
  احمدرضا صدري
در روزهايي ك�ه بر ما گذش�ت، روحان�ي مجاهد 
و انقالب�ي، زنده ي�اد حجت االسالم والمس�لمين 
حسين اش�رفي اصفهاني، فرزند ش�هيد آيت اهلل 
حاج شيخ عطاءاهلل اش�رفي اصفهاني )چهارمين 
ش�هيد محراب(، روي از جهان برگرفت و رهسپار 
ابديت گش�ت. ه�م از اي�ن روي و در نكوداش�ت 
آن فقيد س�عيد و پ�در نام�دارش، بخش هايي از 
خاطرات وي را به بازخواني تحليلي نشس�ته ايم. 
امي�د آنك�ه تاري�خ پژوه�ان انق�الب اس�المي 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقبول آي�د. 

   
  در قم با »ح�اج آق�ا روح اهلل«، زودتر از همه 

آشنا شدم 
زنده ياد حجت االسالم والمس��لمين حسين اشرفي 
اصفهاني به لحاظ معاشرت بيش��تر با پدر، نسبت به 
ساير فرزندان شهيد آيت اهلل حاج شيخ عطاء اهلل اشرفي 
اصفهاني، اطالعات و خاطرات بيشتري از سيره علمي و 
عملي آن بزرگ داشت و همين امر، موجب مي گشت تا 
بتواند فرازهايي پرقدمت از تاريخچه حيات چهارمين 
شهيد محراب را در اختيار محققان قرار دهد. از جمله 
اين موارد، نكاتي است كه در باب حيات علمي آيت اهلل 

اشرفي در حوزه علميه قم، بازگو ساخته است:
»ش��هيد محراب حضرت آيت اهلل اش��رفي اصفهاني 
)رضوان اهلل تعالي عليه(، درس كفايتين را در محضر 
علماي بزرگي چون: مرحوم آيت اهلل فشاركي خواندند. 
سپس در زماني كه مرحوم آيت اهلل العظمي حاج شيخ 
عبدالكريم حائري يزدي، چندي بود كه حوزه علميه 
قم را احيا كرده بودند، به اين ش��هر رفتند. من در آن 
دوره، حدود 15 سال داشتم و در مدرسه فيضيه درس 
مي خواندم. مرحوم ابوي، وضع مالي خوبي نداشتند 
و اين امكان برايشان فراهم نبود كه براي خودشان و 
ما كه در ق��م درس مي خوانديم، منزل يا اتاقي فراهم 
كنند؛ لذا به ص��ورت مجردي، در حج��ره اي زندگي 
مي كردند كه بعداً من هم به ايشان ملحق شدم و اخوي 
هم بعد از هفت، هشت س��ال، آمد و سه نفري در يك 
حجره زندگي مي كرديم! مي فرمودند: در اولين روزي 
كه در درس مرحوم آيت اهلل حائري ش��ركت كردم، با 
آقايي به اسم حاج آقا روح اهلل خميني آشنا شدم كه در 
آن زمان از مدرسين حوزه علميه قم بودند... از همان 
جا با ايشان مأنوس مي ش��وند و دوستي شان تا زمان 
شهادتشان و به مدت 60 سال، ادامه پيدا مي كند. اين 
داستان در سال 1330 اتفاق افتاده بود. حضرت امام 

در آن زمان، براي سه، چهار نفر و به طور خاص، فلسفه 
درس مي دادند. يكي از آنها شهيد آيت اهلل مطهري و 
ديگري هم، مرحوم والد ما بود. ايشان مي فرمودند: من 
هر چه را كه امام درس دادند، همه را نوشتم!... من بعد 
از شهادت ابوي، خدمت حضرت امام كه رسيدم، ايشان 
فرمودند: مرحوم والد شما، دو سال در درس فلسفه اي 
كه مي دادم، شركت داش��تند و آنچه را كه مي گفتم، 
مي نوشتند. از آن نوشته ها، چيزي باقي مانده است؟... 
من عرض كردم كه مرحوم ابوي عادت داشتند، دروس 
مهم را تقرير كنند، لذا دست نوشته هاي ايشان، بسيار 
زياد است، من مي گردم و پيدا مي كنم. همين كار را 
هم كردم و بخشي از تقريرات مرحوم ابوي از آن درس 
را پيدا كردم و به مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار حضرت 
امام تحويل دادم. مرحوم ابوي، ارادت بس��يار وي   ژه اي 
به حضرت امام داش��تند. گاهي كه ايش��ان به س��فر 
مي رفتند، وقتي كه به قم برمي گشتند، سه نفر از علما 
حتماً به ديدنشان مي آمدند كه يكي از آنها، حضرت 

امام بودند. در اين باره گفتني فراوان است...«. 
  با وج�ود برخ�ورداري از 10 اج�ازه اجتهاد، 

مي گفت بچه طلبه اي بيش نيستم
هجرت به منطقه كرمانش��اه و اقامت در آن تا هنگام 
ش��هادت، در زمره مهم ترين فرازهاي حيات ش��هيد 
آيت اهلل اش��رفي اصفهاني اس��ت. وي در آن منطقه، 
منشأ تحوالت گسترده ديني، فرهنگي و اجتماعي شد 
كه بخش هايي از آن، توسط فرزندش حجت االسالم 
والمسلمين حسين اش��رفي اصفهاني، به شرح ذيل 

آمده روايت شده است:
»مرحوم آيت اهلل العظمي بروج��ردي مرحوم ابوي، 
مرحوم امام س��دهي و مرحوم جب��ل عاملي را براي 
تأسيس حوزه علميه كرمانشاه، به آنجا اعزام كردند 
و ايشان، نهايتاً در اين منطقه ماندگار شدند. مرحوم 
ابوي در آنج��ا هم ارتباط تنگاتنگ��ي با حضرت امام 
داشتند و هنگامي كه آيت اهلل بروجردي از دنيا رفتند، 
اولين كسي كه مسئله مرجعيت امام را مطرح كردند، 
ايشان بودند. خاطرم است كه در شب هفت آيت اهلل 
بروجردي، اين مسئله را مطرح كردند و گفتند: من 
ايشان را از نظر علم و تقوا از ساير مراجع حاضر، برتر 
مي دانم... از آن به بعد بود كه گروه گروه بازاري ها و 
طيف هاي مختلف اجتماعي، خدمت ايشان مي آمدند 
و اع��الم مي كردند: م��ا مرجعيت آي��ت اهلل خميني 
را پذيرفته اي��م! اين اق��دام مرحوم اب��وي، مخالفت 
برخي از روحانيان كرمانش��اه را با ايشان برانگيخت! 
با اين همه ايش��ان، بر نظر خود پافشاري كردند. بعد 

از ش��ب هفت آي��ت اهلل بروجردي كه مطل��ب را در 
كرمانشاه اعالم كردند، به اصفهان آمدند و در مسجد 
ولي  عصر)عج( خميني ش��هر هم فرمودند: نظر من، 
به اعلميت آيت اهلل خميني اس��ت... و به اين ترتيب 
مردم دو استان مهم را متوجه مرجعيت حضرت امام 
كردند. ايشان انصافاً در تربيت و پرورش طالب علوم 
دينيه، تالش زيادي كردند. جمع زيادي از افاضل از 
محضر ايشان اس��تفاده كرده بودند. از جمله كساني 
كه هميش��ه از مرحوم ابوي، به عنوان استادشان نام 
مي بردند، شهيد آيت اهلل بهشتي بودند. ايشان حدود 
24 سال، در قم تدريس كردند! يكي از دروس، كتاب 
مطول بود كه حدود 15 دوره درس دادند! يكي هم 
جلدين كفايه بود كه بي��ش از 10 دوره درس دادند! 
درس خارج ايش��ان هم پس از اين مدت آغاز ش��د. 
ش��اگردان زيادي را هم تربيت كردند كه بس��ياري 
از آنها از شخصيت هاي ممتاز هس��تند. ايشان واقعاً 
شاگردپرور و اس��تادپرور بودند و در عين حال، هيچ 
ادعايي هم نداشتند و بسيار بي پيرايه بودند. هيچ وقت 
نمي گفتند: چون خارج درس مي ده��م، مثاًل ديگر 
س��يوطي درس نمي دهم!... به قدري متواضع بودند 
كه هر منب��ري اي كه به كرمانش��اه مي آم��د، ابتدا 
دستش را مي گرفتند و مي فرمودند: يك وقت روي 
منبر از م��ن تعريف نكنيد، اگ��ر مي خواهيد تعريف 
كنيد، از امام حس��ين)ع( تعريف كنيد، از ائمه)ع( و 
امام زمان)عج( تعريف كنيد، من راضي نيستم كه از 
من در جايي تعريف شود!... با اينكه در چهل سالگي، 
10 اجازه اجتهاد داش��تند، هميش��ه مي فرمودند: 
من بچه طلبه اي بيش نيس��تم!... حال كه س��خن به 
جنبه هاي اخالقي شهيد محراب كشيد، بايد عرض 
كنم كه در تمام طول عم��رم، حتي يك كلمه دروغ 
از ايشان نشنيدم! كس��ي جرئت نمي كرد در محضر 
ايشان، از كسي غيبت كند. هميشه مي گفتند: همه 
ما ناقص هس��تيم، همه عيب داريم، ح��ق نداريد از 
كسي بد بگوييد... از اينكه خودشان را فردي متفاوت 
جلوه دهند، به ش��دت مي گريختن��د و مي فرمودند: 
كفر اس��ت كه آدم آنچه را كه نيست، ديگران تصور 
كنند كه هست! آدم بايد در پيشگاه خدا عزت داشته 
باشد، عزت پيش خلق خدا كه وامي ندارد!... به خاطر 
همين بي پيرايگي ها و اخالص هاست كه خداوند نام 
يك روحاني را كه آيت اهلل بروجردي از مدرسه فيضيه 
به كرمانشاه فرستادند، اينگونه بلندآوازه كرد! ايشان 
همواره مي خواس��تند گمنام زندگ��ي كنند و هرگز 
نخواستند خودشان را مطرح كنند، ولي خدا خواست 

روايات زنده ياد حجت االسالم والمسلمين حسين اشرفي اصفهاني
 از سيره فردي و اجتماعي پدر

پدر به آقا گفت: 
بيعت با شما بيعت با رسول اهلل است

و تا هم اينك هم مثل خورشيد مي درخشند! اين 
حالت مردان خداس��ت كه هميشه مي خواهند 

گمنام زندگي كنند!... .« 
   در زندان كميته مشترك، نمي دانستم كي 

روز است و كي شب!
همانگونه كه اش��ارت رف��ت، فصل��ي از كارنامه 
چهارمين شهيد محراب در منطقه كرمانشاه، به 
فعاليت هاي سياسي ايشان باز مي گردد. بي ترديد 
تثبيت مرجعيت امام خمين��ي و رهبري جريان 
انقالب اسالمي در آن منطقه، مرهون تالش هاي 
گسترده آن بزرگ به ش��مار مي رود، امري كه در 
خاطرات فرزن��د فقيدش، اينگون��ه بازتاب يافته 

است:
»مرحوم اب��وي از همان ابت��داي نهضت امام، با 
ايش��ان همراه بودند. البته همان طور كه عرض 
كردم، رابطه ش��ان به قبل اين زمان برمي گردد 
و منظور م��ن، فعاليت هاي مبارزاتي اس��ت كه 
از سال 1342 آغاز شد. حضرت امام در مسائل 
مختلف، بسيار با ايشان مشورت مي كردند. البته 
فعاليت هاي شهيد محراب، به ايران هم محدود 
نبود و به جاهاي ديگر از قبيل نجف و ساير بالد 
اسالمي هم گس��ترش پيدا كرد. قبل از انقالب 
بارها به خاطر حماي��ت از نهضت امام، به زندان 
و تبعيد رفتند. حتي يك بار مأموران ساواك، در 
ساعت 12 شب به منزل ما ريختند و حتي اجازه 
ندادند كه مرحوم والد لباس بپوشند و ايشان را با 
همان پيراهن و شلوار منزل بردند! ايشان بيمار 
هم بودند و با زجر و مشقت فراوان از كرمانشاه به 
تهران برده شدند. جرم ايشان حمايت از امام بود. 
در كرمانشاه هم س��اواك مكرراً ايشان را احضار 
مي كرد و ساعت ها نگه  مي داشت! گاهي بعد از 
نماز مي ديديم كه حاج آقا به خانه برنگش��تند. 
مي رفتيم دم در مسجد و مي گفتند: مأموران با 
يك جيپ آمدند و ايشان را بردند ساواك! دليلش 
هم اين بود كس��اني كه از امام تقليد مي كردند، 
وجوهاتشان را به مرحوم والد مي دادند و ساواك 
مي خواس��ت آنها را شناس��ايي كند. ساواكي ها 
مي گفتند: با تالش ه��اي امثال آقاي اش��رفي 
است كه آقاي خميني مي تواند شهريه بدهد و 
طالب حوزه علميه قم و نج��ف را تأمين و دائماً 
براي ما مزاحمت ايجاد كند! در هر حال ايشان را 
دستگير مي كردند و به زندان شهرباني تهران و 
جايي مي بردند كه ايشان مي گفتند: نمي دانستم 
كي روز است و كي ش��ب! يك چيزي روي سرم 
مي كشيدند و مرا مي بردند كه وضو بگيرم! ايشان 
را با اين وضعيت وحشتناك، در زندان جهنمي 
شاه نگه مي داش��تند، به اين جرم اين كه چرا از 
آيت اهلل خميني حمايت مي كنيد. رهبري همه 
راهپيمايي ها و تظاهرات كرمانشاه، با ايشان بود 
و جز يكي از روحانيون - كه مخالف امام و انقالب 
بود- بقيه علما با ايشان همراهي و اعالميه ها را 
امضا و در راه پيمايي ها شركت مي كردند. ايشان 
اولين كسي بودند كه در كرمانشاه، براي شهادت 
حاج آقا مصطفي اعالمي��ه دادند و مجلس ختم 
گرفتند. در آن روز مأموران ساواك، مسجد محل 
برگزاري مراسم را محاصره كردند و نگذاشتند 
منبري ما منبر برود و مجلس را به هم ريختند! 
در يكي از راهپيمايي ها، اگر م��ردم آن بزرگوار 
را به خانه اي نمي بردند و پناه نمي دادند، ش��ايد 
ايشان از بين مي رفت! يادم اس��ت كه عمامه از 
سرايشان افتاد و كفش هايشان از پايشان درآمد 
و مردم ايشان را در منزلي مخفي كردند. در آن 
روز، عده اي ش��هيد، مجروح و دستگير شدند. 
شهيد اش��رفي تا آخرين لحظه عمر، از حضرت 
امام پي��روي كردند و هر كس��ي كه به ايش��ان 
مراجعه مي كرد، او را به امام ارجاع مي دادند. امام 
هم التفات خاصي به ايش��ان داشتند و دومين 
حكمي كه براي امامت جمعه دادند، پس از حكم 
به مرحوم آيت اهلل طالقاني، حكم به امامت جمعه 

ايشان براي باختران بود... «. 
  از ط�رف ام�ام آمده ام تا دس�ت ش�ما را 

ببوسم
پس از پيروزي انقالب اس��المي، آيت اهلل اشرفي 
اصفهان��ي از پيش��قراوالن تداوم نظام اس��المي 
قلمداد مي شد. از جمله اقدامات مداوم او در اين 
دوره، حضور پرتكرار در جبهه هاي جنگ و روحيه 
بخشي به رزمندگان به ش��مار مي رفت. مرحوم 
حجت االسالم حسين اشرفي كه در بخشي از اين 

سفرها همراه با پدر بوده، در اين باره مي گويد:
»ايش��ان در بس��ياري از عمليات ه��ا از جمل��ه 
فتح المبين، بيت المقدس و مسلم بن عقيل شركت 
داشتند. پس از شكسته شدن حصر آبادان، اولين 
كسي بودند كه در آبادان حضور پيدا كردند. ايشان 

تا حدود يك ماه مانده به شهادتش��ان، اين كار را 
ترك نكردند. هميشه هم به رزمنده ها مي فرمودند: 
من از طرف امام آمده ام تا دس��ت شما را ببوسم! 
من ب��ا ديدن ش��ما، احس��اس غ��رور مي كنم.... 
رزمنده ها هم وقتي آن بزرگوار را مي ديدند، س��ر 
از پا نمي ش��ناختند. هميش��ه مي گفتند: اگر در 
جبهه هاي جنگ شهيد بشوم، افتخار من است.... 
به نظر م��ن اين روحيه ايش��ان، حاصل اخالص ، 
نمازش��ب ها، توس��ل ها و زيارت عاشوراهايشان 
بود. ايشان سه بار هدف ترور قرار گرفتند و اتفاقي 
نيفتاد! هميشه مي فرمودند: باز سعادت شهادت، 
نصيبم نشد!... تقدير اين بود كه مانند مواليشان، 

در محراب به شهادت برسند... .« 
   به گفته پدر، منطقه كرمانش�اه به »آقا« 

رأي داد
شهيد آيت اهلل اش��رفي اصفهاني به دليل پيشينه 
ارتباط با رهبر معظم انقالب اس��المي، به ايشان 
عالقه اي فراوان داش��ت و هم از اين روي تا مقطع 
شهادت از هيچگونه تأييد و تكريم نسبت به ايشان 
فرو نمي گذاش��ت. مرحوم حجت االسالم حسين 

اشرفي، شاهد مواردي از اين دست بوده است:
»قبل از پيروزي انقالب، خاطرم است يك سال، 
ما در دهه محرم در مش��هد مش��رف بوديم و در 
منزل مرحوم آيت اهلل حاج آقا حس��ن قمي كه در 
آن برهه از مبارزي��ن و مجاهدين بنام بودند چند 
تن از جمله مقام معظم رهب��ري و مرحوم آقاي 
طبس��ي منبر مي رفتن��د. مرحوم والد هميش��ه 
يادآور مي ش��دند: آقاي خامن��ه اي از نظر علمي 
جايگاه شايس��ته اي دارند و منبرهايش��ان بسيار 
مفيد اس��ت. مقام معظم رهبري در آن موقع، از 
مدرسين حوزه مش��هد بودند و هر بار كه مرحوم 
والد به اين شهر مشرف مي شدند به مالقات ايشان 
مي آمدند. بعد از پيروزي انق��الب، در دوراني كه 
قضيه نامزدي ايشان براي رياست جمهوري مطرح 
شد، مرحوم والد در نماز جمعه اعالم كردند: به نظر 
من ايشان بر همه مقدم هستند... مردم كرمانشاه 
كه به سخن شهيد اعتماد داشتند، اكثراً به مقام 
معظم رهبري رأي دادند و بعد از تهران، مشهد و 
احتماالً اصفهان، باالترين رأي به ايشان در استان 
كرمانش��اه بود. روزي هم كه ايشان برای رياست 
جمهوري انتخاب ش��دند، مرحوم والد فرمودند 
برايشان ماش��ين تهيه كنيم كه به تهران بروند. 
آن روزها از كرمانش��اه هواپيما پ��رواز نمي كرد و 
مسافرت با ماش��ين براي مرحوم والد دشوار هم 
بود، اما اين كار را كردند. يادم است وقتي به دفتر 
رياست جمهوري رسيديم، حضرت آقا جلوي در 
منتظر ايستاده بودند. ايش��ان مرحوم والد را در 
آغوش گرفتند و فرمودند: شما كه تلگراف تان آمد، 
چرا زحمت كش��يديد و اين همه راه از كرمانشاه 
تش��ريف آورديد؟ مرحوم والد فرمودند: خواستم 
بيايم و شخصاً به شما تبريك بگويم، چراكه بيعت 
با ش��ما، بيعت با رسول اهلل)ص( اس��ت. آيت اهلل 
خامنه اي دو س��ال پس از رياس��ت جمهوري، به 
كرمانشاه تشريف آوردند و من همه جا در معيت 
ايشان بودم. ايشان فرمودند: آقاي اشرفي به من 

محبت و لطف خاصي داشتند... .« 
  فتن�ه 88 ج�ز ب�ا فراس�ت و سياس�ت 

حضرت آقا، جمع شدني نبود
زنده ياد حجت االسالم والمسلمين حسين اشرفي 
اصفهاني، چهار دهه پس از پدر زيس��ت و فراز و 
فرودهاي حيات نظام اسالمي را نيز تجربه كرد. او 
شاهد بود كه برخي انقالبيون ديروز، چگونه دچار 
ارتجاع شدند و به گذش��ته خويش پشت پا زدند! 
هم از اين روي طي زمان، به قدرت مديريت رهبر 
انقالب اس��المي در حفظ ميراث امام و شهيدان 
بيشتر پي برد و بي هيچ مالحظه اي و در هر فرصت، 

به تبيين آن مي پرداخت:
 »من در حال حاض��ر در منطق��ه تهران پارس، 
نماينده حض��رت آقا هس��تم و وجوهات زيادي 
را از تهران، اصفهان، خميني ش��هر و ش��هرهاي 
ديگر، برايم مي آورند. بيش از 80درصد كس��اني 
كه به مس��جدي ك��ه بن��ده در آنجا اقام��ه نماز 
مي كنم، مي آيند، مقلد حضرت آقا هستند. ظاهراً 
كس��اني هم كه براي پرداخت وجوهات به دفتر 
آقا مراجع��ه مي كنند، طبق فرمايش ايش��ان به 
مسجد سيدالش��هداي تهران پارس و بنده ارجاع 
داده مي ش��وند. بنده وقتي مي ديدم مرحوم والد 
كه مجته��د و هم رديف امام بودند، نظرش��ان به 
مقام معظم رهبري بود، بيش��تر متوجه جايگاه 
ايشان شدم و به داليل عديده معتقدم كه حضرت 
آقا مورد توجه و عنايت امام زمان)عج( هس��تند. 
در س��اليان اخير افتخار دارم كه از درس خارج 
فقه ايشان هم توشه برگيرم و شاهد درس پربار و 
قابل استفاده ايشان هم هستم. كساني كه متوجه 
مرتبت و جايگاه حضرت آقا نيستند، به نظر بنده 
يا ايشان را به درس��تي نش��ناخته اند، يا گرفتار 
بغض و حسادت هستند. اينها كافي است از خود 
بپرسند كه پس از امام چه كسي اين نظام را حفظ 
كرد؟ فتنه 88 جز با فراس��ت، زيركي و سياست 
همه جانبه حضرت آقا، جمع شدني نبود و كيان 
نظام كاماًل در مع��رض تهديد ق��رار گرفته بود. 
موقعي كه همه ما آرام مي خوابيم، ايشان دغدغه 
500 ميليون جمعيت دنيا را دارند و در فكر اينكه 
زمانه آبستن چه حوادث ديگري براي مسلمانان 
اس��ت؟ ما براي اين انقالب، بي��ش از 240 هزار 
شهيد داده ايم. فرداي قيامت اين شهدا از ما سؤال 
خواهند كرد كه با خون و ميراث آنان چه كرديم؟ 
بايد خيلي مراقب باشيم و حضرت  آقا را براي رفع 
مشكالت و مس��ائل گوناگون كه با آنها دست به 
گريبان هستيم، كمك كنيم. خداوند سايه ايشان 
را بر س��ر اين انقالب و اين مردم مس��تدام بدارد 
كه هرچه عزت و س��رافرازي كه داريم، از بركت 

رهبري داهيانه ايشان است... .« 

حجت االس�الم حس�ين اش�رفي 
اصفهاني: »ي�ادم اس�ت وقتي به 
دفتر رياس�ت جمهوري رسيديم، 
حض�رت آق�ا جل�وي در منتظ�ر 
ايستاده بودند. ايشان مرحوم والد 
را در آغوش گرفتن�د و فرمودند: 
ش�ما كه تلگراف ت�ان آم�د، چرا 
زحمت كش�يديد و اي�ن همه راه 
را از كرمانشاه تش�ريف آورديد؟ 
مرحوم وال�د فرمودند: خواس�تم 
بياي�م و ش�خصًا به ش�ما تبريك 
بگوي�م، چراك�ه بيع�ت با ش�ما، 
بيعت با رس�ول اهلل)ص( اس�ت...«

آنچه سيدعالء الدين ميرمحمد صادقي
 به تاريخ سپرده است

يادها و يادمان هايي از 
»مرد بازار و سياست«

حجت االسالم حسين اشرفي اصفهاني، 
چه�ار دهه پ�س از پ�در زيس�ت و فراز 
و فرودهاي حي�ات نظام اس�المي را نيز 
تجربه كرد. او شاهد بود كه برخي انقالبيون 
دي�روز، چگونه دچ�ار ارتجاع ش�دند و 
به گذش�ته خويش پش�ت پا زدند! هم از 
اين روي طي زمان، به قدرت مديريت رهبر 
انق�الب در حفظ ميراث امام و ش�هيدان 
بيش�تر پي برد و بي هيچ مالحظه اي و در 
ه�ر فرصت، ب�ه تبيي�ن آن مي پرداخت
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   محمدرضا كائيني
اثر تاريخي- روايي 
ب��ه  »پنج��ره اي 
ك��ه  گذش��ته« 
ش��امل خاطرات��ي 
از س��يد عالء الدين 
ميرمحمد صادقي 
اس��ت، فرازهايي از 
تاريخ مبارزات پيش 
از انقالب اسالمي و 
نيز حيات اقتصادي 
جمهوري اسالمي را بر مخاطب پژوهنده عيان خواهد 
ساخت. راوي خاطرات در ديباچه اين اثر كه توسط 
نشر كارآفرين انتشار يافته است درباره محتواي آن به 

نكات ذيل اشارت برده است:
»اينك كه شمه اي از خاطرات اين حقير، طي اوراق 
حاضر به نظر ارجمند خوانندگان گرامي مي رس��د، 
ضمن عذرخواه��ي پيش��اپيش از تصدي��ع اوقات 

گرانبهاي همه  عزيزان، نكاتي را متذكر مي شوم:
اوالً، با وجود بزرگاني ك��ه در بخش خصوصي و اتاق 
بازرگاني و نيز س��اير نهادها حضور داش��ته و دارند 
و چه بس��ا نس��بت به وقايع و رخدادهايي كه من به 
آنها پرداخته ام، وقوف و اطالع عميق تر و دقيق تري 
داشته باش��ند، بنده هيچ گاه مايل به بيان خاطرات 
خود نبوده ام. گام گذاشتن در اين وادي كه منجربه 
آماده شدن و انتش��ار اين مجموعه ش��ده، ناشي از 
توصيه و اصرار برخي از دوستان و سروران مي باشد 
كه بي توجهي به آن توصيه ها بر من مجاز نبوده است. 
البته پش��تكار، پيگيري و عالقه زائد الوصف روايان 
محترم هم مانع از نيمه كاره رها شدن اين اقدام، در 
نتيجه  گرفتاري ها و اشتغاالت اين جانب شده است 
كه در همين جا بايد مراتب سپاس و تشكر خود را از 

آنان اعالم دارم. 
ثانياً، اين مصاحبه ها، همان طور كه در پيش گفتار 
راويان نيز مورد اشاره قرار گرفته است، طي يك برهه  
زماني پنج ساله انجام شده، به طوري كه گاه بين دو 

مصاحبه، ماه ها فاصله مي افتاده است. بدين ترتيب، 
تكرار احتمالي برخي از مطالب يا احياناً عدم رعايت 
دقيق ترتيب وقايع تاريخي در همه  موارد، ناشي از اين 
امر بوده است. البته در بازنگري نهايي اين مجموعه، 
سعي در رفع اين مش��كل يا به حداقل رسانيدن آن 

شده است. 
ثالثاً، با توجه به اينكه قدمت برخي از مطالب مطروحه، 
به چند دهه  قب��ل و گاه حتي به بي��ش از نيم قرن 
مي رس��د، احتمال دقيق نبودن بعضي از تاريخ ها يا 
از قلم افتادن نام برخي از افراد مي رود كه پيشاپيش 
مراتب اعتذار و شرمساري خود را از اين بابت به همه  
آن عزيزان و نيز به خوانندگان ارجمند اين مجموعه 
ابراز مي دارم. تذكر اين نقصان ها و كاستي ها از سوي 
خوانندگان، موجب تصحيح آنها در چاپ هاي بعدي 

خواهد شد. 
رابعاً، مطالب مطروحه صرفاً برشي از تاريخ و پنجره اي 
به گذشته است. در طرح اين مطالب، بنابر اختصار و 
گزيده گويي بوده است و بنابراين، ناگفته هاي بسياري 
همچنان باقي مي ماند كه طرح آنها، مستلزم فرصت 

بيشتر اين جانب و همت عالي ديگران خواهد بود:
گمان مبر كه به پايان رسيده كار مغان

 هزار باده  ناخورده در رگ تاك است«. 
ناش��ر نيز در مقدمه اي ديگر در صدر اين مجموعه، 
سعي دارد كه سيد عالءالدين ميرمحمد صادقي را 

اينگونه معرفي كند:
»آنچه كه مي خوانيد، شرح بيش از چهل جلسه 
گفت و گو با عالء الدين ميرمحم��د صادقي، طي 
زماني در حدود پنج سال است. ديدارها با توالي 
زماني اندك��ي صورت گرفت، ول��ي زمان زيادي 
نياز بود تا متن كتاب به همراه يادداشت هاي آن، 
تهيه و تنظيم شوند. داس��تان زندگي عالءالدين 
ميرمحمد صادقي ش��رحي مفصل اس��ت، ولي 
تالش ش��ده تا از ميان س��ير حوادث قبل و بعد 
از انقالب، طيفي از مس��ائل انتخاب و به پرسش 
در مقابل عالء الدين ميرمحم��د صادقي گذارده 
ش��ود كه در ميان اتفاقات اقتصادي و سياس��ي 
ش��اخص تر بوده اند. معرفي شخصيت عالء الدين 
ميرمحمد صادقي كه سال هاس��ت دوستانش او 
را به نام حاج آقا عالء مي شناسند، با دشواري هاي 
بس��ياري همراه اس��ت. او از اقتصاد تا سياس��ت 
و از مدرسه س��ازي ت��ا راه ان��دازي صندوق هاي 
قرض الحسنه و مؤسسات خيريه را در پرونده دارد 
تا همزمان مرد بازار و سياس��ت و نيكوكار بزرگ 

لقب گرفته باشد... .« 

  سيد عالءالدين ميرمحمد صادقي
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