
  احمدرضا صدري
روزهايي ك�ه هم اينك ب�ر ما مي گ�ذرد، تداعي گر 
س�الروز درگذش�ت اديب اريب و ن�ام آور، زنده ياد 
استاد سيد محمد حسين بهجت تبريزي معروف به 
»شهريار« است. هم از اين روي و در تكريم مكانت 
آن بزرگوار، س�يره سياس�ي آن نادره دوران را در 
ال به الي خاطرات شاگرد گرانمايه اش، شادروان دكتر 
اصغر فردي جس�ته ايم. اميد آنكه شهريار پ ژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

      
  گش�ايش ديوار منزل پدري ش�هريار توسط 

ستارخان!
زنده ياد استاد محمد حسين شهريار، در بستري سياسي 
در تبري��ز، ميالد و نش��و و نما يافت. ه��م از اين روي و 
الجرم، از كودكي ب��ا مفاهيم رايج اين عرصه آش��نا و 
روح مب��ارزه با ظل��م و مطالبه عدال��ت، در فكر و عمل 
وي دميده ش��د. ش��ادروان دكتر اصغر ف��ردي در باب 
بسترهاي سياست ورزي در تربيت استاد، چنين گفته 
اس��ت: »مرحوم استاد سيدمحمدحس��ين شهريار در 
دوراني چش��م به جهان گش��ود و باليد كه انقالب هاي 
خرد و كالني چ��ون انقالب مش��روطه و جنبش هايي 
همچون قيام ش��يخ محمد خياباني و الهوتي به وقوع 
پيوستند. از اين گذش��ته او در خانه رجل بزرگي چون 
حاج مير آقا خشگنابي تربيت شد كه محل آمد و شد و 
مذاكرات بزرگان تبريز بود و همه اينها از او شخصيتي 
جس��ت وجوگر، آزاده و عدالت خواه س��اخت. شهريار 
كه تحت آموزش آزادگان ش��جاعي چون اس��ماعيل 
آقا اميرخيزي، مشاور و منشي س��تارخان قرار داشت، 
همواره خطبه هاي شورانگيز شيخ دموكرات را مي شنيد 
و روزنامه هاي��ي چون تج��دد را كه س��ردبيري فحل 
همچ��ون معلمش مي��رزا تقي خان رفع��ت را بر تارك 
خود داش��ت، به ش��كل مس��تمر مطالعه مي كرد. اين 
مجالس��ت ها و مطالعات، الجرم از او جواني ساخت كه 
با جوانان بي قيد و بي تفاوت به رويدادهاي زمانه، بسيار 
متفاوت بود. فضاي زندگ��ي او به گونه اي رقم خورد كه 
الجرم بايد ي��ك انقالبي حرف��ه اي از كار درمي آمد. او 
كه شاهد جانبازي هاي مش��روطه طلبان بود، تا پايان 
عمر خاطرات آن جانبازي ها را از ياد نبرد. ايشان هنوز 
نوزادي بيش نبود كه س��تارخان دي��وار خانه پدري او 
را گش��ود تا مجاهدي��ن راه آزادي از آن عب��ور كنند و 

در خانه حاجي مير آقا خش��گنابي س��نگر بگيرند. وي 
دوران ابتدايي را در تبريز، در سال هاي مشروطه و قيام 
خياباني س��پري كرد و براي ادامه تحصيل، به مدرسه 
دارالفنون در تهراِن سال هاي پس از كودتاي رضاخان 
آمد. رضاخان عربده كش كه نه سواد دارد، نه فرهنگ؛ 
نه شعر مي فهمد، نه نقاش��ي و نه موسيقي؛ از همين رو 
ديدن جماعت هنرمند برايش دشوار است و تنها قزاق ها 
و پاگون دارها را مي پسندد. شهريار جوان در تهران مورد 
حسادت تازه  به  دوران  رسيده هايي چون چراغعلي خان 
)اميراكرم( قرار مي گيرد و بسيار آزار مي بيند! شهريار، 
كه بورس��يه ژاندارمري مدرسه طب است، دوره انترني 
را در بيمارستان س��په طي مي كند. او در تهران غريب 
اس��ت و اوقاتش را با فرخي و عشقي س��پري مي كند. 
ملك الشعرا شعرش را مي شنود و مي ستايد و مي گويد: 
»قبل از سرودن ش��عر، اشعار ش��هريار را مي خوانم تا 
طبع شعرم گل كند! ايرج ميرزا نيز اشعار او را تحسين 
مي كند و عارف قزويني به او نظر لطف دارد تا جايي كه 
شازده افسر، تمام فرصت يك جلسه انجمن ادبي را به 
شعر خواندن اين شاعر جوان اختصاص مي دهد. در آن 
دوره، شهريار جوان عضو حزب مردان كار و از شاگردان 
خاص شهيد مدرس است، لذا هر روز به مجلس مي رود 
تا شاهد سخنراني وكالي فراكس��يون اقليت باشد. در 
تظاهرات عليه جمهوري خواهي، همراه سيد عبدالباقي، 
پسر مدرس، دس��تگير مي شود. ش��هريار توأمان، يك 
طلبه علوم ديني و در عين حال محصل مدرس��ه طب 
و از همه مهم تر تبريزي و ترك زبان اس��ت. سيد احمد 
كس��روي در كتابش عليه او مطلب نوشته و ديوانه اش 

خوانده است!« 
  قدرتمندان دوره پهل�وي، روزگارش را تيره و 

تار كردند!
شيوه سياست ورزي شهريار نيز، از رهيافت هاي شاخص 
در بازخواني كارنامه سياس��ي اوس��ت. او كه در جواني 
طعم حبس و تبعيد را چشيده بود، رفته رفته در مبارزه 
به سبكي خاص رس��يد كه بس مؤثرتر از كردار وي در 
گذش��ته بود. ش��ادروان فردي در ايضاحي بر اين نكته 
آورده است: »ش��هريار به ش��يوه فرخي و عشقي اهل 
سياس��ت و مبارزه نبود، اما رويداده��ا به گونه اي رقم 
خوردند ك��ه او در تعارض با قدرتمن��دان دوره پهلوي 
قرار گرفت كه روزگارش را تيره و ت��ار كردند. آنان اين 
محصل نابغه طب را از دريافت دانشنامه محروم و او را در 

23سالگي در زندان باغ شاه حبس و سپس به مدت چهار 
سال به نيشابور تبعيد كردند. او پس از دريافت دانشنامه 
طي مدتي مطب داشت، اما ناگزير به تعطيلی آن شد و 
به مشاغل دون پايه اي چون كارگري در كارخانه پتوبافي 
و بلديه مشغول و سرانجام روزنامه نويس بانك شد. او كه 
بي گناه و بدون تفهيم اته��ام و محاكمه از همه حقوق 
اجتماعي محروم شده بود، تنها امكان بقا را كارمندي 
بانك ديد كه ب��ا پادرمياني چند تن از رج��ل بانفوذ و 
منصف و شعرشناس ميسر شد. اس��تاد مي گفت: »در 
تمام عمرم در دوران پهلوي ه��ا، فقط يك بار رأي دادم 
و آن هم زماني بود كه در دارالفنون درس مي خواندم و 
قرار ش��د رئيس دارالفنون را به مجلس بفرستيم. كلي 
تبليغات كرديم، اما روز شمارش آرا حتي يك رأي هم 
به نام او خوانده نشد، درحالي كه دست كم مطمئن بودم 
خود من يك رأي را به او داده ام! از آن روز بود كه فهميدم 
انتخابات جز نمايشي فريبكارانه چيزي نيست و ديگر 
در هيچ رأي گيري اي ش��ركت نك��ردم... در پي تقديم 
اليحه مطبوعات از سوي كابينه سهيلي به مجلس كه به 
تعطيلي همه نشريات منجر شد، شهريار يك تنه سكوت 
را مي شكند و به جاي همه نويس��ندگان و روشنفكران 
رميده و ترس��يده عليه اين آزادي كش��ي آشكار فرياد 
برمي آورد. با چاپ ش��عر اعتراض آميز شهريار، اصحاب 
جرايد جرئت پيدا مي كنند و به اي��ن اليحه اعتراض و 

سرانجام دولت را به استرداد اليحه مجبور مي كنند.« 
  گريخت�ن به تبريز پ�س از س�رايش منظومه 

حيدر بابا
س��رايش منظومه ماندگار »حيدربابا« به زبان تركي و 
مضامين حق طلبانه و ظلم ستيزانه آن، شاعر دوران را در 
تگنا قرار داد. هم از اين روي وي با ترك تهران، به زادگاه 
خويش بازگشت كه هم از گزند گزمه هاي حكومت در 
امان باشد و هم فراغتي براي فعاليت هاي ادبي خويش 
بيابد: »اوج تالقي دشمن ستيزانه شهريار با رژيم، انتشار 
منظومه حيدر باباست. شهريار با استفاده از فضاي بازي 
كه در نهضت ملي در اختيار صاحب��ان قلم قرار گرفته 
بود، براي نخستين بار ممنوعيت ديرين انتشارات تركي 
را در هم شكس��ت و براي اولين بار كتابي به زبان تركي 
چاپ كرد. پس از انتش��ار حيدر بابا، ديگر تهران جاي 
امني براي شاعر نبود، لذا به تبريز گريخت و در اين شهر 
مورد استقبال بي نظير همشهري هايش قرار گرفت. از 
آن پس اهالي ادب و ذوق و هنر و علم و صنعت، دور شاعر 

 »حيات سياسي زنده ياد استاد سيد محمد حسين شهريار« 
در آيينه روايت دكتر اصغر فردي

 شهريار می گفت: همه شرايط جمال و كمال
 در »آقا« جمع است!

بزرگ حيدر بابا گرد آمدند. ميرزا طاهر، خوشنويس 
و خطاط ب��زرگ آن دوران حيدر بابا را كتابت كرد. 
اس��تادان بزرگ دانش��گاه بر آن مقدمه نوش��تند. 
بزرگ ترين صنعتگر چاپ، ميرزا عبدالوهاب شعار، 
براي كتاب گراور هنرمندانه و بي نظيري س��اخت 
و منظومه حيدر بابا به نفيس ترين و ش��كيل ترين 
وجه ممكن منتشر شد. از آن پس بسياري بر حيدر 
بابا نظيره نگاشتند و سرودند. بنده تا سال 1370، 
بيش از 330 نمونه نظيره اين منظومه را كش��ف و 

ثبت كردم.« 
  شعر حق طلبانه و ظلم ستيزانه شهريار در 

حضور شاه
در زندگي سياسي شهريار داستاني است كه به دليل 
مصلحت سنجي ش��اه و مس��ئوالن حكومتي وقت، 
بازتاب چنداني نيافت. ماجرا از اين قرار بود كه استاد 
در سفر شاه به تبريز، ش��عري در حضور وي قرائت 
كرد كه نمادي از آمال عدالت خواهانه وي بود و البته 
به مذاق پهلوي دوم خوش نيامد! ش��ادروان فردي 
داستان را به شرح ذيل روايت كرده است: »در سال 
1337 قرار بود شاه براي افتتاح و بهره برداري از خط 
آهن تهران به تبريز، به آنجا برود. مسئوالن استان از 
يك سال قبل، تدارك استقبال از شاه را ديده بودند و 
طبيعتاً شهريار نيز به عنوان شاعر ملي، بايد در صف 
مستقبلين قرار مي گرفت، اما اين شاعر آزاده، به ويژه 
با آزارهاي فراواني كه از رژيم ديده بود، كسي نبود كه 
به چنين حكمي تن بدهد. علي دهقان - كه در آن 
برهه مديركل فرهنگ بود و بعدها استاندار شد - به 
خيال خود، سعي در تلطيف رابطه استاد و حكومت 
مي كند و با هماهنگي دكتر مه��ران، وزير فرهنگ، 
در سطح استان مراس��م تجليلي از شهريار را برگزار 
و چند مركز آموزشي از قبيل دبستان، كودكستان 
و كتابخانه را به نام ايش��ان موسوم مي كند و از سال 
1337 در تقويم، روز 16 اسفند به نام شهريار تعلق 
پيدا مي كند، اما اين تمهي��دات نتيجه اي ندارد. دو 
هفته مانده به سفر شاه، استاندار و مديركل فرهنگ 
به ديدار شهريار مي روند و به او مي گويند كه آمدن 
شاه به آذربايجان مي تواند منشأ پيشرفت و آباداني 
اس��تان و جذب پروژه هاي كالن ملي براي منطقه 
باش��د و دردي از مردم فقير و بينوا درمان كند، لذا 
حضور نيافتن ش��هريار ممكن است به اين برنامه ها 
لطمه بزند ك��ه پيامدهاي آن الج��رم به ضرر مردم 
مستضعف خواهد بود. ش��هريار احساس مسئوليت 
مي كند و رضايت مي دهد در تركيب مستقبلين قرار 
گيرد، اما تأكيد مي كند كه مطلقاً در حضور ش��اه يا 
براي تمجيد از او ش��عري نخواهد سرود. استاندار و 
مديركل فرهنگ به بزرگان شهر متوسل مي شوند و 
آنها به شهريار التماس مي كنند كه براي سربلندي 
مردم تبريز اين كار را انجام ده��د و از آنجا كه كس 
ديگري جرئت بي��ان دردها و مش��كالت مردم آن 
س��امان را ندارد، ش��هريار با زبان ش��عر مطالبات و 
آرزوهاي مردم را بيان كند. شهريار پس از استخاره 
و توس��ل مي پذيرد كه اين كار را انج��ام دهد. علي 
دهقان در خاطراتش مي نويس��د كه چون از زيركي 
ش��هريار خبر داش��ت، پيش��اپيش نزد او مي رود تا 
قصيده اش را بش��نود و چ��ون ش��هريار آن قصيده 
بس��يار مطنطن تاريخي را قرائت مي كند. استاندار 
و مديركل فرهنگ و جمع حضار متوجه مي ش��وند 
كه قصيده بس��يار خطرناكي اس��ت! آنها ب��ه بهانه 
حروفچيني و تكثير، قصيده را از شاعر مي گيرند، با 
اين تصور باطل كه نس��خه ديگري نزد او نيست و او 
همان اشعاري را خواهد خواند كه از زير تيغ سانسور 
آنها عبور كرده است، اما در روز موعود، شهريار شعر 
خود را مي خواند! اس��تاندار و مدي��ركل فرهنگ، از 
وحشت خشكشان مي زند. به ش��اه نگاه مي كنند و 
مي بينند: اشك از چشم هايش بر گونه هايش روان 
است! ش��هريار يك به يك شكوه و حشمت تاريخي 
تبريز و شرح جانبازي هاي دالورمردان آنجا را بيان 
و تجارت مآبي  فرومايگاني چون عبداهلل مستوفي را 
نكوهش مي كند تا به دوران جديد مي رسد و بغض 
فروخورده و فقر و بي سروساماني مردم ديار خود را 
بيان مي كند و در انتهاي شعر به جاي مديحه سرايي، 
شاه را به دينداري و دادگري فرا مي خواند. سرانجام 
معلوم نشد كه شاه در برابر ش��كوه و حشمت كالم 
شهريار، ناچار به چنان واكنشي ش��د يا قلباً از شعر 
صميمانه وي خشنود شده بود. البته كه به حكم عقل 
و با توجه به شخصيت و احواالت شاه بعيد است كه 
او ستايشگر آزادگي بوده باشد، اما شرط سياست و 
حكمراني ايجاب مي كرد ك��ه در آن فضا، خود را در 
برابر شهرياري كه همه قلوب را با شعر خود تسخير 
كرده بود، قرار ندهد. شاه زيركي به خرج داد و حتي 
علي دهقان، مدي��ركل وقت فرهن��گ را هم توبيخ 
نكرد، اما دربار در پي اين س��فر مسائل آذربايجان را 
مسكوت گذاشت كه خود نشانه ناخشنودي شاه از 

شعر شهريار بود.« 
  چه توفيق�ي باالتر از حاكميت بر اس�اس 

احكام شريعت؟
استاد شهريار در تمامي دوران حاكميت پهلوي دوم، 
تا سر حد امكان، نوعي اعتزال و گوشه نشيني اختيار 
كرد، اما پس از انق��الب، در عرصه ادبيات انقالب و 
نيز محافل جوانان انقالبي، حضوري نمايان داشت. 
فلسفه اين حمايت بي ش��ائبه، در خاطرات فردي، 
به ش��رح ذيل مذكور آمده است: »اس��تاد شهريار 
به عنوان يك متفكر قرآني كه منشأ تمام عقايدش 
قوانين الهي بود، هيچ قانوني را شايسته اداره بشر 
نمي دانست و پس از پيروزي انقالب اسالمي همواره 
مي فرمود: حكماي مسلمين قرن ها آرزو مي كردند 
ملك و ملت بر مبناي شريعت الهي اداره شود. اينك 
بخت ياري ك��رده و حكمران، خود اهِل ش��ريعت 
اس��ت. چه توفيقي از اين باالت��ر؟... در دوراني كه 
استاد شهريار از سوي اهل قلم با برچسب جيره خوار 
دربار - كه در پي انقالب اسالمي، از تنعمات فراوان 
بي بهره ش��دند - به دليل حمايت از انقالب و نظام 
جمهوري اسالمي، مورد هجمه شديد قرار گرفت 

و انواع و اقسام تهمت ها به ايش��ان زده مي شد و از 
سوي متوليان فرهنگي نظام هم توجه شايسته اي 
نثار استاد نمي شد، حضرت آيت اهلل خامنه اي تنها 
مقام رسمي و حكومتي بودند كه نهايت لطف و اكرام 
را نسبت به استاد داشتند و شأن و مقام ايشان را ارج 
نهادند. هر چند استاد شهريار پرآوازه تر از آن بود كه 
كسي نام ايشان را نش��نيده و با اشعارشان آشنايي 
نداشته باشد، اما اشراف و تسلطي كه براي اين توجه 
الزم بود، فقط در حضرت آقا وجود داش��ت. همين 
آگاهي و تسلط ايش��ان بر ادبيات است كه همواره 
موجب دلگرمي ش��عرا و اهالي قلم بوده است.  اي 
كاش متوليان فرهنگي كشور شّمه اي از اين آگاهي 
و تسلط را داش��تند. در اين صورت قطعاً وضعيت 
فرهنگ و ادب در سرزمين ما صدها بار بهتر بود.« 

  آقاي خامنه اي سوره منافقون را در گوشه 
رهاب تالوت مي كنند!

منظر استاد شهريار در باب مكانت ادبي و اخالقي 
رهبر معظم انقالب، فصلي موس��ع در ديدگاه هاِي 
پس از انقالب اوست. جلوه هايي از اين ديدگاه، به 
ترتيب ذيل آمده، در خاطرات شادروان اصغر فردي 
آمده است: »اس��تاد ش��هريار در فاصله سال هاي 
1310 تا 1314، در خراس��ان تبعيد بود و در اين 
دوران با بزرگان ش��عر و ادب آن سرزمين از جمله 
گلشن آزادي، س��يد محمود فرخ، سيد علي مؤيد 
ثابتي و مرحوم ابوالقاسم حبيب اللهي متخلص به 
نويد معاشرت داش��ت. مقام معظم رهبري خود از 
مداومان انجمن هاي ش��اخص ادبي مشهد بودند، 
لذا از اين طريق با اس��تاد شهريار آش��نا شدند. از 
آن سو استاد شهريار نيز به امام خميني و حضرت 
آقا عالقه خاصي داشتند. پس از انقالب و تفويض 
امامت جمعه تهران به ايشان، آشنايي نزديك تري با 
معظم له پيدا كردند و اين آشنايي به عالقه عميقي 
تبديل شد. استاد اهل عبادت و ذكر دائم بودند و غير 
از سخنراني هاي حضرت امام، هميشه خطبه هاي 
نماز جمعه حض��رت آقا را هم از تلويزيون تماش��ا 
مي كردند و مي گفتند: همه شرايط جمال و كمال 
در ايشان جمع است! صداي گرم، فصاحت، بالغت 
و سالس��ت كالم، از ايش��ان امام جمع��ه ممتازي 
را مي س��اخت. رعايت قواعد تجوي��دي در قرائت 
خطبه عربي هم، مزيد بر اين ويژگي هاي برجسته 
بود. نكته شگفت  اين بود كه ايش��ان نماز را به آواز 
دالويز در مقامات مي خوانند. يك روز استاد شهريار 
گفتند: آقاي خامنه اي سوره منافقون را در گوشه 
رهاب تالوت مي كنند، اما ره��اب روايتي قديمي 
هم دارد ك��ه آن را از قدما آموخت��ه ام، مي خوانم و 
ش��ما ضبط كن و به آقاي خامنه اي برسان. سپس 
استاد رهاب را به ش��كل كامل خواندند و غزلي را 
هم كه با دستخط خود نوش��ته بودند، امضا كردند 
و بنده آنها را به دفتر معظم له بردم و تقديم كردم. 
در كنگره اي كه براي تجليل از استاد برگزار كرده 
بوديم، حضرت آقا كه آن موقع رئيس جمهور بودند، 
چكي را به عنوان هديه براي اس��تاد فرستادند كه 
اس��تاد عيناً ظهرنويس��ي كردند و براي بازسازي 

مناطق جنگي اختصاص دادند.« 
  سفر آقا به تبريز، ديدار دويار ديرين

رهبر معظم انقالب در تابستان 1365، ضمن سفر به 
تبريز، با استاد سيد محمد حسين شهريار، ديداري 
طوالني و ماندگار داشتند. تصاويري كه اين دو بزرگ 
را در كنار يكديگر نشان مي دهد، متعلق به همين 
مجلس اس��ت. راوي ك��ه خود از دس��ت اندركاران 
برگزاري اين مجلس ب��وده، آن را اينگونه توصيف 
كرده اس��ت: »عصر يكي از روزهاي تابس��تان سال 
1365، از رواب��ط عمومي نهاد رياس��ت جمهوري 
اطالع دادند حضرت آقا مي خواهند به تبريز بيايند 
و قصد ديدار با استاد شهريار را دارند. به استاد خبر 
داديم و ايشان گفتند: چون ممكن است همسايه ها 
بر اثر حضور محافظان رئيس جمهور بر بام خانه هاي 
مجاور به زحمت بيفتند، براي مالقات محل ديگري 
در نظر گرفته شود. از اين روي قرار شد اين مالقات 
در تاالر ش��هرداري تبريز انجام ش��ود. ب��ا توجه به 
عنايت معظم له به شعرا، تصميم گرفتيم تني چند 
از اعاظم شعري تبريز را نيز دعوت كنيم. همه پس 
از اذان مغرب در تاالر جمع شديم. استاد هر بار كه 
آقاي خامنه اي در نماز دست به قنوت مي گشودند، 
منقلب مي شدند و اينكه دست آسيب ديده ايشان 
را به سينه فش��ردند و گفتند: آخر اين چه شقاوتي 
بود كه با اين دست كردند؟ حضرت آقا درباره شعر 
جاودانه استاد، بياناتي به بالغت تمام بر زبان راندند 
و از استاد خواستند ايشان را به چند شعر ميهمان 
كنند. استاد نيز الحق غوغا كردند. شعراي ديگر نيز 
هر يك به فراخور، شعري خواندند اال بنده كه ندا از 
آن پير فرزانه بر آمد كه پس چرا فالني شعر نخواند؟ و 
بنده منظومه اي را كه به همان مناسبت سروده بودم، 
قرائت كردم كه اتفاقاً تنها شعر مربوط و مناسب حال 
بود و ناخشنودي ديگران و خشنودي آن دو بزرگوار 
را در پي داشت. استاد بنده نوازي ها كردند و فرمودند: 
فردي! همه اين آقايان را عاقبت بخير كردي و حسن 
ختامي بود! آن ش��ب حضرت آقا فرزندوار به استاد 
مهرباني ها كردند. هنگام شام غذا برايشان كشيدند 
و نان و آب تعارفش��ان كردند و قبل از اينكه استاد 
شروع به تناول كنند، دس��ت به غذا نبردند. پس از 
شام نيز استاد و حضرت آقا، درباره خراسان و شعر 
و حيدر بابا و اوزان و دقايق بالغي صحبت كردند و 
شاعر و ميهمان گرامي ايشان تا پاسي از شب گذشته 
مشغول صحبت بودند و دل از يكديگر نمي كندند. 
من سال ها بود كه استاد را آنگونه با نشاط و سر حال 
نديده بودم. ايشان سال ها در خلوت و انزوا زندگي 
كرده و از اجتماع بريده بودند؛ زيرا معاشرتي در خور 
شأن و ذائقه ايشان كمتر اتفاق مي افتاد. مردي كه 
عمري را با امثال ملك الش��عراي به��ار، ايرج ميرزا، 
فرخي، عشقي، نفيسي و... سپري كرده بود، بديهي 
است در معاشرت با كوتاه قامتاني چون بنده افسرده 

مي شد.« 
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حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي تنها مقام 
رسمي و حكومتي بودند كه نهايت لطف و 
اكرام را نسبت به استاد داشتند و شأن و 
مقام ايشان را ارج نهادند. هرچند استاد 
شهريار پرآوازه تر از آن بود كه كسي نام 
ايشان را نشنيده و با اشعارشان آشنايي 
نداشته باش�د، اما اشراف و تسلطي كه 
براي اين توجه الزم بود، فقط در حضرت 
آقا وجود داشت. همين آگاهي و تسلط 
ايشان بر ادبيات است كه همواره موجب 
دلگرمي ش�عرا و اهالي قلم بوده است

  محمدرضا كائيني
 روحاني مب��ارز زنده ياد 
م  س��ال ال حجت ا

والمس��لمين غالمرضا 
حس��ني، از چهره هايي 
اس��ت كه در مقام مرور 
تاري��خ انق��الب و نظام 
اسالمي، بارها به نام وي 
برمي خوريم. از اين روي 
تدوين و انتشار خاطرات 
وي، از ضرورت هاي تاريخ نگاري انقالب به ش��مار 
مي رفت. اين اقدام توسط حجت االسالم عبد الرحيم 
اباذري انجام ش��د و مركز اسناد انقالب اسالمي نيز 
به نشر آن اهتمام ورزيد. ناشر در ديباچه خويش بر 
اين اثر، در باب اهمي��ت تدوين اين خاطرات و ايضاً 
چند و چون تبويب و تدوين اين كتاب آورده است: 
»حجت  االسالم و المس��لمين حاج شيخ غالمرضا 
حسني معروف به مالحسني، يكي از روحانيان مبارز 
در آذربايجان است. زندگينامه، فعاليت ها و مبارزات 
وي، بخش��ي از تاريخ انقالب اسالمي در آذربايجان 
را تشكيل مي دهد، به طوري كه انقالب اسالمي در 
اين خطه، بدون نام و ياد مالحسني، معنا و مفهوم 
نخواهد داش��ت. او از آغاز دوران بلوغ تا به امروز كه 
حدود 60 سال اس��ت، يك روز هم غيرمسلح نبوده 
است. در زمان اشغال آذربايجان توسط ايادي حزب 
دموكرات و توده، به جنگ با آنان برخاست، در ايام 
رژيم ستم ش��اهي پهلوي با مزدوران شاه و ساواك 
درگير شد و با زندان، شكنجه، اهانت، تحقير، توبيخ 
و تمسخر، قدمي به عقب ننشست و محكم و استوار با 
امام خميني و آرمان هاي او همگام و همنوا شد. آقاي 
حسني در خطه  آذربايجان ش��خصيت منحصر به 
فردي شد. او از اوايل دهه40 نماز جمعه را در زادگاه 
خود اقامه كرد و در پوش��ش اين مراس��م عبادي، 
مبارزات سياسي- انقالبي خود را سازماندهي و عمق 

بيشتري بخشيد. 
پس از پيروزي انقالب، استان آذربايجان و كردستان 
را كه م��ورد تاخت و ت��از گروه هايي چ��ون؛ حزب 
دموكرات، كومله و خلق مس��لمان قرار گرفته بود، 
نجات داد. او با بس��يج مردم برض��د تجزيه طلبان، 

يك تنه در برابر همه  آنها ايس��تاد و به همين سبب 
مورد حقد و كينه  دشمن واقع شد و چند بار نيز ترور 
گرديد، اما از همه آنها جان سالم به در برد. دشمن 
كه از وي دست بردار نبود، در يك اقدام هماهنگ و 
جدي از طريق روزنامه هاي زنجيره اي دست به ترور 
شخصيت او زد، تا جايي كه در شبكه اينترنت يك 
س��ايت ويژه به اين امر اختصاص داد. از اين جهات 
خاطرات و مبارزات مالحسني را در نوع خود به حق 
مي توان در سطح ايران بي نظير يا حداقل كم نظير 

توصيف كرد. 
مركز اسناد انقالب اس��المي بنا به رسالت تاريخي 
خود به ضبط، تدوين و انتش��ار بخشي از خاطرات 
و مبارزات اين روحاني سلحش��ور و خستگي ناپذير 
پرداخته است. اين مجموعه طي 30 ساعت مصاحبه 
انجام پذيرفت كه پ��س از حذف س��ؤاالت، زوايد، 
تكرارها و بازنويسي و در نهايت مطالعه و تصحيح و 
تكميل و كنترل نهايي توسط آقاي حسني، در پنج 

فصل به ترتيب زير تنظيم و تدوين شد. 
فصل اول، دوران كودكي و تحصيالت

فصل دوم، پا به پاي انقالب 
فصل سوم، بارقه اميد

فصل چه��ارم، جنگ ه��اي مس��لحانه با اش��رار و 
ضدانقالب

فصل پنجم، فعاليت هاي پس از انقالب
البته آنچه در اين فصول تقديم خوانندگان مي شود. 
تنها زواياي مح��دودي از ابعاد وس��يع خاطرات و 
مبارزات اين روحاني مجاهد در عرصه هاي گوناگون 
اس��ت و مركز اسناد انقالب اس��المي بر اين عقيده 
اس��ت كه بس��ياري از ابعاد مبارزاتي و دفاعي او به 
خاطر گذشت زمان و اشتغاالت روزمره و رخدادهاي 
ديگر به دست فراموشي س��پرده شده است و بدين 
علت، از مسلحين، نزديكان، اطرافيان دلسوز ايشان 
و به خصوص از مردم شهر اروميه درخواست دارد، 
در جهت تكميل خاطرات و مب��ارزات وي و تاريخ 
انقالب اس��المي اين خطه، اطالعات، پيشنهادات، 
خاطرات و اس��ناد و مدارك خ��ود را در اختيار اين 

مركز قرار دهند. 
در پاي��ان، الزم اس��ت از جن��اب حجت  االس��الم 
و المسلمين سيد محمد فخري ) داماد آقاي حسني( 
كه با همكاري صميمانه، زمينه ه��اي تحقيق اين 
پروژه را فراهم آورد، همچنين از پژوهشگر محترم 
حجت  االس��الم عبدالرحيم اباذري ك��ه در مراحل 
مصاحبه، بازنويسي و تدوين تالش مضاعف نموده 
از دكتر علي شيرخاني، مسئول محترم مركز اسناد 
انقالب اس��المي قم و همكاران پژوهش و معاونت 

محترم انتشارات تشكر و قدرداني مي شود.«  

نظر و گذري بر خاطرات حجت االسالم 
والمسلمين غالمرضا حسني 
مجاهدِِ هميشه مسلح!
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يك روز استاد شهريار گفتند: آقاي 
خامنه اي سوره منافقون را در گوشه 
ره�اب ت�الوت مي كنند، ام�ا رهاب 
روايت�ي قديمي ه�م دارد ك�ه آن را 
از قدما آموخته ام، مي خوانم و ش�ما 
ضبط كن و به آقاي خامنه اي برسان. 
سپس استاد رهاب را به شكل كامل 
خواندند و غزلي را هم كه با دستخط 
خود نوش�ته بودن�د، امض�ا كردند و 
بنده آنها را به دفت�ر معظم له بردم و 
تقديم كردم. در كنگ�ره اي كه براي 
تجليل از اس�تاد برگزار كرده بوديم، 
حضرت آقا كه آن موقع رئيس جمهور 
بودند، چكي را به عن�وان هديه براي 
اس�تاد فرس�تادند كه اس�تاد عينًا 
ظهرنويس�ي كردند و براي بازسازي 
مناط�ق جنگ�ي اختص�اص دادن�د
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