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مروری بر افکار شهید محمد بخارایی و یارانش

تاریخ معاصر

اهداف مؤتلفه اسالمیازحذف «منصور» چه بود؟

گفت وگو با محمد مهدی عبدخدایی

شهید نواب صفوی؛ نه تندرو و نه بنیادگرا
آنچه در پی میآید ،فرازهایی از گفتوگوی سایت تاریخ
ایرانی با «محمدمهدی عبدخدایی» از اعضای فداییان
اسالم است .او در این مصاحبه به بررسی وجوه مختلف
شخصیت شهید نواب صفوی میپردازد و به موضوعاتی
اشاره میکند که تا کنون ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
آیا تصویری که در سالهای اخیر از نواب صفوی
در رسانههای گروهی ترسیم شده ،منطبق با چهره واقعی
و افکار حقیقی اوست؟

در زمان شهید نواب صفوی ،مخالفان ایشان از ملیگراها
گرفته تا کمونیستهای ایران و مقدسینی که حاضر نبودند
در راه کشور از استراحت خود بگذرند ،او را «قشری» خطاب
کردند .بعدها وقتی جمهوری اسالمی تشکیل شد ،به
چهر ههای اصلی انقالب گفتند «بنیادگرا» .امــروز هم
میبینیم که در رسانههای خارجی به ویژه آمریکا و استکبار،
وقتی علیه جمهوری اسالمی صحبت میکنند ،میگویند
اینها تندرو هستند ،در حالی که مظهر تندروی خود
آمریکاییها هستند و نماد بارز تندرویشان نیز پیدایش
داعش است؛ گروهی که به نام اسالم تندروی میکند.
نواب صفوی معتقد بود « َفقا ِت ُلوا َأ ِئ َّم َة ا ْل ُکفْ ِر؛ سرکردگان
کفر را از بین ببرید ».در طول زندگی ایشان ،سابقه ندارد
که خدای ناکرده ،یک پاسبان یا یک فرد عادی ،هدف هتک
حرمت یا حمله قرار بگیرد .آنهایی که هدف حمله شهید
نواب صفوی قرار میگرفتند ،وزیر دربــار ،نخستوزیر و
افرادی بودند که درون تشیع ،اختالفافکنی میکردند.
شیوه دشمن این است که همیشه میخواهد با تهمت و
دروغگویی ،مبارزان و مجاهدان را از صحنه خارج کند؛
نواب صفوی هم از این امر مستثنا نبود .به قول مرحوم
مهندس بازرگان« ،بعد از مشروطیت ،تنها شخصیتی که
حکومتاسالمیمیخواستومعتقدبودحکومتاسالمی
نافی استعمار ،استبداد و استثمار ملتهاست ،نواب
صفوی بود ».مقام معظم رهبری نیز میگویند«:وی اولین
جرقههای انگیزش انقالب اسالمی را در من به وجود آورد
و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را در دل ما ،نواب روشن
کرد ».در دنیایی که نظریههای مارکس را فصلالخطاب
نظریات انقالبی میدانستند ،جوانی پیدا شد که میگفت
ما حاکمیت اسالمی میخواهیم و باید استعمار غرب را
از صحنه خارج کنیم .در این مسیر ،نه تنها مردم ایران،
بلکه مردم تمام کشورهای اسالمی که خواهان گسستن
زنجیرهای استبداد و استعمار بودند ،با او هماهنگ بودند؛
بنابراین ،نخستین واکنش مخالفان این بود که این جریان
را قشری و بنیادگرا بخوانند .من از سال  ۱۳۳۰که به
عضویت فداییان اسالم درآمدم ،تا به امروز که ۶۶سال از آن
میگذرد ،همه این تهمتها را شنیدهام .اگر امام(ره) نبود
بدتر از اینها علیه نواب و فداییان اسالم مطلب مینوشتند.
من معتقدم که شهید نواب صفوی ،نه بنیادگرا بود و نه
قشری ،بلکه انسانی آزاده بود که آزادی در محدوده قانون را
برای همه ملت ایران میخواست و سعادت ملت ایران را ،در
مسلمان بودن و اجرای احکام اسالم میدانست.
در جایی ،شهید نواب صفوی را یکی از نخستین
تدوینکنندگان حکومت اسالمی خواندهاید .آیا حکومت
اسالمی مد نظر ایشان همین نظام جمهوری اسالمی بود؟

اگر مرامنامهای را که این سید بزرگوار در سال  ،29یعنی
در سن  ۲۶سالگی ،به نــام «برنامه حکومت اسالمی»
نوشته است ،بخوانید ،متوجه میشوید که او یک نابغه
اســت؛ قلمش ،خــواســتـهاش ،تعیین تکلیفی که برای
وزارتخانهها میکند ،واقع ًا اعجاب آور است .مرحوم شهید
رجایی در نخستین روزی که رئیسجمهور شد ،در یکی از
سخنرانیهایش گفت« :شعارهایی که امروز در نظام فعلی
سر داده میشود ،آن روز نواب صفوی سر میداد ».نواب،
محو در اسالم و قرآن بود و احساس میکرد قرآن بهترین
کتاب ایجادکننده وحدت است.

سیاســتمدار ایرانی و از مبــارزان معروف دوران انقالب اســامی بــود .او یکی از بنیان گذاران هیئتهای مؤتلفه اســامی محســوب میشــود.
عسکراوالدی پس از اعدام انقالبی منصور به زندان افتاد .او پس از پیروزی انقالب اسالمی ،مسئولیتهای مختلفی را همچون نمایندگی مجلس،
وزارت و ریاست کمیته امداد امام خمینی(ره) برعهده داشت .عسکراوالدی در  14آبان  ،1392بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

▪مرتضی نیک نژاد

گروه اندیشه

مرتضی نیک نژاد ،متولد  1321بود
و همچون بخارایی ،در منطقه جنوب
تهران به دنیا آمد .وی نیز ،همچون
صفار هرندی ،در یک خانواده مذهبی
دیده به جهان گشود و از همان ابتدا،
با اصول اسالم و آموزه های دینی آشنا شد .وی پس از اتمام
دوران ابتدایی ،با توجه به شرایط نه چندان مناسب
اقتصادی خانواده ،در بازار تهران به شغل گالش فروشی
مشغول شد .آشنایی اش با صفار هرندی و محمد بخارایی
به جلسات دینی حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ علی
اصغر هرندی برمیگردد که به واسطه شرکت در همین
جلسات ،مقدمات آشنایی مرتضی با حزب مؤتلفه اسالمی
نیزمیسرشد.درجریانعملیاتبدر،نقشپشتیبانیمحمد
بخارایی بر عهده وی بود که پس از ترور منصور ،با شلیک
چند تیر هوایی موجبات فرار بخارایی را فراهم کرد .هرچند
نیروهای ساواک ،در نهایت مانع این امر شدند .نیک نژاد،
همچون صفار هرندی توانست از صحنه عملیات فرار کند
ولی در نهایت ،به همراه وی دستگیر شد.
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اعدام انقالبی منصور امری خطیر بود؛ از این رو که به بهای
از دست رفتن جان مجریانش تمام میشد .با این حال،
چهار نفر برای این اقدام حاضر به همکاری شدند .چرایی
هدف مجریان را بیش از آن که در شخص منصور جست
وجو کنیم ،باید در ماهیت رژیم پهلوی از یک سو و َجو
انفعالی که در آن برهه ایجاد شده بود ،بیابیم .به گزارش
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،مبارزات انقالبیون
علیه رژیم پهلوی ،روندی کام ً
ال تدریجی و نهادینه داشت.
تدریجی از این رو که نخستین اعتراضات به ساختار
سیاسی بیمار رژیم پهلوی ،به صورت مدنی صورت گرفت
و طبیعت ًا با توجه به اقدامات سیاسی و نوع برخورد رژیم با
این اعتراضات ،به تدریج شیوه اعتراضات نیز تغییر کرد.
مهم ترین دلیل برای نهادینه شدن این اعتراضات نیز،
وجود رهبری حضرت امام(ره) بود .به دیگر سخن ،تمامی
فعالیتهای معترضان در مسیر پیروزی انقالب اسالمی،
با یک برنامه و هدف مشترک صورت گرفت که بدون وجود
رهبر و تمرکز در تصمیم ها ،نتیجهای حاصل نمیشد.

▪انگیزههای اعدام انقالبی منصور

▪نخستین اعتراض مسلحانه

تاریخچه نخستین اعتراضات مس ّلحانه ،به اوایــل دهه
 1340باز میگردد .سخنرانیهای حضرت امــام(ره)
درباره تصویب الیحه کاپیتوالسیون که در دوران صدارت
حسنعلی منصور صورت گرفت ،موج اعتراضات علیه رژیم
را از مرحله مدنی و راهپیمایی ِصرف ،وارد مرحله مس ّلحانه
کرد .حضرت امام خمینی(ره) به دلیل اعتراضات شدید
علیه تصویب الیحه کاپیتوالسیون و سخنرانیهای
کوبنده علیه رژیم پهلوی ،در روز  13آبان  ،1343ابتدا
به ترکیه و حدود یک سال پس از آن به عراق تبعید شدند.
پس از تبعید حضرت ام ــام(ره) ،گروهی از شاگردان و
مریدان ایشان ،با تشکیل هیئتهای مؤتلفه که عموم ًا از
دل هیئتهای عــزاداری بیرون میآمد ،برای مبارزات
مسلحانه گروههای مختلفی را تشکیل دادند .در این بین
چهار نفر از جوانان مذهبی و تحصیل کرده ،به رهبری
محمد بخارایی که گروه یاران مؤتلفه را تشکیل داده بودند،
مسبب تصویب
اعدام انقالبی حسنعلی منصور به عنوان ّ
الیحه کاپیتوالسیون در مجلس شورای ملی را به عنوان
شروع اقدامات مس ّلحانه انتخاب کردند.
▪جریان اعدام انقالبی منصور

صبح روز پنج شنبه ،یکم بهمن ماه سال  ،1343هنگامی
که منصور قصد داشت برای تقدیم الیحه دریافت قرارداد
بین شرکت ملی نفت ایــران با چند شرکت اروپــایــی و
آمریکایی ،وارد مجلس شود ،به وسیله محمد بخارایی
هدف اصابت چند گلوله قــرار گرفت و کشته شد .این
عملیات به وسیله چهار نفر از اعضای حزب مؤتلفه اسالمی
به نامهای محمد بخارایی ،رضا صفار هرندی ،مرتضی
نیک نــژاد و محمدصادق امانی صــورت گرفت .طبق
اسناد موجود ،در روز عملیات ،هر چهار نفر آن ها مسلح
موقعیت بهتری قرار
بودند و قرار بر این بود که هر کدام در
ّ
داشت ،اعدام انقالبی را انجام دهد .بخارایی بالفاصله
پس از تیراندازی به طرف منصور ،دستگیر شد؛ پس از
آن ،نیروهای امنیتی رژیم ،افراد دیگری را که به این ماجرا
مربوط بودند ،دستگیر کردند و طی برگزاری یک دادگاه
کام ً
ال فرمایشی ،احکام هر کــدام از این افــراد ،به این
شرح صادر شد :محمد بخارایی (اعــدام) ،مرتضی نیک
نژاد (اعــدام) ،رضا صفار هرندی (اعــدام) ،حاج صادق
امانی (اع ــدام) ،حاج مهدی عراقی(حبس ابــد) ،حاج
حبیبا ...عسگراوالدی(حبس ابد) .همچنین ،در این
دادگاه فرمایشی ،سید علی اندرزگو ،به طور غیابی ،به

اعدام محکوم شد؛ هرچند وی متواری بود و سرانجام در
 2شهریور  1357در یک درگیری مسلحانه با نیروهای
ساواک در تهران به شهادت رسید .در ادامه به معرفی این
 4شهید مبارز خواهیم پرداخت.
▪محمد بخارایی

محمد بخارایی ،فرزند علیاکبر،
متولد  1323در جنوب تهران بود.
آشنایی وی با رضا صفار هرندی،
عــضــو دیــگــر هــیــئ ـتهــای مؤتلفه
اســامــی ،بــه دوران پــس از پایان
تحصیل در دبیرستان باز میگردد .حضور این دو در
جلسات حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ علی اصغر
هرندی ،موجب آشنایی آن ها با اســام و اندیشههای
حضرت امام(ره) شد .آشنایی این دو با هیئتهای مؤتلفه
اسالمی هم ،به سخنرانیهای پرشور امام(ره) در مبارزه با
الیحه کاپیتوالسیون باز میگردد که در این بین ،حاج
مهدی عراقی ،آن ها را برای جهاد مسلحانه علیه رژیم
پهلوی مناسب تشخیص داد و از آن ها دعوت کرد .این
اتفاق مقدمهای برای آشنایی آن ها با محمد صادق امانی،
به عنوان ضلع سوم اجرای اعدام انقالبی شد .امانی نقش
مهمی در رشد بخارایی و صفار هرندی داشت و توانست
ّ
عملیات مس ّلحانه را به این افراد آموزش دهد.
▪محمدصادق امانی

محمد صادق امانی همدانی ،متولد
سال  1309در تهران بود .وی به
فعالیت
عنوان یکی از کسبه بــازار
ّ
میکرد .با این حال ،به گفته حاج
مهدی عراقی؛ «خودش یک مجتهد
بود و قریب شش هزار حدیث از حفظ بود ،مربی اخالق
بود ،درس اخالق داشت .بچههای زیادی از شاگردانش
بودند که روزهــای جمعه ،بهخصوص ،به آن ها درس
اخالق می داد ».صادق امانی که از نزدیک با حضرت

امام(ره) در ارتباط بود ،در آغاز ،رهبری گروه شیعیان را
برعهده داشت؛ ولی پس از آن و با نظر امام خمینی (ره)،
به همراه جمعی دیگر از فعاالن ،مؤتلفه اسالمی را تأسیس
کرد .وی طراحی عملیات اعدام حسنعلی منصور را که به
عملیات بدر معروف شد ،بر عهده داشت .امانی پس از
مرگ منصور ،تحت تعقیب ساواک بود و سرانجام ،روز
یازدهم بهمن ماه  ،1343در منزل ابوالقاسم رضویفرد
بازداشت شد و در پی صدور حکم دادگــاه نظامی رژیم
پهلوی ،به همراه دیگر یارانش ،در  1344/3/26به
شهادت رسید .نقش وی در رهبری مؤتلفه بیبدیل بود،
درخور ذکر است که افراد زیادی مانند اندرزگو ،بخارایی،
نیک نژاد و صفار هرندی ،با دعوت و هدایت وی به جمع
انقالبیون پیوستند و توانستند نقش مهمی در پیروزی
انقالب سال  57ایفا کنند.
▪رضا صفار هرندی

رضا صفار هرندی فرزند علی اکبر
مــتــولــد  1325در یــک خــانــواده
مذهبی زندگی میکرد .برادر وی،
حجت االسالم حاج شیخ علی اصغر
هــرنــدی ،روحــانــی آزاده خ ــدوم و
مردمی بود که همزمان با شغل پارچه فروشی ،اقامه نماز
جماعت مسجد دروازه غار تهران را نیز بر عهده داشت.
رضا صفار هرندی ،نزد برادر خود با آموزههای اسالم آشنا
شد و به تدریج اقــدام به تبلیغ دیــن در میان جوانان و
نوجوانان کرد .آشنایی وی با محمد بخارایی و نیک نژاد،
به جلسات مذهبی مساجد برمیگردد .با شروع نهضت
حضرت امام(ره) ،وی نیز به همراه دوستانش ،با مؤتلفه
اسالمی آشنا شد و عملیات مس ّلحانه را برای مبارزه با رژیم
پهلوی برگزید .رضا صفار هرندی ،پس از اعدام منصور ،در
تالش بود تا به همراه نیک نژاد ،زندگی مخفی را شروع
کند که به وسیله نیروهای ساواک دستگیر و سرانجام در
سحرگاه  26خ ــرداد  1344به همراه همرزمانش،
تیرباران و به درجه رفیع شهادت نایل شد.

بی تردید ،مهم ترین انگیزه ترور حسنعلی منصور که از
یک خانواده کامال سیاسی و اشرافی به قدرت رسید،
تالشهای زیاد وی برای تصویب الیحه کاپیتوالسیون در
مجلس شورای ملی بود .الیحهای که عمال این اختیار را
به مستشاران آمریکایی میداد تا با وجود عمل به هرگونه
رفتارهای غیرقانونی در خاک ایران ،امکان محاکمه آن
ها در مراجع قضایی ایران وجود نداشته باشد و فقط در
مراجع قضایی آمریکایی بتوان علیه این افراد شکایتی
طرح کرد .منصور ،از جمله سیاسیون دربار پهلوی بود
که رابطه بسیار نزدیکی با دولت آمریکا داشت و به همین
جهت ،به طرق مختلف ،چه به وسیله انعقاد قراردادهای
یکطرفه شرکت نفت ایــران با شرکتهای آمریکایی
یا دادن امتیازهای ویژه به آمریکا و برخی از کشورهای
اروپایی ،موجبات به تاراج رفتن قسمتی از سرمایه و غرور
ملی و مذهبی کشور را فراهم کرده بود.
▪دیدگاههای مؤتلفه اسالمی

همانطور که اشاره شد ،مؤتلفه اسالمی از دل هیئتهای
عزاداری و مساجد بیرون آمد .این گروه که با تأیید مستقیم
حضرتامام(ره)تشکیلشدهبود،باهدفمبارزهمس ّلحانه
بارژیمپهلویشکلگرفت.اعضایاینگروه،عموم ًاافرادی
بودند که اسالم و ترویج اسالم راستین ،بزرگ ترین دغدغه
آن ها بود ،به همین دلیل ،آشنایی کاملی با آموزههای
اسالمی داشتند .مؤتلفه اسالمی میکوشید با ترویج و
اجرای صحیح اسالم ،در میان تمامی اقشار جامعه ،مانع
بروزفسادوبیاخالقیدرمتنجامعهشود.بههمیندلیلو
باتوجهبهکارسازنبودناعتراضاتمدنیدرمقابلاقدامات
ضددینی و ملی رژیم پهلوی ،اعضای این گروهعملیات
مس ّلحانه را به عنوان آخرین راه نجات ایران انتخاب کردند.
▪آثاراعدام انقالبی منصور بر جامعه ایران

اعدام منصور زمانی رخ داد که ظلم رژیم پهلوی بر مردم،
بیش از پیش شده و سرکوبهای گسترده ساواک ،موجی
از ترس و هراس را در جامعه به وجود آورده بود .در این بین،
ترور منصور ،به عنوان نخست وزیر رژیم پهلوی ،موجب
تقویت روحیه مبارزان برای اقدامات مس ّلحانه و اعتراضات
گستردهترشد.مسئلهمهمدیگر،آگاهیمردمازاختیارات
بیگانگان در ایران و واگذاری امتیازات بیشماری بود که
از سوی حکومت پهلوی به کشورهای بیگانه داده میشد.
اعدام منصور ،موجی از آگاهی را در جامعه به وجود آورد که
این مسئله کار را برای رژیم پهلوی سخت کرد.

...

گزارش تاریخی
غائله آذربایجان و نخستین شکایت ایران
به شورای امنیت
ما ههای پایانی جنگ جهانی
دوم ،ایــران آبستن وقایعی از
جمله بــحــران نفت و حکومت
خــودمــخــتــار آذربـــایـــجـــان و
کردستان بــود .ای ــران اشغال
شده ،طبق توافقات و بیانیههای
تهران ،پوتسدام و یالتا باید آزاد
میشد و نیروهای متفقین ،باید
پس از شکست دولــت های محور ،از خاک ایــران خارج
میشدند تا ایــران ،دوبــاره استقالل و حاکمیت خود را
بهدست بیاورد .اما در این میان ،کارشکنیها و بدقولیهای
اتحاد شوروی و درخواستهای غیر موجه که در قالب همان
رویکردهای امپریالیستی و استعماری گنجانیده میشد،
کــار را بــرای چنین آرزوی ــی سخت مـیکــرد .به گــزارش
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایــران،بــا اتمام جنگ و
سررسیدن موعد تخلیه ایران ،آمریکا و انگلستان بهتدریج
نیروهای خــود را از ایــران خــارج کردند؛ امــا شــوروی نه
تنها خارج نشد ،بلکه به بهانه ماده  6قرارداد  ،1921به
اعزام نیروهای تازه نفس و ساز و برگ نظامی اقدام کرد.
استالین گفته بود«:در این جنگ ،هر کس سربازانش را در
جایی مستقر کرد ،همانجا ماندنی میشود و بازگشتی در
کار نخواهد بود ».در این میان ،پس از برگزاریانتخابات
مجلس چهاردهم و رد اعتبارنامه جعفر پیشهوری  ،فرقه
دموکرات وابسته به شوروی که از سوی حزب توده نیز،
حمایت میشد ،توانست از این فرصت برای طرح ادعای
خودمختاری استفاده کند؛ ادعایی که طی بیانیه پیشهوری
در  12شهریور  ،1324علنی شد.
▪طرح شکایت ایران در شورای امنیت

ایــران دو بار به طرح شکایت در شــورای امنیت سازمان
ملل متحد ،به دلیل خارج نشدن نیروهای شوروی اقدام
کرد .نخستین شکایت ،در زمان نخست وزیری حکیمی
و توسط تقی زاده ،در  29دی ماه  1324تقدیم شورا شد
که با استدالل انگلستان ،مبنی بر این که سازمان ملل،
سازمانی نوپاست و نمیتواند بار سنگین چنین کاری را
تحمل کند ،توسط دولت پس گرفته شد و طرح عقیم ماند.
دومین شکایت ،در زمان نخست وزیری احمد قوام ،در 29
اسفند  ،1324صورت گرفت که با کمک وزارت خارجه
آمریکا و کوشش های «جیمز اف .بایرنس» مبنی بر اینکه
آمریکا درباره این قضیه بیتفاوت نیست ،از طرح شکایت،
پشتیبانی شد .زمانی که دولت ایران ،شکایت خود را به
شورای امنیت تسلیم کرد ،توانست از سه جهت شوروی
را به خروج از ایران وادار کند؛ اعمال فشار سازمان ملل
متحد؛ پشتیبانی و حمایت آمریکا از ایران و ابزار دیپلماسی
و مذاکره .قوام ،نخست وزیر وقت ،توانست از ظرفیت یک
مکانیسم بینالمللی که افکار عمومی پساجنگ از آن
حمایت میکرد ،استفاده کند و برنامه را پیش ببرد .تنها
توانمندی قــوام این بود که شرایط و امکانی بــرای وی
در چارچوب رقابتهای دو ابرقدرت آمریکا وشــوروی
ایجاد شد.وی توانست به خوبی از بازی قدرت و فضای
ایجاد شده اولین جنگ ســرد  ،استفاده کند .بنابراین
قوام ،نه آن چنانکه میگویند ،در لباس یک منجی قرار
میگیرد و نه به عنوان یک مجری اوامر شاه از شان اوکاسته
میشود .شرایط و فضای سیاسی شــروع جنگ سرد و
ایستادگی آمریکا در برابر اقدامات شوروی در نفوذ و تسلط
بر کشورهای مختلف ،برای بلوکبندیهای آینده و برپایی
یک دومینوی کمونیستی سازی و کمک معنوی دستگاه
دیپلماسی آمریکا و ضرب االجل قاطع ترومن ،به قوام در
اجرای نقشهاش کمک شایانی کرد در غیر این صورت،
او هرگز نمیتوانست سیاست خود را برای بازپسگیری
آذربایجان ،به مرحله اجرا بگذارد.
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