
  شاهد توحيدي
 آنچ��ه در اي��ن مجال به 
حضورتان تقديم مي شود، 
خاط��رات بان��و طاه��ره 
سجادي همس��ر مهدي 
غيوران است كه هر دو، از 
مبارزان و زندان ديدگان 
انقالب اسالمي بوده اند. 
خاط��رات اي��ن بان��وي 
پرتكاپو و مقاوم، توسط مركز اسناد انقالب اسالمي 
اخذ، تدوين و منتشر ش��ده است. ناشر در ديباچه 
اين اثر، در توصي��ف محتواي آن و ني��ز راوي اين 
خاطرات چنين آورده اس��ت: »پي��روزي انقالب 
اسالمي ايران بي شك مرهون جهاد مردان و زناني 
اس��ت كه جان بر كف در مقابل استبداد داخلي و 
اس��تعمار خارجي ايس��تادند. هر كس در انقالب 
شكوهمند ايران حاضر و ناظر بوده است، نقش زنان 
را در پيروزي آن ب��ه خوب��ي درك مي كند. زنان 
مسلمان چنان در حماس��ه بزرگ سرنگوني رژيم 
كهن شاهنش��اهي، نقش آفريدند كه رهبر انقالب 
اسالمي، امام خميني در مورد آنها فرمود: زنان در 
كنار مردان، بلكه جلوتر از آنان در پيروزي انقالب 
اسالمي نقش اساسي داش��ته اند... با اين حال در 
رابطه با نقش زنان در پيروزي انقالب اسالمي كمتر 
نوشته و كمتر گفته ش��ده است. شايد يكي از علل 
كم كاري در اين زمينه، نداشتن منابع است كه خود 
زنان مبارز ب��ه دليل كتم��ان، كمت��ر حمايتي از 
عملك��رد خود داش��ته اند. خانم طاهره س��جادي 
)غيوران( نمونه اي از زنان مبارزي است كه سال ها 
پيش جهت ستيز با رژيم مستبد شاه، قيام كرد و 
سخت ترين شكنجه ها را به جان خريد. وي در سال 
۱۳۲۱ در خان��واده مذهبي در ته��ران متولد و از 
كودكي و دوران تحصيل، با تعاليم اسالمي آشنا شد 
و در س��ال ۱۳۳۸ با آقاي مهدي غي��وران يكي از 
مبارزان مؤمن ازدواج كرد. خانم سجادي از اين پس 

بيشتر در مسائل سياسي وارد شد و پس از نهضت 
امام خميني، به عنوان يك زن مسلمان بيشتر به 
جامعه خود احس��اس مس��ئوليت كرد و به همراه 
همسرش در سال ۱۳۵۴ دستگير شد و شديدترين 
شكنجه ها را تحمل نمود. وي در آذر ۱۳۵۷ در اوج 
مبارزات مردم مس��لمان اي��ران به رهب��ري امام 
خميني از زندان آزاد شد و همراه مردم به گسترش 
مبارزات پرداخت و بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
نيز به تحكيم مباني انقالب پرداخت و س��رانجام، 
فرزندش را در راه دفاع از سرزمين اسالمي اش، در 
جنگ عراق علي��ه ايران تقديم كرد. مركز اس��ناد 
انقالب اسالمي با ضبط خاطرات خانم سجادي و 
تدوين آن با نظ��ر نهايي وي، اي��ن مجموعه را در 
اختيار خوانندگان مي گذارد. اين خاطرات گزارش 
بسيار مفيدي از موقعيت سازمان مجاهدين در بين 
نيرو هاي مذهبي، تغيير ايدئولوژي سازمان و رفتار 
رژيم شاه با زندانيان مبارز و نقش مذهب در پيكار 

عليه ستم است...«. 
طاهره سجادي راوي خاطرات، در آغازين فصل 
از اي��ن مجموعه خواندني، بخش��ي از ش��رايط 
خانوادگي خويش را به شرح ذيل توصيف كرده 
اس��ت:  »در آخرين روز هاي فصل پاييز ۱۳۲۱، 
در محله اي بين سرچش��مه و بهارستان تهران، 
منطقه اي كه تقريباً مركز ته��ران و محل فعالي 
بود، در ي��ك خانواده مذهبي به دني��ا آمدم. من 
چهارمين فرزند خانواده هستم و دو خواهر و دو 
برادر دارم. مادرم هاجرخانم ك��ه بعد ها به خانم 
سجادي معروف شد، زني فداكار و با تقوي، عالمه 
و اهل درس و بحث بود. از وقتي يادم دارم، ايشان 
با كتاب و درس سر و كار داشت. منزل ما هر روز 
محل مراجعه عده زي��ادي از خانم ها از هر تيپ و 
صنف و طبقه اي بود كه ن��زد مادرم قرآن و عربي 
مي خواندند. ايشان عالوه بر رسيدگي به امور خانه 
و بچه ها، ساعاتي از شبانه روز را به نماز و عبادت 
مي پرداخت. او عاش��ق نماز و نيايش بود، گاهي 
كه نيمه شب بيدار مي ش��دم، او را در حال نماز و 
نيايش مي ديدم؛ بي خبر از عالم عارفانه و معنوي 
او فكر مي كردم براي غصه ه��ا و ناراحتي هايش 

اين گونه اشك مي ريزد...«.
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  محمدرضا كائيني
در روزهايي كه بر ما گذش�ت، از ش�صت وپنجمين 
س�الروز ش�هادت رهبر فدائي�ان اس�ام و يارانش 
عب�ور كردي�م. بي ترديد نق�ش آن�ان در توفيقات 
نهض�ت مل�ي اي�ران، از س�رفصل هاي ناخوانده و 
مغفول اين روي�داد ش�اخص تاريخ معاصر اس�ت. 
در مقال پ�ي آمده، تاش ش�ده اس�ت  كارنامه اين 
جريان مذهبي و مب�ارز، با اتكا به پ�اره اي روايات و 
تحليل ها، مورد بازخواني قرار گيرد. اميد آنكه تاريخ 
پژوهان و عموم عاقه من�دان را مفيد و مقبول  آيد. 

      
 برداش�تن موانع از طريق ملي ش�دن صنعت 

نفت
جمعيت فدائيان اسالم پس از شهريور ۱۳۲0 و در بستر 
مبارزه با تبليغات ضد ديني احمد كسروي شكل گرفت. 
اين جريان گذشته از احكام شرعي مراجع وقت، از آن 
روي به حذف كس��روي پرداخت كه او با تبليغات ضد 
ديني خويش در دوران اش��غال ايران توسط سه قدرت 
خارجي، وحدت عموم��ي را در چنين دوره خطيري بر 
هم مي زد. قاسم تبريزي پژوهشگر تاريخ معاصر ايران 
در اين باره، چنين مي گويد: »با سقوط رضاخان، شرايط 
جديدي حاكم مي ش��ود. در اي��ن دوره گرچه جنايات 
امريكا در ايران بيش��تر از روس هاس��ت، ولي مورخان 
آريامهري دراين باره حرفي نمي زنند! روس ها توس��ط 
حزب ت��وده، افكار ماترياليس��تي و الحادي را منتش��ر 
و مناف��ع اتحاد جماهير ش��وروي را تقوي��ت مي كنند. 
امريكايي ها هم با اشاعه فساد و فحش��ا و ايجاد احزاب 
كوچك و بزرگ طرفدار امريكا در كنار انگليس و شوروي 
به تخري��ب مباني دين��ي مي پردازند. در اين ش��رايط 
كس��روي و امثال او فعالند و هر چه علماي نجف به اين 
وضعيت اعتراض مي كنند، كسي توجه نمي كند! شهيد 
نواب صفوي در نجف مش��غول تحصيل است كه اخبار 
فعاليت هاي ضدديني كس��روي به گوشش مي رسد و 
جزواتي را كه او عليه تش��يع و امام زمان)عج( منتش��ر 
كرده، مي بيند. در آنجا يكي از علما فرياد مي زند: يعني 
در ايران يك مرد پيدا نمي ش��ود كه اين خبيث را خفه 
كند؟... ش��هيد نواب تصميم مي گيرد به اي��ران بيايد. 
عده اي از علما، از جمله مرح��وم عالمه اميني صاحب 
الغدير، خرج سفر او را تأمين مي كنند و شهيد آيت اهلل 
مدني، پول تهيه اس��لحه را در اختيارش قرار مي دهد. 
شهيد نواب صفوي به اين ترتيب به ايران مي آيد و ابتدا 

سعي مي كند با بحث و مناظره با كسروي، او را از راهي 
كه مي رود برگرداند، اما او زير بار نمي رود. از اين جهت 
تصميم مي گي��رد او را از بين ببرد كه موفق نمي ش��ود 
و بعدها شهيد سيدحس��ين امامي در اسفند ۱۳۲۴ او 
را اعدام انقالبي مي كند. اعدام انقالبي كسروي، بسيار 
مورد اقبال جامعه قرار گرفت. شهيد نواب صفوي تصميم 
مي گيرد جوانان پرش��ور، مؤمن، انقالبي و بااخالص را 
جمع كند و فدائيان اسالم را تشكيل دهد. او با نفوذ كالم 
و شخصيت كاريزماتيكي كه داشت، توانست عده اي از 
بازاري ها و بس��ياري از متدينين و مخصوصاً طلبه هاي 
جوان را با خود همراه كند. در شهيد نواب چند ويژگي 
وجود داشت كه تأثير كالمش را باال مي برد و شخصيتش 
را براي مؤمنان جذاب مي كرد: ايمان و اعتقاد حقيقي 
به اسالم و تالش براي اجراي احكام اسالمي، ايثار تا مرز 
شهادت، نفرت از اس��تبداد و عوامل داخلي آن و تنفر از 
استعمار و ايادي آن. در سال ۱9۲6 و ۱9۲۷ كه مسئله 
توطئه آميز تأسيس حكومت اسرائيل مطرح مي شود و 
در پي آن مردم فلسطين آواره و قتل عام مي شوند، شهيد 
نواب صفوي تمام قد براي دفاع از فلسطين وارد ميدان 
مي ش��ود و حتي عده اي از جوان ها را آماده مي كند كه 
براي دفاع از فلس��طين و جنگ با صهيونيست ها عازم 
آن منطقه ش��وند. فدائيان اس��الم در اين دوران چند 
دستاورد مهم داش��تند: اول، مبارزه با دشمنان اسالم 
بود كه با اع��دام انقالبي چند نفر، در دل س��ران رژيم و 
عوامل آن رعب و وحشت انداختند. دوم، برطرف كردن 
موانع از سر راه ملي شدن نهضت نفت بود و سوم، ايجاد 
شوق و عالقه به دين و ايثار تا حد شهادت براي برقراري 
حكومت اسالمي. آنها توانس��تند در برابر سرمايه داري 
غرب و كمونيسم شرق، اسالم را به عنوان يك ايدئولوژي 

ضداستعماري مطرح كنند.« 
  استفاده ابزاري جبهه ملي از فدائيان اسام در 

بستر نهضت ملي
فدائيان اسالم در پس راندن انگلستان از ايران، استقالل 
و بازگشت به خويش را مي جستند. آنان بر اين باور بودند 
كه در كشوري مسلمان و ش��يعه، چيزي جز باورهاي 
ديني مردمان آنان نمي تواند حاكميت داش��ته باش��د. 
از اين روي با جبهه ملي در باب اجراي شريعت در پس 
قدرت يابي ايشان پيمان بستند، عهدي كه هرگز جامه 
عمل نپوشيد. مس��عود رضايي، پژوهشگر تاريخ معاصر 
ايران در اين باره معتقد است: »بي ترديد فدائيان اسالم 
در ملي شدن صنعت نفت، نقش برجسته اي دارند. آنها 

مي خواستند احكام اسالمي در كشور پياده شود و اساساً 
شرط آنها براي از ميان برداشتن رزم آرا همين بود. طرف 
مقابل اگر اين طرز تفكر را قبول نداش��ت، مي توانست 
نپذيرد، ولي وقتي پذيرفت بايد به قولي كه داده بود عمل 
مي  كرد كه نكرد! به نظر من جبهه ملي در اين مرحله، 
از فدائيان اسالم اس��تفاده ابزاري كرد. آيت اهلل كاشاني 
و دكتر مصدق معتقد بودند با س��لطه همه جانبه اي كه 
انگليس بر حيات اقتصادي و به تبع آن سياسي كشور 
دارد، ابتدا بايد شّر او را كم كرد و بعد كه قدرت به دست 
نيروهاي مستقل افتاد، احكام اسالمي را در كشور اجرا 
كرد. البته اين بيشتر منطق آيت اهلل كاشاني بود. هژير 
و رزم آرا هر دو وابسته به انگليس هستند و لذا از ميان 
برداشتن آنها به موقع و بجا بود. هر دوي آنها با حمايت 
شديد و آش��كار انگليس، در برابر اراده ملت براي ملي 
كردن صنعت نفت ايس��تاده بودند. عبدالحسين هژير 
در انتخابات دوره شانزدهم ش��وراي ملي با اعمال نظر 
واضح مي خواست نيروهاي طرفدار دربار را وارد مجلس 
كند و به نيروهاي مس��تقل اجازه نمي داد وارد مجلس 
ش��وند. او در انتخابات تقلب و بر مواضع خود پافشاري 
مي كرد. عده اي از ش��خصيت ها و گروه هاي سياسي در 
دربار تحصن كردند و خواهان تجديد انتخابات شدند، 
اما راه به جايي نبردند و مشخص شد مهره هاي انگليس 
كاماًل مصمم هستند از ورود نيروهاي مردمي به مجلس 
جلوگيري كنند. وقتي فدائيان اس��الم هژي��ر را اعدام 
كردند، در دل مقامات سياس��ي رعب و وحشت زيادي 
افتاد و به فكر افتادند كه مجدداً انتخابات را برگزار كنند 
و اين بار تعدادي از نيروهاي مس��تقل از قبيل آيت اهلل 
كاش��اني و دكتر مصدق ب��ه مجلس راه پي��دا كردند و 
همين ها بودند كه موتور محرك ملي شدن صنعت نفت 

شدند و نهضت را پيش بردند. 
نفر بعدي كه با هماهنگ��ي با آيت اهلل كاش��اني، دكتر 
مص��دق و جبهه ملي اعدام ش��د، تيمس��ار رزم آرا بود. 
رزم آرا در قامت نخست وزير ايران داشت با انگليسي ها 
مذاكره مي كرد كه حداقل كمي به س��هم االمتياز ايران 
از نفت اضافه كند، درحالي كه مردم مي خواستند نفت 
ملي شود و همه عايدات آن صرف خود كشور گردد، نه 
اينكه سهمي از سرمايه خود را گدايي كنند، اما رزم آرا 
معتقد بود مردم ايران توانايي اداره صنعت پيچيده نفت 
را ندارند و حتي بلد نيستند يك آفتابه هم بسازند! بديهي 
است  اين نحوه تفكر با ملي شدن نفت تناسبي نداشت. با 
شيوه اي كه رزم آرا در پيش گرفته بود، انگليس همچنان 

مسعود رضايي: »بي ترديد فدائيان 
اس�ام در ملي ش�دن صنعت نفت، 
نق�ش برجس�ته اي دارن�د. آنه�ا 
مي خواستند احكام اسامي در كشور 
پياده شود و اساساً شرط آنها براي از 
مي�ان برداش�تن رزم آرا همين بود. 
طرف مقابل اگر اين طرز تفكر را قبول 
نداشت، مي توانس�ت نپذيرد، ولي 
وقتي پذيرفت بايد به قولي كه داده 
بود عمل مي  كرد كه نكرد! به نظر من 
جبهه ملي در اين مرحله، از فدائيان 
 اس�ام اس�تفاده ابزاري ك�رد! ...«

»نقش ناخوانده جمعيت فدائيان اسام در نهضت ملي ايران« در آيينه 4 روايت
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بر صنعت نفت ما تسلط داش��ت و از آنجا كه او آدم 
مقتدري بود و بر امور تس��لط داش��ت، مذاكرات را 
پيش مي برد و عمالً هيچ كاري از دست كسي ساخته 
نبود؛ به همين دليل هم جبهه ملي و نهايتاً فدائيان 
اسالم به اين نتيجه رسيدند كه او را از ميان بردارند تا 
مشكل ملي شدن صنعت نفت حل شود. در اينجا بود 
كه اعدام انقالبي اي كه توسط استاد خليل طهماسبي 
انجام شد، امكان ملي شدن نفت را فراهم كرد. البته 
فعاليت فدائيان اسالم منحصر به اين اقدامات نبود و 
آنها در امور مختلفي فعاليت مي كردند؛ از جمله در 
س��ال هاي ۱۳۲۸ و ۱۳۲9 نظارت بر صندوق هاي 
رأي و بسيج مردم در نهضت ملي شدن نفت را انجام 
دادند. برخي از آنها س��خنران ها و خطباي برجسته 
و قدرتمندي بودند و بر اف��كار عمومي تأثير زيادي 
داشتند. كش��ف تقلب در انتخابات دوره شانزدهم 
بي ترديد مديون نيروهاي فدائيان اسالم است كه از 
صندوق ها محافظت مي كردند و ديدند كه نيروهاي 
دولتي صندوق ها را جابه جا كردند و قضيه اعدام هژير 

پيش آمد كه پس از انتخابات تجديد شد...«. 
  رهب�ر فدائي�ان اس�ام، 20 م�اه در زندان 

مصدق!
در فصل پيشين اشارت رفت كه شهيد سيدمجتبي 
نواب صفوي رهبر فدائيان اس��الم، در آستانه حذف 
حاجيعلي رزم آرا از صحنه سياست ايران، با اعضاي 
جبهه ملي بر س��ر اجراي شريعت اس��المي در پي 
اعدام نامبرده، به توافق رس��يد. با اي��ن همه دكتر 
مصدق و اطرافيان وي پس از قدرت يافتن، تمامي 
قرار هاي گذشته را به بوته فراموشي سپردند و حتي 
به بهان��ه اي واهي، رهبر فدائيان اس��الم را به زندان 
افكندند! اسداهلل بادامچيان، تحليلگر تاريخ معاصر 
ايران اين رخداد را به ش��رح ذيل مورد خوانش قرار 
داده اس��ت: »فدائيان اس��الم بي تردي��د جمعيتي 
بسيار مخلص، خدوم، ارزش��مند و تأثيرگذار بودند. 
هيچ يك از آنان به دنبال مال و مناصب دنيوي نبودند 
و دلشان براي اسالم و مظلومين مي تپيد؛ مخصوصاً 
تشكيالتي بودند كه صددرصد در پي تأسيس يك 
حكومت اس��المي و اجراي احكام اس��المي بودند، 
لذا مي بينيم در هر مقطعي مخصوصاً اعدام انقالبي 
رزم آرا، شرطي كه با حضرات ملي گراها مي گذارند و 
قولي كه از آنها مي گيرند - كه البته به قولش��ان وفا 
نكردند - اين است كه جان خود را به خطر مي اندازند 
و رزم آرا را ك��ه بزرگ تري��ن مانع بر س��ر راه به ثمر 
رس��يدن نهضت ملي بود از س��ر راه برمي دارند، به 
شرط آنكه پس از آنكه جبهه ملي قدرت را در دست 
گرفت، احكام اسالم را اجرا كند. بنابراين مهم ترين 
دغدغه فدائيان اسالم اجراي قوانين و احكام اسالمي 
بود والغير. به همين دليل هم حزب توده، جريانات 
چپ، فراماسونرها، سلطنت طلب ها و همه كساني كه 
دل خوشي از اسالم نداشتند و ندارند، به شدت آنها 
را تخريب مي كردند. رزم آرا، نخس��ت وزير شاه - كه 
افسر كارآمد و سياس��تمدار باهوشي بود - كاماًل در 
اختيار اس��تعمار انگليس و امريكا قرار داش��ت و با 
قدرت جلوي ملي ش��دن صنعت نفت را گرفته بود. 
او حتي در مجلس شوراي ملي آشكارا به ملت ايران 
توهين كرد و گفت: ملت��ي كه يك لولهنگ )آفتابه( 
نمي تواند بس��ازد، چگونه مي خواهد صنعت عظيم 
نفت را اداره كند! رهبري نهضت ملي ش��دن نفت، 
ب��ا روحانيت به خص��وص مرحوم آيت اهلل كاش��اني 
بود. مردم هم ب��ه اين آگاهي رس��يده بودند كه اگر 
بخواهند مملكت نجات پيدا كند، بايد صنعت نفت 
را از چنگ انگليس بيرون بياورن��د. اين حركت كه 
آغاز ش��د، ع��ده اي از ملي گراها مثل دكت��ر بقايي، 
مهندس حس��يبي، عبدالقدير آزاد، دكتر سنجابي، 
دكتر فاطمي و. . . - كه بعداً معلوم شد خيلي هايشان 
فراماسون هستند - به اين حركت پيوستند. آيت اهلل 
كاشاني متأسفانه نتوانست نهضت را از ناخالصي هاي 
ملي گراها حفظ كند به همين دليل آنها به وقتش، 
ضربه كاري را به آن زدند! ش��ايد ه��م امكاناتش را 
در اختيار نداش��ت چون ايش��ان مجتهدي مسلم و 
سياستمداري باتجربه و زيرك بود و قطعاً متوجه اين 

انحرافات مي شد. 
خوش��بختانه حضرت امام هم زيركي و هم امكانات 
الزم را براي طرد انحرافات از نهضت داش��تند و رمز 
موفقيت ايشان هم همين بود. امام نهضت را اسالمي 
نگه داشتند، اما آيت اهلل كاشاني آن را با تفكرات ديگر 
درهم آميختند و نتوانس��تند نهضت را خالص نگه 
دارند، در نتيجه نهضت ملي نفت صاحب دو پيشوا 
شد! يكي ملي گرا كه مذهبي نبود و ديگري روحاني و 
مذهبي. وقتي كه نهضت دو پيشوا پيدا كرد و اختالف 
در سطح رهبري پيدا ش��د، اين تفرقه و اختالف به 

ديگر سطوح نهضت هم رسوخ پيدا كرد. 

نقش فدائيان اسالم اين بود كه مهره هاي استعمار را 
از سر راه نهضت برداشتند. ابتدا احمد كسروي را كه 
در واقع عامل اصلي جنگ نرم استعمار بود و با اشاعه 
افكار انحرافي، نسل جوان را با اسالم و تشيع بيگانه 
و آنها را براي پذيرش افكار بيگانگان آماده مي كرد، 
اعدام كردند. نفر بعدي عبدالحسين هژير بود كه قصد 
داشت همانند تيمورتاش از جامعه دين زدايي كند 
و فساد اخالقي را رواج دهد. با از بين رفتن كسروي 
و هژير، اس��تكبار انگليس و امريكا تصميم گرفتند 
يك مهره قوي نظامي را سر كار بياورند تا هر صداي 
مخالفي را با قوه قهريه س��ركوب كند، لذا رزم آ را را 
انتخاب كردند. س��ران جبهه ملي و رهبران نهضت 
ملي دريافتند كه اين بار با مهره خطرناكي سر و كار 
دارند كه براي پيشبرد مقاصد خود، از هيچ جنايتي 
رويگردان نيستند و نهايتاً چاره اي جز حذف او پيدا 
نكردند. اينجا بود كه به فكر افتادند از فدائيان اسالم 
كمك بگيرند و با شهيد نواب صفوي و چند نفر ديگر 
از فدائيان اسالم، جلسه اي تشكيل دادند. همان طور 
كه اشاره كردم، تنها شرط فدائيان اسالم اين بود كه 
نخست وزيري كه سر كار مي آيد، بايد احكام كالن 
اس��المي و ش��رعي را رعايت و پياده كند. آنها هم 
قبول كردند و آيت اهلل كاشاني هم حكم شرعي اعدام 
انقالبي رزم آرا را صادر كرد. در آن ايام آيت اهلل فيض 
از دنيا رفته بودند و در مس��جد ش��اه مراسم ختمي 
براي ايشان برگزار شده بود. رزم آرا براي شركت در 
اين مراسم آمده بود كه ش��هيد خليل طهماسبي با 
شليك گلوله، او را از پاي درآورد. بعد هم كه در ادامه 
اين جريان ها دكتر مصدق به نخست وزيري انتخاب 
ش��د، فدائيان اس��الم منتظر بودند جبهه ملي ها به 
قولي كه داده بودند عمل كنند، اما زمان كه گذشت 
معلوم شد كه از وفاي به عهد خبري نيست،بنابراين 
شهيد نواب صفوي به اين روند به شدت اعتراض كرد 
و نتيجه اينكه دكتر مصدق دستور داد او را دستگير 
كنند و به زندان بيندازند! در نتيجه از نزديك به دو 
سال نخست وزيري دكتر مصدق، نواب ۲0 ماهش را 

در زندان بود!«. 
 كمك ه�اي آيت اهلل بروج�ردي به جمعيت 

فدائيان اسام
يكي از محورهاي تبليغات منفي مخالفان جمعيت 
فدائيان اسالم در باره ايشان، نوع ارتباط آنان با مرجع 
اعالي وقت، مرح��وم آيت اهلل العظم��ي بروجردي 
است. با اين همه زنده ياد آيت اهلل سيدحسين بدالء از 
اصحاب و نزديكان آن مرجع واال در اين باره روايتي 
متف��اوت دارد: »به نظ��ر بنده، آي��ت اهلل بروجردي 
علي االص��ول و با توجه ب��ه روحيه ظلم س��تيزي و 
اقداماتي كه ايش��ان دراين باره در حيات خود انجام 
داده بودند، با اهداف فدائيان اس��الم موافق بودند و 
در مواردي از آنها حمايت هم مي كردند. من معتقدم 
نگاه آيت اهلل بروج��ردي به آنها اينگون��ه كه تبليغ 
مي شود، نبود. خود من در مواردي، كمك هاي ايشان 
را به فدائيان اسالم مي رساندم و غير از اين در اوقاتي 
هم كه مطلع مي شدند اين گروه به كمك نياز دارند، 
از طرق ديگري به آنها كمك مي كردند. عرض كردم 
كه برخي از اين كمك ها را خود من مي بردم و به آنها 
مي رساندم و اين غير از شهريه اي بود كه به عده اي از 
اعضاي آنها داده مي شد. واقعيت اين است كه عناصر 
وابسته به دربار و مخالفان فدائيان اسالم، دل خوشي 
از ارتباط آنها با آيت اهلل بروجردي نداشتند و تا جايي 
كه دستشان مي رس��يد س��عي مي كردند ايشان را 

نسبت به فدائيان اسالم بدبين كنند. 
به نمونه اي از اي��ن رفتارها اش��اره مي كنم: زواري 
كه براي زيارت حرم حض��رت معصومه)س( به قم 
مي آمدند، براي رفتن به حرم بايد از وس��ط مدرسه 
فيضيه و دارالش��فا عبور مي كردند. ع��ده اي از افراد 
مش��كوك كه س��عي مي كردند خود را وابس��ته به 
فدائيان اسالم نشان بدهند، در حجره هاي نزديك به 
اين محل عبور مي نشستند و با سيني و قابلمه ضرب 
مي گرفتند تا مرجعيت و عوام الن��اس را به فدائيان 
اس��الم بدبين كنند! بعضي از مرتبط��ان با آيت اهلل 
بروجردي اين خبر را به گوش ايش��ان مي رساندند 
و ايشان هم عصباني مي ش��دند و دستور مي دادند 
شهريه فدائيان اسالم قطع ش��ود، درحالي كه خود 
من بارها كمك هاي ايشان را به شهيد نواب صفوي و 
شهيدان برادران واحدي  رسانده بودم. حتي يك بار 
به خود من مأموريت دادند مبلغ زيادي را به تهران 
ببرم و توسط ش��هيدان واحدي - كه پسرعموهايم 
بودند - به ش��هيد نواب صفوي برس��انم. هيچ كس 
از محل اقامت ش��هيد ن��واب خبر نداش��ت و من با 
كمك واحدي ها، آنجا را پيدا كردم و كمك آيت اهلل 
بروجردي را تحويل دادم. آيت اهلل بروجردي فدائيان 
اس��الم را از زماني كه آنه��ا َعلَم مخالف��ت با احمد 
كسروي را برافراشتند و باالخره او را هالك كردند، 

مي شناختند.
 از آن پس بود كه آيت اهلل بروجردي از آنها حمايت 
ضمني مي كردند. حتي ش��هيد سيدحسين امامي 
هم كه كس��روي را كشته بود، با وس��اطت آيت اهلل 
بروجردي از مرگ نجات پيدا كرد و بدون محاكمه 
از زندان آزاد شد. البته كسروي خيانت هاي زيادي 
را مرتكب ش��د و افراد زيادي را به انحراف كش��اند؛ 
از جمله علي اكبر حكم��ي زاده كه او با اينكه پدرش 
روحاني بود، مرتد شد و كتابي نوشت كه حضرت امام 

با كتاب كشف االسرار خود پاسخش را دادند. 
علي اكب��ر حكم��ي زاده در مدرس��ه رضوي��ه با من 
هم حجره بود. پدرش آقاي آشيخ مهدي پايين شهري 
از علماي محترم قم بود. حكمي زاده نسبت نزديكي 
هم با مرحوم آقاي سيدمحمود طالقاني داشت، با اين  
همه كسروي چنان در او نفوذ كرد كه توانست او را به 
ارتداد بكشاند. كسروي كارهاي عجيب و غريبي هم 
مي كرد، از جمله جشن كتاب سوزان راه مي انداخت 
و در آن كتاب هاي مقدسي مثل مفاتيح و كتب دعا 
را مي سوزاند، درحالي كه او ابتدا روحاني بود و لباس 
روحاني��ت مي پوش��يد و در جمع علم��اي قم منبر 

مي رفت، سيد هم بود...«.

»كميته مشترك ضد خرابكاري 
ساواك« در آيينه روايتي زنانه

روزهاي شكنجه 
روزهاي مقاومت

آي�ت اهلل سيدحس�ين ب�دالء: 
»خود من در مواردي، كمك هاي 
آيت اهلل بروج�ردي را به فدائيان 
اس�ام مي رس�اندم و غير از اين 
در اوقاتي هم كه مطلع مي شدند 
اي�ن گروه ب�ه كمك ني�از دارند، 
از ط�رق ديگ�ري به آنه�ا كمك 
مي كردند. اين غير از ش�هريه اي 
بود كه از سوي ايشان به عده اي از 
اعضاي آنها داده مي شد. واقعيت 
اين اس�ت كه عناصر وابس�ته به 
دربار و مخالفان فدائيان اس�ام، 
دل خوش�ي از ارتب�اط آنه�ا ب�ا 
آيت اهلل بروجردي نداش�تند...«
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