
   محمدرضا کائینی
بار دیگ�ر خاطره بهم�ن تاریخ س�از 57، تجدید 
می ش�ود و ما که هم�اره آن حماس�ه دوران را از 
دریچه روایت شاهدان نگریسته ایم، در این موسم 
نیز چنین خواهیم کرد. در مقال پی آمده، خاطرات 
زنده یاد آیت اهلل سیدرضی حسینی شیرازی- که 
اخیراً بدرود حیات گفت- را از دیدار با رهبر کبیر 
انقالب در نوفل لوشاتو، بازخوانی کردیم. خاطرات 
آن مرحوم، از آن روی درخور توجه است که وی در 
میان علمای نامور تهران، مجموعاً در طیف سنتی 
قرار می گرفت و به انقالبی گری، تظاهر نداش�ت! 
امید آنکه انتشار این روایت، تاریخ پژوهان انقالب 
اسالمی و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید. 

     
   مس�جد ش�فای ته�ران در بس�تر انقالب 

اسالمی
زنده یاد آیت اهلل سیدرضی ش��یرازی طی دهه های 
متمادی، امام جماعت مسجد شفا، در یکی از مناطق 
ش��مالی تهران بود. عالوه بر این، او ن��واده زنده یاد 
آیت اهلل العظمی میرزاحسن شیرازی )صاحب تحریم 
تنباکو( و نماینده یکی از بیوت مش��هور و سیاسی، 
در میان علمای ش��یعه بود. همچنین آن مرحوم از 
چهره های شاخص علمی تهران به شمار می رفت که 
دروس فلس��فه و کالم او در حوزه، دانشگاه و منزل، 
هماره پررونق و محل اجتم��اع جوانان جویای علم 
و آگاهی به ش��مار می رفت. مجموعه این ش��رایط، 
باعث ش��ده بود که در فرآیند انقالب اس��المی در 
تهران، مس��جد ش��فا مکانتی خاص یابد و به مثابه 
پایگاهی برای عالقه مندان به اندیشه دینی و انقالبی 
درآید. آیت اهلل شیرازی در باب فعالیت جوانان این 
مسجد در آن دوره و نیز س��یر کلی حرکات انقالب 
در مقطع اوج گیری ، چنین آورده اس��ت: »جوانان 

و نمازگزاران مسجد ش��فا، در جریان انقالب بسیار 
فعال بودند. بعضی از آنها که سرباز بودند یا در ارتش 
خدمت می کردند، به دستور آقای خمینی و تشویق 
روحانیان، برای آنکه به س��وی مردم حمله نکنند، 
پادگان  ه��ا را ترک کردن��د. برخی مثل س��یدعلی 
مدرس��ی، به قم رف��ت و اس��لحه را تحویل آیت اهلل 
پسندیده داد و با لباس شخصی به تهران آمد. ابتدا 
س��عی کرد تا در انظار عمومی دیده نشود و پنهانی 
به خانه ما می آمد و مس��ائل را می پرسید و اخباری 
هم به ما م��ی داد. مردم، ش��ور و هیج��ان عجیبی 
داش��تند. در ش��هرهای مختلف در مس��اجد جمع  
می شدند و س��خنرانان مطالب سیاس��ی و اسالمی 
را بیان می کردند و مردم هم با ش��عارهای مختلف، 
مخالفت خود را با رژیم شاه بیان می کردند و هر چه 
فشار بیشتر  می شد، مقاومت مردم هم باال می رفت. 
دیگر خبر می رسید که در روس��تا ها هم، مردم اعم 
از زن و مرد، تظاه��رات می کردند و ب��ا وجود آنکه 
شاه با اصالحات ارضی، س��عی در جذب روستائیان 
داش��ت ولی در اثر آگاهی مردم، روستانشینان هم 
به انقالب پیوستند و ش��هیدان زیادی در راه اسالم 

هدیه دادند. 
بعد از وقایعی که اتفاق افتاد و هم��ه از آن آگاهند، 
جوانان مسجد و نمازگزاران مسجد ما هم، در خلع 
س��الح کالنتری ها، پادگان  ها و در واقع فروپاش��ی 
رژیم پهلوی شرکت داشتند و اسلحه  ها را به مسجد 
یا خانه های اش��خاص می بردند تا در صورت حمله 
س��اواکی  ها یا نیروهای گارد، از خود و مسجد دفاع 
کنند. جوانان مسجد شفا نیرو تش��کیل دادند و به 
جوانان آموزش اسلحه و آموزش نظامی دادند و در 
محل مس��جد نگهبانی می دادند و گشت می زدند. 
اگرچه کم تجربه اما سرشار و مملو از عشق و ایمان 
به لط��ف خدا بودن��د و انقالب با کمتری��ن تلفات و 

به زودی، پیروز شد و نسبت به دیگر انقالب  ها بسیار 
موفق بود. 

همزمان با جریاناتی که در ایران می گذشت، حکومت 
عراق هم از مدتی پیش، به آقای خمینی فشار آورد 
که اعالمیه ندهند، که ایشان قبول نکردند و گفتند 
من از عراق می روم! خانه ایش��ان در عراق، محاصره 
شد و ایش��ان مجبور ش��دند به طرف کویت بروند. 
مأموران مرز را بستند و ایشان را برای مدتی کوتاه، 
سرگردان کردند! ایش��ان اعالم کردند من فرودگاه 
به ف��رودگاه م��ی روم و تکلیف دینی خ��ود را انجام 
می  دهم! در اینجا بود که ایش��ان به فرانسه هجرت 
کردند. آقای خمینی که در پاریس مس��تقر شدند، 
مصاحبه  ها و اعالمیه  ها بیشتر شد و صدای ایشان و 
انقالب مردم ایران، بیشتر به گوش جهانیان رسید. 
آنجا آزادی بیش��تر بود و م��ردم و طبقات مختلف 
می توانستند به حضورشان برسند و در نماز جماعت 
و سخنرانی ایشان شرکت کنند. رژیم پهلوی پس از 
بستن دبیرستا ن  ها و کشتار دانش آموزان در دانشگاه 
تهران و دیگر مناطق و سخنرانی شاه که من به قانون 
 اساسی و حکومت مشروطه پایبند هستم، تصمیم 
گرفت به عناصر ملی گرا- که قانون مشروطه را قبول 
داش��تند- میدان بدهد. لذا با افرادی صحبت کرد و 
پاسخ منفی گرفت ولی ش��اپور بختیار که در فضای 
باز سیاسی زمان ش��اه و به همراه جبهه ملی دوباره 
فعال شده بود، پیشنهاد ش��اه را با ژست ملی گرایی 
پذیرفت و طبق حکم شاه و با شروطی نخست وزیری 

را پذیرفت و از مجلس رأ ی اعتماد گرفت...«. 
   پیامدهای عزیمت به روستای نوفل لوشاتو

آیت اهلل ش��یرازی از س��الیان دور، با ام��ام خمینی 
ارتباط و مراوده داش��ت. از س��وی دیگ��ر در دوران 
اقامت ایشان در نوفل لوش��اتو، دیدار با رهبر انقالب 
را اقدامی در راس��تای حمایت از اهداف وی قلمداد 

در  ش�یرازی:  س�یدرضی  آی�ت اهلل 
نوفل لوش�اتو، با امام مس�ائلی را مطرح 
کردم. از جمله اینکه تعطیلی بازار، با اجازه 
و هماهنگی کیست؟ اینکه بازار را مرتب 
تعطیل کنند، امکان دارد از نظر سیاسی و 
اقتصادی، به مردم لطمه ای بخورد. ایشان 
گفتند تحت نظر خودمان است. گفتم آخر 
یک وقت جوری نشود که افراد بی هدف و 
برنامه و...، بی خودی دخالت بکنند. گفتند 
مگر با شما در این رابطه صحبت نکردند؟ 
گفتم نه، کسی با من صحبتی نکرده است. 
ایشان گفتند با شما صحبت می کنند!...«

»حاشیه و متن دیدار در نوفل لوشاتو« 
در آیینه خاطرات زنده یاد آیت اهلل سیدرضی  شیرازی

شاه با فشار به مردم
 آنها را به کمونیسم سوق می دهد!

می کرد و بر آن اصرار داش��ت. هم از این روی در 
دی ماه 1357، همراه با یک��ی از علمای تهران، 
رهسپار نوفل لوش��اتو ش��د. این دیدار برای او، 
حاش��یه ها و چالش هایی به همراه داشت که در 
بخشی از خاطرات وی، به شرح ذیل آمده بازتاب 
یافته اس��ت: »من که همیشه در نجف نزد آقای 
خمینی می رفتم و به ایشان بسیار عالقه داشتم، 
وظیفه خود دیدم که در فرانس��ه ه��م به دیدن 
ایش��ان بروم. رفتن من به پاریس، برای تجلیل 
از امام ب��ود و معتق��د بودم که الزم اس��ت همه 
علما به دیدن ایش��ان بروند و از ای��ن طریق، به 
غربی  ها بفهمانند که آقای خمینی تنها نیستند. 
با اینکه س��فر به فرانسه برایم س��خت بود اما در 
دی ماه 1357- که هوا خیلی سرد بود- حرکت 
کردیم و رفتیم. حتی علمای دیگر را نیز تشویق 
می کردیم که به دیدار ایشان بروند. بعد هم امام 
به ایران آمدند. قبل از رفتن ب��ه پاریس با آقای 
حاج شیخ محمدحس��ین بروجردی، پدر داماد 
امام- ک��ه در پاریس نزد ایش��ان بودند- تماس 
گرفتم. ایش��ان به امام خمین��ی گفته بودند که 
من قصد دارم خدمت شان مشرف شوم و ایشان 
هم ابراز محبت کردند ک��ه خوش آمدید! احمد 
آقای گلیجان متصدی مسجد ما به پسرش که در 
پاریس بود، زن��گ زد و گفت این آقایان می آیند 
و شما در فرودگاه، به استقبال ش��ان برو و برای 
سکونت ش��ان، جایی مهیا کن! همی��ن که وارد 
فرودگاه پاریس ش��دیم، همه م��ردم را مرخص 
کردند و ما را به اتاق مخصوص بازرس��ی بردند. 
نفهمیدیم چرا ما را در اتاق نگه داش��تند. شاید 
کلمه آیت اهلل ب��رای آنها، ایجاد مش��کل و ترس 
کرده بود و خی��ال می کردند ه��ر کس آیت اهلل 
است، آقای خمینی است و لذا از این کلمه، واهمه 
داش��تند. ما را داخل اتاقی بردند و قدری معطل 
کردند و نگه داشتند! من خیلی ناراحت شدم و به 
همراهم گفتم این کار اینها، به ما برمی خورد! اگر 
نمی خواهند اینجا باشیم و اجازه ورود نمی دهند، 
ما به ایران برمی گردیم!... باالخره مدتی نگذشت 
که آمدند و گفتند بفرمایید! و ما از آن اتاق بیرون 
آمدیم. پسر آقای گلیجان، به استقبال آمده بود. 
سوار ماشینش شدیم و هر چه در پاریس گشتیم، 
هتل پیدا نکردیم! گویا کنفرانسی برگزار  می شد 
و ظاهراً هتل  ها جا نداش��تند. چاره ای نداشتیم 
و به نوفل لوش��اتو رفتی��م. نزدیک من��زل آقای 
خمینی، در هتل��ی که دو طبق��ه پایینش کافه 
رستوران و باالی آن هم اتاق بود، شب را ماندیم. 
آقای صدوق��ی هم )خدا بیام��رزدش(، آنجا بود 
و عده زی��ادی از تجار ی��زد هم، همراه ایش��ان 
آمده و در یک اتاق اس��تراحت می کردند. صبح 
برخاس��تیم و به منزل امام رفتیم. بیرون منزل 
آقای خمینی به ما صبحانه دادند. پلیس هم به 
دنبال ما آمده بود. هر چه داخل پاریس گش��ته 
بودند، ما را پی��دا نکرده بودند و می خواس��تند 
بدانند آخر این آقایان کجا رفته اند! سؤال کردند 
آن دو تا آیت اهلل که آمدند، اینجا هستند؟ گفتند 
بله، اینجا هستند و مشغول خوردن صبحانه اند و 
آنها خیال شان راحت شد. شاید فکر می کردند ما 
حادثه آفرین هستیم و مشکلی ایجاد می کنیم! 
پس از آنکه مطمئن شدند، رفتند و ما هم خدمت 

امام رفتیم...«. 
   تعطیلی بازار زیر نظر من است!

راوی خاط��رات، در دوران کوت��اه اقام��ت در 
نوفل لوش��اتو، همراه با برخی علما و چهره های 
سیاس��ی در چند نوبت با ام��ام خمینی دیدار 
کرد و دغدغه های خویش را با ایش��ان در میان 
نهاد. تعطیلی بازار و نیز دخال��ت برخی از علما 
در فرآین��د مدیریت انقالب اس��المی در برخی 
ش��هرها، در زمره موضوعات مورد مشورت، در 
این دیدار ها بوده اس��ت. آیت اهلل ش��یرازی در 
ادامه خاطرات خوی��ش، از تصادفی نام می برد 
که در دوران س��فر ب��ه پاریس، برای ایش��ان و 
برخی همراهان وی، روی داده اس��ت: »پس از 
عرض ارادت و احوال پرس��ی، با ایشان مسائلی 
را مطرح کردم. از جمله اینک��ه تعطیلی بازار، با 
اجازه و هماهنگی کیست؟ اینکه بازار را مرتب 
تعطیل کنن��د، ام��کان دارد از نظر سیاس��ی و 
اقتص��ادی، به م��ردم لطمه ای بخورد. ایش��ان 
گفتند تحت نظر خودمان است. گفتم آخر یک 
وقت جوری نشود که افراد بی هدف و برنامه و...، 
بی خودی دخالت بکنند. گفتند نه، تحت نظر و 
برنامه ریزی خودمان اس��ت، مگر با شما در این 
رابطه صحب��ت نکردند؟ گفتم نه، کس��ی با من 
صحبتی نکرده است. ایش��ان گفتند می آیند و 
با شما صحبت می کنند! آقای صدوقی هم آنجا 
حضور داشتند. اسم آقایی را بردم که حاال چون 
فوت کرده، اسم ایش��ان را نگویم، بهتر است. به 
امام گفتم فالن آقا که در آن ش��هر اس��ت، اگر 
از طرف حضرت عالی تأیید بش��ود و دنبال این 
مسائل سیاسی- اجتماعی باشد، به نظرم بهتر و 
به صالح است. ایشان گفتند ما افرادی مثل آقای 
صدوقی می خواهیم که ب��رای این قبیل کارها، 
خیلی زرنگ تر از آن آقا است! آن آقا سنش خیلی 
باالس��ت و اینهایی که سن شان باالست، خیلی 
قدرت تح��رک ندارند!... بعد از خدمت ایش��ان 
مرخص شدیم و به داخل پاریس، به منزل یکی 
از آقایان رفتیم و دو، سه شب، آنجا بودیم. یک 
مرتبه که در نوفل لوش��اتو، خدمت امام مشرف  
می ش��دیم، تصادفی هم اتفاق افت��اد! روزی در 
منزل بنی ص��در، مهمان بودیم. در آن جلس��ه، 
آخوند و مال زیاد بود! من، آقاش��هاب اش��راقی 
)داماد امام( و آق��ای علوی  بروجردی و تعدادی 
دیگر، همچنین آقای محمد هاشمی )برادر آقای 
هاشمی  رفس��نجانی( از محافظان بیت امام در 
نوفل لوشاتو هم، حضور داش��تیم. قرار شد من، 

آقای شهاب اش��راقی و آقای علوی  بروجردی، 
با ماش��ین بنی صدر خدمت امام به نوفل لوشاتو 
برویم. راننده ماش��ین هم، راننده بنی صدر بود. 
در بزرگراه بودیم که تصادف شد و سه تا ماشین 
به هم خوردند! از ش��دت تص��ادف، عمامه های 
بنده و آقای ش��هاب اش��راقی- ک��ه در صندلی 
عقب ماشین نشس��ته بودیم- و نیز آقای علوی 
                      بروجردی که جلو نشسته بود، افتاد و راننده هم، 
پایش ورم کرد! مجبور شدیم با اتومبیل دیگری 
برویم. وقتی خدمت ام��ام آمدیم، راننده لنگان 
لنگان راه می رفت. امام پرسید چه شده است؟ 
راننده گف��ت تصادفی رخ داد و ماش��ین ضربه 
خورد و مجبور شدیم از ماشین پیاده شویم و با 

ماشین کرایه خدمت برسیم...«. 
   اگر جلوی این حرک�ت میلیونی گرفته 
شود، دیگر چنین قیامی روی نخواهد داد!

مرحوم ش��یرازی در این س��فر، عالوه بر گفت و 
ش��نودهای خصوصی خویش با ام��ام خمینی، 
ش��اهد برخی گف��ت و ش��نودهای مطبوعاتی 
ایشان نیز بوده اس��ت. همین امر موجب شد که 
در مقام روایت خاطرات خوی��ش از این رویداد، 
به پیشینه برخی مواضع امام در مقاطع گذشته 
و نیز دیدارهای پیش��ین خود با ایشان نیز اشاره 
کند. وی در ای��ن موضوع، چنین آورده اس��ت: 
»در مدت چند روزی که در پاریس بودیم، برای 
عرض ارادت و همبس��تگی و اع��الم اینکه امام 
مورد حمایت علما و رهبر تمامی ایرانیان است، 
س��ه بار خدمت ایش��ان رفتیم و در داخل اتاق 
خودشان، احوال پرس��ی و اخبار داخل و خارج 
را بی��ان می کردیم و گاهی حرف ه��ای علمی و 
سیاس��ی هم، پیش می آمد. مثاًل در مورد اوضاع 
ایران، خبرنگاری از امام پرس��ید حاال که ش��اه 
رجوع و توبه کرده است، آیا ش��ما هنوز نظرتان 
درباره اینکه او باید برود و محاکمه ش��ود، باقی 
است؟... )در آن زمان شاه در سخنرانی رادیویی 
و تلویزیون��ی اظهار کرد صدای انقالب ش��ما را 
ش��نیدم و به قانون  اساس��ی عمل می کنم و...(. 
امام گفتند چون این ها به حرف خودشان پایبند 
نیس��تند و دروغ می گویند، اگر جلو این حرکت 
میلیونی که به وجود آمده، گرفته ش��ود، دیگر 
چنی��ن حرکتی پیدا نخواهد ش��د! در دو، س��ه 
جلس��ه ای که در پاریس خدمت ایشان رفتیم، 
معموالً دیدار ها خصوص��ی و در اندرون بود و در 
جلسه ما، سه، چهار نفر، از جمله آقای صدوقی 
و آقاشهاب اشراقی و بعضی آقایان دیگر، بیشتر 
نبودیم. اتفاق��اً قبل از انقالب که هر س��ال برای 
زیارت و دعای عرفه به نجف می رفتیم، خدمت 
آقا ]امام[ می رسیدیم. گاهی هم ایشان به دیدن 
ما می آمدند. در یک نوبت به ایشان عرض کردم 
بعضی  ها ترس دارند که اگر ش��اه برود، حکومت 
کمونیس��تی ش��ود. امام فرمودند بالعکس، اگر 
ش��اه بماند، مملکت کمونیس��تی می شود، این 
وحشتش بالعکس اس��ت! ایشان درباره مظالم و 
کارهای عوامل رژیم که سبب  می شد مردم تجری 
پیدا کنند و در اثر فشار و برای ر هایی از مظالم، 
به طرف کمونیس��ت  ها بروند، توضیح می دادند. 
به هر جهت موضع مخالفت ام��ام با دیکتاتوری 
شاه و پدرش، از قبل از 1342 در سخنرانی  ها و 
کتاب  ها نیز مشخص بود و در نوفل لوشاتو هم، به 
اوج خود رسید و اسباب سرنگونی پهلوی را پدید 
آورد. ما پس از دو، سه روزی که در پاریس بودیم، 

به ایران برگشتیم...«. 
   مردم فریب بازی های سیاس�ی شاه را 

نخوردند!
علل س��رعت حرکت انقالب اس��المی در دوران 
اوج گیری و ناتوانی رژیم شاه در مهار آن، از دیگر 
نکاتی است که در خاطرات آیت اهلل شیرازی، مورد 
توجه قرار گرفته است. به باور وی، مردم در طی 
بیش از پنج دهه س��لطنت پهلوی، انواع و اقسام 
ترفندهای این رژیم برای بقاء را آزموده و در این 
موض��وع، خبرویتی ویژه یافته بودن��د! هم از این 
روی واپسین دستاویز شاه، در سپردن صدارت به 
چهره ای به اصطالح ملی نیز، مانع سقوط وی نشد 
و این رژیم، نهایتاً به پایان خویش رسید و به تاریخ 
پیوست: »چنان که اش��اره کردم، آخرین ترفند 
ش��اه، نطق رادیویی-تلویزیونی او بود که طی آن 
به مردم اعالم کرد صدای انقالب ش��ما را شنیدم 
و از این پس، قانون اساس��ی را اجرا می کنم!... در 
واقع فرصت جدیدی می خواس��ت ولی مردم به 
اعالمیه  ها و سخنان امام دل بسته بودند و همچنان 
به تظاهرات ادامه می دادند. ش��اه برای اینکه به 
گروه  ها و احزاب قدیمی مث��ل جبهه ملی بهایی 
بدهد و عماًل فضای باز سیاس��ی را نشان دهد، با 
شاپور بختیار مذاکره کرد و او را به نخست وزیری 
منصوب کرد. بختیار ضم��ن گرفتن رأی اعتماد 
از مجلس ش��ورای ملی، گفت مسئولیت مملکت 
را به عهده دارم و طبق قانون  اساس��ی مشروطه 
عمل می کنم و شاه نباید در اداره مملکت دخالت 
کند!... مردم و امام که از این بازی های سیاس��ی 
بسیار دیده بودند، زیر بار نرفتند. امام اعالم کرد 
در اولین فرصت به ایران می آیم. به یاد دارم شعار 
معروف ما می گیم ش��اه نمی خوایم، نخست وزیر 
عوض می ش��ه؛ ما می گیم خر نمی خوایم، پالون 
خر عوض می شه، را دادند. بختیار کابینه را ترمیم 
کرد و بعضی از وزرای خود را از اعضای جبهه ملی 
)مثل ]رستم[ پیراس��ته، صادق وزیری، فریدون 
جم و...( در کابینه گنجاند و در توافقی، شاه برای 
معالجه به اتفاق خانواده به خارج مسافرت کرد تا 
شاید دست نظامیان در اعمال خشونت، بازتر شود 
و مثل واقعه 28 مرداد، پس از سرکوب و خاموشی 
کامل م��ردم و علما، دوب��اره به ای��ران بازگردد و 
حکومت را در دست بگیرد اما هشیاری امام، علما 

و مردم این فرصت را به او نداد...«. 

آیت اهلل س�یدرضی ش�یرازی: »قبل 
از انق�الب که هر س�ال ب�رای زیارت 
و دع�ای عرفه ب�ه نج�ف می رفتیم، 
خدمت آقا ]امام[ می رسیدیم. گاهی 
هم ایش�ان به دی�دن م�ا می آمدند! 
در یک نوبت به ایش�ان عرض کردم 
بعضی  ه�ا ت�رس دارن�د که اگر ش�اه 
ب�رود، حکومت کمونیس�تی ش�ود. 
امام فرمودند بالعکس، اگر شاه بماند 
مملکت کمونیس�تی می ش�ود، این 
وحش�تش بالعکس اس�ت! ایش�ان 
درباره مظالم و کاره�ای عوامل رژیم 
که س�بب  می ش�د مردم تجری پیدا 
کنن�د و در اثر فش�ار و ب�رای ر هایی 
از مظال�م، ب�ه ط�رف کمونیس�ت  ها 
می دادن�د...« توضی�ح  برون�د، 
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سندی خواندنی از سیره فردی و اجتماعی 
شهید سیدمجتبی نواب صفوی

آن که پیشتاز
 برقراری نظام اسالمی بود

   شاهد توحیدی
اثری ک��ه هم اینک 
آن  معرف��ی  در 
م��ی رود،  س��خن 
خاط��رات مرحومه 
نیره السادات احتشام 
همس��ر  رض��وی، 
سیدمجتبی  شهید 
صف��وی  ن��واب 
اس��ت. بی تردید در 
بازخوان��ی زندگی و 
زمانه رهبر فداییان اس��الم، هیچ محققی از مطالعه 
این اثر بی نیاز نخواهد بود، چه اینکه در آن، س��یره 
فردی و اجتماعی آن مبارز نامور، از نزدیک و به دقت، 
بازنمایی شده است. این مجموعه توسط حجت اهلل 
نظری تدوین شده و مرکز اسناد انقالب اسالمی، آن 
را منتشر ساخته است. ناش��ر در دیباچه این کتاب، 

درباره محتوای آن چنین آورده است:
»میان جمعیت فداییان اسالم و رهبر آن شهید نواب 
صف��وی، پیوس��تگی جدایی ناپذیری وجود داش��ت 
به گونه ای که ج��دا کردن ای��ن دو از یکدیگر، خالی از 
اشکال نیس��ت. هدف اصلی ش��هید نواب از تشکیل 
این جمعیت در سال 1324، مبارزه با اشکال مختلف 
بی دینی بود. نخستین کسی که آماج حمالت فداییان 
اسالم قرار گرفت، نویسنده ضدشیعه، احمد کسروی 
بود که در س��ال 1325 و در مقابل کاخ دادگس��تری 
به دست فداییان اسالم کشته ش��د.  آنان با اقداماتی 
چون اجتماع و تظاهرات روز جمعه 31 خرداد 1327 
در مسجد سلطانی و به پش��تیبانی مردم فلسطین و 
تشکیل دفاتری برای ثبت نامه و اعزام نیرو به فلسطین 
اشغالی، ترور عبدالحسین هژیر وزیر دربار وقت در 13 
آبان 1328، مخالفت با آوردن جس��د رضاشاه به قم، 
ترور رزم آرا در 16 اسفند 1329، تحصن در زندان قصر 
در 21 دی 1330، ترور سیدحس��ین فاطمی معاون 
نخس��ت وزیر و مخالفت با پیمان نظامی سنتو و ترور 
نافرجام حسین عالء، موجودیت خود را اعالم می کردند 
و بر جریانات سیاسی تأثیر گذاشتند. دستگاه امنیتی 

رژیم پهلوی دوم توانست با اعدام رهبران فداییان اسالم 
در سال 1334 این گروه را متالشی کند اما حرکت آنان 
الهام بخش و هموارکننده راه جنبش  ها و حرکت های 
اسالمی معاصر شد. آنان الگوی مبارزه چریکی را برای 
اخالف خود به ارمغان گذاش��تند و بذر هایی کاشتند، 
که در س��ال 1357 در ایران به ثمر نشست. با توجه به 
اهمیت حرکت فوق، ضروری است تا خاطرات افرادی 
را که با شهید نواب صفوی ارتباط داشته اند، جمع آوری 
و تدوین کرد و در اختیار عالقه مندان تاریخ معاصر قرار 
داد. راوی این خاطرات، خانم نیره السادات نواب احتشام 
رضوی، همسر ش��هید نواب صفوی اس��ت که در اوج 
فعالیت های سیاسی وی، در کنارش بود و در این زمینه 
خاطرات ارزشمندی را نقل کرده است. شرح مبارزات و 
حتی روابط خانوادگی و شخصی نواب، با احساسی زنانه 
و به گونه ای بسیار واال، در این نوشته آمده است. پیش از 
این مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات محمدمهدی 
عبدخدایی از یاران نواب صفوی را منتشر ساخته بود. 
این دو خاطره در مجموع، گزارش منسجم و دقیقی از 
روابط درونی و بیرونی این ش��هید می دهند و در واقع 
می توان این دو اثر را مکمل یکدیگر دانس��ت. در این 
خاطرات، راوی ابتدا به محل تولد و پیشینه خانوادگی، 
دوران کودکی و مسائل و مشکالت آن دوران پرداخته 
است. س��پس به قضیه قیام گوهرشاد مش��هد اشاره 
می کند که منجر به تبعید پدر ایش��ان می ش��ود. وی 
چگونگی مالقات نواب احتشام رضوی و نواب صفوی 
را در کاخ گلستان بازگو کرد و چگونگی آشنایی خود 
و نواب صفوی و سپس قضیه ازدواج با نواب را تشریح 
می کند. سپس به حوادث و رخداد هایی که در دوران 
هشت ساله زندگی اش با نواب صفوی روی داده است، 
نظیر زندگی مخف��ی خود و نواب، اع��دام هژیر، اعدام 
رزم آرا، مسافرت های نواب، زندانی شدن نواب، تحصن 
فداییان اس��الم در زندان قصر، س��فر نواب به مؤتمر 
اسالمی و دعوت اخوان المسلمین از ایشان، کودتای 28 
مرداد 1332، پیمان سنتو، ترور حسین عالء و سرانجام 

شهادت نواب صفوی و یارانش اشاره می کند...«.

   شهید س�یدمجتبی نواب صفوی در یک گفت و شنود 
مطبوعاتی
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