
  محمدرضا كائيني
حاج اس�داهلل صف�ا از اعض�اي ديري�ن فدائيان 
اس�ام اس�ت. او در 90 س�الگي همچن�ان از 
حافظه اي قوي برخوردار اس�ت و حتي مي تواند 
صحنه ه�اي تاريخي را ب�راي مخاطب ترس�يم 
 كند! با او در سالروز ش�هادت سيد عبدالحسين 
واحدي مرد شماره2 فدائيان اسام به گفت وگو 
نشس�ته ايم كه نتيجه آن پيش روي شماس�ت. 

   
به عنوان سؤال نخست، بهتر است از اين 
نكته آغاز كنيم كه ش�ما از چ�ه مقطعي و 
چگونه با شهيد سيد مجتبي نواب صفوي 

و جمعيت فدائيان اسام آشنا شديد؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. آشنايي ام با شهيد بزرگوار 
سيدمجتبي نواب صفوي، در منزل آيت اهلل کاشاني 
بود. او همراه با اخوين امامي سيد حسين و سيد علي، 
جواد مظفري و ديگران به آنجا رفت و آمد داشت. در 
منزل آيت اهلل کاشاني به روي همه باز بود و طلبه ها 
و روحانيون زيادي به آنجا مي آمدند، اما آقا، مرحوم 
نواب را از اکثر حضار بيش��تر دوست داشت. برادرم 
با ش��هيد مهدي عراقي رفيق بود و م��ن براي اولين 
بار، همراه با او به آنجا  رفتم. يادم هست شهيد نواب 
هميشه جارو را برمي داشت و حياط خانه آقا را جارو 
مي کرد! کسي هم آنجا مي آمد که اسمش سيدحسن 
سعيدالسلطنه و از موقع مدرسه، با مرحوم نواب آشنا 
بود و در منزل آيت اهلل کاشاني هم کارهاي محرمانه 
و مهمي دس��تش بود. او از قضاياي مربوط به شهيد 
نواب، آيت اهلل کاش��اني، دکتر مصدق و ترور هژير و 

رزم آرا، بهتر از بقيه خبر داشت. 
مهم ترين دغدغه فكري شهيد نواب صفوي 

را چه مي دانيد؟
به نظر م��ن مرحوم ن��واب، هيچ فک��ر و ذکري جز 
برقراري حکومت اسالمي نداش��ت. به همين دليل 
هم با کساني که با احکام اس��المي پايبند نبودند و 
آنها را زير پا مي گذاش��تند و حرکت هاي ضدديني 
انجام مي دادند، مخالفت مي کرد. آن وقت ها احمد 
کس��روي که اولش معمم بود اما وقتي به تهران آمد 
لباس روحانيت را کنار گذاشت، به مخالفت و مبارزه 
علني با اسالم و تش��يع مي پرداخت. اولش کتابش 
را هم به اس��م بهائي گري منتش��ر مي ک��رد و باعث 
خوشحالي متدينين شد که خدا را شکر کسي پيدا 
شده اس��ت که جرئت مي کند از اينجور حرف هاي 
پردردس��ر بزند! او در اين کتاب ب��ه بهائي ها حمله 
 کرد و دين آنها را جعلي و خرافي ناميد! بعد که اين 
کار راهش را خوب در جامعه باز کرد، کتابي به اسم 
صوفي گري چاپ کرد که آن هم خيلي تأثير داشت 
و باعث ش��د درويش بازي ها تا حدي جمع شود، اما 
يکمرتبه کتابي را به اسم شيعه گري منتشر کرد و در 
آن هر چه دلش خواست، به تشيع و شيعيان تاخت! 
وقتي اين کتاب به دست مرحوم نواب رسيد، تصميم 
گرفت هر طور شده اس��ت با او صحبت و متقاعدش 
کند که دست از اين کارش بردارد، وگرنه حکم شرع 
را درباره اش اجرا کند؛ کاري که عماًل انجام ش��د و 

مورد تحسين متدينين هم قرار گرفت. 
نظر اعضاي جبهه ملي و ش�خص آيت اهلل 

كاشاني درباره ترور رزم آرا چه بود؟ 
حاج احمد و حاج محم��ود آقايي که از تجار معروف 
آهن تهران بودند و بس��يار به مرحوم نواب و آيت اهلل 
کاشاني ارادت داشتند، جلس��ه اي را در منزل خود 
برگزار کردند ک��ه چند عضو جبهه مل��ي و نماينده 
اقليت مجلس هم در آن حضور داشتند. مرحوم نواب 

هم به عنوان رهبر فدائيان اسالم در آن جلسه بود. در 
آنجا اين موضوع مطرح شد که بزرگ ترين مانع بر سر 
راه ملي شدن صنعت نفت، سپهبد رزم  آراست و اگر 
او از سر راه برداشته شود و حکومت به دست جبهه 
ملي - که علي القاعده مذهبي هم هس��تند- بيفتد، 
زمينه براي اجراي احکام اسالمي آماده مي شود. آنها 
به توافق مي رسند که فدائيان اسالم اين کار را انجام 
بدهن��د و در ازاي آن، جبهه ملي هم وقتي حکومت 
را به دست گرفت، احکام اس��المي را اجرا کند. آنها 
مترصد فرصتي بودند تا زمان��ي که آيت اهلل فيض از 
علماي مهم حوزه از دنيا رفت و قرار ش��د در مسجد 
ش��اه تهران، براي ايش��ان مجلس ترحيمي برگزار 
شود. معموالً در اين نوع مجالس، شاه يا نخست وزير 
شرکت مي کردند. آن روز هم رزم آرا به مجلس ترحيم 
آمد. مرحوم خليل طهماسبي از طرف نواب مأموريت 
پيدا کرد که رزم آرا را اع��دام کند. چند نفر ديگر هم 
مأمور بودند که همراه خليل به مسجد شاه بروند که 

اگر او در کارش موفق نشد، کار را تمام کنند! 
با شهيد سيدعبدالحس�ين واحدي از چه 

زماني و در كجا آشنا شديد؟ 
او را هم اولين ب��ار در خانه آيت اهلل کاش��اني ديدم. 
البته خيلي به آنجا نمي آمد. س��يدي به نام شمس 
قنات آبادي زياد به آنجا مي آمد که بعدها معلوم شد 
آدم درستي نيست. او در اکثر جلسات منزل آيت اهلل 

کاشاني بود. 
ش�هيد س�يد عبدالحس�ين واحدي چه 

ويژگي هايي داشت؟

خيل��ي پرهيجان و پرس��وز و گداز ب��ود. موقعي که 
فدائيان اسالم زياد فعاليت داشتند، مدام با نشريات 
مصاحبه مي کرد و حرف هاي تن��دي مي زد. خيلي 
بي باک، ش��جاع و دالور بود. يک بار هم خبرنگاران 
را جمع و در مجلس س��خنراني کرد. قدرت روحي 
زيادي داش��ت و در غياب مرحوم نواب، تشکيالت 

را اداره مي کرد. 
موقعي كه در قم اقامت داش�ت در جذب 
طاب به افكار فدائيان اسام چقدر توفيق 

داشت؟
به نظر من خيلي موفق بود. خيلي  از طالب، طرفدار 
فدائيان اس��الم بودن��د، از جمله آقاي��ان: مرواريد، 
شجوني، گلسرخي، هاش��مي رفسنجاني، خلخالي، 
محالتي، ش��بيري، حجت��ي کرمان��ي و خيلي هاي 

ديگر. 
علما چطور؟ 

آي��ت اهلل س��يد محمدتق��ي خوانس��اري و آيت اهلل 
سيدصدرالدين صدر که با آنها ارتباط علني داشتند، 
اما مدرس��ين و علمايي مثل: آيت اهلل کبير، آيت اهلل 
مرعشي نجفي، آيت اهلل شريعتمداري و ديگران هم 
به آنها عالقه مند بودند، منتها چون نمي خواس��تند 
با بيت آي��ت اهلل بروج��ردي اصطکاک پي��دا کنند، 

عالقه شان را علني نمي کردند! 
چه ش�د كه نظ�ر آي�ت اهلل بروج�ردي به 

فدائيان اسام برگشت؟ 
عده اي نزد آيت اهلل بروجردي از آنها سعايت کردند 
و از ايشان خواس��تند مانع ادامه کار فدائيان اسالم 
ش��وند. البته در اي��ن زمينه گفتني زياد اس��ت که 
شايد گفتن همه آنها صالح نباش��د. خدا همه شان 

را رحمت کند. 
ماجراي تحصن فدائيان اس�ام در زندان 
قصر به نشانه اعتراض به دستگيري شهيد 

نواب صفوي، ابتكار چه كسي بود؟ 
بعد از اينکه فدائيان اس��الم تالش و پيگيري کردند 
که شهيد نواب صفوي از زندان آزاد شود و به نتيجه 
نرس��يدند، يک شب سيد عبدالحس��ين واحدي در 
جلس��ه عمومي فدائيان اس��الم اعالم کرد که: الزم 
اس��ت عده اي از برادران ب��راي آزادي نواب صفوي 
به زندان بروند و حتي اگر الزم ش��د در آنجا تحصن 
کنند و آنقدر بمانند تا دولت ناچار شود نواب صفوي 

را آزاد کند! 
شما هم جزو متحصنين بوديد؟ 

بله، ما 51 نف��ر بوديم که ب��ا ميل، عالق��ه و انگيزه 
ش��خصي خودمان به زن��دان قصر رفتيم و کس��ي 

مجبورمان نکرد. قصه اش طوالني است. 
آن را تعريف مي كنيد؟ 

بچه ها گروه گروه براي ديدار با مرحوم نواب به داخل 
زندان قصر مي رفتن��د و موقع برگش��تن، تعدادي 
مي ماندند و برنمي گش��تند تا آخر سر 51 نفر از آنها 
ماندند! ما يک ماهي آنج��ا در زندان مانديم و بيرون 
نرفتيم تا باالخره ي��ک روز رئيس ش��هرباني آمد و 
گفت: همه شما آزاد هستيد و مي توانيد برويد، چرا 
اينجا را براي تحصن انتخاب کرديد؟ چرا در مجلس 
يا جاهاي ديگر متحصن نشديد؟... ما گفتيم: اگر از 
اين در برويم بيرون، م��ا را مي گيريد و از آن يکي در 
مي بريد و زنداني مي کنيد! خالصه گوش نداديم تا 
روزي که سيد عبدالحسين واحدي آمد و با مرحوم 
نواب صحبت ک��رد. البته نگذاش��تند بيايد داخل و 
همانجا از پش��ت ميله ها با هم حرف زدند. دو مأمور 
را هم گذاشتند که حرف هاي آنها را گزارش بدهند. 
بعداً فهميدم واحدي به مرحوم نواب گفته بود: من با 

شهيد سيد عبدالحسين واحدی خيلي 
پرهيجان و پرس�وز و گداز بود. موقعي 
كه فدائيان اسام زياد فعاليت داشتند، 
مدام ب�ا نش�ريات مصاحب�ه مي كرد و 
حرف هاي تندي م�ي زد. خيلي بي باک، 
شجاع و دالور بود. يک بار هم خبرنگاران 
را جم�ع و در مجل�س س�خنراني كرد. 
قدرت روحي زيادي داش�ت و در غياب 
مرحوم نواب، تشكيات را اداره مي كرد

 »شهيد سيدعبدالحسين واحدي و جمعيت فدائيان اسام، نكته ها و خاطره ها«
 در گفت وشنود با اسداهلل صفا 

 شاه و مصدق در زنداني كردن 
فدائيان اسالم توافق داشتند
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  شاهد توحيدي
اث��ري ک��ه ه��م  اين��ک 
در معرف��ي آن س��خن 
مي رود، يادماني اس��ت 
که همزمان ب��ا برگزاري 
کنگره نکوداشت منزلت 
علم��ي زنده ي��اد عالمه 
محمدتقي جعف��ري، از 
سوي پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه اسالمي نشر يافت. حجت االسالم والمسلمين 
علي اکبر صادقي رشاد رياست اين پژوهشگاه که اين 
مجموعه به همت او تدوين يافت��ه، در ديباچه اين اثر 

چنين نگاشته است:
 »مجموعه اي که پيش رو داريد، حاوي عمده  مقاالتي 
است که به خواهش حقير، استادان و دانشوران ارجمند 
و ني��ز برخ��ي از دانش فراگرفتگان محضر اس��تاد  به 
بهانه  برپايي کنگره  نکوداشت منزلت علمي استاد، از 
سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  در اختيار 
گذاش��ته اند که به عنوان يادنگار اين همايش علمي 
انتش��ار مي يابد. در اين تک نگاره ها، به طور عمده، به 
مباحث فلس��في کالمي، حقوقي،  سياسي، تاريخي و 
زيست نامه اي پرداخته شده است، از سروران و دوستان 
گرامي ام که پيشنهاد اين کمترين را اجابت فرمودند 
سپاسگزارم، از عزيزاني که درج فرستاده  آنان در اين 
صحيفه ميس��ور نگرديد پوزش خواهم، همچنين از 
همه  همکارانم که در تدوين و نشر اين يادنگار ياري ام 

کردند متشکرم. 
بنده، نام شريعه  شهود را براي اين مجموعه برگزيده 
بودم که به اشاره  لطف آميز دانشور فکور و آزادانديش، 
پژوهش��گر علي مس��لک ابوذر کي��ش، کاتب چيره 
خامه و نويس��نده  صاحب سبک، اس��تاد محمدرضا 
حکيمي  � حفظه اهلل تعالي � به ش��ريعه خرد موس��وم 
شد. ُحسن ختام ديباچه را به مشک مشکين طغراي 
نادره  زمان، نابغه  دوران، متفّکر مبتکر، فقيه متبّحر، 
ش��هيد جليل القدر، آيت اهلل س��يدمحمدباقر صدر � 
قدس اهلل نفس��ه الّزکيه � مس��ک اندود مي کنيم. وي 
در نامه اي که ب��ه تاري��خ 1345 ه .ش، در پاس��خ به 
پيش��نهاد اس��تجازه  برگردان کتاب اقتصادنا توسط 

جن��اب آقاي اس��پهبدي، ب��ا تعابيري بلن��د و بحّق، 
اينچنين استاد را ستوده است: به پيشگاه برادر بزرگوار 
و پناهگاه آرزوه��ا، فقيه، اصولي، فيلس��وف، متکلّم، 
حجت االسالم و المس��لمين، عالمه شيخ محمدتقي 
جعف��ري � دام عّزه � با ش��ادماني نام��ه  ارجمندتان را 
زيارت کردم و با همه  انديشه و عواطفم آن را خواندم؛ 
چگون��ه آن را اينچنين مش��تاقانه نخوان��م در حالي 
که آن پرتوي از نور کس��ي اس��ت که با علم و فضل و 
نظريات و تحقيقاتش بر گيتي نورافش��اني مي کند. 
من سپاسگزارم به خاطر اهتمام و لطف ارجمند شما 
درباره  کتاب اقتصادن��ا و مي خواهم به ب��رادر فاضل 
عبدالعلي ]سپهبدي[ يادآور ش��وم که: ايشان چگونه 
در انتظار اجازه  من به سر مي برد، پس از آنکه از محضر 
شريف حضرتعالي چنين اجازه اي صادر شده بود! مايلم 
اعالم کنم که: اجازه  شما اجازه  من و اراده  شما اراده  من، 
پذيرش و رضايت شما پذيرش و رضاي من است، جانم 
به قربان تو برادرم! هيچ دليلي بر درنگ در اين کار، پس 

از رضايت شما نيست... . «
ناش��ر نيز در صدر اين ارج نامه، ديباچ��ه اي دارد که 
شمه اي از آن به قرار ذيل است: بنا به تصويب شوراي 
عالي تحقيقات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 
مقرر ش��د به پاس تالش نس��توهانه ديرباز حضرت 
اس��تاد آيت اهلل عالمّه محمدتقي جعفري و خدمات 
گرانسنگ معظم له به ساحت فکر و فرهنگ و معارف 
الهي کشورمان، کنگره نکوداشت منزلت علمي استاد 
که گامي است کوچک در تکريم مقام ارجمند دانش و 
دانشوري برگزار گردد، مقارن اين کنگره و در پاسخ به 
درخواست حضرت حجت  االسالم والمسلمين جناب 
آقاي علي اکبر رشاد، رياست محترم پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه اسالمي، از علما و انديشمندان برجسته حوزه 
و دانشگاه مقاالت بسيار ارزيده  اي به دست آمد و زير 
نظر ايشان تدوين و بدين هيئت که مشاهده مي نماييد 
سامان يافته با عنوان شريعه  خرد آماده انتشار گرديد. 
اينک، از صاحب قلمان اين مجموعه ارزشمند و همه 
دست اندرکاران تدوين و چاپ و انتشار اين اثر قدرداني 
مي گردد. باش��د که با بهره وري از س��احت پر برکت 
متفکراني چون اس��تاد عالمّه محمدتقي جعفري که 
شريعه  فياض خردند و سرچشمه  زالل انديشه  ديني، 
جان عطشناک جامعه  ديندار و حقيقت جوي سيراب، 
سرچشمه  خالص زالل دين، از ناپاکي ها پالوده و مسير 

احياي همه جانبه  دين هموارتر گردد.« 

 نظري  و گذري بر يادمان زنده ياد 
عامه محمدتقي جعفري

در جوار »شريعه خرد«

دکتر فاطمي حرف زده ام و گفته است شب جمعه 
مي گذارد بچه ها بيرون بيايند. مرحوم نواب گفت: 
من چشمم آب نمي خورد اينها اهل وفا کردن به 
قولشان باشند! واحدي گفت: اگر عمل نکردند، 
سيد محمد را مي فرستم قم پيش علما! مرحوم 
نواب گفت: من که بيرون نيس��تم بفهمم اوضاع 
از چه قرار است، تو که بيرون هستي بهتر از من 
از اوضاع خب��ر داري! واحدي گفت: من خودم با 
فاطمي حرف زدم و او قسم خورد که: به جد هر 
دويمان قسم که شب جمعه همه فدائيان اسالم 

را آزاد مي کنم! 
آزاد كرد؟ 

شبي که قرار بود آزاد شويم، اتفاق عجيبي افتاد! 
در زندان م��ا در يک بند بودي��م و توده اي ها در 
بندي ديگر. يک وقت هم رزم آرا نصف شبي، همه 
سران آنها را فراري داد، اما اعضاي رده پايين در 
زندان ماندند. ما در بندي که بوديم، همه مأموران 
و پاس��بان ها را اخراج ک��رده بوديم و کس��ي از 
مسئوالن و مأموران زندان در بند ما نبود، اما بند 
توده اي ها پر از مأمور و پاسبان بود. مرحوم نواب 
اذان داد و نماز خوانديم و رفتيم ش��ام خورديم. 
يکمرتبه ديديم در بند باز شد و نزديک به 100 
نفر با کاله کاسکت و باتوم داخل بند ريختند! ما 
مانده بوديم که دِر بند ما که قفل بود، اينها از کجا 
داخل بند آمده بودند؟ بعد فهميديم با توده اي ها 
س��اخته اند و از دِر بند آنها داخل آم��ده بودند. 
خالصه ريختند و تا جايي ک��ه مي خورديم ما را 
زدند و خونين و مالين کردند! هوا سرد بود و باران 
هم مي باريد. دست و پاي بچه ها را مي گرفتند و از 
باالي پله ها پرتشان مي کردند وسط شن و ماسه 
پايين پله ها که پر از آب شده بود! فردا صبح همه 
جا پخش شد: ديشب فدائيان اسالم را در زندان 

کشتند. . . و اين در تهران صدا کرد! 
ترور دكتر فاطمي توسط محمدمهدي 
عبدخدايي پيامد همين برخورد بود؟ 

بله، سيد عبدالحسين واحدي به دنبال اين ماجرا 
با دکتر فاطمي تماس مي گيرد، اما نمي تواند او 
را پيدا کند. رفتار وحش��يانه مأموران با فدائيان 
اسالم و بعد هم بي اعتنايي دکتر فاطمي، موجب 
تحريک و عصبانيت سيدعبدالحسين واحدي و 
فدائيان اسالم مي ش��ود و تصميم مي گيرند اين 
عمل دکتر فاطم��ي را تالفي کنن��د. آن روزها 
سالگرد محمد مسعود بود و قرار بود دکتر فاطمي 
س��ر قبر او در قبرس��تان ظهيرالدوله سخنراني 
کند. س��يد عبدالحس��ين واحدي به آقا مهدي 
عبدخداي��ي - ک��ه آن موقع نوجوان بود و س��ر 
پرشوري داشت- مأموريت داد فاطمي را بزند. او 
هم رفت و به طرف دکتر فاطمي شليک کرد. بعد 
هم بالفاصله اسلحه اش را انداخت و دستگيرش 
کردند و متعاقب آن، گمانم 20 ماهي در زندان 
ماند. البته شانس آورد که س��نش قانوني نبود، 
وگرنه مجازات سختي در انتظارش بود! او هنوز 

درست بلد نبود با تپانچه شليک کند! 
شهيد نواب صفوي از برنامه زدن دكتر 

فاطمي خبر داشت؟ 
گمان نکن��م. من که با او صحب��ت کردم، گفت: 
بيرون را واح��دي دارد اداره مي کن��د و من که 
بيرون نيس��تم بدانم چه خبر است! گمانم او هم 
صد درصد نمي دانس��ت قرار است دکتر فاطمي 

را بزنند. 
ظاهراً دكت�ر مصدق بع�د از اين ماجرا 

خودش را حبس كرد. اينطور نيست؟ 
بله، او از ترس فدائيان اسالم در اتاق کوچکي در 
مجلس، تختي گذاشت و بيرون نمي آمد! او حتي 
داده بود لوله بخ��اري را هم ببندند که يک وقت 
فدائيان اسالم از آنجا وارد نشوند! دليل ترسش 
هم اين بود که شاه به او گفته بود: مواظب خودت 
باش، چون ممکن اس��ت اينها ت��و را هم بزنند. 
مصدق با تعجب پرسيده بود: مگر چنين چيزي 
ممکن است؟ و شاه گفته بود: چرا ممکن نباشد؟ 
ش��اه و مصدق در زنداني کردن فدائيان اس��الم 

توافق داشتند. 
واكنش ش�هيد نواب در مقابل شنيدن 

خبر ترور فاطمي چه بود؟ 
سکوت کرد. شايد از همين سکوت بشود فهميد 
که خيلي هم ناراضي نب��ود. بعد از آزادي تا آخر 
عمرش هم، با واحدي و عبدخدايي رابطه خوبي 
داش��ت و هيچ وقت آنها را به خاطر اين کارشان 
مؤاخذه نکرد. اگر از اين کار رضايت نداش��ت، با 
کسي رو در بايستي هم نداشت و حرفش را رک 
و صريح مي زد. البته بعد از ضرب و شتم آن شب، 
همچنان بدقولي هاي حض��رات ادامه پيدا کرد. 
آنها قول داده بودند ما را آزاد کنند، ولي به  جايش 
همه مان را دادگاهي کردند! همين کارشان هم 
باعث شد فدائيان اسالم خيلي از اينکه فاطمي را 

زده بودند پشيمان نباشند. 
پس از 28 م�رداد، چند ت�ن از اعضاي 
فدائي�ان اس�ام، از اين تش�كل جدا 

شدند. علت چه بود؟ 
در آن دوره، بعض��ي از فدائيان ب��ه مرحوم نواب 
گفتند: بياييد براي مجلس کانديدا ش��ويد. آقا 
مي گف��ت: من ک��ه رأي نمي آورم! درس��ت هم 
مي گفت. در آن شرايط، دس��تگاه نمي گذاشت 
رأي بياورد. گف��ت: »اصاًل گيريم ک��ه رأي هم 
بياورم، مجل��س 100، 150 نماين��ده دارد که 
همگي آن طرفي هس��تند! فرض کنيد آدم يک 
قاشق عس��ل را در يک دبه سرکه بريزد، شيرين 
مي شود؟« مثالش هم مرحوم راشد بود که مرد 
بس��يار بزرگواري بود و مردم ته��ران هم خيلي 
دوستش داش��تند و در تهران رأي اول را آورد. 
پدرش آش��يخ عباس تربتي هم از اولياءاهلل بود. 
به مجلس رفت و مثل هميشه، سخنراني اش را 
با بسم اهلل و سالم بر پيامبر)ص( و خاندانش)ع( 
ش��روع کرد که يکمرتبه ميراش��رافي س��ردبير 
روزنامه »آت��ش« - ک��ه از آن گنده الت هاي بد 
دهان تهران و چيزي مثل حسين رمضان يخي 
بود- دهانش را باز کرد و يک مشت حرف مزخرف 
زد که: آش��يخ! اينجا را با مسجد ترک ها عوضي 
گرفته اي... و بعد ه��م چند فح��ش و ليچار بار 
بنده خدا کرد! مرحوم راشد الم تا کام حرفي نزد 
و س��رش را پايين انداخت و از در مجلس بيرون 
رفت و ديگر هم برنگشت! گفته بود: مجلسي که 
نماينده اش اينقدر بي ادب باش��د، ماندن ندارد! 
خالصه به آقاي نواب مي گفتند: برو مجلس و او 

مي گفت: در آنجا حذفمان مي کنند! 
بعيد بود بگذارند رأي بياورد؟ 

نه، نمي آورد. بيرون تحملش نمي کردند، مجلس 
راهش مي دادند؟ خالصه آن س��ال تابس��تان 
به مرحوم ن��واب گفتيم: بچه ه��ا مي خواهند 
به سفر بروند و بهتر اس��ت جلسات عمومي را 
تعطيل کنيم. خود نواب در قم دوستي به اسم 
آسيد مهدي داش��ت. گفت: بچه هاي فدائيان 
آنجا هس��تند و خود من هم ب��دم نمي آيد به 
قم بروم. اخوي مرحوم نواب، در ش��مال مدير 
يا معلم يک مدرس��ه بود. من، آس��يد هاشم، 
مهدي عبدخدايي، عباس نق��اش و ده پانزده 
نفر، تصميم گرفتيم به شمال و پيش او برويم. 
راه افتاديم و به چالوس رفتيم.  شب ها مي رفتيم 
مسجد نزديک منزل او. يکي از رفقا، سه شبي 
بعد از نماز در آنجا منبر رفت، اما ش��ب چهارم 
مأموران مس��جد را محاصره کردند و ريختند 
و اکثريت ما را گرفتند! رئيس ش��هرباني آنجا، 
همان کس��ي بود که وقتي م��ا در زندان قصر 
بوديم، مسئوليت آنجا را داشت. آسيد هاشم به 
من گفت: بهتر است دو تا از بچه ها را برداري و 
بروم پيش رئيس شهرباني و به او بگويي: آسيد 
هاشم مي خواهد تو را ببيند! بعد هم او را برداريد 
و بياوريد پيش من! ما رفتيم س��راغش و وقتي 
ما را ش��ناخت، زد زير گريه ک��ه:در تهران کم 
برايم گرفتاري درس��ت کرديد که حاال هم که 
به اين خراب شده تبعيد شده ام، دست از سرم 
برنمي داريد؟. . . خالصه راضي اش کرديم و او را 
پيش آسيد هاشم برديم. آسيد هاشم صورتش 
را بوسيد و از او دلجويي کرد و گفت: »شما برو 
اينها را آزاد کن، به تو قول مي دهم برويم و ديگر 
مزاحمت نشويم«. بنده خدا رفت و کساني را که 
بازداشت بودند، به هر نحوي که بود آزاد کرد. 
بعد من و آسيد هاشم و دو سه نفر ديگر به تهران 
برگشتيم و بقيه به رش��ت رفتند! عبدخدايي 
را هم با خود بردن��د. آنها در رش��ت مي بينند 
اوضاع شهر خيلي خراب است و شهر پر است از 
مغازه هاي مشروب فروشي و کاًل بي بند و باري 
غوغا مي کن��د! در آنجا بچه ه��ا مي روند و عليه 
وضع شهر سخنراني مي کنند و يک فصل کتک 
درست و حسابي مي خورند و دوباره همگي را 

مي گيرند و بازداشت مي کنند! 
به هر حال در تهران نمي دانم خودم رفتم منزل 
آسيدهاش��م يا او عقبم فرس��تاد. رفتم و ديدم 
فوق العاده عصباني اس��ت، طوري ک��ه دارد به 
مرحوم نواب جسارت مي کند! فرياد زد: »مگر اين 
آقا نگفت مجلس حکم يک دبه سرکه را دارد که با 
يک قاشق عسل نمي شود شيرينش کرد؟ بفرما! 
رفته از قم کانديدا شده است. . . « رفتيم قم ديدن 
آقاي نواب و آسيد هاشم خيلي به ايشان تندي 
کرد! آقا نواب گفت: »تو ورقت برگشته است، دو 
روز شما را به امان خودتان رها کردم از اين رو به 
آن رو شديد! مگر خود شماها نبوديد که گفتيد: 
برو نماينده شو؟ حاال چه شده است؟« از همانجا 

بود که اختالف در فدائيان اسالم شروع شد. . . 
. . . و عده اي از اعضاي فدائيان اسام، از 

اين تشكل خارج شدند؟ 
دو دسته شديم. 18-17 نفر بيرون رفتند. البته 
من تا آخرش با آقاي نواب بودم. از اين انشعابيون 
کاري برنمي آمد. بيشتر کارها را خود آقا نواب و 

سيد عبدالحسين واحدي انجام مي دادند. 
نقش و تأثير شهيد سيد عبدالحسين 

واحدي در اين انشعاب چه بود؟ 
خيلي ه��ا از دس��تش ناراحت و دلخ��ور بودند. 
ريش��ه هايش هم معلوم بود. ولي س��يد با وجود 
ظاهر پر ابهتي که داشت، بسيار هم مهربان بود. 
خود من يک ب��ار با مادرم اوق��ات تلخي کردم و 
گذاشتم و از خانه بيرون آمدم! واحدي سعي کرد 
مرا به خانه برگرداند و آشتي بدهد، ولي من زير 
بار نرفتم. تا مدت ها با من قهر بود که: تو به حرف 
س��يد اوالد پيغمبر)ص( اعتنا نکردي و رويم را 
زمين انداختي! آخر سر هم باالخره راضي ام کرد 
و مرا به خانه مان برد و آشتي داد. آقا نواب هم با ما 

آمد. خدا رحمتشان کند. 
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بعد از اينكه فدائيان اس�ام تاش 
و پيگي�ري كردند كه ش�هيد نواب 
صفوي از زندان دكت�ر مصدق آزاد 
شود و به نتيجه نرسيدند، يک شب 
سيد عبدالحسين واحدي در جلسه 
عمومي فدائيان اس�ام اعام كرد 
كه: الزم اس�ت عده اي از ب�رادران 
براي آزادي نواب صف�وي به زندان 
بروند و حتي اگر الزم ش�د در آنجا 
تحصن كنند و آنقدر بمانند تا دولت 
ناچار شود نواب صفوي را آزاد كند!


