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 كاواس دانسا

  اسالمي  حزب ملل

  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان

اهللا العظمي  گذاري و نخستین جلسة كمیته مركزي آن، ھمزمان با ايام رحلت آيت ش پايه١٣۴٠حزب ملل اسالمي در سال 
  . تشكیل شد) ره(بروجردي 

از مراجع تقلید «اهللا میرزاحسن موسوي بجنوردي  ھسته اولیه اين حزب كه توسط سید محمدكاظم بجنوردي، فرزند آيت
ـ پس از آشنايي با  كاظم بجنوردي بنیان نھاده شد، جواناني بودند كه او ـ سید محمد» اشرف و صاحب كتاب القواعد الفقھیه نجف

آن كشور براي تصرف قدرت سیاسي و حضور در ايران، با آنان آشنا شده و پیوند  جنبش اسالمي عراق و مساعد نیافتن اوضاع
  . نزديكي داشت

شھرت يافت كه پس از تعريف » گروه محصل«آموز بودند و به ھمین علت، ھستة اولیه آن با نام  اعضاي اين گروه، اكثرًا دانش
  . نامیده شد» حزب ملل اسالمي«سازماني و تشكیالت، 

تعیین كرده بود ـ تصويب » سرنگوني نظام سلطنتي و برقرار ساختن حاكمیت اسالم«م اين حزب ـ كه ھدف خود را اولین اقدا
  . اي بود ماده ۶۵اي  برنامه

به صورت  ١٣۴۴نفر برساند در مھر  ١٠٠سال پس از تأسیس و در شرائطي كه توانسته بود تعداد اعضا را به  ۴ حزب ملل اسالمي،
  . گرديد كامًال اتفاقي كشف

  : گزارش اين كشف اتفاقي به نقل از سند ساواك، به شرح زير است

مأمورين گشت شھرباني به يك نفر كه حامل كیف مشكي رنگي بوده ظنین و دستور توقف به وي  ٢٣/٧/۴۴روز  ٠٣٠٠در ساعت «
باشد موقعي كه مأمورين خواستار  يدارد محتويات آن كتب دعا م حامل كیف اظھار مي. نمايند داده و از محتويات كیف پرسش مي

شود كه مأمورين وي را  گردند حامل با مشت به مأمور حمله و در عین حال كیف را به منزلي پرتاب و خود متواري مي كیف مي
تعقیب و دستگیر نموده و ضمنًا كیف را از منزلي كه به آن پرتاب شده بود با كسب اجازه از صاحب منزل داخل شده و به دست 

نمايند ضمن بازرسي كیف چند شماره نشريه به  ھاي اولیه داللت مي آورند سپس نامبرده را به كالنتري محل جھت بازجويي يم
آيد و حامل خود را به نام  كپي شده ديگر به دست مي ارگان حزب ملل اسالمي و ھمچنین مقاديري اوراق پلي) خلق(نام 

نمايد ولي از دادن ھرگونه اطالعي يا توضیح درباره  د خرازي فروشي معرفي ميمحمدباقر فرزند ابوالفضل شھرت صنوبري شاگر
  . نمايد شود خودداري مي محتويات كیف و سئواالتي كه از وي مي

نامبرده با مدارك مكشوفه به اداره اطالعات اعزام و در اداره مزبور نیز در بدو امر از دادن توضیحات و بازجوئي امتناع ولي در اثر 
ھاي حزب ملل اسالمي عضويت دارد و اين حزب ھم برابر  و ادامه بازجويي اعتراف نموده كه نامبرده در يكي از حوزه ١ات الزم تذكر

  ... ٢تشكیل شده است ١٣۴٣مدارك مكشوفه از اواخر سال 

يفات قانوني منزل نامبرده اي موجود باشد لذا با تشر شد كه عالوه بر محتويات كیف در منزل وي نیز اوراق مضره چون حدس زده مي
  . بازرسي و مقاديري از اوراق مشابه محتويات كیف در منزل وي كشف گرديد

با بررسي اوراق مكشوفه چنین نتیجه گرفته شد كه از اواخر سال گذشته حزبي تحت عنوان ملل اسالمي مشغول فعالیت گرديده 
كپي  باشد به صورت پلي مي ۴۴و به تاريخ اول مھر ماه  ٩ه شماره كه آخرين نشريه آن ب) خلق(و در اين مدت ھر ماه يك نشريه 

  » ... ٣طور كامًال سّري توزيع نموده است تھیه و بین اعضاء خود به

ي رسید و با دستگیري ديگر اعضاي حزب كه تعدادي از  بست ظاھر در ھمین مرحله بود كه سرنوشت حزب ملل اسالمي به بن
  . خاتمه يافت ٢۴/٧/١٣۴۴ھاي دارآباد پناه برده بودند، فعالیت آن در نیمه شب  مأموران رژيم به تپه آنھا براي درگیري مسلحانه با
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ھاي شديد اعضاي حزب ملل  پس از اين حركت، نشريات فرمايشي رژيم شاھنشاھي به میدان آمدند تا زمینه را براي محكومیت
  . اسالمي، آماده نمايند

  : ، پس از شرح مفصل اين ماجرا، نوشت٢/١١/۴۴ه تاريخ در اين رابطه، روزنامه اطالعات ب

اند كه از حق عضويت افراد تأمین  ھا اظھار داشته رھبران حزب پول زيادي براي وضع مخارج در اختیار داشتند منتھي در بازجويي«
كردند، بايد گفت كه  ميباتوجه به كمي تعداد اعضا و عدم تناسب حق عضويت پرداختي آنھا با میزان پولي كه خرج . شده است

  » .شده است بودجه آنھا از يك محل نامعلوم تھیه مي

اين اظھارات در حالي در اين روزنامه نقش بسته است كه در گزارش مشروح شھرباني آخرين موجودي حزب پس از دستگیري 
  . تعنوان مساعده در اختیار اعضا گذاشته شده اس ريال عنوان گرديده كه آن ھم به ۶٠٠٠مبلغ 

ھايي براي نجات دستگیرشدگان آغاز شد كه از آن جمله،  پس از برگزاري جلسات دادگاه و انعكاس آنچناني آن در نشريات، تالش
  . بود) ره(اهللا العظمي میالني  تالش آيت

تحقیق پیرامون  بند بود، به ۴اهللا نصیري ـ رياست وقت ساواك ـ با اطالع از اين موضوع برآشفت و در رھنمودي كه داراي  نعمت
  : عین اين دستورالعمل به شرح زير است. ارتباط حزب ملل اسالمي با علماء دستور داد

  اداره كل سوم «

ـ ورود پسر میالني در قم به منزل مھدي حائري تھراني دلیل بر ارتباط محرمانه و مورد اعتماد بودن سیدمھدي از طرف میالني ١
  . اند چه معلومات و اطالعاتي در اين زمینه در آن اداره و در ساواك قم وجود دارد داشته ھايي در گذشته است و يقینًا ارتباط

ـ اين فعالیتي كه اخیرًا از طرف روحانیون در مورد اين افراد جمعیت ملل اسالمي شروع شده، خود دلیل ارتباط آقايان علما با آنھا ٢
  . است كه بايد در تحقیقات معلوم شود

شدگان است يقینًا اين جمعیت در قم ھم ريشه داشته بايد اين  ـ پیشوايي پیشنماز مسجد امام قم كه فرزندش جزء دستگیر٣
  . ھا پیدا شود ريشه

  » ۴.كند بايد معلوم شود ـ دلیل اين كه میالني در اين مورد زياد فعالیت مي۴

ن محمدكاظم موسوي بجنوردي رھبر حزب و مسئول تھیه نفر از اعضاي حزب برگزار شد كه طي آ ۵۵اسفند محاكمه  ١۵در 
سال محكوم شدند اما حكم بجنوردي نیز متعاقب تالش خانواده  ١۵اسلحه و گردآوري اعضا به اعدام و بقیه به حبسھائي از سه تا 

  . روز بعد به حبس ابد تخفیف يافت ١٠وي 

  : به نقل از

  ) و ضمائممجموعه سخنرانیھا (نشست تخصصي حزب ملل اسالمي 

  مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي 

   ١٣٨۵بھار 

  

  . باشد ترين شكنجه مستتر است كه با كمي دقت در جمالت آن، قابل درك مي ، اعمال حشیانه»تذكرات الزم«در عبارت . ١

ھد اين است كه نیروھاي اطالعاتي شھرباني و توسط شھرباني، شا ١٣۴٣انتساب تأسیس حزب ملل اسالمي به سال . ٢
  . اند گونه اطالعي از آن نداشته ساواك ھنگام فعالیت و عضوگیري حزب، ھیچ
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  . ٢۴/٧/۴۴ـ ٢٣٧۵بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي ـ سند . ٣

  . نوشت نصیري پیشین ـ سند پي. ۴

 


