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   شاهد توحيدي
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، توسط يكي 
از محققان فريماني 
ب��ه رشت��ه تحري��ر 
درآم��ده و ح��اوي 
گفت وشنوده��اي 
وي با برخي نزديكان 
استاد شهيد آيت اهلل 
مرتضي مطهري است. غالمحسين گياهي كه خود 
اهل زادگاه استاد است، در ديباچه اي بر مجموعه 
رواياتي ك��ه از ادوار گوناگون حي��ات آن بزرگوار 

نگاشته است، چنين مي گويد:
»مدت ها بود تصميم داشتم به عنوان يك شهروند 
فريماني و كسي كه در زادگاه استاد مطهري زندگي 
مي كند و از نزديك با اخوان گرامي، برادرزاده ها و 
خواهرزاده هاي آن عالمه شهيد آشنايي و مراوده 
دارد مجموعه اي از خاط��رات شيرين و دلنشين 
استاد شهيد را جمع آوري نموده و به صورت كتاب 

منتشر نمايم. 
اين تصمي��م زماني ق��وت گرفت ك��ه بخشي از 
خاطراتي را كه بنده به عن��وان خبرنگار روزنامه 
خراس��ان در فريمان ب��ا بستگان نزدي��ك استاد 
شهيد گفت وگو و در روزنام��ه منتشر كرده بودم 
در كتاب ديگري با هم��ان شيوه تنظيم و نگارش 
خودم مشاهده كردم. از اي��ن رو تصميمم در اين 
زمينه جدي تر شد، به طوري كه يك��ي از برادران 
استاد كه در تهران سكون��ت داشتند و من موفق 
به مصاحبه با ايشان نشده ب��ودم به محض اينكه 
مطلع شدم به فريم��ان تشريف آورده اند با ايشان 
نيز دي��دار و گفت وگو كردم. عالوه ب��ر اين هنوز 
در فضاي كوچه كوچه شه��ر فريمان عطر و بوي 
استاد شهيد مطهري پراكن��ده است و افرادي در 
قيد حي��ات هستند كه اگرچه نسب��ت فاميلي با 
استاد شهيد ندارند اما ب��ه دليل همشهري بودن 

خاطراتي جذاب و شنيدني از ديدار و رويارويي با 
آن مجاهد نستوه را به خاطر دارند كه شايد كمتر 
كسي سراغ آنان رفته باشد. بنابراين در حدي كه 
برايم مقدور بود و فرصت اقتضا مي كرد سراغ اين 
پيران وارسته و مخلص رفته و ناگفته هايي را كه 
هريك پر از نكات ارزنده اخالقي و معنوي است در 
اين مجال به رشته تحرير كشيدم. اطمينان دارم 
كه سيري در اوراق زرين كتاب زندگي بزرگمردان 
و انديشمنداني همچون عالمه شهيد مطهري كه 
پس از انبياي الهي و ائمه معصومين عليهم السالم 
پرچمدار هدايت بشريتند مي تواند راه ناهموار و 
پرپيچ و خم زندگي را كه گاه��ي نيز به سنگالخ 
منتهي مي شود براي پويندگان طريق معرفت و 
جويندگان كمال انسانيت به خصوص نسل جوان 

امروز هموار نمايد. 
بخشي از خاطرات��ي كه توسط ب��رادران بزرگوار 
و تعدادي از بستگان استاد شهي��د در اين كتاب 
نقل شده همان خاطراتي است كه در ارديبهشت 
1367 به كوشش اين حقي��ر در روزنامه خراسان 
درج گرديده و بخش ديگ��ر كه قسمت عمده آن 
خاطرات شهروندان فريمان��ي است در فروردين 
ماه سال جاري جمع آوري و مكتوب شده است. 
خداوند سبحان را شاكرم كه سرانجام توفيق يافتم 
اين مجموعه را در آستانه بيست وهشتمين سالگرد 
شهادت فيلس��وف، دانشمند و معلم كبير انقالب 
اسالمي است��اد شهيد آي��ت اهلل مرتضي مطهري 
به دست چ��اپ بسپارم. در خاتم��ه الزم مي دانم 
از همك��اري صميمانه خان��دان معظم مطهري 
و يكاي��ك عزيزاني كه در گ��ردآوري مطالب اين 
كتاب مرا ياري نموده اند به وي��ژه سرور ارجمند 
حجت االسالم والمسلمين سيدابوالفضل طباطبايي 
اشكذري امام جمعه محترم و رئيس ستاد دائمي 
بزرگداشت مق��ام استاد مطه��ري در شهرستان 
فريمان و همچنين جناب آقاي محمدعلي پاكدل 
مدير پرتالش آم��وزش و پرورش فريمان تشكر و 
قدرداني نمايم. زحمات همسر فداكارم را كه پا به 
پاي اينجانب در تمامي مراحل تهيه و تنظيم اين 
مطالب گام برداشته است ارج نهاده و پيشنهادات 
و انتقادات سازنده صاحبنظران و اهل قلم و انديشه 

را با تمام وجود پذيرايم.« 

   احمدرضا صدري
شايد چندان نيازي به اين تذكار نباشد كه مطالبي 
كه اين روزه�ا در صفح�ه تاريخ در ب�اب كارنامه 
مبارزاتي فدائيان اس�ام منتشر مي ش�ود، از چه 
روي اس�ت. در يك ماه�ه اخير، جريان موس�وم 
به»انحرافي« در طرح مجدد خويش دستاويزي بهتر 
از شبهه پراكني درباره اين جريان اسامي نيافته 
اس�ت. از س�وي ديگر غفلت و سوءتفسير برخي 
مورخان خارج نشين نيز به كمك اين طيف آمده و 
به ابهام آفريني مدد رسانده است. يكي از محورهاي 
قابل رديابي در اين موج تبليغي، طرح مجدد يك 
ادع�اي قديم�ي در باب ش�بهه ناك ب�ودن اعدام 
سپهبد حاجيعلي رزم آراست. مقالي كه هم اينك 
پيش روي داريد، درصدد است تا ابعاد گوناگون اين 
ماجراي تاريخي را ب�كاود. اميد آنكه مقبول افتد. 

  
برخي تاريخ نگاران اعدام سپهبد سابق حاجيعلي رزم آرا 
را از مرموزترين قتل هاي تاريخ سياسي ايران دانستند. 
مرموز بودن آن مثل بسياري از قتل هاي سياسي ديگر 
معلول پيچيده بودن معماي سياست و بازي سياسي 
در ايران است. با اين حال، دو ديدگاه در باره قتل رزم آرا 
مطرح است: 1- ديدگاهي كه ترور رزم آرا را مربوط به 
فدائيان اسالم مي داند. 2- ديدگاهي كه آن را به تالش 

دربار منتسب مي كند. 
   داعيه ه�اي 2 گفتم�ان رايج درب�اره اعدام 

رزم آرا
در اين ميان، ديدگ��اه اول مربوط به اعضاي » فدائيان 
اسالم« و طرفداران آنهاست كه اص��رار دارند قتل به 
دست خليل طهماسبي صورت گرفت��ه است و هيچ 
نقشي را براي عوامل ديگر قائل نيستند. محمد مهدي 
عبدخدايي، دبيركل فعلي جمعيت فدائيان اسالم در 

اين مورد بر اين باور است:
»متأسفان��ه بعد از انق��الب، نويسندگان��ي به صحنه 
آمدن��د... خواستند در م��رگ رزم آرا خدشه به وجود 
بياورند. از قول مرحوم آي��ت اهلل كاشاني هم نقل قول 
كردند. خود آيت اهلل كاشاني زنده نيست كه بگويد اين 
نقل قول ها دروغ است، مكتوب هم چيزي از آيت اهلل 

كاشاني ندارند...«
ديدگ��اه دوم مربوط به نويسندگان��ي است كه سعي 
دارند مخالفت ضمني شاه با رزم آرا را - به استناد بعضي 

مدارك و نوشتجات - به عن��وان مهم ترين عامل قتل 
ذكر كنند. »محمد تركمان« نويسنده اثر »اسرار قتل 
رزم آرا« از اين دسته است. سراسر كتاب او نيز مملو از 
حرف و حديث هايي است كه اي��ن ديدگاه را تقويت 
مي كند: »فقدان داليل روشن مبني ب��ر قتل رزم آرا 
توسط خليل طهماسبي و وج��ود داليل آشكاري كه 

حكايت از قتل رزم آرا توسط محافظان نامبرده...« 
   چن�د و چ�ون تهيه اس�لحه اع�دام رزم آرا 

رهيافتي به واقعيت ماجرا
با وجود اين دو ديدگاه، اينجا سعي مي شود بر اساس 
دسترسي به اسناد و مدارك، به بررسي زواياي مختلف 
قتل پرداخته شود. اولين نكته در باب»اسلحه« است كه 
اتفاق نظري در مورد چگونگي تهيه  آن در دست نيست. 
بر اساس پرونده هاي دادگستري، مرحوم»نواب صفوي« 
در جريان بازجويي مورخه 1334/10/19 اظهار مي دارد  
اسلحه، هفت تير بلژيكي بوده اس��ت و حدود14 15، 
فشنگ داشته كه آن را به مبلغ250 تومان از شخصي 
به نام حسن لشكري در محل خيابان خراسان و منزل 
اجاره اي خويش دريافت نموده است. در مقابل، خليل 
طهماسبي اظهارات ديگري دارد. او در جريان بازجويي 
مورخه1329/12/17بيان مي دارد كه اسلحه را همراه 
10 عدد فشنگ از شخصي خريده و در محل»صفاييه« 
تحويل گرفته و همانجا آزمايش نموده است. در تاريخ 
1331/8/30 يعني پس از فراغت و آزادي از زندان نيز 
اين اقارير را حين مصاحبه با مجله »تهران مصور« تكرار 
مي نمايد، اما در بازجويي1334/10/17 اظهار مي دارد  

اسلحه را از آقاي»نواب« تحويل گرفته است. 
مسئله  ديگر، مربوط به گلوله هاي مؤثر در قتل است، 
در حالي كه در پرونده به كرات ادعا مي شود گلوله هاي 
وارد شده به ب��دن رزم آرا مربوط به اسلحه  طهماسبي 
است، نظرات ديگري نيز وجود دارد كه خالف آن را ادعا 
مي كند. حميد سيف زاده از فعاالن حزب زحمتكشان 
ملت اي��ران نقل مي كن��د: »يك��ي از سياستمداران 
پرتحرك آن روز كه در ضمن از مخالفان رزم آرا نيز بود، 
براي اينجانب بيان مي كرد كه هنگام ترور رزم آرا جسد 
او را به پزشكي قانوني - كه فاصله  كمي تا محل ترور 
داشت- بردند و رئيس پزشكي قانوني شخصاً جسد را 
كالبدشكافي نمود و به طور خصوصي به من گفت با دو 
نوع اسلحه به رزم آرا تيراندازي شده كه اثر مرگ زايي 
گلوله  خليل طهماسبي در مقام دوم بوده است و شايد 

اگر آن تير غيبي نبود، رزم آرا كشته نمي شد! در واقع او 
اعتقاد داشت كه احتماالً يكي از محافظان رزم آرا به او 

تيراندازي نموده است...«
همايون كاتوزيان نيز در بياني مشابه به نقل از قاضي 
محكمه مي پردازد: »سه فشنگي ك��ه در بدن رزم آرا 
پيدا شد،مشابه يكديگر نبودند و سه تير از سه جهت 
و فاصله  متفاوت به سوي وي شليك شد و همزمان با 
طهماسبي، يك گروهبان نيز به سوي رزم آرا شليك 

كرده بود.« 
سعيد فاطمي نيز در بحثي در اي��ن مورد، بر آن است 
كه»م��ن هنوز ه��م بع��د از40 س��ال مي توانم قسم 
بخورم ك��ه رزم آرا به دست عوام��ل دربار كشته شده 
است!« فاطمي بدون اينكه ب��ه نقش فدائيان اسالم و 
برنامه ريزي آنها براي قتل رزم آرا بپردازد، صرفاً به ذكر 
اين نكته اشاره مي كند كه شليك طهماسبي مؤثر واقع 
نشده است! وي در بخش ديگري از بحث خود، گلوله اي 
كه مغز رزم آرا را متالشي كرد، مورد اشاره قرار داده و 
اظهار مي دارد: »گلوله اي كه مغز رزم آرا را متالشي كرد 
و اكنون در موزه  جنايات شهرباني نگهداري مي شود، 
گلوله  كلت است، در حالي كه خليل طهماسبي اسلحه  
براونينگ بلژيكي داش��ت و هنگامي كه خبرنگاران را 
جمع كردن��د، آن اسلحه را با چش��م خودمان ديديم 
البته ما آن موقع متوجه نبوديم كه شليك طهماسبي 
مؤثر واقع نشده بود. بعد از50 سال، اكنون آشكار شده 
است گلوله اي كه مغز رزم آرا را متالشي كرد، از اسلحه  

گروهبان دربار  اهلل وردي شليك شد.«
ابوالفضل لساني - وكيل طهماسبي - بحث امكان شليك 
طهماسبي در سه زوايه  مختلف را كه آثار آن در بدن 
رزم آرا بود، مورد بررسي قرار داد و بيان كرد: »در گوشه  
زندان، خليل باز هم اقرار مي كرد كه خودش اين كار را 
كرده است، ولي من با داليل فني اثبات كردم كه يك 
نفر هر قدر هم ورزيده باشد، نمي تواند به اين نحو در 
سه نقطه  مختلف تيراندازي كند. خليل جواب مي داد 
كه من خيلي زرنگم، خيلي جلد و چابكم و براي صحت 
ادعاي خود دليل م��ي آورد روزي كه قوم و خويش ها  
سراغ من آمدند، طوري به سرعت مي دويدم، همه را 
مي بوسيدم و با سرعت برمي گشتم كه افسر نگهبان از 
چابكي من متعجب شده بود.« وي در ادامه مي گويد: 
»خليل ادعا مي كرد من با همين چابكي در مسجدشاه، 

رزم آرا را زدم و او را به درك فرستادم.«
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بازجوي��ي  جري��ان  در  كاشان��ي  آي��ت اهلل 
مورخه 1334/10/27 مي گوي��د: »من نمي دانم 
قاتل او چه كسي ب��ود، ولي از ق��راري كه پرونده  
خليل حكايت مي كند، او قات��ل نبوده است، آن... 
براي افتخار به ريش گرفته...« ايشان در تاريخ هاي 
سي ام دي و هفتم بهمن1334 و نيز19 /1335/6 
طي سه فقره بازجويي ب��ر نظرهاي قبلي خويش 

تأكيد مي نمايد. 
دكتر مظفر بقايي هم كه از مطلعان اين قضيه بوده و 
همواره در فرصت هاي مختلف درصدد طرد رزم آرا 
از عرصه هاي سياسي بود، بر آن است كه»خليل 
طهماسبي قاتل رزم آرا نبوده اس��ت!« ابوالفضل 
لساني نيز بر آن است كه »در پرونده، همه  داليل 
موجود است كه خليل طهماسبي قاتل نيست جز 

اينكه خودش اعتراف كرده است.« 
اظهارات آيت اهلل كاشاني و لساني را از آن جهت كه 
مي خواسته اند طهماسبي را از مرگ نجات دهند، 
مي توان تعبير كرد، ولي نقطه نظرات دكتر بقايي 
كه سال ها پس از مرگ طهماسبي صورت گرفته 

است، مسائل را باز هم پيچيده مي كند. 
   دفاعي�ه اي از فدائي�ان اس�ام در برابر 

منكران اعدام رزم آرا از سوي اين گروه
با همه  اين تفاصيل، محمدمهدي عبدخدايي به 
گونه اي ديگر به اين قضيه نگاه مي كند. وي بر اين 

عقيده است:
»قتل هاي سياسي با قتل هاي غيرسياسي تفاوت 
دارد. در قتل هاي سياسي، آن گروهي كه مسئوليت 
ك��ار را برعهده مي گي��رد و بازتاب ه��اي آن قتل 
سياسي كه سايه اش را بر سر آن گروه مي اندازد، در 
تاريخ مشخص مي شود. اعالميه هايي كه مي دهند، 
االن ه��م در دنيا همي��ن طور اس��ت. اقدامي كه 
مي شود، گروه هايي ك��ه مسئوليت آن را به عهده 
مي گيرن��د، آنها مسئولش هستن��د. در اين ديگر 
هيچ كس خدشه نكرده كه مسئوليت مرگ رزم آرا 
را فدائيان اسالم به عهده گرفتند. همان روزي كه 
رزم آرا كشته شد، فرداي آن روز، اعالميه  فدائيان 
اسالم صادر شد. روزنامه  نبردملت نوشت كه رزم آرا 
به جهنم رفت و ساي��ر خائنان هم ب��ه دنبال آن 

رهسپار مي شوند.« 
   مروري بر انگاره دخال�ت دربار در اعدام 

رزم آرا
آخرين مسئله، مربوط به ادعاي»نق��ش دربار در 
قتل« است. در اين باره ابتدا بايد به اين نكته توجه 
كرد كه فدائيان اسالم بدون شك چه به خاطر تالفي 
تظلماتي كه رزم آرا عليه آيت اهلل كاشاني روا داشته و 
چه به خاطر ملي شدن صنعت نفت، در پي آن بودند 
كه رزم آرا را از ميان بردارند و مدارك و اسناد مختلف 
حاكي از آن است كه قبل از قتل رزم آرا جلساتي براي 
از ميان بردن وي از سوي گروه هاي مذهبي و ملي 
برگزار شد و آخرين جلس��ات، جلسه اي بود كه در 
منزل يكي از طرفداران فدائيان اسالم برگزار  شد و در 
آن سران جبهه ملي، فدائيان اسالم و آيت اهلل كاشاني 
با يكديگر هم قسم شدند كه رزم آرا را از ميان بردارند. 
همچنين خليل طهماسبي هم از چندين روز پيش 
به دنبال قتل رزم آرا بود. در واقع از روزي كه رزم آرا در 
مجلس جمله  توهين آميز»ايراني خودش لولهنگ 
هم نمي تواند بسازد« را بر زبان جاري ساخت، زمزمه  

قتل وي در محافل مختلف در جريان بود. 
البته در اين م��ورد هم نمي توان ش��ك نمود كه 
بعد از ترور ش��اه در دانشگاه ته��ران در پانزدهم 
بهمن ماه1327، شاه نسب��ت به رزم آرا نگران بود. 
روش خاص دخال��ت رزم آرا در سياس��ت، اعم از 
ارتباطش با سفارتخانه هاي خارجي، فراري دادن 
زندانيان توده اي، قتل احمد دهقان، مسائل دوران 
نخست وزيري كه تقريباً مستق��ل از نظرات شاه 
صورت مي گرف��ت، تقاضاي انح��الل مجلس و... 
همگي حكاي��ت از نگراني شاه داش��ت كه البته 
طبيعي هم بود. در واقع روش رزم آرا تقريباً همان 
روش برخورد رضاخان با احمدشاه بود، به گونه اي 
كه حتي دكتر بقايي ه��م در روزنامه  »شاهد« در 
اولين روزهاي حكوم��ت رزم آرا به مقايسه  فرمان 
نخست وزيري وي و رضاخان پرداخت. بنابراين، 
اين فرض نمي تواند چندان بيراه باشد كه شاه مايل 
بود در قتل رزم آرا دخيل باشد،زيرا قتل يا بركناري 
وي به نفع او بود. با اين ح��ال، حتي دخيل بودن 
دربار، به ويژه در اي��ن حالت كه بسيار مبهم است 

نمي تواند نافي نقش فدائيان اسالم باشد. 
در همين راستا استدالل هاي نه چندان محكمي 
مطرح شده است كه درب��ار، دورادور، اميدوارانه و 
البته همراه با نگراني بسيار منتظ��ر اقدام فدائيان 
اسالم بود و قصد داش��ت به طور غيرمستقيم ترور 
را پوشش دهد و مخفيانه پشتيباني نمايد تا دقيقاً 
به سرانجام برسد. پايه و مبناي اين بحث و استدالل 
از آن جهت تقويت مي شود كه تصور شود اگر ترور 
موفق نمي ش��د، چه پيش مي آمد؟ب��ه طور يقين 
همانند واقعه  15بهمن1327 رزم آرا » فعال مايشاء« 
مي شد و با برقراري حكومت نظامي، تمام احزاب و 
گروه ها را غيرقانوني مي ساخت. يك موقعيت مسلط 
نظامي مي توانست اين فرصت را براي ديكتاتوري 
رزم آرا فراهم نمايد تا لبه  تيز كينه  خود را متوجه شاه 
كند و سلطنت پهلوي را منقرض سازد. با دقت نظر 
بيشتر به جريان فرار شاه در مرداد1332 مي توان به 
اين تصور حقيقت بخشيد كه اساساً ترس بيش از 
حد شاه، وي را بر آن داشت كه از وجود رزم آرا و اينكه 
ممكن است او در سرنگون��ي وي بكوشد در هراس 
باشد. همچنين بايد دقت داشت كه در عالم سياست، 
هراس، ترس، شك، بدبيني و... امري طبيعي است 
و حتي يك ترس واهي هم مي تواند اين نگراني شاه 

را توجيه كند. 
در مورد نقش دربار در قتل، غالمرضا مصوررحماني 
به بيان خاطرات خود در اين باره مي پردازد: »وقتي 
شاه از طريق امام جمعه  تهران و پاره اي از اطرافيان 
آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشان��ي شنيد كه خليل 

طهماسبي خيال ترور رزم آرا را دارد، بسيار خشنود 
شد. چه به خوبي مي ديد ك��ه منظور او از دفع شر 
رزم آرا به دست ديگري در شرف انجام است، بدون 
آنكه آلودگي براي او به وجود آورده شود. او كافي 
دانست كه منتظر بماند تا كار خود به خود صورت 
گيرد. اطرافي��ان شاه او را متوج��ه كردند كه اين 
انتظار كشيدن و جريان را به طبيعت واگذار كردن 
غلط است، چراكه اگر خليل طهماسبي صددرصد 
در كار خود موفق نشود و رزم آرا با وجود تيراندازي 
وي  زنده بماند، بهترين بهانه ب��ه دست او خواهد 
افتاد كه تحت عنوان توجيه آميز حفظ انتظامات، 
تمام مخالفان خود و موافقان شاه و حتي خود او را 
به سرعت دستگير كند و كودتاي مورد نظر خود را 
از قوه به فعل درآورد. شاه كاماًل درك كرد كه ترور 
رزم آرا حكم شمشير دو لبه را دارد كه يك طرف آن 
متوجه رزم آرا و طرف ديگرش متوجه خود اوست، 
يعني اگر بر اثر آن رزم آرا از بين نرود، خودش نابود 
خواهد شد. به همين جهت درصدد برآمد نيت خود 
را در نابود كردن رزم آرا  با قصد خليل طهماسبي 
در ترور وي تلفيق كن��د، يعن��ي از اعتقاد ديني 
خليل طهماسبي در نابودي رزم آرا سود جويد تا 
سوء ظني متوجه او نشود. ]به همين دليل[ يكي 
از گروهبان هاي ارتش در لباس غيرنظامي مأمور 
انجام كار شد كه همواره با علم - وزيركار - بالفاصله 
پشت سر رزم آرا حركت كند. او مأمور بود همين 
كه طهماسبي مبادرت به تيراندازي كرد، با گلوله  
كلت، رزم آرا را مورد اصابت قرار دهد و بكشد. اين 

طرح دقيقاً به موقع اجرا  شد...« 
يكي از كساني كه صحت اين ادعا را تأييد مي كند، 
سيدضياءالدين طباطبايي است. وي كه آن موقع 
نزد شاه بود، مي گويد: »اس��داهلل علم شتابان سر 
رسيد و با شادي به شاه گفت او را كشتند، راحت 

شديم!« 
   نتيجه گي�ري نهايي درباره ي�ك اعدام 

انقابي
در تحليل نهايي نقش فدائيان اسالم در ترور رزم آرا 
بايد گفت كه شواهد و قرائن تاريخي نشان مي دهد 
افراد اي��ن جمعيت - به خصوص س��ران آن - چه 
در اثر تجربه  ارتب��اط با ديگر اح��زاب و گروه ها و 
چه در اثر ارتباط ايدئولوژيك��ي نزديك با آيت اهلل 
كاشاني - كه ساليان درازي در كن��ار مردم عراق 
عليه استعمار انگلي��س در سال هاي دهه1920 
جنگيده بود و سبك ايدئول��وژي جهادي خاص 
داشت - از لحاظ ايدئولوژيكي، سياسي و سازماني 
به بلوغ تشكيالتي رسيده بودند و توان تشخيص 
مسائل سياسي داخلي و بين المللي را داشتند. از 
اين رو، انتخاب رزم آرا به عن��وان »خائن« نتيجه 
توانايي ها و ترورهاي مستقل اين جمعيت محسوب 
مي شد. نكته دوم اينكه قصد ترور رزم آرا را به طرق 
مختلف از جمله صدور اعالميه هاي تند،جلسات 
سخنراني مخال��ف دولت، اظه��ارات صريح ضد 
رزم آرا و... نشان دادند. نكته  سوم، انجام قتل توسط 
شخص خليل طهماسبي بود. به  رغم ترديدهايي كه 
وجود داشت و معيار و رويه  سياسي موجود در باره 
قتل هاي سياسي كه پيش تر در بيان محمدمهدي 
عبدخدايي مطرح شد، حتي اگر گلوله  مؤثر در قتل 
رزم آرا از اسلحه  طهماسبي شليك نشده باشد، باز 
هم به دليل تيراندازي طهماسبي به طرف رزم آرا 
نمي توان در كار طهماسبي تشكيك كرد. به اين 
ترتي��ب و بر اس��اس قرائن و شواه��د تاريخي كه 
در صفحات پيشين ارائه ش��د، اين نتيجه حاصل 
مي شود كه خليل طهماسبي، ضارب رزم آراست 
و به علت مرگ رزم آرا در اي��ن حادثه خودبه خود 
قاتل وي محسوب مي ش��ود، هر چند كسي ديگر 
نيز شركت كرده باشد. هم چنين جمعيت  فدائيان 
اسالم به عنوان گروه مج��ري ترور مطرح شدند و 
مسئوليت آن را نيز برعهده گرفتند. عالوه بر اين در 
پرونده باقيمانده از دستگيري و بازجويي فدائيان 
اسالم و گواهي پزشكي قانون��ي همه ادله و قرائن 
گواهي مي ده��د رزم آرا در اث��ر گلوله  طهماسبي 
كشته شده و گلوله ديگري در ك��ار نبوده است و 
ادعاي قتل رزم آرا توسط ش��اه شباهت زيادي به 
شايعات قتل هژير و ترور شاه به دست رزم آرا دارد. 

   و كام آخر
شهيد است��اد خليل طهماسبي پ��س از آزادي از 
زندان درباره چند و چون اعدام انقالبي حاجيعلي 

رزم آرا چنين گفته است:
»خيانت رزم آرا به وط��ن، بر ما )جمعيت فدائيان 
اسالم( محرز شده بود و من برانداختن او را برعهده 
گرفتم. پيش از انجام ترور، خان��واده ام را از محل 
سكونتشان نقل مكان دادم، زيرا اطمينان داشتم 
كه پس از اي��ن روي��داد، آنان را زج��ر و شكنجه 
مي دادند. شب قبل از آن به خانه نرفتم و روز حادثه 
به مسجدي رفتم كه قرار بود رزم آرا براي شركت 
در مراسم ترحيم آيت اهلل فيض به آنجا بيايد. هنگام 
ورود رزم آرا به مسجد، مأموران انتظامي مردم را از 
مسير او دور ساختند. يك مأمور پليس مرا براي دور 
شدن هل داد و دست بر سينه ام گذاشت. دستش 
به سالح كمري من كه در جيب بغل بود خورد ولي 
متوجه آن نشد. من همچنان در صف اول بودم كه 
رزم آرا به سه قدمي ام رسيد و رد شد كه به سويش 
دويدم و سه گلوله به او زدم. گلوله چهارم در لوله 
تپانچه گير كرد، مأموران بر سرم ريختند و مرا كه 
قصد مقاومت نداشتم زير مشت و لگد قرار دادند 
كه از حال رفتم و تا دو روز چيزي نفهميدم. پس از 
به هوش آمدن، نگراني من از اين بود كه رزم آرا زنده 
مانده باشد و ديكتاتور شود كه روز بعد با اخباري كه 
به گوشم رسيد، اين نگراني ام رفع شد. من خودم 
را آماده م��ردن كرده بودم و باك��ي از اعدام شدن 
نداشتم و حتي جمالتي را كه مي خواستم زير چوبه 
دار بگويم، در ذهن آماده كرده بودم. در زندان بودم 
كه ملت پيروز شد و نمايندگان آن )مجلس( مرا از 

مجازات معاف و آزاد كردند.« 

 نظري بر اثر 
تاريخي- روايي»ناگفته هايي از زندگي 

شهيد آيت اهلل مرتضي مطهري«
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در پرون�ده باقيمانده از دس�تگيري و 
بازجوي�ي فدائي�ان اس�ام و گواه�ي 
پزشكي قانوني، همه ادله و قرائن گواهي 
مي دهد رزم آرا در اثر گلوله  طهماسبي 
كش�ته ش�ده و گلوله ديگ�ري در كار 
نبوده است و ادعاي قتل رزم آرا توسط 
شاه ش�باهت زيادي به ش�ايعات قتل 
هژير و ترور شاه به دس�ت رزم آرا دارد

ش�هيد اس�تاد خليل طهماس�بی: 
»رزم آرا به س�ه قدمي ام رسيد و رد 
شد كه به سويش دويدم و سه گلوله 
به او زدم. گلوله چهارم در لوله تپانچه 
گير كرد مأموران بر س�رم ريختند و 
مرا كه قص�د مقاومت نداش�تم، زير 
مشت و لگد قرار دادند. نگراني من از 
اين بود كه رزم آرا زنده مانده باشد كه 
روز بعد با اخباري كه به گوشم رسيد، 
اين نگراني ام رفع ش�د. م�ن خودم 
را آماده مردن كرده ب�ودم و باكي از 
اعدام شدن نداشتم و حتي جماتي 
را كه مي خواستم زير چوبه دار بگويم، 
در ذهن آماده ك�رده بودم. در زندان 
بودم كه ملت پيروز شد و نمايندگان 
آن )مجلس( م�را از مجازات معاف و 

آزاد كردند«

 نظري بر حاشيه و متن 
اعدام سپهبد حاجيعلي رزم آرا به دست شهيد استاد خليل طهماسبي

كالبدشكافي يك شايعه تاريخي
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