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در این شماره بخوانید

امام خامنه ای با اشاره به شهدای چهارگانه مؤتلفه اسالمی:

شباهت شهادت آنها به شهادت
 اصحاب امام حسین )ع( بیشتر است

دکتربادامچیان با اشاره به اجرای حکم الهی شهدای موتلفه اسالمی مطرح کرد:

شهدای حافظ عزت و شرف ایران

 شهدا ثابت کردند نباید اهداف آرمانی، متاثر 
ازسختیهای روزمره شود

 نظر مراجع نسبت به اقدام انقالبی شهدای موتلفه اسالمی
 شهید بهشتی :مردمي کردن حرکت انقالب، نتیجه 

کار موتلفه اسالمي بود
  روایت مرحوم عسکراوالدی از لحظات وداع

   ماجرای حذف صفحه سوم اساسنامه موتلفه
  مروری بر عروج شهدای موتلفه

 شهدای مؤتلفه اسالمی؛ اولین شهیدان جهاد تبیین
روایت مرحوم قدیریان از مقاومت مادر شهید حاج 

صادق امانی
 تفاوت ترور ، اعدام انقالبی و اجرای حکم الهی
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شهدای ۲۶ خرداد ۴۲، امانی، بخارایی ، نیک نژاد، هرندی و یاران شهید آن ها 

عراقی و اندرزگو از جهات مختلف سعادتمند و موفق بودند:
* آغازگر جهاد مسلللحانه در مسللیر ایجاد حکومت اسللامی و براندازی 

نظام طاغوت
* اطاعت از مرجعیت و والیت فقیه و رهبری انقاب اسامی امام خمینی 
در اجرای نظر امام در سخنرانی و بیانیه ضد کاپیتوالسیون که فرمودند و اهلل 

کبیره کرده است هر کس داد نزند.
* درهم شکستن توطئه ننگین کاپیتوالسیون نظامی آمریکا که شرف و 

عزت و ناموس و غیرت ایران و ایرانی را هدف گرفته بود.
*مجازات حسنعلی منصور مهره پلید، آمریکایی و ضد اسام در ایران که 

عبرت مزدوران دیگر استکبار شد.
* ایجاد روحیه در ملت و شللجاعت و پایداری و مقاومت در برابر استعمار و 

توطئه های استعماری
* ایجاد سازمان جهاد مسلحانه موتلفه اسامی که امتداد آن در جریان های 

سال ۵۶ -۵۷ و انتظامات کمیته استقبال از امام تجلی کرد.
* فداکاری در راه عزت و شللرف اسامی در سخت ترین شرایط حاکمیت 

ظالمانه طاغوت و خفقان و دیکتاتوری
* دقت و رعایت ضوابط و معیارهای شرعی و اقدام بر اساس تکلیف شرعی 

و خط والیت و سیره عاشورایی در سپیده انقاب اسامی
* پاسخ دشمن شکن  و استعمار برانداز و شکننده به توطئه کاپیتوالسیون  

و تبعید امام خمینی
* آمیخته کردن مبارزه سیاسی و حزبی و سازمان یافته با عبادت و تهجد و 

تعبد در عرفان و معنویت الهی
از این رو است که امام خامنه ای می فرمایند: »این شهدای چهارگانه )امانی، 
هرندی، نیک نژاد، بخارائی( که جناب آقای عسگراوالدی از این بزرگواران 
یاد کردند، شللاید این تعبیر درباره آنها درسللت باشد که بگوئیم نوراهلل فی 
ظلمات االرض. به هرحال اینها ستارگان و برجستگانی بودند که در راه خدا 
رفتند. راهی را انتخاب کردند و نتیجه این شللد که مشاهده می کنید یعنی 
حاکمیت اسام در دوران سیطره کفر و استکبار بر عالم چیزی که به افسانه 
شبیه اسللت. این شهدای چهارگانه حقیقتاً در دوران ظلمات نور خدا بودند 
که درخشیدند، فضا و دل ها را روشن کردند، راه را به خیلی ها نشان دادند.«

سید مصطفی میرسلیم معتقد است که شهدای بزرگوار موتلفه، 
ضمن پیش بینی دقیق مراحل اجرائی برای اقدام موفق، خود را 
برای ابراز پایمردی و برافروخته نگاه داشتن مشعلی که روشن 
شده بود ، با اباغ پیام اقدام انقابی خود به مردم، الگویی برای 
حفظ ثبات قدم تا نوشیدن شللربت شهادت، ارائه کردند. آنها 
اثبات کردند چگونه نباید اهداف آرمانی، متاثر از سللختیهای 

روزمره جامعه و تنگناهای معیشتی شود .
به مناسبت سالروز شهادت شللهدای حزب موتلفه اسامی 

گفتگویی با مهندس میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی انجام داده ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان 
می گذرد .

به نظر شما انگیزه اصلی شهدای موتلفه در اعدام انقالبی منصور چه بود؟
 بسللم اهلل الرحمن الرحیم. انگیزه اصلی آنها به ایمان و اعتقاد راسخشان بر می گردد. آنها بدرستی احساس مسئولیت کردند 

نسبت به شرائط طاغوتی حاکم بر جامعه و بنا به تعهد ایمانی خود بپاخاستند.
آیا اقدام متعهدانه آنها فقط متکی به شور و شوق انقالبی آن زمان بود؟

 شللور و شوق انقابی به جای خود محفوظ؛ تشخیص این که مسئولیت مشکات مبتابه کشور و نواقص و ظلم هاییکه در 
جامعه رخ می دهد با کیست، نیازمند آگاهی عمیق از شرائط اجتماعی و بررسی علتها و شناسایی عوامل بوجودآورنده نابسامانیها 
است و این راه را شهدای موتلفه با دقت طی کردند و مبنای اقدام آنها کاما آگاهانه بود. آنها ریشه ها را می شناختند و عوامل 

موثر اصلی را تشخیص داده بودند و عمل آنها متکی به غلیان احساسات نبود.
چه نکاتی در فرآیند تصمیم گیری آنها دخیل بود؟

 با توجه به بحرانی بودن شللرائط خفقانی آن دوران و خطیر بودن آثار و عواقب تصمیم گیری درباره ضرورت اصاح و رفع 
اشللکال، شهدای بزرگوار موتلفه تشللخیص خود را در سلسللله مراتب والیی، عرضه کردند تا مطمئن باشند گرفتار غلبه 
نفسانیات نشللده اند و کار آنها در بارگاه الهی قابل دفاع و عدم اقدام آنها ناخشللنودی حق تعالی را دربردارد. لذا مبادرت به 

استئذان)اجازه گرفتن( نمودند.
پس از اذن گرفتن چگونه مبادرت به اقدام انقالبی خود نمودند؟

 ابتدا درمورد مصداق موردنظر و بارزبودن بطان او به مشورت پرداختند و سپس برای اقدام انقابی خود به طراحی پرداختند 
و جزئیات برنامه و الزامات آن را مشخص کردند و ضمن رعایت جنبه های حفاظتی به گردآوری اطاعات و تکمیل اطاعات 

اجرائی پرداختند. 
چگونه وارد صحنه عمل شدند؟

پاسخ: اجرای چنان طرحی با توجه به آثار و عواقب مهمی که دربردارد باید بدون نقص باشد و لذا شهدای بزرگوار مبادرت به 
تمرین عملیات نمودند به گونه ای که مطمین شوند حتی در شرائط پیش بینی نشده ، اجرای طرح با مشکل مواجه نمی شود و 

با تسلطی که بر نحوه اجرای طرح وجود دارد و مقابله درجا با حاالت اضطراری،  نتیجه مطلوب حاصل می شود.
آیا امکان پیش بینی تمام حاالت اضطراری وجود داشت؟

پاسللخ: قطعا امکان پیش بینی کامل همه جزئیات وجود نداشت اما تقسیم وظیفه هوشمندانه با توجه به خصوصیات فردی 
شهدا، وتعیین زمان بندی  و اجرای داهیانه طرح موجب تفوق بر آثار ناشی از رخ نمودن حاالت استثنائی و اضطراری پیش بینی 

نشده، گشت.
پس از اجرای طرح چه تحولی در وضع روحی شهدای بزرگوار رخ داد؟

پاسللخ: شللهدای بزرگوار موتلفه، ضمن پیش بینی دقیق مراحل اجرائی برای اقدام موفق، خللود را برای ابراز پایمردی و 
برافروخته نگاه داشتن مشعلی که روشن شللده بود ، با اباغ پیام اقدام انقابی خود به مردم، الگویی برای حفظ ثبات قدم 
تا نوشیدن شربت شللهادت، ارائه کردند. آنها اثبات کردند چگونه نباید اهداف آرمانی، متاثر از سختیهای روزمره جامعه و 

تنگناهای معیشتی شود .

شهدای حافظ عزت
 و شرف ایران

سید مصطفی میرسلیم :

شهدا ثابت کردند نباید اهداف آرمانی، 
متاثر از سختیهای روزمره شود

دکتر بادامچیان

صادق رخ فرد
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حزب موتلفه اسامی تشکلی است که همه مسائل سیاسی را زیر 
نظر داشللته و به دنبال خیر و صاح دین و مملکت است و هم با 
اقشار مختلف مردم در ارتباط هستند و این ویژگی خاص حزب 

موتلفه اسامی است
می دانم که فکر نیتتان این است که به اسام خدمت بکنید

از ابتدا تأکید شما بر این بوده است که یاری دین و نصر امام زمان 
را بر عهده داشته باشید و به این افتخار نائل گردید و اصحاب بین 
و قرآن باشید.  )و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک 

هم المفلحون ( یک چنین جمعیت هایی که بر اساس خدمت به 
اسام و تضمین دین و شرع و امربه  معروف و نهی از منکر وجود 
پیدا کرده باشند و عمل به توصیه امام بکنند بسیار محتاج هستیم 
و امر بقاء دین و بقا اسللام و مذهب در گرو چنین افرادی که در 
این امور اهتمام داشته باشند هیچ جهادی از این باالتر نیست اگر 
به این کیفیت انسللان کار را ادامه بدهد این جهاد اکبر است این 
کسللانی که این کارها را انجام می دهند برحسب بعضی روایات 

جانشین اولیاء در روی زمین هستند.

آیت اهلل نوری همدانی گفت: بر مبنای آموزه های اسللام، دین 
کسی کامل است که یا جهاد کرده و یا برای آن آماده باشد.

آیت اهلل حسللین نوری همدانللی گفت: جهاد در اسللام دارای 
موقعیت ویژه ای اسللت که البته در زمللان مختلف ارزش های 

متفاوتی دارد.
وی در اداملله، ارزش مبارزه جهادگران قبل از انقاب را باالتر از 
جهادگران پس از پیروزی انقاب اسللامی دانست و افزود: در 
زمانی که خفقان رژیم ستمشاهی ایران را فراگرفته و در دنیایی 
که مستکبران غربی بر همه امور ملت ها مسلط بودند، جهاد در راه 
خدا و احیای اسام ناب محمدی)ص( کار ساده ای نبوده است.

این مرجع تقلیللد در ادامه تصریح کرد: شللهدای حزب موتلفه 
اسامی که حسللنعلی منصور، نخست وزیر وقت دولت پهلوی 
و ارائه کننده الیحه کاپیتوالسللیون را به قتل رسللاندند، بسیار 
شجاعانه به وظیفه شرعی خود عمل کرده و از آرمان های امام و 

انقاب پشتیبانی کردند.
مدرس خارج فقه حللوزه علمیه قم با بیان ایللن که حرکت این 

چهار شهید باید در جامعه فرهنگ سازی شود، خاطر نشان کرد: 
پیشرفت و رشد چشمگیر امروز اسام و انقاب مرهون فداکاری 

های شهیدانی همچون شهدای موتلفه است.
آیت اهلل نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود اصاح 
دین و جامعه را وابسته به جهاد و مفهوم واالی آن دانست و تاکید 
کرد: هر ملتی که جهاد را کنار گذاشته باشد، دچار ذلت شده و دین 

و فرهنگ و عزتش از بین خواهد رفت.

این مرجللع تقلید در پایان تصریح کرد: حاکمیت فرهنگ جهاد، 
مانع حمله نظامی آمریکا به کشور ایران بوده است و تا این فکر در 

جامعه حاکم باشد، ملت ما عزیز و سربلند است.

مرحوم آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:
مواضع حزب موتلفه اسالمی همواره مورد تائید و تقدیر مراجع است

آیت اهلل العظمی نوری همدانی با اشاره به شهدای 26 خرداد حزب موتلفه اسالمی:

حرکت این چهار شهید باید در جامعه فرهنگ سازی شود

* شما از انقابیون اول نهضت اسامي هستید انقابیون اول 
نهضت اسامي صالح و بسیار فداکار

مللن مرحوم عراقللي را از آن اولي که نهضت شللروع شللد.. 

مي شناختم انصافاً مردي بود که عمرش را صرف خدمت به 
اسام کرد. بعضي شان را خیلي خوب مي شناسم. مثل آقاي 
عسکراوالدي که ایشان هم نظیر مرحوم عراقي از اول نهضت 

همراه بود و زحمت کشللید. من او را مرد بسیار صالح و بسیار 
فداکاري مي دانم.

صحیفه نور، جلد18 ص82 و 85

موتلفه اسامی از سال های قبل از انقاب با  تاش مخلصانه 
و شللجاعانه وارد میدان شللد و در کنار روحانیت و مرجعیت 

توانست به اهداف برسد.

تا اکنون هم که ۳۰ سللال از عمر انقاب اسامی گذشته در 
مسیر حزب موتلفه اسامی انحرافی دیده نشده و امیدواریم 

همچنان ثابت  قدم بمانید.

امام خمیني)ره(:

شما از انقالبیون اول نهضت اسالمي هستید

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

در مسیر حزب موتلفه اسالمی انحرافی دیده نشده است
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شهید بهشتی- هیات هاي موتلفه، پرکار، پرتوان، با ایمان، پرشور 
و پرحرکت بود. مخصوصاً اینکه مي توانست زیر پوشش روابط 
کسب و کار و مسافرت و دیدار آشنایان و)امثال( اینها درسرتاسر 

ایران حضور خودش را نشان بدهد و یک نقطه قوت عالي بود.
همچنین اینکه متعهد بود که حرکت باید در رابطه با مرجعیت و 
روحانیت مبارز و متعهد جلو برود و هویت اصیل خودش را حفظ 

کند از این نظر هم بسیار خوب بود.
مستقل بود این حرکت وابسته به هیچ قدرت خارجي نبود وابسته 

به امت بود و امامت.
انضباط تشللکیاتیش خوب بود، از بسللیاري از تشکیاتي که 
تا آن موقع بوجود آمللده بود منضبط تر  بود. جللدي بودند افراد، 
سخت کوش بودند افراد، شب و روز نمي شناختند براي کارشان، 
فداکار بودند، حماسللي بودند. واقعا با حماسه بودند، و خیلي این 
نکته مهم است که اینها حرکت اسامي و انقاب اسامي را در 

متن توده ها آغاز کردند و ادامه دادند.
بنابر این تللوده اي کردن، خلقي کردن، مردمي و عمومي کردن 

حرکت به مقدار زیادي، نتیجه کار اینها است.
اینها جنبه هاي مثبت حرکت بودند. جنبه هاي منفي حرکت این 
بود که زمانش کوتاه شد و چندان خودش دوام نیافته بود، البته بعد 
به شکلهاي دیگر دوام پیدا کرد، این مدرسه رفاه، بنیاد رفاه، اینها 
همه شکل ادامه این همبستگي و حرکت در سالهاي بعد بود، اما 

طبعاً عمرش کوتاه بود...
ما از اینکه عمرش کوتاه بود رنج بردیم ما آرزو مي کردیم که دو سه 
سال دیگر فرصت داشتیم و محتواي ایدئولوژیک  این را غني تر و 
شکل یافته تر مي کردیم، همان تحقیقاتي که ما در زمینه حکومت 
اسامي بصورت دست جمعي آغاز کرده بودیم پیش مي رفت، آن 
مطالعات سیاسللي که بررسي جراید یکي از کارهایش بود پیش 
مي رفت و به هرحال امیدها داشللتیم که بتوانیم آن موقع این را 
به صورت یک حزب نیرومند و بصورت یک سازمان اسامي در 
بیاوریم، که در رابطه با امللت و امامت، حرکت عمیق و نیرومند 

اسامي را جلو ببرد.
ولي همانطور که حاال مي بینیم حرکتهاي قهرمانانه و تاشهاي 
سرسختانه این جمعیت خیلي خیلي حسن اثر دارد و تشکل اینها 
حسن اثر داشت و توانست تا مدتها انقاب اسامي عزیزمان را 

یاري کند.

مکرر در اروپا از موتلفه نام مي بردیم
به هرحال من در جمع، برداشتم از این جمعیت بسیار مثبت بود 
و مکرر در اروپا از اینها نام مي بردیم و به دانشللجویان مي گفتم 
که شللما توجه داشته باشللید که االن در میان مردم معمولي در 
ایران، تشکیات سیاسي هسللت که از نظر تشکل و انضباط و 
قدرت و حرکت و سللرعت حرکت و عمق حرکت، از بسیاري از 
این تشللکیاتي که ما در اروپا داریم، قوي تر، اصیل تر و موثر تر 

و پیش روتر است.

در حقیقت حزب جمهوري اسالمي هم ادامه جمعیت 
موتلفه است

این را مکرر به آنها مي گفتم و یک چنین خاطره خوبي در ذهن من 
از این جمعیت باقي مانده. من مي توانم بگویم در حقیقت حزب 

جمهوري اسامي هم ادامه این جمعیت هست.

افرادي که حاال جزو میان سللالها هسللتند، یا افراد خیلي جوان 
اینها عناصر فعال در حزب جمهوري اسامي هستند. اینها هنوز 
هم بحمداهلل با بسیاري از آن کماالت روحي و جوش و خروش 

معنوي و اسامي که دارند فعالیتشان را ادامه مي دهند.
البته در این حللزب افراد و عناصللر دیگر از دوسللتان روحاني، 
تحصیلکرده، فارغ التحصیل دانشللگاهي، معلللم و گروههاي 
اجتماعي دیگر، دانشجویان و غیره وجود دارند که واقعاً آنها نقطه 
شروع حرکتشان جمعیتهاي موتلفه نبوده است و از جاهاي دیگر 
شروع کرده بودند، ولي در اینکه یک رکن مهم از ارکان تشکیل 

این حزب و ادامه کار او، همین موتلفه هستند، تردیدي نیست.
امیدوار هستم که حرکت در خط اخاص، در خط ایمان به خدا، 
ایمان بلله وحي، ایمان به معاد، و جهاد بللا جان و مال همگي  ما 
بیشتر به ثمر برسد و حکم کلمه طیبه و پاکیزه اي را داشته باشد 
که ریشه هایش در اعماق زمین و شاخه هایش در فضاي بیکران 
آسللمانها باشللد و هر روز میوه ها و بار و بر مطلللوب تازه اي را به 

بشریت و به تاریخ عرضه کنیم. انشاءاهلل

شهید بهشتی :

مردمي کردن 
حرکت انقالب، 
نتیجه کار موتلفه 
اسالمي بود

چندین هیئت مذهبی که جلسللات مذهبی و هیئت های سینه 
زنی داشللتند، در جریان مبارزه آمدند خدمت امام و آمادگی خود 
را برای همکاری اعام کردنللد و تصمیم گرفتند که با ائتافی 
از چندین هیئت تشللکل ایجاد کنند. امام هم موافقت کردند و 
چند روحانی مورد اعتماد خودشللان را برای نظارت بر کار این ها 
و پاسخگویی سؤاالت و تغذیه فکرشللان انتخاب کردند، از آن 
جمله آقایان مطهری، بهشتی، انواری. کتاب انسان و سرنوشت 
آقای مطهری محصول درس هایی است که ایشان برای همین 
و جلسللات دیگری از این قبیل آماده کرده بودند. من در جریان 
مبارزه از وجود چنین تشکلی اطاع پیدا کردم. بعد از تبعید امام 
که ما آمدیم تهران کم کم از تشکیات آن ها اطاعات بیشتری 
پیدا کردیم پس از تجدید حیاتشان در پی ضربه خوردن در جریان 
۱۵ خرداد همکاری من با آن ها بیشللتر شد البته من مسئولیت 

تشکیاتی نداشتم. بیشتر مورد مشورت قرار می گرفتم.

تبعید امام
بعد از تبعید امام فضای مبارزه سرد شللد امکان ابراز احساسات 
به  صورت ۱۵ خللرداد نبود نیروها هم با اسللتفاده از تجربه های 
آن جریان حاضر نبودند که تلفات بی حسللاب بدهند البته در قم 

فعالیت هایی شللد که جمع ما در هدایت آن نقش داشت. در ماه 
رمضان با هماهنگی گروه ما و هیئت های موتلفه بنا شللد که در 
تهران مراکزی برای گرم شدن مبارزه و شکستن سکوت و خفقان 
ایجاد شود. برای مسجد جامع تهران و چند جای دیگر برنامه ریزی 
شد در برنامه ریزی آن مجالس من با همکاری شهید آقای مهدی 
عراقی حضور فعالی داشللتم بنا شللد افرادی را آماده کنیم برای 
سللخنرانی در آن مجالس به صورتی که اگر یکی دسللتگیر شد 
دیگری برای مجلس آماده باشللد. سه نفر را آماده کردیم که اگر 
در بدبینانه ترین  فرض هر روز هم یکی را می گرفتند جلسات تا 

آخر ماه رمضان ادامه پیدا می کرد.
جلسات خصوصی تر هم بود که سللران و افراد مشخص مبارزه 

می آمدند در بعضی از این جلسات هم من صحبت می کردم.
ایللن مجموعه برنامه مللاه رمضان برنامه موفللق و خوبی بود و 
توانست آن را بشکند. افرادی هم بودند که می خواستند کارهای 
تندتری انجام شود و ترور منصور و بازداشت شاخه نظامی موتلفه 
مبارزین آن ماه بود. شب بعد از حادثه شهید عراقی ضمن شرح 
ماجرا گفت که ممکن است ایشان را بگیرند چون افرادی را گرفته 
بودند و احتمال رسیدن به ایشان زیاد بود. شب ها خانه خودشان 

نمی خوابیدند ولی چون خبری نشد رفتند به خانه.

هنگام سللحر به ما خبر دستگیری شللان را اطللاع دادند بعد از 
دستگیری آن ها من هم احساس خطر می کردم چون با بعضی از 
دستگیرشدگان نزدیک بودم هرچند که در جریان مورد جزئیات 

مرکز برنامه ریزی تیم عملیات و اطاعات نداشتم...)۱(
شهدای موتلفه تأثیرگذارترین عامل استمرار و ثبات دین

شهدای حزب موتلفه اسامی با خون خود تأثیرگذارترین عامل 
در استمرار و ثبات دین در جامعه شدند شما از اول با جریان نهضت 

امام همراه بودید و موتلفه یکی از محورهای اصلی کار بود.
موتلفه از اول با نهضت امام همراه بود و یکی از محورهای اصلی 

کار به حساب می آمد.
آن هایی که به ریشه وصل اند به فکر ضرر نیستند و با اخاص وارد 
می شوند نمی شود در عملکرد موتلفه اسامی موردی را پیدا کرد 

که سیاست گذشت و فداکاری نقض شده باشد.)۲(
۱-کتاب خاطرات مرحوم هاشمی

۲- نشریه حزب موتلفه اسامی

مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مطرح کرد:
شهدای موتلفه تأثیرگذارترین عامل استمرار و ثبات دین
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به مناسللبت ۲۶ خرداد، خاطره ای از شهید محمد بخارایی برای 
شما بگویم. ۲۶ خرداد ۱۳۴۴ ما دوازده نفر بودیم که سه نفر سه 
نفر ما را از هم جدا کردند تا نوبت به محمد بخارایی رسید ایشان 
جدا نشللد. رئیس زندان سللرهنگ محرری آمد و صحبت کرد 
گفتیم چاره ای نداریم جز اینکه به مللا اجازه بدهید تا با یکدیگر 
وداع کنیم ایشان گفتند نمی شود، شما دیشب وداع داشتید، گفتیم 
این درست است ما امشب می خواهیم باز وداع کنیم ایشان رفتند و 
اجازه گرفتند و برگشتند. اینجا نکته ای هست که باید عرض کنم 
ما این چهار نفر را مثل نگین در وسللط خود قرار دادیم و تعدادی 

نیروهای مسلح با اسلحه هم پشت سر ما ایستادند.
 آن چهار نفر محکوم به اعدام دست ها را روی شانه های یکدیگر 
قرار دادند و مربعی درسللت کردند وقتی ما رسللیدیم نیروهای 

انتظامی در چهار دور دایره وار آن ها را محاصره کرده بودند و آن ها 
در وسط قرار داشتند کوچک ترین عضو ما حمید ایپکچی بود که 

زیر ۱۶ سال داشت و محمد بخارایی باالی ۱۸ بود. حمید گریه 
می کرد او بسللیار تحت تأثیر بخارایی بود، بخارایی صدای گریه 
او را که شنید با صدای بلند گفت: حمید گریه! برای ما گریه! پسر 
من در هر ماه مبارک رمضان دعا می کنم خدایا برای ما شهادت 
را روزی بگردان )و قتل فی سبیلک تحت رایه نبیک( یادت باشه، 
هر جا برای ما مراسمی برپا کردند شاد باشی. شهید امانی گفت: 
خیال می کنند که سخت ترین حکم را درباره ما به اجرا گذاشته اند 
درحالی که این ساده ترین حکم است چون ما در لحظاتی دیگر 
در جوار حق هستیم و شللما که مانده اید، اسیرید . وظیفه اسرا به 
نتیجه رساندن شهادت شهداست و از این به بعد کار شما مشکل 

است ما برای شما در این راه سخت دعا می کنیم.
مرحوم استاد حبیب اهلل عسکراوالدی

الزم می دانم که از مادر بزرگوار شهید حاج صادق امانی- محترم خانم- یادی بکنم. 
وقتی حاج صادق و حاج هاشم زندانی بودند، او هیچ وقت جلوی در زندان نرفت که آن ها را ببیند. از ایشان خواستند که شما برای بچه هایت تقاضای 

عفو کن. ایشان می گفت که بچه های من خافی نکرده اند که من عفو بخواهم؛ من از چه کسی عفو بخواهم؟ من از خدا تقاضای عفو می کنم.
 از او خواستند که شما بیا زندان، گفت: “ نه من پشت در زندان نباید بچه هایم را ببینم. هرگز من آنجا نمی آیم.”  لذا وقتی مرحوم حاج صادق اعدام شد 
به ایشان نگفتند؛ اما او می گفت: “ احساس می کنم که حاج صادق نیست” و تا زمانی که حاج هاشم زندانی بود، هرگز به زندان نیامد. ایشان قبل از 

آنکه حاج هاشم آزاد بشود، مرحوم شدند، لذا حاج هاشم و حاج صادق را ندید.
 حاج هاشم ابتدا به اعدام، ولی بعد با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد و تا سال ۱۳۵۶ در زندان بود.

برگرفته از خاطرات حاج احمد قدیریان

»پاسللداران سللتاره آزادي، در شللب طوالني و تاریک اختناق 
ستمشللاهي... جمعللي از مومنیللن... در ارتبللاط و همفکري با 
شخصیت هایي نظیر شهید مطهري و شللهید دکتر بهشتي بر 
اساس رهنمودهاي امام خمیني و با هدایت و حمایت آن حضرت، 

هیاتهاي موتلفه اسامي را تشکیل دادند.

این جمعیت در توزیع وتکثیر اعامیه ها و کتابهاي امام و برگزاري 
مراسللم و شللرکت فعال درراهپیمایي ها و تظاهرات،حمایت از 
قیللام ۱۵ خرداد، و در ادامه نهضللت – پس از تبعید امام – نقش 

بسزایي داشتند.
)دلیل آفتاب – خاطرات یادگار امام ص۳۶ و ۴۳(شما برادران واقعاً از بهترین هاي انقاب هستید.

روایت مرحوم عسکراوالدی از لحظات وداع

روایت مرحوم قدیریان از مقاومت مادر شهید حاج صادق امانی

روایت یادگار امام حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمدآقا از یاران موتلفه:
پاسداران ستاره آزادي بهترین هاي انقالب

حزب مؤتلفه اسامی که همراه با آغاز نهضت حضرت امام خمینی 
)ره( و به دسللت مبارک ایشان پایه گذاری شللد، از سال ۱۳۴۱ تا 
پیروزی انقاب به مدت شانزده سال با لبیک به ندای حضرت امام 
)ره( و با فداکاری و ایثار و اخاص مؤمنین آگاه، بصیر و والیت پذیر 
در تبعیت کامل از رهبر کبیر انقاب اسامی با محوریت مردم و 
صیانت از ارزش های اسللامی در صحنه سیاسی و اجتماعی با 

حضور مؤثر خودشان نقش آفرین بوده اند. 
جوانان موتلفه جریان مقاومت در برابر استکبار را فریاد کردند

جوانان موتلفه اسامی در همان زمان با اعتقاد بر این موضوع که 
در نظام هسللتی، حق پیروز است و باطل نابود شدنی و پیروزی و 
رستگاری و قدرت را هم در کسب رضایت خداوند در همه احوال و 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود در اندیشه و عمل می دانستند. 
جوانان موتلفه اسامی در سال های آغازین نهضت حضرت امام 
)ره( در دوره سیاه و رعب آور و نکبت بار رژیم ستم شاهی در جهت 
مبارزه با ظلم با قصد کسب رضایت خداوند قیام نمودند و با جهاد 
و از خود گذشتن و عزم راسخ، جریان مقاومت در برابر استکبار را 

فریاد کردند و وفللاداری خود را به امام و نهضت امام صادقانه و از 
روی اخاص اثبات نمودند.

نور امید در دل های افسرده ملت
 گفتنی است حادثه بیست و ششم خرداد نشانه عمیق اعتقاد دینی 
و منشأ یک حرکت مردمی در کشور گردید. در دوره ای که رژیم 
پهلوی تاش در تزریق بی تفاوتی و ظلم پذیری و زدودن هویت 
دینی مردم داشت و زندگی دینی مردم را مورد تهاجم و تعدی قرار 
داده بود. شللهادت مجاهدان اسام در بیست و ششم خرداد، نور 
امید در دل های افسرده ملت دمید و موجب آگاهی مردم و انسجام 
و افزایش مقاومت آن ها در برابر ظلم گویان و ظالمان زمان گردید. 

شهدا زنده اند و الگوی ایثار و مقاومت اند. 

الگویی برای آینده نهضت اسالمی امام
فرزندان مکتب حضرت امام )ره( در بیست و ششم خرداد در کاس 
مبارزه با طاغوت و رواج فرهنگ مقاومت و ستیز با ارتجاع پیروز 
میدان مبارزه شللدند و الگویی شدند برای آینده نهضت اسامی 
حضرت امام خمینی )ره(. دلیران سرافراز جبهه مبارزه با طاغوت 

در بیست و ششم خرداد 
بخارایللی،  شللهیدان 
امانللی، صفارهرندی، 
نیللک نللژاد آن چنان با 

خدای خودشان پیمان بسته بودند که دشمن و رژیم شاهنشاهی 
نتوانست آن ها را با حربه تطمیع و تهدید به  سوی باطل خود جذب 
بکند. این سرداران جبهه مقاومت رفتارشان با فروتنی همراه بود. 
دنیا آن ها را به اسارت فرا می خواند ولی آنان جان خود را آزاد کردند 
و چشم خودشان را از آنچه غیر خدا بود، پوشیده داشتند. دل آن ها 
فروتن بود نفس آن ها قانع بود، خشمشللان فرونشسللته بود و از 
خصلت های ناپسند به دور بودند و همواره لبخند رضایت بر لبان 
شاکرشان مشللهود بود. شللب ها با خوف از غفلتی که خودشان 
می پنداشتند در پناه قرآن و انس با قرآن و مناجات شبانه مشغول 
بودند و موقع روز انسان های بردبار و پرهیزکار و از احسان و مهربانی 
و رحمت خداوند شادمان بودند. از خداوند درخواست می کنیم که 
همه ما را قدردان شهیدان بگرداند و مقامشان را متعالی و دعایشان 

را در حق ما مستجاب نمایند. انشاء اهلل
* نایب رییس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی

دل های فروتن؛ نفس های قانع
حسین انواری*
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متن پیش رو بیانات مقام معظم رهبری در سی و چهارمین سالروز 
شللهادت طایه داران آفتللاب )۱۳۷۸/۳/۲۶( در جمع اعضای 

موتلفه اسامی ایراد فرمودند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادران عزیز خیلللی کار بجایی کردند که این مناسللبت را )۱( 
مناسللب گردهمایی و اجتماع و تجدید خاطرات و تصمیم های 
خودشان در زمینه اجتماع کاری و سیاسی و اسامی قرار دادند. 
هر حرکتی که مبتنی  بر چنین خاطره ها و حوادثی مثل شهادت 
این عزیزان باشد، مبارک است و برکات الهی بر آن نازل می شود. 

حقیقتا در دوران ظلمات، نور خدا بودند
این شللهدای چهارگانه ا یی که جناب آقای عسکراوالدی از این 
بزرگواران یاد کردند، شاید این تعبیر درباره آنان درست باشد که 
بگوییم »نوراهلل فی ظلمات االرض«! حقیقتا در دوران ظلمات، 
نور خدا بودند که درخشللیدند و فضا و دل ها را روشن کردند و راه 

را به خیلی ها نشان دادند.
کشته شدن هم گاهی سخت و گاهی سخت تر است. وقتی انسان 
تن به مرگ می دهد، فرق می کند. مثا شللهدای عزیزی که ما 
در دوران انقاب و جنگ تحمیلی - در جبهه – داشتیم با شور، 
با حماسه، با افتخار و با حضور کسی مثل امام که در واقع باالی 
سر آنها بود، مرتب پیام ها و دلگرمی های امام به این رزمنده های 
عزیز ما می رسید و آنها را دلگرم و شاداب می کرد. ملت ایران هم 
پشت سرشان مثل کوهی ایستاده بودند. البته در همین شرایط 
هم آدم های از خود گذشته و شجاع هستند که به استقبال ایثار و 

مجاهدت فی سبیل اهلل می روند که باز هم کار هرکسی نیست.

ش�باهت آن ش�هادت ب�ه ش�هادت اصح�اب امام 
حسین)ع(، بیشتر است

شهدا شجاع ترین و برترین انسان ها هستند؛ اما این شهادت با آن 
شهادتی که در انزوا، در عزلت، در حالت رعب، در حالت تنهایی و 
فشار و هجوم وسوسه های دشمن و انواع و اقسام موانع و روادع 

راه خدا اتفاق می افتد، پیش خدای متعال فرق دارد. شباهت آن 
شهادت به شهادت اصحاب امام حسین)ع(، بیشتر است.

به هر حال، اینها ستارگان و برجستگانی بودند که در راه خدا رفتند، 
راهی را انتخاب کردند و نتیجه، این شد که مشاهده می کنید؛ یعنی 
حاکمیت اسام در دوران سیطره کفر و استکبار بر عالم، چیزی 
است که به افسانه شبیه است. واقعا اگر ما چنین حادثه ای را که 
در زمان ما اتفاق افتاد – امام بزرگوار ما آمد این قضیه بزرگ و این 
مسللئله باور نکردنی را مطرح و دنبال کرد، یک عده انسان های 
از خود گذشته هم با او همراهی و زحماتش را تحمل کردند و آن 
قدر ادامه دادند تا این شللعله، همه گیر شد و ملتی مثل اقیانوسی 
که بر طوفان بیفتد، به طوفان افتاد و این حرکت عظیم را انجام 
داد – ندیده بودیم و برای ما نقللل می کردند، حتی باورکردنش 
خیلی سخت بود! اما این چیز باورنکردنی، به قدرت الهی و درست 
منطبق با سللنت های آفرینش و همان چیزی که قرآن گفته – 

همان »ولینصرن اهلل من ینصره« - در زمان ما اتفاق افتاد.

دل های دچار ریب وسوس�ه و تزلزل، حاضر نیستند 
آن را باور کنند

همین وعده الهی که در قرآن هسللت و خدای متعال که اصدق 
القائلین است، بر آن تاکید کرده و سوگند خورده و با قاطعیت بیان 
کرده است، دل های دچار ریب وسوسه و تزلزل، حاضر نیستند آن 
را باور کنند. خوب، این اتفاق و این وعده، در زمان ما اتفاق افتاد. 
فرموده است: »ولینصرن اهلل من ینصره«، »من کان هلل کان اهلل 
له«، »الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« همه با الم قسم، با نون 
تاکید ثقیله، با اصرار و با تاکید در قرآن آمده است. االن هم همان 

قضایا و عین همان مسائل است.
می خواهید پرچم اسام و حاکمیت اسامی در دنیا سیطره پیدا 
بکند – این اسللت دیگر؛ یعنی هدف و آرزوی هر مسلمانی این 
است – می خواهید بتوانید ظلم مسلللط بر عالم را از بین ببرید، 
می خواهید کاری کنید که قبل از ظهور بقیه اهلل)اروحنافداه( که 
شمشیر قاطع و برنده الهی است، زمینه را آماده کنید؛ یعنی دل های 

مردم دنیا را متوجه کنید و معجزه  الهی در حاکمیت دین خدا را در 
دنیا مکرر کنید؛ می خواهید شبهات گوناگونی را که دارد بر اساس 
دین، از طراحان متخصص شبهه افکنی به طرف ذهن ها پرتاب 

می شود، رد کنید.

فکر می کنید نمی شللود؟! فکر می کنید دشمن، مسلط تر از این 
حرف هاست!؟ فکر می کنید در مقابل این جبهه عظیم کفر و نفاق 
نمی شود ایستاد؟! خدای متعال می گوید نخیر، می شود ایستاد: 
»ولینصرن اهلل من ینصره« اگرکسللانی پیدا بشللوند که خدای 
متعال و دین خدا را نصرت کنند، لینصرن – الم سوگند، و نون آخر 
ینصرن هم تاکید است – یعنی قسم که قطعا این کار خواهد شد.

نتیجه خون شهدا
خیلللی خوب، یعنی ما هیچ حالت منتظره نداریم، این را یک روز 
تجربه نکرده بودیم، امروز تجربه هللم کرده ایم. راه باز و هدف 
روشن است و تجربه گذشته ما پیش روی ماست همین حرکتی 
که با حرکت امام در سللال ۴۱ و سللال ۴۲ و پانزده خرداد و این 
مجاهدت های گوناگون – از قبیل همین جوان های شهیدی که 
اسم آوردند )۲( و کارهای گوناگونی که بعد از آن انجام گرفته – 
آغاز شد و بعد به نظام جمهوری اسامی و حاکمیت اسام رسید.

هر کسی سستی کند، به ضرر خودش حرکت کرده
در این بیست سالی هم که گذشته، این ملت تجربه های گوناگونی 
را گذرانده است. این حرکت، حرکت مستمر و دنباله داری است 
و مردمان، مؤمن و انسللان های پاک نهاد هستند و فطرت های 
پاک، فراوان اند برای فداکاری و نصرت الهی و برای پاسخگویی 
به دعوت الهی حاضرند؛ همین امروز هم هستند، کم هم نیستند، 
فراوان اند. لذا هم هدف روشن اسللت، هم راه روشن است، هم 
نتیجه قطعی است، شک در این نداشته باشید. هر کسی سستی 
کند، به ضرر خودش حرکت کرده؛ یعنی خودش را از این کاروان، 
کنار و از این قطار بیرون انداخته است، خودش جا خواهد ماند. این 

قطار راه افتاد و خواهد رفت.

 امام خامنه ای با اشاره 
به شهدای چهارگانه مؤتلفه اسالمی:

شباهت شهادت آنها به شهادت 
اصحاب امام حسین )ع( 

بیشتر است
به هر حال، اینها ستارگان و برجستگانی بودند که در راه 

خدا رفتند، راهی را انتخاب کردند و نتیجه، این شد که 
مشاهده می کنید؛ یعنی حاکمیت اسالم در دوران سیطره 

کفر و استکبار بر عالم، چیزی است که به افسانه شبیه 
است. واقعا اگر ما چنین حادثه ای را که در زمان ما اتفاق 
افتاد – امام بزرگوار ما آمد این قضیه بزرگ و این مسئله 

باور نکردنی را مطرح و دنبال کرد، یک عده انسان های از 
خود گذشته هم با او همراهی و زحماتش را تحمل کردند 

و آن قدر ادامه دادند تا این شعله، همه گیر شد
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* خدا کند که عاقبت ما و شما هم مثل همان رفیق هایمان باشد
خدا را شکر می کنیم که شما دوسللتان قدیمی و عزیز را مجددا 
زیارت کردیم. مللا جوانی هایمان را با هللم گذراندیم؛ حاال هم 
همگی به پیری رسللیده ایم. الحمداهلل بعضی از ما زودتر و بهتر 
از ما رفتند و شهید شدند شهید اسامی، شهید درخشان، شهید 
الجوردی و شللهید عراقی و خیلی از دوستانی که همیشه با هم 
بودیم – در آن جلسات، در آن گفتگوها – رفتند؛ آن کاروان همین 
طور ادامه پیدا کللرده و این خون ها هم موتور آن را تندتر و تیزتر 
کرده است. بحمداهلل عده ایی هم زنده هستید و مرزوق و موفق و 
مشمول الطاف الهی. خدا کند که عاقبت ما و شما هم مثل همان 

رفیق هایمان باشد.

جوان هایمان هم حاال وسط میدان آمده اند
جوان هایمان هم حاال وسللط میدان آمده اند، بللاز هم مؤمن، با 
اخاص و با صفا هسللتند و بدانید – به خصوص جوان ها بدانند 
– صرفه حقیقی در راه خداست. سود و برد حقیقی در پیمودن راه 
خداست، آن هم با مجاهدت، هر چه مجاهدت بیشتر و سخت تر، 
هرچه دسللتاوردهای مادی کمتر و از هیاهو و خودنمایی دورتر 

باشد، سودش بیشتر است.
آن کسللانی که خیال می کنند سللهم آنها به این است که یک 
وزنه مادی را در کفه خودشان بیاندازند، در خطا و اشتباه هستند؛ 
اشللتباه می کنند. در واقع، کفه را سللبک می کنند. این کفه، این 
میزان، این موازنه و معامله و این سودا، از آن سوداهایی است که 
هرچه در آن جنبه مادی، مغفول عنه تر باشد و »خود« - آن من 
شخص – در آن کمتر محسوس باشد و »خدا« جای »خود«ها 

باشد، سود بیشتر است.
این جوان هایی که سال ۴۳ شهید شدند – االن سی و پنج سال 
است که شهید شده اند – آنها بعد از سی و پنج سال، زنده اند؛ مثل 
اینکه همین دیروز بودند، خاطره هایشللان نقل می شللود، ذکر 
می شود و در بین ما حضور دارند. اینها همان کسانی هستند که 
راز و لم کارشان در این است که از خودشان صرف نظر کردند. خدا 

آنها را ماندگار کرد؛ کما اینکه  کار امام ما هم همین بود.

ام�ام در هم�ه مراحل، احس�اس کرد ک�ه تکلیفش 
چیست

امام در قدم اول، خودش را کنار گذاشت. او در حوزه علمیه، یک 
ما، یک مدرس و یک مجتهد معروف، با این همه شاگرد بود. راه 
زندگی این نبود که او انتخاب کرد؛ همه اش دعوا، همه اش جنگ! 
نه درس و نه بحث و نه علی الظاهر شاگرد؛ همه اش صرف وقت به 
چیزهایی که معموال علما حاضر نیستند به این چیزها صرف وقت 
بکنند. از اول خودش را کنار گذاشللت؛ در همه مراحل، احساس 

کرد که تکلیفش چیست.
من یک وقت از امام پرسیدم که شما از چه زمانی به فکر تشکیل 
حکومت اسللامی افتادید. چون از سال ۴۱ که امام شروع کرد، 
اسم حکومت اسامی مطرح نبود؛ بحث مواد ششگانه و دعواهای 
فصلی و موسمی بود – ایشان تأمل کردند و گفتند درست یادم 
نیست که از چه زمانی بوده؛ اما همین را می دانم هر وقت هر چه 

را که احساس کردم تکلیف است، عمل کردم.

ِسر موفقیت امام
سللر موفقیت امام، این است؛ هر وقت هرچه را احساس کرد که 
تکلیف است و می تواند بی محابا انجام داد. البته ایشان ذهن باز و 
فکر بزرگ و روح عظیمی داشت؛ میدان های بازی را که دیگران 
نمی دیدند، او می دید. دیگران خیال می کردند نمی توانند بپرند، 
او می دید که می تواند بپرد، این هم کمک و دستگیری الهی در 
حق او بود؛ به تکلیف عمل کرد. تکلیف عمل کردن، این جوری 
است. هر وقت هر چه احساس کردید تکلیف الهی است، باید آن 
را عمل کنید؛ خدای متعال دست ما را می گیرد و می برد، »اهدنا 

الصراط المستقیم«.

اگر این جور حرکت بکنیم، خطا نمی کنیم
این راه پرپیچ و خم – راه خدا – انشعابات خیلی زیادی دارد. بعضی 

از این انشعابات، انشللعابات کوچک است، انسان از جاده بیرون 
می رود و باز به جاده برمی گردد، خیلی ضرر و خطری ندارد. بعضی 
هم نه، انشعابات خطرناک است؛ می رود که می رود! اولش یک 
زاویه کوچک است، بعد ناگهان می بینید که صد و هشتاد درجه از 
آن طرف ها دور زده است. خیلی ها در دین تاش می کنند برای 
اینکه – به خیال خودشللان – با ذهن خودشان راه را پیدا بکنند؛ 
در این کوچه پس کوچه ها گم می شللوند؛ اما وقتی که دین خدا 
حاکم و شاخص بود و این تابلوها را گذاشتند – این جا دست چپ 
بپیچید، این جا دست راست بپیچید – وقتی این جوری حرکت 
کردید، یک وقتی می بینید به مقصد رسیدید. مقصد همان است 
کلله از این میانه، با این شللاخص ها طی می شللود. اگر این جور 
حرکت بکنیم، خطا نمی کنیم – و اگر خطا هم بکنیم، خطای ما 
معذور اسللت – هم رسیدن به هدف، قطعی است – هم رسیدن 
به هدف، قطعی است. اگر وسللط راه هم انسان بمیرد، به هدف 
رسیده، اگر به هدف هم برسد، رسیده و خدای متعال را از خودش 

راضی کرده است.
ان شاءاهلل خدای متعال همه شما را موفق و مؤید بدارد و کمک کند 
که بتوانید موقعیت ها و تکلیف شرعی را درست بشناسید و آنچه را 
که موجب رضای خداست، انجام بدهید و برای همه مسلمان ها، 
همه مؤمنین و همه کسانی که دارند در این راه حرکت می کنند، 
دعا کنید که خداوند همه را ان شاءاهلل دستگیری و هدایت کند و 
لطف حضرت بقیه اهلل )ارواحنافداه( را شامل حال ما قرار بدهد. 

والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

پاورقی:
1- س�الروز ش�هادت 4 ش�هید مؤتلف�ه اس�المی 
)بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد( 2- امانی 

و بخارایی، صفار هرندی و نیک نژاد

شهدا شجاع ترین و برترین انسان ها 
هستند؛ اما این شهادت با آن شهادتی 
که در انزوا، در عزلت، در حالت رعب، 
در حالت تنهایی و فشار و هجوم 
وسوسه های دشمن و انواع و اقسام 
موانع و روادع راه خدا اتفاق می افتد، 
پیش خدای متعال فرق دارد. شباهت 
آن شهادت به شهادت اصحاب امام 
حسین)ع(، بیشتر است
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حسنعلی منصور؛ دست پرورده  ی آمریکا
اسفند ماه سال ۱۳۴۲ اسداهلل علم از نخست وزیری برکنار شد و 
حسنعلی منصور به جای او نشست، او دولت خود را در ۱۸ اسفندماه 
به مجلس معرفی کرد و از فروردین همان سال به اجرای  برنامه 
های خود پرداخت، منصور رابطه ی بسیار خوبی با آمریکا داشت 
به گونه ای که در گروهی طرفدار امریکا  به نام "کانون مترقی"  
عضو بود، منصور بخاطر خوشللآمد آمریکایللی ها تمام تاش 
خود را به کار گرفت تا طرحی موسوم به »مصونیت مستشاران 
آمریکایی« یا همان  کاپیتوالسیون را به تصویب برساند، طرح 
کاپیتوالسللیون طرحی نوین، برای نفوذ بیش از پیش امریکا و 
ایادیش در ایران بود،  مجلس سنا پس از چند ماه الیحه این طرح 

را تصویب و آن را به مجلس  شورای ملی ارائه کرد .

زمینه های اعدام انقالبی منصور
خبر تصویب این الیحه ذلت بار، روحانیت و اقشار مختلف مردم را 
به خشم آورد و امام خمینی در ۴ آبان ۱۳۴۳ در سخنرانی این عمل 
را محکوم کرد، بخشی از سخنرانی امام به این شرح است: "من با 
تأثرات قلبی روزشماری می کنم، چه وقت مرگ پیش بیاید)گریه 
شدید حضار(، ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند،عزا 
کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دسته جمعی رقصیدند، ما را 
فروختند، استقال ما را فروختند باز هم چراغانی کردند... قانونی 
به مجلللس بردند که در آن اواًل ما را ملحق کردند به پیمان وین 
و ثانیاً الحاق کردند به آن که تمام مستشللاران نظامی امریکا با 
خانواده هایشان با کارمندان فنی شان، با کارمندان اداری شان، 
با خدمه شان و با هرکس که به آنها بستگی دارد از هر جنایتی که 
در ایران بکنند مصون هسللتند. اگر یک خادم امریکایی، یا یک 
آشپز امریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پای 

خود منکوب کند پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! و...."
سللخنرانی های امام موج اعتراضللات را علیه رژیم برانگیخت، 
همین  سللخنرانی باعث تبعید امللام در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه 
شد. پس از تبعید امام، گروهی از شاگردان ایشان در هیات های 
مؤتلفه تصمیم به مبارزه مسلللحانه گرفتند اعضای این گروه، 
عموما افرادی بودند که اسام و ترویج اسام راستین، بزرگ ترین 
دغدغه آنها بود، به همین دلیل آشللنایی کاملللی با آموزه های 
اسامی داشتند. موتلفه اسللامی می کوشید با ترویج و اجرای 
صحیح اسام، در میان تمامی اقشللار جامعه، مانع بروز فساد و 
بی اخاقی در متن جامعه شود. به همین دلیل و با توجه به کارساز 
نبودن اعتراضات مدنی در مقابل اقدامات ضددینی و ملی رژیم 
پهلوی، اعضای این گروه  عملیات مسلحانه را به  عنوان آخرین 

راه نجات ایران انتخاب کردند. 

فتوای قتل منصور را چه کسی صادر کرد؟
  اعضای »شورای روحانیت« جمعیت موتلفه هم  رضایت خود 
را از  این کار ابراز کردند. شهید مطهری عضو شورای روحانیت 
موتلفه اسامی در یکی از جلسات شورای مرکزی اعام کرده 
بود "باید چند تن از سران رژیم را به خاک افکند". همچنین فتوای 
اعدام انقابی حسنعلی منصور توسط آیت اهلل سید محمدهادی 
میانی از مراجع تقلید ساکن در مشهد صادر شد و ایشان حکم 
مهدورالدم بودن شاه و منصور که خائنان به اسام و ایران بودند 
را صادر کرد.با این فتوا  عملیات مسلحانه گروه موتلفه به صورت 
رسمی شکل گرفت و این گروه در اولین اقدام خود اعدام انقابی 
منصور را به  عنوان مسبب تصویب الیحه کاپیتوالسیون در دستور 

کار خود قرار داد.

چرا نام عملیات را بدر گذاشتند؟
 آنهللا برنامه اعدام انقابی منصللور را در روز اول بهمن طراحی 
کردند،علت این انتخاب به خاطر مصادف بودن آن با ۱۷رمضان 
و روز جنگ بدر بللود به همین علت طرحشللان را طرح »بدر« 
نام گذاری کردند. این عملیات توسللط چهار جللوان مذهبی و 
تحصیل کرده به  نام های صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی 
نیک نژاد و رضا صفار هرندی با رهبری محمد بخارایی شللکل 

گرفت.

اجرای حکم الهی منصور چگونه انجام شد؟
سللاعت ۱۰ صبح ۱ بهمن ۱۳۴۳ اتومبیل منصللور  در مقابل در 
مجلللس توقف کرد ، زمانی کلله او  از اتومبیل پیاده شللد تا وارد 
سللاختمان شود، شلیک سه گلوله او را نقش بر زمین کرد. در آن 
روز منصور قصد داشت برای تقدیم الیحه دریافت قرارداد بین 
شرکت ملی نفت ایران با چند شرکت اروپایی و آمریکایی، وارد 
مجلس شود که بخارایی با شلیک  چند گلوله به شکم  و حنجره  
منصور او را از پای درآورد، منصور پس از شلیک گلوله ها  بافاصله 
به بیمارستان پارس منتقل شد و از پزشکان آمریکایی و فرانسوی 
و انگلیسی برای درمان او کمک خواستند اما این اقدامات نتیجه 

ای نداد و منصور در ۶ بهمن ۱۳۴۳ به هاکت رسید.
طبق اسللناد موجللود، در روز عملیات، هر چهار نفللر )بخارایی، 
امانی، نیک نژاد و صفار هرندی( مسلح بودند و قرار بر این بود که 
هرکدام در موقعیت بهتری قرار داشللتند، اعدام انقابی را انجام 
دهد،برنامه ریزی به این صورت بود که بخارایی از جلوی مدرسه 
سپهسللاالر )مطهری کنونی( تا جلوی مجلس قدم بزند جوانی 
آراسته که به تعبیر یکی از مقامات امنیتی یک درصد هم نمی شد 

احتمال داد که چنین جوان آراسللته زیبا، خوش برخورد و خوش 
رفتاری چنین کاری را انجام دهد در یک گوشه میدان بهارستان 
مرتضی نیک نژاد مسلح ایستاده و در گوشه دیگر صفار هرندی و 
صادق امانی هم در یک تاکسی نشسته اند از تعدادی از تیم های 
دیگر خواسته شده بود که مراقب میدان باشند تا اگر اتفاقی افتاد 
بتوانند صحنه را عوض کنند اما تیم عمل کننده همین چهار نفر 
بودند. شللهید عراقی هم در جایی دیگر مراقب اوضاع بود اما در 
خود میدان حضور نداشت. ماشین حسنعلی منصور به موقع آمد 
و روی پل مجلس توقف کرد نصیری و مبصر روسای ساواک و 
شهربانی هم پشت سر او در دو ماشین دیگر می آیند اما اوضاع را 
خیلی آرام می بینند و جلوتر می ایستند زمانی که حسنعلی منصور 
از ماشین پیاده می شود بخارایی به او نزدیک شده نامه ای را به 
منصور می دهد او هم نامه را می گیرد و شهید بخارایی به سرعت 
اسلحه را از زیر لباس خود درآورده و شلیک می کند ابتدا تیر را به 
شللکم منصور می زند و وقتی و افتاد دومین تیر را به حنجره اش 
می زند و فرار می کند،  از پیاده رو به سمت مدرسه سپهسار می 
دود چند نفر به طرف او حرکت می کنند ولی با چند گلوله ای که 
مرتضی نیک نژاد و صفار هرندی از دو طرف میدان شلیک می 
کنند و ماشین را هدف قرار می دهند محافظان چند لحظه مردد 
می شللوند و تصمیم می گیرند به سراغ آن دو نفر بروند اما یکی 
از راننللده ها می گوید ضارب همین بود و آنها تا جلوی مدرسلله 
سپهسللاالر بخارایی را تعقیب می کنند آنجا روی یخبندان پای 
بخارایی سر می خورد و به زمین می افتد و ماموران او را می گیرند 
در بازجویی کارت آموزشگاهی را از جیب او پیدا می کنند که این 
هم از اشتباهات گروه بود با استفاده از این کارت خانه و دوستان 
وی را پیدا می کنند. سپس یک دادگاه فرمایشی تشکیل داده برای 
آنها و افرادی که به صورت غیر مستقیم در این ترور نقش داشته 
اند حکم صادر می شود ، احکام هرکدام از این افراد به این شرح 
صادر شد: محمد بخارایی )اعدام(، مرتضی نیک نژاد )اعدام(، رضا 
صفارهرندی )اعدام(، صادق امانی )اعدام(، مهدی عراقی )حبس 
ابد(، حبیب ا... عسگراوالدی )حبس ابد(. در این دادگاه فرمایشی، 

سیدعلی اندرزگو، به طور غیابی، به اعدام محکوم می شود. 

26 خرداد؛ پایان کار فرزندان موتلفه
سللرانجام ۴ نفری که در ترور منصور دسللت داشتند )بخارایی ، 
نیک نژاد ،صفارهرنللدی، صادق امانی(در سللحرگاه ۲۶ خرداد 
۱۳۴۴ در میدان تیر پادگان حشللمتیه تیرباران و به شهادت می 
رسند و برخی دیگر از جمله شهید حاج مهدی عراقی و حبیب اهلل 
عسکراوالدی به حبس طویل المدت محکوم می شوند. سید علی 
اندرزگو هم که متواری بود در دوم شهریور ۱۳۵۷ در یک درگیری 

مسلحانه با نیروهای ساواک در تهران به شهادت می رسد.

فاطمه حسینی

مروری بر عروج شهدای موتلفه
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شب قبل از اعدام هنگامی که مسئوالن زندان قصد داشتند بچه ها 
را برای اجرای حکم ببرند برحسللب دیدگاهی که در نظرشللان 
بود و اینکه تصور می کردند در این موقع ممکن اسللت متهمان 
مقاومت بکنند و در زندان تشنجاتی پیش بیاید زندانبان کسی را 
کلله محکوم به اعدام بود همراه چند نفر دیگر صدا می زد؛ به این 
عنوان که در دفتر کارتان دارند و در نهایت آن محکوم را نگه داشته 
و بقیه را بازمی گرداند و به همین ترتیب این کار را تکرار می کردند. 
ما منظورشان را از این کار فهمیده بودیم. بنابراین آقای عراقی با 
رئیس دایره زندان صحبت کرد که منظورتان را از این کار می دانیم 
شما هیچ ترس و واهمه ای نداشته باشید برادرانمان خودشان را 

برای اعدام آماده کرده اند و از آن ها تقاضا کرد که همه را به اتاق 
قرنطینه ببرند تا بتوانیللم در آخرین لحظات با همدیگر بوده و با 
هم خداحافظی کنیم و آن ها هم قبول کردند و بعد از خداحافظی 
مأمورینی که سیاه هم بودند و به آن ها دستبند زده و برای اجرای 

حکم به لشگر ۲ زرهی بردند و تیربارانشان کردند.
فردای آن روز مأموری که شللاهد اجرای تیربللاران بود با حالت 
گریه می گفت که این چه نانی اسللت که ما می خوریم و از اینکه 
افرادی پاک، جوان و مقدس را تیرباران کرده بودند احساس تأسف 
می کرد بعد از تیرباران اجساد آن ها را برای دفن به مسگرآباد که 
مکانی دور افتللاده بود بردند، وقتی مردم از قضیه مطلع شللدند 
جمعیت خیلی زیادی به آنجا رفته بود که با ممانعت مأموران مواجه 
شدند.  بعد از آزادی از زندان به همراه دیگر رفقا در بحبوحه انقاب 
آن ها را نبش قبر کردیم و در مسجد ماشااهلل که در ابن بابویه واقع 

است به خاک سپردیم.
بعد از خداحافظی در اتاق قرنطینه حاج صادق در حضور مأموران 
درباره انگیزه ایللن کار کمی صحبت کرد و اینکه انگیزه های ما 
الهی و خدایی بود و برای خدمت به اسام و احیای احکام اسامی 
و موقعیت مسلللمانان اقدام به چنین کاری کرده ایم از کاری که 
کرده پشیمان نیستیم و هیچ گونه ترس و واهمه ای نداریم البته 
حاج صادق نه از طرف خودش بلکه از طرف این چند تا برادر و به 

نمایندگی از آن ها صحبت  کرد.
هنگام رفتن هیچ گونه خشم یا تشویش و اضطرابی در قیافه این 
چهار نفر نبود و صابللت آرامش و اطمینان و نهایت رضایت در 

چهره های آن ها خوانده می شد و احساس می کردند بار امانت و 
تکلیف الهی را به سامت به سرمنزل مقصود رسانده اند . لحظات 
آخر با سکوت گذشت و نگاه هایی ردوبدل شد و آنچه گفتنی بود 
در این نگاه ها گفته و فهمیده شد که چه بار سنگینی از تکلیف بر 

دوش مابقی است.
برگرفته از خاطرات مرحوم حاج هاشم امانی

مقارن با دستگیری حاج صادق امانی برادران زیادی در ارتباط با 
ایشان دستگیر شدند. آقای رفیعی را که مرحوم حاج هاشم امانی 
در منزلشان مخفی شده بود، گرفتند. صفارهرندی و نیک نژاد هم 
دستگیر شدند. آقای عراقی هم در حوالی منزل خودشان دستگیر 
شد. در تفتیش منزل ایشان دفترچه تلفن آن مرحوم را پیدا کردند 
و از طریق آن حاج احمد شهاب، آقای عسگراوالدی و آقای سید 
ساجدالدین تقربی شوهر همشیره شان را گرفتند، حاج آقا سعید 
امانی، حاج آقا ابوالفضل حیدری، تقی کانچی، آقای ایپکچی، 
عباس مدرسی زاده، آقای انواری، مرحوم اندرزگو برادر خوب ما 
حاج غام علی یزدی خواه و بسللیاری دیگر هم دستگیر شدند، 
همه این ها به اتهام شرکت در قتل منصور بازداشت  شده بودند 

که هرکدام بعداً به حبس یا اعدام محکوم گردیدند. دو سه شب از 
این جریان گذشته بود که شبی آقای توکلی و آقای شفیق با من 
تماس گرفتند و گفتند دستگاه خود اساسنامه موتلفه را می خواهد. 

اساسنامه موتلفه یک نسخه داشت و آن هم در منزل ما نگهداری 
می شد آن شللب همان یک نسللخه را به اتفاق آقایان توکلی و 
شللفیق پیش رو گذاشللتیم تا ببینیم چه کاری می توانیم انجام 
دهیم، اساسنامه در سلله صفحه تنظیم شده بود اما خوشبختانه 
مطالبی که می توانست حساسیت دستگاه را برانگیزد در صفحه 
سوم جا داشت و ما توانسللتیم آن صفحه را به طریقی جدا کنیم 
به طوری که قابل تشخیص نبود و به نظر می رسید مطالب صفحه 
دوم به پایان رسیده است آقای توکلی و شفیق هم آن دو صفحه 

را بردند و تحویل دادند.
برگرفته از خاطرات 
مرحوم سید مصطفی حائری زاده

پس  از آنکه شاخه نظامی موتلفه یعنی شهید امانی، بخارایی، نیک نژاد 
و هرندی منصور را اعدام انقابی کردند و حکم اعدام این عزیزان صادر 
شد. خدمت آیت اهلل میانی رفتم ایشان فرمودند: » من از این حضرات 
حمایت می کنم؛  زیرا در بین مقامات لشکری و کشوری نفوذ دارم« 
به ایشان عرض کردم »صادق امانی را هم می خواهند شهید کنند، 
ایشان یک فرد برجسته هستند از طرفی وی که منصور را ترور نکرده 
فقط کسی که این کار را انجام داده باید کشته شود آن سه نفر دیگر چرا 
باید اعدام شوند شما اعتراض کنید اطاعیه بدهید که این کار خاف 

اسام و دموکراسی است« ایشان فرمودند:» شما بروید قم و از علمای 
قم نامه بگیرید« من هم به قم رفتم ولی نتوانستم از آقای شریعتمداری 
و سایر مراجع نامه بگیرم تا مانع شهادت آن ها شوم؛ بنابراین نزد آقای 
غروی کاشانی در سه راه سیروس رفتم ایشان که از بزرگان مراجع و 
مبارزان بود گفت: حاضرم به جای صادق امانی اعدامم کنند« گفتم: 
»من آمده ام ابرو را درست کنم نیامدم که چشم را هم کور کنم باالخره 
شما هم یک مرجع هستید« ایشان گفت: »حرف من تأثیری ندارد« 
حق با وی بود حرف هایشان در حد سایر مراجع اثر نداشت سرانجام 

رژیم این چهار بزرگوار را به شهادت رساند.
*برگرفته از خاطرات جواد مقصودی

روحیات محکومان به اعدام قبل از اجرای حکم

ماجرای حذف صفحه سوم اساسنامه موتلفه

تالش برای آزادی شهدای موتلفه

مرحوم حاج هاشم امانی

مرحوم سید مصطفی حائری زاده

جواد مقصودی*
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فرزند شهید حاج صادق امانی مطرح کرد:
شهدای مؤتلفه اسالمی؛ اولین شهیدان جهاد تبیین

قاسم امانی فرزند شللهید حاج صادق امانی هم زمان با سللالگرد شهادت شهدای مؤتلفه 
اسللامی گفت: با نگاهی به نهضت های قرآنی نظیر نهضت حضرت موسی درمی یابیم 
کلیه ویژگی های این نهضت ها در نهضت امام خمینی جمع شده است، در روایتی قرآنی در 
خصوص مردان بنی اسللرائیل که برای مقابله با جالوت به خدمت پیامبر زمانشان رسیده و 
کسب تکلیف کردند. پیامبر مطابق فرمان خدا طالوت را انتخاب می کند و در جریان مبارزه 
عده ای با بهانه جویی با انگیزه های غیر خالصانه از نبرد کناره گیری می کنند خداوند از افراد 

باقی مانده در نبرد امتحانات سختی به عمل می آورد.

یکی از معجزات انقالب اسالمی
وی با اشللاره به امتحان سپاه طالوت از طریق تشنگی و آب که در آیه ۲۴9 سوره بقره آمده 
است، افزود: عده زیادی با توجیه نادرست از فرمان رسول خدا سرپیچی می کنند همچنین 
حضرت طالوت در هنگامه جنگ یاران خود را به اذن خداوند آزمایش می کند قرآن این گونه 
می فرماید ال طاَقَة لََنا الَْیْوَم بِجالُوَت َو ُجُنوِدِه؛ قرآن می فرماید عده کمی بودند که به لقاء الهی 
ابِریَن، این عده کم که  ُ َمَع الصَّ ِ َو اهللَّ رسیده بودند َکْم ِمْن ِفَئٍة َقلیلٍَة َغلََبْت ِفَئًة َکثیَرًة بِإِْذِن اهللَّ

لقاء خدا را دیدند پای کار ایستادند و لشگر عظیم جالوت را سرنگون کرد.
فرزند شهید امانی خاطرنشللان کرد: نهضت امام خمینی بی شباهت به این نهضت قرآنی 
نیست؛ هنگامی که حضرت امام را دستگیر کردند عده ای مبارزه را مشت بر سندان کوبیدن 
تلقی کردند در این میان عده اندکی جمع شدند و به انجام تکلیف و وظیفه پرداختند، یکی از 
معجزات انقاب اسامی این بود که این عده قلیل تا نهایت کار ماندند و تزلزلی در راهشان 
نبود و از لطف ویژه خداوند به آن ها این بود که همواره به دنبال انجام  وظیفه بودند و هرگز به 
دنبال سهم خواهی نبوده و گاهی محل سرکوب و تهمت و توهین قرار گرفتند ولی هرگز 

از پای رکاب نهضت هرگز عقب نشینی نکردند.

این روزها بی شباهت به روزهای مبارزه نیست
این فعال سیاسی ضمن بیان خاطرات مقاومت و پایداری یاران نهضت حضرت امام تأکید 
کرد: این روزها هم بی شللباهت به  روزهای مبارزه نیست و گاهی عده ای عنوان می کردند 
که خمینی چه کاری می تواند از پیش ببرد و شللبهاتی مطرح می کردند امروز مسئله برای 
ما ساده  شده است و فراموش کرده ایم چه بودیم و کجا بودیم و چه کرده ایم، یعنی چند نفر 
مؤمن پای کار امام و انقاب و ایده های ایشللان ایستادند و اکنون به گونه ای شده که تمام 
دنیا از همت، قدرت و دانش و توان آن ها لرزه بر اندامشان افتاده است تا حرکت این نهضت 
را مقللداری کند کنند که به اذن خداوند برای حفظ عظمت انقاب، حجت برای حق بودن 

انقاب اسامی بیش از بیش روشن می شود.
امانی رسیدن به  یقین نسبت به ناباوران پدیده الهی انقاب اسامی را دستاورد مردان مؤمنی 
برشمرد که با عده قلیل و با یقین به دیدار پروردگار پا در مسیر مبارزه و حفظ انقاب گذاشتند.

اساس نهضت های الهی تبیین است
وی به این سؤال که آیا می توان شهدای مؤتلفه اسامی را در زمره پیش قراوالن جهاد تبیین 
به  حساب آورد، پاسخ داد: اساس نهضت های الهی تبیین است آن ها هرگز برای حقانیت خود 
را به مردم تحمیل نکردند. پیام آوران نهضت های الهی مکلف به رشد سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی جوامع بودند تا جایی که حقایق بر آن ها روشن شود و هیچ بعثتی جز برای تبیین 
حقایق نبوده است و درست است که حضرت امام خامنه ای این حقایق را گاه گاهی گوشزد 
می کنند و این مسللیری است که از ابتدای بشریت آغاز شده و خوشبختانه خدا عنایتش به 
این شهدا بیشتر بود و آن ها در این ظلماتی که کسی جرئت نفس کشیدن نداشت تا به تبیین 

حقایق برای این نسل و نسل های آینده بپردازند دست  به  کار شدند.

مقاومت کنید حتماً موفق و پیروز می شوید
فرزند شهید حاج صادق امانی ادامه داد: در پیامی که از شهید محمد بخارایی و سایر این شهدا 
به یادگار مانده جهاد در آن دوران توسط این شهدا آغاز شد و آن ها در راستای فرمایش امام 
خامنه ای که امللروز آن را با عنوان جهاد تبیین ذکر می کنند فعالیت نمودند و از این طریق 
به نسل خود و نسل های آینده فهماندند که اگر مقاومت کنید حتماً موفق و پیروز می شوید 
و تاریخ  نیز این حقیقت را نشللان داد که این تفکر به  جایی رسیده که برای همه دنیا روشن 

 شده است.

پاسخ به یکی از خبرگزاری های چین
امانی در خصوص اهمیت حرکت شللهدای مؤتلفه در نظر دنیللا به مصاحبه خود با یکی از 
خبرگزاری های چین اشاره کرد و گفت: خبرنگار چینی از من در خصوص حرکت شهید امانی 
و یارانشان پرسید و این سؤال را مطرح کرد که اصًا چرا باید این شهدا دست به چنین اقدامی 
بزنند؟ پاسخ دادم آن روز امام و این تعداد اندک از یارانشان بودند اما درنتیجه مجاهدت این 
شللهدا، امروز حضرت امام خامنه ای حتی در آمریکا و سایر کشورها هزاران مقلد دارند و به 
تبیین شرح تقلید و مقلد و پرداخت خمس اقدام کردم و از آن ها پرسیدم اکنون فکر مقاومت 
که در حال مدیریت یک نهضت علیه استکبار است در چین و در جهان تا چه میزان رسوخ 
یافته. وی افزود: این خبرنگار در پاسللخ گفت من فکر می کنم ما در چین به خاطر اقتصاد 
نتوانستیم چندان با استکبار مبارزه کنیم اما من گفتم مبنای همه  چیز برای ما برخاف دنیا 
اخاق است و چون اقتصاد مبنا نیست فکر می کنیم وظایفمان مهم تر از هر چیزی است و 
اگر روزی به اقتصادمان لطماتی بخورد مقاومت می کنیم تا بتوانیم وظایف خود را نسبت به 
خدا و بشللریت انجام دهیم و می بینید این نهضت از صفر شروع  شده و امروز در کل جهان 
شناخته  شده است و در تاریخ بشریت جز نهضت انبیاء نمی توانید نهضتی را بیابید که بدون 
سرمایه اقتصادی باال و اینکه دنیا از آن حمایت نمی کند بلکه درصدد سرکوب آن نیز هست، 

توانسته دنیا را تسخیر کند.
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مرحوم آقللای حاج آقا حبیب اهلل عسللکراوالدی مسلللمان، از 
پیشکسوتان نهضت موفق و پیروز در مسیر حضرت امام بودند. 
حرکت امام با همراهی مراجع وقت قم بود، مراجع وقت مشللهد 
بود و همراهی علما و شخصیت های ارجمند روحانی استان های 
مختلف بود که سرانجام به حرکت ۱۵ خرداد انجامید. سخنرانی 
آتشین حضرت امام در ۱۵ خرداد و سخنرانی حضرت امام در روز 
عاشورا و حرکت بعدش که به دستگیری حضرت امام انجامید و 
شورشی بود که به عنوان اعتراض به این حرکت رژیم در تهران، 

قم، ورامین و بسیاری از جاهای دیگر اتفاق افتاد. 
حرکت امام بازوانی داشت، یعنی مرحوم امام بازوانی داشتند و 
یارانی داشتند که این یاران، برای هرچه موفق تر برگزار شدن 
اعتراضات و قیام، این یاران از هیچ فداکاری ای دریغ نکردند؛ 
کوتاهی نکردند. خب، حرکت امام در ابتدای امر به بازداشللت 
ایشللان انجامید، بعدش به حصر ایشللان و بعد از آزادی شان، 
موقتًا تا بعد از تبعیدشان حرکت هایی صورت می گرفت که به 
 صورت سازمان  یافته و منظم نهضت را همراهی می کردند در 
حقیقت همان نهضت روحانیت را. همان قیام برای رفع سللتم 

و در نهایت حرکت موفق تأسللیس نظام جمهوری اسامی و 
انقاب اسامی. 

یاران حضرت امام در آن حرکت های موفق ابتدایی، مرحوم حاج 
مهدی عراقی بود، اخوان امانی بودند و مرحوم آقای عسکراوالدی 
بودند و طیف جوانی که در مسیر آن ها حرکت می کردند. مرحوم 
بخارائی، مرحوم صّفار هرندی، مرحوم نیک نژاد و دوستانی که در 
این مسیر حرکت کردند .بعد از دستگیری حضرت امام و تبعید ایشان 
به خارج از کشور و عدم دسترسی به ایشان، با رأی زنی و مشورت 
مراجع دیگری از پیشگامان نهضت روحانیت اجازه انتقام از عامل 
اصلی افول نهضت در حقیقت و دستگیری حضرت امام را گرفتند 
و بنای بر یک حرکت نوین انتقام جویانه داشتند که به ترور منصور 

نخست وزیر وقت انجامید.
 علی رغم دقتی که در سللازمان دهی امر داشتند و موفقیتی که در 
پیش برد کارشان داشتند، طیف ابتدایی تصمیم گیری در این مسیر، 
دستگیر شللدند. در مسیر دسللتگیری آن تقریباً هسته های اولیه 
تشکیل دهنده این جریان، بازداشت شدند، محاکمه شدند. و ابتدا 
شللش نفر از آن ها محکوم به اعدام شدند که در حکم بعدی چهار 
نفر را اعدام کردند و بقیلله را به حبس طوالنی  و درازمدت و حتی 
ابد محکوم کردند. یکی از کسانی که در این مسیر نقش داشت و 
نقش تعیین کننده داشت و مؤثر بود، مرحوم آقای عسگراوالدی 
بود و ایشان محکوم شدند به زندان طویل المدت ظاهراً ابد محکوم 

شده بودند.

پاسخ خیلی جالب
در جریان دادگاه نظامی که برای مسببین این ترور تشکیل شده 
بود، ضارب پاسخ خیلی جالبی را در دادگاه به بازجویش داده بود. 
ازش سؤال شده بود که: شما این حرکتی که انجام دادید، از نظر 
شرعی مجوزی داشتید؟ گفت: بله؛ مجوز داشتم! مرحوم بخارائی 
پاسخ داده بود. گفت: مجوزت چه بود؟ گفت: مجوزم آن فرمانی 
که امام داد گفت که خدا بداند، ملت بداند این ها خیانت کردند! و 
سللزای خیانت، گلوله است! شما پیشوای من را، نایب امام زمان 
من را، مرجع تقلید من را تبعید کردید من هم مسللبب این امر را 
از این دنیا تبعید کردم! و او را به سزای عمل ننگینش رساندم. با 
این شهامت و با این صراحت و صداقت از خودشان دفاع کردند. 
هر چند به شهادت آن ها انجامید، ولی شعله ای شد که نورافشانی 
کرد در مسیر راه یابی کسانی که برای نهضت و پشتیبانی از امام 

و رهبری و از نهضت حرکت کرده بودند.

* بخشی از مصاحبه دفتر حفظ و نشر آثار 
استاد عسکراوالدی با مرحوم حجت االسالم و 
المسلمین سید محمود دعائی

بازوان امام
مرحوم دعایی

کاپیتوالسیون برای اهالی مبارزه موضوع سخت و سنگینی بود 
چون از آن به بعد مقدرات کشور مستقیماً توسط آمریکایی ها اداره 
می شد و با ترتیباتی که تحت عنوان قاعده کاپیتوالسیون جاری 

می شد ما بنده و برده آمریکایی ها می شدیم.

لزوم تغییر مسیر
در اینجا احساس می شد که خفقان و اختناق حاکم باید یک جوری 
به هم بخورد یعنی گاه شرایطی به وجود می آید که انسان می بیند 
کار عادی جواب نمی دهد و یک مبارزه صرفاً سیاسی نمی تواند 
کشور را از بن بستی که گرفتار شده نجات بدهد باید حادثه اتفاق 

بیفتد تا مسیر را به  نوعی تغییر دهد.
آن چیزی که به نظر این عزیزان رسید این بود که باید مسبب این 
اتفاقات را مجازات کنند تا با ضربه زدن به رژیم شاید در برنامه های 
پرحجمی که تدارک دیده بود وقفه ای حاصل شللود سابقه این 
رویکرد هم به دهه ۲۰ و ۳۰ و اقداماتی که فداییان اسللام برای 

تغییر سرنوشت کشور انجام داده بودند، می رسید.
در حافظلله تاریخللی این عزیللزان هم چنین سللابقه ای وجود 

داشللت ممکن  است در تحلیل و ارزیابی نهایی بگوییم ترور که 
نمی توانست حال مشکل باشد بله با ترور نمی شود به  صورت 
مبنایی وضعیت را تغییر داد اما به نظرم برای کسی که دارد مبارزه 
می کند می تواند به عنوان یک کاتالیزور و تسللهیل کننده عمل 
کند و راه حلی باشللد. اما حاال اگر همین را در قیاس با نگاهی که 
حضرت امام داشتند ببینیم حضرت امام ترور را تجویز نمی کردند 
شاید موافقت نکرده بودند ظاهراً گفته بودند اآلن وقتش نیست 
ما دقیقا نمی دانیم نظر ایشللان چه بوده نظر امام این بود که اگر 
بخواهیم کار اساسی بکنیم باید نظیر کاری را بکنیم که انبیاء و 

اولیاء خدا می کردند. آنان یک نهضت مردمی به راه می انداختند 
و جلودار حرکت های بزرگ مردمی می شللدند و با حضور کامل 
آنان می شد یک کار اساسللی کرد ولی این گروه نگفته بودند ما 
می خواهیم کار اساسی بکنیم این ها فقط می خواستند شرایط را 
تغییر بدهند و این کار در تغییر شرایط مؤثر بود به گونه ای که در 
کار شاه که می خواست چهارنعل به سمت وابسته کردن کشور 
به غرب و به امریکا پیش برود وقفه ای حاصل شللد و مرحله بعد 
را با احتیاط عمل کرد البته بعدها بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی 

می شد کشور را زیر دست و پای آمریکا انداخت. 

بن بست شکنی شهدای موتلفه اسالمی
محمدحسین صفارهرندی
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امروزه ما گرفتار تهاجم گسترده استکباری و استعماری هستیم که می خواهد 
ارزش های انقالب انقالبیون اسالم و انقالب اسالمی را استحاله کند. بر همین 
اساس این روزها تالش می کنند که برای اجرای حکم الهی به سوی یافتن 
حجت شرعی می روند و نیتشان را برای خدا خالص می کنند که اجرای حکم 
الهی در مورد حسنعلی منصور را یک اقدام مسلحانه و یا ترور نام  بگذارند لذا 
می گویند ترور حسنعلی منصور و بعد هم مستکبرین در رسانه هایشان این 
موضوع را مطرح می کنند که آیا در اس�الم ترور وجود دارد یا خیر ؟ در اسالم 
یک بحث فتک وجود دارد که تقریباً به معانی  پرور یعنی کش�تن بی رحمانه 
غافلگیرانه می باش�د و اس�م فاعل آن هم فاتک یعنی کسی که دیگری را با 

جسارت و بی رحمی می کشد و جمع آن هم فتاک می شود.

ترور
این قتل بی رحمانه و ناجوانمردانه همین تروری اس�ت ک�ه امروز در مبانی 
بین المللی و حقوق بشر ممنوع است و اسم آن را تروریسم می گذارند و آن را 
جزو جنایات ضد بشریت به  حساب می آورند هشت فتک در اسالم هم منع 
شده است به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق)ع( آمده است که شخصی 
می خواست فردی که سب به امیرالمؤمنین)ع( کرده بود را بکشد آمد از امام 
اجازه بگیرد امام فرمودند چگونه می خواهی با او برخورد کنی؟ گفت سر راه 
او می نش�ینم و خیلی تند صحبت کرد حضرت فرمودند این فتک است و در 

اسالم نهی شده است.

اعدام انقالبی
ما در کنار این مطل�ب اعدام انقالبی داریم . اع�دام انقالبی در مبانی حقوق 
بشر حقوق مدنی و روابط بین الملل مورد بحث قرارگرفته است مثالً در جنگ 
آزادی بخش یا مبارزات آزادی بخش اعدام انقالبی را جزو ترور محس�وب 
نمی کنند یعنی اآلن که در فلسطین اسرائیل غاصب بی رحم و جالد ملت آنجا 
را زیر سلطه دارد، مبارزات آزادی بخش ملت فلسطین در انفجار و یا کشتن 
خائنین اسرائیلی را کسی ترور محسوب نمی کند. پس خوب دقت کنید که 
در مبانی علم حقوق هم این مسئله به عنوان دفاع پذیرفته  شده است. اعدام 
انقالبی در اس�الم از موضوع فتک و ترور تفکیک  ش�ده است و مبحث دفاع 
مورد بررسی قرارگرفته است زیرا دفاع برای افراد واجب و الزم است و افراد 
گوناگون هم می توانند در این دفاع ش�رکت کنند لذا در بخش های تاریخی 
هم مثالً وقتی عباس آقا تبریزی امین الس�لطان نخس�ت وزیر مظفرالدین 
ش�اه و ناصرالدین شاه را اعدام انقالبی می کند با اینکه برای این کار حجت 
شرعی ندارد اما چون این فراماس�ونر خائن را اعدام انقالبی کرده و کشته 
است این هایی که امروز این حرف ها را می زنند و کشتن منصور خائن را ترور 
عنوان می کنند اقدام عباس آقای تبریزی در اعدام انقالبی امین السلطان را 
تائید می کنند چون همان طور که ذکر شد در دنیا بحث اعدام انقالبی جایگاه 

خاصی را دارد و به آن مبارزه آزادی بخش می گویند.

اجرای حکم الهی
گروه مسلح اسالمی اعدام انقالبی هم نمی کند زیرا اعدام انقالبی حجت 
ش�رعی می خواهد اگر نظام، نظام حکومت اسالمی بوده و والیت امر بر 
عهده فقیه و یا مجتهد مسلم مأذون از فقیه باشد اساساً در چنین شرایطی 
کسی نمی تواند اعدام انقالبی بکند در چنین وضعیتی دادگاه باید بر مبنای 
قضاوت و عدل اسالمی هرکسی که مرتکب خیانت و جرم شده است را 
محاکمه کرده و بر مبنای حدود اسالمی اگر حکم قصاص است قصاص را 
در مورد او اجرا نماید. اما حتی در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی رژیمی 
که در 15 خ�رداد این گونه مردم را قتل عام کرده امام را تبعید نموده و به 
دنبال ریشه کن کردن اسالم در کشور بوده است باز هم یک گروه انقالبی 
مس�لمان وقتی می خواهد حسنعلی منصور را از سر راه مسلمین بردارد و 
به س�زای خیانت به نوامیس و آزادی و استقالل و غرور ملی این مملکت 
برس�اند باید به دنبال حجت ش�رعی بگردد. لذا یاران موتلفه اسالمی با 
شهید آیت اهلل مطهری و شهید آیت اهلل بهشتی و برخی دیگر از بزرگان 
علما و مراجع صحبت می کنند و بعد وقتی آقای مطهری به  صراحت حکم 
می دهد که برای بازسازی روحیه مردم و اینکه این ها بدانند علیرغم این 
 همه خیانت رژیم هنوز ملت زنده است و محکم می ایستد این کار ضروری 
است باز هم برادران موتلفه اسالمی آقای حاج تقی خاموشی را به محضر 
آیت اهلل العظمی میالنی از مراجع عالی قدر جهان تشیع می فرستند قضیه را 
با ایشان در میان می گذارند و از محضر ایشان هم حکم شرعی می گیرند. 
یعنی در دادگاه عدل اسالمی و بر اساس احکام الهی حجت شرعی چنین 

اقدامی را احراز می کنند.
عزیزان و یاران موتلفه اس�المی این مبنا را از ام�ام گرفتند حال عده ای 

شبهه مطرح می کنند که آیا امام با این حرکت موافق بود یا خیر؟
امام در اعالمیه کاپیتوالسیون فرمودند ای علما ای مراجع ای قم ای نجف 
ای تهران ای مشهد من اعالم خطر می کنم رفت اسالم ما را فروختند ملت 
ما را فروختند آزادی ما را فروختند استقالل ما را لگدکوب کردند ملت ایران 
می داند چه خیانتی به این ها کرده اند بعد می فرمایند این ها خائن هستند 
این نمایندگانی که این ها را تصویب کرده اند خائن هستند و نماینده ملت 
نیستند و اگر نماینده ملت هم بودند من آن ها را عزل می کردم وقتی امام 
حکم خیان�ت می دهد بنابراین یک مجتهد باید عمل این مجرمین خائن 
را مورد بررسی قضاوت اسالمی قرار بدهد. در ارتباط با مهدورالدم بودن 
او حکم بدهد حکم اجرا هم بدهد ممکن است خیلی ها مهدورالدم باشند 

ولی مجتهد اجازه اجرای حکم آن ها را ندهد.

تفاوت ترور ، اعدام انقالبی و اجرای حکم الهی


