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تاریخ

قانوني كه هيچكس ،مسئوليت
آن را بر عهده نگرفت!

دكت�ر فاطم�ي ب�ه ش�هيد
سيدعبدالحس�ين واحدي ميگويد:
اگر آقايان از من حمايت كنند كه من
رئيس دولت بشوم و دكتر مصدق در
رهبري جريان باقي بماند ،ما آمادگي
همهگونه همكاري را داريم! ...ماشين
ت�وي خيابانه�اي ته�ران ،حركت
ميكن�د .اينه�ا صحب�ت ميكنند تا
اينكه ماشين ميرود به خيابان كاخ كه
جلسه هيئت دولت بوده است .دكتر
فاطمي دس�ت واحدي را ميگيرد ،تا
ببرد توي جلسه هيئت دولت! مرحوم
واحدي نميرود و بقيه حرفهايشان،
ب�ه دي�دار بع�د موك�ول ميش�ود!

«نكتهها و خاطرههايي از حيات سياسي شهيد سيدعبدالحسين واحدي»
در آیينه خاطرات محمدمهدي عبدخدايي

حسنعلي منصور ،عامل تصويب قانون كاپيتوالسيون ،در دوره پهلوي دوم

فاطمي پس از مضروب شدن
به واحدي پيشنهاد همكاري داد!
احمدرضا صدري

روزهاي اكنون ،تداعيگر شصت و ششمين سالروز
شهادت سيدعبدالحسين واحدي ،معروف به «مرد
شماره  2فدائيان اسالم» است .او نمادي از حقطلبي،
شجاعت و پايمردي بر آرمانهاي ديني خويش بود
و سرانجام ،جان خويش را بر سر اين خصال ارجمند
نه�اد .در يادمان پي آم�ده ،نكتهه�ا و خاطرههايي
از حي�ات سياس�ي آن ب�زرگ ،در آیين�ه خاطرات
محمدمهدي عبدخدايي دبي�ركل كنوني جمعيت
فدائيان اسالم ،مورد خوانش تحليلي قرار گرفتهاند.
مس�تندات اين نوش�تار ،از تارنماي پژوهش�كده
تاري�خ معاصر ايران اخذ ش�ده اس�ت .امي�د آنكه
محققان و عموم عالقهمندان را مفيد و مقبول آيد.

واح�دي گف�ت :رزمآرا ب�رو و ا ِ ّ
ال روان�هات
ميكنيم!
در مب��ارزات منته��ي ب��ه ملي ش��دن نفت اي��ران و
نخس��توزيري دكتر محمد مصدق ،نيروهاي مذهبي
و ملي هم داس��تان بودند .از جلوههاي بارز اين تعامل،
برگزاري ميتينگي بزرگ در مسجد ش��اه تهران (امام
خميني امروز) عليه دولت تيمسار حاجعلي رزمآرا در
 11اسفند  1329به شمار ميرود .در آن مراسم شهيد
سيد عبدالحسين واحدي (مرد شماره  2فدائيان اسالم)،
طي يك سخنراني كه دوساعت به طول ميانجامد ،به
دولت رزمآرا هشدار ميدهد كه از مسند نخستوزيري
كنارهگيري كند! محمدمه��دي عبدخدايي درباره اين
رويداد ،خاطراتي به شرح ذيل دارد:
«ش��هيد سيدعبدالحس��ين واحدي مباني آرمانياش
را تش��ريح ميكند .متأس��فانه آن موقع نه ضبط صوت
بود ،نه به اين گستردگي لوازم صوتي وجود داشت و نه
دوربين فيلمبرداري .آن سخنان ضبط نشده كه امروز به
عنوان سند در تاريخ بماند .تنها بعضي عكاسها عكس
گرفته بودند كه عكسهايش را هم توي روزنامههاي آن
روز انداختند .مرحوم واحدي به م��ن گفت :من خيلي

يك شب ش�هيد عبدالحس�ين واحدي،
روي منبر اعالم كرد30:نفر اسم بنويسند،
بيايند فردا برون�د توي دادگس�تري ،با
دادس�تان مالق�ات كنند ،به دادس�تان
بگوين�د :باي�د زندانيان فدائيان اسلام
به طور جمعي آزاد ش�وند ،وگرنه يا ما را
بفرس�ت زندان ،ي�ا خودت اس�تعفا بده!
من پا شدم ،دس�تم را بلند كردم و گفتم:
من داوطلب�م! ا ّولين نفر من ب�ودم كه پا
شدم! واحدي پرس�يد :اسمت چيست؟
گفت�م :محمدمه�دي عبدخدای�ي!

بااحساس صحبت كردم و تشريح كردم كه هركس نفت
را بخواهد به اجنبي بدهد ،مهاجم به حريم مردم است،
مهاجم به حريم اسالم و حريم قرآن است ،حكومتهاي
ايران اص ً
ال حق چنين كاري را ندارند .گفتم :آقاي رزمآرا،
شما كه ميگوييد ملت ايران نميتواند لولهنگ بسازد،
مردم ما را تحقير كردهاي ،شما مگر ميتواني اين مسجد
را بر س��ر آيتاهلل كاش��اني تخريب كني و مجلس را بر
سر دكتر مصدق؟ بعد گفت :مطالعه كرده بودم .درباره
قرارداد دارسي صحبت كردم ،راجع به امتياز رويتر حرف
زدم ...در مجموع ،دو ساعت تمام صحبت كرده و نتيجه
گرفته بود كه كابينه رزمآرا ميخواه��د قرارداد نفت را
بهگونهاي تنظي��م كند كه دوباره اس��ارت ملت ايران را
دربرداش��ته باشد ...ما مسلس��ل را ميجويم و تفالهاش
را بيرون ميريزيم! رزمآرا ،ب��رو و ا ِ ّال روانهات ميكنيم!
س��خنرانياش با اين جمله تمام ميش��ود .در وس��ط
سخنراني سيد عبدالحسين واحدي كه به نمايندگي از
شهيد نواب صفوي صحبت ميكرده ،چند نفر از اوباش
تهران ميخواس��تند ،اين گردهمايي را ب��ه هم بزنند،
مرحوم واحدي پشت بلندگو دس��تور ميدهد :اينها را
توي حوض مسجد شاه (مسجد امام) بيندازند .مرحوم
ذوالفقاري يكي از برادران فدائيان اسالم قدبلندي داشت،
عصايي دس��تش بود ،عصايش را مياندازد به سر آنها و
سرشان را زير آب ميكند! آنها را مثل موش آبكشيده،
از توي آب درآوردند و از مسجد بيرونشان كردند! در آن
دوره در ميتينگها ي��ا در گردهماييهاي ديگر ،مردم
كف ميزدند ،هورا ميكشيدند ،اس��تثنائاً در ميتينگ
فدائيان اس�لام ،فرياد اهللاكبر ميكش��يدند و صلوات
ميفرستادند .مرحوم واحدي ،همانطور كه گفتم ،اعالم
ميكند كه رزمآرا ،اگر نروي ،ما روانهات ميكنيم .پنج
روز مهلت ميدهيم ،اس��تعفا بدهي يا بر باد ميروي!...
من يادم هس��ت كه ف��رداي آن روز در روزنامه آتش ،با
حروف درشت چنين آمده بود :آقاي سيدعبدالحسين
واحدي ،مسلسل از آهن اس��ت و جويده نميشود! اين
طن��ز را روزنامههاي طرف��دار دولت نوش��ته بودند .در

روزنامه ش��اهد كه زير نظر دكتر بقايي بود ،عليه رزمآرا
مقاله چاپ ميشد .باختر امروز كه هر روز منتشر ميشد،
برضد رزمآرا مقاله مينوشت .روزنامههاي به سوي آينده،
مصلحت و امثال آنها هم ،كجدار و مريز رفتار ميكردند.
ش��عار ملّي ش��دن نفت جنوب را ميدادند .تا اينكه در
صبح چهارشنبه وقتي كه سپهبد رزمآرا به عنوان رئيس
دولت ،در ختم مرحوم آيتاهلل فيض شركت ميكند ،به
دست خليل طهماسبي كشته ميشود .آيتاهلل فيض از
مراجع قم بود ،اهل فقه بود و معروف اس��ت هر قمياي
كه ميآمد تا وجوهاتش را با آيتاهلل بروجردي حساب
كند ،ايش��ان ارجاعش ميداد ،به آيتاهلل فيض .ايشان
چون در مس��ائل فقهي نظريات تازهاي داشت ،معروف
بود .مث ً
متنجس را نجس نميدانست! اين موضوعي
الّ ،
فقهي هست كه اهل فن ميدانند كه :چرا ايشان متنجس
را نجس نميدانست .وقتي فوت شد ،دولت برايش ختم
گذاش��ت .در ختم مرحوم آيتاهلل فيض ،مرحوم استاد
خليل طهماسبي با سه گلوله ،رزمآرا را وقتي كه از وسط
دو صف پاسبانها وارد مسجد ش��اه شد ،از پشت هدف
گلوله قرار داد و او كشته ش��د و طهماسبي ،داخل بازار
بزازها ،فرياد اهللاكبر كشيد»...
ي�ك آيتاهللزاده 15س�اله ،ف�ردا ميخواهد
برود زندان!
دول��ت دكتر محمد مص��دق ،با ت�لاش و خطرپذيري
جمعيت فدائيان اس�لام به قدرت رس��يد .با اين همه
جريان فاتح كه مطالبات و انتقادات آنان را تاب نميآورد،
به بهانهاي واهي ،شهيد سيد مجتبي نواب صفوي رهبر
اين جمعيت را به زندان انداخت .شهيد سيدعبدالحسين
واحدي و اعضاي فدائيان اسالم ،در اعتراض به اين اقدام،
طرح انجام ي��ك تحصن در زندان قص��ر را ريختند .در
خالل اين برنامهريزيها ب��راي تحصن و در يكي از اين
جلسات ،محمد مهدي عبدخدايي با سيد عبدالحسين
واحدي ،از نزديك آشنا شد«:مرحوم سيدعبدالحسين
واحدي براي آزادي نواب ،دو طرح داشت .يكي تحصن
در زندان و دومي به گروگان گرفتن برخي اعضاي جبهه
محمدمهدي عبدخدايي ،دبيركل كنوني فدائيان اسالم

مس��لمان ايران را عليه حكومت پهلوي در دست
گرفته بودند ،باال گرفت .نقطه عطف اعتراض امام،
سخنراني چهارم آبان ماه سال  1343بود كه در اين
سخنراني ضمن تشريح قانون تصويبي مجلسين،
عزاي عمومي اعالم كردن��د .به دنبال اين اعتراض
حكومت پهل��وي ديگر ،حضور ام��ام خميني(ره)
را در ايران تحمل نكرد و ايش��ان را از منزلشان به
فرودگاه اعزام و از همانجا به تركيه و س��پس عراق
تبعيد كرد و اين اقامت اجباري در خارج از كشور
حدود 15سال به طول انجاميد .هر چند نزد افكار
عمومي ،حسنعلي منصور نخستوزير وقت ،بيش
از س��اير رجال عصر پهلوي در تصويب اين اليحه
مقصر ش��ناخته ميش��د ،اما اين اليحه با نظارت
مس��تقيم اياالت متح��ده امري��كا و حاميانش در
حكومت پهلوي ،به تصويب رسيد .پس از پيروزي
انقالب اس�لامي هيچ يك از بازماندگان حكومت
پيشين ،حتي بدنامترينش��ان ،دخالت خود را در
تصويب اين اليحه نپذيرفتند و حداكثر با ذكر اين
نكته كه تصويب اين اليحه موضوع جديدي نبود و
امتياز بيشتري به شمار نميرفت ،قصد داشتند با
نسبت دادن اين اليحه به كنوانسيون وين ،راجع به
مزاياي ديپلماتهاي خارجي از زير بار مسئوليت
شانه خالي كنند .كتاب حاضر در دو بخش تنظيم
شده اس��ت .بخش اول متن س��خنرانيهاي ايراد
شده اس��ت .هر چند سعي شده اس��ت كه هنگام
تنظيم مطالب حداقل ويراي��ش انجام گيرد ،اما با
وجود اين متن سخنرانيها پس از تنظيم ،توسط
س��خنرانان بازبيني شده اس��ت .بخش دوم كتاب
شامل يك مقاله با عنوان :حق استفاده امريكاييان
از معافي��ت و مصونيت سياس��ي و قضايي قرارداد
وين در ايران ،نوش��ته دكتر محمد هراتي است .از
همه سخنرانان نشست تخصصي ،نويسنده مقاله
پيوست اين مجموعه و همه كساني كه در برگزاري
اين نشست و آمادهس��ازي كتاب مربوطه مؤسسه
مطالعات و پژوهشهاي سياسي را ياري رساندند،
سپاسگزاريم».
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شهيد سيد عبدالحسين واحدي ،مرد شماره  2فدائيان اسالم

گفتارهايي در باب قانون كاپيتوالسيون
در تاريخ معاصر ايران

محمدرضا كائيني
قانون موس��وم «به
كاپيتوالسيون» كه
به مفهوم مصونيت
اتب��اع خارجي ،در
پي ارت��كاب جرم
در كش��ور مح��ل
مأموري��ت اس��ت،
در تاري��خ معاص��ر
ايران ،ردپايي قابل
رص��د دارد .چ��ه
اينك��ه اي��ن قانون
در دوران س��لطنت رضاخ��ان ملغ��ي و در دوران
س��لطنت فرزندش احيا ش��د .همين دوگانگي و
بس��ترهاي تحقق آن ،بازبيني تاريخي اين رويداد
را بهنگام و حتي ناگزير س��اخته اس��ت .هم از اين
روي مؤسس��ه مطالعات و پژوهشهاي سياس��ي،
بر آن شد كه طي نشستهايي تخصصي ،آن را به
اقتراح نهد و ديدگاههاي گوناگ��ون تاريخپژوهان
درباره آن را تجميع س��ازد .اثري كه هم اينك در
معرفي آن س��خن م��يرود ،در بردارنده مجموعه
اين سخنرانيهاس��ت كه به تاريخپژوهان و عموم
عالقهمندان عرضه شده است .ناشر اين كتاب ،در
ديباچه آن ،موضوع اين دفتر را اينگونه به توضيح
نشسته است:
«حق قضاوت كنسولي يا كاپيتوالسيون» موضوع
سومين نشس��ت تخصصي مؤسس��ه مطالعات و
پژوهشه��اي سياس��ي ب��ود .اي��ن نشس��ت روز
دوشنبه  11آبان ماه س��ال  ،1383در محل موزه
تماشاگه زمان برگزار شد .در اين نشست تاريخچه
كاپيتوالسيون در ايران بررسي و سپس به موضوع
احياي آن ،در دوره پهلوي اول پرداخته ش��د ،اما
عمده بحث مرب��وط به تصوي��ب مصونيت اليحه
مستشاران امريكايي در ايران ،در سال  1343بود
كه متعاقب آن حضرت امام خمين��ي(ره) پس از
اطالع از مفاد مصوبه اعالم خطر كردند .اعتراضات
امام ك��ه اينك رهب��ري بالمنازع مب��ارزات مردم
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ملي .اولين كس��ي هم كه قرار بود گروگان گرفته
بشود ،دكتر بقایي بود كه متأس��فانه تير بچهها به
س��نگ ميخورد! همانطور كه گفت��م طرح ديگر،
تحصن در زندان بود .يادم هست كه يك شب شهيد
عبدالحسين واحدي ،روي منبر اعالم كرد 30 :نفر
اسم بنويسند ،بيايند فردا بروند توي دادگستري ،با
دادس��تان مالقات كنند ،به دادستان بگويند :بايد
زندانيان فدائيان اس�لام به طور جمعي آزاد شوند،
وگرنه يا ما را بفرست زندان ،يا خودت استعفا بده!
جلس��ه هم توي خانه يكي از فدائيان بود ،اسمش
يادم نيست ،فقط ميدانم كه از محله صابونپزخانه
تهران بود .خانه گ��ودي بود و جمعي��ت زياد بود.
واحدي ب��ا هيجان صحبت كرد .گفت :چه كس��ي
داوطلب است؟ من پا شدم ،دس��تم را بلند كردم و
گفتم :من داوطلبم! اولين نفر من بودم كه پا شدم!
يك نوجوان 15ساله كه هنوز به قول معروف ،سبزه
در عذارش ندميده! واحدي پرسيد :اسمت چيست؟
گفتم :محمدمهدي .گفت :فاميليت چيست؟ گفتم:
عبدخدایي .تعجب ك��رد .از اين جهت تعجب كرد
كه معموالً افرادي كه از فدائيان اس�لام به ميدان
ميرفتند ،ميگفتند :ما عبداهلل هستيم .گفت :پسر
كي هستي؟ گفتم :آيتاهلل حاج شيخ غالمحسين
تبريزي .گفت :شما پس��ر حاج شيخ غالمحسين
تبريزي مشهد هستيد؟ گفتم :بله .مرا صدا زد پاي
منبر .گفت :برادران فدائيان اسالم ،يك آيتاهللزاده
15ساله ميخواهد فردا برود زندان! آن شب ،شايد
 90نفر اسم نوش��تند و من يكي از انتخابشدهها
بودم»...
ديدار مخفيانه فاطمي با واحدي ،در ماشين
مخصوص وزير امور خارجه!
آنچه در ادامه اين مقال روايت ميش��ود ،در زمره
عجايب كمتر ديده ش��ده ،در كردار سياسي دكتر
حس��ين فاطمي وزير خارجه دكتر محمد مصدق،
به ش��مار ميرود! او پس از مضروب ش��دن توسط
محمدمه��دي عبدخدايي و با تمام س��ابقه تقابل
خويش ب��ا فدائيان اس�لام ،به واحدي پيش��نهاد
ميدهد ك��ه فدائيان اس�لام از نخس��توزيري او
حمايت كنند ،تا وي پس از احراز صدارت ،به اجراي
احكام اسالم بپردازد! روايت اين دو ديدار شگفت،
به ش��رح ذيل در روايت محمدمهدي عبدخدايي
آمده است:
«در اواخر س��ال  1331كه بين دربار و دكتر مصدق
اختالف افتاد ،هر دو طرف تالش كردند كه به نواب
صفوي نزديك بشوند! به همين جهت ميبينيم كه
نواب صفوي ،در بهمن سال  1331آزاد ميشود .چرا
آزاد ميشود؟ اين آزادي زمينههاي قبلي داشته است.
به اين شرحكه دو مالقات بين شهيد سيدعبدالحسين
واحدي و دكتر فاطمي كه بعد از مضروب ش��دنش
وزيرخارجه ش��ده ،انجام گرفته است! پيشتر از آن،
نصرتاهلل قمي ،دكتر زنگنه وزي��ر فرهنگ رزم آرا را
در دانشگاه مورد اصابت گلوله قرار ميدهد .روزنامهها
نوشتند :دكتر زنگنه به وسيله يكي از فدائيان اسالم،
به نام نصرتاهلل قمي ترور شد! در حالي كه نصرتاهلل
قمي ،هيچ ارتباطي با فدائيان اسالم نداشته است .او
دانشجوي دانشكده حقوق بود و عضو هيچ گروهي
نبود .او در زن��دان قصر ،با نواب صفوي آش��نا و به او
عالقهمند ميشود .نامهاي هم از زندان كاخ براي من
نوش��ت .آرزو كرده بود :كاش من هم به زندان قصر
منتقل شوم ،تا در كنار هم باشيم .او وقتي در زندان
قصر با نواب صفوي مالقات ميكند ،اهل نماز و روزه
ميش��ود .چون دادگاه جناحي او را محكوم به اعدام
كرده بوده ،حكمش ميرود به ديوان عالي كش��ور و
ديوان عالي كشور آن حكم را تأييد ميكند .در اينجا
نواب صفوي ب��ه اين فكر ميافتد ك��ه از دولت براي
نصرتاهلل قمي ،درخواست يك درجه تخفيف بكند!
عالوه بر اين به اين فكر ميكنند كه دكتر فاطمي ،با
اينكه توسط فدائيان اسالم مضروب شده ،نزديك به
دكتر مصدق و وزير خارجه است و درخواستش ،مورد
قبول واقع ميشود .مرحوم نواب صفوي ،نامهاي به
دكتر فاطمي مينويس��د كه :من اميدوارم اين سند
يك روزي پيدا بشود .در اين نامه آمده است :صرفنظر
از رنجهايي كه از شما بردهام و ناجوانمرديهايي كه
در جريان بعد از قتل رزمآرا انجام گرفته است ،ا ّما به
خاطر اينكه نصرتاهلل قمي اعدام نش��ود ،اين نامه را
تاللهّ قمي اعدام نشود!...
نوشتم و ميخواهم كه نصر 
قرار ميشود اين نامه را به دست دكتر فاطمي بدهند و
دكتر فاطمي در هيئت دولت آن را مطرح كند و رئيس
دولت -كه دكتر مصدق است -از شاه بخواهد كه يك
درجه تخفيف بدهد ،چون فقط ش��اه ميتوانس��ته
تخفيف بدهد .چون رفتن سيد عبدالحسين واحدي
به وزارت خارجه ممكن نبود ،نرفت .تلفن ميكنند به
دكتر فاطمي كه واحدي ميخواهد شما را ببيند! او
هم اظهار تمايل ميكند .قرار ميگذارند كه واحدي
بيايد با تاكسي جلوي بيمارس��تان بانك ملّي ،دكتر
فاطمي هم گفته بود ،من س��اعت  4/5 ،4ميروم به
ديدن آيتاهلل كاشاني در بيمارستان ،از بيمارستان
كه بيرون ميآيم ،در ماشين اين مالقات انجام بگيرد
و چنين هم ميشود( .در آن روزها آيتاهلل كاشاني به
دليل بيماري ،در بيمارستان بانك ملي بستري بود).
مرحوم سيد عبدالحس��ين واحدي براي من تعريف
كرد :من با تاكسي رفتم جلوي بيمارستان ،هنوز دكتر
فاطمي از بيمارستان بيرون نيامده بود .من تاكسي را
نگهداشتم ،تا وقتي كه دكتر فاطمي ميآيد بيرون از
بيمارستان ،مرا نبيند كه كنار خيابان ايستادهام! (هنوز
اختالف بين دكتر مصدق و دربار باال نگرفته بود ،فقط
زمزمههايش مطرح بود ).دكتر فاطمي از بيمارستان
بيرون ميآيد ،مرحوم واحدي هم از تاكس��ي پياده
ميشود .دكتر فاطمي واحدي را ميبيند ،جلو ميآيد،
دست ميدهد و روبوس��ي ميكنند! مرحوم واحدي
ميگويد :تا مرا ديد ،ميدانس��ت كه ما س��يدها كه
به هم ميرسيم پس��رعمو به هم خطاب ميكنيم.
گفت :پس��رعمو ،چ��را دادي گلوله زدن��د ،روده مرا
س��وراخ كردند! مرحوم واحدي ميگويد :آن وظيفه

شرعي بود ،شما را محارب تشخيص داديم ،آن روزها
تشخيص داديم كه شما رودرروي آرمانهاي اسالمي
قرار گرفتهايد ،به تكليف عمل كرديم! دكتر فاطمي
تعارف ميكند ،واحدي مينشيند توي ماشين او .آن
موقع ماشينهاي وزارتي ،ماشينهايي بنزي بوده كه
وسط ماشين دو قسمت ميشده .شيشهاي بوده وسط
ماشين ،ميكشيدند باال كه راننده و محافظ ،حرف
اينها را نشنوند! در آنجا مرحوم واحدي به دكتر فاطمي
ميگويد :من واقعاً نميخواستم با شما مالقات كنم،
ا ّما براي نجات جان يك انسان ،خودم را براي مالقات
با ش��ما متقاعد كردم! چون در حكوم��ت رزمآرا ،ما
افرادي را كه در كابينه رزمآرا كار ميكردند ،همهشان
را محارب ميدانس��تيم ،اين آدم (نصرتاهلل قمي)
درست است كه از ما نبوده ،ا ّما باالخره يك كسي را
كشته كه آن آدم مخالف سياستهاي خارجي بوده و
بنابراين دلمان نميخواهد او اعدام بشود ...از گذشته
صحبت ميشود ،از جلسهاي كه در منزل حاج محمود
آقايي بوده ،صحبت ميش��ود كه خود دكتر فاطمي
هم حضور داشته اس��ت .دكتر فاطمي ميگويد :اگر
آقايان از من حمايت كنند كه من رئيس دولت بشوم و
دكتر مصدق در رهبري جريان باقي بماند ،ما آمادگي
همهگونه همكاري را داريم! تالش ميكند كه در آنجا،
موافقت شهيد سيدعبدالحسين واحدي را به همكاري
با كابينه دكتر مصدق جلب كند .اين ،قبل از آزادي
نواب صفوي است .ماشين دور تهران ،توي خيابانهاي
تهران ،حركت ميكند .اينها صحبت ميكنند تا اينكه
ماشين ميرود به خيابان كاخ كه جلسه هيئت دولت
بوده است .دكتر فاطمي دست واحدي را ميگيرد ،تا
ببرد توي جلسه هيئت دولت! مرحوم واحدي نميرود
و بقيه حرفهايشان به ديدار بعد موكول ميشود .در
مالقات د ّوم ،دكتر فاطمي با واحدي تماس ميگيرد.
اين بار ديگر او تماس ميگيرد .جلسه مالقات هم باز
در ماشين انجام ميگيرد .مثل اينكه ماشين ميآيد
ميدان خراسان ،واحدي هم از دوالب ميآيد ميدان
خراسان ،سوار ماشين وزارت خارجه ميشوند .مرحوم
واحدي اين بار ميگويد :اگر قرار باشد توافقي كنيم،
بايد مكتوب باش��د ،مثل جريان رزمآرا غيرمكتوب
نباشد ،در آن صورت باز هم حرفها به جايي نميرسد،
يعني اين توافق انجام نميگيرد»...
بر آستان جانان!
جمعي��ت فدائي��ان اس�لام را ميت��وان در زمره
مخلصتري��ن و پاكبازتري��ن نيروه��اي حاضر در
فرآيند نهضت ملي ايران به ش��مار آورد .چه اينكه
به رغم نق��ش تعيينكننده ايش��ان در فرآيند اين
جنبش ،جز زندان و محنت ،از آن نصيبي نبردند!
پس از  28مرداد ني��ز به رغم وجود پيش��نهادات
فراوان حاكميت مبني بر قبول فالن منصب و بهمان
جايگاه ،به تداوم مبارزات خويش پرداختند و نهايتاً
بر محمل شهادت نشستند! شهيد سيد عبدالحسين
واحدي نيز در فقره مضروب ساختن حسين عالء،
چون ساير برادران و همپيمانانش ،جبين را به خون
خويش آذين بس��ت و در جوار حق س��كنی گزيد.
محمدمهدي عبدخدايي در بيان چند و چون اين
رويداد ،چنين آورده است:
«پس از مضروب شدن حسين عالء ،من چهل و چند
روز در تهران بودم .ت��وي اين چهل و چند روز ،چند
اتفاق افتاد .روزنامهها نوشتند كه برادر عبدخدايي ،با
دو قبضه اسلحه كمري دستگير شد! برادر بزرگتري
داش��تم ،به نام ش��يخ محمدتقي مجتهدزاده .حاال
توجه كنيد كه موضوع از چه قراري بوده :دوس��تان
كاشاني ما ،در زمان مرحوم نواب صفوي ،آمده بودند
توي خيابان صفاري ،يكيشان به اسم سليماني كه
جزو قاتالن دكتر برجيس هم بود ،خواربارفروش��ي
در آنجا باز كرده بود .ي��ك روز مرحوم نواب صفوي،
روزنامههايي كه از لبنان همراه آورده بود ،روزنامههاي
مصري ،مقداري از نامههايي كه براي او نوشته بودند،
با دو قبضه اس��لحه كمري را ميگ��ذارد توي يك
چمدان ،به اين آقاي س��ليماني ميس��پارد .خوب،
من كه از نواب صفوي جدا ش��دم ،يكي دو روز بعد،
تصميم گرفتم پيش س��ليماني بروم .يك روز سحر
بود ،سوار تاكسي شدم ،رفتم خيابان صفاري .مغازه
سليماني يك پستو داشت .من آن روز را صبح تا شب،
توي پستوي اين مغازه بودم! نظرم هم اين بود ،كه دو
اسلحه را از سليماني بگيرم ،اما او هفتتيرها را به من
نداد! روزنامهها نوش��ته بودند كه سيد عبدالحسين
واحدي در اهواز دستگير شد! متعاقب آن روزي كه
ما از مرحوم سيد عبدالحسين واحدي جدا شديم،
او ميرود قم .در قم مراجع��ه ميكند به حبيباهلل
تركمني كه از فدائيان اسالم بوده ،پولي از او به عنوان
قرض يا هديه ميگيرد .با اسداهلل خطيبي نامي سوار
ميش��وند و ميروند به اهواز .چ��ون در اهواز جايي
نداشتند ،ميروند مسافرخانه و شب در آنجا ميمانند.
شبانه ،مسافرخانهچي به شهرباني اطالع ميدهد.
صبح مأموران شهرباني ميريزند و سيد عبدالحسين
واحدي و اس��داهلل خطيبي را دس��تگير ميكنند.
مرحوم سيد عبدالحس��ين واحدي ،به بهانه قضاي
حاجت ميرود دستشويي و اسلحهاش را مياندازد
توي دستشويي! اين اسلحه همان كلتي است كه من
پيشتر از خانه مادر نواب صف��وي آورده و به او داده
بودم .اينها دستگير شدند و به تهران فرستاده شدند.
سليماني به من گفت :س��يد عبدالحسين واحدي
سالم وارد تهران شده و او را پيش بختيار فرستادند.
در حالي كه آن شب توي روزنامه خوانده بود كه :سيد
عبدالحسين واحدي كه در جاده كرج در حال فرار
بود ،با ش��ليك مأموران كشته شده است! سليماني
نميخواس��ت كه خبر شهادت س��يد عبدالحسين
واحدي را به من بدهد .ب��ا خودش فكر كرد كه بهتر
است من بعدا ًباخبر بشوم! به من گفت :پستوي مغازه
من ،جاي امني نيست ،توي اين پستو مردم ميآيند
و ميروند ،اگر يكي توي پستو تو را ببيند ،دستگيرت
ميكند! بعد من تصميم گرفتم جايم را عوض كنم.
صبح آمده بودم ،شب از آنجا آمدم بيرون! اسلحه و
چمدان را هم به من نداد»...

