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هر چه که از ســال های نخســت پیروزی انقــاب می گذرد و 
دهه ها را پشت سر می گذاریم عده ای بال و پر گرفته و به دنبال آن 
می افتند که چهره های منفوری که مردم برای از سر راه برداشتن 
آنها شــهدا دادند و خون های پاک بر زمین ریخته شده را تطهیر 

کرده و بزک کنند!
بی شــک بزک چهره منفور پهلوی با بودجه های کانی که از 
سوی استعمارگران تدارک دیده شده است در دستور کار قرار دارد 
و از این رو است که محققین و پژوهشگران بایستی در تاریخ انقاب 
مداقه کرده و آن چه را که ضروری است در اختیار مردم قرار دهند . 
رهبــر معظم انقــاب 17 دی 1393 در جمع مــردم قم به 
نکته بســیار مهمی در این راستا اشاره کردند که مسیر محققین 
و پژوهشــگران را روشن می سازد؛ ایشــان فرمودند » ]دشمنان[ 
می خواهند حقایق انقاب تحریف بشود، به دست فراموشی سپرده 

روایت عزت اهلل مطهری معروف به عزت شاهی از شکنجه شدنش 
به دست محمدعلی شعبانی - معروف به حسینی- چنین می گوید 
»من تا آن وقت حســینی، شکنجه گر معروف، را ندیده بودم ولی 
آوازه اش را شنیده بودم... نگهبان فرنج را به سرم کشید و به طبقه 
پایین )طبقه دوم( پشت در اتاق حسینی آورد. در آنجا دیدم عده ای 
در صف جلوتر از من ایستاده اند. جالب اینکه بعضیها قبل از اینکه 
نوبت شان برســد در همان پشت در خودشان را خراب می کردند. 
برخی هم گریه می کردند. محمدی از طبقه باال داد زد: آقای حسینی 
رفیقت را فرستادم تحویلش بگیر! خارج از نوبت بفرست استراحت 
کند. در اینجا بود که دیگر فهمیدم خارج از نوبت، برنامه ای برایم 
در نظر گرفته اند. حسینی فرنج را از سرم برداشت. نگاهی کرد، من 

هم نگاه کردم: دراکوال بود!« 
عزت شــاهی ادامه می دهد »برای برخی که آمادگی نداشتند، 

کلکش را کند. امشب باید شب شهادتش باشد! مرا بردند و بعد از 
کتکی مفصل از مچ، پاهایم را بستند و وارونه آویزان کردند. بعد از 
دقایقی آمدند و مرا به روی زمین انداختند. بعد مجبورم کردند که 
روی چهار پایه ای بایستم. دستهایم را از طرفین به میخ طویله ای 
بر دیوار، بســتند و بعد چهارپایه را از زیر پایم کشیدند و مصلوبم 

کردند. تمام وزنم را کتف و مچ دســتهایم تحمل می کرد. دستبند 
لحظه به لحظه بیشــتر در مچ دستم فرو می رفت. خون به دستم 
نمی رسید. پنجه هایم بی حس شده بودند. به همین اکتفا نکردند 
و شروع کردند به شاق زدن به کف پا و روی پایم... ساعتی به این 
نحو اذیت و شکنجه شدم و بعد دوباره مرا به اتاق حسینی بردند.«

از زندان در »ماه عسل« تا شکنجه قهرمان پرتاب نیزه
 تا حد مرگ!

البته این تنها عزت شــاهی نیست که خاطراتی از شکنجه های 
وحشیانه دوران مبارزات را نقل کرده است، »احمد احمد«، از مبارزین 
مشهور پیش از انقاب در خاطرات خود از روزهای سخت زندان آن 
هم چند روز پس از ازدواج چنین می گوید: »دو ســه روزی بیشتر 
از آغاز زندگی جدیدم نمی گذشت ... نام کمیته مشترک برایم نامی 
آشنا بود، ولی برای اولین مرتبه بود که مرا به آنجا می بردند، وقتی 
به آنجا رسیدیم مرا به اتاقی برده و با مشت و لگد به جانم افتادند... 
جادان کمیته شب اول به شدت و به سختی مرا کتک زدند، هر چه 
سؤال کردند جواب سر باال دادم، این بازجویی و شکنجه با هدایت 
مســتقیم منوچهری معروف به دکتر صــورت می گرفت، او فردی 
بی رحم، قوی، چاق و بدهیکل بود که جای بریدگی و جراحت روی 
گونه راست و پایین خط ریشش به طول ۴ سانتیمتر وجود داشت، 
یک جاد به تمام معنا بود، شــکنجه گران با ناشــیگری از دستگاه 

شکنجه ای معروف به آپولو استفاده می کردند .
روز ســوم، در سلول باز شــد و در پی آن جوان رشید، هیکلی 
و خوش قد و باالیی را به داخل ســلول هل دادند، قیافه او خیلی 
مضطرب بــود، گویا برای اولین بار بود کــه قدم به چنین مکانی 
گذاشــته بود، بعد از دقایقی او شــروع به صحبت کرد و گفت که 
قهرمان پرتاب نیزه است و می گفت علت دستگیریش را نمی داند، 
از بد حادثه بازجوی او کسی به نام دانش بود که فردی حقیر، زبون 

و عقده ای بود و زندانی هایش را خیلی اذیت می کرد.«
وی در ادامه خاطرات خود می نویســد »صبح روز بعد قهرمان 
ورزش را برای بازجویی بردند، دانش برای شکنجه او از آپولو استفاده 
کرد و او را به طرز وحشــیانه ای شکنجه داد، بعدازظهر که من در 
کف ســلول دراز کشیده و استراحت می کردم، ناگهان از پادری دو 
پای بزرگ و خون آلود دیدم، از جا برخاستم، در باز شد و قهرمان 
را به داخل هل دادند، او نتوانست روی پایش بایستد و با سر و سینه 

محکم به زمین خورد.«
احمــد احمد ادامه می دهــد: »از پاهای او چرک و خون جاری 
بود، به طرف او رفتم و ســرش را روی زانویم گذاشــته و به طرف 
خودم برگرداندم، دیدم در حال احتضار و جان دادن است و هنگام 
نفس کشــیدن خرخر می کند، فهمیدم که خون جلو تنفس او را 
گرفته است، با دسته قاشق دهانش را باز کرده و چرک و خون را از 
دهانش بیرون کشیدم، به یک باره راه تنفس او باز شد و چند نفس 
عمیق کشید و بعد از هوش رفت. او را با آن فردی که از قبل آنجا 
بود جابجا کردیم، سپس دست و پا و صورتش را از خون و جراحت 
پاک و تمیز کردم و بعد رویش را پتو کشیدم، برای دقایقی پاهایش 
را ماساژ دادم، در همین حین احساس کردم که او کمی جان گرفت.«

در این زمینه گفتنی های فراوانی است ولی جالب است بدانیم 
پرویز ثابتی نفر دوم ساواک که همه این جنایات زیر نظر وی صورت 
می گرفت در کتاب خاطرات خود هر گونه شکنجه ای را منکر شده 
است شکنجه هایی که حتی شاه آنها را در روزهای پایانی حضور در 
ایران و پیش از فرار تائید کرد و گفت مأمورین هر از گاهی عصبانی 

می شوند و صندلی را بر سر متهم می شکنند !

دیدن قیافه حســینی خود یک شــکنجه بود؛ ریختش، هیکلش، 
دندانهایش، چشمهایش وحشتناک بود. یک آدم وحشی! با دیدن 
حسینی جا خوردم، فهمیدم که اوضاع پس است ... دست مرا گرفت 
و خیلــی مؤدبانه به داخل اتاقش بــرد. مرا به روی تخت خواباند. 
پاهایم را به طرفین و دستهایم را از باال بست. بعد گفت: هیچ حرف 
نمی زنی، صدایت هم در نیاید، فقط هر وقت خواستی حرف بزنی، 
انگشت شست دستت را تکان بده. بعد خیلی خونسرد شروع کرد 
به زدن شاق، که تا مغز استخوانم تکان می خورد. هر ضربه چون 

شوکی بود و نفس را بند می آورد.«
عزت شــاهی ادامه شکنجه را چنین توصیف می کند »معموالً 
بعد از شــاق، دور محیط دایره می دواندند تا پاها باد نکنند. این 
کار برای من خیلی دردآور بود، درد به مغز اســتخوانم رسیده بود 
و ناچار از درجازدن بودم. در همین حال و وضع بودم که محمدی 
از باال پایین آمد و به حســینی گفت: چرا این را بیرون آورده ای؟ 
به داخل برگردانش، باید جنازه اش بیرون بیاید. حسینی غالبا در 
اتاقــش تنها کار می کرد ولی گاهی بازجوها هم پیش او می آمدند. 
ایــن بار بازجــو )محمدی( هم به داخل آمــد. وقتی مرا به زمین 
انداختند، او با پاشــنه کفش بــه روی گونه ام رفت و چرخ زد که 
ناگهان دو دندانم شکست. این شرایط واقعاً غیر انسانی، وحشیانه 
و ناراحت کننده بود ...حســینی و محمدی، دو نفری آن قدر مرا با 
شــاق زدند که ناخن های پایم از جا پریدند و افتادند . ناخن های 

دستم نیز کنده شدند.«
اما این همه شــکنجه هایی نبود که عزت شــاهی در آن روزها 
تجربه کرد »شب، بازجوهای شکنجه گر دوباره بازگشتند و گفتند: 
نمی تــوان به همین صورت وضع را ادامه داد، باید همین امشــب 

کلبه وحشتی به نام 
کمیته مشترک

  سیدروح اهلل امین آبادی

 عزت اهلل مطهری معروف به عزت شاهی: حسینی غالبا در اتاقش تنها کار می کرد ولی گاهی بازجوها 
هم پیش او می آمدند. این بار بازجو )محمدی( هم به داخل آمد . وقتی مرا به زمین

 انداختند، او با پاشنه کفش به روی گونه ام رفت و چرخ زد که ناگهان دو دندانم شکست.
 این شرایط واقعاً غیر انسانی، وحشیانه و ناراحت کننده بود.

»احمد احمد«، از مبارزین مشهور پیش از انقالب: از پاهای او چرک و خون جاری بود، به طرف او 
رفتم و سرش را روی زانویم گذاشته و به طرف خودم برگرداندم، دیدم در حال احتضار و جان دادن 
است و هنگام نفس کشیدن خرخر می کند، فهمیدم که خون جلو تنفس او را گرفته است، با دسته 

قاشق  دهانش را باز کرده و چرک و خون را از دهانش بیرون کشیدم، به یک باره راه تنفس او 
باز شد و چند نفس عمیق کشید و بعد از هوش رفت.

بشود؛ پول خرج می کنند، کار دارند می کنند. کسی که آشنا باشد، 
آگاه باشد با دنیای کتاب و مطبوعات و مقاله می بیند که دشمنان 
چه کار دارند می کنند؛ امروز این ها ســعی می کنند چهره  خاندان 
خبیث و منحوس پهلوی را - رژیم فاسد و وابسته و خبیث و ظالم 
که کشــور ما را سال های متمادی به عقب انداختند و ملّت ایران 
را آن جور دچار مشکات عظیم کردند - بَزک کنند ، آرایش کنند 
امروز ســعی می شود ]توّســط [ همان جبهه  مقابل نظام اسامی. 
پشتیبان ها همان کسانی هستند که با اصل انقاب مخالف بودند ، 
با مردمی که انقاب کردند مخالف بودند ، با وفاداری این مردم به 

انقاب بشّدت مخالفند. تا کنون موّفق نشدند.«
در این سلسله نوشتارها تاش خواهیم کرد در مقابله با تاش 
سازمان یافته دشمنان برای تطهیر چهره پهلوی و به استناد منابع 
درجه اول یعنی خاطرات شــخصیت های تاثیر گذار در طول رژیم 

طاغوت نشان دهیم که این چهره تطهیر ناشدنی است.
باید همین امشب کلکش را بکنیم !

نگاهی به کتاب خاطرات شــخصیت های مبارزی که پیش از 
پیروزی انقاب شکوهمند اسامی به زندان افتادند نشان می دهد 
که رژیم پهلوی از هیچ شکنجه و جنایتی در حق آنان فروگذار نکرد.
عزت شاهی یکی از این مبارزین است که خاطرات او به همت 
مرکز اســناد انقاب اسامی منتشــر و در اختیار عاقمندان قرار 

گرفته است. 
برای فهم واقعیات و آن چه در آن برهه اتفاق افتاده است ضروری 

است برش هایی از این کتاب را مرور کنیم. 
حسینی شکنجه گر جادی که در ساواک همتا نداشت و اسمش 
لرزه بر اندام زندانیان می انداخت؛ بس که قصی القلب و بی رحم بود. 

این چهره تطهیر شدنی نیست – 3

حرکت فدائیان اسالم »یک حرکت اسالمی و ضد استعماری 
و ضد استبدادی بود و حرکت مغتنم و بزرگی بود. منتها این ها 
مظلوم و غریب بودند. کار این ها آن روز خیلی دشــوار بود.« 
حرکتی که تأثیر زیادی بر آیت اهلل خامنه ای که آن زمان طلبه ای 
نوجوان بود گذاشــت: »همان وقت جرقه های انگیزش انقالب 
اسالمی  به وســیله  نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ 
شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.« 
پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب در آستانه  سالروز شهادت 
سیدمجتبی نواب صفوی و یارانش، در گزارشی به روایت دیدار 
رهبــر انقالب در دوران نوجوانی با این روحانی مؤمن و مبارز و 

شجاع و تأثیرپذیری ایشان از این شهید عزیز می پردازد.
» بازجو: متوجه باشــید که این جا محــل وعظ و خطابه و یا بحث 
درباره  اصول دین و توحید نیست. از شما درباره  اعمال خاف فدائیان 
اسام که به رهبری شما مرتکب شده اند، سؤال شد. بنابراین از تشریح 
وظایف دینی افراد خودداری کنید. چون هر کسی وظائف دینی اش را 
انجام می دهد. پرسیده شد تاریخ تأسیس فدائیان اسام چه وقت بود؟
متهم: ما جز دین خدا، فرمان و حکمی نداریم و بحمداهلل مسلمانیم 
و ان شاءاهلل خاف دستور خدا عمل نکرده ایم و نمی کنیم. و اما تأسیس 
ظاهری فدائیان اســام - با توجه به اینکه هر مسلمان صادقی، فدائی 
اسام است- از وقتی است که با دین و معارف خدای عزیز آشنا شدم و 
حس فداکاری در راه دین خدا در من پدید آمد. تشکیل ظاهری فدائیان 
اسام از سال 13۲1 )ه.ش( بوده است؛ به یاری خدای توانا. سید مجتبی 

نواب صفوی.« )متن بازجویی از شهید(
پس از تأسیس جمعیت فدائیان اسام و اعدام انقابی احمد کسروی 
)مورخ ضد دین(، نواب صفوی و یارانش به منظور جذب جوانان مذهبی 
و اجرای تبلیغات دینی همواره به نقاط مختلف ایران ســفر می کردند. 
این ســفرها تا آخرین روزهای زندگی  نواب ادامه داشــت. آخرین دور 
این سفرها را در بهمن 1331 و هنگامی شروع کردند که نواب صفوی 
پس از بیســت ماه بازداشت به میان یاران خود برگشته بود. بهانه  این 
دســتگیری و زندان طوالنی او تعجب برانگیز بود؛ متهمش کرده بودند 
که چندین سال قبل، با نطق شدیداللحنی در شهرستان ساری، باعث 
شــده مردم مســلمان به هیجان بیایند و شیشه های مشروبات الکلی 
بعضی مغازه های مشروب فروشــی را بشکنند. صاحب مغازه ها شکایت 
کرده بودند و حاال باید کیفر آن را پس می داد. دلیل اصلی دستگیری 

نواب  اما ترس مصدق از او بود.
از فردای روز این آخرین آزادی، عاقه مندانش دسته دسته به دیدارش 
می آمدند و آمادگی شــان را برای مبــارزه در راه اهداف جمعیت اعام 
می کردند. نواب و یارانش در روزهای پایانی ســال 1331 به شهرهایی 

 سید نوجوان از البه الی جمعیت خود را به 
نزدیک نواب رساند و از فاصله  کوتاهی محو 

تماشای او شد. حرف هایی می شنید که پیش از 
آن به گوشش نخورده بود: »بنا کرده بود به شاه و 
دستگاه های انگلیس بدگویی کردن. حرفش این 
بود: اسالم باید زنده شود؛ اسالم باید حکومت 
کند و  این کسانی که در رأس کار هستند دروغ 

می گویند.  اینان مسلمان نیستند.«

یک فدایی اسالم

به اتحاد و یگانگی می خواند و مردم را از گذاشتن کاه شاپو و تراشیدن 
ریش منع می کرد. ماقات کنندگان هم با ذبح گاو و گوسفند و گرفتن 

عکس  با او احساساتشان را ابراز می کردند.
با آنکه نواب صفوی در سخنرانی هایش از ارشاد و تبلیغ دینی فراتر 
نمی رفت، باز هم گروهی از فعاالن مذهبی شهر نتوانستند نگرانی خود 
را پنهان ســازند. آنها از او خواستند اظهاراتی در مورد سیاست نکند، 
زیــرا با این کار او، ممکن بود آرامش این شــهر مذهبی و آرام مختل 
شود و اشخاص مشکوک و ماجراجو از آن موقعیت سوءاستفاده کنند. 
نواب اما در پاســخ می گفت: من منظور خاصی جز تبلیغ دین ندارم و 

برای زیارت آمده ام.
رهبر فدائیان اســام در روزهای آخرین توقفش در مشهد، عاوه 

بــر دیدار با مردم، به مــدارس علوم دینی رفت. به منازل برخی علما 
هم رفت و با آنان دیدار کرد. نواب در این سفر »کربایی محمدکاظم 
کریمی« - نابینایی که به صورت معجزه آسا حافظ قرآن شده بود - را 
به همراه خود آورده بود تا وی را به عنوان شــاهدی بر حقانیت دین 
به همگان معرفی کند. به این ترتیب ســفر نواب به مشهد، سرانجام 
در پایان فروردین بدون »هیچ اتفاق سوئی« پایان یافت. حکومت اما 
از تأثیر عمیق نواب بر جوانان بی خبر بود. یا خبر داشــت و کاری از 

دستش برنمی آمد.
ســیدعلی آقای چهارده ســاله هم آوازه  نواب را دورادور شنیده بود 
و تصویری متناســب با ســن خود از او در ذهن داشت؛ مردی بلندقد، 
پرهیبت، چهارشــانه و حماســی. جاذبه ای پنهان او را به سوی نواب 
می کشــاند که قرار بود در مهدیه  علی اصغر عابدزاده ســخنرانی کند. 
به گوش آقاســیدعلی رسید: »بسیار عاقه مند شدم که نواب را ببینم. 
خواستم بروم مهدیه، ولی نتوانستم ]...[ بلد نبودم.« )شرح اسم، ص۵۶(

یافت. تا جایی که حس کرد دوست دارد همیشه با نواب باشد. در  این 
جلسه یکی از اطرافیان نواب، لیوانی پر از شربت آب لیمو به دست گرفت 
و با  این تعبیر که  »این شربت شهادت است«، به حاضران چشاند. شور 
و هیجانی درگرفت. نوبت سیدعلی که رسید، باقیمانده  شربت با قاشق 
به دهان مشتاقان حاضر ریخته می شد: »وقتی به من شربت داد، گفت 
بخور؛ ان شاءاهلل هرکسی  این شربت را بخورد، شهید می شود.« )گفت وگو 
با آیت اهلل خامنه ای 13۶3/10/۲۲( این گونه شهادت طلبی ها در آن روزها 
خیلی باب نبود. اصًا مفهوم عام شــهادت را بیشتر به حساب شهدای 

صدر اسام می گذاشتند.
فردای آن روز نواب صفوی به مدرسه  علمیه  نواب رفت. مردم مطلع 
شــده بودند که فدائیان اسام به مدرســه می  آیند و آمدند و ازدحام 
بزرگی برپا شــد. مردم و طلبه ها و جوان ها مثل آهن ربا جذب مرحوم 
نواب می شدند. سیدعلی خود را زودتر از موعد به آن جا رساند. دید که 
مدرسه را فرش کرده اند و آماده  استقبال هستند. پرس وجو کرد، گفتند 
نواب مهدیه را  ترک کرده و در راه است. رفت تا زودتر او را ببیند. دید 

که از دور می آید.
نیم دایره ای دور نواب در پیاده رو درســت کرده بودند. پشت سرش 
هم جمعیت مشــتاق زیادی او را همراهی می کردند. سیدعلی خود را 
به او نزدیک کرد و با او همقدم شــد: »نواب در حال راه رفتن هم شعار 
می داد ... یک منبر در راه شروع کرده بود. ]می گفت:[ ما باید اسام را 
حاکم کنیم. برادر مســلمان، برادر غیرتمند، اسام باید حکومت کند. 
]...[ می رســید به افرادی که کروات گردنشان بود، می گفت:  این بند را 
اجانب به گردن ما انداخته اند، برادر باز کن. می رسید به کسانی که کاه 
شاپو سرشان بود، می گفت : این کاه را اجانب بر سر ما گذاشته اند، بردار 
برادر.« )منصوری، تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسامی( سیدعلی 
می دید کسانی را که در شعاع صدا و اشاره  دست او قرار داشتند، کاه 
شاپو خود را برمی داشتند و در جیب هایشان مچاله می کردند: »یک تکه 

آتش بود.« )شرح اسم، ص۵۸(
رهبر فدائیان در میان یاران خود به مدرسه رسید. در کنار پایه  طاق 
بلند جلوی مدرســه رو به قبله ایســتاد. به دیوار تکیه داد و سخنانش را 
آغاز کرد؛ در باب توحید و توجه به ذات اقدس الهی. ســخنان شورانگیز 
او مخاطبانش را تســخیر می کرد. نه اینکه همه اش درباره  سیاست حرف 
بزند، نصیحت هم می کرد: »أکِثْر ِمَن الّزاد فإّن الّطریَق بعیٌد بعیٌد و َجّدِد 
السفینهًْ َفإَنّ الَبحَر َعمیٌق عمیٌق«؛ این جمات را با صوت می خواند و همه 

را به یاد خدا و قیامت و یاد مؤاخذه  الهی می انداخت.
معلوم نیســت نواب هنگام سخنرانی در مدرسه  نواب متوجه سید 
قباپوش عمامه به ســری که روبه رویش نشسته بود، شده بود یا نه، اما 
آن نوجوان ســراپا مسحور نواب بود. چه بسا از خود می پرسید که  این 
بشــر چطور می تواند با همه  وجودش، با همه  اعضای بدنش، با ســر و 
زبان و دست و پا، با  این همه جنبش و خروش سخن براند و حاضران 

را به وجد آورد؟!
ســخنان نواب در حــال و هوایی معنوی به پایان رســید. پس از 

لحظاتی تصمیم گرفت برود. از کنار حجره های مدرســه به راه افتاد. با 
همه خداحافظی و معانقه کرد. هنگامی که به ضلع شمال غربی مدرسه 
رسید، مؤذن از گلدسته  مدرسه اذان گفت. نواب نیز همراه با مؤذن و با 
صدایی گیرا اذان گفت. آن گاه روی زمین حیاط مدرسه به نماز ایستاد. 
چند تن پشــت ســرش به او اقتدا کردند و صفی تشکیل شد. در نماز 
حالتی عجیب داشت؛ ذکر رکوع و سجده اش و کلمات تشهدش شنیدنی 
بود. نمازش که تمام شد، باز راه افتاد. با مردم صمیمانه خداحافظی کرد. 
به دِر مدرســه رسید و از پله هایی که مدرسه را به خیابان نادری وصل 
می کرد، باال رفت. انبوه جمعیت -از جمله طاب- گرداگرد او در راهرو 
مدرســه موج می زدند. همان جور که رو به خیابان و پشــت به مدرسه 
از پله ها باال می رفت، برگشت و گفت: »نُّواب خاّص امام زمان باشید.« 
با این جمله اش طاب را به عظمت راه و کاری که در پیش داشــتند، 
متوجه می ساخت. سپس چند پله  دیگر باال رفت و باز روی خود را سمت 
طاب برگرداند و گفت: »در تهّجدها دعا کنید.« این ســخن را طوری 
ادا کرد که گویی بنا را بر این نهاده که همگان اهل تهجدند و بنابراین 

بهتر است که در تهجدها دعا کنند.
شور ، بی باکی و صراحت نواب 

این همه شور و بی باکی و صراحت و تازگی برای آقاسیدعلی نوجوان 
گیرا و جاذب بود: »همان وقت جرقه های انگیزش انقاب اســامی  به 
وسیله  نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین 
آتش را مرحوم نواب در دل ما روشــن کرد.« )مرکز اســناد، خاطرات 
ســیدعلی خامنه ای( نواب صفوی در آن ســفر، 9 روز در مشهد ماند. 
آخرین شب، جمعه شبی بود. در آن ایام، حرم مطهر را چند ساعتی در 

اواخر شــب می بستند. او اجازه خواست که آن شب را تا صبح در حرم 
بماند. اجازه دادند و او آن شــب را تا صبح در حرم ماند و به عبادت و 

تهجد پرداخت.
با آنکه نواب ســن زیادی نداشــت، عالمانی همچون شــیخ هاشم 
قزوینی، شــیخ مجتبی قزوینی و علی اکبر الهیان تنکابنی نام او را به 
گرمی می بردند. »در همین مدرســه  نواب که هنوز آهنگ صدای او را 

در گوش داشت، دیدنی بود دور هم گردآمدن گروه های کوچک طلبه در 
مقام ابراز عصبانیت و نه وحشت از دستگیری نواب و خطر اعدامش و بعد 
از شهادت، اگر بدانید که در مدرسه  نواب آن روزهایی که من از آن یاد 
می کنم، همان اوقاتی که مرحوم نواب را دستگیر کرده بودند و صحبت 
این بود که ممکن است اعدام بکنند و این ها چه حالتی داشتند؛ طلبه های 
گوناگونی دور هم جمع می شدند، ساعت های متمادی حرف می زدند؛ 

البته حرف بی فرجام.« )گفت وگو با آیت اهلل خامنه ای 13۶3/10/۲۲(
اواخر دی ماه 133۴ بود که خبر شهادتش به مشهد رسید. سیدعلی 
و طلبه های هم دوره  او از خشــم و غم منقلب شده بودند. مدرسه نواب 
آن روز حرف هایی را شــنید که شــاید تا پیش از آن هرگز به گوشش 
نخورده بود: »علناً توی مدرسه شعار و به شاه فحش می دادیم.« )شرح 

اسم، ص۶3(
از سایه  سنگین کودتای ۲۸ مرداد 133۲، دو سال بیشتر نگذشته 
بود. خبر اعدام نواب و هم قطاران او در شهر مشهد موج نداشت. صدایی 
در پاسداشت خون های به زمین ریخته برنخاست، مگر فریاد چند طلبه  
جوان که از زیر سقف مدرسه  نواب آن طرف تر نرفت. همچنین زمزمه های 

غمگنانه  حاج شیخ هاشم قزوینی. 
اما طلبه  نوجوان مدرسه  سلیمان خان که حاال دیگر از استوانه های 
انقاب بود، درباره  شهید نواب صفوی نظر دیگری داشت : »یک روحانی 
جوانی بود، درد دین داشت. از نجف پا شد آمد ایران. دید کسروی این جا 
فساد می کند. کسروی را خودش زد به قصد کشتن که نمرد البته. بعد 
ُمرد. و بعد یک عده ای را دور خودش جمع کرد به نام فدائیان اســام. 
فدائیان اســام در روی کار آوردن دکتر مصدق نقش مهمی داشــتند 
و کمــک کردند به مرحوم آیت اهلل کاشــانی و دکتــر مصدق. تا اینکه 
حکومت دکتر مصدق روی کار آمد. بعد البته میانه شان با دکتر مصدق 
به هم خورد. آنچه که این ها می خواستند، او ]آن[ را دیدند تأمین نشد 
و مدتی بودند تا اینکه دوران دکتر مصدق هم گذشــت. دوران اختناق 
مجدداً پیش آمد، این ها مبارزاتشــان را تشدید کردند و تحت تعقیب 
جدی دستگاه ســاواک که آن وقت تازه تشکیل شده بود در سال 3۴، 
قرار گرفتند و هیچی، این ها را گرفتند و اعدام کردند و شــهید کردند. 
حرکتشــان یک حرکت اسامی بود و ضد استعماری و ضد استبدادی 
بــود و حرکت مغتنم و بزرگی بود. منتها این ها مظلوم و غریب بودند. 
کار این ها آن روز خیلی دشوار بود. مردم می ترسیدند دور این ها بروند.
مرحوم نواب صفوی و یارانش شخصیت های برجسته و انسان های 
بزرگی بودند و بعد هم با غربت شهید شدند. یعنی شهادت آنها با شهادت 
فردی که در میدان جنگ، با هیجان و هلهله و تحسین و تشویق بجنگد، 
چند نفر را بزند و زمین بیندازد و بعد با یک خمپاره شهید شود، فرق 
می کند. اینکه در دوران اختناق محض، زن و بچه  انسانی را تهدید کنند، 
همه  زندگی اش در خطر باشــد، آرامش نداشته باشد، هر شب یک جا 
بخوابــد و بعد او را بگیرند و ببرند و ماه ها شــکنجه اش کنند -آن هم 
بدترین شــکنجه ها- و در تمام این مدت که زیر شکنجه است، همان 
هیجــان و روحیه را حفظ کند و در زندان هم حتی افراد را پیش ببرد 
و رهبری کند و درنهایت خودش و نزدیک ترین یارانش را اعدام کنند، 
با شــهادت فردی که در میدان جنگ می رزمد و بعد شــهید می شود، 

متفاوت است.« )جلسه پرسش و پاسخ 13۶0/۲/1۲(
 منابع در دفتر روزنامه موجود است 

مانند ری، قم و کاشان رفتند و برگشتند. در اواسط فروردین 133۲ نیز 
همراه 30 تن از یارانش، تهران را به مقصد مشــهد ترک کرد. اتوبوس 
آنها در شــهرهای بین راه توقف هایی کوتاه داشت تا مردم بتوانند سید 
مجتبی را -که ســودای برقراری حکومت اسامی را در سر داشت - از 
نزدیک ببینند و سخنانش را بشنوند. حتی پان ایرانیست ها نیز به پیشواز 

نواب می آمدند.
عصر روز بیست و یک فروردین 133۲ نواب و همراهانش، با استقبال 
صدهــا عاقه مند که چندین کیلومتر دورتر از شــهر آمده بودند، وارد 
مشــهد شــدند. آنها در حالی به حرم مطهر رضوی مشرف شدند که 
جمعیت بسیاری در مسیرشــان ازدحام کرده بودند و پیوسته صلوات 
می فرســتادند. طی دو روزی که نواب در مهدیه مســتقر بود، اقشار و 
گروه های مختلفی به دیدار او  آمدند. او در این دیدارها معموالً حضار را 

بودند. سخنرانی نواب مثل سخنرانی های معمولی نبود. او بلند می شد 
می ایستاد و با شعار شروع به حرف زدن می کرد و همین  طور پرکوب و 

شعاری صحبت می کرد.« )شرح اسم، ص۵7(
ســید نوجوان از البه الی جمعیت خود را به نزدیک نواب رساند و 
از فاصله  کوتاهی محو تماشای او شد. حرف هایی می شنید که پیش از 
آن به گوشش نخورده بود: »بنا کرده بود به شاه و دستگاه های انگلیس 
بدگویی کردن. حرفش ]...[ این بود: اســام باید زنده شود؛ اسام باید 
حکومت کند و  این کسانی که در رأس کار هستند ]...[ دروغ می گویند.  

اینان مسلمان نیستند.« )شرح اسم، ص۵7(
دیداری که تصورات را نسبت به نواب در هم ریخت 

این دیدار ، تصورات آقاسیدعلی را نسبت به نواب در هم ریخت، اما 
شیفتگی باطنی او نسبت به رهبر فدائیان اسام شکل و شمایل تازه ای 

 این  همه شور و بی باکی و صراحت و تازگی برای 
آقاسیدعلی نوجوان گیرا و جاذب بود: 

»همان وقت جرقه های انگیزش انقالب اسالمی
  به وسیله  نواب صفوی در من به وجود آمده

 و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب 
در دل ما روشن کرد.«

روایتی از دیدار رهبر انقالب در دوران نوجوانی
 با شهید سید مجتبی نواب صفوی

نواب در مدرسه
 سلیمان خان 

روزی دیگر شــنید که نواب 
به مدرســه  سلیمان خان می آید؛ 
سیدعلی  که  مدرســه ای  همان  
در آن  درس می خواند: »شــروع 
کردیــم مدرســه را آب و جارو 
کردن و آماده شــدن ]...[ آن روز 
جــزء روزهای فراموش نشــدنی 
من اســت. ]...[ وقتی آمد، دیدم 
که یک آدمی  اســت قدکوتاه و 
ریزنقش، با یک عمامه  مخصوص، 
به همراه عده ای فدائیان اســام 
که مسلّح هم بودند، با کاه های 
پوستی مخصوص شان. آنها نواب 
را به شکل نیم دایره احاطه کرده 


