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کلیدواژه ها: 

انجمن پیروان قرآن، نهضت ملی شدن نفت، علی اصغر عابدزاده، مشهد، گروه های مذهبی.

فعالیت های سیاسی انجمن پیروان قرآن در مشهد
محمد نظرزاده

چکیده:
ایجاد  و  رضاشاه  سقوط  از  پس  که  اسالمي  گروه هاي  از  یکي 
از مردم  به جذب عده کثیري  موفق  مذهبی  باز سیاسی و  فضای 
مشی  خالف  بر  گروه  این  بود.  قرآن«  پیروان  »انجمن  شد، 
در  فعال  به صورت  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  به دلیل  خود 
رویدادهای سیاسی نهضت ملی شدن نفت شرکت جست. این انجمن 
و  مختلف  نحله های  و  با گروه های غیرمذهبی  مبارزه  از طریق 
را  زمینه ها  و  بسترها  مردم،  اکثر  سنتی  دین  حفظ  برای  تالش 
زیادي  تأثیر  و  کرد  مهیا  1357ش.  سال  انقالب اسالمی  برای 
حاضر  پژوهش  گذاشت.  مشهد  شهر  معاصر  تاریخ  وقایع  بر 
اسناد  نشریات،  کتاب ها،  از  استفاده  با  تحلیلی،  توصیفی  به روش 
و مصاحبه های تاریخ شفاهی و تحلیل آن ها، به بررسی فعالیت های 
سیاسی انجمن پیروان قرآن در مشهد، بعد از شهریور 1320 تا 
انقالب اسالمی 1357ش، به ویژه در زمینه وقایع ملی شدن صنعت 

نفت می پردازد.
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و  مذهبی  احزاب سياسی،  با شکل گيری  و هم زمان  تحوالت دهه1320ش  و  كوران حوادث  در 
پيدايش و رشد انديشه های تازه، نخستين جرقه های ايجاد »انجمن پيروان قرآن« در مشهد زده 
از برگزاری مراسم دينی و مذهبی و  شد. مؤسس اين انجمن، علی اصغر عابدزاده بود. وی پس 
ايجاد جلسات قرآن و بيان احکام و مسائل شرعی، به شهرت رسيد و نزد مردم معروف گرديد و با 

حمايت آن ها و كسبه، اين گروه را تأسيس كرد. 
اين انجمن دارای شعبه های بسياری در سطح مشهد شد كه به آموزش و قرائت قرآن مشغول 
بودند. وی پس از ساخت مهديه با كمك اعضای انجمن و اهالی هر محل، موفق به احداث يازده 
مدرسه ها  اين  در  مشهد شد.  گوناگون  جاهای  در  معصوم«  نام »چهارده  با  ديگر  آموزشی  بنای 
داده  دانش آموزان  به  نيز  مذهبی  آموزش های  پرورش،  و  آموزش  معمول  درس های  از  گذشته 
می شد. گذشته از اقدامات آموزشی، ديني و مذهبي، بخشي از فعاليت های عابدزاده مربوط به امور 
سياسي بود. اين فعاليت ها در رويدادهای نهضت ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد سال 
1332ش. به اوج خود رسيد. بي ترديد بررسي تاريخ سياسی معاصر شهر مشهد، بدون شناخت اين 

گروه و تالش های سياسی آن، ممکن نخواهد بود.
و  اعضاء  با  انجام شده  مصاحبه های  و  عکس ها  كتاب ها،  اسناد،  بر  تکيه  با  حاضر  پژوهش 
دانش آموزان مدارس انجمن پيروان قرآن تهيه شده است و تالش های سياسی اين گروه را بعد از 

دهه1320ش. تا انقالب اسالمي مورِدبررسی قرار می دهد.

فعالیت هاي سیاسي انجمن پیروان قرآن
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از  پس  كشور  در  نسبي  آزادي هاي  ايجاد  موجب  رضاشاه،  و سقوط  متفقين  توسط  ايران  اشغال 
شهريور 1320ش. گرديد. اين فضای باز سياسی با رويدادهای نهضت ملی نفت به اوج خود رسيد. 
انتخابات نيمه آزاد و ورود اندک نيروهاي ملي و مذهبي به مجلس  اين شرايط موجب برگزاری 
تا كودتای 28 مرداد 1332ش، بحث ملی شدن صنعت نفت  اواخر سال 1329  از  شانزدهم شد. 
باال گرفت و مردمی كه پس از سال ها منتظر فرصتی برای تغيير بودند، اين بحث را به طور جدی 

دنبال كردند. 
نيز  مشهد  مردم  كه  خورد  رقم  به گونه ای  سياسی  و  اجتماعی  تحوالت  روند  هنگام  اين  در 
همانند همه اقشار جامعه، در قالب احزاب و گروه های گوناگون، در اين نهضت حضور يافتند و اين 
شهر، به عنوان يکي از چند كانون  مهم نهضت مذكور، مورِدتوجه قرار گرفت. يکی از گروه هايی كه 
بر خالف مشی خود و رهبرش به دليل فضاي باز سياسي، ضعف شاه و نيروهاي امنيتي، حضور 
علما، روحانيان و گروه هاي مذهبي در رويدادهای سياسی نهضت ملی نفت شركت داشت، انجمن 

پيروان قرآن بود. 
از گروه هاي  انجمن در جريان نهضت ملي شدن نفت به همراه برخي  نخستين حضور جدي 
اسالمي، استقبال از سفر آيت اهلل كاشاني به مشهد بود. وي در روز چهارشنبه، پانزدهم شهريور 
گرفت.  قرار  علماء  و  مردم  از  زيادي  عده  استقبال  مورد  و  شد  مشهد  وارد  هواپيما  با  1329ش. 
پس از او، افصح  المتکلمين اراكي با در دست داشتن سفارش نامه ای از آيت اهلل كاشاني با عنوان 
ص4(.   ،1330 جمعيت...،  احساسات  )ابراز  آمد  مشهد  به  1330ش.  سال  اوايل  خراسان،  اهالی 
عصر  سياسي  نشست  به  قرآن،  پيروان  انجمن  اعضای  جمله  از  مردم،  عمومي  حضور  نخستين 
جمعه، 23 فروردين 1330ش. در مسجد گوهرشاد برمي گردد كه حدود هفت هزار نفر به سخنان 

افصح المتکلمين درباره ملي شدن شيالت و نفت گوش دادند )خراسان، 1330، ص4(.
با گذشت يك ماه از اعالم خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس و برافراشتن پرچم ايران بر 
فراز پااليشگاه آبادان، نشستی در روز جمعه 7 تير 1330ش. از سوي گروه ها و احزاب اسالمي از 
جمله انجمن پيروان قرآن در مشهد برگزار شد. در اين نشست، حدود چهل هزار نفر در صحن نو 
اجتماع كردند. پيش از نصب تابلوی انجمن، اميرپور )نماينده تبليغات اسالمي(، خرم شاهي )نماينده 
حزب ايران( و محمدتقي شريعتي )رهبر كانون نشر حقايق اسالمي( سخنراني كردند. در ادامه، تابلو به 
وسيله قهرمانان خراسان، ورزشکاران و كارمندان شركت نفت بر سر دِر شركت ملي نفت ايران، شعبه 
مشهد نصب گرديد. پس از آن، جمعيت صلوات فرستادند و با شعار »زنده باد كاشانی و مصدق«، ابراز 
احساسات كردند. در پايان، قطعنامه ای از سوي انجمن هاي ديني و ملي خوانده شد و مردم در ساعت 

هفت و پانزده دقيقه پراكنده شدند )اسنادی از انجمن ها و ...، 1381، ص 294، 295(.
انجمن در حركت بعدي در اعتراض به رأي اوليه ديوان الهه كه خلع يد را به سود انگليس 
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ابطال كرده بود، در راهپيمايی روز يکشنبه، 23 تير 1330ش، شركت جست. اين تجمع بعدازظهر 
همين روز توسط انجمن پيروان قرآن در محل مهديه ادامه يافت. در اين روز، طوماري به طول 
دو متر و عرض 130 سانتي متر در مخالفت با رأي ديوان الهه و حمايت از مصدق و كاشاني فراهم 
آمده بود كه توسط اعضای انجمن و مردم امضاء شد. پس از امضای3500 نفر و تهيه عکس از آن، 

طومار به مجلس شوراي ملي ارسال گرديد )امضای طومار،1331، ص4(.
تا اين هنگام، حمايت حزب ها و گروه هاي اسالمي از دولت دكتر مصدق در مشهد به صورت 
مستقل انجام مي شد، اما از نيمه دوم سال 1330ش. با اوج گيری نهضت ملی نفت و نزديکی به 
انتخابات دوره هفدهم، برخي از گروه های اسالمی به دليل اشتراک در موضع گيری  و عقايدشان، 

با هم ائتالف كردند. 
در آذر ماه همين سال، برای شركت در انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی، شش گروه 
شامل: »كانون نشر حقايق اسالمي« به رهبری محمدتقی شريعتی؛ »انجمن پيروان قرآن« به 
رهبری علی اصغر عابدزاده خراساني؛ »جمعيت مبارزين اسالم« كه شاخه فدائيان اسالم در مشهد 
به شمار می رفت و سرپرستي آن  در اين شهر بر عهده شيخ غالم حسين تبريزي، شيخ علي اكبر 
نوغاني و احمد ماليري بود؛ »انجمن تبليغات اسالمي« كه با همت عطاءاهلل شهاب پور در تهران 
بنيان نهاده شده بود و مسئول شعبه آن در مشهد علی اميرپور بود؛ »اتحاديه محصلين علوم ديني« 
»جمعيت  و  بود  علوي  سيدي  حسين  و  مصباح الهدی  غالمحسين  برعهده  آن ها  نمايندگي  كه 
ابوالفضلي سراب« با مسئوليت هدايت نجارنيا ائتالف كردند و »جمعيت هاي مؤتلفه اسالمي« را 

به وجود آوردند )جاللی، 1373، ص31-29(.
آيت اهلل خامنه ای در مورد ائتالف جمعيت های مؤتلفه اسالمی چنين می گويد: 

به  بود  بنايی  كه  می گرفت  انجام  ]عابدزاده[  ايشان  تبليغات  مركز  در  اجتماعات  »بيشترين 
نام مهديه و آنجا اجتماعات عظيمی بود. يادم است در جريان خلع يد انگليس در مهديه، جمعيت 
كثيری جمع شدند. هيئتی به نام »هيئت مؤتلفه اسالمی ]جمعيت های مؤتلفه اسالمی[ تشکيل شد. 
اعضای اين هيئت مؤتلفه عبارت بودند از بازاريان، روشنفکران و روحانيون. در اين ائتالف، مظهر 
بازاری ها، عابدزاده؛ مظهر روشنفکران آقای محّمدتقی شريعتی و مظهر روحانيون آقای حلبی بود« 

)منصوری، 1387، ص140(.



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 8
122

عابدزاده به همراه شيخ محمود حلبی در وقايع نهضت ملی شدن نفت، 1330ش.

پيوستن عابدزاده به اين جمعيت، با توجه به پايگاه مردمی او، تأثير به سزايی بر روند برخی 
رويدادهای نهضت ملی نفت در مشهد داشت. با تالش برخی از اعضاء و عابدزاده، بناي مهديه 

به عنوان مركز و محل اجتماع و تصميم گيري هاي جمعيت های مؤتلفه اسالمی برگزيده شد.
انگليس بود. اين امر باعث ايجاد  اقدام های دولت مصدق، تعطيلی كنسولگری های  از  يکی 
موجی از شادی و سرور در سراسر كشور گرديد. مشهد روز سه شنبه، اّول بهمن1330ش، تعطيل 
عمومی شد و مردم در سراسر شهر، با برپايی جشن، نصب پرچم ايران و چراغانی، از اين اقدام 
پشتيبانی كردند. در حمايت از اين اقدام دولت، جمعيت های مؤتلفه اسالمی در نخستين اقدام خود 
پس از تشکيل، مردم را به شركت در تجمع و راهپيمايی دعوت كردند. در جلسه ای كه برگزار 
شد، عابدزاده مسئوليت هماهنگی و برگزاری آن را برعهده گرفت. طبق تصميم قبلی، ساعت پنج 
بعدازظهر روز دوشنبه، سی ام دی ماه 1330ش، جمعيتی حدود چندين هزار نفر با چراغ در مهديه 
گرد آمدند. مردم پس از خروج از مهديه، از طريق ميدان شاه )شهدای كنونی(، خيابان پهلوی )امام 
خمينی كنونی(، خيابان خسروی و خيابان شاه رضانو )شهيد رجايي كنونی( به حرم مطهر رفتند 

)ابراز احساسات جمعيت...، 1330، ص 4(.
نخستين اقدام جمعيت هاي مؤتلفه اسالمي، كسب حمايت علماء از نهضت ملي نفت و انتخابات 
بود. به اين منظور، نمايندگان جمعيت  نزد آيت اهلل سيديونس اردبيلي و آيت اهلل ميرزاحسين فقيه 
سبزواري رفتند تا نظر مساعد آن ها را در مورد لزوم شركت مردم در انتخابات و انتخاب وكيل اصلح 

به دست آورند )ابراز احساسات جمعيت... ، 1330، ص 4(.
اقدام بعدي جمعيت ها، برگزاري انتخابات ميان نمايندگان اصناف گوناگون و افراد وابسته به 
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جمعيت هاي مؤتلفه اسالمي بود تا چهار نماينده  از ميان خود برگزينند تا به عنوان نامزدهاي مورد 
حمايت جمعيت  در مشهد به مردم شناسانده شوند. در اين انتخابات كه پيش از رفراندوم اصلي 
در مهديه برگزار شد، محمدتقي شريعتي اول، شيخ محمود حلبي دوم، حسين علي راشد سوم و 
مصطفی قلی رام چهارم شد. نامزدها در اين انتخابات، يازده نفر بودند كه به دليل امتناع عابدزاده از 

قرائت آراء اخذشده خود، تعداد افراد به ده نفر تقليل يافت )مدرس صالح، 1385، ص 91(.
تا  قرار شد  و  گرديد  آغاز  ماه 1331ش.  ارديبهشت  يکشنبه، چهاردهم  روز  مشهد  انتخابات 
ساعت شش بعدازظهر روز هفدهم ارديبهشت طول بکشد )جريان توقيف...، 1331، ص4(. در روز 
نخست رأي گيري، عابدزاده تالش زيادي براي حضور مردم در پاي صندوق ها داشت. مأموران 

شهرباني در اين زمينه چنين گزارش دادند: 
مؤتلفه  »جمعيت های  سران  از  كه  قرآن«  پيروان  »انجمن  مدير  عابدزاده،  حاجی  »آقای 
بازار  به  1331ش.  اديبهشت  چهاردهم  روز  هفده  ساعت  در  نفر  چند  اتفاق  به  است،  اسالمی« 
بزرگ وارد شده، كسبه بازار را وادار به بستن دكاكين خود و رفتن برای رأی دادن نموده، مشاراليه 
با اتومبيل در فلکه اطراف صحن، مشغول سخنرانی و تبليغات بوده و در جلوی بازار، به يکی از 
مغازه ها رفته و مشغول سخنرانی شد. سپس با اشخاص متفرق، بنای داد و فرياد گذارد كه دكاكين 
خود را ببنديد و برای رأی دادن به حوزه های انتخاباتی مراجعه نمائيد. سپس عده مزبور كه تعطيل 
نموده بودند، اجتماع ]كردند[، به طوری كه عبور وسايل نقليه قطع شده و حالت تشنجی در جمعيت 
ايجاد شد. بعد با نصايح الزم كالنتر، متفرق و دكاكين را باز و مشغول كسب شدند« )صنعتی، 

1384، ص 127(.
با دخالت مسئوالن استان، به ويژه سيدجالل الدين تهراني و استاندار وقت خراسان و نيز هجوم 
روستائيان به صندوق ها براي رأي گيري، انتخابات در صبح روز دوشنبه، پانزدهم ارديبهشت متوقف 
شد. اين وضعيت موجب نگراني مردم و فرستادن تلگراف هاي متعددي به تهران شد. در نهايت 

راديو چنين اعالم كرد: 
»بر اثر تلگراف جناب آقاي امير تيمور ]كاللي[ مبني بر ورود سيل دهاتي به شهر و جلوگيري از 
شركت مردم در امر انتخابات و با دخالت آقاي ]جالل الدين[ تهراني و اثبات فرمايشي بودن آن، آقاي 
نخست وزير دستور رسيدگي فوري دادند و وزارت كشور فرماندار مشهد را احضار، جريان انتخابات 

متوقف شد و شروع مجدد آن، محتاج به تجديد آگهي گرديد« )جريان توقيف...، 1331، ص 1(.
به همين مناسبت، ساعت چهار بعدازظهر جمعه، 26 ارديبهشت، به دعوت جمعيت های مؤتلفه 
طاهر  مراسم،  اين  در  آمدند.  هم  گرد  كنونی(  )شهدای  شاه  ميدان  در  نفر  هزار  ده ها  اسالمی، 
احمدزاده، مصباح الهدی و عابدزاده از جمعيت هاي مؤتلفه سخنرانی كردند. در پايان، قطعنامه ای 
مبنی بر حمايت از دولت مصدق، باطل كردن انتخابات غيرقانونی، تأمين آزادی انتخابات به وسيله 
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دولت و رد اعتبارنامه وكالی غيرصالح خوانده شد )امضای طومار، 1331، ص 4(.
با گذشت كمتر از شش ماه از تشکيل جمعيت، گروه هاي ائتالف كننده، بر سر معرفي چهار نامزد 
براي انتخابات دوره هفدهم مجلس از مشهد، اختالف پيدا كردند. اين اختالف سليقه موجب شد تا 
شيخ محمود حلبي كه به تقريب جنبه رهبري جمعيت ها را برعهده داشت، با ناراحتي و قهر مشهد را 
ترک كند )جريان توقيف، 1331، ص4(. نامه آيت اهلل كاشاني به محمدتقی شريعتي هم نتوانست از 
ميزان اختالف ها بکاهد )منصوری، 1387، ص 152(، اگرچه در نشست 31 تير 1331ش. به خاطر 
برپايي مجلس ترحيم براي شهيدان قيام سی تير تهران و شركت در جشن ملي به مناسبت پيروزي 
ايران در ديوان الهه، نامي از جمعيت هاي مؤتلفه اسالمي آمده است، ولي در عمل، فعاليت گروه هاي 

اسالمي در قالب اين جمعيت ها، پس از انتخابات دوره هفدهم متوقف گرديد. 
مجلس سنا و مجلس هفدهم شورای ملی به دكتر مصدق رأی اعتماد داده و او را به عنوان 
نخست وزير در سمت خود ابقاء كردند. به دليل اينکه فساد و عدم وفاداری ارتش به دولت، به طور 
مکرر به مصدق گزارش داده می شد، وی 25 تير 1331ش. از محمدرضاپهلوی خواست تا مسئوليت 
وزارت جنگ را كه در اختيار شاه بود، به وی محول كند. شاه با اين درخواست مخالفت ورزيد و اين 
پاسخ، به استعفای مصدق منجر شد. شاه، قوام السلطنه را به نخست وزيری برگزيد. با قيام سی تير 
مردم در سراسر كشور به رهبری آيت اهلل كاشانی، قوام استعفا كرد و مصدق به سر كار برگشت 

)رحمانيان، 1391، ص450(. 
در مشهد از 26 تير همين سال، جمعيت های مؤتلفه اسالمی در جلوی منزل آيت اهلل يونس 
قرآن«  پيروان  »انجمن  جمله  از   احزاب،  و  جمعيت ها  كليه  تير،   27 در  شدند.  متحصن  اردبيلی 
به منظور اعتراض به اين كار شاه، به برگزاری نشست بزرگی با حضور پنجاه هزار نفر اقدام كردند. 
كفن  و  انداخت  كناری  به  را  عبايش  ناگهان  نواب،  مدرسه  طلبه  مصباح الهدی،  نشست،  اين  در 
يا  و شعار »يا مرگ  ايوان ساختمان شهرداری مشهد سخنرانی كرد  باالی  در  او سپس  پوشيد. 
مصدق« سر داد. در اين نشست كه تا ساعت نُه شب ادامه يافت، محمدتقی شريعتی در سخنرانی 

خود، فردای آن روز، يعنی سی تير را تعطيل عمومی اعالم كرد )پژوم، 1370، ص 279(.
و  دكان ها  كليه  در  سر  بر  1331ش،  مرداد  يکم  چهارشنبه  و  تير   31 سه شنبه  روزهای  در 
مغازه های شهر مشهد، پرچم های ايران كه پارچه های سياه به آن ها وصل شده بود، به اهتزاز درآمد 
و به وسيله جمعيت های مؤتلفه اسالمی، مجلس يادبود و سوگواری برای شهدای سی تير تهران، 
در محل مهديه منعقد گرديد )اعالم عزای عمومی، 1331، ص4(. از سوی ديگر، با پيروزی مردم 
ايران در 31 تير همين سال در ديوان الهه، مجالس جشن و سخنرانی بر پا بود )متولی حقيقی، 

1384، ص 151(.
عابدزاده دو روز پس از سقوط دولت قوام و بازگشت مصدق به نخست وزيری، در تهران با 
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دكتر مصدق و آيت اهلل كاشانی ديدار كرد. وی در اين مالقات، حمايت مشهدی ها و اهالی برخی 
از شهرستان های استان را به آگاهی رهبران نهضت رساند و عصر سوم مرداد 1331ش، از تهران 
در سراسر كشور،  دوباره مصدق،  روی كارآمدن  با  )صنعتی، 1384، ص 128(.  برگشت  مشهد  به 
جشن ملی برپا گرديد. به همين مناسبت، در روز دوشنبه ششم مرداد، از سوی جمعيت های مؤتلفه 
اين راهپيمايی، حاجی عابدزاده در تمام  اسالمی، گردهمايی در شهر مشهد ترتيب داده شد. در 
خيابان ها از پشت بلندگوی سيار از ايستادگی دليرانه ملت ايران تقدير كرد و اتحاد و اتفاق احزاب 
ملی را نيز ستود. مردم پس از گردش در چند خيابان، به حرم امام رضا )ع( مشرف شدند )اعالم 

عزای عمومی، 1331، ص 4(.
يکی از اقدامات انجمن در وقايع نهضت ملی نفت، همراهی با نواب صفوی در سفر به مشهد و 
حضور نواب در مهديه مشهد است. هدف های سيدمجتبي نواب صفوي، رهبر گروه فدائيان اسالم، 
اين تفاوت كه اسالم سنتي  با  انجمن پيروان قرآن بود،  برنامه های عابدزاده و  به  بسيار نزديك 
و روش های آموزشی و تشکيالت عريض و طويل انجمن كه هر روز گسترش می يافت، مانع از 
هرگونه حركت انقالبی آن می شد؛ اما فدائيان اسالم با تکيه بر اسالم و فارغ از همه وابستگی ها، 

انقالبي و مسلحانه مبارزه می كردند.
نواب پس از آزادی از زندان، در ادامه سفرهاي تبليغي خود، به همراه 34 نفر از يارانش، 21 
فروردين 1332ش. براي تبليغ و زيارت حرم امام هشتم با اتوبوس به شهر مشهد سفر كرد. در طي 
راه، طبقات و اصناف گوناگون از آن ها استقبال گرمی كردند. نواب ساعت هفت بعدازظهر به مشهد 
وارد شد. ورود وی شور و هيجان فراواني در ميان طرفدارانش برانگيخت و موجب شد جمعيت 
زيادي از گروه هاي سياسي و اصناف به ديدار او بيايند. نواب و يارانش به مهديه وارد شدند و تا ده 

روز در آنجا اقامت گزيدند )حسينی، 1386، ج5، ص 106(.
نواب اخالق ويژه ای داشت. گفتار، نوع پوشش، راه رفتن، شعارها و حتی صلوات او تبليغی و 

همراه با نوآوری بود. نجوميان در اين مورد می افزايد: 
»نواب قامتي كوتاه و اندامي ريزنقش داشت. بيانش پرغرور و هيجان انگيز، اما شعارگونه بود. 
يارانش او را به مانند پيامبر در ميان گرفته بودند. ياران او را بيشتر مرداني ورزشکار و قوي هيکل 
با كاله هاي پوستي قره ُگل تشکيل مي دادند كه به شيوه ورزشکاران باستاني صلوات را ُپرهيمنه ادا 
مي كردند. همراه نواب، مردي بود نابينا، ]كرباليي كاظم فراهاني[ كه قرآن را از حفظ داشت. هر 
آيه اي كه خوانده مي شد، او آيه قبل و بعد از آن را قرائت مي كرد؛ گويي نواب از حافظه او به عنوان 

نوعي كرامت بهره برداري مي كرد« )نجوميان، 1386، ص 173(.
همچنين نواب روز جمعه 28 فروردين، از ساعت هفت تا نُه غروب، در صحن جديد )صحن 
آزادي( در اجتماع مردم مشهد، سخنراني مفصلي در مورد اجراي احکام الهي و پيروي از دستورات 
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پيغمبر اكرم )ص( و متشکل شدن مردم ايراد كرد. نواب و همراهان وی، ساعت چهار بعدازظهر 
يکشنبه سی ام فروردين، با خودرو به تهران بازگشتند )مراجعت فدائيان به تهران، 1332، ص 4(.

را برای يك كودتا  انحالل مجلس شورای ملی، شرايط  اختالف های ميان سران نهضت و 
فراهم آورد. در 28 مرداد 1332ش. شاه به كمك زاهدي و حمايت دولت هاي خارجي دست به 
كودتا زد و حکومت مصدق را سرنگون كرد. در مشهد پيش ازظهر 28 مرداد، بازاري ها، اصناف و 
كسانی كه طرفدار حکومت مصدق بودند، اداره امور را در دست داشتند و شعار مردم، »مرگ بر 
شاه« و »درود بر مصدق« بود. بعدازظهر همين روز، طرفداران مصدق با حمله رجاله ها متواري 
شدند و شعار »درود بر شاه« و »مرگ بر مصدق« فضای شهر را پر كرد )قيامی، 1385، ص 679(.
قديري قصابان و  اردكاني، عباس  مانند حاج حسن  آن ها  نقش هيئت های مذهبي و سران 

غالم حسين پشمي در عصر 28 مرداد، بسيار چشمگير و قابلِ توجه بود. 
علي اصغر عابديان از مالقات خود با عابدزاده در روز 28 مرداد چنين تعريف مي كند: 

قدر  اين   فهميدم،  اينکه  به محض  است.  كودتا شده  مرداد   28 كه  فهميدم  بعدازظهر  »من 
ناراحت شدم كه االن حاج آقا كجا هستند؟ من ببينم حاج آقا در چه حالي اند؟ از خانه زدم بيرون، 
اين طرف بدو، آن طرف بدو، فهميدم كه حاج آقا عسکريه اند. رفتم عسکريه، ديدم حاج آقا راحت 
را هم در  نمازمان  تا غروب،  بوديم  را مي چيند!  َخرند عسکريه  باالي سر  دارد  بّنا هم  و  نشسته 

عسکريه خوانديم، بعد آمديم« )عابديان، مصاحبه، 1380(.
به  و كمر  داد  به خرج  اندک اندک شدت عمل  رژيم،  اطالعاتی  مرداد، دستگاه  فردای 28  از 
كرد،  اعدام  را  آن ها  از  برخی  و  دستگير  را  ماركسيست ها  از  ابتدا جمعي  بست.  مخالفان  نابودی 
سپس نواب را اعدام كرد و پس از آن، به جان نيروهاي ملي و مذهبي افتاد. كودتاگران چون از 
تهران فارغ شدند، در پي رِدپاي سران نهضت ملي در شهرستان ها، به مشهد آمدند. نخست استاد 
شريعتي و چند نفر از كانون را دستگير كردند و سپس به سراغ عابدزاده رفتند. حکومت پس از 
كودتا، خودش را پيرو قوانين اسالم و مدافع مردم مسلمان نشان می داد. اين رويه باعث گرديد 
انجمن پيروان قرآن و ديگر گروه های اسالمی بدون مزاحمت های دولتی به امور مذهبی و آموزشي 
خود، بپردازند. شايد اين روش در سركوب حزب توده مؤثر بود، ولي دولت را در برخورد با افراد و 
گروه هاي مذهبي، حتي آن هايي كه در نهضت ملي و حمايت از دولت مصدق حضور فعال داشتند، 

با دشواری روبه رو كرد. 
فعاليت ها و تبليغات گسترده دينی و مذهبي عابدزاده، موجب محبوبيت باالی وی نزد مردم 
شده بود. به همين دليل بازداشت او كه از فعاالن نهضت ملی نفت بود، برای حکومت بسيار پرهزينه 
می نمود. دستگاه حاكم برای پائين آوردن اين هزينه، به تخريب شخصيت او پرداخت و كوشيد با 

تهمت زدن به وي، مشکل او را غيرسياسی جلوه دهد، تا بهانه ای برای دستگيری اش بيابد. 
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حکومت در برخورد با عابدزاده، شمشير را از رو بسته بود. در ابتدا به وی اتهام دزدی و كسب 
مال حرام زد، غافل از اينکه روی موضوعی دست گذاشته بود كه نقطه قوت او به شمار می آمد. وي 
در كسب مال حالل و دوري از مال حرام، شهره خاص وعام بود و دوست ودشمن بر اين امر اذعان 
بهانه به دست حکومت داد. محمد وقوعی  ناآگاهی ها،  ناگفته نماند كه برخی اشتباه ها و  داشتند. 

 چنين تعريف می كند: 
»جعفری، استاندار وقت به فاطميه آمد و از فردی پرسيد كه چقدر خرج فاطميه شده است؟ آن 
شخص ناوارد رقمی داد و از حاجی پرسيده بودند و او مبلغی ديگر را به او گفت. بنابراين حاجی را 
گرفتند، چراكه فکر می كردند كارهای ايشان بدين گونه است« )يادواره استاد حاج...، 1387، ص 10(.

دولت در ادامه به او تهمت جاسوسی زد. دختر ايشان در اين زمينه چنين می گويد:
»پس از دستگيری پدرم، از او پرسيده بودند: »از كجا پول می آوری؟ برای كه كار می كنی«؟ 
دريافت  پول  انگلستان  از  دوازده گانه  بناهای  ساختن  برای  كه  بودند  كرده  متهم  را  ايشان  حتی 
می كند، زيرا پس از دستگيری ايشان، ساواک به بررسی امور مالی ايشان پرداخت و به موردی 
برخورد كرد كه از افغانستان پولی رسيده بود؛ به اين جهت، اتهام را وارد دانستند كه از انگلستان 

پول به افغانستان می رسيد و پس از آن به عابدزاده داده می شد« )بذركار، 1378، ص 90(.
اول  ارتش«،  نامه »ركن دوم  بودند. در  فعال  نيز  امنيتی  نيروهای  اين جريانات،  با  هم زمان 
آذر ماه 1332ش. به »فرماندهی لشکر 8 خراسان« آمده است:  »نامبرده ]عابدزاده[ به نام قرآن، 
حوزه های متعددی دارد كه مخارج زيادی می كند. معلوم نيست اين شخص با كمی بضاعت، اين 

همه مخارج را از كجا تأمين می كند« ؟
پس از آن به دليل اينکه رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی از چگونگی تأمين بودجه انجمن 
آگاه نبود، در نامه ای به ركن دوم ارتش می نويسد: »شايد از منابع خارجی وجوهی دريافت می كند« 

)صنعتی، 1385، ص 130( .
با تأسيس سازمان اطالعات و امنيت كشور )ساواک( و ايجاد شعبه آن در مشهد به رياست 
محّمدعلي آرشام در سيزدهم دی 1335ش )جاللی، 1387، ص148(، برخورد با گروه هاي سياسي 
و اسالمي وارد مرحله تازه اي گشت. در اين ميان، برخورد با انجمن و شخص عابدزاده نيز پيچيده تر 
شد. حکومت ضمن تخريب شخصيت وي و تهمت به او طوری رفتار می كرد كه كارهايش بر ضد 

عابدزاده و انجمن در نزد مردم، مخالفت با مذهب تلقی نگردد.
ساواک در نخستين اقدام كوشيد تا در ماه رمضان 1336ش. به وسيله واعظان، موجبات بدبيني 
مردم را نسبت به تشکيالت انجمن و عابدزاده فراهم كند. بنابر طرح ساواک قرار  شد كه از ماه 
رمضان استفاده كرده، به وسيله وعاظ مطالبي درباره چگونگي تشکيالت جمعيت انجمن پيروان 
بيان گردد و موجبات  از كجا و به چه وسيله فراهم مي شود،  اينکه اين پول هاي گزاف  قرآن و 
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بدبيني و سوءظن مردم درباره اين سازمان بيش از پيش فراهم شود.
راز تالش های  از  پرده  دفتر شاه می رسد،  به  رئيس ساواک  بختيار،  تيمور  از  كه  نامه ای  در 
پنهانی ساواک در تخريب شخصيت عابدزاده و زمينه چيني براي بازداشت وي برداشته می شود. در 
اين نامه آمده است: »به استحضار می رساند با بررسی هايی كه به عمل آمده، اقداماتی در جريان 
است كه پس از مدتی، عمليات شخص يادشده باال ]عابدزاده[ به كلی خنثی خواهد شد« ) صنعتی، 

1384، ص 132(.
1336ش.  آذر  ششم  در  طراحي شده،  پيش  از  نقشه  طبق  می شود  موفق  نهايت  در  ساواک 
از  بدگويی  كشور،  خارجي  و  داخلي  مصالح  بر ضد  جنايت  و  جنحه  ارتکاب  جرم  به  را  عابدزاده 
سلطنت و انتخابات مجلس شورای ملی، دستگير و به تهران اعزام كند )صنعتی، 1384، ص 133(.
به نظر می رسد برنامه ساواک از دستگيری فعاالن سياسی در سال هايی كه تازه تأسيس شده بود، 
گذشته از ابراز وجود و محکی برای خود، بيشتر برای شناسايی و بازرسی مخالفان و اعمال قدرت بر 
آن ها بود. پس از دستگيری و انتقال عابدزاده به زندان قزل قلعه تهران، مراحل بازجويی از او آغاز شد. 
علت تشکيل انجمن، هدف از تأسيس مدارس، منابع تأمين مالی انجمن، اعضای اصلی آن و دليل 

اقامت نواب صفوی در مهديه، برخی از پرسش های بازجويان بود )غنيان، مصاحبه، 1369(. 
در زندان سلول او را نزديك سلول خسرو روزبه كه يکی دو روز ديگر می خواستند اعدامش 
كنند، قرار دادند. همچنين دو جوان را در مقابل چشمان عابدزاده شکنجه كردند و به او گفتند: 
»هزار تايی از اين بطری ها را برای بچه های انجمن و مهديه كنار گذاشته ايم«! اين فشارها موجب 

شد تا عابدزاده خود را ببازد )رحيم پور، 1388، ص 58(.
ياران  انجمن و مدرسه های آن، توسط  برنامه های  به ذكر است هنگام حبس عابدزاده،  الزم 
خبرهای  اما  می شد،  اداره  ديگران  و  رحيم پور  سررشته دار،  غنيان،  عبدالرضا  مانند  او  نزديك 
مأيوس كننده ای از عابدزاده در زندان به گوش می رسيد. احمدزاده به رحيم پور كه در اين هنگام به 
ديدار عابدزاده رفته بود، می گويد: »عابدزاده خودش را باخته و بسيار خطرناک شده است، حتی 
غذا هم كه می بريم، نمی خورد، كسی را نمی پذيرد، يك سره نماز می خواند و عبادت می كند؛ خيلی 
مواظب باشيد« )رايحه، 1387، ص 30( عابدزاده بعدها در ديدار با يکی از دوستانش گفته بود: »مو 

كه رفوزه رفُتم« )غنيان، مصاحبه، 1369(!
در پی زندانی شدن عابدزاده، تالش هايی از سوی علماء و مذهبی ها برای آزادی او آغاز شد كه 
از عوامل مهم در تسريع آزادی اش بود. آيت اهلل ميالنی و شيخ محمود حلبی كوشش های بسياری 
در اين راه انجام دادند. در اين ميان، افراد انجمن پيروان قرآن نيز با همراهی بازاريان، نامه های 
زيادی برای آزادی عابدزاده به آيت اهلل بروجردی نوشتند. ايشان نيز خواسته مردم را به دولت منتقل 
به نخست وزير وقت، حسين عالء، خواستار  نامه ای  نيز طی  آيت اهلل سيدعبداهلل شيرازی  كردند. 
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آزادی عابدزاده شده بود )مدرس صالح، 1385، ص 116(. پس از گذشت دو سه ماه از زندانی شدن 
عابدزاده، طبق يکی از گزارش های رئيس اداره يکم اداره كل ساواک، وی از زندان آزاد شد. در 

اين گزارش چنين آمده است: 
»با توجه به گزارش دكتر فروزين و نظريه بازجويی نامبرده و اوضاع و احوال متهم كه شخصی 
است مطيع و حاضر است در هر نقطه ای كه تعيين شود، زندگی كند، به نظر اين اداره بهتر است 
فعاًل متهم مزبور با تبديل قرار، از زندان آزاد و در تهران تحتِ نظر سازمان قرار گيرد« )صنعتی، 

1384، ص 134(.
در روز سيزدهم اسفند 1336ش. قرار بازداشت عابدزاده به قرار آزادی به قيد التزام عدم خروج 
از حوزه قضايی تهران تبديل گرديد. او پس از حدود شش ماه اقامت اجباری در مسافرخانه اعيان 
در بازارچه مروی تهران آزاد شد و در شب 17 مهر 1337ش، بدون هيچ  گونه استقبالی به مشهد 
وارد شد )حسن زاده چمنی، مصاحبه، 1378(. پس از بازگشت وی به مشهد، هر روز هزاران نفر 
برای بازديد از عابدزاده به مهديه می آمدند، غافل از اينکه اين عابدزاده با عابدزاده پيش از زندان 
بسيار متفاوت بود! در سالگرد 28 مرداد، حکومت از او خواست كه خود و همراهانش اين روز را 
جشن بگيرند و چراغانی كنند. با موافقت عابدزاده و مخالفت برخی از اعضای برجسته انجمن با 

اين درخواست، نخستين جرقه های انشعاب در انجمن به چشم خورد )رحيم پور، 1388، ص 62(. 
پس از زندان، برنامه ها و تالش های عابدزاده بر ضد دولت بسيار كمرنگ شد، چراكه او پس 
از يك دوره فعاليت سياسی و به زندان افتادن، ترجيح داد به كار های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی 
می كند.  دور  از هدف هايش  را  او  سياسی،  فعاليت های  بود  معتقد  عابدزاده  بپردازد.  نيکوكارانه  و 
دستگاه حکومت هم برای برگزاری مجالس و مراسم قرآنی و دينی او مانع و مزاحمت جدی ايجاد 
نمی كرد. عابدزاده به باور خود، از طريق ياددادن آموزه های دينی و قرآن به كودكان و نوجوانان، 

با دولت وقت مبارزه می كرد. 
با تغيير رويه عابدزاده در برخورد با دستگاه حکومت، در 1337ش. گروهی از اعضای اصلی 
را  خود  كناره گيری  بيانيه ای،  انتشار  طی  و  گردآمدند  سررشته دار  منزل  در  قرآن  پيروان  انجمن 
با  ابوالحسن سررشته دار  و  به ويژه عبدالرضا غنيان  انجمن،  از  از آن اعالم كردند. گروه جداشده 
تشويق محمود كرامت، در 1344ش. توانستند منزل او را به مسجد تبديل كنند. در اين مسجد 
در مناسبت هاي مذهبي و والدت و شهادت امامان، مراسم مذهبی برگزار می شد. مسجد در حدود 
سيصد تا چهارصد عضو ثابت داشت كه در دعای ندبه شركت می كردند. مراسم جشن نيمه شعبان 
نيز به شکل نوينی در كرامت انجام می گرفت. در اين جشن، گذشته از قرآن و سرود كه توسط 
حسين آستانه پرست مديريت می شد، گروهی در شکل نمايشنامه و در قالب مناظره، به شبهات 
غيبت امام زمان )عج( پاسخ می دادند. نويسنده اين مناظره ها عبدالکريم هاشمی نژاد بود )بهبودی، 
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1390، ص 488(.
اين گروه با دعوت از آيت اهلل سيدعلی خامنه ای در 1352ش. وي را به عنوان امام جماعت 
مسجد كرامت برگزيدند. ميان سال هاي 1338 تا 1357ش، آيت اهلل سيدعلي خامنه اي به همراه 
محمدرضا محامي، عباس واعظ طبسي و عبدالکريم هاشمي نژاد از روحانيان انقالبي مشهد بودند. 
با پذيرش اين مسئوليت به وسيله آيت اهلل خامنه اي، فعاليت منشعبان از انجمن پيروان قرآن، بيشتر 
رنگ و بوی سياسی به خود گرفت. ايشان در اين مسجد، در قالب تفسير، حديث و سخنراني، به تبليغ 
انديشه های انقالبي نيز مي پرداخت. در روزهای انقالب 1357ش. بسياری از نشست های فعاالن 
)بهبودی،  می شد  برگزار  مکان  همين  در  راهپيمايی ها،  برنامه  و  كارها  هماهنگی  درباره  انقالب 

1390، ص 645(.
حضور عابدزاده با پرچم انجمن پيروان قرآن در تظاهرات نهم دی 1357ش.

امام  با  ديدار  اتفاق  دو  در  1350 ش،  و   1340 دهه های  در  عابدزاده  سياسی  فعاليت  عمده 
خمينی )قدس سره( در 1343ش. و شركت در راهپيمايی 9 دی 1357ش. محدود می شود، اما او 
در مدرسه های اسالمی خود، شرايط و زمينه هايی را فراهم كرد تا محصالنش در جريان انقالب، 

حضوري فعال داشته باشند. 
ميرزا حسن صالحی درباره ديدار عابدزاده با امام خمينی )قدس سره( می گويد:

»ما در عاشورای سال 1343ش. عراق بوديم و در ماه صفر به قم برگشتيم. پسر حاج حسين 
سوهانی كه در بين انقالبيان وجهه خاصی داشت و به مهديه هم رفت و آمد می كرد، به عابدزاده 
گفت كه برای ديدار شما با امام، فردا صبح وقت گرفتم. من و عابدزاده و دو سه نفر ديگر فردا صبح 
به صورت خصوصی، خدمت امام رسيديم و صبحانه را با ايشان خورديم. امام، عابدزاده را به خوبی 
می شناخت و سابقه ايشان را می دانست. در پايان امام عابدزاده را به ادامه كارهای فرهنگی تشويق 

كرد« )مدرس صالح، 1385، ص123(.
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اكبر صابري فر در مورد فعاليت شاگردان عابدزاده در جريان انقالب، اين گونه توضيح می دهد:
»در مشهد، مثلثی تأثيرگذار شامل حضرت آيت اهلل خامنه ای، آيت اهلل طبسی و مرحوم شهيد 
و  بودند  مشهد  در  انقالبيون  تمام  هدايت كننده  و  فکردهنده  كه  بود  شده  تشکيل  هاشمی نژاد 
شاگردان مرحوم عابدزاده كه يکی از آنان حجت االسالم و المسلمين ]محمدرضا[ نوراللهيان بود، 

بين اين گروه سه نفره و ساير مردم در زمان انقالب واسطه بودند« )صابری فر، 1387، ص 45(.
نخستين و واپسين حضور علی اصغر عابدزاده در حركتی سياسی، شركت او با پرده انجمن پيروان 
قرآن در راهپيمايی نهم دی 1357ش. بود. در اين روز، نيروهای نظامی بر روی تظاهركنندگان 
آتش گشودند كه به كشته و زخمي شدن ده ها نفر از مردم انجاميد. اين رويداد به سکته مغزي 
علي اصغر عابدزاده منجر گرديد. وی پس از هشت سال بيماری، سال 1365ش. فوت كرد و در 

مهديه خود در چهارراه شهدا دفن گرديد. 

نتیجه گیری:
در جريان نهضت ملي شدن نفت در سال 1332ش. هر چند انجمن پيروان قرآن بر پايه اساسنامه 
خود تمايلی به فعاليت سياسی نداشت، اما اوضاع و شرايط به گونه ای رقم خورد تا انجمن در اين 
وقايع حضوری فعال داشته باشد. فضاي باز سياسي، ضعف شاه جوان و نيروهاي امنيتي، حضور 
روحانيان و گروه هاي مذهبي در نهضت ملی شدن نفت، برخي از علل شركت انجمن در رويدادهای 
اين دوران بود. البته اين حضور، پايان خوشي برای انجمن پيروان قرآن به همراه نداشت و موجب 
اختالف بين اعضای اصلي اين گروه و جدايي برخي از آن ها از انجمن گشت. خودمحوري عابدزاده 
و عدم آگاهي او به مناسبت هاي پيچيده حاكم بر سياست، از مهم ترين داليل شکست سياسي 

انجمن محسوب مي گردد. 
بازگشت  تلخ شکست نهضت ملي شدن نفت و  انقالب اسالمي سال 1357ش. تجربيات  در 
محمدرضاشاه به كشور، موجب شد تا اعضای انجمن و رهبر آن، به صورت تشکيالتي و مستقيم 
در اين حوادث شركت نکنند، اما به صورت غيرمستقيم با تربيت نيروهاي معتقد، به رواج تفکرات 
مذهبی در نسل هاي آينده پرداختند و موجب حضور فعال دانش آموزان مدارس انجمن در حوادث 
و  آرمان ها  اسالمي،  نظام  استقرار  و  انقالب  از  پس  گرديدند.  1357ش.  سال  انقالب اسالمی 
هدف های انجمن پيروان قرآن تحقق يافت و لزومی برای سازمان دهی دوباره احساس نگرديد و 
بسياري از بازماندگان و دانش آموزان مدارس انجمن، به جريان انقالب پيوستند و در مسئوليت هاي 

مهم حکومتي صاحب مقام شدند.
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» مجلس وعظ در مسجد گوهرشاد« )1330(. روزنامه خراسان، 518. - 
مدرس صالح )1385(. مشهد: بنياد پژوهش های اسالمی.- 
مراجعت فدائيان اسالم به تهران )1332(. روزنامه خراسان، 1095.- 
اسناد -  مركز  تهران:  اسالمی.  حقايق  نشر  كانون  تاريخ شفاهی   .)1387( پروين  منصوری، 

انقالب اسالمی.
» ميتينگ روز جمعه« )1331(. روزنامه خراسان، 28.- 
نجوميان، حسين )1386(. يادها و باورها. مشهد: نشر چهارم.- 
يادواره استاد حاج علي اصغر عابدزاده )1387(. دوهفته نامه رايحه، 4 )38(. - 


