
   محمدرضا كائيني
گفته ه��اي  بي تردي��د 
همس��ران شخصيت هاي 
ديني و سياس��ي، نقشي 
مهم در شناخ��ت زواياي 
وجودي ايشان دارد. هم از 
اين روي بازار خاطره گويي 
اين قشر گرم��ي خاصي 
يافته و به يك��ي از منابع 
م��ورد رج��وع محقق��ان 
تبديل شده است. شهيد سيد مجتبي نواب صفوي 
رهبر فدائيان اسالم در زمره يكي از تاثيرگذارترين 
شخصيت هاي ديني و سياسي پس از شهريور 1320 
به شمار مي رود. به همين دليل نيز خاطرات همسر 
وي در شناخ��ت سيره او اهميت��ي درخور مي يابد. 
مركز اسناد انقالب اسالمي ناش��ر اين خاطرات در 
باب مكانت موضوع در فرآيند تاريخ نگاري معاصر 

در ديباچه اين اثر آورده است: 
»ميان سازمان فدائيان اسالم و رهبر آن، شهيد نواب 
صفوي پيوستگي جدايي ناپذيري وجود داشته است، 
به گونه اي كه جدا كردن اين دو از يكديگر خالي از 
اشكال نيست. هدف اصلي شهي��د نواب از تشكيل 
اين جمعيت در سال 1324 مبارزه با اشكال مختلف 
بي ديني بود. اين سازمان اولين گروه سياسي ايران 
در قرن بيستم بود ك��ه به  طور منسج��م مبارزه با 
استعمار و بي دين��ي را هدف خود ق��رار داده بود و 
براي رسيدن به آن شديداً تالش مي كرد. نخستين 
كسي كه آماج حمالت فدائي��ان اسالم قرار گرفت، 
نويسنده ضد شيعه، احمد كسروي بود كه در سال 
1325 مقابل ك��اخ دادگستري به دس��ت فدائيان 

اسالم كشته شد. 
فدائيان اسالم از زمان پيدايش ت��ا زماني كه با اعدام 
رهبر اين جمعيت در س��ال 1334 از هم فرو پاشيد، 
در بسياري از مناطق ايران فعالي��ت مي كردند. آنان 
با اقداماتي چون اجتماع و تظاه��رات روز جمعه 31 
خرداد 1327 در مسجد سلطاني به پشتيباني مردم 
فلسطين و تشكيل دفاتري براي ثب��ت  نامه و اعزام 
نيرو به فلسطين اشغالي، ترور عبدالحسين هژير وزير 
دربار وقت در 13 آبان 1328، مخالفت با آوردن جسد 

رضاشاه به قم، ترور رزم آرا در 16 اسفند 1329، تحصن 
در زندان قص��ر در 21 دي 1330، ترور سيد حسين 
فاطمي، معاون نخست وزير و مخالفت با پيمان نظامي 
سنتو و ترور نافرجام حسين عالء موجوديت خود را 
اعالم كردند و بر جريانات سياس��ي تأثير گذاشتند. 
دستگاه امنيت��ي رژيم پهل��وي دوم توانست با اعدام 
رهبران فدائي��ان اسالم در س��ال 1334 اين گروه را 
متالشي كند، اما حركت آنان الهام بخش و همواركننده 
راه جنبش ها و حركت هاي اسالمي معاصر شد. آنان 
الگوي مبارزه چريكي را براي اخالف خود به ارمغان 
گذاشتند و بذرهايي كاشتند ك��ه در سال 1357 در 

ايران به ثمر نشست. 
با توجه ب��ه اهميت حرك��ت فوق ض��روري است 
خاطرات افرادي را كه با شهيد نواب صفوي ارتباط 
داشته اند، جم��ع آوري و تدوين ك��رد و در اختيار 
عالقه مندان تاريخ معاصر قرار داد. راوي اين خاطرات 
خانم نيره الس��ادات نواب احتش��ام رضوي، همسر 
شهيد نواب صف��وي است ك��ه در اوج فعاليت هاي 
سياسي وي در كنارش بود و در اين زمينه خاطرات 
ارزشمندي را نقل كرده است. شرح مبارزات و حتي 
روابط خانوادگي و شخصي ن��واب با احساسي زنانه 
و به گونه اي بسي��ار واال در اين نوشت��ه آمده است. 
پيش از اين مركز اسناد انق��الب اسالمي خاطرات 
محمدمهدي عبدخدايي از ياران ن��واب صفوي را 
منتشر ساخته بود. اين دو خاطره در مجموع گزارش 
منسجم و دقيقی از روابط دروني و بيروني اين شهيد 
مي دهند و در واق��ع مي توان اين دو اث��ر را مكمل 

يكديگر دانست. 
در اين خاطرات راوي ابتدا به محل تولد و پيشينه 
خانوادگ��ي، دوران كودكي و مسائ��ل و مشكالت 
آن دوران پرداخت��ه اس��ت، سپس ب��ه قضيه قيام 
گوهرشاد مشهد اش��اره مي كند كه منجر به تبعيد 
پدر ايشان مي ش��ود. وي چگونگ��ي مالقات نواب 
احتشام رضوي و نواب صف��وي را در كاخ گلستان 
بازگو كرد و چگونگي آشنايي خود و نواب صفوي و 
سپس قضيه ازدواج با نواب را تشريح مي كند. سپس 
به حوادث و رخدادهايي كه در دوران هشت ساله 
زندگي اش ب��ا نواب صف��وي روي داده است، نظير 
زندگي مخفي خود و نواب، ترور هژير، قتل رزم آرا، 
مسافرت هاي ن��واب، زنداني شدن ن��واب، تحصن 
فدائيان اسالم در زندان قصر، مسئله نواب به مؤتمر 
اسالمي و دعوت اخوان المسلمين از ايشان، قضيه 
كودتاي 28 مرداد 1332، پيمان سنتو، ترور حسين 
 عالء و سرانجام شه��ادت نواب صف��وي و يارانش 

اشاره مي كند.«

   احمدرضا صدري
در روزهاي�ي ك�ه ابهام آفرين�ي در ب�اب كارنامه 
جمعيت فدائيان اس�ام در دس�تور كار جماعتي 
س�طحي و دون پايه قرار گرفته اس�ت، بازخواني 
حي�ات سياس�ي و فک�ري اي�ن نحل�ه اهميت�ي 
دوچن�دان يافت�ه اس�ت. مقال�ي كه پي�ش روي 
شماس�ت، با همين هدف به نگارش درآمده است.

       
   زمينه هاي پيدايش جمعيت فدائيان اسام

پس از شهريور ماه 1320 و خلع رضاخان از سلطنت، 
گروه فدائيان اسالم همچون ساير جنبش هاي اسالمي 
كه تحت تأثير پديده استعمار و هجوم فرهنگي غرب 
به سرزمين هاي اسالمي در دوره جنگ جهاني دوم به 
تكاپو افتاده بودند، در عرص��ه سياست كشور پديدار 
شد و همانند ديگر جنبش ه��اي اسالمي، تشكيالت 
آن به  شدت تحت تأثير رهب��ر آن يعني سيد مجتبي 
ميرلوح��ي )نواب صف��وي( بود. عصري ك��ه فدائيان 
اسالم ظهور كردند، عصر ظهور جنبش هاي اسالمي 
در خاورميانه بود. اگرچ��ه ايران معاصر همواره عرصه 
پرتجربه مبارزه اح��زاب و گروه هاي سياسي بود، ولي 
تجربه استبداد و اختناق رضاخاني مانع از شكل گيري 
نيروهاي سياسي بود و به همين خاطر دوره 16ساله 
حكومت رضاشاه دوره ركود سياسي در ايران بود كه 
سبب انقطاع فعاليت سياسي، به  خصوص گروه هاي 

اسالمي داخل كشور شد. 
با شروع جنگ جهان��ي دوم و ق��رار گرفتن نيروهاي 
استعماري در مقاب��ل يكديگر فرصت��ي پيش آمد تا 
انديشه ه��اي ناسيوناليست��ي و احياگ��ري اسالمي 
تشديد شون��د و به عرص��ه عمل آين��د. در اين ميان 
جنبش عمده اي كه در جه��ان اهل سنت ظهور كرد 
اخوان المسلمي��ن مصر ب��ود. در واق��ع اين جنبش 
حاصل تضارب آرايي بود كه در مصر آن زمان از سوي 
متفكراني همچون سيد جمال الدين اسدآبادي، شيخ 
محمد عبده و رشيد رضا مطرح مي شد. حسن البناء 
به عنوان رهبر اخوان المسلمين اين جنبش را در سال 
1928 بر پا كرد و فعاليت آنها به اكثر نقاط خاورميانه 
گسترش يافت، به گونه اي كه ت��ب اخوان المسلمين 
به تدريج فراگير شد. آنها به الگوي مناسبي براي تمام 
جنبش هاي اسالمي تبديل شدند و خواستار بازگشت 

به اسالم اصيل بودند. 
   گام هاي آغازين يك حركت پرشور

شهيد نواب صف��وي در آن دوره، مشغول فرا گرفتن 

دروس حوزوي در نجف بود. حوزه علميه نجف در غياب 
رونق سياسي در ايران با حض��ور علماي برجسته كه 
تجربه مبارزه سياسي � نظامي عليه استعمار انگليس 
در عراق را داشتند، پويايي خاصي داشت و علماي نجف 
اغلب به مسائل سياسي شيعه حساسيت خاصي نشان 
مي دادند. تحت تأثير اين جو پر حرارت بود كه نواب هم 
به  تدريج گام در مسير پر تحرک و فعاليت گذاشت. در 
واقع نواب به دنبال طرح تحريفات ديني و تبليغ سلوک 
ضد شيعي از سوي احمد كسروي مبارزه اش را شروع 
كرد. وي در سال 1324 با حمايت علماي شيعه عراق 
به ايران آمد و شخصاً عليه كسروي وارد مبارزه شد و 
او را توسط يكي از مريدانش به نام سيد حسين امامي 
به قتل رساند. قتل كس��روي كه به استقبال گسترده 
علما از روش نواب انجامي��د، در عمل مانع از هر گونه 
دخالت حكوم��ت براي محاكمه ن��واب و امامي شد و 
در اين زمان بود كه نواب ب��ا مالحظه حمايت علما و 
يافتن مريداني نسبتاً زياد دست به تأسيس »جمعيت 

فدائيان اسالم« زد. 
ايدئولوژي فدائيان اسالم نوع��ي ايدئولوژي راديكالي 
بود كه در اثر اقدامات ضد ديني پهلوي و روشنفكران 
ضدمذهبي حامي او شكل گرفت. از سوي ديگر نواب 
الگوي مبارزاتي خود را در شخصيت آيت اهلل كاشاني 
هم كه پرچمدار مبارزات ضد استعماري در عراق بود، 
مي ديد. ورود نظرهاي آي��ت اهلل كاشاني به حوزه فكر 
و بحث فدائيان اس��الم و تأثير آن بر جهت گيري هاي 
نواب ايدئولوژي جمعي��ت را مبارزه جويانه تر ساخت. 
برخي علما و مراجع آن زمان همچون آيت اهلل صدر و 
برخي ديگر حمايت خود را از اقدامات فدائيان اسالم 
دريغ نمي كردند. از اين رو همان طور كه حميد عنايت 
مي گويد فدائيان اسالم بيشتر يک جنبش مبارزه جو 
بود كه به اقدامات عملي روي مي آورد تا حركت هاي 
فكري! در اي��ن مورد شايد بت��وان گفت سنت فكري 
ديني نزد علماي شيعه ريش��ه دار بود و آنها تجربيات 
ملموس تري در مبارزه با استعمار خارجي و استبداد 

داخلي داشتند. 
   در سوداي آرزوهاي بزرگ اسامي

بعد از ترور كسروي بازار سياس��ت در ايران كه بر اثر 
خروج رضاشاه از كشور رونق گرفته بود، فدائيان اسالم 
را ترغيب كرد تا فعاليت خود را هر چه بيشتر گسترش 
دهند. حميد عنايت پژوهشگر معاصر، اولين فعاليت 
گسترده ش��ان را »بسيج حمايت م��ردم ايران به نفع 
فلسطين در زمان جنگ اعراب � اسرائيل« مي داند. اين 

مسئله از آن جهت اهمي��ت داشت كه حكومت بنا به 
طبع غير اسالمي خود � در باطن �  به اسرائيل گرايش 
داشت و اقدامي در حمايت از مردم فلسطين نمي كرد. 
طي سال هاي 1325 و 1326 نواب انديشه هاي بزرگي 
را در سر مي پروراند و ب��ه عبارت ديگر جهان اسالمي 
مي انديشيد. انديشه كم��ک به مردم فلسطين، اتحاد 
ملل اسالمي و. . . همگي از جمله افك��ار نواب بود، اما 
در زمينه هاي ضعيف اجتماعي � سياسي مبارزه براي 
حكومت اسالم��ي در كشورهاي ديگ��ر، به  خصوص 
همسايگان مان��ع از گسترش افكار ن��واب شد. البته 
دو مشكل ديگر هم در اي��ن راه وجود داشت: مشكل 
نخست همان بحث هميشگي شيعه و سني و مشكل 

دوم خأل فكري بود. 
فدائيان اس��الم نخست به واقع گراي��ي روي آوردند و 
حوزه فعاليت خود را صرفاً معط��وف به داخل كردند 
و بناي نهضت خود را بر مبارزه عملي با فساد سياسي 
گذاشتند و در اين راه چارچوب ايدئولوژيكي شان همان 
مفاهيم اسالمي »فساد في االرض« و »محاربه با خدا 
و رسول« بود كه آن را به جرائمي همچون خيانت و... 

گسترش دادند. 
   فدائيان اسام و راه يافتن نمايندگان واقعي 

ملت به مجلس شانزدهم
سال هاي 1328 تا كودتاي 28 م��رداد سال 1332، 
اوج مبارزات سياسي فدائيان اسالم و شكوفايي نهضت 
ايشان بود. در مجلس شانزدهم كه انتخابات تهران به 
تقلب كشيده شد، فدائيان اسالم وارد عمل شدند و با 
اعدام انقالبي عبدالحسين هژير، وزير دربار شاه و عامل 
تقلب در انتخابات مجل��س شانزدهم عرصه سياسي 
را متوجه خود كردن��د. اين اقدام فدائي��ان اسالم كه 
در 13 آبان س��ال 1328 به دست سيد حسين امامي 
صورت گرفت، مورد استقبال ديگر گروه هاي سياسي 
مخالف رژيم نيز قرار گرفت. امامي جواني پاكباخته و 
مبارزي بي باک بود كه به شدت تحت تأثير شخصيت 
نواب صف��وي قرار گرفته ب��ود و در دين��داري بسيار 
قاطع، سرسخت و صريح ب��ود. در محكمه به  سرعت 
به قتل هژير اعت��راف كرد و در برابر اص��رار دادگاه به 
فرجام خواهي گفت: »من آماده كشته شدن بودم و در 
انتظار شهادت هستم.« الگوي امامي به  سرعت به ديگر 
اعضاي جمعيت سرايت كرد و كم كم خودسازي درون 
سازماني صورت گرفت كه ط��ي آن اعضا به فرهنگ 
شهادت طلبي در راه اه��داف جمعيت رو آوردند. قتل 
هژير نيز بر اساس برنامه ريزي خاصي صورت گرفت. 

مبارزه فدائيان اس�ام چ�ه از حيث 
شيوه مبارزه و چه از حيث ايدئولوژي 
مبارزات�ي در اي�ران بي همت�ا بود و 
به الگويي ب�راي مب�ارزه طرفداران 
حکومت اس�امي در آين�ده تبديل 
ش�د. البته قبل از آن ني�ز گروه هاي 
سياس�ي زيادي ب�ا انگيزه هاي ملي 
و گاه اس�امي ب�ه ميدان مب�ارزه با 
استبداد و اس�تعمار آمده بودند، اما 
س�مت گيري اهداف آنها به گونه اي 
بود كه چندان رنگ و قوت اسامي يا 
ملي نداشتند و از اين رو چه به علت 
اين مس�ئله و چه به علت نداش�تن 
رهبري ش�اخص و قوي هيچ وقت به 

يك جنبش فراگير تبديل نشدند

خوانشي از حيات سياسي و فکري جمعيت فدائيان اسام 

اسالم بايد حكومت كند
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در آن موقع در محافل سياسي تحليل بر اين بود 
كه برداشتن هژير مي تواند نتايج مطلوبي داشته 
باشد كه عبارتند از: بازگش��ت آيت اهلل كاشاني از 
تبعيد در لبنان كه متهم به دست داشتن در ترور 
شاه در س��ال قبل بود. تجدي��د انتخابات تهران و 
راه يافتن نمايندگان مردم به مجلس و در نهايت 
تقويت جايگاه جمعيت در عرصه سياسي كشور 
كه مي توانست به روند مب��ارزات سياسي جهش 

خاصي بدهد. 
بع��د از اين اق��دام قاط��ع، تقريب��اً همان طور كه 
پيش بيني مي شد نتايجي مهم به وقوع پيوست: 
آيت اهلل كاشاني در ميان استقبال گسترده مردم به 
كشور بازگشت، انتخابات تهران تجديد شد و هشت 
نماينده جبهه ملي به عالوه آي��ت اهلل كاشاني به 
مجلس راه يافتند و در نهايت نيروهاي اپوزيسيون 

تقويت شدند. 
   برداش�تن مانعي چون رزم آرا در مسير 

ملي شدن نفت
سال 1329 س��ال سرنوشت س��ازي در مبارزات 
سياسي كشور بود. اين سال چه از بعد بين المللي 
كه طي آن جنگ سرد با بحران كره و درگيري هاي 
منطقه اي ديگ��ر، رويارويي شرق و غ��رب را وارد 
مرحله خاص��ي كرد و چه از بع��د داخلي كه روند 
مبارزات نيروهاي مختلف رژي��م اوج يافت، حائز 
اهميت است. در مبارزات سياسي كشور عالوه بر 
استبداد داخلي مسئله »اليحه الحاقي« دولت در 
مورد شركت نفت ايران و انگليس دامنه مبارزات 
را تشديد كرد و آرايش خاصي به نيروهاي سياسي 
داد. توازن سياسي تقريباً به نفع نيروهاي مردمي 
بود و همي��ن امر دستگ��اه سياس��ي حكومت و 
سياستم��داران انگلستان را ك��ه در پشت صحنه 
حوادث كشور نفوذ و حضور ق��وي و گسترده اي 
داشتند به خ��ود آورد كه ب��راي در دست گرفتن 
ابتكار عمل سنجيده تر رفت��ار كند. از اين رو دربار 
به اين نتيجه رسيد ب��ا آوردن يک مهره قدرتمند 
همچون رزم آرا قادر است اوض��اع را كنترل كند. 
اگرچه اين مهره قدرتمند براي دربار نگران كننده 
هم بود، ولي چاره اي نب��ود و در واقع اين امر يک 
حركت اجباري ب��ود. همان طور ك��ه دربار تصور 
مي كرد، رزم آرا عالقه فراواني ب��ه قدرت داشت و 
اين فرصت را مغتنم شمرد و با نيروهاي سياسي 
وارد مذاكره شد ت��ا شاي��د در موقعيت مناسبي 
قدرت را به دست بگيرد. در اين جهت وي عالوه بر 
مذاكره با جبهه ملي و شخص دكتر مصدق گفته 
شد ديداري هم با نواب صفوي داشت و تالش كرد 
با تطميع وي، مسئله مخالفت فدائيان اسالم را از 
پيش رو بردارد. رزم آرا در آن نشست سفارت كشور 
تازه تأسيس ايران در پاكستان را به نواب پيشنهاد 
كرد كه در مقابل فدائيان اس��الم دست از مبارزه 
عليه دولت او بردارند كه نواب نپذيرفت. در دي ماه 
سال 1329 چالش ق��درت بين رزم آرا و نيروهاي 
مخالف وارد مرحله جدي تري شد. اصل تنصيف 
يا 50 � 50 مورد قبول شركت نفت قرار نگرفت و 
قرارداد الحاقي در مجلس با بن بست مواجه و دولت 
مجبور شد پيش از آنكه از سوي مجلس رد شود، 
آن را پس بگيرد. در واق��ع رزم آرا درصدد برآمد تا 
قرارداد را به روش خودش كه همان خالي كردن 
عرصه از رقب��ا بود تصويب كند، ام��ا در اين ميان 
يک اشتباه تاريخي رزم آرا را در سراشيبي سقوط 
قرار داد. وي در يک جلس��ه خصوصي در حضور 
فراكسيون اكثريت به تحقير ملت و تشريح ناتواني 
عنصر ايراني در اداره كش��ور پرداخت. اين جلسه 
همان جلسه اي بود كه رزم آرا در آن جمله معروف 
»ايراني خودش لولهنگ هم نمي تواند بسازد« را 
به زبان ج��اري كرد. اين سخنران��ي آتش كينه و 
نفرت گروه هاي سياسي مخالف را برانگيخت و در 
جلسه اي كه در منزل يكي از دوستان نواب برگزار 
شد، اعضاي جبهه ملي، آيت اهلل كاشاني و فدائيان 
اسالم هم قسم شدن��د رزم آرا را از ميان بردارند و 
به اين ترتيب خليل طهماسبي از سوي جمعيت 

فدائيان اسالم مأمور قتل رزم آرا شد. 
قتل رزم آرا قدرت و نفوذ فدائيان اسالم را بيش از 
پيش در عرصه سياسي كش��ور مطرح و برجسته 
ساخت، زيرا با قتل وي فرصتي پيش آمد كه طي 
آن صنعت نفت از س��وي مجلسين شوراي ملي و 
سنا ملي اعالم شد. به دنبال قتل رزم آرا دربار يک 
بار ديگر به سنت سياسي كس��ب نظر از مجلس 
پشت پا زد و حسي��ن عالء را ب��ه نخست وزيري 
برگزيد، اما اطالعيه تند نواب خطاب به عال باز هم 
بر اعتبار فدائيان اسالم افزود: »هوالعزيز، زمامداري 
ملت مسلم��ان در حوزه صالحيت ت��و و امثال تو 
نيست. فوراً بركناري خود را اعالم كن!« در مجموع 
فشارهاي فدائيان اسالم بر دولت عالء به مخالفت 
جبهه ملي و ديگر گروه ها از طريق مجلس شوراي 
ملي، سن��ا، مطبوعات و. . . كمک ك��رد تا باالخره 
دولت عالء سقوط ك��رد و در نهايت دكتر مصدق 
به قدرت رسيد و يک دولت ملي ب��ر سر كار آمد. 
آيت اهلل طالقاني درباره اين گونه اقدامات فدائيان 
اسالم چنين مي گويد: »فدائي��ان اسالم جوانان 
پرشور و مؤمن��ي ]بودند[ كه راه را ب��از و موانع را 
برطرف مي كردند. مانع اول را برداشتند، انتخابات 
آزاد شروع شد، مان��ع بعدي را برداشتند و صنعت 

نفت در مجلس، ملي شد.« 
   فدائيان اسام در برابر عهدشکني آقاي 

نخست وزير
در دوره نخست وزيري دكتر مصدق اصرار فدائيان 
اسالم، به خصوص شخص نواب در ايجاد حكومت 
اسالمي و اجراي قوانين شريعت اسالمي به تقابل 
آنها با دول��ت و حتي آيت اهلل كاشان��ي انجاميد و 
در نهايت به بازداشت ن��واب منجر شد. اين تقابل 
هنگامي كه فدائيان اسالم تصور مي كردند جبهه 
ملي براي براندازي جمعي��ت و عدم اجراي احكام 
اسالمي با دربار همدست ش��ده است به اوج خود 

رسيد. از اين رو جمعي��ت از طريق محمدمهدي 
عبدخدايي، از اعضاي جمعيت اقدام به ترور دكتر 
حسين فاطمي كه تصور مي شد واسطه اين توافق 
و همدستي است، كرد. از اين زمان به بعد فعاليت 
فدائيان اسالم تا حدود زي��ادي دچار نقصان شد. 
در واقع شكاف ايجاد شده مي��ان گروه هاي مبارز 
نهضت ملي شدن صنعت نفت سبب شد نهضت 
به  راحتي شكننده و شكست پذير شود، به  گونه اي 
كه در 28 مرداد سال 1332 با كودتاي سرلشكر 
زاه��دي كه به كم��ک عوامل سازم��ان اطالعات 
مرك��زي و سازمان جاسوس��ي انگلستان صورت 
گرفت، دولت ملي برچيده و فعاليت هاي سياسي 
مخالف رژيم دچار ركود ش��د. با اين حال فدائيان 
اسالم همچن��ان فعاليت هاي خ��ود را به صورت 
زيرزميني ادامه دادند ت��ا اينكه روز پنج شنبه 25 
آبان ماه سال 1334 مظفرعلي ذوالقدر، از اعضاي 
جمعيت در شبستان مسجد سپهساالر به طرف 
حسين عالء، نخست وزير وقت، تيراندازي كرد و 
»تمام آزادي عمل فدائيان اسالم با تير مظفرعلي 
ذوالقدر � كه موقع و محل آن نيز با حساب انتخاب 

شده بود � پايان گرفت.«
   فرجام خونين يك آرزو 

به دنبال س��وء قصد نافرجام به ع��الء حكومت از 
نبود وضعيت دموكراتيک و فض��اي به نسبت باز 
سال هاي نهضت ملي شدن صنعت نفت استفاده 
و در اول آذر ماه همان سال نواب صفوي و دو تن از 
يارانش را بازداشت كرد. در ششم آذر ماه نيز خليل 
طهماسب��ي و تمامي اعض��اي جمعيت دستگير 
شدند و خيلي زود محاكمه اعضاي جمعيت توسط 
سرلشكر آزموده، دادستان دادگاه نظامي ارتش كه 
بر اثر محاكمات مورد پسند شاه در جريان كودتاي 
28 مرداد سال 1332 ب��ه درجه سرلشكري ارتقا 
يافته بود، برگزار شد. در 27 دي ماه نواب صفوي، 
خليل طهماسبي، مظفرعلي ذوالقدر و سيدمحمد 
واحدي به اتهام توطئه به  منظور بر هم زدن اساس 
حكومت و تحريض مردم ب��ه مسلح شدن بر ضد 
قدرت سلطنت و حمل اسلحه غيرمجاز تيرباران 
شدند. البته پيشتر از آن ه��م سيد عبدالحسين 
واحدي، م��رد شماره2 جمعيت، ب��ر اثر درگيري 
لفظي با سپهب��د تيمور بختيار و پاس��خ دادن به 
ناسزاهاي او به قتل رسيده بود و بدين ترتيب يک 
دوره مبارزه جدي يک گروه به معناي اخص كلمه 

»اسالم گرا« اينچنين به پايان رسيد. 
   و كام آخر

مبارزه فدائيان اسالم چ��ه از حيث شيوه مبارزه و 
چه از حيث ايدئولوژي مبارزاتي در ايران بي همتا 
بود و به الگويي براي مب��ارزه طرفداران حكومت 
اسالمي در آينده تبديل ش��د. البته قبل از آن نيز 
گروه هاي سياسي زيادي با انگيزه هاي ملي و گاه 
اسالمي به ميدان مبارزه با استبداد و استعمار آمده 
بودند، اما سمت گيري اه��داف آنها به گونه اي بود 
كه چندان رنگ و قوت اسالمي ي��ا ملي نداشتند 
و از اين رو چه ب��ه علت اين مسئل��ه و چه به علت 
نداشتن رهبري شاخص و ق��وي هيچ وقت به يک 
جنبش فراگير تبديل نشدند. هر چند برخي از آنها 
خاستگاه مردمي و منشأ اجتماعي هم داشتند، ولي 
نماينده اقليت بسيار كوچك��ي بودند و به همين 
خاطر آنچنان كه باي��د موفقيتي حاصل نكردند و 
به جنبش هايي ناكام و عقيم تبديل شدند. جنبش 
فدائيان اسالم بيش از هر گ��روه اسالمي ديگر به 
لحاظ منش��أ اجتماعي اصالت داش��ت و نماينده 
طيفي بسيار وسيع از طبقات پايين و مذهبي جامعه 
بود كه بعدها قدرت آن در انقالب اسالمي گسترش 
يافت. از سوي ديگر مبارزه مسلحانه فدائيان اسالم 
نيز مؤثرتر از ديگر جنبش ها بود. اگرچه گروه هايي 
همچون گروه »حيدر عمواوغلي« توانستند افراد 
برجسته اي چون امين السلطان را به قتل برسانند، 
اما مبارزات آنها به جايي نرسي��د. به عبارت ديگر 
به لحاظ عدم تداوم اين گون��ه اقدامات � ترورهاي 
سياسي � و هم به لحاظ نقطه عط��ف نبودن آنها 
نمي توان آنها را همپاي فدائيان اسالم تلقي كرد. 
فدائيان اسالم با قتل كسروي مانع از گسترش يک 
انحراف ديني و جنبش ض��د ديني شدند و با قتل 
هژير به برگزاري انتخابات��ي آزاد كمک كردند كه 
سرانجام به بستر مناسبي براي موفقيت نهضت ملي 
شدن صنعت نفت تبديل شد و با قتل رزم آرا نهضت 
را به نتيجه رساندند. در واقع كار آنها عالوه بر حذف 
اين گونه نهادهاي استبدادي برخي موفقيت هاي 
ملي را نيز در پي داشت و به شكل گيري حركت هاي 

وسيع مردمي در آينده كمک كرد. 
اعضاي فدائيان اس��الم برخالف ديگ��ر مبارزان 
معاصر ايران خاستگاه طبقاتي متوسط به پايين 
داشتند و از دغدغه هاي مادي ب��ه دور بودند و از 
موانع محافظه كاري فاصل��ه داشتند و آنچه باعث 
راديكال تر شدن اين گروه نسبت به ديگر گروه هاي 
مبارز شده بود، ايدئولوژي مبارزاتي و سازش ناپذير 
شيعه بود. هدف اصل��ي جمعيت برپايي حكومت 
اسالمي بود، در حالي كه ديگ��ر گروه هاي مبارز 
معاصر كمتر چنين هدف و ايدئولوژي فداكارانه و 
مصلحانه اي داشتند. اگرچه جمعيت يک جنبش 
فكري نبود، ولي گرايش آنها به ايدئولوژي شيعه و 
ترويج انديشه هاي ديني در باب حكومت اسالمي 
در طول سال ه��اي بعد و در قالب مب��ارزات آتي 
كمک شايان كرد. پ��س از اعدام س��ران فدائيان 
اسالم در سال 1334 گروه ه��اي مبارز مذهبي و 
اسالمي همچون بقيه جريان��ات سياسي گرفتار 
در دام دستگاه سركوب رژيم در فعاليتشان دچار 
ركود شدند. جمعيت فدائيان اسالم به لحاظ نوع 
مديريت خاصي كه داشت و قائم بر شخص نواب 
صفوي بود، به لحاظ سازماني هم خيلي زود دچار 
پراكندگي و انحالل شد. اعضاي درجه دوم جمعيت 
نيز به داليل مختلف نتوانستند جمعيت را مجدد 

سازماندهي كنند. 
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س�ال هاي 1328 تا كودتاي 28 مرداد 
س�ال 1332، اوج مب�ارزات سياس�ي 
فدائي�ان اس�ام و ش�کوفايي نهضت 
ايش�ان ب�ود. در مجلس ش�انزدهم كه 
انتخابات تهران به تقلب كش�يده شد، 
فدائي�ان اس�ام وارد عمل ش�دند و با 
اع�دام انقاب�ي عبدالحس�ين هژير، 
وزي�ر درب�ار ش�اه و عام�ل تقل�ب در 
انتخاب�ات مجل�س ش�انزدهم عرصه 
سياس�ي را متوج�ه خ�ود كردن�د


