
  عليرضا رضائي متقي
روزهايي كه بر ما گذشت، تداعي گر سالروز شهادت 
رهبر پاكباز فدائيان اس�ام و ياران اوس�ت. به اين 
مناسبت و در مقال پي آمده، كارنامه او و همراهانش 
در فاصله كودتاي 28 مرداد1332 تا هنگام شهادت، 
مورد بازخواني قرار گرفته است. اميد آنكه مفيد  آيد. 

      
  كودتاي 28 مرداد1332

شهيد سيدمجتبي نواب صفوي رهبر جمعيت فدائيان 
اس��ام پس از آزادي از زندان دكتر مصدق، سياس��ت 
و برنامه هاي خ��ود را تغيي��ر داد. او در مصاحبه اي كه 
پس از آزادي از زندان با روزنامه اطاعات داش��ت اعام 
كرد: »برنامه كاري ما از اين پس اتحاد ممالك اسامي 
است.«)1(  اين س��خن نواب، حاوي پيامي براي آيت اهلل 
كاش��اني و مصدق مبني بر ع��دم دخال��ت فدائيان در 
كار دولت ب��ود. نواب بعد از آزادي، عازم مش��هد ش��د. 
در اين شهر از او استقبال باش��كوهي صورت گرفت، تا 
اينكه زمان دادگاه محمدمهدي عبدخدايي فرا رسيد. 
سيدعبدالحسين واحدي از نواب خواست به تهران بيايد 
و در دادگاه شركت كند. نواب هم سفر خود را نيمه تمام 
رها كرد و به همراه تعدادي از فدائيان اس��ام به تهران 
بازگشت. در آن دوره روابط دولت مصدق با دربار، دچار 
تزلزل شد و قدرتش رو به افول مي رفت. در نهايت دولت 
مصدق بر اثر كودتاي 28 مرداد 1332، به پايان كار خود 
رسيد. دولت سقوط كرد و مصدق همراه تعدادي از سران 
جبهه ملي دستگير شد. تعدادي ديگر از سران جبهه ملي 
نيز تحت تعقيب قرار گرفتند. نواب دو ماه قبل از كودتا 
در نامه اي كه به مصدق نوشته بود، آينده دولت او را تذكر 

داده بود. متن نامه شهيد به شرح ذيل است:
» 8 شوال المكرم 30 خرداد 1332ه�. ش

هو العزيز
آقاي دكتر محمدمصدق نخست وزير پس از سام

ش��ما و مملكت، در سخت ترين سراش��يب سقوط قرار 
گرفته ايد. چنانچه احساس كرده و معتقد شده باشيد كه 
نجات بخش شما و مملكت، اجراي برنامه مقدس پيامبر 
اكرم )صلي اهلل عليه و آله و سلم( مي باشد و پس از اتمام 
جريانات گذش��ته، آماده اجراي احكام مقدس اس��ام 
باشيد، قول مي دهم مملكت را به ياري خداي توانا و به 
بركت اجراي احكام و تعاليم عاليه اسام، از هر بدبختي و 
سقوط و فسادي حفظ نموده، به منتهاي عزت و سعادت 

معنوي و اقتصادي برسانيم. 
تهران، به ياري خداي توانا

سيدمجتبي نواب صفوي«)2(
نواب همراه فدائيان، حركت كودتا را در س��خنراني ها و 
بيانيه هاي خود محكوم كردند. آنها به صورت صريح از 
سرلشكر زاهدي خواستند دستورات اسام را اجرا نمايد 
و اگر غير از اين راه را برود، او به سرنوش��ت رزم آرا دچار 

خواهد شد. 
  سفر شهيد نواب صفوي به كشورهاي اسامي

فضل اهلل زاهدي پس از رسيدن به قدرت، مقابل فدائيان 
اسام انعطاف نشان مي داد تا بتواند از اين طريق آنها را 
كنترل نمايد. فدائيان نيز از فترت بيرون آمدند و مجدداً 
قدرت گرفتند. فدائيان اس��ام در ش��هرهاي مختلف، 
شروع به برگزاري جلس��ات كردند كه در يكي از همين 
جلسات، براي اولين بار مردم شعار »مرگ بر شاه« را سر 
دادند. عاوه بر اين »علما و دانشمندان اسام براي دفاع 
در مقابل تهاجمات اسرائيل به فلسطين و رساندن نداي 
مظلوميت فلسطين به گوش دنيا انجمني به نام مؤتمر 
اسامي تأس��يس نمودند. اعضاي اين انجمن، همايش 
ش��ش روزه اي را در اردن برگزار كردن��د. برپاكنندگان 
اين هماي��ش، از فعاليت هاي انقابي ن��واب در ايران با 

خبر بودن��د و از او به منظور س��خنراني در اين همايش 
دعوت كردند. دولت زاهدي نيز براي كنترل فدائيان با 
درخواست گذرنامه موافقت نمود. نواب قصد داشت در 
اين سفر، چهار نفر ديگر از سران فدائيان اسام را نيز با 
خود ببرد كه با مخالفت دولت مواجه ش��د. تنها مشكل 
نواب براي سفر به اردن، تأمين هزينه سفر بود. از طرفي 
هم آيت اهلل صدر ش��ركت در مؤتمر اسامي را به عنوان 

وظيفه شرعي به عهده نواب گذاشت...«)3(
فدائيان اس��ام هم اغلب از لحاظ مادي، از قشر ضعيف 
جامعه بودند و توانايي تأمين هزينه س��فر را نداشتند. 
ش��هيد نواب صفوي در مجلسي در مس��جد محموديه 
تهرن، اهداف سفر خود را ش��رح داد و پس از سخنراني 
او واحدي باالي منبر گفت: »هم��ه مي دانند كه ما اين 
پول را نداريم، هر كسي هر قدر قدرت دارد، كمك كند 
تا آقا به اردن بروند و رسالت شان را انجام دهند...« )4( به 
هر ترتيب، هزينه سفر او از س��وی مردم و علماي شهر 
تأمين شد. نواب ابتدا به عراق رفت و ضمن زيارت عتبات 
عاليات، با حضرات آيات: صدر، سيدهادي مياني و عامه 
اميني ديدار داشت. او بعد از عراق عازم لبنان شد و آنجا به 
بيت  المقدس عازم شد. بيت المقدس در آن زمان، به دو 
بخش تقسيم مي شد، قسمتي تحت سيطره اردن و بخش 
ديگر تحت اشغال اسرائيل بود. نواب در مؤتمر اسامي، 
به زبان عربي فصيح س��خنراني كرد و گفت: »در زمان 

حاضر مسئله، مسئله مليت و عربيت نيست، بلكه مسئله 
اسام، دفاع از حقوق مسلمين و حقوق مردم فلسطين 
است...« پس از سخنراني ايشان همه حاضران يك صدا 

فرياد زده بودند:
»زنده باد اين مهمان گرامي اسام  

 زنده باد اين قهرمان ايران« )5( 
س��خنراني نواب غوغايي ميان حاضران برپا كرد. سفر 
نواب، فقط به س��خنراني او در اجاس ختم نمي شود. 
وي عاوه بر شركت در مؤتمر اسامي، سفري به مناطق 
مرزي مابين اردن و اس��رائيل داشت. او هنگام بازديد از 
اين مناطق، چشمش به مسجدي متروكه در محدوده 
اشغال شده توسط اس��رائيل مي افتد و از همراهان خود 
مي خواهد تا با او به مسجد بروند و دو ركعت نماز بخوانند. 
حضار با خواسته نواب مخالفت مي كنند و اين حركت را 
خطرناك مي دانند. نواب هم مي گويد: »بسيار خب شما 
نياييد، اما من به  تنهايي مي روم. )6( پس از حركت كردن 
نواب به سمت مسجد، حضار هم در پي او به راه مي افتند. 
حضار از نواب مي خواهد امام جماعت شود. او هم قبول 
مي كند. نواب در اردن، با س��لطان حسين پادشاه اردن 
نيز ديدار مي كند. همس��ر ش��هيد نواب در رابطه با اين 
ديدار مي گوي��د: »روزنامه اي عربي عك��س آقاي نواب 
و ملك حسين را چاپ كرده و نوش��ته بود بر اثر نصايح 
دو ساعته نواب صفوي، ملك حس��ين از سوار شدن به 
ماشيني كه ساخت انگلس��تان بود خودداري كرد!«)7( 
اعمال و رفتار او به گونه اي بوده  كه يوسف حناء خبرنگار 
مسيحي لبناني مي نويسد: پس از ديدار با نواب و صحبت 
با او مسلمان شده است. )8( در پايان اجاس، نمايندگان 
»شبان المس��لمين« و »اخوان المس��لمين« مصر از او 
دعوت كردند به مصر س��فر كند. نواب هم پذيرفت ولي 
به دليل نداشتن هزينه سفر، زمان آن را به بعد موكول 
كرد. بعد از اتمام مجلس، او ابتدا به لبنان رفت و در جمع 
مردم لبنان درباره آزادي مناطق اش��غالي كشورش��ان 
سخنراني هايي كرد. سپس به س��وريه و از آنجا به عراق 
رفت. نواب در عراق باز هم ضمن زيارت عتبات با تعدادي 
از علماي ع��راق ديدار كرد. او در نج��ف به منزل عامه 
اميني رفت. عامه اميني، نواب را در امر س��فر به مصر 
ترغيب كرد و هزينه هاي سفر ايشان را از طريق مردم و 
علما و تجار تأمين كرد. نواب از طريق س��فارت مصر در 
عراق ويزا گرفت و عازم مصر شد. پس از ورود به قاهره، 
در مجلس سالگرد »احمد منيسي« و »احمد شاهين« 
دو تن از ش��هداي جنگ پارتيزاني مقابل صهيونيسم ها 
ش��ركت كرد و آنجا به زبان عربي فصيح سخنراني كرد. 
نواب در س��خنراني اش، بحث ملي ش��دن كانال سوئز 
توسط »نجيب« پادش��اه مصر را مطرح كرد. او مردم را 
به جنگ با اسرائيل ترغيب و تش��ويق نمود. سخنراني 
نواب، با درگيري بين جوانان اخوان المسلمين و مأموران 
پليس همراه شد. اخواني ها ماشين پليس را آتش زدند. 
در نهايت پس از درگيري هاي بين اخوان المس��لمين و 
پليس، محي الدين ذكريا و انور سادات، اخوان المسلمين 
را منحل مي كنند. مأموران دولتي، شبانه تمامي مراكز 
اخواني ها را تصرف مي نمايند. نواب صفوي نيز بازجويي 
مي ش��ود و نيت و چگونگي س��فرش به مصر را توضيح 
مي دهد. روحيه باال و صابت نواب، مانع از اين ش��د كه 
او به زندان ب��رود. او به جاي زندان، مهم��ان وزير اوقاف 
مصر ش��د. نواب در مصر به ديدن جمال عبدالناصر هم 
رفت و حتي در رژه ارتش هم شركت كرد. اتفاق جالب 
ديگر اين سفر، ماقات نواب با دانشجوي فلسطيني به 
نام »ياسر عرفات« بود. ياسر عرفات در ارتباط ديدارش 
با نواب مي گويد: »هنگامي كه دانش��جو بودم و در مصر 
درس مي خواندم، يك روز شهيد نواب به دانشگاه آمد و 
سخنراني كرد. پس از پايان سخنراني، نزد او رفتم و خودم 

شهيد سيد مجتبي نواب صفوي، كودتاي 28 مرداد 1332، خوانشي از يك نسبت

 مبارزه و پايمردي
 تا واپسين لحظه حيات

را معرفي كردم. او به من گفت: تو پسر علي هستي، 
اما ملتت در اسارت به س��ر مي برد، تو سيد حسني 
هستي، تو بايد دين جدت را ياري دهي، تو بايد ملت 
فلسطين را از چنگال اسرائيل نجات بدهي، آن وقت 
اينجا نشس��ته اي درس مي خواني كه چه؟...« اين 
سخنان نواب مرا تكان داد و روحيه انقابي در من 
پديد آورد و از آن پس، درس را رها كردم و يكسره 
به كار نهضت پرداختم.« )9( نواب پس از گذشت 65 
روز، در تاريخ 12 بهمن 1332، به ايران بازگشت و 

مورد استقبال ياران خود قرار گرفت. 
  اعام كانديداتوري مجلس، از سوی رهبر 

فدائيان اسام
پس از كودتاي 28 مرداد، فضاي كشور دچار اختاف 
گرديده بود. مصدق به سه سال حبس مجرد محكوم 
شد. شاه نيز به منظور حمايت از دولت كودتا، فرمان 
انحال مجلس سنا و شوراي ملي را صادر كرده بود. 
زمان ثبت نام نامزدهاي انتخابات مجلس هجدهم 
فرا رس��يده بود. دوستان ش��هيد نواب صفوي از او 
خواستند در انتخابات مجلس ثبت نام نمايد. نواب 
با اصرار دوستان، طي اعاميه اي كانديداتوري خود 
را از شهر قم عنوان كرد. اين تصميم نواب، موجب 
تعجب عده اي از افراد ش��د! زيرا ن��واب تا آن زمان، 
از قبول مسئوليت هاي سياس��ي اجتناب مي كرد. 
نواب حتي پيش��نهاد نيابت آستان قدس رضوي را 
هم رد كرده بود، اما اين ب��ار او تصميم گرفته بود تا 
حرف هايش را در پرتوی مصونيت نمايندگي بزند. 
اعام كانديداتوري نواب موجب اختاف و دودستگي 
بين نيروهاي فدائيان گرديد. عده اي از نامزد شدن 
نواب حمايت مي كردند و عده اي ديگر نيز مخالف 
ثبت نام نواب بودند. مخالفان معتقد بودند ثبت نام 
نواب، در تضاد با اهداف فدائيان است. مخالفت ها با 
ثبت نام نواب اوج گرفت. نواب كه از اقدام مخالفان 
بس��يار رنجيده بود، جهت حفظ انسجام نيروهاي 

مذهبي، از كانديداتوري مجلس انصراف داد. 
  انتشار اعاميه نواب خطاب به شاه

به پيشنهاد انگليس و تصويب امريكا، پيماني نظامي 
بين ايران، عراق، پاكس��تان و تركيه بس��ته شد تا 
به وسيله آن از نفوذ كمونيسم جلوگيري شود. اين 
پيمان به دليل اينكه در بغداد، پايتخت عراق بسته 
شد به پيمان بغداد معروف ش��د. هنگامي كه اين 
پيمان بسته ش��د، زاهدي س��قوط كرده و حسين 
عاء به جاي او به نخس��ت وزيري رسيده بود. نواب 
انعقاد اين پيمان را نكوهش مي كرد و اعتقاد داشت 
كشور بايد مس��تقل باش��د. نواب در ديداري كه با 
تيمور بختيار فرماندار انتظامي تهران داشت، در باره 
پيوستن ايران به پيمان نظامي بغداد هشدار داد و 
گفت: »به شاه بگوييد هنوز بچه مسلمان ها در ايران 
زنده هستند، من اسلحه دادم به خليل طهماسبي تا 
رزم آرا را بزند، من به عبد خدايي گفتم اسلحه بردارد 
فاطمي را مضروب كند و مسئوليتش را هم پذيرفتم، 
من اجازه نخواه��م داد در كش��ور آل محمد)ص( 
خاف شرع انجام گيرد...«)10( نواب براي اتمام حجت 

اطاعيه اي خطاب به شاه صادر كرد:
»هو العزيز

مصلحت مسلمين دنيا پيوس��تن و تمايل به هيچ 
يك از دو بلوك جه��ان و پيمان هاي دفاعي نبوده، 
بايد براي حفظ تعادل نيروهاي دنيا و استقرار صلح 
و امنيت يك اتحادي��ه دفاعي و نظامي مس��تقلي 
تش��كيل دهند... بي��ش از هر چيز، چ��ون خداي 
عزيز بر ما شرافت عالي اسام را منت نهاده است و 
مسلمان هستيم بايد مصالح عمومي را از نظر اسام 
و مسلمين بسنجيم...«)11( نواب امضاي پيمان بغداد 
را به منزله نفوذ امريكايي ها مي دانست. او معتقد بود 
با اين كار، فرهنگ امريكايي در جامعه اسامي رواج 

پيدا مي كند. 
  مضروب ساختن حسين عاء

دولت هش��دارهاي فدائيان اسام را جدي نگرفت و 
طي اعاميه اي بيان كرد حس��ين عاء نخست وزير 
وقت برای امضاي پيمان بغداد، عازم عراق مي شود. 
شهيد نواب با ش��نيدن اين خبر، با اعضاي برجسته 
فدائيان اسام جلس��ه اي برگزار كرد. در اين جلسه 
تصميم به اعدام حس��ين عاء گرفته شد. فدائيان 
معتقد بودند حاال كه دولت به اتمام حجت ما توجه 
نكرد، براي جلوگيري از انعقاد اين پيمان، بايد حسين 
عاء را از ميان برداريم. »نواب قبل از اينكه نقش��ه 
ترور حسين عاء را ترس��يم نمايد، نزد »حاج شيخ 
ابوالفضل خراس��اني« صاحب كتاب سفينه النجاه 
مي رود و او استخاره مي گيرد. استخاره ايشان خيلي 
خوب آمد.«)12( س��ه نفر از فدائيان اسام، به عنوان 
گزينه هاي نهايي براي ترور عاء انتخاب مي ش��وند 

و از ميان اين س��ه نفر، ش��هيد ن��واب »مظفرعلي 
ذوالقدر« را كه از آب��ادان به فدائيان پيوس��ته بود، 
انتخاب مي نمايد. سيدعبدالحسين واحدي به همراه 
»اسداهلل خطيبي«، عازم آبادان شدند تا در صورتي كه 
ذوالقدر نتوانست كار عاء را تمام كند، آنها عاء را در 
مسير عراق از بين ببرند. روز موعود فرا رسيد. مراسم 
ختم مصطفي كاشاني فرزند آيت اهلل كاشاني، بهترين 
فرصت براي مواجهه با عاء بود. مظفرعلي ذوالقدر، 
كفني را كه نواب براي او تهيه كرده بود، پوشيد. اين 
كفن به وسيله نواب منقش به آيات قرآن و اهداف ترور 
عاء شده بود. ذوالقدر عازم مسجد شاه شد. حسين 
عاء س��اعت 3:30  بعد از ظهر روز 25 آبان 1334، 
در حالي كه محافظان او را احاطه كرده بودند، وارد 
مسجد شاه شد. ذوالقدر بافاصله خود را به او نزديك 
كرد و تيري بر سر او ش��ليك و تير دومي داخل لوله 
اسلحه گير كرد! مأموران بي درنگ ذوالقدر را دستگير 
كردند. حس��ين عاء جان س��الم به در برد و فرداي 
مضروب شدن، عازم بغداد شد تا پيمان نظامي را امضا 
كند. واحدي و خطيبي هم دستگير و تحت الحفظ به 

تهران منتقل شدند. 
  تعقيب و بازداش�ت رهبر فدائيان اس�ام

 و يارانش
ش��هيد س��يد عبدالحس��ين واحدي را ب��ه تهران 
آوردند و به اتاق تيمور بختيار بردند. بختيار به مادر 
عبدالحسين واحدي توهين كرد. واحدي عصباني 
 ش��د و گفت مادر م��ن فاطمه زهرا)س( اس��ت. او 
صندلي را برمی دارد كه بر سر بختيار بكوبد، بختيار 
زودتر از او ش��ش گلوله به س��مت واحدي شليك 
مي كند. سيد عبدالحسين واحدي در اتاق بختيار به 
شهادت مي رسد. شهيد نواب صفوي پس از شنيدن 
خبر نافرجام ماندن اعدام عاء، در منزل حاج قاسم 
معمار مخفي می شود، اما آنجا نيز با كسي در ارتباط 
نبود. نواب استخاره می كند تا به منزل آيت اهلل سيد 
محمود طالقاني برود و استخاره هم خوب می آيد. او 
محمدمهدي عبدخدايي را به منزل آيت اهلل طالقاني 
می فرستد و به ايشان اطاع می دهد. مرحوم طالقاني 
به رغم اينكه منزلش تحت نظارت نيروهاي امنيتي 
بود، درخواست نواب را قبول می كند. آنها شبانه وارد 
خانه آيت اهلل طالقاني می شوند.«)13( نواب آن شب 
در حضور آقاي طالقان��ي از مرگ خود گفت: »واهلل 
جوري خواهم مرد كه از ه��ر قطره خونم يك نواب 
صفوي به وجود بيايد، م��ا مي ميريم، مرگ حتمي 

است، از دنيا هم كه چيزي نداريم.«)14(
نواب و يارانش هنوز نمي دانستند سيد عبدالحسين 
واحدي شهيد شده و حسين عاء از ترور جان سالم 
به در برده است. آيت اهلل طالقاني با سران جبهه ملي 
صحبت كرد تا فدائيان اس��ام و نواب در منزل اين 
افراد مخفي ش��وند. عزت اهلل س��حابي كه به ديدار 
نواب آمده بود، در پاس��خ به آق��اي طالقاني گفت 
ما جايي براي مخفي ش��دن ايش��ان نداريم و نواب 
مجبور ش��د در منزل آيت اهلل طالقاني بماند. چند 
شب از اقامت نواب در منزل طالقاني گذشت تا اينكه 
نواب پيش��نهاد داد به منزل حميد ذوالقدر - كه از 
عاقه مندان به نواب بود- بروند. نواب و سيدمحمد 
واحدي به منزل حميد ذوالقدر رفتند و عبد خدايي 
و خليل طهماسبي، در منزل مرحوم طالقاني ماندند. 
مظفرعلي ذوالقدر كه در مسجد شاه دستگير شده 
بود، زير شكنجه، ناخودآگاه اسم حميد ذوالقدر را بر 
زبان آورد. نيروهاي آگاهي پس از بررسي پرونده ها، 
منزل حميد ذوالقدر را شناسايي كردند و شبانه به 
منزل او براي بازرسي رفتند. در نتيجه مأموران سيد 
محمد واحدي، ن��واب صفوي و حمي��د ذوالقدر را 
دستگير كردند. روزنامه ها در تاريخ 1 آذر 1334، با 
آب و تاب نوشتند نواب دستگير شد. پنج روز بعد از 
دستگيري نواب، خليل طهماسبي نيز دستگير شد 

و عبدخدايي هم متواري گرديد. 
  برگزاري دادگاه شهيد نواب صفوي

 و همرزمان
هنگامي كه ش��هيد نواب صفوي دس��تگير ش��د، 
تاش هاي زيادي ب��راي آزادي او و يارانش صورت 
گرفت كه متأسفانه هيچ كدام مثمر ثمر واقع نشد. 
در تاريخ 15 آذر 1334، بازجويي از نواب و اعضاي 
فدائيان اسام آغاز شد و در 7 دي 1334 سرلشكر 
حسين آزموده دادس��تان كل ارتش، ادعانامه خود 
را عليه نواب و هفت نف��ر از اعضاي فدائيان به اتهام 
توطئه براي بر هم زدن اساس حكومت و تحريص 
مردم به مسلح شدن و حمل اسلحه غير مجاز اعام 
كرد. در 12 دي ماه س��ال 1334، دادگاه نظامي به 
صورت غير علني و س��ّري محاكمه نواب و اعضاي 
فدائيان اس��ام را آغاز ك��رد و دادگاه تجديد نظر 
نظامي، در 24 دي 1334 حكم اعدام نواب صفوي، 
استاد خليل طهماس��بي، س��يد محمد واحدي و 

مظفرعلي ذوالقدر را تأييد كرد. 
  بر محمل وصل

فدائيان اسام و نزديكان ش��هيد نواب صفوي، از 
حكم دادگاه تجديد نظر مطل��ع نبودند. دولت از 
هراس اينكه فدائيان اس��ام ب��راي رهايي نواب، 
اق��دام به مضروب س��اختن مس��ئوالن حكومت 
نمايند، حكم دادگاه او را به اطاع مردم نرس��اند. 
آن دس��ته از اعضاي فدائيان اس��ام كه دستگير 
نش��ده بودند، به دنبال اع��دام تيم��ور بختيار و 
سرلش��كر آزموده بودند، اما ديگر ن��ه روحيه اي 
داش��تند و نه اس��لحه اي! از طرفي هم بيم كشته 
ش��دن ياران خود را داشتند. سرانجام تاش هاي 
برخي از علما و خانواده ش��هيد ن��واب به نتيجه 
نرسيد و در سحرگاه 27 دي 1334، رهبر فدائيان 
اسام را همراه با يارانش، در حالي كه دستانشان 
به جوخه هاي اعدام بس��ته بود، تيرباران كردند. 
بدن ه��اي خون آلود آنه��ا را در تاريكي ش��ب به 
قبرستان مسگرآباد منتقل و دفن نمودند. خانواده 
و ياران نواب بعد از ش��هادت نواب و ديگر اعضاي 

فدائيان متوجه خبر اعدامشان شدند. 
  پي نوشت ها در سرويس تاريخ است.

زمان ثبت نام نامزده�اي انتخابات 
مجلس هجده�م فرا رس�يده بود. 
دوس�تان ش�هيد ن�واب صف�وي 
انتخاب�ات  در  خواس�تند  او  از 
مجل�س ثبت ن�ام نماي�د. ن�واب با 
اصرار دوس�تان، ط�ي اعاميه اي 
كانديدات�وري خود را از ش�هر قم 
عنوان كرد. اي�ن تصميم او، موجب 
تعجب ع�ده اي از افراد ش�د، زيرا 
رهبر فدائيان اس�ام ت�ا آن زمان، 
از قبول مس�ئوليت هاي سياس�ي 
اجتن�اب مي ك�رد. ن�واب حت�ي 
پيشنهاد نيابت آستان قدس رضوي 
را هم رد كرده ب�ود، اما اي�ن بار او 
تصميم گرفته بود تا حرف هايش را 
در پرتوی مصونيت نمايندگي بزند!

»هشت سال بحران آفريني اصاح طلبان«
 در آيينه يك اثر نو انتشار

جرياني كه درون نظام
 در پي براندازي بود!

   شاهد توحيدي
اثري ك��ه هم اينك 
در معرف������ي آن 
س��خن م��ي رود، 
به وقايع سياس��ي 
دوره هش��ت ساله 
رياس��ت جمهوري 
سيدمحمد خاتمي 
پرداخته است. اين 
پژوه��ش از س��وی 
سلمان علوي نيك 
انجام شده و مركز اس��ناد انقاب اسامي، به انتشار 
آن همت گماشته است. كامران غضنفري نويسنده 
و فعال فرهنگي، در مراسم رونمايي از اين كتاب، در 
باب مختصات و ش��رايط دوراني كه كتاب معطوف 

بدان نوشته شده است، مي گويد:
»دولت اصاحات، نظري��ه اي در مقابل نظام واليت 
فقيه داش��ت. مدت ه��ا قب��ل از آق��اي خاتمي هم 
س��ازمان هاي اطاعاتي انگليس روي آن كار كرده 
بودند. سه سال قبل از مانور آقاي خاتمي روي جامعه 
مدني، آقاي منوچه��ر گنجي - كه فراماس��ونر و از 
وزراي طاغوت بود- در سال 73 اين مسئله را طرح 
كرد. به صراحت گفته ب��ود كه جامعه مدني، چيزي 
است كه زيرآب حكومت واليت فقيه را مي زند! وي 
با بيان اينك��ه آنها بحث آزادس��ازي مدني را مطرح 
كردند، افزود: آنها جو شارالتانيس��م رسانه اي را در 
فضاي جامعه حاكم كردند. عملكرد آنها را در ماجراي 
قتل هاي زنجيره اي و فتنه 78 ديديم. البته مسئوالن 
هيچ گاه قتل هاي زنجيره اي را تشريح نكردند. هرچه 
مطرح شد، نقل قول هاي چهره هاي سياسي بود. يكي 
از نقل قول ها اين بود كه آقاي موسوي دو ماه قبل از 
قتل هاي زنجيره اي، اين ماجرا را براي آقاي خاتمي 
تعريف كرده، ولي ايش��ان كاري نكرده بود. ماجراي 
كوي دانشگاه تهران را هم در دوران اصاحات شاهد 
بوديم و آقاي تاجزاده، يكي از آتش بياران معركه اين 
ماجرا بود. در همان ايام بود كه سردار رحيم صفوي 

با مس��ئوالن اصاح طلب،  اتمام حجت كرد كه بيت 
رهبري از خطوط قرمز اس��ت و نبايد آشوبگران به 
آن س��مت بروند، تاجزاده هم به سران آشوب طلب 
اطاع داد. بخش��ي از اعترافات عزت اهلل سحابي هم 
حاكي از اين بود كه امريكا پيامي رسانده بود كه اگر 
اغتششات عشايري را راه اندازي كنند، امريكا حاضر 
به حمايت است و اين نشان مي دهد كه ماجرا خيلي 
فراتر از يك ماجراي دانشجويي بوده است. در دوران 
دولت موسوم به حاكميت دولت اصاحات، بعد از 11 
سپتامبر شاهد لشكركشي امريكا به افغانستان بوديم 
و قبل از آن امريكايي ها با دولت ايران تماس گرفتند 
و هيئتي به سرپرس��تي آقاي ظريف با امريكايي ها 
مذاكره كردند و قول هر گونه همكاري را دادند! بعد 
از  آن هم عكس العمل جرج بوش را ديديم كه ايران را 
محور شرارت ناميد! نامه جام زهر هم در همان دوران 
نوشته شد. برخي نمايندگان از ترس  امريكا، نامه اي 
را به مقام معظم رهبري نوش��تند و پيشنهاد كردند 
كه اگر قرار است جام زهري نوش��يده شود،  همين 
االن نوشيده شود! در همين سال 82، نامه اي بدون 
امضا توسط دولت خاتمي نوش��ته مي شود و در آن 
نامه پيشنهاد مي دهند  به ازاي خلع ساح حزب اهلل 
لبنان برخي از تحريم ها را برداريد! ارتباطات دولت 
اصاحات با آقاي هاشمي رفس��نجاني هم از ديگر 
موارد قابل بحث در اين دولت بود. با اينكه خودشان 
برگزاركننده انتخابات بودند، خاتم��ي بيانيه داد و 
از آقاي هاش��مي حمايت كرد. در فتنه 88 و بعد از 
آن هم عملكرد اصاح طلبان روش��ن و واضح است. 
اصاح طلبان از دولت آقاي روحاني هم دفاع كردند 
و حاال كه مشكات بروز كرده، مي گويند ما طرفدار 

اين دولت نبوده ايم!...«
اثر »هشت سال بحران آفريني اصاح طلبان« مشتمل 
بر س��ه بخش اس��ت و هر ي��ك از بخش ه��ا، فصول 
جداگانه اي دارد. در بخش يكم بسياري از ديدگاه هاي 
بنيانگذار كبير انقاب به عنوان چارچوب نظري تحقيق 
آورده شده تا خواننده به ارزيابي و نقد حزبي بپردازد 
كه خود را در »خط امام« معرفي مي كند. بخش دوم 
از زمينه هاي ش��كل گيري حزب مش��اركت، اهداف 
تأسيس حزب و سوابق سياسي - امنيتي چهره هاي 
شاخص حزب مذكور س��خن به ميان مي آيد و بخش 
سوم كه بخش اصلي اين تحقيق است، عملكرد حزب 
مش��اركت در بازه زماني 1378 تا 1384 را براساس 

اسناد و مدارك بررسي مي كند. 

   كامران غضنفري در مراسم رونمايي از اثر
 »هشت سال بحران آفريني اصاح طلبان«
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ش�هيد ن�واب صف�وي انعق�اد پيمان 
بغ�داد را نكوه�ش مي ك�رد و اعتقاد 
داشت ايران بايد مستقل باشد. او در 
ديداري كه ب�ا تيمور بختيار داش�ت، 
درب�اره پيوس�تن اي�ران ب�ه پيم�ان 
نظامي بغداد هش�دار داد و گفت: »به 
ش�اه بگوييد هن�وز بچه مس�لمان ها 
در اي�ران زنده هس�تند، من اس�لحه 
دادم به خليل طهماس�بي تا رزم آرا را 
بزند، من به عبد خدايي گفتم اسلحه 
ب�ردارد فاطم�ي را مض�روب كن�د و 
مسئوليتش را هم پذيرفتم، من اجازه 
نخواهم داد در كش�ور آل محمد)ص( 
خ�اف ش�����رع انجام گي�رد...«
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