
 

 پاسدار شرف، شھید سید مجتبى نواب صفوى
 اشرف آشورى 

 مردى كھ در سال. گذرد سى و چھار سال از شھادت سید مجتبى نواب صفوى مردى از تبارآمران بھ معروف و ناھیان از منكر، مى
 . متولد شد اى روحانى ، و خانواده)آباد خانى(ترین نقطھ تھران  در جنوبى 1303

سرآغاز مبارزات . راھى نجف اشرف شد و سھ سال واندى در مدرسھ آخوند بھ تحصیل پرداخت 1320سید مجتبى در اواخر سال 
رژیم، مصادف شد و سرانجام بعد از سالھا مبارزه با انواع  كننده احمد كسروى، غربزده مورد حمایت سید بانشر آثار و افكار گمراه

 2در پادگان لشكر ) حسین عالء(بھ دست دژخیمان پھلوى بھ خاطرحملھ بھ نخست وزیر  1343 مظاھرفساد و طاغوت، سید در سال
مردم بھ محض آگاھى بھ گورستان . پیكر پاك شھید نواب و ھمسنگرانش را در گورستان مسگر آبادبھ خاك سپردند. شد زرھى تیرباران

سالھا بعد با اعالم متروكھ شدن گورستان بیم . كردند ھجوم آورده، ازروى خونھایى كھ بر زمین ریختھ بود، یك یك قبرھا را شناسایى
اى دقیق نیمھ شبى  قبور رادمردان عرصھ پیكار با پلیدیھا بھ فراموشى سپرده شود،از این روى گروھى از مردم با نقشھ آن رفت كھ

 . سپردند پاك آنان را بھ قم منتقل كرده در قبرستان وادى السالم بھ خاك پیكرھاى

و )1329اسفند 16(بھ یاد سى و چھارمین سال شھادت این پروانگان عشق و جھاد و درآستانھ سالروز اقدام انقالبى حملھ بھ رزم آرا 
اى از  توسطگروه فدائیان اسالم با ما ھمراه شوید تا گزیده) 1324اسفند  20(ھالكت احمد كسروى مورخ و نویسنده ملحد 

 . اولین و آخرین مجاھدان راه دین درود فرستیم حساس مبارزات شھید نواب صفوى را مرور كنیم و بھ روان پاك فرازھاى

 ھجوم بھ بنیانھاى مذھبى 
از . كوشید از این روى ھمواره در این راه مى. غیر دینى بود ریزى نظامى ماموریت رضاخان تضعیف و محو نیروھاى اسالمى و پایھ

ھاى دینى را  سنتى مردم ایران و تعطیلى مدارس اسالمى و حوزه دستور استفاده از لباسھاى غربى و برداشتن عبا و عمامھ و لباس جملھ
مدارس حذف شد و بھ جاى آن در راستاى القاى ایدئولوژى  ق تعلیمات دینى از دروس. ه 1360تا  1356 در بین سالھاى. صادركرد

دانش آموزان بھ خاطر عدم . آوردند و متن درسى قرار دادند جسدھاى پوسیده كوروشھا و داریوشھا را از گور بیرون»  شاه ومیھن«
شدند و اعتمادشان را  گرفتند، دچار تشتت فكرى مى فرا مى خواندند، با آنچھ در خانواده و محیط زندگى آنچھ در مدرسھ مى تطابق
 . دادند دروس مدارس از دست مى بھ نسبت

وى كھ در یكى از . شد بھ مردم عرضھ مى پیشرفت زیست كھ نظام آموزشى غرب در كشور بھ صورت داروى سید در عصرى مى
 . دید كامال متفاوت و مخالف مى كرد، محتواى دروس را با آرمانھاى اسالمى تحصیل مى) ھا آلمانى مدرسھ(مدارس غربى 

ایم  برادران ما در مقطعى از تاریخ وطنمان قرارگرفتھ«: آموزان گفت طى یك سخنرانى بھ دانش 1321از این روى در ھفده آذر سال 
كند و انسان عصر مارا بھ  فرھنگ غربى ھمھ بنیادھاى مذھبى را تھدید مى ھجوم اجانب بھ خصوص. كھ در برابر آینده مسئولیم

. زنند مى بھ تظاھرت آموزان دست با سخنرانى سید دانش. كوبند ما را مى در گذشتھ اقتصاد و اكنون شخصیت» .آورد صورت برده در مى
راھپیمایى  روند و آن مدارس را تعطیل كرده و بھ طرف مجلس دارالفنون مى شھر و سپس بھ آنھا از مدرسھ آلمانیھا بھ مدرسھ ایران

شوند و در پى  مى اماتظاھرات با شكوه آنان با دخالت پلیس مواجھ شده، دو نفر كشتھ. شوند ھاى مردم نیز بھ آنھا ملحق مى كنند توده مى
 . آن دولت قوام سقوط 

 ورود ممنوع 
. سال بعد درشركت نفت استخدام شد و مدتى بعد بھ آبادان انتقال یافت. ش تحصیالتش را بھ پایان برد. ه 1321سید در سال 

تحقیر ملت مسلمان ایران و بھ بازى گرفتن جان و مال  از آنچھ درباره. داد مبارزه ھیچ گاه بھ وى اجازه سكوت نمى روح
 . دید، ھمواره در دل رنجى جانكاه داشت مى ایرانیان

نفت از آن ملت «: گفت او مى. نمود و اجتماعى خود آگاه مى كرد و آنان را با وظایف دینى شبھا جلساتى براى كاركنان دایر مى
 ... اند تا ما را زیر سلطھ خود درآورند وقسمتھایى از آبادان را در اختیار گرفتھ و اجازه ورود بھ ما ھاى آمده است و خارجى ایران
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اند درحالى  ھا ایرانیان را در ردیف سگ قرار داده ، خارجى» ممنوع ورود ایرانى و سگ«: اند این چیست كھ در چند جاى شھر نوشتھ
 . سیماى زشت استعمار پرداخت سید با این سخنان بھ افشاى» . كھ آنھا مستخدم ما ھستند

ھابھ كارگرى ایرانى، حملھ و او را زخمى كرد، ھمان شب سید  شش ماه از ورودش بھ شركت نفت نگذشتھ بود كھ یكى از انگلیسى
روز بعد او در آن جمع حاضر شروع بھ . جمع شوند تشكیل داد و قرار گذاشتند كھ صبح قبل از شروع كار در پاالیشگاه اى جلسھ

دین ماست، یا باید آن انگلیسى این جا بیاید و  چون ما مسلمان ھستیم و قصاص یكى از احكام ضرورى«: سخنرانى نمود وچنین گفت
ھنوز » .جراحتى كھ وارد كرده ما باید بر او وارد كنیم عین كتكى كھ بھ آن زده و عین. در جلو جمع ازاین برادر ما پوزش بخواھد

با دخالت پلیس، انگلیسى . انگلیسى رفتھ، آن را خراب كردند ارگران بھ خشم آمده، بھ سالن آنسید بھ پایان نرسیده بود كھ ك سخنان
 . فراركرد و سید نیز توسط یكى از دوستانش از آبادان راھى نجف شد

 حكم ارتداد 
سید در نجف از محضر استادان بزرگى مثل عالمھ امینى و حاج آقاحسین قمى فیض برد و از آنان فلسفھ سیاسى اسالم را آموخت و 

از این روى وقتى یكى . كتب و نظریات علمى محصور نساخت او مرد عمل بود و ھیچ گاه خود را در میان. بافقھ اسالمى آشنا شد
بر آشفت و كتاب را بھ چند تن ) توھین شده بود) ع(صادق اى كھ در آن بھ حضرت نوشتھ(بھ دستش رسید، »  كسروى«ازكتابھاى 

 . ازاساتید و مراجع عرضھ داشت

سید بھ حكم وظیفھ دینى خویش . حكم ارتدادنویسنده كتاب را اعالم كرد حضرت آیت هللا العظمى حاج آقا حسین قمى با صراحت
 . آورد گذارد تا آن نابخرد را بر سر عقل باتصمیم قاطع رو بھ وطن مى

نواب ابتدا در پى كسروى بھ آبادان رفت و چون اواز . گذرانیده بود كسروى در ظاھر از جملھ سادات بود و زمانى را در لباس دین
 . كلوپ كسروى گذاشت آنجا رفتھ بود بعد از یك سخنرانى بھ تھران آمد و پاى بھ

پنگ  اى بھ ورزش والیبال و گروھى بھ پینگ سید وقتى آمد دید عده. بعدازظھربود 2ساعت . نام باشگاه كسروى بود»  باه ماد آزادگان«
راجع بھ وظیفھ  بود، بھ پایین فرا خواند و خود بر روى آن ایستاد و مقدارى اى كھ ایستاده او داور را از روى چھارپایھ. مشغول ھستند

 : انسان در جامعھ صحبت كرد و گفت

یا  نیروھاى فعال جامعھ ما را از جامعھ جدا كنند كھ آنھا ھیچ فكرى شده بھترین فردى بھ این نام مطالبى دارد كھ مطالبش باعث... «
اى راجع بھ مملكت نداشتھ و اصال مغزشان رشد نكند فقطوقتشان را روى این مسائل كھ ایجاد تضاد بین مردم و آنھاست  اندیشھ
كنم، با ھم  اگربرادرى ھست كھ حرفھایش حق است و من اشتباه مى. ام اینجا از نزدیك با شما صحبت كنم حاال من آمده. كنند صرف
اى باشم تا بھ دور شمعش بگردم و اگر  دارد، من ھم پروانھ كنیم اگر من را قانع كرد و فھمیدم صحبتھاى درستى دارد و حقى صحبت

 7 او تا ساعت» ...كنیم دست از اشتباھھایش بردارد  مى كنیم، صحبتھایى كھ ناكرده اشتباه كرده، ما با استداللھایى كھ مى خداى
شوخى : غلط خواند، وقتى با عكس العمل سید مواجھ شد، گفت اى از قرآن را بھ كسروى ابتدا آیھ. بعدازظھردر آنجا ماند تا كسروى آمد

 . كردم

 . كنید بیشتر بھ وحدت نیاز داریم چرا این كارھا را مى االن كھ ما از ھروقت: سید در اطراف مسایل اجتماعى صحبت كرد و گفت

در بین . توان بھ نتیجھ رسید از این راه نمى: شود كھ این مى دھد و نتیجھ چند روزى در اطراف این مسائل صحبتھا را ادامھ مى
كنم و تو را بھ عنوان یك مانع نھ  من بھ تو اعالم مى: گوید مى شود و سید در آخرین جلسھ بھ كسروى كسروى دو دستگى ایجاد مى گروه

 . دانم بھ مملكتم مى بھ مذھب، حتى نسبت فقطنسبت

الدولھ او را ھدف قرار داد،  رفت، در میدان حشمت اش مى خانھ وقتى كسروى بھ 1324سال  سرانجام روز بیست و سوم اردیبھشت
با درخواست آزادى او توسط علماى ایران و نجف بعد از دو  نواب دستگیر شد ولى. حاصل نشد بھ دلیل فرسودگى اسلحھ موفقیت ولى

 . ماه باقید كفالت آزاد شد

 دعوت با زبان و عمل 
سید كھ از مردان مومن و خدایى روزگار خویش بود، ازاین قاعده . معروفند مردان خدا با زبان و با عمل خویش ھدایتگر مردم بھ سوى

من باھیچ پادشاھى «: با زبان بھ ھدایت وى پرداخت و گفت»  موتمر االسالمى« او در مالقات با ملك حسین بعد از كنگره. مستثنى نبود

Page 2 of 3

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\31.html



بام  اى پسر عمو اگر كاشتن گندم برپشت. ام رسول خدایى براى نصیحت آمده ام اما چون تو سید ھستى و از فرزندان مالقات ننموده
تو باید از . كار اقدام كنى نھ اینكھ دست گدایى بھ سوى دشمنان اسالم درازكنى بھ آن كند بھتر است ھا، رفع احتیاج از بیگانھ مى خانھ

 . كشاند داد، در عمل نیز دیگران را بھ سوى خود مى كھ نشان مى این مرد الھى با قاطعیتى» .فلسطین دفاع كنى

من بعد ازمالقات : گوید وى مى. جنا، خبرنگار لبنانى كھ مسیحى بود، شیفتھ اعمال و رفتاررھبر فدائیان اسالم شده و اسالم آورد یوسف
تمام  خواست گویى مى. كرد اما روح بزرگى بر این جسم نحیف حكومت مى او جسم نحیفى داشت. و مذاكره با نواب صفوى مسلمان شدم

 . ھاى پرقدرت خودھضم نماید دنیا را در میان روح خویش و در میان پنجھ

 محدوده امر بھ معروف و نھى از منكر 
براى آن حد و مرزى مشخص نمود یا قالب جغرافیایى خاص براى  توان امر بھ معروف و نھى از منكر یك فریضھ اسالمى است و نمى

ھفتاد ھزار نفر در دانشگاه . عالمھ امینى بھ مصر رفت بر اساس دعوتى كھ از سید بھ عمل آمد، بھ كمك. ریزى كرد طرح آن
بازجویى قرار  االزھرمنتظر سخنرانى وى بودند كھ مامورین با بر ھم زدن نظم، وى راتحت الحفظ بھ وزارت كشور بردند و تحت

 : دادند

 براى چھ بھ مصر آمدى؟ 

كھ  مسلمان را بپذیر، من نیز پذیرفتھ و بھ مصر آمدم و مصر را ھم برادران مسلمان دعوتم كردند و چون اسالم دستور داده است دعوت
 . دانم یك كشور مسلمان است، وطن خود مى

چون من مسلمانم و تمام كشورھاى عربى مسلمان ھستند و تمام آنھاوطن مسلمین است و برادرانى كھ در اینجا ھستند ھم وطن و ھم 
 . باشند من مى دین

 خواستى سخنرانى كنى؟  چرا در دانشگاه مى

 . باید مصروابستگیھاى خودش را قطع كند و بھ ھیچ كشورى وابستھ نباشد. خواستم بگویم در مصر باید احكام قرآن اجرا گردد

آقاى  قاھره: باید مصر مستقل باشد و باید كانال سوئز ملى شود، او بعد ازبازگشت از مصر تلگرافى بدین صورت بھ قاھره فرستاد
. المسلمین غضبى شدید در قلوب مسلمین ایجاد نموده، سریعاتجدیدنظر نمایید رفتار شدید شما با اخوان. نخست وزیر جمال عبدالناصر

 . كارى كنید كھ موجب پشیمانى دردناكى براى شمانشود

 بھ یارى خداى توانا 

 نواب صفوى  -تھران 

 معناى آزادى زنان 
شد  بایستى احكام اسالم اجرا شود، اگر اجرا مى اسالمى است ایران مملكت: خوانیم در یك فراز از كتاب حكومت اسالمى سید مى

 : نویسد درفصل چھارم كتاب با یك دنیا غیرت و سوز مى. ایران از بامداد روزھاى عمر خویش تا بھ شام نور باران بود محیط

سوزاند، شب و روز زنان و مردان در كوچھ و  بشر را مى شعلھ كشیده، خانمان عفت آتش شھوت از بدنھاى عریان زنان بى«
شب و روز حس شھوت عمومى بدون حساب مشغول فعالیت  بازار،اداره و مدرسھ و كارخانھ و سایر اماكن عمومى با ھم روبرو شده

خواھنداز عمل زناشویى پاك و مشروع با مردان خوددارى  معناى آزادى و ھمكارى آنان با مردان چیست؟ آیا زنھا مى و ھیجان است
 دارھم نگردند؟  كنند و در ھرماه طبق سازمان طبیعى بدن خود قاعده نشوند و حاملھ و بچھ

تر ازاین  خانواده واولین مدرسھ تولید و تربیت نسل بشر است؟ آیا كارى اساسى بھترین كار براى زنان ھمان مدیریت. خیر این نیست
بوده دخالت مرد در اداره و مدرسھ زنان و دختران و دخالت زن درمدرسھ  اداره مدارس دختران بھ عھده اساتید زن... در دنیا ھست؟ 

آموختن علوم بھ ھر حدى كھ زنان خود را الیق و مستعد آن دیدند،بایستى  جا و غلط است و درھاى و اداره، مردانھ و پسرانھ بى
 » . برویشان باز باشد
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