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ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﮫ ﻓﯿﻀﯿﮫ و ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد  ،١٣۴٢ﻋﺪه ای از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ و ﭼﮭﺮه ھﺎی ﻣﻮﺟﮫ ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه وﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی آن اﻗﺪام ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺻﻠﯽ آن ﮐﺮد ” .ھﯿﺌﺖ ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ“ ﺗﻨﯿﺠﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ ھﯿﺌﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮐﺜﺮآﻧﮭﺎ ازﻣﻘﻠﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﯽ اﻋﺘﺮاض ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﮫ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن در  ٢١ﻣﮭﺮ  ۴٣در ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدم و ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻌﺮوف را ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﺳﭙﺲ ﻧﺠﻒ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎران
ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ ،ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﮭﺖ اﻗﺪام ﺑﮫ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺷﺮع ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺮور
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﺎه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ اول ﺑﮭﻤﻦ  ،١٣۴٣ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ
ھﺪف ﭘﻨﺞ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺪام ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران
ﺳﺎواک اﻓﺘﺎد و ﺳﭙﺲ دﯾﮕﺮ ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی درﯾﮏ دادﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﻋﻀﺎی
اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﮫ اﻋﺪام و زﻧﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ) اﻋﺪام – ( ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﮑﺨﻮاه ) اﻋﺪام
– ( رﺿﺎ ﺻﻔﺎرھﺮﻧﺪی ) اﻋﺪام – ( ﺣﺎج ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ) اﻋﺪام – ( ﺣﺎج ﻣﮭﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ) ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ( و ﺣﺎج ﺣﺒﯿﺐ
اﷲ ﻋﺴﮑﺮ اوﻻدی )ﺣﺒﺲ اﺑﺪ( و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺪرزﮔﻮ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻮاری ﮔﺸﺖ ﺗﺎ
 ٢.ﺷﮭﺮﯾﻮر  ۵٧ﮐﮫ در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﮭﺎی ﺳﺎواک در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪ .
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ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ

ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ در ﺳﺎل ١٣٢٣ھـ.ش در ﺟﻨﻮب ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ او ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی دوﺳﺖ
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪ و در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ھﺮﻧﺪی ﺑﺎ اﺳﻼم و اﻓﮑﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﮫ در ﻧﮭﻀﺖ اﻣﺎم آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ آﻏﺎز ﻧﮭﻀﺖ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ و ﺷﮭﯿﺪ ھﺮﻧﺪی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮭﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺟﮭﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ اﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ .ﺷﮭﯿﺪ اﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﻮ در روﺣﯿﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺷﺮﮐﺖ در دوره ھﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ رواﺑﻂ آﻧﮭﺎ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮد .او در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺪر ﺑﺮای
ﺑﮫ ھﻼﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺷﻠﯿﮏ دو ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﮫ ﻃﺮف ﻣﻨﺼﻮر ،از ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﻐﺰﯾﺪن ﭘﺎی او روی ﯾﺦ
ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ﺳﺎﺑﻖ )ﻣﺪرﺳﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی ﻓﻌﻠﯽ( ﺑﮫ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﮭﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻧﺼﯿﺮی ﻣﻌﺪوم ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ
و ﺻﺮاﺣﺖ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ داد ﮐﮫ او ﺑﺮآﺷﻔﺖ و ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﻣﺎرﺷﺎﻟﯽ ﺑﮫ دھﺎﻧﺶ زد و آن را ﻏﺮق ﺧﻮن ﮐﺮد .ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ  ٢٠ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد وﻟﯽ
در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ھﺎ و ﺑﯿﺪادﮔﺎه ،ھﻤﮕﺎن را از ﺑﻼﻏﺖ و ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ واداﺷﺖ .ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ در ﺳﺤﺮﮔﺎه  ٢۶ﺧﺮداد  ١٣۴۴ھﻤﺮاه ﺳﮫ
ﺷﮭﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻃﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد اﷲ اﮐﺒﺮ ﺷﮭﺎدت را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ.
ﭼﮭﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺠﺎع و ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﺳﻼم در راه ﭘﺎﺳﺪاری از ارزﺷﮭﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﻼم و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﮭﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان  ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺷﺮﺑﺖ ﺷﮭﺎدت ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻟﻘﺎء اﷲ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ .

رﺿﺎ ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی

ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ در ﺳﺎل  ١٣٢۵در ﺧﺎﻧﻮاده ای اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺑﺮادرش ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
ھﺮﻧﺪی روﺣﺎﻧﯽ آزاده ﺧﺪوم و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ دروازه ﻏﺎر ﺗﮭﺮان و ﻣﻨﺒﺮ و ﺗﻌﻠﻤﯿﺎت دﯾﻨﯽ ،ﻣﻐﺎزه ﭘﺎرﭼﮫ ﻓﺮوﺷﯽ
داﺷﺖ و
از اﯾﻦ راه زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را اداره ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ﮐﺴﺐ ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﻼﻣﯽ را در ﻋﻤﻞ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،دروس دﯾﻨﯽ را ﻧﺰد ﺑﺮادرش ﺧﻮاﻧﺪ و در ﻣﻐﺎزه او ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .وی در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮادرش در اﻣﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﮐﺸﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ راه دﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ و ﺷﮭﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ
از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﮭﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،او و ﯾﺎراﻧﺶ ،ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ رو آوردﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﮭﻀﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ
اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻃﺮف ﺟﮭﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ رو آوردﻧﺪ .ﺷﮭﯿﺪ ھﺮﻧﺪی روز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ وﺳﺎﯾﻠﺶ را از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮدارد و ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺷﮭﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
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ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد

ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد در ﺳﺎل  ١٣٢١در ﺟﻨﻮب ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺪﯾﻦ و ﺗﻌﮭﺪ وی ھﻤﮫ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
داد .وی ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره اﺑﺘﺪاﺋﯽ در ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺷﻐﻞ ﮔﺎﻟﺶ ﻓﺮوﺷﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .او ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی در ﺟﻠﺴﺎت دﯾﻨﯽ ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ھﺮﻧﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ،ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و از ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ
اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ .وی در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺪر ﻧﻔﺮ دوم ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺼﻮر را ﺑﮫ ﺳﺰای
ﺧﯿﺎﻧﺘﮭﺎﯾﺶ رﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻃﺎﻏﻮت را از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎودان ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﯿﺸﮫ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻨﺰی ﮐﮫ
ﻣﻨﺼﻮر را در آن اﻧﺪاﺧﺘﮫ و ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺷﯿﺸﮫ ﺟﻠﻮی ﺑﻨﺰ را ﺧﺮد ﮐﺮد .وی از ﺻﺤﻨﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺷﮭﯿﺪ
ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮﯾﺾ و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ،او را ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد ﺑﮫ
ﺟﻠﺴﮫ آوردﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روی ﻧﯿﻤﮑﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،او را ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در ﺳﺤﺮﮔﺎه  ٢۶ﺧﺮداد  ۴۴در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮭﺮه ای ﺧﻨﺪان ﺑﮫ ﺳﻮی ﭼﻮﺑﮫ ھﺎی ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻣﯽ دوﯾﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺎن و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ درﺟﮫ رﻓﯿﻊ
ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.
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