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  نيما احمدپور
تاريخ��ي- اث��ر 

تحليل��ي »محرم 
و انقالب اسالمي 
اي��ران« در زمره 
ي��ي  هش ها و پژ
در  ك��ه  اس��ت 
بازخواني نس��بت 
قيام حسيني)ع( 
و ع��زاداري م��اه 
محرم با رويداد عظيم انقالب اسالمي ايران به 
رشته تحرير درآمده است. مركز اسناد انقالب 
اسالمي كه به انتشار اين تحقيق تاريخي دست 
زده، در مقدم��ه خويش بر اي��ن اثر در تبيين 
اهميت موضوع آورده است: »نهضت اسالمی 
در س��ال 1342 همزمان با ماه مح��رم وارد 
مرحله جديدی شد و حضرت امام با بهره گيری 
از فضای معن��وی محرم، مردم مس��لمان را 
برای رويارويی با اقدام��ات ضدمذهبی رژيم 
پهلوی به صحنه  مبارزات كشاند. 15 خرداد 
1342 اوج رويارويی روحانيت شيعه با رژيم 
استبدادی شاهنشاهی ايران بود تا جايی كه 
امام خمينی آن روز را مبدأ انقالب اس��المی  
اعالم كردن��د. پس از تبعيد حض��رت امام به 
خارج از كشور و با فضای پليسی- امنيتی به 
وجود آمده توسط رژيم پهلوی، ساواک قبل 
از فرارس��يدن ايام ماه محرم با انتشار اسامی 
كس��انی كه نمی توانس��تند به منبر بروند، از 
فعاليت روحانيون مبارز جلوگيری می كرد، با 
اين حال شاگردان امام همواره خود را موظف 
به روش��نگری جامعه می دانس��تند. انقالب 
اسالمی در سال 1356 كاماًل الهامی حسينی 
داشت و نام و ياد عاشورا و نهضت كربال فراروی 
مبارزات حق طلبانه بود. شعار پيروزی خون بر 
شمشير با الهام از نهضت حسينی سال 1357 
را س��ال سرنوش��ت قرار داد. در سال 1357 
رژيم پهلوی در سراشيبی سقوط قرار گرفت 

و آخرين ضربه ها به پيکر آن توسط مردم و به 
رهبری حضرت امام خمينی)ره( در ماه محرم 
وارد آمد. تظاهرات تاسوعا و عاشورای 1357 
در نوزدهم و بيستم آذر و نيز تظاهرات اربعين 
آن س��ال، نويدبخش فجر انقالب اس��المی و 
طلوع نظام سياسی جديد در ايران مبتنی بر 
اسالم بود. با مروری بر حوادث محرم مشخص 
می ش��ود كه مردم با تأثيرپذيری از حماس��ه 
كربال به دنبال همان اهداف و انگيزه ها بودند. 
هدف و انگيزه مردم ايران از انقالب اسالمی، 
نابودی ظلم، اس��تبداد و اس��تکبار و برپايی 
حکومت عدل الهی و اجرايی احکام اسالمی 
به عنوان معروف و جلوگيری از حذف اسالم از 
صحنه  اجتماع و وابستگی به اجانب و بيگانگان 

به عنوان منکر بود«.
نويسنده اين اثر پژوهشي جناب اكبر فالحي 
نيز ب��ر »مح��رم و انق��الب اس��المي ايران« 
ديباچه اي نگاش��ته و چندوچ��ون تنظيم و 
تبويب اين پژوه��ش را به اين ش��رح تبيين 
نموده است: »قيام امام حس��ين)ع( همواره 
الهام بخش قيام های بسياری در جهان اسالم 
بوده است. قيام های توابين، مختار و قيام های 
علويان در دوره  امويان و عباسيان از جمله  اين 
قيام ها هستند. همچنين مجالس سوگواری 
ماه محرم كه به دست امامان)ع( پايه گذاری 
شد و در زمان آل بويه و صفويه گسترش يافت، 
عالوه بر گري��ه و زاری و ذكر نوحه و مصيبت 
كربال مردمان را با روحيه ظلم ستيزی و فلسفه  
واقعی عاشورا آشنا می كرد. عزاداری مجالس 
ماه محرم در نهضت مشروطه رنگ سياسی به 
خود گرفت و نقش ممتازی در آگاهی بخشی 
به مردم و پي��روزی اي��ن نهضت ايف��ا كرد. 
مراس��م و مجالس عزاداری سيدالش��هدا)ع( 
در دوره رضاش��اه ممنوع ش��د اما ب��ا تبعيد 
وی از كش��ور، مردم كه عش��ق اهل بيت)ع( 
در نهاد و سرشت ش��ان بود دوب��اره عزاداری 
سيدالشهدا)ع( را احيا و برقرار كردند. الگوی 
انقالب اس��المی ملت ايران ب��ه رهبری امام 

خمينی، نهضت سيدالشهداست. اين انقالب، 
شروع و پايانش با ماه محرم پيوند خورده است. 
در محرم 1342 شمسي مبارزات ملت ايران 
به رهبری امام خمين��ی وارد مرحله ای تازه 
شد و ريش��ه دوانيد. با وجود محدوديت  های 
رژيم در فاصل��ه س��ال های 1343 تا 1356 
هيئت های مذهبی نقش مهم��ی در تعميق 
مب��ارزات و تربي��ت كادر نيروه��ای انقالبی 
داش��تند. تظاهرات رفراندوم گونه و باش��کوه 
تاسوعا، عاشورا و اربعين حسينی سال 1357، 
عامل اصلی سلب مشروعيت و سرگونی رژيم 
ش��اه بود. از اين رو، پرداختن و بررسی نقش 
ماه محرم در ش��کل گيری و پيروزی انقالب 
اسالمی از اهميت و جايگاهی ويژه برخوردار 
اس��ت. نظر به اهميت و جايگاه و نقش محرم 
در انقالب اسالمی در آثار چاپ شده پيرامون 
انقالب اس��المی، مباحثی به نقش ماه محرم 
اختصاص يافته و مقاالت بسياری نيز در اين 
باره، در مجله ها و روزنامه ها به چاپ رس��يده 
است. افزون بر اين، اثری اسنادی تحت عنوان 
»محرم س��ال 57 به روايت اس��ناد«، تدوين 
منصور خليلی، به همت مركز اس��ناد انقالب 
اس��المی در س��ال 1387 درباره  راهپيمايی 
تاس��وعا و عاشورای حسينی س��ال 57 چاپ 
شده است. با وجود اين، تاكنون اثری منسجم 
و يکپارچه كه در قالب يک پژوهش مستقل به 
بررسی ابعاد همه جانبه اين موضوع در فاصله 
س��ال های 1342 تا 1357 بپ��ردازد، تأليف 
نشده است. اين اثر در شش بخش نگاشته شده 
اس��ت. در بخش اول كه شامل دو فصل است 
به اختصار به تأثير قيام كربال بر جنبش های 
پس از خود پرداخته ش��ده است. بخش دوم 
نيز ش��امل س��ه فصل اس��ت. اين فصل ها به 
بررسی رخدادهای ماه محرم در تاريخ معاصر 
اختصاص دارد. در اين مبحث تالش شده نقش 
مهم ماه محرم در شکل گيری و پيروزی نهضت 
مشروطه تشريح شود. همچنين در فصلی به 

اقدام عوام فريبانه  رضاش��اه در برپايی مراسم 
ماه مح��رم برای رس��يدن به ق��درت و نيز به 
ممنوعيت های برگزاری اين مراسم در دوران 
پادشاهی وی پرداخته ش��ده است. افزون بر 
اين، در مبحثی به تشکيل هيئت های دينی 
پس از شهريور 1320 و نقش آنها در تحوالت 
دهه 1320 و 30 اشاره شده و همچنين نقش 
مجالس عزاداری ماه مح��رم در رويدادهای 
سياسی از سال 1320 تا سال 1342 بررسی 

شده است. 
بخش سوم در س��ه فصل نگارش يافته است. 
در اين فصل ها به تأثير ماه محرم در گسترش 
مبارزات امام خمينی و نيز به فعاليت های امام 
و يارانش برای بهره گيری هرچه بهتر از محرم 
1342 برای افش��ای جنايت رژيم و تعميق و 
گسترش مبارزات اشاره شده است. همچنين 
در مبحثی به حوادث و رويدادهای ماه محرم 
1342 در شهرس��تان ها پرداخته شده است. 
در بخش چهارم و در قالب س��ه فصل به قيام 
15 خرداد در تهران، قم و ديگر شهرستان ها 
پرداخته شده است. بخش پنجم به رويدادها و 
تحوالت ماه محرم پس از سال 1342 تا سال 
1356 اختصاص يافته است. اين بخش شامل 
سه فصل است. در اين مبحث به فعاليت های 
مأموران رژيم برای كنترل عزاداری اين ماه، 
و در مقاب��ل فعاليت های علم��ا و طالب برای 
بهره گيری از ماه محرم ب��رای مبارزه با رژيم 

پرداخته شده است. 
افزون بر اين، به مبارزه و فعاليت ملت ايران در 
قالب هيئت های مذهبی در طی اين سال ها 
اشاره شده است. در بخش ششم نيز در قالب 
چهار فصل، تالش ش��ده به نق��ش بی بديل 
تظاهرات م��اه مح��رم 1357 ب��ه خصوص 
تظاهرات رفراندوم گونه و تأثير آن در س��لب 
مش��روعيت رژيم و نيز بازتاب ها و پيامدهای 
داخلی و بين المللی پرداخته ش��ود. افزون بر 
اين، در مبحثی به تظاه��رات بزرگ اربعين 

حسينی پرداخته شده است«.

 حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي-تحليلي
 »محرم و انقالب اسالمي«

عاشوراي قيام در ايران

   تاسوعای 1357. آيت اهلل سيدمحمود طالقانی در حال اقامه نماز جماعت ظهر و عصر پس از راهپيمايی در 
ميدان آزادی تهران

از آن جمله اداره چهار روزنامه به عهده ايش��ان بود. وی 
كه طبع شعر نيز داشت اشعارش در همان زمان ورد زبان 
مردم كوچه و بازار بود. در اوج مبارزه مردم با دولت های 
روس و انگلي��س چکام��ه »نارنجک« را س��رود كه اگر 

حافظه ام ياری كند دو بيت آن چنين است:
نه زهر بيشه و جنگل مظفر خيزد

يا زهر آتش سوزنده سمندر خيزد
از پروس است كه ژنرال هزور خيزد

مرد از لندن و پاريس كجا خيزد!
كه پس از سرودن اين شعر كه جنجالی به پا كرد، عمال 
روس و انگليس در صدد دستگيری وی برآمدند و او نيز 
به ناچار به چهارمحال و بختياری گريخت كه در غياب او 
اموالش را به غارت بردند. او پس از چهار سال كه اصفهان 
از وجود قوای روس و انگليس تخليه شد، از چهارمحال 
و بختياری به شهر خود بازگش��ت و پس از آن به تهران 
آمد و نش��ريه ارمغان را منتشر كرد. همسرم تحصيالت 
ابتدايی و متوسطه را در تهران گذراند و سپس در كنکور 
دانشکده فنی دانشگاه تهران قبول شد، ليکن قبل از اين 
كه فارغ التحصيل شود، در دانشکده پليس ثبت نام كرد 
و در آنجا پذيرفته شد. در سال 1327 كه واقعه دانشگاه 
پيش آمد و مرحوم فخرايی قصد اعدام انقالبی شاه را كرد، 
به دليل ارتباط وحيد دس��تگردی و دو تن از دوستانش 
چندی مخفی بود و اين موضوع در پرونده اش ثبت است و 
به همين دليل پس از پايان تحصيل در دانشکده افسری 
او را به محالت فرستادند كه در واقع حکم تبعيد را داشت. 
شهيد وحيد دستگردی بيش از 30 سال به طور مداوم در 
شهربانی خدمت كرد كه بيشترين مدت آن را در تهران 
بود، از جمله اداراتی كه مرحوم وحيد در آن خدمت كرد 
می توان به راهنمايی و رانندگی و رياست چند كالنتری 
در تهران اش��اره كرد و چند س��الی را نيز در اصفهان و 
محالت خدمت كرد كه البته در اين دوران دائم تحت نظر 
بود. قبل از پيروزی انقالب اسالمی به دليل ناماليمات، 
خودش را بازنشسته كرد و در اين مدت ارتباط خود را با 
گروه های مسلمان برقرار ساخت و در ضمن به مطالعه هم 
می پرداخت و به سفر حج هم رفت. پس از پيروزی انقالب 
اسالمی ايران به خدمت در شهربانی فراخوانده شد كه 
اولين سمتش در اين دوره رياست شهربانی اصفهان بود 
كه بعد از يک سال به معاونت شهربانی و سپس به سمت 
قائم مقام و رياست شهربانی منصوب و مشغول كار شد. 
شهيد دستگردی تنها شش ماه رئيس شهربانی بود كه 
در حادثه انفجار دفتر نخست وزيری به شهادت رسيد. او 

همواره با دقت و حوصله خاصی كاری را كه به او محول 
ش��ده بود انجام می داد. به مردم محروم عش��ق و عالقه 
خاصی داشت و همواره به فرزندانمان توصيه می كرد تا 
می توانيد تحصيل كنيد و به ياد داشته باشيد از علم خود 
در راه خدمت به مردم محروم به��ره بگيريد و فراموش 
نکنيد آنچه كه داريد از خداست و با ياد خدا بودن است 

كه انسان به كمال می رسد«.
  طرحي از يك شهادت

شهادت سرهنگ هوشنگ وحيد دستجردي نيز داستاني 
شنيدني دارد. او تا واپسين لحظات جلسه هشتم شهريور 
60 ش��هيدان رجايي و باهنر را همراهي كرد و چند روز 
بعد نيز به آنان پيوست. همسر شهيد كه در جريان اين 
جزئيات اين رويداد بوده است، ماجرا را اين گونه روايت 
مي كند:  »در آن زمان ايشان رئيس شهربانی كل كشور 
بود. روزهای يک شنبه هر هفته در ساعت دو و نيم بعد از 
ظهر، در ساختمان نخست وزيری جلسه ای به نام تأمين  
برگزار می شد. تمامی فرماندهان نظامی در جلسه حضور 
داشتند و گزارش هفتگی فعاليت های خود را به اطالع 
رياست  جمهوری و نخست وزيری می رساندند. صبح روز 
يک شنبه هشتم شهريور 1360، شهيد وحيددستجردی 
از منزل بيرون رفت. به دليل اين ك��ه ما در منزل كمی 
تعميرات داشتيم و قرار بود يک مهندس برای اتمام كار 
تعميرات به منزل  بيايد، حدود ساعت دو بعد از ظهر، با 
من تماس گرفت و جويای روند پيش��رفت كار شد. من 
پاس��خ دادم كار تمام شده و قرار اس��ت مهندس بعد از 
ظهر نزد ايشان برود. در ادامه صحبت با شهيد، به ايشان 
گفتم پدر و مادرم از اصفهان به تهران آمده اند و در منزل 
برادرم هستند، من هم می خواهم به آن جا بروم. ايشان 
گفت برايتان ماشين می فرستم. آماده رفتن شدم. راننده 
آمد و من به منزل ب��رادرم رفتم. تقريباً س��اعت حدود 
دو و نيم بعد از ظهر بود كه ب��ه منزل برادرم در نزديکی 
ساختمان نخست وزيری رسيدم. متوجه شدم دود زيادی 
از نزديکی  ساختمان نخست وزيری بلند شده و پليس به 
ش��دت اوضاع را كنترل می كند. از ماشين پياده شدم و 
به منزل برادرم رفتم. در حال باال رفتن از پله ها بودم كه 
برادرم گفت صدای مهيبی از ساختمان نخست وزيری 
شنيده! هنوز حرفش تمام نش��ده بود كه من دو دستی 
بر سرم كوبيدم و بی حال شدم! با هر زحمتی بود، خودم 
را جمع و جور ك��ردم و بالفاصله با من��زل تماس گرفتم 
اما خبری نبود. با محل كار ش��هيد ه��م تماس گرفتم، 
گفتند كه چيز مهمی نيس��ت، به شما اطالع می دهيم. 

در نهايت با من تماس گرفتند و گفتند به بيمارس��تان 
س��وانح برويد! با اين صحبت، من متوجه وخامت حال 
ايشان شدم. در تمام طول خيابان گريه كنان می دويدم 
تا خودم را به تاكسی رساندم. راننده هم كه من را با آن 
حال ديد، مس��افران را پياده كرد و من را به بيمارستان 
رساند. وقتی رسيدم، ديدم كه شهيد را كاماًل باندپيچی 
كرده اند! ايش��ان 46 درصد سوختگی داشت! بيشترين 
س��وختگی مربوط به ناحيه سمت راس��ت بدن ايشان 
بود و چون خود را از طبقه سوم پرتاب كرده بود، از پنج 
ناحيه هم شکستگی داشت. آن شب بر من بسيار سخت 
گذشت. همسرم در كما بود و از درد، فريادهای مهيبی 
می زد. هرگز نتوانستم آن ش��ب را فراموش كنم. هشت 
صبح شهيد دس��تجردی به هوش آمد اما مشخص بود 
هنوز كامل هوش��يار نيست. از من پرس��يد شما كی به 
بيمارستان آمديد؟ گفتم همان موقع كه شما را به اين جا 
منتقل كردند، بعد از ظهر روز انفجار. كمی هوش��يارتر 
كه شد فهميد صبح است، دس��تش را روی پتو كشيد، 
تيمم كرد و نماز صبح را خواند. كم��ی كه حالش بهتر 
شد سراغ ش��هيد باهنر و ش��هيد رجايی و ديگر افراد را 
گرفت و وقتی متوجه شهادت آن بزرگواران شد، بسيار 
به هم ريخت و تا چند ساعت با هيچ كس صحبت نکرد! 
بعد از چند س��اعتی كه كمی حالش بهتر شد، به شرح 
وقوع انفجار پرداخت. اين گونه واقعه را بازگو كرد: من در 
حال ارائه گزارش هفتگی شهربانی بودم. ناگهان انفجار 
صورت گرفت. وقتی چشم هايم را باز كردم، در حالی كه 
چشم هايم را كاماًل خون پوشانده بود، متوجه شدم كه با 
صندلی پرتاب شده ام و پالستيک های سقف در حالی كه 
آتش گرفته بودند، از سقف پايين می ريخت! خودم را به 
پنجره بالکن رساندم. تعدادی از افراد كه پايين ايستاده 
بودند، با ديدنم خوشحال ش��دند و گفتند بپريد پايين، 
ما شما را می گيريم! در حالی كه آماده پريدن می شدم، 
يادم افتاد كه من كنار شهيد باهنر نشسته بودم. هراسان 
برگشتم به سمت اتاق تا بتوانم باهنر و رجايی را نجات 
دهم چراكه هر دو بزرگوار مظلوم بودند، اما هر قدر گشتم 
اثری از هيچ يک نديدم و مجدد برگشتم و از پنجره بيرون 
پريدم و در راه پله افتادم!... در اثر همين اتفاق لگن، مچ 
دست و دنده های ايشان شکس��ته بود. شهيد چهار روز 
در بيمارستان سوانح بس��تری بود. روز پنج شنبه بعد از 
ظهر ايشان را به بيمارستان قلب منتقل كردند. با تمام 
تالش های تيم پزشکی، ساعت چهار صبح روز 14شهريور 

1360 در سن 54 سالگي به شهادت رسيد«.

همس�ر ش�هيد وحي�د دس�تجردی: 
»س�رهنگ قب�ل از پي�روزی انقالب 
اسالمی به دليل ناماليمات، خودش را 
بازنشس�ته کرد و در اين مدت ارتباط 
خود را ب�ا گروه های مس�لمان برقرار 
س�اخت و در ضم�ن ب�ه مطالع�ه هم 
می پرداخت و به س�فر ح�ج هم رفت. 
پس از پيروزی انقالب اس�المی ايران 
به خدمت در شهربانی فراخوانده شد 
که اولين سمتش در اين دوره رياست 
ش�هربانی اصفهان بود ک�ه بعد از يك 
سال به معاونت ش�هربانی و سپس به 
س�مت قائم مقام و رياس�ت شهربانی 

منصوب و مشغول کار شد«

همس�ر ش�هيد وحي�د دس�تجردی: 
سرهنگ در بيمارس�تان گفت: »من در 
حال ارائه گ�زارش هفتگی ش�هربانی 
بودم. ناگهان انفجار صورت گرفت. وقتی 
چش�م هايم را ب�از ک�ردم، در حالی که 
چش�م هايم را کاماًل خون پوشانده بود، 
متوجه شدم که با صندلی پرتاب شده ام 
و پالستيك های سقف در حالی که آتش 
گرفته بودند، از سقف پايين می ريخت!«

يادها و يادمان هايي از حيات و شهادت سرهنگ هوشنگ وحيددستجردي

همراه شهيدان هشتم شهريور بود 
و به آنان پيوست
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  احمدرضا صدري
اينك سخن از شهيدي است که به رغم انجام وظيفه اي 
خطير در س�اليان آغازين اس�تقرار نظام جمهوري 
اس�المي، کمتر از وي س�خن به ميان مي آيد. شهيد 
سرهنگ هوشنگ وحيددس�تجردي در روز هشتم 
ش�هريور 1360 در جلسه اي با ش�هيدان محمدعلي 
رجايي و محمدجواد باهنر حضور داش�ت که انفجار 
مهيب دفتر نخست وزيري پيش آمد. وي به بيمارستان 
منتقل شد تا اينکه در چهاردهم شهريور به شهادت 
رس�يد. مقالي که هم اينك پيش رو داريد، ابعادي از 
حيات آن شهيد ناشناخته را بازگفته است. اميد آنکه 
تاريخ پژوه�ان و عالقه مندان را مفي�د و مقبول آيد.

      
  طرحي از يك زندگي

همان گونه كه در فوق اشارت رفت، در تبيين حيات فردي و 
نظامي  شهيد سرهنگ هوشنگ وحيددستجردي پژوهش 
موسع و مبسوطي صورت نگرفته است. هم از اين رو و در آغاز 
اين مقال، نظري كوتاه بر زندگي نظامي  و سياسي آن بزرگ 

بهنگام به نظر مي رسد.
شهيد هوشنگ وحيد دس��تجردی متولد اصفهان به سال 
1304 از آن دس��ت نمونه ها و الگوهايی است كه در حيطه 
ظلم و فساد رژيم شاهنشاهی، خود را پاک نگاه  داشته و به 
اصالح جامعه نيز پرداخته است. او پس از گذراندن دروس 
ابتدايی و متوسطه در سال 1328 وارد آموزشگاه شهربانی 
شد و پس از گذراندن دوره های مختلف، موفق به طي كردن 
دوره های عالی نيز ش��د. وی بدين  جهت   مس��ئوليت های 
مختلف در رده های گوناگون ش��هربانی را بر عهده داشت. 
او در عين حال مقلد امام خميني ب��ود و پايبندی خويش 
را به وظايف دينی، باره��ا و بارها به نمايش گذاش��ته بود. 
ايشان از هواداران نهضت ملی ش��دن صنعت نفت بود و در 
راه كوتاه كردن دس��ت اس��تکباری انگليس از منافع ايران 
عزيز، تالش داش��ت. با ش��دت يافتن انقالب اس��المي، از 
آنجا كه رژيم منحوس پهلوی از طرف اس��تکبار جهانی به 
سركردگی امريکا و صهيونيس��م بين الملل، بر آن بود كه با 
كشتار مردم در شهرهای گوناگون ايران از پيشروی انقالب 
بکاهد و اين نوع برخوردها و خونريزی ها هيچ گاه موردپسند 
اشخاص دينمداری چون شهيد دستجردی نبود، در سال 
1357 از مسئوليت خويش اس��تعفا داد و دستگاه ظالم را 
رها كرد تا شراكتی هرچند كوچک در اين رفتارها نداشته 
باشد. اين ش��هيد بزرگوار بارها در راهپيمايی های پرشور و 
انقالبی شركت كرده بود و پس از استعفا نيز به فعاليت های 
انقالبی  خويش ادامه داد. اين رويکرد انقالبي موجب شد با 
پيروزی انقالب اس��المی ايران در بهمن 1357 و به دليل 
س��ابقه درخش��ان انقالبی اش به خدمت فراخوانده شود و 
چندين مسئوليت را بر عهده گيرد تا آنکه در اسفند 135۹ 
به سمت رياست شهربانی كل كشور رسيد. مؤلف پيشتازان 
شهادت در انقالب س��وم در اين باره مي نويسد: »سرانجام، 
در 22 بهمن 1357 نظام 2500 ساله شاهنشاهي در ايران، 
سرنگون شد و 50هزار مستشار نظامي امريکايي كه بر تار 
و پود كش��ور چنگ انداخته بودند، اخراج شدند. نظامي  كه 
مهم ترين ش��عارش، رد هر گونه استعمار و بيگانه دوستي و 
اجراي سياست نه ش��رقي و نه غربي بود، طبعاً مي بايست 
بر عناصر خدوم داخلي تکيه مي كرد و هم از اين رو، شهيد 
وحيد دس��تجردي كه بازنشس��ته بود، بار ديگر به خدمت 
فراخوانده شد و مسئوليت هاي چندي چون رئيس شهرباني 
اصفهان، سرپرست اداره بازرسي و معاون انتظامي  را برعهده 
گرفت. شهيد دستجردي در 24 اس��فند 135۹، به سمت 

رياست شهرباني كل كشور رسيد«.
آخرين برنامه كاری اين شهيد بزرگوار شركت در جلسه 8 
شهريور دفتر نخست وزيری بود و در جمع شهيدان رجايی 
و باهنر قرار می گيرد. س��ازمان مجاهدي��ن از آنجا كه قصد 
ساقط كردن جمهوری اس��المی را داش��ت، از ابزار حذف 
نيروهای كارآمد اس��تفاده می كرد. در اين مسير و در ادامه 
جنايات قبلی، ت��رور ديگری را برنامه ري��زی و اجرا كرده و 
دفتر نخس��ت وزيری را منفجر می كند. بر اث��ر اين انفجار 
شهيد هوشنگ وحيددس��تجردی دچار سوختگی شديد 
می ش��ود و پس از چند روز در 14 ش��هريور به علت شدت 
جراحات و سوختگی ها، جام ش��هادت را عاشقانه می نوشد 
و به ديدار معبود می ش��تابد. محمدمهدی كتيبه كه شاهد 
عينی ماجرا بوده، می گويد: تيمسار وحيددستجردی در اين 
حادثه كنار دست آقای باهنر نشسته بود... آقای دستجردی 
در اين حادثه سوختگی زيادی داشت به روی بالکن رفته و 
از آنجا بی اختيار خودش را به پايين می اندازد... در همان روز 
شهادت دستجردی، منافقين با انفجار ديگری نيز آيت اهلل 
شيخ علی قدوسی، دادستان كل انقالب، را شهيد می كنند. 
عامل انفجار مهيب و خونين نخس��ت وزيري، فردی به نام 
مسعود كش��ميری معرفی  شده اس��ت. عضوی از گروهک 
مجاهدين خلق كه توانسته بود با رفتارهای منافقانه خود و 
با كمک افرادی چون محسن سازگارا منصب دبيری شورای 
امنيت را به دست آورد، به وسيله يک كيف  دستی بمب را در 
نزديکی شهيد رجايی و باهنر قرار می دهد و چنين حادثه ای 

را رقم می زند.
حضرت امام خمينی به مناسبت شهادت شهيد دستجردی 
و ش��هيد آيت اهلل شيخ علی قدوس��ی، پيامی فرستادند كه 
بخش هايي از آن بدين ش��رح اس��ت: اينجانب، ش��هادت 
دادس��تان كل انقالب )شهيد قدوس��ی( و سرهنگ وحيد 
دستجردی كه در رأس ش��هربانی و قوای انتظامی در حال 
انجام  وظيفه بودند و به اين تحفه الهی نائل شدند، را به ملت 
ايران، به حوزه علميه قم و قوای مس��لح تبريک و تس��ليت 
عرض می كنم و از خدای متعال، رحمت برای آنان و صبر و 

شکيبايی برای خانواده محترمشان خواستارم.
  از منظر همسر

بانو پريماه دستجردي همسر و دختر عموي شهيد سرهنگ 
هوشنگ وحيددستجردي است. روايت وي از منش فردي 
و اجتماعي آن ب��زرگ، از آن رو كه يک بازه زماني نس��بتاً 
دراز را دربر مي گيرد و از منظري نزديک نيز بيان مي شود، 
در ميان اس��ناد زندگي آن ش��هيد واالمقام مکانتي خاص 
دارد. او در توصي��ف تبار و س��يره همس��ر خويش چنين 
مي گويد: »شهيد وحيد دستجردي در سال 1304 در محله 
عباس آباد )عين الدوله تهران( چشم به جهان گشود. مادرش 
سيده زهراسادات از سادات صحيح النسب اصفهان و منسوبان 
مرحوم آيت اهلل درچه ای و پدرش مرحوم وحيد روحانی بود 
و در حوادث مشروطيت در اصفهان نقش عمده ای داشت، 


