
  احمدرضا صدري
روزهايي كه هم اينك بر م�ا مي گذرد، تداعي گر 
سالروز شهادت آيت اهلل حاج شيخ محمد صدوقي 
يزدي است. هم او كه رهبر كبير انقالب در سوگ 
او فرمود: » چه كسى اولى  به شهادت است از امثال 
ش�هيد بزرگوار ما و فقيه متعهد و فداكار اسالم 
شهيد صدوقى عزيز. ش�هيد بزرگى كه در تمام 
صحنه هاى انقالب حضور داش�ت و يار و مددكار 
گرفتاران و مستمندان بود و وقت عزيزش صرف 
در راه پيروزى اس�الم و رفع مش�كالت انقالب 
مى ش�د و براى خدمت به خلق و انقالب سر از پا 
نمى شناخت. هرجا زلزله مى شد، شهيد صدوقى 
براى ترميم خرابي ها آنقدر كه توان داشت حاضر، 
هر جا كه س�يل مى آمد او بود ك�ه در صف مقدم 
براى دستگيرى خلق خدا حاضر بود. در جبهه ها 
او و دوس�تان او و امثال او بودند كه هر چند يك 
دفعه سركش�ى ك�رده و آرامش قل�ب خلق اهلل 
بودن�د....« هم از اي�ن روي و در تكري�م كارنامه 
مجاهدات سومين شهيد محراب، سيره سياسي 
و اجتماع�ي آن بزرگ را در آيينه س�ه روايت به 
بازخواني نشس�ته ايم. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

      
   رهب�ر انقالب: از ش�جاعت او، م�ردم يزد 

شجاعت يافتند!
رهبر معظم انقالب را با شهيد آيت اهلل محمد صدوقي، 
رابطه اي طوالني و بس صميمانه بود. متقاباًل سومين 
ش��هيد محراب نيز به ايش��ان، بس��ا به نظر تكريم 
مي نگريست و حتي در واپسين س��اليان دهه 50، 
به ايشان با لقب »آيت اهلل« خطاب مي كرد! آغازين 
روايت اين مقال، توصيفات رهبري از آيت اهلل صدوقي 
است كه دوران مبارزه ايشان را در نظر دارد: »آنچه 
من در مورد ايشان در طول چند سال آشنايي خودم 
مي دانم، اين است كه اين بزرگوار از كساني بود كه در 
انقالب بزرگ اسالمي ما نقش قابل توجهي داشت و 
دخالت و عالقه مندي ايشان به فعاليت هاي انقالب، 
بيشتر از زماني اوج گرفت كه قضاياي بعد از شهادت 

مرحوم آيت اهلل سيد مصطفي خميني در ايران آغاز 
ش��ده بود. همانطور كه مي دانيد در چهلم شهداي 
تبريز در يزد، در مسجد ايشان يك مجلس بزرگي، 
به رهبري و هدايتشان تشكيل شد. خود آن جلسه 
و پيامدهاي آن هم، يكي ديگر از مقاطع حس��اس 
و برانگيزاننده انقالب بزرگ اس��المي بود. در طول 
يكي، دو سال قبل از پيروزي انقالب، مرحوم آيت اهلل 
صدوقي محوري بودند براي بيشتر فعاليت هاي نه 
فقط يزد، بلكه سراسر كشور و اين به خاطر اين بود كه 
آيت اهلل صدوقي شخصيت روحاني محترم و معتبري 
بودند كه نظرات ، تشخيص ها و پيشنهادهاي ايشان، 
در امور شهرس��تان هاي ديگر هم اثر مي گذاش��ت. 
غالباً مورد مشاوره قرار مي گرفتند و حتي در تهران 
هم طبق نظر ايش��ان عمل مي شد. رأي ها و نظرات 
اين بزرگوار براي علماي شهرس��تان ها، راهگش��ا و 
راهنماي خوبي بود. از جمل��ه خصوصيات مرحوم 
آيت اهلل صدوقي - كه ايش��ان را در حركات انقالبي 
به ص��ورت فرد مؤث��ري درمي آورد- ش��جاعت آن 
مرد بود. از دس��تگاه جباري ك��ه آن روز حاكم بود، 
واهمه اي نداشتند، لذا در سال 56 - كه تعداد زيادي 
از روحانيون و علماء در تبعي��د بودند- اين پيرمرِد 
محتاج استراحت، از يزد با عده اي از يارانش حركت 
كرد و راه هاي طوالن��ي را پيمود و ب��ه ديدن همه 
تبعيدي هايي كه در شهرهاي مختلف بودند، رفت و 
طبيعي است كه رفتن ايشان، روحيه خيلي زيادي 
به اين تبعيدي ها مي داد. همچنين در وضع فكري 
مردم يزد و شهرهايي كه تبعيدي ها در آنجا بودند، 
آمدن ايشان و سركشي  شان اثر مي گذاشت. از جمله 
به ديدن خود ما آمدند كه من و آقاي حجتي كرماني 
)منظور آقاي آشيخ محمد جواد( در ايرانشهر تبعيد 
بوديم و ايش��ان آمدند ايرانشهر و حدود دو، سه روز 
در رفت و برگش��ت و ديدارش��ان در آنجا ماندند. از 
ايرانش��هر رفتند چابهار كه چند نفر در آنجا تبعيد 
بودند، آنها را ديدند و بعد به ايرانش��هر برگش��تند. 
برخورد ايش��ان با افراد تبعيدي، مشوق فعاليت آن 
عناصر بود. اين كار از روحاني ارزش��مند، محترم و 
معمري مثل ايشان، خيلي نادر و كم نظير بود. علمای 

شهرستان ها خيلي به اين كار نمي پرداختند كه راه 
بيفتند و به ديد و بازديد تبعيدي ها بروند. 

از جمله خصلت هاي عالي ايشان، شجاعتشان بود. 
اعالميه هاي آيت اهلل صدوقي اوالً؛ در سطح ايران 
منتشر مي ش��د و ثانياً؛ مضامين تند و راهگشايي 
داش��ت. در هر قضيه اي خيلي زود، عكس العمل 
نشان مي دادند، مثاًل قضيه سينما ركس آبادان كه 
ايشان بالفاصله موضع گيري كردند و اعالميه دادند 
و مردم را روشن كردند. دستگاه روي ايشان  خيلي 
حساس بود، ولي ايش��ان هراسي نداشتند. همان 
اوقات در يزد گفته مي شد كه عوامل دستگاه، قصد 
جان ايشان را دارند، ولي ايش��ان بدون هيچگونه 
محافظ��ت و مراقبت��ي ب��ه مس��جد مي رفتند و 
مي آمدند و اجتماعات بس��يار بزرگي در مس��جد 
ايشان تشكيل مي شد. در اواخر سال 57 بود، شايد 
حدود مثاًل آذر يا آبان، درس��ت يادم نيست، بنده 
كه از تبعيد برمي گش��تم، از طريق يزد به مسجد 
ايشان آمدم. وقتي رفتم، ديدم كه اينجا مثل اينكه 
جزو محيط اختناق كشور ايران نيست! در مسجد 
ايش��ان اعالميه هايي زده بودند، همه خيلي آزاد 
مي آمدند و مي خواندند. در اين اعالميه ها مضامين 
فوق العاده تحريك آميزي وجود داشت. آنكه يادم 
مانده، مثاًل فرض بفرماييد مقايس��ه اي ش��ده بود 
ميان بهاي تانك ها و هواپيماها و وسايل نظامي كه 
دس��تگاه از پول ملت مي خريد و عليه ملت به كار 
مي برد، به جاي ساختن مدارس و بيمارستان ها و 
ديگر امور خيريه كه مي توانس��ت در خدمت ملت 
باشد. همين را اعالميه كرده و پشت شيشه مسجد 
ايش��ان زده بودند و مردم مي آمدند و مي خواندند 
و به يكديگر مي گفتند يا طريقه س��اختن كوكتل 
مولوتف يا نارنجك دستي را آنجا زده بودند! مردم 
خيلي راحت مي رفتن��د و مي خواندند و مي  آمدند 
و پاس��بان ها و پليس جرئت نمي كردند كه بروند 
در مس��جد ايش��ان و بگردند و اعالميه ها را جمع 
بكنند! خود اين بزرگوار هر ش��ب منبر مي رفتند 
و جمعيت بسيار انبوهي، در مسجد حظيره جمع 
مي شد. ايشان با بيانات خودشان ارشاد مي كردند 

حجت االس�الم كاظم راش�د يزدي: »از 
بركات وجود اين مرد بزرگوار- كه چون 
كوهي ايس�تاده بود- اين است كه همه 
برنامه هاي انقالبي، از وجود او سرچشمه 
مي گرف�ت و اصاًل ه�ر نوع جوش�ش و 
حركت، از پايگاه مس�جد حظيره انجام 
مي ش�د و هر اعالمي�ه اي ك�ه از طرف 
حضرت امام چه در نجف و چه در پاريس 
صادر مي شد، بالفاصله بعد از يك ساعت، 
توسط ايشان در يزد چاپ و در عرض 24 
س�اعت در كل كش�ور پخش مي شد!«
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سلوك سياسي و اجتماعي شهيد آيت اهلل محمد صدوقي در آيينه 3 روايت

گويا مسجد او، جزئي از محيط خفقان زده 
پيش از انقالب نبود!

و صريحاً عليه دستگاه و عليه مقامات انتظامي 
و اجرايي مطالبي را مي گفتند، لذا از شجاعت 
ايشان، مردم يزد هم شجاعت پيدا كرده بودند 
و روحانيوني هم ك��ه دور و بر ايش��ان بودند، 
ش��جاعت پيدا كرده بودند. اي��ن خصوصيات 
ايش��ان، اينقدر بركت براي انقالب داشت. در 
ش��هر يزد من مرحوم آيت اهلل ش��هيد صدوقي 
را، در آن دوره نه تنه��ا به عن��وان يك روحاني 
برجسته در يك شهر، بلكه به عنوان يك رهبر 
ديني، سياس��ي و فرهنگي، يك رهبر انقالبي 
تمام عيار در يزد و در ش��هرهاي سراسر استان 

مشاهده و احساس كردم.«
  حجت االسالم والمسلمين كاظم راشد 
يزدي: در مسير انقالب از هيچ كس، حتي 

از مراجع رودربايستي نداشت!
خطي��ب نامدار حجت االس��الم والمس��لمين 
كاظم راش��د يزدي، در عداد ي��اران و مالزمان 
شهيد آيت اهلل صدوقي است. او در باب سلوك 
علمي و عملي چهارمين شهيدمحراب خاطراتي 
شنيدني دارد كه اميد است به زودي تدوين و 
منتشر گردد. وي در باب منش سياسي شهيد 
آيت اهلل صدوقي و نيز نقش آن بزرگ در توسعه 
انديش��ه و انگيزه انقالبي در استان يزد و حتي 
سراسر كشور، تحليلي دارد كه شمه اي از آن به 
قرار ذيل است: »شهيد محراب حضرت آيت اهلل 
صدوقي در س��ن 75 سالگي ش��ربت شهادت 
نوشيد و هيچ مرگي ش��يرين و بهتر از شهادت 
نيس��ت. وي در طي 75 س��ال زندگي، به جز 
ايام طفوليت و كودكي، جز خوبي و خير براي 
اسالم و مسلمين چيز ديگري نداشت. خداوند 
حافظه اي بس��يار قوي به وي عطا كرده بود كه 
دروس را خيل��ي خوب مي فهمي��د و تحصيل 
مي كرد و هم خيلي خوب تدريس مي كرد و اين 
از الطاف خداوندي بود كه به ايش��ان عطا شده 
بود. اولين و بهتري��ن ابتكاري كه اين بزرگمرد 
انجام داد، اين بود كه در همان بدو ورودش به 
يزد، در جوار مس��جد حظيره سكونت گزيد و 
تصميم گرفت كه بالفاصله مسجد را بازسازي، 
بزرگ و مرمت نمايد و چون مجموعه ساختمان 
مسجد كوچك بود، خانه هاي اطراف را از مردم 
خريد و مسجد را توسعه داد. بعد از آن هم، ديگر 
در مقابل تمام كارهاي ضد اسالمي مي ايستاد 
و مقاومت مي كرد، خواه از طرف استانداري يا 
فرمانداري يا هر مقامي در آن رژيم منفور بود و از 
اين جهت، آن كساني هم كه مي خواستند قدمي 
در خط طاغوت بردارند، از اين ش��هيد بزرگوار 
حس��اب مي بردند و جرئت عم��ل نمي كردند. 
واقعاً ايشان يك منبع پرقدرت، پرارزش و سدي 
بود در مقابل طاغوتيان و وابستگان به آنها كه 
نتوانند قدمي عليه مناف��ع محرومان بردارند. 
ايش��ان از س��ال 42 خيلي قاط��ع و محكم در 
صحنه انقالب ايستاد و مبارزه كرد. براي اسالم 
مي سوخت و مقاومت مي كرد تا اينكه شهادت 
آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني پيش آمد و به 
دستور ايشان، مجلسي در مدرسه عبدالرحيم 
خان يزد گرفتيم و يك مرتبه پليس يورش آورد 
و خواست تكان بخورد و حركتي انجام دهد كه 
با مقاومت سرسختانه حضرت آيت اهلل صدوقي 
روبه رو شد و از آن به بعد ديگر، حركت آنچناني 
از پليس و دستگاه طاغوت در يزد سر نزد! اصاًل 
در آن زمان، هركس در يزد جرئتي و جسارتي 
نسبت به رژيم منفور پيدا كرد، از بركت وجود 
اين مرد بزرگوار بود كه چون كوهي ايستاده بود 
و همه برنامه ها از منبع او سرچشمه مي گرفت 
و اصاًل هرنوع جوشش و امور انقالبي، از پايگاه 
همين مسجد حظيره و توس��ط شهيد بزرگوار 
انجام مي ش��د و هر اعالميه و اطالعيه اي كه از 
طرف حضرت امام خميني چه در نجف و چه در 
پاريس صادر مي شد، بالفاصله بعد از يك ساعت، 
توسط ايشان در يزد چاپ و در عرض 24 ساعت 
در كل كشور پخش مي شد. يادم است كه يكي 
از مراجع بزرگ، زماني در يك مسئله اي سست 
آمده بود و توقع��ي نبود، ولي ايش��ان تلگراف 
تندي زد و گفت: چرا اينطوري كرديد؟... عقيده 
داشت كه هر كس اشتباه و خالفي كرد و بقيه 
فهميدند، بايد به او تذكر دهند، خواه اين خطا از 

بزرگان باشد يا از ديگران. 
در س��ه جريان و حادثه مهم هم، ايش��ان قدم 
گذاشت و شديداً براي محرومان و مستضعفان 
زحمت كشيد: سيل ايرانشهر، سيل ايذه، زلزله 
كرمان. اولين كس��ي ك��ه به ن��داي محرومين 
استان هاي سيستان و بلوچس��تان و هرمزگان 
پاسخ مثبت داد، ايشان و اولين مسجدي كه نداي 
مخالفت با دولت موقت بازرگان را سر داد، مسجد 
ايشان بود كه شهيد محمد منتظري آمد و يك 
سخنراني مفصلي در مسجد شهيد، يعني همان 
مسجد حظيره كرد و مردم هم استقبال كردند 
و پس از سخنراني، شهيد بزرگوار شهيدمحمد 
منتظري را بغل گرفت و تش��ويق كرد. اين هم 
خواست خداوند تبارك و تعالي بود كه ايشان به 
اين وضع، زندگي اش خاتمه داده شود و افتخاري 
شد براي اسالم و خونش در مويرگ هاي انقالب 
به جريان درآمد تا حركت انقالب اسالمي را در 

كشور و منطقه و جهان سريع تثبيت نمايد.«
  آي�ت اهلل محمد حس�ن احم�دي فقيه: 
اسناد ساواك، نمايانگر حساسيت شديد 

رژيم شاه بر ايشان است
عال��م فقي��د و دقيق النظ��ر زنده ي��اد آيت اهلل 

حاج ش��يخ محمد حس��ن احمدي فقيه يزدي، 
در عداد فضاليي بود كه به دلي��ل يزدي بودن، 
با ش��هيد آيت اهلل صدوقي ارتباط��ي صميمانه 
داشت. بخش��ي از توصيف وي از منش سياسي 
و مبارزاتي سومين شهيد محراب، به شرح ذيل 
است: »فعاليت هاي سياس��ي ايشان منحصر به 
اس��تان يزد نبود، بلكه بعضي از قسمت هاي آن 
سراسري بود، از آن جمله قضيه قيام مردم يزد 
عليه حكومت طاغوت كه در بستر مراسم چهلم 
ش��هداي تبريز به مرحله ظهور رسيد كه البته 
ش��هداي تبريز هم در جريان مراسم چهلم قم، 
شهيد ش��دند كه اصل مراس��م قم، نقطه عطف 
انقالب اس��المي اي��ران بعد از 15خ��رداد و در 
اين سلس��له حلقات مبارزه به عنوان چهلم هاي 
ش��هداي قيام مردم اس��تان يزد منشأيی براي 
چهلم ديگر ش��د تا انقالب به پيروزي رس��يد و 
در تمام اين مراحل به ويژه بع��د از جريان يزد، 
فعاليت نهضت ديني، سياس��ي شهيد صدوقي 
اوج خاصي گرفت. از آن جمله در جريان حادثه 
سينما ركس آبادان كسي كه با جرئت و با شهامت 
و توان فوق الع��اده اي اعالميه صادر نمود و علت 
آن حادثه را خود رژيم و بلكه به اشاره اي، شخص 
ش��اه ملعون معرفي نمود، معظم له بود و از آنجا 
بدون هيچ لحظه اي سس��تي در تمام صحنه ها 
حضور داش��ت. حض��رت امام خمين��ي هم در 
پيام خود اش��اره فرمودند كه: در موقع انقالب، 
برحس��ب ضرورت هايي الزم بود ك��ه بعضي از 
مس��ائل داخل را با ايش��ان در مي��ان بگذاريم. 
البته بزرگان��ي همانند استادش��هيدمطهري و 
ش��هيددكتر بهش��تي هم با ايش��ان تبادل نظر 

مي كردند. 
چون در ايران كسي كه از هر جهت جريان هاي 
انق��الب را پش��تيباني مي ك��رد و از هيچگونه 
فداكاري دريغ نداشت، ايشان بود و حتي خود 
با آنكه عالم و فقيهي توانا بود، شخصاً تظاهرات 
را رهبري مي كرد، بدين جهات رژيم هم درباره 
شخص ايشان خيلي حساس شده بود كه بعدها 
در اس��ناد محرمانه ساواك به دس��ت آمد كه 
خالصه اش به ش��رح زير است: »در جريان هاي 
اخير ك��ه به دنب��ال ح��وادث 19 دي در قم به 
وجود آم��د، روحاني سرشناس��ي در يزد به نام 
آقاي حاج ش��يخ محمد صدوقي ب��ا برپا كردن 
تظاهرات و سخنراني ها، ناآرامي به وجود آورده 
و عليه رژيم حركت و ش��ديداً از آقاي خميني 
طرفداري و اعالميه هاي وي را منتشر مي كند. 
قرار بر اين ش��د كه تلفن او را كنت��رل و منزل 
وي را محاصره كنند و اگر دس��ت برنداش��ت، 
تصميمات الزمه به مرحله اجرا درآيد و تقريباً در 
آن سند غير از آيت اهلل صدوقي شخص ديگري 
به عنوان عنصر محرك شناخته نشد، بنابراين 
رژيم فو ق العاده درباره ايشان حساس بود، ولي 
ايشان رمز مسئله نهضت و كيفيت را به خوبي در 
آن ش��رايط دريافته بود. الزم مي دانم نكته اي 
را متذكر ش��وم. در همان اوان ب��راي كارهاي 
انقالبي به نوبت فعاليت داش��تيم، از آن جمله 
وقتي انقالب اس��المي ايران به نقطه حس��اس 
خود رسيد، براي بعضي از مسائل تصميم گرفته 
شد كه در پاريس خدمت امام شرف ياب شويم. 
قبل از رفتن با افراد زيادي كه در انقالب نقشي 
داشتند، تماس حاصل شد تا اگر پيغامي دارند، 
بگويند. به بعضي برخورد كرديم كه مي گفتند 
به امام بگوييد خيلي مش��كل ش��ده اس��ت، با 
امريكا طرف هس��تيم و ش��وروي ه��م ممكن 
اس��ت كاري بكند و اوضاع داخل هم مناس��ب 
نيس��ت... و به  هر حال به شكل تحير، مسئله را 
تجزيه و تحليل مي كردند. بعضي ديگر همانند 
شهيد صدوقي اصرار داشتند كه بايد خود امام 
تش��ريف بياورند. البته مرحوم استاد مطهري و 
شهيد دكتر بهش��تي و بعضي ديگر هم همين 
نظريه را داش��تند و از طرف ديگر گروه سومي 
هم بودند ك��ه مي گفتند به ام��ام بگوييد كه به 
ايران تش��ريف نياورند و با انج��ام مصاحبه ها و 
مانند آنها، همانجا بيشتر موفق هستند و اگر به 
داخل بيايند، محاصره مي شوند و كارها متوقف 
مي شود و البته اين گروه سوم بيشتر به مطلب 
خود اصرار داشتند كه حتي در لحظات آخر سفر 
ما هم، حضوراً كساني را به اين عنوان فرستاده 
بودند. البته پس از آنكه خدمت امام شرف ياب 
ش��ديم، ديديم آنقدر مس��ائل آنجا ب��راي امام 
روشن است كه احتياج به ذكر اين دلسوزي ها 
نيست و پس از مدتي خود امام تصميم گرفتند 
كه به ايران تش��ريف بياورند و معلوم شد همان 
نظريه دوم كه ش��هيد صدوقي بر اي��ن امر زياد 
اصرار داش��تند، صائب بوده و خود اين مطلب، 
ديد سياسي و اجتماعي ايشان را نشان مي دهد 
و اينكه اين نهضت به دس��ت شخص خود امام 
خميني و رهبري ايشان بايد به انجام برسد. البته 
شهيد صدوقي آنطور كه قرائن در دست است، 
روي اين مطلب پافشاري داشته است. در ضمن 
پرواضح اس��ت كه معظم له در برنامه هاي ورود 
امام نقش مستقيم داشت. در پايان اين مطلب 
گوش��زد مي ش��ود كه در حوادث پانزده خرداد 
سال 42 و پس از آن، شهيد صدوقي فعاليت هاي 
سياسي چشمگيري داشت و در جريان زنداني 
ش��دن امام، به عنوان اعتراض به رژيم، در زمره 
علمايي كه از هر شهرستاني به تهران سفر كرده 
بودند، ايشان به عنوان بزرگ علماي استان يزد 

شركت نموده بودند...«

   ش�اهد توحيدي
اس��فنديار  اس��تاد 
قره باغ��ي نامي آش��نا و 
خاطره انگي��ز در عرص��ه 
هن��ر انق��الب اس��المي 
اس��ت. او را با سرودهاي 
و  نه  استكبارس��تيزا
ش  ي��ي ا يكا مر ا ضد
مي شناسند كه در دوره 
خود، در توس��عه انگيزه 
انقالب اس��المي نقشي در خور داش��ت. اخيراً واحد 
تاريخ ش��فاهي جبه��ه فرهنگي انقالب اس��المي، 
طي گفت وش��نودهايي خاط��رات اس��تاد را ضبط، 
تدوين و منتش��ر س��اخته اس��ت. روح اهلل رشيدي 
فراهم آورن��ده اين اث��ر، در ديباچه خوي��ش بر آن 
آورده است: »درخواس��ت مصاحبه هاي تفصيلي، از 
جانب اس��تاد قره باغي و البته با گرمي اجابت ش��د 
و از آذرم��اه س��ال1391، پاي صحبت هاي ايش��ان 
نشستيم. پيش بيني مي شد كه اوالً به دليل گذشت 
س��ال هاي طوالني از وقايع و ثانياً به واسطه پرشمار 
بودن فعاليت ها و آثار استاد، بازگويي دقيق و كامل 
رويدادها، با سختي پيش رود؛ خوشبختانه به اعتبار 
حافظه قوي و ذهن فعال ايش��ان، بخشي از دغدغه 
نخستين مرتفع شد، اما مع االسف، در تصويرسازي 
كامل و مبسوط از تك تك آثاري كه ايشان خوانده و 
س��اخته اند، توفيق مان به قدر انتظار نبود. اين نكته، 
البته بدان معني نيس��ت كه خواننده كتاب، دستش 
خالي خواهد بود از دريافت محت��واي قابل اعتنا در 
معرفي آثار ايشان؛ اين قضاوت همراه با تأسف، از آن 
روس��ت كه به اعتراف صاحبان نظر و آشنايان تاريخ 
موسيقي انقالب، شماره قطعاتي كه فقط در سال هاي 
دهه 60 با صداي »اس��فنديار قره باغي« اجرا ش��ده 
است، در بدبينانه ترين برآورد، قريب به 800 عنوان 
تخمين زده مي شود. مشخصاً وقتي با چنين عددي 
روبه رو مي ش��ويم، انتظار مي رود حجمي قابل توجه 
از محتوا در معرفي و بررسي اين آثار، پيش رويمان 
باش��د. تالش بر اين بوده تا به قدر وسع و امكان، به 
مطلوب نزديك ش��ويم، اما همچنان براي برآوردن 
كامل اين انتظار، بايد كوش��يد. آنچه از آن مجموعه 

عظي��م در اين كتاب آمده، حاصل وارس��ي آرش��يو 
شخصي استاد قره باغي و جست و جو هاي پرتعداد و 
پردامنه در آرشيوهاي قابل دسترس مراكز مرتبط و 
مسئول در توليد و گردآوري موسيقي انقالب است 
كه آنجا نيز ج��ز آوار غفلت و نس��يان و بي اعتنايي، 
نيافتيم. بنا بر آنچه آمد، متولد بهمن، همه حرف هاي 
اسفنديار قره باغي نيست از 70 سال زندگي پرماجرا 
و پرثمر كه تنها اشارتي است به قدر مجال 20 ساعت 
گفت و گو. پيداس��ت ك��ه اين مجال، براي ش��نيدن 
حرف هاي مرد دنيا ديده اي مانند اسفنديار قره باغي 
كفايت نمي كند؛ حاصل اي��ن گفت و گوي محدود را 
مي شود تصويري تلخيص ش��ده از زندگي اين مرد 
دانس��ت. كتاب با معرفي پيش��ينه خانواده قره باغي 
و حكاي��ت مهاجرت آنها به ايران ش��روع مي ش��ود 
تا وجه تس��ميه »قره باغي« در ابت��دا براي مخاطب 
روشن ش��ود. مانند روايت هاي مشابه، دوره كودكي 
و نوجواني و مدرس��ه، بخش ديگري از مسير حيات 
راوي است. راوي در ادامه، نحوه ورودش به هنرستان 
موسيقي و استخدام در آموزش وپرورش و مأموريت 
در كرمانشاه به عنوان معلم موسيقي را بازگو مي كند. 
دوره خاص يا به تعبير دقيق تر، نقطه آغاز اوج گيري 
راوي در عرصه موس��يقي را بايد از زمان مهاجرتش 
به تهران و فعاليت در راديو و تاالر رودكي دانس��ت 
كه در اين مقطع نيز، رويداده��اي جالبي را از زبان 
اس��تاد قره باغي مي ش��نويم. نزديك ش��دن به ايام 
پيروزي انقالب اسالمي و حضور در توليد سرودهاي 
انقالبي و نيز ترس��يم وضعي��ت فعاليت هاي حوزه 
موس��يقي در اوايل انقالب، س��رآغاز فصل مشبعي 
از فعاليت هاي اس��تاد در س��ال هاي بعد از انقالب 
اس��المي اس��ت؛ فصلي آكنده از حركت، جوشش 
و خالقيت ك��ه همزمان با مهم تري��ن و عظيم ترين 
رويداد تاريخ معاصر كش��ور است؛ دفاع هشت ساله 
مقدس. ش��ايد يكي از جذاب ترين قسمت هاي اين 
فصل، ح��وادث و اتفاق��ات مربوط ب��ه حضور راوي 
در كميته ه��اي انقالب اس��المي باش��د؛ آنجا كه از 
فعاليت هاي پليس��ي و امنيت��ي در محالت تهران و 
ترور مردم و حزب اللهي ها توسط منافقين مي گويد. 
پايان دفاع مقدس، مصادف مي شود با ركود تدريجي 
در توليد و نشر موسيقي انقالب و به اين بهانه، استاد 
به صورت نس��بي به حاش��يه مي رود و در نهايت به 
زادگاهش بازگشته و مقطع تازه اي از زندگي اش را 
در تبريز آغاز مي كن��د. در فصل پاياني كتاب، راوي 
از فعاليت هايش در تبري��ز و آثار جديدش در زمينه 

موس��يقي انقالب مي گويد.«

 به بهانه انتشار خاطرات 
استاد اسفنديار قره باغي

ناگفته هاي »متولد بهمن«
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رهب�ر معظم انق�الب: »در اواخر س�ال 
57 بود. بنده كه از تبعيد برمي گش�تم، 
آمدم به مس�جد ايش�ان. وقتي رفتم، 
ديدم كه اينجا مث�ل اينكه جزو محيط 
اختناق كشور ايران نيست! در مسجد 
ايش�ان اعالميه هاي�ي زده بودند. همه 
خيل�ي آزاد مي آمدن�د و مي خواندند. 
در اين اعالميه ها مضامي�ن فوق العاده 
تحريك آميزي وجود داشت. آنكه يادم 
مانده، مثاًل فرض كنيد: مقايسه اي شده 
بود ميان به�اي تانك ه�ا و هواپيماها و 
وسايل نظامي كه دس�تگاه از پول ملت 
مي خريد و عليه ملت ب�ه كار مي برد، به 
جاي س�اختن مدارس و بيمارستان ها 
و ديگر امور خيريه كه مي توانس�ت در 
خدمت ملت باشد. پاسبان ها هم جرئت 
نمي كردند كه بروند توي مسجد ايشان 
و بگردند و اعالميه ه�ا را جمع بكنند!«
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     استاد اسفنديار قره باغي


