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  سياست و ترور

  
از اين پس مسجد شاه تهران      " خود نوشت    1334 آذر   4مجلة تايم در شمارة     

آرا،    علـي رزم   1330در سـال    " ".مكان امني براي نخـست وزيـران ايـران نيـست          
نخست وزير و يكي از اليق ترين افراد، در آنجا به دست يكي از اعضاي مرتجـع                 

حسين عـال، نخـست وزيـر هفتـاد و دو            هفتة گذشته    .فداييان اسالم به قتل رسيد    
آرا، براي شركت در مجلس يادبودي        ترين جانشينان رزم    سالة ايران و يكي از قابل     

هايش را در آورد و شروع به راه رفـتن            به هنگام ورود كفش   . وارد اين مسجد شد   
ريش او را متوقف كـرد، رولـورش را بيـرون             مردي با ته  . روي زمين مفروش كرد   

 مرد ريشو يك تيـر  ' چرا اين همه روسپي در شهر وجود دارد؟  ':  زد كشيد و فرياد  
شليك كرد، ولي يكي از محافظان عال، با سرعت انتقال، به موقع زير بازوي او زد                

رفتنـد او يكـي از        زماني كه محافظان با مهاجم كلنجار مـي       . و گلوله به خطا رفت    
 كـشان ببرنـد بـا رولـور         دستانش را آزاد كرد و توانست پيش از آنكه او را كشان           

  1".اي به پشت سر عال بزند ضربه
  

هايي در جيب اين مهاجم باعـث پيـدا كـردن ديگـر اعـضاي                 يافتن يادداشت 
ايـن بـه    . فداييان اسالم، از جمله رهبر آن گروه، سيد مجتبي نـواب صـفوي شـد              

اصطالح اعدام انقالبي عال، نخست وزير، در شمار يـك رشـته ترورهـا و تـالش              
.  شـروع كردنـد    1320دهة   اوائل   ورها بود كه فداييان در آغاز كار خود در        براي تر 

 اين  1334البته اين آخرين تالش آنها نبود، هر چند با اعدام نواب صفوي در دي               
                                                 

1. Time Magazine, November 28, 1955. 
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 متوقف شد، يعني تا زماني كه فداييان بـا جنـبش خمينـي در               1342ها تا سال      قتل
، 1357ي خمينـي در سـال       پس از پيروز  . قالب هيئت مؤتلفة اسالمي متحد شدند     

 مـشهور   "قاتـل قاضي  "االسالم صادق خلخالي، يكي از مريدان وي، كه به            حجت
همان گونه كه اعضاي اين گـروه پـس از          . ، رياست فداييان را به عهده گرفت      بود

 مناسباتي نزديك   1320پيروزي انقالب اسالمي فاش كردند، فداييان از اوائل دهة          
داشـتند و بـراي     ش بلكـه همچنـين بـا علمـاي سـنتي            نه تنها با خميني و پيـروان      

 از آنها فتوا    "هاي انقالبي   اعدام"اند     يا آن گونه كه گاهي گفته      "ترورهاي اسالمي "
 2.گرفتند مي

 
   آنـان هـاي  اطالعات مربوط به شيوة كار فداييان برگرفته از اظهارات و نوشته   

بارة ترورهـا، و پـس      ، تحقيقات رسمي در   خودشانهاي    دربارة اعتقادات و فعاليت   
ويژه محمد عبد خـدايي،       از پيروزي انقالب اسالمي، خاطرات اعضاي بازمانده، به       

، در هفده   1331سالگي عضو اين گروه شد و در سال           است كه نخست در چهارده    
 از او خواستند حسين فاطمي را ، كه بعدها وزيـر امـور خارجـة مـصدق                  ،سالگي

عت ذهني چنداني نداشتند مطالـب بـه ظـاهر          بضافداييان هر چند    . شد، ترور كند  
االرض، محاربه با خدا و اسالم و ارتكـاب قتـل را              د في افساپيچيده دربارة ارتداد،    

 . كردند  بيان مي اما با آاليش كم ترتقليد از علمابه 

اغلب آنها اصرار داشتند پيش از اقـدام بـه تـرور از مجتهـدي مرجـع تقليـد                 
 در دورة پـس از جنـگ    بودند كـه گروهي نخستين  انفدايي. فتوايي مذهبي بگيرند  

شدند و در ايـن راه تـالش        در ايران   جهاني دوم خواستار برقراري دولتي اسالمي       
كردند، و نخستين كساني بودند كه از تـرور بـه عنـوان روشـي سياسـي اسـتفاده                     

بر  1325 را در سال     ،نويس   احمد كسروي، تاريخ   نخستين قرباني خود  آنها  . كردند

                                                 
 www.navabsafavi.com: نگاه كنيد به. 2
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هايي كـه بـراي     تالش نيز و آنها ترورهاي بعدي.ترور كردنداس انگيزة مذهبي  اس
دو نخـست     در اين سال هـا     -دادندانجام   1334 تا   1325هاي     افراد بين سال   ترور

وزير و يك وزير فرهنگ كشته و يك نخست وزيـر و يـك وزيـر امـور خارجـه                    
ها داليل مـذهبي     بيشتر جنبة سياسي داشت هر چند براي توجيه آن         -زخمي شدند 

 فداييان نخـست وزيـر ديگـري را بـه قتـل رسـاندند و             1340در دهة   . ارائه دادند 
 كـار آنهـا بـا همكـاري     ، و از آن پـس،  شاه را هم ترور كنند و ايـن بـار         كوشيدند
  3.هاي وابسته به خميني بود جنبش

 
***  

هـاي مـذهبي كـه در دورة          استعفا و تبعيد رضاشاه باعث شد دسـت قـدرت         
هـا روحانيـان    شدند، باز گذاشته شود و از جملة آن قدرت   هي وي كنترل مي   پادشا

قم، مشهد، تهران و دو شهر مهم و مقدس شيعه در عـراق يعنـي نجـف و كـربال                    
هاي اسالمي مثل قارچ در       ها و سازمان    ها، انجمن   اين وضع باعث شد گروه    . بودند

ها به يك يا چنـد        گروهقاعده اين بود كه هر يك از اين         . سراسر كشور سبز شوند   
اهللا ابوالقاسم كاشـاني، حـاج        مرجع تقليد وابسته بودند كه برخي از آنها مانند آيت         

) پـدر موسـي صـدر   (حسين قمي، محمد تقي خوانساري و سيد صدرالدين صدر      
اهللا   مجتهدان ديگري كـه از ميـان آنهـا آيـت     4.كردند فعاليت سياسي را تشويق مي

از همـه بـانفوذتر بـود، از مداخلـة روحانيـان در             عظما محمد حسين بروجـردي      
اهللا  آيــت–بروجــردي سرنوشــت اســتادان خــود . كردنــد سياســت حمايــت نمــي

كـرد، درگيـري آنهـا در          را به شاگرانش يادآوري مي     -اهللا نائيني   خوانساري و آيت  
 و ماجراهاي پس از آن بـه سياسـت ضـد روحـاني دوران               1285انقالب مشروطة   

                                                 
3. Amir Ferdows. "Khomeini and Fadaiyan's Society and Politics," in International 
Journal of Middle East Studies, 15:2 (May 1983), pp. 241-257. 

  :اهللا شيخ غالمحسين تبريزي محمد مهدي عبد خدايي، عضو فداييان اسالم و فرزند آيت. 4
http://www.kayhannews.com/810326/other3.htm#307 
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كرد كه روحاني اگر به امور اخالقي و آموزشي خود            و توصيه مي  ا. پهلوي انجاميد 
به هر حال، تمـام روحانيـان در مـورد          . تواند به اسالم خدمت كند      بپردازد بهتر مي  

برقراري مجـدد آبـروي اسـالم و پـاك كـردن      : هدفي مشترك با هم توافق داشتند 
  .گري اييويژه كمونيسم و به ستيز، به هاي اسالم كشور و دولت از انديشه

  
از ديـد روحانيـان،     . آمـد   كمونيسم بيش از همه نوعي گمراهي به شـمار مـي          

 لياقت آن را نداشت كـه       . و كمونيسم به منزلة بيرون رفتن از حوزة خداپرستي بود        
افـزون بـر ايـن،      .  مورد بحـث قـرار گيـرد       كرد   به خاطر داليلي كه عنوان مي      فقط

گـرا بـا     اغلب فعاالن اسـالم  زيرا  ود  گفتگوي روشنفكرانه دربارة كمونيسم عملي نب     
بنـابراين  .  لنينيسم، آشنا نبودند   -ويژه با ماركسيسم    هاي سوسياليست، به    ايدئولوژي

كردند كـه   اخالق انتقاد مي گرا و بي ها به عنوان افراد خدانشناس، ماده از كمونيست 
قيـدي آنهـا در امـور جنـسي بـه آنهـا نـسبت داده                  اين صفت آخري بر اساس بي     

در نتيجـه   . آوردنـد   شد، و همچنين آنها را ستون پنجم شوروي بـه شـمار مـي               مي
سياسـت رويـارويي بـا تهديـد كمونيـسم تفـاهم            در مـورد    گرايان و دولت      اسالم
  . داشتند
  

در نيمة سدة نوزدهم كـه ايـن مـسلك از     . گري موضوعي متفاوت بود    بهايي
د كه الزم بود سركوب     دل مذهب شيعه سر برآورد، آن را گرايشي ارتدادي دانستن         

شـناختي    هاي هستي   شود ولي مقابله با آن بايد به شكلي منطقي و بر اساس استدال            
با وجود فشاري كه علما و دولت قاجار بر ايـن     . گرفت  و معادشناختي صورت مي   

گري رشد و سرانجام راه خود را به خـارج از ايـران در               فرقه وارد آوردند، بهايي   
د و نخستين مركز خود را در خـارج از ايـران در فلـسطين             اروپا و فلسطين باز كر    

شـد، ولـي پـس از         ها حمايت مـي     در دورة رضاشاه به طور كلي از بهايي       . پي نهاد 
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نه تنهـا بـه     نابودي اقتدار اين پادشاه، جامعة ديني حمالت خود را به آنها، اين بار              
خدمت به   را   ها   بر اساس داليل سياسي، شروع و بهايي       چنينهمدليل مذهب بلكه    

ز انقـالب   روسيه تـا پـيش ا      خدمت به منافع     –به منافع نيروهاي بيگانه متهم كرد       
بلشويكي، خدمت به منافع انگلستان پس از انقالب بلشويكي و خدمت به منـافع              

تنگاتنـگ  ارتبـاط اوليـه و        روحانيـان  ،كليبه طور    5. به بعد  1327اسرائيل از سال    
؛ در مقابل گفتماني نو به وجود       انكار كردند را   گري  گري و بهايي    بين شيعه موجود  

 ايران و اسالم و بيگانه با آنها        باارتباط    ها به عنوان فرقه اي بي       آمد كه در آن بهايي    
گري نه تنها بر اسـاس مـوازين اسـالم             مبارزه با بهايي   دوره  در اين   . مطرح شدند 

 تحول و تكامل از ديـن        روند 6.آمد  گرايانه هم الزم به شمار مي       بلكه به داليل ملي   
گرايان افراطي را تقويت كرد و علماي سنتي و حتي آن گروهـي               به سياست اسالم  

گري و كمونيـسم نداشـتند، در مـورد اغلـب             از ميان آنها را كه كاري به كار بهايي        
  . مسائل سياسي در موضعي دفاعي قرار داد

  
ـ        در اين فرايند تغيير، خشن     د كـه در آغـاز در       ترين گروه فداييان اسـالم بودن

 فـداييان . هاي انتقادي و ضد شيعة احمد كسروي سازمان يافتنـد           واكنش به نوشته  
، چنـد هـوادار      بودنـد   قرن بيستم  سطكانون اولية اسالم سياسي در ايران اوا      كه  ،  را

كردند و گاهي علما و مراجع تقليـد، بـا اكـراه، بـه آنهـا يـاري                    پرشور رهبري مي  
اب صفوي، رهبر فداييان، مرد جـواني بـود كـه وقتـي             سيد مجتبي نو  . رساندند  مي

براي مقابله با كسروي از نجف به ايران اعزام شد فقط يك سال در آنجا آمـوزش                 
اهللا خميني داشـت كـه        او به هر حال تماسي نزديك با روح       . ديني رسمي ديده بود   

اي   عهجامايران،  در آن زمان مجتهدي ميانسال در قم بود و نگران مسائل اسالم در              

                                                 
  .2 ،1.، صص19، شمارة 2001بهار و پاييز  ايران نامه، "گرايی ستيزی و اسالم بهايی"محمد توكلي طرقي، . 5

 .همان. 6



   زندگي و زمانة شاه 678

خمينـي تـازه از نگـارش       . كه به اعتقاد وي از تعـاليم پيـامبر منحـرف شـده بـود              
 بـه صـورت گمنـام       1323اي كه وي در سـال         فارغ شده بود، رساله     االسرار  كشف

منتشر كرده و در آن از سكوالريسم غرب كه رسماً كليسا و دولت را از هم جـدا                  
 مسلمان، به ويژه ايران از زمـان        كرده بود و همچنين از سكوالريسم بالفعل جوامع       

انقالب مشروطه، كه در آن اسالم به رسميت شناخته شـده بـود ولـي مـسجد بـه                   
خميني مدعي بود كـه فرمـانروايي       . كرد  تدريج به حاشيه رانده شده بود، انتقاد مي       
در حالي كه در قـانون اساسـي بنـدي    . رضاشاه نمونة بارز سكوالريسم بالفعل بود    

گفـت قـوانين بايـد بـا قـانون شـريعت اسـالمي                 مي صراحته  وجود داشت كه ب   
حكم قيد شده بود، ولي     اين  مطابقت داشته باشند و شورايي از علما براي تضمين          

تـر دورة پـس از        طرفه اين كه جامعـة ليبـرال      . اين بند در عمل هرگز رعايت نشد      
نـي و   آن خميازرضاشاه موقعيتي را براي ايجاد دولتـي اسـالمي فـراهم آورد كـه       

  .دكردن استفاده خودنواب صفوي با مهارت براي حفظ منافع 
هاي سـال     به انجيل فداييان بدل شد، الگويي كه نواب اعالميه        االسرار،    كشف

كتاب راهنماي   با عنوان    1329 در پاييز    و آن را   خود را بر اساس آن تدوين        1324
ذاري در دايـرة    در كتاب خميني هم مانند كتاب نـواب قانونگـ         . كرد منتشر   حقايق

تـرين    عمل پروردگار است و اسالم به عنوان دين كامل، نهايي و تغييرناپذير كامل            
دولت، كه در اين مرحلـه الزامـاً   . ترين قوانين ابدي و جهاني را در بر دارد        و جامع 

متشكل از علما نيست، بايد تحت رهبري آنها باشد و مجلـس هـم بايـد از فقهـا                   
ك احكـام پروردگـار را دارنـد و از نظـر اخالقـي و               تشكيل شود كـه توانـايي در      

احساسي هم نقصي ندارند و قادرند فردي را كـه بـراي سـلطنت مناسـب اسـت                  
فداييان در اين زمينه به صـراحت  . برگزينند و بر اعمال دولت نظارت داشته باشند   

 )نماينـدگان مجلـس  (ايـن آقايـان   ": چيدند گفتند و صغري و كبري نمي     سخن مي 
كند و فقط مجلسي اسالمي و ملي است و           مند كه مجلس قانون وضع نمي     بايد بفه 
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نمايندگان آن فقط حق دارند به منظور يـافتن بهتـرين راه اجـراي قـانون مقـدس                  
.  عدالت خميني هم از شريعت نشأت مـي گرفـت  "...خداوند با هم مشورت كنند    

ود و  ديـه، قـصاص، حـد     . فايـده اسـت     قانوني كه انسان وضع كند نادرست و بـي        
از دهند و اگـر   تعزيرات، بنا به تعريف شريعت، اساس عدالت مدني را تشكيل مي         

: نـواب نوشـت  . رود آنها در جوامع استفاده شود جرم و جنايت فوري از ميان مـي       
قوانين مجازات اسـالمي بايـد      " ".ندهاي رؤيايي جنايتكاران    هاي مدرن كاخ    زندان"

ع كنند، زناكاران را بايد در مأل عام تازيانه         دقيقاً اجرا شود، دست دزدان را بايد قط       
بزنند و هر كسي كه جرمي مرتكب شود بايد بنا به نص مقـدس اسـالم مجـازات                  

  ٧".شود فقط در آن حالت است كه جرم و فساد نابود مي. شود
  

. در دوران اشغال متفقين قـدرت علمـا در حـد چـشمگيري افـزايش يافـت                
را تبعيد كرده يا به ارادة خود مهـاجرت كـرده           بسياري از علمايي كه رضاشاه آنها       

زنـي در عـزاي       زنـي و قمـه      رضاشـاه سـينه   . بودند در اين دوره به ايران بازگشتند      
هـا    شهادت امام حسين را ممنوع كرد ولي در اين دوره با وجود نگراني مدرنيست             

كـسروي در مخالفـت بـا ايـن كارهـا كتـابي بـا نـام                 . اين اعمال از سر گرفته شد     
 كـه مـذهب     بـود اي ضمني به اين        منتشر كرد و عنوان اين كتاب اشاره       گري  شيعي

رفتـار غيرانـساني و     "شيعه نوعي كسب و كار است، و كسروي در آن كتاب ايـن              
 نيـست، بـه بـاد    "بار پرستي خفت جز خرافه" به اين عنوان كه    را   "عاري از تمدن  

ارد آوردن اتهـام ارتـداد بـه        خميني، با و  . علما عليه او قد برافراشتند    .  گرفت انتقاد
االرض   او مفسد في  ". هاي اين كتاب را بسوزاند      كسروي، از دولت خواست نسخه    

.  كسروي حاضر نبـود تـسليم شـود     8".است و بايد در مأل عام به دار آويخته شود         
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 حاج حسين قمي، يكي از بزرگان شـيعه كـه رضاشـاه او را تبعيـد                 1323در سال   
ان برگشت و اعالم كرد بازگشته است تا با كمك اسـالم            كرده بود، از عراق به اير     

بـار كمونيـسم مبـارزه     اي به جامعه و مدارس ببخشد و با نفوذ شـرارت          اعتبار تازه 
اهللا نهايت تالش خـود را كـرد و بـه او              علي سهيلي براي آرام كردن اين آيت      . كند

وه وقـف   شود، وج   اطمينان داد كه دولت، بنا به خواستة وي، متعرض حجاب نمي          
دهـد،  مـدارس پـسران و      اند اختـصاص مـي      را به آنچه احكام مذهبي تعيين كرده      

نوشـت    كسروي بـا انزجـار   9.كند  از هم جدا وبقاع مطهره را تعمير مي       را  دختران  
گـردد كـه      تو گويي آقا قهرمان استالينگراد بوده و از جنگ فيروزمندانـه بـاز مـي              "

كسي نپرسيد  . كند   راه را براي او باز مي      كند و   راديوي ايران بدينسان خودكشي مي    
آمدن و رفتن يك مجتهد چه تواند بود و چه سودي از آن براي مردم بدبخت بـه                  

آري آمـدن آن  " "؟پـردازد  دست تواند آمد كه راديوي ايران تا اين اندازه به آن مي     
هـاي    هـاي مقـدس و مـشهدي        آقا يك سود توانستي داشـت و آن اينكـه حـاجي           

زار كه در اين چند سال جنگ فرصت يافته با انبارداري و گرانفروشي             خوان با   نماز
ها پول اندوخته بودند،      و خود ميليون  ...هزاران خانواده را دچار بدبختي گردانيده،       

به نزد آقا شتابند و با پـرداختن سـهم امـام و رد مظـالم بـه يكبـار خـود را پـاك                         
–كـسروي رهبـران دولـت        10".دآسوده گردانيدن   و بدينسان خود را دل    ... گردانند

كوشش شما بـه چيرگـي      ": كند  بازخواست مي  را    -" هژيرها و صدرها   ،ساعدها"
زني و مانند اينها چه رازي داشته؟ گـرفتم كـه             ماليان و بازگشت زنجيرزني و قمه     

  11"داريد، مگر اينها دين است؟ شما دين مي
  

                                                 
9. Hamid Ahmadi, "The Cold War and Political Islamic Fundamentalism", 
Iranshenasi XIII: 3, p. 572. 
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كوشـيد     هم مـي   كرد، شاه   فقط دولت نبود كه براي همراهي با علما تالش مي         
كردند و به اين كه      ستيزي متهم مي    روحانيان پدرش را به اسالم    . پشتيبان دين باشد  

اي از مجتهدان كـار او   سازمان اسالم را در كشور از ميان برده است و به گفتة پاره         
: گفـت  كـرد و مـي   شاه با بردباري اعتراض مـي . بدتر از كار آتاتورك در تركيه بود   

ر بود، البته شايد نه به اندازة من ولي به هرحـال عميقـاً دينـدار                پدرم بسيار ديندا  "
 است ولي اين كـار بـراي او          و مؤمن  معتقد خواست نشان دهد كه      شاه مي  12".بود

 شـاه   امـا .  معمولي از ميان تودة مـردم بـود        يرضاشاه فرد . از پدرش دشوارتر بود   
. ار متفـاوت بـود    از نظر سلوك، ديدگاه، ايدئولوژي و رفتـ       . گدشته اي دگر داشت   

برخالف باور خودش كه مسلماني معتقد اسـت، او بـه معنـاي مـورد نظـر علمـا                   
 بـه معتقـدات مـذهبي     و فارغ از آن هـا او به استقالل. مسلماني از اين دست نبود    

آنها دست شاه را خوانـده بودنـد و         . دانستند  خود رسيده بود و علما هم اين را مي        
د از ديد اغلب روحانيان حكومـت پادشـاهي          هر چن  ،نسبت به او سوءظن داشتند    

  .هنوز هم شكل بهتري از حكومت بود
  

، يـك روز    1324 خـرداد    23هاي واقعـي، در روز        محسن صدر يكي از شيعه    
پس از رسيدن به مقام نخست وزيري، به وزير دادگستري خود دسـتور داد عليـه                

لـس، كـه او     روز بعد، محمد صادق طباطبايي، رئيس مج      . كسروي اعالم جرم كند   
هاي پر و پا قرص بود، كسروي را به توهين به اسالم متهم كـرد                 هم يكي از شيعه   

. اي به وزير دادگستري او هم خواستار اعالم جـرم عليـه كـسروي شـد                 و در نامه  
چنـد مـاه    . قاضي شرع هم بنا به تقاضاي دادگاه مدني اتهام كسروي را تأييد كـرد             

دند و در اين فاصله صدر از نخست وزيري         طول كشيد تا كسروي را به دادگاه بر       
هاي كسروي را به نجف       در اين ميان كتاب   . بركنار و احمد قوام نخست وزير شد      
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از نظر برخي از علما كسروي مرتـد        . بردند تا رأي علما را دربارة آنها جويا شوند        
 از  در تهـران او   . نواب صفوي را براي مقابله با كسروي بـه تهـران فرسـتادند            . بود
  مـي   كه ارتـداد كـسروي را تأييـد         گرفت حكميآبادي، معلم خميني،      اهللا شاه   يتآ

اي بـا      سپس نواب صفوي، به گفتـة محمـد مهـدي عبدخـدايي، بـه منـاظره                .كرد
. كسروي پرداخت و بعد از آن به اين نتيجه رسيد كه كسروي قابل اصالح نيـست             

سـتگير كردنـد و او    نواب را د  . او در خيابان به كسروي شليك و او را زخمي كرد          
مدتي را در زندان گذراند و در آنجـا تـصميم گرفـت سـازماني را بـراي پيـشبرد                    

ن گونه كـه    آاين سازمان فداييان اسالم نام گرفت زيرا        . ريزي كند   احكام اسالم پي  
سيدالشهدا را خواب ديدم كـه  حضرت ": نواب به گروهي از پيروانش توضيح داد      

 اعضاي اين   13"'فدايي اسالم 'روي آن نوشته بود     كه   من بستند    بازوبندي به دست  
، 1324 اسـفند  29در روز . سازمان جديد به اتفاق آرا به قتل كـسروي رأي دادنـد    

 دادگـاه تهـران     7كسروي همان گونه كه به او دستور داده بودند خود را به شـعبة               
رش را  دستياو   او   ، كه هر دو از اعضاي فداييان اسالم بودند        ،دو برادر . معرفي كرد 

  .در آنجا كشتند
  

طي چند سـال    . ترور كسروي آغاز روية فجيعي بود كه چند دهه ادامه يافت          
آرا، نخـست وزيـر، زنگنـه، وزيـر           بعدي فداييان اسالم هژير، نخـست وزيـر، رزم        

فرهنگ، و حسنعلي منصور، نخست وزير را به قتل رساندند و تالش آنهـا بـراي                
 حسين عال، نخست وزيـر، و احتمـاالً دو          ترور حسين فاطمي، وزير امور خارجه،     

آنها فرهنگ خشونت را وارد دنياي سياست پس        . بار براي ترور شاه، نافرجام ماند     
از جنگ ايران كردند كه همواره در پس مباحثات سياسـي و ايـدئولوژيكي پنهـان                

                                                 
  :نگاه كنيد به. 13

htm.default/fadaeean-navvab-shahid/com.navabsafavi.www://http 
  .همچنين نگاه كنيد به عبدخدايي، پيشين



 683سياست و ترور 

  سـوئي  بود، اظهار نظرها و تصميمات دولتيان و سياسـتمداراني كـه بـا آنهـا هـم                
از زمـان روي كـار آمـدن        ، اين اظهـار نظرهـا       كرد  هم آنها را تقويت مي    كردند    مي

پـس از منازعـات    ،1334 سـال   آغاز شـد و دسـت كـم تـا         1324دولت صدر در    
  . ادامه يافت،مربوط به ملي كردن نفت

  
 براي   و بر اساس آن       كردند  او را مهدورالدم اعالم    در پي ترور كسروي علما    

 در هيئـت دولـت بـه        ه آن ها  خواست. فشار آوردند به دولت   آزاد كردن قاتالن وي     
بحث گذاشته شد و به گفتة ايرج اسكندري، عضو حزب تـوده كـه در آن جلـسه                  

  فقهـي  حاضر بود، عبدالحسين هژير، وزير دارايي، قتل كسروي را مطابق با نظرية           
 مخالفـت  ايـن نظـر      بـا اللهيار صالح، وزير دادگستري،      در برابر،     14.ارتداد دانست 

 زاده اكبـر موسـوي   عليوام كابينة خود را ترميم كرد و      ديري نگذشت كه ق    اما ،كرد
طرفه اينكـه خـود     .  قاتالن را آزاد كرد     گماشت و او    به مقام وزارت دادگستري    را  

 نخست وزير شد ولـي      1327هژير در اواخر بهار     . هژير قرباني بعدي فداييان بود    
اهللا كاشـاني و نـواب        ويژه آيـت    به كه در پي انتقادات جنجالي علما،        ظولي نكشيد 

.  پس از آن هژير به سمت وزير دربار منصوب شد         15.صفوي، ناگزير به استعفا شد    
. فداييان به هر حال تصميم گرفتند كه هژير بايد از صحنة سياست حذف شود             اما  
 سيد حسين امامي همكار نواب صفوي در مسجد سپهساالر بـه            1328 آبان   22در  

امامي توضـيح داد كـه بـه ايـن نتيجـه            . و روز بعد درگذشت   هژير شليك كرد و ا    

                                                 
حزب دموكراتيك مدرن ايران، (مصاحبه با بابك امير خسروي و فريدون آذرنور خاطرات ايرج اسكندري، . 14

  :؛ همچنين به نقل از156-157.، صص1، بخش )1366
Hamid Ahmadi, Op.cit, p. 589. 
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رسيده بود كه هژير فرد خطرناكي است و در نتيجـه تـصميم گرفـت او را اعـدام                   
  16.كند

  
خليل طماسبي،  . آرا ترور شد     حاج علي رزم   1329 اسفند   16پس از هژير در     

 او. آرا را كشت، نجـار و يكـي از سرسـپردگان نـواب صـفوي بـود             مردي كه رزم  
بدانيـد كـسي   ". آرا را كشته اسـت  مدعي بود براي گرفتن انتقام اسالم و ايران رزم      

كه شخصي را تشخيص داد خائن به ايـن مملكـت بـوده، تـرس از كـشته شـدن                    
نخواهد داشت، چرا؟ مطابق وعدة حضرت پروردگار كساني كه در راه خدا جهاد             

ـ   كنند و بكشند دشمنان خدا را و كشته شـوند، آنهـا زنـده              د و در بهـشت روزي    ان
آرا شخـصي     رزم" ".بله ما شيعه هستيم و معتقد به اين حقايق هـستيم          . خورند  مي

بود كه در دوران ستاد ارتش كه در رأس ستاد ارتش قرار گرفته بود قضية جنـگ                 
آرا كسي بود كه يك مـشت مـسلمان را وادار بـه         رزم: آذربايجان را به وجود آورد    

بـرخالف عقيـدة ملـت و بـرخالف         وزيري خود   جدال كرده و در دوران نخست       
قوانين خدايي ملت ايران را در حـضور دولـت اروپـا بلكـه دولـت پـست خـواه                    

 هـر كـسي كـه تجـاوز از حقـايق            ]يا[عبارت از روس يا انگليس يا امريكا باشد،         
اسالم كردند، در مقابل اين گونه اشخاص آبروي شش هزار سـالة ملـت ايـران را                 

هنگ نيستند، و يك كارخانـة سـيمان        لايران قادر به ساختن لو    بريزد و بگويد ملت     
آرا مــردي خــائن و   مــن چــون تــشخيص دادم رزم.…تواننــد اداره كننــد را نمــي
فروش بود، در صدد برآمدم تا او را، شرش را از سر يك عده مسلمان كوتـاه     وطن
  ١٧".كنم
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 به مقاومـت    اي نوشت و در آن او را        نواب به طهماسبي كه در زندان بود نامه       
اهللا،   برادر عزيزم خليـل   ". هاي دولت تشويق كرد     رها و رويه  او كنار گذاشتن ساخت   

وظايف ديني خود را فراموش ننموده ما هم به تكليف خدا به يـاري خـدا عمـل                  
هـاي سياسـي شـوم جـوش آمـده فلـذا              پرستان براي استفاده    شهوات دنيا . كنيم  مي

ر داشته باشيد و وكيل براي خود قبـول         اجراي احكام اسالم را طبق كتاب به خاط       
 و شـرك    ها نشويد زيرا اين كار مؤثر دانستن غيرخدا         نكنيد و حاضر به اين حرف     

 وقتي از خـود     ١٨".ايد، مواظب باشيد دور نشويد      تر شده   است، شما به خدا نزديك    
هـاي جاريـه وقتـي حكومتـشان          حكومت": نواب بازجويي كردند موعظه كرد كه     

 مداخله در امور ملـت مـسلمان ايـران را داشـته و دارنـد كـه                  قانوني است و حق   
مجري احكام اسالم باشند و به دالئـل مـذكور خـود چـون از مجـراي صـريح و                    

اند حكومت و اعمالشان به هيچ وجه قانوني نبوده حق            صحيح قانون منحرف شده   
 او گفت طهماسبي همـان  19".هيچگونه دخالت در امور ملت مسلمان ايران ندارند       

اري را كرد كه جبهة ملي و مردم مي خواسـتند، و ايـن همـان چيـزي بـود كـه                      ك
هـا و همچنـين       او به مقاالت جبهة ملـي در روزنامـه        . خداوند هم مقرر داشته بود    

هاي صريح مصدق در مجلس شانزدهم اشاره كـرد و اظهـار داشـت بـا                  سخنراني
ز آنكـه در سـال      بعـدها و پـس ا     . كردنـد   آرا مي   عباراتي روشن تشويق به قتل رزم     

 يكي از اعضاي گروه فداييان به حسين عال سؤقصد كرد، اين اتهامـات بـه                1334
 20.تر در حضور اعضاي جبهة ملي عنوان شد شكلي مشخص

 
تأييد مصدق و هيئـت     مورد  اي     به موجب اليحه   1331 آبان   24طهماسبي در   

 ،سـبي نواب صفوي، مرشد طهما   . دولت او كه به تصويب مجلس رسيد،  آزاد شد         

                                                 
 .149. همان، ص. 18

 286. همان، ص. 19

 .286-289صص، . 20
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 از زندان خالص شد و تلفيق سياست و قـانون           1331هم با فشار دولت در بهمن       
 با وجود تمكـين رسـمي در        . گذاشت به جا  براي عدالت    بار  شرارتنوعي ميراث   

برابر فداييان، اعضاي اين گروه به هنگام ملـي شـدن نفـت مناسـباتي پيچيـده بـا                   
. فرهنگـي سـكوالر بـود     مصدق هم از نظر سياسي و هـم از نظـر            . مصدق داشتند 

آنها در مورد ملي كردن نفـت بـا       . نواب و پيروانش در پي حكومتي اسالمي بودند       
. كردنـد   هاي ديگر با وي مخالفـت مـي         مصدق همكاري كردند ولي در تمام زمينه      

 نادرسـت و    1320دهـة     مـصدق در   " منفـي  ةموازن"كرد سياست     نواب تصور مي  
 ايـن سياسـت را      مصدق"صفوي معتقد بود    به گفتة عبدخدايي، نواب     . ثمر بود   بي

مدرس آموخت، بي آنكه توجه كند تضادي كه در هنگـام طـرح             حسن  از مرحوم   
اين سياست، بين روس و انگليس بر سر منافعـشان در ايـران وجـود داشـت، در                  

 او كـه درك و شـناخت كـافي از           . ميان آمريكا و انگليس وجـود نداشـت         زمان او 
ز جنگ دوم جهاني نداشت، متوجه نبود كه آمريكـا          جغرافياي سياسي جهان پس ا    

و انگليس به توافق هاي الزم رسيده اند و ديگر تضادي بـين آنهـا وجـود نـدارد،                   
دهـة  زنـدگي مـي كـرد و از اوضـاع            1300 و   1290هاي    دههمصدق در واقع در     

، اصـالتاً هـر دولـت       ]و خمينـي  [ در حالي كه نواب صفوي    .... خبر نداشت  1330
اهللا ابوالقاسم    تر با آيت     فداييان مناسباتي بسيار نزديك    ٢١".را نفي مي كرد   اي   بيگانه

در واقع مهدي عبد خـدايي، مريـد نـواب، كـه در آن     . كاشاني داشتند تا با مصدق   
 سال داشت، حسين فاطمي، پيرو مصدق و وزير امـور خارجـة او              17هنگام فقط   

در مراسم پنجمين سـالگرد      ، و به هنگامي كه وي        1330 بهمن   25در آينده را، در     
كرد،  هـدف گلولـه قـرار داد و            ترور محمد مسعود، در ستايش وي سخنراني مي       

نـواب  . محمد مسعود را يكي از اعضاي حزب توده بـه قتـل رسـاند             . زخمي كرد 

                                                 
احتمال دارد عبدخدايي آنچه را در دوران انقالب فرا : اين تحليلي بسيار زيركانه است . عبد خدايي، پيشين. 21

 .دهد گرفته است پس از مرگ مرشدش، نواب صفوي، به وي نسبت مي
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فرمان قتل فاطمي را از زندان صادر كرد و توجيه او بر اساس ايـن ادعـا بـود كـه          
، فـاطمي   1331 تيـر    30به هنگام رخدادهاي    " .فاطمي رابط بين مصدق و شاه بود      

. در بيمارستان بود و نمي توانست نقش رابط بـين مـصدق و شـاه را بـازي كنـد                   
دوستان ما به اين نتيجه رسيدند كه سركوب جنـبش ملـي و حفـظ شـهيد نـواب                   

آنها . صفوي و شهيد خليل طهماسبي در زندان از پيامدهاي اين رابطة ناميمون بود            
حق با  . كردند كه با حذف فاطمي انقالبيان شانس بيشتري دارند          ل مي چنين استدال 

پس از ترور فاطمي رابطة مصدق و دربار به طرز فاحشي محدود شـد و               . آنها بود 
پايـه    ها به احتمال زيـاد بـي        هرچند اين گفته   22".نواب و طهماسبي هم آزاد شدند     

 نگـران    اگرچـه  آنهـا . هاي فداييان اسالم اسـت      است، به هر حال روشنگر اولويت     
شان اين بود كـه       ترين هدف    بودند، ولي مهم    هم استعمار و مناسبات شرق و غرب     

  .سكوالريسم را شكست دهند
  

هاي    باعث شد كه پرونده    1334سوءقصد به جان عال، نخست وزير، در سال         
پـاي   هـا   بازجوييهش ها و    .حين پژ در  . راكد فداييان در شهرباني به جريان بيفتد      

 شـمار   امـا . ده شـ   بـه ميـان كـشيد       نيـز  هاي ديگر سازمان  ر جبهة ملي و     كساني د 
چهار تن از اعضاي رده باالي فداييان، از جمله نـواب           . ها معدود بود    كيفرخواست

پـس از   . كمه و به مـرگ محكـوم و اعـدام شـدند           اصفوي و خليل طهماسبي، مح    
 در مبارزة   1340مرگ نواب، عمليات سازمان فداييان متوقف شد تا اينكه در دهة            

  .  خميني ادغام شد
***  

 را  423 سفارت اياالت متحده در تهران يادداشت شمارة         1340 اسفند   28در  
به وزارت امور خارجة ايران ارسال داشت كه در آن آمده بـود ايـاالت متحـده بـا         

                                                 
 .عبد خدايي، پيشين. 22
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تمديد مأموريت هيئت مستشاران نظامي ايـاالت متحـده بـراي يـك سـال ديگـر                 
 در  1322 آذر   5دداشتي عادي بود كه از زمان عقد قـرارداد          اين يا . كند  موافقت مي 

ــا در ايــن يادداشــت . شــد هــا هــر ســال تكــرار مــي مــورد اعــزام ايــن هيئــت ام
قـرار و مـدارهاي فعلـي بـه حـد كـافي             ". هايي جديد عنوان شده بود      درخواست

شاران ايـاالت متحـده را در ايـران روشـن           ستـ هيئـت م  اعـضاي   عيت  ضـ مسائل و 
ايـن  "ي اصالح ايـن مـسئله در ايـن يادداشـت پيـشنهاد شـده بـود                  برا ".كند  نمي

نامـة    هاي خاص اعضاي اداري و فني در مقاولـه         كارمندان بايد از مزايا و مصونيت     
هـاي    پيوست به قـانون كنفـرانس سـازمان ملـل در مـورد مـراودات و مـصونيت                 

  در وين به امـضا رسـيده اسـت، برخـوردار           1340 فروردين   29ديپلماتيك كه در    
در اين يادداشت عنوان شده بود كه كارمنـدان عاليرتبـه همـان موقعيـت                "...شوند

همچنـين در   .  كه در سند وين آمده اسـت        را داشته باشند   "كارگزاران ديپلماتيك "
در " اصل يادشده بايد     "براي حفظ انسجام امور اداري    "اين يادداشت آمده بود كه      

هاي   رت دفاع اياالت متحده و خانواده     مورد تمام كارمندان نظامي يا غيرنظامي وزا      
   23".آنها كه حضورشان در ايران مورد تأييد دولت شاهنشاهي است، اعمال شود

  
اين پيـشنهاد كـه     . اين درخواست دولت ايران را با مشكلي بزرگ روبرو كرد         

، نظامي فرا سرزميني بود كه خاطرة مناسـبات          داشت "كاپيتوالسيون"رنگ و بوي    
. كرد و ايرانيان نسبت به آن بسيار حـساس بودنـد            اذهان زنده مي  استعماري را در    

.  ســرافكندگي بـود، حكايـت از ضــعف و بردگـي داشــت   نمـاد  "كاپيتوالسـيون "
هـاي دينـي و       نخستين بار سليمان قانوني، پادشاه مقتدر عثماني بـه دليـل شـالوده            

شـت، بـا   هايي كه بين روية قضايي مسيحيان و مسلمانان وجود دا      قانوني و تفاوت  

                                                 
الت متحده، دانشجويان خط امام، ، اسناد النة جاسوسي اي)2(هيئت مستشاران نظامي اياالت متحده در ايران . 23
 . 3.ص
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فرانسواي اول، پادشاه فرانسه، قراردادي بست كه به موجب آن چنـين حقـوقي را               
چـاي  در ايران كاپيتوالسيون در پـي قـرارداد تركمان        . براي اتباع فرانسوي پذيرفت   

در افغانـستان از انگلـستان       پس از آنكه     ايران، 1237در سال   . برقرار شد  ) 1206(
شكست خورد، اين امتياز را براي اتباع انگليسي و پس از آن براي اتباع فرانسوي               

 ايـن   1300دولـت جديـد شـوروي در سـال          . و چند كشور اروپايي هم قائل شد      
ايرانيـان هرگـز ايـن      .  كرد باطل اعالم  1307و رضاشاه آن را در سال       را لغو   امتياز  

  .اند  دست كم نگرفتهاصطالح و اين فكر را
  

اميني، كه در دوران تصدي . طبيعي بود كه دولت زير بار اين پيشنهاد نرود
علم، پس از روي . وي اين پيشنهاد مطرح شده بود، هيچ اقدامي در مورد آن نكرد

، كامالً از حساسيت سياسي درخواست اياالت متحده آگاه 1341كار آمدن در تير 
شاه از اين برنامه . ن رسيدگي به آن را عقب اندازدبود و كوشيد تا سر حد ممك

 نياز  بهتوجهبا  1341بيزار بود، ولي پس از سفر به اياالت متحده در ارديبهشت 
 جز اينكه اين رداي ندا  چارهقانع شد كهايران به كمك نظامي اياالت متحده 

ت متحده ال ايانيروهايپيشنهاد را بپذيرد زيرا كشورهاي ديگر، مثل آلمان، براي 
اي امتياز ط كه اصرار بر اعآگاه بوددولت اياالت متحده . مصونيت قائل شده بودند

در مورد وضعيت مستشاران نظامي اياالت متحده در ايران به شدت آبرو و اعتبار 
آنها اين امتياز را .  پنتاگون مصمم بوداما .به مخاطره مي اندازدشاه و دولتش را 

. آورند به دست بايستي   ميورده بودند و در ايران همدر سراسر دنيا به دست آ
 كه مأمور پيشبرد اين موافقتنامه با ،، كاردار اياالت متحده24استوارت راكول

هميشه اين احساس وجود ": وزارت امور خارجه و مجلس ايران بود گفت
داشت كه نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي خارجي ديگر نظام دادگستري آن 

                                                 
24. Stuart Rockwell 
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پس . تفاوت است كه احتمال بررسي از نظر ما نامناسب، بسيار شديد بودقدر م
 مدتي طوالني تالش كرديم و به ويژه پنتاگون مصر بود كه موافقتنامة مربوط رايب

 افراد داد به وضعيت نيروهاي نظامي اياالت متحده را منعقد كنيم كه اجازه مي
هاي مدني ايران در   دادگاهجرمي عليه ايرانيان به جاي در صورت ارتكاب نظامي
 25 ".هاي نظامي اياالت متحده محاكمه شوند دادگاه
 

تقريباً يك سال طول كشيد تا دولت علم در برابر فشار مداوم سفارت اياالت              
 وزارت امـور خارجـة ايـران    1341 اسـفند   20در روز   . متحده واكنش نشان دهـد    

اينكه ايـران موافقـت كـرده       يادداشتي براي سفارت اياالت متحده فرستاد مبني بر         
ان نظـامي ايـاالت متحـده كـه داراي          رشاستـ براي اعضاي عاليرتبة هيئت م    "است  

تا آنـان بتواننـد     ... موقعيت ديپلماتيك قائل شود   ... هاي ديپلماتيك هستند      گذرنامه
 و درمورد بقيـة كارمنـدان       -ها و مزاياي مربوط به آن برخوردار شوند         از مصونيت 

ريكايي هم مطالعاتي در جريان است تا براي آنها هـم مزايـا و              شاران ام ستهيئت م 
 در  26".گذاريم  تسهيالتي بيشتر در نظر گرفته شود و سفارت را بعداً در جريان مي            

ماه آبان، دولت علم به سفارت يادآور شد كه قرارداد وين شامل اعضاي عاليرتبـة               
د و بنـابراين بايـد      شـو   مستشاران نظامي كه در استخدام دولت ايران هستند، نمـي         

 به نوبة خود به يـك      هاين مسئل . نامة جديدي در مورد آنها به تصويب برسد         مقاوله
عبـاس آرام، وزيـر     . زا بـود     ايران بيهوده و مسئله    از نظر رشته مراودات انجاميد كه     

احمـد  . امور خارجة ايران، براي پرهيز از بحث در اين باره، آن را بيهـوده خوانـد               
اون وزارت امور خارجه در امور پارلماني و مسئول رسمي پيش           ميرفندرسكي، مع 

                                                 
، كمبريج، ماساچوست، مجموعة تاريخ شفاهي 1987 مه 20 با حبيب الجوردي، استوارت راكول در مصاحبه. 25

  . ايران، دانشگاه هاروارد
www.fas.harvard.edu/ioph/baheri.html> 
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 در هر دو مجلس، از سفارت امريكا درخواست كرد فهرسـت            "مادة واحده "بردن  
  27. كندارائهداند ايران به آنها مصونيت ديپلماتيك بدهد،  افرادي را كه الزم مي

د، علم   دو ماه پيش از اين كه منصور جانشين علم شو          ،1342 دي   25در روز   
اين اليحه بـدون    . اليحة مربوط به وضعيت مستشاران نظامي را به سنا تقديم كرد          

يد و بـه     بـه تـصويب مجلـس سـنا رسـ          1343 مرداد   3بحث زيادي دربارة آن در      
، رهبـر    در آنجا بـه دليـل مخالفـت هالكـو رامبـد            .مجلس شوراي ملي ارسال شد    

مـورد  يـر، و دولـتش را        و هوادارنش كه منصور، نخست وز      پارلماني حزب مردم،  
منصور، برخالف علم، شخصاً از ايـن  . ، توجه عموم را جلب كرد   دادند حمله قرار 

فراينـد قـانوني آن را      در مجلـس    ميرفندرسـكي   جاي   هاليحه دفاع كرد و اغلب ب     
 پرداخت كه به     مربوط  در ماه مهر، مجلس به شور دربارة ماده واحده        . برد  پيش مي 

هايي را كه براي كارمندان اداري و فني          ها و معافيت    يتمصون"داد    دولت اجازه مي  
 بـه رؤسـا و      ،نامـة ويـن آمـده        مادة يـك مقاولـه     "و"در نظر گرفته شده و در بند        

 كـه بـر اسـاس قـرارداد         ،اعضاي هيئت مستشاران ايـاالت متحـده در ايـران هـم           
 به موجب مواد ديگر اين    . "دهدامضاشده در استخدام دولت ايران هستند، تسري        

شد   هايي كه براي كارمندان نظامي و غيرنظامي در نظر گرفته مي            قرارداد، مصونيت 
پـس  "داشـت   ميرفندرسكي در مجلـس اظهـار       . فقط شامل امور اداري و فني بود      

هـاي كامـل      شـود، بـر خـالف مـصونيت         هايي كه شامل ايـن افـراد مـي          مصونيت
 ايـن اليحـه را   در ضمن ميرفندرسكي براي ايـن كـه       ".ديپلماتيك، محدود هستند  

تر كند توضيح داد كه پيشنهاد دولت به مجلس منحـصر بـه ايـران نيـست و            ماليم
و در تمـام آن     "كننـد      كـشور انجـام وظيفـه مـي        38گروه مستشاران امريكايي در     

هاي كارمندان ديپلماتيـك      كشورها آنها بر اساس قراردادهاي دوجانبه از مصونيت       

                                                 
ديپلماسي و سياست خارجي ايران از : ، در همسايگي خرس)در مصاحبه با احمد احرار(احمد ميرفندرسكي . 27

 ). براي رامبد (59، )براي مصونيت (57، 68-50، 1998، لندن، مركز كتاب، 1357 بهمن 22 تا 1320سوم شهريور 
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دوجانبه مثـل قـرارداد بـا يونـان و     –اردادها   او خطوط كلي انواع قر     ".برخوردارند
 ايـن بـود كـه همـان          اش نكته.  را شرح داد   -چندجانبه مثل قرارداد با ناتو و سيتو      

 قرارداد وين ذكـر شـده   37و همان گونه كه در مادة "گونه كه وي بارها گفته بود    
 صـالحيت مقامـات     مبطـل بود ابطال صالحيت قضايي در امور جنايي به هيچ رو           

ها   ها، جبران خسارت    هاي مدني، پرداخت غرامت      ميزبان در مورد مسئوليت    كشور
  28".شان باشد، نيست در مواردي كه اعمال آنها فراتر از وظايف

 رأي موافـق در     74 با   پر سروصدا ، پس از بحثي     1343 مهر   21اين اليحه در    
كـه شـمار آراي مخـالف بـه شـكلي           ،  29 رأي مخالف به تـصويب رسـيد       61برابر  
راكول اين نزديك بودن آراي موافق و مخـالف را ناشـي از آن     . دي زياد بود  غيرعا

دانست كه رهبران حزب حاكم ايران نوين در مجلس كنتـرل اعـضاي خـود را از                 
ه خودشان حالتي كاذب داشـت      منصور و ديگر رهبران ب    اعتماد  . دست داده بودند  

 نفـر از وكـالي      50در حـدود    . و بنابراين نتوانستند حمايت اعضا را جلـب كننـد         
 كه حضور داشتند    آن هائي  از ميان     و حزب ايران نوين در آن روز حضور نداشتند       

دادن رأي مخالف به اليحة دولـت بـه         .  تن مخالف دولت رأي دادند     12دست كم   
افزون بر اين، حزب مـردم، كـه        .  بود  شده گيري مخفي آسان     شيوة رأي   اتخاذ دليل

اد، نخست وزير را در حالت دفـاعي قـرار          د  جناح مخالف و مستقل را تشكيل مي      
 منشور حقـوق  11 قانون اساسي و مادة 71يكي از نمايندگان با استناد به مادة        . داد

به گفتة استوارت راكـول ايـن شـايعه در          . بشر، اين اليحه را غيرقانوني اعالم كرد      
محافل حزب ايران نوين پراكنـده بـود كـه علـم، نخـست وزيـر پيـشين، از ايـن                     

شد حسن ارسنجاني، وزير پيشين كشاورزي،        گفته مي . كند  ها پشتيباني مي    تمخالف
پـور را نوشـته و محمـد بـاهري، وزيـر              سخنراني مربوط به قانون اساسي سرتيپ     
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از يك سو به اين دليـل كـه    ها شايعه اين. 30پيشين دادگستري، هم كمك كرده بود     
 پرداختند، و از سوي ديگـر       ها و موارد مخالف با اين اليحه        وكال به نقل دقيق ماده    

ميرفندرسـكي كـه مـسئول      . به دليل دفاع نه چندان پرشور دولت، شـدت گرفـت          
گروه . گفت از ته قلب اعتقاد نداشت       پيشبرد اين اليحه در مجلس بود به آنچه مي        

هـايي    مخالف چند حك و اصالح را پيشنهاد كرد كـه رأي نيـاورد ولـي موقعيـت                
كرد گزارشي     آنچه دولت را بيشتر تضعيف    . اد كرد ايجبراي مخالفت با اين اليحه      

در مطبوعات روز پيش بود كه يكي از نظاميان امريكايي يك نفر رانندة تاكـسي را     
شـد آن راننـدة تاكـسي بـراي           اگر اين قانون تـصويب مـي       31 .مجروح كرده است  

  معمـولي  پـس اگـر يـك نظـامي       "كـرد؟     اجراي عدالت بايد به كجا مراجعـه مـي        
   32"ماند؟ زد از مجازات مصون مي توي گوش يك سرلشكر ايراني مي"امريكايي 

  
 كـه از شـاه در ايـن مـورد           گفـت منصور بعدها در پاسخ به پرسـش راكـول          

هاي احزاب مخالف در مجلس دخالت         و شاه موافقت كرده كه در فعاليت       خواسته
ك، او بـه راسـ   .  و راكول معتقد بود كه اين كار به مخالفان شهامت بخشيد           33نكند،

  34.وزير امور خارجه نوشت، آن روز براي شاه و منصور روز بدي بود
 

                                                 
30. Rockwell to Washington, No. 448, 27 October 1964,  
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 چـه   اليحهدانست رسد هرگز درست نمي   اين اليحه، منصور را كه به نظر مي       
 آبـان   4در روز   . شاه را هدف حمالت مخالفـان قـرار داد        همچنين   و   35خواهد  مي

ورد حمـالت خـود     ، روز تولد شاه، خميني براي انتقاد از آن اليحه شاه را م            1343
 اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست مي كننـد و               ". قرار داد 

آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد،  اگر چنانچه يك آشپز
 و گفت همـة   36"چرا؟ .بگيرد، هيچ كس حق تعرض ندارد بزرگترين مقام را زير

دويـست ميليـون دالر     ".  ميليـون دالري اسـت     200اچيز  ها به خاطر اين وام ن       اين
ـ  هاي نظـامي   سال به منظور هزينه5در ظرف ... دولـت ايـران وام بدهنـد و در    ه ب

دالر  از ايـران در   يعني صـد ميليـون  .  ميليون دالر پس بگيرند300ظرف ده سال 
تقالل  اسـ نـد، اين دالرها فروخت برايرا مع ذلك ايران .  اين وام سود بگيرند يازا

 ايـران را در  انمسلم  ملتند، دول مستعمره حساب كردو ما را جزند،ما را فروخت
 او گفت تمام اينها به اين خـاطر         ".ندها عقب مانده تر معرفي نمود      دنيا از وحشي  

او بـه ارتـش،   . رخ داد كه روحانيان آنجا نبودنـد تـا از آبـروي مـردم دفـاع كننـد         
ار داد كـه ايـن حكومـت هنـوز خـواب و             سياستمداران، كاسبكاران و علما هـشد     

او از رهبـران مـسلمان      . پروراند  هاي زيادي براي نابود كردن ايران در سر مي          خيال
 بـه خـودش   "همين امـروز "است خواست به كمك ايران بيايند و گفت شاه بهتر          

 امروز تمام گرفتاري ما از آمريكاست تمام گرفتـاري مـا از اسـرائيل               " .كمك كند 
آمريكاست اين وكال هم از آمريكـا هـستند ايـن وزرا هـم از       هم ازاست اسرائيل

آمريكا هستند اگر نيستند چرا در مقابل آن نمـي   آمريكا هستند همه دست نشانده
تمام اين قوانين مثل خود حكومت بر خالف قـانون اساسـي   " .! ايستند داد بزنند

سـي هرگـز رعايـت     مـتمم قـانون اسا  2است زيرا از اول مشروطه تا به حال مادة   
                                                 

35. Rockwell, Confidential Memorandum for Files, November 2, 1964, ibid, pp.116-
118. 
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 او سخنراني خود را با دعا بـه درگـاه خداونـد بـراي نـابود كـردن                   37.نشده است 
  38".كنند ، اسالم و قرآن خيانت مي آب و خاكبه اين"كه افرادي به پايان رساند 

  
سـاواك  .  آبان دستگير شد و او را به تركيه تبعيـد كردنـد            13خميني در روز    

 استقالل   و امنيتو  منافع ملت   عليه  "حضور او   اعالم كرد تبعيد وي الزم بود زيرا        
هـا و تبعيـد     پيامـدهاي فعاليـت   39".تـشخيص داده شـد  و تماميت ارضي كـشور      

خميني به شكل يك رشته ترورها، به ويژه در مورد منـصور و شـاه، ادامـه يافـت                   
سـال هـاي بعـد       . ولي به هر حال خميني تا يك دهه بعد از ذهن مـردم دور شـد               

 مسائل ديگر را تحت الشعاع قـرار         انقالب سفيد   شاه و   موفقيت اماپرمخاطره بود،   
او بـه وزراي    . پيـدا كـرد   هاي خود اعتماد بيـشتري        شاه به موقعيت و سياست    . داد

خود گفت اليحة مربوط به مصونيت قضايي مستشاران امريكايي در ايـران مـورد              
   40.اي وارد نياورد بحث و اختالف نظر بود ولي به موقعيت او لطمه

  
***  

از يك يا چند مرجع     هميشه  فداييان پيرو نواب صفوي پيش از اقدام به ترور          
پـس از سـخنراني خمينـي در مـورد قـانون مـصونيت              . كردند  درخواست فتوا مي  

 پيـروانش تـصميم     ،"كاپيتوالسيون جديـد  "او  قضايي مستشاران نظامي، و به قول       
هـاي   جمعيـت . سـل جوينـد  گرفتند به اقداماتي بيش از توزيع رسـاله و جـزوه تو        

                                                 
داشت كه گروهي پنج نفره از مجتهدان بايد بر تطابق قراردادها با قوانين اسالم  همان، مادة مورد نظر مقرر مي. 37

 .كردند نظارت مي

 .468. همان، ص. 38

 180همان، . 39
40. Memorandum for the File, Meeting of the Ambassador with the Shah, 
September 17, 1964.  
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 يكي از آنها    كهمؤتلفة اسالمي توسعه يافتند، هر جمعيت متشكل بود از ده عضو،            
 نيـز بـه    باالتر  و يكي از ميان اين گروه  انتخاب مي شد   گروه باالتر    ه عضويت در  ب

هـاي رده     اين شـورا بـه دنبـال اعـضايي در جمعيـت           . مي پيوست شوراي مركزي   
هاي دشوار باشند و حتي زندگي خـود را           يرش مأموريت تر بود كه مشتاق پذ      پايين

هـايي خـاص      اين افـراد در گـروه     . ها به خطر اندازند     به خاطر آرمان اين جمعيت    
 تعيين  ها شدند و يك يا دو عضو ارشد به عنوان رابط بين آن گروه              سازماندهي مي 

در مورد منصور، حاج محمد نراقي و حـاج صـادق ايمـاني بـه عنـوان                 . شدند  مي
گروه ترور متـشكل بـود از محمـد بخـارايي، رضـا             . نمايندگان شورا تعيين شدند   

نظـامي و   نژاد و علي اندرزگو كه در مـورد فنـون شـبه           ر هرندي، مرتضي نيك   اصف
زمـاني كـه    "ايمـاني   به گفتة برادر    . ها آموزش خاصي ديده بودند      استفاده از سالح  

آميـز بـا رژيـم بايـد         زة موفقيت امام خميني به تودة مردم توضيح داد كه براي مبار         
بزنند، اعضاي اين جمعيت به اين نتيجه رسـيدند كـه           نامتعارف  دست به اقداماتي    

ولـي ديگـران هنـوز بـا        . مبارزة مسلحانه پاسخي مناسب به اين درخواست اسـت        
دانستند و حتـي برخـي آن         مفهوم مبارزة مسلحانه آشنا نبودند و آن را عاقالنه نمي         

داديم كه ما هرگز بدون اجازة مرجـع          ما جواب مي  . دانستند  م مي را مخالف با اسال   
 به گفتة اسداهللا بادامچيان، يكي از پيروان خمينـي و           41".كنيم  و ولي فقيه اقدام نمي    

در مورد اعدام انقالبي شاه يا منـصور هـم اجـازة علمـا              "،  فعاالن در دورة انقالب   
 شده بود ولـي او توصـيه كـرده          از امام پيش از تبعيد در اين مورد سؤال        . الزم بود 

اهللا   اهللا بهـشتي و آيـت       امـام آيـت   . بود كه هنوز زمان براي اين كار مناسب نيـست         
از آنهـا   . مطهري را مأمور كرده بود كه در غياب او از جانـب وي سـخن بگوينـد                

                                                 
 . ١٧فصل " ساواک" نگاه كنيد به 1340در مورد نشر مفهوم مبارزة مسلحانه در دهة . 41
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اهللا سيد محمد هادي ميالني، يكـي از          سرانجام آيت . سئوال شد و آنها تأييد كردند     
  42".اين اقدام را تجويز كردمراجع تقليد 

  
اغلب آنها ابا داشـتند از      . كردند  علما چنين مجوزهايي را به آساني صادر نمي       

ستودند و     كلي اين گونه قصدها را مي      راينكه اظهاري صريح بكنند هر چند به طو       
اهللا   كساني كه بنا بود به شهادت برسند، از آيت        . كردند  ها را منع نمي     اين گونه اقدام  

لطفاً بـه  ": ي در مورد قتل منصور خواستند كه به صراحت به آنها پاسخ گويد ميالن
صراحت به ما بگوييد كه آيا بايد دست به اين اقدام بزنيم يا نه، نخـست در برابـر       

گيريم و دوم مسئوليتي بـر شـانة ماسـت كـه بايـد در دنيـاي                   باريتعالي پاداش مي  
در مورد منـصور ايـن در واقـع         ":  ميالني پاسخ داد   ".آخرت پاسخگوي آن باشيم   

 تقي خاموشي، مخاطـب     ".كار درستي است و از نظر شرع هم كار باارزشي است          
آنهـا وظيفـه    "ميالني، به اين نتيجه رسيد كه پس از دريافـت ايـن پاسـخ صـريح                 

  43".داشتند كه، با توجه به كالم امام، اقدام كنند
  

ـ       1343منصور را در روز اول بهمن        س از تـصويب قـانون       ، تقريباً سه مـاه پ
قاتالن سه جا را در     . مصونيت قضايي مستشاران امريكايي، در برابر مجلس كشتند       

هـر چنـد از نظـر آنهـا         . ، و مجلـس   فته بودند، مسجد مجد، تعاوني ارتش     نظر گر 
خطرترين مكان براي اين كار بود، تصميم گرفتنـد منـصور را در برابـر                 مسجد بي 

اط اين اقدام با قانوني كـه بـه خـاطر آن منـصور              مجلس به قتل برسانند تا بر ارتب      
صبح روز ترور آنها از خانة امن خود، به رهبري صـادق      . شد، تأكيد شود    كشته مي 

اتوموبيـل تـشريفاتي    . شـدند جلـس   ايماني كه رابط شوراي مركزي بـود، عـازم م         
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محمد بخارايي، در حالي كـه      .  در برابر مجلس ايستاد    10نخست وزير سر ساعت     
منصور از اتومبيل بيـرون  . ي در دست داشت، به آن اتومبيل نزديك شد      عرض حال 

قاتل سه بار به او شليك كـرد،        . آمد و دستش را دراز كرد تا عرض حال را بگيرد          
بخــارايي . منــصور روي زمــين افتــاد. دو بــار بــه شــكمش و يكبــار بــه گلــويش

يـب  نـشاني مكتـوب روي كاغـذي در ج        . خواست فرار كند ولي دستگير شـد        مي
 را  -نـژاد و صـفار هرنـدي        نيـك –بخارايي باعث شد پليس دو تن از همكاران او          

  44.ديگران را كمي بعد گرفتند. شناسايي و همان روز دستگير كند
  

 اليحـه   پيـشبرد  رف دولـت ايـاالت متحـده مـأمور        طاستوارت راكول، كه از     
وي كـرد كـه منـصور از ر          مـي  فكرمصونيت قضايي مستشاران نظامي امريكا بود،       

ايران را وادار به موافقت     كابينه هاي   براي اينكه   ".  از آن پشتيباني مي كرد     دلي  ساده
تا زماني كه منصور نخـست وزيـر شـد          . با اين اليحه كنيم با مشكل روبرو بوديم       

احساس من اين است كه اين كار به بهاي جانش تمـام            . هيچ دولتي موافقت نكرد   
كردند كه ايران بخشي از حاكميت خـود را          احساس مي ... عوامل سنتي ... شد زيرا 

 بـه   45".تسليم قواي خارجي كرده است و او به عنوان عامل اين كار مسئول است             
فهميد كه بـه     گفتة راكول، منصور نه قرارداد وين را خوانده بود و نه به درستي مي             

موجب آن قرارداد اگر يك نفر نظامي امريكايي، به صورت عمدي يا اتفاقي، يـك               
  46.شود ايراني را بكشد، براي محاكمه به دادگاهي ايراني معرفي نمينفر 

***  

                                                 
 .همان. 44

  . پيشين اي ضبط شده با حبيب الجوردي، صاحبهاستوارت راكول، در م. 45
 .همان. 46
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شاه بنا بود از سكونتگاه     .  مثل هميشه آغاز شد    1344 فروردين   21صبح روز   
شخصي خود به ميدان كاخ برود، از آن ميدان كوچك عبور كند و از آنجا به دفتر                 

 در آنجا طبق معمول     . در آنجا حاضر باشد    9خود در كاخ مرمر برود و سر ساعت         
 محـسن   تيـپ رسـ  آجـودان،     ژنـرال  پنـاه  مرتـضي يـزدان   سـپهبد    از سوي بنا بود   
 و آجـودان    ، رئـيس تـشريفات    ، حسين علي لقمان ادهـم      گارد فرماندهنژاد   هاشمي

 و گارد احترام هم مثل هر روز وقتي از اتومبيل خارج            استقبال شود  روزنظامي آن   
ادت شاه اين بود كـه پـيش از ورود بـه دفتـرش              ع. شود به او اداي احترام كند       مي

ساعت از نه گذشت ولـي شـاه   . نژاد را گوش كند    هاشمي تيپنخست گزارش سر  
نژاد به سوي كاخ سكونتگاه شاه        هاشمي. شناس بود، دير كرده بود     كه معموالً وقت  

همـين كـه وارد     . در آن سوي ميدان راه افتاد تا ببيند دليل اين تأخير شاه چيـست             
او به طرف شاه رفـت و بـه دسـتور           . آيد  ها پايين مي    د، شاه را ديد كه از پله      باغ ش 

پس از آن شاه با اتومبيل از در باغ بيرون و بـه             . وي همان جا گزارش خود را داد      
نژاد هم پشت اتومبيل به سوي دفتر خودش روان شد            سوي دفترش رفت؛ هاشمي   

نژاد به محـض ورود بـه         ميهاش. كه نزديك در باغ و داخل محوطة كاخ مرمر بود         
از در  . او به سوي ساختمان اصـلي دويـد       . دفترش صداي شليك چند گلوله شنيد     

 روي زمـين افتـاده،      اندر آنجا ديـد كـه اسـتوار باباييـ         . باز وارد ساختمان شد     نيمه
تيرخورده ولـي هنـوز زنـده اسـت و سـالحش را در دسـت دارد، چنـد متـر آن                      

تـر شـاه افتـاده و مـرده بـود، و سـرباز رضـا                ي كنـار دف   لشكرتر هم استوار      طرف
 هاشمي. آبادي هم روي زمين افتاده و مرده بود و مسلسلش هم كنارش بود              شمس
او سـپس بـا عجلـه وارد اتـاق          .  به داخل دفتر شاه دويد، ولي شاه آنجا نبـود          نژاد

د و شاه را ديد كه كنار سماور جوشان آشفته ولـي بـر خـود                ش ، آبدارخانه ،كناري
  . بوديستاده امسلط
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تأخير نامعمول و دور از انتظـار او ضـارب را           . شاه آن روز شانس آورده بود     
پناه به گارد احتـرام فرمـان خبـردار داد،            يزدان پهبد ورود شاه، س   با. گيج كرده بود  

نژاد را قـبالً      ولي شاه مستقيم به سوي ساختمان رفت، زيرا گزارش روزانة هاشمي          
 شليك كرد كـه شـاه تقريبـاً از در تـو رفتـه بـود و                  آبادي زماني   شمس. شنيده بود 

آبادي در حال شليك با مسلـسل خـود پـشت شـاه               شمس. تيرش به هدف نخورد   
آبادي وارد سـاختمان شـده بـود، او را             كه پيش از شمس    اندويد ولي استوار بابايي   
تـاي آن بـه       باباييان هشت تير شـليك كـرده بـود كـه شـش            . هدف گلوله قرار داد   

آبـادي و اسـتوار لـشكري بـه هـم             در داخل كاخ شـمس    .  خورده بود  آبادي  شمس
آبادي اصابت كرد ولي او توانست  پـيش           شليك كردند، دو تير ديگر هم به شمس       

 را بـه شـدت      اناز اين كه خودش بميرد، استوار لشكري را بكشد و استوار باباييـ            
م كـم بـه      كـ  كـه  را شـنيده بـود       هـا    در اين ميان شاه كه صداي گلوله      . زخمي كند 

  .شد وارد آبدارخانة مجاور دفتر خود شده بود تر مي دفترش نزديك
  

بنـابراين امكـان    . سؤقصد به جان شاه در پي ترور منـصور صـورت گرفـت            
دربار شاهنشاهي اعالم كرد كه اين      . هاي سياسي مهمي داشته باشد      داشت انعكاس 

آبادي را در     الم شمس در واقع فداييان اس   . تيراندازي كار سربازي ديوانه بوده است     
دو . همان گروه بنيادگرايي آموزش داده بودند كه قتل منصور را طراحي كرده بـود       

استواري كه به هالكت رسيدند بخشي از گروه گارد شاهنشاهي بودنـد كـه بـراي               
اين رويداد  . حفظ جان شاه، شهبانو و فرزندان آنها آموزش مخصوص ديده بودند          

 پهبدس. نژاد در بر داشت     ويژه فرماندة آن، هاشمي     و به پيامدهاي بزرگي براي گارد     
توضيح خواسـت   و   نژاد بازخواست كرد     آجودان شاه، از هاشمي     ژنرال پناه، يزدان

. خواست بداند چـه كـسي مقـصر اسـت            چطور چنين اتفاقي افتاد؟ شهبانو مي      كه
.  شـود  يا دست كم تـوبيخ     نژاد انتظار داشت بركنار، يا تنزل درجه پيدا كند          هاشمي
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ا  . وظيفة اصلي گارد حفاظت از شاه، شهبانو و ساير افراد خاندان سلطنتي بـود              امـ
در محوطة سكونت خاندان سلطنتي، جلوي در دفتر شاه، يكي از اعضاي گارد كه              

ايـن قـانون را در      ". اش حفاظت از جان شاه بود به وي سؤقصد كرده بـود             وظيفه
سئول اقدامات و عمليات خوب يا بـد        گويد فرماندة واحدها م     ارتش داريم كه مي   

  47 ".من اين وظيفه را داشتم و مسئول بودم. آنهاست
  

آميـز    نژاد تصور كرده بود برايش فاجعـه        به هر حال آن روز آنقدر كه هاشمي       
شاه پس از نيم ساعت استراحت برنامة روزانة خود را آغاز كرد و عباسـعلي               . نبود

تو بود و رئيس كل قواي پاكـستان را كـه           خلعتبري را كه در آن زمان مدير كل سن        
منوچهر گـودرزي هـم   . براي ديداري نظامي به ايران آمده بود، به حضور پذيرفت        

 را بـه عهـده      امـور اداري و اسـتخدامي كـشور       كه در آن زمان مسئوليت سـازمان        
وي پـس از رسـيدن بـه كـاخ خبـر            . داشت بنا بود در ساعت يازده شرفياب شود       

 تـشريفات دربـار، درخواسـت كـرد          كل  هرمز قريب، رئيس   و از  سؤقصد را شنيد  
كرد لغو شده است به وقـت ديگـري موكـول             برنامة شرفيابي وي را كه تصور مي      

قريب موضوع را به شاه گزارش داد و دستور گرفت كه گودرزي را به دفتـر                . كند
از اين كه شاه را ايـن قـدر آرام ديـدم            ": گودرزي بعدها گفت  . وي راهنمايي كند  

 او آنچه را رخ داده بود توضيح داد انگار هيچ ربطـي بـه او نداشـته                  .عجب كردم ت
نـژاد     نزديـك ظهـر بـه اطـالع هاشـمي          48".است و بعد به گزارش من گوش كرد       

او بعدها گفت   .  بعدازظهر خود را به حضور شاه معرفي كند        2رساندند كه ساعت    
 ".كننـد    سرزنش مـي   مطمئن بودم كه اعليحضرت مرا به خاطر آنچه رخ داده بود          "

اما شاه در مورد سازماندهي گارد از او سئوال كرده بود و به هنگام مرخص كردن                

                                                 
 .2-41. ، صص 1989 آوريلمارس و نژاد،   ايران، مصاحبه با سرلشكر محسن هاشميبنياد مطالعات. 47

 .2004 سپتامبر 22گفتگو با منوچهر گودرزي، . 48
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 از نظـر    ".اش را خوب انجام داد      خوب، گارد ما امروز وظيفه    ": وي به او گفته بود    
دانـست    معتقدم اعليحضرت به حكم غريزه مي     ". نژاد اين خبر خوشي بود      هاشمي

او از افراد گارد تشكر كرد تا همه بفهمند         . تن من نباشد  خواهند سر به      كه همه مي  
نـژاد بخـت خـوش خـود را          هاشـمي  49".كه او هنوز به من و به گارد اعتماد دارد         

  .مديون دو استواري بود كه در راه نجات پادشاه خود جان باختند
  

                                                 
 .2-42نژاد، پيشين، صص ميبنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با سپهبد محسن هاش. 49



 


