
ملی شدن نفت شخص رزم آراست، اما نواب صفوی و 
فداییان اسالم اعتقاد داشتند رزم آرا کاره ای نیست 
و مشکل اصلی کشور وجود شاه است و باید با دربار 
مبارزه کرد. آن ش��ب جلس��ه به نتیجه ای نرسید و 
فرداشب بار دیگر در همان جا جلسه دیگری برگزار 
ش��د و نواب صفوی با اس��تدالل های مفصل آنها را 
قانع کرد و گفت: »برای پیش��رفت مبارزه با اجانب، 
به خصوص انگلس��تان چاره ای ج��ز از طریق مبانی 
و اصول اسالمی نیس��ت. اگر از این راه پیش برویم 
پیروز خواهیم ش��د و در غیر این صورت شکس��ت 
می خوریم«. س��پس از حاضران در جلس��ه پرسید: 
»گیریم ک��ه امروز رزم آرا را س��اقط کردیم، بعد چه 
می شود؟ آیا قول می دهید که پس از سقوط او احکام 
اسالمی را اجرا کنید؟« همه اعضای جبهه ملی قول 
دادند چنانچه رزم آرا از س��ر راه برداش��ته شود، هر 
گونه قانون مخالف اسالم ملغی و احکام اسالمی اجرا 
شود. خلیل طهماس��بی از فداییان شجاع و متعهد 
عهده دار اجرای حکم اعدام رزم آرا ش��د. او به دلیل 
اعتقادات دینی با آیت اهلل کاش��انی صحبت و درباره 
حکم قتل رزم آرا از او س��ؤال کرد. آیت اهلل کاشانی، 
رزم آرا را مفسد فی االرض و قتل او را واجب دانست. 
خود ایش��ان بعدها در بازجویی گفت چون مجتهد 
جامع الشرایط است و رزم آرا را مهدورالدم می داند، 

حکم قتل او را صادر کرده است.
  خليل در كمين سپهبد!

شهید استاد خلیل طهماسبی ترجیح می داد رزم آرا 
را در یکی از مجالس رقص و عیش و نوش بکشد، اما 
موفق نشد تا روزی که آیت اهلل فیض از علمای بزرگ 
قم از دنیا رفت و در روز چهارشنبه 16 اسفند 1329 
دولت برای بزرگداشت وی در مس��جد شاه مراسم 
ترحیمی را برگزار کرد. رزم آرا قرار بود در این مراسم 
شرکت کند. او به همراه اسداهلل علم، وزیر کار کابینه 
رزم آرا در س��اعت یک و نیم بعد از ظهر وارد حیاط 
مسجد شد و هنگامی که به خلیل طهماسبی که در 
میان جمعیت ایستاده بود رسیدند خلیل طهماسبی 
اس��لحه را کش��ید و به س��ر رزم آرا تیراندازی کرد. 
تیرهای دوم و سوم خلیل هم به کتف و شکم رزم آرا 
خورد. حجت االسالم فلسفی که به منبر رفته بود، با 
شنیدن صدای تیراندازی سخنرانی خود را قطع کرد 
و از منبر پایین آمد و همه م��ردم و حتی محافظان 
رزم آرا فرار کردند. حتی یکی از محافظ ها که لباس 
ش��خصی به تن داشت، توس��ط مأموران دستگیر و 

مضروب و پس از انتقال به ژاندارمری شناسایی شد. 
خلیل طهماس��بی به طرف ب��ازار زرگرها رفت و در 
آنجا با صدای »اهلل اکبر/ زنده باد اس��الم/ پاینده باد 
قرآن/ نابود باد ایادی بیگانه« اعالم کرد که او رزم آرا 
را زده است. مأموران ریختند و او را دستگیر کردند. 
او در کالنتری خود را عبداهلل موحد فدایی اس��الم و 
نابودکننده دشمنان اسالم معرفی کرد و در مورد قتل 
رزم آرا گفت چون او را خائن و وطن فروش می داند، 
تصمیم گرفته شر او را از سر ملت مسلمان کم کند. 

مرگ رزم آرا در روند ملی ش��دن صنع��ت نفت تأثیر 
قاطعی گذاش��ت. فردای روز قتل رزم آرا کمیسیون 
نفت مجلس به اتفاق آرا اصل ملی شدن صنعت نفت 
را در سراسر کش��ور اعالم کرد. آیت اهلل کاشانی برای 
تصویب نهایی الیحه ملی شدن صنعت نفت به مجلس 
فشار زیادی آورد و در 18 اسفند تظاهرات بزرگی را 
در میدان بهارس��تان برگزار ک��رد. در این تظاهرات 
حاج ابوالقاسم رفیعی سالم ش��هید نواب صفوی را به 
جمعیت رس��اند، اهداف ترور رزم آرا را تشریح کرد و 
عالوه بر ملی شدن صنعت نفت اجرای احکام اسالمی 
را نیز از مهم ترین اهداف خلیل طهماس��بی در ترور 
رزم آرا برشمرد. س��پس فداییان اس��الم اعالمیه ای 
را در میان جمعیت پخش کردند ک��ه جبهه ملی به 
دلیل آنکه در اعالمیه به دربار و شاه حمله شده بود با 

پخش آن موافق نبودند اما فداییان اسالم به دغدغه 
آنها توجه نکردند. آنان در این اعالمیه شاه و دربار را 
جنایتکار و غاصب نامیدند و تهدید کردند اگر تا سه 
روز دیگر خلیل طهماسبی را آزاد نکنند باید منتظر 
عواقب کارشان باشند. سپس هش��دار دادند که اگر 
احکام مقدس اسالم طبق کتاب فداییان اسالم مو به 
مو اجرا نشود، آنان خود را به سراشیبی جهنم نزدیک 

کرده و تیشه به ریشه حیات خود زده اند. 
  جبهه ملي و فراموشي وعده ها پس از اعدام 

سپهبد
دکتر مص��دق با کن��ار آمدن ب��ا دربار مواف��ق، اما 
نواب صفوی از همان ابتدا مخالف دربار بود و شخص 
شاه را عامل داخلی اس��تعمار و دلیل اصلی بدبختی 
مملکت می دانس��ت به همین دلی��ل جبهه ملی از 
نواب صفوی خواست این اعالمیه را تکذیب کند. از 
اینجا بود که اختالفات فداییان اس��الم و جبهه ملی 
شروع ش��د و به تدریج فاصله بین آنها عمیق تر شد. 
آیت اهلل کاش��انی در مصاحبه ای مطبوعاتی صراحتاً 
اعالم کرد خلیل طهماس��بی مجری اراده ملت بود 
و باید آزاد ش��ود. فش��ار به مجلس ادام��ه پیدا کرد 
تا س��رانجام تمام نمایندگانی هم ک��ه مخالف ملی 
شدن صنعت نفت بودند در تاریخ 29 اسفند 1329 
موافقت خود را اعالم کردند. همزمان محاکمه خلیل 
طهماسبی هم شروع شد. عده ای از فداییان اسالم هم 
به جرم معاونت در ترور نخست وزیر دستگیر شدند 
و بقیه هم تحت تعقیب ق��رار گرفتند. نواب صفوی 
طی نامه ای به خلیل طهماسبی او را از گرفتن وکیل 
منع کرد و برایش نوش��ت: »هو العزیز. برادر عزیزم 
خلی��ل اهلل! وظایف دین��ی خود را فرام��وش نکنید. 
ما هم به یاری خدا به تکلیف خ��ود عمل می کنیم. 
شهوات دنیاپرستان برای استفاده های سیاسی شوم 
به جوش آمده است، لذا اجرای احکام اسالم را طبق 
کتاب به خاطر داشته باشید و برای خود وکیل قبول 
نکنید و حاضر به این حرف ها نشوید زیرا این کار مؤثر 
دانستن غیر خدا و شرک است. شما به خدا نزدیک تر 
ش��ده اید. مواظب باش��ید و دور نش��وید. برادر شما 
سیدمجتبی نواب صفوی«. سرانجام زیر فشار افکار 
عمومی مجلس شورای ملی مجبور شد در 16 مرداد 
1331 طی ماده واحده ای عفو خلیل طهماسبی را 
تصویب کند. در این ماده واحده آمده است: »چون 
خیانت حاجیعلی رزم آرا و حمایت او از اجانب بر ملت 
ایران ثابت است، بر فرض اینکه قاتل او استاد خلیل 
طهماسبی باش��د، از نظر ملت ایران بی گناه و تبرئه 

شناخته می شود.«
  ش�اه و توش�يح حكم آزادي عام�ل اعدام 

سپهبد
ش��اه در 19 آبان 1331 مجبور ش��د ای��ن قانون را 
توشیح کند و خلیل طهماس��بی از زندان آزاد شد. 
در پی ت��رور رزم آرا موضوع نخس��ت وزیری مطرح 
شد و عبدالحس��ین واحدی از طرف فداییان اسالم 
دکتر مصدق را معرفی کرد. آیت اهلل کاشانی معتقد 
بود معلوم نیس��ت ایادی بیگانه اجازه بدهند دکتر 
مصدق نخس��ت وزیر ش��ود. در این فاصل��ه دربار با 
جبهه مل��ی مذاکراتی را انجام داد و س��رانجام روی 
حس��ین عالء به تواف��ق رس��یدند و او در تاریخ 18 
اسفند 1329 نخست وزیر شد. نواب صفوی معتقد 
بود نمایندگان جبهه ملی با ائتالف خود با دربار در 
واقع همه زحمات فداییان اس��الم را ب��ه باد و خود 
تشکیالت را هم در معرض خطر جدی قرار داده اند. 
با موضع گیری صریح نواب ترور عالء در دستور کار 

فداییان اسالم قرار گرفت.

اعض�ای جبه�ه مل�ی در جلس�ه ای با 
ش�هيد نواب صفوی معتقد بودند مانع 
اصلی بر سر راه ملی شدن نفت شخص 
رزم آراس�ت، ام�ا نواب اعتقاد داش�ت 
رزم آرا كاره ای نيس�ت و مشكل اصلی 
كشور وجود ش�اه اس�ت و باید با دربار 
مبارزه كرد. جلسه اول آنان به نتيجه ای 
نرسيد و فرداشب جلسه  دیگری برگزار 
ش�د و نواب صف�وی با اس�تدالل های 
مفصل آنها را قانع ك�رد و گفت: »برای 
پيش�رفت مبارزه با اجانب، به خصوص 
انگلس�تان چاره ای جز از طریق مبانی 
و اصول اسالمی نيس�ت. اگر از این راه 
پيش برویم پي�روز خواهيم ش�د و در 
 غير این صورت شكس�ت می خوریم«

ش�هيد سيدعبدالحس�ين واح�دی در 
ميتينگ فدایيان اس�الم علي�ه رزم آرا 
گفت: »ما در راه اجرای احكام اس�الم تا 
نثار آخرین قطره خون خود ایستاده ایم. 
زمام�داران مس�ئول و غيرمس�ئول 
مملكتی، وزرا، وكال، نخس�ت وزیر، همه 
و همه بدانند كه بر اس�اس قانون اساسی 
مملكت باید مجری احكام اسالم باشند، 
و اال غيرقانونی هس�تند«. سپس رزم آرا 
را تهدید كرد و گف�ت: »رزم آرا! برو. اگر 
نروی تو را می فرس�تيم. اگر تا س�ه روز 
دیگر كنار نروی، تو را خواهيم فرستاد«!
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آغاز و انجام ماجراي حاجيعلي رزم آرا در نهضت ملي ایران

مجلسرابرسراقليتخرابميكنم!

  محمدرضا كائيني
دکتر عنایت اهلل 
رض��ا ب��ه لحاظ 
پیشینه سیاسي و 
فرهنگي خویش، 
از ماهیت واقعي 
اندیش��ه چ��پ  
ختي  ش��نا
ارجمند داشت و 
ه��م از این روي، 
آث��ار ارجمن��دي در این موض��وع از خود بر 
جاي گذاش��ت. »تاریخ س��ري جنایت هاي 
استالین« و »اسرار مرگ استالین« در زمره 
این دست آثار به شمار مي رود. ضمن اینکه 
او در بیان خاطرات خویش نیز، به این فقره 
توجه زی��ادي مبذول داش��ته اس��ت. اخیراً 
انتشارت کتاب سرا »تاریخ سري جنایت هاي 
استالین« را بازنش��ر و روانه بازار کتاب کرده 
که فرصتي ارجمند براي بازخواني این اثر به 
شمار مي رود. دکتر رضا در دیباچه این کتاب، 
درباره هویت الکس��اندر آرلوف نویسنده آن 
چنین آورده است: »نویسنده کتاب به هنگام 
جنگ های داخلی اس��پانیا و پس از آن با نام 
مستعار الکساندر آرلوف شهرت داشت یکی 
از ژنرال های برجسته سازمان امنیت شوروی 
بود. وی در دستگاه قضایی و امنیتی شوروی 
شخصیتی بسیار الیق محس��وب می شد. او 
پس از انقالب اکتبر 1917 در ارتش س��رخ 
به خدمت پرداخ��ت و در دوران جنگ های 
داخلی ش��وروی، خدمات قابل توجهی ابراز 
داش��ت و یک��ی از متخصص��ان جنگ های 
چریک��ی و پیکار در پش��ت جبهه دش��من 
به ش��مار می رفت. ژنرال الکس��اندر آرلوف 
در س��ال 1921 که س��ال پایان جنگ های 
داخلی در روس��یه ش��وروی بود، با دوشیزه 
زیبایی به ن��ام ماریا از اهال��ی کی یف مرکز 
اوکراین ازدواج کرد. پس از پایان جنگ های 

داخلی، مدتی در دیوان عالی کشور شوروی 
با سمت دادیار و دادس��تان به کار پرداخت 
و در تدوین نخس��تین قانون جزای روس��یه 
شوروی ش��رکت مؤثر داش��ت. سال 1924 
الکساندر آرلوف از سوی فیلکس دزرژینسکی 
رئیس سازمان امنیت شوروی برای همکاری 
دعوت شد و یک سال بعد در اداره اقتصادی 
سازمان امنیت مذکور در مقام های عالی به 
کار پرداخت. پس از چندی به سمت فرمانده 
نیروه��ای مرزبانی اتحاد ش��وروی در قفقاز 
منصوب شد که آن زمان شامل شش هنگ 
و بالغ بر 11 هزار سرباز و افسر بود. پس از او 
یاکوف بلومکین فرماندهی نیروهای مرزبانی 
قفقاز را بر عهده گرفت. طی دوران مأموریت 
الکس��اندر آرلوف در قفقاز تنها دخترش ورا 
در نتیجه ابتال به روماتیس��م قلبی بیمار شد 
و س��رانجام پیش از والدین خ��ود در ایاالت 
 متحده امریکا درگذش��ت و به خاک سپرده 
شد. از این رو ژنرال الکس��اندر آرلوف کتاب 
حاضر را به خاط��ره تنها فرزندش اختصاص 
داد. اواخر س��ال 1926 الکس��اندر آرلوف با 
نام مس��تعار دیگر خود لو نیکالیف از سوی 
س��ازمان امنیت ش��وروی به پاری��س اعزام 
ش��د. وی پس از چند س��فر به برلن رفت و 
در آلمان ب��ه کار پرداخت. آرلوف در س��ال 
1932 با همان نام مستعار نیکالیف سفری 
به ایاالت  متحده امریکا کرد و از سال 1933 
تا سال 1935 در آلمان، فرانسه، چکسلواکی، 
اتریش و س��وئیس مأموریت هایی انجام داد 
و ش��بکه هایی از مأموران س��ازمان امنیت 
ش��وروی در کش��ورهای مذکور پدید آورد. 
مؤلف کتاب در سپتامبر س��ال 1936 با نام 
مس��تعار الکساندر آرلوف از س��وی استالین 
به کشور اسپانیا رفت و به عنوان مأمور ویژه 
اس��تالین و نماینده کرملین مش��اور دولت 
جمهوری خواه اس��پانیا در دوران جنگ های 
داخلی بود. یکی از وظایف عمده آرلوف کمک 
به دول��ت جمهوری خواه در پی��کار با ژنرال 

فرانکو و دولت فاشیست اسپانیا بود.«
موضوع اثر نی��ز از دیگر نکاتي اس��ت که در 

مقدمه نگاري دکتر رضا مورد تبیین و تحلیل 
قرار گرفته است. او در این باره چنین نوشته 
است: »راستی چه بسیار بوده اند دولت هایی 
که مردم کشورهای شان از وجود دولتمداران 
رنج می کشیدند و خون دل می خوردند ولی 
همین دولت ها مظهر آمال و آرمان کسانی از 
دیگر کشورها به ش��مار می رفتند. در حالی 
که مردم ش��وروی هزار هزار اع��دام و روانه 
اردوگاه ه��ای ش��کنجه و مرگ می ش��دند، 
هزاران جوان کمونیس��ت در اسپانیا و دیگر 
کشورهای جهان، نظام دهشت بار استالینی را 
مظهر آمال و آرزوهای خویش می پنداشتند 
و با نهای��ت صداقت و صمیمی��ت جان خود 
را در راه پنداره��ا و تص��ورات واهی خویش 
فدا می کردند، در حالی ک��ه مردم آلمان در 
مع��رض تهدید گش��تاپو بودن��د، نظام های 
فاشیس��تی هیتلر و موس��ولینی در مفکره 
جوانان بس��یاری کش��ورها، از جمله اسپانیا 
جاذبه دیگری داشت. از این رو کمونیست ها 
و فاشیست ها برابر یکدیگر صف آرایی کردند. 
حاصل این جنگ چیزی جز ویرانی اسپانیا، 
کش��تار عظیم مردم و غارت این کشور نبود. 
چون از غارت س��خن به میان آم��د جا دارد 
توج��ه خوانندگان ب��ه نکته ای بس��یار مهم 
معطوف ش��ود. هنوز اندکی از آغاز مأموریت 
ژنرال آرلوف در اسپانیا نگذشته بود که تلگرام 
رمزی از سوی استالین توسط یژوف رئیس 
سازمان امنیت وقت ش��وروی به وی مخابره 
شد. تلگرام با امضای مستعار ایوان واسیلویچ 
اسم رمز اس��تالین بود. ژنرال آرلوف به تهیه 
اسناد و مدارک جعلی برای خود پرداخت و 
خود را به نام بالکستون نماینده بانک ایاالت  
متحده امریکا و مأمور مخفی روزولت رئیس 
جمهور آن کش��ور معرفی کرد تا در صورت 
لزوم چنی��ن وانمود کند که قص��د او انتقال 
طالهای اسپانیا به ایاالت  متحده امریکاست. 
بدین روال آرلوف پس از سه شبانه روز تالش و 

فریفتن نماینده دولت جمهوری خواه اسپانیا 
از طریق دستیاران اس��پانیایی و کمونیست 
خویش که آم��اده هر گونه خدم��ت به قبله 
آمال بودند، طالهای اسپانیا را به کشتی های 
ش��وروی حمل کرد. کمونیست های بیچاره 
و جمهوری خواه��ان بینوا در حال��ی که به 
میهن خویش خیان��ت می ورزیدند، خود را 
قرین افتخار می پنداش��تند و گمان داشتند 
بزرگ تری��ن خدمت ه��ا را به میه��ن انجام 
می دهن��د. بدین روال 750  ه��زار کیلوگرم 
طالی اسپانیا را در 7900 صندوق بار کردند 
و در چهار کش��تی ش��وروی جا دادند. یک 
هفته بعد طالها به بندر ادسا در کرانه دریای 
سیاه رسید و از آنجا با قطار و تحت حفاظت 
مأموران سازمان امنیت ش��وروی به مسکو 
حمل شد. پس از رس��یدن طالها، استالین 
اعضای دفتر سیاس��ی کمیته مرکزی حزب 
کمونیست اتحاد ش��وروی )پولیت بورو( را 
فراخواند و مراتب را ضمن ابراز مسرت به آنان 
اطالع داد. دیکتاتور ش��وروی ضمن صحبت 
گفت: هرگاه اس��پانیا یی ها پشت گوش خود 
را ببینند، طالها را نیز خواهند دید!... آیا 11 
تُن طالی ایران همین سرنوشت را نداشت؟ 
مگر استالین از واگذاری طالی ایران به دولت 
دکتر مصدق امتناع نورزی��د؟ هزینه ای که 
ایران ب��رای ارتش های متفقی��ن در دوران 
جن��گ دوم جهانی ص��رف کرد به حس��اب 
11 تُن طال محاسبه ش��د و در شرایطی که 
دولت مصدق س��خت نیازمند بود، استالین 
از پرداخت آن امتناع ورزید. ژنرال الکساندر 
آرلوف پس از س��رقت طالهای اس��پانیا به 
تش��کیل گروه های چریکی از پش��ت جبهه 
ملی گرایان اس��پانیا پرداخت. در نتیجه این 
اقدام ژنرال فرانکو مجبور ش��د دو لش��کر از 
واحدهای خود را از جبهه ای دیگر فراخواند 
و برابر واحدهای کمونیست و جمهوری خواه 
ژنرال آرلوف قرار دهد. ژنرال آرلوف به سبب 
خدماتی که در اس��پانیا انج��ام داده بود به 
دریافت نشان لنین، عالی ترین نشان دولت 

شوروی نائل شد.«

به بهانه بازنشر »تاریخ سري جنایت هاي استالين«

 چرا استالین از بازگرداندن طالی ایران 
به دولت مصدق امتناع كرد؟
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69 سال پيش در چنين روزهایي، دولت سپهبد سابق 
حاجيعلي رزم آرا تمامي توش و توان خویش را به كار 
گرفته بود تا نهضت ملي ایران را مهار كند. او اما در 
نيل به این هدف توفيقي نيافت و نهایتًا در اس�فند 
1329 از پيش پاي سيل خروش�ان خواست و اراده 
ملي، به كنار زده شد. مقالي كه هم اینک پيش روي 
دارید، آغاز و انجام مواجهه حاجيعلي رزم آرا با نهضت 
ملي را روایت كرده اس�ت. اميد آنكه تاریخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقه مندان را مفي�د و مقبول آید.

   
  سپهبد در آغازین گام سركوب

بي تردید در واپس��ین گام نهضت ملي ایران به س��وي 
پیروزي، س��پهبد س��ابق حاجیعلي رزم آرا، مهم ترین 
مانع به ش��مار مي رفت. او در 6 تیر 1329 کابینه خود 
را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد اما با 
مخالفت نمایندگان ملی گرا روبه رو شد و دکتر مصدق 
بر سر او فریاد کش��ید که: »ملت دیکتاتور نمی خواهد، 
از مجلس برو بیرون!« دکتر مصدق آن قدر فریاد کشید 
تا دچار تش��نج و بی هوش شد و جلس��ه مجلس به هم 
ریخت اما رزم آرا در همان هیاهو کابینه خود را معرفی 
کرد و از میدان به در نرفت! چند روزی طول کش��ید تا 
رزم آرا توانس��ت از مجلس ش��ورای ملی و مجلس سنا 
رأی اعتماد بگیرد و در این فاصله، عده ای از نمایندگان 
به قدری عصبانی ش��دند که حتی صندلی های خود را 
هم شکستند اما رزم آرا بیدی نبود که با این بادها بلرزد! 
آیت اهلل کاشانی که از ماهیت رزم آرا و نقشه های انگلیس 
که قرار بود توسط او اجرا شود اطالع داشت، صراحتاً او 
را عامل بیگانه معرفی کرد. سفارت انگلیس که از نفوذ 
آیت اهلل کاش��انی در جبه��ه ملی و در می��ان توده های 
م��ردم به خوبی آگاه ب��ود، از طریق کاردار س��فارت به 
ناصرخان قشقایی پیغام می دهد که: »چون شما با آقا 
سیدابوالقاسم کاشانی دوست هستید، به ایشان بگویید 
دولت انگلی��س به هیچ وجه در کارهای مملکت ش��ما 
دخالتی ندارد و هر کسی که رئیس دولت شما شود با او 
کار خواهد کرد. اگر سپهبد رزم آرا نخست وزیر شد، با او 
همکاری می کنیم و هر کسی که با او مخالفت کند با او 
دشمن هستیم«. ناصرخان قش��قایی پیام را به آیت اهلل 
کاشانی می رساند، ولی ایشان اعالم می کند: به هیچ وجه 
حرف های کاردار را قبول ندارد و علیه نخس��ت وزیری 
سپهبد رزم آرا اعالمیه خواهد داد و با او مخالفت خواهد 
کرد، حتی اگر چند هزار نفر کشته شوند! در پی تعطیلی 
بازار و برپای��ی تظاهراتی عظی��م در مقابل مجلس در 
میدان بهارس��تان ب��رای جلوگی��ری از ورود رزم آرا به 
مجلس، پلیس دخالت و با خش��ونت م��ردم را متفرق 
کرد. با این همه هنگامی که رزم آرا از مجلس خارج شد 
با فداییان اسالم روبه رو شد که به او حمله کردند. پلیس 

دخالت و عده زیادی از آنان را بازداشت کرد.
  س�پهبد، كليد زدن موج تحقير و بازتاب هاي 

آن
رزم آرا از همان ابتدا با ملی ش��دن صنعت نفت مخالف 
بود و در جلس��ه خصوصی مجل��س در 3 دی 1329 با 
تحقیر ایران و ناتوان دانس��تن آن در اداره صنعت نفت 
گفت: »چون این موضوع مسئولیت بسیار شدیدی را در 
پیشگاه تاریخ و در مقابل ملت ایران ایجاد می کند، لذا 
من باید صریحاً بگویم در وضع کنونی، ایران دارای آن 
قدرت صنعتی نیست که به خودی خود نفت استخراج 

کند و در بازارهای دنیا بفروشد.«   
ه��ر وق��ت رزم آرا می خواس��ت در مجلس س��خنرانی 
کند، نماین��دگان اقلیت اعت��راض می کردند و مجلس 
 متشنج می ش��د تا روزی که رزم آرا برای دفاع از الیحه 
گس- گلش��ائیان به مجلس آمد و گف��ت: »ایرانی که 
لیاقت ساختن لولهنگ )آفتابه گلی( را هم ندارد، چگونه 
می تواند صنعت نفت را اداره کن��د«. او تهدید کرد که 
مسجد را بر سر آیت اهلل کاشانی و مجلس را بر سر اقلیت 
خراب خواهد کرد. شهید سیدمجتبي نواب صفوی در 
این ایام، طبق حکم فرماندار نظامی سرلش��کر زاهدی 
و دولت رزم آرا تح��ت تعقیب ب��ود و مخفیانه فعالیت 
فداییان اس��الم را هدایت می کرد. فداییان اس��الم در 
تاریخ 11 اس��فند 1329 تصمیم گرفتن��د در اعتراض 
به رزم آرا و برای حمایت از ملی ش��دن صنعت نفت در 
مسجد شاه میتینگ تشکیل دهند. آیت اهلل کاشانی طی 
اعالمیه ای از همه بازاری ها، دانشجویان، جوانان و عامه 
مردم خواست در این گردهمایی عظیم شرکت و فداییان 
اس��الم را همراهی کنند. در آن روز سیدعبدالحس��ین 
واحدی از طرف فداییان اسالم بیش از دو ساعت درباره 
حقایق اس��الم و موضوع صنعت نفت س��خنرانی کرد. 
عده ای از اراذل و اوباش و چاقوکش ها از طرف حکومت 
وقت مأموریت داشتند جلسه را به هم بریزند و در نظم 
آنجا اخالل به وجود بیاورند. عبدالحسین واحدی گفت: 
»م��ا در راه اجرای احکام اس��الم تا نث��ار آخرین قطره 
خون خود ایستاده ایم. زمامداران مسئول و غیرمسئول 
مملکتی، وزرا، وکال، نخست وزیر، همه و همه بدانند که 
بر اساس قانون اساسی مملکت باید مجری احکام اسالم 
باشند، و اال غیرقانونی هستند«. سپس رزم آرا را تهدید 
کرد و گفت: »رزم آرا! برو. اگر نروی تو را می فرستیم. اگر 

تا سه روز دیگر کنار نروی، تو را خواهیم فرستاد«!
  جلسه تاریخي فدایيان اسالم با اعضاي جبهه 

ملي درباره اعدام سپهبد
اینک ش��ش ماه از روی کار آمدن رزم آرا می گذش��ت 
و او در ای��ن مدت تمام ت��الش خود را برای س��رکوب 
کردن نهضت ملی ش��دن صنعت کرده بود. نمایندگان 
اقلیت مجلس به رهبری دکتر مصدق دیگر سقوط او را 
غیرممکن می دانستند و عقب نشینی کرده بودند. از نظر 
همه آنها تز ملی شدن صنعت نفت شکست خورده بود. 
در چنین فضای مأیوس کننده ای نواب صفوی س��ران 
جبهه ملی را دعوت کرد که در منزل حاج محمود آقایی 
با او جلس��ه ای داشته باش��ند. همه اعضای جبهه ملی 
غیر از دکتر مصدق به آن جلسه آمدند و حائری زاده به 
نمایندگی از طرف او حضور پیدا کرد. در آن جلسه دکتر 
بقایی، دکتر فاطمی، نریمان، حسین مکی، حائری زاده، 
آزاد و دکتر ش��ایگان از اوضاع مملک��ت تحلیل هایی را 
ارائه دادند. همه آنها معتقد بودند مانع اصلی بر سر راه 


