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 مقدمه
آم اسالم و مناقشه كـه در درون بـه نحـوي. يز بوده استگرايي در ايران بحثي مجادله انگيز

مي  ازيتوان طيف آن ها وسيع ي مختلف فكري از جمله اسالم حـوزوي، اتحـاد اسـالمي، سنت

و محافظـه كـاري را رصـد گرايي چپ يا از راديكاليسم تا ميانـه اسالم ليبرال، اسالم .دكـر روي

كه سنت فكري آنها بر مبناي تحقق خير گرايش با وجود بـيش. شده بود خاص بنا نهادهيهايي

 بود كـه بـراي1320محصول دهه1از يك قرن سابقه اين مناقشه در ايران، راديكاليسم اسالمي 

و از نظـارت ديـن كـه در دوره كـرد را در ايران طرح"حكومت اسالمي" بار انديشه نخستين

به حضور دين در عرصه حكومت حركت كرد به سمت انسجام بخشي .مشروطه شكل گرفت

ايـن.رين اجتماع مبتنـي بـر ايـن سـنت فكـري در ايـران بـودت معيت فدائيان اسالم مهمج

و انتقام"جمعيت پس از ترور كسروي با  به رهبري مجتبي نواب صـفوي"صدور اعالميه دين

به فعاليت پرداخت و يك دهه در عرصة سياست ايران آن. تأسيس شد  سرانجام اعضاي اصـلي

گـر مانيفست اين گروه بـود كـه تبيـين»رساله رهنماي حقايق«.داعدام شدن 1334دي27 در

شكل. جامعه آرماني آنهاست  و اين مقاله در پي پاسخ به سؤال روند و ظهور اين جمعيت گيري

و خاطرات منتشرة آنها است  نشو.كنكاش در پايگاه اجتماعي آن در جامعه ايران براساس اسناد

و كشورهاي همسايه بوده اسـتو نماي اين جمعيت در ايران متفاو  تحليـل.ت از جهان اسالم

مي  و خاطرات جمعيت فدائيان اسالم مشخص كه حـضورشان در جغرافيـاي متون اسنادي كند

و اين اجتماع را با وجوديهاايران، ويژگي  به آنها بخشيده به فرد ي كلـي، شباهت هـاي منحصر

فرض مهم اين. در جهان اسالم كرده استي مبتني بر اين سنت فكري گروه ها متمايز از ديگر

كه آنها محصول فضاي آنوميك حاكم بر دهه  و با تيـپ 1320پژوهش آن است  در ايران بودند

ي مذهبي برخاسته، با شكل خاص هيأتي به بسيج اجتمـاعي هيات ها اجتماعي خاص از درون

و سرانجام سنت فكري پايداري را در ايران شكل دادند 2.دست زدند

و" راديكاليسم"اتخاذ عنوان.1 ترورهـاي آنهـا در جهـان در ابتدا ممكن است بعد منفي كه امروزه متأثر از حـضور القاعـده

و ميراث داران اين سـنت فكـري. اسالم است به ذهن متبادر كند  چه اين موضوع بارها براي نگارنده در مصاحبه با بازماندگان
و مبتني بر حضور ايـن سـنت. پيش آمده است  آنچه بايد به اجمال گفته شود آنكه برگرفتن اين عنوان، بر اساس متون اسنادي
و سال. بوده است.ش1320دهه فكري در بستر  هاي بعد، راديكاليسم عنواني افتخار آميز، براي مبـارزاني بـود كـه در اين دهه

هاي فكري نيز با وجود نقدهايي اين ويژگـي آنهـا را تاريخ شفاهي ديگر سنت. آرمانگرايانه در برابر رژيم ايستادگي مي كردند 
و" راديكاليسم"عنوان. اند ستوده ادبيات سياسي آن زمان نيز مفهومي رايج بود كه رژيم آن را بـه مخالفـان خـود در مطبوعات

را. نسبت مي داد   1320در واقع راديكاليسم پديـدة مـشخص دهـة. خواندمي" روحانيان افراطي"همچنان كه روحانيان انقالبي
و آن را مي .تتوان به نسبت متفاوت در همة گروه هاي سياسي آن دهه سراغ گرف بود

و متنفرانه ادبيات پيرامون فدائيان اسالم تا كنون.� دو. ده استربرنج،شديد در ايران از دو روايت همدالنه و هر  روايت از بازگويه نقـش

و سـاير روايت همسويه را مي توان در آثـار سـيدهادي خـسروشاهي،. سنت فكري آنها در جامعه ايران بازمانده اند تاثير كباري،عبدخـدايي
و بازيلهوسباين نوع ادبيات كه بيشتر. انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي سراغ گرفتمنتشره از آنها بويژهت خاطرا ماندگان همرزمان نواب

بايروايت دوم ادبيات.و از نگاه آكادميك منسجم برخوردار نيستندست در مدح آنهاآنها منتشر شده و در برخي موارد از تنفرآ غير همسو ينها
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 بستر شكل گيري راديكاليسم اسالمي1320 دهه
و تاب. جديد بودي آغار دوران1320شهريور و جامعه در تب رضاشاه ايران را ترك كرد

كه. جهت نيست اگر اين دهه را معرف راديكاليسم در ايران بدانيمبي. گيري افتاد انتقام چرا

و بحران معنايي حاكم،   زمينه براي رقابت دولت در جبهه ايدئولوژيك شكست خورده

در دوره.، دوره تحول بود1320در واقع دهه.ه بودكردي فكري فراهمهاسنت هاي تحول نيز

و كدر شدن افقهاي انديشيدن، تزلزل هويت،يگاي همراه با سرگشت هر جامعه هاي شكل گرفته

و زوال زود هنگام نحله و ايدئولوژي ظهور ي مختص پديدة از جاكندگ. هاي مختلف است ها

ميهاي زماني است كه انسان اين برهه و سرگشتگي در چنين.كند ها را دچار اضطراب

و تفسيرهاي نو از سنت فكري خود هستند .وضعيتي همه در جستجوي راههاي جديد

به تبع مدرنيزاسيون، ساختارها در و به عرصهياين دهه جهان ايراني عوض شده ي جديد پا

و ساختارهاي و وجود گذاشته  مناسبات تغيير.دبو الگوهاي سنتي آن از هم پاشيده قديمي

و رها شده ايراني از جمع و فرد تنها توانست گرايي، در افق گذشته ديگر نمي گرايي باستان كرده

و توده. خود را تعريف كند ها،بنابراين. اي حاكم بود يك جامعه ذره ذره ي فكري سنت

به اين تحوال به سيدحسن تقي.ت دارندمختلف سعي در پاسخ كه در اين زمان در اروپا زاده

 آشوبگران غارت شد از اين يلهوسبوزير وقت برد پس از آنكه خانه احمد قوام نخست سر مي

به عنوان مي» انقالبات اخير تهران«تحوالت ).20،ص1375زاده، تقي(كند ياد

ا1320 در اوايل دهة مزبور فضاي باز سياسي جتماعات مختلف از جمله، فرصتي براي

هر چند. هاي ديني سازمان يافته دست بزنندفعالين مذهبي فراهم آورد تا به برخي فعاليت

در؛اسناد نشان از قلت آنها در زمان رضاشاه دارد  ولي آنها با دگرگوني فضاي سياسي

به طور گسترده آغا1320شهريور و فعاليت خود را به صحنه آمدند .ز كردند، با اهداف مختلف

ما تحت تأثير اوضاع زمانها؛ي كهن مذهبي جامعه ايران بودهاسنتفعاليت آنها هر چند ميراث

و فعاليت. داشت قرار هادر اين زمان از يك سو حضور و گروه يي مانند حزب توده

به تعبير آن زمان سلفيزم شيعي(طلبان مذهبي اصالح ها براي)يا ي مذهبي حساسيت انجمن

و از سوي ديگربرانگيز  حوادثي همچون ايجاد، همزمان با نهضت ملي شدن صنعت نفت،بود

و بحران دو.فلسطين مجامع مذهبي را فعال كردكشور اسرائيل آنها در قالب اجتماعات به

 
، در قالب مقاالتي بيش اين آثار. اي نوع اول استهبرخوردار است از زاويه ديگر دچار همان محدوديت نيز خاص تر بوسيله سـهراب بهـداد

و امير فردوس  و علي رهنما نيز در كتاب نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي لذا تـاكنون. آمده است... در نشريات خارج از كشور
و  به نظـر مـي آيـد بـا انتـشار تـدريجي اسـناد. ترين اجتماع آن يعني فدائيان اسالم از بررسي هم جانبه بازمانده است مهماين سنت فكري

و هم چنين فدائي و تصويري انها بويژه اثر دو جلدي مهم فدائيان اسالم به روايت اسناد و خاطراتنوشتاري  آنها كه ان اسالم به روايت تصوير

ايلهوسببيشتر مي مركز و كتاب.د فضاي الزم براي تتبع در اين مسير فراهم گشته استشوسناد انقالب اسالمي منتشر فداييان اسالم؛ انديشه

. تا حدودي گامي نخست در آغاز اين راه است اثر داود اميني از مركز اسناد انقالب اسالميعملكرد
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وي مذهبي منطقههاانجمن: شدند دسته تقسيم مي هااي از(ايي مذهبي فرامنطقهانجمن اسنادي

مذانجمن ها ):6-7،ص1381هبي در دورة پهلوي،و مجامع

ها-1 ـ منطقهانجمن هااي شاملي مذهبي ميانجمن ـ خيريه يي كه در امور عمراني شود

و آموزشي نيز اقداماتي در حد منطقه  و گاه در امور فرهنگي منطقة زيست خود فعاليت داشته

خ.اند خود داشته به دخالت آنها در امور سياسي بيشتر در حد همان منطقه و انتقاد ودشان

هااز جمله چنين.شد عملكرد مسئولين محدود مي ميانجمن به انجمن عزادارانيي توان

 جمعيت مسلمين، جمعيت برادران اسالمي، انجمن احياء تعمير مساجد قديمه،حسيني بروجرد

و هيأت اسالمي يزد، جامعه اهل منبر كرمان اصفهان، .كرداشاره... اتحاديه مسلمين سروستان

ها-2 ـ فرامنطقه انجمن هاايي مذهبي مي، انجمن ـيي را شامل كه در صحنه سياسي شود

و جهان واكنش نشان مي و نسبت به حوادث ايران برخي از اين. دادند اجتماعي فعال بوده

و انجمن ها ي در قبال حادثه مهم آن سالها يعني ملي شدن صنعت نفت واكنش نشان داده

آ  نسبت به تحوالت جهاني مانند1320نها در مقاطع مختلف پس از شهريورگروهي ديگر از

و مصريمبارزه الجزايري، اسرائيل خطر ميها . دادند ها با استعمارگران حساسيت نشان

تههاانجمن  كانون نشر حقايق،المسلمين ايران اخوانران،و مجامعي همچون ائمه جماعت

و،ت علميه تهران هيأ، جامعة مبلغين اسالمي،اسالمي در اين حيطه قرار... هيأت قائميه

. گيرند مي

و كه در اين جنبش نوگرايي ديني مشاركت داشتند نيز انعكاس دهنده ميل نوع افرادي

و هواي آن زمان بود و حال و روحانيان جوان بيشتر اين اجتماعات را هدايت. رغبت جوانان

و روحانياين افراد نگران اعم از غير«. كردند مي و كارآمد كردن،روحاني  وظيفه احياي اسالم

كه از علماي طراز اول انتظار داشتند دوباره آن به عهده گرفتند،را ).102،ص 1385بخش، جهان(» خود

به حكومتاين دهه شاهد در واقع كهنگاه جديد روحانيت  حاكي از خروج نسبي مي شد

و جابه تكانهبا اينكه. روحانيت از فضاي عصر حائري بود هاي بوجود آمده در حوزهييجا ها

و بيشتر در كرانه و كليت نداشت مي علميه آن روز عموميت از هاي آن معنا پيدا كرد اما نشان

و كمتر  و حساس شدن به مسايل پيراموني خود بود تقالي روحانيان جهت خروج از انزوا

 مرجعيت پس).93،ص1386فراتي،( دادميحوزه سياست را مثل گذشته به حوزه شرور زندگي حواله

به نجف منتقل شده 1315حائري در سالاهللا از مرگ آيت و ، براي يك دهه از ايران خارج

به. اين امر تأثيري دو سويه داشت. بود و روشنفكران را در ايران در تعرض از يك سو دولت

و از سوي ديگر به عدم حضور آنها،،مباني ديني آزادتر كرده بود  اجتماعات جوانان مذهبي را

كه در تاريخ ايران داشت چرا هاي راديكال واميحركت هاكه مرجعيت ي مذهبي را حركت

مي بخشيد در آشفتگي بسر مي و اسناد. برد سامان و اختالف در نيز خاطرات حاكي از آشفتگي
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آ1379االجداد، به منظور.ك.ر(ادارة حوزه بين مراجع ثالث است حتي مرجعيت نيز.)1378اهللا بدال،يتو خاطرات

اصفهاني نخستين مرجعي بود كه اجازه استفاده از سهم امام.بي تاثير از تحوالت جديد نبودند

 يكي ديگر از اقدامات وي صدور).38،ص1385رسول جعفريان،(براي كمك به نشريات ديني داد

ها از سويي ديگر نامه).40ص.همان( بودها اي مبني بر لزوم تعيين ناظر شرعي در همه استان اطالعيه

و دولت مبني بر اجرايي كردن اصل دوم قانون اساسي كه مبتني بر و مكاتبات متعدد بين علما

و بدل شد حسين طباطبايي قمي روحاني. نظارت علماي طراز اول بر قوانين مجلس بود رد

طي1322، در پنجم تير ماهبه كربال تبعيد شده بود1314پرتحرك حوزه خراسان كه از سال 

از تلگرافي به نخست به كرداعليحضرت تقاضا«وزير علي سهيلي  تا با صدور اعالميه رسمي

كه با حجاب هستند كه احدي حق منع نداشته باشد از زنهايي  ارجاع جمع،جميع كشور

آن،موقوفات به مصارف مقرر مد، خاصه اوقاف مدارس دينيه ارس دستورات ديني از براي

و  و پسر نباشند و مختلط از دختر و نماز در مدرسه بخوانند كه دروس شرعي داشته جديده

و اصالح ارزاق  به استجازه بناء بقاء مطهره بقيع ورود دولت در مذاكرات با سعوديه راجع

.)269،ص31، سند شماره 1379منظوراالجداد،(»عمومي در جميع كشور اجرا كند

يكاز. شدند فعال دهه ايندر سياسي باز نسبتاً فضاياز متأثريهبمذ نيروهاي،بنابراين

هاوهاتشكل ديگر طرفازو پرداخت خود بازسازي تجديدبهقم علميه حوزه طرف يگروه

 كسروي،با مبارزه. كردند آغازرا خود فرهنگيو آموزشي علمي، هايفعاليت نيز مذهبي

و 1320 دههدركهشدمي تلقي دينيبيبا مبارزه ركن چهار بهائيانوها كمونيست حجابي، بي

 اتحاديه پور، شهاب اسالمي تبليغات انجمن مانند هاييتشكلآنطيو بود مطرحآناز پس

 مياندر اسالمي عباسعلي شيخ اسالمي تبليغات جامعه انصاري، سراج مهدي حاج مسلمين

 مياندر دانشجويان اسالمي انجمنو سوسياليست خداپرستان نهضتو خواه تحولناروحاني

ب).25ص،پيشين،جعفريان( گرفتشكل غيرحوزوي مذهبي نيروهاي  گسترده حضور رغمليكن

ها ديگراز متفاوت نوعاً، جمعيت فدائيان اسالم دوره ايندر مذهبي نيروهاي و بودند گروه

و در كنار جريان.داشتندرا خود خاص هايويژگي هاي فكري اين جمعيت در اين فضا

و باستان ب سوسياليستي، ليبراليستي به صورت جنبشي عمله گرا، و گرا عنوان اسالم سياسي

و  و واكنش آنها به صورت خيزشي فعال با انديشه اسالمي عليه استعمار امكان ظهور يافت

كه در ابتدا براي مقابله با جري. استبداد خودنمايي كرد انآنها محصول اين دوره زماني بودند

به انديشه حكومت اسالمي گريي ديني كسروي شكل گرفت اصالح و در ادامه منطقي خود

شد. رسيدند يك دهه حضور فدائيان. از اين رو مداخله آنها در سياست امري اجتناب ناپذير

كه ماهيتي طلبگي. بر مبنايي ديني استوار بود)1324-1334(در حوزه سياست  -حركت آنها

و بازخواني سياسي داشت در عي به حوزه به سمت نوعي استقالل از مرجعيت ن وابستگي
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ازيتوان فدائيان را لقبمي. آزادانه نصوص اسالمي پيش رفت  مناسب براي آنها دانست كه پس

چه تمام و با تأكيد هر مي قتل كسروي بوجود آمدند و باطل تر كه ستيزة آشكار بين حق گفتند

وكه همه اين هنگامي. وجود دارد و بزرگداشت عمل به عنوان معيار ايمان به عقيدة فدائيان ها

مي و تمايل استفاده از خشونت در برابر مخالفانشان افزوده شود معناي كامل راديكاليسم آنها

و ناآگاهانه از آگاهانه كه بعضي هااي ميگروه دشو در تاريخ معاصر به آنها داشتند آشكار

به افرادي اشاره دارد» فدائي«اصطالح. نام خود را از متن قرآن گرفتند آنها).168-177،ص1372عنايت،(

اين اصطالح در دوره مشروطه نيز بكار«. ند خود را در راه ستمديدگان فدا كنند هستكه آماده

به. رفت مي هادر آن هنگام عضو يك گروه نظامي انقالبي را كه ي سياسي مشروطه انجمن

ي چريكي مخفي در احراز قبول اينها گروه.ناميدندميپيوست مجاهد يا فدايي مي

).174ص،1383. قيصري(»اصطالحات به آن سابقه پيشين نظر داشتند

كه متأثر از فرهنگ غرب بودفدائيان حتي اسم خود را و حزب  بلكهنه سازمان، انجمن

هم. جمعيت برگزيدند و گفتار آنها نيز از و نوع پوشش، رفتار  غيرروحانيشان سنخان روحاني

آن. متفاوت بود پي آن بودند دايره مدار كه در در،آرماني و و اخالقي بود  اصالت فرهنگي

و. گرايي خود بيشتر بر شكل اسالمي آن تأكيد داشتند بومي در واقع آنها زائيده اوضاع سياسي

هاي ارزشاي اسالمي در برابرهشان افول ارزش اجتماعي معاصر ايران بودند كه دغدغه اصلي

.غربي بود

و مذهبي: اسالم يانئفدا جمعيت  تحوالت سياسي
و انتقام«جمعيت فدائيان اسالم با صدور اعالميه ]اسفند10[1324در اوايل اسفند ماه» دين

انتخاب واژگان عنوان اين. حضور خود را به جامعه به شدت سياسي شدة ايران اعالم داشت

و زمان انتشار  و ابداعي جديد در جامعه اعالميه، محتوا آن نشان از حضور اجتماعي متفاوت

كه بيشتر در ميان نيروهاي مذهبي غريب مي اين اعالميه به وضوح بيانگر روش.دنمو ايران بود

و در پائين آن عبارت اين گروهو منش سياسي  به» نواب صفوي. فدائيان اسالم از طرف« بود

سيد مجتبي.را معرفي مي كرد ساله21اي صفوي طلبهگذار آن نواب خورد كه بنيان چشم مي

و حتي  و فردي ناآشنا براي محيط سياسي به نواب صفوي طلبه علوم ديني ميرلوحي معروف

و نامأنوس. مذهبي زمان خود بود و حتي گفتارهاي او را نامتعارف همرزمان وي رفتارها

فپرتحرك قيافه قبراق، عمامه ژوليده،«:اندهكردتوصيف  ،1379 عبدخدايي، خاطرات(»...عالو

و ژست«.)130ص و قباي ساده و نامأنوس الغر اندام متمايل به كوتاه با عمامه »هاي غيرمتعارف

مي مهدي عراقي زندگي او را از حد عادي پائين).23،ص1385. حجتي كرماني( اكثر«: كند تر توصيف

خيخواند، كلمات شبها نماز شب مي در خاص هم از ودش اختراع كرده بود، در قنوتش،
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و در سجودش به. ترسيد ترس هم اصالً نداشته، از هيچ چيز نمي..... ركوعش اعتقاد زيادي

مي. استخاره داشت و از بچگي سعي و روي صندلي بنشيند و برود كرده يك صندلي بگذارد

آد. خواهم روضه بخوانم زنها را جمع بكند كه بياييد براي شما مي م نحيف، الغر، چهل تا يك

مي برخي وقت. پنجاه كيلو وزن مي.كرد ها كار بنايي مي قبايش باال و عملگي :ها ناگفته(»كرد زد

صص1370.خاطرات عراقي همسرش نيرة احتشام رضوي ضمن توصيف حاالت عرفاني).128-127،

مي....«: گويد نواب مي ميپوشيد، كفش كفش مشكي رنگ آنپوشيدند ها را طوري راو بندهاي

كه روحاني بودند وضع ظاهرشان مانند سرباز رزمنده چنان محكم مي اي بستند كه در عين حال

ميباشد : گويد عبدخدايي نيز مي).40،ص1383.خاطرات نيرة احتشام رضوي(»خواهد به ميدان نبرد برودكه

مينخستينمن« اس بار بود خاطرات عبدخدايي،(»تديدم يك روحاني جوان كفش بنددار پوشيده

مي نمونشانه هايي.)47پيشين،ص .دكه در فضاي آن روز حوزه غريب

ش در محله خاني آباد تهران از محالت فقيرنشين جنوب شهر1303سيدمجتبي در سال

و تحت سرپرستي پدر خود، او نخستين سال. متولد شد هاي زندگي خود را در آغوش مادر

پدرش با اجراي قانون.و اصالتاً از سادات درچه اصفهان گذراند روحاني،سيدجواد ميرلوحي

و در دادگستري شغل وكالت داشت  با 1314در سال. اتحاد لباس از كسوت روحانيت خارج

و به سه سال حبس محكوم علي  نواب تحت،بنابراين.دشاكبر داور وزير دادگستري درگير

ميسرپرستي دايي خود سيدمحمود نواب صفوي به زن و بعدها نام مستعار خود دگي ادامه دهد

ح. گيرد را از او مي و قداست آن . كومت در ذهن ايرانيان بوداين نام يادآور سلسله صفويه

آنقداست كه هر دولتي پس از صفويه در ايران تأسيس صفويه باشچنان بود د سعي داشت

به آن كسب مشروعيت كند و اسناد ياد. تأسي آور اين نكته است كه نواب كنكاش در خاطرات

و قاضي دادگستري1.كند با آگاهي تاريخي نام مستعار اتخاذ مي  دايي نواب، مذهبي سكوالر

به نواب تحميل و آموزش در مدارس مدرن را نواب تحصيالت ابتدايي را در مدرسه. كرد بود

آ و تحصيالت متوسطه را در هنرستان صنعتي گذراند كه زير نظر ها اداره لمانحكيم نظامي

از. پايدار در او داشته استيهاي تحصيل در اين هنرستان تأثيرسال.شد مي زيرا وي گاهي

مي گيري، انضباط شديد در مديريت آموزشي آلمان سخت به نيكي ياد و بر جنبهكها از ند هايي

و فرهنگ آلماني تأييد مي .)95،سند شماره 929 بازيابي آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره(. كند مديريت

مي به كه بعدها خليل ملكي نيز از اين نظر رسد اين مدرسه متأثر از افكار چپ نيز بود چرا

نخستين تجربه زندگي سياسي نواب صفوي).1375ك به خاطرات خليل ملكي،.ر( تأثيرات ياد كرده است

 
ميهايي است كه اتخاذ فاميل را براي اين نكته تأييد ديدگاه.1 و بخاطر اتصال به قداست صفويه در اسناد نيز نواب. دانند نواب از روي آگاهي

و حتي در حكم اعدام آنها نيز  فدائيان اسالم(آمده است» شهرت ميرلوحي معروف به نواب صفوي«با نام مستعار ميرلوحي بازجويي شده است

ص396 سند شماره 1382به روايت اسناد،  ،678(.
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در. رقم خورد1321 آذر17 در در اين مدرسه مپ او نقش بسيار به يوستن و ساير مدارس ردم

شدتظاهراتي داشت كه به بلواي نان شهرت به سقوط احمد قوام نخست وزير وقت منجر و

و گفتگو با علي اكبر معين فر؛ روزنامة توس، شنبه(يافت .)7ص.14/6/1377مصاحبه

و در كنار تحصيالتبهآيد تحصيالت حوزوي سيدمجتبيميبه نظر صورت پراكنده

و خاطرات نيزيگرچه سند.ه او ادامه داشته استمتوسط و روايات رد خاص در دست نيست

و متناقض استرهاب مي. آن پراكنده آباد تهران به تحصيل شود در همان محله خاني اما گفته

نج حتي سال.پرداخت علوم حوزوي نيز مي  اين.ف چندان مشخص نيستهاي حضور او در

به واقعيت نزديك از1322است كه سيدمجتبي در زمستانتر روايت يكي و در  وارد نجف شد

به احتمال زياد مدرسه قوام شيرازي به تحصيل پرداخت هر. مدارس حوزه علميه آن شهر،  به

و اسناد تحصيالت نواب را در حد ض آيت. اند ارزيابي كرده» سطح« جهت خاطرات من اهللا بدال

مي2توضيح در خصوص زندگي واحدي مرد شماره   تحصيالت او از لحاظ«: گويد فدائيان

و جنبه. اي باالتر از نواب قرار داشت حوزوي در مرتبه هاي ظاهري اما نواب از حيث مديريت

).222،ص1378اهللا بدال، خاطرات آيت(»بخصوص در هنگام سخنراني ممتاز بود

دوها را به پايان نرساندمطابق با برخي اسناد، نواب هنرستان صنعتي آلمان و پس از ساله

ص 336سند شماره. 1382فدائيان اسالم به روايت اسناد،(كردترك تحصيل  به قصدبه نظر مي).559، رسد وي

درپس از مدت. كاريابي هنرستان را ترك كرده باشد  به 1322 سالي جستجو، سرانجام توانست

به كار شودعنوان كارگر سوهانكاري در شركت نفت آبادان مشغ  روحيه سركش خود،با. ول

و انگليسيتبعيض حاكم بين ايراني بهها و علت درگيري با كاركنان ها را نتوانست تحمل كند

شدانگليسي  مهم.ها را در ذهن او پرورش داداين امر زمينه ضديت با غربي.، راهي نجف

و شخصيت نواب، شيخ محمد تهراني بود كه يك ي از ترين فرد تأثير گذار در نجف بر روش

بترين هيأت بزرگ هيأت. هيأت قائميه تشكيل داده بودمناا هاي مذهبي آن زمان را در ايران

و بيانيه1320هاي فعال در دهه ترين هيأت مزبور از مهم هاي متعدد در خصوص اجراي بود

و در مخالفت با دولت محمد مصدق صادر  به زنداني شدن شيخ محمد كرداحكام اسالم كه

د شدر سالتهراني گويا سيد مجتبي در اين.)270و258سند شمارة. همان( هاي صدارت مصدق منجر

و آيت زمان در كالسهاي استاداني مانند آيت اهللا شيخ محمد اهللا اميني، حاج آقا حسين قمي

و تهراني حضور مي مي» كفايه«يافت ترين مهم،در اين زمان).197،ص 1372. سيد كباري(خواند را

كه در داخل ايران اسالمتهديد كه پس واداشت،گرايان را به تكاپوي  اصالح طلبان ديني بودند

و از ترس 1320از شهريور  قدرت ساختاري خود را در سيستم سياسي پهلوي از دست داده

هاي آنها حتي اثر انديشه. كردند برگشت دين به حوزه اجتماع در حوزه فكري قلم فرسايي مي

ترين كتاب در مقابله با اين تفكر مهم.ش يافته بوديه ايران نيز گسترهاي علم در حوزه
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ميليكن اگر روحانيت. خميني بودامام» االسرار كشف« در بيشتر به اقدام تئوريك بسنده كردند،

كه شيوة ها ديگر براي مقابله با اين انديشهايحاشيه عمل گراياني در حال ظهور بودند

از. برگزيدند نواب، مؤسس بعدي اين جمعيت كه در حوزه نجف. آن فدائيان بوداين شيوه

احمد كسروي دست» گري شيعي«به آثار اصالح طلبان ديني از جمله كتاب خواند، درس مي

)ع(هاي كسروي در مورد امام صادق نكات مورد اهميت براي نواب در اين كتاب توهين. يافت

ت؛بود)عج(و امام زمان كه آئين آن به نحوي از.روز را به تمسخر گرفته بود شيع سندي

به اين كتاب در دست نيست العمل آيت عكس در واقع. اهللا اصفهاني مرجع عامه تشيع، راجع

به سنت تاريخي خود عكس از. ها چندان جدي نبودالعمل در حوزة نجف بنا خاطرات حاكي

مهدي(اهللا حسين قمي آيتي نظير نواب از طرف افراد مختليلهوسبدريافت حكم ارتداد 

ص  ص( شيخ عبدالحسين امينيو)21عراقي،پيشين، وو همكاري آيت)14خوش نيت، يشين، اهللا خوئي

.كند هر چند اسناد اين را تأييد نمي1.اسداهللا مدني با اوست

و حتي گزارشات وزير رسد آيتبه نظر مي اهللا اصفهاني دخالتي در اين موضوعات نداشته

و قمي در خصوص مختار اي به وزارت امورخارجه حاكي از اختالف بين اصفهاني ران در بغداد

و عراق است راديكالنشر اقدامات ص67، سند شماره 1379.منظوراالجداد( قمي در تهران  با.)295-294،

لذا نواب فضاي. كاري خود بود سنت فكري اسالم حوزوي هنوز در پوسته محافظه، وجود اين

ميحوزة عراق  و اقدام عملي خود را آغاز  افكار كسروي عليهابتدا در آبادان. كند را رها

و بعد از مناظره با كسروي در ارديبهشت ماه؛سخنراني كرد به تهران آمد  با يكي1324 سپس

اهللا صدرالدين اي كه از محمدحسن طالقاني داماد آيت از همراهانش به نام خورشيدي با اسلحه

به مبلغ چها ميصدر از.شود رصد تومان خريده بود درگير طي آن نواب به همراه دو تن

و محافظينش دستگير مي و كسروي  اين).923-116004-1كد،آرشيو اسناد ملي ايران( شوند همراهانش

پي داشت و برخي از علما را در اهللا قمي با تلگرافي آيت. اقدام، حمايت اجتماعات مذهبي

كد(شد خواستار آزادي فوري او مي نيز افكار عموفشار).929-116004/2-1آرشيو اسناد ملي ايران،

شخباعث شد دولت او با وكالت كد( را آزاد كندصي به نام اسكويي -1-916آرشيو اسناد ملي،

123004(.

و به همراه حاج سراج انصاري، شيخ تكاپوي نواب پس از آزادي از زندان بيشتر شد

و حاج  بي ديني را تشكيل دادندمهدي شريعتمداري  شيخ قاسم اسالمي، جمعيت مبارزه با

ص362، سند شماره 1382فدائيان اسالم به روايت اسناد،( بهاز سوي ديگر،).613، نيروهاي مذهبي نياز دولت

شد انديشهبه دليل نفوذ  و پيمان« تا دولت هاي كمونيستي باعث را» روزنامه پرچم كسروي

 
و دادگاه نيز وارد اين موضوع نشده است1334هاي نواب صفوي در سال ان ترور كسروي در بازجوييمتأسفانه جري.1 لذا نواب. طرح نشده

. خاص راجع به قتل كسروي ندارديصحبت
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و. توقيف كند وحتي نخست به تصديق محضر«:به وزارت دادگستري اعالم كردقتزير بنا

و مخال شرع وزارت دادگستري،  و نشريات كسروي از كتب ضاله ف مباني شرع انور كتب

و جمع خواستارلذا.»است شدپيآوري كد،آرشيو سازمان اسناد ملي ايران(»گيري برپايي دادگاه كسروي

ا).1-116004-923 به نام، اعالميه1324سفند ماه در اين ميان در و انتقام«اي كه» دين منتشر شد

بو. را در پائين خود داشت فدائيان اسالم امضاي د كه نواب از براي نخستين بار در اين اعالميه

د. برد بهره پسوند صفوي و تأسيس جمعيت اين اعالميه ه روز قبل از ترور كسروي منتشر

 نه اسم فدائيان اسالم به عنوان صفت«: گويدمي نواب در بازجوييالبته.ت را اعالم داشفدائيان

آنپاي اين اعالميه آمده آنو و زمان تشكيل  را متفاوت از تشكيالت امروزي، برآمده از هيأتها

و مؤسسان آن را فداكاران راه خدا مي -1، سند شماره 1382فدائيان اسالم به روايت اسناد،(»داند را از عالم ذر

پي اقدامات عمل). 586-7ص،395 كه نواب در و از آنجا بي«گرايانه شديدتر بود جمعيت مبارزه با

مي» ديني به صدور اعالميه بسنده و تندرو،كرد بنابراين فقط  همراه با برخي از اعضاي جوان

بي ديني«كه در جمعيت«عضويت داشتند،» جمعيت هواداران تشيع«و» جمعيت مبارزه با

جمعيت مزبور ). 116-117،ص1377آبادي،؛ قنات43-4، ،ص 1381. واحديخاطرات(را تشكيل دادند» اسالمفدائيان

ي دادگستري گرچه كسروي با تضمين امنيت. كسروي آغاز كردنخستين اقدام عملي را با ترور

، حتي گارد ورودي آن1ي ولي اعضاي اين جمعيت با نفوذ در دادگسترشد؛ حاضرهدادگادر

به يك مرتبه برادر«:د دادگاه شدندوار و يك تير هم مان جواد مظفري يك تير به كسروي

زد منشي  حسين امامي وارد دادگاه،در اين بين برادرمان....العموم غش كرد مدعي. اش حدادپور

و با چاقو شكمشان را پاره كرد ).41-43،ص 1386احمد شهاب،(»شد

به مشهد مي ش نواب و در منزل حاج ضارب دكتر«يخ غالمحسين ترك پدر عبدخدايي رود

مي» حسين فاطمي مي مخفي و سپس براي دومين بار به نجف و سيد. رود شود سيدعلي

و علي فدايي دستگير مي به تحريك علما براي آزاد. شوند حسين امامي ن كردنواب در نجف

مو. دستگير شدگان پرداخت كه تقاضا از نجف تنها تلگرافي از حاج آقا حسين قمي جود است

 در تهران).919-3816004-1آرشيو سازمان اسناد ملي(» استخالص متهمين به قتل كسروي كرده است«

بيتهيأ و هاي مذهبي، جمعيت مبارزه با و نامه برخي از بازاريان با انتشار بيانيهديني هايي ها

د اما آيت. خواستار آزادي آنها شدند كه رابط و بعدها اهللا محمد بهبهاني و علما بود  ربار

مي هاي آيتپيام به مقامات دولتي ابالغ خاطرات( خاص امتناع كرديكرد از اقدام اهللا بروجردي را

ميچرا كه؛)46ص پيشين،،احمد شهاب نماينده. زيست اسالم سنتي حوزه هنوز در سنت فكري خود

 
دركربرخي معتقدند دولت خود نيز زمينه ترور كسروي را فراهم.1 و را ده بود بـ مـي» شري«واقع كسروي ختن علـت بـرانگيه دانـست كـه

سروان صالحي كه به عنوان نيروي انتظامي دم در ايستاده بود تا برادرهاي خودمان را راه بدهد،«. رفت احساسات مذهبي مردم بايد از ميان مي

ص1386،خاطرات حاج احمد شهاب(» كرد افراد كشوري را راه ندهد سعي مي .)41؛
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به نجف بعد از فوت آيت در آيت، حائرياهللا آن با انتقال مرجعيت از قم اهللا اصفهاني بود كه

در1325 آبان 13 و اهللا حسين قمي به عنوان مرجع شيعيان جهان مطرح پي آن آيت فوت كرد

وي چون بيشتر از ساير مراجع. دار فاني را وداع گفت1325 بهمن17شد ليكن او نيز در 

اه او اقدامات خود را تحرك اجتماعي داشت امكان داشت راديكاليسم اسالمي بتواند در پن

و شناخته شدن آيت ب مشروع جلوه دهد اما مرگ زود هنگامش ه اهللا حسين طباطبايي بروجردي

زدايعنوان مرجع عامه شيعيان جهان، رابطه . ديگر را بين آنها رقم

كه همواره به تالش مينواب اهللا اصفهاني داد در مجلس ختم آيت هاي خود در نجف ادامه

به دستگيري اعضاي جمعيت فدائيان اسالمكه با حضور  هيأت ايراني در نجف برگزار شده بود

پي فشارهاي داخلي بالفاصله پس از بازگشت هيأت به ايران،. كرداعتراض  دولت نيز در

و ديگر اعضاي جمعيت فدائيان اسالم را آزاد كرد  ماه پس از فوت8 الي7نواب. حسين امامي

بي تهران مراجعتاصفهاني به كهيدر اين زمان فرد. ديني را ادامه دهد تا مبارزات عليه  ديگر

ميعدها نقشي عمده در تحوالتب او عبدالحسين. كرد فدائيان اسالم داشت نواب را همراهي

عبدالحسين.روحاني جوان هم سيما با نواب ولي بسيار تندرو. بود) 1307-1334( واحدي

و طلبة حوزة عل ميه قم بود كه گويا در دومين مرحله اقامت نواب در واحدي اهل كرمانشاه

به  و بعدها شد»2مرد شماره«نجف با او آشنا فدائيان اسالم به روايت(جمعيت فدائيان اسالم تبديل

به تبع برادر بزرگ) 1313-1334( برادر وي نيز محمد واحدي).362سند شماره. اسناد كه در بود تر

د1329سال  و ارگان فدائيان اسالم مسئوليت» منشور برادري«ر انتشار روزنامه با نواب آشنا

و در اواخر از اعضاي اصلي اين جمعيت محسوب مي اهللا محمدرضا آنها فرزند آيت.شد داشت

مي» دعوت اسالمي«واحدي بدال از كرمانشاه بودند كه مجلة  و با حاج را در آن شهر منتشر كرد

 220-222 پيشين،ص؛اهللا بدال خاطرات آيت(ان نسبت فاميلي داشتندد معروف خراسآقا حسين قمي مجته

و زنداني شدن نواب در).128و  سيدعبدالحسين در سالهاي آخر عمر سياسي فدائيان اسالم

 فداييان اسالم،1327 تا 1325از سال. در هدايت آن جمعيت داشتا بسزيدولت مصدق، نقش

و بنيان و استفاده از گذاران بيشتر ماهيت مذهبي داشت آن سعي در گسترش پايگاه اجتماعي

خ به منظور شناختن و مذهبي فضاي ترور كسروي ايدة. ايران داشتندود به عرصه اجتماعي

كه در اين زمان در ذهن نواب شكل گرفته بو و در اساسي د، گسترش پايگاه جمعيت در روستا

به شهر بود ميان و حركت از روستا و از آنجا عملياتي تا چريك روستا« عشاير  درست كند

كه مشي فارغ از اينكه اين تاكتيك).28پيشين،ص. عراقيخاطرات(»]نمايد[براي گرفتن دولت آغاز

به ذهن متبادر مي كند، 1340هاي چپ در دهه چريكي نيروه به ذهن نواب خطور را چطور

و تسليم محض آنها به سرا پيكرده بود، تقدير باوري حاكم در روستاها گيرين قبايل او را از

مي. تاكتيك مزبور نااميد كرد دو«: گويد عراقي به كه نزديك و نيم نواب نتيجه مسافرتش ماه
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و تركيه گرفته تا قسمت قشقايي رفت اين جور بيان كرد اين: طول كشيد از مرز آذربايجان

و بنده را دارند مردم عشاير نسبت به خان ميخيا. هايشان درست روابط خدا كنند كه دستل

كه اين بايد رعيت باشد و خلقت براي اين است كه.آن هم بايد آقا باشد. تقدير  نتيجه اين شد

).32ص.همان(»توانم كار كنم گفت بيايم مركز بهتر مي

هاي جمعيت فدائيان اسالم در اين برهه، تالش در جهت اجراي ديگر از فعاليتيبخش

و بدحجابي از جمله فعاليتمبارزه. شرعيات در جامعه بود با. هاي آنها بود با بي حجابي آنها

به مسجد سلطانيي بزرگ در جلواينصب پردة بي حجاب  مسجد سلطاني تهران، ورود زنان

به ساري نيز در همين راستا بود.»]كردند[اكيداً ممنوع]را[ با] همچنين[نواب«.سفر نواب

به كار عده و اشخاص متفرقه و تعطيلي» دولتي ساري رفته) شراب سازي(خانه رسوماتاي معمم

ب705سازمان اسناد ملي، سند شماره(كارخانه را خواستار شد آ .)4، اسناد برگزيده نخست وزيري، سند شماره 29007646/ه

شدبدين خاطر به دو سال حبس محكوم به اجرا. نواب .رآمدداين حكم در زمان مصدق

از تقالي مذهبي به تكاپوي سياسي
و پاي آنها را به حوزه سياسته آنچه فدائيان اسالم را به سمت راديكاليز  شدن سوق داد

مي. بيشتر بازكرد فلسطين بود  ناسيوناليسموبيش از سلفيزم شيعياين موضوع، رسدبه نظر

 نيروهاي مذهبي در دورة گرا، در پرورش گرايشهاي اصل گرايي يا راديكاليسم در ميان باستان

درپيدر. پهلوي نقش داشته است  نواب1327 ارديبهشت25تشكيل دولت اسرائيل

درو قبل از آن نيز قطعنامههيج در مدرسه فيضه قم ايرادمايسخنراني  حمايت از مردم اي

 كرد داير هاي اشغاليبه سرزمينيايي براي ثبت نام داوطلبان اعزامهو محلفلسطين صادر

و مبارزات شهيد محالتي( هاي سياسي فدائيان در صحنه آغاز حركت1328سال.)25،ص1376.خاطرات

و ائتالف با  هاداخلي هاو گروه و بيگانگان،.ي فكري مختلف بودسنت مبارزه با استبداد

واهللا حور ائتالفات، آيتم. اجتماعات سياسي مختلف را موقتاً در كنار هم قرار داد  كاشاني

و قوس تحوالت جديد بود. محمد مصدق بود لذا نيروهاي. در اين زمان جامعه ايران، در كش

به  و در حال شكل دادن و«مذهبي وارد مبارزه علني در صحنه سياسي شدند سنت اجتماعي

بدين سان نخستين مرحله تحول جمعيت فدائيان اسالم از يك جمعيت.بودند» سياسي خود

س به يك جمعيت شدمذهبي با. ياسي با ترور عبدالحسين هژير وزير دربار آغاز اين مقارن

كه به اين جمعيت فرصت  و شروع اقدامات براي ملي شدن صنعت نفت بود انتخابات مجلس

به نفع پويندگي سياسي به پيش ببرد به. بيشتر داد تا مبارزه سخت كوشانه خود را انتخاب هژير

و سياسي بود آغاز 1327 خرداد23نخست وزيري در  و اجتماعات مذهبي . مناقشات دولت

به جرگه دولتمردان درجه اول كشور پيوست)1281-1328(عبدالحسين هژير  در دوره پهلوي دوم
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 به 1320هاي مختلف پس از سالو جز موارد معدود، همواره نام او جزء يكي از وزيران كابينه

وي.)226،ص 1379زا نصراهللا خان مشيرالدوله تا ميرحسين موسوي، هاي ايران؛ از مير اسنادي از دولت( خورد چشم مي

ص1374 بهنود،( داشتسته فرهنگي سفارت انگليس نزديك نيز با خانم لمبتون وابايرابطه ،293(

مي كند و طنز از اين رابطه ياد .كه ملك الشعراي بهار در شعري با هجو

و فصل نفت و حل آنبرگزاري انتخابات مجلس شانزدهم  كانون ائتالف نيروهاي ملي، در

و مذهبي گوناگون بود و اجتماعات سياسي مي.و مذهبي كه جمعيت سياسي شده كرد بديهي

 لذا دولت.توانست فارغ از اين تحوالت بماند نمييان اسالم با توانا باالي بسيج توده اي، فدائ

برهژير. سعي داشت نمايندگان طرفدار خود را به مجلس وارد كند  از طرف دربار اين كار را

و نيم مقاومت در اواسط پاييز. عهده داشت  از نخست وزيري1327او پس از چهار ماه

در كناره و علتهبنيز 1327در بهمن ماه.به وزارت دربار رسيده بود1328 تير28گيري

به شاه در دانشگاه تهرا به نام ناصر فخرآراييتيراندازي هم به اين بهان، رژين بوسيله فردي

و جمعيت فدائيان كر حزب توده و رقابت اجتماعات.درا غيرقانوني اعالم جامعه صحنه ائتالف

هامبتني بر  بدين.ي فكري مختلف بود كه ورود به مجلس را هدف قرار داده بودندسنت

و جمعيت فدائيان اسالم  شدند آگاهانه يا ناآگاهانه وارد صحنه مبارزات انتخاباتي ترتيب نواب

و تعويض. هاي انتخاباتي را برعهده گرفتندو نظارت بر بخشي از حوزه ولي دولت با انتقال

شد صندوق از«1328 در نتيجه در پائيز. ها، مانع از ورود نمايندگان اقليت جمعيتي

و تجار بازار به نبود انتخابات» سياستمداران، دانشجويان به دربار رفتند تا با تحصن در آنجا

پي اين اقدام.)310،ص1383آبراهاميان،( اد اعتراض كنندآز بي«در هاي نظمي دربار وعده داد تا به

د را»هدانتخاباتي پايان كه.دكنن سازماندهيو متحصنين نيز بازگشتند تا خود اين سازماندهي

و شمارفي گسترده از سياستمداراندر قالب ائتال از ضد دربار، سياستمداران مرتبط با بازار ي

.)310-11همان،ص(گرفته غرب صورت گرفت، جبهة ملي نام تندروهاي جوان تحصيلكرد

و هراسي از ترور سان، بدين كه تحت نامهاي ديگر در اين زمان فعال بودند فدائيان اسالم

ميافرادي كه مغاير با ارزش به ترور هژير گرفتند هاي خود از ديدگاه. دانستند نداشتند تصميم

كه كامالً بر اوضاع مسلط نخستينبعد از تيمور تاش«ت، هژير اين جمعي  وزير دربار مقتدر بود

از.»و واقعاً مورد اعتماد شاه بود و كه كسروي را كشته بود در«بنابراين حسين امامي مرگ

از»]داشت[رختخواب عار  مؤثرترين اعضاي كارگردان«، تصميم گرفت تا اين بار يكي

ب و استعمارگرانة نقشه«ردارد تا مملكت را از ميان و ضعيف كشانه هاي دولت[هاي ظالمانه

يكي از اين تجمعات اعتراض.»]شود[استعمار طلب حداقل براي مدتي خنثي  آميز حسين در

بي«: امامي گفته بود و من اگر در دل سنگ هژير از عناصر كه بايستي از بين برود ديني است
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در 1328آبان13 وي در.)77پيشين،ص. خاطرات شهيد محمد واحدي(»باشد، او را نابود خواهم كرد

و در رژيم نيز بالفاص. مسجد سپهساالر هژير را ترور كرد . كرد آبان اعدام14له او را محاكمه

كه از همان ابتدا سه برادري بودند و جعفر امامي سيدحسين امامي به همراه سيدعلي محمد

ميگذاران جمعي در شمار بنيان به شمار به. آمدندت فدائيان اسالم بيشتر اسناد شهرباني راجع

سه نفر بويژه سيدجعفر امامي است كه هيات مروجين جعفري را فعاليت هاي مشكوك اين

و بعدها نيز كميته مجازات انتقام  و نابودي افراد شكل يلهوسبتشكيل داده بودند  او براي ترور

ر( گرفت به همراه برادرانش پس از ترور).2018-2028سند شماره. وايت اسنادجمعيت فدائيان اسالم به  او

و تا اوايل1327ناموفق شاه در سال و غيرقانوني اعالم شدن جمعيت فدائيان اسالم دستگير

ص2و3جمعيت فدائيان اسالم به روايت اسناد، سند شماره( در بازداشت بودند1328  سيد حسين)56،

و چند كه در ترور كسروي نيز نقشاي بود ساله25، جوان 1303سن نواب متولد هم  داشت

با. هاي سياسي هژير را تهديد كرده بود چندبار نيز در ميتينگ. ماهي در زندان گذرانده بود

و باال به مجلس گرفتن اعتراضات، انتخابات باطلترور هژير و زمينه براي ورود اقليت

شدشانزدهم كه با ايدهبه اين ترتيب. فراهم  مذهبي تشكيل شد خود را در ميانه، فدائيان

. سياست ايران يافت

 اسالم فدائيان جمعيت اجتماعي پايگاه: هاي مذهبيهيات
 مشخصهكه بود تشكيالتي فاقدو نبود منسجميگروهيا حزب اسالم فدائيان جمعيت

. بود مذهبي هايهيأت يانمدر آنان اجتماعي پايگاهو پيدايش حقيقتدر. است حزبي ساختار

 خود اعضاي عدهآندركه نداريم دفتريما«: گويدمي زمينه ايندر صفوي نواب سيدمجتبي

 مجله صفوي، نواببا ترقي مخبر» مصاحبه«( مخالفم اساسو مغزبي كارهاي اينبامن. كنيم ثبت را

 موفقيت باعثكه استبيمذه هايهيأت خاص ويژگي اين.)6ص،50ش،23/2/1330 شنبهسه ترقي،

 اعضاي كردن پيدادررا امنيتي نهادهايو حكومتودشومي اقداماتشان پيشبرددر آنها

وآن خاص گرايي عمل جمعيت اين ديگر ويژگي.دننكمي دچار جدي موانعبه خود گسترده

 اينييستأس كتاب نخستينكه حقايق راهنماي بينيممي لذا. است قوي نظري ادبيات ارائه عدم

 ديگراز. است اعالميهيك بيشترودشومي منتشر آنها سياسي عمر اواخردر است جمعيت

 حضوربه تبديلرا خود مذهبي حضوركه هژير تروراز بعد ويژهبه مزبور جمعيت ويژگيهاي

. بودرژيمضدهاراهپيماييو تظاهراتبه آنها پيوستندر مردم بسيج كاركرد كنندمي سياسي

 هستند خاصيمفاهيمهاهيأت.در آن زمان بود مذهبي هايهيأت خاص,كاركرد نوعسهناي

 نهادهاي نوع اين.دارند كشور اين تاريخدر ممتدي سابقهوند هستايران جامعه مختص كه

 مرتبط بازاربا بيشترو داشته ايران تاريخدر نيز صنفي كاركرد،مذهبي اموربر عالوه جمعي
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 دههدر آنها، مناسكاز جلوگيريو رضاشاه دوره خاص هايمحدوديت علتبه. اند بوده

 عهدهبه اسالمي انقالبدررا نقش بيشترين سرانجامو كنندمي پيدا نيزيسسيا كاركرد 1320

 شده پرداخته موضوع اينبه كمتر ايران شناختي جامعهو تاريخي ادبياتدر متأسفانه. گيرند مي

در. دارند تفاوت مدرن سياسي احزاببا كامالًكهندداربرخور خاصياز نظمهاهيأت.است

 عضويت،حق پرداختو عضوگيري قوي، تشكيالت اساسنامه، انه،نمرام شاهد سياسي احزاب

 اساسنامهدر معموالًو هستيم مدون ايدئولوژي نظري،و تئوريك مباحث قوي، مراتب سلسله

 فاقد معموالً ايران جامعهدرهاهيأت حاليكهدر. رنددا حزبنبود غيرانتفاعيبر تأكيد خود

 كندمي عضويت درخواستبه اقدام فرد حزبدر. هستند قويو مشخص اساسنامهو مرامنامه

هاهيأتبه افراد معموالًو است اعتمادبر اصلهاهيأتدر اما كندميپررا عضويت فرمو

ازو دهندمي قرار نظر تحترااوياو شوندمي معرفي  دعوتبه هيات مينانطا كسب پس

 طرفازاو گرفتن قرار پوشش تحتبا بلكه نيست مطرح عضويتيحق آنجادر. شود مي

 اين معموالً.دشومي مرتفع نيز عضو شخصي مشكالت حتيو مالي نيازهاي،هيأت اعضاي

 رابطه بلكه نيستيحزب تعهد مثل رهبربه تعهد اينجادر.ندشونمي ثبتو نامندبيهاهيأت

ودارد العاده فوقياهميت رهبر بنابراين. هستند گرا تكليف بيشترو است حاكم مراديو مريد

 رجالي سيستم شودمي گفته اصطالحاً.)فدائياندر نواب مانند(چرخدمياو حول چيز همه

از گستردهياشبكه خاطر همينبه استاي زنجيره آنها كاركردو حركت. بوروكراسينه دارند

 ترين مهمازيكي خيريه امور انجام. پيوندندميهمبه راحتيبهو دهندمي تشكيلرا افراد

) الحسنه قرض(مالي هايصندوق داراي خود گيرندمي فاصله دولتاز چون.ستاآنها وظايف

از.دپردازنمي هيأتي ازدواجهايبه خود دروندر حتيو هستند مستقل تبليغاتي هايوفعاليت

 جامعهدر شريعت اجرايرا خود وظيفه ترين مهم است مذهبيآن اشخاص تيپ آنجا كه

-85 دوم نيمسال،فيرحي(است نمايان كامالً جلسات دينيو مذهبي هايماهدر آنها حركتو دانند مي

 گستردهو پيچيده كاركردو داشت اسالمي انقالب پيروزيدر مهمينقش سيستم نوع اين).1384

ها هاي بيانيه ها، اعالميه زيعتو و تظاهرات براي مردم بسيج خميني، امام ويژهبه انقالبييگروه

 فدائيانباهاهيأت سياسي هايحركت. داشتند برعهدهرا انقالب مالي تامينازيبخش نهايتاً

 هايهيأتدرآن اعضاي فدائيان، جمعيت اصلي اعضاي اعداماز بعد حتيوشد آغاز اسالم

 اطالق اسالم فدائيان جمعيتبر توانميرا فوق هاي ويژگي زياديحدتا. شدندحل ختلفم

.كرد

هر«و نداشت»معين فردبه اختصاص اسالم فدائيان جمعيت«صفوي نواب ديدگاه از

 روايتبه اسالم فدائيان جمعيت(»درآيدآن عضويتبه توانستمي اسالم فدايي صادق مسلمان

 محمد علي سيد امامي، حسين سيد نظير مذهبي جوانان.)594ص،2/359 شماره سند،2 جلد پيشين،،اسناد
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 جمعيت گذاران بنياننخستيناز توانميرا فدايي علي مظفري، جواد امامي، جعفر سيد امامي،

 خليل واحدي، محمد واحدي، عبدالحسين سيد نيز ادامهدرو آورد شماربه اسالم فدائيان

 عمري، اصغر،بهاري علي ذوالقدر، علي مظفر حسيني، هاشم سيد يي،خدا عبد طهماسبي،

 رفيعي، ابوالقاسم كرباسچيان، عبداهللا امير عراقي، مهدي ميرلوحي، هادي سيد تهراني، احمد

 نفر72 رژيم شهرباني اسناددر. پيوستند آنهابه...و لواساني علي محمد سيدو صرافان ابراهيم

 بازيابيكد. اسالمي انقالب اسناد مركز اسناد آرشيو(است شده ذكر مزبور معيتج اصلي مشاورين عنوان به

كه استآناز حاكي اسالم فدائيان جمعيت اعضاي خانوادگي سابقهبه اجمالي نگاهي).2808

 متعلقو پيوستند جمعيت اينبه جواني سنيندر؛داشتند تعلق مذهبي هاي خانوادهبه افراد اين

و بودند ساكن آباد خانييا دوالب محلهدر تهران جنوبدر بيشترو جامعه پايين طبقات به

در آنها فعاليت اصلي منطقه. داشتند مذهبي هيأتهايبا قوي بسيار ارتباطي اينكه همهاز مهمتر

به وابستهكه انتقام كميته مثال عنوانبه. بودند مرتبط نيز بازارياناز برخيباو بوده بازار

 اعضاي شد، تشكيل امامي حسين سيد برادر امامي جعفر يلهوسبو بود اسالم يانفدائ جمعيت

به«امامي جعفر سيدو» دادندمي جلسه تشكيلدوحد همان منازلدرو بازار ناحيه«در آن

 محتوايكه حاليدر.»دادمي جلوه خواني روضه نامبهرا كميته جلسات» بودن معمم مناسبت

 محل).54،صپيشين.اسناد روايتبه اسالم فدائيان(بود دولت» عليه تبليغات«عمدتاً گفتگوهاوها سخنراني

 شماره سند،همان(چهارسوق سر،)164ص،9 شماره سند،همان(صالح لوطي گذر بازار،در آنهاعمتج مورد

 جامع، عبدالنبي، شيخ لوالگر، محموديه، نو، مسجد نيز آنها سخنراني محل مساجدو) 198،ص23

.)متعدد اسناد،همان(است بوده سلطانيو سنگيو لدولهفخرا

. بودهاهيأتبا آنها ارتباط اسالم فدائيان جمعيت آميز موفقيت هاي شيوه ترينمهماز يكي

:از عبارتند است آمده جمعيت ايندر خصوص منتشره اسناددركه هاييهيأت ترين مهم

 شماره سند،همان( قائميه جعفرامامي،هيأت سيدستريا به)332ص140 شماره سند.همان( جعفري هيأت

 اين درونازرا خود افراد مزبور جمعيت).485،ص269 شماره سند،همان(انصاراالئمه هيأتو) 461ص،24

 آزادي براي متعدد هاي اعالميههاهيأت اعضا، بودن زنداني هنگامدرو كردمي گزينشهاهيأت

 تكيه آنها ترين معروفازكهندكردمي برگزار»ها تكيه«در نيز جلساتي. كردندمي صادر آنها

. بود) 494ص،278 شماره سند.همان(خان رضاقلي معروف

 بيشتركه بود عمومي نيروهاياز شمارياز آنان گيري بهره فدائيان هايروشاز ديگر يكي

و پاچنـارو گلجسـن قبيـلاز شهر مختلف محالتدرآن مانند عناوينييا پهلوان عناوينحتت

ينقـش دوره ايـن ايـران تـاريخدر گروه اين. كردندمي زندگي تهران شهر جنوب ويژهبه غيره

 تـأثير تحـت آنـاناز بخـشي. است عميق بررسي نيازمند اقداماتشانواهخصلتو داشته فعال
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 كـه بـود كـسانياز نـواب1.داشـتند گـرايش روحانيتاز خاصيقشربه محرم هايعزاداري

 يكـياز كرباسـچيان. رفتمي منبر آنان مجالسدر گاهو كرد دركرا آناناز گيري بهره ميتاه

اي غلومـا، داشاي مـشتيا، داشاي«: گفـت مـي منبـر باالي نوابكه كندمي ياد محافل اين از

).198صپيشين،.جعفريان رسول(»دارد نياز شماربه اسالمكه شويد جمع ورزشكارها

 جمعيتاز وسيعيطيف نيز سني لحاظاز،هجامع متعدد قشرهاي ميانرد نفوذبر عالوه

 شاگردانيااي مدرسه شاگردان ميانازكه دادندمييلتشك نوجوانانو جوانانرا اسالم فدائيان

كه است داده توضيحرا روند اين خوبيبه شهرباني اسناداز يكي. شدندمي انتخاب بازار كسبه

:»)514ص،296 شماره سند،همان(كرد ارائه زير جدوللشكبهراآن توان مي

سن شغل محل تولد اسمرديف

 ساله14 محصل)خ خراسان(تهران نصراهللا اشرافي1

 ساله13 محصل)خ لرزاده(تهران حسن ذوالفقاري2

 ساله12 محصل)خ خراسان(تهران حسين فرزند شيخ محمد3

 ساله16 آهنگر ---- حسين غيبي4

 ساله16 شاگرد خياط دماوند محمود عزيزي5

 براي جوانان تعليمبه مزبور جمعيتكه است موجود شهرباني اسناداز متعدد هايگزارش

.)495ص،279 شمارهو 488ص،273 شماره اسناد همان،( است ورزيده مبادرت» ترور«انجام

رهبر اهميت،هياتي است كه گوياي نظم جمعيت اين فردبه منحصر هاي خصيصه ديگر از

 نواب حول جمعيت اين واقعدر. كردمي پيدا اعضا بين خاص» ايزدي فره«حالتكه بود آن

 تدريجبه جمعيت،ازاو دوريو1330 سالدروي شدن زندانياز بعد چنانكه.چرخيد مي

 اعضاي بارهدو زندان،ازاو شدن آزادباوشد ايجادآن دروندر بسيار هايشكافو اختالفات

،»رهبر«)413ص،202 شماره سند.همان(»حضرت«رااوكه بنحوي. شدند متحد نواب حول شده جدا

.)443ص،229 شماره سند همان،(ناميدندمي...و»الشأن عظيم نابغه«،»شرق اسالمي نهضت گذار بنيان«

آن هاي بيانيه. دارددفربه منحصريحالت نيز جمعيت اين هاي اعالميهوها بيانيه توزيع شبكه

بهرا امنيتي نيروهاي وضع اين.دشمي توزيع ممكن زمان ترين سريعدرو وسيع شمارگان در

 مشكالتازيكي«:گويدمي خود خاطراتدر واحدي محمد. بود كرده مشكل دچار شدت

ستفهر قبالً،»حقايق راهنماي«كتاب شدن آمادهاز پيش. بود كتاب نشرو پخش طرزودجمو

 مؤثر افرادو درباريان مختلف، رجال سابق، وزيران نخست وقت، وكالي وزراء، علماء، اسامي

 خيال آنهاازيكهر بعد روز صبح....بود شده تهيه اسالمي ممالك رجال همچنينو ايران در

و خيابان« اخيرا يكي از اين افراد خاطرات خود را تحت عنوان.1 اين كتاب به زيبايي كـاركرد. منتشر كرده است» در كوچه

و اجتماع را باز مي و نقش مهم آنها در سياست )1383به منظرپور،.ك.ر( نمايد اساسي لوطيان
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 براي معين ساعتدركه فهميدند بعد ولي است شده فرستاه كتاب آنها براي تنهاكه كردند

و46-47،ص8ش معاصر، فرهنگو تاريخ مجله.واحدي محمد قلمبه صفوي نواب شهيد خاطرات(است رسيدهابكت همه

به.ر  تأثيرگذاريو ويژه هاي شيوهاز كردمي سعي جمعيت اين). 1381، صفوي نواب شهيد خاطراتك

به خطابايهنامدر نواب،مثال عنوانبه. كند استفاده خود هاي بيانيهوها اعالميهدر خاص

 قرمزخطبارا نامهو كرد قتلبه تهديدرا آنها نفت، صنعت شدن ملي مخالف نمايندگان

 آشتيو شريعت متون دروناز قهرآميز مفاهيم استخراجدر سعيها اعالميه ايندر آنها. نوشت

 ذيل دولجدررا فدائيان اعضااز برخي اجتماعي پايگاه توانمي مجموعدر.داشتند دينبا آن

در آنها ويژگيهاي كامل ترسيماز مانع،بودنشان ناشناختهو آنها پايگاه وسيع گستره. داد نشان

كه مانع شده جدولاين مييلهوسب از احرازشان، همان طور  اين.شد نيروهاي امنيتي رژيم

:است شده استخراج آنها بارهرد شده منتشر اسناد اطالعات بندي جمعاز جدول

 شغل پدر شغل سالل تولدمح اسم

 روحاني طلبه–ديپلمه 1303 آباد تهران، خاني مجتبي نواب صفوي

 روحاني طلبه 1307 كرمانشاه عبدالحسين واحدي

نظامي نجار 1304)دوالب(تهران خليل طهماسبي

)ستواندوم ارتش(

 روحاني)غيرمعمم(طلبه 1313 كرمانشاه سيدمحمد واحدي

ـ شاگرد بازاري 1315 مشهدمحمدمهدي عبدخدايي  روحاني محصل

 كارگر پيشخدمت نواب--)خمسه(زنجان مظفر علي ذوالقدر

 روحاني پارچه فروش 1303 تهران سيد حسين امامي

 نجار 1310 تهران محمدتقي كياني

-- آهن فروش در بازار-- تهران ابوالقاسم رفيعي

 طلبه 1295 تهران سيدهاشم حسيني

-- مدير روزنامه دبيرستان 1304 تهران داله كرباسچياناميرعب

-- ناظم مدرسه دبيرستان 1308 تهران سيدهادي ميرلوحي

 محصل--)دوالب(تهران محمدرضا نيكنام

-- گيوه فروش بازار-- تهران ابراهيم صرافان

 راننده 1309)پاچنار(تهران مهدي عراقي

 روحاني وانخ روضه تهران سيد جعفر امامي

 نتيجه
و با تقويت نقش دين دوباره به صحنه اسالم1320در دهه گرايي با رويكردي جديد

و. سياست ايران بازگشت نه علماي درجه اول، بلكه جوانان مذهبي حوزوي اين بار

اين جوانان سعي در سياسي كردن دين به منظور. غيرحوزوي در صدد اجراي آن برآمدند

و تحقير شده بودند. اسي خود داشتندپيشبرد خير اس به حاشيه رفته . آنها در دورة رضاشاه
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 دنبالبهرا مهم اجتماعيو سياسي تبعات،جامعه كردن سكوالريزهدررضاشاه هايسياست

 راندن حاشيهبه موجب دولت رضاشاهفرهنگيو اجتماعي اقتصادي، هاينوسازي.داشت

 فرهنگ احياي حجاب، كشف لباس، اتحادهاي او مانند سياست. شده بودآن حامالنو مذهب

 تأمين جهتدرهچگر اسنادو ثبتو حقوقي آموزشي، نظامدر اصالحات اسالم،از پيش

 محدود مذهبي، نيروهاي تضعيف موجب ديگر سوياز اما،بود روشنفكران آمالاز بخشي

كه رضاشاه، سقوطمد لذا پيĤ.شد ديني مرجعيتشكستن اقتدارو ديني هاي حوزه شدن آن شد

به متن آيند اسالم با.گرايان از حاشيه و  ضعف اسالم حوزوي نيز كه با مرگ حائري آغاز

يكي. امكان ظهور اجتماعات اسالمگرا را بيشتر كرد،تشتت بر مديريت حوزه تشديد شده بود

ب ستيزهآنها. جمعيت فدائيان اسالم بود از اين اجتماعات، و ادبيات گفتاري جوياني فداكار ودند

و اجراي هاي شان مملو از استعارهو حتي نوشتاري و رفع تبعيض نمادين در خصوص عدالت

را احكام شرع بود كه  مي آن اعضاي نخستين اين جمعيت، مؤمناني. داشتند پرخاشگرانه بيان

كه دغدغه فنا شدن دين در دنياي جديد داشتند و متعصب نيز بودند ا براي شكل آنه. وفادار

به سنت فكري خود ناگزير به بازنگري در برخي تفاسير اسالم حوزوي بودند سان بدين. دادن

ب ند كه كردعنوان يك آلترناتيو ايدئولوژيك نيرومند تفسيره در سنت فكري خود، اسالم را

ب و سياست ابتكاري جديد و تفسير آنها در رابطة دين .ودبراي همه ابعاد زندگي برنامه داشت

و نه از نظارت دين بر سياست بلكه از حضور دين در حكومت سخن راندند به نحوي كه

به مخالفيني بود كه آنها. مانيفست خود را براين اساس ارائه كردند رسالة رهنماي حقايق پاسخ

.دانستندرا بدون برنامه مي

وهاهياتپايگاه طبقاتي فدائيان در درون برخي از قشرهايي مذهبي، شاگردان بازاري

هاي خود بسيج فدائيان، آنها را در راستاي آرمان. وجود داشت»ها لوطي«اجتماعي از جمله 

به خوبي در دهه.ندكرد مي كه و بسيج خياباني دو كاركرد اساسي آنها بود  1320پخش اعالميه

 هايهيأت درونزا آنها.شان داشت بر ديدگاهريابسيزمينه طبقاتي، تأثير اين پيش.ندكرداجرا

قوي سياسي حضور ايراندر دههيكبه نزديك هيأتي خاصييها شيوهبا برخاستند، مذهبي

 بيشتر سكونت محل. شدندحل مذهبي هايهيأت دروندر سرانجامو داشتندو مذهبي 

امري.دادندمي تشكيلراآن اصلي اعضاي نوجوانانو جوانانو بود تهران جنوبآن اعضاي

.راديكاليسم آنها مي افزودكه بر 
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