
   احمدرضا صدري
44 س�ال پيش در چني�ن روزهاي�ي، دولتي كه 
اكنون آش�وب طلبي ع�ده اي ان�دك را انقالب 
مي خوان�د، در ت�الش ب�راي س�ركوب انق�الب 
اس�المي ملت اي�ران، غالمرض�ا ازه�اري را به 
نخس�ت وزيري برگزيد. آنچه در مقال پي آمده 
مي خوانيد، اشاراتي اس�ت درباره دوره صدارت 
اين ژن�رال ارتش ش�اه ك�ه نتوانس�ت گرهي از 
ارباب بگش�ايد. اميد آنكه تاريخ پژوهان انقالب 
اسالمي و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

     
   دول�ت ژنرالي ك�ه »خيلي ه�ارت و پورت 

نمي كرد«!
ش��ايد بهتر باش��د كه در آغاز مقال، از شخصيت و 
كارنامه غالمرضا ازهاري و از منظر شاه، يك ارزيابي 
داشته باشيم. اين شناخت از آن روي در خور اهميت 
است كه در آينده بي مبنا بودن خويش را نشان داد. 
يكي از اسنادي كه در اين باره مي توان بدان استناد 
كرد، روزنگاشت اميراسداهلل علم در مورخه 15 آذر 
52 است كه ش��اه آش��كارا اُمراي ارتش خويش را 

داوري مي كند:
»ش��رفيابي... گ��زارش دادم ك��ه تيمس��ار م... در 
بيمارستاني در پاريس بستري ش��ده است. شاه به 
من دس��تور داد حتماً تمامی مخارج معالجه اش را 
بپردازيم، گفت الزم بود اين شخص تنبيه شود، اما 
اين دليل نمي شود كه تا گور دنبالش باشيم. بعد از 
مكثي كوتاه،  ادامه داد فكر نمي كنم اهل جنگيدن 
باشد، فقط با س��خن پراكني و آرتيست بازي خود را 
بزرگ كرده بود. فكرش را ك��ه مي كنم،  هيچ يك از 
امراي ارتش ما جربزه درست و حسابي ندارد. همه 
آنها افسران بزمي هستند، شايد به استثناي ازهاري 
كه خيلي هارت و پورت نمي كند،  چنانچه در محك 
آزمايش گذاشته ش��ود، ممكن است خودي نشان 
دهد. بعد اس��امي تعدادي از امراي ارتش را رديف 
كرده  و همه را طبل هاي تو خالي خواند. با اشاره به 
خاتمي   فرمانده نيروي هوايي  گفت با اينكه ممكن 
است او قابليت س��ازماندهي خودش را ثابت كرده 
باشد، اما تضميني وجود ندارد كه تحت فشار جنگ 

ايستادگي كند... .«
   سركوب براي مصالحه

تقريباً مش��خص بود بركش��يدن دول��ت غالمرضا 
ازهاري، ب��راي ارعاب و تأمين زمان مناس��ب براي 
شاه، در راس��تاي س��ركوب و نمايش هايي از قبيل 
تعيين دولت و مجلس ملي صورت مي گيرد؛ امري 
كه به علت سرعت انقالب، مجال تحقق نيافت و در 
حد تئوري باقي ماند. در مقالي پژوهشي بر تارنماي 

مركز اسناد انقالب اسالمي، در اين باره آمده است:
»شاه قصد داشت تا با روي كار آوردن ازهاري، نشان 
دهد كه رژيم قابليت هاي نامحدودي براي سركوب 
دارد و مصالحه با او، منطقي به نظر مي رسد. ازهاري 
س��ال ها بعد در مصاحبه اي با يك راديوي فارس��ي 
زبان در امريكا درباره چگونگي تعيين ش��دنش به 
نخست وزيري گفت: حدود هفت يا هشت روز قبل از 
13 آبان 57، شاه به او پيشنهاد نخست وزيري داده 
بود كه نپذيرفت و پس از وقايع 13 آبان، ش��اه او را 
احضار كرد و به او گفت شما از اين ساعت نخست وزير 
هستيد و اين يك امر نظامي است و بايد اجرا شود! 
پس از انتصاب ازهاري، اعالم حمايت امريكا از شاه و 
رژيمش ادامه پيدا كرد. در اولين اقدام، در روز پس 

از منصوب ش��دن ازهاري، برژينسكي با صالحديد 
كارتر، در تماس با ش��اه اعالم كرد اتخ��اذ هرگونه 
تصميمي از س��وي او و حت��ي اس��تفاده از قدرت، 
مورد حمايت آنها خواهد ب��ود. روز بعد دولت هاي 
امريكا و انگلستان، رس��ماً از روي كار آمدن دولت 
نظامي در ايران حماي��ت كردند و ديويد اوئن گفت 
برقراري نظم در ايران، به نفع مصالح بريتانياس��ت. 
بيانيه حمايت كارتر از ش��اه ني��ز از راديو تلويزيون 
ملي ايران پخش ش��د. طبق گفته ازهاري، او بدون 
برنامه خاصي، قصد آرام كردن مردم را داشت. وي 
در اولين سخنراني اش اعالم كرد دولت او براي مدت 
محدودي اس��ت و هدف او، حفظ موقعيت امنيتي 
براي صورت پذيرفتن انتخابات است. او از همان ابتدا 
سعي كرد با سفارت امريكا در تماس باشد و با ژنرال 
گست مالقاتي داشت كه به او گفته شد در رابطه با 
حمايت امريكا مطمئن باش��د و به زودي مي تواند 
س��فير را مالقات كند. س��وليوان و ازهاري به طور 
مرتب با هم ديدار داشتند و ازهاري در مالقات هاي 
خصوص��ي، نگراني ش��ديد خ��ود را از اعتصاب در 
مناطق نفتي ابراز مي كرد. او در يكي از اين ديدارها 
از س��وليوان خواس��ت تا به منظور پيدا كردن يك 
راه حل ب��راي بحران به او كمك كند. ش��يوه اي كه 
ازهاري در پيش گرفت، آميزه اي از آشتي و سركوب 
بود تا به اين وسيله براي حركت بعدي شاه فرصت 

بخرد. درس��ت در زماني كه كارتر به حمايت از شاه 
مي پرداخت، سوليوان با اين پيش بيني كه احتمال 
سقوط شاه يا خارج شدن آن از صحنه وجود دارد، 
سعي مي كرد زمينه اي براي ادامه حضور امريكا در 
صحنه فراهم س��اخته و از فرصت طلبي شوروي ها 
براي سوءاستفاده از انقالب، جلوگيري به عمل آورد. 
با اين حال برخالف پيش بيني ها و حمايت هاي مكرر 
امريكا و انگليس، دولت ازهاري، درست مانند دولت 
شريف امامي، تنها كاري كه كرد سرعت بخشيدن به 

روند انقالب بود... .« 
   به بند كشيدن چاكران ديرين

به بند كشيدن خدمتگزاران، جان نثاران و چاكران 
درگاه، از ترفندهاي قديمي حكومت هاي سلطنتي، 
براي س��اكت كردن جماعت به ج��ان آمده قلمداد 
مي ش��ود. در دول��ت غالمرضا ازهاري ني��ز عده اي 
فراوان از مقربان پهلوي دوم به زندان گسيل شدند تا 
بلكه ملت بپذيرد كه شرايط كنوني معلول بد عملي 
اينان بوده و آن را به شاه تسري ندهد! امري كه باز 
هم محقق نشد و مردم زير بار چنين فريبي نرفتند. 
سيدمرتضي حسيني، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، 

موضوع را به ترتيب پي آمده تحليل مي كند:
»دولت ازه��اري براي آرام كردن خش��م مردم، به 
بازداشت عده اي از سران حكومت پهلوي دست زد 
كه اين اقدام نسنجيده اوضاع را وخيم تر از گذشته 
كرد. در اين بخش به اس��امي برخ��ي از اين افراد و 
سابقه آنها در حكومت پهلوي و اتهامي كه براي آن 
بازداشت شده اند پرداخته مي شود: يك: اميرعباس 
هويدا نخست وزير 13 ساله حكومت پهلوي، در روز 
17 آبان 1357 توسط دولت ازهاري بازداشت و به 
يكي از اقامتگاه هاي س��اواك منتقل شد. در مورد 
اتهامات وي و ديگر سران بازداشتي، نظرات متفاوتي 
ارائه شده است. عده اي معتقدند مشاوران شاه به او 
گفته بودند كه براي نجات رژيم و بقاي س��لطنت، 
بايد عده اي قرباني شوند و شاه كه براي بقاي خود 
حاضر ب��ود وفادارترين دولتمردان خ��ود را قرباني 
كند، با دس��تگيري هويدا و ديگران موافقت كرد. 
شاه اما در كتاب پاسخ به تاريخ، در باب دستگيري 
هويدا و ديگر سران، خود را تبرئه كرده و تقصير را به 
گردن دولت ازهاري انداخته است: ازهاري نيز چون 
مش��تاق بود حس��ن نيت خود را به مخالفان نشان 
بدهد، فوراً 12 تن از مقام��ات عالي رتبه را توقيف 
كرد. دو: نعمت اهلل نصيري، رئيس س��ابق سازمان 
اطالعات و امنيت كشور )س��اواك(. نصيري كه در 
آن زمان به عنوان س��فير ايران در پاكستان حضور 
داشت، به دس��تور حكومت به تهران احضار شد و 
به زندان اوين انتقال يافت. او با اتهام فس��اد مالي و 
دريافت وام هاي كالن از حكومت و در پي دس��تور 
محمدرضا ب��راي انحالل كامل س��اواك و برخورد 
با سران اين سازمان، بازداشت ش��د. سه: منوچهر 
آزمون نماينده مردم تهران در مجلس شوراي ملي 
و وزير كار و امور اجتماع��ي در كابينه هويدا. او نيز 
همان اتهامات مش��ابه هويدا و نصيري، به خصوص 
اتهام فس��اد مالي و دريافت وام هاي كالن، توسط 
دولت ازهاري بازداشت شد. چهار: عبدالعظيم وليان 
وزير تعاون و امور روس��تاها، وزير اصالحات ارضي، 
استاندار خراسان و نايب التوليه آستان قدس رضوي، 
در دولت ازهاري به اتهام فس��اد مالي دس��تگير و 
بازداشت شد. پنج: داريوش همايون وزير اطالعات 
و جهانگردي دولت جمش��يد آموزگار و همچنين 

اشاراتي در باب زمانه و كارنامه دولت غالمرضا ازهاري

امراي ارتش من
 طبل توخالي هستند!

قائم مق��ام دبيركل حزب رس��تاخيز بود. او نيز 
به همان اتهامات و اهداف مشابه دستگير شد. 
شش: غالمرضا نيك پي از اعضاي اصلي حزب 
ايران نوين، معاون نخست وزير در دولت هويدا، 
وزير آباداني و مسكن در كابينه هويدا و شهردار 
تهران بود كه در س��ال 1357 ط��ي حكمي از 
جان��ب محمدرضا پهلوي، به نمايندگي ش��هر 
اصفهان منصوب ش��د. او در جريان دستگيري 
سران در دولت ازهاري، بازداشت شد و به زندان 
قصر انتقال ياف��ت. هفت: س��پهبد جعفرقلي 
صدري، رئيس سابق شهرباني كشور، به اتهام 
سوء استفاده از مقام و موقعيت خود و همچنين 
از داليل اصلي آش��وب و ناآرامي هاي اخير به 
علت اقدامات نادرست، توس��ط دولت ازهاري 
بازداشت شد. هشت: دكتر منوچهر تسليمي، 
معاون س��ازمان اطالعات و امنيت كش��ور در 
سال 1346 و وزير بازرگاني در دولت هويدا، در 
دوره نخست وزيري ازهاري دستگير و بازداشت 

شد... .« 
  »اعتصابات« به مثابه فلج كننده دولت 

ژنرال
از جمل��ه عواملي كه س��قوط دول��ت غالمرضا 
ازهاري را تس��هيل كرد، اعتصابات عمومي به 
ويژه اعتصاب صنعت نف��ت بود. اين امر موجب 
شد دولت از برآوردن حوائج روزانه خويش نيز 
مستأصل ش��ود، چنانكه آرش نصيري زرقاني، 

پژوهشگر تاريخ معاصر ايران مي نويسد:
»موج اعتصابات، آسيب هاي اقتصادي فراواني 
را به رژيم تحميل كرد، به طوري كه ميزان توليد 
نفت كه پيش از اعتصاب ها 000/ 6/100 بشكه 
در روز بود، در هش��تم آبان يعني اواخر دوران 
نخست وزيري شريف امامي، به يك ميليون بشكه 
كاهش پيدا كرد. با تغيير نخست وزير و استقرار 
دولت ازهاري، وي با بهره گيري از قواي نظامي 
س��عي كرد تا حدودي وضعيت تولي��د نفت را 
متعادل كند، اما موفق نشد. درمجموع استراتژي 
اعتصابات به وي��ژه از جان��ب كاركنان صنعت 
نفت و همچني��ن كارخانجات و ش��ركت هاي 
توليدي، سبب ش��د اتحاد و همبستگي اقشار 
گوناگون جامعه با يكديگر افزايش يابد و س��اير 
اصناف و گروه ها به طور سازمان يافته وارد ميدان 
مبارزه با رژيم شوند. كارمندان دولت، معلمان 
و اس��اتيد دانش��گاه، ارباب جرايد و مطبوعات، 
راديو، تلويزي��ون و... گروه ه��اي ديگري بودند 
كه همين روند را تا پيروزي نهايي ادامه دادند. 
عالوه بر اين، رژيمي كه بيش��ترين تكيه اش بر 
درآمد حاصل از فروش نفت بود و حتي از آن به 
عنوان يك منبع قدرت سياسي بهره مي گرفت، 
با اعتصابات يكپارچه، دچار اختالل مهلكي در 
سيس��تم اقتصادي و سياسي ش��د. اعتصابات 
سراس��ري نه تنها در داخل اقت��دار رژيم را در 
رويارويي با ملت به چالش كشيد، بلكه بازيگران 
عرصه بين الملل به ويژه حاميان غربي ش��اه را 
نيز از ادامه حكومت او نااميد كرد. كوتاه سخن 
اينكه با گسترش اعتصابات، بيش از پيش عدم 
مقبوليت و مش��روعيت رژيم ن��زد آحاد مردم 
نمود يافت تا جايي كه سرانجام به ورطه نابودي 

كشيده شد... .« 
   واكنش مطبوعات به دول�ت نظامي، با 

طوالني ترين اعتصاب تاريخ
دولت نظامي بر حسب آنچه از رفتار آن معهود 
است، كاري جز زدن و گرفتن و بستن نمي داند! 
از اي��ن روي مع��دود مطبوعاتي كه در كش��ور 
منتشر مي ش��دند نيز از اقدامات ايذايي دولت 
ازهاري در ام��ان نماندند. روزنامه ه��ا با نظر به 
ش��رايط جامعه، تصميم به اعتص��اب گرفتند 
كه اين س��كوت خبري، دو ماه تداوم يافت و به 
طوالني ترين اعتصاب تاريخ رسانه هاي مكتوب 
مبدل شد. روح اهلل امين آبادي، پژوهشگر تاريخ 
معاصر اي��ران، ماجرا را اينگونه گ��زارش كرده 

است:
»دولت نظامي غالمرضا ازهاري از همان لحظات 
نخست، چنگ و دندان خودش را به مطبوعات 
كثيراالنتشار كشور نش��ان داد و در بامداد روز 
دوشنبه 15 آبان ماه، هيئت تحريريه سه روزنامه 
كيهان، اطالعات و آيندگان، در عمل به اشغال 
نظاميان درآمد. تعدادي از خبرنگاران سرشناس 
بازداشت و حتي نسخه هاي منتشر شده روزنامه 
آيندگان نيز جمع آوري شد! در اين شرايط به دو 
گونه مي شد واكنش نش��ان داد، نخست آن كه 
روزنامه نگاران با در نظر گرفتن اينكه رس��الت 
آنان انتش��ار رخدادها و آگاهي رساني به مردم 
اس��ت، به فعاليت خود با مناس��باتي كه دولت 
نظامي در نظر گرفته ب��ود، ادامه دهند و خبر و 

گزارشي كه از زير ساطور سانسورچي ها بيرون 
درز مي كند را نيز يك خبر بدانند يا نه، با توقف 
انتشار، پيام رساتر و بلندتري به جامعه مخابره 
كنند و آن اينكه شاه برهنه است و صداي انقالب 
ملت ايران را هر چند با يك گوش شنيده شده، 
ولي از گوش ديگر بسان دروازه اين صدا خارج 
شده و مناسبات گذشته همچنان برقرار است. 
مطبوعات هر چند از س��ر اضط��رار، راه دوم را 
انتخاب كردند و از 15 آبان انتشار جرايد كثير 
االنتشار متوقف ش��د. اعتصاب دوم مطبوعات 
با روي كار آمدن دولت نظامي ازهاري ش��روع 
شد و پس از دو ماه و با سقوط اين دولت و روي 
كار آمدن ش��اپور بختيار، خاتمه يافت. 15 دي 
1357، آخرين روز اعتصاب مطبوعات بود و در 
روز شنبه 16 دي، طوالني ترين اعتصاب تاريخ 

مطبوعات خاتمه يافت... .« 
  وقتي دول�ت نظامي از پ�س انقالب بر 

نمي آيد
هدف نخست دولت نظامي ازهاري، چيزي جز 
فرونش��اندن امواج انقالب اسالمي يا تعديل آن 
نبود، امري كه در عمل نتوانس��ت آن را محقق 
سازد. راهپيمايي ها و تظاهراِت رو به گسترش، 
در سراسر ايران تداوم يافتند و نهايتاً آمال دولت 
را نقش بر آب ساختند. نويسنده اثر »مشهد از 
مقاومت تا پيروزي« از انتش��ارات مركز اسناد 
انقالب اسالمي، در باب اعتراضات مشهد در آن 

دوره، چنين مي نويسد:
»مردم در اين روزها، بيشتر همايش هاي خود 
را در حرم مطه��ر برگزار مي كردن��د و روز 29 
آبان، عده اي از تظاهركنندگان در صحن عتيق، 
هنگام ورود به صحن نو، با پرتاب سنگ تابلوي 
نئون سر در آگاهي حرم را شكستند. دژخيمان 
پهلوي به حرم مطهر امام رضا )ع(، حمله بردند 
و تعدادي از زنان و مردان به ش��هادت رس��يده 
و تعدادي نيز زخمي ش��دند. مأموران حتي در 
داخل حرم و رواق ها، با مردم درگير شدند و به 
سوي آنها شليك كردند. آنها با پرتاب گاز اشك 
آور به داخل رواق ها، مردم را متفرق كردند و در 
اين جريان چادرها، كفش ها و كاله هاي زيادي 
داخ��ل رواق ها و صحن عتيق ب��ه زمين ريخته 
بود. عده ش��هداي اين واقعه، 11 نفر اعالم شد. 
دليل حمله نظاميان به داخل حرم، نجات جان 
دو س��اواكي بود كه از س��وي مردم شناسايي و 
دستگير شده بودند. آيات عظام قمي و شيرازي 
با انتش��ار اعالميه اي، ي��ورش دژخيمان رژيم 
پهلوي به حرم مطهر امام رضا را محكوم كردند. 
آيت اهلل شيرازي روز 30 آبان را تعطيل عمومي 
اعالم كرد. روز سي ام آبان در اجتماع پزشكان، 
دانش��گاهيان و كاركنان بيمارس��تان ش��هناز 
پهلوي در بيمارستان شاه رضا، پس از سخنراني، 
مأموران فرمانداري نظامي به داخل بيمارستان 
ريخته و م��ردم را متف��رق كردند و پروفس��ور 
رضواني و دكتر روحاني را با خود بردند و اجتماع 
كنندگان اعالم كردند تا بازگشت دو نفر يادشده 
بيمارس��تان را ترك نخواهند كرد. آنها تمامي 
ش��ب را در بيمارس��تان ماندند. فرداي آن روز 
دانشگاه تعطيل شد و استادان و دانشجويان در 
محوطه بيمارستان شهناز اجتماع كرده و آزادي 
دكتر روحاني و پروفس��ور رضواني را خواستار 
ش��دند. عده اي از فرهنگيان نيز با اجتماع خود 
در دادگس��تري، برای آزادي دكت��ر روحاني و 
پروفسور رضواني تالش كردند. آيت اهلل مرعشي 
به اتفاق چند نفر از روحانيون به بيمارستان رفته 
و به مردم پيوستند و در سالن مجتمع آموزشي 
س��خنراني كردند و نماز جماعت خوانده ش��د. 
ساعت 12:45، دو نفر نامبرده به وسيله سرگرد 
طبرس��ي به بيمارس��تان وارد و به سوي سالن 
مجتمع آموزشي هدايت شدند و آيت اهلل مرعشي 
و همراهانش از بيمارستان خارج شدند. ساعت 9 
صبح تعدادي از طبقات مختلف مردم كه بيشتر 
آنها دانش آموز، دانشجو و روحاني بودند، مقابل 
منزل آيت اهلل حاج آقا حسن قمي اجتماع و پس 
از آن به سمت منزل آيت اهلل سيدكاظم مرعشي 
حركت كردند و شعارهايي عليه رژيم به خاطر 
تيراندازي در حرم مطهر دادند. در س��اعت 11 
صبح تعدادي از مردم اطراف فلكه ششم بهمن 
اجتماع كردند و با پرتاب نارنجك گاز اشك آور 

متفرق شدند... .« 
  همه مثل سگ از شاه مي ترسند

در آغاز اين مقال و از زبان امير اسداهلل علم، نگاه 
شاه به غالمرضا ازهاري را بازگفتيم. در پايان نيز 
بهنگام به نظر مي رسد تا ديدگاه ازهاري نسبت 
به شاه را از طريق روزنگاش��ت هاي وزير دربار 
بدانيم. علم در 26 مرداد 51، از ازهاري نكته اي 

را نقل مي كند كه در خور توجه به نظر مي آيد:
»ش��رفيابي... گفتم ب��ا وجود اينك��ه موقعيت 
مناسب حرف هاي خنده دار نيست، ولي ناچارم 
واقعه مضحكي را كه ديشب در دفتر نمايندگي 
اس��رائيل رخ داده، گزارش كنم و آن عبارت از 
اين بود كه من مشغول گفت وگو با رئيس ستاد 
ارتش اسرائيل بودم و درباره پيشرفت هاي ايران 
حرف مي زديم كه ناگهان ارتشبد ازهاري مثل 
خروس بي مح��ل پريد ميان ح��رف ما و گفت 
اينجا هر پيش��رفتي كه انجام گرفته، يك علت 
داش��ته و آن هم اينكه همه مثل س��گ از شاه 
مي ترس��ند! اگر كسي دس��توري را كه او داده، 
انجام ندهد، حسابش با كرام الكاتبين است. شاه 
گفت خب اشكال اين حرف چيست؟ ناچار شدم 
بگويم ترس و وحش��ت، جانشين درستي براي 
ميهن پرس��تي و انجام وظيفه نيست. شاه گفت 
 باز هم نمي دانم كجاي حرف او اشكال داشته؟ 
كه به روشني منظورش اين بود، در آينده بهتر 

است نظرياتم را براي خودم نگه دارم... .« 

تقريباً مشخص بود بركشيدن دولت 
غالمرضا ازه�اري، ب�راي ارعاب و 
خريدن زمان مناس�ب براي ش�اه، 
در راستاي سركوب و نمايش هايي 
از قبي�ل تعيي�ن دول�ت و مجلس 
مل�ي ص�ورت مي گيرد. ام�ري كه 
به عل�ت س�رعت انق�الب، مجال 
تحقق نياف�ت و در حد تئوري باقي 
ماند. از س�وي ديگ�ر، عامل مهمي 
ك�ه س�قوط اين دول�ت نظام�ي را 
تس�هيل كرد، اعتصاب�ات عمومي 
به وي�ژه اعتصاب صنع�ت نفت بود
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ب�ه بن�د كش�يدن ج�ان نث�اران و 
چاك�ران درگاه، از ترفندهاي قديمي 
حكومت هاي س�لطنتي براي س�اكت 
كردن جماعت به جان آم�ده قلمداد 
مي ش�ود. در دولت غالمرضا ازهاري 
نيز عده اي ف�راوان از مقربان پهلوي 
دوم به زندان گس�يل ش�دند تا بلكه 
ملت بپذيرد كه شرايط كنوني معلول 
بدعمل�ي اينان ب�وده و آن را به ش�اه 
تس�ري ندهد! امري كه باز هم محقق 
نشد و مردم زير بار چنين فريبي نرفتند

خاطرات زنده ياد استاد سيدهادي 
خسروشاهي از رهبر معظم انقالب اسالمي

حديث آن يار ديرين

  محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، واپس��ين 
منتش��ر  كت��اب 
ش��ده از زنده ي��اد 
استاد س��يدهادي 
در  خسروش��اهي 
مقطع حيات اوست 
كه ب��ه خاط��رات 
وي از رهب��ر معظم 
انقالب اس��المي اختص��اص دارد. اي��ن مجموعه 
يادمان ها، نخس��ت در صفحه تاريخ روزنامه جوان 
نشريافت و نهايتاً با اسناد و اضافاتي، در اين رساله و 
از سوي انتشارات »كلبه شروق« نشر يافت. مؤلف 
فقيد در ديباچه خويش بر اي��ن مجموعه، در باب 
موضوع آن و نيز ترتيب مطالب، اش��اراتي به قرار 

پي آمده دارد:
»اي��ن بخش از حدي��ث روزگار، ش��امل خاطرات 
مستند اينجانب درباره حضرت آيت اهلل سيدعلي 
خامن��ه اي - حفظ��ه اهلل - اس��ت و محص��ول يك 
گفت وگوي مفصل و مكتوبي است كه به خواست 
بعضي از دوستان، در سه سال پيش انجام گرفت و 
جستارهايي از آن، نخست در مجله دو ماهه پاسدار 
اسالم نش��ريه وزين فرهنگي، سياسي و اجتماعي 
دفتر تبليغات اس��المي حوزه علميه قم چاپ شد 
و بخش هاي ديگري هم به طور مفصل تر، در چند 
شماره از روزنامه جوان چاپ تهران، منتشر گرديد. 
البته بناي نخستين اين بود كه در حديث روزگار، 
به نشر خاطرات غيرمس��تند، درباره اعاظم معاصر 
پرداخته نش��ود و به طور طبيع��ي، در اين صورت 
تكميل و تنظي��م يادداش��ت هاي مربوطه هم در 
بايگاني كتابخان��ه ما باقي مي مان��د! اطالع يافتن 
بعضي دوستان از اين امر، باعث شد گروهي از ياران 
و عالقه مندان و دوس��تان قديم و جديد، خواستار 
تنظيم و نش��ر خاطرات مربوط به رجال و علماي 
معاصر شدند و در ميان اين دوستان، شخصيت هاي 

برجس��ته اي، عالوه بر ايران از كش��ورهاي عراق، 
لبنان، حوزه خليج فارس و حتي مصر، پاكس��تان، 
تركيه و... هم بر اي��ن امر اص��رار ورزيدند و دليل 
ايشان هم اين بود كه درباره درگذشتگان مي توان 
در فرصت هاي ديگر هم اقدام نمود، ولي در مورد 
معاصرين، ضرورت روشن ش��دن حقايق و كشف 
نكات تاريخي، ايجاب مي كند مس��ئله در اولويت 

كامل قرار گيرد. 
اين تأكيد و اصرار از سوي دوستان و بزرگان داخل 
و خارج - كه ش��ايد بالغ بر چند ده نفر مي شوند - 
موجب گرديد به تدريج ضمن نقل حوادث پيشين 
و خاطرات مربوط به گذش��ته ها، به تنظيم و نشر 
خاطرات مرب��وط به عصر خود ني��ز بپردازيم و در 
همين رابطه، مصاحبه بعضي دوستان، موجب شد 
نخس��ت از رهبر معظم انقالب، آيت اهلل خامنه اي 
آغاز كنيم. براي اطالع دوستان عالقه مند، مي توان 
اش��اره كرد كه حدود 50 رس��اله، در اين زمينه و 
تحت همين عن��وان حدي��ث روزگار، روي ميز!  و 
گاهي زير ميز قرار داش��ت  و دارد كه بعضي از آنها 
چاپ شده و بعضي ديگر آماده حروفچيني و چاپ 
است و بقيه نيز اگر عمري باشد، در آينده نه چندان 
دور، تقديم عزيزان عالقه مند خواهد ش��د. در اين 
بخش از خاطرات كه پس از تكميل به طور مستقل 
به دست چاپ سپرده مي شود، ملحقاتي نيز بر آن 
افزوده شد كه ش��امل نامه ها، گزارش ها، مقاالت، 
اس��ناد و عكس هاي تاريخي گوناگوني است و هر 
كدام، در نوع خود، ارزش تاريخي خاصي را دارد و 
اين اضافات به تناسب، در بخش ملحقات نقل شده 
است. اشاره به اين نكته هم بي مناسبت نيست كه 
آنچه در اين رس��اله آمده است، همه خاطرات من 
درباره آيت اهلل خامنه اي نيس��ت، بلكه فقط نكاتي 
است كه هنگام گفت وگوي خاصي به خاطر آمد و 
مكتوب و نقل شد. به اميد آنكه خاطرات ديگر نيز 
اگر توفيق يار شد و اسناد و عكس هاي مربوطه در 
بين اوراق به دست آمد، تنظيم و در چاپ مجموعه 

كامل خاطرات افزوده شود... .« 

   1358. حضرت آيت اهلل خامنه ای

بار
در

ی 
ها

نی 
ما

يه
ز م

ي ا
 يك

يه
اش

ر ح
ي د

هار
ا از

رض
الم

  غ


