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  كتابشناسي جمعیت فدائیان اسالم
  
  جلد اول-مجموعه مقاالت ھمایش نواب صفوی و فداییان اسالم )١

  نیكبخت میرکوھی، رحیم: به کوشش
  : معرفی کتاب

پنجاھمین سالگرد شھادت نواب صفوی و فداییان اسالم فرصتی مغتنم جھت بازکاوی نقش و تاثیر ایشان در تاریخ 
زیرا نقش فدایان اسالم علی رغم جایگاه سرنوشت سازی که در ملی . اسالمی فراھم آوردمعاصر ایران و انقالب 

شدن صنعت نفت داشتند، از سوی گروه ھای لیبرال و چپ از سر عناد نادیده گرفته شده و عدم توجه نیروھای 
  .مذھبی به تدوین و نگارش تاریخ فعالیت ھای خویش، مزید بر علت گشته است

الب اسالمی با توجه به رسالت خود در تدوین تاریخ انقالب اسالمی به جھت دست آوردھا و تاثیر مرکز اسناد انق
مستقیم و غیر مستقیم فداییان اسالم در انقالب اسالمی، ضمن بر عھده گرفتن امور علمی ھمایش بزرگداشت 

نواب : یش را در حول چھار محورپنجاھمین سالگرد شھادت نواب صفوی و فدائیان اسالم، جلد اول مجموعه مقاالت ھما
صفوی، زندگینامه، ویژگی ھا؛ شکل گیری فداییان اسالم؛ اندیشه ھای سیاسی اجتماعی؛ فداییان اسالم در تاریخ 

علی رغم محدودیت زمانی، برنامه ھای علمی ھمایش با . معاصر ایران؛ منتشر و در اختیار عالقمندان قرار می دھد
مقاله ارسالی به  ٢٠٠از میان قریب به . و به ویژه پژوھشگران جوان مواجه گردید استقبال گسترده اندیشمندان

در این مقاالت ضمن آنکه نقش . دبیرخانه ھمایش، پس از ارزیابی و گزینش، این مجموعه برای انتشار آماده گردید
ھم بررسی شده ) ١٣٢۴-١٣٣۴(فداییان اسالم بازکاوی گردیده، حوادث تاریخی یکی از مقاطع حساس تاریخ ایران 

  .است
فداییان اسالم و شخصیت ھا؛ فداییان اسالم و مسائل جھان اسالم، : به یاری خدا، مطالب در جلد دوم که شامل

  . خاطرات و اسناد منتشر نشده؛ کتاب شناسی خواھد آمد
  :عناوین مقاالت

  سالمی، حسین رضا پور یدکیاندیشه سیاسی و نگرش فداییان اسالم به حکومت ا: بخش اول؛ مجموعه مقاالت
  بازخوانی حقایق؛ سیری در اندیشه ھا و مبانی فکری فداییان اسالم، مھدی علیخانی

  بررسی کتاب راھنمای حقایق، فرید الدین حداد عادل
  بررسی اندیشه ھای شھید نواب صفوی در کتاب برنامه فداییان اسالم، علیرضا فیض آبادی فراھانی

  نواب صفوی، غالمحسین نوعی بررسی آرا و اندیشه ھای
  فداییان اسالم و سینما، علی اصغر کشانی

  بخش دوم؛ کتاب برنامه فداییان اسالم
  دست نوشته ھای کتاب برنامه فداییان اسالم، محسن جاللی فراھانی

  کتاب برنامه فداییان اسالم، نواب صفوی
**********  

  فداییان اسالم به روایت تصویر)٢
  ھیمعباسي، ابرا: تدوین

  : معرفی کتاب
گر  ھای مداخله شكن ضد دینی، استبداد داخلی و قدرت ھای ھویت در راستای مبارزات تاریخی ملت ایران علیه جریان

جمعیت فداییان . ای است خارجی، جنبش شیعی و ایدئولوژیك فداییان اسالم دارای جایگاه ویژه واھمیت فوق العاده
ھای  سال فعالیت سیاسی و انقالبی خود علیه رژیم شاه و دولت ١٠ش از اسالم به رھبری نواب صفوی در طول بی

ھر گاه مبارزات نفت در . ای از جمله، ملی شدن صنعت نفت در ایران شدند وابسته به آن، حامل دستاوردھای برجسته
رانجام منجر به ملی كه س ریخت؛ چنان شد، اقدامات به موقع فداییان معادالت را به ھم می فرایند خود دچار انسداد می

  .شد ١٣٢٩شدن صنعت نفت در نھم اسفند ماه 
ی حكومت اسالمی بر دیگر رویكردھای فرھنگ سیاسی تشیع كه به فراخور شرایط  فداییان اسالم با طرح اندیشه

  .ی نوینی را گشودند شد، مرحله اجتماعی جامعه اتخاذ می -سیاسی 
اعتنایی به دنیا  م به لحاظ برخورداری از توانمندی، شجاعت، شھامت، بیدر میان چالشگران رژیم پھلوی، فداییان اسال

طلبی، موجب ماندگاری فرھنگ خاصی در میان  آل شھادت و مظاھر دنیوی و شیفتگی بسیار به عنصر آرمانی و ایده
ه تنھا جمعیت فداییان اسالم ن. بخش اقدامات انقالبی شدند ھا پس از خود الھام جوانان مسلمان شدند و سال
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ی  كارآمدی، بلكه مشروعیت سیستم سیاسی عصر خود را به چالش طلبیدند و ضمن پرھیز از ھرگونه رویه
وجو  سازشكارانه و تقابل با ھر رویكرد محافظه كارانه، تعامل را صرفًا در ھماھنگی با روش رادیكال خویش جست

، بقایای فداییان اسالم كه با شكل تكامل یافته و ١٣۴٠ی  خمینی در دھه ساز امام با آغاز نھضت سرنوشت. كردند می
ی والیت فقیه كه منبع قدرت  نظریه. رو شدند، مشتاقانه به نھضت امام خمینی پیوستند تری از مبارزه روبه مترقیانه

ی اسالمی و بازماندگان فداییان  ھای مؤتلفه كرد، در ساماندھی ھیئت خویش را از جایگاه رفیع مرجعیت كسب می
  .م، نقش مھمی ایفا كرداسال

تصاویری از سیر مبارزاتی فداییان اسالم  مركز اسناد انقالب اسالمی در راستای اھداف خویش، اقدام به چاپ مجموعه
گیری، مبارزات، محاكمات و  تصاویر موجود با حفظ محوریت جمعیت فداییان اسالم مشتمل بر مراحل شكل. نموده است

ی علمی و دوستداران تاریخ معاصر  ی جامعه عیت است كه امیدواریم مورد استفادهی آن جم شھادت اعضای برجسته
  .ایران قرار گیرد

**********  
  اندیشه ھا ، مبارزات و شھادت او: سید مجتبی نواب صفوی )٣

  خوش نیت، سیدحسین: پدیدآور
  ١٣٨۵اسفند : تاریخ انتشار
  : معرفی کتاب

موضوعات مھم و قابل توجه تاریخ معاصر ایران است که منجر به تحوالت  مبارزات و حرکت شگرف فداییان اسالم از
  .و پس از آن گردید ١٣٢٠سرنوشت سازی در دھه 

این کتاب که توسط یکی از یاران خوش قریحه و خوش ذوق شھید نواب صفوی نگاشته شده است ، با بررسی اوضاع 
ل گیری جمعیت فداییان اسالم و عوامل تشدید کننده جھان در آستانه جنگ جھانی دوم آغاز می شود و چگونگی شک

زندگانی و اندیشه ھای نواب صفوی ، رھبر پرجاذبه ی فداییان اسالم و نقش . ی فعالیتھای آنان را توضیح می دھد 
آفرینی آنھا در عرصه ی سیاست ایران و سرانجام دستگیری و شھادت شان به شکلی روشمند و گیرا از زبان یکی از 

  .ان نواب صفوی بیان شده است نزدیک
**********  

  جمعیت فداییان اسالم به روایت اسناد)۴
  گل محمدي، احمد: گرد آورنده

  : معرفی کتاب
شكل گیری جمعیت فداییان اسالم به رھبری نواب صفوی ناشی از فضای مذھبی جامعه ایرانی بود كه در آن بر حفظ 

نان مؤمن و افراد طبقات مختلف به جمعیت فوق، می كوشید بر جریان نواب با جذب جوا. ھویت اسالمی تأكید می شد
خطری كه آنان از ناحیه ی كجروی ھا . ھای انحرافی و دین ستیز كه فضای جامعه را آلوده می ساختند، فائق آید

 نسبت به امور دین و مذھب احساس می كردند، سبب شد تا در مقابل اقدامات فرھنگی و اجتماعی مغرضان نسبت
از سوی دیگر روند جریانات سیاسی كشور بویژه قضایای ملی شدن صنعت نفت ، نقش فعال فداییان . به دین بایستند

اندیشه ی شھید نواب صفوی در اجرای احكام و . اسالم را در مبارزه با استعمار در كنار ملت ایران به روشنی بروز داد
ھر . سالم تنھا راه حل مشكالت كشور را در دین جستجو می كردقوانین اسالم نشان از آن بود كه جمعیت فداییان ا

چند اعدام انقالبی كسروی ، كشتن عبدالحسین ھژیر، از پای درآوردن رزم آرا و ھدف قرار دادن حسین عالء ھمگی 
اھانتی اقدام مسلحانه به شمار می روند، اما نشان از آن داشتند كه فداییان اسالم در راه مبارزات مقدس خود، ھیچ 

شھادت مظلومانه ی نواب . به دین و ملت را روا نشمرده با ھیچ كدام از وابستگان استعمار و استبداد كنار نخواھند آمد
صفوی و دیگر اعضای فداییان اسالم ھرگز نقطه ی پایان حركت ھای دین مدار به شمار نمی آید، بلكه طلیعه ای برای 

  .مردم مبارز و مشتاق عدالت شد
**********  

  ویژه نامه ھمایش بزرگداشت پنجاھمین سالگرد شھادت نواب صفوی و فداییان اسالم)۵
  نیكبخت میرکوھی، رحیم: تدوین

  : معرفی کتاب
این ویژه نامه به مناسبت ھمایش بزرگداشت پنجاھمین سالگرد شھادت نواب صفوی و یاران فداکارش به کوشش 

  .رحیم نیکبخت منتشر شده است
  :ین ویژه نامه بدین شرح استعناوین مطالب ا
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  مصاحبه با دبیر علمی ھمایش حجت االسالم روح اهللا حسینیان
  ...یاد آن پیر به خیر 

  مقام معظم رھبری از نواب صفوی می گوید
  نامه ای به نواب

  آذرخش شب شکن
  ویژگی ھای نواب

  ٢مرد شماره 
  در اندیشه حکومت اسالمی

  فداییان اسالم، مشروطیت و مجلس
  کسرویپدیده 

  جنازه سرگردان رضاشاه
  ھژیر، مسلمان شناسنامه ای

  قم، پایگاه فداییان اسالم
  نواب صفوی در طالقان

  مسائل جھان اسالم
  نواب صفوی و بزرگان

  فداییان اسالم و بیگانگان
  دیدار نواب صفوی با محمدرضا پھلوی

  برگ ھایی از تاریخ
  فرجام عاشقی

  در آخرین لحظه ھا
  در میدان تیر

  از نوابو پس 
  شش فدایی اسالم

  گاھشمار مبارزات
  معرفی کتاب

  آشنایی با مرکز اسناد انقالب اسالمی
**********  

  مروری بر تاریخچه فدائیان اسالم: خاطرات محمدمھدی عبدخدایی )۶
  حسیني، مھدي: گرد آورنده

  : معرفی کتاب
ان اسالم است كه مقاطعی از تاریخ یكی از اعضای جمعیت فدائی  این كتاب شرح زندگی محمدمھدی عبدخدایی،

، بھائیت، ترور ٣٠و  ٢٠ھا در دھه  آرا، تعامل و تقابل ملیون و مذھبی معاصر ایران شامل تشكیل این جمعیت، ترور رزم
  .ضمن آن بازخوانی شده است... ناموفق سیدحسین فاطمی و 

  :فھرست کتاب
  مقدمه

  پیشگفتار
  مقدمه راوی

  خانواده
  ادهتولد و پیشینه خانو

  مھاجرت خانواده به مشھد
  فوت مادر

  ورود به مكتب خانه و ترك تحصیل
  اشتغال در بازار كار

  روزگار نوجوانی 
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  ھا خاطراتی از دوران اشغال مشھد توسط روس
  جایگاه پدر نزد امام

  اولین برخورد با نواب صفوی
  قضیه تشییع جنازه رضاخان

  فداییان اسالم و آیت اهللا بروجردی
  صفوی با شاه مالقات نواب

  ورود به تھران و آغاز زندگی جدید
  ھای سیاسی نخستین فعالیت

  آرا و تأثیر آن اعدام انقالبی رزم
  آرا نكاتی پیرامون اعدام انقالبی رزم

  یادی از شھید قرنی
  ای از برخورد نواب صفوی با دولتمردان زمان نمونه

  آرا و پیامدھای آن نحوه اعدام انقالبی رزم
  ن جبھه ملی و آیت اهللا كاشانینكاتی پیرامو

  دستگیری نواب صفوی
  نكاتی پیرامون دكتر مصدق
  موقعیت آیت اهللا كاشانی

  نگاھی به اوضاع و احوال سیاسی
  عضویت در فداییان اسالم

  آغاز مأموریت بزرگ
  پیرامون سید عبدالحسین واحدی

  مأموریت خطیر
  بازجویی در شھربانی

  ھا العمل روزنامه عكس
  اوضاع زندان

  قضیه نصر اهللا قمی
  جریان شناسنامه

  محاكمه در دادگاه 
  موضعگیری فداییان و تبعات آن در دادگاه استیناف, مرداد ٢٨

  آزادی از زندان
  رفتن به مشھد به درخواست پدر

  قصه كاندید شدن نواب برای مجلس شورای اسالمی
  اوضاع سیاسی كشور و مواضع نواب صفوی

  از كشورداستان مسافرت نواب به خارج 
  سخنرانی در مسجد گوھرشاد و پیامدھای آن

  استقبال از نواب
  وضع معیشتی فداییان

  ادامه تحصیل
  مسافرت به شمال و جریانات مربوط به آن

  گری در مشھد تبلیغات ھماھنگ علیه بھایی
  بازگشت به تھران

  زمینه چینی برای حمله به فداییان
  نحوه برخورد فداییان با تیمور بختیار

  اب مظفر علی ذوالقدر برای ترور نخست وزیرانتخ
  مخفی شدن فداییان بعد از ترور نافرجام عالء
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  دستگیری نواب صفوی
  چگونگی دستگیری و شھادت سید عبدالحسین واحدی

  ھا فرجام تالش
  بازگشت از تبریز و دستگیر شدن

  بازجویی و محاكمه
  تبعید به زندان برازجان
  وضعیت زندان برازجان

  یراز برای معالجه چشماعزام به ش
  بازگردانده شدن به زندان برازجان

  زندان قصر, انتقال به تھران
  ای از اعدام نواب خاطرات یك توده

  بقیه خاطرات مربوط به زندان
  آزادی از زندان

  شروع به فعالیت اقتصادی
  فعالیت سیاسی و مذھبی

  تشكیل زندگی
  فعالیتھا در دوران انقالب

  گاه شمار
  اسناد

  عكسھا
  فھرست عالئم

  تصاویر و نشریات
**********  

  یادواره شھید نواب صفوی)٧
  خسروشاھی، سید ھادی: تالیف

  : معرفی کتاب
بدون تردید این گروه مخلص و . پنجاھمین سالگرد شھادت نواب صفوی و فدائیان اسالم می باشد ١٣٨۴دی ماه  ٢٧

یت ھای آنان ھمچون میراثی در پرونده نیروھای مذھبی مجاھد در تاریخ معاصر ایران تاثیرات شگرفی داشتند و فعال
فداییان اسالم به عنوان تنھا گروه متشکل که برنامه ای اسالمی برای اداره جامعه و حکومت ارائه دادند، . ثبت گردید

ان تحت جایگاه ویژه ای در تاریخ معاصر دارند؛ ھرچند که تحت تاثیر تبلیغات دشمنان و غفلت دوستان، چھره واقعی آن
  .الشعاع جریان ھای فرھنگی غیر اسالمی، نھان است

برگزاری ھمایش بزرگداشت پنجاھمین سالگرد شھادت نواب صفوی و یاران وفادارش، موقعیت مناسبی جھت 
بازخوانی و یاد و خاطره و نقش حساس و سرنوشت ساز ایشان بود؛ از این رو مرکز اسناد انقالب اسالمی انتشار 

این اثر مجموعه مقاالتی از حجه االسالم سید ھادی . را در دستور کار خود قرار داد" شھید نواب صفوی یادواره"کتاب 
  .خسروشاھی در مورد شھید نواب صفوی است

با توجه به عالقه، فعالیت ھای فرھنگی و مسوولیت ھای آقای خسروشاھی، نکات و مطالبی از نقش و تاثیر فدائیان 
ویژه کشورھای عربی در این مجموعه وجود دارد که برای پژوھشگران و محققان تاریخ اسالم در جھان اسالم به 

  .فداییان اسالم قابل توجه می باشد
**********  

  تاریخ شفاھی ھیات ھای موتلفه اسالمی)٨
  امیري، حكیمه: تدوین

  ١٣٨۶شھريور : تاریخ انتشار
  : معرفی کتاب

ھای سیاسی ، با ماھیت و خط مشی  ھا و جریان تماعی ، گروهھای سیاسی ـ اج ھا و جنبش در فرآیند انقالب
در به ثمر رساندن انقالب شكوھمند اسالمی، نقش و جایگاه نیروھای مذھبی به لحاظ . متفاوتی مشاركت دارند
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  .ھای تشكیالتی، از اھمیت به سزایی برخوردار بود بسترسازی، سازماندھی و فعالیت
ھای  ھای اسالمی، تنھا تشكل و گروھی بود كه از ھمان ابتدا فعالیت ای مؤتلفهھ ھای سیاسی، ھیأت از میان گروه

  .سیاسی ـ مذھبی خود را حول محور رھبری حضرت امام، علیه رژیم استبدادی پھلوی متمركز كرد
 اسالمی در تاریخ تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایران، منبعث از سلف خویش  ھای مؤتلفه الگوی رفتاری و فكری ھیأت

یعنی فداییان اسالم بود و حتی برخی از اعضای آن از جمله شھید مھدی عراقی، از فعالین جمعیت فداییان اسالم 
  .دادند بودند و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال سیاسی ـ اجتماعی رژیم، اقدامات متفاوتی در دستور كار قرار می

ھای سیاسی ـ اجتماعی آنھا سایه افكنده بود اما برخی  فعالیتھر چند به طور كلی رویكرد فرھنگی ـ مذھبی بر تمام 
مواقع مخصوصا بعد از دستگیری و تبعید امام به تركیه، برخی از اعضای مؤتلفه برای پیشبرد اھداف خویش به تشكیل 

ه بود ی نظامی و اتخاذ خط مشی مسلحانه گرایش پیدا كردند و ھر چند این رویه با مخالفت حضرت امام مواج شاخه
  .با این حال دست به اعدام انقالبی حسنعلی منصور بعد از تبعید امام خمینی از ایران زدند

بعد از این اقدام و با دستگیری اعضای اصلی و زندانی كردن آنھا، برخی اعضای مؤتلفه كه بیرون از زندان بودند یا بعد از 
بعد از تغییر ایدئولوژی . به ھمكاری پرداختند) قبل از انشعاب(مدتی از زندان آزاد شده بودند، با سازمان مجاھدین خلق 

ھای فرھنگی ـ مذھبی از جمله  ی ھمكاری با آنھا خودداری كردند و در پوشش فعالیت سازمان مجاھدین خلق، از ادامه
ركت ی رفاه، شركت سبزه، شركت صحرا، ش تأسیس مكتب تحقیقات و تبلیغات صادقیه، بنیاد رفاه و تعاون، مدرسه

ھای پیروزی انقالب و آزاد شدن  ھای سیاسی پرداختند و با نزدیك شدن به سال به فعالیت... فیلم در خدمت دین و 
، ھمراه و ھمگام با رھبران انقالب و مردم در پیروزی انقالب ایفای  ۵۶تا  ۵۵ھای  اعضای اصلی آن از زندان در سال

  .نقش كردند
**********  

  م شاه و ترور نخست وزیرچالش مشروعیت در رژی)٩
  فیضي، سیروس: تالیف

  : معرفی کتاب
تحلیل و تبیین علل و پیامدھای اعدام انقالبی نخست وزیران رژم شاه توسط نیروھای   ، یابی در این اثر، به ریشه

وقوع  آرا و حسنعلی منصور در دو مقطع بحرانی از تاریخ ایران به اعدام انقالبی حاج علی رزم. پردازد مذھبی می
رفت، از سوی خلیل  ای انگلیسی برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت ایران به شمار می آرا كه مھره رزم. پیوست

ی نھضت ملی شدن  از پای در آمد و این امر از زمره عوامل اصلی و پیش برنده ـ   از اعضای فداییان اسالم  طھماسبی ـ
به  ١٣۴٣عامل پذیرش كاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی در سال  حسنعلی منصور نیز. صنعت نفت در ایران گردید

حرمتی به مرجع  به دلیل بی  ی اسالمی، خارج از شكور بود كه او نیز توسط محمد بخارایی از اعضای جمعیت مؤتلفه
  .تقلید شیعیان و پایمال كردن استقالل سیاسی كشور اعالم گردید

**********  
  تاریخ معاصر ایراننقش فدائیان اسالم در )١٠

  حسینیان، روح اهللا: تالیف
  : معرفی کتاب

فدائیان اسالم در یک مصاف فرھنگی با دشمنان تشیع ظھور کردند و به دلیل ضرورت ھای زمانی بر بعد سیاسی 
  .گردید ١٣٣۴تا  ١٣٢٨اقدامات خود افزودند که رفتار سیاسی آن ھا موجب تحوالتی عمیق در مقطع 

ادعا کنیم آنان آخرین حلقه از عواملی بودند که نیروھای ملی را بر کرسی مجلس نشاندند،  بی دلیل نیست اگر
  .صنعت نفت را ملی کردند و مصدق را به زمامداری رساندند

فدائیان اسالم یکی از جریان ھای اصول گرایی بود که بر اسالمی تر شدن ایران تأکید می کرد و تنھا جریانی بود که 
نوشتن کتاب برنامه فدائیان اسالم توسط شھید نواب صفوی در . ن ایران برنامه و ایدئولوژی داشتبرای اسالمی شد

  .ھمین جھت بود
این کتاب زمینه ھای ظھور فداییان اسالم را تبیین، اقدامات آنان را ارزیابی و ایدئولوژی آنھا را تحلیل خواھد کرد و نشان 

  .دن صنعت نفت داشته اندخواھد داد که آنان چه نقشی در نھضت ملی ش
**********  

  نواب اسطوره مھر)١١
  قائمی، پروین: تالیف

  : معرفی کتاب
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ھای انسانی و اعتقادات  شماری ھستند كه برای تحقق عدالت و پیاده شدن ارزش در تاریخ ھر ملتی افراد انگشت
انسان «ای، دادن عنوان  وارسته ھای رو، در صورت ظھور چنین انسان از این. دینی حاضر به فدای وجود خود شوند

. ای كه به ھموطنان خود دارند، منحصر به فرد ھستند چنین افرادی به علت مھر و عالقه. ھا گزافه نیست به آن» بزرگ
ی استبداد رضاشاھی تشكیل شد، تحت رھبری سیدمجتبی نواب  جمعیت فدائیان اسالم كه پس از فروپاشی خیمه

وجود نواب ماالمال از . می و احقاق حق ھموطنان از استعمارگران و اقمار آنان برآمدصفوی در پی اجرای احكام اسال
ھا را  دیده از تازیانه استعمار بود و ایشان تنھا راه رھایی از رنج مھر و محبت نسبت به ھموطنان استثمار شده و رنج

تشكیل حكومت اسالمی  ھای این كشور، اجرای احكام اسالمی و به دیگر سخن قطع دست اجانب از ثروت
  .شد) ره(بخش بسیاری از مبارزان در نھضت امام خمینی  ساز و الھام دانستند كه در واقع زمینه می

امید است كه در . این كتاب به طور خالصه و با زبانی ساده و روان به زندگانی شھید نواب صفوی پرداخته است
  .باشد شناساندن زوایای گوناگون این شخصیت فقید مثمر ثمر

**********  
  رھبری به نام نواب)١٢

  قیصری، مھدی: تالیف
  : معرفی کتاب

زمانی كه موج استعمار به . ایران به علت موقعیت استراتژیك خود ھمواره مورد توجه دول استعمارگر بوده است
انقالب . یز فراھم شدی منافع استعمارگران ن كننده ی روی كار آمدن حكومت وابسته و تأمین سواحل ایران رسید زمینه

ھا بود ناكام ماند و در جریان جنگ اول جھانی بیگانگان  ھا و دخالت مشروطه كه در واقع واكنشی در مقابل این شكست
ھا رضاخان را بر سر كار آوردند و حكومت دیكتاتوری رضاشاه برای  پس از جنگ، انگلیسی. بر مملكت استیال یافتند

گیری بر علما و تعطیل مراسم مذھبی و سركوبی ھرگونه ندای  یران به سختتحمیل تجدد فرمایشی به ملت ا
  .خواھی پرداخت آزادی

كشتار مردم . جنگید كرد و به شدت با مظاھر دینی می ماندگی جامعه معرفی می حكومت رضاشاه دین را عامل عقب
ھای ضددین با حمایت  از تئوریسین پس از تبعید رضاشاه از ایران، گروھی. ی گوھرشاد شاھدی بر این مدعاست واقعه

كشیدند كه این امر برای علمای نجف، كه قطب دینی جھان  حكومت ھر روز بخشی از اعتقادات دینی را به چالش می
جمعیت فدائیان . از این رو، صدور فتوا برای قتل احمد كسروی را باید از این منظر دید. تحمل نبود اسالم بودند، قابل
ی ایشان با مظاھر استبداد و  ی مذھبی شكل گرفت و تحت رھبری خردمندانه نواب صفوی با دغدغهاسالم به رھبری 

كه مانع اصلی بر سر راه ملی شدن صنعت نفت .. آرا، ھژیر و ای ھمانند رزم قتل اشخاص وابسته. استعمار جنگید
ر ملی شدن صنعت نفت سھم آنان بدون شك د. باشد ی درخشان فعالیت این گروه می بودند، جزوی از كارنامه

  . ای داشتند عمده
  . این كتاب در صدد است تا یك دھه مبارزه فدائیان اسالم را تحت رھبری نواب برای خواننده بازگو كند

**********  
  خاطرات احتشام رضوي)١٣

  اهللا طاھري، حجت: گرد آورنده
  : معرفی کتاب

ھاي سیاسي و فرھنگي آن شھید، از فدايیان  فعالیتھمسر شھید نواب صفوي به دلیل مشاركت در بسیاري از 
  .باشد اي دارد كه اين كتاب، مجموعه خاطرات ايشان مي خاطرات ارزنده.... ھا و  آن  ي فعالیت اسالم و نحوه

، ضمن تحصن مقابل  )به ھمراه برخي از ھمسران و مادران فدايیان اسالم (او پس از دستگیري نواب صفوي ... 
ھاي سركوبگرانه  اي علیه سیاست ھرباني رژيم پھلوي و درخواست آزادي عزيزان خود، سخنان كوبندهدادگستري و ش

  . رژيم شاه ايراد كرد
  . .....ايستاد خروشید و چون كوھي مي او در بسیاري از مقاطع حساس زندگي و شھادت نواب چون شیري مي

به تشريح زندگي شخصي و دروني و اخالق و رفتار فردي ترين فرد به نواب  اين كتاب از آن جھت جالب است كه نزديك
  . وي پرداخته است

**********  
  خاطرات شھید سید محمد واحدي)١۴

  میزباني، مھناز: گرد آورنده
  : معرفی کتاب
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ه ھاي منحصر به فرد در تاريخ مبارزات مردم ايران بود كه با ايستادگي در برابر ھجم جمعیت فدائیان اسالم يكي از پديده
ھدف اين گروه اجراي احكام اسالم بود كه . فرھنگي دشمن، ظھور و جمعي از جوانان مخلص و فداكار را متشكل كرد

شھید سید محمد واحدي يكي از اعضاي فعال اين گروه بود كه در . در مقاطع مختلف تاريخ، به اشكال متفاوت بروز كرد
اين كتاب، مجموعه خاطرات . ثبت فعالیتھاي اين گروه پرداخت و در محیطي آكنده از اختناق و سانسور، به ١٣٢۴سال 

شھید سید محمد واحدي از ظھور و تشكیل فدائیان اسالم و شرح فعالیتھاي آنان است كه تصحیح و تدوين شده 
  .است

**********  
  روزنامه نبردملت)١۵

  آقايي، سید داوود: گرد آورنده
  ١٣٨١فروردين : تاریخ انتشار

  ٢٨٨: تعداد صفحات
  ريال ۴۵٠٠٠: قیمت
  رحلی: قطع

  اول: نوبت چاپ
  : معرفی کتاب

و ھمچنین آخرین شماره ھای سال  ١٣٣٢تا مرداد  ١٣٢٩این مجموعه شامل شماره ھای روزنامه نبرد ملت از مرداد 
یان، این روزنامه به عنوان سخنگوی جمعیت فدائیان اسالم و به مدیر مسئولی امیرعبداهللا كرباسچ. می باشد) ١٣٣۴

در راستای نھضت اسالمی مردم ایران علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی فعالیت می كرد و بازخوانی آن، 
  .روشنگر بسیاری از نكات مبھم تاریخ نھضت خواھد بود

**********  
  جمعیت فدائیان اسالم)١۶

  امیني، داود: تالیف
  : معرفی کتاب

و نیز نقش این  ١٣٣۴-١٣٢۴فدائیان اسالم و عملكرد آن در بین سالھای در این كتاب چگونگی شكل گیری جمعیت 
  جمعیت در تحوالت سیاسی اجتماعی ایران بررسی شده است

بود و در صحنه ھای  ١٣٢٠جمعیت فدائیان اسالم یكی از گروھھای مذھبی تأثیرگذار در تاریخ سیاسی كشور در دھه 
انقالب اسالمی نیز طرفداران آن مجددا اعالم موجودیت كردند؛ سیر سیاسی و فرھنگی فعالیت كرد و پس از پیروزی 

  این روند با توجه به اسناد و مدارك دست اول در این كتاب بررسی و تحلیل شده است
  
 
  


