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نرجس عبديائى1
چكيده

ــازمان فداييان اسالم جمعيتى اسالمي - سياسى بود كه شيوه هاى مبارزاتى  س
مختلف عليه رژيم پهلوى به منظور برپايى احكام اسالم و تشكيل حكومت اسالمى 
ــروه را، مى توان تحت عنوان  ــط اين گ ــت. نوع مبارزه عليه رژيم طاغوت توس داش
ــرايط خاص آن تبيين  ــه امر به معروف و نهى از منكر با توجه به مراتب و ش فريض
نمود. فداييان، مبارزات خود را در شيوه هاى سلبى و ايجابى در برابر طاغوت پهلوى 
اعمال مى نمودند. آنها از شيوه هاى ايجابى مانند رايزنى سياسى و نصيحت حاكمان، 
ارايه طرح اصالحى، همكارى با ديگر مبارزان، استفاده از اهرم قانون گذارى، مناظره، 
ــاگرى، تظاهرات، تهديد، ترور،  ــلبى مانند تبليغ و افش ــيوه هاى س بيعت، تقيه و ش
ــان  تحصن، اعتصاب و... به صورت توأم در مبارزات خود عليه نظام طاغوتى عصرش

استفاده مى كردند.

1 . كارشناس ارشد علوم سياسى

شيوه هاى فداييان اسالم در 
مبارزه با طاغوت
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كليدواژه ها 
ــرف و نهى از منكر،  ــالم، پهلوى، طاغوت، امر به مع ــواب صفوى، فداييان اس ن

كاشانى، جبهه ملى.

مقدمه
ــالم يك سازمان مبارزاتى در دوران سلطنت محمدرضا پهلوى بود.  فداييان اس
ــيد  ــخصى روحانى به نام س ــال هاى 1334- 1324 با رهبرى ش ــن گروه در س اي
ــددى را عليه رژيم حاكم انجام  ــى ميرلوحى (نواب صفوى) فعاليت هاى متع مجتب
ــر دينى حكومت پهلوى پيش از آن دوران  ــت هاى ضد دينى يا غي داد. البته سياس
ــجد گوهرشاد و در پي  ــد؛ مثل ماجراي مس مورد اعتراض علماى متعددى واقع  ش
ــتار و تبعيد و زنداني شدن آنها، نيز اعتراضات برخي علما  آن اعتراضات علما و كش
ــي، ميالني و صدر در ماجراي  ــهد در همان دوران، مثل عالمه امين در نجف و مش
ــانى عليه رژيم و اعتراضات  ــروي، مبارزات و فعاليت هاى سياسى آيت اهللا كاش كس
موردى آيت اهللا بروجردى و... كه تحقيق و بررسى درباره تعدد اين موارد از موضوع 
پژوهش حاضر خارج است. از جمله مبارزاتى كه تحت رهبرى طلبه اى به نام نواب 
ــكل گرفت مبارزه جمعيت  ــت هاي ضد ديني حكومت پهلوي ش صفوى عليه سياس
فداييان اسالم بود. اين جمعيت درصدد بودند تا با شيوه هاى مختلفى عليه حكومت 

پهلوى اقدامات اصالح گرانه انجام دهند.
پژوهش حاضر به بررسي اين مسئله مي پردازد كه فداييان اسالم عليه حكومت 

پهلوى چه شيوه هايى را براى مبارزه اتخاذ نمودند؟
ــى مانند تبليغ،  ــيوه هاى ايجاب ــالم از ش ــخ فرض نموديم: فداييان اس در پاس
ــى و ارايه طرح اصالحات حكومتى و شيوه هاى سلبى مانند اعتصاب،  رايزنى سياس
تهديد، تظاهرات و ترور، به صورت توأم در مبارزات خود عليه نظام پهلوى استفاده 

مى كردند. 
1. چارچوب تحليلى: امر به معروف و نهى از منكر در نظام طاغوت

1,1. مبارزه عليه طاغوت
ــاده طغيان به معناى تجاوز از حدود و در اصطالح به هر  ــوت در لغت از م طاغ
چيزى كه از حدش تجاوز كند، اطالق مى شود. لذا «شياطين، بت ها، حكام جبار و 
مستكبر و هر معبودى غير از پروردگار و هر مسيرى كه به غير از حق منتهى شود 
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طاغوت است.»1
موضوع مورد مطالعه در اين پژوهش حكومت 
طاغوت است كه در دوران فداييان اسالم مصداق 
آن رژيم پهلوى مى باشد. نظام طاغوت در مكتب 
ــيع نوع منفى  ــى تش ــالم و آموزه هاى سياس اس
ــوب مى شود.  ــى محس حكومت و مديريت سياس
ــه در آن از  ــت ك ــت طاغوت حكومتى اس حكوم
ــى آن از  ــد. پس در پ ــت الهى خبرى نباش والي
واليت نبوى نيز اثرى نخواهد بود. در عصر غيبت 
امام زمان(عج) حكومت طاغوت هر نوع حكومتى 
ــت كه بى اذن امام معصوم تشكيل شده است.  اس
ــور و  ــالم و آموزه هاى آن در مديريت كش به اس
ــان ها بهايى  ــى حيات فردى و اجتماعى انس تعال

نمى دهد. اين حكومت در برابر حكومت اسالمى است كه توسط فقيه جامع الشرايط 
ــالم در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى،  براى پياده كردن احكام و قوانين اس
ــوى امام عصر اجازه  ــود. رهبر يا فقيه از س ــكيل مى ش ــى، اقتصادى و... تش فرهنگ
ــكيل چنين حكومتى را دارد. اوصاف حاكم طاغوت و حاكم الهى را مى توان در  تش
ــه كرد: «كفر در مقابل ايمان، ظلم در مقابل عدل، فسق در مقابل  اين موارد مقايس

طاعت، جهالت در مقابل عقل اسالمى، حكم طاغوت در مقابل حكم حق».2 
ــه  دليل فقدان  ــت كه ب ــقانه و ظالمانه اس ــام طاغوت عموماً حاكميتى فاس نظ
ــالمى از حاكميت خداوند متعال و قوانين الهى رويگردان مى باشد  ايمان و عقل اس
ــا در كارنامه خونى طواغيت مى بينيم كه ظلم  ــق مردم تعدى مى نمايد. «م و در ح
ــتثنايى كه نوكران و بردگان آنها بودند)  ــدى آنها بر عموم مردم (مگر افراد اس و تع
ــوزناك همه آن مردم بوده است. همين  ــكنجه و باعث ناله هاى س موجب زجر و ش
ــتمگر به راه  ــات ناگوار چه انقالبات و قيام هايى را كه بر ضد آن طواغيت س احساس

نينداخته است.»3

1 . ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب االسالميه، 1388، ج2، ص329- 328. 
2 . عبداهللا جوادى آملى، تسنيم، قم، اسراء، 1389، ج19، ص305- 304. 

3 . محمدتقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسالم، تهران، بنياد نهج البالغه، 1379، ص397. 

ــام زمان(عج)  در عصر غيبت ام
ــوع  ــر ن حكومــت طاغــوت ه
ــى اذن امام  حكومتى اســت كه ب
معصوم تشــكيل شــده است. به 
در  آن  ــاى  آموزه ه و  اســالم 
مديريت كشــور و تعالى حيات 
فردى و اجتماعى انسان ها بهايى 
ــن حكومت در برابر  نمى دهد. اي
حكومــت اســالمى اســت كه 
توســط فقيه جامع الشرايط براى 
ــردن احــكام و قوانين  ــاده ك پي
ــاى مختلف  اســالم در عرصه ه
ــى، فرهنگى،  سياســى، اجتماع

اقتصادى و... تشكيل مى شود
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ــى- از جمله  ــهيد مطهرى در مطالعات خود درباره قيام ها و مبارزات سياس ش
ــايى يك نهضت الزم است چهار  ــالم- معتقدند كه براى شناس مبارزات فداييان اس
ــى را مدنظر قرار داد: 1. عللى كه به اين نهضت منتهى شده است (كه  محور اساس
ــت ها و قانون گذارى هاى طاغوتى در دوران  ــا تحت عنوان طاغوت و سياس در اينج
پهلوى قابل طرح است). 2. اهداف اين نهضت را مورد مطالعه قرار دهيم (كه هدف 
اصلى سازمان فداييان اسالم برقرارى حكومت اسالمى بود و در مقابل آن حكومت 
ــيم  ــده را بشناس طاغوت قرار دارد). 3. محتواى نهضت يعنى كارهايى كه انجام ش
ــالم است كه نوع و اقسام  ــيوه هاى مبارزاتى فداييان اس (اين موضوع زير مبحث ش
ــيوه هاي مبارزاتى مجموعاً چه  ــايى مى كند). 4. اين رفتارها يا ش مبارزات را شناس
شكلى پيدا كرده است.1 ( نهضت يا قيام يا حزب يا جنگ داخلى يا فعاليت چريكى 
ــازمان مبارزاتى نيمه پنهان  ــد فداييان اسالم شكل س ــت كه به نظر مى رس و... اس

محسوب مى شدند.)
2,1. امر به معروف و نهى از منكر

ــى از منكر را به  ــه نام امر به معروف و نه ــتورالعمل مهم ب ــالم دو دس دين اس
ــت. اين وظيفه الهى داراى مراحلى از  ــلمانان آموزش داده اس عنوان فريضه به مس
جمله انزجار قلبى، انزجار زبانى و مرحله عملى است. امر به معروف و نهى از منكر 
ــخنان او شده و در نهايت به اعمال  ــئت گرفته و وارد زبان و س ــان نش از وجود انس
ــيوه هاى برائت قلب  ــمول مى يابد. پس اين وظيفه در هر كدام از ش و جوارح او ش
ــرايط و مشمولين خاص خود را مى طلبد.  ــخنرانى و اقدامات عملى جايگاه، ش يا س
ــل را طى كرد به يك يا  ــت تمام مراح ــذا نمى توان بى دليل در جايى كه الزم اس ل
ــاير فرايض در اين موضوع غافل شد. «واجب است بين  دو مرحله اكتفا كرد و از س
مراتب سه گانه امر به معروف و نهى از منكر رعايت ترتيب شود يعنى نخست اظهار 
ــود كه درجاتى دارد بعد با زبان و در مرتبه سوم با عمل، اگر  ــنودى قلبى ش ناخوش
ــت در اين  ــوم در همان آغاز داراى اثر بود ولى مرتبه اول و دوم اثر نداش مرتبه س
ــود بلكه در همان آغاز به مرتبه سوم اقدام مى شود.»2  صورت رعايت ترتيب نمى ش
ــى را لحاظ مى كند:  ــه معروف و ناهى از منكر نكته مهم ــوم آمر ب اما در مرحله س

1 . مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، تهران، صدرا، 1364، ج2، ص262- 261. 
2 . حسين نورى، امر به معروف و نهى از منكر، ترجمه محمد محمدى اشتهاردى، قم، دفتر تبليغات اسالمى 

حوزه علميه قم، 1371، ص316. 
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«اگر مرتبه سوم نوبت به مجروح ساختن يا قتل گناهكار 
رسيد، بايد تحت نظر فقيه جامع الشرايط باشد.»1

ــرايطى است كه آمر به معروف  اين فريضه داراى ش
ــه آن مطلع خواهد بود. علم به  ــبت ب و ناهى از منكر نس
ــتمرار بر گناه (اظهار  ــروف و منكر، احتمال تأثير، اس مع
ــرايط امر به  ــيمانى نكند) و عدم ضرر جانى را در ش پش
ــد. تبيين حدود و  ــى از منكر ذكر نموده ان ــروف و نه مع

ــرايط خود مبحثى جداگانه مى طلبد. مثالً در شرط  ثغور و لوازم هر كدام از اين ش
تأثير، آورده اند كه: «تأثيرى كه در مورد اين دو فريضه مطرح است شامل تأثير در 
ــد و تأثير در جامعه مقدم تر از تأثير در فرد است.»2 در  ــخص يا جامعه خواهد ش ش
ــروط به  موضوع علم به معروف برخى از علما معتقدند: «وجوب اين دو فريضه مش
ــت بلكه علم به معروف و منكر شرط واجب است يعنى  علم به معروف و منكر نيس
ــت آورد نه شرط وجوب كه مانند استطاعت براى حج، تحصيلش  بايد آن را به دس
ــد كه در تزاحم بين عدم  ــد.»3 و در مورد آخر هم برخى علما معتقدن ــب نباش واج
ضرر جانى4 و امر به معروف و نهى از منكر قاعده اهم و مهم را رعايت مى كنيم. در 
ــم به صرف ضرر جانى آن را ترك نماييم: «امامان اهل بيت(ع) به  نتيجه نمى تواني
خاطر اينكه راهنماى مردم و رهبران امت اسالم و نگهبانان دين بودند در پيشاپيش 
ــرايط به  ــتند و آنها بعضى مطابق ش مجاهدان آزاده به مبارزه با طاغوتيان قرار داش
مبارزه ايجابى و علنى و رخ به رخ پرداختند و بعضى به مبارزه سلبى و از راه انقالب 

فرهنگى و اخالقى و...»5
امر به معروف و نهى از منكر درباره حكومت- خاصه اگر زمامدارى طاغوت در 
ــكل ويژه خود را مى طلبد. به عنوان نمونه امام حسين(ع)، در  ــند آن باشد- ش مس
ــى يزيدبن معاويه اقدام به امر به معروف و نهى  ــر ظلم و جنايت حكومت طاغوت براب

1 . حسين نورى، همان. 
2 . حسين نورى، همان، ص310. 

3 . حسين نورى، همان. 
4 . قرآن كريم، 195/2. 

5 . حسين نورى، همان، ص313. 

ــًا  عموم طاغــوت  ــام  نظ
حاكميتى فاسقانه و ظالمانه 
ــل فقدان  اســت كه به  دلي
ــان و عقل اســالمى از  ايم
حاكميت خداوند متعال و 
ــن الهــى رويگردان  قواني
مى باشــد و در حــق مردم 

تعدى مى نمايد
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ــلحانه و درگيرى خونين با  ــان در اين باره تا پاى جان و قيام مس از منكر كرد.1 ايش
ــرايط و مأموريت هايى  ــاى رژيم به پيش رفتند. ائمه ديگر هم (با توجه به ش نيروه
ــتند) هر كدام انواعى از مبارزات سياسى و اجتماعى را به منظور اداى اين  كه داش
ــالمى به  ــه و با دو هدف محورى مبارزه با طاغوت و احقاق حق حكومت اس فرضي
ــالم نيز از اين قواعد مستثنى نبود.  ــى فداييان اس ــاندند. مبارزات سياس انجام رس
ــاختن مردم به وظايف  ــن س ــاس كار آنها امر به معروف و نهى از منكر و روش «اس
ــويق آنها به گرفتن حقوق شرعى و قانونى شان بود كه حكام و دولت ها  دينى و تش
ــى  ــيعه اماميه بود كه طبق قانون اساس به آنها نمى دادند و ترويج مبانى مذهب ش
ــور بايد بر اساس آن حكومت  ــاه كش ــمى مملكت بود و ش عهد طاغوت مذهب رس
ــى قرار  ــى مذكور در چارچوب زير مورد بررس ــئله پژوهش مى كرد.»2 در نتيجه مس

مى گيرد: 

1 . امام حسين(ع) فرمودند: «انى لم اخرج اشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظالماً و انما خرجت لطلب االصالح 
فى امه جدى، اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر...»

خوارزمى، مقتل الحسين، نجف، مطبعه الزهرا، 1367ق، ج1، ص188. 
 . www.rasekhoon.net :2 . مصاحبه با على دوانى

مبارزه با طاغوت
( امر به معروف و نهى 

از منكر)

شيوه هاى سلبىشيوه هاى ايجابى

رايزنى  اصالحى،  برنامه  ارايه 
موعظه  تبليغ،  سياسى، 
نهادهاى  با  همكارى  سياسى، 

ديگر، مناظره علمى...

(افشاگرى)،  اعالميه  نشر 
مبارزه  تهديد،  تظاهرات، 
انتخاب  با  مبارزه  مسلحانه، 

نوع شهادت...
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2. شيوه هاى ايجابى
1,2. ارايه طرح و برنامه اصالحى

به مقاصد  بعضى سازمان هاى انقالبى صرفاً 
ــه حكومت پهلوى  ــلبى در مبارزات خود علي س
ــالم در شيوه هاى  ــتند اما فداييان اس توجه داش
ــه اصالحى نيز  ــرح و برنام ــود ط ــى خ مبارزات
ــراى بعد از پيروزى  ــه دادند. آنها برنامه اى ب اراي
ــى، در زمينه هاى اصالحات  ــارزات سياس در مب
ــى،  ــردى، اجتماع ــاى ف ــى در حيطه ه حكومت
ــى و حتى در روابط بين الملل  اقتصادى، فرهنگ

فراهم كرده بودند. گروه نواب با استفاده از آموزه هاى اسالم ، خواهان نفوذ و حضور 
ــالم در جان تمام بخش هاى مديريتى جامعه بودند و آن را الزمه نجات كشور و  اس

هدف سازمانى خود معرفى مى نمودند.
ــانى، اميال  ــلطه هواهاى نفس ــان ها و مبارزه با س قيام عليه طاغوت درون انس
ــت. برنامه  ــيطانى، الزمه مبارزه با طاغوت بيرونى اس حيوانى و مقاصد و راه هاى ش
ــاختن انسان هاى اليق و بندگان  ــى- مبارزاتى نيز از اصالح درون افراد و س آموزش
ــتى تربيت  ــيدن به اين هدف بايس ــود. براى رس متوجه به مبدأ و معاد آغاز مى ش
اسالمى را احيا نمود؛ يعنى بندگى خداوند را به واسطه پيروى از واليت پيامبر(ص) 
و اهل بيت عصمت گزينش كرد.1 در نتيجه اصالح و خودسازى هاى فردى به اصالح 

اجتماعى مى انجامد و آن را سرعت و بقاء مى بخشد.
ــازى نظام حكومتى كشور (بعد  ــيوه هاى اصالح اجتماعى يا همان بازس ارايه ش
ــالم بود. وضعيت  ــاى ايجابى مدنظر فداييان اس ــالح فردى) از ديگر برنامه ه از اص

فرهنگى مطلوب مدنظر آنها دو محور اساسى دارد:2 
ــور  ــاس تمدن در يك كش ــانى؛ اس ــرورش فضائل انس ــه و پ ــت جامع 1. تربي
ــت. در همين راستا كشف حجاب  ــان ها اس ــتعدادهاى پاك فطرى انس پرورش اس
ــتعمال سيگار و مواد مخدر، قماربازى، وجود  ــتفاده از مشروبات الكلى، اس زنان، اس

1. نواب صفوى، برنامه حكومتى فداييان اسالم، به اهتمام سيد محمود ميردامادى، تهران، بنياد بعثت، 1386، 
ص27. 

2 . همان، ص30-31. 

اســاس كار آنها امر به معروف و 
نهى از منكر و روشــن ســاختن 
مردم به وظايف دينى و تشــويق 
ــا به گرفتن حقوق شــرعى و  آنه
ــود كه حــكام و  قانونى شــان ب
ــا نمى دادند و  ــه آنه ــا ب دولت ه
ترويج مبانى مذهب شيعه اماميه 
بود كه طبق قانون اساســى عهد 
طاغوت مذهب رسمى مملكت 
بود و شاه كشــور بايد بر اساس 

آن حكومت مى كرد
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ــم محيط و هم نوع  ــينماخانه ها كه در آن زمان ه س
ــعار  ــت، رمان ها و اش ــت نامطلوبى داش ــم وضعي فيل
ــيقى هاى ناهنجار،  ــهوت انگيز و خشونت آموز، موس ش
چاپلوسى و مداحى از رژيم و جناياتش، فقر و بيكارى 
ــى و... از گزينه هاى حاكم بر فرهنگ غير  و بى خانمان
ــالمى و طاغوت است. فرهنگى كه از نظام طاغوت  اس
ــلمين سرايت كرده و «موجب بى اعتمادى و فاصله بين دولت و ملت  به جامعه مس

شده است.»1 
ــعه علوم و فن آورى در نظام فرهنگى كشور نقش مهمى دارد.  ــد و توس 2. رش
ــزل- يا امكانات  ــاك، خوراك، اثاثيه من ــان، خط، رياضيات، طب، پوش وضعيت زب
ــوارى، حمل و نقل، امور معمارى و ساختمان ها، ابزار دفاعى و  ــايل س زندگى- وس
ــاير احتياجات كشور در سايه رشد علمى در عرصه هاى مختلف به نقطه مطلوب  س

مى رسد. 
ــت.  ــاختار حكومت تحوالت عميقى را در طرح ايجابى فداييان خواهد داش س
وزارت فرهنگ با پيشنهادهاى شكلى و محتوايى اين سازمان تغييرات اساسى را در 
ــتان ها، دانشگاه ها،2 رسانه هاى عمومى، مسائل فرهنگى  وضعيت دبستان ها، دبيرس

بين الملل و... ايجاد مى نمايد. 

1 . همان، ص44. 
2 . در اينجا تجربه گرايى را كه در علم غربى آن زمان به روز بوده نقد مى كند و مى خواهد كه حكومت در 
توليدات علمى از منابع فكرى اصيل ايرانى- اسالمى استفاده ببرد. فداييان پيشنهاد همكارى با دولت در 
رفع اين عيب را مى دهد. «(به علت ضعف رجال فرهنگى) از ما استمداد شود كه به يارى خداوند و لطف 
امام زمان تمام وسايل علمى و عملى را در اختيارشان قرار دهيم.» همان، ص51 و موارد مشابه ديگرى كه 

در اين برنامه نوشته شده است. 
توضيح: اگرچه رگه هايى از اعتقاد به واليت فقيه و اذن امام زمان(عج) در برخى نظريات ايشان ديده مى شود 
اما در كنار محاسن ايدئولوژى حكومتى فداييان، اصلى ترين نقص آن نپرداختن به رهبر در حكومت اسالمى 
مدنظرشان است. به هر دليلى اعم از مقتضيات زمان و يا عدم توجه به اين مسئله، آنان بدون پرداختن به 
رهبرى خواستار اصالح ساختار و محتواى حكومت بودند. اگرچه طرح نواب وقتى كامًال عملى مى شد، كسى 

از دودمان پهلوى و دربار و... در امور اجرايى باقى نمى ماند.
مى نمايند:  اشاره  پهلوى ها  توسط  اسالمى  حكومت  غصب  به  خود  آينده  برنامه  از  جايى  در  وى  همچنين 
«اعالم ما به دشمنان اسالم و غاصبين حكومت اسالمى شاه، دولت و ساير كارگردانان... شما مى دانيد كه 

حق با ماست و ايران مملكت اسالمى و سرزمين پيروان آل محمد است...» همان، ص110. 

ــيوه هاى اصــالح  ــه ش اراي
اجتماعى يا همان بازسازى 
نظام حكومتى كشور (بعد از 
ــردى) از ديگــر  اصــالح ف
مدنظر  ــى  ايجاب برنامه هاى 

فداييان اسالم بود
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ــواى ديگر بخش هاى  ــكل و محت ــان به همين ترتيب، ش ــه آينده فدايي برنام
ــترى، وزارت  ــازى قرار مى دهد. وزارت دادگس ــى را هم مورد توجه و بازس حكومت
ــور، وزارت دارايى، وزارت بهدارى يا بهداشت، وزارت پيشه- كار- و هنر، وزارت  كش
ــت و تلگراف و تلفن،  ــاورزى، وزارت خارجه، وزارت جنگ- يا دفاع- وزارت پس كش
وزارت دربار و مجلس شوراى اسالمى... در طرح آينده مبارزان فداييان اسالم مورد 

توجه ويژه قرار گرفته اند.1 
2,2. رايزنى و نصايح سياسى

ــى خود در چند مرحله با حكومت پهلوى و  ــالم در مبارزات سياس فداييان اس
ــوى در دفاع از يك طلبه  ــدند. نواب صف ــى ش مديران اين رژيم وارد رايزنى سياس
ــمى كه از تبليغ براى توده ايى ها توبه كرده بود اما همچنان مورد غضب  ــيد هاش س
ــام داد. او ابتدا با على  ــمول حكم اعدام بود، مذاكراتى را انج ــتگاه حاكم و مش دس
ــتاندار آذربايجان رايزنى كرد و از او قول مساعد براى نجات سيد مذكور  منصور اس
ــاه بختى مالقات كرد و او نيز قول اعتماد داد و سرانجام به  ــپهبد ش گرفت. بعد با س
مالقات با شاه رفت. ماجراى مالقات با شاه نشان مى دهد كه نواب قصد مصالحه با 
ــت. وى با افسران و كماندوهاى حكومتى نيز در مسير  وضعيت فعلى رژيم را نداش
راه در جهت اهداف مبارزاتى اش صحبت هايى داشته است. از خودشان نقل شده: 

ــران مى گفتم شما افسرانى هستيد كه در  در بين راه به افس
ــور شيعى فعاليت مى كنيد و بايد افسر مسلمان باشيد،  يك كش
ــيد. به نزد شاه كه رفتم  ــربازها مى گفتم سرباز اسالم باش به س
تعظيم نكردم بلكه سالم كردم و سر جايم ايستادم به ناچار شاه 
دستش را دراز كرد و به من دست داد، پس از مقدارى گفت وگو 
ــاه در همان جا دستور يك  ــمى، ش ــئله هاش از جمله طرح مس

تخفيف در حكم سيد مهدى هاشمى را صادر كرد.2
ــت وزيرى دكتر مصدق با توجه به اعتراضى كه  ايشان همچنين در زمان نخس
ــان مبنى بر اجراى احكام اسالم داشتند، نصايحى را  ــبت به عدم انجام تعهدش نس

1 . برخى از طرح هاى مديريتى موجود در اين برنامه امروز در جمهورى اسالمى پياده مى شود كه پرداختن 
به آن از حوصله اين پژوهش خارج است. 

2 . داود امينى، جمعيت فداييان اسالم و نقش آن در تحوالت سياسى و اجتماعى ايران، تهران، مركز اسناد 
انقالب اسالمى، 1381، ص135. 
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ــزد مى كنند. نواب در نامه اى ضمن تذكر وضعيت اسفبار  به اين مقام مملكتى گوش
ــور از جهت فساد و بى توجهى به تعاليم اسالم براى همكارى با دولت در جهت  كش

رفع اين نقيصه اعالم آمادگى مى نمايد: 
ــيد قول  ــالم باش ــه... آماده اجراى احكام مقدس اس چنانچ
ــر بدبختى و  ــارى خداى توانا از ه ــم كه مملكت را به ي مى ده
سقوط و فسادى حفظ نموده به منتهاى عزت و سعادت معنوى 

و اقتصادى برسانيم.1
ــلطه بيگانه از جمله انگليس و امريكا  ــبت به س پيمان بغداد و انتقاد نواب نس
ــتقيم درباره آن با مقامات  ــالم به طور مس در آن، مورد ديگرى بود كه فداييان اس
ــلطنتى و رأس آن حسين عالء  ــوراى س حكومتى رايزنى كردند. نواب نامه اى به ش
ــت و خواستار انجام قوانين اسالم در اين باره شد. همچنين به فرماندار نظامى  نوش
وقت تهران تيمور بختيار نيز نامه شديداللحنى نوشت و گفت: «به شاه بگوييد هنوز 
ــلمانان در ايران زنده اند... من اجاره نخواهم داد در كشور آل محمد خالف  بچه مس

شرع صورت بگيرد.»2 
مذاكره با رژيم درباره سياست هاى خارجى، خاصه موضوع رژيم اشغالگر قدس 
نيز از شيوه هاى مبارزاتى اين گروه بود. فداييان اسالم كه با حمايت و تأييد برخى 
ــطين از مردم نام نويسى كرده بودند براى دريافت نظر  مراجع براى عزيمت به فلس
ــت وزير وقت ابراهيم حكيمى  ــتاده و نيز با نخس ــق رژيم نامه اى به دولت فرس مواف
مالقات نمودند. در اين ديدار نواب «آمادگى براى كمك به مردم فلسطين را اعالم 
ــت همكارى حداقل در حد تجهيز اسلحه و وسيله حركت  كرده و از دولت درخواس

نمودند.»3
ــيوه هاى مبارزاتى خود  ــالم اگر چه مذاكرات و رايزنى هايى را در ش فداييان اس
ــوت را هرگز به عنوان گزينه  ــا مصالحه و همكارى با رژيم طاغ ــتند ام با رژيم داش
ــنهاد  ــواب در آخرين مالقات با مادرش گويا از پيش ــتند. ن ــى در نظر نداش مبارزات
ــتم با محمدرضاشاه سازش  ــاه پرده برداشته و مى گويد: «اگر مى خواس مصالحه ش

1 . همان، ص304. 
2 . محمدمهدى عبدخدايى، خاطرات محمدمهدى عبدخدايى، تدوين سيدمهدى حسينى، مركز اسناد انقالب 

اسالمى، تهران، 1379، ص 205. 
3 . سيد محمد واحدى، خاطرات شهيد سيد محمد واحدى، تدوين مهناز ميزبانى، تهران، مركز اسناد انقالب 

اسالمى، 1381، ص72. 
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ــى مرگ با عزت  ــن اينجا نبود (زندان) ول ــم جاى م كن
ــم.»1 همچنين در  ــى با ذلت ترجيح مى ده را به زندگ
ــنهاد نيابت  ــاه به نواب پيش موردى ديگر كه از طرف ش
ــتان قدس رضوى داده شده بود، وى آن را رد كرد:  آس
«... به او بگو تو فكر مى كنى من از افراد توده اى هستم 
ــه بتوانى مرا با مال و مقامات بخرى! من عهد كرده ام  ك

يا تو را از بين ببرم و به جهنم بفرستم و يا تو مرا مى كشى.»2
3,2. همكارى با ديگر مبارزان

فداييان اسالم در شيوه هاى مبارزاتى خود سعى مى نمودند تا آنجا كه اهدافشان 
اجازه مى دهد با مبارزان ديگر هم همكارى داشته باشند. 

ــانى در مواردى از همكاران مبارزاتى اين سازمان بود. در مقابله با  آيت اهللا كاش
سياست خارجى پهلوى و شناسايى دوفاكتو رژيم اشغالگر اسراييل از طرف آيت اهللا 
ــانى اجتماع بزرگى در مسجد سلطانى (1327) برگزار شد كه هر دو مبارز در  كاش
ــتند. در ماجراى اعزام نيرو براى يارى مردم فلسطين طرح  ــم حضور داش آن مراس
ــانى، آيت اهللا خوانسارى3 و برخى علماى  ــالم مورد حمايت آيت اهللا كاش فداييان اس
ديگر بود. در دوران انتخابات مجلس شانزدهم، آيت اهللا كاشانى كه در لبنان تبعيد 
بودند با ارسال نامه از نواب و فداييان خواستند كه از چند نفر از اعضاى جبهه ملى 
ــين مكى و... حمايت  ــيد حس ــايگان، بقايى، حائرى، نريمان، س از جمله مصدق، ش
ــان با كاشانى- كه مديريت  كنند. نواب به عدم صبغه مذهبى در اين افراد و قرارش
در چارچوب اسالم باشد- اشاره كردند. آيت اهللا كاشانى در پاسخ وي دليل استفاده 

از رجال سياسى ملى را نبود رجال مذهبى عنوان كردند.4 
يكى از موارد همكارى فداييان با كاشانى در ماجراى ترور رزم آرا بود. كاشانى، 
ــه اطالع خليل  ــرد و اين ديدگاهش را ب ــى ك ــدم معرف ــد و مهدور ال رزم آرا را مفس
ــان در پاسخ به بازپرس از همكارى با فداييان در اين زمينه  ــبى رساند. ايش طهماس
ــرايط هستم و رزم آرا را مهدور الدم مى دانستم  اطالع دادند. «چون مجتهد جامع الش

1 . خاطرات نيره سادات احتشام رضوى، تدوين حجت اهللا طاهرى، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1383، 
ص135. 

2 . داود امينى، همان، ص319. 
3 . هفتاد سال خاطره از آيت اهللا حسين بدال، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1381، ص217. 

4 . داود امينى، همان، ص179- 178. 

ــم درباره  ــره با رژي مذاك
سياســت هاى خارجــى، 
ــم  خاصــه موضــوع رژي
ــز از  ــدس ني ــغالگر ق اش
ــيوه هاى مبارزاتى اين  ش

گروه بود
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ــه به وخامت حال  ــردم.»1 در ماجراى اعتصاب نواب ك ــل وى را صادر ك ــم قت حك
ــان درخواست همكارى نمودند. به  ــانى طى نامه اى از ايش او انجاميد، آيت اهللا كاش
ــانى مسئله مربوط به آزادى  ــكند و آيت اهللا كاش اين ترتيب كه نواب اعتصاب را بش
اعضاى فداييان اسالم ( در دوران مصدق) را به طور جدى پيگيرى نمايد؛ نواب هم 
ــبت به آزادى برادران متحصن...  ــانى نس پذيرفت: «بنا به وعده صريح آيت اهللا كاش
ــار تأثرات روحى و  ــنيدم اخيراً معظم له از فش اعتصاب غذا را خاتمه دادم و چون ش
ــفاى عاجل و بقايشان را از درگاه خداوند توانا براى  ــالت هستند ش دينى دچار كس
اسالم و مسلمين خواهانم.»2 از موارد ديگر همكارى اين دو مبارز، طرح عفو خليل 
ــانى به دادگسترى وقت بود. همچنين در  ــبى (ضارب رزم آرا) از سوى كاش طهماس
ماجراى مخالفت با هژير، فداييان و كاشانى با هم همكارى هايى در انجام سخنرانى 
و برپايى تظاهرات عليه او داشتند. حتى در يكى از اين تظاهرات كه عده اى كشته 
ــان طى اعالميه اي حمايت قاطع  ــدند آيت اهللا بروجردى به دفاع پرداخت. «ايش ش
ــبت به اهانت  ــانى عليه هژير اعالم كرده و انزجار خود را نس خود را از آيت اهللا كاش

سربازان دولتى به حامالن قرآن ابراز نمودند.»3
فداييان اسالم همچنين با توصيه كاشانى به همكارى مبارزاتى با جبهه ملى در 

1 . جواد منصورى، تاريخ قيام 15خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1377، ج1، ص54. 
2 . داود امينى، همان، ص262. 

3 . همان، ص168. 
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زمان انتخابات شانزدهم مجلس پرداختند. در فرآيند 
ــا مانعى به نام  ــدن صنعت نفت جبهه ملى ب ملى ش
ــران  ــده بود. در اين هنگام نواب س رزم آرا مواجه ش
ــى، دعوت به نوعى همكارى  ــه ملى را در مالقات جبه
ــت  ــان خطر رزم آرا، درخواس ــرد. جبهه ملى با بي ك
ــت. در عوض ملى گرايان به  ــدن آن را داش ساقط ش

فداييان قول دادند پس از سقوط رزم آرا احكام اسالمى را پياده كنند. همكارى اين 
دو گروه مبارزاتى با عدم وفاى جبهه ملى ها به قولشان مبنى بر پياده كردن احكام 
ــد. حتى به علت مخالفت با دولت ائتالفى حسين  ــالمى در زمينه هايى قطع ش اس
عالء (دربار- ملى گرايان) برخى از اعضاى فداييان اسالم به زندان افتادند و در زمان 
ــت وزيري مصدق هم خود نواب به مدت 20 ماه در زندان قصر بود. در نتيجه  نخس
تفاوت نظرهايى بين اين سه گروه مبارزاتى شكل گرفت. مصدق در پى ملى شدن 
صنعت نفت بود و پياده كردن احكام اسالم را- برخالف وعده سران نهضت ملى به 
نواب- از وظايف دولت خود نمى دانست. كاشانى ضرورت را در آن مقطع حمايت از 
ملى شدن نفت مى ديد تا به تبع آن در قدم هاى بعدى خواهان پياده كردن احكام 
اسالم شود. فداييان، ملى شدن صنعت نفت را در چارچوب حاكميت اسالم مطرح 

مى كردند.1
ــتند. ايشان در  ــالم همكارى داش آيت اهللا طالقانى نيز در مواردى با فداييان اس
ــت مى كند2 و در  ــروى حماي ــروى از اقدام نواب براى مباحثه با كس ــراى كس ماج
ــلحه  ــويق، مبلغ 400 تومان هم براى خريد اس ــروى ضمن تش حمايت از قتل كس
ــط دولت مصدق،  ــدن فداييان توس به او مى دهد.3 همچنين در ماجراى زندانى ش
ــان به اعتراض شديد و حتى مشاجره با افراد ذى نفوذ در اين زمينه پرداختند.  ايش
ــيبى اعتراض كرد كه چرا  ــات مرحوم طالقانى به مهندس حس «... در يكى از جلس

1 . نواب مى گويد: «ما در مالقات هايى كه در دوران مبارزه با مصدق داشتيم، همواره قيد كرديم كه نفت 
جزيى از اعالم حاكميت اسالمى است. اگرچه نفت بايستى ملى مى شد، اما وعده دادند كه تحت حكومت 

اسالمى چنان امرى تحقق يابد.» داود امينى، همان، ص230. 
از آيت اهللا كاشانى نيز نقل شده است كه «... هر چه گفتم [به نواب] كه مسئله اصلى فعًال قضيه نفت است... 

ولى او از همان آغاز مى گفت احكام اسالم.» داود امينى، همان، ص236- 235. 
2 . انقالب اسالمى به روايت خاطره، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى،1382، ص21-22. 
3 . مهدي قيصري، رهبري به نام نواب، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1384، ص36. 

ــر چــه  ــان اســالم اگ فدايي
ــرات و رايزنى هايى را  مذاك
در شيوه هاى مبارزاتى خود 
با رژيم داشتند اما مصالحه و 
همكارى با رژيم طاغوت را 
ــه  ــوان گزين ــه عن ــز ب هرگ

مبارزاتى در نظر نداشتند
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ــاال گرفت و به داد و  ــود. پس كار ب ــالم در زندان اينگونه رفتار مى ش با فداييان اس
ــيد...»1 آيت اهللا طالقاني همچنين در جريان ترور عالء، براى اختفاى نواب  بيداد رس
و يارانش تالش هايى را انجام دادند. ابتدا به افراد برجسته جبهه ملى نظير بازرگان 
و سحابى (عزت اهللا و يداهللا) پيشنهاد دادند كه در منزل آنها مخفى شوند اما جبهه 
ملى ها نپذيرفتند. بعد از آن به مدت 5 شب در منزل خودشان آنها را پنهان كردند 
ــه و عبدخدايى  ــدى به منزل ذوالقدر رفت ــيد محمد واح ــه پس از آن نواب و س ك
ــگام خداحافظى آقاى  ــان در منزل طالقانى ماندند. هن ــبى همچن و خليل طهماس
ــال سفيد كمرش را باز كرد و از نواب خواهش كرد كه عمامه سبزش را  طالقانى ش
ــرش نبندد و به جاى آن از شال سپيد كمر آقاى طالقانى استفاده كند، حتى  به س

ايشان عينك خود را به نواب داد كه به چشم بزند و شناخته نشود.2
در مراسم تشييع جسد رضاشاه در قم (1329) فداييان به عنوان برجسته ترين 
ــته ديگر نيز در  ــف عليه اين اقدام تبليغات منفي كردند. علماى برجس ــروه مخال گ
ــو با فداييان به اعتراض و عدم همكارى با رژيم در اين باره پرداختند؛  اقدامى همس
ــيد محمد حجت كوه كمره اي، سيد محمد خوانسارى، سيد  از جمله آيات عظام س
ــت رژيم مبنى بر نماز  صدرالدين صدر و آيت اهللا بروجردى بودند. اين علما درخواس
ــاه را رد كردند. همچنين گويا در آخرين اوقات زندگى نواب  خواندن بر پيكر رضاش
ــت اهللا بروجردى از رژيم براى امنيت نواب ضمانت گرفته بودند كه البته رژيم به  آي
ــيد محمد بهبهانى،  ــام خمينى و علماى ديگرى چون س ــد عمل نكرد.3 ام آن تعه
ــفى نيز از افرادى بودند كه براى  ــيرازى، سبحانى و فلس ــيرازى، مكارم ش ربانى ش

جلوگيرى از اعدام نواب تالش هايى را به انجام رساندند.4
ــت هاى خارجى پهلوى به خصوص در  در مبارزات بين المللى با توجه به سياس
ــتند. آيت اهللا  ــراييل، عده اى از علما با فداييان و رهبرانش همكارى داش مقابله با اس
صدر شركت در مؤتمر اسالمى را به عنوان يك تكليف شرعى بر عهده نواب گذاشت 
و در بغداد به استقبال نواب آمدند.5 برخى مانند حجت االسالم فلسفى واعظ كمك 

1 . روح اهللا حسينيان، بيست سال تكاپوى اسلم شيعى در ايران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1381، 
ص328. 

2 . مهدي قيصرى، همان، ص173-174. 
3 . علي دوانى، زندگانى آيت اهللا بروجردى،تهران، مطهر، 1371، ص381. 

4 . مهدي قيصرى، همان، ص188؛ علي دوانى، همان، ص380. 
5 . مهدي قيصرى، همان، ص151. 
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ــمتى از هزينه سفر هم به دستور  ــفر ايشان كردند. قس مالى براى تأمين هزينه س
آيت اهللا ميالنى پرداخته شد. در اين سفر «نواب ساعت ها با آيت اهللا ميالنى در منزل 
ــان، به منزل آيت اهللا امينى و آيت اهللا  ــان گفت وگو كرد.»1 همچنين در سفرش ايش
ــت كه در اين سفر،  ــده اس حكيم رفته و با آنها نيز ديدار و گفت وگو كردند. نقل ش
ــان مى گويد: «انت هنا و اشاره به قلب خود مى كند يعنى تو در  ــيد قطب به ايش س

قلب من هستى.»2
4,2. مباحثه يا مناظره علمى

ــود. به عنوان نمونه احمد  ــره علمى از ديگر راه هاى مبارزاتى اين گروه ب مناظ
ــروى فردى بود كه با خروج از كسوت روحانيت و بناى بدعت هايى، آموزه هاى  كس
ــيع را مورد هجمه قرار داده بود. نواب صفوى از سوى علماى نجف براى مبارزه  تش
ــتاده شده بود.3 او چندين جلسه با كسروى مباحثه  با اين بدعت گذار به ايران فرس
ــروى رفت،  ــواب براى مباحثه علمى به منزل كس ــرد. آخرين روزى كه ن ــى ك علم
ــت- نواب را تهديد كرد كه «ما گروه رزمنده  ــروى- كه تحمل شكست را نداش كس
ــث علمى راه نداد. اما مباحثات  ــه بعد او را به منزلش براى بح داريم»؛4 و در جلس
ــروى در برخى جرايد آن زمان چاپ و موجب گرايش برخى به مذهب  نواب و كس

تشيع شد.
5,2. بيعت

فداييان اسالم گاهى از روش بيعت با مردم هم در مبارزات خود بهره مى بردند. 
ــفر به مشهد به نيشابور رفته و در آنجا  ــال 1330 بعد از س مثًال نواب صفوي در س
ــى  ــادات محلى با او بيعت كردند تا در مبارزه مذهبى سياس بيش از هزار نفر از س

عليه بى عدالتى ها او را يارى برسانند.5
6,2. سكوت يا تقيه

ــكوت  ــى خود روش تقيه يا س ــازمان در مقطعى از فعاليت هاى سياس ــن س اي
ــت  ــت وزيرى مصدق اس ــانه را اتخاذ نمود. نمونه آن در دوران نخس مصلحت انديش

1 . خاطرات نيره سادات احتشام رضوى، همان، ص100. 
2 . محمدمهدى عبدخدايى، همان، ص170. 

3 . عالمه امينى صاحب الغدير، سيداسداهللا مدنى و آيت اهللا خويى از جمله اين علما بودند.
(مهدى قيصرى، همان، ص24)

4 . سيد محمد واحدى، همان، ص30. 
5 . مهدي قيصرى، همان،  ص66. 
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ــدان بودند و با ملى گرايان  كه نواب و فداييان زن
ــتند. نواب در نامه اى به آيت اهللا  اختالف نظر داش
ــينى موقت را  ــانى موضع سكوت يا خانه نش كاش
ــازمان اتخاذ و آن را اعالم مى كند. «شما  براى س
ــا كنيد و  ــد، مرا هم ره ــا را آزاد كني ــرادران م ب
ــما بر سر كار هستيد ما  بدانيد كه تا زمانى كه ش
مى رويم گوشه اى مى نشينيم، با شما هم مخالفت 
ــان در جايى ديگر نيز (1331)  نمى كنيم.»1 ايش
ــالم كردند كه من دوره  فترت را آغاز كرده ام2  اع
ــت؛ در حالى كه در زمان  ــتمرار داش ــن موضع تا پايان دولت مصدق اس ــا اي و گوي
كودتا و حكومت زاهدى فداييان به عرصه مبارزه برگشتند. همچنين در اين دوران 
ــانى به اتخاذ  ــازمان را از افتادن در دامى كه فداييان را عليه كاش ــواب اعضاى س ن
ــاند، بر حذر داشت. «برادران محترم و فرزندان اسالم با اينكه در اين  موضع مي كش
روزها زياده از حد... عصبانى هستيد، مع ذلك اسائه ادب به ساحت حضرت آيت اهللا 
ــد و الزم است رعايت  ــالم و ايران مى باش ــانى خالف تكليف بوده و به ضرر اس كاش
ــود  ــتفاده مغرضين ش وظايف اخالقى خود را جداً بنماييد و از آنچه موجب سوءاس
جداً اجتناب نماييد.»3 بعد از مدتى سكوت سياسى، آنها دوباره با انتشار اعالميه ها 
ــديد عليه كودتاچيان و چپاولگران نفت، به ميدان علنى مبارزه  و سخنراني هاي ش

بازگشتند. 
7,2. استفاده از وصيتنامه

ــرى و اعتقادى با طاغوت  ــان از طريق وصيتنامه نيز به مبارزه فك ــر فدايي رهب
ــان خط فكرى دنياطلبى و دورى از آموزه هاى اهل بيت- كه  زمانش پرداخت. ايش
ــه بودند- را مورد انتقاد و  ــوى و دربار در درجه اول به آن خو گرفت ــداران پهل زمام
ــول اكرم و آل او  ــتى با رس چالش قرار داد و در وصيتنامه خود بر الگوگيرى و دوس
سفارش نمود. محبت خداوند را از هر محبتى شيرين تر و اطاعت خداوند را به جاى 
ــانى توصيه كرد. هر كدام از اين وصاياى اعتقادى  ــياطين و هواهاى نفس اطاعت ش

1 . محمدمهدى عبدخدايى، همان، ص92. 
2 . همان. 

3 . مهدي قيصرى، همان، ص144. 

ــره علمى از ديگــر راه هاى  مناظ
مبارزاتى اين گروه بود. به عنوان 
نمونه احمد كســروى فردى بود 
كه با خروج از كسوت روحانيت 
ــاى بدعت هايى، آموزه هاى  و بن
ــه قرار داده  تشــيع را مورد هجم
ــواب صفوى از ســوى  ــود. ن ب
علماى نجف براى مبارزه با اين 
ــتاده  ــذار به ايران فرس بدعت گ

شده بود
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توسط يك طلبه مبارز سياسى- كه به وسيله رژيم به شهادت مى رسد- مى توانست 
ــت را از مصدر حق آن غصب نموده وارد  ــه اى بر پيكر طاغوت زمان كه حكوم ضرب
ــى اش متذكر مى شود  نمايد. رهبر فداييان آرزوى ديرينه خود را در مبارزات سياس
ــطح جهانى و پياده كردن احكام آن در تمامى  ــالم در س كه همان ايده پيروزى اس

موارد است؛ آنچه حيات را بر پيكر بى جان بشريت به ارمغان مى آورد. 
«آه، به راه او- خداوند- خواستم كه دنيا را در برابر حقايق اسالم تسليم نموده، 
اسالم و مسلمين جهان را از چنگال جهل و شهوت و ظلم نجات داده، احكام منور 
ــر اشعه معارف اسالمى بر پيكر مردگان  ــالم را اجرا نموده، حيات نوينى را با نش اس

بشر امروز به يارى او ببخشم و حقيقت حيات انسانيت را جلوه گر سازم...»1 
8,2. استفاده از نحوه مرگ (شهادت)

ــالم هم مورد توجه رهبرانش بوده و از آن شيوه نيز  ــهادت فداييان اس نحوه ش
ــتفاده مى نمودند. بعد از ترور  ــوت و اعالم مواضع خود اس ــوايى نظام طاغ براى رس
ــده  ــين عالء نواب كه با چند تن از يارانش در منزل آيت اهللا طالقانى مخفى ش حس
بودند در حضور آقاى طالقانى از ماجراى غالمى صحبت مى كرد كه موحد شده بود 
ــت او را از ميان ببرد اما غالم پاى چوبه  دار هم آرمان هايش  ــاه زمان خواس و پادش
ــه بودند، يك صدا گفتند:  ــت تأثير حرف هاى او قرار گرفت ــت و مردم كه تح را گف
ــه از هر قطره خونم  ــت: «واهللا جورى خواهم مرد ك ــا برب الغالم، نواب مى گف آمن
ــت، از دنيا هم كه  يك نواب صفوى به وجود بيايد. ما مى ميريم، مرگ ما حتمى اس
ــهادت خود به مادرشان سفارش مى كنند كه از  ــان قبل از ش چيزى نداريم.»2 ايش
ــالم پيروى نمايد: «من دوست دارم شما شجاع و  ــهدا در صدر اس الگوى مادران ش
ــيد مثل آن مادرى كه در صدر اسالم چهار پسرش در يكى از غزوات به  بردبار باش
ــول به هنگام عزيمت از سفر به سبب خجالت  ــهادت رسيده بودند و حضرت رس ش
ــوند، او با شجاعت و افتخار رفت ركاب پيامبر  ــعى مى نمودند با آن زن مواجه نش س
ــرم در ركاب شما به  ــول اهللا من مفتخرم كه چهار پس ــيد و عرض كرد يا رس را بوس
ــت در درجه اول مادر و خانواده اش  ــيدند.»3 نواب در واقع مى خواس ــهادت رس ش
ــد الگويى براى ديگران در  ــارها صبر نموده و راه او را ادامه بدهند؛ بع ــر فش در براب

1 . مهدي قيصرى، همان، ص188- 178. 
2 . محمدمهدى عبدخدايى، همان، ص217. 

3 . خاطرات نيره سادات احتشام رضوى، همان، ص135. 
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استقامت و مبارزه با طاغوت زير پرچم اسالم و قوانين الهى باشند.
همچنين تمام اعضاى فداييان اسالم در لحظه شهادت- فردى يا گروهى- اذان 
ــور ناگهانى در اتاق  ــين واحدى كه به ط ــيد عبدالحس و تكبير مى گفتند. حتى س
بازجويى توسط تيمور بختيار مورد حمله و اصابت گلوله قرار گرفت با فرياد اهللا اكبر 

به شهادت رسيد. 
3. شيوه هاى سلبى 

1,3. تظاهرات
ــيوه هاى مبارزاتى  تظاهرات خيابانى عليه نظام طاغوت پهلوى يكى ديگر از ش
ــدن صنعت  ــالم بود. مانند تظاهراتى كه اين گروه در حمايت از ملى ش فداييان اس
ــم رفيعى از اعضاى فداييان اسالم، نواب  ــيد ابوالقاس نفت برپا كردند كه در آنجا س
ــدن نفت و  ــداف ترور رزم آرا- ملى ش ــريح اه ــت معرفي كرد و به تش ــه جمعي را ب
ــن گروه در برقرارى تظاهرات  ــالم- پرداختند. همچنين اي البته برقرارى احكام اس
ــتند. در پى تظاهرات  ــت وزيرى هژير نقش فعال داش ــبت به نخس اعتراض آميز نس
ــر از اعضاى  ــه همراه چند تن ديگ ــرداد 1327، نواب صفوى ب ــترده در 27خ گس
ــفند 1329 نيز فداييان اسالم تظاهراتى  ــالم بازداشت شدند. در 11اس فداييان اس
ــالم  ــدن صنعت نفت و اعتراض به رزم آرا و بيان حقايق اس را در حمايت از ملى ش
ــم سيد عبدالحسين واحدى از طرف  ــاعت در اين مراس ترتيب دادند. بيش از دو س

فداييان سخنرانى كرد.
2,3. نفوذ در دشمن

ــرادى را به عنوان نفوذى در  ــان اف فداييان در برخى مواقع از نيروهاى خودش
ــتادند و نمونه آن در هنگام مبارزه با افكار التقاطى كسروى  ــمن مى فرس جمع دش
ــبت به انحرافات فكرى اين شخص آگاهى كامل ترى داشته  بود. آنها براى اينكه نس
ــيوه اى  ــتى اتخاذ نمايند، از چنين ش ــند و بتوانند در مواقع الزم تصميم درس باش
ــين امامى به عنوان هوادار كسروى در جلسه خصوصى  ــتفاده كردند. سيد حس اس
ــات ديد كه كسروى  ــت. وى در يكى از اين جلس حزب باهماد آزادگان1 حضور داش
در صحبت هايش به آيت اهللا شيخ مرتضى انصارى حمله كرده و كتاب او را در مقابل 

1 . مؤسس اين گروه كسروى بود و در آن بر خالف عقايد تشيع بدعت هايى را رواج مى دادند. امام خمينى 
درباره ايشان مى فرمايد: «... آدم مى بيند كه كسروى آمد و كتاب سوزى! مفاتيح الجنان هم جزو كتاب هايى 

بود كه سوزاند، كتاب هاى عرفانى را هم سوزاند...»، صحيفه  امام، ج13، ص32. 
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ــوزاند.1 او  ديگران در بخارى منزلش انداخته و س
اين اخبار را به اطالع رهبر فداييان مى رساند. 

3,3. استفاده از روش استتار
ــيوه هاى مبارزات اين  ــتتار نيز از ش روش اس
ــان تر فعاليت هاى خود را  ــروه بود تا بتوانند آس گ
ــد؛ به اين  ــوى پيگيرى نماين ــه حكومت پهل علي
ــازمان براى اينكه موقعيت اصلى  معنى كه اين س
ــاء نشود،  و مبارزاتى اش در نزد رژيم طاغوت افش

ــه فعاليت مى پرداخت.  ــلمانان مجاهد» ب ــش نهادى به نام «مجمع مس تحت پوش
«مجمع مسلمانان مجاهد را ما راه انداختيم چون با نام فداييان اسالم آزاد نبوديم 
فعاليت كنيم؛ مجمع مسلمانان مجاهد را درست كرديم تا در پناه آن مطالبمان را 

بگوييم...»2
4,3. تحصن و اعتصاب

ــالم براى رسيدن به  ــيوه هايى بود كه فداييان اس تحصن و اعتصاب از ديگر ش
ــر مى برد فداييان  ــداف خود از آن بهره مى بردند. زمانى كه نواب در زندان به س اه
ــدند و به  ــالم بعد از مالقات با وى (1330) در همان محل مالقات متحصن ش اس
ــدت، مأموران رژيم با زندانيان درگير  ــدت 18 روز در زندان ماندند. بعد از اين م م
ــتور نواب متحصنين دست از مقاومت برداشتند. همچنين  شدند. در نهايت به دس
ــدن حال بعضى  فداييان در بند نيز مدتى اعتصاب غذا كردند كه به خاطر وخيم ش
ــدند. نواب رهبر فداييان نيز براى  ــا 39 نفر از اعضاى زندانى فداييان آزاد ش از آنه
آزادى بقيه فداييان در زندان به اعتصاب غذا پرداخت كه حال او به وخامت رسيد. 
ــد، طبق  ــع مزاجى آقاى نواب (30/11/9)- كه- در حال اعتصاب غذا مى باش «وض
ــنگ خوب  گواهى طبيب آقايان رفيعى- رئيس بهدارى زندان- و آقاى دكتر گرانس
نبوده و حتى كمى خطرناك قيد شده بود.»3 به تبعيت از نواب زندانيان باقى مانده 

فداييان باز چنين اقداماتى را انجام دادند. 

1 . مهدي قيصرى، همان،  ص46. 
2 . محمدمهدى عبدخدايى، همان،  ص67. 

3 . داود امينى، همان، ص261. 

ــان آرزوى ديرينه  ــر فدايي رهب
خود را در مبارزات سياسى اش 
متذكر مى شــود كه همان ايده 
پيروزى اسالم در سطح جهانى 
ــردن احــكام آن در  ــاده ك و پي
تمامى موارد است؛ آنچه حيات 
ــر پيكر بى جان بشــريت به  را ب

ارمغان مى آورد
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5,3. تهديد
تهديد از روش هاى ديگرى بود كه فداييان اسالم براى پيشبرد اهداف مبارزاتى 
ــخنرانى هاى آنها  ــتند. به خصوص اعالميه ها و س ــه رژيم طاغوت به كار مى بس علي
ــاوى پيام هاى تهديدآميزى براى رژيم بود. فداييان بعد از ترور رزم آرا اعالميه اى  ح
ــر پهلوى و كارگردانان جنايتكار حكومت غاصب، بدانند  ــاه فرستادند. «پس براى ش
ــيبى  ــود آن به آن خود را به سراش ــه روز ديگر برادر ما... آزاد نش كه چنانچه تا س
ــورا و سنا و  ــر پهلوى و اى وكالى مجلس ش جهنم نزديك كرده اند... اينك اى پس
ــيده، شما و همكارانتان بدانيد چنانچه  اى وزير تازه وارد و اى وزراى باقيمانده پوس
سراسر احكام مقدس اسالم را موبه مو اجرا ننماييد... آن به آن خود را به سراشيبى 
ــكر زاهدى اعضاى فداييان  جهنم نزديك نموده...»1 همچنين بعد از كودتاى سرلش
ــوى و دولت جديدش  ــهرهاى مختلف رفته و عليه رژيم طاغوتى پهل ــالم به ش اس
ــعار مرگ بر شاه توسط  ــهد اولين بار ش ــديد مى كردند. «در مش ــخنرانى هاى ش س
ــد و در پى آن خليل  ــر داده ش ــخنرانى اين افراد س ــتمعين در پاى منبر و س مس

طهماسبى دستگير شد.»2 
6,3. مبارزه مسلحانه

ــگردهاى  ش ــر  ديگ از  ــلحانه  مس روش 
مبارزاتى گروه فداييان خلق بود. وجه مشترك 
ــلحانه فداييان نصايح  تمام موارد مبارزات مس
ــت كه قبل  ــا و حتى تهديداتى اس و توصيه ه
ــد. از جمله  ــلحانه انجام مى ش از برخورد مس
ــرات و  ــد از دوره اى از مناظ ــه بع ــرادى ك اف
ــالح سرد  ــيله خود نواب با س توصيه ها به وس
مضروب شد كسروى است كه حكم ارتداد او 
ــوى برخى مراجع صادر شده بود. وى در  از س
ــالم به در برد و در فرصتى  اين مورد جان س
ديگر در محيط دادگاه به وسيله سيد حسين 
و سيد على امامى كشته شد. هژير نيز توسط 

1 . روح اهللا حسينيان، همان، ص316. 
2 . مهدي قيصرى، همان، ص150. 
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ــد و رزم آرا فرد ديگرى بود كه آيت اهللا كاشانى ترور آن  ــيد حسين امامى ترور ش س
ــط محمدمهدى  ــين فاطمى توس ــد كرده و او را مهدورالدم ناميد. ترور حس را تأيي
ــت كه ناموفق بود. حسين عالء از  عبدخدايى از اعضاى فداييان نيز از اين موارد اس
ــيله ذوالقدر مورد اصابت  ــراد ديگرى بود كه بعد از نصايح مكرر اين گروه به وس اف
ــواب و يارانش به  ــالم به در برد و در اين ماجرا ن ــرار گرفت.1 عالء جان س ــه ق گلول

شهادت رسيدند. 
7,3. تبليغ و افشاگرى

ــاى مبارزاتى فداييان به  ــترده ترين راه ه ــغ را مى توان از مهمترين و گس تبلي
 حساب آورد. «جمعيت فداييان اسالم شهر قم را كه طالب جوان فراوانى داشت به 
يكى از پايگاه هاى خود تبديل كرده بود و به طور مداوم جلسات محدود و گسترده 
ــرى را در قم تزريق كرد كه  ــه اين ترتيب نوعى انقالبى گ ــزار مى كرد؛ ب در آن برگ
ــال هاى 41 آثار خود را نشان داد.»2 آنها سخنرانى هاى متعدد  بعدها در حوادث س
ــهد،  ــهرهاى مختلفى چون تهران، قم، مش ــت هاى رژيم طاغوت در ش عليه سياس
ــرقى، تربت جام، نواحى شرقى مرز ايران و افغانستان و... انجام  آبادان، آذربايجان ش
مى دادند. فداييان در راستاى اين هدف سفرهاى متعددى را در داخل كشور انجام 
مى دادند. با عشاير و ايالت مالقات مى نمودند به اين هدف كه در پيشرفت مبارزات 
ــته باشد.3 همچنين رهبر فداييان  ــد رژيم اثر داش فداييان عليه المذهبى ها و مفاس
ــت هاى طاغوت در حمايت از اسراييل مدت دو ماه سفرهاى تبليغاتى  بر ضد سياس
ــت  ــده اس ــت. از امام خمينى نقل ش ــور هايى چون لبنان، مصر و عراق داش به كش
ــخنرانى با دستگاه در افتاده اند و  ــلحه اى فقط با س كه: «اينان بدون هيچ آلت و اس

1 . از علل اين ترور نقش برجسته عالء در نفوذ و سلطه امريكا در كشور- كه از نظر نواب مساوى با محاربه با 
خدا و اسالم است- به وسيله پيمان بغداد بود. گويا نواب در اين ماجرا تشخيص داده بود كه عالء مهدورالدم 
است. «البته يكى از علما به نام شيخ ابوالفضل خراسانى صاحب سفينه النجاه براى اين موضوع استخاره 

گرفته بود و خيلى خوب آمده بود.»، محمدمهدى عبدخدايى، همان، ص207. 
بررسى اينكه آيا نواب صفوى مجتهد واجدالشرايط محسوب مى شد، به فرصت پژوهشى مجزا نياز دارد. تنها 
نقل قولى از استاد ايشان عالمه امينى صاحب الغدير قابل ذكر است كه فرمودند: «آقا سيدمجتبى از من 

تعليم گرفت ديگر چيزى نماند كه به او نياموخته باشم.»، داود امينى، همان، ص54. 
اسالمى،  انقالب  اسناد  مركز  تهران،  ايران،  در  سياسى  و  مذهبى  سازمان هاى  و  جريان ها  جعفريان،  رسول   .  2

1383، ص175. 
3 . مهدي قيصرى، همان، ص59. 
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ــت انداخته اند.»1 اين گروه حتى در مبارزات مسلحانه خود بر  ــتگاه را به وحش دس
روى اسلحه و كفن فرد ضارب پيام هاى تبليغاتى و آموزه هاى اسالم را مى نوشتند.

8,3. استفاده از اهرم مجلس
فداييان اسالم به فوايد استفاده از اهرم هاى قانونى در مبارزات خود عليه رژيم 
توجه داشتند. اين سازمان برخالف موضع اصلى شان كه كل ساختار حكومت پهلوى 
ــت، در انتخابات مجلس شانزدهم كه جبهه ملى ها حضورشان  را نامشروع مى دانس
پررنگ شده بود، به نفع آنها شركت نمودند. «نواب به دليل اعتقادى كه تا آن زمان 
به آيت اهللا كاشانى داشت، او را رهبر فداييان اسالم و مجتهد سياسى مى دانست كه 
ــركت در اصل انتخابات را پذيرفت و در مورد انتخاب  بايد از او حمايت كرد، لذا ش

وكاليى كه چهره مذهبى شان بيشتر باشد به آيت اهللا نامه نوشت.»2
ــم گرفتند براى  ــم مجلس تصمي ــن در دوره هجده ــالم همچني ــان اس فدايي
نمايندگى مجلس در شهرستان قم كانديدا معرفى نمايند. نواب مسئوليت اين كار 
ــخت بود؛ حتى باعث  ــئله براى برخى اعضاى گروه س را پذيرفت اما درك اين مس
ــيوه مبارزاتى قضاوت هاى  ــد برخى به اين اقدام اعتراض نمايند. از طرفى اين ش ش
ــواب و فداييان ايجاد نمود. در  ــبى را در فضاى افكار عمومى و حوزه عليه ن نامناس

نتيجه نواب تحت اين فشارها از كانديداتورى مجلس استعفا داد. 
ــر حد سنگى تنزل دادم به منزله مانع شديد و از خود  «براى خدا خود را تا س
ــنگر مجلس شورا كه در  ــيل مخاطرات مزبور به حضور در س ــتگى در برابر س گذش
ــهر مقدس قم و حوزه علميه تن  ــت از طرف ش ــم از هزار مرگ دردناك تر اس پيش
ــت و  ــرادى تنگ و كوتاه بود كه با وجود آثار پس ــن آنقدر دايره افكار اف ــم. ليك ده
ــاى آنان... تكليف ثانوى ايجاد گرديد... بنابراين... انصراف خود را از اين امر  دنائت ه

اعالم مى دارم.»3 

1 . رسول جعفريان، همان، ص194. 
2 . روح اهللا حسينيان، همان، ص299. 

3 . مهدي قيصرى، همان، ص166. 




