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به مناسبت کشف «بانوی هفت هزارساله» و آثار دوره تیموری

میدان قاپاق تهران (میدان اعدام – محمدیه کنونی)

تهران قدیمیتر از آنچه میپنداریم

ایران کشــوری باستانی با تاریخی کهن
و مملو از آثار باســتانی و تاریخی است.
تفکــر غالب این بود که بــرای بازدید از
کامیار عبدی آثار باســتانی و تاریخــی ،عالقه مندان
باستان شناس بایســتی شــهرها را تــرک کــرده و بــه
گوشــههای دورافتــاده ایــران ســفر
کننــد ،اما چندی اســت که در رویدادی میمــون و مبارک
شــهرهای ایران نیز گذشــتۀ باســتانی و تاریخی خود را به
روی ما گشــوده و به معرض نمایش گذاشتهاند .البته بر
آگاهان پوشــیده نبود که حتی بســیاری از شهرهای ایران
نیز ســابقهای بــس دیرینــه دارند که نمادهای شــاخص
آنهــا کماکان برپا هســتند و توجه پژوهشــگران را به خود
جلب میکنند ،اما متأســفانه مدرنگرایی لجام گسیختۀ
عصر ما بخش عمدهای از آثار باســتانی شــهرهای ایران
را یــا پوشــانده یــا تخریب کرده اســت .ســوای شــهرهای
بــس باســتانی ،چــون شــوش ،کــه ســابقۀ زندگــی مردم
در آن بــه بیش از شــش هزار ســال میرســد ،شــهرهایی
چون اصفهان ،شــیراز ،تبریز ،کرمــان و ...در پی عملیات
غیرکارشناسی و سودجویانۀ به اصطالح بازپیرایی «بافت
فرسودۀ شــهری» بخش قابل توجهی از میراث باستانی
و تاریخــی و از ایــن رهگــذر هویــت تاریخی ،خــود را برای
همیشه از دست دادند.
تهران ،پایتخت امروزی کشــورمان ،که در میان شهرهای
کهن ایران کودکی نوباوه محسوب میشد و مرکزیت آن را
از ابتدای دورۀ قاجار و بنیان آن را به دورۀ صفوی نسبت
میدادند ،اخیراً با دو کشــف باســتان شناختی همگان را
شگفت زده کرد :اول کشف جسدی متعلق به دورۀ مس
ســنگی در حوالی خیابان مولوی در ســال  1394که اکنون
بــا عنــوان «بانوی هفــت هزارســاله» در موزۀ ملّــی ایران
آرمیــده اســت و دوم کشــف اخیر آثــار و بقایایــی در بازار
حضرتــی در همان حوالــی خیابان مولوی کــه عجالتاً به
دورۀ تیموری نســبت داده شده است .این دو کشف برای
باستان شناسان سرنخهایی هستند گرانبها که میگویند
در حوالی خیابان مولوی خبرهایی هست و نیاز به کنکاش
باستان شناســان دارد .دو ،دیگر اینکه به مدارک تاریخی
ذهنیــت گرایانــه اعتماد چندانی نیســت ،بلکــه مدارک
باستان شناسی را باید ُجست و یافت که تصویری عینیت
گرایانه در معرض دید ما مینهد.
اینک به عینیت و براساس مدارک متقن باستان شناختی
میدانیــم کــه تهــران قدیمــی تــر از آن اســت کــه منابع
تاریخی به ما میگفتند .چقدر قدیمیتر و با چه ماهیتی؟

پرســش اساســی اســت که برنامهای جامع و فراگیر را در
زمینۀ باستان شناسی شهری در تهران میطلبد.
باســتان شناســی شــهری ()Urban Archaeology
از شــاخههای نســبتاً جدیــد باســتان شناســی اســت کــه
کارشناسان آن در مغرب زمین سالها است با گمانه زنی
و کاوش در بافتهــای شــهری به اطالعات پرارزشــی در
زمینۀ قدمت شهرهای اروپایی و امریکایی پی برده اند؛ از
کشف و کاوش مهرابهای میترایی از زمان رومیان (مربوط
بــه ســدۀ ســوم میــادی) در قلــب لندن بــه ســال 1954
میالدی تا کشــف و کاوش نمایشــخانۀ گل سرخ (مربوط
بــه اواخــر ســدۀ شــانزدهم میــادی) بــه ســال 1989در
محلۀ ایستاند لندن که بســیاری از نمایش های ویلیام
شکسپیر ،اول بار در آن به روی صحنه رفتهاند .از  1976تا
 1981نیز از رهگذر کاوشهای باستان شناختی مشخص
شــد که شــهر یــورک در مرکز انگلســتان روی اطــراق گاه
وایکینگها (مربوط به ســدۀ دهم میالدی) احداث شــده
اســت .اینکه بخش قدیمی شــهر پاریــس (همان محلۀ
مولوی آنان) روی یکی از بزرگترین گورســتانهای جهان
مربوط به سدههای شانزدهم تا نوزدهم میالدی بنا شده
هیچ گاه بر کســی پوشــیده نبود ،اما پــس از پژوهشهای
باستان شناختی در دهههای  1970تا  1990بود که به سال
 2013این محوطۀ باســتانی به روی عموم گشــوده شــد و
اینک یکــی از چهارده موزۀ بزرگ پاریس اســت و پس از
لوور بیشترین بازدیدکننده را به خود جلب میکند.
در ارض جدیــد ،در قلــب شــهر نیویــورک ،در پاییــن
دســت منهتــن – کــه بهدلیل قرارگیــری در قلــب اداری،
اقتصــادی نیویورک زمیــن قیمتی سرســام آور دارد – به
ســال  1992باســتان شناســان موفق به کشــف گورستانی
متعلــق بــه بــردگان سیاهپوســت مربــوط به ســدههای
هفدهم و هجدهم میالدی شــدند که پس از کاوشهای
باستان شناختی و پژوهش های انسان شناختی ،به سال
 1993ثبــت آثــار ملّــی امریــکا و بــه ســال  2006در محل
آن یادمانــی بنــا کردنــد تا هــرگاه آبهــا از آســیاب افتاد
ســودجویان سراســیمه در آن به ســاخت و ســاز مشغول
شوند .در مکزیکوسیتی ،پایتخت مکزیک ،به سال 1976
کارگــران ادارۀ برق حین حفاری در یکی از میادین اصلی
شهر به لوحی سنگی برخوردند.
باســتان شناســان بــه محــل فراخوانــده شــدند و طــی
فعالیت هــای گســتردهای از  1976تــا  1982کــه بخــش
وســیعی از محالت اطراف محل کشــف طی آن تملک و
کاوش شدند ،باستان شناسان موفق شدند بخش بزرگی

کشف بقایای دوره غزنوی در محله مولوی تهران

از معبــد بــزرگ آزتکهــا ،آخرین حکومــت فرامنطقهای
امریــکای مرکزی پیش از ورود اســپانیاییها را که قدمت
آن به ســدۀ شانزدهم میالدی باز میگشت کاوش و آزاد
کنند .این معبد عظیم به ســال  1987ثبت فهرست آثار
جهانی یونسکو شد و هر ساله میلیونها نفر از آن بازدید
میکنند.
خالصۀ کالم اینکه ما ایرانیان به میراث باستانی خود ،چه
درون شهرها و چه برون آنها کم توجه هستیم .بخصوص
در شــهرها ،بهدلیل ســودجویی لجام گســیختۀ زمانۀ ما،
بیمحابا آثار باستانی را نابود و بر بقایای آنها آپارتمان و
پاساژمیسازیم.
ضــرورت برنامۀریــزی جامع در زمینۀ باســتان شناســی
شــهری در ایران تنها راه اصولی کشــف ،احیا و نگاهداری
آثار تاریخی ایران اســت .بر ســازمان میراث فرهنگی ،در
مقام پاســدار و متولی آثار باستانی کشور واجب است که
در وظیفۀ خود جدیت و توجه بیشــتری به خرج دهد .بر
پژوهشــکدۀ باســتان شناسی نیز الزم اســت که با تشکیل
سریع کارگروهی در زمینۀ باستان شناسی شهری ،پیش از
آن که کشــفیات اتفاقی آثاری را هویدا سازد ،بر شناسایی
و پاسداشــت آثــار باســتانی مدفون زیــر شــهرهای ایران
همت گمارد .شــهرهایی چون کرمان و شــیراز و اصفهان
که بهدلیل اهمال ما بیشــتر آثار باستانی خود را از دست
دادنــد ،حداقل تالش کنیم تــا آثار باســتانی باقی ماندۀ
شــهری ،بخصوص پایتخت نوباوهمان را بــرای آیندگان
حفظکنیم.

کوچه وستاهل و منزل رئیس تشکیالت نظمیه سوئدی در طهران

نامی غریب بر پیشانی یک محله اصیل

اقدامات و تحوالت نظامی در دوران صدارت امیرکبیر

بــا شــروع قــرن نوزدهــم،
همجــواری ایــران بــا حــوزۀ
یادداشت
تحــت نفــوذ کمپانــی هنــد
شــرقی دولــت بریتانیــا را
متوجــه اهمیــت سیاســی و
اســتراتژیک ایــن کشــور بــه
لحــاظ حفــظ منافــع خــود
هومنصدیقی
پژوهشگر
کــرد .تعــرض افغانهــا بــه
تاریخ معاصر
هندوســتان و خطــر یــورش
ناپلئــون مهمتریــن تهدیدهــا بــرای دولــت بریتانیا
بشــمار میآمد .بنابراین اولین معاهدات سیاسی و
تجاری خود را با ایران منعقد کردند.
از سوی دیگر روس ها با عبور از آسیای مرکزی و قفقاز،
سواره نظام قبیلهای را که به تحقیر اراذل خطابشان
میکردنــد براحتــی شکســت داده و معاهدههــای
ننگینترکمانچایوگلستانرابهفتحعلیشاهتحمیل
کردنــد .کســب امتیــازات دیپلماتیــک ،امتیازهــای
تجــاری را بهدنبــال آورد و امتیازات تجــاری راههای
نفوذ اقتصادی را برایشــان هموار ساخت و در نتیجه
آشفتگیهای اجتماعی شــدیدی پدید آمد .در برابر
ایــن مشــکالت پادشــاهان قاجــار در نیمه اول ســده
تــاش کردنــد بــا انجــام اصالحــات فراگیــر ،برنامه
دفاعــی گســتردهای را اجرا کنند ،نبود توفیــق در این
برنامــه ســبب شــد کــه در نیمــه دوم ســده فقــط به
اصالحات تدریجی و جزئی بپردازند.
نخستین برنامه نوســازی و بازســازی را عباس میرزا
آغاز کرد و به تقلید از ســلطان ســلیم ســوم به ایجاد
نظــام جدیــد در آذربایجــان مبــادرت کــرد .دومین
اقدام در راســتای نوســازی را میــرزا محمد تقی خان
فراهانی مشــهور به امیرکبیــر آغاز نمــود .امیر چون
مدتی بهعنوان لشــکر نویــس نظام و بعــد با عنوان
مستوفی نظام در لشکر آذربایجان خدمت کرده بود
و همچنیــن نزدیک به دو ســال را در مقام فرســتاده

ویژه سیاسی برای حل اختالف مرزی ایران با عثمانی
در ارزنــه الروم بســر برده بود(.کنفرانــس ارزنه الروم
نخســتین مجمع بینالمللــی بود کــه اختالفهای
دیرینه ایران و عثمانی ،با شــرکت مأموران میانجی
توگــو قــرار گرفــت) امیر
انگلیــس و روس مــورد گف 
میدانســت که برای تجهیــز و افزایش تــوان دفاعی
ارتــش بــه ســاح روز ،کارشــناس و متخصــص نیــاز
اســت .از ایــنرو اقدام بــه احداث مدرســه دارالفنون
کــرد و بــرای علوم وفنــون مختلف ،خصوصــاً علوم
نظامی از کشور اتریش و پروس استاد استخدام کرد.
رشــتههای اصلی تعلیمات دارالفنون عبارت بودند
از :پیــاده نظــام و فرماندهی ،توپخانه ،ســواره نظام،
مهندســی ،ریاضیات ،نقشه کشــی ،معدن شناسی،
فیزیک وکیمیای فرنگی و داروسازی ،طب و تشریح
و جراحــی ،تاریــخ و جغرافیــا و زبانهــای خارجــی.
همچنیــن بــه تأســیس بیــش از  ۱۵کارخانــه نظیــر
کارخانجات توپریزی ،اسلحهسازی و پارچه بافی...
مبــادرت کــرد .امیر بــرای تأمین هزینه ایــن طرحها
و اقدامــات ،مخــارج دربار را کاهــش داد و با افزایش
عوارضگمرکیوارداتونظارتدقیقبرکارمأموران
مالیاتی و وضع مالیاتهای جدید درآمدهای دولتی
را افزایــش داد .امیرکبیر با وضع نظام بنیچه ســعی
داشــت برای تنظیم امور لشــکری که تا پیــش از این
بــه طــرز چریــک تهیــه میشــد و در موقــع لــزوم به
ایالتی که در اطراف مملکت پراکنده و دارای اسلحه
و تجهیزاتی بودند اخطار میشــد کــه در فالن نقطه
تمرکز یافته و با نظریات اولیــای امور و اوامر خوانین
خود که به منزله فرماندهان بودند شروع به عملیات
کنند .بنیچه به معنی اساسنامه و در اصطالح مالیه
ســابق عبارت از صورت تقسیم مالیات هر ده بر آب
و خــاک آن ده اســت کــه ســهم هــر جریــب زمین با
ساعت آب یعنی واحد مالیاتی را معین و بدهی هر
ملک را از کل مبلغ مالیات مشخص کند .برای اینکه

قشــونگیری هم مثل مالیات بر پایه اساســی مستقر
شــود بنیچه مالیاتــی را مأخذ دادن ســرباز هم مقرر
داشتند .خرج سفر سرباز تا محل اردوگاه و فرستادن
کمک خرج برای سرباز و خانواده او در مدت بودن او
در سر خدمت برعهده صاحب بنیچه (ملک) بود و
ســربازی که از طریق بنیچه به خدمت اعزام میشد
از هر خانواری در آن ده کمک جنســی و پولی بهطور
مساوی اخذ و به خانواده سرباز داده میشد.
امیــر بــرای حفــظ امنیــت شــهر تهــران دســتور داد
چنــد قراولخانــه در کوچههــا و خیابانهــا بنــا کننــد.
عنوان «نظمیه» نخســتین بار در زمــان او بهکار برده
شــد.همچنین به جهت آگاهــی از روابــط درباریان و
روحانیونوعمالسفارتخانههاتشکیالتخبررسانی
و خفیهنویسی وسیع و منظمی به نام منهیان بوجود
آورد بهطــوری که مردم او را عالم بر اســرار مملکت
میدانســتند و حتــی عــوام نســبت کرامــت بــه وی
میدادند.
منابع:
 -۱فریدون آدمیت ،امیرکبیر و ایران ،خوارزمی سال۱۳۵۴
 -۲یرواند آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب ،نشر نی۱۳۹۴

اعدام رهبران جمعیت فداییان اسالم

ایستگاه پایانی نواب
27دی

1334
حسنمجیدی

مسئول صفحه تاریخ

سیدمجتبیمیرلوحی(نوابصفوی-متولد۱۳۰۳خانیآبادتهران)پس
از ترور ناموفق احمد کسروی نویسنده و تاریخنگار ایرانی در روز دوشنبه
 24اردیبهشــت ســال  1324به جرم ارتداد ،این بار پس از قتل کســروی
و منشــی او محمدتقی حدادپور در مورخه دوشــنبه  20اســفند 1324به
یمحمدامامی،موجودیتجمعیت
اتفاقسیدحسینامامیوسیدعل 
فداییــان اســام را بــا پیوســتن برخــی از اعضای تشــکیالت «جمعیت
هواداران تشــیع»« ،جمعیت مبارزه با بیدینی» و همراهی سید جعفر
امامی ،جواد مظفری ،علی فدایی و ...با صدور اعالمیه موسوم به «دین و
انتقام» اعالم کرد.در کارنامه عملیاتی این گروه ،ترور عبدالحسین هژیر
وزیــر دربار در مورخه  ۱۳آبان  ۱۳۲۸هنگام برگزاری مجلس عزاداری و
روضهخوانی دربار در مسجد سپهساالر تهران به دست حسین امامی،
قتل ســپهبد حاجعلی رزمآرا ،نخستوزیر وقت روز  ۱۶اسفند  ۱۳۲۹در
مجلس ختم آیتاهلل فیض قمی در مســجد شاه تهران توسط خلیل
طهماســبی ،ســوءقصد به جان حســین فاطمی نماینده مردم تهران
حیــن ســخنرانی بر مــزار محمد مســعود مدیــر روزنامه مرد امــروز در
 ۲۵بهمن  ۱۳۳۰از ســوی محمدمهدی عبدخدایی وجــود دارد .اما در
تاریخ پنجشــنبه  ۲۵آبان  ۱۳۳۴با ترور ناکام حســین عالء نخستوزیر،
توســط مظفرعلی ذوالقدر در مجلس ختم مصطفی کاشــانی (فرزند

آیتاهلل ابوالقاسم کاشانی) دستگیری ضارب و بهدنبال آن دستگیری
نواب صفوی و محمد واحدی در روز چهارشــنبه اول آذر ،عبدالحسین
واحدی رهبر دوم گروه روز پنجشــنبه دوم آذر در اهواز ،بازداشت خلیل
طهماسبی در شامگاه دوشنبه ششم آذر همان سال و ...محاکمه هشت
نفر از اعضای اینگروه از صبح شنبهیازدهم دی 1334در دادگاه نظامی
شعبهیکبهریاستسرتیپحسینقطبیآغازوبعدازظهرچهارشنبه
ســیزدهم دی رأی دادگاه صادر شد .با تشکیل دادگاه تجدید نظر از روز
دوشــنبه بیســت و پنج دی ماه همان ســال و تأیید حکم دادگاه بدوی:
نواب صفوی ،خلیل طهماســبی ،محمد واحدی و مظفر علی ذوالقدر
(اعــدام) هادی میرلوحــی ،برادر نواب بــا دو درجه تخفیف محکوم به
 6سال حبس با کار ،اصغر عمری با دو درجه تخفیف محکوم به 5سال
حبس با کار ،احمد تهرانی با دو درجه تخفیف محکوم به 4سال حبس
با کار و علی بهاری محکوم به  3سال حبس با کار ،حکم دادگاه مبنی بر
اعدام چهار نفر از رهبران جمعیت فداییان اسالم ،ساعت شش بامداد
 ۲۷دی  ۱۳۳۴در میدان تیر لشکر  ۲زرهی به مرحله اجرا درآمد.

نواب صفوی مدافع دین بود نه تروریست

عکس :تسنیم

یکــی از گذرهای کمتر شــناخته شــده
آنچه بود
شهر تهران ،کوچه وستاهل در خیابان
آنچه ماند
امیریــه (بخشــی از خیابــان ولیعصــر
کنونی) کمی پایینتر از میدان منیریه
اســت .اگرچه امروزه هیچ نشان کهنه
و قدیمــی در این کوچه نســبتاً باریک
مجید بجنوردی نمیتــوان یافــت ،امــا نــام ایــن گــذر
روزنامه نگار کماکان از دست تطاول روزگار در امان
مانده و بخشی از تاریخ ایران را در نام
خود زنده نگاه داشته است؛ هر چند که این اسم ممکن
است با زبان شیوای فارسی همخوان و هم آهنگ نباشد
و تلفظ این نام برای اهالی محل یا عابران کمی دشــوار
باشــد یــا احتماالً از وجه تســمیه آن بیخبر باشــند .اما
اینکه چرا این کوچه به وســتاهل معروف شد ،بیتردید
با نام رئیس تشــکیالت نظمیه یعنی موسیو وستداهل
ارتبــاط دارد .با این توضیح که در اواخر حکومت قاجار،
دولــت برای برخــی اصالحــات و ســامان دادن به امور
نظمیه چند افســر سوئدی را به اســتخدام اداره نظمیه
درآورد و وســتداهل بهعنــوان رئیس تشــکیالت نظمیه
جدیــد معرفــی شــد .بنابراین اســم کوچه مــورد بحث
بیشــک از نام رئیس ســوئدی تشکیالت نظمیه گرفته
شده است.
امــا اینکه چــرا نام این کوچه و در این قســمت از شــهر
به اســم وســتاهل معروف شــد به احتمال زیاد با منزل
وســتداهل و محل اقامــت او در تهران ارتبــاط دارد زیرا
ساختمان نظمیه در زمان حضور سوئدیها ،در میدان
توپخانه قرار داشت و خیلی بعید به نظر میرسد که نام
این کوچه با ســاختمان اداراتی که زیر دســت وستداهل
اداره میشــد ارتباط داشــته باشد .نگارنده تنها گواه این
ادعا را که همزمان با شــخص وســتداهل میزیســته در
خاطرات عبداهلل بهرامی (که سالها پیش منتشر شده)
یافته اســت کــه خود مدتهــا از مترجمــان و کارمندان
تشــکیالت نظمیه در زمان وســتداهل و سوئدیها بود.

بهرامــی در بخشــی از خاطــرات خــود نشــانی منــزل و
محل اســکان وســتداهل را به ما میدهد که میتواند با
کوچه مــورد بحث تطبیق پیدا کنــد ...« :به خانه رئیس
تشــکیالت نظمیه(مقصــود وســتداهل اســت)که در
خیابان امیریــه نزدیک منزل خودمان بود روان شــدم.
رئیــس تشــکیالت نظمیــه بــا دو نفــر دیگــر از مأموران
ســوئدی در خانــهای کــه متعلــق بــه مقتدرالملک بود
سکونت داشتند» .بنابراین روایت میتوان حدس زد که
منــزل و محل اقامت وســتداهل در امیریه همان کوچه
وســتاهل امــروز در امیریه اســت ،اگرچــه بیتردید این
خانه بعدها خراب شــده اســت ،چنانچه امروز خانهای
به قدمت دوره قاجار را نمیتوان در این کوچه یافت.
امــا یکی دیگر از منابعــی که وجود منزل وســتداهل در
ایــن کوچــه را تأییــد میکنــد ،خاطــرات مرحوم اســتاد
احسان یارشاطر است؛ با توجه به اینکه یارشاطر بخشی
از کودکــی خــود را در ایــن محله گذرانده و با ســال های
حضور وســتداهل در ایران فاصله زمانی زیادی نداشته
است ،روایت او میتواند مورد توجه قرار گیرد ،ولو اینکه
یارشــاطر این اطالعات از منزل وســتداهل را از دیگران
توگوی خود
شــنیده باشد؛ ایشان در بخشی از کتاب گف 
بــا ماندانا زندیــان و در بیان قســمتی از خاطرات دوران
کودکی خاطرنشــان میکند« :کودکی مــن در تهران ،در
یکــی از کوچههــای فرعی خیابــان امیریه به نــام کوچه
وســتاهل طــی شــد .وســتاهل اســمی ســوئدی اســت.
ژاندارمــری ایــران در دوران احمدشــاه تعــدادی افســر
سوئدی برای برقراری امنیت و نظم در تهران استخدام
کرده بود .وستداهل افسری بوده که در آن کوچه زندگی
میکرده و بنیاد نخســتین نظمیه تهران را آنچه بعدها
شــهربانی نامیده شد گذاشته اســت .اسمش را گذاشته
بودند روی آن کوچه و این اسم همچنان بر کوچه مانده
بــود .خانواده ما و پیش از آن یکــی از دو دایی من در آن
کوچه زندگی میکردند» .بنابراین منابع میتوان محل
زندگــی وســتداهل در ایامی که در تهران اقامت داشــته

میرزاتقیخانفراهانیامیرنظاممشهوربهامیرکبیر(متولد 1223هجریقمری 1185-هجریشمسیدرروستای
هزاوه اراک – مرگ  1268هجری قمری  1320 -هجری شمسی در کاشان) که در روز پنجشنبه  19محرم سال 1268
هجری قمری با توطئۀ درباریان از جمله مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه ،از صدارت عزل و روز بیست و پنج محرم
همان ســال به کاشــان تبعید شده بود ،در روز شــنبه  17ربیع االول  1268هجری قمری  20 -دی سال  1230پس از
سالها خدمت به ملک و ملت ،به دستور شاه و به دست حاج علی خان ،فراش باشی دربار در حمام فین کاشان با
بریدن رگ دستانش به قتل رسید.
روزنامه«وقایعاتفاقیه»یکهفتهپسازقتلامیرکبیردرتاریخ 23ربیعاالول 1268خبرازبیماریویدادوسرانجامروز
پنجشنبههفتمربیعالثانی 1268درروزنامهایکهخودآنرابنیانگذاردهبود،مرگاوبهاطالعخوانندگانرسید«:میرزا
تقیخانکهسابقاًامیرنظاموشخصاولایندولتبود،شبشنبههیجدهمماهربیعاالولدرکاشانوفاتیافتهاست».

وستداهل (نفر وسط) به همراه جمعی از صاحب منصبان نظمیه

اســت را همین کوچه مذکور در خیابان امیریه دانســت
کــه احتمــاالً برای راحتتر شــدن تلفــظ آن «د» میانی
واژه «وستداهل» برداشته شد و نام کوچه به «وستاهل»
نامور و معروف گردید.

منابع:
بهرامــی ،عبــداهلل ،تاریــخ اجتماعــی و سیاســی ایران ،انتشــارات
کتابخانه سنایی ،بیتا

جمعیــت فدائیــان اســام را
نمیتوان یک گروه تروریستی
یادداشت
خوانــد .واژه تــرور در انقــاب
کبیــر فرانســه خلــق شــد و به
معنــای ایجــاد وحشــت در
جامعهومیانتودههایمردم
بــود .فدائیان اســام هیچگاه
محمدمهدی
عبدخدایی
در بیــن تــوده مــردم رعــب و
دبیرکل جمعیت
وحشتایجادنکردند،هدفو
فدائیان اسالم
کارکرد این گروه دفاع از منافع
ایــران و مردم مســلمان آن بود .مفهــوم دفاع هم این
بود کــه وقتی حکومــت و دولتمــردان آن حرکتهای
برنامهریزی شده جهت دین زدایی و مذهب داشتند،
اعضــای برجســته ایــن گــروه بهعنــوان دفــاع از دین و
مذهــب با اجازه مراجع ،مرحله به مرحله وارد میدان
میشدند .حذف فیزیکی اولین گام نبود بلکه پیش از
آن بیان موضوع در محافل مذهبی و سیاسی و هشدار
بــرای اصــاح امور بــود ،اقدام نظامــی آخرین حرکت
بود ،زمانی که ارشــاد و هشــدار با عامل یا عاملین یک
حرکتغیرمذهبیبهبنبستمیرسید.درترورگاهی
خود تروریست شناخته نمیشود در حالی که اعضای
جمعیت فدائیان اسالم در محل برخی از عملیاتها
تکبیــر میگوینــد و شــهادتین میخواننــد و بــه قــول
خودشان ،به میدان شــهادت میروند .احمد کسروی
مــروج بیدینــی و کفر و الحاد بود ،نــواب در عراق پس
از مطالعه آثار کســروی با اجاز ه علمای نجف به ایران
توگو ،نظر او را تغییر دهد اما
آمد و کوشــش کرد با گف 
او و همفکــران او فعالیتهای ضد دینی خود را دنبال
کردنــد و به همین دلیل نواب صفوی براســاس قانون
اسالم عمل کرد .در انتخابات دوره شانزدهم مجلس

عبدالحســین هژیــر وزیــر دربار تــاش کــرد تــا از ورود
نمایندگان پیشــنهادی آیتاهلل کاشانی مانند محمد
مصــدق ،مظفــر بقایی ،علــی شــایگان ،حائــریزاده،
نریمان ،حسین مکی و عبدالقدیر آزاد و … جلوگیری
کند ،فدائیان اسالم در درجه اول تظاهراتی برپا کردند
و در شــال ســبزی قــرآن بزرگی را پیچیدنــد و به طرف
میدان بهارســتان حرکــت کردنــد .انتخابات مجلس
برگــزار شــد و افراد مــورد نظر دربــار با تقلــب در آرا به
مجلس شــانزدهم راه یافتند .بنابراین فدائیان اسالم
بــا حذف هژیر انتخابات تهــران را ابطال کــرد و پس از
برگزاری دوباره انتخابات نمایندگان حقیقی مردم به
مجلــس راه پیدا کردند .فدائیان اســام با از بین بردن
نخستوزیر حاجعلی رزم آرا ،روند ملی شدن صنعت
نفــت را هموار کرد .بــه نظرمن محبوبتــر از آیتاهلل
محمودطالقانیکسیرادربیناعضاینهضتآزادی
و ملــی گراهــا نداریم .به طــوری که حضرت امــام(ره)
میفرمــود« :او ابــوذر زمــان اســت ».وی در چهاردهم
اسفندماه ســال  1357بر ســر قبر مصدق با صراحت
گفت« :آنها (فدائیان اسالم) یک اقدام انقالبی کردند
هژیــر را زدند وکالی مردم به مجلس رفتنــد ،رزم آرا را
زدند نفت ملی شد».این ایجاد وحشت در بین مردم
نبــوده اســت که اســم آن را تــرور بگذاریم بلکــه دفاع
از حقــوق یــک ملــت بــود ...رزم آرا در مقابل نهضت
ملی شــدن صنعت نفت و مبارزات ضد اســتعماری
مردم ایســتاده بــود .لذا من بهعنوان کســی که مدافع
شــهید نواب صفوی و مدافع فدائیان اسالم هستم ،با
صراحت میگویم اقدام انقالبی فدائیان اسالم باعث
شد در بیست و چهارم اسفند 1329همان نمایندگانی
که به رزم آرا رأی اعتماد داده بودند به اتفاق آرا به ملی
شدن نفت ایران رأی دهند .اگر خوب به تاریخ مراجعه

جلسه دادگاه رهبران فداییان اسالم

و بیطرفانه به آن نگاه کنید ،میبینید مبارزان فدائیان
اســام برای اســتقالل ملی این کار را کردند.چرا نواب
صفوی را اعــدام کردند چــون مخالف پیمان نظامی
ســنتو بود .ســنتو پیمانی بود که پیمان ناتو که متعلق
بــه اروپــا و ســیتو که متعلق به آســیای جنوب شــرقی
بــود را بــه هم ملحق میکــرد .این پیمان ،کشــورهای
منطقه از جمله ایران را بهعنوان سپر امنیتی و نظامی
امریکا و انگلستان در برابر شوروی درمیآورد .فدائیان
اســام بهعنوان مخالفت با این قرارداد ،حســین عالء
نخســتوزیر وقت را در آستانه ســفر به بغداد جهت
شــرکت در اجالس این پیمان مورد حمله قرار دادند
کــه متأســفانه نــاکام ماند.برای نمونــه من خــودم از
دهان آیتاهلل سیدصدرالدین صدر شنیدم که گفتند:
«تاکنــون آنچــه را که نواب صفــوی انجام داده اســت
مطابق شرع انور بوده است ».برای اینکه پیمان سنتو
امضا نشــود از آیتاهلل عراقی اجازه گرفته شده است.
فدائیان اسالم فرزند اسالم بودند ،مجوز برخی مراجع
را داشتند و چون مجوز داشتند ،به حکم دفاع از اسالم
ومسلمین ،کسروی ،هژیر ،رزم آرا ،عالء و ...را در دادگاه
دینی محکوم به مرگ کردند.

