
  محمدرضا كائيني
در روزهايي ك�ه بر ما گذش�ت، مجاه�د بزرگ و 
نامور معاصر، فعال ش�اخص نهضت ملي و انقالب 
اس�المي، زنده ي�اد هاش�م امان�ي روي از جهان 
برگرفت و رهس�پار ابديت ش�د. از اين روي و در 
تكريم چند ده�ه مبارزه ديني و مل�ي آن بزرگ، 
بخش هاي�ي از خاط�رات سياس�ي وي را م�ورد 
خوان�ش تحليل�ي ق�رار داده ايم. اي�ن خاطرات، 
در گفت وش�نودهاي نگارنده با آن فقيد س�عيد، 
بيان شده اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان انقالب 
اسالمي و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

    
  نواب شجاعت و اطمينان به نفس عجيبي را 

در مخاطب ايجاد مي كرد!
زنده ياد حاج هاشم اماني، در زمره آن طيف از نيروهاي 
مذهبي جامعه ايران بود كه پس از شهريور 1320 و 
خلع رضاخان از سلطنت، وارد عرصه سياسي شد. او 
به لحاظ عقايد و خاستگاه، به فدائيان اسالم گرايش 

يافت و عضو رسمي آن شد:
»ما از دوره رضاش��اه كه سياس��ت ضد  ديني داشت 
و متدينين را تحقير كرده بود، عاليق سياس��ي پيدا 
كرديم. در سال 132۴ كه متفقين از ايران رفتند، فضا 
كمي بازتر شد و كانون هاي مذهبي جامعه هم كم كم 
ش��روع به فعاليت كردند، از جمل��ه مرحوم آيت اهلل 
كاشاني و فدائيان اسالم به رهبري شهيد نواب صفوي 
كه به شكل گسترده تر و جدي تري وارد ميدان مبارزه 
شدند. به اين ترتيب طيف مذهبي جامعه هم به تدريج 
با تشكيالت و سازماندهي آشنا شدند و مبارزات آنان، 
س��بك و س��ياق جدي تري پيدا كرد. از جمله اولين 
واكنش هاي اين طيف، مبارزه با جريان كسروي بود. 
مرحوم نواب موقعي كه از عراق برگشت، با او جلسات 
متعددي گذاشت و س��عي كرد او را از راه خطايي كه 
مي رود برگرداند، ولي كسروي زير بار نرفت! يك بار 
خود مرحوم نواب او را مضروب كرد و بار دوم، شهيد 
سيدحس��ين امامي به اتفاق چهار نف��ر ديگر او را در 
كاخ دادگس��تري اعدام كردند. آنها دستگير شدند و 

بازاري ها با گذاشتن 300 هزار تومان وثيقه، از زندان 
آزادشان كردند. اين كار بازاري ها نشان داد كه مردم 
با از بين بردن كسروي، موافق بوده اند. پس از آزادي 
سيد حسين امامي و يارانش، فدائيان اسالم اطالعيه 
دادند كه مرحوم نواب مي خواهد در مسجد شاه براي 
مردم صحبت كند. من مرحوم نواب را اولين بار آنجا 
ديدم. بعد هم به خاطر هم محل��ه اي بودن با مرحوم 
مهدي عراقي - كه با چند نفر از دوستانش كه هيئت 
ناش��رين قرآن را راه انداخته بودند- با آنها دوس��ت 
شديم و همراهشان براي مالقات خصوصي، با مرحوم 
نواب رفتم. نواب آدم اس��تثنايي و بي نظيري بود كه 
هر كس در همان جلسه اول، مجذوب او مي شد. در 
برخورد با انحرافات، فوق العاده قاطع بود و شجاعت و 
اطمينان به نفس عجيبي را در انسان ايجاد مي كرد. 
عميقاً ايمان داشت كه مي توان جريانات ضد دين را 

منزوي و حكومت اسالمي را بر قرار كرد...«. 
  دوران آش�نايي با آيت اهلل كاشاني و مجمع 

مسلمانان مجاهد
زنده ياد اماني در واپسين س��اليان دهه 20، به روال 
تمامي مب��ارزان مذهب��ي وقت، از جمل��ه جمعيت 
فدائيان اسالم، به بيت مرحوم آيت اهلل سيد ابوالقاسم 
كاشاني نيز رفت وآمد داش��ت و جريانات داخلي آن 
از جمله »مجمع مس��لمانان مجاه��د« را از نزديك 

مي شناخت، چنانكه خود گويد:
»هنگامي كه آيت اهلل كاشاني از تبعيد لبنان برگشتند، 
خانه شان محل تجمع مبارزان شد. من همراه با شهيد 
عراقي و ع��ده اي ديگر، ب��ه آنجا مي رفت��م. آيت اهلل 
كاشاني لب پنجره مش��رف به حياط، مي نشستند و 
يك نفر سخنراني مي كرد. گاهي هم در پايان سخنان 
آن فرد، خودش��ان مطالبي را مي گفتند. سخنران ها 
ضرورتاً منبري نبودند. تمام حياط منزل ايش��ان از 
جمعيت پر مي ش��د. مباحث سياسي و مبارزاتي هم 
مطرح مي شدند. مجمع مسلمانان مجاهد از افرادي 
كه در اطراف مرحوم كاشاني بودند و تعدادشان هم 
زياد بود به وجود آمد. باالت��ر از پامنار، جايي را اجاره 
و يك هيئت مديره 12 نفري انتخاب كرديم. من هم 

صندوقدار آنجا بودم. مرحوم نواب و عده اي ديگر، به 
اين جمعيت و مخصوصاً شخص شمس قنات آبادي 
بد بين بودند، چون همراه با چند نفر ديگر، تقريباً در 
خانه آيت اهلل كاشاني، يك جور باند درست كرده بود! 
وقتي مخالفت ها با او زياد ش��د، ديگ��ر اجازه نداديم 
در جمعيت صحبت كند! پ��س از آن، من امور مالي 
فدائيان اسالم را اداره مي كردم. گردآوري وجوهي كه 
بايد صرف فعاليت ها مي شد و همين طور هزينه ها به 
عهده من بود. هر چه همكاري من با فدائيان اس��الم 
بيشتر ش��د، رابطه ام را با مجمع مس��لمانان مجاهد 
كمتر و بع��د هم رابطه ب��ا آنها را قطع ك��ردم! منابع 
مالي فدائيان اسالم، افراد زيادي بودند كه به مرحوم 
نواب عالقه داش��تند، اما نمي خواستند وارد كار هاي 
سياسي شوند. اتفاقاً اينها بيش��تر هم پول مي دادند. 
مرحوم نواب براي متدينين كس��ب آب��رو كرده بود، 
بنابراين اف��راد متدين بس��يار به او عالقه داش��تند. 
ش��هامت مرحوم نواب براي همه به خصوص جوانان، 

بسيار جذاب بود...«. 
  تحصن 53 نفره در زندان قصر!

جمعيت فدائيان اسالم در آغاز، براي ملي شدن نفت 
ايران، با ساير نيروها از جمله مليون همكاري مي كرد. 
پس از نخست وزيري دكتر مصدق، اعضاي جبهه ملي 
به عهد خويش با فدائيان اسالم پايبند نماندند و بين 
آنها فاصله ايجاد شد. زنده ياد اماني كه خود در متن 

اين رويداد بود، آن را اينگونه روايت كرده است:
»داس��تان از اين قرار ب��ود ك��ه در انتخابات مجلس 
ش��انزدهم، صندوق هاي رأي را به مسجد سپهساالر 
آوردند و عده اي از ما آنجا مانديم كه مراقب باشيم تا 
در خواندن آرا تقلب نشود. بعد يكمرتبه ديديم آراي 
ملي ها كم و آراي درباري ها و عناصر وابسته به آن زياد 
شد! صندوق ها را به بهانه اينكه قرار است در مسجد 
مجل��س روضه دربار برگزار ش��ود، به فرهنگس��تان 
نزديك مس��جد منتقل كردند و كسي را هم به محل 
ش��مارش آرا راه ندادند! جبهه ملي و دكتر مصدق از 
مردم خواس��تند جلوي كاخ مرمر تحص��ن و به اين 
رفتار اعتراض كنند. تعدادمان چند صد نفر بيش��تر 

زنده ي�اد هاش�م امان�ي: »ما قب�اًل ديده 
بوديم كه ترور هژير و رزم آرا، آثار مثبت 
زيادي بر نحوه انتخابات مجلس شانزدهم 
و ملي ش�دن صنعت نفت گذاش�ته بود 
و لذا اي�ن تفك�ر در من، اخوي و ش�هيد 
عراقي، بيش از ديگران بود كه بايد چند 
نف�ر از جمله منص�ور، از س�ر راه نهضت 
برداشته شوند و رژيم با ديدن چند ضربه 
اساس�ي، در موضع انفعال ق�رار بگيرد«

خوانشي تحليلي، از فرازهايي از خاطرات زنده ياد هاشم اماني

دادگاهي را كه به ما حكم اعدام داد
 به سخره گرفته بوديم و مي خنديديم!

نبود. هژير، وزير دربار آمد و قس��م خورد كه در 
انتخابات تقلب نشده است، اما ما گفتيم همچنان 
به تحصن ادامه مي دهيم تا تكليف معلوم ش��ود. 
البته آن تحصن فايده اي نداشت و فدائيان اسالم 
تصميم گرفتند، هژي��ر را اعدام كنند و ش��هيد 
سيدحسين امامي اين كار را انجام داد. در نتيجه 
انتخابات باط��ل و انتخابات جديد برگزار ش��د و 
دكتر مصدق و آيت اهلل كاش��اني و س��اير مليون 
انتخاب ش��دند. اختالف با مليون هم بعد از ترور 
رزم آرا پيش آمد. جبهه ملي ها در جلس��ه اي در 
منزل حاج احم��د آقايي، به مرح��وم نواب قول 
داده بودند كه اگر آنها رزم آرا را از سر راه بردارند، 
حكومتي بر اساس احكام اسالم تشكيل شود، اما 
آنها  سر قول خودش��ان نماندند و در واقع با شاه 
به توافق رس��يدند كه فدائيان اسالم را سركوب 
كنند! موض��وع اختالف با آيت اهلل كاش��اني اين 
بود كه ايش��ان معتقد بودند تا دست انگليسي ها 
را از كشور قطع نكنيم، امكان برقراري حكومت 
اس��المي نيس��ت! مرحوم نواب از اينك��ه احكام 
اسالمي اجرا نمي ش��وند، بر آشفته بود و حتي در 
اعالميه اي خط��اب به آيت اهلل كاش��اني، با لحن 
تندي اعتراض كرد. در هر ح��ال باالخره مرحوم 
نواب را به بهانه اي واهي زندان��ي كردند و قضيه 
تحصن ۵3 نفري پيش آمد كه ب��راي مالقات با 
مرحوم نواب، داخل زندان قص��ر رفتيم و بيرون 
نيامديم! رئيس شهرباني، اس��مش كوپال بود و 
آمد و با من مذاكره كرد كه زندان را ترك كنيم! 
بعد هم با كمك توده اي ها وارد بند ما ش��دند و با 
چوب هاي كلفتي كه داشتند، به ما حمله كردند! 
بعد هم همه ما را در باغ كنار زندان ريختند! مدتي 
هم در زندان شماره 3 نگه مان داشتند و روزي كه 
سرهنگ نظري رئيس زندان قصر آمد، آزادمان 
كردند. پس از آزادي مرحوم نواب، فدائيان اسالم، 
ديگر آن جمعيت سابق نبود. اختالفات آيت اهلل 
كاش��اني و دكتر مصدق هم باال گرفت��ه بود، به 
طوري كه يك ش��ب عوامل مصدق خانه آيت اهلل 
كاشاني را سنگباران كردند و يك نفر هم كشته 
شد. مرحوم نواب دلسرد شده بود و بيشتر به سفر 

مي رفت و فقط وعظ ديني مي كرد...«. 
  شكل گيري مؤتلفه اسالمي و بسترهاي 

اعدام حسنعلي منصور
مجاهداني چون زنده ياد امان��ي پس از كودتاي 
28 م��رداد 1332 نيز دس��ت از آرم��ان خويش 
نشس��تند. آنان در آغ��از دهه ۴0 و پ��س از آغاز 
نهضت اسالمي به رهبري امام خميني، مجدداً در 
قالب جمعيت هاي مؤتلفه اسالمي متشكل شده 

و راه خويش را ادامه دادند:
»پ��س از رحلت آي��ت اهلل العظم��ي بروجردي، 
بسياري تمايل داشتند كه حضرت امام مرجعيت 
را بپذيرند، اما ايش��ان قبول نمي كردند. مؤتلفه 
اس��المي در دهه 13۴0 و آغاز نهض��ت امام و به 
دستور ايش��ان، از ائتالف چندين هيئت مذهبي 
- كه جداگانه فعاليت مي كردند - تش��كيل شد 
و انصاف��اً در جريان نهض��ت امام، نقش بس��يار 
تعيين كننده اي هم داشت، مخصوصاً در ماجراي 
1۵ خ��رداد 13۴2، بخ��ش اعظ��م مس��ئوليت 
ش��كل دهي به تظاهرات، به عهده مؤتلفه بود. با 
توجه به جو س��نگين اختناق و سيطره ساواك، 
ام��كان عضوگيري وج��ود نداش��ت. گروه هاي 
سياسي به شدت ترس��يده و منزوي شده بودند. 
فضاي سياسي  � اجتماعي بس��يار سنگين بود و 
رژيم پهلوي با پشتيباني امريكا، يكه تازي مي كرد. 
در چنين ش��رايطي حتي جريان هاي قوي  مثل 
فدائيان اس��الم هم اگر بودند، نمي توانستند كار 
چنداني را پيش ببرند. همه احزاب و تش��كيالت 
سياس��ي، به كنجي خزيده بودند و عرصه كاماًل 
براي ترك تازي هاي رژيم باز بود و هر روز هم ذلت 
جديدي را بر ملت تحميل مي كرد. ابداً نمي شد 
به كس��ي اعتماد كرد و به همي��ن دليل با همان 
چهار، پنج نفر افراد معتمدي كه مي ش��ناختيم، 
كار را شروع كرديم. با كش��تار فجيعي كه رژيم 
در 1۵ خرداد 13۴2 به راه انداخت، همه مبارزان 
احساس مي كردند كه ديگر با سخنراني و پخش 
اعالميه و موعظه، نمي توان با اين رژيم س��فاك 
مقابله كرد و به اين ش��كل بود كه به فكر مقابله 
جدي ت��ر افتادن��د. از جمل��ه اين افراد، ش��هيد 
سيدعلي اندرزگو بود. ايشان در يك نجاري كار 
مي كرد و با چند تن از هم محله اي ها و رفقايش، 
جلس��ات مذهبي داش��تند و همديگ��ر را خوب 
مي شناختند. آنها هم در جلساتشان درباره اين 
موضوع بحث مي كردند، كه چه بايد كرد تا اين جو 
سنگين خفقان بشكند و رژيم كمي دست و پايش 
را جمع كند؟ مؤتلفه هم به اين نتيجه رسيده بود 
كه بايد يك كار جدي انجام داد و س��ران رژيم از 
جمله منصور يا علم و حتي اگر بشود خود شاه را 
اعدام كرد! از همه بيشتر هم مرحوم خود شهيد 
حاج آقا صادق روي اين مسئله تأكيد داشت كه با 
چنين رژيمي، فقط مي توان با صداي گلوله حرف 
زد و هيچ حرف ديگري، به گوشش فرو نمي رود! 
وضعيت به گونه اي بود كه كار ديگري نمي ش��د 
كرد. مردم شديداً خس��ته و نااميد شده بودند و 
بايد به شكلي، اين جو سنگين يأس و نااميدي را 
مي شكستيم. وضعيت طوري شده بود كه چاره 

ديگري جز اين كار باقي نمانده بود...«. 
  ب�راي اعدام منص�ور، نيازي ب�ه گرفتن 

فتوا نبود!
از مقطع اعدام حس��نعلي منصور ت��ا هم اينك، 
سخن در باب صادركننده فتواي اين اقدام، هماره 
جاري بوده است. آنچه زنده ياد اماني در اين باره 
به تاريخ سپرده، تا حدودي مي تواند محقق را به 

واقعيت اين ماجرا نزديك سازد:
»همانطور كه عرض كردم، ما چندين نفر را براي 
اعدام در نظر گرفته بوديم، از جمله: نصيري، علم 

و شاه. مؤتلفه تصميم گرفته بود كاًل دولتمردان 
را از س��ر راه بردارد! علم گاهي به مس��جد مجد 
مي آمد و م��ا براي ترور او و همي��ن طور نصيري 
آمادگي داشتيم، ولي بعد تصميم گرفته شد كه 
اول منصور را بزنيم و قرار ش��د اين كار را جلوي 
مجلس انجام بدهيم. آن روزها، كسي جز شاه حق 
نداشت با ماشين وارد محوطه مجلس شود و همه 
جلوي در مجلس از ماشين پياده مي شدند. اين 
موضوع به ما اين ام��كان را مي داد كه او را جلوي 
در مجلس بزنيم. حسنعلي منصور براي امريكا، از 
شاه هم مهم تر بود. او بود كه اليحه كاپيتوالسيون 
را به مجلس ارائ��ه داد و با اين اليحه تحقير آميز، 
به مردم و اسالم خيانت كرد و حتي به مقدسات 
اس��المي هم توهين مي كرد. براي كشتن چنين 
فردي، حتي فتواي مراجع هم الزم نيست و قتل 
دشنام دهنده به مقدسات ديني، واجب است! ما 
قباًل ديده بوديم كه ترور هژير و رزم آرا، آثار مثبت 
زيادي بر نحوه انتخابات مجلس شانزدهم و ملي 
شدن صنعت نفت گذاشته بود و لذا اين تفكر در 
من و اخوي و ش��هيد عراقي، بيش از ديگران بود 
كه بايد چند نفر، از جمله منصور، از سر راه نهضت 
برداشته شوند و رژيم با ديدن چند ضربه اساسي، 
در موضع انفعال قرار بگيرد. قاعدتاً مي دانيد كه 
پس از تبعيد امام، هيچ حركت اعتراضي اي شكل 
نگرفته بود. چون به امام دسترس��ي نداش��تيم، 
گرفتن فتوا از ايش��ان ممكن نبود، با اين همه از 
كس��اني كه مي توانس��تند فتوا بدهند، از جمله 
شهيد آيت اهلل بهشتي و ديگران - كه نماينده امام 

بودند - فتوا گرفتيم...«.
  ادامه راه ياران شهيد!

زنده ياد حاج هاش��م اماني در دادگاه تجديدنظر 
اعضاي جمعيت هاي مؤتلفه اس��المي، همراه با 
شهيد مهدي عراقي، به اعدام محكوم شد! با اين 
همه واكنش علما و مجام��ع مذهبي، اين حكم 
را به حبس اب��د مبدل س��اخت. او ماند تا تحقق 
آرمان ياران ش��هيد خويش را از نزديك بنگرد و 
پيام رسان حماسه ايشان براي آيندگان به ويژه 

جوانان اين مرز و بوم باشد:
»حس��نعلي منصور در اول بهمن 13۴3، توسط 
شهيد محمد بخارايي اعدام شد. او را كه دستگير 
كردند، در جيبش كارت شناس��ايي داش��ت و از 
آن طريق به خانه اش رفتند و در آنجا از روابط او 
پرس و جو كردند و فهميدند با حاج صادق اماني 
ارتباط دارد. به اين ترتيب بقيه اعضاي گروه را هم 
دستگير كردند. من وقتي از موضوع مطلع شدم، 
به خانه نرفت��م، ولي يك بار كه تلفني با كس��ي 
قرار گذاش��تم، رد تلفن را زدند و مرا در 9 بهمن 
دستگير كردند. از آن روز، رژيم تا 21 روز در خانه 
ما مأمور گذاش��ت، چون هنوز اخوي را دستگير 
نكرده بودند و بيم آن داشتند كه باز، تروري رخ 
دهد! رژيم واقعاً وحشت كرده بود. در بازجويي ها 
و دادگاه، هيچ كس منكر كاري كه كرديم نشد. 
از اخوي پرس��يدند ش��ما چرا به محمد بخارايي 
اسلحه داديد؟ و ايش��ان خيلي صريح گفت براي 
اينكه منصور را بكش��د! از من پرسيدند چطور از 
ترور منصور مطلع شديد؟ گفتم در خيابان بودم 
و ديدم مردم دارند با ماشين هايشان بوق مي زنند 
و شادي مي كنند و متوجه شدم كه يكي از سران 
رژيم را زده اند!... اين جواب من، خيلي براي آنها 
سنگين بود. يادم است كه شهيد عراقي را بدون 
اينكه كسي به ارتباط ايشان با اين گروه اعتراف 
كند، فق��ط به دلي��ل س��ابقه اش در 1۵ خرداد، 
دس��تگير و زنداني كردند! وگرن��ه مدركي عليه 
ايشان به دس��ت نياوردند. ما دادگاه را به سخره 
گرفته بوديم و همگي مي خنديديم و شاد بوديم! 
رئيس دادگاه هم سرهنگ بهبودي بود كه پس از 
انقالب اعدام شد. در دادگاه بدوي، چهار تن حكم 
اعدام گرفتند و در دادگاه تجديد نظر، من و شهيد 
عراقي را هم به فهرست اعدامي ها اضافه كردند! 
در اين دادگاه مرحوم آيت اهلل انواري به 1۵ سال، 
مرحوم حاج احمد ش��هاب به 10 سال و حميد 
ايپكچي به پنج س��ال حبس، محكوم شدند. بعد 
هم به دليل فعاليت گس��ترده علما و مبارزان در 
بيرون از زندان، حكم من و شهيد عراقي به حبس 
ابد تبديل ش��د! روال كار اين طور بود كه وقتي 
مي خواستند كسي را اعدام كنند، چند نفر ديگر 
را هم با او مي خواستند، بعد بقيه را مي فرستادند 
و او را نگه مي داشتند و به او مي گفتند كه حكمش 
اعدام است! آن روز سرهنگ پريور رئيس زندان ها 
چند نفر از ما را خواست. شهيد عراقي به او گفت 
لزومي به اين كارها نيس��ت و همه احكامشان را 
مي دانند! وقتي شهيد عراقي برگشت و آن چهار 
نفر رفتند، من فهميدم تخفيف گرفته ايم و حكم 
اعدام من و شهيد عراقي، به حبس ابد تبديل شده 
است، درحالي كه تا شب قبل خبر نداشتيم! جالب 
اينجاست كه در دادگاه، تنها كسي كه مي لرزيد، 
رئيس دادگاه بود و همه ما خوش��حال بوديم! در 
ش��ب آخر، هر 12 نفر با هم بوديم. روحيه همه 
عالي بود و كسي ترسي نداش��ت. وقتي مرتضي 
نيك نژاد را صدا زدند تا براي اعدام ببرند، داشت 
دندانش را مسواك مي زد و به مأمور گفت منتظر 
بماند تا او مسواكش را بزند! حاج صادق اماني هم 
در آن لحظات آخر، به ما اميد مي داد كه پيروزي 
نزديك است و بايد روحيه مان را حفظ كنيم! پس 
از اعدام آن چهار ش��هيد بزرگوار، م��ا را به بند 9 
زندان قصر بردند كه جاي قاچاقچي ها و قاتل ها و 
به قدري شلوغ بود كه نمي شد نشست، چه رسد 
به اينكه بتوانيم بخوابيم! به همين دليل خيلي ها، 
تا صبح سر پا مي ايستادند! آنها مي خواستند به هر 
نحو ممكن، روحيه ما را بشكنند! باالخره با تالش 
دوستان در بيرون از زندان و تالش هاي خودمان، 
ما را به زندان شماره 3 - كه زندانيان سياسي را در 

آنجا نگه مي داشتند- بردند... «. 

زنده ياد هاش�م اماني: »هيچ يك از ما 
در بازجويي ها و دادگاه منكر كاري كه 
كرديم نش�د. از اخوي پرسيدند شما 
چرا به محمد بخارايي اسلحه داديد؟ 
و ايشان خيلي صريح گفت براي اينكه 
منصور را بكشد! از من پرسيدند چطور 
از ترور منصور مطلع شديد؟ گفتم در 
خيابان ب�ودم و ديدم م�ردم دارند با 
ماشين هايشان بوق مي زنند و شادي 
مي كنند و متوجه ش�دم ك�ه يكي از 
س�ران رژيم را زده ان�د!... اين جواب 
من، خيلي ب�راي آنها س�نگين بود«
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آنچه جعفر شريف امامي، براي 
تاريخ نگاري پهلوي بر جاي نهاد!

تجميع احتياط با افشاگري!
   شاهد توحيدي

تا جايي كه اين قلم 
اطالع دارد، جعفر 
شريف امامي به دو 
شكل، دانسته هاي 
خوي��ش را ب��راي 
تاريخ معاصر  ايران 
بر جاي نهاده است. 
يكي يادداشت هاي 
اوست كه هنوز نشر 
نيافت��ه و ديگري، 
گفت وش��نود وي با حبيب الجوردي. آنچه در اين 
مجال به شما معرفي مي شود، دومين مورد است كه 
نشر نگاه امروز، آن را روانه بازار كتاب كرده است. 
ناشر در ديباچه خود، در اهميت اين دست از آثار، 

چنين آورده است: 
»براي ترسيم چهره روش��ني از تاريخ سياسي هر 
دوره اي، شناخت سياستمداران و بازيگران عرصه 
سياست در آن دوره و توانايي ها و ضعف هاي آنان 
و همچنين مش��ي كش��ور داري و نوع نگاه ش��ان 
به زندگ��ي، جامعه و م��ردم ضروري اس��ت. اين 
ضرورت در جامعه ما آشكارتر است، چراكه همواره 
حكومت هاي استبدادي و قائم به شخص، سرنوشت 
مردم و كشور را در دست داش��ته اند. در 3۷ سالي 
هم كه محمدرضا پهلوي بر ايران سلطنت راند- جز 
مدت كوتاهي در زمان دولت دكتر محمد مصدق- 
قانون و قانونگرايي محلي از اعراب نداشت، بنابراين 
سرگذشت تك تك آنهايي كه در اين استبداد 3۷ 
ساله شريك شاه سابق بودند، براي تاريخ معاصر ما 

بايسته است...«. 
اين مقدم��ه در بخ��ش ديگري از خوي��ش، اقدام 
حبيب الجوردي در اخذ خاطرات رجال تاريخي، 
از جمله جعفر شريف امامي را اينگونه وصف كرده 
است: »حبيب الجوردي مورخ و پژوهشگر ايراني، 
از ابتداي دهه ۶0 عزم خود را جزم كرد تا خاطرات 
رجال عصر پهلوي را گرد آورد. او موفق شد با قريب 
ب��ه 1۵0 نفر، گفت وگ��و كند. در مي��ان اين 1۵0 
نفر، همه گونه آدمي يافت مي ش��ود. از آنان كه در 

زمان رژيم گذشته به فعاليت سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و... اشتغال داشتند، تا چريك 
و مبارزي كه مي خواست رژيم شاه را ساقط كند، 
تا وف��اداران و معتمدين و كارگ��زاران محمدرضا 
پهلوي. اي��ن تنوع و رنگارنگي، ب��ر ماحصل تالش 
حبيب الجوردي، ارزش وااليي افزوده اس��ت كه 
قطع��اً در تدوين و تألي��ف تاريخ معاصر ما س��هم 
بسزايي خواهد داشت. جعفر شريف امامي از زمره 
گروهي است كه او خاطراتشان را جمع آورده است. 
در اين خاطرات جعفر ش��ريف امامي سياستمدار 
فراماسونر- كه شايد هيچ سياستمداري به اندازه 
او، در ايران به ماسون بودن شهره نباشد- گاه پرده 
از برخي زواياي تاريك و ناشناخته محمدرضا شاه 
پهلوي و در حقيقت كل س��اختار رژيم گذش��ته، 
كنار مي زن��د و مطالبي را فاش مي كن��د كه با آن 
كه مجمل است، اما حديث مفصلي را مي توان در 
البه الي همين گفته ها يافت! مثاًل شريف امامي به 
صراحت مي گويد: اخيراً كار به جايي رس��يده بود 
كه ]ش��اه[ديگر هيچ كس را قبول نداشتند و نظر 
خودش��ان را صائب ترين نظر مي دانستند! بديهي 
است كه روي تجربه زيادي كه داشتند، در خيلي از 
مسائل بهترين نظر را اتخاذ مي كردند، اما اين طور 
نبود كه ي��ك نفر به همه مس��ائل طوري تس��لط 
داش��ته باش��د كه همه چيز را بهتر از همه بداند، 
]ايش��ان[ديگر زياد معتقد به مش��ورت نبودند...  
گرچ��ه او هنوز احتي��اط مي كن��د و مي گويد: در 
خيلي از مس��ائل بهترين نظر را اتخاذ مي كردند، 
اما در ادامه ش��ايد يكي از مهم ترين علل فروپاشي 
سلطنت او )خودرأيي و عدم مشورت و در حقيقت 
مشي مستبدانه( را بازمي گويد. نكاتي از اين دست 
در خاطرات او فراوان اس��ت. اكن��ون دوره پهلوي 
به تاريخ پيوس��ته اس��ت و هر گفته و ناگفته اي از 
آن دوره ب��ر غناي تاريخ نويس��ي معاصر ما خواهد 
افزود. ضمن اين كه نباي��د به اين خاطرات، تنها به 
عنوان ماده خام تاريخ معاصر نگريست، بلكه شرح 
حال و قصه زندگي سياس��تمداري است كه اوج و 
فرود فراواني را در زندگي تجربه كرده اس��ت و گاه 
لحن، ادبيات و طرز كالم او ه��م جذاب بلكه قابل 

تأمل است...«. 
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