۰)از میان  یرا ۷۹با  یمل یاردیبهشت ـ مجلس شورا ۶
خلع ید كه  یا را به تصویت طرح نه ماده یوزیر ق قبول نخستبرگزید. دكتر مصد یوزیر به نخست

مجلس به  ی از طرف كمیسیون نفت به مجلس پیشنهاد شده بود موكول كرد، این طرح در همان جلسه
 رسید. تصویب نمایندگان

*** 
ن كه در آغاز ای یا  ابلهانه یساله را در كنار ادعاها )بسیار فشرده و مختصر( یك یدادها یهمین رو

"وقاحت" در  ی بار دیگر آن چند عبارت را بخوانید ( تا مفهوم واژه ایم، قرار دهید )و یك بخش آورده
 81روشن شود. یابعاد ناشناخته و باورنكردن یتمام

و  یكار آمدن دكتر مصدق، از مبارزات پیگیر و پر شور ضداستبداد یشدن نفت و رو ینهضت مل
گان اقلیت در ادوار چهارده و پانزده، و  ناپذیر نمایند یخستگ یها ها، از فعالیت توده یضداستعمار

انگلیس و امریكا و  یحمایت مردم(، و از تضاد دو دولت امپریالیست یشانزده مجلس )به پشتگرم
 است. درست دكتر مصدق )در آن ایام( از این تضاد، نشات گرفته ی استفاده

فاتح  یمصطف یچنان با شكوه و توفنده بود كه حت ها آن توده یمبارزات دموكراتیك و ضد امپریالیست

دانست در مذاكراتش با "مستر ِگس"، "لرد استوارت  یخود" م ی عنوان "عضو شركت" كه "وظیفه به

بسیار مفصل خود به مدیران  ی الموند"، "نارتگرافت" )رئیس كل شركت نفت انگلیس( و در نامه

" را به "شركت"  یو دوربین یاندیش لأحس ماش، " یشركت نفت در لندن، ضمن اعالم سرسپردگ

ضمن مذاكرات خود با شپرد،  توصیه كند تا بین ایران و شركت ،"تفاهم كامل" برقرار گردد. مثال  

 گوید: یسفیر انگلستان در تهران به او چنین م

 م «      » گ    ل   را نسبت به شركت نفت متذكر شدم و گفتم ی" ... احساسات عموم

 ."    جب   ب  ع   خ     ك   آ   ك  ،         ع             ك     بخ       

 نویسد: یدیگر م یو در جا

« ۱۳۲۶مهر »این قانون  یكردم كه به او بفهمانم اجرا یاز مذاكرات خود با گس، سع ی"در یك

         گ    ل    ك         كند یاز آن م یكه احساسات عموم یشدید یپشتیبان ی بواسطه

 ".                 خ           ی               یبع  ی                    ك     ل  

 ها از ماست( )تاكید                                                              

ها  برجسته كردن مبارزات پرشكوه توده یبرا یفاتح نه تنها كمترین دلیل ینگفته پیداست كه مصطف

برد. تازه عبارات فوق مربوط به سه  یآن رنج م یگیر خود از اوج یبلكه مانند اربابان انگلیس نداشت
                                                           

80
ـ به نقل ۷/٢/۱۱مورخ  ۷۳۱۹ی  ی اطالعات شماره ی مجلس)روزنامه ـ بنا به اظهارات صریح سردار فاخر، رئیس، و جمال امامی، نماینده 

 (.۳۳۹ی  از کتاب گذشته چراغ راه آینده است، صفحه
81

ـ حجت االسالم هاشمی رفسنجانی، بعنوان رئیس مجلس شورای اسالمی، برای اینکه بیش از حد مضحک جلوه نکند اخیراً حدود سی درصد  

هللا کاشانی و فدائیان اسالم است".  ات آیتدرصد آن موهون خدم ۷۱ی من پیروزی نهضت ملی شدن نفت بیش از  تخفیف داده است: " بعقیده

 (٢۳/۳٢/۳۹ هللا کاشانی،  ی سالگرد آیت نامه )اطالعات، ویژه
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مبارزات  یگیر باشد و نه مربوط به زمان اوج یشدن صنعت نفت م یسال و نیم قبل از مل

 كه در آن بخش، مورد بحث ما است. یا دوره ییعن ۲۱ -۲۹ یها ها در سال توده یضداستعمار

به  یاند و با دید علم ، مسلحی، ماتریالیسم تاریخیاز اكتشافات عظیم بشر یكه به یك ها كمونیست

 یها است كه از حركت یا منبعث از پروسه یدانند كه تحوالت اجتماع یم یخوب نگرند به یها م پدیده

 آنان در حل یهیات حاكمه و عدم توانان یآنان، تضادها یها در طول زمان و مبارزات اجتماع توده

در جامعه(، شكل ساخت جامعه و میزان یا عقب  یطبقات ی خاطر تشدید مبارزه به ااین تضادها )عمدت

از  یگیرد و فقط در روزهای یها و غیره شكل م توده یو سطح آگاه یطبقات ی آن كیفیت مبارزه یماندگ

 ی ه از فلسفهك یگردد. اما كسان یها متبلور م ها و انقالب ها، قیام تاریخ است كه بصورت شورش

كنند، در عوالم ماورالطبیعه به سیر انفاق وانفس مشغولند و دنیا را از  یم یماوقع" پیرو ی"الخیر ف

نیز خود را به  یمسائل تاریخ ی است كه در زمینه یكنند، طبیع یتنگ دید خود نظاره م ی زوایه

آرا( = نهضت  رزم ر)ترو ۲۹)ترور هژیر( + شانزدهم اسفتد  ۲۱آبان  ۱۳نظیر:  یا معادالت ساده

=  ۵۷بهمن  ۲۲+ "هجرت امام" )در فالن تاریخ( +  ۴۲خرداد  ۱۵كردن صنعت نفت و با  یمل

 خوش دارند. دل یانقالب اسالم

 ی كه در دو بخش قبل و این بخش، در تصویر هرچند ناقص و مختصر و فشرده ی بطور یول

)در  ۲۳كه الاقل از سال  یا ایم، پروسه دیدهشدن نفت  یتا زمان مل ۲۰ها از شهریور  مبارزات توده

ب     ب     ( آغاز شد،یها بطور كل توده یمورد نهضت نفت و نه در مورد نهضت ضدامپریالیست

كه در آن  یكه حزب توده با قدرت بزرگ ینشود. وقت یشدن صنعت نفت منته ی، به ملآ          م

در جهت  یایجاد كند دیگر حساب )اثرگذار یوفنده سدایام داشت نتواند در مقابل آن جنبش بالنده و ت

نیز نه یك  یسركوب چنان جنبش یروشن است. و برا اسالم، كامال   یچند تروریست فدائ  معكوس(

مرداد  ۲۱ یكه در زمان كودتا ی، بلكه بطوریترور دكتر مصدق و یا دكتر حسین فاطم ترور مثال  

حزب توده + اشتباهات بزرگ و  ی: خیانت رهبرالزم بود یایم، یك قدرت عظیم و جهنم دیده

+ وحدت  و روحانیت در مجموع یكاشان هللا + خیانت آیت یمل ی آمیز دكتر مصدق و جبهه فاجعه

ها و جمال  یها )شاه و دربار، دكتر بقای آن یگان داخل امپریالیسم انگلیس و امریكا و نوكران، سرسپرده

فدائیان اسالم به  یو گروه انشعاب یها، نواب صفو یها و طیب رضای یها، شعبان جعفر یامام

 و غیره و غیره( + سكوت توام با رضایت رفیق استالین! یكاشان هللا از آیت یطرفدار

*** 
آرا  قرار دهیم: رزم یمورد بررس یآرا را در ابعاد دیگر كوشیم موضوع ترور رزم یدر بخش آینده م

امپریالیسم امریكا و شاه،  یو تحت چه الزام یه شرایطرسید؟ در چ یگونه به نخست وزیر چرا و چه

آرا از همان آغاز  آرا با امپریالیسم انگلیس به توافق رسیدند؟ به دالیل رزم در آغاز بر سر حكومت رزم

را دنبال  یآرا از پروبال دادن به حزب توده چه هدف نزدیك شد؟ رزم یكار آمدن به شورو یرو

آرا چه بود؟ مذاكرات  ، اسداله علم( در ترور رزمیو چاكر دربار وكرد؟ نفع امریكا و شاه ) یم

بر اساس تنصیف عواید در  یآرا با شركت نفت انگلیس و موافقت شركت با قرارداد رزم ی محرمانه

دست  و به یكاشان هللا دستور آیت آرا كه به ترور رزم ی كه: مساله داشت؟ خالصه این یاین ترور چه نقش

آرا در زمان ترور ) انگلستان،  صورت گرفت، با شناخت دوستان و طرفداران رزمفدائیان اسالم 
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و  یمل ی از رهبران جبهه یاو )امریكا، شاه، بخش ییا واقع یو حزب توده( و دشمنان اجبار یشورو

 یاسالم یكه امروز در رژیم جمهور ی، قابل تبین است و نه در رابطه با خزعبالت (یكاشان هللا آیت

 ایم. اضر ذكر كردهحها را در آغاز بخش  از آن  شود و ما چند نمونه یدیده و شنیده مفراوان 
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 آ  :        م  عل    قع

    خ                     

در  یترین وقایع تاریخ یها و مسخ بدیه یپیشین این سلسله مقاالت به وارونه نویس یها در بخش

، به یخمین هللا االسرار" آیت آن با "كشف ی و رابطه یترور كسرو ی، به ماجرایاسالم یجمهور

 یواقع یها تا قبل از حكومت مصدق، و علل و انگیزه یكاشان هللا فدائیان اسالم از آیت یفرمانبردار

ابطال  ی در زمینه یامروز یها ترور هژیر، و نعل وارونه زدن ی ها، و به قضیه آن یاختالفات بعد

 ی مورد حمایت جبهه یشانزدهم در تهران و موفقیت دكتر مصدق و سایر كاندیداهاانتخابات دور 

 ایم. ، سخن گفتهی( در انتخابات بعدیكاشان هللا ) از جمله آیتیمل

از خروارها الطائالت رایج در رژیم  یعنوان مشت آرا، چند نمونه به رزم ی در بخش قبل، در باره

آرا را  "اگر ما رزم  :یعظیم هللا د نیمچه فاشیست، آیت)از جمله بیانات آخون یاسالم یجمهور

مستقیم به آن خرده  یپاسخگوی یجا برا ایم. در آن شد"( را نقل كرده ینم یمل یكشتیم نفت ینم

از مبارزات پیگیر و  یاز رویدادها و وقایع مهم تاریخي، و تصویر یا فررمایشات ترجیح دادیم پاره

دكتر  یوزیر ( و آغاز نخست۲۹از انتخابات مجدد تهران )فروردین  بعد ی ها در فاصله پرشور توده

شدن صنعت نفت را ارائه دهیم. و در دو بخش قبل از آن  ی(، در رابطه با مل۳۰مصدق )اردیبهشت 

ها بعد از  و دموكراتیك توده یو مبارزات ضداستعمار یاز وقایع مهم تاریخ یا فشرده ی خالصه

گان اقلیت در ادوار  نمایند یها ( و تالش۲۹ت مجدد تهران )فروردین تا زمان انتخابا  ۲۰شهریور

 یگیر بود كه در بخش قبل نتیجه یتاریخ یها این فاكت ی ایم. از مجموعه چهارده و پانزده را نقل كرده

ها بطور  توده ی)در مورد نهضت نفت، نه نهضت ضداستعمار ۲۳كه الاقل از سال  یا كردیم: پروسه

ب     توانست  ی، آغاز شد نمیهرگونه امتیاز به دول خارج یطرح ممنوعیت اعطا ( با تصویبیكل

)با توجه به عوامل بازدارنده و نیرودهنده و در نگرش دیالكتیكي به تاریخ(، به  آ   ب           م

زب توده با آن قدرت عظیم خود در حكه  یایم وقت جا گفته نشود. در همان یشدن صنعت نفت منته یمل

ایجاد كند، دیگر حساب  یها مانع توده ی گیرنده و توفنده ایام نتواند در مقابل جنبش گسترده و اوجآن 

روشن است. دل تنگ و دهان  نقش مثبت( كامال   یاسالم )در جهت ایفا یتروریست فدائ یدوتا و نصف

واقعیت  یخواهد بگوید ول یهر چه م یاسالم یجمهور یها عمله و اكره ی در و دروازه یگشاد و ب

 -۳۴) یاز زمان تشكیل تا تالش یساله حیات خود یعن ده ی این است كه فدائیان اسالم در فاصله یتاریخ

 اند. بیش از مزدور نداشته یا ندانسته، نقشی(، در بهترین حاالت، دانسته ۲۴

آرا را از یك  كوشیم ترور رزم یكنیم و م یتاریخ رها م یدر پستو ا  در این بخش فدائیان اسالم را موقت 

آرا با شناخت دوستان و طرفدارانش در  ترور رزم ی مساله 82قرار دهیم: یدیگر مورد بررس ی زاویه

او در همان ایام )امریكا،  ییا واقع یو حزب توده( و دشمنان اجبار یزمان ترور )انگلستان، شورو

در رابطه با  ا  نه مطلق ( قابل تبیین است ویكاشان هللا و آیت یمل ی از رهبران جبهه یشاه، برخ

 شود. یفراوان دیده و شنیده م یاسالم یكه امروز در رژیم جمهور یخزعبالت

                                                           
82

جا جز در  ایم که بدلیل ذکر شده در همان ( استفاده کرده71های اشاره شده در توضیح شماره ) ـ در این بخش نیز از اسناد مندرج در کتاب 

داری خواهیم کرد. در موارد دیگر منبع مورد استفاده را در متن مقاله یا در  ها خود ننده به آن کتابموارد ضروری هر بار از ارجاع خوا

 شویم. توضیحات متذکر می
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 یبه پشتگرم یمل ی گان جبهه ایم، مبارزات دكتر مصدق و سایر نمایند كه در بخش قبل دیده یبطور

 ی الیحهكردن صنعت نفت چنان شدت یافته بود كه  یها از تز مل توده ی مایت پرشور و گستردهح

گان طرفدار سیاست انگلیس در  از نمایند یوزیر بلكه توسط عده ا نه توسط نخست یقرارداد الحاق

جرات آن را نداشت كه  یها حت منصور از ترس توده یایم عل دیده كه قبال یمجلس مطرح شد، و بطور

بود كه فرمان  یاسعنوان رئیس دولت بگوید با این الیحه موافق است یا مخالف. در چنین آچمز سی به

  متفاوت( یا "مرد مقتدر ارتش ایران" با توافق انگلیس و امریكا و شاه )هر یك با انگیزهی وزیر نخست

 صادر شد. ۲۹تیرماه  ۵در 

، امپریالیسم انگلیس و امریكا، مجبور شدند نه تضاد و كشمكش ۲۹بعد از آغاز جنگ كره، در بهار 

 یو در كنفرانس لندن، بوین و آچسن ) وزرا  كنار بگذارندخود بر سر نفت ایران را بطور موقت 

كار آمدن  یها، رو رسیدند كه از جمله این توافق یهای انگلیس و امریكا(، به یك سلسله توافق ی خارجه

شناخته  ی آرا، مهره جز سپهبد رزم یدر آن ایام كس  یك "مرد مقتدر" در ایران بود. و این "مرد مقتدر"

عوض  یوزیر خستنبار  كه هر چند ماه یك یا ماد امپریالیسم انگلیس، نبود. در دورهشده و قابل اعت

 یماند بود و عالوه بر ارتش، شهربان یسال با قدرت تمام در راس ستاد ارتش باق ۶مدت  شد، او به یم

رفت.  یوزیر به نخست ا  آرا از ستاد ارتش مستقیم در چنگ خود داشت. رزم را عمال   یو ژندارمر

 نیویورك تایمز نوشت: ی او، روزنامه یوزیر م تیر، روز بعد از صدور فرمان نخستشش

و  یا هفرحاز سیاستمداران  یاوضاع ایران تحت اداره و هدایت گروه یگسیختگ "... از هم

رسانیده است كه اكنون دانسته  یغیرقابل اطمینان، كار ایران را به آن درجه از فساد و بدبخت

دیگر نخواهد توانست ایران را از این وضع اسفبار  ییس ستاد ارتش كسشده است كه جز رئ

 یاز متالش یجلوگیر یآرا الیق آن است كه برا نیست كه رزم ینجات دهد... در این نكته شك

 83برقرار كند..." یحكومت ایران، حكومت دیكتاتور ی شدن و تجزیه

به احمد شاه شباهت داشت. و سپهبد  بیش نبود، كم و بیش یمحمدرضا شاه در آن وقت هنوز مترسك

افراد و  ی جرگه ها از این امر بوحشت افتاد و به آرا به سردار سپه )و خواهیم دید چرا شاه بعد رزم

آرا بودند(. رضا شاه ماموریت داشت  رزم یمتفاوت درصدد نابود یهای پیوست كه با انگیزه ینیروهای

 یقرارداد الحاق ی آرا ماموریت داشت كه كار الیحه رزم را به ایران تحمیل كند، و ۱۹۳۳كه قرارداد 

هر قیمت یكسره كند. بیهوده نبود كه دكتر مصدق و  را به بست خارج كرده و كار آن ( را از بن۱۹۳۳)

جدید  یآرا را یك "شبه كودتا" و تدارك مقدمات دیكتاتور از همان روز اول، حكومت رزم یمل ی جبهه

 قلمداد كردند.

 ۱۲۹۹با  ۱۳۲۹ها در  توده یه امپریالیسم انگلیس در این بود كه شرایط جامعه و سطح آگاهاما اشتبا

 84داشت. یاساس یها تفاوت

از امریكا و  یاز همان آغاز، سیاست دور یكار آمده بود ول یبر رو  آرا با حمایت امریكا رزم

اندیشید  یلیسم انگلیس( ممود امپریانوزیر جدید )تحت ره را در پیش گرفت. نخست یبه شورو ینزدیك
                                                           

83
ها و  . در مورد خشنودی روزنامه ۹۹۱ــ به نقل از کتاب "گذشته چراغ راه آینده است" ص  ۱۱/۹/۲۹مورخ  ۲۷۹ـ باختر امروز شماره  

 همین کتاب. ۹۹۷ـ  ۳۱۱رکار آمدن دولت رزم آرا، مراجعه شود به اسناد مندرج در صفخات محافل امریکائی از س
84

، تسلیم این تقسیم منافع نشد زیرا که ۳۲تا تابستان  ۳۱ها یعنی از اوایل  به بعد، هیچگاه حتی دربدترین موقعیت ۲۱انگلستان از شهریور ـ  

ی موقعی که خطر نابودی کلی منافع نفتی جنوب ایران را برای هر دو کشور امپریالیستی همواره امید داشت آب رفته را بجوی بازگرداند. ول

مرداد، بوحدت  ۲۱انگلیسی   لمللی، در کودتای امریکایی ـ  ا بوجود آورد، انگلستان دست از مقاومت برداشت. تضاد غارتگران و دزدان بین

 گرائید.



58 
 

امریكا كه "سهم" خود را از نفت  یامپریالسم نوپا یدرجه دوم به شورو یها امتیاز یا كه با دادن پاره

نیز تصمیم  یداخل ی ایران كنار خواهد زد. در زمینه ینفت ی كرد، از میدان مبارزه یجنوب طلب م

آرا، در مورد  امپریالیسم انگلیس و رزمكند.  یرا متالش یمل ی داشت با تقویت حزب توده، جبهه

 اخیرالذكر، مرتكب دو اشتباه عمده در محاسبه شدند:

از یاران صدیق و غیر  یدكتر مصدق و برخ یرا از یك قماش تصور كردند یعن یمل ی رهبران جبهه  -۱

 گرفتند. یها عوض یها و مك زاده یها، حائر یاو را با دكتر بقای ی وابسته

كردن نفت در سراسر  یشعار "مل ی العاده ها و كشش فوق توده یضدامپریالیست ا  عمیقاحساسات    -۲

 در میان هواداران صادق حزب توده را دست كم گرفتند. یكشور"، حت

انگلیس و امریكا بر تقسیم  یها امپریالیسم یطرف از تضاد دیرپا آرا، از یك دولت رزم یسیاست خارج

به  ۲۰از شهریور  یسیاست انگلیس و شورو یف دیگر، از همخوانجنوب ایران و از طر یمنافع نفت

 ایم(. سخن گفته یقبل یها گرفت )در مورد اخیرالذكر در بخش یبعد در ایران، نشئت م

بود. و این امر  یكه مالقات كرد، سادچیكف، سفیر شورو یوزیر جدید با اولین سفیر خارج نخست

 یها كاشته شد. این مالقات و مالقات یولین تخم بدبینظن شدید امریكا قرار گرفت، و ا مورد سوء

گرفت زیرا كه  یمحرمانه و بدون حضور شخص ثالت انجام م اغالب یبا سفیر شورو یمكرر بعد

همان  یبه شورو یآرا، در نزدیك نداشت. رزم یمترجم نیاز  ، بهیزبان روس خاطر تسلط به آرا به رزم

سرخرمن  ی السلطنه با وعده كرد. با این تفاوت كه قوام ینبال مالسلطنه را د سیاست روباه پیر، قوام

دموكراتیك آذربایجان و كردستان را  یها توانسته بود كه سر "رفیق استالین" كاله بگذارد و جنبش

اكتفا  یتوخال یها توانست به وعده یكوبیدن نهضت نفت، دیگر نم درهم یآرا برا رزم یكند ول یمتالش

به  یطور جد در تهران به یامتیازات "كنكرت" با سفیر شورو یبر سر اعطاكند. از این نظر، 

این كه مستندتر سخن گفته  یبسیار دوستانه ادامه یافت. برا یمذاكره نشست واین مذاكرات در محیط

  85كنیم: ی، نقل میشورو یوانف، مورخ رسمیباشیم، اهم این امتیازات "كنكرت" را از قول ا

 «۲۹آبان  ۱۳» ۱۹۵۰نوامبر  ۴در  یبا شورو یبازرگان ی مهنا موافقت یـــ امضا

 ی و تهیه ی" اورسیس كونسالتانس اینكورپوریتد" كه مسئول بررس یامریكائ یـــ لغو قرارداد كمپان

 «۲۹ماه  ید» ۱۹۵۱ایران بود در اوایل  ی هفت ساله ی برنامه

 .از ایران یـــ درخواست ترك مستشاران امریكائ

، سفیر آن كشور در یامریكا از طریق گرید یها بر عدم پذیرش كمك ییم ایران مبنـــ اعالم تصم

 .تهران

 .دیدند به تهران یم را یتعلیمات نظام ی ، كه در امریكا دورهیافسران ایران یـــ احضار فور

 .«از رادیو تهران»امریكا"  ی"صدا یها ـــ قطع برنامه
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 .۱۵۲، ص  ۳۳۵۶توده،  ایوانف، انتشارات حزبـ مراجعه شود به "تاریخ نوین ایران" م . س   
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آرا  را نیز اضافه كنیم: در جریان جنگ كره، رزم بر امتیازات فوق باید یك امتیاز مهم دیگر

به دبیر كل  یبه كره را نپذیرفت و مراتب را تلگراف یبر اعزام سربازان ایران یدرخواست امریكا مبن

 سازمان ملل متحد اطالع داد.

یك مقدار  یآرا، در جریان مذاكرات خود با شورو بر امتیازات "كنكرت" مذكور در فوق رزم هعالو

 ی از قول روزنامه ییعن یها را نه از قول خود بلكه از منابع شورو نیز داده بود. ما این وعده وعده

مسكو نیز خوانده شده  یآن در همان ایام از رادیو ی "گراستایاآرمیپا"، ارگان ارتش سرخ، كه مقاله

 كنیم: یبود، نقل م

 .یبه شورو یتعلیمات نظام یبرا یـــ اعزام افسران ایران

 .یامریكائ ی كهنه یها سالح یبجا یجدید شورو یها رید سالحـــ خ

 .یامتیاز نفت شمال به شورو یـــ اعطا

 .(یبین ایران و شورو یفوق اضافه كنیم: رفع اختالفات مرز یها دیگر را به وعده ی )و یك وعده

آرا(  رزمو صمیمیت"  یبه ایران را )"بخاطر این دوست یمتقابل شورو یها ارگان ارتش سرخ، وعده

 كنیم: یشرح زیر ذكر م به

 به ایران وارد كرده بود. یخسارات زمان جنگ كه ارتش شورو یـــ پرداخت تمام

 یمرداد به حكومت سرلشگر زاهد ۲۱ یكه پس از كودتا یهمان طالهای»ایران  یـــ استرداد طالها

 .«تحویل شد

 ایرانی. ودند به مقاماتگریخته ب یكه به شورو یـــ استراد افسران و سربازان ایران

* 
ی داخلی،  آرا، بطوری که گفته شد، سیاست داخلی او بود: در جبهه جزء مکمل سیاست خارجی رزم

داد تا از این طریق  ها امتیازاتی به حزب توده می های ضد استعماری توده برای درهم کوبیدن خواست
 ی قوی ضد مصدق بسازد. یک جبهه

ی ملی را توقیف و مدیران آن از جمله دکتر فاطمی را  طرفدار جبهه های حکومت رزم آرا، روزنامه
بردند. کار بجایی  ها یورش می های آن ها به چاپخانه کرد و ماموران مخفی شهربانی شب دستگیر می

ی ملی دستور داد که )با استفاده از حق مصنویت پارلمانی(  صدق به نمایندگان جبههمرسید که دکتر 
ی اختناق، خود او و  های خود اعالم کنند و حتی تهدید کرد که در صورت ادامه را خانهها  این چاپخانه

ی ملی خواهند پرداخت.  های طرفدار جبهه ها به فروش روزنامه ی ملی در خیابان سایر نمایندگان جبهه
ه ی ملی، به نشریات حزب توده هرچ های جبهه ها نسبت به روزنامه آرا، در مقابل این سرکوب رزم
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هایی نظیر مصلحت، نیسان، پیک صلح، بسوی آینده براحتی و بدون  داد. روزنامه بیشتر میدان می
 .86یافت گرفتاری انتشار می

های  ، در میدان بهارستان میتینگ برپا میداشت و سازمان87غیرقانونی بود  که حزب توده رسما   با آن
 رد.ک علنی آن نظیر سازمان هواداران صلح، آزادنه فعالیت می

انگیز بود که  چنان اعجاب ، ده تن از رهبران حزب توده از زندان فرار کردند. این آن۲۹آذر  ۲۵در 
ی ساخته و پرداخته و اعالم شده در همان ایام توسط حزب توده، در مورد چگونگی  سناریوی استادانه
ئوال برانگیز نباشد. توانست همگان را قانع کند و حتی برای اعضاء و هوادران حزب س این فرار، نمی

ای" مدتی قبل از انجام آن، توسط دکتر فاطمی در باختر  ی فرار "پیستازان توده بویژه اینکه نقشه
 88امروز افشاء شده بود.

ی چگونگی  ی ملی در زمینه های طرفدار جبهه چه در مجلس توسط نمایندگان اقلیت و در روزنامه آن
نوان شد بصورت "تهمت" و "دشنام" و در بهترین حالت آرا در آن ع این فرار و دست داشتن رزم

های سدان، مدارک جرم بیرون  ماه بعد، در گونی ۶بصورت "حدس" و "احتمال" باقی ماند تا اینکه 
 آمد:

( از طرف دولت، اوراق و اسناد و مدارکی در اختیار ۹/۴/۳۰ی مطبوعاتی ) "در مصاحبه
دله شده بین روسای انگلیسی شرکت سابق نفت بود. های مبا نامه مخبرین گذاشته شد که عموما  

ها همان طور که اشاره شد حکایت از فرار رهبران حزب توده توسط شرکت  یکی از این نامه
آرا داشت و باید به اطالع برسد که رهبران حزب توده در  نفت انگلیس و با کمک مرحوم رزم

ها را بجایی  یکردند که زندان ست میهای دور دست )پراکنده( بودند. و هر چه در خوا ندانز
ها را در زندان قصر گردآوردند و  ی آن که ناگهان همه شد تا این بهتر انتقال دهند، موافقت نمی

 89فراری دادند.
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ای از  ـ چند ماه بعد، در زمان حکومت دکتر مصدق، در اسنادی که از "خانه سدان" بدست آمد معلوم شد که کاغذ و هزینه چاپ پاره 

 51ای تاریخ اگوست  نامه محرمانهشد. در یکی از این اسناد، استاکیل از ایران طی  های حزب توده توسط شرکت نفت انگلیس تامین می روزنامه

 نویسد: (( برای ماریس اسکور، عضو هیات مدیره شرکت در لندن )پس از شرح کمبود کاغذ در ایران( چنین می۳۳۲۹)) مرداد 

فعال پنج تن که قبال تذکر داده شد، ارسال فرمائید.  "... کاغذ را لطفا از سوئد یا آلمان خریداری کنید و بعنوان  هایک گالستیان. بطوری

 کاغذ بین جراید طلوع، صدای مردم، صدای وطن، صبا، مصلحت )روزنامه حزب توده( پخش شده.

 شود. بمراتب بهتر است. دوستان ما منتشر می رو که بوسیله نتایج جراید چپ

 های شخصی جنابعالی در این باره تشکر نکنم". توانم از راهنمائی نمی البته

 نویسد: ایران به همان فرد در لندن می در نامه دیگر همان شخص از

)احسان طبری( و یزدی صورت گرفته مورد مذاکره قرار   E.T"مطالب شما را در موضوع روزنامه مردم و رزم در مالقاتی که با 

غی که برای مطبعه ا . ط اظهار داشت این مبلشناسید. مشارالیه یک از نویسندگان مبرز حزب توده است....  دادم. شما البته ا . ط را می

..." )تاریخ نماید زیرا که تیراژ روزنامه )ارگان سازمان جوانان حزب توده( در ازدیاد است شود کفایت نمی سری در آبادان داده می

ـ  ۹۳هللا مقدم، صفحات  ل، احمد خلیلورهبری دکتر مصدق ــ نفت چرا و چگونه ملی شد؟ جلد ا همبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران ب
 ها از ماست(. . تاکید۹۴

87
غیرقانونی اعالم شده بود. رزم آرا پس از نخست وزیری به  ۳۳۲۷بهمن  ۳۳توده پس از واقعه   ایم، حزب های قبلی گفته که در بخش ـ بطوری 

 رهبران حزب توده وعده قانونی شدن حزب را داده بود.
88

 چرا "دولت بیدار" رزم آرا استعفا نداد؟ ای ـ مراجعه شود به مقاله: بعد از فرار "پیشتازان" توده 

)به نقل از "مجموعه )) منتخب(( مقاالت دکتر حسین فاطمی شهید نهضت ملی ایران در باختر  ۳۳۲۹آذر  ۲۶مورخ  ۹۱۱باختر امروز شماره 

 (۱۳ـ  ۱۹،  ۳۷امروز" از انتشارات مشترک "نشر امل" و "انتشارات مدرس" دیماه 

مرداد و روزهای بعد از آن  ٢۱تا  ٢۳ته مهم را تذکر دهیم: ما با تمام احترامی که برای خاطره حسین فاطمی در است یک نک در اینجا الزم

که در تکیه به خیانت رهبری حزب توده، مرزهای دو بینش مارکسیستی و بورژوایی  قائلیم، ولی بعنوان یک واقعیت تاریخی و نیز برای این

های رهبران حزب توده، هدف ابدا چشم پوشی یا  ایم و الزمست مجددا تاکید کنیم که از تکیه به خیانت گفتهمخدوش نگردد و القاء شبهه نشود، 

المثل اگر در اینجا به مقاله  ترین آنها نظیر مصدق و فاطمی( نیست. فی ناچیز جلوه دادن اشتباهات بزرگ رهبری جبهه ملی )و حتی خوشنام

کنیم منظور ابدا تائید گذشته سیاسی و حتی مواضع او در همین مقاله نیست. چرا مثال  مروز استناد میمذکور در فوق دکتر فاطمی در باختر ا

های بورژوایی( را بعنوان نمونه  داری و دمکراسی دکتر فاطمی در همین مقاله کشورهائی نظیر آلمان و آمریکا )بطور کلی کشورهای سرمایه

ضمن ابراز شادمانی شدید از "نجات آذربایجان" از "تدابیر و قوت  ٢۹آذر ماه  ٢۳بل از آن یعنی در ای پنج روز ق دهد و یا در مقاله ارائه می

 کند. فکری" مزدوری نظیر قوام السلطنه برای  درهم شکستن "قیام خائنانه" آذربایجان با تحسین یاد می
89

 .۹۳ـ همانجا، ص  
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آرا( نه  بینیم که شرکت نفت انگلیس )به کمک رزم ایم، می ای که بخشی از آن را قبال  نقل کرده در نامه
 کردم: داد بلکه برای آنها مخفی گاه هم فراهم می فراری می تنها رهبران حزب توده را

ی پدر روحانی این حزب پس از مرگ سلیمان میرزای اسکندری مشهور است.  "یزدی به منزله
آرا آزاد شدند.  ی ما از طرف رزم باشد که به توصیه ای می رهبران جمع توده او یکی از

های  باشد. او با یکی از ماشین تهران مخفی میمشارالیه اکنون در محلی بنام شهریار نزدیک 
که کسی سوء ظن در بودن او در  سربسته شرکت نفت انگلیس و ایران، به تهران آمد بطوری

رود که افراد  تهران نبرد در آینده قراراست که ما به مالقات او برویم زیرا که احتمال قوی می
امبرده یا در روسیه یا در فرانسه هست ولی حزب او را ببیند. افراد حزب او عقیده دارند که ن

 90بنمائیم. توانیم جلوگیری از انتشارخبر را ارالیه دیده شد نمیشکه یک مرتبه م همین

بزرگ به حزب  یخاطر تحقق آرمان كه به یاعضا پرشور و صادق و فداكار یاما "افراد حزب" یعن

بنام  یخود راه دهند كه بدام جانوران مخوفذهن  به یتوانستند حت یتوده پیوسته بودند در آن ایام نم

اند و خیال  شده  91شركت نفت" ی، بازیچه "جناح انقالبیرهبران حزب گرفتار آمده و بقول دكتر فاطم

قول همان دكتر  منزل است و به یحزب بیاید وح یها كه در روزنامه یا كردند هر شعار خائنانه یم

دهند"،  یآینده نشر م یسو خود را در صفحات به ی م عالیهتعالی ، گویا "كارل ماركس یا لنین"یفاطم

چاپ آن را شركت نفت انگلیس به منظور استقرار سوسیالیسم  ی كاغذ و هزینه ی كه تهیه یدر صفحات

 ی( مبالغ پرداختیامروز ی)همین احسان طبر یشود و احسان طبر یدر ایران، خیر خواهانه متقبل م

 ی دلیل باال رفتن" تیراژ "روزنامه در آبادان "را به یسر ی مطبعه یاز طرف شركت نفت انگلیس برا

 خود نلرزد و بغض گلویش را نفشارد. تواند كلمات را بخواند و به یم یدانست. چه كس یم یرزم" ناكاف

* 
آرا بهترین و  نداشت، چرا كه رزم یآرا، امپریالیسم انگلستان كمترین نقش تردید نیست كه در ترور رزم

آرا امپریالیسم انگلستان را سراسیمه كرد، چرا كه آخرین تیر  ترین مهره آن بود. ترور رزم مطمئن

تركش خود را از دست داده بود. رادیو لندن گفت: "در انگستان آگاهان به امور ایران این فاجعه را با 

 كردند." یتلق یانزجار و نگران

كه در ارگان ارتش سرخ ) ی با نقل مقاله را بشدت خشمگین كرد، رادیو مسكو یوآرا شور ترور رزم

 خود را بیان داشت: یایم( خشم و ناراحت از آن را به مناسبت دیگر آورده یصفحات قبل سطور

در ایران برقرار  یآرا در نظر نداشت حكومت دیكتاتور بود... رزم یآرا افسر با كفایت "رزم

شدند و  یم« یآرا به شورو رزم ینزدیك»ها  امریكا مانع از این نقشه یها سازد.... امپریالیست

                                                           
90

مرداد  ۲۱ب توده برای نسلی که شالق کودتای زروشن شدن ماهیت کثیف رهبران حـ امروز با توجه به اسنادی که درست است و با توجه به  

جای اعتماد مطلق خوش باورانه و اطاعت کورکورانه از رهبری، به تفکر عادت داد. اطالق "جناح  یکبار برای همیشه او را بیدار کرد و به

ارد بلکه بیان یک واقعیت دردناک است، واقعیتی که هر قدر انسان نخواهد انقالبی شرکت نفت" به رهبری حزب توده ابدا جنبه توهین یا تهمت ند

باور کند، مجبور است که باور کند. وقتی "حزب طراز نوین طبقه کارگر" در مقابل شعار "ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور"، شعار 

که )با توجه به عمق فاجعه(  اش باشد؟ در این جا بی آن زیبنده تواند گذارد، چه عنوان رساتر دیگری می را می ۳۹۳۳"تجدید نظر در قرارداد" 

ً  ای قصد مزاح داشته باشیم باید بگوئیم که قوام السلطنه، هژیر، ساعدی، منصور، رزم ذره و عمال جزء "جناح  آرا و حتی مستر گس نیز الزاما

، که نخست وزیران قبلی و شرکت نفت انگلیس مجبور به تهیه و دفاع اند، چرا که الیحه الحاقی قرارداد گس ـ گلشائیان انقالبی شرکت نفت" بوده

نبود )برای اطالع بیشتر در زمینه شعار "تجدید  ۳۹۳۳از آن شدند و آن همه برای تصویبش تالش کردند چیزی جز "تجدید نظر در قرارداد 

کتاب "کارنامه  ۱۱ـ۹۱ارگان علنی حزب توده، در صفحات های بسیار جالبی از روزنامه نیسان،  نظردر قرارداد"، مراجعه کنید به نقل قول

 مصدق و حزب توده"(
91

 . ٢۳٢ـ تاریخ نوین ایران، ص  
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ها نزدیك شود دولت امریكا نه تنها هیچگونه  كردند كه اگر بیش از این به روس یاو را تهدید م

است  ینخواهد داد بلكه موجبات از بین رفتن او را نیز فراهم خواهند ساخت... بدیه یو به یكمك

آرا را از بین  باشند، رزم یاستریت" م "وال و ایران كه همان اربابان یشورو یاگر دشمنان دوست

 رسید." ییا آینده نم یفعل یو ایران به پا یشورو یبردند هیچگاه در تاریخ ایران دوست ینم

، یبا شورو یآرا در جهت نزدیك ، پس از ذكر اقدامات مثبت رزمیشورو یایوانف، مورخ رسم

 نویسد: یم

ها در ایران موانع  یئ امریكا یها نقشه یه اجراآرا در را از جانب رزم ی"اعمال چنین سیاست

رسیدن به  یكه معموال برا یها به روش بوجود آورد. این امر باعث شد كه امپریالیست یجد

 ۱۹۵۰مارس  ۷متوسل شدند. در تاریخ  رترو یشد یعن یخود از آن استفاده م یها هدف

 92د."ترور كردن یاز مراسم مذهب یآرا را در یك ها رزم آن« ۱۹۵۱»

تر نمایان گردد باید اضافه كنیم كه  آرا بیش از ترور رزم یشدید شورو یاین كه خشم و ناراحت یبرا

آرا پرداخت. و این اولین  به تجلیل از رزم یا پراودا پس از كشته شدن رزم آرا در سرمقاله ی روزنامه

 یداد. چنین امر یتصاص ماخ یوزیر خارج خود را به قتل یك نخست ی بار بود كه پراودا كه سرمقاله

 93هرگز دید نشد(. یدر مورد ترور كند ینه قبل و نه بعد از آن ) حت

نیز  یكامبخش ـ كنانور یتروریست یچه گذشت، نگفته پیدا است كه حزب توده و باند مخف و با آن

 توانست داشته باشد. ینداشت و نم یدر این ترور نقش امطلق

آرا )انگلستان و  دوستان و طرفداران رزم ی ارد كه از طرف جبههوجود ند یخالصه این كه: هیچ دلیل

 او را تهدید كرده باشد. یترین خطر و حزب توده( كم یشورو

* 
امپریالیسم امریكا، محمد رضا شاه،  یآرا یعن رزم ییا واقع یدشمنان اجبار ی، با معرفیدر بخش بعد

خواهیم دید كه هریك  یهللا كاشان ها( و آیت دهزا یها، حائر ی)نظیر بقائ یمل ی از رهبران جبهه یبخش

چه دلیل( از  )و به ییا نیروهای یاند. خواهیم دید چه افراد آرا داشته رزم یاز نابود یها چه منافع از آن

زیاد  ا  موقت یو امروز یآن روز یها خوش یجا به الك حال شدند. در آن خوش اآرا اجبار كشته شدن رزم

توجه باشیم. "از هر چه بگذریم سخن  یها ب این معنا نیست كه به آن  ین حرف بهتوجه نخواهیم كرد. و ا

 ی كنیم كه بحث ما در این سلسله مقاالت در باره یتر است"! چرا كه یك لحظه فراموش نم دوست خوش

 ی و در سایه یاسالم یكنیم كه در دوران با سعادت جمهور یفدائیان اسالم است، یك لحظه فراموش نم

آرا،  كنیم كه ترور رزم یو یك لحظه فراموش نم 94كنیم یم ییر و بركت والیت فقیه زندگانپر خ

                                                           
92

 .۳۹۳ـ نفت و قدرت در ایران، )بفرانسه(، ص  
93

 ـ همانجا. 
94

های  یکی از  دارو دسته ـ حجت االسالم لواسانی، مدیر روزنامه "منشور برادری" ارگان "فدائیان اسالم، وفادار به شهید نواب صفوی" ــ 

 آن های دیگر فدائیان اسالم در حال حاضر به رهبران جمهوری اسالمی و دستگاه سرکوب ای که از دارو دسته کنونی فدائیان اسالم )دارو دسته

ای با ارگان سپاه  صاحبهی "نبرد ملت" را عقب براند( ـ طی م ای که اخیرا توانست رقیب قدیمی خود یعنی دار و دسته نزدیکتر است. دارو دسته

 پاسداران انقالب اسالمی گفت:

نقالب( "فدائیان اسالم لیکن موفق در زمان خودشان نشدند بلکه  پایه یک نهضت را بنا نهادند. هدفشان امروز پیاده شده بحمدهللا" )مجله پیام ا

 .٢۷/۳۱/۳۹مورخ  ٢۹شماره 
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رژیم  یتبلیغات یها گاه دست یها برا ترین مائده یاز عال یبزرگترین سند افتخار فدائیان اسالم و یك

 است. یاسالم یجمهور

 میگوید: ی، ضارب دكتر حسین فاطمیعبد خدائ ی)محمد مهد

 ی آگاه شد كه در ایران مبارزه« آرا بعد از ترور رزم»زمان  گلیس در آن" استعمار ان

پیدا كرده است و  الكفر" جریان "و قاتلوائمه ی كه به شیوه ها بل یخلق ی اما نه به شیوه مسلحانه

 95تداوم دار..."(

 یها انگیزه یآرا، به بررس رزم ییا واقع یدشمنان اجبار یبنا بر این، در بخش آینده ضمن معرف

الكفر" )در آن مقطع( از كجا  قاتلین "ائمه ی مسلحانه ی ها، همچنین به این كه سرنخ مبارزه آن یدشمن

 گردید خواهیم پرداخت. یشد و از كدامین آخور تغذیه م یكشیده م
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 .٢۳/۳/۳۹مورخ   ۳۳ـ مجله پیام انقالب، شماره  
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 آ  :        م

 خ       پ   ل  م آ   ك  یب   

 یاسالم یها در رژیم جمهور ینویس ها و وارونه یباف دروغپیشین این سلسله مقاالت به  یها در بخش

، به یاالسرار خمین آن با كشف ی و رابطه یترور كسرو ی، به ماجرایوقایع تاریخ ی در زمینه

 یها مصدق، علل و انگیزه یار دتا قبل از زمام یهللا كاشان فدائیان اسالم از آیت یبردار فرمان

ها در مورد علل ابطال انتخابات  ترور هژیر و نعل وارونه زدن ی ها، به قضیه آن یاختالفات بعد

)از  یمل ی مورد حمایت جبهه یشانزدهم در تهران و موفقیت دكتر مصدق و سایر كاندیداها ی دوره

 ایم. ، سخن گفتهی( در انتخابات بعدیهللا كاشان جمله آیت

ظیر فرمایشات عبدهللا كرباسچیان ـ آرا، در آغاز چند نمونه )ن در دو بحش پیش، در مورد ترور رزم

 یانقالب اسالم ی ، مزدور ساواك و مدیر "نخستین نشریهیسرلشگر زاهد ی، پادویهللا كاشان مرید آیت

 یه فاشیست یعنچآخوند نیم "نبرد ملت" ـ و "بیانات پرشور" ی شریفه ی جریده یایران" یعن

 یعنوان مشت شد"، و غیره( را به ینم یمل ینفت كشتیم یآرا را نم كه: "اگر ما رزم یاالسالم عظیم حجت

 یدادها یفشرده از رو یا خالصه ی دنبال ارائه ، نقل كردیم. بهیاسالم یاز الطائالت رایج در جمهور

 یها و تالش ۲۰ها پس از شهریور  و دموكراتیك توده ی، مبارزات پیگیر ضد استعماریتاریخ

از حمایت مردم(، نتیجه  یگرم دهم و شانزدهم مجلس )به پشتچهاردهم، پانز یها گان اقلیت دوره نمایند

ب     به تاریخ ـ ،  ی)نه متافیزیكي بلكه( دیالكتیك یتوانست ـ در نگرش یایم كه این پروسه نم گرفته

 نشود. یشدن منته ی، به ملآ   ب            م

آرا را از  ترور رزم ی الهتاریخ رها كردیم تا مس یدر بخش قبل، فدائیان اسالم را موقتن در پستو

جا  آرا در زمان ترور. در آن دوستان و دشمنان رزم یقرار دهیم: معرف یمورد بررس یدیگر ی زوایه

كردیم و دیدیم كه چرا از  یو حزب توده( را معرف یآرا )انگلستان، شورو داران رزم دوستان و طرف

قتل  یها ا باشد. بنا بر این، انگیزهآر رزم ی توانست متوجه ینم یرین خطرتاین طرف معادله، كم

 وکرد. ججست یدیگر یآرا را باید در جا رزم

 

است  یا شناخته شده پا افتاده و موضوع كامال   كشته شد؟ سوال پیش ی، كجا و توسط چه كسیآرا ك رزم

 ۱۶است كه جواب آن را نداند: "در  یكمتر كس یاسالم یرژیم جمهور یتبلیغات ییمن بلندگوها كه به

، از ی، توسط شهید بزرگوار اسالم، حضرت استاد خلیل طهماسبی، در مسجد امام خمین۱۳۲۹اسفند 

 یآرا به قتل رسید؟ برا چرا رزم ا  این است: واقع یفداكار فدائیان اسالم." اما سوال اساس یاعضا

به  پرداختن یجا صحنه به پشت پرده توجه كنیم، به یرو یجا رسیدن به پاسخ مشخص الزم است به

شد. در این رابطه الزم است كه دشمنان  یكشیده م یها از چه جاهای ها بهتر است ببینیم كه سرنخ آدمك

خاطر چه  بشناسیم و ببینیم چه افراد یا نیروها و به رترو ی آرا را در لحظه رزم ییا واقع یاجبار

 یمورد این "چرا"كوشیم در  یدر این بخش، م 96حال شدند. خوش ا  از كشته شدن او واقع یمنافع

 ارائه دهیم. یهای ، جوابیسیاس
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های ارائه شده در مورد این  های آن روزی و امروزی مستقماً توجه کنیم زیرا که جواب بینیم که به الکی خوش در این مقاله لزومی نمی ـ 

 رود. ائالت متداول در جمهوری اسالمی بیشمار می "چرا"، گویاترین پاسخ به خروارها الط
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۱ 

آرا، اشاره كردیم كه امپریالیسم امریكا تحت  دوستان و طرفداران رزم یهنگام معرف در بخش قبل، به

آرا به توافق  سپهبد رزم یدر كنفرانس لندن، با امپریالیسم انگلیس بر سر زمامدار یچه محظورات

كار آمدن یك "دولت مقتدر"  یدر مورد رو یمحافل امریكائ یز خشنودجا، چند نمونه ا رسید. در همان

 در ایران ارائه دادیم.

بیست روز قبل  ی)یعن ۱۵/۳/۲۹امریكا و انگلیس، در تاریخ  یبعد از توافق دو دولت امپریالیست یكم

صوب عنوان سفیر جدید امریكا در ایران من به یآرا(، دكتر گرید رزم یوزیر از صدور فرمان نخست

ها در  با خبرنگاران روزنامه یمطبوعات ی یك مصاحبه یاو بالفاصله پس از این انتصاب، ط 97شد.

" یویگكار بیاید چنین "پیش یبایست در ایران رو یروز بعد م ۲۰كه  یوزیر آتن، در مورد نخست

 كرد:

ز ورود من به كار بیاید. این دولت بعد ا یجا رو كه مورد اطمینان باشد در آن ی" ... باید دولت

عنوان  امریكا برخوردار خواهد گردید. از ایران به یایران، زمامدار خواهد شد و از پشتیبان

استفاده خواهد شد... پس از حصول اطمینان از دولت  یبر ضد مراكز حساس شورو یپایگاه

 ایران خواهد فرستاد". یایران، امریكا اسلحه و پول برا

 نوشت: ا  نیویورك تایمز صراحت ی در همان ایام، مخبر روزنامه

كه در یونان وظیفه داشت  یطور همان یپوشیده نیست كه دكتر گرید ی"در تهران بر كس

 مراقب اوضاع باشد، این نقش را در تهران باید ادامه دهد".

 یها یكمپان یامیدها یكه بگذریم، باق 98ناچیز درست درآمد یكه با اختالف ی" دكتر گریدیاز "پیشگوی

آرا نه تنها تحقق نیافت بلكه با گذشت زمان، كم كم به یاس  رزم ی، با زمامداریو محافل امریكای ینفت

 مبدل گردید.

به  یاز امریكا و نزدیك یكه در بخش قبل متذكر شدیم، از همان آغاز، سیاست دور یدالیل آرا، به رزم

داد )كه در  یبه شورو آرا كه رزم یها و بویژه امتیازات مشخص را در پیش گرفت. وعده یشورو

 ستیزه ی جنبه یمفهوم مخالفت آشكار با امریكا نبود بلكه حت ایم(، فقط به ها پرداخته به آن یبخش قبل

 توانستند در مقابل این ستیزه ینم یو دكتر گرید ینفت یها یداشت. امپریالیسم امریكا، كمپان یجوی 

پا زدن امپریالیسم انگلیس  داشت پشت یهمیت سیاسچه در واقع برایشان ا آن یاعتنا باشند ول یب یجوی 

شركت نفت انگلیس آرا با  امریكا )پس از توافق رزم یها لندن و از بین بردن تمام امید ی نامه به موافقت

ایران  یمشاركت در غارت منابع نفت یاین كشور برا ینفت یها ی( و كمپان۵۰- ۵۰در مورد قرارداد

 بود.

بخود گرفت كه امپریالیسم امریكا  یدر جهت منافع امریكا چنان شتاب ، سیر وقایع۲۹در اسفند 

و  یالعمل فور بكار شود. عكس سرعت دست كه در پیش داشت، به یبایست، در فرصت بسیار كم یم

  ینیز داشت تا جای یظریف یها گذشت مكانیسم یم یا از پیش آماده یها قاطع امریكا با این كه از كانال
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(، در این بخش از مقاله نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است که 07یح  شماره )های اشاره شده در توض ـ اسناد و مدارک مندرج در کتاب 

کنیم. بدیهی است در خصوص منابع دیگر مورد استفاده در  جا، جز در موارد ضروری، از ارجاع به آنها خودداری می بدلیل اشاره شده در همان

 ها اشاره خواهیم کرد. این بخش، در متن یا در توضیحات به آن
98

 وارد تهران گردید. ۱/۹/۲۹نخست وزیر شده و گریدی در  ۳/۹/٢۹ـ رزم آرا در  
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ماندند. درست است  یو واج م  از كجا ضربه خورده است، و دیگران هاج ا  ست دقیقدان یكه حریف نم

 یاحكام اسالم" و خزعبالت یو اجرا یآرا به منظور استقرار حكومت اسالم "ترور رزم ی كه افسانه

دیرپا و  یآیا دشمن یتواند كنار بزند ول یم یسادگ داشته باشد به یكه نیمچه شعور یمشابه را، هر آدم

باشد؟ اگر  یتوجیه این ترور كاف یتواند برا ینم یآرا به تنهای با رزم یهللا كاشان عمیق آیت ی ینهك

 چنین نیست. ا  كه، دقیق ظاهر چنین باشد، در واقع چنین نیست. درست این به

 توجه كنید: ا  آوریم دقیق یكه در زیر م یها به چند تاریخ قبل از پرداختن به این

آرا را در مورد نفت )در  گان مجلس دولت رزم دكتر مصدق و چند تن از نمایند بعد از این كه یمدت

 آرا با سفیر انگلیس وارد مذاكره شد. ( استیضاح كردند، رزم۲۹مهر  ۲۱

 ی رسید، در روزنامه یم  شدست به یكه از منابع امریكای یبر اساس اطالعات یاول آذر ـ دكتر بقای

آرا  آرا با سفیر انگلیس را  انتشار خواهد داد. رزم رزم ی رمانه"شاهد" اعالم كرد كه مكاتبات مح

 شود و روزنامه نیز توقیف گردید. یآور اول آذر جمع یها بالفاصله دستور داد كه شماره

 یاستیفا یبرا یساعد ـ گس كاف یبیست و نهم آذر ـ كمیسیون نفت مجلس اعالم كرد: "قرار داد الحاق

 حقوق ایران نیست."

مذكور در فوق را از مجلس پس گرفت و  ی آرا، موادبانه الیحه رزم یـ فروهر، وزیر دارای یپنجم د

حقوق ایران تهیه و  یبمنظور استیفا ۱۳۲۶مهر  ۲۹طبق قانون  یا اعالم داشت كه: "دولت الیحه

 به مجلس تقدیم خواهد كرد". ا  متعاقب

بر اساس  یكو و عربستان سعود آرام یامریكای ینفت ی( ـ قرارداد كمپان۱۹۵۰دسامبر  ۳۰) ینهم د

در راه  یانداز منظور سنگ سفیر امریكا به ینصف عواید به امضا رسید. چند روز بعد، گرید

من اهمیت دارد كه اعالم كنم شركت  یآرا و شركت نفت، در تهران اعالم داشت: " برا مذاكرات رزم

ود را به ملك عبدالعزیز آل سعود درصد از درآمد خ ۵۰، یكو در عربستان سعود آرام یامریكای

 پردازد". یم

گان مجلس، كمیسیون نفت ملزم گردید كه وظایف  ـ بر اساس پیشنهاد چهل تن از نمایند یبیست و یكم د

 دولت را ظرف دو ماه در مورد نفت تعیین كند.

نفت و  آرا با شركت رزم ی( ـ باالخره مذاكرات محرمانه و طوالن۱۹۵۱ ی فوریه ۲۳چهارم اسفند )

در همین روز، موافقت  یا محرمانه ی نامه یسفیر انگلیس به نتبجه رسید. شپرد، سفیر انگلیس، ط

  99را اعالم داشت. ۵۰-۵۰ دولت خود با قرارداد

آرا، شپرد و تورنكرافت )مدیر كل شركت نفت انگلیس( در تهران،  دوازدهم اسفند ـ در مالقات رزم

سر  یرو یاین گونه آب پاك رد تائید و تاكید قرار گرفت. و بهمورخ چهارم اسفند مو ی مفاد نامه

  100امریكا ریخته شد. ینفت یها یكمپان
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انتشار یافت، ترجمه  ۳۹۳۱ـ متن این نامه برای اولین بار در کتاب "آبادان" نوشته نورمان کمپ، خبرنگار تایمز و نیوز کرانیکل در سال   

 بچاپ رسیده است. ۹۱۳ـ  ۹۱۷ فارسی آن در کتاب "پنجاه سال نفت" بقلم مصطفی فاتح، صفحات
100

آرا انجام شود، به نفع شرکت نفت انگلیس  رزم بایست توسط  اش را بعداً میدهیم( کودتایی که چند روز بعد می جا اضافه کنیم )و توضیح ـ همین 

 و کامالً برضد کمپانیهای نفتی امریکا بود.
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هللا فیض، از روحانیون درجه اول كشور،  آرا به هنگام شركت در مجلس ختم آیت شانزده اسفند ـ رزم

 در مسجد شاه، به قتل رسید.

٢ 

ها، محمدرضاشاه را واداشت كه علیرغم وقوف  دهو دموكراتیك تو یمبارزات ضد امپریالیست یگیر اوج

كه شاه در بهمن  یهمان دلیل او رضایت دهد. درست به یوزیر آرا، به نخست رزم یطلب و جاه یبه قلدر

السلطنه، او را  آذربایجان و كردستان" با وجود ترس از قوام ی قوام سلطنت و حل "غائله ی، برا۲۴

مهاركردن  ینیز برا ۲۹منصوب كرد، در تیرماه  یوزیر ستبه نخ یلیاقت حكیم یدولت ب یجا به

منصور  یبنام عل یمترسك یجا "مرد مقتدر ایران" به یوزیر "هرج و مرج سراسر كشور"، به نخست

 رضایت داد.

 ی نامه به موافقت یآرا حمایت كردند. یك امریكا و شاه با دو "تحلیل" متفاوت، در آغاز از حكومت رزم 

 یقو ی با شامه یایران چشم دوخته بود و دیگر یو شركت در غارت منابع نفت یازاند لندن و چنگ

مصدق و  یتواند به زمامدار یرود نم یپیش م كه به یمشاوران خود دریافته بود كه جنبش با چنان شتاب

آرا، امریكا و شاه دریافتند كه در  اول حكومت رزم یماند. از همان روزها شدن نفت، محدود به یمل

، ۲۹اند. باالخره چهارم و دوازدهم اسفند ها و در محاسبات خود دچار اشتباهات بزرگ شده حلیل""ت

 امریكا و وابستگان به یرا به یاس تبدیل كرد. بدتر از آن، اطالعات منابع جاسوس یهرگونه امید

خود در  باید از "حق" یداد كه: یك ینشان م یارتباط یها دربار، و تبادل اطالعات از طریق شبكه 

از مقام شامخ سلطنت. وچند روز بعد، مرد خدا ارواحنافدا،  یكند و دیگر یپوش ایران چشم یمنافع نفت

هللا  دستور آیت احكام اسالم، به یاستقرار حكومت و اجرا ی، گویا برایحضرت استاد خلیل طهماسب

وار، با جنب و جوش در تر، در پشت دی ها )آن طرف یناپذیر دكتر بقائ یخستگ یها ، با تالشیكاشان

كار و  ، با پشتیآرا در مالقات خود با نواب صفو شاه به كشتن رزم یسفارت امریكا(، با تجویز تلویح

گمان ما بیشتر  آرا را در مسجد شاه ترور كرد. و دانسته یا ندانسته )و به اسدهللا علم، رزم یفداكار

یكا گشود و سلطنت محمدرضا شاه را از سقوط در مقابل امپریالیسم امر یامید ی ، روزنه 101ندانسته(

 نجات داد.
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کنیم که ندانسته  ئی، آیت هللا کاشانی، اسدهللا علم و حتی به نواب صفوی توهین نمیـ البته ما به امپریالیسم امریکا، محمد رضا شاه، دکتربقا 

نویسد: "نواب شخصاً مردی صادق و پرهیزکار نبود". به  ( می ۹۳وارد میدان شدند! بیژن جزنی در کتاب "تاریخ سی ساله" )دفتر اول، ص 

یک شاالتان بود و از این نظر، از سردمداران رژیم جمهوری اسالمی از این گفته جزنی باید اضافه کنیم که نواب صفوی به تمام معنا 

ها، و هرچه بروید باال و یک مقدار پائین، چیزی کم نداشت. اما خلیل طمهاسبی،  ها، بهشتی ها، موسوی اردبیلی ها، رفسنجانی ها، خلخالی ای خامنه

کنیم که پس از رهائی از زندان در مصاحبه خود با مجله تهران  . گمان می، یک حزب الهی صادق ولی ناآگاه بود ۲۹ـ  ۳۱های  الاقل در سال

گفت که " در هیچ دسته و جمعیتی عضو" نیست و "با همه مسلمانان فداکار و وطن دوست همکاری"  ( راست می۳۳آبان  ۳۱مصور )مورخ 

کند.  کرد که "در راه دین و ملت مسلمان ایران فداکاری" می کند، و مانند بسیاری از جوانان و نوجوانان صادق و ناآگاه امروزی، خیال می می

 یک نوجوان صادق و ناآگاه بود. بقول خودش: ۳۳۳۱خدائی، ضارت دکتر حسین  فاطمی، در  طوری که محمد مهدی عبد همان

انقالب، ارگان سپاه پاسداران انقالب "در آن موقع من خیلی جوان بودم و پانزده ساله بودم و هنوز موئی در صورتم انباشته نبود" )مجله پیام 

 (.۳۹آذر  ۲۹مورخ  ۲۲اسالمی، شماره 

 گوید: در جای دیگر، در همان مجله همان شماره می

"من به مالقات شهید نواب صفوی در زندان رفتم...))او(( مرا خواست و پیشانی مرا بوسید و گفت: "به تو ماموریتی داده خواهد شد که 

 ی نداشتم".انجام بدهی."من اطالع

 فدائیان اسالم" او را برای انجام ماموریت فرامیخواند: ٢"مرد شماره یک" در زندان است و "شهید سید عبدالحسین واحدی، مرد شماره 

ک زار مغازه عین روز زمستان که هوا هم سرد بود آقای شالچی نامی که از متخصنین بود دنبال من آمد )احتماالن اکنون در خیابان الله "یک

ها که در میدان اعدام بود مخفی بود. او مرا به نزد شهید واحدی برد در منزل پدر آقای شالچی  فروشی دارد( و شهید واحدی در منزل پدر آن

بینی که  شهید واحدی بود. وقتی مرا دید پیشانی مرا بوسید به من گفت: آیا آماده هستی بجانب شهادت قدم برداری؟ گفتم: بلی. گفت: می

شود... و هر روز فحشا و منکرات گسترش بیشتری پیدا  بینی که احکام اسالم اجرا نمی ت مصدق به حریم اسالم تجاوز کرده و میحکوم

کنند. گفتم: بلی. گفت: باید به بستر  گوید باید احکام اسالم اجرا شود، چگونه تجاوز می بینی به حریم نواب صفوی که فقط می میکند... می

 ←جا(. د بمیری. اگر آماده مرگی بیا و به میدان برو" )همانشهادت بروی، بای
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آرا را به  پهبد رزمس، محمدرضاشاه را در آن زمان به احمدشاه، و یكل یدر بخش قبل، در یك شما

آرا ـ  محمدرضاشاه ـ احمدشاه، و سپهبد رزم یغیر اساس یها ایم )به تفاوت سردار سپه تشبیه كرده

جا، به هدف امپریالیسم انگلیس در حمایت از سردار سپه  (، و در همانتوجه نیستیم یسردار سپه البته ب

 كامال   ۱۳۲۹و  ۱۲۹۹شرایط جامعه در  یاساس یها ایم ) البته به تفاوت آرا اشاره كرده و سپهبد رزم

آن  یلیاقتتر از آن بود كه بتواند با اوضاع توفان یتوجه داریم(. از نظر دولت انگلیس، محمدرضاشاه ب

مقابل او قرار داشت.  ی آرا، مرد مقتدر ارتش درست در نقطه به مقابله برخیزد و سپهبد رزمروزها 

آرا، از   سپهبد رزم یامپریالیسم انگلیس باشد ول ی رضاخان میرپنج، قبل از كودتا قول داد كه سرسپرده

امپریالیسم  یاه ترین مهره ها پیش امتحان خود را داده بود و بدون تردید، از بهترین و مطمئن سال

هرحال،  دانند. به یم 102ها او را "عضو انتلیجنت سرویس" یكه بعض یرفت تا جائ یشمار م به

معروف كه "ما او را آوردیم و ما هم بردیم"  یمحمدرضا شاه سرنوشت پدر و كلمات قصار آن انگلیس

خود به آن  ییكتاتوررا فراموش نكرده بود. و به این تفاوت نیز باید توجه داشت: رضاشاه، در اوج د

معصوم"! بود.  ی ، "یك برهیكه محمدرضاشاه بقول دكتر بقائ یسرنوشت دچار شده بود. در حال

هنگام ورود خود به تهران )در روز قبل از  به ۱/۴/۲۹، سفیر جدید امریكا، در یكه دكتر گرید یتاجائ

 ف كرد:معصوم" چنین تكلی ی آن "بره یخود به شاه( برا ی تقدیم استوارنامه

دخالت كند. اگر ایران بخواهد از  ینباید در سیاست داخل ا  باشد، او ابد ی"شاه باید تماشاچ

 دریابد." یخوب ها را به یو ارشاد امریكائ ییابد، باید نقش راهنمائ یبحران نجات و رهائ

در سطور  كه یآرا رضایت داده بود، و این اجبار، عالوه بر دلیل رزم یوزیر اجبار به نخست شاه به

آرا( و "بدتر" )دكتر مصدق( "بد" را  بین "بد" )رزم فوق ذكر كردیم، دو دلیل دیگر نیز داشت: اوال  

انگلیس و  یو دلیل دوم این كه: شاه در مقابل خواست و تصمیم دو دولت امپریالیست 103انتخاب كرد

ریاست ستاد و چه در  آرا )چه در زمان نداشت. شاه از رزم یترین ابراز مجالفت امریكا، جرات كم

تحقیر شاه  یو حت یاعتنائ یاز ب یهای ( نفرت داشت. ثریا در خاطرات خود، نمونهیوزیر زمان نخست

آرا را اضافه كرد. ثریا  دهد. بر این احساس نفرت، باید وحشت شاه از رزم یآرا را ارائه م توسط رزم

 نویسد:  یدر خاطرات خود م

                                                                                                                                                                                     
که بداند، در خدمت امپریالیسم انگلیس و  شود که )در آن مقطع( بی آن گونه، از یک نوجوان ناآگاه ولی صادق، یک جنایتکار ساخته می بدین ←

 کند. شاه عمل می

گیرند و به مزدور امپریالیسم انگلیس و  مصدق از آیت هللا کاشانی کناره میای از یارانش، از همان روزهای اول حکومت  )نواب صفوی و عده

شوند.(. و امروز، سی سال پس از آن ایام، همان نوجوانان  ــ "به آیت هللا بهبهانی متمایل" می ۱۱/٢/۱۱دربار یا بقول روزنامه "داد" ــ مورخ 

های فدائیان اسالم )بخش  کند. "مورخ" و یکی از "تئوریسین" ایست و میداند چه می ساله ۹۳پانزده ساله، دیگر نه صادق است و نه ناآگاه. مرد 

 غالب و بانفوذ آن یعنی "وفاداران به شهید نواب صفوی"( و پاسداران سرمایه است. در دروغ بافی، پشت هم اندازی، وارونه نویسی، دغلکاری

ای را بر عهده  اسالمی هیچ دست کم ندارد. امروز او )بهمراه دیگران( همان وظیفهو شارالتانیسم از رهبران و نویسندگان و گویندگان جمهوری 

دادند: احساسات مذهبی نوجوانان و جوانان صادق و ناآگاه  دارد که سی سال قبل، عبدالحسین واحدی و نواب صفوی در مورد خود او انجام می

ها را علیه منافع طبقاتی خود و  ین عناصر موجودات مسخ شده و دکالسه ساختن و آناند( به بازی گرفتن، از ا را )که اکثر از طبقه محروم جامعه

های  ای بدست دادن، از صداقت و ناآگاهی توده همرزمان محرم شان بسیج کردن، از انسان و انسانیت و عدالت اجتماعی، مفاهیم مشمئز کننده

سوء استفاده کردن و باالخره، مبارزات زحمتکسان علیه نظام پوسیده و عفنی ترین و دلخراشترین شکلی  فداکار به پلیدترین، ناجوانمردانه

ی طبقاتی و استثمار انسان از انسان  های ناکجاآباد سوق دادن و با ماسک جدید سرمایه، جامعه داری را به انحراف کشاندن و به کوره راه سرمایه

 ات زمینی توجیه کردن....را تداوم بخشیدن و حقانیت آنرا به کمک آیات آسمانی و روای

 
102

ـ "تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق"، جلد اول، "نفت چرا و چگونه ملی شد؟" ، احمد خلیل هللا مقدم، ص  

۱. 
103

 نویسد: ـ  ثریا در خاطرات خود درباره آن ایام چنین می 

گفت، مثالً به من  ها عجیب می حت است. از طرفی درباره دکتر مصدق نیز حرفدیدم که شاه شب و روز از وجود رزم آرا نارا "من می

گفت این دکتر مصدق که بعنوان ملی کردن نفت مملکت را دچار هیجان کرده و مردم را شورانده و خودش را نفر اول مملکت نموده 

ای از دنیا برویم یک مزرعه ایجاد  باید در گوشهخیال دارد رئیس جمهور شود. اگر ایران جمهوری بشود دیگر برای ما جائی نیست و 

 هائی که در این مقاله از خاطرات ثریا خواهد آمد از همین شمارۀ "امید ایران" است(. ـ نقل قول۳۱۳۱تیر  ۹کنیم" )مجله امید ایران، 
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كردند، بسیار فرق  یم یو چاكر یگ كه اظهار بند یهان نظامآرا با سایر فرماند "رفتار رزم

 دید." یبالقوه را م یداشت. شاه از او وحشت داشت و در او یك كودتاچ

رفت به خطر بالفعل تبدیل شود" و  یشاه ایران با شتاب م یچند ماه بعد، این "خطر بالقوه برا

تغییر رژیم  ی آرا نقشه كه "رزم . چرا104وجه قابل تحمل نبود هیچ محمدرضاشاه به ی"این برا

خودش را مطرح كرده بود و به تصویب ارباب  یرا داشت و ریاست جمهور یبه جمهور

 105داد". ی)انگلستان( رسانده بود و وارد میدان شد و اصالحات را وعده م

 نویسد:  ی( م۱۳۷كتاب "تاریخ انقالب نفت ایران" )در ص  ی نویسنده

پیش مقدمات آن را فراهم  یرژیم ایران طرح كرده كه از مدتضد  یمهم ی آرا توطئه "رزم

 ساخته بود."

 كند:  یو اضافه م

 شد، تردید نباید داشت". یتمام م« انگلیس»به نفع شركت نفت  "در این كه این كودتا كامال  

 ی از جمله در مجله یبموقع مهار شده، بویژه در مطبوعات خارج یكودتا یبعدها، پرده از سناریو

گان  از نمایند یا ، انحالل مجلسین، كشتن عدهیآرا با اعالم حكومت نظام بزرور" كنار زده شد: رزم"ا

كرد و  یم یاز مدیران جراید مخالف دولت، اعالم حكومت جمهور یو بعض یهللا كاشان اقلیت، آیت

بیرون  ( را از آستین۵۰-۵۰ ی نامه " )موافقتیخال سیاس داد و "تك یرا وعده م یاصالحات اساس

 بلعید. یجا م این گونه بره معصوم و گرگ جوان را یك آورد. و كفتار پیر به یم

ایم و  كرده یگرگ جوان، در صفحات قبل، اشارات ی محتاطانه یالعمل سریع و قاطع ول در باره عكس

 ی "بره یتر سخن خواهیم گفت. ول بیش یامریكائ یها در صفحات بعد نیز در رابط با اقدامات مهره

شاه در  یاز حاالت روح یمعصوم"، آشفته و سراسیمه بود )ثریا در خاطرات خود تصویر روشن

جز  یگوید:( "... و شب و روز، كار یدهد و از جمله م یدست م آرا به قبل از ترور رزم یروزها

 نداشت." یخارج یگوش دادن به رادیو، خواندن جراید و گرفتن رادیوها

زاد" دست  بلكه از طریق "غالم خانه ا  ترجیح داد نه راس یتشاش فكرو اغ یشاه نیز علیرغم آشفتگ

و از  یطرف به دكتر بقائ از یك آرا" "حل مشکل رزم ی نامه نمایش یكار شود. بنا بر این كارگردان به

اش به  یگ با دربار و سرسپرد یطرف دیگر به اسدهللا علم واگذار گردید. اگر روابط نزدیك دكتر بقائ

خان( وو تفاهم دو كارگردان )یا دو كارچ یبردن به راز همكار یر بگیریم، پظدر ن امریكا را

..."  یضد امپریالیست ی هللا مقدم در كتاب "تاریخ مبارزه نخواهد بود. خلیل ینامه، كار مشکل نمایش

 كند: ی( سوال م۱۳۹)جلد اول، ص 

 یهائ شد و چه دست آرا مستوجب مرگ رزم یآرا كشته شد؟ از چه رو "چرا و چگونه رزم

با  یا در كار بوده و این كه آیا غیر مستقیم از اطرافیان و نزدیكان فدائیان اسالم رابطه یپنهان

  107چیست؟ بماند". 106اند و نقش اسدهللا علم و ... دربار داشته

                                                           
104

 .۳۳۹و  ۳۷۱ـ "تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران..." جلد اول، ص  
105

 .۳/۳/۳۳مورخ  ۳۷ایران"، شماره  ـ روزنامه "مردم 
106

 ها از اصل کتاب است. ـ نقطه 
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بطور ها  آن ۲و شماره  ۱به رهبر شماره  طور غیر مستقیم" به "اطرافیان و نزدیكان فدائیان اسالم" "به

كه هنوز  یها پیش، زمان اند. ثریا در سال مستقیم، نه فقط با علم بلكه همچنین با شاه رابطه داشته

عنوان یك شاهد  و فدائیان اسالم وجود نداشت، در خاطرات خود به یاسالم یبنام جمهور یا مساله

ر آغاز حاكمیت است كه تیمسار شایانفر، د یتر از آن مطلب داده و مهم یبر این امر گواه یعین

در مورد فدائیان اسالم در مقابل این سوال  یا مصاحبه یبیان كرده است. او ط یاسالم یجمهور

 دهد: یثریا(، چنین جواب م یخبرنگار )در رابطه با همان گواه

آرا  رزم ی در باره یدارد اظهارات نواب صفو یگ زمردم شنیدن آن تا یكه برا ی"موضوع

آرا، من و سید  رزم یوزیر جلسات دادگاه گفت در زمان نخستاز  یباشد. او در یك یم

در این مالقات به شاه از فساد موجود  108.مالقات با شاه را كردیم یتقاضا یعبدالحسین واحد

ها را  یگ داند چرا جلو این فساد و هرز یدر مملكت شكایت كردیم و گفتیم او خود را مسلمان م

دكردن مسببین فساد است. شاه در جواب وجود فساد را گیرد. بعد افزودیم قصدمان نابو ینم

 آرا موافقت كرد. با كشتن رزم ا  تلویح یآرا كرد یعن قبول كرد اما تمام تقصیرها را متوجه رزم

جا رسید، رئیس دادگاه زنگ زد و دادگاه را تعطیل كرد. بعد از  كه سخنان نواب به این یموقع

پرسیدم بعد از تعطیل دادگاه به او  ین از نواب صفوساعت كه دادگاه دوباره تشكیل شد م ۲۴

چه گذشت؟ نواب گفت: مرا به اتاق سپهبد آزموده بردند. آزموده به من پرخاش كرد و گفت 

كه شاه با تو مالقات  یتر از آن هست چرا اسم شاه را در دادگاه مطرح كردم. او گفت تو كوچك

 109كند."

آرا بود. ثریا در خاطرات خود از قول علم  كابینه رزم اسدهللا علم، وزیر كار و جاسوس شاه در

در مورد شركت  یتلفن با رئیس شهربان ی وسیله به ینویسد كه چطور علم از وزارت كشاورز یم

اظهار  یكه رئیس شهربان یگیرد. وقت یهللا فیض در مسجد شاه، تماس م آرا، در مجلس ختم آیت رزم

برد  یآرا را با خود به مسجد شاه م رود و رزم یم یوزیر  خستكند، او بالفاصله به ن یم یاطالع یب

است كه این خبر را به  یرساند و اولین كس یآرا، با عجله خود را به دربار م پس از كشته شدن رزم

 نویسد: ثریا در خاطرات خود مي 111گوید: "كشتند و راحت شدیم." یو به شاه م 110دهد. یشاه م

 یهللا خان گفت: علم با این تیر چند نشان زده شد: كودتا و كودتاچ"وقتي تنها شدیم، شاه به اسد

 ترور شد."

 

 

                                                                                                                                                                                     
107

  ـ چرا بماند؟ بماند برای کی؟ 
108

 ها بجلو نباید نادیده گرفت. هللا کاشانی را در سوق دادن مهره ـ البته دست دکتر بقائی و علم و احتماالً آیت 
109

 سار دکتر شابانفر، وکیل مدافع نواب صفوی در دادگاه نظامی".ـ مصاحبه با تیم ۲۳/۲/۳۱مورخ  ۹ـ مجله "رگبار امروز"، شماره  
110

 .۳۳۳ـ در این زمینه همچنین مراجعه کنید به کتاب "گذشته چراغ راه آینده است"، ص  
111

لدین آید که سید ضیاء ا ، در کتاب "گذشته چراغ راه آینده است" می۳۳۹ـ "تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران..." جلد اول، ص  

آرا، نکته با معنائی است. قبالً در این سلسله  طباطبائی در آن لحظه در حضور شاه بود )حضور سید ضیاءالدین در دربار در لحظه ترور رزم

، روز پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق از  ۳۱آرا و نیر در هفتم اردیبهشت  مقاالت گفته ایم و الزمست یاد آوری کنیم در روز ترور رزم

دانیم که پس از ترور رزم آرام سیدضیاءالدین یکی از کاندیداهای نخست وزیری بود و  ف مجلس، سیدضیاءالدین در دربار منتظر بود. و میطر

هللا کاشانی از نخست وزیری سیدضیاءالدین، همکار رضاخان در کودتای  های قبلی، از قول منابع مذهبی، اشاره کرده بودیم که آیت باز در بخش

کرد(، و عبارت "کشتند و راحت شدیم" را از زبان علم شنید و "این مطلب را سیدضیاء به کرات درمجلس مختلف اظهار"  حمایت می ،۳۲۲۹

(.۳۳۳داشت )ص 
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۳ 

آن در ایران  یها با انگلستان و مهره یهللا كاشان آیت یدشمن یها در این سلسله مقاالت، دالیل و انگیزه

ار كنیم. شاید جا تكر ندارد كه آن مطالب را در این یایم و لزوم دفعات سخن گفته آرا( به ) از جمله رزم

را مورد اذیت و آزار  یهللا كاشان آرا، آیت رزم ی اندازه گان امپریالیسم انگلیس به هیچ یك از سرسپرد

 یكاشان یها ها و تبعید سال رئیس ستاد ارتش بود، در تمام زندان ۶آرا كه مدت  قرار نداده باشد. رزم

 یایم، دستگیر گفته یقبل یها كه در بخش یطور ویژه، همانبمستقیم و غیرمستقیم دخالت داشت. بطور 

 ی )كه منجر به شكستن یك دندان او شد( در همان شب واقعه یهللا كاشان توام با فحش و كتك زدن آیت

بسیار سرد و  یصورت گرفت. هوا یآرا و توسط ماموران ارتش بدستور رزم ا  بهمن، مستقم ۱۵

 ی لباس را به او نداده بودند( به اضافهآرا فرصت برداشتن  نداشتن لباس گرم )ماموران رزم

بعدها تعریف كرد.  یكه خود كاشان یشدید بود كه بطور یحد محافظان او به یها ها و توهین یبدرفتار

 نزدیك بود در بین راه تهران ـ كرمانشاه تلف شود.

منصور  یام علمجلس و تلگر یگ به نمایند یهللا كاشان دنبال انتخاب آیت ، به۲۹كه در اردیبهشت  یوقت

"، به ایران بازگشت، یحضرت همایون شاهنشاه یبر اعالم "مراتب عطوفت و مالطفت اعل یمبن

آرا، در مصاحبه با خبرنگار  پس از قتل رزم یهللا كاشان آرا، باز دست از سرش برنداشت. آیت رزم

او  یدد نابوداز افسران مورد اعتماد خود در ص یا آرا توسط عده اكسپرس فاش كرد كه رزم یدیل

 112برآمده بود.

یافت. و  یآرا به دل داشت جز با كشته شدن او تسكین نم از رزم یهللا كاشان كه آیت یا  بنا بر این كینه

، پس از این ترور، نتوانسته باشد در یمانند كاشان یعلت نیست كه موجود مرموز و خوددار یب

كه  یهائ كند. عكس یود را از این ترور مخفزائدالوصف خ یحال خود، خوش یها ها و اعالمیه مصاحبه

، 113فرد اخیرالذكر از زندان( در دست است ی)پس از رهائ یو خلیل طهماسب یهللا كاشان از آیت

نمایش بگذارد. پس از ترور  هللا از آن "قهرمان" را به تواند مراتب سپاس آیت یها سند م گویاتر از ده

نظرش را در مورد این ترور، قاتل  یكاشان هللا از آیتاكسپرس  یكه خبرنگار دیل یآرا، وقت رزم

اش قهرمان  بود و قاتل یآرا خائن و قتل او امر مبارك هللا با تبسم جواب داد: رزم آرا پرسید، "آیت رزم

 114بود".

*** 

نام و غیروابسته كه  خوش یتشكیل یافت. از اقلیت ۱/۱/۲۱در  یمل ی ایم كه جبهه قبل گفته یها در بخش

طلب یا وابسته به امپریالیسم امریكا،  را عناصر فرصت یمل ی م، اكثر هیات موسسین جبههبگذری

نوزده نفر ذكر  یمل ی داد. در كتاب "گذشته چراغ راه آینده است" تعداد هیات موسسین جبهه یتشكیل م

بیست ها  تعداد آن 115شخص دكتر مصدق( ی گفته كه بقول اكثر منابع )از جمله به یشده است، در حال
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 . ۶۳ـ "روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت"، "بکوشش گروهی از هوادران انقالب اسالمی در اروپا "نشر روح، قم، ص  
113

های  آرا( در شماره و عکس جالب منتشره در مقاالت "اسرار چهار ترور سیاسی" )هژیر، زنگنه، احمد دهقان و رزمـ مراجعه کنید به د 

مجله "جوان". ۳۹/۳/۳۱و  ۳٢/۳/۳۱مورخ   
114

 .۹۳، ص ۳۱۳۱، ۲۱۹ـ " ایران، کوه آتشفشان"، حسنین هیکل، انتشارات "عادیات"، قم، صندوق پستی  
115

کتر مصدق در زندان" "یاداشت شده توسط جلیل بزرگمهر، تنظیم شده  به کوشش ایرج افشار"، سازمان کتاب ـ مراجعه کنید به "تقریرات د 

 . ۳۳۷، ص  ۳۳۵۹
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شرح زیر  نفر را به ۱۹( تعداد ۴۹نفر بوده است. بهر حال، كتاب "گذشته چراغ راه آینده است" )ص 

 كند: یذكر م

محمود نریمان  -۵دكتر شایگان  -۴یوسف مشار  -۳ یالدین امیر عالئ شمس -۲ـ دكتر مصدق ۱

 -۱۱القدیر آزاد عبد -۱۰ یکحسین م -۹ یدكتر مظفر بقائ -۱  یدكتر كاویان -۷ یدكترسنجاب -۶

 ینائین یجالل -۱۵ یدكتر حسین فاطم -۱۴ ینور یعمید -۱۳زاده  یحائر -۱۲ یعباس خلیل

 .یهللا غرو آیت -۱۹مهندس زیرك زاده  -۱۱ یبر ارسالن خلعت -۱۷ یاحمد ملك -۱۶

 یكه در تمام دوران مصدق و بعد از آن به مصدق وفادار ماندند و از چند عنصر یاز سه چهار نفر

 ی خاصیت )بویژه بعد از كودتا( كه بگذریم، اكثریت هیات موسسین جبهه یكم خاصیت یا ب ینابینبی

تیر به مخالفین  یدادند كه یا در اوج جنبش به آن خیانت كردند و بعد از س یتشكیل م یرا عناصر یمل

، بالفاصله مرداد ۲۱و یا پس از  116ائتالف كردند یسرسخت دكتر مصدق مبدل شدند و با باند امریكائ

به  ینور یاز این عناصر خائن مانند عمید یدرآمدند. تعداد ی، به خدمت رژیم كودتائییا پس از مدت

مجلس هجدهم  یگ به نمایند یبر زاده و ارسالن خلعت یائرحو یا نظیر  یمعاونت سرلشكر زاهد

 رسیدند.

یكا و از "همرزمان" دكتر باید از مزدوران امپریالیسم امر یمل ی در خارج از هیات موسسین جبهه

 یتوان از روحان یها م ترین این اند. از معروف بوده یمل ی یاد كرد كه در آغاز از حامیان جبهه یبقائ

آتش را نام برد. كه هر  ی ، مدیر روزنامهیو دزد سرگردنه، میراشراف یآباد خوار، شمس قنات رشوه

 راه یافتند.هیجدهم(  ی مرداد به مجلس كودتا )دوره ۲۱دو پس از 

كه مطمئن شدند  ی، وقت۳۱تیر سال  ۳۰( پس از یهللا كاشان )و نیز آیت یمل ی جبهه یباند امریكائ

السلطنه ناكام ماند و پشت انگلستان به زمین سائیده شد، دیگر  قوام یآخرین امید امپریالیسم انگلیس یعن

ه مخالفت پرداختند. این مخالفت خائنانه ها ب نداشتند و سرسختانه با او و با جنبش توده یبه مصدق نیاز

در زمان حكومت  یسه سال قبل از آن یعن یمرداد پیگیرانه ادامه دادند. ول۲۱ یكودتا یرا تا علمدار

 برعكس بود. ایم وضع كامال   كه دیده یآرا بطور رزم

كنیم كه  یم آرا( نگاه رزم یماه و نیم زمامدار ۱جلسات مجلس شانزدهم )مربوط به  كه به صورت یوقت

(، در شكل )نه در محتوا(، بسیار یالخصوص دكتر بقائ یدر مجلس )عل یمل ی جبهه یباند امریكائ

ترین  با ركیك ا  كردند و غالب یآرا حمله م به رزم یمل ی جبهه ی تندتر و شدیدتر از جناح غیروابسته

 كردند. یسقوط م یا " حرفهیها تا حد "پرووكاتورها دشنام

نوشت  ی)و مدیر روزنامه ستاره(، بعد از كودتا كتاب یمل ی جبهه ی از موسسین اولیه یك، ییاحمد ملك

" كه آن را به شاه و یمل ی جبهه ی نام "تاریخچه منظور بدنام كردن دكتر مصدق و نهضت نفت به به

 ی از موسسین جبهه یا كند كه عده یتفصیل تعریف م تقدیم كرد. او در این كتاب به یسرلشكر زاهد

"، یرنگ، "دكتر یمطبوعات ی و خود او با "دیشر" وابسته یزاده، مك ی، حائریاز جمله دكتر بقائ یمل

كرد( و "ویلز"، مشتشار سفارت امریكا، جلسات  یتكلم م یخوب را به ی)كه فارس یفرهنگ ی وابسته

یافت. در یكي  یدر باغ صبا تشكیل م یمجلل میراشراف ی در خانه ا  داشتند و این جلسات غالب یهفتگ

مبارزه با  یاز مقامات یا جاسوسان سفارت امریكا خواست كه برا یاز همین جلسات بود كه دكتربقائ

 دهند. یعنوان ارگان آن، یار به یا ، او را در تشكیل حزب و روزنامهیماد یها كمونیسم، با كمك
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باشند ))اشاره به دکتر بقائی(( و از همان قماش وکالی دوره دیکتاتوری و  زاده با افرادی که مشهور به مزدوری سفارت امریکا می ـ "حائری 

 کند..." ها و دفاع از دربار، افتخار می آبادی با میراشرافی دهد و شمس قنات سیون تشکیل میفرمایشی هستند فراک

 (.۳۳اسفند  ۲۹)روزنامه "مردم ایران" مورخ 
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كمرشكن استخدام  یها ه"شاهد" نام گرفت( و بویژه هزین ا  تشكیل حزب و انتشار روزنامه )كه بعد

عموسام و توسل به  یچماق بدستان و چاقوكشان حزب "زحمتكشان!!" و البته بدون یار یباندها

 پر فتوت او، امكان پذیر نبود. ی كیسه

ایم،  كه گفته یطور آرا، به آرا است. در زمان حكومت رزم كار آمدن رزم یها مربوط به قبل از رو این

ها از  یها، میراشراف یها، شمس قنات آباد ینور یها، عمید زاده یها، حائر یر بقائها، دكت یهللا كاشان آیت

ها، "چارلز  "یها، "دكتر گرن آرا بودند. از طریق "ویلز"ها، "دیشر" ترین دشمنان رزم سرسخت

طور مستقیم و یا غیر مستقیم،  دست اول، به ی( و غیره، خبرهایمعروف نفت یها توماس"ها )از دالل

آرا با شركت نفت، تازه آغاز شده بود،  كه مذاكرات رزم یگفتیم وقت شد. قبال   یتیارشان گذاشته مدر اخ

( ۲۹آذر  ۱۰رسید و در روزنامه شاهد )مورخ  یدست دكتر بقائ به یباورنكردن یاسناد آن با سرعت

د، در این حال آرا با شپرد )سفیر انگلیس( را انتشار خواهد دا رزم ی اعالم كرد كه مكاتبات محرمانه

 یدر چهارم اسفند و مذاكرات نهائ ۵۰ -۵۰ ی نامه تعجب ندارد كه اسناد و مدارك موافقت یهیچ جا

امریكا با سرعت باد  یاسفند، از طریق منابع جاسوس ی گرافت در دوازده آرا، شپرد و نورت رزم

 ها( رسیده باشد. یهللا كاشان ها )و نیز آیت یدست دكتر بقائ به

تیر تا  ۳۰شان بعد از  تنگاتنگ یو از همكار یهللا كاشان و آیت یبسیار نزدیك دكتر بقائ از روابط

( و آقا یهللا كاشان آیت ی )سایه یآباد از طریق شمس قنات یمرداد كه بگذریم، دكتر بقائ ۲۱ یكوتا

قول پیشین از  یها ، او را در چنگ خود داشت. در قسمت 117(یهللا كاشان )پسر آیت یكاشان یمصطف

 ی، پیام او برا۳۰/۲/۲۹از تبعید لبنان در  یهللا كاشان ایم كه پس از بازگشت آیت گفته یمنابع مذهب

خوانده شد و باز از قول  یاش اجتماع كرده بودند توسط دكتر بقائ كه در مقابل خانه یتشكر از جمعیت

هللا پایان دهد و او  ه تبعید آیتایم كه سفارت امریكا به شاه فشار آورده بود كه ب نقل كرده یمنابع مذهب

 را به كشور دعوت كند.

 یبرا یسر ی وجود ندارد كه جلسه یآرا، در این مورد تردید مربوط به ترور رزم یها در تمام نوشته

اند، و در غالب آن  حضور داشته یو نواب صفو یهللا كاشان آرا، آیت در ترور رزم یگیر تصمیم

)بقول تیمسار  ینیز در جلسات دادگاه نظام یشود. نواب صفو یدیده م نیز یها، نام دكتر بقائ نوشته

در آن جلسه صحه گذاشته است. اضافه كنیم كه خلیل  یفر وكیل مدافع او( به حضور دكتر بقائ شایان

"شاهد" )نه "باختر امروز"، بر  ی روزنامه ی خانه ها در چاپ ماه شب آرا، مدت یك قاتل رزم یطهماسب

محافظت از  ی خوابد و وظیفه یم 118كند( یموذیانه ادعا م یخدائ عبد یحمد مهدچه م خالف آن

ار دعالوه بر این كه مرید وفا یخانه آن را بر عهده داشت. نكته آخر این كه، خلیل طهماسب چاپ

دكتر  یرفت، محافظ شخص یشمار م به یهللا كاشان ( مورد اعتماد آیتیمراتب بیشتر از نواب صفو )به

  119بود. نیز یبقائ
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مرداد، به خاطر کار چاق کنی و پادوئی خود در روزهای قبل کودتا و در جریان آن، و به پاس خدمت  ۲۱ـ آقای مصطفی، پس از کودتای  

دوره هیجدهم به نمایندگی مجلس رسید. و همچنین به دریافت یک قطعه نشان "تاج" از "پدرتاجدار" نائل گردید. )برای خبر و عکس پدر، در 

 (.۳۲شهریور  ۲۹آن، در حالیکه آقا مصطفی نشان "تاج" را به سینه دارد، مراجعه کنید به روزنامه آتش مورخ 
118

 .۵۹ماه  دی ۲۷بر گروه فدائیان اسالم"، کیهان، گشت شهادت نواب صفوی ره ـ ویژه نامه "سال 
119

 .۳۳۳ـ "گذشته چراغ راه آینده است"، ص  
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 پ      ك             م

 

 پیشین این سلسله مقاالت به مطالب زیر اختصاص یافت: یها بخش

 یاسالم یرایج در جمهور ی تقلب در تاریخ، سكه -

با این  یخمین هللا االسرار آیت ـ حداقل غیر مستقیم ـ كشف ی و رابطه یترور كسرو یماجرا -

 قتل

ها  آن یاختالفات بعد یاصل یها با فدائیان اسالم و ریشه ینهللا كاشا روابط بسیار نزدیك آیت -

 )در دو بخش(

 ابطال انتخابات دوره شانزده تهران )در دو بخش( یترور هژیر و علل واقع -

 سه مقاله( یآرا و شناخت دوستان و دشمنان او در زمان ترور )ط ترور رزم -

، با این 120را از آن مجزا كرده بودیم با این كه در آغاز این سلسله مقاالت، دو مبحث مهم و مفصل

شد  نیدرازا كشید و بیش از حد طوال  اولیه، این سلسله مقاالت به یبین حال، بر خالف انتظار و پیش

از مسایل در رابطه با فدائیان اسالم را نخواهیم داشت و  یا كه فرصت پرداختن به پاره ی تا جای

در صورت ضرورت مبارزه و نیاز جنبش، این سلسله  كنیم كه یموكول م یزمان ها را به آن یبررس

از كتاب "سیر  یصورت بخش و یا به یصورت كتاب مستقل مقاالت پس از تنقیح و تكمیل، به

 .121در ایران" منتشر شود یطلب مشروعه

ها مطرح  این سلسله مقاالت ـ فكر پرداختن به آن یكه ـ نه در طرح اولیه بلكه در ط یاز جمله مطالب

گوش  ی)كماندوها ۵كه در بخش  یفدائیان اسالم" بود و بطور یكتاب "برنامه انقالب یمعرف یشد، یك

از پرت و  ینظیر ینوشه شده، شاهكار ب یایم این كتاب كه بقلم نواب صفو ( گفتهیبفرمان كاشان

 مورد نظر بود، نشان دادن تشابهات عجیب یتطبیق یچه از یك بررس است. در این رابطه آن یپالگوی

بیست  یكردها " و عملیاسالم یجمهور ی، "قانون اساسیخمین هللا " آیتیاین كتاب با "حكومت اسالم

كه این مقاله تهیه شده است از  یبود. ]باید در نظر داشت كه زمان یاسالم یجمهور ی ماهه و شش

 [ماه نگذشته بود )هواداران سازمان وحدت كمونیستي( ۲۶بیش از  یاسالم یعمر كثیف جمهور

و فدائیان اسالم از  یبا نواب صفو یهللا طالقان كه مورد توجه قرار داشت، ارتباط آیت یمطلب دیگر

 ۲۱ یبه بعد بود )چه قبل از جنبش نفت، چه در زمان حكومت مصدق، چه بعد از كودتا ۲۴سال 

اند كه  یدعمرداد و باالخره چه در استانه قیام و چه بعد از آن(. مساله این است كه مجاهدین خلق م

 یهللا طالقان كرد )گو این كه جز چند عكس آیت یها حمایت م آن یها و از خط فكر " از آنی"پدر طالقان

جاسوس نیست" و  اصال   یدر كنار رهبران مجاهدین خلق و چند عبارت متفرق نظیر "مساله سعادت
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 ـ در آنجا آمده بود: 

هللا کاشانی  )روحانیت در مجموع(  ی آیت به بعد و نقش تعیین کننده ۳۳اراده او( از سی تیر  هللا کاشانی )ونیز عمال بی ی آیت "نقش خائنانه

 ای خواهد بود و در این سلسله مقاالت به آن نخواهیم پرداخت". مرداد، موضوع تحقیق جداگانه ۲۱ریکایی ـ انگلیسی در موفقیت کودتای ام

 و ایضاً:

ه "تجدید حیات فدائیان اسالم از چند ماه قبل از قیام بهمن ماه تا به امروز، خود از موضوعات مفصل و بسیار جالبی است که بررسی آن را ب

 کنیم". گری واگذار میفرصت جداگانه دی
121

ای را در باره قانون اساسی سابق، آغاز کرده بودیم که فقط پیشگفتار آن، چند ماه قبل از  ، تحقیق پردامنه۳۱۳۶ـ  ما یک بار، در اوائل سال  

که  صفحه منتشر شد و جلد دوم آن کامال برای چاپ آمده بود ولی قبل از این ۱۱" در بین مبارزهقانون اساسی یا شمشیر چوقیام، تحت عنوان "

دانی تاریخ پرت شد و ما  ها، به زباله و جلدهای بعدی چاپ شود، رژیم منحوس پهلوی بهمراه قانون اساسی آن به یمن قیام باشکوه توده  این جلد

ها  آوری و بررسی اسناد و مدارک و در تهیه فیش و برای قریب دو سال زحمات شبانه روزی در جمع برای ناتمام ماندن و فراموش شدن آن کار

 ای تاسف نخوردیم. و غیره، ذره

 ً در زمان تهیه سلسله  و امروز نیز، قبل از اینکه نیاز و ضرورت تنظیم این سلسله مقاالت بصورت یک کتاب احساس شود ]این نکته صرفا

م برای هفته نامه رهائی قید شده است.)هواداران وحدت...(،، چه بسا که کابوس جمهوری اسالمی، به یمن انقالبی دیگر، مقاالت فدائیان اسال

 حال، چه بهتر که هزاران کتاب، ناتمام و ننوشته بماند و بقول لنین، بجای نوشتن برای انقالب، انقالب را تجربه کنیم. خاتمه یابد. و در این

http://www.vahdatcommunisti.org/GhanoneAsasi.pdf
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دشمنان سرسخت مجاهدین  یدهند(. طرف دیگر یعن یه نمئارا یا كننده غیره، هیچ مدرك و دلیل قانع

، روحانیون مرتجع، فدائیان اسالم، سپاه پاسداران، سازمان مجاهدین انقالب یاسالم ی)حزب جمهور

اسناد و  ی و غیره( با ارائه یاسالم یرژیم جمهور یتبلیغات یو غیر رسم یرسم یها ، ارگانیاسالم

 كنند. یمدارك فراوان، خالف این امر را ادعا م

كنند و  یحركت م یسخت زمین یها توهم جاودانه، از واقعیت یجا كه به یكسانتكلیف چه است؟ 

كدام یك را باید باور كنند؟ حقیقت  یاند، ادعاها حقیقت جستجوی"اسالم راستین" در  یوستجج یجا به

ارائه  یكه فقط ادعا ست و سند یجای دو طرف )در آن ینظر از ادعاها در كجا است؟ صرف

، قبل از یهللا طالقان تصویر بدون "روتوش" از آیت ی ارائه یحقیقت و برا جویجست یشود(، برا ینم

كردها،  ها، عمل یگیر موضع (، به۱۳۱۱ -۱۳۵۱او ) ی چهل ساله یسیاس یگ زند هر چیز باید به

 او مراجعه كرد. یها یها و سخنران نوشته به

، تمام یهللا طالقان ن خلق در رابط با آیتتوانیم بگوییم این است كه مجاهدی ی، ما  جا، موقت چه در این آن

 كنند. یم یاز حقیقت را مخف یگویند و در بهترین حالت، نیم یحقیقت را نم

معقول و منقول مورد  ی دهکاز طرف دانشجویان دانش یكه نواب صفو ی، وقت۲۴در سال  -

، یآشتیان یمهدمراجعه كرد و ایشان )در كنار میرزا  یهللا طالقان تكفیر قرار گرفت او به آیت

، ی"معروضه" نواب صفو ی استاد دانشگاه تهران(، در حاشیه ی"فیلسوف شرق" و فاضل توب

نیاز از تصدیق  ی" را بینواب صفو یفاضل محترم آقا ی"مدارج كماالت و مقامات علم

 .122دانست

و  یآرا(، نواب صفو )پس از ترور هژیر و رزم ۲۹و  ۲۱ یها ، در سالیهللا طالقان آیت -

 كرد. یبرد" از توابع طالقان مخف "گل یخود در روستا ی اش را در خانه ستانهمد

هللا طالقانی، در کنار هواداران  بازگشت نواب صفوی از مصر، آیت ، پس از۳۳در سال  -

 .123فدائیان اسالم، در فرودگاه مهرآباد به استقبال او شتافت

، خلیل ی، محمد واحدیسوء قصد به جان حسین عالء، نواب صفو، پس از ۳۴در سال   -

 ی در كوچه یهللا طالقان آیت ی شب در خانه ۵یا  ۴مدت  ، بهیعبدخدائ یو محمد مهد یطهماسب

همین علت  اولین بار، به یپس از كودتا، برا یهللا طالقان و آیت 124شدند یمخف وزیر قلعه

 شب در زندان ماند. دستگیر شد، و یك

 یها یگیر ها و موضع ها و پیام در زندان، اعالمیه یهللا طالقان آیت یها یگیر ها و )نیز پیام و موضع این

او پس از  یكردها ها و عمل یگیر ها و موضع یقیام، سخنران ی از زندان و در آستانه یاو پس از آزاد

او  یدر خصوص خود مجاهدین و باالخره آخرین سخنران یترین مراحل جنبش حت انقالب و در حساس

توان  یاست كه نم یهای زهرا(، از جمله واقعیت ، در بهشت۵۱شهریور  ۱۷در دو روز قبل از فوت، 

 ها را نادیده گرفت. از كنارشان رد شد و آن یگ ساد به
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 ، بچاپ رسید. ۳۹شهریور  ۳۱هللا طالقانی در روزنامه جمهوری اسالمی،  ی آیت ه سند که در ویژه نامهـ مراجعه شود ب 
123

نامه" فوق الذکر و نیز به مجله سروش مورخ  هللا طالقانی در کنار نواب صفوی در فرودگاه مهرآباد، در "ویژه ـ مراجعه شود به عکس آیت 

۱۵/۶/۳۹. 
 

124
هللا سحابی، تائیدی است، بر منابعی که در این زمینه در دست  ارد ضربه نهضت ملی شدن نفت" نوشته مهندس عزتـ مقاله "فدائیان اسالم، گ 

 است.

"طالقانی خانه کوچکی در خیابان قلعه وزیر داشت... نواب و برادرانش ))پس از سوء قصد به عالء(( به آنجا رفتند. پس از چند روز 

 ها رفتم. جا رفتم. ایشان صحبت را به فدائیان کشاند... من به پیشنهاد آقای طالقانی بدیدن آن به آن مرحوم طالقانی مرا خواست. صبح زود

 جا بودند..." مرحوم نواب، خلیل، سید محمد واحدی و عبدخدایی آن

 (.۲۷/۳۱/۳۹)"یادواره شهید نواب صفوی" اطالعات، 
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فدائیان اسالم، در زمان حكومت مصدق  "۲گزاران و "مرد شماره  از بنیان ی، یكیعبدالحسین واحد

 گفت:  یم

است و هر  یگوییم مصدق یآید ما م یپیش ما م سوزد. هر وقت یحال آقا سید محمود م "دلم به

 گویند این طرفدار فدائیان اسالم است".  یها م رود آن یها م وقت پیش مصدق

" بود یا "طرفدار فدائیان اسالم"؟ بعد از قیام، آیا از مجاهدین خلق یتر "مصدق بیش یهللا طالقان آیا آیت

شناسیم(؟ پاسخ  یكه امروز م یتعبیر )به یاسالم یكرد یا از رهبران و وابستگان به جمهور یحمایت م

غرضانه نیازمند است. با این كه براساس مدارك و  یجانبه و ب همه یدقیق به این سواالت به یك بررس

دهیم تا  یترجیح م یداریم ول یسواالت فوق از هم اكنون پاسخ صریح و روشن یاسناد موجود برا

ندهیم و در  یایم حكم ایم و اسناد و مدارك الزم را ارائه نداده جانبه نپرداخته همه یكه به آن بررس یوقت

 كنیم. یالزم اكتفا م یهمین اشارات مختصر ول جا، به این

*** 

هللا کاشانی برید.  در بخش های قبل گفتیم که نواب صفوی از همان آغاز حکومت دکتر مصدق، از آیت

هللا کاشانی پیوستند، نواب صفوی و تنی چند از همدستانش  سالم به آیتاکثریت قریب به اتفاق فدائیان ا

تحت حمایت آیت هللا بهبهانی، آخوند درباری و سرسپرده ی معروف انگلیس، قرار گرفتند. طرفداران 

هللا کاشانی طی اعالمیه ی شدیداللحنی" تنفر و انزجار شدید خود را از اعمال بی رویه و بی  آیت

هللا کاشانی، مجاهد فداکار  نواب صفوی اعالم داشتند. و توهین او به "حضرت آیت شرمانه ی باند

ی محاربه با امام زمان )ص("  عالیقدر عالم اسالم" و "مردان بزرگ دینی و ملی" را "به منزله

 125دانستند.

و  ی پر شور فارسی در رادیوی آلمان هیتلری )که بعدها بعنوان مشهورترین جاسوسان شاهرخ گوینده

ی معروف امپریالیسم انگلیس، به  نوکران امپریالیسم انگلیس در ایران درآمد( و سید ضیاءالدین، مهره

نواب وعده داده بود که در صورت زمام داری )پس از قتل مصدق(، در جهت استقرار حکومت 

 و از همان آغاز، حجاب را اجباری کند.  126اسالمی و اجرای احکام اسالم گام بردارد

ها و بویژه  هللا ای تمام آیتاز میان تمام پیغمبران جرجیس را انتخاب کرد و بج ا  تصادف شاهرخ

ی نوری در  هللا عالمه ای متخصص در آن ایام برای شناساندن دین مبین اسالم )نظیر آیت هللا آیت

ی  روزگار ما(، برای گرائیدن به اسالم به حضرت نواب صفوی مراجعه کرد. شاهرخ پس از موعظه

ی اثنی عشری پی می برد، مسلمان می شود  ی نواب صفوی به حقانیت دین اسالم و شیعه یک ساعته

و نام حسن بر خود می گذارد. اعالمیه ای پر از دشنام های رکیک به مصدق به قلم همین فرد تازه 

و  «اسالم»مسلمان و به امضاء فدائیان اسالم، منتشر می شود و او "برای همیشه دوست فدائیان 

محرم راز آن ها گردید. سالم خالصانه می کرد و خود را حامی دین معرفی می نمود و به اغفال 
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 در تشنجات، بارۀ در اطالعاتی" کتاب از نقل به)۳۱۱۱ اردیبهشت زدهشان مورخ اطالعات و اردیبهشت هفده مورخ امروز، باختر ــ 

 اسفند" رسا هرهنگی خدمات موسسه" انتشارات ت، ـ محمد آورنده گرد ،"مصدق محمد دکتر حکومت دوران های توطئه و خیابانی های گیری

 .۱۹ صفحه ،۳۱۳۹
126

 :رود می در قلمش زبان از درستی ی نکته سهواً  ،میزند حرف مصدق حکومت باره در که وقتی عبدخدائی مهدی محمد ــ 

 ."نشود مطرح اسالمی حکومت بحث اصوال که است بوده این امپریالیسم نظر باال، های ارگان در که بگویم نمیتوانم من البته"

 (. ۳٢/۹/۳۹ مورخ ٢۳ شماره اسالمی، انقالب پاسداران سپاه ارگان" انقالب پیام)"

" است بوده این امپریالیسم نظر" گوداولوپ، کنفرانس در جمله از" باال ارگانهای در" ،۳۷ ماه بهمن قیام ی آستانه در که یمبگوئ توانیم می ما البته

 !نیست سرمایه تقدیس و کمونیسم با دشمنی نیز امپریالیسم اصول مگر شود؟" مطرح اسالمی حکومت بحث اصوالً " نباید چرا که
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ا دانه های درشت مردم و القاء شبهه به افراد می پرداخت. کراوات را از گردن خود باز کرده و ب

کبری  ی انس و الفت بست... مگر دولت بریتانیای خورد خوب صدا می کرد، رشته تسبیح که بهم می

ی ایسلند، از شاهرخ چه می خواست؟ آیا غیر از این آرزو داشت که  و صاحب آب های دور افتاده

های ورندل و کارابین های کوتاه و سفری فدائیان اسالم ، نقشه های آخر طرفداران )حسن البنا(  تپانچه

 .127را در مصر بازی کند"

مصدق می گیرد، چند ماه بعد، به جان در همین روزها ست که نواب صفوی تصمیم به ترور دکتر 

دکتر حسین فاطمی سوء قصد می شود. روزها و ماه ها را پشت سر می گذاریم ... دو باند تروریست 

کاشانی که در آغاز حکومت دکتر مصدق، بطوری که اشاره هللا  هللا بهبهانی و آیت وابسته به آیت

هللا کاشانی با  تیر و آغاز مخالفت های آیت ۳۰ کردیم، نسبت به هم رفتار خصمانه ای داشتند، پس از

دکتر مصدق، بهم نزدیک شدند و در توطئه ی علیه جنبش ضد امپریالیستی توده ها به وحدت عمل 

رسیدند. باز تمام روزها و ماه های پرحادثه و سرنوشت ساز را رها کنیم و به عنوان نمونه فقط اشاره 

هللا کاشانی و باند او  هللا بهبهانی و مزدوران او، آیت وه بر آیت، عال۳۱اسفند  ۹کنیم که در توطئه ی 

  128نیز نقش فعالی ایفا کردند.

*** 
مرداد )در کنار وحدت عمل کل روحانیت علیه  ۲۱این نزدیکی و وحدت عمل دو باند، تا کودتای 

مروز معروف مبارزات ضد امپریالیستی توده ها( همچنان ادامه داده شد. باند طرفدار کاشانی که ا

ی "نبرد ملت" است، در روز کودتا و  ترین فرد آن مزدوری بنام عبدهللا کرباسچیان، مدیر نشریه

روزهای بعد از آن، "گارد جهاد مقدس" او، که در بخش های قبل اشاراتی به آن کرده ایم، دست به 

  :جنایت های وحشیانه ای می زنند. او در همان روزهای بعد از کودتا

ی نبرد ملت را ارگان آن کرد و با وجوه بسیار کالنی  لق را به وجود آورد و روزنامه" حزب خ

مرداد،  ۲۱که از دربار گرفت تالش کرد که طرفداران نهضت ملی و حزب توده را که پس از 

 .129مانع فعالیت شان شده بودند به سوی حزب خلق بکشاند"

ی شهید نواب صفوی" )اطالعات،  هللا سحابی در "یادواره اما نواب صفوی، مهندس عزت

" فدائیان اسالم،   130ی ی خائفانه و مجیزگویانه ، از پاپ کاتولیک تر می شود. و در مقاله(۲۷/۱۰/۵۹

 نویسد: ی نهضت ملی شدن نفت" می گارد ضربه
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 دوران های توطئه و خیابانی های گیری در تشنجات، بارۀ در اطالعاتی" کتاب از نقل به ــ ٢۱/٢/۳۱۱۱ خمور" جهان سیاست" ی روزنامه ــ 

 .۳۱٢ ـ۳۱۳ صفحات اول، دفتر ،"مصدق محمد دکتر حکومت
128

 ـ حیمیر سرهنگ جعفری، شعبان زاهدی، نظیر عناصری همکاری با) بهبهانی هللا آیت را اسفند ۹ توطئه اصلی کارگردان مدتها، تا ــ 

 سند جمله از است دست در که اسنادی با امروز ولی دانستند، می( غیره و ـ اسالمی جمهوری در دژبان سابق فرمانده و امروز رحیمی سرتیپ

 به او های رفت و آمد و پدر بدستور مصطفی آقای های ماموریت و" شاهنشاهی همایون اعلیحضرت" به کاشانی هللا آیت امضاء و خط به مهمی

  این در کاشانی هللا آیت فعال شرکت در غیره، و ماجرا این در( بقائی دکتر و آبادی قنات شمس نظیر) کاشانی هللا آیت نزدیکان نقش و باردر

 باز را مطلب این ،"(نفت صنعت شدن ملی نهضت در روحانیت خائنانه نقش" ی نوشته در) خود بجای ما و داشت توان نمی تردیدی توطئه،

 .کرد خواهیم
129

 ص مقدم، هللا خلیل احمد اول، جلد ،"شد؟ ملی چگونه و چرا نفت" ،"مصدق محمد دکتر برهبری مردم امپریالیستی ضد مبارزات تاریخ" ــ 

۳۷۱. 
130

 عبدهللا جناب یعنی ساواک مزدور و زاهدی سرلشکر پادوی طرف از" لبیرال" سحابی هللا عزت مهندس که شد سبب مقاله همین نوشته ــ 

 .(۳۹ اسفند دوم ملت، نبرد) گردد مفتخر" جوانمرد" و" صادق" ،"بیغرض" القاب به یانکرباسچ
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مرداد که نواب ایران نبود، واحدی و دیگران که تهران بودند به  ۲۱ام که روز  "من شنیده

 دند که ما حاضریم از شما حمایت کنیم".مصدق اطالع دا

ای  آن چه گویا مهندس سحابی از اطالع "واحدی و دیگران" به مصدق شنیده است البته دروغ وقیحانه

ست. نواب در یبیش نیست، ولی آن قسمت دیگر از بیانات ایشان که "نواب ایران نبود"، دروغ دیگر

کودتا از زندان آزاد شد و بالفاصله در دفاع از کودتا روز کودتا در ایران و در زندان بود و بعد از 

 ــ ی "منشور برادری"، "ارگان فدائیان اسالم موضع گرفت. حجت اسالم لواسانی، مدیر نشریه

 گوید: وفاداران به شهید نواب صفوی" می

ماه  ۲۰و  را به دو سال زندان محکوم کرده بودند...« یعنی نواب»"در زمان مصدق، ایشان 

با سقوط مصدق ایشان از زندان آزاد شدند « بالفاصله بعد از کودتا»ندان نگه داشتند که در ز

گیری گفت که دربار در این دست شد می یو وقتی هم که در زندان بودند و به مصدق مراجعه م

دست دارد و مربوط به من نیست و وقتی که به دربار مراجعه می شد می گفتند که مصدق 

توانیم کسی را زندانی کنیم. وقتی که مصدق از بین  ای نیستیم، ما نمی کاره دستگیر کرده و ما

رفت، نواب صفوی از زندان بیرون آمد بدون این که تعهدی گرفته باشند حتی چهار ماه از 

بعد ایشان را بدون هیچ « به پاس خدماتش به شاه، بخشوده شد»مانده بود که  زندان او باقی

و در   131«مشخص بود که زندانی ایشان زیر نظر مصدق بود امال  تعهدی آزاد کردند. پس ک

 یژه در آن روزها زندانی شود."وهایش ب بار ـ استغفرهللا! ـ نمی خواست که یکی از مهره

ی این مراحم "طاغوت" و به منظور خوش آیند نوکران امپریالیسم امریکا و انگلیس،  به شکرانه

ای صادر می فرمایند و پس از مقداری پرت و پالگوئی  ، اعالمیه۲/۶/۳۲حضرت نواب در تاریخ 

 افتخارات خود را برمی شمرد:

نم ابا دولت مصدق بشدت مخالف بودم و او در تمام حکومتش از ترس من و برادر« من"»

در گوشه ی خانه « نظیر شاهرخ و سید ضیاء الدین و سایر عمال امپریالیسم انگلیس»

 132متحصن بود..."

 :و ادامه می دهد

" بزرگ ترین جنایت مصدق تقویت عمال شوروی در ایران بود  ـ نه تنها با روح ایمان و 

عالقه ی خلل ناپذیر مردم این سر زمین و افسران و سربازان پاکزاد و مسلمان ما به ناموس و 

، او و عمال رذل بیگانه را «و امپریالیسم انگلیس و امریکا»دیانت بود که به یاری خدا 

 ".شکست داد

شاه هنوز " طاغوت" نبود بلکه" حامی دین مبین و بیضه ی اسالم " بود. امپریالیسم امریکا نیز هنوز 

" شیطان بزرگ" نشده بود، بلکه فرشته نجات اسالم از چنگال کفر به شمار می رفت. و امپریالیسم 

در ایران،  انگلیس نیز بی نیاز از توصیف است، چرا که در یکی دو قرن اخیر، در خاورمیانه و

همواره در راه خدمت به اسالم پیش قدم بود و هر وقت که اسالم به خطر می افتاد با فداکاری تمام 

از خودگذشتگی و خلوص نیت را تا به جایی می رساند که دوستان خوب  یدست به کار می شد و حت

ر می زد به جای خود نظیر شاهرخ )پسر ارباب کیخسرو( را که در آرزوی هدایت به راه راست پر پ
                                                           

131
 .٢۷/۳۱/۳۹ مورخ ،٢۹ شماره ،"همرزمانش و صفوی نواب شهید نامه ویژه" انقالب، پیام" ــ 
132

 .٢۷/۳۱/۳۹ ،"اسالم فدائیان گروه رهبر صفوی، نواب شهادت سالگشت" ویژه کیهان، روزنامه ــ 
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سپردن به دست مبلغین مسیحی، برای مسلمان شدن به محضر حضرت نواب می فرستاد. باری 

 :حضرت نواب، در همان اعالمیه، در ادامه فرمایشات خود، نتیجه می گیرد

"اگر دو روز دیگر حکومت مصدق باقی مانده و رجاله بازی بیگانه پرستان ادامه پیدا 

 ."«می گردید»ی مردم مسلمان ایران شدیدتر منفجر کرد، عقده های درون می

هللا کاشانی( که تمامی قدرت و امکانات خود را  روحانیت در مجموع )نه فقط عناصری مانند آیت

"برای نجات اسالم از چنگال کفر" در اختیار کودتاچیان قرار داد و عالوه بر خادم همیشگی اسالم 

"بیگانه  مریکا و به شاه فراری، پناه برده بودند، نعوذباهلل! اصال  )امپریالیسم انگلیس( به امپریالیسم ا

ندن شعار توخالی "نه شرقی، نه غربی" اپرست" نبودند. اگر امروز رژیم جمهوری اسالمی برای باور

های ناآگاه همواره در کنار "کاخ کرملین" حتما " کاخ لندن" و " کاخ واشنگتن" را نیز ردیف  به توده

روز به این عوام فریبی ها نیازی نبود. در همان اعالمیه ی حضرت نواب، فقط و فقط  می کنند، آن

از "کاخ کرملین" و "عمال رذل" شان صحبت می شود و ایشان در مورد خوش حالی زایدالوصف 

ی کالم  یک کلمه هم افاضه یکاخ نشینان لندن و واشگتن و نوکران و مزدوران داخلی آن ها حت

به جایی! مگر حضرت ایشان می توانستند به خودشان و به امثال  واقع، چه توقع نا در فرمایند. نمی

 خودشان توهین بفرمایند!

* 
چند ماه پس از کودتا، وقتی که اسالم نجات یافت دو باند فدائیان اسالم از نو به جان هم افتادند. این دو 

رهبری می شد و دیگری توسط  باند یکی توسط عبدهللا کرباسچیان، "موسس و دبیر کل حزب خلق"

نواب صفوی همیشه رهبر فدائیان اسالم )گو این که در مورد باند اخیرالذکر در آن ایام باید گفت که 

های  های خود در مساجد و در اعالمیه ی"علی مانده بود و حوضش"(. نواب صفوی، در سخنران تقریبا  

داد  کرباسچیان را مورد سرزنش قرار می گاه گذاری خود، از موضع تدافعی، "برادر" خود عبدهللا

به کوه احد )سرلشکر زاهدی، نخست وزیر( بود، شدیدترین   شاش پر و پشت ولی کرباسچیان که توپ

نبرد ملت" مورخ " ۹۱ی  حمالت و رکیک ترین دشنام ها را نصیب فدائیان اسالم می کرد. در شماره

)و یا به قول "نبرد ملت"، آقای فدائیان  کاریکاتوری چاپ کرد که در آن نواب صفوی ۱۴/۹/۳۲

شد ولی مشت  زب خلق" نزدیک میحاسالم"( بصورت موش ترسیم شده بود که به در ساختمان "

، و در مقاله مفصلی در 133محکم "برادران مسلمان" بر فرق موش )نواب صفوی( کوبیده می شد

 همان شماره از جمله می خوانیم:

فوی حقوق بگیر از جیب مشتی مسلمان پاکیزه دل و ساده "مردم خوب می دانند که نواب ص

 لوح است و واقفند که او جز بازیگر بخت برگشته ای نیست."

 و
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 نامه ویژه" ،"مطبوعات به نگاهی" در قیام از بعد بار اولین ،۳۹/۹/۱٢ ملت نبرد در مندرج" اسالم فدائیان آقای" مقاله و کاریکاتور این ــ 

 انقالب روزنامه در دیگر بار کاریکاتور همان و. شد کلیشه ۳۹۶ ــ۳۹۷ صفحات در ،۳۱۳۹ ملی ارشاد وزارت انتشارات از ،"مرداد ٢۱

 .رسید بچاپ ٢۳/۳٢/۳۹ تاریخ در"( کند می سقوط ها ارزش وقتی" قالهم بهمراه) اسالمی
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"می دانم که فرزندان رشید اسالم هیچ کدام با این نیرنگ باز درجه اول و دشمن شماره یک 

 دین و استقالل کشور آشنایی ندارند."

 و

ها و  ها، حسین فاطمی ی فرار به نواب صفوی ن اجازه"چنگال ملت غضب آلود مسلمان ایرا

ی سگ  های شان طعمه ها باید بمیرند و الشه ی دیگر نخواهد داد، آن صدها دلقک بخت برگشته

 برجا بماند." گردد تا ایران آباد و پا

ی دلیلی برای "فرار" نداشت. او در رژیم کودتایی، به شرط بیش از حد فضول ا  اما نواب صفوی، مطلق

نکردن، در امن و امان کامل بود. قبل از پرداختن به این امر، اشاره کنیم که پس از قیام، عبدهللا 

ر مختصر" تلقی می کند و موش حقیر ناگهان ظکرباسچیان، آن همه فحش های رکیک را یک "ن

 .134"شهید معظم شادروان نواب صفوی" می شود

( هیچ گونه نگرانی وجود نداشت. عالوه بر این در رژیم کودتایی برای نواب صفوی )و کل روحانیت

که نواب از اولین کسانی بود که از زندان آزاد شد، او و سایر دشمنان جدی "طاغوت"، راست راست 

یم(، ئگو مرداد را می ۲۱می گردند. در آن فضای هولناک خفقان و ترور و سرکوب )روزهای بعد از 

از "سفر تاریخی به مشهد و شهرهای بین راه"، به  نواب صفوی در مساجد سخن رانی می کند. پس

و در مصر مهمان اخوان المسلمین است. در اردن با ملک  135عراق و اردن و مصر سفر می کند

ی  ، با اجازه۳۳. در بازگشت به ایران، در اوایل سال 136حسین پادشاه این کشور مالقات می کند

. پس از 137اران فدائیان اسالم قرار می گیردمقامات حکومت نظامی، مورد استقبال اعضاء و هواد

 بازگشت از مصر، به مالقات شاه می رود.

یم درست است که نواب صفوی به پول و جمع آوری ثروت ئدر اینجا به عنوان معترضه باید بگو

در فقر و تنگ دستی به سر می برد و از این بابت )فقط از این بابت( با  ا  عالقه ای نداشت و غالب

هللا و بسیاری از سردمداران رژیم  شکمبارگان و رشوه خواران کثیفی نظیر شیخ فضل دزدان و

های عجیب و غریبی که در این زمینه  جمهوری اسالمی، تفاوت اساسی داشت. با این حال تعداد افسانه

 ها نیز نه ممکن است و نه الزم. در این جا فقط وار آن وجود دارد آن چنان زیاد است که ذکر فهرست

رتبه برایشان می بردند و ایشان  ها پولی که دکتر حسن امامی و افسران عالی اشاره کنیم: از چمدان

کردند  مامورین شان را جمع می توی حیاط پرت می کردند و "این ها که افسران عالی رتبه بودند فورا  
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 اسالم فدائیان و مرحوم آن گویای زبان یگانه( ملت نبرد) و کار مدد و یار نخستین من که صفوی نواب شادروان معظم شهید مورد در" ــ 

 قرار طرف یک در ناخواه خواه نیز ما که گردید مناقشاتی و ابانشع موجب فدائیان مقدس صفوف در ناباب عناصر برخی نفوذ بگویم باید... بود

 ،۱۹ سال در» دوستی تجدید آن های نشانه از یکی که گردید برطرف طالقانی العظمی هللا آیت پدرانه وساطت با هم مختصر نقار  این و گرفتیم

 ملت نبرد") میباشد... اسالم فدائیان رهبر با همزمان توق خائن وزیر نخست عالء به حمله از پس من بازداشت ،«عالء به قصد سوء از قبل

 را ٢۷/۹/۳۱ مورخ مقاله" ایران اسالمی انقالبی نشریه نخستین ملت، نبرد علیه! ارشاد مکارانه توطئه علل" جزوه در کرباسچیان(. ٢۷/۹/۳۱

 و یافته انتشار" طالقانی هللا آیت شادروان" حیات مانز در" سند" این که نویسد می ۳۷ صفحه در و کند می چاپ مجددا" یک شماره سند" بعنوان

 .است نگرفته قرار ایشان تکذیب مورد
135

 .٢۷/۳۱/۳۹ اطالعات، ،۳۷ بهمن سوم، چاپ ،" اسالم فدائیان انقالبی برنامه" ــ 
136

 .٢۷/۳۱/۳۹ انقالب، پیام مجله با" برادری منشور" نشریه مدیر لواسانی، االسالم حجت مصاحبه ــ 
137

 خورد می تکان که پرچم این به اشاره با و گرفت دست در را کوچکی سبز پرچم و نشست سرباز جیپ یک در واحدی سیدمحمد شهید" ــ 

 صفوی نواب مرحوم شهید استقبال در طالقانی مرحوم... شد می بلند بودند رفته صفوی نواب شهید استقبال به که ماشینهایی تمام از تکبیر فریاد

 مرحوم کنار در هم من و است صفوی نواب مرحوم کنار در طالقانی مرحوم خود که است موجود اکنون هم عکس و بود حاضر فرودگاه در

 کرده اجاره تومان دویست ماهی به نواب مرحوم برادران که منزلی به و آمدیم اصف خیابان به طالقانی مرحوم با... هستم صفوی نواب شهید

 (.٢۷/۳۱/۳۹ اطالعات خدایی، عبد مهدی محمد با مصاحبه..." )کرد صرف ما با را نهار روز آن طالقانی مرحوم و رفتیم بودند
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سپهبد زاهدی، امام  آرا گرفته تا دکتر مصدق، دکتر فاطمی، که بگذریم، از رزم  138کردند" و فرار می

شاه، بارها و بارها، به نواب صفوی پیشنهاد تولیت استان  یی تهران، سرلشکر بختیار و حت جمعه

داده اند. ما این افسانه ها را، که به عنوان معترضه  139قدس، سفارت در کشورهای اسالمی و وزارت

نهادهای نخست وزیری و خالفت به گیری به پیش ذکر کرده ایم، زیاد دنبال نکردیم و چه بسا در اثر پی

 رسیدیم.  نواب نیز می

*** 
بعد از مالقات نواب با شاه، "شاه سفاک تصمیم به قلع و قمع این سازمان می گیرد و رهبر فدائیان 

. و 140اسالم که از موضوع آگاه می شود به فعالیت های خود چهار سال به طور مخفی ادامه می دهد"

ژیم کودتایی و " طاغوت" بود که فرمان دار نظامی و رئیس شهربانی نواب صفوی آن چنان دشمن ر

کل کشور و رژیم کودتا نیز از "مخفی گاه های" او با خبر بودند و "چند بار" به آن "مخفی گاه ها" 

 رفتند. وکیل مدافع نواب در دادگاه نظامی، از قول او می گوید:

به مخفی گاه های من آمدند و به من  " ...چند بار سرلشکر علوی مقدم و سرلشکر بختیار

 . 141پیشنهاد پول و سایر مزایا کردند"

محمد مهدی عبدخدائی، ضارب دکتر حسین فاطمی و "عضو شورای مرکزی جمعیت فدائیان اسالم"  

 در مورد یکی از "چند بار" شهادت می دهد:( ۲/۱۰/۵۹نیز )در اطالعات مورخ 

بختیار اظهار تمایل کرد تا با نواب مالقاتی « ... ۳۴سال »" وقتی زمزمه ی پیمان بغداد بود 

  142داشته باشد و به منزل شخصی به نام بابا جعفری در خیابان اقبال، جمهوری فعلی آمد..."

نواب صفوی آن چنان مورد عالقه تیمسار بختیار است که از "مخفی گاه" خود برای او دستورات توام 

 به مورد اجرا گذاشته می شود: با ضرب االجل می فرستد که بالفاصله 
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 . ٢۱/۳۱/۳۹اسالمی، حمهوری روزنامه" میرلوحی محمد سید صفوی نواب شهید مجاهد برادر صحبت پای" ــ 
139

 :بود آرا رزم دادند، وزارت و سفارت پیشنهاد نواب به که کسانی جمله از ــ 

 مهدی محمد با مصاحبه" )بردارد مبارزه از دست وزارت، و سفارت پست مقابل در تا فرستاد نواب سراغ هم ای مایندهن آرا رزم"

 (.۳۱/۳۹/ ٢۷ اطالعات، عبدخدایی،

 حتی که ایام آن در عظیمش قدرت آن با) کاشانی هللا آیت مانند آدمی برای که آرا رزم خصوصیات با قلدری نظامی: بکنید را تصورش لحظه یک

 کاشانی بسر را مسجد" گفت می و کرد نمی خرد هم تره( بود خوانده" شیعیان پاپ" ــ کند می اغراق کمتر ها زمینه این در که ــ لوموند روزنامه

 کنم"، آنوقت به بچه آخوند جغلقی، پیشنهاد سفارت و وزارت بدهد. خراب می
140

، از مصر به تهران باز ۱۱توضیحان اضافه کنیم که نواب صفوی در اوایل سال  ۱ص ــ "برنامه انقالبی فدائیان اسالم"، چاپ سوم مقدمه،  

، دستگیر و اعدام شده است، ۱۹گردد. اگر بالفاصله بعد از این مالقات تصمیم به "مخفی شدن" گرفته باشد، با توجه به این که در دی ماه  می

 ل.شود، نه چهار سا های مخفی" او یکسال و چند ماه می "فعالیت
141

 .٢۷/٢/۳۱ مورخ ۹ شماره امروز، رگبار مجله ،"نظامی دادگاه در صفوی نواب مدافع وکیل شایانفر، دکتر تیمسار با مصاحبه" ــ 
142

 به( ۱۹ فروردین در) انگلستان شده شناخته مهره عالء حسین و شده برکنار کار از زاهدی سپهبد که گرفت صورت زمانی در مالقات این ــ 

 بجان شاه، مسجد در کاشانی هللا آیت پسر ختم مجلس در بعد، چندی که نبود قصدی سوء با رابطه در مالقات این آیا. بود یدهرس وزیری نخست

 عبدهللا باند اسالم فدائیان قدیمی اعضاء از) عظیمی اسالم حجت سربسته بیانات کنار در اگر را( احتمال فعالً ) احتمال این آمد؟ بعمل عالء حسین

 :کند می پیدا تری واضع مفهوم آنوقت دهیم، قرار( کرباسچیان

 از ما همرزم برادران از خیلی حتی. بود شده دستکاری اسلحه در((. کی؟)) کردند خیانت ما به اما... بکشیم خواستیم می را عالء ما"

 خان که بود ای اسلحه شود، ترور ءعال اسلحه آن با بایست می که اسلحه. کردم فاش را سر این برایشان من که نداشتند خبر قضیه این

 (.٢٢/۶/۳۹ ملت، نبرد" )شد ما به خیانت آن. بود ارزش بی اش گلوله. بود شده تراشیده اش لوله نداشت،
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یکی از آقایان بنام شیخ علی اسالمی را در زمان بختیار گرفته بودند که ایشان به  " ... مثال

یر شده تا عصر آزاد بشود و همین گدهند که هر چه زودتر باید این عالم دست بختیار پیغام می

 . 143طور هم شد"

* 
های انگلیس و امریکا در آن به مدت یک سال و نیم، به  اولین دولت کودتا، کابینه ای بود که مهره

همزیستی ادامه دادند. نه تنها وزرا، بلکه معاونین نخست وزیر نیز از میان سرسپرده گان دو 

امپریالیسم انتخاب می شدند. حسام الدین دولت آبادی و عمیدی نوری هر دو معاون نخست وزیر بودند 

لیسم انگلیس و دیگری از مهره های شناخته شده امپریالیسم امریکا که اولی از نوکران قدیمی امپریا

های کلیدی در اختیار سرسپرده گان امپریالیسم امریکا  ی کودتا، پست بود. با این همه، در اولین کابینه

 نظیر سپهبد زاهدی و دکتر امینی قرار داشت.

ساله نفت( خاتمه یافته بود و ی اولین دولت کودتا )سرکوب جنبش و حل م ، وظیفه۳۴در فروردین 

حسین عالء یکی از مهره های قدیمی امپریالیسم انگلیس به نخست وزیری رسید. شوروی اولین گام 

ها را در راه بهبود روابط با ایران برداشت. در خرداد ماه، یازده تن طال به ایران تحویل داده شد، 

شاه و ثریا به شوروی دعوت شدند )یک ماه تیر:  ۲۶عالمت گذاری مرزها در تیرماه انجام شد. در 

 ا  تن از افسران سازمان نظامی تیرباران گردیدند(. در مهرماه، ایران رسم ۶مرداد ماه،  ۲۶بعد، در 

به پیمان بغداد ملحق شد. در این پیمان دولت های ایران، عراق، پاکستان، ترکیه و انگلستان عضویت 

یمان، چندان نگران نشد. زیرا که امریکا هنوز در آن حضور داشتند. دولت شوروی، از انعقاد این پ

 .144بود که امریکا به کمیته ی اقتصادی پیمان بغداد پیوست( ۳۵ماه بعد، در فروردین  ۶نداشت )

 از جنبه ی دیگر )در رابطه ی تنگاتنگ با سطور فوق( به تغییرات حاصله بنگریم:

 سالم، گارد ضربه ... " می نویسد:مهندس عزت هللا سحابی، در مقاله ی "فدائیان ا

که از آن به بعد، نواب دوباره با ... ۳۲"نواب با کاشانی ارتباط نداشت تا دی و بهمن سال 

 .145کاشانی ارتباط برقرار کرد"

به طوری که در صفحات قبل اشاره کرده ایم، "نقار مختصر" بین دو باند ( ۳۴و در همین ایام )سال 

ی  ها را در کنار آن چه در باره ی این ت. و "تجدید دوستی" آغاز گردید. همهفدائیان اسالم از بین رف

ی پیمان بغداد" آوردیم قرار دهید تا تصویر  مالقات تیمسار بختیار با نواب صفوی در زمان "زمزمه

 ماجرای سوء قصد به عالء روشن تر جلوه گر شود.

غداد( ببرای شرکت در کنفرانس پیمان روز قبل از حرکت عالء به عراق ) ۲۱/۱/۳۴باری، در روز 

هللا کاشانی در مسجد شاه توسط مظفر ذوالقدر به حسین عالء سوء قصد  در مجلس ختم پسر آیت

شود. عالء جان سالم به در می برد و طبق قرار قبلی، روز بعد به بغداد می رود. جناح انگلیسی  می

                                                           
143

  .٢۱/۳۱/۳۹ــ مصاحبه با برادر نواب صفوی، روزنامه جمهوری اسالمی،  
144

 .۶۶ ــ ۶۱ صفحات جزنی، بیژن دوم، دفتر ساله، سی تاریخ ــ 
145

 بگمان ثانیا ،۱٢ سال اوایل در منطقا باید ارتباط این اوالً : است وارد سحابی هللا عزت نظر به ایراد دو جا این در ،۳۱/۳۹/ ٢۷ العات،اص ــ 

 .کرد برقرار ارتباط نواب با دوباره کاشانی: باشد درست باید قضیه عکس بلکه کرد، برقرار ارتباط کاشانی با که نبود نواب این ما



83 
 

فر ذوالقدر پس از دستگیری "محرک خود هیات حاکمه و دربار به سرعت دست به کار می شوند. مظ

معرفی می کند. نواب صفوی و خلیل طهماسبی، عبدالحسین و   146را در این عمل، نواب صفوی"

نفر از  ۲۰محمد واحدی پس از چند روز دستگیر می شوند. نواب صفوی و خلیل طهماسبی بیش از 

تند و یا با دادن کمک های نقدی و "اشخاص موثری که با جمعیت فدائیان اسالم ارتباط و همکاری داش

ر دهند که توسط "مقامات نظامی" دستگی وسایل دیگر به مقصود آن ها کمک کرده اند" را لو می

 .147شوند می

هللا خمینی( کمترین اقدامی برای نجات جان  هللا بروجردی )و نزدیک ترین مشاور ایشان یعنی آیت آیت

، نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقدر و ۳۴ماه دی  ۱۷و در   148کنند "فرزندان اسالم" نمی

 گردند. های متفاوت محکوم می ای دیگر به حبس محمد واحدی تیرباران می شوند و عده

ی  ، در نوفل لوشاتو، ضمن مصاحبه با خبرنگار روزنامه۵۷حاج مهدی عراقی، در بهمن ماه 

 اطالعات گفت:

ب باتفاق سید محمد واحدی، خلیل طهماسبی و ، با شهید شدن مرحوم نوا۳۴"پس از دی ماه 

 . )تاکید از ماست(149ذوالقدر توسط ماموران دولتی پرونده گروه ما برای مدتی بسته شد"

ی سی و سه ساله ی فدائیان اسالم و کسانی که امروز )نه  به عنوان حسن ختام، بد نیست که کارنامه

 کنیم:دیروز( خود را جزء فدائیان اسالم می دانند، مرور 

ـ ترور کسروی، برای از بین بردن "دشمنان دین" بود ولی "دشمنان دین" از بین نرفتند )و ۱

امروز وجود دشمنانی از نوع کسروی به ویژه از انواع بسیار متعدد دیگر، یکی از گرفتاری 

 های عمده ی جمهوری اسالمی است(.

م انجام شد و به طوری که زدهـ ترور هژیر، گویا به منظور ابطال انتخابات مجلس شان۲

 ایم انتخابات تهران به دالیل دیگری باطل شد. دیده

ـ ترور رزم آرا، گویا برای از بین بردن سرسپرده گان انگلیس صورت گرفت، و حسین ۳

 ی دیگر انگلیس بالفاصله به نخست وزیری رسید. عالء سرسپرده

امپریالیسم امریکا" به قول ـ سوء قصد به دکتر فاطمی، گویا برای "کوتاه کردن دست ۴

برای از بین بردن کسی که "رابط بین دربار و دکتر ( ۲۷/۱۰/۵۹عبدخدائی )اطالعات 

مصدق بود" انجام گرفت. ولی پس از کودتای امریکائی، انگلیسی و بارگشت شاه فراری، 

                                                           
146

 .۳۱/۳۹/ ٢۷ اطالعات صفوی، نواب شهید اشتیادد" ــ 
147

 عبدهللا ،..." ملت نبرد علیه! ملی! ارشاد مکارانه های توطئه علل" جزوء در" ۹ شماره سند" از نقل به ــ ۳۳/۳۱/۱۹ مورخ کیهان ــ 

 .٢۱ ـ ٢۳ صفحات کرباسجیان،
148

 :نویسد می چنین قضیه مالی ماست بقصد ،"صفوی نواب شهید" مقاله در اسالمی، شورای مجلس در نگهبان شورای عضو خزعلی، هللا آیت ــ 

 درست ایشان بود، تیره کمی زمان مرجع بروجردی هللا آیت و(( نواب)) ایشان رابطه که کردند را حرکاتی تصنعی سازی جو با بعضی متاسفانه"

 شد، منتهی مطلوب نا عواقب به کم کم حتی و ندادند اننش چندانی خوش روی و کردند احتیاط رو این از نبردند پی نواب سید مرحوم ماهیت به

 دیگر ولی نشود گرفتار سید که بود برخاسته دفاع به هم کمی و بود برده پی بروجردی هللا آیت مرحوم اواخر، در گویند می که طور آن گرچه

 ٢۷ مورخ ٢۹ شماره انقالب، پیام مجله" )شد واقع ماجرا و برآمد ایشان قتل درمقام ـ دیکتاتور شاه ـ زمان جبار و بود رفته دست از مطلب

/۳۱/۳۹.) 
149

 .۳۷ بهمن ۱ اطالعات، روزنامه" پاریس در اسالمی افراطی گروه یک رهبر" با مصاحبه ــ 

 ً  هرش در ،"اسالم شجاع فدائی" عراقی، مهدی حاج حال این با گریخته، ایران از که است مدتی شاه ،۳۷ بهمن ۱ در که کنیم اضافه توضیحا

 .برگردد که ممکنست هنوز: ندارد ضرر احتیاط! شاه رژیم از نه و برد می نام" دولتی ماموران" از هنوز پاریس،
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رژیم ی برادران فداکار جان به  در برده بود توسط  همان حسین فاطمی که "یک بار از گلوله

 مورد حمایت امریکا و کل روحانیت )از جمله "برادران فداکار"(، به قتل رسید.

ـ سوء قصد به عالء، گویا برای جلوگیری از شرکت ایران در پیمان بغداد صورت گرفت،  ۵

 ولی ایران هم چنان در این پیمان و بعدها در پیمان سنتو باقی ماند.

صونیت قضائی اتباع امریکائی در ایران انجام ـ ترور منصور، گویا برای لغو قانون م۶

گرفت. این قانون لغو نشد، رژیم شاه و جانشین منصور ـ امیرعباس هویدا ـ تا آخرین روز از 

 آن حمایت کردند.

های  ها مانند "جمعیت ی فدائیان اسالم و وابستگان آن ی سی و سه ساله باال و پائین قضیه و کارنامه

ی کتاب  شود. نویسنده در همین چند سطر فوق خالصه می( ۵۷تا  ۲۴سال ی اسالمی" )از  موتلفه

خواستند  ی فدائیان یعنی کسانی که می ره، در با(۲۰۹ی مصدق و حزب توده" )صفحه ی  "کارنامه

"نیک و بد کار کشور را به دست استخاره ها و خیر و شر شعاری ابلهانه" بسپارند، به درستی چنین 

 :150دهد نظر می

ای نداشت و ما تنها برای یادآوری در گاهنامه  ن در سرنوشت سیاسی کشور بهره"کارشا

 رویدادها از آن یاد کردیم."
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 قبل آن نگارش تاریخ یعنی) گذشت مصدق نظر از شد، نوشته مصدق حیات زمان در که توده حزب سابق اعضاء از یکی قلم به کتاب این ــ 

 بنابراین. شد تکثیر کشور از خارج در ۳۹ سال در و یافت انتشار ایران در مخفی بطور ۳٢ سال در و ،(است ۹۳ اسفند ۳۹ در مصدق فوت از

 .باشد نشسته داوری به اسالم فدائیان باره در جامعه، کنونی جریانات از متاثر و قیام از پس که نیست کتابی
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 چشم انداز سیاه

اه، این مظهر ظلم و وحشیگری از اولین روزهایی که به دنبال قیام خونین فرزندان رنج و کار، رژیم ش

و استثمار سرمایه به زیر کشیده شد. کسانی با توجه به ضعف جنبش انقالبی، بر گرده ی توهم توده ها 

ها، همواره از دست رنج  سوار شدند که در عمر خود هرگز تن به کار نداده و به یمن ناآگاهی توده

ها، توسط این  زهای اول، حمله به کمونیستزحمتکشان تغذیه کرده و فربه شده بودند. از همان رو

ها، نیروهای دموکرات و  عناصر به شدت آغاز شد. زندان، شکنجه و کشتار کارگران، دهقانان، خلق

انقالبی، روز به روز شدت گرفت. رژیم جمهوری اسالمی، تمام حماقت ها و بی لیاقتی های خود را به 

های مردم را به  ها خرمن هللا خمینی که: "کمونیست آیت ها گذاشت. تا آن جا که عبارت گردن کمونیست

ها، تمام ترورها علیه  ی سیاسی درآمد. مدت آتش می کشند"، از شدت تکرار، به صورت یک لطیفه

ها چه عوام  ها انداختند، در رادیو و تلویزیون و در راهپیمایی سردمداران رژیم را به گردن کمونیست

االسالم هاشمی رفسنجانی ـ این عضو  هللا مطهری، حجت ته شدن آیتفریبی که نکردند. در روز کش

ـ،  ی ضد امپریالیستی" هللا خمینی ـ این "رهبر مبارزه ی سلسله مراتب روحانیت ـ در حضور آیت برجسته

 ها سرکوفت بزند: به ستایش از امریکا پرداخت تا به خیال خود به کمونیست

گوئید، اگر امریکا به چین و شوروی شما گندم ندهد، از گرسنگی  ها، شما چه می "بی چاره           

 میرید." می

شمی رفسنجانی، در اظهار این عبارت عالوه بر بیسوادی و جهالت، ماهیت طبقاتی خود را نیز به  ها

االسالم عامدانه فراموش کرد که همان  تر این که حجت عنوان یک سرمایه دار، به نمایش گذاشت. جالب

درصد از برنج مردم در جمهوری اسالمی هنوز از  ۱۱درصد از گندم و  ۹۱فه کند: حدود وقت اضا

 امریکا وارد می شود.

های ریز و درشت، از رادیو و تلویزیون و  هللا ها و آیت االسالم ی حجت حمالت تبلیغاتی روزانه

دانند تنها  خوبی میها به  ها برای ما چیز شگفت آوری نیست. آن های وابسته، به کمونیست روزنامه

ای از مبارزه علیه ستم طبقاتی باز نخواهند  نیرویی که علیرغم فشار و خفقان و سرکوب و کشتار، لحظه

ایستاد و نوکران سرسپرده و محلل های امپریالیسم را در زیر هر نقاب و در هر لباسی که ظاهر شوند، 

ها  ان را باز خواهند کرد، کمونیستکشتطبقاتی زحم خواهند شناخت و مچ عوام فریبان و دشمنان

تا یک غاز نظیر "اسالم، حامی مستضعفان"، "عدل و قسط  هستند. کسانی که فریب شعارهای صد

ی  ها هستند )خوسبختانه در این فاصله ها را نخواهند خورد، کمونیست اسالمی" و چرندیات نظیر این

ونیم از عمر جمهوری اسالمی کوتاه یک سال
151

طعی که بعضی از نیروهای به ، درست در مق

گی، و دگیجه گرفتن و بهت زراصطالح کمونیست، پس از یک دوره ی طوالنی زیکزاک رفتن و س

ها کارگر و زحمتکش شهری و روستایی به این  اند، میلیون باالخره خائفانه به سازش و تسلیم تن در داده

غی بیش نبود و بر خالف آن همه ادعاها های رژیم جمهوری اسالمی درو اند که تمام وعده نتیجه رسیده

و عوام فریبی، جمهوری اسالمی قادر به حل هیچ یک از مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

طبیعی  فرهنگی جامعه نیست(. در این شرایط، حمالت مداوم و جنون آسای رژیم به کمونیست ها کامالً 

را جمهوری اسالمی پس از یورش های وحشیانه ی تعجب بود. اما چ شد مایه است و اگر غیر از این می

به نیروهای دموکرات )مجاهدین خلق(، نوک حمله را متوجه ی مصدق و مصدقی های راستین و 
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 گذشته بود. )هواداران سازمان وحدت ...(  یش از یک سال و نیم نهشد از عمر کثیف جمهوری اسالمی ب ــ روزگاری که این مقاله تهیه می 
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دروغین یا ملی گرایان مشروطه کرده است و حتا وقاحت را به جایی رسانده که در بلندگوهای تبلیغاتی 

مردمی و دموکراتیک مشروطه نظیر ستارخان ها شرمی تمام، به قهرمانان محبوب جنبش  خود با بی

 دشنام می دهد؟

ما در این مقاله می کوشیم ضمن ریشه یابی علل و انگیزه های این گونه شیوه های هذیان آلود، به سوال 

 مشخص فوق نیز به اختصار پاسخ دهیم.

*** 

ثمار امپریالیسم، یک علیه استبداد خاندان پهلوی و است ۳۷قیام شکوهمند خلق های ایران در بهمن 

( ۹٢خرداد  ۳۷مقدمه و ناگهانی نبود که در یکی دو سال اخیر )و یا بقول حاکمان جدید، از  جنبش بی

توده ها، ریشه در تاریخ و در  ۳۷امپریالیستی بهمن ماه  دیکتاتوری و ضد آغاز شده باشد. جنبش ضد

جنبش مشروطیت و جنبش ملی کردن مبارزات صد ساله ی اخیر مردم کشورمان دارد. جنبش تنباکو، 

امپریالیستی داشته اند. این هر سه  استعماری و ضد استبدادی و ضد صنعت نفت، هر سه، خصلت ضد

ً جنبش شکست خوردند و با شکست هر یک از آن ها، امپریالیسم، صدمات وارده را سریع ترمیم و  ا

 ستثمار از نو به میدان آمدند.تحکیم کرد. استبداد و به همراه آن، ا اً موقعیت خود را مجدد

همان نیروهای سلطه جو و واپس گرایی که امروزه می روند تمام دست آوردهای چهارمین جنبش 

ی مردم،  یش گشودهپهای بیش از  های ایران را، در پیش چشم ضدامپریالیستی و ضددیکتاتوری خلق

ست جنبش سوم، نقش قابل سره بر باد دهند، در شکست جنبش اول و دوم نقش قاطع و در شک یک

توجهی داشته اند. تجربیات تاریخی و بررسی علمی علل و عوامل شکست سه جنبش قبلی، برای 

تواند درس عبرتی باشد. ما در این بخش،  زحمتکشان جامعه و نیروهای انقالبی و آگاه از هم اکنون می

رده و رد می شویم زیرا که به نقش قاطع و برجسته ی روحانیون در شکست این سه جنبش اشاراتی ک

ی اسناد و مدارک تاریخی موجود در این زمینه و تحلیل آن ها،  بررسی همه جانبه این امر و ارائه

به طور مستند به نقش روحانیون در  دها است. گرچه در خالل نوشته های متعد محتاج به نوشتن کتاب

ک برخورد علمی و تحلیل طبقاتی در شکست سه جنبش قبلی، بکرات تاکید شده است ولی هنوز جای ی

 این زمینه خالی است.

حاکمان جدید اگر امروز می توانند اسناد و مدارک موجود در ساواک در مورد آخوندهای ساواکی و 

ها اکنون در راس امورند، را به دالیلی که اکنون کم و بیش برای همه روشن  درباری، که بسیاری از آن

امپریالیستی قبلی، آن چنان اسناد  استبدادی و ضد ل در مورد سه جنبش ضداست، مخفی کنند ولی االاق

ها نوشت. در مورد  و مدارک افشاگرانه و انکارناپذیر در این زمینه فراوان است که می توان کتاب

جنبش اخیر نیز خیال حضرات را از یک بابت راحت کنیم: آقایان بدانند که علیرغم قرن ها ممارست 

ها در پنهان کاری و پرده پوشی و انواع و اقسام "کاله های  ؛ علیرغم تمامی زرنگیمردم بدر فری

شرعی"؛ علیرغم از بین بردن احتمالی اسناد ساواک در مورد بسیاری از قدرت مندان جدید؛ علیرغم 

ها، هویداها ... که  ها، مقدم ی مزدورانی نظیر نصیری های دربسته و اعدام عجوالنه محاکمه در اتاق

بریزند؛ علیرغم همکاری مشترک آخوندهای  بی بسیاری از حاکمان کنونی را بروی آ توانستند پته یم

های افغانی االصل ایرانی +  ارتجاعی + نوکرهای مسلمان )معمم یا مکال( انگلیس و امریکا + فاشیست

 بگذارند.کاله  را توانند سر تاریخ فاالنژهای ایرانی االصل لبنانی و غیره و غیره ... نمی
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*** 

ً تحت لوای ادیان، عموم به این طرف، سدهای فراوان در مقابل تکامل جوامع بر پا  یاز قرون وسط ا

شده است ـ که همه بالاستثنا در هم شکسته شدند. تئوکراسی )حکومت روحانیون( هر جا که به وجود 

ی امروزی  ئیان که تجربهآمد، خاطرات تلخ و هولناکی در وجدان اجتماعی جامعه بر جا گذاشت. اروپا

ی  ما را چند قرن پیش به بهایی بسیار گزاف پرداخته اند هنوز پس از سه چهارقرن، از یادآوری دوره

 افتد. تفتیش عقاید و جنایات وحشتناک رهبران کلیسا، لرزه بر اندام شان می

عمل آمد که هر دو در تاریخ یک صد ساله ی اخیر، دو کوشش جدی برای ایجاد تئوکراسی در ایران به 

با شکست مواجه شده اند: سیدجمال الدین، در زمان ناصرالدین شاه، به یاری امپریالیسم انگلیس )سید 

اش به خط و امضای خود او در دست  جمال الدین عضو فراماسونی انگلیس بود و تقاضای عضویت

آورد، خدیو مصر،  است( کوشید که "حکومت اسالمی" با شرکت مصر و ایران و عثمانی به وجود

پادشاه ایران یا سلطان عثمانی، خلیفه ی حکومت اسالمی باشد. در زمان مشروطیت نیز شیخ فضل هللا 

نوری
152

حکومت مشروعه را در مقابل حکومت مشروطه علم کرد و اصل دوم قانون اساسی سابق   

نست به مورد اجرا در )که هیچ وقت به مورد اجرا در نیامد و به حکم قانون تکامل جامعه، نمی توا

هایی از  های عجیب این شیخ به غایت مرتجع ـ که در همین بخش به گوشه آید(، بر اثر پافشاری

 ها و جنایات بی شمار او اشاره خواهیم کرد ـ، در مجلس اول به تصویت رسید. هتوطئ

ایی که رهبری آن ه اسناد و مدارک انکارناپذیر تاریخی به خوبی اثبات می کنند که روحانیت در جنبش

( همواره ۳۹۱۳ـ  ۳۹۱۱را در دست داشته است )جنبش تنباکو، و دوره اول جنبش مشروطیت، 

ها خیانت کرده و علیه منافع  ها را وجه المصالحه قرار داده، به توده های ضدامپریالیستی توده خواست

 ها با امپریالیسم کنار آمده است. آن

ذیر" جنبش تنباکو که فتوای تحریم را تحت فشار شدید تجار میرزا حسن شیرازی، رهبر "سازش ناپ

گر شاه و  ها در سراسر ایران علیه نیروهای سرکوب امضا کرد علیرغم مقاومت قهرمانانه ی توده

علیرغم آماده گی کامل مردم برای تداوم جنبش و مبارزه علیه استبداد شاه و استعمار انگلیس، همین که 

در تامین مجدد "حقوق از دست رفته اش، برآورده شد با ناصرالدین شاه خواست های صنف روحانیت 

و استعمار انگلیس سازش کرد و کوشید دست در دست شاه، صدر اعظم و روحانیون، توده ها را رام و 

آرام کند. نتیجه این که جز لغو قرارداد تنباکو، هیچ یک از منافع عظیم استعمار انگلیس در ایران )که 

نباکو جز ناچیزی از آن را تشکیل می داد(، لطمه ای وارد نیامد. استبداد و استعمار با همان قرارداد ت

 شدت و خشونت گذشته، ادامه یافت.

ی شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جامعه در پیدایش جنبش مشروطه که بگذریم،  از نقش تعیین کننده

ـ به دالیل و با انگیزه هایی که در این جا فرصت بر اساس اسناد و مدارک موجود، امپریالیسم انگلستان 

ی آن ها نیست ـ در شکل گیری جنبش مشروطیت از طریق عمال خود نظیر سیدعبدهللا  هئطرح و ارا

بهبهانی نقش اساسی داشت و به طور مستقیم و غیرمستقیم در آن تاثیر گذاشت. در مرحله ی اول جنبش 

عبدهللا بهبهانی و  ه دست دو روحانی عالی رتبه )سید(، رهبری جنبش ب۳۹۱۳ ـ ۳۹۱۱مشروطیت )
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 خویشاوندی از که است کسی کمتر اما.  است نوری هللا فضل شیخ ی نوه ، توده حزب کل دبیر کیانوری نورالدین که دانند می همه تقریبا - 

 از برداشت – خمینی امام زندگی ی خالصه و بیوگرافی نام هب کوچکی ی جزوه ۶ ی صفحه در.  باشد باخبر خمینی هللا آیت و هللا فضل شیخ

 پدر بر عالوه هللا فضل شیخ که شدیم متوجه( انتشار تاریخ و ناشر نام ذکر بدون) شهررضایی روحانی نصرهللا ی وسیله به خمینی امام نهضت

 . است بوده نیز خمینی هللا آیت مادر عموی کیانوری نورالدین بزرگی
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محمد طباطبائی( بود. سید محمد طباطبائی که مردی خوش قلب ولی ساده لوح بود، در رهبری  سید

(، ۳۹۱۳ ـ ۳۹۱۱ی اول جنبش مشروطیت ) ی دوم داشت، رهبر واقعی مرحله نقش درجه جنبش عمالً 

ً رفت )اتفاق امپریالیسم انگلیس به شمار میهای  عبدهللا بهبهانی بود که از مهره سید های  بعضی از گروه ا

ً مذهبی در چند سال پیش از ما تندتر رفته و بهبهانی را مستقیم اند و بروی  "نوکر انگلیس" خوانده ا

(بارها توسط محققان عنوان شده بود، تاکید کرده اند های او، که قبالً  ماجرای رشوه خواری
153

 .

فتوای  یکه با گرفتن رشوه از انگلستان در جنبش تنباکو شرکت نکرده و حتعبدهللا بهبهانی سید

ی این  میرزاحسن شیرازی، بزرگ ترین مرجع تقلید وقت، در مورد تحریم مصرف تنباکو را به بهانه

که "من مجتهدم نه مقلد" قبول نکرده بود یک مرتبه چند سال بعد، در راس جنبش ضداستبدادی و ضد 

ی تزاری، امپریالیسم حاکم در این مقطع در ایران( قرار می گیرد.  لیه امپریالیسم روسیهامپریالیستی )ع

روحانیون فرصت طلب، مالیان در کنج خانه به "عبادت" نشسته، کاسه لیسان درباری کم کم در جنبش 

 مرتجع کثیف و رشوه خوار معروفی یشرکت کردند تا از این نمد کالهی برای خود تهیه ببینند. حت

هللا، که گمان می کرد با هواداری از مشروطیت می تواند در عبای خود جیب گشادی  نظیر شیخ فضل

، محاسبات امپریالیسم و ۳۷بدوزد، در آغاز با آن همراه بود. اما توده ها، مثل همیشه و مثل قیام بهمن 

د، و به طرف ارتجاع را در هم می ریزند و خواب های طالیی را به کابوس خوفناک مبدل می کنن

کسانی که فقط کمی "باران" می خواهند ، سیل روانه می سازند. امپریالیسم روسیه تزاری و انگلستان ، 

ی مبارزه و خارج شدن رهبری از دست  د بیش از پیش نیروهای توده ای و انقالبی در صحنهواز ور

هللا( و استبداد  خلی )شیخ فضلهای امپریالیسم روسیه تزاری و ارتجاع دا روحانیون نگران شدند. توطئه

ی سیزده ماهه  شاهی در به توپ بستن مجلس شورای ملی و کشتار آزادیخواهان با محاصره  محمد علی

ی امپریالیسم  ی مردم تبریز ، با شکست مواجه شد. از زمان امضای قرارداد خائنانه و مقاومت قهرمانانه

نطقه ی نفوذ روسیه و انگلستان ، صف انقالب و ضد روسیه تزاری و انگلستان و تقسیم ایران به دو م

. آن بخش کوچکی از  انقالب ، دیگر مشخص شده بود. رهبری مبارزه از دست روحانیون خارج شد

روحانیت که در دوره ی اوِل مبارزه شرکت داشت خود را کنار کشید و "بیطرف" ماند ولی بخش 

ها همدست شده و به جنبش دموکراتیک و ضد  ریالیستها و درباریان و امپ ی روحانیت با فئودال عمده

 امپریالیستی مشروطیت خیانت کرد .

 یبا این تفاوت که این بار رهبر . در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت نیز با همین وضع مواجهیم

ش . آیا به همین دلیل نیست که اکثریت قریب به اتفاق روحانیون در جنب جنبش در دستان روحانیون نبود

هللا کاشانی ، در  ؟ فقط گروه کوچکی از روحانیون به رهبری آیت شرکت نکرده و "بیطرف" ماندند

: آیا همین گروِه  . در این جا با استناد به گذشته سوالی مطرح می شود آغاز جنبش با آن همراه شد

ین سوال ؟ به ا ای حساس آن را از درون متالشی کند کوچک نیز در جنبش شرکت کرد تا در لحظه

ن جواب داده این است که : این گروه کوچک نیز آ به ن چه تاریخ تا کنونآ. ولی  تاریخ جواب خواهد داد

ها علیه امپریالیسم انگلستان ، در حساس ترین لحظاِت تاریخ  در اوج مبارزه ی ضد امپریالیستی توده

مرداد ،  ٢۱انگلیسی  –آمریکایی . کودتای  جنبش ، نه تنها کنار رفت بلکه علیه آن به توطئه پرداخت

هللا  ی اشتباهات بزرگ دکتر مصدق ، خیانت رهبری حزب توده و افرادی نظیر مکی ، بقایی ، آیت ثمره
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 را گذشته قضیه قطعا(  بهبهانی از ۳۹۱۳ ماه تیر در خمینی تجلیل از پس) کانادا و امریکا در دوستانشان و یزدی دکتر یقاآ امروز - 

 ! اند کرده فراموش
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کاشانی
154

، حسن قنات آبادی و توطئه مزدورانی نظیر زاهدی ، نصیری ، طیب حاج رضایی 
155

و   

 شعبان بی مخ بود .

: چرا در زمان جنبش ضد امپریالیستِی مردم ایران علیه  در این جا بد نیست چند سوال مطرح شود

خورد؟   امپریالیسم انگلیس نامی از خمینی ، این "رهبر جنبش ضد امپریالیستی" امروز به چشم نمی

گذشت و در سنینی بود که موضع نگرفتن خود نوعی  خمینی در آن ایام پنجاه و چند سال از سنش می

. چطور  ساله در جنبش شرکت فعال داشتند ۳۹،  ۳۱ی که نوجوانان ا ن هم در دورهآموضع گیری بود 

ی کذایی که  ن اعالمیهآهای ایشان )جز  هیچ جا کمترین نشانه ای از او نیست ؟ چرا در تمام بیوگرافی

خورد  لیت سیاسی از جانب او به چشم نمیهیچ فعا ۹۳گویا علیه رضاخان صادر کرده اند ( تا بهمن ماه 

هللا خمینی ، پس از کودتای  ؟ چرا هیچ یک از آیات اعظام از جمله آیت ۹۳از بهمن ؟ دقیقا چرا 

مرداد، علیه آن یک کالم بیان نفرمودند و حتی یک اعالمیه چند سطری صادر  ٢۱انگلیسی   –امریکایی

روجردی هللا ب هللا خمینی ، از جمله در بیوگرافی یاد شده ، آمده است که آیت نکردند ؟ در بیوگرافی آیت

کرد و جز با صالح دید وی  هللا خمینی مشورت می در کلیه امور بویژه در امور سیاسی همواره با آیت

 ٢۱انگلیسی  –توان پرسید که : پس از کودتای آمریکایی  گرفت . پس در این حال می تصمیمی نمی

هللا  یتآمشورت و صالحدید  هللا بروجردی به شاه آیا با تبریک آیت ممرداد و بازگشت شاه  به ایران ، پیا

های گذشته نزدیک  چنان ادامه داد و آن را به رویداد توان هم خمینی ارسال شده است ؟ این سوالت را می

 و به امروز کشانید . . . 

و امروز این سوال مهم را باید عنوان کرد : آیا با توجه به خیانت روحانیون در سه جنبش ضد استبدادی 

. به نظر ما جواب منفی  ، آیا روند کار در چهارمین جنبش متفاوت خواهد بود ها توده و ضد امپریالیستیِ 

ها که هنوز توهم خود را  ها نفر از توده اند و میلیون ها به این نتیجه رسیده ها نفر از توده نواست. میلی

 رسید . د، به این نتیجه حتمی خواهن اند یم از دست ندادهژنسبت به ر

*** 

ها ،  ها و چه امروز در توهم زدایی سریع و مداوم توده قت، چه دیروز، در اوج توهم تودهما هیچ و

ایم و به عنوان کمونیست نه به دولت  ای نداشته عقیده "جمهوری اسالمی"و بقای  قای به امکان توفی ذره

ادیکال( را ماورای طبقای اعتقادی داریم و نه خورده بورژوازی را )چه سنتی ، چه غیر سنتی و چه ر

یاری طبقات ستمگر جوامع  دانیم. روحانیون همان طوری که در گذشته، بارها  به واقعا انقالبی می

ماقبل سرمایه داری شتافته بودند )د ر طول یک قرن اخیر به طوری که قبال اشاره کردیم ، سه بار در 

پر  وانند علیرغم شعارهای دهانها ، امپریالیسم را نجات دادند( ، امروز نیز می ت حساس ترین موقعیت

ی صد درصد اسالمی"  . استقرار "جامعه داری را یاری دهند فریبانه ، امپریالیسم و سرمایه کن و عوام

با توجه به قانون اساسی  –. اگر قبول داریم که ایران در رژیم خمینی  بیشتر به یک شوخی شباهت دارد

داری است، تردیدی  همچنان یک نظام سرمایه –شته و عملکرد جمهوری اسالمی در یک سال و نیم گذ

منطبق  ی مصنوعی روبنا را خواهد ترکاند و مناسبات کامالً  وجود ندارد که زیربنا، دیر یا زود پوسته

، و تمام  (داشت )و عکس این قضیه صادق نیست ی سرمایه داری را برپا خواهد با زیربنای جامعه

                                                           
154

 خمینی آقای بخورد ایران ملت درد به من از بعد که کسی تنها: » کند می نقل کاشانی هللا آیت قول از  خمینی هللا آیت شده یاد نویس بیوگرافی - 

 .۹۶ صفحه «است
155

 های دادگاه در خمینی از طرفداری به ، ۳۱۹٢ خرداد ۳۳ جریانات و آمریکایی ارضیِ  اصالحات از بعد رضایی حاج طیب که است جالب - 

 چرا؟.  ماند باقی دستگاه مقرب همچنان مخ بی شعبان ولی ، شد محکوم اعدام به شاه نظامیِ 



90 
 

.  "جامعه ی صد درصد اسالمی" مثل حباب به هواخواهد رفت رویاهای آقای خمینی در استقرار یک

، بدین معنا که نیروهای باز دارنده )چه محافظه کار و چه  گفتیم که عکس این قضیه هرگز صادق نیست

واپس گرا( می توانند برای مدتی کم و بیش کوتاه ، تکامل جامعه را در مقطعی از زمان ، متوقف یا 

دیالکتیک تاریخ هیچ قدرتی )چه فیزیکی و چه متافیزیکی!( وجود ندارد که منحرف کنند اما به حکم 

ی  گاهی و توهم توده ها و استفاده از شیوه های شناخته شدهآبتواند در مدت زمانی با تکیه بر جهل و نا 

. وقتی که  د بسازد و سکون را به جای حرکت بنشاندسدر مقابل پویایی تاریخ  و تحمیق، ریبف

ی آن ها پوشالی بیش نخواهد  به قدرت خویش آگاهی یافتند عظیم ترین سدها در مقابل ارادهزحمتکشان 

 بود .
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 "ن بر آزاد نبودن قلم و لسان استآبنای قر"

 یهللا نور فضل شیخ                                                                                 

اشاره کردیم که رژیم جمهوری اسالمی از همان آغاز پیدایش خود ، به خاطر عقب  در بخش اول

ها جهالت، به ویژه به خاطر ماهیت طبقاتی خود به دشمنی با هرچه آگاه  ماندگی فرهنگی و میراث قرن

ن ، ای ترین نیروهای جامعه این آگاه –ها  و پویا و بالنده و شکوفاست پرداخت. صد البته، کمونیست

ترین  ، و این صادق ی طبقاتی و استثمار انسان از انسان ترین دشمنان جامعه ترین و سرسختیگیرپ

اولین نشانه و هدف رسوالن جهل و ناآگاهی و تحمیق به  ش ـتان طبقه کارگر و توده های زحمتکدوس

رژیِم سیاِه  ها بخشی از کارنامه ی سیاه روند . لیست طوالنی کشتار و ترور و اعدام کمونیست شمار می

رژیم جمهوری اسالمی با کمک ، در این مدت یکسال و نیم  ی آن . نه همه جمهوری اسالمی است

، پاسداران جهل و سرمایه و ارتجاع، ارتش آمریکایی و سایر  ها  و دادگاههای ضد انقالبی کمیته

، های تحت ستِم کرد قی کارگران ، دهقانان ، خل نهادهای ضد مردمی ، هزاران بار مبارزات حق طلبانه

عرب و بلوچ و ترکمن و ترک، اقلیت های مذهبی و ملی ، پرسنل انقالبی نیروهای مسلح، معلمان، 

دانشجویان، دانش آموزان، استادان، زنان، حقوق دانان و وکالی دادگستری، روزنامه نگاران و 

بی و دمکرات جامعه و غیره و نویسندگان و هنرمندان، کارمندان ادارات دولتی، نیروهای مترقی و انقال

غیره را سرکوب کرده است. رژیم جمهوری اسالمی حتی به زندگان و حاضران اکتفا نکرده، برای 

های مردمی مشروطیت و ملی کردن نفت، مظاهِر جنبش یعنی ستارخان و مصدق  لجن مال کردن جنبش

رهنگی فئودالیسم، مورد حمالت ؟  مصدق باید توسط بقایای ف را به باد دشنام و ناسزا گرفت. چرا

های  ناجوانمردانه قرار گیرد تا مظاهر سازشکاری و خیانت و توطئه علیه جنبش ضد امپریالیستِی سال

ها تطهیر شوند و جالب این است که به یاد بیاوریم آغازگر حمله به  هللا کاشانی ی سی ، نظیر آیت دهه

مرداد بود و سخنرانِی او  ٢۱ی و ستایشگر کودتای مصدق در تابستان گذشته، "فلسفی" واعظ آریامهر

. ستارخان این قهرمان ور آیتاهلل خمینی ایراد شده بودکه از رادیو و تلویزیون پخش گردید در حض

های حقیِر جامعه به باد دشنام و ناسزا گرفته شود تا از  محبوِب جنبش مشروطیت باید توسط کوتوله

ها ، از سمبل فساد اخالقی و سردسته ی  واری و خیانت به تودههای جنایت ، دزدی و رشوه خ مجسمه

هللا نوری اوباشان نظیر شیخ فضل
156

ها به عنوان "شهید" تجلیل به عمل آید و جالب این است که بیاد  

                                                           
156

 آن زمینه این در تاریخی مدارک و اسناد. نداریم را هللا فضل شیخ مردمیِ  ضد و منفور ی چهره شناسانیدن فرصت ما کوتاه ی مقاله این درـ  

  مراجعه که کدام هر به مشروطیت به مربوط ی مقاله و کتاب صدها میان از خواننده. نوشت ها کتاب توان می باره این در که است فراوان چنان

 خواننده تا کنیم می ذکر را ها آن از نمونه چند فقط زیر در ما. دید خواهید را او های خیانت و ها توطئه ک،وحشتنا جنایات از هایی صحنه کند،

 :کنند مراجعه نآ به مرتجع شیخِ  این ی چهره شناختن برای

 .۳٢۱، ٢۱۷،۱٢۳،۱۳۱،۱۷۶،۹۱۹،۹۳۱،۹۳۶صفحات دوازدهم، چاپ امیرکبیر، انتشارات کسروی، احمد ، ایران مشروطه تاریخ -１

 : ایران فرهنگی بنیاد انتشارات کرمانی، االسالم ناظم ایرانیان، بیداری تاریخ -２

 ۱۳،.۹۳۶،۱۹۷ دصفحات ، مقدمه: الف

 .۹۳۶،۱۹۷،۱٢،۱۳،۹۱ صفحات( ۱و٢ و ۳ های جلد) اول بخش:ب

 .۹۹۳،۱۳۹،۱۱۱،٢۶۹،٢۹۷،٢۱۱ صفحات دوم، بخش:ج

 .۹۱۱،۹٢۹ صفحات یام،پ انتشارات آدمیت، فریدون ایران، مشروطیت نهضت ایدئولوژی -３

 .۳۶۹،۳۶۳ صفحات امیرکبیر، هدایت، قلی مهدی ، خطرات و خاطرات -４

 . ۶۱۹،۶۱۷،۳۹۳،۳۱۹،۳٢۱ صفحات کبیر، امیر سیاح، حمید کوشش به سیاح حاج خاطرات -５

 .۳٢ صفحه ، بابک انتشارات ، نوایی عبدالحسین ،( مشروطیت تاریخ از ای گونه) تهران فتح -６

 .۷۶ ،۷۷ صفحات ، سوم چاپ ، جیبی های کتاب سهامی شرکت ، فخرایی ابراهیم ، تمشروطی انقالب در گیالن -７

 . ۹۱ صفحه نیل، انتشارات یکتایی، مجید ایران، در مشروطه پیدایش -８

 .۶۱ صفحه ، روزبه انتشارات ملک، زاده رضا رحیم عمواوغلی، حیدرخان انقالب ی چکیده -９

 .528،038 صفحات بابک انتشارات ، نوایی عبدالحسین ،( وماولتیمات تا مشروطیت آغاز از) ایران های ـ دولت 01
 توصیه خوانندگان به خصوصا ها، این بر . عالوه۹۳۷ ،۹۳۹ صفحات دوم چاپ تهران، انتشارات خیزی امیر اسماعیل آذربایجان، ــ قیام۳۳

 ←ـــــــــــــ در سند، این) نمایید مراجعه است، یخیتار ی بسیارارزنده سند یک که هللا، فضل شیخ محاکمه دادستان ی نامه ادعا به که کنیم می
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هللا خمینی در تابستان گذشته،  یتآی "نبرد ملت" ارگان فداییان اسالم،  ی شریفه بیاوریم پس از جریده

نوری را "شهید" خواند و بلند گوهای تبلیغاتی رژیم با عجله و پوزش )به خاطر یک روز هللا  شیخ فضل

 تاخیر!( سال روز شهادت او را به "امت شهید پرور ایران، تبریک و تسلیت عرض" کرد.

در بخش اول همچنین به اختصار نشان دادیم که روحانیت در شکست سه جنبش ضد استبدادی و ضد 

و، مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت، نقش قاطع و تعیین کننده ای داشته است و امپریالیستی تنباک

 جامعه ، در حال تجربه شکست چهارمین جنبش دمکراتیک و ضد امپریالیستی هستند .

*** 

 

هللا  ی بحث مشروطیت یا مشروعیت، اشاراتی می کنیم به نظرات شیخ فضل در این بخش، در ادامه

ی مشروطیت، قانون اساسی و قوانین عرفی، مجلس شورای  در زمینه نوری، مبتکر حکومت مشروعه

هللا نه تصادفی بلکه تعمدی است. امروز  اسالمی، آزادی ها و ستم طبقاتی و غیره. انتخاب شیخ فضل

روند و  هللا به شمار می روحانیِت حاکم، از صدر تا ذیل، در واقع شاگردان و پیروان مکتب شیخ فضل

را ارائه نمی دهند. آن چه در جمهوری اسالمی پیاده شده و یا تصور پیاده شدِن آن را  ای هیچ چیِز تازه

 ً ی نظارت عالیه و حق  هللا در زمان مشروطیت، چه در زمینه رهنمودهای شیخ فضل در سر دارند دقیقا

ین، چه مجلس شورای اسالمی به جای مجلس شورای ملی، چه در نوتوی روحانیت در تصویب قوا

. قیام ، گام به گام دنبال شده استآزادی ها و نهادهای دموکراتیک در جمهوری اسالمی پس از سرکوب 

البته تسلیم طلبی )یا به قولی مصلحت اندیشی( و در هر حال، فقدان روحیه مقاومت در رهبری بخش 

 ی ای از نیروهای چپ و دمکرات، به این خیره سری و توحش ِ ارتجاع دامن زد. بخش عمده عمده

ی چپ ایران، با  یان به عنوان بخش عمدهئنیروهای دمکرات، تاکتیک مظلومیت را برگزید. رهبری فدا

ی تز به غایت انحرافی و ضد مارکسیستی مبنی بر این که دفاع از آزادی های دمکراتیک، دفاع  ارائه

ی خود را توجیه گ عملی و بی برنامه ها است، کوشید که بی لیبرال  -از دمکراسی بورژوایی و بورژوا

 یی "مبارزه ی ضد امپریالیستی ، عده ای به بهانه گزیدند "شهادت" )بدون مقاومت( را بر های را کند. عده

راه سازش گام به گام را توصیه کردند. فداییان خلق، در مقابل هر تهاجم  روحانیت مبارز" عمالً 

های  ی مقاومت در مقابل یورش هترین سازمان چپ، جبه ، به جای این که به عنوان عمده ارتجاع

هند ) نه تنها این کار را نکردند بلکه حتی در مقابل ابتکار عمل سایر دوحشیانه و ارتجاعی را سازمان 

نیروهای چپ، چوب الی چرخ گذاشتند( ، یک گام عقب نشینی کردند. ارتجاع جری تر شد و قوت قلب 

فس بیشتری برداشت، آن ها همچنان گام به گام به عدی را پس از دیگری با اعتماد نب ییافت و گام ها

ی منطقی و اجتناب ناپذیر این تاکتیک که همان منجالب  عقب نشینِی خود ادامه دادند تا این که به نتیجه

                                                                                                                                                                                     
 مجتهد دو هر دادگاه متهم و دادستان که این جالب نکته(. است شده چاپ ۲۵۶ تا ۲۶۲ صفحات قدسی، اعظام حسن نوشته من خاطرات کتاب←

 به که هللا فضل شیخ. بود دوره هم نجف در هللا فضل شیخ با( دادستان) زنجانی ابراهیم شیخ مرتجع، مجتهد دیگری و انقالبی مجتهد یکی بودند،

 بسیار ی ادعانامه قرائت از پس دادگاه، این در. داشت دست انقالبی نیروهای و گناه بی مردم از نفر هزاران کشتار در مستقیم غیر و مستقیم طور

 در. گردید محکوم اعدام به و شد شناخته" االرض فی مفسد" نجف، در تقلید مراجع بزرگترین از تن سه نظر استناد به نیز و دادستان، مستند

 ی نویسنده علوی دانشور نورهللا. نداشت حصری و حد مردم، انقالبیِ  هیجان و شور زد، می موج جمعیت از توپخانه میدان شیخ، اعدامِ  روز

 الدین ضیا آقا نام به او های پسر از یکی":  نویسد می ۷۱ ی صفحه در "بختیاری و اصفهان پرستان وطن جنبش و ایران مشروطه تاریخ" کتاب

 " کرد. خوشبختی اظهار پیش آمد این از و خواند ای خطبه

 نظر از حکومت یا مشروطیت اصول اساس در  - المله تزیه و االمه تنبیه" کتاب ی مقدمه در طالقانی هللا آیت که است تاسف مایه همه این با

 که! ارمنی یک دست به و!  محاکمه بدون نوری هللا فضل شیخ مرحوم شدن کشته: "نویسد می چنین ایینی،ن حسین محمد شیخ هللا آیت نوشته" اسالم

 طالقانی هللا آیت نظر اظهار این(.  کتاب مقدمه. ) "ساخت دلسرد و متاثر را مشروطیت طرفداران و علما عموم و مشروطیت تاریخ در ننگی ی لکه

 رود. می شمار به تاریخی های واقعیت و تاریخی معتبر ارکمد و اسناد ی کلیه با مغایر تنها نه
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سازش طبقاتی و سرنوشت محتوم تمام سازمان های رفرمیستی است رسیدند. ولی بد بیاری فداییان خلق 

ی سازش هم دو طرف الزم است و فقط خواست یک طرف کافی نیست. "اکثریت" در این است که برا

د. آقای نو طرف دیگر، هنوز )و به نظر و پیش بینِی ما ، هرگز(، دوستان را واجد شرایط نمی دا

بهشتی با چه زیرکی استادانه و صراحتی این نکته را به نمایندگاِن کمیته مرکزی شیرفهم کرد . . . 

 ر این بخش ادامه دهیم. بگذریم و به بحِث خود د

*** 

ً هللا نوری، در آغاز مشروطیت با آن همراه بود. این همراهی مطلق در بخش اول گفتیم که شیخ فضل به  ا

خاطر مخالفت با استبداد و به خاطر اعتقاد به حکومت مردم بر مردم نبودند، بلکه بطوری که نمونه 

ن تحجر فکری قرون وسطایی نه تنها آهللا با  ضلهای آن را در همین بخش به دست خواهیم داد، شیخ ف

بلکه با نفرت از مردم سخن می گفت و آن ها را "خس و خاشاک" قلمداد می کرد.  ها نبود باغ در این

هللا و بسیاری از روحانیون در آغاز جنبش مشروطیت با آن، همان طوری که در  همراهی شیخ فضل

هللا عالوه  آن ها ناشی می شد ولی در مورد شخص شیخ فضل بخش قبل اشاره کردیم، از منافع طبقاتیِ 

هللا از نظر سلسله مراتب مذهبی و  بر این که، یک انگیزه ی فردی هم وجود داشت: مقام شیخ فضل

( یعنی سید عبدهللا بهبهانی و ۳۹۱۳ ـ ۳۹۱۱اجتهاد اسالمی، از رهبران مرحله اول جنبش مشروطیت )

آمد که رهبری جنبش در دست این دو به  ود. و از این رو بر شیخ گران میسید محمد طباطبایی، باالتر ب

هللا  ویژه سید عبدهللا بهبهانی )که از دیر باز بین آن دو حسادت و رقابت شدید حاکم بود( باشد. شیخ فضل

رهبری جنبش را به دلیلی که ذکر کردیم حق خود می دانست و حتی به این حداقل هم راضی بود که در 

 ری، سهم مساوی با دو رهبر دیگر داشته باشد. شیخ در دادگاه، به تلخی به این نکته اشاره می کند:رهب

محمد، آن ها مخالف من بودند و من  عبدهللا مشروطه خواه بود نه سید نه من مستبد بودم و نه سید"

  ."ها مخالف آن

یزه های مشخص، که بگذریم او در هللا با جنبش مشروطیت، با انگ از این مدت کوتاه همراهی شیخ فضل

ها، تا لحظه ای که خیاط در کوزه افتاد و در دادگاه انقالبی به عنوان مفسد فی االرض محاکمه  طول سال

و محکوم شد، لحظه ای دست از توطئه علیه مشروطیت و آزادی و آزادیخواهی بر نداشت. ما در این 

های  و توطئه ت اها، جنای ی خیانت راوان در زمینهی تحلیل اسناد و مدارک ف بخش فرصت بحث و ارائه

او علیه  جنبِش مردمی و ضد امپریالیستی مشروطیت را نداریم )و در این زمینه خوانندگان را به منابع 

ارجاع می دهیم( و در این جا به  ـاز میان منابع بسیار فراوان دیگر ــ ۳ مندرج در توضیحات شماره

 دستان و پیروان وی می پردازیم.اختصار به تفکرات او و هم
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 مشروطه یا مشروعه

هللا و سایر پیروان حکومت مشروعه را به دست  قبل از این که یکی از دو نمونه از نظریات شیخ فضل

هللا بوده  مخاطب وی شیخ فضلدهیم. عبارتی از یکی از مراجع تقلید نجف را، که به نظر می رسد 

 ، نقل می کنیم :باشد

 "مشروعه نمی شود. ،ای گاو مجسم ، مشروطه "      
157

 

هللا و شاگردان و پیروان او نیست. در زمان مشروطیت،  البته این اظهار نظر، در باب طبع شیخ فضل

ی  علی سیستانی فتوی داده بود که: "المشروطه کفر، و المشروطه طلب کافر، ماله مباح و دمه سید

 هدر".

ی  ی مبارکه رده بود که: در اصل قانون اساسی، تصریح به کلمههللا به مجلس پیشنهاد ک شیخ فضل

مشروعه و قانون محمدی بشود ولی چون کسی به حرفش گوش نداد، فتوی صادر کرد که: "هرکس که 

 اینسوگند وفاداری اعالم کند با "کتاب مبین" مخالفت کرده است". و فتوی دیگر او نسبت به مشروطیت

 ببرد باید او را بکشید".بود: "هرکس اسم مشروطه را 

مورخ  ۳۱۳٢، بدون نام ناشر با شماره ی ثبت ، بدون نام نویسندهکتابی در ایران ۳۱۳۶در سال  

طاء" و در یکی از صفحات داخلی آن با غال ای از امام موسی کاشف نامه"انتشار یافت به نام  ۳۶/۷/۱

اثر معروف "روح هللا الموسوی الخمینی" . این کتاب همان : "والیت فقیه"حروف ریز فقط نوشته شد

ی قیام  های بعدِی حکومت اسالمی چه در آستانه . تمام چاپام "والیت فقیه یا حکومت اسالمی"است به ن

طاء" بدون کمترین تغییری در غال و چه در بعد از آن، از روی همان کتاب "کاشف ۳۱۳۷بهمن 

کتاِب واحد با دو اسم متفاوت، در این است که روی ی بندی افست شده است. تنها تغییر این دو  صفحه

طا به والیت فقیه یا حکومت اسالمی مبدل شده است به "امام موسی" به "امام خمینی".غال جلد کاشف
158
  

کتاب  ۳۱و  ۳٢رسیم در صفحات ی زیر ب این مقدمات را برای این ذکر کرده ایم که به نتیجه

کنیم که  کتاب حکومت اسالمی به جمله ای برخورد می ۳۱و  ۳٢طاء و همچنین در صفحات غال کاشف

ها در گذشته ی نه چندان دور، برای فریب توده ها زیاد  اگر به طور مستقل نقل شود )از این کار

هللا خمینی طرفدار حکومت مشروطه است. از  صورت گرفته(، خواننده ممکن است تصور کند که آیت

 آن جمله این است:

 "ی است و نه مطلقه ، بلکه مشروطه است.دمی نه استبداحکومت اسال"     

کم  یی مشروطیت با استاد ی بعدی، واژه ی زیبایی! ولی بالفاصله در جمله تا به این جا به به ! چه جمله

 نظیری تفسیر می شود:  

                                                           
157

 کتاب در مندرج مدارک و اسناد از را او های ای دوره هم و هللا فضل شیخ از شده نقل مدارک و اسناد اتفاق به قریب اکثر قسمت این درــ  

. ایم کرده اخذ جمعه، کتاب ۱۳ شماره در نویسنده همین از کوتاهی ی مقاله و آدمیت فریدون ی نوشته ایران مشروطیت نهضت ایدئولوژی

 موافق تاریخی مسایل ی زمینه در او بورژواییِ  های تحلیل با ما که نیست معنا این به ابدا آدمیت اثر دو در مندرج مدارک و اسناد از استفاده

 .باشیم
158

 .بسازند" امام" خمینی هللا آیت از که بودند صدد در کسانی ، ۳۱۳۶ سال اواسط همان از کنید توجهــ  
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آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص اکثریت  یالبته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی" 

باشد.
159

مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط  

هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم )ص( معین گشته است. مجموعا شرط های احکام و 

قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا شود از این جهت حکومت اسالمی، حکومت قانون 

  "مردم است. رالهی ب

ها  خیلی ۳۶و  ۳۷هللا است ، ولی در سال  ی شیخ فضل رت بسیار رسا و گویا و دقیقا همان مشروعهعبا

ی اول )"حکومت اسالمی نه استبدادی و نه مطلقه بلکه مشروطه است"( را بزرگ کرده و  همان جمله

صریح  . و امروز مفهوم دقیق عبارت بسیار مخفی می کردند ،بقیه را زیر سبیلی رد و یا زیر عبا

پیاده شده، برای کمتر کسی است  آن طابق النعل بالنعلمجمهوری اسالمی  یخمینی که در قانون اساس

 که ناآشنا باشد.

 

 

 شرع انور و قانون اساسی

هللا و تمام طرفداران حکومت مشروعه، با قانون اساسی و یا کلیه قوانین موضوعه، شدیدا  شیخ فضل

گنجد. در این  رداختن به جنبه های مختلِف آن در این مختصر نمیمخالفند. این بحث مفصلی است که پ

 هللا و شاگرداِن قدیمی و پیروان امروزی او را ارائه می دهیم . جا فقط چند نمونه از نظریات شیخ فضل

ی اساسی را به کار  هللا حتی با اصطالح قانون اساسی دشمنی داشت و بجای آن نظام نامه شیخ فضل

مل ا"ما اهل اسالم شریعتی داریم ایمانی و جاودانی که پس متین و صحیح و ک :قیده داشتبرد. زیرا ع می

و مستحکم است. نسخ بر نمی دارد. صادع آن شریعت، در هر موضوع حکمی و در هر موقع تکلیفی 

ً  دقیقا  هللا خمینی  )در کتاب حکومت اسالمی آیت ."مقرر فرموده است مخالف "شرع  همین نکته و مضافا

از اطناب كالم  یجلوگیر ی، بیان گردیده است كه برایانور" با قوانین موضوعه و از جمله قانون اساس

دهیم تا  یكتاب مذكور ارجاع م ۱۱و  ۱۴كرده و خواننده را به صفحات  یها خوددار از آوردن نمونه

 ، به شگفت آید(.یبردار خود از این شباهت عظیم و از این رونوشت

"بدعت و در مقابل  ی در "دیار اسالم" بمثابه یوضع قانون اساس  گویند: یمشروعه م داران حكومتطرف

 صاحب شریعت، دكان بازكردن است."

خواه بود كه در هفتاد و پنچ  مشروعه یاز آخوندها یالغافل و ارشادالجاهل" )كه یك ۀ"تذكر ی نویسنده

 ی نویسنده یكه نامش را بنویسد ولجامعه، جرات نكرد  یو ضدخراف یخاطر جو انقالب سال پیش، به

  هللا معتقد است: هویت او زده است(، از پیروان شیخ فضل ی در باره یهای " حدسیكتاب "تاریخ بیدار

عبادات نیست بلكه حكم جمیع مواد  ما مخصوص به یاست. این قانون اله ی"بهترین قوانین، قوانین اله

) و این  "ا محتاج به جعل )وضع( قانون نخواهیم بود.داراست... لذ یسیاسیه را بر وجه اكمل و واف

" مطرح كرده یكتاب "حكومت اسالم ۱۱-۱۴در صفحات  یهللا خمین است كه آیت یهمان تز دقیقا  

                                                           
159

 این. اند ناکامل و اند کمال نیازمند  ،ناقصند مردم: نویسد می اسالمی حکومت ۹۱ ی صفحه در خمینی. است ها توده اکثریت، از ــ منظور 

 :داشت می بیان ردمم به نسبت را خود انزجار و نفرت نظیر، کم وقاحتی با که است هللا فضل شیخ کالم مضمون و است روحانیون تمام اعتقاد

 .نامد می" غیور ملت را ناپاک مادرهای و پدر بی معدودی و خاشاک و خس مشت یک"
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الغافل و ارشادالجاهل" عقیده دارد كه: وضع )یا بقول او "جعل"( "قوانین ۀ"تذكر ی است(. نویسنده

وضع "قانون موافق  ینظر او: حت اتمیت و كمال دین" دارد و بهجدیده منافات به اقرار به نبوت و خ

ه از وظایف آن للكاببه مجلس ندارد و " یشرع" نیز حرام است زیرا پرداختن به این امر مطلقا ربط

 هیات خارج است."

هللا معتقد بود كه وضع قوانین و از جمله  دیگر از پیروان شیخ فضل ییك یمرند یابوالحسن نجف شیخ

و  یجعل قانون اساس"به قلب امام عصر" است.  ی"ماانزال هللا" و "نیش ی مخالف آیه یون اساسقان

ها( عداوت با  مردم و نمایندگان منتخب آن یها توده یتقدمش بر قرآن توسط اكثریت عقول ناقصه )یعن

" یاسالماز عبارات كتاب "حكومت  ی"عقول ناقصه" چقدر با بسیار ی پیغمبر اسالم است". این قضیه

 دارد:  یبویژه با دو عبارت زیر، خوانای

 (۴۱ ی ، صفحهی"مردم ناقصند و نیازمند كمالند و ناكاملند" )حكومت اسالم

 و 

 ی جا، صفحه ندارد" )همان ی"...مردم قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرق

۶۵) 

 یگرایان در این است كه در زمان یت و ملدر حمله به مشروطی یروحانیون حاكم كنون ی عقده یتمام

شیخ  ی مذبوهانه یها رغم تالشی، اكثریت نمایندگان مجلس اول، علیمشروطیت و تدوین قانون اساس

" كوشیدند كه در حد امكانات آن دوره، اصول حاكمیت یاسالم یتدوین "قانون اساس یجا هللا، به فضل

، یجع بزرگ تشیع در آن زمان، آخوند مالكاظم خراسانمر یها به توصیه یمردم را تدوین كننند و حت

نگذاشتند تا  یباق یجائ یاستقالل محاكم شرع ی، برایگاه قضائ ساختن دست یننهادند. و با عرف یوقع

علما  یبرا یكار كنند : "با تاسیس محاكم عدلیه، دیگر چه ینقل م یجا كه از قول سیدمحمد طباطبائ آن

 .ماند" یم یباق
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 اند!" هر دو فریب خلق یموكراتیك و مل"د

 طلبان قدیم و جدید مشروعه یاز شعارها

 

 یمل ییا مجلس شورا یاسالم یمجلس شورا

 نویسد: یالذكر در "صواعق سبعه" م فوق یمرند یابوالحسن نجف شیخ

ارض... از یك صد و  ی ایران در مركز اسالم به تدلیس ابلیس ابالیس كرده ی"مجلس دارالشور

مهلكه و  یفاسده و آرا ی با عقول قاصره یو دو نماینده ...تشكیل شده، هرروز قانونشصت 

 نمایند." یقرآن را متروك و مبدل به جعلیات كفرآمیز م ی خود... جعل و احكام باهره ی مضله

ً  فضل شیخ "، یبوران متدین و مسلمان بودند "با از بازاریان و پبشه هللا، نمایندگان مجلس اول را كه عمدتا

دهد كه :  یم یخواند و فتوا ی"شیاطین" م ی مشرب" و " مستضعفین در دین" و در زمره ی"طبیع

"یآن"، و از "برادران دین ی ه خارج شوند چه از متن مجلس و حاشیهلها باید "بالك آن ی همه
160

 یبرا  

 طلبد. یم یانجام این كار یار

شیخ  ی رسد، ساخته یه امروزه بگوش مك یاز اصطالحات ی" مانند بسیاریاسالم ی"مجلس شورا

تالش كرد كه نام  یهللا خیل ". شیخ فضلیاسالم یگذار جمهور است و نه متعلق به "بنیان یهللا نور فضل

نیافت. زیرا كه مردم در مقابل  یتوفیق یتبدیل شود ول یاسالم یبه مجل شورا یمل یمجلس شورا

دیدند كه این روحانیون در كار مجلس و  یهر وقت مكردند و  یروحانیون مرتجع مقاومت م یها خواست

شدند و علیه روحانیون شعار و اعالمیه  یكنند در مقابل مجلس جمع م یاخالل م یتصویب قانون اساس

 یاسالم یبه مجلس شورا یمل یهللا در تغییر نام مجلس از مجلس شورا تالش شیخ فضل یدادند. وقت یم

برایش تره  یباز كس ی" را داد ولیاسالم یمل ین "مجلس شورانهاد عنوا با شكست مواجه شد، پیش

 نویسد:  یچنین م یخورد نكرد. شیخ با تلخ

گم شد و رفت كه  یلفظ اسالم ی"، ول دادیم یاسالم یمل یمجلس شورا آمده بود" ی"در منشور سلطان

 .رفت"

ناامیدانه با تحمیل  " هم توسط مردم و مجلس رد شد، شیخیاسالم یمل ینهاد "مجلس شورا پیش یوقت

ملي"  یسابق باشد( به قبول عنوان "مجلس شورا ی)كه همان اصل دوم متمم قانون اساس یقیود

خودش هیچ وقت مجلس را به این نام نخواند و معموال لفظ "مجلس شورا" یا  یرضایت داد ول

                                                           
 شیخ های توطئه تمام در که داند می نفر ۵۰۰ حدود را ها آن تعداد کسروی. نامیدند می" دینی برادران" را دوره آن های الهی حزبــ  160

 با) هللا فضل شیخ توسط آنان های هزینه ی کلیه. داشتند فعال شرکت خانه توپ میدان و عبدالعظیم اهش در جمله از جا همه مشروطیت، علیه هللا فضل

 مفتخواران و کالشان از جمعی" را" دینی برادران" این خود خاطرات در سیاح حاج. شد می پرداخت( گذاشت می اختیارش در اتابک که پولی

 هزار قدری به معلوم قرار از" هللا فضل شیخ که دهد می ادامه و کند می توصیف..." رذل و تپس گداهای و ها خوان روضه و سیدنماها و طلبه

 .بود" کرده دائر را دستگاه این و گرفته علیشاه محمد از تومان
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ان و پیروان قدیم و جدید شاگرد ی اشاره كردیم كه او، مانند كلیه برد. قبالً  یكار م " را بهی"دارالشور

 ینقص و برتر از تعقل بشر یرا كامل و ب یخود، با قوانین موضوعه مخالف است و احكام شرع

 یدولت یكارها یاست " برا ی"فقط" تصویب قوانین یمل ینظر او حدود وظایف مجلس شوراب داند،  یم

 ".یو دیوان

از اعراب  یها، محل ها علیه قیام توده توطئهدید علیرغم تمام جنایات و  یهللا از این كه م شیخ فضل

 كرد: یرود، سخت رنجیده خاطر بود و مایوسانه شكوه م یشمار نم به

، یو برا یباد مساوات و برادر باد مشروطیت، زنده زنده یها ها و آن كتیبه "با آن همه هوراكشیدن

 "…باد اسالم ، زندهباد قرآن باد شریعت، زنده را هم بنویسید: زنده یخواستید این یك یم

 

 حكومت مشروعه و زنان
ها بویژه از اقدامات مربوط به زنان  در زمان مشروطیت، زنان كم و بیش در جنبش نقش داشتند، آن

بنام "انجمن  یكردند. در همان ایام مشروطیت یك انجمن سر ی)مانند تاسیس مدارس دخترانه( حمایت م

 آن در دست نیست. ی هنسوان" برپا شد كه نام موسسان و اساسنام

براه انداختند و كار را به مجلس  یعجیب ی شنگه به روحانیون رسید الم یخبر تاسیس این انجمن وقت

 از روحانیون مؤدبانه پرسید:  یكشاندند. یك

ً  ی"با این كه مملكت اسالم  صیحیح است یا خیر؟" است آیا تشكیل انجمن زنان شرعا

 گفت: یدیگر

 دغن نماید""باید به نظمیه گفت ق

 داد: یفتو یو سوم

 یخواهیم آشپز یاگر زنان اجتماع كردند و گفتند م یتشكیل شود ول ی" در اصل نباید چنین انجمن

 ندارد." ینپوشیم، ایراد یكنیم و یا منسوجات خارج یو خیاط

 یعو تولید اجتما یپیكار اجتماع ی جامعه سیر تكامل خود را دنبال كرد. زنان كم كم در صحنه یول

 شاه بوجود آمد. یسنگ مردان بدست آوردند. اصالحات كذای هم یظاهر شدند. و كم و بیش نقش

از میان تمام اصول "انقالب سفید" فقط دو اصل خشم شدید روحانیون را برانگیخت زیرا كه رژیم، 

حات با اصال یماد ی در زمینه یروحانیون انگشت گذاشته بود یك یبرا یدو امر بسیار اساس یرو به

ً  یانداز و دست یارض و  یفرهنگ ی در زمینه ینذورات اماكن مقدسه و دیگر به موقوفات و متعاقبا

بند  نه تنها با اصالحات نیم یزنان با مردان )هر چند این آزاد یاصل آزاد ییعن یتجاوز به مقدسات فكر

كاغذ  ییز عمدتا برون یدار جهان سرمایه یصنعت یترین كشورها در پیشرفته یشاه بوجود نیامد و حت

تواند متحقق شود(. بنا  یكامل زنان و مردان م یوجود دارد و فقط با استقرار سوسیالیسم است كه آزاد

رایج بویژه در این روزها بگذریم، واقعیت این است كه مخالفت  یها ها و دروغ یفریب بر این، از عوام
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ً  یحدود مهمین دو اصل م روحانیون با "انقالب سفید" اوال فقط به  یاقتصاد ی انگیزه منحصراً  شود، ثانیا

. و یو اجتماع یسیاس یها داشت، نه انگیزه ی)آن هم در رابطه با منافع صنف روحانیت( و فرهنگ

؛ و خوشبختانه امروز كمتر یداشت، نه مترق یارتجاع ی مخالفت روحانیت جنبه یفرهنگ یها انگیزه

 است كه به این حكم نرسیده باشد. یكس

كند، بلكه  یمتالش ینبود فئوالیسم را بطور فیزیك یاستقرار حاكمیت خود كاف یبرا یدار ایهسرم

بود و روحانیت با شم  یآن را نیز از میان بردارد. خطر بسیار جد یفرهنگ یبایست بهمراه آن بقایا یم

جنبش شركت روحانیت در دو  ی را حس كرد. فراموش نكنیم كه انگیزه یخود، این خطر جد یطبقات

 یحریم روحانیت و منافع حیات  بیش از حد حكومت قاجار به یانداز خاطر دست تنباكو و مشروطیت به

 .دیگر ی و نه هیچ انگیزهها بوده است  آن

)از نوع  یخواست سرمایه دار یكه م یبین روحانیت سنتگرا و رژیم ی  نیز بحران رابطه ۴۱در بهمن 

در جامعه مستقر كند، به اوج خود رسید. روحانیت در آن ایام  آن( را با اصالحات از باال ی وابسته

كه در واقع  یاست )در حال یمرگ و زندگ ی او مساله یكرد كه مساله برا یسراسیمه بود و گمان م

وابسته  یدار از روحانیت خود را با رژیم سرمایه یچنین نبود و بعدها نیز دیدیم كه بخش قابل توجه

خود را كنار  یریز و درشت، اختالف همیشگ یها هللا علت، در آن ایام، تمام آیتهمین  انطباق داد(. به

یك مرتبه  یدر سن پنجاه و چند سالگ یهللا خمین گذاشتند و یك تنه در مقابل رژیم قد علم كردند. حتی آیت

هر وقت دیگرند، در آن روز ـ مثل  یك یفكر " مبارزه" افتاد. همین آیات عظام، كه امروز دشمن خون به

روحانیت در خطر بیفتد ـ یك تنه در مقابل رژیم ایستادند و در مخالفت با  یدیگر كه منافع اساس

از مخالفت  یو پنهان كردن مقاصد اصل یفریب عوام یزنان )البته با مقدار یو آزاد یاصالحات ارض

ها  روس" در اعالمیهها، "دم خ یعلیرغم تمام ظاهرفریب یشان(، اعالمیه پشت اعالمیه صادر كردند. ول

 ً ، در مورد زنان یهللا خمین آیات عظام از جمله آیت یكه به امضا یا در اعالمیه هویدا است. مثالً  غالبا

 خوانیم: یصادر شده بود چنین م ۹۳در سال 

فاسد كثیره است ممنوع و  یزنان در امور اجتماعیه چون مستلزم امور محرمه و توال ی "مداخله

 د."گرد یباید جلوگیر

كند و هم  یاصل مخالفت روحانیت با "انقالب سفید" را روشن م یها از انگیزه یاین عبارت هم یك

 یاسالم یچه رژیم جمهور در مورد زنان را. این هنوز از عالیم سحراست... آن یبویژه عملكرد كنون

است و رژیم دراز مدت  ی در مورد زنان تا كنون انجام داده است فقط مراحل اولیه از یك برنامه

خانه محبوس نكند، خواب به  یتا زنان را به "اندرون" نفرستد و در میان چهاردیوار یاسالم یجمهور

دهند و قدم  یاست كه روحانیون آن را در خواب نوازش م یاش راه نخواهد یافت. البته این رویای چشمان

 یقرون وسط یكوردل از گورها یبین خواست مشت یبه قدم، اگر بتوانند، آن را دنبال خواهند كرد. ول

تردید نداریم كه  یا فاصل است و ما ذره یپرنشدن یا گریخته و قوانین حاكم بر تكامل جامعه، دره

 دیگر به گور خواهند برد. یاز آرزوها یروحانیون مرتجع این آرزو را مانند بسیار
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 یو محو آزاد ی، ستم طبقاتیحكومت شرع

و  یكرد و آزاد ی" اعالم میآزاد ی شدید خود را نسبت به لفظ "مشئومههللا همواره انزجار  شیخ فضل

را "چون مارخوش  یآزاد یدانست. و این "متاع" یعن ی" میرا "خارج از قانون اله یمساوات و برادر

 دانست. یایران" م ی چاره ی"مردم ب یقتال" برا ی گزنده یخط و خال ول

ً  یها سال و نیم گذشته و در نطق كرد رژیم در یك بازتاب این سخنان در عمل رهبران  ی هر روزه تقریبا

 یایم و نیز در شعار معروف اوباشان در حمله به اجتماعات نیروها آن در رادیو و تلویزیون دیده

اند". در این جا تذكر این نكته الزم است كه  ، هر دو فریب خلقی: "دموكراتیك و ملیانقالبي و مترق

، بلكه از موضع «نغوذ باهلل» یگرایان نه از موضع مترق یبه مل یو پیروان و ها هللا حمالت شیخ فضل

تاریخ و فرهنگ و هنر و تمدن ایران باستان  گرایان به یها، مل آن ی عقیده است زیرا به یفوق ارتجاع

"اسالمیت" به "ایرانیت"  ی"امت" به "ملت" توجه دارند و بجا یدهند، بجا ینشان م یدلبستگ

 داد: یهللا هشدار م شیخ فضل ید. باراندیشن یم

، و اساس قانون مشروطه حالیه... یو برابر ی، حریت و آزادیمل یخداپرستان، این شورا ی"ا

 است." یو كتاب آسمان یخارج از قانون اله

 یو مساوات مندرج در قانون اساس یالغافل و ارشادالجاهل" به دو اصل آزاد كتاب "تذكره ی نویسنده

كند: اگر قصد از مشروطیت حفظ احكام اسالم بوده "چرا خواستند اساس او را  یحمله م )سابق( سخت

 یركن قانون اله ی كننده "، خرابیبر مساوات و حریت قرار دهند" كه هر یك از این دو اصل "موذ

احكام آن بر تفریق مجتمعات و جمع  ی. و بنایاست زیرا كه "قوام اسالم بر عبودیت است نه به آزاد

نوع انسان است." همین  یاحكام قرآن بر اختالف حقوق اصناف بن یختلفات است نه به مساوات. بنام

مملكت ایران در مقابل قانون  یكرد: " اهال ی)سابق( كه اعالم م ینویسنده به اصل هشتم قانون اساس

 نویسد: یالحقوق خواهند بود" شدیدا حمله كرده و م یمساو یدولت

حقوق" از جمله مساوات "فرق ضاله و َمَضله" با مسلمان است، حال آن  مساوات در ی " الزمه

شود به مسلم، و  یاست كه: قتلش واجب، زنش بائن، مالش منتقل م یمرتدان یكه حكم "ضال" یعن

 ها، هشتصد درهم است." آن ی كارش "اجرت ندارد" و كفار "حق قصاص ابدا ندارند و دیه

( را كه از نظر ی)اختالفات طبقات یخواهند اختالفات یرد كه مك یخواهان را سرزنش م او مشروطه

را تغییر دهند زیرا كه  یاین وسیله قانون اله در بین مردم وجود دارد، از بین ببرند و به یقانون اله

 نوع انسان است...." یاحكام قرآن بر اختالف حقوق بن ی"بنا

و  یچنان از آزاد دانست. شیخ آن ییه )اعدام( مطلب" را مستحق احكام اله هللا "ذنادقه حریت شیخ فصل

كار ببرد )زیرا كه "روزنامه"  حاضر نبود لفظ "روزنامه" را به ینویسان نفرت داشت كه حت روزنامه

  در تحصن خود در شاه یوقت یكرد. ول ی"الیحه" استفاده م ی آن از واژه یجا دانست( و به یم یرا غرب

كه صدراعظم منفور، اتابك، در اختیارش  یشان را با پول ش )كه مواجباوبا یا عبدالعظیم، بهمراه عده

برد، ناچار شد  یاش پ یو ضد مردم یضرورت انتشار افكار ارتجاع  كرد(، به یگذاشته بود پرداخت م

 یحد شیخ به یاش را " دعوۀ االسالمیه" نام گذاشت، ول " استفاده كند. "الیحه"ی"غرب ی از همین وسیله

اش نشد و شیخ مجبور شد  چاپ "الیحه" حاضر به  یا خانه منفور بود كه هیچ چاپ یار عمومدر نزد افك

 كند. یخود خریدار یچاپ "الیحه"  ی)البته با پول اتابك( برا یا خانه كه چاپ
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 یها نویسان را "روزنامه چپ مطبوعات داشت و روزنامه یشدید با آزاد یهللا خصومت شیخ فضل

 . شیخ عقیده داشت:نامید یالوجه" م وقیح

 قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است". ی" بنا

 نظر او:ب

 شرع و اهل شرع است." جات از كفریات و توهینات به " تهدیب مطبوعات و روزنامه

قلم و زبان" نشر  یخود عقیده داشت كه: مفهوم "آزاد ی نوبه الغافل و ارشادالجاهل" به  ۀ"تذكر ی نویسنده

 گفت: ینم یآن "خبیث" در محضر عمومكفر است و گرنه 

زند، آخوندها از خودشان  یپول سكه نم یمردم حق خود را بگیرید، در قیامت كس ی"ا

 اند." برآورده

نویسد: این  یالمسلمین" م كتاب "مسالك ی طالبوف، نویسنده ی دیگر در باره یهمین نویسنده در جا

 ته است كه:"خبیث" طرق اضمحالل تشیع را در پیش گرفته و نوش

 یامروز ما كاف ی هزار حكم جعل كنیم تا اداره ینیست، باید س ی" قانون قرآن امروز ما را كاف

 باشد."

قیمت" خریدار  یالمسلمین" او را به "اعل كند كه: مردم كتاب "مسالك یآلود اضافه م ثری خشمأو با ت

 هستند.

خارج از  یها "قانون ی ( را بر پایهین اساس" )قانویاساس ی نامه هللا عقیده داشت كه "نظام شیخ فضل

ً  گفته اند. مثالً  مذهب" نوشته  دهد: یآزاد است". شیخ ادامه م اند: "مطبوعات مطلقا

ً  یسازد... كس ی" این قانون با شریعت ما نم مردم  ی كننده  گمراه یها رس كه كتاب ینم را شرعا

است، ممنوع و   كه همه ناسزا به انبیا یولتر فرانسو یها را منتشركند... پس چاپ كردن كتاب

 حرام است."

 یها ، نهادیسیاس یها یآزاد ی را در باره یاسالم یآیا الزم است كه فرمایشات رهبران جمهور

 یچنان تازه است كه حاجت فوق، قرار دهیم؟ زخم آن یها مطبوعات، در كنار نمونه یدموكراتیك و آزاد

" یاسالم یی، جمهوریزاد زدند: "استقالل، آ یكه فریاد م یمآن نیست. مرد یرو به نمك پاشیدن به

به  یپس از سوار شدن بر خر مراد، چه كاله كشاد یاسالم یاند كه رهبران جمهور امروزدریافته

 یها ها و دكه یفروش اوباشان به كتاب ی ، حملهیو انقالب یاند. تعطیل نشریات مترق سرشان گذاشته

ً  یها یزسو ، جشن كتابیفروش روزنامه ها،  كنندگان آن هر روزه، سركوب نشریات چپ و پخش تقریبا

دهنده،  یآگاه و آگاه یدر سركوب نیروها ی، سعیخبر یها تسخیر كامل رادیو و تلوزیون و روزنامه

دیگر، همه و همه   ها و صدها نمونه بدهد و ده یها آگاه كه به توده یترین منفذهای در بستن كوچك یسع

هللا و  شیخ فضل ی دهد كه مشروعه یگیرد. این همه نشان م یهللا سرچشمه م شیخ فضل یاز رهنمودها

كه نام منحوس او، تحجر و توحش قرون  ییك مادرند، مادر ی الخلقه ، فرزندان ناقصیاسالم یجمهور

 است.  یوسطای
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 "تحریرالوسیله"

 جاعای دیگر در خدمت تثبیت ارت وسیله 

خرداد، خمینی حکم ارتداد "جبهه ملی" را صادر کرد. از نظر خمینی جرم "جبهه ملی" این  ۲۵در 

طبقه را  ی بی داری است؛ خمینی خودش جامعه ی طبقاتی، در این مورد، سرمایه نبود که طرفدار جامعه

زیر پرچم داران بزرگی که تحت حمایت "اسالم عزیز" و  داند و سرمایه ی االغ ها" می "جامعه

افزایند. جرم "جبهه ملی" این هم نبود که هوادار  اند و می ی خود افزوده "جمهوری اسالمی" بر سرمایه

ترین روابط واقعی ـ و  پیوند اقتصادی و سیاسی نزدیک با امپریالیسم است؛ رژیم خمینی خود صمیمانه

جرم "جبهه ملی" این نیز نبود که در نه تبلیغاتی ـ را با کل سیستم استثمارگر جهانی برقرار کرده است. 

آمیز" با آن مشغول بود؛ مگر اغلب سردمداران  های حکومت شاه به "همزیستی مسالمت ترین سال سیاه

 ی دیگری با رژیم شاه داشتند؟ رژیم خمینی رابطه

ی قصاص... نص  ای به "الیحه از نظر خمینی، "گناه کبیره"ی "جبهه ملی" این بود که در اعالمیه

ریح قرآن" اعتراض کرده بود و آن را غیرانسانی خوانده بود. ظاهرا خمینی که تا آن روز ص

ی قصاص"  های کجدار و مریز "جبهه ملی" را ندیده گرفته بود، در مقابل اعتراض به "الیحه مخالفت

آنان ی صبرش لبریز شد و چماق تکفیر را بر سر سنجابی و شرکا کوبید ـ البته فراموش نکرد به  کاسه

ی خودشان، باز هم در دامن  قول بدهد که در صورت گفتن یک دروغ بزرگ، یعنی تکذیب اعالمیه

 پرمهر "جمهوری اسالمی" جایی خواهند داشت!

دهد. "جبهه ملی" نه تنها اولین معترض به  ظاهر قضیه، اما، فقط بخشی از واقعیت آن را نشان می

ی قصاص" هم چنان که  د و اعتراض "جبهه" به "الیحهها بو ی قصاص" نبود، بلکه آخرین آن "الیحه

ترین اعتراضات بود و حتی از اعتراض  ی "پیام جبهه ملی" درج شد ـ از جمله آبکی در روزنامه

 ( هم "شل"تر بود!۷/۳/۶۰"سردفتران اسناد رسمی" )میزان 

صدر،  خوانی بنی های مخالف خرداد، در هم کوبیدن آخرین نشانه ۲۵هدف واقعی خمینی در سخن رانی 

خواهی  "جبهه ملی" و "نهضت آزادی" بود که به تزویر و ریا هر یک به نوعی مدعی آزادی و آزادی

ترین بسیج فاشیستی دو سال و نیم اخیر ـ  شده بودند. خمینی برای رسیدن به این هدف از یک سو برزگ

خوان ـ را فراخواند، و از سوی بسیج فاشیست های فعال چماقدار و چاقوکش و نه مؤمنین نماز جمعه ـ 

ی قصاص"، کوشید تا از مخالفان  دیگر با دفاع سرسختانه از بزرگترین سند توحش رژیم خود، "الیحه

 واقعی و ظاهری "زهرچشم" بیش تری بگیرد.

مورد بود. "جبهه  ی" بی" و "نهضت آزادیصدر، "جبهه مل یاز بن یتجربه نشان داد كه هراس خمین

پناه  ها" ـ به "زیرزمین یقول خمین به  خرداد "ناپدید" شد؛ از مقام خود بركنار شد و ـ ٢۳" از همان یمل

تاخیر، به "سرعقل آمد"  ی" هم مانند همیشه با كمیبرد تا دچار سلول زندان اوین نشود؛ "نهضت آزاد

 چرم سرخ مجلس تكیه زد. یها یو بر صندل

میسر نشد. ارتجاع حاكم  یقرن پیش، به این سادگ ۱۴ یتحمیل قوانین بربر یاما كوبیدن میخ دیگر، یعن

قصاص" را  یامان و برقراركردن جو ترور و وحشت توانست "قوانین اله یهفته كشتار ب ۲تنها پس از 

" انجام شد! یخود تثبیت كند. و تازه همین كار هم با نهایت "احتیاط" و "زیرك یصورت قانون جزای به
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" شهید مظلوم )!(" یسرو صدا از طرف بهشت ی" و بیقصاص" مخف ی حهماه پیش "الی ۱گونه كه  همان

دزدان و غارتگران و  ی" به مجلس داده شده بود، مجلس شورایقضای یعال یو "شركایش" در "شورا

 یحقوق یترسند ـ با انجام یك "كودتا" یمساله م ینگهبان آنان نیز ـ كه هنوز هم از طرح علن یشورا

 صورت زیر از مجلس گذشت:  این ترتیب كه این سند توحش به ه كردند. بهكار تصویب آن را یكسر

انقالب در  یها الحاق دادگاه یطرح قانون« تیر ۱۶مجلس در »دیروز  ی "در پایان جلسه

شكل زیر اصالح  نگهبان قرار گرفته بود، به یكه مورد ایراد شورا یاسالم یجمهور یدادگستر

 و به تصویب رسید.« شد»

شود در موارد حدود، قصاص و دیات  یاجازه داده م یانقالب اسالم یها به دادگاه ـ ٢ماده 

 عمل نمایند و حكم قضیه را صادر نمایند."   یامام خمین ی مطابق كتاب تحریرالوسیله

 تیر ـ تاكید از ماست(۱۷، یاسالم ی)جمهور

تیر ۳۶د توجه كنیم كه در روز ترسید بای یاین قوانین م یدرك این كه رژیم تا چه حد از طرح علن یبرا

احزاب" بود، اما " در پایان جلسه"، پیش از آن كه تمام مواد  ی مجلس در حال بحث در مورد "الیحه

بینیم كه  ی" فوق ظرف چند دقیقه تصویب شد!! م۲ ی احزاب تصویب شده باشد، "ماده یالیحه ارتجاع

از  یحكم انتقال دو نفر از مستخدمین" یك ی در مورد "الیحه روز تمام یككه چند ماه پیش  یمجلس

قصاص" را  ی "الیحه ی ماده ۱۹۹در مورد  یترین گفتگوی ادارات بحث كرده بود، نه تنها كوچك

" سه فصل "حدود، قصاص، و دیات" ـ ی، بطور "چكیا كلمه ۱۵ ی ندید)!(، بلكه با یك ماده یضرور

یرالوسیله" را "تصویب" كرد، تا دست حاكمان از كتاب "تحر  ماده ـ ۷۰۰صفحه و بیش از  ۱۵۲معادل 

شالق زدن، دست و پا بریدن،  یو دیگران ـ را برا ی، فهیم كرمانیگیالن ی، محمدی"شرع ـ چون خلخال

 دیگر بازتر بگذارد. یاصطالح انسان از اعمال به یچشم از حدقه درآوردن، سنگسار كردن و بسیار

 یكتاب "تحریرالوسیله"، به معرف ی با قوانین وحشیانه خوانندگان یآشنای یدر بخش آینده، ما برا

 از آن خواهیم پرداخت. یهای بخش
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 "تحریرالوسیله"

 زن یكامل موجودیت انسان یدرخدمت نف یا وسیله 

كه طرح  یحاكم در مقابل اعتراض وسیع یدیدیم كه چگونه رژیم ارتجاع یدر بخش قبل این بررس

نشست و بحث آن را در مجلس مسكوت گذاشت. همچنین  داشت موقتا عقبدنبال  قصاص" به ی "الیحه

ترین تهاجم رژیم در حال احتضار بر علیه زحمتكشان  موج اخیر سركوب، كه وحشیانه یدیدیم كه در پ

 یجا است، رژیم چگونه از جو سانسور مطلق و وحشت و ارعاب استفاده كرد و به یانقالب یو نیروها

" یطور "قاچاق سه فصل از كتاب "تحریرالوسیله" را به ین مادر" آن یعنقصاص"، "مت ی "الیحه

 گونه بحث( به تصویب مجلس رساند.  بدون هیچ ی)یعن

توجیه كتاب  ی ، و شیوهیقصاص" توسط خمین ی توجیه "الیحه ی شیوه یدر این بخش پس از بررس

 پردازیم. یخود كتاب م یاو، به بررس ی"تحریرالوسیله" توسط پادوها

تر كنیم.  متذكر شدیم روشن یطور ضمن اما پیش از آغاز مطلب باید یك نكته را كه در بخش گذشته به

هیچ وجه  دهد كه او دیگر به ینشان م یخوب قصاص به ی وحشیانه ی از الیحه یخمین ی دفاع سرسختانه

 یافته است كه بقا" جلوه دهد. او دریی" و "انسانیتواند رژیم خود را "بزك" كند و آن را "مترق ینم

امان هر نوع  یها، سركوب ب یها و ددمنش یشرمانه زشت یستایش ب یرژیم او از این پس تنها در گرو

دهد كه  یقصاص" در مجلس نشان م ی "الیحه ی مخالفت است. اما به همین ترتیب تصویب مخفیانه

ت. این تركیب ترس و شان هراسان اس ها و از مبارزه توده یرژیم در عین حال هنوز هم از آگاه

 بینند. یاست كه مرگ خود را نزدیك م یهای تمام رژیم ی، ویژگیدرندگ

ما  ی جامعه یها ترین انسان ترین و آگاه این كفتار در حال مرگ بسیار از رزمنده یها تا كنون چنگزدن

توانیم  یاوست كه مامان با  یب ی را به خاك و خون كشیده است. تنها با تهاجم بر علیه این رژیم و مبارزه

 یزحمتكش را بسو یها انقالب توده ی شده یپایان بخشیم، بلكه راه نیمه ط ینه تنها به این درندگ

 و جهل و ظلم ادامه دهیم. یكش بر بهره ینهای یپیروز

 

* 
نیست!  یخمین ی گوید، "تحریرالوسیله" نوشته یچه كه قانون مصوب مجلس مرتجعین م برخالف آن

النجاه" بوده و  آن "وسیله یگوید، نام اصل یجلد اول این كتاب م ی در مقدمه یخود خمینكه  یطور همان

بر این كتاب  ی" نوشته شده است. خمینینام "فقیه اصفهان به یچند قرن پیش توسط آخوند دیگر

ه اند ب كه در آن ذكر نشده ینظر خود را در مورد مسایل یضمن تائید متن اصل ی" نوشته؛ یعنیا "حاشیه

 ی در مورد مسایل مانند چك، سفته، بهره ید از نظرات خمیننها عبارت كتاب اضافه كرده است. این

كنند؟  یم یمعرف یخمین ی و غیره. پس چرا این كتاب را نوشته ی، تلقیح مصنوعیآزمای ، بختیبانك

 صراحت ذكر شده است! كنند كه تمام مواد آن در قرآن به یادعا م ییعن
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 ی "الیحه یتوجیه مقررات ضد بشر یبرا یا یدارد، چون هیچ استدالل منطق یایچنین ادع یخمین

بیش نیست!  یدیگرش، دروغ ی، مانند بسیاري ادعاهایخمین یقصاص" در اختیار ندارد. این ادعا

قصاص آمده است و اگر آیات  ی قرآن "تنها در چهار آیه كلمه ی زیرا در سراسر چندین هزار آیه

 یاسالم یجمهور ی آیه خواهد بود" )روزنامه كمتر از دهآمده ضمیمه كنیم  یین معنرا كه در ا یدیگر

 " ـ تاكید از ماست.(ی"قصاص رمز زندگ ی  تیر ـ مقاله ۱۵

كردن همراه با شكنجه را )مثال در مورد زنا  یزدن، زندان  چون شالق یا وحشیانه یها قرآن مجازات

 یسرقت را در قطع دست و پا یمشكل اجتماع ی ند. چارهك ی"نساء" و "نور"( تجویز م یها در سوره

 ی وسیله مجازات مجرم به یزند؛ و باالخره "قصاص"، یعن یم یداند كه دست به دزد یم یمحروم

دیگر از  یداند برخ یجا كه م از آن یخمین یداند. ول ی" میتكرار جرم در مورد او، را "رمز زندگ

 ی ماده ۳۹۹تمام  یگوی دانند، با دروغ یآیات را قابل تفسیر م ـ این مسلمانان ـ از جمله "مجاهدین"

 تر صادر كند! را آسان یدهد، تا بتواند حكم قتل مخالفان این قواینن ضدبشر یقصاص را در قرآن جا م

دانند كه اگر بگویند "تحریرالوسیله" كتاب خوب است، چون چند  یهم م یخمین یهمین ترتیب، پادوها به

اند. از  دیگر باز گذاشته یاظهار نظر آخوندها یفالن مال نوشته شده است، راه را براقرن پیش توسط 

 ی" كه در زمان خود مقام "والیت" نداشته، "تحریرالوسیله" را به خمینی"فقیه اصفهان یبه جا یاین رو

 است، و هر كس با او مخالفت كند مستحق مرگ! دهند كه "امام امت" ینسبت م

 ر دو نكته تاكید كنیم:جا باید ب در این

گویند و  یو رژیم او دروغ م یاست كه خمین ینخست آن كه این نه نخستین بار و نه آخرین بار

به دروغ ادعا كرد كه "زنان ارتشیان  یخمین ۱۳۵۱مرداد  ۲۱خاطر داریم كه در  كنند. به یم یگر حیله

  مردم كرد را صادر كرد. درست یكاند" و به این وسیله حكم كشتار  در سنندج به اسارت گرفته شده

خود رژیم  یها آن ادعا در روزنامه یدروغ او در كنار تكذیب رسم یو ادعا یروز بعد فرمان خمین

بار بتوان  یك ی" متهم كرده است، بدون آن كه حتیسوز بارها انقالبیون را به "خرمن یچاپ شد! خمین

اد كرده است، اما در همان درا "عامل امریكا" قلم ها ارائه دهد. او همواره كمونیست یترین مدرك كوچك

" یها ست"!)رجوع كنید به "رهای گوید "امریكا دشمن سرسخت كمونیست یخرداد خود م ۲۵ یانرسخن

 (""عامل آمریكا كیست؟ ی ـ مقاله ۱۹ ی شماره

 قصاص در قرآن نوشته شده بود، یا كتاب ی اگر بواقع تمام مواد الیحه یكه حت نكته دوم آن

بودن این  یارتجاع یبود، باز هم در اصل مساله، یعن ی"تحریرالوسیله" شاهكار اصیل خود خمین

قوانین قصاص در قرآن به  اصلپیش دیدیم كه  یشد. كم یحاصل نم یترین تغییر قوانین، كوچك

،  چه احكام وحشیانه یصراحت تائید شده، و در زیر خواهیم دید كه كتاب "تحریرالوسیله" حاو

 است. یآور و چندش یخولیایمالی

حكومت  ی ادامه یبرا یاین بحث آمد آن بود كه نشان دهیم كه خمین ی چه در مقدمه قصد ما از آن

ً  یهمان مفاهیم یاستثمار، ظلم و جهل خود حت شان باشند  مدافع را كه خود او و مالیان دیگر باید قاعدتا

ی های شان در میان آن الیه ی"ا هاست پایگاه "توده دانند كه مدت یكنند! او و پادوهایش نیك م یتحریف م

توانند بخوانند! از این رو با اطمینان خاطر  یرا هم نم یزبان فارس از جامعه است كه اغلب حتی

 یعقب مانده و عقب نگه داشته شده را نسبت به قرآن و معتقدات مذهب یها تعصب این توده

و خشونت نسبت به نیروها و عناصر آگاه و آگاهگر  انگیزند، تا جهل و تعصب آن را به قهر یبرم
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این  یبوده و هست، و تزلزل امروز یحكومت خمین یترین راز بقا جامعه تحریك كنند. این شیوه عمده

 خود را بسیار از دست داده است. یرژیم از آن روست كه این حربه برائ

صل از كتاب "تحریرالوسیله" را به كه در بخش پیشین این مطلب گفتیم، مجلس ارتجاع فقط سه ف چنان

حكم قانون را دارند، و یا در  قانون تبدیل كرده است. اما فصول دیگر این كتاب یا هم اكنون عمالً 

ما عالوه بر آن سه  یاحتمال زیاد در حكم قانون درخواهند آمد. از این رو این رژیم به یصورت بقا

 دهیم.  یقرار م یاجمال یاز فصول دیگر كتاب را نیز مورد بررس یفصل برخ

از قبیل "مطهرات"، "نجاسات"، "نماز"،  یاز جلد دوم این كتاب به مسایل یطور بخش جلد اول و همین

المسایل"  "توضیح یها "روزه"، "حج"، "معامالت" و مانند آن اختصاص دارد، كه به اختصار در كتاب

جا نه قصد و نه فرصت آن را داریم كه به بحث  ناند. ما در ای و دیگر مالیان آمده یخمین ی"ها یا "رساله

خود را در حل  یكه ناتوان یكنیم كه تفكر یكنیم كه یادآور یپیرامون این مسایل بپردازیم. به این اكتفا م

، الاقل در چندین قرن اخیر، نشان داده است، چندین صفحه از یبشر ی جامعه یكوچكترین مشكل واقع

ل مسایل" مربوط به خوردن، پوشیدن، ادرار كردن، شكار )!(، این كتاب را به مقررات و "ح

زن و مرد"  یمیان زن و مرد"، و مقررات مربوط به "نگاه كردن و گفتگو یجنس ی رابطه ی"چگونگ

 تخصیص داده است!!

( در جلد دوم آن آغاز ۲۳۶النكاح"، ص  این كتاب را از فصل مربوط به ازدواج )"كتاب یبررس

رژیم  یترین مباحث این "شاه"كار است. بر خالف ادعا یترین و ارتجاع ث از كثیفكنیم. این مبح یم

 یترین مقام رسانده است"، مقررات این مبحث )و مباحث بعد یگوید "اسالم زن را به عال یكه م یخمین

 لذت بردن مرد، فراهم كردن یكه فقط برا یشوند( زن را تا حد حیوان یا شیئ یجا كه به زن مربوط م آن

از  یهای نمونه ی دهند. پیش از ارائه یوسایل راحت او، و زائیدن و پررورش بچه مفید است تنزل م

قرار  ی، الزم است اشاره كنیم كه فصل ازدواج در این كتاب درست پس از فصل مقررات این فصل

طرح  بدون صاحب" یاستفاده از "حیوان یا شیئ ی گرفته كه در آن مقررات مربوط به تصاحب و نحوه

ً  زیر از "كتاب یها گویا نباشد، نمونه یاند! اگر این "تصادف" به حد كاف شده به حد  النكاح" مسلما

 گویا خواهند بود. یآور تهوع

" كه به مرد عرضه ی، زن در مقابل "خدمات مختلف این فصل یها بنا بر مقررات مندرج در بخش

كند، و در صورت مرگ  یدریافت م یدگشیربها، خرج زن ، كند، "مزد" خود را بصورت مهریه یم

كه زن مایل به  یبرد. در مقابل مرد حق دارد، مثال، در صورت یاو را به ارث م یاز دارای یشوهر جزئ

دانیم، سه زن دیگر هم بگیرد  یگونه كه همه م با او نباشد او را بزند و حبس كند! یا، همان ینزدیك

د زن را طالق دهد و او را رها كند. این تازه در حالت در واقع بخرد!( و هر موقع كه بخواه ی)یعن

"ازدواج دائم" است، و در صورت "ازدواج موقت" یا "صیغه"، زن در مقابل "لذت بردن" مرد از او 

 چیز دیگریست؟ یو شرع یكند! آیا این جز فحشا قانون یمعین" دریافت م ی"مدت یمعیین"، برا ی"مبلغ

( ۲۳۱ـ  ۲۳۹، ص ۱و ۶" در قریب به یك صفحه )مسایل ی"دقت علمكه با  یدر همین فصل، "متفكر"

دیگر  یا در ماده ،دهد ی" را شرح مینزدیك یپس از ازدواج" و "مواقع مجاز برا یجزئیات "مهمان

برسند به  یقبل از آن كه به سن بلوغ جسم ی( ازدواج با دختران خردسال را حت۲۴۰، ص ۹ ی )مساله

 آورد. ین منظور از "امام صادق" و "پیغمبر اسالم" نقل قول مكند، و به ای یشدت تشویق م
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ـ را با  یبین مرد ـ در هر سن یجنس ی رابطه یبرقرار یدر همین فصل حت ۲۴۱، ص۱۲ ی مساله

كند، و "مقررات" مربوط به این عمل وحشیانه را چنین  ی" تجویز میدختران خرد سال "تحت شرایط

 كند: یتوصیف م

با او مجاز نیست. چه در عقد دائم باشد و چه در عقد منقصع  ینزدیكن ز یسالگ 9قبل از "

، یا تفخیذ «او»با شهوت، بوسیدن « بدن او»در مورد بقیه لذات از قبیل لمس اما «. صیغه»

قبل از نه . و اگر مرد اگر هنوز شیرخوار باشد اشكال نیست ی، حت«او یها در ران ینزدیك»

 یادرار و مجرا یمیان مجرا ی پاره شدن دیواره» ث افضاءكند و باع یبا او نزدیك یسالگ

بر او  یبه جز گناه چیز دیگر یاو نشود به احتمال قو« و مقعد یتناسل ی، یا میان مجرایتناسل

شوند یا  یادرار و حیض یك یكه مجراها ی. و اگر او را افضاء كند، بطورمترتب نخواهد بود

حرام خواهد  «مرد یبرا»با او برایش  یابد نزدیك یشوند، دیگر برا یحیض و مقعد یك یمجرا

در صورت پاره شدن  ییعن»جانب احتیاط آن است كه در حالت دوم چنین شود  یبود، ول

درهر حال زن از زوجیت او «. با زن بر مرد حرام شود یبین رحم و مخرج نزدیك ی دیواره

رمت ازدواج با خواهر پنجم، ح« ازدواج با زن»، و احكام ارث، حرمت خارج نخواهد شد

و غیره در مورد او معتبر خواهند بود و الزم است كه اگر مرد زن را طالق دهد تا « زن»

در صورت  یكه زن زنده است مخارج او را تامین كند و جانب احتیاط آن است كه حت یزمان

افضاء   «پول خون»او را بپردازد. و بر مرد واجب است كه دیه  ی ازدواج مجدد زن باز هم نفقه

را بپردازد، و این دیه مطابق پول خون مربوط به جان انسان است، و اگر زن آزاد باشد برابر 

استحقاق آن را دارد.  یكه زن به موجب عقد و نزدیك یمهر ی مرد به اضافه ی است با نصف دیه

ر او كند و باعث افضاء او شود زن ب یزن با او نزدیك یو اگر مرد پس از كامل شدن نه سالگ

جانب احتیاط آن است كه تا زماني كه زن زنده  هم نباید بپردازد، ولي یا شود و دیه یحرام نم

 ازماست.(»« او را بپردازد..." )تاكیدها و عبارات میان  ی است نفقه

، را یدار عصر سرمایه یمردساالر یعصر توحش، و نه حت یاین ماده مردساالر ی در هر جمله

اگر  ی، "حتیكه باشد، اجازه دارد از دختر خردسال یدر هر سن مرد، عمالً  وضوح دید. توان به یم

شرط آن كه به  برقرار كند، به یجنس ی با او رابطه یببرد" "و حت یشیرخواره باشد"، "هر گونه لذت

هم پرداخت " خرج  یجسم ی وارد نشود! البته در صورت وارد كردن صدمه یجسم ی صدمهكودك 

" هم آزادكند! پول خون یك "مرد  یم خون یك مرد" به كوك مساله را "حل"" و "نصف پول یزندگ

گاو، یا  ۲۰۰شتر یا  ۱۰۰جلد دوم "تحریرالوسیله" برابر است با " ۵۷۴ص  ۱ ی شماره ی مطابق مساله

است  یابریشم، یا هزار دینار، یا ده هزار درهم"! این تازه در صورت ی طاقه ٢۱۱گوسفند، یا  ۱۰۰۰

زاد" باشد، حساب "كنیز" و "برده" كه دیگر پاك است! و در هر حال زن ناچار است با كه دختر "آ

تواند "ازدواج" را ادامه دهد.  یهمان مرد ازدواج كند، زیرا مرد كه حق طالق دارد طبق این ماده م

ً  ، كهیا از چنین عمل وحشیانه یناش یصدمات روانتوان استنتاج كرد كه  یعالوه از همین ماده م به  غالبا

، و یتوحش، مردساالر یها مرد نخواهد كرد. خصلت ی را متوجه یجبران ناپذیرند، هیچ مجازات

 توان در همین یك ماده دید.  یم یخوب بودن این مجموعه قوانین را به یطبقات

توان نامید؟  یهم نسبت به كودكان خردسال( چه م )آن یتجاوز جنس یرسم ی را جز اجازه یچنین قانون

" یجنس یرا "درخواست آزاد یخواهانه و انقالب یكه مبارزات آزاد یچنین است تفكر كساناین 

كنند كه در  را متهم می یانقالب یهایشان نیروها یو سخنران یتلویزیون یها كه در نمایش ینامند. كسان یم

" .اند یدهد یآزاد تدارك م یروابط جنس یبرقرار یرا برا یتیم یها زمان شاه و در حال حاضر "خانه
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اندیشند، با  یترین شكل آن، نم هم در پست ، آنیاین بازماندگان قرون توحش بشر كه جز به لذات جسم

دهند به  یرا كه خود تحت پوشش "شرع" و "اسالم عزیز" انجام م یهای كمال وقاحت تمام رذالت

 دهند. یخواهان نسبت میآزادگان و آزاد

سنگسار كردن، از كوه پرتاب  ی زن را به جرم فحشا و زنا بوسیله ها كه تا كنون ده یگذار حكومت بنیان

 گوید: ی"شاه"كار خود م ۲۹۲ص  ۱۱ ی كردن و یا تیرباران به قتل رسانده است، در مساله

 شرط آن كه این عمل او را از زنا باز دارد." از زن زناكار... مجاز است به« لذت بردن»"تمتع 

بخت "ازدواج"  كه در چند نوبت با این زنان نگون ی)مثال پاسدارانواضح است كه اگر مردان "مؤمن" 

از قبیل  ی"دیگر یها اند( از این زنان "لذت" ببرند، و زن "از زنا باز داشته" نشود، مجازات كرده

"لذت بردن"  یشالق زدن یا سنگسار كردن در مورد او اعمال خواهد شد! به این ترتیب راه برا

زنا"  ی از میان بردنشان تحت عنوان "ادامه یكشیده، و سپس برا حروم و ستم"مؤمن" از این زنان م

 باز است، و "مؤمنین" به این ترتیب دو "ثواب" بنام خود ثبت خواهند كرد.

كه زن "آزاد" )مواد مربوط  یاز خروار است، و با توجه به مواد دیگر یاین شواهد، كه مشت با توجه به

 یمقام زن در "جمهور ی در باره یهیچگونه شك یدگاه و غیره(، جابه ارث، قضاوت، شهادت در دا

است كه  یبدون صاحب" یماند. در این نظام زن دقیقا معادل همان "حیوان یا شیئ ینم ی" باقیاسالم

 مقررات مربوط به تصاحب و استفاده از او در فصل ازدواج آمده است.

"حدود، قصاص و دیات"  یها شده در فصلدیگر از مسائل مطرح  یبرخ یاین بررس یدر بخش بعد

و بربریت  ی، تحجر فكریاندیش از تاریك یدیگر یدهیم تا زوایا یرا مورد تجزیه و تحلیل قرار م

 ها را نشان دهیم. موجود در آن
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 "تحریرالوسیله"

 كامل تكام بشریت یدرخدمت نف یا وسیله

 

 از ها توده ترس از ها مدت كه یخمین رژیم كه دیمدی" تحریرالوسیله" كتاب یبررس ی گذشته بخش دو در

 یها هفته ارعاب و خفقان جو از استفاده با بود، كرده یخودار" قصاص ی الیحه" یعلن كردن مطرح

 تصویب به یبحث هیچگونه بدون و علت به را فوق كتاب از" دیات و قصاص حدود،" فصل سه گذشته

 را آن و  "یاصفهان فقیه" نام به است یآخوند ی نوشته واقع رد كتاب این كه دیدیم چنین هم. رساند مجلس

 اول جلد بر یخمین ی مقدمه كه كنیم ییادآور است الزم جا این در. دهند یم نسبت یخمین به دروغ به

 شده حذف آن یها نسخه یبعض در است، یدیگر فرد كتاب ی نویسنده كه گوید یم آن در كه كتاب، این

 !نشود ارآشك رژیم دروغ تا است

 چه( است آن از یجزئ فقط" قصاص ی الیحه" كه" )تحریرالوسیله" كتاب كه دادیم نشان عالوه به

 یمواد ذكر با جا همان در. دارد بر در زنان مورد در بخصوص را یا وحشیانه و یارتجاع فوق نظرات

 بلكه نیست، مرد با بربرا تنها نه زن یخمین نظر از كه دادیم نشان كتاب دوم جلد از" ازدواج فصل" از

 .آید ینم حساب به انسان اصول  

 اثبات دیگر یا نمونه ذكر با دیگر بار را فوق ی نكته همین ،یبعد مباحث به پرداختن از پیش جا این در

 خردسال دختر با دهد یم اجازه مرد به" تحریرالوسیله" كتاب دیدیم گذشته بخش در كه چنان. كنیم یم

 این البته. نكند ینزدیك او با كه آن شرط به" ببرد یلذت هر" او از و كند اجازدو( شیرخواره یحت)

 در مقررات، همین بر بنا! است برقرار دختر یسالگ نه سن تا فقط یجنس ی رابطه ممنوعیت

 فقط نزند یا صدمه او به و كند برقرار یجنس ی رابطه سال نه از كمتر خردسال دختر با مرد كه یصورت

 در. بپرازد ینقد یا جریمه بود خواهد مجبور فقط بزند یا صدمه او به اگر اما است؛ دهش گناه مرتكب

 را او با مجدد ینزدیك حق یحت مرد دوم صورت در و ماند، یم یباق مرد همسر دختر صورت دو هر

 .داشت خواهد نیز

 پول یمقدار مقابل در شرمانه یب چنین این را خردسال دختر یك روان و جسم كه" یمتفكر"  ببینیم حال

 ی صفحه در. دارد ینظر چه" مردگان و حیوانات با ینزدیك" مورد در گذارد،  یم فروش معرض به

 :خوانیم یم كتاب دوم جلد از ۹۹۶

... شود یم تعیین شرع حاكم نظر با و است «زدن كتك» تعزیر حیوان با ینزدیك حد -۳ ی مساله"

 .شود یم اعدام چهارم بار در مرتكب تكرار، صورت در -۱ ی مساله

 او حد «داشتن همسر» احصان حالت در و ست زنا حد مانند مرده زن با ینزدیك حد -۹ ی مساله

 «شالق ییعن» شد گفته زنا باب در كه است همان صورت این غیر در و است سنگسار

 «اعدام ییعن» است زنده مرد با لواط حد مانند آن حد كند ینزدیك مرده مرد با اگر و... 

 ..."بشود هم تعزیر شدیدا باید احتیاط بر بنا و
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 ینزدیك مجازات از خردسال دختر یك به وحشیانه یجنس تجاوز مجازات قوانین این بر بنا كه بینیم یم

 یبرا پیش سال سه از رتكم یخمین این وجود با. است تر خفیف هم مرده انسان یك یا زنده حیوان یك با

 :گفت یم چنین وقاحت كمال اب مبارز یها توده دادن فریب

 ءازتقا یحد تا را زن اسالم و دارند یاسالم ی جامعه یبنا در یحساس نقش اسالم نظر از زنان"

..." بیاید بیرون بودن یشیئ حد از و بازیابد جامعه در را خود یانسان مقام بتواند او كه دهد یم

 تهران پیشگام، انتشارات ،یجمشید ایرج تالیف و ترجمه ،"یخمین امام با مصاحبه" كتاب)

 (۳۳ ی صفحه

 در صد و رقیب یب یوحشیگر مانند نیز شرمانه یب یویگدروغ در یخمین یاسالم حكومت كه یبراست

 .است" یغرب نه ،یشرق نه" صد

*** 
 یقربان گذشته نیم و سال دو در ها، كمونیست همه از بیش و ،یانقالب مبارزین و زحمتكش یها توده

 كرده كمك رژیم یانزوا و افشا به یچیز هر از بیش خود این و اند شده یاسالم یرجمهو یوحش رژیم

 بنظر" ما زمان از دور" و" ینكردن باور" رژیم جنایات از یبسیار هم هنوز همه، این با اما. است

 این در یفجایع چنین تصور یحت كه یمعن این به است، درست نظر یك از برداشت این. رسند یم

 یا پدیده به را ها آن هم فجایع این تكرار و نیست، یآسان كار یبشر ی جامعه تكامل و حولت از مرحله

 یآینده و امروز یبرا یمخاطرات تواند یم برداشت همین دیگر یسو از اما. كند ینم تبدیل" یعاد"

 نتوانیم جنایات این بودن" یباورنكردن" علت به است ممكن امروز. باشد داشته بر در یانقالب ی مبارزه

 دامن رژیم علیه بر را ثرؤم یا مبارزه و دهیم نشان العمل عكس الزم سرعت با اعمال این برابر در

 یها پایه تحكیم یبرا كه داد خواهد فرصت رژیم به خود ی نوبه به مقابله در یكوتاه همین و. بزنیم

 .بزند دست ها این از تر فجیع یحت یجنایات به آینده در خود لرزان

 بر رژیم، یوحشیگر تر بیش و تر بیش یافشا بر عالوه مقاالت سلسله این در ما كه است یرو ینا از

 بسیار یول تر كیتار یها گوشه منظور این به و. داریم تاكید نیز یوحشیگر این ابعاد كردن روشن

 كنیم یم ارآشك اند شده پنهان دسترس، از دور و مغلق درمتون كه را حاكم یایدئولوژ و تفكر تر خطرناك

 حاكم ارتجاع با مقابله یبرا را ها توده تر وسیع یمقیاس در كه سازد یم قادر را ما زوایا این بر یآگاه

 .كنیم بسیج

 . پردازیم یم" حدود فصل" از چشمگیر بسیار ی ماده دو به شد، گفته چه آن با رابطه در 

*** 
 از كودكان داشتن باز یبرا كه است شده هادن پیش كتاب دوم جلد ۹۱٢ ی صفحه در" ۳ ی مساله" در ــ ۳

 دارد، یبستگ شرع حاكم نظر به كردن" ادب" این ی نحوه. كند" ادب" را كودك باید شرع حاكم سرقت،
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ً  و  و" تادیب" نبودن ثرؤم صورت در. بگیرد بر در را زدن شالق تا توبیخ از یعمل هر توان یم قاعدتا

 این طبق. داند یم مجاز را كودك انگشتان خود قطع و نگشتانا سر قطع شكنجه، نویسنده سرقت، تكرار

 ":مساله"

 و سال 51 از رتپسركم ییعن» یطفل اگر پس بلوغ، ـ اول: است واجب یشرایط تحت سرقت حد"

 مناسب شرع حاكم كه یطریق به و شود ینم یجار او بر حد كند سرقت «سال 9 از كمتر دختر

 كه است شده گفته كند، تكرار تر بیش یا بار پنج را سرقت كه یصورت در و شود، یم ادب بداند

 انگشتانش سر كند تكرار باز اگر پس شود، یم تادیب كند تكرار اگر شود، یم عفو اول بار در

 سر كند سرقت باز اگر آن از پس و شود، یجار ها آن از خون كه شود یم خراشیده ینحو به

 انگشتان اول ییعن» شود یم قطع «بالغ» مرد مانند كند سرقت باز اگر و شود، یم قطع انگشتانش

 ..."«غیره و چپ یپا بعد یی مرتبه راست، دست

 . گنجد یم یروان یبیمار نوع شدیدترین به مبتالیان ی مخیله در فقط خردسال كودك یك با یرفتار چنین

 رفته پیش یورهاكش در دار سرمایه ی طبقه زحمتكش و كارگر یها توده مبارزات اثر در امروزه ــ ٢

 مجازات جمله از و كند، نظر تجدید اند شده وضع ها توده ضرر به كه خود قوانین در است شده ناچار

 تمام" حل" راه حاكم ی طبقه" یاسالم یجمهور" در اما. است شده لغو كشورها این اغلب در اعدام

پخش  خاطر به اعدام ،یتكمونیس عقاید داشتن بخاطر اعدام: است یافته اعدام در را خود مشكالت

 اما. نباشد رژیم تائید مورد كه یا یجنس روابطاعالمیه، اعدام بخاطر اعتصاب، و حتی اعدام بخاطر 

" ۳ ی مساله" در. كند یم تجویز نیز را اعدام یها روش ترین وحشیانه و نكرده اكتفا هم این به رژیم

 : خوانیم یم لواط مجازات ی باره در ۹۷۱ ی صفحه

 مثل یبلند از كردنش پرتاب شمشیر، با زدن گردن از او كشتن یبرا تواند یم «شرع» حاكم"

 انتخاب را ییك او سر بر دیوار كردن خراب آتش، در او سوزاندن بسته، یپاها و ها دست با كوه

 مثل كند، تركیب هم با را ها مجازات تواند یم و مفعول، مورد در چه و فاعل مورد در چه كند،

 ."بسوزاند سپس و بكشد را او لاو كه این

*** 
 شرط به را خردسال دختران به یجنس تجاوز" یاسالم یجمهور" مرتجع رژیم ی"پیشوا" كه دیدیم

" شرعا" نخواهند كه را یدیگر زن و مرد هر پیشوا همین اما. داند یم مجاز ازدواج عقد شدن یجار

 یك یا آخوند یك و پول ی وسیله به را مشتركشان یزندگ مشروعیت نخواهند ییعن كنند، ازدواج

 در مندرج مسایل) داند یم شدن سنگسار و تبعید شكنجه، شالق، مستحق آورند، بدست دیگر خوار مفت

 یجمع" كه دهد یم" ترجیح" جهان یها فاشیست امید"(. تحریرالوسیله" دوم جلد ،۹۶٢ -۹۶۷ صفحات

 كردن سنگسار ی بوسیله قتل نمایش شاهد( ۹۶۶ ی صفحه ۳ ی مساله" )تر بیش یا نفر سه مؤمنان، از

 سنگ دو یا یك با كه بزرگ قدر آن نه... باشند كوچك ها سنگ است شایسته" آن در كه ینمایش باشند،

 تا بكشد طول وحشیگریشان نمایش دارند دوست" مؤمنان جمع(. "مساله همان" )شوند كشته «قربانیان»

 .كنند" ثواب" تر بیش
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 افتراها و ها دشنام ترین رذیالنه و ترین وقیح كه یحكومت سردمداران ،یبربر اماحك این صدور از پس 

 كند، یم و كرده یمترق ینیروها دیگر و بشر، یآزاد راه مبارزان گیرترین یپ این ها، كمونیست نثار را

!( دزدیده یدیگر از كه) را خود" كبیر" اثر از ۹۷٢ ـ ۹۷۱ ی صفحه شش تزویر و یدوروی كمال در

 !دهد یم اختصاص  (دادن دشنام" )قذف" مجازات  به

 

 

 "تحریرالوسیله"

 یمذهب یها اقلیت حقوق كامل ینف خدمت در یا وسیله

 از است یا خالصه" قصاص" ی الیحه كه دیدیم" تحریرالوسیله" كتاب یبررس ی گذشته یها بخش در

 اما است، شده نوشته شپی قرن چند كتاب این چه اگر. كتاب این" دیات و قصاص حدود،" فصل سه

 او ی نوشته دروغ، به حاضر حال در است افزوده آن به هم یموارد و كرده تائید را آن یخمین چون

 .شود یم داد قلم

 كه دادیم نشان كتاب این در موجود یها مجازات و ازدواج به مربوط قوانین از ماده چند تنها یبررس با

 :است یخمین یمرژ یایدئولوژ همان كه آن، بر مسلط تفكر

. دهد یم تنزل حیوان یك از كمتر حد به را او و كند مي ینف را زن حقوق ترین یبدیه شرمانه یب( الف

 دختران با ازدواج ی اجازه مورد در" تحریرالوسیله" دوم جلد ٢۹۳ ی صفحه ۳٢ ی مساله: نمونه

 .سال نه از كمتر حتا خردسال

 ثروتمندان به كتاب این در موجود مجازات قوانین. است نثروتمندا منافع مدافع و یطبقات وضوحب (ب

 خود قوانین این رو این از. بزنند دست یجنایت هر به پول پرداخت مقابل در دهد یم امكان

" قصاص ی الیحه" در كه" قصاص" مقررات به نگاه یك یحت. اند جنایت و قتل مشوق بزرگترین

 .كند یم ثابت یآسان به را نكته این اند آمده نیز

 و ترین خشن ندارد، یاجتماع مسایل ترین ساده از یدرك ترین كوچك كه آن بر عالوه تفكر این( پ

 یبرا كودكان انگشتان قطع و شكنجه: كند یم تجویز ها آن با مقابله یبرا را ها روش ترین وحشیانه

 و دست با كوه یبال از پرتاب سر،  قطع"  ؛(۹۱٢ ی صفحه یك ی مساله) یدزد از آنان بازداشتن

 كرده لواط كه یكس مورد در" ها آن از یتركیب یا آتش در سوزاندن آوار، زیر در كشتن بسته، یپا

 (.۹۷۱ ی صفحه ،۶ ی مساله. )باشد

*** 
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 قدرت كه باشد مطمئن یحت یا بگیرد دست به را قدرت كه آن از قبل ها ماه ،۳۱۳۷ آبان ۳۹ در یخمین

 یآزاد" مورد در" الملل بین عفو سازمان" سوال به پاسخ در ها توده فریب یبرا گرفت، خواهد بدست را

 :گفت چنین ها ماركسیست یبرا" شغل انتخاب یآزاد و عقیده، بیان یآزاد عقیده،

 یآزاد لیكن و هستند یا عقیده گونه هر در یآزاد یدارا افراد ی همه یاسالم حكومت در ـ الف" 

 .ندارند را یخرابكار

 كتاب." )است محفوظ یقانون وابطض حسب بر یفرد هر بر شغل انتخاب یادآز اسالم در ـ ب

 (۳۳ ی صفحه تهران، پیشگام، انتشارات ،یجمشید ایرج تالیف و ترجمه" امام با مصاحبه"

 :گفت چنین یمذهب یها اقلیت حقوق مورد در مكرر یها پرسش به پاسخ در و

 حكومت و آزادند خود یاجتماع و آئین آداب یاجرا یبرا ایران در یمذهب یها اقلیت تمام"

 مردم سایر مثل هم آنان و كند دفاع آنان امنیت و حقوق از تا داند یم موظف را خود ،یاسالم

 (٢۹ ی صفحه كتاب همان ـ ۳۱۳۷ آبان ٢." )هستند محترم و یایران ایران، مسلمان

 من. كند یم رفتار احترام با بسیار یمذهب یها اقلیت به نسبت اسالم كه باشد متوجه غرب باید"... 

 ینگهدار آنان از موظفیم ما و دهند یم انجام را خود مراسم آزادانه ایران در آنان كه ام گفته بارها

 (۹۱ – ۹۹ صفحات كتاب همان ـ ۳۱۳۷ آبان ۳۹." )كنیم

 نژاد، جنس، از نظر صرف ایران مردم قاطع اكثریت به یاسالم حكومت نیم و سال دو تلخ ی تجربه

 :كه است داده نشان دین به یاعتقاد یب یا و دین، گونه هر به اعتقاد بقه،ط

 و اندیشه یآزاد گونه هیچ ها ماركسیست تنها نه یاسالم حكومت در ،یخمین یوعده خالف بر( الف

 نباشند معتقد یخمین اسالم به اگر نیز اسالم به مقتقدین یحتبلکه  ندارند، را اندیشه بیان یآزاد

 .گیرند یم قرار( اعدام تا ها روزنامه بستن از) نگونگونا یها تمحدودی تحت

 و. او رژیم برابر در مطلق تسلیم: است چیز یك فقط زند یم دم آن از یخمین كه" یقانون ضوابط( "ب

 .رژیم با مخالفت ترین كوچك ابراز ییعن شاه، رژیم مانند او، قاموس در هم" یكار خراب"

 این از پیش آگاه مبارزان از یبرخ یبرا چه اگر است، شده اثبات تجربه در همه ها این گفتیم كه چنان

 یكسان هستند و اند بوده حال عین در اما بود، آشكار یخمین یادعاها بودن دروغ هم تجربه

 داخل در كه مسئول غیر عناصر" به را رژیم جنایات كه( ها یاكثریت و ها یا توده چون یخودفروشان)

" یبورژواز خرده ی دوگانه برخورد" از یا جلوه را آن یا و دهند، یم نسبت" ندا كرده رخنه رژیم

 .كنند یم مدادلق" اسالم از انحراف"  را جنایات این كه یكسان هستند و اند بوده و. دانند یم

 سنت قرآن، از كه یاسالم قوانین بر است یمبتن" تحریرالوسیله" كتاب مقررات كه جا آن از اما

 داد خواهد نشان كتاب آن از زیر صریح مواد به توجه اند، شده استخراج شیعه مراجع نظرات یا پیغمبر،

 .ها توه قریب مگر نیست یچیز فوق ی توجیگرانه اظهارات تمام ی ناآگاهانه یا آگاهانه هدف كه

 :دهد یم ارائه" مرتد" ی باره در را زیر تعاریف كتاب دوم جلد ۱۶۶ ی صفحه در ۳۱ ی مساله

 رسیدن از پس باشد، مسلمان نطفه انعقاد حین در والدینش از ییك كه است یكس یفطر رتدم ـ" 

 .شود خارج اسالم از آن از پس و كند، اسالم اظهار بلوغ به
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 اظهار بلوغ به رسیدن از پس باشند، كافر نطفه انعقاد حال در والدینش كه است یكس یمل مرتد ـ

 ."شود یمسیح مثال، دوباره، آن از پس و شود، مسلمان كه یاالصل حیمسی مثل كند، كفر

 :كنند یم معین را یفرد چنین" مجازات" زیر مسایل و

 باشد مرد اگر و شود، ینم قبول یفطر مرتد یسو از اسالم اظهار(: ۹۹۹ ی صفحه) یك ی مساله"

 زده كتك نماز مواقع در و شود یم ابد حبس بلكه شود، ینم كشته... باشد زن اگر شود، یم كشته

 توبه اگر و شود، یم گرفته سخت او بر «یزندگ شرایط و خوراك و خورد» معیشت و شود یم

 كشته كند امتناع اگر كند، توبه كه شود یم خواسته یمل مرتد از. شود یم خارج حبس از كند

 كشته چهارم روز در و شود توبه درخواست او از روز سه كه است آن احتیاط جانب و شود، یم

 ." شود

 صرفا   و ندارد فرد نبودن یا بودن" كار خراب" با یارتباط هیچ فوق یها مجازات كه باشیم داشته توجه

 ابد حبس و شكنجه زیر باید یا كمونیست فرد یك قوانین این مطابق. شوند یم اجرا او ی عقیده یمبنا بر

 :گوید یم ۹۹۳ ی صفحه ۱ ی مساله عالوه، به. شود كشته باید یا و بدهد، عقیده تغییر

 گفته بكشد، را او است مرتد هنوز او كند یم فكر كه یكس آن از پس و كند، توبه یمل مرتد اگر"

 مالش از كه است الزم و نشود، «قصاص» كه است آن تر یقو و شود، قصاص باید كه است شده

 ."بپردازد «خون پول» دیه

 از یترس كه آن بدون بكشند است مرتد" كنند یم فكر" كه را كس هر توانند یم" مؤمنان" ترتیب این به

 خون بلكه كند، یم صادر را ها كمونیست قتل ی اجازه تنها نه قوانین این. باشند داشته اعدام مجازات

 .كند یم اعالم" حالل" نیز را غیره و بودا دین و بهائیت چون یادیان به معتقدان

*** 
 با اما گیرد، یم سخت" یحرب كفار" بر اسالم چه اگر كه اند گفته بارها یخمین رژیم و اسالم گران توجیه

 آنان، از باج گرفتن مقابل در و كند یم مدارا بسیار( زرتشتیان و یهودیان مسیحیان، ییعن" )كتاب اهل"

 اهل" به طمربو یها بخش در موجود مقررات. كند یم دفاع آنان از و شمارد یم محترم را آنان حقوق

 و" حقوق به احترام" یواقع یمعن كنند، یم پیدا نجات اعدام از باج داختپر با كه یكسان ییعن" ذمه

 .دهند یم نشان یخوب به را یمذهب یها اقلیت از" دفاع"

 یزرتشت یا ییهود ،یمسیح اسالم ظهور از پس كه یكس هر گوید یم ،۹۹۷ ی صفحه ،"٢ ی مساله" 

 . است واجب قتلش ییعن" است یحرب كافر" شود

" كتاب اهل" كه یباج یا مالیات همان ییعن" جزیه" كه دارد یم مقرر ،۹۹۹ ی صفحه ،"یك ی مساله"

 مقدار تعین هکبل ،«مااست از جا همه تاكیدها» ندارد هم یحد و ندارد یخاص مقدار ،"بدهند باید

 .دارد یبستگ روز مقتضیات و زمان مكان، مصالح از او تشخیص و یوال نظر به آن

 اهل" باج، گرفتن بر عالوه است مجاز مسلمانان حاكم ییعن" یوال" ،۳۱۱ ی صفحه ،"۶ ی مساله" طبق

 .بدهند" یمهان" "گذرند یم آنان مناطق از كه یمسلمانان یبرا كه كند مجبور را" كتاب
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 قتل از جزیه پرداخت با یصورت در" كتاب اهل" ،۳۱۳ ی صفحه ،"اول ی مساله" از ششم بخش بر بنا

 ":مسلمانان سرزمین" در كه كنند عهدت كه كنند یم پیدا نجات

 ."شوند یم تعزیر كنند آن خالف اگر و نسازند، بلند ساختمان نزنند، ناقوس نسازند، كنیسه"

 و" كند سالم" "یكافرذم" به مسلمان فرد كه است" مكروه" ،۳۱۱ ی صفحه ،"۳۱ ی مساله" مطابق

 مسلمانان است" مستحب" گوید یم" سالهم" همین. بدهد" تر كوتاه چه هر" باید هم را او سالم جواب

 "!!كنند مرور و عبور ها كوچه تنگترین از كنند مجبور" را" یذم غیر كفار"

 :۳۱۹ ی صفحه ،"یك ی مساله" طبق

 یا كلیسا ،«یهودیان معبد» كنیسه مانند یمعابد اسالم یشهرها در نیستند مجاز...  كتاب اهل"

 ."كند خراب را ها آن باید مسلمین یوال كنند بنا اگر و كنند بنا آتشكده

 كرده آباد مسلمانان كه یشهرهای" تمام در" كتاب اهل" معابد صفحه، همان در" ٢ ی مساله" بر بنا و

 باید" باشند كرده فتح مرور به مسلمانان كه یشهرهای" یا و ،"تهران و بغداد كوفه، بصره، مثل باشند

 ."باشد «رگستم» جائر یوال اگر یحت" شوند خراب مسلمانان یوال ی وسیله به

 و شاه رژیم نوكر واعظ، یفلسف مرداد ٢۱ یامریكای یكودتا از پس یكوتاه مدت كه داریم خاطر به

 فتح" را تهران در بهائیان معبد كودتا، رژیم وزیر نخست ،یزاهد سرلشكر یهمراه به ،یخمین رژیم

 .كند ثابت را"  الشان عظیم شاهنشاه اسالمیت مراتب" تا كرد" تخریب" و" ینظام

 :گوید یم و رود یم فراتر هم این از ،۳۱۳ ی صفحه ،"۹ ی مساله"

 بلندتر مسلمانش ی همسایه ساختمان از نباید بسازد یا آورد ستدب یذم «كافر» كه یساختمان هر"

 ."باشد

 ارتفاع هم یساختمان باشد مجاز یذم كافر شاید: "گوید یم" یدودل" و" تامل" یقدر با ماده همین چه گر

 " !!بسازد مسلمانش ی همسایه ساختمان

 كافر" ی دیوارخانه یكوتاه و یبلند مورد در دیگر مقررات چندین ذكر از پس" آزاداندیش متفكر"

 بر اطاق یك ،مثالً  تواند یم اش همسایه رضایت جلب با نكند فكر یكس چنین كه آن یبرا چاره، یب" یذم

 :گوید یم ،۳۱۳ ی صفحه ،۱ ی مساله در. بسازد اش خانه بام پشت یرو

 رضایت عدم یا رضایت به یربط و است اسالم احكام از «ساختمان» یبلند نبودن مجاز ظاهرا"

 ".ندارد همسایه

" یآزاد" همه این از استفاده بفكر" اسالم حكومت حمایت" تحت" كتاب اهل" مبادا كه آن یبرا سپس و

 :كند یم اضافه فوق قوانین به ۳۱۷ و ۳۱۶ صفحات در هم را زیر" فروع" بیافتند،

 ایمان مانند یم یباق خود مذهب بر آن اهل كه یدین به خود دین از «یذم فرد» اگر...  ـ اول" 

 پذیرفته كه نیست بعید ـ شود؟ یم پذیرفته او از آیا برعكس، یا شود یمسیح كه یا ییهود بیاورد،

 ."شد نخواهد پذیرفته او از یچیز قتل یا اسالم جز كه است شده گفته و شود،



008 
 

 یبرا یمعبد عنوان به شود ساخته یا كده آتش یا كلیسا یا كنیسه كه كند وصیت یا یذم اگر ـ سوم"

 انجام را آن نداریم اجازه ما شود، واگذار ما به كار آن و شان، باطل عبادت یبرا یجای یا ها آن

 گمراه یها كتاب دیگر یا انجیل، ات،تور نوشتن راه در یچیز كه كند وصیت اگر نینچهم. دهیم

 شد گفته چه آن مشابه یچیز اگر همچنین و. شود صرف ها آن پخش و چاپ و شده تحریف و كننده 

 صورت آن تعمیر یا ساختن باشد ساختمان اگر ،نشود واگذار ما به كار آن اگر حتا كند، وصیت

 كه آن مگر نداریم یاعتراض ما صورت این غیر در شود؛ یجلوگیر آن از باید و نیست مجاز

 گمراه را شان فرزندان و كنند تبلیغ مسلمانان میان را خور باطل مذاهب طریق آن از بخواهند

 ."شوند دفع یمناسب ی وسیله هر به و شوند، منع آن از كه است واجب صورت آن در كه كنند،

 سرزمین در را دخو فاسد مذاهب ندارند اجازه آن، غیر چه و یذم چه كافران، ـ چهارم"

 را «مسلمانان» ها آن فرزندان و دهند نشر را خود ی كننده  گمراه یها كتاب یا كنند، تبلیغ مسلمانان

 والیان بر و شوند، تعزیر «صورت این در» كه است واجب و. كنند دعوت خود باطل مذاهب به

 كه است واجب و ،دارند بازشان كار آن از یمناسب ی وسیله هر به كه است واجب یاسالم دول

 اگر و. كنند منع آن از نیز را خود فرزندان و جویند یدور آنان مجالس و ها كتاب از مسلمانان

 و ببرند، بین از را آن باید برسد شان دست به شان  كننده  گمراه اوراق و ها كتاب از یچیز

 مسلمانان زرگب یخدا. غیرمحترم و شده تحریف «یها كتاب» مگر نیست یچیز ها آن یها كتاب

 ."دهد قرار كلمه باالترین را اسالم ی كلمه و نگهدارد، محفوظ شان یها حیله و اجانب شر از را

 و ،"عزیز اسالم" حاكمیت تحت یمذهب یها اقلیت" یآزاد" و" بسیار احترام" یواقع یمعنا است چنین

 :نویسند یم و شتندنو یم دیوارها یرو كه هللا حزب یها فاشیست شعار یواقع یمعنا است چنین

 "!كنیم یم مسلمان منطق با را جهان"

 از یجلوگیر یبرا نه اعدام، و شكنجه زندان، ،یمذهب اماكن تخریب ،یسوز كتاب ،یگیر باج منطق

 و" ترین یعال" دارند ادعا كه یكسان توسط هم آن متفاوت عقاید از یجلوگیر یبرا بلكه ،"یكار خراب"

 .اند كرده برقرار را یاجتماع یها یآزاد" ترین گسترده" و رنددا را عقیده نوع" رینتمحكم"
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