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 یدني و رفتاراو، پرسشهي اندی قربانني سالگرد نخستني و در آستانه شستم،ی سالگرد اعدام نواب صفوني پنجاهمدر

 به کانون نکي آغاز کرد، اسندهي نوکي که کار خودرا از کشتن یاست که چگونه گروه کوچک
 که یسالم حکومت ای به راستاي است؟ آافتهي راه ی اسالمی جمهوری و فکریاسيگفتمان س

 اي بنا شد وراني درای اسالمی گفتند همان است که با نام جمهوری اسالم از آن سخن مانييفدا
 درست است که   اسالم بودهانيي فدارواني که خود از پیزدي اهللا مصباح تي گفته آني انکهيا

 ی است؟ اگراز دروغ پردازی اسالمی در جمهوری حکومت اسالمني نژاد، نخستیدولت احمد
 و استي اسالم در سانيي و فدای و نقش نواب صفویخي تارگاهي در باره جانکي که ايیاه
 م،ي شده، بگذرراني ادي ها و جراتي نـُقـل و نبات سا١٣٢۴ -٣٢ ی سال هایاسي سیدادهايرو
  گروه چه بوده است؟ ني اني راستیاسي و سی فکرراثي که مدي آی مشي پرسش پنيباز ا

 
 اني در برابر طغراني و شهروند ای ارزشی ساختارهای دهه چهل و سرانجام فروپاشی مذهب برخاستن جنبشنه،يهرآ

 یاسي و سی فکرراثي و پنج ساله آن نبود، گفتگو بر سر مستي بی و ماندگاری اسالمی جمهوری و بنایجنبش مذهب
 ی هایا به کنار از تئورام.  باشدکي و آکادمی پژوهشی گفتگوکي توانست صرفًا ی اسالم، مانيي و فداینواب صفو
 با ارزش زي و ستاستي به حوزه سوني کشاندن روحانی و کوشش برایاسي سی که جنبش مذهبستي گفتگو نیتوطئه، جا

 ران،ي به اني ورود متفقی بود، از همان فرداراني و انقالب مشروطه اتهي که دستاورد جنبش مدرنی شهروندانه ایها
 ی را در جنگ با ارزش هاشي خوري تني جامعه آغاز گشت و نخستیاسي سیضا رضاشاه و بازشدن فیهفرود پادشا

 .  کردی خالی احمد کسرودي شادروان سکري بر پ١٣٢۴ در اسفند انهيشهروندانه و مدارارگرا
 

.  پس از انقالب مشروطه استی مذهبیادگري چهره آغازگر جنبش بنني شناخته شده تر،ی صفونواب
 برخوردار بود و نه دانش ی استواری و آموزش مذهبنهيشي نهاد، نه از پشي پ رای تازه اشهياو نه اند

 ختنيگ بران،ی ارعاب، اخاذشانش،يسالح او و هم اند.  را داشتشي با مخالفان خوی نظريیارويرو
 هوادار و ی در سرداشت، گروه هايی که چه سودانيجدا ازا.  و ترور بوددي و طالب، تهدانيبازار

 که آشکارا یجز کشتن کسرو.  شدندگراني دی آرمان و راهکارهاشرفتيزار پ او، ابرامونيپ
 را گراني دیاسي سی پس از آن، برنامه و سودای استوار بود، ترورهایني دانهيادگراي بنیبرباورها
 را به رامونشي گفت و در همان حال، طالب پی مسلمانان سخن می جهانیگانگياز .  کردیدنبال م

به .  بودی همه مذاهب اسالماني جهان و هوادار گفتگو مانيعي شدي فرستاد که مرجع تقلیهيس فقبرهم زدن کالس در
اما پسربچه .  نجات مسلمانان استدي کلايتاني فرستاد که مبارزه با استعمار بری ماميرهبران مصر و اردن و عراق پ

 خارجه دولت ري دادگاه الهه به کشتن وزلياز تشک شي چند هفته پايتاني و برراني ااني مزي را در اوج ستیچهارده ساله ا
 . مصدق گماشت

 
 تراز خود شدند و اگرچه رومندي نی بسيی گروه هایاسي سی سوداشرفتي عمال ابزار پشان،ي اسالم و رهبراانيي فدااگرچه

 یدود بود؛ اما پ محد،ي انجامی آغاز شد و به اعدام نواب صفوی که از ترور کسروی دوره ایدادهاي در روشاني اريتاث
 ی درهمه حوزه هادي باعتي بود که احکام شرني هم اشاني اشهي اندانيبن.  ازآن بودشتري بی بسشاني ایآمد ماندگار کارها



.  نبودی انتخابشاني ادگاهي از دیحکومت اسالم.  داشتندی نمزي نی با پادشاهیزيست.  اجراشودی و اجتماعی فردیزندگ
 را به بازگشت به حوزه قها و فني مجتهدشه،ي اندني اشبردي پیدرراستا.  بدون شاهاي باشاه عت،ي شری بود بربنایحکومت

 قرار گرفتند که یوني روحانگري و دعهي مجتهد شني هم فراتر رفته، آشکارا دربرابر بزرگترني و از اختندي برانگاستيس
 و دولت ني دی براانباري را نادرست و زرانشاي و ی تندروانه نواب صفوی نداشتند و کارهااستي به شرکت در سیليتما
 تي ها نوآورانه و منتـقد به جذمشهي که با اند،ی و خودکامگی دولتی در آغاز نه با ساختارهازي نشاني ازيست.  دانستندیم

 و انقالب تهي آمد جنبش مدرنی بود که در پی و سکوالری مذهبري غی مدنی و ساختارهای فرهنگی و ارزش هایمذهب
 .  بناشده بودرانيوطه درامشر

 
 و زي پس از دوران پرافت و خی سال هایاسي شرکت کننده در چالش سیروهاي رفتارننهي است که هر آني من ایداور

 ی جز خاطره اشاني اشهي اسالم و کارها و اندانيي از فدانکي رفت، ای مشي پگري دی در روالست،يزودگذر دهه ب
 هم نياز ا.  مردم برخوردار نبوداني درمیگاهي پاچي از هش،ي در اوج شهرت خویصفونواب .  نمانده بودیدردناک باق

 در ر،ي، پس از کشتن هژ١٣٢٧در بهمن .  نداشتیگاهي هم پای مذهبیروهاي ناني در مم،ي رویفرات
 کي بناکرده بود، از ی شمس قنات آبادیکه با همکار» مجمع مسلمانان مجاهد «رهي مدئتيانتخابات ه
 به اتفاق ی آورد و شمس قنات آبادی تنها هشتاد رأی ششسد تن شرکت کنندگان، نواب صفوهزار و

گروه او !  بودادگراي مسلمانان بناني نشانه دامنه نفوذ او در منيو ا.  شددهي گروه برگزاستيآراء به ر
و در  دي گردگراني دی سوداهاشبردي پزي ابزارخونرافت،ي نیکه شمارشان هرگز از هفتاد تن فزون

 به راني سکوالر ایروهاي حال جامعه شهروند و ننيبا ا.  کنار افکنده شدبه پس از مصرف، زي نانيپا
 ني چنی دادند و به ماندگاریاسي به آنان باج سلي به هر دلشان،ي و رفتار اشهي با انديی رودر رویجا

 .  رساندندیاري یرفتار
 

 پس ی در سال هاراني درای شهروندی ساختارهای دگرگونی برای جنبش مذهبکي جادي است که کوشش در اني ایراست
 یروهاي داشتند و چه نیرگي چيی فرمانروای چه آنان که بر ساختارهانکه،يشگفت ا. افتياز اعدام نواب همچنان ادامه 

ختن  سکوالر جامعه، توانا سای ارزش ها و ساختارهادني درکارزار ُسست گردان،ی به گونه اکي هر شان،يمخالف ا
 ناخواسته به بارور شدن جنبش اي شرکت کردند و خواسته است،ي به سوني روحاندني کشداني و به میني دیساختارها

 .  رساندندیاري ،ی آرمانشهر حکومت اسالمشبردي و پیمذهب/ یاسيس
 
 یر ساختارها بیرگي چی برایني جنش دکي ی پس ازآن در سازمان دهی اسالم و چالش هاانيي فراز فدای سال هاخيتار

 ی به بررسشاني از مخالفان سکوالر ایاري بسيی اعتنای و بی اسالمی سازان جمهورخي تارمنُي به نکي ا،يیفرمانروا
 نوشته نيا.  استختهي دوغ و دوشاب را در هم آمد،ي انجامی اسالمی جمهوری که به بناینديروندها و شناخت از فرا

 ی به شکست ساختار سنتش،ي آمد خوی که در پی دوباره از رفتاریازرس و بخي راست گرداندن تاری است برایکوشش
 یعي شيیادگراي در برابر هجوم بنی شهروندانه مذهبی شده و ساختارهارفتهي پذی مذهبی و مداراراني اعهي شتيروحان
 ی انهيشي را با پی ساخت و کشوررهي جهان چی اسالمی کشورهاني از سکوالرتریکي را بر یني و حکومت دديانجام

 ی که در پنکيا.  فروبردهي مطلقه فقتي به طاس لغزان وال،یوانساالري و دی گری شهروندیرپايچندهزارساله و سنت د
 یاسي درکانون گفتمان سشروي جامعه سکوالر و پکي ی بنای چالش برا،ی وهفت سال آزمون حکومت اسالمستيآمد ب

 ی شرکت دارند، بازرسیخي گفتمان تارني در اشمنداني و اندیاسين س گسترده از کوشندگایفي قرار گرفته است و طرانيا
 ست،يکه روا ن.  از تکرار آن ها، بجاستیريشگي پی که ما را به امروز رسانده، برايی آن روال و رفتارهاینيو باز ب

 .سندي را دروغ پردازان بنوخيتار
 
 آن چنان یري پاگی هانهي اسالم، زمانيي فدایخي تاری و دوم به بررسکمي یدربخش ها:  باشدی نوشتار درپنج بخش منيا

 دو پاره از ی و دوم، به راستکي یبخش ها.  خواهم پرداختی از آغاز تا اعدام نواب صفوشاني ها و روال کار اشهياند
 ی هادگاهي و دولت و دني داني مناسبات می را در راستایم حکومت اسالشهيدر بخش سوم، اند.  نوشتار استکي

 به ی است که پس از نواب صفويی گروه ها و روندهایبخش چهارم بررس. م کردي خواهی باره، بررسنيگون در اگونا
 هم به ،یانيدر بخش پا.  را دنبال کرده اندیاسي سی را با راهکارهایني دی دادن باورهاوندي پی سوداايراه او رفته و 

 . خواهم کردنيازب بی چالش هارا در فراهم ساختن انقالب اسالمني اوستنيپ
 

 یاسي سزهي به انگی سازخيتار
 

 که ميري بپذدي بام،ي سال ها باور کنني اسالم را در اانيي و فدای گران نواب صفوهي هواداران و توجی های سازخياگرتار
و به  بودند راني ایاسي سیروي نني بزرگتر،ی دهه سانهي و تا مستي پرجـُنب و جوش دهه بی اسالم در سال هاانييفدا

 نواب دي اسالم و شهانيي فدای حاصل تالش هاراني شدن صنعت نفت ایمل «،یردامادي می محمد علدي اهللا ستيگفته آ



 في را به نفع خود تحرخي تارني و مصدق افتاد، ای بعدها قدرت به دست جبهه ملنکهي به علت ای بود ولیصفو
 خير تاتي به روااي( دربار ريداشت که به محمود جم وز ی چنان قدرتی که شخص نواب صفومي باور کندي با١».کردند

 اي کرد که به اسالم بازگرد، و حتي، شاه را نص»خفه شو«درحضور شاه پرخاش کرد که ) يی شکراوسفي گر،يسازان د
 یلي ها خیسي انگلني را گرفته و به او گفته بود که پسرعمو انيرفته بود اردن گوش ملک حس «هي فقتيبه گفته مقام وال
 را که ساخت کشور نشي ماشدار،ي دانيپس از پا« در پادشاه اردن افکند که او یمي سخن چنان بني و ا٢»!خطرناک اند

 لي که سوکارنو، فکر تشکمي را باور کنيی عبدخدای محمد مهدی آقاانهي داهی داورني ادي با٣»!انگلستان بود سوار نشد
 از تفکرات الهام با اسرعرفاتي ی جنبش فتح به رهبریحت« گرفت وادي ی متعهد را از نواب صفوري غی کشورهاهياتحاد

 در گفتگو با جمال عبدالناصر به او گوشزد کرد اي ۴». شدیزي رهي بزرگوار پادي شهني عرفات با ادارينواب و پس از د
 ني ا٥»! شما شودیا بری دردناکیماني که موجب پشدي نکنیکار« کند و گفت که ی مدارا و همکارنيکه با اخوان المسلم

 شانيهمسر ا!  ناصر نشانندی خواستند، نواب را به جای باشد که مردم مصر مني به ایا اشاره ديگوشزد به ناصر هم شا
 شده عهي اوقاف شري خانواده وزیتمام اعضا« اوقاف مصربود و ري وزهماني که در سفرش به مصر، مسدي نویم

 کرده بودند شنهادي نواب پی شده بودند وبه آقاعهي ششاني اري تحت تأثیاديافراد ز که در مصر بودند، یبودند؛البته در مدت
  ٦» . داردیشتري بازي نواب گفته بود کشور خودم به من نی که آقاردي آنان را بر عهده بگیکه آن جا بماند و رهبر

 
 که ی کسانزي و نی نواب صفوناراي و داني تر مرني دروغی هایسي نوی در زندگنکي ان،ي دروغی های سازخي تارنيا
 مورد زي نگاهيگاه و ب.  استافتهي بچسبانند، سخت رواج ني خواهند به خودرا به آن افتخارات دروغی بزور منکيا
 و خي گونه جعل تارني ای نمونه هاني از برجسته تریکي. ردي گی قرار مزي از پژوهشگران سکوالر نی پاره ارشيپذ

 و ی نظر غالمرضا خواجه سروري زی مرکز اسناد انقالب اسالمی از سوشي پیچند سال است که یسند، مجموعه کالن
 ی کنم و آن نامه ای مرکز اشاره مني ای نمونه از سدها سند ساختگکيتنها به .  فراهم شد»خيگروه پژوهشگران تار«

 خواسته که شانيته و از ا نوشري نخست وزی به ساعد مراغه ا١٣٢٢ رماهي تکمي و ستي مجلس در بسي رئاي گوکهاست 
 ماني ماهنامه پ،ی نامه ساختگني که در هنگام نوشتن اميبگذر.  کندیريجلوگ»  و پرچممانيمجالت ضاله پ«از انتشار 
 خ،يدر آن تار!  شودیآغاز م»  جمهورسي رئیجناب آقا« است که با جمله نيا» سند«اما شاهکار!  شده استیمنتشر نم

جعل کنندگان اسناد چنان در کار خود شتاب دارند که فراموش کرده اند . یه ساعد مراغه ا بود و نري نخست وز،یليسه
 جمهور سي است و رئی پادشاهی دولتراني دانسته ای مکي نزدهم،ي مجلس سسي رئ،یاريکه حاج محتشم السلطنه اسفند

 معروف انقالب مشروطه دي از دوسیکي فرزند ،يی محمدصادق طباطبادي روال را هم او ننوشته، سني براینامه ا! ندارد
 جمهور، نوشته سي بوده و نه رئري که نخست وزی سال پس از آن، به ساعد مراغه اکي مجلس چهاردهم بوده، سيکه رئ
 !د بودنهي هم هردو دختران مغاونيالبته ِخسن و خس! است

 
است که »  ها، مبارزات و شهادت اوهشياند: ی نواب صفویمجتب« کتاب سندهي نوی ادعای سازخي تارنيگراي نمونه دکي
 مواج یاي در نجف ماند و از دریسه سال و اند« نجف شد و ی راهرستان،ي دباني پس از پای نواب صفوسد،ي نویم

 آباد ی در خان١٣٠٣ در سال ی که نواب صفوميدان یم» . را آموختیاري بسی مکتب اجدادش درس هایمعارف آسمان
 آذرماه ١٧ دستکم هفت منبع، او درتيبه روا.  بوده استیرلوحي جواد مدي فرزند س،یتهران زاده شده و نامش مجتب

 تي به روااي شرکت کرده است و یاباني تظاهرات خکي ها بوده، دری آلمانی که هنوز شاگرد مدرسه صنعت١٣٢١
 پس از ١٣٢٢که در خردادماه  مي دانی مديي مجموعه اسناد قابل تأهيو باز برپا. » اندازدی را راه مهرات تظانيا «یگريد
 اخراج از شرکت نفت از اي و یري پس از کناره گ١٣٢٣ شرکت نفت درآمده و در آغاز سال ی به کارمندرستان،ي دبانيپا

 در نجف به آبادان باز گشته و ازآن جا به ی زندگاه پس از شش تا هشت م١٣٢٣ سال انيآبادان به نجف رفته و درپا
 با ١٣٢۴ ماه بهشتي درارد،ی با کسروی زبانیري که پس از چند بار درگستي گفتگو نی جازي ننيدر ا. تهران رفته است

 که شش تا هشت ماه ماندن او در نجف، به نيا.  در کشتن او ناکام مانده استی حمله کرده ولی به کسرویسالح کمر
 ینواب دروس سطح« در نجف ايه، و  را آموخت»یاري بسیدرس ها« آن او ی شده که طلي تبدیکباره به سه سال و اندي

 است که تنها ی، از شمار اسرار٧»کرد¬ی متي و پشتکار او حکایزهوشي امر از تني ماه خواند و ا١٥را ظرف مدت 
 ! سازان را توان پاسخ به آن خواهد بودخيتار

 
 شود و گاه در ی ارائه می صفو نوابرواني و پاراني ی هاادماندهي ها، گاه در قالب نوشته ها و ی سازخي گونه تارني ااز

 به آبادان سفر ،يیپس از اتمام دروس ابتدا «ی که نواب صفوسدي نوی میمرکز اسناد انقالب اسالم. یقالب سند رسم
 هي حوزه علمنيجا از محضر مدرس  مهاجرت نمود و در آناشرف به نجف لي ادامه تحصی سپس برای مجتبديس. آرد

اقامت در نجف به !)  افزوده شدميشش ماه هم به آن سه سال و ن(پس از چهار سال  یو. ديمند گرد نجف اشرف بهره
 خيتار ني از ایگرينمونه د» . آمدراني به ای آسرویها ی جهت مبارزه با آجروی اصفهاندابوالحسني ساللَّه تيدستور آ

 است که شاني اتي در سایح ابطدحسني اهللا ستي به نام آی نواب صفوداني از مریکي ، خاطرات ني دروغی هایسينو
 ی بی را پاره کرده است، در سه خط، چهار دعوسندهي نوکي با کارد شکم ی که کسني از اشاني ای شادماناني بر بادهيز
 رانيکه به ا(!)  کند ی مرحوب نواب را وادرا م،ید ابوالحسن اصفهاني اهللا حاج ستيمرحوم آ«:  کندی را عنوان مهيپا



 اباني که در دست داشته در خی و اورا با کارددي آی مراني بندد و به ای هم کمر همت مشانيا. شد را بکی و کسروديايب
 به زندان شانراي که طبعًا اند کی شکم اورا پاره می کال نترسي درمقابل رئشودي پناهنده می و او که به کالنترکندي مبيتعق

 » . برندیقصر م
 
 ی آگاه باشد نماستي جستن سرسختانه او از سی و دوری ها و رفتاراصفهانهشي که با اندخي تاری پژوهشگر راستگوچيه

 داري دی به آسانشي خوراموني پهي بلند پاوني با روحانی که حتعه،ي مجتهد و مرجع مطلق شنيتواند باور کند که بزرگتر
 در برابر همه ی خاموش وراني در امور ایري از درگیري و کناره گيی سال مدارا جوی و اندستي کرده، پس از بینم

 که به ی ساله استي طلبه جوان بکي با ،ی سال زندگني در آخرنکي دوران رضاشاه، از جمله کشف حجاب، ایکارها
 يیتوا آن که فی که برآن باور داشته، بی که بر خالف همان اصول شرعافتهي ی آمده، چنان انس والفتراني از ایتازگ

 که حمله ناکام نواب ميبگذر!  را پاره کندی و با کارد شکم کسرو»دياي براني به ا کند کهیوادار م«صادر کند، اورا 
 نواب در اراني به دست زي نی حشمت الدوله بوده و کشته شدن کسرواباني در خی با سالح کمری به کسرویصفو

 !  نامعلومی کالنترسي در برابر چشمان رئه صورت گرفته است و نیاسفندماه همانسال در دادگستر
 
 اني از بنراني اعهي شتي ساختار روحان،یدي خورشستمي که در آغاز دهه بميري بپذدي گونه داستان ها، باني ارشي پذیبرا
 جوان که ی که طلبه ايیتاجا.  رخت بر بسته استشاني ااني از مده،يچي پفاتي رو شده و همه سلسله مراتب و تشرريز

 با ی اسد آبادني جمال الدديس.  نشست و برخاست داردعه،ي مجتهد شنيترکمتر از شش ماه درس سطوح خوانده، با بزرگ
آمده ام از شما « شد و گفت که یني نائیرزاي دست به دامن م،یرازي شیرزاي مالقات با میهمه کبکبه و دبدبه اش، برا

 دياما س.  ندادو ااردي تن به دیرازيو ش» !نمي را تنها ببشاني ساعت امي که من ندي خواهش کنشانيخواهش کنم از ا
 کشتن ی برای اجازه خصوصافتي که عمامه بر سر نهاده، به درستي نشي بی که چند ماهده،ينوجوان تازه از راه رس

 است که در همان دوران ني ازي روزگار نگري دی هایاز شگفت!  استافتهي دست عهي مرجع شني از بزرگتریکسرو
 پرداخته، در کالس ی به ساختن و فروش عطر می گذران زندگیراکه ب یاقامت هفت هشت ماهه اش در نجف، در حال

 سه استاد گرانقدر عالوه بر علوم نياز ا« هم حاضر شده و ی محمد تهرانخي و شی قمني آقا حس،ینيدرس عالمه ام
  ٨!  آشنا شده استزين»  اسالمیاسي اسالم را آموخته و با فقه سیاسيمتداول حوزه، اصول فلسفه س

 
 ازجمله گفته.  استی سازخي تارني از موارد ایکي زي نی نواب صفوني نخستیني دی و آموزش های خانوادگیزندگ
 است، اما مادرش به ی لوحري جواد مديهرچند نام پدرش، س.  در تهران زاده شدی روحانی شود که او در خانواده ایم

 ی سختیليس« و ی دادگسترري جواد با داور، وزدي سیري رضاشاه و درگمي از باي گو،ی مجتبیهنگام گرفتن شناسنامه برا
 ی که میخي در آن تارنکهينخست ا!  داده استريي تغ»ینواب صفو« فرزندش را به ی، نام خانوادگ»که به گوش او نهاده

 قانون سجل احوال هم در سال. ٨ استيی داراري نبوده و وزی زده، داوردر دادگستریلي جواد به گوش داور سدي سنديگو
 زي نهرضاشا.  شدی همگان اجباری برای نام خانوادگنشي مجلس گذشت و از همان زمان است که گزبي از تصو١٣٠۴

 ١٣٠٧ که از سال یرلوحي است که جواد میپس باورناکردن.  را در همان روزگار بر خود نهادی پهلوینام خانوادگ
 است ی باورناکردنزيهم ن. ده، شناسنامه نگرفته باشد آماي به دن١٣٠٣ فرزندش که در سال ی بوده، برای دادگسترليوک

 ی نظاممي و ورود او به دبستان حکدهي به سن ورود به دبستان رسی لوحري می مجتبدي که س١٣٠٩که همسراو، در سال 
 به  و حاضرّی َحی که پدر مجتبی در حالران،ي به شناسنامه داشته، برخالف همه رسم و رسوم جامعه اازي آباد نیدر خان

 ی دولت پاسداری هاه نهاده است تا او را از گزند گزمی را بر مجتبشي خوی اشتغال داشته، نام خانوادگیوکالت دادگستر
 ی اش از قضات رتبه چهارهمان دادگستری و دائی دادگسترلي کودک شش ساله که پدرش وککي از یآن هم پاسدار. کند
  رضاشاه؟ ین هم در روزگار شهربان آ،ی با دگرگون کردن نام خانوادگیپاسدار! است

 
 خود یلي که مدرک فارغ التحصی مجتبدي نگفته که سی هنوزهم پس از هفتاد سال کسم،ي چون بگذری داستان سازني ااز

 به استخدام شرکت نفت زي نام نني گرفته و با همیرلوحي می با نام مجتب١٣٢٢ ها در سال ی آلمانیرا از مدرسه صنعت
 را نواب شتني بازگشته، خوراني که به ای در نجف، هنگامی زندگه پس از چند مازهيچرا و با کدام انگدرآمده، چگونه، 

  خوانده است؟ یصفو
 

 را از تن کنده و به ی رخت روحانکسان،ي رضاشاه و فرمان لباس ی است که پدرش، به زور گزمه هاني اگري دافسانه
 و ی دولتی شاغل در سازمان هاني از معممیاري کار، بسني که استي گفتگو نیجا.  پرداخته استیکار وکالت دادگستر

 زي ننياما ا.  را کنار نهندشي خوی کرد که رخت روحانجبور سازمان ها بودند، مني را که خواهان کاردرايی آن هااي
ه ها، نخست  و گسترش مدارس نو و دانشگایري تا پاگش،ي پی در سال هاراني درس خواندگان اشتري است که بیتيواقع

 از ران،ي ای روشنفکران و نخبگان شهری نوپایروي از نیبخش بزرگ.  به بر داشته اندی و رخت مذهبدهي دینيآموزش د
 است راني درای شهروندی و سازمان هایتنها پس از انقالب مشروطه و گسترش ساختارها.  آمدندروني بتيدل روحان

 نيشي رخت پنشان،يشتري نو وارد شده و بی و فرهنگی اداری سازمان ها درس خواندگان و نخبگان بهني از ایاريکه بس



 وکال، قضات و شتريب.  نام گرفتی بود که بعدها دادگسترهي عدل، نوی شهروندی سازمان هاني از ایکي. را کنار نهادند
 از ورود به شي برخاستند و تا پی درس خواندگانني چناني از می و دادگسترهي عدلني نخستیبازپرسان دوره ها

:  بودنددهيس ریني به مقام اجتهاد در علوم دی از ورود به دادگسترشي پزي نیاريبس.  عبا و عمامه در برداشتند،یدادگستر
 ی قمی محمد فاطمدي، س) العموم کلیمدع (یني رضا نائرزاي، م) کشوریوانعالي دسيرئ (ی اخوی نصراهللا تقوديس
 و نافي شعبه سوم محکمه استسيرئ( شاهباغ ی حائریدعلي، س)زي تمیوانعاليشار دمست (ی تنکابنرزاطاهري، م)معاون او(

 . ی محمد عبده بروجردخيو ش) حاکم محضر شرع (یجي الهیدمهدي و سیزدي ني حسخي، ش)بعدها دادستان کل کشور
 

انون لباس ق.  کردن لباس داشتکساني ی ُسست با کوشش برایوندي پزي نی در دادگستری نهادن رخت روحانکنار
 به گفته مخبرالسلطنه زي جا ننيدر ا.  نوی به کارها و ارزش های آوری گذشته و روی از سنت هادني بود در بریکوشش
موضوع تن کردن .  خواهد شدگرگوني هم درکالهي که با دگرگون ساختن کاله، زدنديشي اندی مني چناني دولت گرات،يهدا

 شتري بی های است که در دادگستریرسم.  گرفته شدشي در پیدر دادگستر داور، ی پس آن از سو،يی قضاژهيلباس و
 افتي داد که با دری میني و مدرسان علوم دوني امکان را به روحاننيقانون لباس متحدالشکل ا. کشورها رواج دارد

 در جي به رسم را،ی بود که قضات دادگسترني ايی قضاژهياما مراد از تن پوش و.  بمانندی باقی به رخت روحاننه،پروا
 را ی بودند نه تنها دادگسترهي عدلی که در آن هنگام قاضیوني و روحانني مجتهدشتريب.  بر تن کنندگانهي یغرب لباس

 دوره اني پس از پازي نناني از اکي چيه.  شدندراي تازه را پذپوش را کنار نهادند و تن یترک نکردند، بلکه رخت روحان
 که مجتهد درس خوانده نجف و ري اهللا شببي حبدي مانند سزي چند نیتن.  باز نگشتندنيشي پی به رخت روحانیرضاشاه

 استي ها به رعد شد و بجاني آذربای دادگسترسي در مجلس اول بود، با حفظ عبا و عمامه، رئوني روحانندگاني ازنمایکي
 سرشناس تهران و وني از روحانیرايبس.  ماندندی باقشي خوی قضات محاکم شرع برتن پوش روحاناي و دي رسنافياست

. افتندي ی دفتراسناد رسمشي اجازه گشا،یني قانون ثبت اسناد و امالک، با همان جامه دبي پس از تصوزيشهرستان ها ن
 .  داشتندی رسمناد دفتر اسیدر تهران، دستکم چهل روحان

 
در .  پرداختیداوطلبانه به وکالت دادگستر چهارساله بود که پدرش با کنار نهادن عبا وعمامه، اي سه یرلوحي میمجتب
 ی مذهبري که از قضات سکوالر و غی محمود نواب صفوش،ي پدرش را از دست داد و نزد دائ،ی سالگازدهي/ ده

سيد محمود « کنند که ی مديي نوشته اند تأی نواب صفوره راهم دستکم هفت منبع که در بانيا.  بوده بزرگ شدیدادگستر
 سپرد آه علوم جديد را تعليم مي ی بود، خواهرزاده خود را به آموزشگاه هايیجديد و غيردين ی گرايش هایدارا
 یرلوحي میمجتب« که نيپس ا.  ها فرستادی آلمانی دبستان به مدرسه صنعتاني را پس از پای هم اواست که مجتب٩».دادند

 مردانه خودرا با مشورت مادر و ميتصم که داشت یدرهمان سن و سال نوجوان«و »  بزرگ شدی روحانیدر خانواده ا
درست ترآن است که دختراو، فاطمه نواب .  استیخي دروغ تارکي، » گرفتیني شروع دروس دی براشي خویدائ

 ی محل در مسجد خانی منبر روحانی ها، پای آلمانی هنگام تحصيل در مدرسه صنعتدي در خاطراتش گفته که سیصفو
 همه شوروشوق ني است که با ایدني پرسزي ننيا.  هم بهره مند شودی و دينیوم حوزو يافت تا از علیآباد هم حضور م

 ی و حوزه هادي رساني که دولت رضاشاه به پانکي، ا١٣٢٢ در سال رستاني دباني پس از پای مجتبدي چرا س،یمذهب
 عتي اسالم و شریريفراگ طالب جوان بودند، به شوق ی و در جستجوافتندي تازه يی شهرها رنگ و روگري قم و دهيعلم
 سي و انگلراني شرکت نفت ای به کارمندش،ي نوجوانی آرمان های پرواز به سوی حوزه نرفت و به جاني از ایکيبه 

  بود؟ راني ایاسي و سی اقتصادی انگلستان در زندگیرگي نشانه چنيدرآمد که برجسته تر
 

از جمله، به اعتبار .  استختهي ها آمی سازخي گونه تارني با همزي و بازگشتنش به نجف نی او پس از ترور کسرورفتار
رهبر فدائيان به مشهد  «١٣٢۴ اسالم در اسفند انيي به دست فدای قم، پس از ترور کسروهيپژوهشگران حوزه علم

 یابدر بين راه روحيه عشاير را مورد ارزي.  ميشودی راهانشاهالرضا ميرود و از راه شمال به آذربايجان، همدان و کرم
 ی فدائيان اسالم تلگرافهايی آزادی کند تا برای شهرستان ها تماس حاصل کرده، درخواست میو با علما) ؟(!قرار ميدهد 

 به مشهد، فرش سني کنند که هنگام ای هم اشاره نمني به ا١٠».به دولت بفرستند و خود از آنجا به نجف اشرف ميرود
 نداده او در منزل ی نواب صفوداريتهد مشهد درآن روزگار بود، تن به د مجني که بزرگتريی محمد کفارزاي اهللا متيآ
 . مانده استیزي تبرني غالمحسخيش
 
 و وني از روحانی گروه،ی اهللا اصفهانتي درگذشت آلي به دلد،ي که به نجف رسی، هنگام»پژوهشگران «ني اعتبار ابه
 جوان دي سني حال، انيبا ا» . نجف ميشوندی راه عرض تسليت به مراجع نجف از طرف شاهی برایدولتمردان ايران«
 عه،ي شدي مرجع تقلني بزرگتر،ی بود، در مراسم بزرگداشت اصفهاندهي دی که حداکثر شش ماه درس طلبگکسالهي و ستيب

 را ی اصفهانیني و جانشتي مرجعهي داعشاني از ایاري که بسعهي شهي مجتهد و مدرس بلند پاکسديبه رغم حضور دستکم 
 نگام او که در آن هاراني داد که جز در خاطرات يی اندرزها»یپسر پهلو«  کرد و به یند، به منبر رفت و سخنرانداشت

 ! ستي از آن نیاديگري دی کجاچي، در ه١١پانزده تا نوزده سال داشتند و در تهران و قم ساکن بودند
 



 اي» آقاشمس« و ی نواب صفوانيمناسبات تنگاتنگ ماز جمله، به .  کنندی هم ميی شوخي تار،ی دسترهي با چساني نوخيتار
 ني بنا کرد و خود او نخست١٣٢٧را در سال » مجمع مسلمانان مجاهد «،ی که به همراه نواب صفویشمس قنات آباد

 اسالم بود که انيي فداافتهي و سازمان ی علنالتي گروه، تشکني که اسندي نوی کنند و نمیاشاره نم.  بودتي جمعني اسيرئ
.  کردی گروه از بازار تهران فراهم مني اسالم را در قم، همانييپول طالب هوادار فدا.  به وجود آمدري از کشتن هژپس

 مي نوشتار خواهني ایدر بخش آت.  پرداختی از طالب قم را می بخشنهي هز،ی پول ها بود که نواب صفونيبه اعتبار هم
 ري درگانشيراموني و پی با بروجردی و شمس قنات آبادینواب صفو راموني گروه، طالب پني همیاري که چگونه به ديد

 قم به درخواست ی شهربان،ی شهرت به فساد و چاقوکشلي آقا شمس معمم را به دلني کنند که ای هم نمیاشاره ا. شدند
و و از جمله  ایبه عاقبت کارها.  نخست در نجف بودزي نی او با نواب صفويیآشنا.  قم از آن شهر رانده بودونيروحان

 . کنار نهادن عبا و عمامه در بخش دوم خواهم پرداخت
 
 ی گذراران نهضت آزاداني از بنرتر،ي دیاني که سالی اهللا طالقانتي که آسندي نوی هم فراتر رفته و مني سازان از اخيتار

که به گفتگو و » ند کی مقي را تشوشانيا« بازگشت او از نجف، ني آمد و رفت داشته و در واپسیشد، با نواب صفو
 و مسائل ني درمورد دیو چند روز...  رودی می به کسروی وجناب« اندرز ني اهي بپردازد و برپایمناظره با کسرو

 او مالقات کرده و ني از کوشش نخستشي پی که با نواب صفوی آن طالقاننکهينخست ا» .دي نمای بحث می با ویاجتماع
 حسن مد تهران، محراالسالمي مسجد ظهشنمازي او پرداخته، پیاختن اسلحه برا به فراهم ساءي ضدي سکانياز راه نزد

 کشتن یپول فراهم آوردن اسلحه برا!  استی ابوالحسن طالقاندي فرزند س،ی محمود طالقاندي سیگري و آن دیطالقان
 .  کرده اند فراهمی اسداهللا مدندي به نام سیگري و آخوند دی محمد طالقانخي را هم همان شینافرجام کسرو

 
 کرد، پس چرا به مالقات و گفتگو با او افتي نجف درني را از مجتهدی قتل کسروی فتوای اگر نواب صفون،ي از اگذشته

 فتوا انتشار ني از ای صادر شده باشد، چرا تا به امروز نسخه ای مجتهدی از سوینشست؟ اگر امر به ارتداد کسرو
 تواند ی طلبه نمکي را ی قتلی فتوانيچن.  مجتهد استکي آشکارو یالم نظر رسم اع،ی شرعدگاهيفتوا، از د.  استافتهين

واقعا به سخنان خود  «ی کسرواي که آابدي ی آگاهی محمد واحددي کند تا به گفته سیبا رفتن به دفتر پرچم، از نو بازرس
نواب حكم قتل  «که نيبوده، با ا او اراني که از ی اکبرني حسدي به گفته ساي و ١٢» در اشتباه استايمعتقد بوده و 

الدم بودن  چون در مورد مهدور«، اما » دريافت آرده بودی و آقا شيخ محمد تهرانی را از شيخ محمد حسين آمپانیآسرو
اهللا سيد   و آيتیاهللا آاشان  آيت،ی شيخ محمد حسن طالقان،ی شاه آبادیاهللا محمد عل  دچار ترديد شده است از آيتیآسرو

 ی که طلبه امي باور کندي پس با١٣»!اند  تشويق آردهی او را به آشتن آسروی و همگنموده آسب تكليف ینمحمد بهبها
از )  چهارتنم،يريواگر همه منابع را بپذ( دو تن ی با فتوااي و ی به دستور اصفهاناي ساله از نجف، کي و ستيب

 نماز شي پکيپس از سه مجتهد و ! ستي نینفر کاف دو ی گرفت که فتوامي آمد و تصمراني به اعهي شني مجتهدنيبزرگتر
 !  پرداختی کرد و آن گاه به کشتن کسروینظرخواه

 
 فتوا فرستاده ني انجام ای برااي که گوکسالهي و ستي بی ارتداد را بعدها ساخته اند؛ ورنه، طلبه ای آشکار است که فتواکه

 پس از گذشت شست نکي که اميبگذر! ابدي ی آگاهنيتهد آن مجی صحت داورگربارازي داد که دیشد، به خود اجازه نم
 نشده داي برآن ببالند، پعهي و مجتهدان شوني که قرار است همه روحانيیا فتواهاي برگ کاغذ در باره فتوا کيسال هنوز 

در  یزي تبریني با عالمه امدارشي از ديی عبد خدای محمد مهدی های خاطره سازهي مستند، بر پای ادعاگانهي. است
 اي گويی خداعبد.  بازگشت و چهار سال پس از آن درگذشتراني از نجف به ا١٣۴٥ در سال ینيعالمه ام. پاچنار است

 آمده که عالمه ادشي نقل کرده و از جمله به گراني دی گفتگو را براني سال پس از آن، ای و اندستيباو گفتگو کرده و ب
 کشتن ی بوده که فتواني گمانش ازي کالم او نی و از فحوا»اموزميه نواب ب نداشتم که بیزي چگريد« به او گفته که ینيام

  ١۴! کرده استادر صیني را عالمه امیکسرو
 

 ني ای گرفتارني بزرگترخ،ي تاری و شـُست و شوی اسالم در بازسازانيي و رفتار فداشهي اندرواني از کوشش پگذشته
 وني روحانیخي رفتار تاری وارونه ساز،ی نواب صفوگاهي جاامونري پی افسانه ای هایسي ها و خاطره نوی سازخيتار

 است که نشان ني ها هم ای سازخي تارني ازهي انگکي. ست و پس ازآن اشي پی در آن سال ها و در سال هاعهيبزرگ ش
م اعدام  آن روزگار تا هنگایبررس.  بوده استني جز اتياما واقع.  بوده انداستي سداني هموراره درمونيدهند روحان
 انيي فدای از کارهایباني به پشتیرومندي نشي نه تنها گراعه،ي شتي روحانی دهد که ساختار سنتی نشان مینواب صفو

 که در ی آن روزگار، از چرخشني و مجتهدوني روحانشتريب.  مخالف بودزي نشاني ای کارهاشترياسالم نداشت، بلکه با ب
 ی خشنود بودند و جز گروه،یني دی رونق گرفتن کارهازي شد و نداري پدستي بوري پس از شهری دولت پهلواستيس

 .  حفظ نظم موجود بودندواهان خشاني اشتري و مقام داشتند، بیاسي سیاندک که سودا
 

  اسالمانيي فداشيداي پی هانهيزم
 



 ساله کي و ستي باي ستي طلبه جوان بني ای کمتر کس،ی از کوشش در ترور نافرجام کسروشي است که تا پني ایراست
 ی از سوی کسروانهي بود و سرانجام پس از ترور جانی اش با کسرویري با او نخست پس از درگيیآشنا.  شناختیرا م
 دابوالحسني ساري در اختعهي مطلق شتي مرجعزي نام هنگنيتا ا. ١٣٢۴ در اسفند ی در دادگستری نواب صفواراني

 راني رضا خان، به ایري احمد شاه و نخست وزی در دوران پادشاهکبار،ي و جز ستي زی بود که در نجف میاصفهان
 یري و دستگی کشتن کسروني در واپسی اهللا قمتي است که آی تلگرافزي اسالم نانيي از فدایتنها نشان آگاه.  بودامدهين

. را خواستار شد کشندگان ی به قوام السلطنه نوشت و سالمت و آزاد،ی حاج سراج انصاریاني به پادرمشان،ي ادگانکشن
 گسترده قم و ی ازهمراهی، نشان١٣٢٦ سال انهي از مانشيراموني و پی با کاشانی نواب صفویماني و سپس هم پن،يجزا

 ی گروه کوچک، با گونه اني است که چگونه، ایدنيپرسپس . ستي اسالم نانيي و فدای نواب صفوینجف با کوشش ها
 مرعوب رفتار زي را نیاسي سی هاتي شخصگريرزم آرا برخاستند و د و ري هژ،ی چون کسروی به ترور کسانن،يتأم
 آن دوران یدادهاي و روال رویخي تاری هانهي زمی به بررسدي پرسش، باني پاسخ به اافتني ی کردند؟ براشيخو

 . ميبپرداز
 

بود، پس از آغاز  ی مراني دراربازي که از دیوانساالري و ديی فرمانروای از ساختارهایني دی ساختارهايی جداسنت
 ینيادي بنی گفتگوزيتا آن هنگام ن.  گشودسمي سکوالری و جنبش اصالحات و سرانجام انقالب مشروطه رو به سوتهيمدرن
 اني شکاف مشيداي جنب و جوش مشروطه و پیزي به گاه برختا.  مسلمان پبرامون حکومت برنخاسته بودی فقهایاز سو
 مناسبات فقها با ايو ) حکومت( خالفت اي امامت راموني گفتگو پ،ی و سنعهي شی به اعتبار همه فقهاون،يروحان

 نيامن در بخش سوم .  بودافتهي اسالم نی و فقهی نظری با مبانیوندي درفروع بود، نه اصول و پيی گفتگوان،يفرمانروا
 نشيقها را دربرابر گز ف،ی اسالمی دولت مدرن به کشورهاشهي انددني خواهم پرداخت که چگونه، فرارسنينوشتار به ا

 .  از او متأثر شدندزي نراني ای برداشت و فقهای عبدالرحمان کواکب،ی سورهي فقزي گام را ننينخست.  تازه قراردادیها
 
 در یني نائني محمد حسخي شی از سو»تي الملة در اساس و اصول مشروطهي االمة و تنزهيتنب« ازانتشار کتاب شي پتا

 محدود ساختن قدرت پادشاه و حقوق مردم در برابر راموني پی جامعی داور،یعي شهي فقچي هگرماگرم انقالب مشروطه،
 ی و به گونه ای و عبداهللا مازندرانی آخوند خراسانی که با آگاهادشدهي در کتاب ینيمرحوم نائ. شاهان عنوان نکرده بود

 شاني و به زبان اوني روحانگري دیهره بردار بی و برای فضل اهللا نورخي و شیزدي محمد کاظم ی هاشهيدر پاسخ به اند
تمام  «درآن کرد که یباني پشت»هي و دستورهي و محدوده و عادله و مشروطه و مسئولدهيسلطنت مق«نوشته بود، از 

 مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق برمؤاخذه و سؤال و اعتراض خود آزاد و طوق یافراداهل مملکت به اقتضا
 » . را در گردن نخواهند داشتاني متصدري سلطان و ساهي در تحت ارادت شخصتي و مقهورتيُمسخّر

 
.  بودراني در ای فضل اهللا نورخي در عتبات و شیزدي محمد کاظم دي سی هاشهي آشکارا در برابراندیني سخن نائنيا

 نيم،عي شاه الزم دارراني ایلما اها« گفته بود که انيراني ایداري بخي کتاب تارسندهي نوی به ناظم االسالم کرمانینور
 در اطاعِت حاکم و شاه دي بادي سري و غدي مال ، سريمال و غ .ميدار الزم رغضبي چوب و فلک و مم،يالدوله الزم دار

 است ی اقدام تو مثل آن مهمالتنيا. را بر هم انداخت ی توان مملکتی نفر آخوند که چوب خورده است نمکي یبرا. باشد
خود » .ستي را در روزنامه اسم بردن و منشأ فساد شدن مشروع نیمشروطه و جمهور. یسي نوی مکه تو در روزنامه

 تي فقها مشروعی جز قرآن و فتاوی قانونچي شد و نوشت که هلي پرداز مکتب سامرا تبدهي به نظری پس از چندزياو ن
 و ینير رفت و حکم به ارتداد نائ هم فراتنيازا.  مباح استد،ي خون هر کس که از مشروطه سخن بگوختيندارد و ر

 . دادیآخوند خراسان
 
 کرد و قانون را ی را دنبال می مطلقه فقها و حکومت اسالمتي استدالل مکتب سامرا که والني در برابر ایني نائشهياند

 ني نداشت، ا باوری دانست و به حق مردم در قانون گذاری دانست و سلطنت مطلقه را به سود فقها و اسالم میتابع فقها م
روند .  استی کافی قوه قانون گذرای احتمالی های از کژرویري جلوگی براني از مجتهدیبود که نظارت گروه منتخب

.  کردی دولت مشروعه را قطعرواني پشهي و دولت مشروطه، شکست اندی ملی مجلس شوراليانقالب مشرطه و تشک
 ی و گرداندن امور شهروندی حق مردم در قانون گذارران،ي نو درای آمد انقالب مشروطه و بناشدن ساختارهایدرپ
 ی ساختارهااني محدود ميی جداشهيو اند»  نداشته باشدتي ضدی حقه جعفرعتيبا شر« کارها ني تا آنجا که اش،يخو

 ني ای سوکي.  شدرفتهي پذعهي شني مجتهدني بزرگتری از سو،ی و فقاهتیني دی از ساختار هایاسي و سيیفرمانروا
 راني درای و اقتصادی شهروندی های قدرتمند دگرگونیروي نگرآني دیسو.  بودیني چون نائی کسانی هاشهي اندرش،يپذ

 . و عراق بود
 
 ی و درعتبات، عمال به جداسازراني در اعهي شتي رضاشاه، ساختار روحانی دولت مدرن و پادشاهی همان آغاز بنااز
 معروف هياعالم.  آن نپرداختی هااستي با دولت و سيی به رودر رو پراکندهی و دولت تن در داد و جز مواردنيد
 و ی از قاجار به پهلوی پادشاهريي در مخالفتش با تغدرس ماندن می رضاشاه، منزوديي در تأی و حائری اصفهان،ینينائ



 ميدالکر عبخي را در قم، شاستي سنيا.  بودرشي پذني از ای رضاشاه نشانی در تاجگذارونيحضور گسترده روحان
 معروف ی اعتراض و تحصن حاج آقا نوراهللا، روحانی قاطعانه دنبال کرد و حت١٣١٥ تا هنگام مرگش به سال یحائر

پس .  مدرس که در زندان رضاشاه بود نشدی آزادی فرونشاند و حاضر به مداخله برا،ی اجبارفهياصفهان را به نظام وظ
 قم را در یني داستيکه ر»  ثالثاتيآ« مشهور به ،ی خوانساریتق محمددي صدر و سني صدرالد،یاز او حجت کوه کمر

 که پس ی درگذشت واصفهان١٣١٥ که او هم در سال ینيدر نجف، نائ.  رفتار کردندیدست گرفتند و برهمان روال حائر
ند و به  نکردراني ایاسي در امور سی مداخله اني کمتر١٣٢٥ تا هنگام در گذشتش به سال افت،ي مطلق تياز آن، مرجع

 .  شده بود بر نخاستدي به نجف تبعراني که از ای اهللا قمتي از آی بانگی از او، حتیرويپ
 
 و ني و ديی و جداسمي سکوالریجي شدن تدری و انقالب مشروطه، ساختارتهي جنبش مدرنی دستاوردهاني از مهمتریکي

 سازمان نهي داد و زماني پاري و عشالياشراف ا یرگي بر چی متکيیانقالب مشروطه نه تها به سنت فرمانروا. دولت بود
 ی رسمري کرد و نقش علما را به بازرسان غنهي نهادی تا حدودزي نا و دولت رني ديیدادن به دولت مدرن را بنا نهاد، جدا

 دولتمردان يی را در راهنماشي پس صالح خوني از اعه،يمراجع ش. قانون و پرخاشگران به رفتار دولت محدود ساخت
 اعالم جنگ راني ای سنتی اکتفا نکرد و به ساختارهازي ننياما رضاشاه به ا. استي و نه مداخله در امور دولت و سدنديد
 .داد
 

 از ی به گونه اکي هر ،ی اداره اوقاف، سازمان ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی سجل احوال، بناقانون
 طالب علوم تي ارتش مدرن، آشکارا مصونلي تشکی برای اجبارفهيقانون نظام وظ.  کاستوني روحانی سنتاراتياخت
 هي عدللي به اندازه تشک،ی شهری نوپای از ساختارهاکي چي ماندگارهیستي آمد سوکوالریاما پ.  برداشتاني را از مینيد

 در دست شتري پس از اسالم، بخي تاری را که در درازای قضاوت شرع،یدادگستر.  نام گرفت نبودیکه سپس دادگستر
 که زي هم فراتر رفت، محاکم شرع را ننيداور از ا.  به آن دادی مدنيیماي گرفت و سشاني بود از اونيفقها و روحان

 دانشگاه معقول و منقول و مؤسسه وعظ و ی بنازي گام ننيآخر.  کردی از دادگستريی داشتند، جزاستي برآن رونيروحان
 ستهي شای که چه کسني رو بود که دولت را بر اني از اشتري بزين» حاد لباسات« به فرمان ونيپرخاش روحان. خطابه بود

 از آن شتري کنار نهادن عبا و عمامه که پندي را فراهم کرد که فرای انهي کرد و زمرهي است، چیدر بر کردن لباس روحان
 رخت نو دي وارد شود، بایولت دی خواست به کارهای که میمجتهد. ابدي ی قانونیآغاز شده بود، شتابان شود و چهره ا

 ی که هنگامديرس يی چماق حکومت همراه بود، به جای که با چاشنی مدنیندهاي روزافزون فرایرگيچ.  کردیدر بر م
 ی بود، دست زد، با واکنشراني زنان اانيدر م» اتحاد لباس« برکنار نهادن یکه رضاشاه به کشف حجاب که به گونه ا

 .  نشدی از نجف و قم، بانگ برنخاست و پرخاش،ی اهللا قمتيشهد و واکنش آجز شورش م. محدود روبروشد
 
 نهي و نهادیگريشهروند.  برجا ماندی چماق دولت پاهي توانست تنها در سای نمیگري و شهروندسمي روند سکوالرني ااما

 ی گسترده تر ازکارهایس بود بینديچالش و فرا. یوني فرمان هماکي بود و نه ی قانونحهي الکي نه سم،يکردن سکوالر
 ی مردمی روشنفکرانه، احزاب و سازمان های به نهادهاسم،يالر سکوی و ماندگاریريپاگ. مهم و مثبت دوران رضاشاه

 را با شي کوشش خوران،ي نو در ای هاشهي اندشگامانيپ.  بودازمندي شهروندان ناني میشهروند و به چالش آزادانه فکر
 به توانست ی متي بود که در نهای جنبش اجتماعکي شاني ادگاهيتجدد از د. آغاز کردند» تجدد «شهيپراکندن تخم اند

 جامعه ی بنا،یخودکامک.  نداشتی خودکامه هماهنگی با ساختارها،ی چالشنيچن. انجامدي بشرفتهي پرانيآرمانشهر ا
 .  را بستیگري شهروندیدست و پا تنزل داد و انهي دولتگراندي فراکي به ،ی چالش اجتماعکي را از شرفتهيسکوالر و پ

 
 ی ساختار ها از نهادهاني اشي از پشي و جداساختن بی مدنی ساختارهای بنای را که انقالب مشروطه در راستایکار
 آن روزگار در یاسي بود که دولتمردان و روشنفکران سني در ایگرفتار.  آغاز کرده بود، دولت رضاشاه دنبال کردینيد
 را با چماق و ی کارني است و چنازمندي نانهيگراي شهروندی فکری به ساختارهایگري شهروندی بنایر که ماندگاافتندين

 یکي ی متفاوت اند، اما ماندگاری اگرچه دو مفهوم اجتماعسمي و سکوالریدموکراس.  توان به سرانجام رساندی نمانهيتاز
 ی و نهادهایاسي و سی فکری چالش های با آزادین مدی ارزش ها و ساختار هایماندگار.  بسته استیگري دیبه استوار

 بوده و هست که ني درا،یاسي و تبار سرهي از هر تران،ي ای جامعه روشنفکریخي بزرگ تاریگرفتار.  داردوندي پیمدن
 که يی های از گرفتاريی رهایپس برا.  کنندی هارا در رفتار دولت جستجو می و چاره گرفتارشندي اندی مانهيدولت گرا

 ! ابندي ی می دولتی کرده، راهکارجاديلت ادو
 

 آمد آن کارها، دولت ی کرد، درپراني در ایگري و شهروندشرفتي پی که در راستايی رضاشاه با همه کارهادولت
 که يی نشاند و راه برآن چالش ها و راهکارهاانهيگراي سکوالر و شهروندی از ارزش هایخودکامه را به پاسدار

 ی پاسدار قانونگانهيفرمانروا و دولت خودکامه، . ت آن ها است، بسيی توانای در گرویگري شهروند ماندگار ازیپاسدار
 سرپرست ماند و در ی ب،ی سکوالر و شهروندی آن دولت، ارزش های شدند و با فروپاشسمي و سکوالریگريشهروند

 و سکوالر ی مدنی ارزش هایري و پاگنيادي بنی های دگرگونني از ایاگر پاسدار. آماج هجوم دشمنان تجدد قرار گرفت



 و تجدد در سمي چالش سکوالرن،ي متفقیروهاي فرود رضاشاه و ورود ننيبه دولت خودکامه منحصر نشده بود، در واپس
 در ی آرامندي فراست،ي بوري که پس از شهردي دمياما خواه.  شدی که بارور و توانا تر مد،ي دی نمبي نه تنها آسرانيا

 .  و سکوالر آغاز شدی شهروندی هاهجوم به ارزش
 
 و افتي تازه ی رونقزي نی مذهبی مدارس و حوزه ها،یاسي جنب و جوش سالبي دولت رضاشاه و آغاز سی فروپاشبا
 به ی آوریرو.  باز گردانده شدوني دولت قرار گرفته بود به روحاناري که در اختی و موقوفاتی از مدارس مذهبیاريبس

 دي جا بانيهم. افتي شي افزاشي به بستي بوري دردهه پس از شهرینيفت و شمار طالب علوم د باال گریمدارس مذهب
 انهي دستکم تا م،یني کار و کوشش دی اقبال به سوني شود، ای به ما داده مخي به نام تارنکي که برخالف آنچه که اميافزايب

 یاه گوینيشمار طالب علوم د.  کوچک بود گذشت، ُخرد وی، در برابر آنچه که در عرصه کالن جامعه م١٣٢٥سال 
 ني گذشت، شمار طالب ای قم در دوران رضاشاه مهي حوزه علمی سال از بنازدهي که س١٣١٣در سال :  گفته استنيبرا

 حوزه به نهسد نفر ني دوره رضاشاه، شمار طالب ااني پس از پامي و نکسالي، ١٣٢١ سال انيدر پا. حوزه هفتسد نفربود
 .  تن بودستي شمار طالب حوزه هزار و دو،ی بروجردتي سال مرجعني، در نخست١٣٢٥ سال انيا و در پديرس

 
 به فراخورمنافع کي مختلف و هریروهاي نی از سواستي به سوني به بازگرداندن روحانشي با بازشدن جامعه، گراپس
 ی فضانيدر ا.  ادامه دادنداستيس از شي خويی قم و نجف، همچنان به کناره جوني مجتهدشترياما ب.  آغاز گشتشيخو

 زهي مذهب را به انگختني که برانگیاسي و احزاب سی مذهبی جامعه، گروه هایدادهاي و رواستي از سشاني ايیکناره جو
 .  شدندداني تاز مکهي کردند، ی دنبال میگري دیسوداها

 
 انيهم دولت.  بودني از حوزه دروني بیدرومني نی هازهي انگزي نی مذهبیروهاي ازمذهب و نی عامل مهم بهره بردارکي

 مناکي بودند، در برابر رشد روزافزون و بري درگراني ایاسي سیندهاي که همچنان در فراايتاني براستمدارانيو هم س
 ادامه رفتار یشاه بجا.  آور به مذهب شدندی رو،ی و اجتماعیاسي سی شدن مردم در سازمان هاريحزب توده و در گ
 ی سوم اسفند تا آغاز پادشاهی پس از کودتاني در سال ها نخستیعني به رفتار او در آغاز کار ،یدشاهپدرش پس از پا

 علما ا بی را استوار نکرده بود به دوستشي قدرت خوی هاهي که رضاخان سردار سپه که هنوز پامي دانیم. توسل جست
 معروف ی دستور داد دوتن از زنان روسپیحت. ت برپا داشی زننهي سی برقرار کرد و دسته هاونديبا مدرس پ. پرداخت

 ني مجتهدني از سه تن بزرگترزي را نشي خویپروانه پادشاه.  خوشآمد علما شالق زدند و از تهران راندندیتهران را برا
 ی مجلس مؤسسانلي و پس از تشکشي خويی پس از استوار ساختن فرمانروااتنه.  در قم گرفتشاني با ای در نشستعهيش

 ی مذهبی سکوالر جامعه پرداخت و ساختارهای ساختار هاتي امان به تقوی برخوردار بود، بوني روحانیبانيز پشتکه ا
 . و دولت به دور کرداستيرا از حوزه س

 
 دوم ی دربار پهلوران،ي در ای شوروی نظامیروهاي و حضور نراني واشغال استي بوري پس از شهری در فضااّما

 از گستزش یباني پروا به پشتیپس ب. دي دی حزب توده روبرو مندهي و رشد فزایستيالي سوسیا هشهيخودرا با نفوذ اند
. افتي شي مخالف خوی هااستي دربرابر سی را پادزهری برخاست و ُجنب و جوش مذهبی مذهبیساختارها و کوشش ها

 پس از در گذشت کهيدر حال. د آزاد شی بدون پروانه دولتی مذهبی بزرگداشت های و برگزاری زننهي و سیروضه خوان
 مانند ی و سپس قمی بار درگذشت اصفهانني نداده بود، ای رضاشاه و دربار روی از سوی رسمی واکنش،ی و حائرینينائ
  مراسم سرانيدولت، هم در ا.  اعالم شدی عمومی و عزالي تعطی دولتی بزرگ برگزار شد وسازمان هایداديرو
 

 احمد رزاي بزرگ مشهد، حاج می کند که روحانی مادي در مشهد ی مذهبئتي ه١٧٠ز  اشي احمد زاده از وجود بطاهر
 و شاني ایاري آن هارا در دست داشت و به استي بود، رکي که از همان دوران رضاشاه با دولت و دربار نزد،يیکفا

 یهد و شهرها مش،ی ُچـلـُق و حسن اردکانسد ا،یري وزنيسردستگان اوباش مشهد چونان عباس قصاب، حاج حس
 .  داشتشي خوولي را در ترامونشيپ
 

 سو و ُسست شدن کي از یني و رونق گرفتن مدارس دی مذهبی انجمن هالي تشکی اقبال به سوني که اداستي پناگفته
 شهروند و سکوالر ی امان ساختارهای ناگسسته و بیرگي سال چستي سو، آن هم پس از بگري و دولت از دني دانيوارميد

 حال، چه در تمام دوران مورد گفتگو و چه در نيبا ا. شد نباوني فقها و روحانندي توانست مورد خوشای نم،رانيدرا
 از ی اانهي مداراجوی بهره مندوني روحانشتري، مراجع و ب١٣٣٢ تا ١٣٢٧ ی در سال هایاسيدوران باالگرفتن چالش س

. د جستنی کالن دوری هااستي شرکت در سايبا دولت و  آشکار یري کردند و از درگشي خوافتهي و اعتبار تازه گاهيجا
 رو، دستکم انهي موني از روحانی و پاره ای روشنفکران مذهبشتري کار و کوشش بافته،ي و امکانات تازه ازهايبه رغم امت
 یگ و فرهنیني دی هاشهي اندغي تبلی، در راستا)١٣٢٠-٢٥( رضاشاه يی فرمانروای پس از فروپاشني نخستیدر سال ها

 و روني از بزي کوشش ها و نني هم از درون ایاما کسان.  با دولتيیوبرو ری بود و نه در راستایني دی انجمن هایو بنا
 و بهره افتهي از فرصت تازه ی بهره برداری نداشت، به سوداني با دیوندي بود و پیاسي که آشکارا سیبا برنامه ا



 که نکي که اشد ني را باور ای مذهبشمنداني اندنيتندروتر. ادند افتیاسي در چالش سني خفته دیروي از نیبردار
 عتي فراهم باشد که احکام شردي امکان شاني گرفته اند، اشي راه مماشات را در پیوانساالري و ديی فرمانروایساختارها

 .  دوره رضاشاه برکنار رودی از کارهای اجراشود و پاره ای و اجتماعی فردی زندگیدرهمه حوزه ها
 
 ني از ایپاره ا.  از حوزه مذهب بودروني از ب،ی مذهبی انجمن های به بنای آوری روني از ای اصلی بهره برداراما
 وندي پايتاني و گاه با وابستگان دولت بریاسي سی هاتي از همان آغاز با سازمان ها و شخصی مذهبی گروه هااي ئتيه

 ی مذهبی گروه هاني اماني وابسته اش، گرداننده و هم پی هادسته  ويی طباطباني الداءي ضدي از هرکس، سشيب. داشتند
 . بودند

 
 و مناسبات يی طباطباني الداءي ضدي سی که در دست انتشار دارم، به درازا به نقش ناشناخته و اساسیگري در نوشته دمن

 اءي ضديس. ستي ندهي فای جا بني در ا گذرایاشاره ا.  پرداخته امی مذهبانيادگراي اسالم و بنانييپنهان و آشکار او با فدا
 ادي با افتخارازآن زي و خود او نستي ندهي پوشی بر کسايتاني اش با دولت برنهيري دو کي نزدی هاوندي که پيی طباطبانيالد
 یگفتن. ستي زی مني، در فلسط١٣٢٢ درسالراني سوم اسفند تا هنگام بازگشتش به ای پس از کودتایرزماني کرده، دیم

 صندوق انتخابات مجلس سراز ی عرقش خشک نشده، با چنان شتابران،ي و سه ساله اش ازاستي بیه پس از دوراست ک
  ١٦! واداشتی بود، به شگفتمانانشيهنگام از شمار هم پ= را هم که درآن نروزي درآورد، که همسر مظفر فزديدر
 
 کمتر سخن رفته و اورا راني ایاسيب در چالش س مذهختني بود، در برانگی مذهبري غی او که خود فردگاهي جارامونيپ

 حزب وطن را که بعدًا ران،ياو پس از بازگشتش به ا.  کرده انديی با حزب توده شناساشي هايی رودر روليتنها به دل
پول .  در مجلس بنا نهادايتاني هوادران برني از آشکارتر،یطاهر و دکتر یزدي لي جلدي سیاري شد، با یحزب اراده مل

 و برادرش که از انيدي و اسداهللا رشزدي ازبازرگانان و کارخانه داران توانگر یکي یزدي صراف زاده زيب را نحز
حزب .  داشتندیکي نزدیوندهاي پی و شمس قنات آبادی اهللا کاشانتي با آزيهرسه ن.  دادندیسردمداران بازارتهران بودند م

اما کار او از .  زدی کوس رقابت با حزب توده را مالتي و تشکیه سازماندی بود که در راستای حزبگانهي ،یاراده مل
 روزنامه ها و گروه ی بنااي یباني هم راهان و جدال، به پشت،ی احزاب اراده ملی امکانات مادیاريبه .  گسترده تر بودنيا
 راني ای شهرها دری و مذهبی سد گروه حزبکي از دستکم ی شهربانیگزارش ها.  زددست وابسته به خود ی مذهبیها

 .  کندی مادي داشتند، وندي پايتاني و مآموران براءي ضدي سیکه با کوشش ها
 

 کرد و در اصل ی را دنبال می خارجاستي در سیطرفي بش،ي شده بود، دربرنامه خوجادي اايتاني بریباني که به پشتیحزب
 اءي ضدي بنا بود که سنيبرا.  گفتیسالم سخن م از ایباني و پشتعهي مذهب شی عالی مبادغيچهارم مرامنامه حزب، از تبل

 برنامه ی بربنااءي ضدي سفهيوظ.  آغاز کردندسمي توده و با کمونب را با حزشي مبارزه خوش،يو حزب و روزنامه ها
 که در ايتانيبر.  و حزب توده بودی در برابر شوروراني مردم ای احساسات مذهبختني برانگا،يتانيوزارت خارجه بر

اء و ي ضدي که سی مذهبی هاتيجمع! ديشي اندی جنگ مني ای بود، به فراسوماني هم پی با شوروسميفاشجنگ با 
 و ی اصول شرعتيرعا« به ،ی توده اناني دی و بسمي را با کمونشيوابستگانش در آن سال ها بنا کردند، مخالفت خو

 حجاب تي رعا،ی فروش مشروبات الکلی مراکز فساد و فحشا، بستن مغازه هایلي همچون تعطی شرعني قوانیاجرا
 . داد وندي پ١٧»ی مذهبري آزادانه مراسم و شعای برگزار،یاسالم

 
 شده لي تشکی مذهبی گروه ها و دسته هاراني که در هر گوشه و کنار استي بوري پس از شهرني نخستی آن سال هادر

 به بياکثر قر«.  آن گروه ها شدندی کوشش ها وابسته به او کانونی مذهبی و دسته هااءي ضدي سیبود، حزب اراده مل
 بودند و چون به شدت از جامعه مدرن دي مقی مذهبري شعایاجرا ها، عوام بودند که به تي جمعني دهندگان الياتفاق تشک

....  جستندی می داد، دوری می روشن فکراي جامعه مدرن ی که بویشده رضاشاه متنفر بودند، از حضور در اجتماعات
ت ي جمعني ازای حزب توده، تعدادتي ماهی و افشایستي ضد کمونغاتي و تبلاستي در عرصه ساءي ضدي حضور ساما با
 ی ضربتیروي نزي نشاني از ایاري بس١٨». گام برداشتنداءي ضدي سی هاتي نا آگاهانه هم سو با فعالايآگاهانه ....... ها
 .  مخالف دولت شدندیاسي سی گروه هاگريزب توده و د حیاسي سی تظاهرات ها و نشست هاختني در برهم راءي ضديس
 
 ی در سال های و روشنفکران مذهبوني از روحانی پاره ااني طغی مجراگانهي م،ي چون بگذریاسي سی کوشش هاني ااز

 عتي مانند شرشان،ي از ایگروه.  بودی و فکری دولت رضاشاه و باز شدن جامعه، حوزه گفتمان فرهنگیپس از فروپاش
 که به ی و نقد به خرافاتی را در گفتمان فکراهکار در مشهد، ریعتي شری استاد محمد تقاي در تهران و یجسنگل
 يیرادهاي هم دارد و ای حسابی حرف هایکسرو« گفت که ی میعتي شریمحمد تق. دندي دی واردشده، مني به دشانيباورا

 نيهم.  کردی مقي به آن ها تشوی و نقد منطقیکسرو ی و شاگردانش را به خواندن کارها١٩» بجاستردي گیکه به ما م
 تي به آی نواب صفورواني به دست پی پس از کشتن کسروی در سال هاوني چند از روحانی که تنی که هنگامميافزايبجا 

 کند و چه بسا که ی به تن نمی مخالف بوده و لباس روحانی با کشتن کسرویعتي کردند که استاد شرتي شکایاهللا بروجرد



 شاني ای براقيدست برداشتند و دعا کردند و توف« گرفت و ا ریعتي جانب شری باشد، بروجردی کسروی هاشهي اندرويپ
  ٢٠».را از خدا خواستند

 
.  بودندی شهروندی همه ارزش هازندگاني ستنانيا.  جدا بودی و مدنانهي رفتار مداراجوني از اگري دی رفتار گروهاما

 و ی را با فحاششي خوی دانشیکمبود ب.  گفتندیاز خون و انتقام سخن م.  بودزهي برسر نی قرآنشان،يمذهب دردست ا
 گسترده يی با سوداهای و کسانیاسي سی با گروه هايیوندهايپ شترشانيب.  کردندی جبران می بازی هوچیدروغ پرداز

 ی با گروه،ی و شهروندیستيسکوالر ی هاشهي با اندزندگاني ستني جاست انيشگفت ا.  داشتندیني دشهيتر از گسترش اند
.  دانستندی مخود به اهداف دني رسی برای الهي را تنها وسشاني که اافتندي یمانياز روشنفکران سکوالر و اروپا رفته هم پ

 از ی ازهر کس، آن گروهشي ب،ی و اجتماعیاسي سی بر زندگعتي شرادتي ارمانشهر سی در جستجوانيادگراياما بن
 داشتند ی استوار مذهبی هنوز باورهااي برخاسته بودند و ی مذهبنهيشي از پاي دانستند که ی مشيمن خوروشنفکران را دش

در همه .  نویاسي سی بود و نه پروژه هایني ديی نوگراشان،ي اني که آماج نخستت گفديبا.  بودندشي متجدد و نواندیول
 : شودیم شان، به سه تن اشاره ی امروزانيباني و پشتشاني اینوشته ها

 
 ی را مسلمان مشتنيخو.  خوانده بودیني برخاسته بود و درس دزي تبری که از سه نسل علمای احمد کسرودي سنخست

 معروف روشن ی روحان،ی سنگلجعتينفر دوم، شر.  پاک کردی خرافی های از آلودگدي را باني گفت که دیدانست و م
 و لي شده است و به قرآن اباطداي پی خرافاتنيدر د «ه گفت کی ماو. بود» اسالم و رجعت« کتاب سندهي تهران و نونيب

 ی و احکامی اصولهي باطله و خرافات امم خالاني اسالم از ادني دی به جاراني و در جامعه ادهند ی نسبت میموهومات
 ونق ردي توحني به اسم دیپرست  و هزار گونه شرکت و بتشود ی داده نمی اسالم و خرافات تفاوتاني شده که منيگزيجا
 ٢١» شده استجي راغمبري کرده و هزار قسم بدعت و خرافه به نام سنت پدايپ
 
 کتاب اسرار سندهي زاده، نوی اکبر حکمیاو عل.  دادی به خود اختصاص مشاني را درخشم ای اژهي وگاهي سوم جانفر

 عتي شری هاشهي اندزي کتاب و ننيه ا بیپاسخ» کشف االسرا ر« به نام یني اهللا خمتيهزار ساله بود که کتاب مشهور آ
 ی اکبر حکمیعل.  دانستندی می از آن کسروی نجف به نادرستوني از روحانی کتاب راهم گروهنيهم.  استیسنگلج

 قم به همت او هي مدرسه رضوی بود که بازسازی قمی شهرنيي پای مهدخي قم به نام شوني از روحانیکيزاده، فرزند 
 ت پس از آمدن به قم، نخسعه،ي مراجع شني قم و از بزرگترهي گذار حوزه علماني بن،یزدي یئر حامي عبدالکرخياست و ش

 قم یاصالح/ی مذهبهي نشرني داشت و نخستیکي نزدی که با حائری بود مذهبی زاده، فردی اکبر حکمیعل. به خانه او آمد
 قم هي حوزه علمی گذاراني گزارش از بننيمهمتر.  منتشر کردیدي خورش١٣١٣ هم او در سال »ونيهما«را هم به نام 

 ی ماهنامه همکارني با ازي نیکسرو.  داشتندی ماهنامه با او همکارني در ازي نوني از روحانیپاره ا.  به خامه او بودزين
 نوشته بود، به نوشتن کتاب هي حاشی آخوند خراسانهي را که بر کتاب کفای زاده معممی حکمیطي که چه شرانيا.  کردیم
 ی افراطی هاروه تندرو و گونياما آشکار است که روحان. ستي نوشتار نني موضوع اخت،يرار هزار ساله برانگاس

 .  گذشتندی نمی کسني از گناه چنیمذهب
 
 شده و ماني پششي خوی از گفته هاگري خاطر بوده که آن دوتن دني تنها به ای کسرونشي مرکز اسناد که گزی دعونيا

 در گذشته بود و از ١٣٢٢ در سال ی سنگلجعتيشر.  استی سازخي تاریاند، خود از شاهکار ها رو کشته نشده نيازا
 یتنها کسرو. ندي محدورالدم اعالم نمازي آنان را ن،یگريد ی جعلی نبود که با ساختن فتوااني در می زاده نشانیحکم

 از »دي و بکار بندديبخوان« در نوشته ١٣٢٣ سال بهشتي در اردیني اهللا خمتيفغان آ. عتيکوشا بود و آماج پاسداران شر
 جسارت هآن هم ... بيبه امام صادق و امام غا« پا ی سروبی بیزي نفر تبرکي دي گوی است که موني روحانیکژرفتار

 بود محترم در یمدرس«به قول ناصر پاکدامن .  درآن سال ها تنها نبودینيخم» . کلمه از شما صادر نشدچيها کرده و ه
  ٢٢». کردی ماني را بوني از روحانیاري او در کشف االسرار درد دل بسینوشته ها. شتري قم و نه بهيحوزه علم

 
 کردن راني وی که سودای بود، اما کسانرهي چتي بر ساختار روحانی و اصفهانی حائرشهي است که اگرچه اندني ایراست

 ی را به همه حوزه هاعتيتند که احکام شر خواسی سال گذشته را داشتند و می و اندی سیگري شهروندیارزش ها
در همان روزگار انتشار .  بزرگ ناخشنود بودندنيمجتهد مدبرانه ی باز گردانند، از آن خاموشی و اجتماعی فردیزندگ

 یهي فقی به سردمداروني از روحانی بود که گروهی با احمد کسروی نواب صفوني نخستیريکتاب کشف االسرار و درگ
 دي و س؛یني دی مبارزه با بتي گذار جمعاني بن،ی و ناشر پرچم اسالم؛ سراج انصاری اهللا کاشانتي آ داماد،یرازيش
 ی به دادگستری، از کسرو»سکوالر« از دولتمردان ی گروهیباني رهبر حزب برادران؛ با پشت،یرازي شنيرالدنو

 ستميجان سالم بدر برده بود، در ب ١٣٢۴ ماه بهشتي در اردی حمله نواب صفوني که از نخستیکسرو.  کردندتيشکا
  .  و همکارانش کشته شدی به دست امامی در دادگسترتي شکاني به ايی پاسخگوانياسفند ماه همان سال در جر

 ی نبوده باشد، آن هم در کاخ دادگستریاري بسرشي او مورد پذی هاشهي و پژوهشگر، هرچند هم که اندسندهي نوکي کشتن
 سکوالر را پشت یگري سال آزمون شهروندی و اندی که سی در کشور،ی قانونتي شکاکي به یدگيو در گرماگرم رس



 و شهروندانه یستي سکوالری ارزش ها و ساختارهای ژرفااريعاما . انجامدي بی توفانی به واکنشديسر گذاشته، ظاهرًا با
حزب توده، روشنفکران آن .  کس بر نخاستچيفقان از ه.  توان محک زدی می واکنش به ترور کسروني از همزيرا ن

 .  باره، شرم آورانه خاموش ماندندني آن روزگار در ایاسيدوره و همه شرکت کنندگان در چالش س
 

 روشنفکران ی به آرزویابي مدرن، چشم انداز دستی ساختارهای آمد انقالب مشروطه و بنای است که در پني ایراست
 ی براراني در چالش جامعه انانيا.  نمودی ممکن منکي بود، ارفتهشي پیراني مشروطه خواه، که اشيمسلمان نو اند

 یني دی ساختارها و ارزش هاش،ي خویراني و ای اسالمتي بودند که با حفظ هودواري غرب، امی هاشرفتي به پدنيرس
 يی هاشهي اندنيچن.  خواستگاه بودني از ازي نیني دی های نوآوری در راستاشانيکوشش ا.  دهندوندي را با جهان نو پیسنت

 آن یالبآماج پرخاش و شورش انق.  بودندزاري نو بی گرفت که از همه ارزش های قرار می کسانشهيآشکارا در برابر اند
 ی رفتار و ساختار هاشه،يآماج، اند. راني ادهي بود و نه دربار و دولت و نه روزگار مردم بالکشني متفقیروي نه نزيها ن

 ی تر از نقدشان به خودکامگزي پسرانه و دخترانه، شورانگی کردن دبستان هایکيضاشاه در  به رشانيپرخاش ا. نو بود
 روند کي از يی زاده، نشانه های و حکمی کسرو،ی سنگلجعتي بود که شرني ازي بزرگ آن ها نیگرفتار. او بود
 ی داشتند که به جای را متيرا دني آن، ایاسي سیروهاي و نرانياگر جامعه سکوالر ا.  بودند که آغاز شده بودیخيتار
 و یني دی چالش نوآورني از ایباني به پشت،یاسي سی بهره بردارزهي به انگی مذهبی گروه هاختني برانگی در بازیريدرگ

 از واکنش ی توفان،ی بپردازند، کشتن کسرو،ی و شهروندیاسي سی از ساختارهایني دیاز برکنار ماندن ساختارها
 اني در همان جا پاشانشاني اسالم و هم اندانيي داشت و کار فدای رفتار به دنبال منيدر برابر ا را رانيجامعه شهروند ا

 کشندگان گري و دیبرعکس، امام.  بر نخاستی کـُنجچي از هیبانگ جرس.  بودني جز اکنشاما افسوس که وا. افتي یم
 با شي در هم سو کردن خواني دولتی طلبفرصت.  قوام آزاد شدندرشي و پذري هژیاني پس از دوماه، به پادرمیکسرو
 آزاد ري هژیاني که با پادرمیهمان امام.  را هم گرفتشاني اباني پس از آن گریاني سال،یاسي سزهي اسالم به انگانييفدا

 .  را کشتري هژ،یشده بود، سه سال پس از ترور کسرو
 
 از زندان و بازگشتن ی کشندگان کسرویاد ترور و آزني شرم آور جامعه در برابر ای که خاموش،ی ترور کسرونه
 و یگري شهروندی را که که بناامي پني اسالم را مطرح ساخت و اانيي مردم بود که فدااني به مشاني اروزمندانهيپ

 ی فروپاشی فرستاد که در سودای آن برخاست، به کسانبا زي توان به ستی و مستي چندان استوار نراني در اسميسکوالر
 را در سال ی گونه رفتار اجتماعني آمد ایپ.  دولت مدرن بودندی بنانديخاسته از انقالب مشروطه و فرا بریارزش ها

  . دي دمي پس ازآن خواهیها
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 و ١٣٨۴ ی د٢٨ آفتاب ،ی نواب صفوی مجتبدي سیمي قداراني اسالم و از انيي فداتي عضو جمعیردامادي می محمد علدي اهللا ستيگفتگو با آ. ١
 ١٣٧٦ تهران،ی اکبرمحتشمی علدي خاطرات حجت االسالم سزين
 ١٣٦٣ ی د٢٢ در ی اهللا خامنه اتيمصاحبه با آ. ٢
  ١٣٨۴ ی د٢٧ ،یسالم اسالم، مرکز اسناد انقالب اانيي از نواب و فدایخاطرات. ٣
 ١٣٨۴ ی د٢٨آفتاب، . ۴
 دي حجة االسالم س،»ی نواب صفودي شهادوارهي« به دي بنگرزي ؛ و ن١۴٧ ها، مبارزات و شهادت او، ص شهي ، اندی نواب صفوی مجتبديس. ٥
 ی مرکز اسناد انقالب اسالم،ی خسروشاهیهاد
 ١٠٢ ص،ی السادات احتشام رضورهيخاطرات ن. ٦
 ٣/١١/١٣٨٣ شهي زرشناس، باشگاه انداري شهرخ،يانکار تار و انييفدا. ٧
 و هي مشاجره با داور وزارت عدللي به دل١٣١۴-١٣١٥ در سالیپس از مدت «یرلوحي جواد مدي که سسدي نوی می نواب صفوی رسمتيسا. ٨

 .  شديی داراري وز١٣١٢داور در سال » . به گوش او روانه زندان شدی محکمیليزدن س
 خي قم، بدون تارهي گلشن ابرار، پژوهشگران حوزه علم،»ارانشي و یشهادت نواب صفو« به ديبنگراز جمله . ٩
 همانجا. ١٠
 ،ی مرکزاسنادانقالب اسالم،يی عبدخدای و خاطرات محمد مهد١٣٧٠،ی عراقی حاج مهددي به ناگفته ها، خاطرات شهدياز جمله بنگر. ١١

١٣٧٩  
 ٢٦١ ص ر،ي هژیاسي سیشده در زندگ نقل ها،ي در خواندنیخاطرات واحد. ١٢
 ۴٥ -۴٢، ص١٣٠مجله سروش، سال سوم، شماره . ١٣
 ١٣٧٩ ،ی مرآز اسناد انقالب اسالم،يی عبدخدایخاطرات محمد مهد. ١۴
  ٢٨، ص۴٠ اسالم، شماره نيي آهينشر . ١٥
  ٨٣ روزيمظفر ف. ١٦
 ٥١ ،ی اسالمقي کانون نشر حقای شفاهخيتار. ١٧
 همانجا. ١٨
 ١٣٦٩ بهمن ٨ ،ی مرکز اسناد انقالب اسالمويه با طاهر احمد زاده، آرشمصاحب. ١٩
 ١٣٧٢ مرداد ٢٥ ،ی مرکز اسناد انقالب اسالموي آرشرپور،ي امیمصاحبه با عل. ٢٠
 ٦ فهم قرآن، ص دي کل،ی سنگلجعتيشر. ٢١
 ١٧ ص ،یناصرپاکدامن، قتل کسرو. ٢٢
  



  
  
  

  ی حکومت اسالمی اسالم و سوداانييفدا
  بخش دوم

  حمد امينيم
 

 چونان یني مجتهداني منشي سکوالر، در گزیاسي است که روشنفکران و کوشندگان سني ازي نیخي بزرگ تارپرسش
 و د،ي انجامی وضع موجود می خواه ناخواه به ماندگاراست،ي شان از سیري که کناره گی و حائری اصفهان،یبروجرد
 یرگي و چاستي در سوني گسترده روحانکته خواهان شر کیني و خمی چونان کاشانی و پرخاشگریاسي سونيروحان

 پرسش تاکنون چه ني که پاسخ به امي دانی مدند؟ي گــُزی برمدي بودند، کدام روش را بای حکومتی برساختارهاشانيا
 پرداختن به ارشاد ون،ي است که کار روحاننيپاسخ من ا! استي هوادار مداخله در سوني از روحانیبانيپشت: بوده است

 است،ي به سوني و دولت و فراخواندن روحانني دانيزدودن فاصله م. یاسي و نه شرکت در چالش سست مردم اینيد
 و ني دانيتاوان زدودن فاصله م.  است که پس از بزرگ شدن، پرورندگان را خواهد خوردیريپروراندن بچه ش

 ! دهدی پس منکي اراني را، جامعه ااستيس
 
 و ستي بوري پس از شهرراني آمد باز شدن جامعه ای پرداختم که درپني نوشتار به انيا) کميبخش  (نيشي بخش پدر
 از یکي باز گشت و راني ایاسي به حوزه گفتمان سزي نیني دی هاشهي اند،یاسي و سی اجتماعی ُجنب و جوش هاشيافزا

 را با شاني ایوندهاي گروه و پنيا گوهر رفتار نکيا.  بودم اسالانييفدا راستا شکل گرفت، گروه ني که در ايیگروه ها
 گروه ني بردارم و اشاني ای کارهای پاره ای کوشش خواهم کرد تا پرده از رون،ي براادهيز.  خواهم کردی بررسگرانيد

 .انمي بوده اند، بنمایرا آن گونه که به راست
 

 اني سال پس ازپاکيود که  سال بنيدر ا.  بودراني ای و اجتماعیاسي در چالش سی سال مهم،یدي خورش١٣٢٥ سال
 و جاني آذربای های آمد آن، جمهوری داد و درپراني اهي تن به تخلی دوم، سرانجام دولت شوروی جنگ جهانافتني

 و روال راني اندهي آی در راستایخي تاری چالشري درگران،ي بود که جامعه ادادهاي روني انياز واپس. ديکردستان فرو پاش
 و آغاز جنگ سمي جنگ با فاشافتني انيبود که با پا) ١٣٢٥-٣٢ (یخي دوران هفت ساله تارنيدرهم. دي گرديیفرمانروا
 در راني ایاسي سیروهاي ناني با چالش مانهي و خاورمراني برایرگي چی براسي و انگلکاي آمر،ی شورواني مزيسرد، ست
 . افتي وندي کشور پندهي و آيی فرمانروایراستا

 
 ابوالحسن ديپس از در گذشت س.  جهان در نجف در گذشتعهي مرجع شنيز، بزرگتر ساخي دوره تارني ادرآغاز
 داشت، در بهمن ماه ی را در سر معهي جامعه شی رهبری که سودا،ی و درگذشت قم١٣٢٥ در هفدهم آبان ماه یاصفهان

 بود که ی و اندسالکي که ی بروجردني آقا حسج در نجف و قم، حاطي مجتهد واجدالشرانيهمان سال، به رغم وجود چند
 ی کوشش هاداد،ي روني ازاشي پیاگرچه درسال ها. افتي دست عهي شتي بالمنازع روحانيیشواي به پست،ي زیدرقم م

 است که بازار تهران و ني برای کردن حوزه ها آغاز شده بود، اما همه شواهد حاکیاسي سی در راستایپراکنده و محدود
 روي را داشتند که پی بروجردنشي به گزشي ازهمان آغاز، گراران،ي اگري دیو شهرها قم، تهران هي بلندپاونينهمه روحا

 تي که آني تهران متـفـقـند بر ایبازار تهران و اکثر علما«.  بوداستي از سيی در کناره جوی و اصفهانیادامه رفتارحائر
. وستندي اهللا حجت هم به جمع آن دو پتيآ. ند رفتی اهللا خوانسارتي آزل اهللا صدر به منتيآ...ندياي به قم بیاهللا بروجرد

 اهللا تي حضرت آی برایآن گاه به اتفاق، نامه ا]  بودندراني در اعهي مراجع شني سه اداره کننده حوزه قم و بزرگترنيا[
 در راني ای شهرهاگري بازار تهران و دتي اهم١».اورندي بفي دعوت کردند که به قم تشرشاني نوشتند و از ایبروجرد

 . اداره حوزه و پرداخت حقوق طالب ناممکن بودشان،ي ای بود که بدون وجوهات شرعني دراند،ي فرانيا
 

 باال راني درایاسي ُجنب و جوش س،ی رضا شاه تا مرگ اصفهانی پادشاهاني پااني که در دوره پنج ساله مني به رغم اپس
 نشي با گزعهي شتي بود، ساختار روحاناني در جراستي به حوزه سوني کشاندن روحانی برايیگرفته بود و کوشش ها

 از ،ی مبرقعی مرتضدي سري گفته اخنيا.  نشان دادن،يشي پسال و پنج ستي را به ادامه رفتار بشي خولي تما،یبروجرد
دنبال  تواند ی اهداف انقالب را می اهللا بروجردتي آقي کرد که از طریگمان م... ینيامام خم« قم، که هي حوزه علمیفقها
 که داشت دي باره تردني در ای که کمتر کسراي است؛ زی از بروجردیني خمیباني پشتهي توجی براشتري ب٢»کند،

 نخواهد رفت و تنها به اصالح امور حوزه و ی انقالباي یاسي کارسچي به دنبال هش،ي بر روال اسالف خویبروجرد
 .  شماره طالب خواهد پرداختشيافزا

 



 و استي از سني در جدا نگاه داشتن حوزه دی و اصفهانی حائراستي از ستي با قاطعیروجرد است که بني ایراست
 ی های سازخيبرخالف تار.  شوندري با دولت درگوني کرد و تا زنده بود اجازه نداد که روحانیروي پی دولتیساختارها

 حوزه گريمشهد، اصفهان، همدان و د قم، نجف، ني مدرسو ني مجتهدني اند که بزرگ ترني همه شواهد گواه برا،یکنون
از .  کردندیروي پاستي از سيی بر کناره جوی مبنی بروجرداستي از همان سشي باي سال ها، کم ني ایها، در درازا

 محقق داماد، بهجت ،ی حجت کوه کمر،ی خوانساری صدر، محمدتقني قم و نجف، صدرالدوني روحانني ترهي بلندپاانيم
 کوتاه زي نیباني پشتني ازمصدق برخاست که ایباني آشکارا به پشتی تنها خوانسارگران،ي و ديی خو،ی شاهرود،یالنيگ

 ی خاطره سازی ها و حتادداشتي خاطرات و یبه اعتبار همه اسناد موجود و حت. افتي انيمدت بود و با درگذشت او پا
 اند، دهي را در آن سال ها دشي خویب که آموزش مذهامروز وني روحانني ترهي و هفت تن ازبلند پاستي دستکم بیها

 حوزه ها و ی موجود و بنای باال گرفت و به رونق حوزه هایاگرچه در آن سال ها، ُجنب و جوش و کوشش مذهب
 از ی بروجرديیکناره جو.  به دورمانداستي کوشش ها از سني اشتري بی ولد،ي انجامراني ای در شهرهاديمدارس جد

 آن را اني که وارد نباشم و آغاز و پايیايمن در قضا« شدن صنعت گفت که یر باره جنبش مل بود که دی اهي پاه باستيس
 یلذا به آقا....  حرکت مخالفت کندني با ادي وجه نباچي به هتيالبته روحان... شومی کنم، وارد نمیني بشيندانم و نتوانم پ

 دو مورد ٣». تهران نوشتم که مخالفت نکنندیو علما]  شدن نفتی ملخالف به دربار و مکاني محمد، از نزدديس [یبهبهان
 از شاه و دربار برخاست و ی شده بود که آشکارا به هوادارادي ی محمد بهبهاندي سیکي روزگار، ني برجسته در ايیاستثنا

 .  تر به رفتار او خواهم پرداختنيي که پای ابواقاسم کاشاندي سیگريد
 

 چونان یني مجتهداني منشي سکوالر، در گزیاسيشنفکران و کوشندگان س است که روني ازي نیخي بزرگ تارپرسش
 و د،ي انجامی وضع موجود می خواه ناخواه به ماندگاراست،ي شان از سیري که کناره گی و حائری اصفهان،یبروجرد
 یرگي و چاستي در سوني گسترده روحانکت که خواهان شریني و خمی چونان کاشانی و پرخاشگریاسي سونيروحان

 پرسش تاکنون چه بوده ني که پاسخ به امي دانی مدند؟ي گزی برمدي بودند، کدام روش را بای حکومتی برساختارهاشانيا
 یني پرداختن به ارشاد دون،ي است که کار روحاننيپاسخ من ا! استي هوادار مداخله در سوني از روحانیبانيپشت: است

 پروراندن است،ي به سوني و دولت و فراخواندن روحانني دانيله مزدودن فاص. یاسي نه شرکت در چالش سومردم است 
 را، جامعه استي و سني دانيتاوان زدودن فاصله م.  است که پس از بزرگ شدن، پرورندگان را خواهد خوردیريبچه ش

و جوش  پندار بودند که حاصل ُجنب ني براچه سکوالر، اگر یاسيروشنفکران و کوشندگان س!  دهدی پس منکي ارانيا
 مورد ی خواهد بود، اما تجربه سال هاشاني در دست ااستي سی درو خواهند کرد و سرنخ بازشاني علما را ایاسيس

 .  بوده و هستني جز ا،يی سوداني آمد چنی دهد که پی نشان میکي و پس از آن، به نیبررس
 
 نيدر هم. افتي تازه يی رنگ و روران،ي ایاسي، چالش س١٣٢٧ از آغاز سال ژهي و به و١٣٢٦ سال انهي هر رو، از مبه

 ختني اسالم با برانگانيي فداگران،ي و دی او با کاشانیماني از نجف و هم پیروزگار است که پس از بازگشت نواب صفو
 گام راني ایاسي کردند، به چالش سی مادي» جهودان« و »هودي دولت« که آن ها ازآن به عنوان ل،ي اسرائهيتظاهرات عل

 م،ي بجادي در اشاني سو، رفتاراکياز.  رفتشي اسالم در دو راستا پاني و فدائی پس، کوشش نواب صفونياز ا. نهادند
 یسوداها و گراني دست دچهي بازشي از پشي را بشاني و ارعاب و سرانجم، ترور، اديبرهم زدن روزنامه ها، تهد

 به ی مذهبی گروه هانياعالم جنگ تندروتر ز،ي ازهرچشي سو، کارو و کوشش آنان، بگرياز د.  کردشاني ایاسيس
 رفتهي پذی و به ساختارهای مذهبی شده ُمدارارفتهي به روال پذ،ی به فرهنگ جامعه شهروند،ی گری شهروندیساختارها

 .  بودرانيشده سکوالردرا
 

جان زنان افتادند و پس از آن به .  بود آغاز شدی مذهبی هاشهي که گناهش نقد به اندی از کشتن پژوهش گرشاني اکارزار
 تهران با چماق و سنگ به زنان ني نشري فقی بخش های هااباني برابر کرده، در خی عفتی زنان را با فحشا و بی حجابیب
 ساختند که از ی وادرا می حجاب را با آزار و فحاشی شدند و زنان بیم کردند، به اتوبوس ها داخل ی حجاب حمله میب

.  کردندی میري حجاب به بازار جلوگی و هراس، از ورود زنان بميجال و دامن زدن به ب شوند و با جنادهياتوبوس پ
 کشور باالگرفته ال آمد اشغی در پراني استقالل اندهي و آی اقتصادشرفتي چشم انداز پرامونيدرآن روزگار که گفتگو پ

 ی های گرفتارني از مهمتریکيد،  آنان منتشر شی از سو١٣٢٦ سال زيي که درپای در نوشته اشاني ایبود، به داور
 سي سوزاند، نوامی را مراني خانمان اده،ي عفت شعله کشی زنان باني عریآتش شهوت از بدن ها« بود که ني درارانيا

 » ! انددهي روزو شب کشتاسالم را به نام تمدن به بازار شهو
 
 افتد که ی آيد به فکر اين میدان بيرون م از زنی وقتی ميرلوحیسيد مجتب « ،ی عراقی به گفته حاج مهد،ی هر روبه

 آيد که ی مبارزه ، اين فکر به نظرش می را به وجود بياورد برای يک جمعيت،ی يک گروه،ی يک سازمان،یيک محفل
 محالت ی ُمِخل آسايش محالت بوده اند ، مثل اوباش ها که تود بايد استفاده بکنم که تا االن اين افرایاز وجود افراد

 که به یاين ها بودند دوستان...  محالت بوده اند یگردن کلفت ها ، الت ها ، به حساب آن ها که عربده کش هاهستند ، 
 نشي گززهي انگیقعرا» ... افراد بودندنجورياز ا!] تا آخر[دور مرحوم نواب جمع شده بودند ، اکثر آن ها مرحله اول 



 بود که ني الت متدی گونه آدم هاني از ایکي هم ی خود عراق۴».ندمتدين بود« که آن ها ندي بی منياوباش محالت را در ا
 خوانده بود و نه ینه درس.  کند، که ترسناک استی ممي گروه ترسني و رفتار ای از سازماندهيیمايخواندن خاطراتش، س

اور داشت که  اسالم درآمد و بانيي فدای مرکزی شوراتي به عضویدرشانزده سالگ. داشت يی آشنایني دیبا آموزش ها
 »! استی کشري دوره هفت تگري دوره اش تمام شده، حاال دگري دیچاقوکش«
 
 ی مناسباتی و کاشانی بود که با شمس قنات آبادی شعبان جعفر،»نيمتد «ی گونه اوباش و بزن بهادرهاني ازاگري دیکي

 و هشت مرداد ستي پس از بی فاطم و حمله او بهیخود او در خاطراتش در اشاره به ترور نافرجام فاطم.  داشتکينزد
 البته ٥». اسالم بودماني اسالم بود، منم جزو فدائاني فدائوجز] یضارب فاطم [يیاونوقت که عبد خدا« : کهدي گویم

 به تهران آمد و به جاني در الهی که پس از دوسال بزن بهادر١٣٢٨ سال انهي ازآن، از مشتري پیلي خ،یشعبان جعفر
 ،یمک نيبا حس« و وستي اسالم پانيي و فدای کاشانراموني، به پ٦ پرداختی سه راه بوذرجمهر دری و اخاذیچاقوکش

 ی مرتضدي س٧».مي شدی و طرفدار سفت و سخت کاشاندي مرگهي دواشي واشي که بعد ما ی خونه کاشانمي رفتیعصرها م
 در تهران رفته و با یانه کاشان رزم آرا به خیري نخست وزروداري بوده است، در گکي نزدی که با بروجرد،یمبرقع

 انيي از فدای معروف تهران و گروهی از چاقوکشان و الت هاتن و چند ی او، از جمله شعبان جعفرانيرامونيمشاهده پ
 است دي چاقوکش ها؟ از شما بعسي رئاي دي هستی اهللا شما مرجع روحانتيحضرت آ« که دهي از او پرسیاسالم، با شگفت

  ٨»!دي باش داشتهیپي تنيکه چن
 
 زي که او نی بود به نام شمس قنات آبادی اسالم را نهاد، معممانيي و فدای با نواب صفویکي نزدی که بنای کسانني نخستاز

 ني نخستی بود و در سال های قنات آبادشنمازي پني محمد حسدياو فرزند س.  بازگشتراني از نجف به ا١٣٢٥در سال 
 از قم رانده شد و به نجف وني روحانی از سو٩» با طلبه هامکرر یريدرگ«د و  به اتهام فساست،ي بوريپس از شهر

 گاراژدار توانگر ،یراشرافي می با مهدران،ي و پس از بازگشتش به اافتي وندي پیدرهمان نجف با نواب صفو. رفت
بعدها . اد نهی دوستینا کرد، بیرا منتشر م» آتش «ی که روزنامه جنجال،يی طباطباني الداءي ضدي سکانيتهران واز نزد

 »ی کاشانتيب« او به یاري هم به یراشرافيم.  بودی کار، آدم کاشاناني تا پا،یقنات آباد.  آن روزنامه شدريهم سردب
 .  او شدی و مشاور مطبوعاتوستيپ
 

 نواب یسو از زي نی با کاشانی شمس قنات آباديی است که آشناني آن روزگار براوني از روحانی خاطرات پاره ایگواه
 اهللا تي آ،ی آوردند و با شمس قنات آباداستي شرکت آشکار در سی اسالم رو به سوانيي که فدا١٣٢٦از سال . بوده است

 یري نخست وزانهي در می از کاشانشاني تا جداشدن اافتند،ي وندي پشاني اراموني پی دارهاداني و ماني و بازیکاشان
 ی اسالم، بخشانيي پس، فداني گفت که از ادي را بایراست.  ممکن نبودگريکدي از شاني ایمصدق، جداساختن کوشش ها

. د آن بوی سوکي تنها ،ی نواب صفوراموني پی تندروی بودند که گروه کوچک مذهبیاسي سهي کوشش چند سوکياز 
 اءي ضدي سانينراموي پ،یراشرافيم.  کوشش بودندني از ایگري هم، بخش دشاني اانيراموني و پی شمس قنات آباد،یکاشان
اما .  معرکه شدندني ااراني آتش بز،ي و حزب زحمتکشان او نيی مظفر بقای زاده و پس از اندی حائر،يی طباطبانيالد

 وارد شده بود و راني ایاسي روشن به کارزار سیاو با برنامه ا. دي دگرانيد جدابافته از ی تافته ادي را بااءي ضديخود س
 در کارزار زي اسالم نانيي که از فدادي دميخواه.  بودراني ایاسي سی هاتي شخصنيندتررومي از نیکيدر پشت صحنه، 

 .  تا توانست بهره بردش،ي خویاسي سیسوداها
 

 و سرانجام توسل به ارعاب و ترور زي تند وتی هاهي طالب و انتشار اعالمختني اسالم، برانگانيي کار فدامان،ي پنيدرا
 بود یاسيس/ ی جنبش مذهبیاسي چهره س،ی بر گرده داشت و کاشانیف را شمس قنات آباد بازار و اصناختنيبرانگ. بود

به .  گرفتی بهره مشي خویاسي سی سوداهاشبردي پی اسالم، براانيي و فدااني چون طالب جوان و بازاریکه از کسان
 به او اشاره کردم، شتري که پی بر شعبان جعفرادهيز.  نداشتی اصولی به باورهای چندانی اش، وفاداریرغم دانش مذهب

 و ی کاشانی کوشش بودند و در کارهاني از ايی جززي جنوب تهران نی دارها و بزن بهادر هاداني از مگري دیپاره ا
حاج ناصر :  داشتندژهي ویگاهي سه تن جاان،ي منياز ا.  آمدندی از شمار معرکه دارها و چماق داران به شمار مان،ييفدا

 حاج اصغراستاد ؛یخي رمضون ني پور، معروف به حسلي اسماعني حس؛یبه ناصر جـِگـََرک معروف ،یحسن خان
 هم که از همان سال ها يی حاج رضابي معروف به ط،یرطاهري مبيط!). یسکس (ی معروف به اصغر سسک،ینقيعل
 شاني قصاب در کنار ای مهدني حسزي، همراه با برادرانش، و ن» زهرا بودی بی و بنيغلوم امام حس«و »  شدهيیکربال«

 . بودند
 

 ی خودرا تا سن سی جوانی از فرمان مشروطه زاده شد و سال هاشي سال پستي ب،ی که بود؟ ابوالقاسم کاشانی کاشاناما،
 نياز شمار مجتهد.  آمدراني فراز رضاخان سردارسپه به قدرت، به اروداري در نجف گذراند و سپس در گیو چند سالگ

 با سردارسپه یزي پس ازآن درباره او نوشته اند، سرستی بود وبرخالف آن چه که سال هارانينش ادرس خوانده و با دا
 شي دفتر رضاشاه، تا پسي رئ،ی بهبودماني سلی هاادداشتي ی ازاو پرداخت وبه گواهیبانينداشت و ازهمان آغاز به پشت



. ١٠ بودوني رضاشاه با روحاناني منيابط از ریکي کرد و داريد» حضرت اشرف« بار با ستي دستکم ب،یاز تاجگذار
.  رضاشاه دادی به پادشاهی شد ودربرابر مدرس، رأدهي مجلس مؤسسان برگزیندگي تهران به نماوني روحانیاز سو

 سدي نوی بود، مستي بوري پس از شهری در سال های که از شمار سرسپردگان و کارگزاران کاشاننيدکترمحمود شرو
 بوده تي جامعه روحانتيثيحفظ ح «،ی رضاشاه به پادشاهراز از فیباني او در پشتزهيکه انگ به او گفته یکه کاشان

 کرد و گاه به نشست و ی مسي رضاشاه، گاه تدری پادشاهاني از او برنخاست و تا پای از آن پس هم بانگ١١»!است
 راني از امی، همراه با گروه١٣١٨از.  پرداختی می دولت پهلوهي مجلس در حاشندگانيبرخاست با دولتمردان و نما

 آلمان سمي فاشرواني اتهام که با پني به ان،ي آمدن متفقروداري از آلمان پرداخت و در گیباني رضاشاه، آشکارا به پشتتشار
 افتهيشهرت »  هایزندان آلمان« در اراک که به يی در کاروانسرای شد و همراه مأموران آلمانري داشته است، دستگونديپ

 گراني و دی او با نواب صفویماني و هم پی جنگ آزاد شد و همکاراني پااز پس یپاس.  شدیپس در رشت زندانبود، و س
 کي فرزند و ی از سشي اما بست،ي روشن نشيشماره زن ها.  جاه طلب و بد دهن بودیمرد. دي جا آغاز گردني از همزين

 .ت به او و رفتارش خواهم پرداخگر،ي دیدر نوشتار! سد نوه داشت
 
 واپس مانده ختني داشت و با برانگانهيادگراي بنيی رنگ و روشان،ي اماناني هم پگري اسالم و دانيي و فدای کاشاناني مونديپ
 وري پس از شهری روزهاني از همان واپس،ی مذهبيی واپسگراجيي عنصر تهنيا.  بودختهي مردم آمی احساسات مذهبنيتر
 ی ها و روضه خوان های منبر،یني دی مبارزه با بتي مانند جمعيی هاوهگر.  وارد شدراني ای به چالش اجتماعست،يب

 با ی و افراديی طباطباني الداءي ضدي سیاري به شترشاني که بی زودگذریمتعصب تهران و شهرستان ها و گروه ها
 با همه يیرودررو یرا بی مردم را، ابزاریني دی باورهاختني شدند، برانگی برپاما،يتاني آشکار و نهان با بریوندهايپ

 ها، عوام بودند که به تي جمعني دهندگان الي به اتفاق تشکبياکثر قر«.  کردندی روشنفکرانه و شهروندیارزش ها
 که ی بودند و چون به شدت از جامعه مدرن شده رضاشاه متنفر بودند، از حضور در اجتماعاتدي مقی مذهبري شعایاجرا
 غاتي و تبلاستي در عرصه ساءي ضدياما با حضور س....  جستندی می دور، دادی می روشن فکراي جامعه مدرن یبو

 دي سی هاتي نا آگاهانه هم سو با فعالايآگاهانه .......  هاتي جمعني ازای حزب توده، تعدادتي ماهی و افشایستيضد کمون
 ١٢». گام برداشتنداءيض
 
 در دوره دوم چالش نک،يا.  بود، اشاره کردمیکشتن کسرو روال که ني نوشتار، به نشانه برجسته اني انيشي بخش پدر
 ماني و کردستان آغاز شد، پجاني آذربایدادهاي و روراني از ای خارجیروهاي آمد خروج نی که در پراني ایاسيس

 ختني کردند و ابزار برانگزهي سو، قرآن بر سر نگري دز ااءي ضدي و وابستگان سکسوي اسالم از انيي و فدایکاشان
 ،ی جامعه، چشم اندازآزادیموضوع چالش شهروند. ختندي جامعه در هم آمی را با چالش شهروندیساسات مذهباح

 ماناني و هم پی اسالم، کاشانانييفدا.  بودی در چالش جهانراني اگاهي دولت و سرانجام جاگاهي جا،یقانون، عدالت اجتماع
 ی به چالش اجتماع،يی به سوداکي را، هر یاسي سني دشهيند سو، اگري او از دی و آدم هااءي ضدي و سکسوي از شانيا
 .  بازگرداندندرانيا

 
 حجاب ،یني دی با بزي ستی در راستاشتري اسالم که تا آن هنگام باني، رفتار فدائ١٣٢٧ از آغاز سال یعني هنگام ، ني ااز

 که مانشي هم پوني روحانگري و دی بروجرداستي و در برابر سافتي یاسي آشکارا سی بود، آماجی مدنی هاشهيو اند
 با شمس قنات شيماني هم پران،ي به ایبازگشت نواب صفو.  گرفتر بودند، قرایاسي سی از چالش هایري کناره گرويپ

 و ی پراکنهي طالب به اعالمختني قم و تهران و برانگاني مشي رفت و آمد ها،يی طباطباني الداءي ضدي و سیآباد
 جدا الف، اختی نشانه هانياز نخست.  قرار دادعهي شتي روحانیرپاي دیا در برابر ساختارها رروانشيتظاهرات، او و پ

 ی در اخاذشاني سابقه بود، رفتارای بخي وقفه در کالس درس علماء که تا آن تارجادي به مراجع و اشاني ایاز پرخاش ها
 اهللا تي آتي چنان بود که به روا،ی و پول ستانمي بختني دربرانگشانيروش ا.  بوداني از بازرگانان و بازاریو پول ستان

 .... ی کمک مالی اسالم مراجعه کرده بودند برااني آمد که فدائی از افراد مختلف میوان فراینامه ها «یمحمدباقر سلطان
قدار پول  فالن مدي نوشته بودند که شما بای کسیمثال برا.  شدی میادي زتي شکای اهللا بروجردتي آشي اسالم پانياز فدائ
خواهد )  بودنددهي که شکلش را کشی اسلحه اايمنظور خنجر ( ها ني و اال سروکارت با ادي کمک کنامي و به قديبده
  ١٣».بود

 
.  نکنند، آن هارا مضروب خواهند کردادي یکي اسالم به نانيي کردند که اگر درباره فدای مدي هارا تهدی و منبروعاظ

 ليبرادر خل« کند، ادي یکي اسالم به نانيي از فدایشده بود که بدون دستور بروجرد حاضرنیچون، واعظ مشهور، فلسف
 تي که آبرومي زنی مجلس را به هم مم،ي کشی گفت، تورا نمیگريد... کشمی را می که من خودم فلسفدي گوی میتهماسب
 ی و آزادی در دادگستریتن کسروکش.  افکنده بودزي نراني در دل روزنامه نگاران امي گونه رفتارها، بني هم١۴».برود

 کرده مناکي بچنان نبودند، روزنامه نگاران را ري اسالم در آن درگانيي فدانکهيکشندگان او، سپس قتل محمد مسعود، با ا
 منتشر کرد و شاني را درباره ای بارنوشته اکي ها،يخواندن.  بودندزاني اسالم گراانييبود که از برخورد به رفتار فدا

 انداختند که آن هاي و ناشر خواندنیزي پاری در دل باستانیمي رفتند و چنان بهايدارودسته اش به دفتر خواندن و یواحد



 و سندگاني با دوات سرخ رنگ به نويی نامه هازي نگاهي گاه و ب١٥. به انتقاد ننوشتی سخنشاني درباره اگريمجله د
 . سنديرفتارآن ها ننو درباره ی نقدشاني فرستادند تا ایناشران روزنامه ها م

 
 در تهران و قم به ل،ي دولت اسرائسي به بهانه تأس،ی اسالم همراه با کاشاناني هواداران فدائ١٣٢٧ بهشتي ارددر

 آشکار با يیدر رودررو.  شدندني پنج هزار تن داوطلب رفتن به فلسطاي برخاستند و گو»هودي هيعل« مردم ختنيبرانگ
 یتي با درایپاسخ خوانسار.  داوطلبان جهاد، در مدرسه دارالشفاء قم گشودندیسيم نو نای راهم برای دفتر،یبروجرد

 داوطلبان قرار اري دولت موافقت کند و اسلحه در اختنهي نوشت و هرآمي به دولت خواهی بود که ما نامه انيمجتهدانه ا
 صدر،  اهللاتيبه گفته آ! هند شد خواني فلسطی راهشاني هموار سازد، اني به فلسطشاني سفر ایدهد و راه را برا

 قم، آتش وني روحانی گونه کارها برکنار داشت، اورا واداشت که از سوني را از ای نه تنها خوانسار،یبروجرد
 . بودند، خاموش کندختهي اسالم برانگانيياحساسات طالب را که فدا

 
 در مخالفت با نخست ،ی آتی ماه هایدادهايرو اسالم، باال گرفت و در انيي و فدای کاشاناني میماني پس، هم پني ااز
 اني و سپس در جری کاشاندي از تبعیري اسالم در جلوگانيي تر به آن خواهم پرداخت، کوشش فدانيي که پاري هژیريوز

 یماني هم پنيجلوه آشکار ا. دي قم انجامني و مجتهدی با بروجردشاني ايی مجلس موسسان، به رودر روليمخالفت با تشک
 مجمع لي بود، تشکی سنتتي با روحانيی رودرروی که به گونه ا،ی و شمس قنات آبادی کاشان،ینواب صفو انيم

.  شددهي آن برگزاستي به ری بود که شمس قنات آباد١٣٢٧ از ترورنافرجام شاه در بهمن شيمسلمانان مجاهد، چند ماه پ
 ترور دادي پس از روزي نیبا مراجع و شخص بروجرد اسالم انيي و فدای کاشانانيراموني پاني آشکار میري درگنينخست

 .  آمدشي پی کاشانیرينافرجام شاه و دستگ
 
 لي به دلران،ي شهروند ایاسي سیروهاي از نی بود و بخش بزرگدهي رسیري به نخست وزري از آن، در خردادماه، هژشيپ
 و یاما مخالفت کاشان.  با او برخاستند مطبوعات، به مخالفتی محدود کردن آزادی در راستاژهي او، به وی هااستيس
در .  در سر بودگري ديی را سوداکيهر.  نبودیدگاه حقوق مدني از دري هژیري با نخست وزيی طباطباني الداءي ضديس

 ی از دوسواءي ضدي و سی کاشانکبارهي او، به یني جانشی براري هژی الملک و آمادگمي دولت حکیاني پایهمان روزها
 افتاد و اني ضرورت مبارزه با بهائادي به بهشت،ي اردیاني پای در روزهاکبارهي به ینخست، کاشان. ردندآغاز به کار ک
 ی که در آن جا می مضره اغاتياز تبل«را خراب کند و )  در تهرانانيمرکز بهائ( القدس رةي کرد که خضديدولت را تهد
 ناشناخته ی را از قول منابعري بودن هژيی بهاعهي شااءي ضدي به سکي نزدیهمزمان، روزنامه ها. دي نما»یريشود جلوگ
 و ششم ستي شد، در روز بی منتشر ماءيدضي از وابستگان به سیکي یسوسپس روزنامه بهمن که از . چاپ کردند

 قوام السلطنه اباني خیساي که در کلیطبق اسناد و مدارک« منتشر کرد و به دروغ نوشت که یخرداد فوق العاده ا
 هجده سن ردري هژني عبدالحسی شود، آقای منتشر مندهي و جمعه آدهيد و رونوشت آن به روزنامه بهمن رسمضبوط بو

 ی آمد و رفت و مدرکنهيالبته آد!  آورده استی روتيحي به مس»دي اسالم برگشته و پس ازغسل تعمانتي از دیسالگ
 به او ري و پنجم خرداد در مالقات با هژستيوز ب در رسي در جشن سفارت انگلاي ضدي که سيیاز هشدارها. افتيانتشار ن
 از همان روز درج ی که در گزارش محرمانه شهربانی و نواب صفویاشان زاده با کی مالقات محرمانه حائرزيداد و ن
 . شادمان نبوده استري هژیري هم از نخست وزايتاني که دولت برداستيشده، پ

 
 یري قرآن به سرداشتند، در واکنش به نخست وزکهي و طلبه درحالیبازار هزار ني، چند١٣٢٧ و هفتم خردادماهستيدرب
 را مرتد و مهدور الدم خوانده بود، ی که کسروریريهمان هژ!  بودنا،ي وادشان،ي ای اصلاديفر. ختندي راباني به خريهژ
 نيتهران و قم در ا بزرگ وني از روحانکي چيه.  شددهيهود نامي و نوکر یحي مس،يی زمان، بهاکي و در کبارهيبه 

 فرستاد که از نهادن قرآن برسر در تظاهرات غامي پی به کاشانکانشي نزدی از سویکارزار شرکت نداشتند و بروجرد
 ئتي هه نامبي تصوني در مذهب کند، درنخستري بهانه بود تا دولت را درگی درپاي که گوزي نريهژ. دي جوی دوریاسيس
 از یري قم در جلوگهي بلند پاوني و روحانی اش بود، به درخواست بروجردنهي کابليروز پس از تشک١٢ که رانشيوز

 مناسبات دي تجد،ی در جلب نظر بروجردري هژگريکار د.  و مشهد تن دادی در قم، ریفروش و عرضه مشروبات الکل
 که ی ساعد مراغه ا در آبان ماه همان سال برکنار شد وريهژ.  با عربستان و از سرگرفتن سفر حجاج به مکه بودیاسيس
 ري بود، نخست وزکي نزداءي ضدي نداشت، اما با سري هژنهي با کابی تفاوت چندانماي و نه در ساستي او نه در سنهيکاب
 شاه فرجام ساعد، ترور نایري پس از نخست وزیماه!  نبودی نشان،ی و رفت مسلمانناي از آن آتشفشان وادگريد. شد
 و به بروجرد ري دستگزي نیکاشان. دي گردیرقانوني برقرار شد، حزب توده غی نظام آمد آن، حکومتی داد و در پیرو

 و درآن جا بست نشستند و با پرخاش به ختندي ری به منزل بروجردانيي و فدای از وابستگان کاشانیگروه. فرستاده شد
 اني می به گفته خودش رابط بدال کهني حسديس.  کندیگريانجي می کاشانی آزادی او، از او خواستند تا برایخاموش

 ني در بیافراد مشکوک« را کار نيبوده، ا) یبعدها نهضت آزاد ( ی جبهه ملی و بخش مذهبی کاشانان،يفدائ» مثلث«
 ني آمد ای پ١٦!ست کند که مشکوک بودن به آن ها از چه جهت بوده ای داند، اما اشاره نمیم»  اسالمانيطرفداران فدائ



 شي افزاانيي و فدای را با کاشانشاني شکاف اد،يانجامي نوني روحانگري و دی بروجردی گرینجاي نه تنها به م،یريدرگ
 .  شددي هم از بروجرد به لبنان تبعیکاشان. داد
 
شاه در روز پنجم اسفند، .  مجلس مؤسسان بودلي به تشکانشيراموني شاه و پمي بهمن، تصمدادي روی آمدهای از پیکي
 ی را ما مرشيت «نکه،ي کرد و با گفتن اداري مجلس دی هاوني فراکسندگانيرجامش، با نما روز پس از ترور نافستيب

 اصل چهل و یني مجلس مؤسسان و بازبلي را در تشکشيو خمي تصم،»دي بری و مدي آوری و دولت هارا شما مميخور
 مشروطه خواه و قانون ندگانيما نگري مخالفت مصدق و دزهي هنگام انگنيدرا.  رساندشاني ای به آگاهیهشتم قانون اساس

 شاه اراتي اختشي بود که آن ها خواهان افزاني در اادشده،ي اصل یني مجلس مؤسسان و بازبلي مجلس، با تشکیگرا
 ی مني امي مجلس مؤسسان، بليبا باال گرفتن مخالفت با تشک.  را به او واگذارندني خواستند حق انحالل مجلسی و نمنبودند

 اسالم و پاره اني فدائی از سوکبارهيبه . ابدي دست شي قدرت خوشي مجلس مؤسسان و افزاليند به تشکرفت که شاه نتوا
 را در ی خواهد ماده نخست متمم قانون اساسی هماهنگ گفته شد که شاه می به گونه ااء،ي ضدي با سوستهي پاتي نشریا

 دروغ را بهانه عهي شاني اسالم، هماني و فدائیکاشان! » کندتهيسي را الئرانيا« و ندي برچعه،ي داشتن مذهب شتيباره رسم
 کنار نهادن اصل برسر که هرگز گفتگو ميبگذر. ختندي و طالب را برانگاني بازارون،ي از روحانیکردند و گروه

 از شي محمدرضاشاه که بنکي را که رضاشاه نکرده بود، ای کارنيچگونه ممکن بود که چن.  نبودعهي مذهب شتيرسم
 در کتاب اتي بود، انجام دهد؟ آن هم دوسال پس از گنجاندن شرعی گفت و در تماس دائم با بروجردی منين از دپدر سخ

 ! ی دبستانی درسیها
 
 مجلس مؤسسان باز لي تشکی را منحرف کرد و راه رابرایاسي سی موضوع گفتگون،ي دروغغاتي تبلني بسا اچه

 مجلس مؤسسان موافقت لي با تشکی از او گله کردند که و،یه بروجرد بی قم هم در نامه اني از مدرسیگروه. ديگردان
 قدرت شي و او پاسخ داد که افزاستي مجلس چني اليتشک تو از ی که سودادمي بود که از شاه پرسنيپاسخ او ا. کرده است

 با مجلس ونيروحان از ی مخالفت پاره اب،ي ترتنيو به ا.  مذهبی در راستایشاه و نه دست بردن به متمم قانون اساس
 مجلس لي تندرو پس از تشکی آخوندهاگري و داني فدائ،ی است که کاشانني ازي نگري دیشگفت. مؤسسان فرونشست

 عهي مذهب شتيررسميي تغی شاه، نپرداختن به موضوع واهاراتي اختشي مجلس به افزاني و محدود بودن کار انمؤسسا
 ی کرد، روزنامه های مداري که هر هفته با شاه داء،ي ضدي دست سزي جا ننيدرا!  خود شماردندیروزيرا به حساب پ

 ی براتيشاه را متهم به داشتن ن.  گفتگو آشکاراستدني اسالم در خلط مبحث و به کژراهه کشانيي به او و فداوستهيپ
 که به ی در کار گفتگو، اورادني کشی رو با به گمراهني انجام آن را نداشت؛ و از اتي کردند که هرگز نیانجام کار
 شد و روزيهم دربار پ.  گرداندندروزي و حق او در انحالل دو مجلس، پشي قدرت خوشي افزایعني داشت، تيانجام آن ن

 یبازنده، قانون اساس!  بکوبندی مذهب رسمريي از تغیري در جلوگیروزي پی توانستند بر طبل توخالاني و فدائی کاشانهم
 ! بودندگانيو مجلس نما

 
نه واکنش خودکامانه دولت به .  چالش شهروندانه بودکي همچنان در گرماگرم راني جامعه ادادها،ي روني همه ا رغمبه

 خشونت و قهر در برابر دولت نشي شهروند را به گزني مجلس مؤسسان، مخالفليترور نافرجام شاه و نه تشک
 ی انتخابات آزاد و آزادی برگزاری بود، برایهروند و شی قانونی چالش، همچنان در تنگناهاريمس.  بودختهيانگيبرن

 از شي روز پستي و دوم مهرماه، بستيدر ب.  قرار داشتندارانشي مصدق و زي نی مدنزي ستني ایدر بلندا. مطبوعات
 و مصدق به پرخاش ري به بست نشستند و هژی مصدق در برابر کاخ پادشاهی هزاران تن از مردم به رهبرر،يترور هژ

هشت روز پس .  کندیدگي درباره انتخابات رسناني که به اعتراض بست نشرفتي حال، شاه پذنيبا ا. داختند پرگريکديبه 
 .  را بنا نهادندی در خانه دکتر مصدق گردآمدند و جبهه مل،یني از رهبران آن بست نشیاز آن، گروه

 
 کشاندن ی که در راستا،یبش مدن رساندن به جنیاري ی داد، نه در راستای پس از آن روی که چند روزري هژترور

 نيحاصل ا.  مطبوعاتی رساندن به آزادیارينه نجات انتخابات در کار بود و نه .  بودی نظامزي ستريجامعه به مس
 ی رسوازانتخاباتي اسالم، گاه ناني فدائنيبانان امروزيپشت!  بود و نه بازترشدن جامعهی حکومت نظاميیترورهم برپا

 دربار بود و نه نخست ري وزنکيراي که هژنينخست ا.  دهندی جلوه مريات آن را بهانه ترور هژدوره شانزدهم و تقلب
 از دن رد شی حت،ینواب صفو.  داده اندی به انتخابات نميی اسالم به گفته خودشان، بهاانيي فدانکهي اگريدو د! ريوز

 شرکت فعال در ی براروتي از بیاشان اهللا کتي در پاسخ به نامه آیو.  دانستیبرابر درمجلس را خالف شرع م
 ندارند بلکه یکه نه تنها ِسَمت مذهب] ی جبهه ملندگانينما[ ها نيا« پاسخ داده که ون،ي ملندگاني به نمایانتخابات و رأ

 ی آن نمجي انتخابات و نتاني به ايی اسالم، بهااني فدائ١٧»د؟ي دهی میستور دنيشما چرا چن. ستنديعالقمند به مذهب هم ن
 .  اسالم، کارگذاران آن سوداها بودنداني خواستند و فدائی مگراني درراي است که ترور هژني در ازيهمه شواهد ن. دادند

 
 سده از آن مي از نشي که بنکيا.  را کشته بودی است که کسروی از دو برادریکي را کشت، ري که هژی امامني حسنيا

 ،ی مانند کشتن کسروزي نري که کشتن هژسندي نوی ها، می گونه آدم کش آنني امروزرواني گذرد، پی هوناک میدادهايرو



 ني روزگارای هایاز شگفت.  دهندی ارائه نمشي خوی دعونيا ی برگ کاغذ براکياما » . اتکاء داشتی شرعیبرفتاو«
دشمن اسالم  را ی اسالم نبود، کسرواني و فدائی از نواب صفويی است که درآن هنگام که هنوز سروصدای کسريکه، هژ

 هم به دي داشته و شای می آگاهی از توطئه ترور کسرواءي ضدي چونان سزي باوراند که او نني برازي نیخوانده بود و برخ
 که پس از ی اسکندررجيا. ربودي هژیاني به کوشش و پادرمزي از زندان نی کسروني قاتلیآزاد.  رسانده بودیاريآن 

 از ی موافقت کرد امامديبا« گفته است که نهي در جلسه کابري کند که هژی مادي،  قوام بودنهي در کابیکشته شدن کسرو
 بوده یحيمهدورالدم بوده و اگر اورا کشته اند، کار صح] یاحمد کسرو[ آدم ني دارم ادهيبنده عق... زندان آزاد شود

  ١٨».است
 

، ١٣٢٨ آبان زدهمي ، در سیرينخست وز او از ی پس از برکنارکسالي اش، که ی نه در دوران زمامدارزي او نکشتن
 تخت،ي مسجد پاني درمهمتری مراسم عزادارانهي دربار، آن هم در مريترور وز.  ماه محرم بودی مراسم عزادارانهيدرم
 ی حاضر بود که به بهایطيکدام مجتهد جامع الشرا. ی مذهبی فتواکي بود و نه یاسي برنامه سکي گمان برخاسته از یب

 بود، آن هم در دوازدهم ماه کي نزدی اهللا بروجردتي که با آري بر ترور هژفانش،ي هم رداني در میعد بی هایبدنام
 و ی عزادازی هائتي به رهبران ههيمحرم الحرام، در روز سوم عاشورا، در مسجد سپهساالر و در هنگام دادن هد

 نشستند تا او به وزارت دربار برسد و آن گاه  اش ندادند وی فتوا را هنگام زمامدارني دهد؟ چرا ای شرعی فتواه،يتعز
  است؟ امدهي ناني افتخار کند در مشي به کار خودي فتوادهنده که باني از نام ای نشاننيفتوا دهند؟ چرا تا به امروز کمتر

 
 بهانه که نيبه ا اي بوده و يی بهانه کشته اند که بهاني مجتهدان و به ای به فتواند،ي گوی منکي را، آن گونه که اري هژاگر

مال، « بهانه که ني به ااي شده و داي ارامنه پیساي در کلتيحي به مسمانشي شدنش از اسالم و اگردانياسناد ارتداد و رو
 که نکي، مهدورالدم و واجب القتل بود، پس چرا ا» قراردادهی معرض خطر جدر را را دني و عفت مسلممانيجان، ا

َمنـَم « آورد که ی برنمادي با افتخار فری گذرد، کسی نواب می حکومت اسالمشهي اندیرگي و پنج سال از چستي از بشيب
 .  استگري ديیا از جري ترور هژزهي است که انگني ای؟ راست»! مرتد را صادر کردمني کشتن ایآن که فتوا

 
 ني دراريهژ» !د مملکت ضرر داری براريبرمن مسلم شد وجود هژ« گفته که ی جلسه بازپرسني در اولی امامنيحس

 و ري از جمله ساعد نخست وزان،ي دولتگري داشته که کار دی آمد سهمناکی بوده، کار او چه پی دربارمريروزگار که وز
 بهانه که به ني را به اري داشته است؟ اگر هژی نمند، بودی مري هژراني همان وزشان،ي از ایاري که بسرانش،يوز
 است از آبان ني شگفت اافت؟ي او انجام نیري در روزگار نخست وزی برنامه انيچن وابسته بوده، کشتند، چرا گانگانيب

 دوران است که ني بود و در اري نخست وزی، ساعد مراغه ا١٣٢٩ ني تا اول فروردر،ي هژی، پس از برکنار١٣٢٧
 در قدرت شيفزا انيشتريب!  دادی دوره شانزدهم، روی مجلس مؤسسان و انتخابات جنجاللي نافرجام شاه، تشکرترو

 ! ري هژیري روزگار بود و نه در دوران نخست وزني در ازيدربار ن
 

 زي مبارزه مسالمت آمی سو روند مدنکي گونه کارها، از ني سودا بودند که با اني در اري است که کشندگان هژني ایراست
 دواري قره نوکران انگلستان امزيه ندر پس پرد.  را سرقت کنندیاسي سی سو رهبرگري کنند و از دگرگوني را دیو قانون

 ی فشاری و پای رهبران جامعه مدنیاگر استوار.  مردم استوار کندرکوب را در ساني شاه و نظامر،يبودند که کشتن هژ
 ی به آرزوداد،ي روني به دنبال ای حکومت نظاميی پس از برپاري هژني قانون نبود، چه بسا که قاتلهيآنان در مبارزه برپا

 از رهبران ی امامني دانستند که حسی همه منکهي است که به رغم اني ازي روزگار نی هایاز شگفت. دندي رسی مشيخو
 پس ترور ني نخستی روزهارشدگاني دستگاني اسالم در ماني تن از فدائکي بود، ی نواب صفوکي نزداري و انيفدائ
 ! نبودی حکومت نظاميی و برپاريهژ
 

.  دادی رو١٣٢٩ جنازه در قم به سال ني و دفن اراني بازگرداندن جنازه رضاشاه به ایا در ماجرزي نی بعديی رورودر
 و راني دربرابر آوردن جنازه رضاشاه به ای قم، واکنشني مجتهدگري و دی دهند که بروجردیهمه اسناد موجود نشان م

 ني باره، اني اسالم در اانييه نامه فدا بی که پاسخ دفتر بروجردديو گی هم ميی عبد خدا،یحت.  نداشته اندیدفن او در ر
 ی و کسانی نواب صفوماناني هم پداد،ي روني از اشيپ» .دي آی خوششان نميی کارهاني اهللا از چنتيحضرت آ«بوده که 

 راني در دوران جنگ اان امام در سپاه پاسدارندهينما (ی فضل اهللا محالتخيو ش) انيينفر دوم فدا (ی واحدنيچون عبدالحس
 نواب هيکه بعدها عل (یني هاشم حسدي سیباني، با پشت) ساله در قم بودکي و ستي بیاق، که در آن هنگام طلبه او عر
 کرده و هي روزانه و پخش اعالمی های و صحن حرم قم را کانون سخنرانهيضي، مدرسه ف) داد و اورا مرتد خواندهياعالم

 وني که از روحانیمحمد واعظ زاده خراسان.  بودختهيبرانگ حوزه را ني و مدرسی بارها خشم بروجردشاني کارهانيا
 که واعظ زاده درآن شي از کالس هایکي کند که در ی نقل میبرجسته مشهد و سپس قم در آن سال ها بوده، از بروجرد

 نيز ا که ایکسان.  من مخالفندتيع و وضع مرجتي موقعني با انانيا« اسالم گفته است که انيحاضر بوده، درباره فدائ
 در دهم خرداد در یاهللا بروجرد  سرانجام آيت١٩» . کندی آن ها شک متي کنند انسان در عدالت و انسانی متيگروه حما

 از جمله ی بروجرد٢٠». خود آشنا نيستندی مردود اعالم آرد آه به وظايف روحانیطالب علوم دين«سر درس، آنها را 



 کنند که ی خواهند کاریم.  کنند، با حوزه مخالفند، بامن مخالفندی مني ها که چننيا« بود که هدر کالس درس گفت
 را از رتيغ« داده بود که غامي نواب در پاسخ به او پ٢١».مي به کالس و درسمان بپردازميدرحوزه بسته شود تا نتوان

 » !ريادبگي یمرحوم قم
 
 اسالم، کار انيي فدای از سویتقاد از بروجرد در انهي و پخش اعالمی اهللا خوانسارتي چهاردهم خرداد، پس از نماز آدر

در زمان زعامت «:  کهدي گوی باره مني بوده در ای بروجردکاني که از نزدی مبرقعی مرتضديس.  شدکسرهي شانيقم با ا
 نيدر ا.  پرداختندی سخنرانرادي به اهيضيدر مدرسه ف.  کردندشلوغ یلي طرفداران نواب در قم خ،ی اهللا بروجردتيآ

 ی متي نهاد مرجعفي امر موجب تضعني شد و ای و و زعامت آن روز حوزه انتـقاد متي ها چه بسا از مرجعینسخنرا
 لر ی علخي شانند از افراد، می امر باعث شد که برخنيا. دي نبخشی با آنان مدارا کرد اّما سودی اهللا بروجردتيآ. ديگرد
 ی سخنرانرادي کنند و نگذارند به اروني بهيضينان را از ف و آافتندي قلدر بود، به جان طرفداران نواب بیليکه خ

 شدند و بازگشت ی با چوب و چماق مجروع و متوارادشدهي یني و حسی نواب از جمله واحدانيراموني پ٢٢».بپردازند
  که خودیفضل اهللا محالت.  را قطع کردی طالب پيرو نواب صفو  شهريهیجرد ممنوع شد و بروهيضي به مدرسه فشانيا

 ني حوزه قم به اني امروزني از مجتهدگري ماجرا حضور داشته و دستکم هفت تن دني بوده و در ای نواب صفوارانياز 
 اسالم و طالب و انييدا فاني می هايی رودر روني در خاطرات خود به ازي نی اهللا منتظرتيآ.  کنندی اشاره مدادهايرو
 .  پرداخته استی بروجردنيمقلد

 
 ی خوانسار،ی بروجردهي علشاني اهي اسالم و انتشار اعالماني با فدائی هواداران بروجردانيآشکار م از زدوخورد پس
.  کناره گرفتزي نی کاشانراموني و از پدي برشاني را کنار نهاد و رابطه محدود خودرا با ازي راه کژدار و مرزين

 بود و رابطه راني اینيز رهبران سه گانه د ایکي ی بروجردتي از مرجعشي قم که تا پگري صدر، مجتهد دنيصدرالد
 را اني مخالف بود و بارها فدائی حفظ کرده بود، با تندروی را با دربار از همان هنگام زعامت حائرشيدوستانه خو

شان ي از ای صدر گاه پنهانیهرچند فرزندش آقا موس» .دي رفتار کنمتي با مالد،ي نکنیتندرو« کرده بود که حتينص
جز درس و بحث و .  کردی کارها دخالت نمنيمطلقا در ا «یالني قم، بهجت گگري برجسته دیروحان. رد کی متيحما
 مخالف ی حوزه قم با آنها و کاشانی رهبری فضای، به طور کل» دادی انجام نمیگري داد، کار دی که به حوزه مینان
 . هاده بود بنا نی رفت که اصفهانی مشي پی همچنان بر روال رفتارزي نجف ن٢٣.بود

 
 تي مرحوم آالتي و تشکتيب« سوکياز .  شددهي با مراجع بری کاشاناني مناسبات می بندهاني آخرش،ي به پی سوني ااز

 داري رو تن به دچي به هزي نی سو بروجردگري و از د٢۴» مخالف بودنددًاي شدی اهللا بروجردتي با مرحوم آیاهللا کاشان
 داري دگانهي.  واقع شدی بروجردی مهری اسالم، مورد بانيي اش از فدایباني پشتلي به دلزي نینيخم.  دادی نمیکاشان

 به ی واکنشیبروجرد.  بودی او از بروجردیاني و محاکمه او و درخواست پادرمی نواب صفویري پس از دستگشان،يا
 .  نرفتی بروجردداري به دگري دیني خم،ی درخواست نکرد و پس از اعدام نواب صفونيا

 
 دم خروس زي جا ننيدرا.  کشتن رزم آرا بودشان،ي اانيراموني و پی اسالم، کاشانانيي فداماني پی گام بعد،ی رو هربه

 صورت ١٣٢٩ ترور در روز چهارشنبه شانزدهم اسفند نيا.  آشکاراستی نواب و کاشانی قبای از الگراني دیدست ها
 نيدر ا. ابانيدر اوج جنب و جوش مردم در کوچه و خ و فت نونيسي کمی بررسیاني پای روزهاني در آخریعني. گرفت
 .  دادی روضي اهللا فتي آمي در مسجد شاه و آن هم در مراسم ترحري ترور نخست وززيجا ن

 
 ني را از ایاسي بهره کوتاه مدت سنيشتري ترور دست داشت و بني در ای که کاشانستي ندي باره تردني را در ایکس
.  بوديی طباطباني الداءي ضدي از کشته شدن رزم آرا بهره مند شود، سدواربودي که امیگرياما فرد د.  او بردزهميکارن

 گواه اند که با باالگرفتن جنب و ني محرمانه خارج شد، براورت از ص١٩٨٠ که در دهه ايتانياسناد وزارت خارجه بر
 بود که بتواند در برابر رومندي نري نخست وزکي ی در جستجوايتاني شدن نفت، دولت بری و جنبش ملیستيونيجوش ناس

 حزب توده ان از رهبری اش با پاره ایکيزنزدي او و نیرزم آرا با آن چه که درباره درستکار.  کندیستادگي جنبش انيا
 پانزده بهمن دادي از هنگام روزيشاه ن.  باشد، نبودايتاني وشرط بردي قی اعتماد بی که موردیرومندي شد، آن آدم نیگفته م

 ی و از شمارکسانراني ای کالهني که از مجتهدی تهرانني جالل الددي از قول سانييمنوچهر فرمانفرما. او بدگمان بودبه 
 تا رزم آرا را قانع کند دي چند روز پس از بازگشتش از اروپا، کوش،ی که تهرانسدي نوی داشت، مدبود که شاه به او اعتما

 !  صورت گرفتیريوز پس از پاسخ قاطعانه او در ادامه نخست وز رکي زي کشتن رزم آرا ن٢٥.که استعفا بدهد
 
در « را به دنبال داشت، گفته است که ی او در محاکمه اش که اعدام و،ی نواب صفویري تسخی از وکالیکي گفته به

 شاه از  مالقات بهنيدر ا. مي مالقات با شاه را کردی تقاضای واحدني عبدالحسدي رزم آرا، من و سیريزمان نخست وز
 هارا ی همه فساد و هرزه گني ای داند، چرا جلوی مسلمان ما که او خودرمي و گفتمي کردتيفساد موجود در مملکت شکا



 هارا ريشاه در جواب، وجود فساد را قبول کرد، اما هم تقص.  فساد استی نابودني که قصد ما مصببميبعد گفت. ردي گینم
  ٢٦».متوجه رزم آرا کرد

 
 کاي آمرهي از مقامات بلندپایکي فوس،ي درسي لوئی هاادداشتي و ايتاني وزارت خارجه بریگزارش ها از ی اپاره
 آن دولت استي و سکاي ازهمه با آمرشي گمان مورخ الدوله سپهر را که رزم آرا، بني ان،ي به هنگام اشغالل متفقرانيدرا
 ارتش ی مشاوران خارجشتري رزم آرا برستاد ارتش، باستي ردوراندر.  کندی مديي تأی داشته، تاحدودیکي نزدرانيدر ا
 مهم در سقوط ی پس ازآن، نقشیاني نورمن شوارتسکف، که پدرش، سالی متحده بودند و از جمله، آقااالتي از ارانيا

م  دولت صدابا متحده االتي ايیاروي روني در نخستکاي آمریروهاي بعدها، فرمانده نزي کرد، و خود او نفايدولت مصدق ا
 ارتش، ی و دژبانسي را در مقام مشاور پلی، چند سال١٩۴٠ در آغاز دهه یوجرسي نیالتي اسي پلاستيبود، پس از ر

 .  داشتی به سر برد و با رزم آرا دوسترانيدرا
 
 یري نخست وزی بود که از همان هنگام بازگشتنش در سودااءي ضدي کرد، سی جستجو مايتاني که بریرومندي آدم نآن
 به فشار خود بر شاه ايتاني زودگذرعالء، بریري گواهند که پس از ترور رزم آرا، در دوران نخست وزنيناد برااس. بود
 مجلس در مورد یرقانوني تواند در برابر اقدام غی که میرومندي مرد نگانهي« به عنوان اء،ي ضدي سیري نخست وزیبرا
 از جمله ،یري نخست وزی برالي را به اعالم تماشي خوهزيمصدق در خاطرات خود، انگ.  کند، افزودیستادگيا» نفت

 ردم، سؤال کندگاني نمایرا که از بعض] عالء [ري نخست وزیعلت استعفا«:  شماردی ماءي ضدي نقشه سنيبرهم زدن هم
 ی و امثال او کارري نخست وزني تصور کرده اند که از اني بود، چنهايسي از دوستان گفت حضرات، که مقصود انگلیکي

 ی را که هم اکنون به حضور شاهنشاه رفته و به انتظار رايی طباطباني الداءي ضدي سی خواهند آقای و مستيساخته ن
 از نه شي بی هاادماندهي هم خاطرات مصدق و هم نوشته ها و ٢٧».نددر آن جا نشسته است، وارد کارکن] مجلس [ليتما

 راني درای خارجی سفارت خانه هایو هم نامه ها و گزارش ها آن روزها یاسي سیدادهاينفر از شرکت کنندگان دررو
 ني الداءي ضديس ی آقای نمودند که تصدی طور تصور مني اندگاني نماتياکثر« اند که ني شده اند، گواه برای علننکيکه ا

 ی برایگري کردند از شخص دی شود، نه جرأت مدي تجد١٢٩٩ سال ی و ببند کودتاريسبب خواهد شد که همان بگ
 ی راگانهي باستي سیداي داد که به کاندیاجازه م] جنبش گسترده مردم[ روز اتي مقام اسم ببرند و نه مقتضني ایتصد
 او همان کند که ی وببندها، با پادشاهري و آغاز بگاءي ضدي سیري وزت بود که نخسمناکي بني ازازي شاه ن٢٨».بدهند
 که يی فرزند امام جمعه خو،ی جمال امامز،ي مصدق را نیريخست وز نشنهاديپ.  احمدشاه کردی با پادشاه١٢٩٩یکودتا

 ! دادبود، مجلس به دربار لي وکني ترکي نهاد، و نزدشي را از دست او گرفت و بر سر خویرضاشاه، تاج پادشاه
 

 و ینبش مل به جیاري ی که ترور رزم آرا، در راستاخي تارساني اسالم و بازنوانيي فداني هواداران امروزی دعوني اپس
 برنامه گسترده بود که کي از یترور رزم آرا، بخش.  استیخي جعل تارکي بوده، یري مصدق به نخست وزدنيبرگز

 ی دادن به جنبش ملاني پاا،يتاني براستي سیرگي و چيیبا طباطني الداءي ضدي سیري نخست وزی رفت تا راه رابرایم
 گري دی سوم اسفندی در جستجود،يس.  هموار کندراني را دراید آزای نشانه هاني شدن آخردهيشدن صنعت نفت و برچ

 ی اسالم، ابزار سوداانيي فداز،ي جا ننيدر ا.  سودا بودندني اشبري نادانسته، ابزار پاي، دانسته »عموزاده ها«بود و 
 شاه دياگرترد. د دگرگون سازن،ی شهرندانه را به سود دشمنان دموکراسی های رفتند تا روال دگرگونی شدند و مگرانيد

 ی دکتر مصدق در خصوصیستي و شگرد پارلمانتارکسو،ي کرد، از ی مهي به او توصاءي ضديدر انحالل مجلس که س
 اءي ضدي مصدق، سی، به جا١٣٣٠ ماه بهشتي بسا که در ارده بود، چی محرمانه نمی رأیکردن جلسه مجلس و تقاضا

 .  شدی مدهي برگزیريبه نخست وز
 

 سو نشان کي از د،ي قاتل او انجامی که به آزاديیدادهاي در واکنش به آن و روراني ایو رفتار جامعه مدن رزم آرا ترور
 لي کارزار خلني در کشتن او دست داشته و از آن بهره مند شده اند و درای اسالم و کاشاناني از فدائشي بیداد که کسان

 انيي و فدای کاشانیاسي سهيتوج.  بوده اندگراني بزرگتر دیبس ی هازهي انگی برای اچهي اسالم، بازاني و فدائیتهماسب
 سودارا در هشت ماه و نيچرا او ا.  بوده استراني کودتا در ای بود که رزم آرا در سودانياسالم در کشتن رزم آرا ا

 . آمد ی به شمار مر عمکي ،یري بود، انجام نداد؟ در آن سال ها، هشت ماه نخست وزراني اري که نخست وزیاند
 
 گفته نواب نياگرچه ا.  بوددادي روني دربرابر اسمي و سکوالريی پاسداران قانون گرای خاموشداد،ي روني اگري دیسو

 ی اما خاموشست،يدرست ن»  ترور رزم آرا را دادیاسي سی فتوایجبهه مل« که ١٣٣۴ در سال ی در دادگاه نظامیصفو
 از سکوت زي نمانيمحمد نر.  بودشاني ایاسي سی خطاهانيتراز بزرگ یکي دادي روني در واکنش به ایرهبران جبهه مل

 !  استهني از دستور، کشندگان رزم آرا را ستود و گفت که هرکس که اورا کشته، فرزند مشيفراتر رفت و در نطق پ
 

 بار آن نيا.  پرداختزي سکوت کرد و تاوان آن را نی به بهانه مذهبی در برابر کشتن کسروراني ای روشنفکرجامعه
 و نگهبانان ی انقالب مشروطه و پاسداران قانون اساسی دستاورد هاني را وارثشتني که خوی مداراناستي از سیگروه



.  زودگذر بود،ی خاموشنياما ا. دندي گزی خاموشی مدنري غرفتار ني دربرابر چن،یاسي سی دانستند، به بهانه هایقانون م
 یخي اسالم که نام و نشان تارانيي است که فداني ایراست.  بودني فراتر از ا اسالم با دولت مصدق،انيي فدایگرفتار

 داد، آغاز ی متهي از تجدد و مدرنيی با هرآنچه که بوزي پژوهشگر و ستکي کشتن ،یني دی با نوآوریخودرا از دشمن
 مدرن یتران در دبستان ها حجاب برخاستند، و با آموزش دخی زنان بی عفتی روال، به مبارزه با بنيکرده بودند و برا
 ی متهي از هر گوشه آن به مشام دشمنان مدرنيی و قانون گراسمي سکوالری که بوی توانستند با دولتیمخالف بودند، نم

آن ها .  نبودی ملتي و حاکمی آزاد،ی چونان دموکراسی و مدرنیستي سکوالرالت مقوشان،ي ایسودا.  کنندی آشتد،يرس
درآن .  گرداندرهي چراني ای و اجتماعیاسي سی زندگی را بر همه حوزه هاعتيکه شر را داشتند ی حکومتیسودا

.  بودیگري دی در سودای رفت، نواب صفوی مراني آن کشور در ای دخالت نظاممي که بايتاني مبارزه با برروداريگ
 مصدق، چهار ی برابردم« نواب را ی هاشنهادي مصدق، پیري نخست وزی روزهاني که در همان نخستدي گوی میعراق

 باشد؛ مشروبات ی باشد؛ حجاب در سرتاسر کشور اجبارینماز جماعت در ادارات و وزارتخانه ها اجبار: ماده داشت
 . چه بوده استشاني که پاسخ مصدق به اداستي ناگفته پ٢٩». بشوندج ممنوع بشود و کارمندان زن از ادارات اخرایالکل

 
 را یري دستگني اان،ييفدا.  شدندري دستگارانشي از ی و گروهیدق، نواب صفو مصیري نخست وزني آغازی ماه هادر

.  پرداختی را هم شادروان فاطمیري دستگني دانستند و تاوان اشتنيبه خو»  مصدقني دیدولت ب«اعالم جنگ 
 اءي ضدي سکاني از نزدیکي دي با صالح دداشت را در دست اني فدائی نواب، رهبرابي در غنکي که ای واحدنيغالمحس

به گفته .  گماردی پانزده ساله بود، به کشتن فاطمايرده ا را که در آن هنگام چهيی عبد خدای محمد مهد،يی طباطبانيالد
 را با ی از راه تلفن با او تماس گرفت و از او خواست که مالقاتی واحد،ی از ترور نافرجام فاطمشي شش روز پ،یفلسف
 کار نيمن ا« بود، گفت که ی هنگام در منزل فلسفني که در ایني به نصرت اهللا ام،یسففل.  دهدبي در دفتر او ترتیفاطم

 ». سازندري درگزي خواهند مرا نی را دارند و می چه بسا قصد جان فاطمشانيرا نخواهم کرد چرا که ا
 

ران، بر گور محمد  مجلس هفدهم از تهیندگي، چند روز پس از انتخابش به نما١٣٣٠ و پنجم بهمن ستي در روز بیفاطم
 ی گفته فاطمنيا.  ترور نافرجام در رنج بودني کوتاهش، از زخم ای زندگانياگرچه کشته نشد، اما تا پا.  خوردريمسعود ت
به گفته .  نبودقتي، چندان هم دور از حق»... ها باالخره مرا کشتندیسيانگل که ديديد« افتاده بود که ني که بر زمیدر حال
 یرو« حزب رعد بود و نيشي پی و از اعضااءي ضدي صرافان که از وابستگان به سمي را ابراهري هفت تی عراقیمهد
به .  داشته استونديپ ی باز با نواب صفوري صرافان، از دمي ابراهنيا.  گذاشتانيي فدااري، دراخت» نفوذ داشتیواحد

 یبه منزل آقا«، ١٣٣١ رماهيلسلطنه در ت چند روزه قوام ایري در دوره نخست وزشيگفته همسر نواب، او پس از آزاد
 و ستي چند ماه پس از ب٣٠». بسته و مفروش کردندني نواب، آذی آقای آزادیآن جارا برا. صرافان در سرچشمه رفتند

 در اردن، دستکم تا »یمؤتمراسالم« شرکت در ی برای صرافان، در سفر نواب صفومي حاج ابراهني ازيهشتم مرداد ن
 . اه بودبغداد با او همر

 
 که یموقع« به طاهر احمدزاده، گفته که ،یعراق.  ها گسترده تر بودني از ااءي ضدي اسالم با سانيي فدای پنهانوندي پاما

 اءي ضدي نواب به خانه سکي نزداري باال مقام و بساني از اطرافیکي که ميداکرديمرحوم نواب در زندان بود، ما اطالع پ
من از سابق « که دي گوی آن فرد باال مقام، مار،ي ها بسیري گی که پس از پد کنیضافه م و سپس ا٣١».رفت و آمد دارد

 اسالم انيي نفر دوم فدا،ی واحدني، همان غالمحس»فرد باال مقام «ني که ادي گوی نمیعراق» . دارمی بودم و دوستشانيبا ا
 دي گوی محًاي تلو،یعراق. داشته است» !ید رفت و آمد عاکي« و ی دوستاءي ضدي با سربازيبود که به قول خودش، ازد

 زي نني ا٣٢. بوداءي ضدي کشف رابطه رهبران گروه با سني اسالم، همانيي را از فداگري دی او و جمعی استعفازهيکه انگ
 و محاکمه یري پس از دستگ،ی داشته، چرا خانم احتشام رضوی وجود نمینيشي پی هايی است که اگرآشنایدنيپرس

 روابط محرمانه و ني ا٣٣ نداشته است؟ی مقام رسمچي رود که هی ماءيدضي او به مالقات سی آزادی براهمسرش، نواب،
 از همان آغاز کوشش کانش،ي و نزداءي ضدي با سی کاشانانيراموني اسالم و پانيي رهبران فداانيگاه نه چندان محرمانه م

 یري از زندان را هم پس از درگیو نواب صفید آزای برایسپرده دوازده هزارتومان.  داشتی وجود مشاني ایها
 . بوداءي ضدي و سانيدي داد که از دوستان رشيی به نام اسکوی، بازرگان١٣٢۴ بهشتي در ارینخستش با کسرو

 
 نوشتار گفتم که ني انيشي است که در بخش پیزي تبرني غالمحسخي به نام شی پسرمعم،يی عبد خدای محمد مهدی آقانيا

 مهمان اي را در خانه او در مشهد پنهان ی از بازگشتنش به نجف چند روزشي پ،یز کشته شدن کسرو پس اینواب صفو
:  نوشتی اضهي شد و در عری دست به دامان فاطم، فرزندشیري پس از دستگ،یزي تبرني غالمحسخيش. بوده است

به جده ات زهرا قسم از آن وقتى . اجمعينحضرت آقاى دآتر فاطمى شفاءاهللا عاجًال و آامًال بابى آبائك طيبين سالم اهللا «
بنده، هم از ... آه اين سانحه ناگوار به وقوع پيوسته اين آمترين در حرم مطهرشفاى آن عنصر پاك را مسئلت مى نمايم

 از نامه اش، پس از درخواست عفو پسرش، ی وى همچنين در بخش٣۴».محمد مهدى و هم از آردار ناشايست او بيزارم
چه خوب است آه « را خورده و گراني درس نخوانده و گول دشتري تا کالس چهارم دبستان بیمحمد مهد که دي گویم

 در مقام نکي اروز،يالبته آن درس ناخوانده د» . برسانندمالشانمحرآان اين بچه نادان معلوم شود، آنها را به سزاى اع



 ادي که با افتخار از آن ست،ي نشينها نادم از کار خونه ت. ، به خدمت مشغول است» اسالمخياستاد و پژوهشگر تار «عيمن
   هنگام  آه  استیفاطم  ی آقا  آيف  همان  آه  موجود است  خارجه  وزارت  در موزه یسند« که دي گوی کند و البته میم

   داخل  خود گلوله یيعن   نيامده  بيرون  طرف  از آنی ول  عبور آرده  از آيف  گلوله دهد آه  ی م  و نشان  داشت ترور در دست
  فته ر  بيمارستان  به  بود و با تمارض  تير نخورده ی اصال دآتر فاطم  معتقدند آه )؟(ی بعض  دليل  اين به.   است  مانده آيف
من آن جا بودم که « که دي گوی سه ماهه بوده، می در حبس انضباطی که در هنگام ترورنافرجام کاشانی عراق٣٥»! است

 ميافزاي جا بني هم٣٦». کردندني خوشحال شدم که دوستان ما چنیلي و خدمي شنی سی بی را از بیدکترفاطمخبر ترور 
 آمد نافرجام ترور خبرنداده بود و گمان ی پخش کرده بود که از پا خبر رني ای با چنان شتاب و شادمانی سی بیکه ب
 . را کشته اندی بود که فاطمني انده،يگو
 
 دي مجلس رسبي به تصوتي سه فوردي به قی ماده اکي، طرح ١٣٣١ در شانزدهم مرداد سالیت آباد شمس قناشنهادي پبه

 لي ثابت است، بر فرض آن که قاتل او استاد خلراني او از اجانب بر ملت اتي رزم آرا و حمای حاج علانتيچون خ«که 
 هوادار ندگاني نه تنها با اعتراض نمای کارنين که چغاياما در. شد بایم»  و تبرئه شدهگناهي باشد از نظر ملت بیتهماسب
 نيا.  را امضا کردندحهي الني اري ززي نماني و نری زاده، سنجابرکي زگان،ي شا،یبي روبرو نشد، بلکه حسیجبهه مل

 ی در پاه، و نه شیروشن است که نه رهبران جبهه مل!  کردحي توشب،ي درنگ، سه روز پس از تصویقانون را شاه ب
 به کي را نداشتند، بلکه هری مذهبی تندرویروهاي آشکار دربرابر نیري جبهه گی نه تنها آمادگر،ي تی سیادهاديآمد رو

آن عکس .  رفتی کاشانشي مرشد خودني سر به دکي هم از زندان لياستاد خل.  بودندشاني جلب ای در سودای ازهيانگ
 روز ،یکاشان.  تراستاي از هزار نوشته گو،»ی مردیليخ سوات،يب« دست بر سر او نهاده و گفته که ی که کاشانیخيتار

 جا است که تفاوت رفتار او با نيو ا.  را به خانه مصدق فرستادی تهماسبلي خل،یاسي سی بهره برداریپس از آن، برا
ره  مصدق بود، در باتر دفسي که در آن هنگام رئینصرت اهللا خازن.  گرددی آشکار ممانشي هم پیاسي کوشندگان سگريد

 ردشان یگفتم فور] افسر نگهبان[به داورپناه « که دي گوی به همراه دو نفر ناشناس به خانه مصدق می تهماسبليآمدن خل
 آدم کش ستم،يمن که اهل ترور ن. دي کردی خوبارکاريبس" گفت شانيا.  را گفتمانيبعد به دکترمصدق جر. کند که بروند

  ٣٧». شدیا فرستاده بود، عصبان آن ها ری کاشانیقا که آنيو از ا." ستمين
 

 اسالم و اني فدائاني میري دادن به درگاني پاحه،ي الني اش از ارائه ازهي گفته که انگشي در خاطرات خوی قنات آبادشمس
 یاري انيي و فدای کاشاناني مناسبات ممي به ترم،ی تهماسبلي خلیآزاد.  بوده که در آن ماه ها سخت باالگرفته بودیکاشان
اما .  نهادی رو بهبود،ی اسالم و کاشانانيي از مصدق، مناسبات فدايی و بقایکاشان کامل دني با برزي و سرانجام نديرسان
، دولت مصدق را ١٣٣٠ در اسفند ی اهي اسالم با انتشار اعالمانيي از آن، فداشيپ. افتي شي با مصدق افزاشاني ایدشمن

 ی با دولت مصدق، گروهیريگ دری و همفکرانش، در راستای واحد. خوانده بودند»ی مزدور اجنبتکاريحکومت جنا«
 عنوان ري آشوب و حمله به مغازه ها، زجادي آن، ایبه راه انداختند که کار اصل»  اسالمی مخفی هاسي پلتيجمع«را بنام 

 ٣٨. بودی و مشروبات الکلی حجابیمبارزه با فحشا، ب
 

 نيبزرگتر.  بردی در زندان به سر می نبود که نواب صفوني در ا از دولت مصدق تنهایابي ارزني چننشي گزهيتوج
 مصدق را به گرهم،ي دیدر جا!  متحده را گذارده بوداالتي با ایکي نزدی بود که بناني اشان،ي اوار دردگاه اانتيخ

 غامي پیشان از زندان به کا،ی با واسطه مأمور شهربانیفونواب ص.  متهم ساختندسمي و گسترش کمونی با شورویهمکار
 ني گرفتن قواندهيدکتر مصدق با ناد« داد که غامي زاده پیفرستاد که ماندن او در زندان به نفع حزب توده است و به حائر

 در پاسخ گفت هم زاده یحائر» . کندی مدي کشور مارا تهدسميو فعال خطر کمون.  ها قدرت داده استی به توده ا،یاسالم
 کند و علت ی کار مگراني مصدق، با فکر خود و بدون مشورت با دی ندارد، آقایري گونه تقصچي ه،یکاشان«که 
 تهيکم «،يی و مظفر بقای شمس قنات آباد،ی به ابتکار واحد٣٩». باشدی غلط دولت ماستي سزي ها نی توده اشرفتيپ

 کار ني در ازيده ن زای شکل گرفت که حائريی زحمتکشان مظفر بقاب اسالم و حزانيي فدایاز اعضا» اجرا و مجازات
 لي هوادار دولت تشکدي با جرايی رودرروی به دستور او و براتهي کمني که ادي گوی میخود نواب صفو. شرکت داشت

 ۴٠.شد
 
 که به شاني روزنامه نبرد ملت، ارگان ای بود که سرمقاله هايی اسالم با دولت مصدق تا به جاانيي فدای و دشمننهيک

حکومت « و هشتم مرداد، از ستي نخست پس از بی شد، در همان روزهای منتشر مانياسچ عبداهللا کربی آقایريسردب
 به جاسوسان و ی ارفاقنيکمتر« دهد و لي تشک»يیادادگاه صحر« خواست که »ی سرلشگر زاهدی و قانونیانقالب
 .دي دولت مصدق ننما»تکارانيجنا

 
 ران،ي جامعه شهروند ای های دسته بندگري و دیبهه مل دربار، حزب توده، جاني میاسي است که در چالش سني ایراست
 شاني که ازهي انگني را به ای مذهبیروهاي از رهبران و نی بخشش،ي تا به فراخور خودندي گروه ها کوشني از اکيهر
 را در ی مذهبی نفوذ و اعتبار آن رهبران و گروه هاکارها، نيهم.  کشندشي خوی مردم دارند، به سواني در مینفوذ



 لي خلی آزادحهي با الی از رهبران جبهه ملی برخیچه بسا که همراه.  افزودشاني داد و به اعتبار اشي مردم افزاانيم
 نافرجام ترور شاني چه بسا که ااي باشد و ري تی سني خونیدادهاي پس از رودي و اممي بی به فضاشاني واکنش ا،یتهماسب
 یازي امت،ی تهماسبلي خلی که با آزاددنديشي اندی هم مديشا.  دانستندی مشي به خوی هشدارش،ي را در اسفند سال پیفاطم
 کنند و ی و امام جمعه را به سود دربار خنثی چون بهبهانی کسانی دهند تا مثال کارهای می مذهبیاسي سیروهايبه ن

 . ستي نهي قابل توجی کارني هرچه باشد، چنزه،يانگ. انند گردشي را به سود خویاسيتوازن س
 
 توانست دوام ی در آن روزگار و رهبر آن جنبش، نمراني ایستيونالي با جنبش ناسی چون کاشانی نا استوار کسانونديپ
 هي ساري را زراني ای روحانني تریاسي سس،ي درس خوانده در سوئیرمذهبي رهبر غکي که تي واقعني ارشيپذ. ابدي

 ی بدون فتواش،ي خوی از آرمان هایباني شهروندانه به پشت چالشکي قرار داد و سدها هزارمردم را در شي خوتيمحبوب
 گاهي بود، اما پایاسي فرصت طلب سکي اگر چه ،یکاشان.  نبودرشي قابل پذی کاشانی براد،ي کشاناباني به خیمذهب
 که اثرش در برابر رفراندم مصدق ی بی کارهم، آن فتواانيدرپا.  جامعه بودی سنتیروهاي ناني اش در می و عملیفکر
 راني جامعه ا،ی مذهبيیادگراي سکوالر با بنيی گرای ملاني مزي اسالم صادر شد، نشان داد، که در ستانيي با فداونديدر پ

 ی مذهبی که در لفافه های اتکارانهي ورفتار گاه جنااهوي را بر هی امکان نخست بود و چالش شهروندیرايهمچنان پذ
 . دادی محي بود، ترجدهيچيپ
 
 ی هم به کاشانشانينقد ا.  شانانهي واپسگرای سوداهاشبردي پی راستا بود و براني در ا،ی اسالم هم با کاشانانيي فداونديپ
 تي به آيی نواب در جاديشه«.  است، فراموش کرده استیني اصل را که همان حکومت داست،ي سی بود که در سودانيا

 تي آی است ولشتري بها يی ها از تعداد نانوایداد شراب فروش در آن تعکه است ی چه مملکتني گفته بود که ایاهللا کاشان
 احکام اسالم بود در ینواب هم که تمام هدفش، برا.  گفته بود که موضوع مهم ما در حال حاضر نفت استیاهللا کاشان
 در انييدا و بعد فکرد دي تهدی و مصدق را به محاکمه اخالقی اهللا کاشانتي انجام داد آی که با مجله ترقیمصاحبه ا

 اسالم شهي گرفته اند و به رشهي اند و حاال تدهي رسنجاي خون فرزندان اسالم به امتي به قنهاي اعالم کردند که ای اهياطالع
  ۴١». زنندیم
 
 راني شهروندانه دراندي فراشهي به رشهي بود که تگراني اسالم و دانيي فدایاسي سسمي ترورني است که اني درست ااما
 ساني و هراس در دل روزنامه نوميترورمحمد مسعود، ب.  کردی ِرشته بود، پنبه مین چه را که چالش مدن و هر آزديم

 ودست شاه را درفراخواندن دي گسترده انجامی وببند هاري و بگتوده شدن حزب یرقانونيترور نافرجام شاه، به غ. افکند
 نهي را به دنبال داشت وهرآی حکومت نظامر،يژترور ه.  توانا کردش،ي خوی قدرت قانونشيمجلس مؤسسان و افزا
 .  ماندگارترداشته باشدی بسيی آمدهای توانست پی نبود، میاسي رهبران سیواکنش مداراگرانه و مدن

 
 اني گرای افراطگري و دی نواب صفوشاني هم اندی در برابر رفتارضد مدنراني سکوالر ایروهاي است نني ایراست
 کوچک ،یاسي سزهي آن گروه ها را به انگی رفتار ضد مدنی آمدهای پاي ندادند و يی به آن بهااي سکوت کردند و اي یمذهب

 يی پس ازآن، چه آنان که در فرمانروای سال هایاسينه کوشندگان آن دوره و نه شرکت کنندگان در چالش س. شمردند
 و کم رنگ یوانساالري و داستيزه س بر حویني دی هاشهي اندیرگي به خطر چشان،يبودند و چه آن ها که در برابرا

 شرويپ هم فراتر، ني انگاشتند و ازازي ناچاستي آمد دخالت علما را در سی پشند،ياندي و دولت نني دانيکردن فاصله م
 .  زدنداري عاستي در سشاني شرکت ااريبودن مجتهدان و فقها را با ع

 
 ی اسالم در بهترانيي گفت که فدادي شود، بای مربوط مشانياله ا دهسی اسالم در دوره زندگانيي فداگاهي آن جا که به جاتا

 مردم داشتند و نه اني در مهي اوباش بودند که نه پای طالب جوان آرمانگرا و جانبار و گروهی از گروهیبيحالت، ترک
 ها از آن ماندهادياسناد و .  شدندگراني دیاسي سی سوداهاشبرديز ابزار پي نتي و در نهایني دی در حوزه هایاعتبار

پس از آن .  داشته اندوندي پانشيراموني و پيی طباطباني الداءي ضدي گواه است که از همان آغاز با سني برازيروزگار ن
، با فروکش جنبش ١٣٣٢ و هشتم مرداد ستي و سپس ب١٣٣١ نهم اسفند دادي پس از روزيهمه جارو جنجال و ترور ن

 از آن جاروجنجال ی نشانگري از دست دادند و به کنار نهاده شدند و دزين را شي خوی کاربرد مصرفناني ا،یاسيس
 .  مجلس دوره هژدهم از قم کردیندگي زود گذر نمایداي خودرا کاند،یتا آن جا که نواب صفو.  شان نبودیانقالب

 
 جنبش تجدد یاادگارهي پرداختند که ی شهروندانه ای با ارزش هازي اندک، به ستی با گروهارانش،ي و ی صفونواب

 گراني دیاسي سی به سوداهایابي ابزار دستان،ي بودند، و در پاراني دولت مدرن در ایوانقالب مشروطه و حاصل بنا
 در رودر راني جامعه سکوالر ای کنندگان آن، که در ناتوانو بازگيی در نه در توانازي ها نشهي آن اندیماندگار. شدند
 انيي فدام،ي شان چون بگذریاسي سی هاوندياز پ.  بودی ها و رفتارضد مدنیشياند در برابر آن خام یستادگي و ايیرو

 مدرسه بر بام ،ی سال پس از اعدام نواب صفوی و اندستي کردند که بی را دنبال می کارشه،ي اندیاسالم در راستا
 فقها و یرگيب و چ درحجاراني قصاص و پوشاندن زنان احهي و الی اسالمی جمهوری قانون اساسنيرفاه و در تدو



 ني با ازي بود که چون جامعه شهروند به ستني آمد ایپ.  به انجام رساندندگراني مردم، دی بر زندگیني دانيادکرايبن
 دي انجامیگري جهل در برابر شهرونداني گرفت و سرانجام به طغروي ها نشهي و رفتارها برنخاست، آن اندشهيگونه اند
 ی شهروندیهم ارزش ها و ساختار ها. ختي و دولت را فرورني داني مواريت و د ساخرهي را بر تجدد چعتيو شر
 . افتي اني راستا زني دراني و هم ددي دبي آسیگر
 
 
 ١٣٧٩، قم۴٥ ص ت،ي چشم و چراغ روحان،يی طباطبای محمد باقر سلطاندي اهللا ستيمصاحبه مجله حوزه با آ. ١
 ٧٧ ص ت،ي چشم و چراغ روحان،یمرقع ی مرتضدي اهللا ستيمصاحبه مجله حوزه با آ. ٢
 ۴٢ ص ت،ي چشم و چراغ روحان،يی طباطبای محمد باقر سلطاندي اهللا ستيمصاحبه مجله حوزه با آ. ٣
 ١٣٧٠، تهران، ٢٦ ص ،ی عراقیناگفته ها ، خاطرات حاج مهد. ۴
 ١٧ ٥ به کوشش هما سرشار، ص،یشعبان جعفر. ٥
 اسناد ني از ایپاره ا.  موجود استی ارتش و شهربانی دژبانیو تهران در آن روزها در گزارش ها جاني در الهی شعبان جعفریاسناد کارها. ٦

 محترم، البته آن چه را که به سي نوخيتار. ، منتشر کرده است١٣٨٠، تهران، » اسنادنهيي در آیشعبان جعفر« در کتاب ی عباس فاطمديرا س
 .  است، به ضرورت روزگار حذف کرده استيیو حزب زحمتکشان مظفر بقا اسالم انيي فدا،ی با کاشانی شعبان جعفرتمناسبا

 ٧٨ به کوشش هما سرشار، ص ،یشعبان جعفر. ٧
، تهران، ٣١٩ ص ،ی، به کوشش غالمرضا کرباسچ» قمهي حوزه علمخي تار،ی انقالب اسالمی شفاهخيتار« در کتاب ی اهللا مبرقعتي آیگفتگو. ٨

  ١٣٨٠ ،یمرکز اسناد انقالب اسالم
 ٣٨۴ تهران، ،ی، مرکز اسناد انقالب اسالم١٣٥ ص سيرنوي ز،ی معصومني به کوشش پرو،ی اسالمقي کانون نشر حقای شفاهخيتار. ٩
 .  در تهران چاپ شد١٣٧٢ که در سال ی بهبودماني به خاطرات سلديبنگر. ١٠
درباره .  کردی را منتشر مهنيزنامه مهر م که رونيدکترمحمود شرو. ١٣٧٣، تهران، ٢٧دولت مستعجل، ص: نيدکتر محمود شرو. ١١

از .  اهللا نوبخت، رهبرحزب کبود، نوشته اندبي حبزي بودند و نراني درایتلري آلمان هني مأمورني ترهي که بلند پار،يمناسبات او با شولتسه و ما
 .  او ندادداري تن به دی بروجرد. کردلي را به اداره اوقاف بر مصدق تحمني شرواستي بود و او، ری مشاوران کاشانني ترکينزد
 ١٣٨۴، تهران، ٥١ ص ،ی اسالمقي کانون نشر حقای شفاهخيتار. ١٢
 ۴٣ ص ت،ي چشم و چراغ روحان،يی طباطبای محمد باقر سلطاندي اهللا ستيمصاحبه مجله حوزه با آ. ١٣
 ۴٢٩، ص » قمهي حوزه علمخيتار ،ی انقالب اسالمی شفاهخيتار« در کتاب دي اصغر مرواریگفتگو با حجت االسالم عل. ١۴
 . بوده استدادي روني خود شاهد ایطلوع. ١٣٧٢، تهران ٧٨٨ ص ،ی عصر پهلوگراني باز،یمحمود طلوع. ١٥
 ١٠٥ ص ت،ي بدال، چشم و چراغ روحانني حسديمصاحبه مجله حوزه با حجت االسالم س. ١٦
 ١٣٧٦، تهران، ۴١ ص ،یبر محتشم اکی علدي خاطرات سزي و ن؛ی، پاورق١٣٨٣ بهشتي ارد٢٣ هانيک. ١٧
 ٢٢٥ ص، ،ی اسکندررجيخاطرات ا. ١٨
 ٢٣٩ ص ت،ي چشم وچراغ روحان،یمصاحبه مجله حوزه باحجت االسالم محمد واعظ زاده خراسان. ١٩
 ١٣٨٣، زمستان ٢ خردا، شماره ١٥سيد محمدحسين منظوراالجداد، فصلنامه . ٢٠
  ١٣٧٦، تهران ٣١  ص،ی فض اهللا محالتخيخاطرات و مبارزات ش. ٢١
 ٧٩ ص ت،ي چشم و چراغ روحان،ی مرقعی مرتضدي اهللا ستيمصاحبه مجله حوزه با آ. ٢٢
 ٢۴١ ، ص تي چشم و چراغ روحان،یمصاحبه مجله حوزه باحجت االسالم محمد واعظ زاده خراسان. ٢٣
  ١٦١ ص ت،ي چشم وچراغ روحان،ی اهللا محمد فاضل لنکرانتيمصاحبه مجله حوزه با آ. ٢۴
  ١٦٦ ص ١٣٣٣تهران مهرماه ...  چند در باره نفتی مالحظاتان،ييمنوچهر فرمانفرما. ٢٥
 ١٣٧٠، تهران، ۴٨٢محمد ترکمان، اسرار قتل رزم آرا، ص . ٢٦
 ١٧٧خاطرات و تألمات مصدق، ص . ٢٨ و ٢٧
 ٣٣٩، ص » قمهي حوزه علمخيتار« نقل شده در ؛ی طاهر احمد زاده با غالمرضا کرباسچیگفتگو. ٢٩
 ١٣٨٣، تهران ٩٧ ص،ی سادات احتشام رضورهيخاطرات ن. ٣٠
 ٣۴٣-۴، ص » قمهي حوزه علمخيتار« نقل شده در ؛ی طاهر احمد زاده با غالمرضا کرباسچیگفتگو. ٣٢ و ٣١
 ١٢٦ ص،ی سادات احتشام رضورهيخاطرات ن. ٣٣
 ١٣٣١نيباختر امروز، شماره چهاردهم فرورد. ٣۴
 ١٣٨٣ مهرماه ٩ اعتماد، پنج شنبه هي نشر بايی عبد خدای مهدیگفتگو. ٣٥
 ٣۴٣، ص » قمهي حوزه علمخيتار« نقل شده در ؛ی طاهر احمد زاده با غالمرضا کرباسچیگفتگو. ٣٦
 ٨١، ص »کودتاسازان« آمده درکتاب ،ی سنجابی با محمود تربتی خازنیگفتگو. ٣٧
 ٥۴ ، سند شماره٢٨٠٨ یابي کدباز،ی مرکز اسناد انقالب اسالمويآرش. ٣٨
 ٣/٧٩ و ٢/٧٩ شماره ی و سندها٩٥، سند شماره ٢٨٠٨ یابي کدباز،ی مرکز اسناد انقالب اسالمويآرش. ٣٩
  ٨٨ و ١٧، اسناد شماره ٢٨٠٨/ ١٧ -٢٢ یابي کدباز،ی مرکز اسناد انقالب اسالمويآرش. ۴٠
 ١٣٨۴ ی د٢٨ ،یردامادي محمد مدي اهللا ستيآفتاب، مصاحبه با آ. ۴١
 
  


