
به روز در مصادر كارهاي عمومي كمتر مي شود، 
چنانكه خود اعليحضرت ني��ز در صدد بر آمده اند 
كه از عناصر تازه نف��س و خون هاي جوان به اين 
پيكر خسته مدد رسانند، ولي در اين روش بقدري 
زياده روي شده و به اندازه اي متصديان امور همه 
را به يك چ��وب رانده اند كه خي��ال كرده اند هر 
كه تازه نفس اس��ت، خوبس��ت و هر بي سابقه اي 
مي تواند عام��ل تحولي عظيم قرار گي��رد، يا هر 
كهنه اي هر قدر مجرب و آزموده باش��د، بداست 
و بايد بركنار ش��ود، چنانكه اكنون خالء مزبور به 
چشم مي خورد و خامي از روش بسياري از مديران 

امور ديده مي شود. 
دكتر اقبال در زمان نخست وزيري كه مي خواست 
قانون باز نشسته كردن مأموران قديمي را بگذارند، 
روزي خود ش��كايت مي كرد كه مثاًل بر حسب اين 
قانون هم مدير آمار و هم معاونش بايد باز نشسته 
شوند و ما كسي را نداريم كه تجربه و كارآمدي آن 
دو را داشته باش��د. گفتم چرا اين كار را مي كنيد؟ 
قانون به دولت اختيار داده است كه هر كس به سني 
معين رسيده اس��ت، او را بازنشسته كند، ولي او را 

بدين كار مكلف نساخته است. 
او باز گفت: اعليحضرت فرموده اند تبعيض نشود. 
من به او گفتم ش��ما كه رئيس دولت و مس��ئول 
حسن جريان امور هس��تيد، چرا محظورات خود 
را حضورشان عرض نمي كنيد، زيرا قصد ايشان در 
عدم تبعيض، مسلماً تبعيض در شرايط مساويست 
كه حق��ا و انصافا قبيح اس��ت، ولي اگر ش��رط ها، 
متساوي نباش��د و دولت داليلي براي نگاهداري 
بعضي از مأموران اليق خود داشته باشد، مشمول 
امر شاهنش��اه نمي ش��ود... ولي يقي��ن دارم او به 
پيش��گاه همايوني چيزي عرض نكرده است؛ چه 
خيال مي كرد هر گونه ايراد مالحظه اي، يك نوع 
مقاومت در مقابل اراده شاه است و اين امر، خراشي 
به اعتبار او نزد ش��اه وارد خواهد كرد. بيش از اين 
براي اينكه خاطر اعليحضرت را بر آش��فته نسازد، 
وارد تفصي��ل نمي ش��ود، زيرا با هم��ه بيغرضي و 
صداقتي كه در جان نثار سراغ دارند، ممكن است 
اطاله كالم را حمل بر پيشرفت سن و خرف شدنم 

فرمايند.« 
  آقلاي خميني مظهر تمايلات نهفته مردم 

است
نوع تعامل ش��اه با مرجعي��ت و روحاني��ت، از ديگر 
محورهاي نامه دشتي به شاه است. او عالوه بر اينكه 
رفتار حكومت با اين قشر را نمي پسندد و آن را درخور 
انتقاد مي داند، بر اين باور است كه روحانيون به نماد 
خواسته هاي نهان مردم شده اند وهم از اين روي است 

كه در ميان آنان وجاهتي درخور يافته اند:
»راجع به آقايان روحانيون نخست بايد اين حقيقت 
مهم را فراموش نكنيم كه آنها مورد عالقه و تمايالت 
مردم هس��تند و اين امر بر خالف آن چيزيست كه 
آقايان عل��م و پاكروان يا جرايد تهران پنداش��ته اند 
و علما را دسيس��ه كار و مصدر ش��ر و فساد معرفي 

كرده اند. 
به عقيده چاكر فردي چون آقاي خميني نمي تواند 
جماعت مردم را به حرك��ت درآورد و اينطور مورد 
توجه عموم باش��د كه عكس ايش��ان سنبل نهضت 
گردد و مورد احترام، س��تايش و تقلي��د مردم قرار 
گيرد. اعتبار و ش��أن او براي اين اس��ت كه جسارت 
كرده و مظهر تمايالت نهفته آنها گرديده است و در 
هر صورت چنانكه در يكي از عرايض س��ابق استدعا 
كرده بودم، بايد روش مماشات و تقرب را پيش گرفت 
و بايد در همه جا استدالل، قانون، عدالت و بيطرفي 
ظاهر شود و حاشيه اي نيز براي عفو و اغماض ملوكانه 
باقي بماند. از جمله مسائلي كه مكرر از پيشگاهتان 

استدعا كرده ام، بكار انداختن قوه قانونگذاري است و 
اكنون اين كار با ضرورتي روشنتر جلوه مي كند. 

انتخابات را مي شود خوب انجام داد، مخصوصاً اگر 
نتيجه انتخابات نس��بتاً موجه و قابل هضم باش��د. 
مجلس هاي آينده نمي توانند ب��ه عقب برگردند و 
چنانكه در س��ال1958 پس از انقالب ژوئيه عراق 
حضور مبارك هم شفاهاً و هم كتباً عرض كرده ام، 
براي بقاي كش��ور و اس��تحكام اس��اس سلطنت، 
مؤسسات مشروطيت بايد پيوس��ته در كار و مورد 
احترام و توجه باش��ند. متأس��فانه الغاي انتخابات 
تابس��تاني و پس از آن انحالل مجلس��ين كه بنا به 
پيش��نهاد دكتر امين��ي صورت گرف��ت، خيلي به 
اس��تحكام بنيان دولت زيان رسانيده و اين انديشه 
مضر را پرورانده اس��ت ك��ه بدون ق��وه مقننه هم 
مي توان قوانين وضع كرد و بدون وجود مجلس��ين 
مي ش��ود زندگي كرد و حتي قواني��ن موضوعه را 
مي توان با تصويبنامه تغيي��ر داد و همه اينها خلل 
مشهودي به استحكام اس��تخوان بندي اجتماعي 
كشور وارد ساخته است. تنها رفراندوم اعليحضرت 
كه آن هم از اح��اظ ديگري قابل تأمل اس��ت، اين 
بي بند و باري را جبران كرده، صورت شرعي و قانوني 

به تصويبنامه ها داد.« 
خوشنامي، وزن سياسي، حيثيت اجتماعي، 
توازن و متانت و مآل انديشلي خود را افزايش 

دهيد
علي دش��تي در واپسين س��طور نامه انتقادي خود 
به محمدرضا پهلوي، به وي توصي��ه مي كند كه به 
عنوان ش��اه، قدري از منطق وش��يوه دولت فاصله 
بگيرد ورويكرد خود را عام تر وموسع تر سازد. جالب 

اينجاس��ت كه وي در پايان اين نوش��ته، پيشاپيش 
حدس مي زند كه شاه افكار او را كهنه و عقب افتاده 
تلقي و آن را قبول نخواهد كرد. داوري نهايي دشتي 
درباره كردار و رفتار شاه را، مي توان در كتاب »علل 
سقوط محمدرضا پهلوي يافت كه او پس از سقوط 
نظام شاهنشاهي به نگارش درآورده و در سال 1360 
در تهران نشر يافت. دش��تي در واپسين فراز از نامه 

خود آورده است:
»چاكر اصوالً تغييرهاي متوالي دولت را روشي خوب 
و مناسب نمي داند ولي اگر مقتضيات ايجاب كند، 
يعني تغيير دولت وجه المصالحه آررامش و سكون 
گردد، يا مشكلي راهموار كند، ضرورت پيدا مي كند. 
در اين صورت به نحوي عمل فرمائيد كه اين تغيير، 
وجه اس��تمالت مراجع تقليد قرار گيرد. نهايت باز 
استدعاي عاجزانه ام اين اس��ت كه اوبژكتيو باشد، 
يعني سياس��ت اعليحضرت قدري متفاوت باشد با 
مبدأي كه آقاي علم را روي كار آورد. خوش��نامي، 
وزن سياس��ي، حيثيت اجتماعي، توازن و متانت و 
مآل انديش��ي مورد توجه بوده و الاقل به اين صفت 
ضروري آراسته باشد كه خود و اغراض جاه طلبانه 
خود را در راه مصالح بزرگتر ف��دا كند و با صداقت، 
ايمان، تدبير مماشات و عدم تحريك اعصاب، اين 
حالت تشنج و هيجان را پاك ساخته، نارضائي ها را 

به سوي شاهنشاه كاناليزه نكند.
 اگر اين حريم از بين برود و اين بنا فرو ريزد و شاه در 
دسترس عموم قرار گيرد و مثل ساير افراد ناس در 
آيد، آن حالت اجالل بي اثر مي شود، چنانكه امروز 
مردم در كوچه و بازار جرأت يافته اند نام شاهنشاه 
را به بدي ياد كنند و يكي از نكاتي كه شايسته است 
توجه اعليحضرت بدان معطوف گردد و تجديد نظري 
در آن فرماييد، همين نكته اساسي است. شايد اين 
آرا و افكار به نظر مبارك، كهنه و غيرمالئم با عصر 

حاضر و مقتضيات امروزه جلوه كند. 
چاكر هم به صحت آراي خود ايمان تزلزل ناپذيري 
ندارم و خيلي ممكن است اشتباه كنم، ولي بندگي 
صميمانه ام به اعالم حضرت و ايمان خدشه ناپذيرم 
به استحكام مباني سلطنت و تمركز قدرت در آن، 
مرا ناگزير به تصديع مي كند و مي تواند چندين برابر 
آنچه معروض افتاده است، داليل و شواهد از اوضاع 
عصر حاضر ذكر كند، زيرا با همه تقدم سن، تحوالت 
قرن حاضر را چه در قلرو سياست، چه در ناحيه ادب 
و چه در زمينه افكار اجتماع��ي دائماً پيروي كرده 
اس��ت، ولي از بيم اطالله كالم، گستاخي خود را به 
همين جا محدود و سعادت ذات مقدس را از خداوند 

مسئلت مي كند.«
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 خوانشي تحليلي از نامه انتقادي علي دشتي
به محمدرضا پهلوي در خردادماه1342
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روايت ابواب جمعي هر نظام سياسي 
از عوامل فسلاد و زوال آن، در زمره 
معتبرتريلن اسلناد در بازنمايلي 
چرايي و چگونگي انحطاط و تعطيل 
آن سيسلتم اسلت. اين قاعلده در 
بازپژوهلي عللل سلقوط سللطنت 
محمدرضا پهللوي نيز، بلس صادق 
و جاري اسلت. خوشلبختانه در اين 
زمينه، پهلوي پژوهان بس كاميابند 
و انبوهي از اينگونه اسناد در اختيار 
دارنلد و مي تواننلد در تاريخ نگاري 
خويلش، آن را دسلتمايه ترسليم 
فضلاي سياسلي آن دوران سلازند

 جرأت نمي كنم بگويم
ولي چون كارد به استخوان رسيده مي گويم!

  احمدرضا صدري
يك: روايت ابواب جمعي هر نظام سياسي از عوامل 
فسلاد و زوال آن، در زملره معتبرترين اسلناد در 
بازنمايي چرايلي و چگونگي انحطلاط و تعطيل آن 
سيستم است. اين قاعده در بازپژوهي علل سقوط 
سللطنت محمدرضا پهلوي نيز، بس صادق و جاري 
اسلت. خوشلبختانه در اين زمينه، پهلوي پژوهان 
بس كاميابند و انبوهي از اينگونه اسلناد در اختيار 
دارنلد و مي تواننلد در تاريخ نگاري خويلش، آن را 
دستمايه ترسيم فضاي سياسلي آن دوران سازند. 
دو: علي دشتي درعداد كارگزاران فرهنگي وسياسي 
حاكميت پهلوي اول و دوم به شمار مي رود. او اگرچه 
بيشتر در عرصه نظريه پردازي فکري به نفع انديشه 
پهلويسلتي فعال بود، اما در سياسلت نيز دسلتي 
داشلت و از بسلياري از وقايع وپشلت صحنه هاي 
آن مطلع بلود. او همانگونه كه خويلش ادعا كرده، 
در مواردي متعلدد درباره نقاط ضعف و آسليب در 
حکومت محمدرضا پهلوي، با وي به گفت وگو نشسته 
و به وي نکاتي را گوشزد سلاخته است، هرچند كه 
در كل، نخوت و غرور شلاه مانع از آن مي شد كه به 
ايلرادات چهره هايي چون دشلتي گلوش فرا دهد. 
سله: در سلاليان اخيلر، بخشلي از فضلاي برخي 
رسلانه هاي معاند، به تزئين دوران حاكميت پهلوي 
اختصاص يافته اسلت. هرچند كه هلوش و حافظه 
ايراني بس قوي تر از آن اسلت كه چنين طرحاتي را 
با عنوان »گزارش تاريخي« بپذيلرد، اما به هر روي 
غفلت از بازخوانلي تاريخ نيز آسليب هاي خويش 
را دارد. از هميلن روي توجله بله اين مهلم، هماره 
در دسلتور كار صفحه تاريلخ جوان قرار داشلته و 
خواهد داشلت. آنچله در مقلال پيلش روي، مورد 
خوانشلي تحليلي قرار گرفته اسلت، نامه تاريخي 
علي دشتي به محمدرضا پهلوي از بيروت به تاريخ 
پنجم خردادماه 1342 اسلت. دشلتي در اين نامه، 
علل نفلرت عمومي از شلاه را به وي گوشلزد كرده 
و عواقلب بي توجهي بله اين ملوارد را تذكلر داده 
است. اميد مي بريم كه بازخواني اين سند تاريخي، 
براي تاريخ پژوهان به ويژه نسلل جوان مفيد باشد. 

    
   مخالفت ها به ذات مبارك متوجه شده است! 

علي دشتي درنامه انتقادي خويش به محمدرضا پهلوي 
از بيروت، انتقادات خود را از نقطه اي آغاز مي كند كه به 
تصور وي محل حساسيت شاه است. او بدين نكته اشاره 
دارد كه ديگر انتقادات مخالفان متوجه دولت ها نيست 

و »ذات ملوكانه!« را نشانه رفته است:
»نخس��تين چيزي كه از حوادث س��نگين 15 خرداد 
به چش��م مي خورد و همه عالقه مندان و مآل انديشان 
را تكان داده اس��ت، توجه همه مخالفت هاست به ذات 
مبارك. بنظر مي رس��د اين خطرناك ترين پيش��امدي 
اس��ت كه تاكنون روي داده و متأس��فانه ريشه اش در 
دوران حكوم��ت دكتر اقب��ال آبياري ش��د و در زمان 
نخست وزيري علم رشد كرد. شايد تصور شود اين امر، 
طبيعي است، زير مصدر اصالحات، شخص اعليحضرت 
بوده اند. پس طبعا جريان مخالفت ناراضيان از اصالحات 
باي��د متوجه مصدر آن گ��ردد، ولي در اينج��ا اين فكر 
مآل انديش��انه پيش مي آيد كه اگر اي��ن اصالحات از 
مجراي قوه مقننه صورت مي گرفت، يا الاقل در غياب 
مجال��س قانونگذاري، رئي��س دول��ت و متصديان امر 
دائما اعليحضرت را سپربال قرار نمي دادند، اين چنين 
نمي شد. آنها از راه خوشامدگويي و اينكه خود را خادم 
و مطيع بال اراده اعليحضرت جلوه دهند، با مناسبت و 
بدن مناسبت همه امور و اقدامات را معلول اراده ملوكانه 
گفته اند. پس طبعا از خود س��لب هرگونه مس��ئوليتي 
در مقابل اف��كار عمومي كرده اند و چي��زي كه اين امر 
را مسجل ساخته اس��ت، بيانات مكرر خود اعليحضرت 
در مواقع عديده اس��ت. در مواقعي كه هر ماه مصاحبه 
مطبوعاتي مي فرموديد، چندبار عاجزانه استدعا كردم 
از اي��ن كار صرفنظر فرماييد، تم��ام آن مطالب گفتني 
را رجال دولت مي توانند در مجلس��ين بگويند. بخاطر 
دارم در پاس��خ فرموديد: آيا ديگران اگر اين مطالب را 
بگويند، همين اثر را دارد؟... و عرض كردم متأس��فانه 
اين اثر را هم دارد كه مردم آنرا غيرقابل تغيير دانسته، 
عكس العمل شديد نسبت به ش��خص شما در آنها پيدا 
مي شود، در صورتي كه ابراز آن مطالب از طرف اعضاي 
دولت، نوشتن در روزنامه ها، يا به عنوان سؤال و جواب 
در مجلس، اذهان را آماده مي كرد. اعليحضرت را مردم 
آخري��ن ملجأ و پناهگاه خ��ود مي دانن��د و اگر اقدامي 
برخالف ميل و انتظار آنها صورت گيرد، خيال مي كنند 
با تغيير دولت يا وزير مسئول، آن اقدام خنثي مي شود، 
ليكن هم اكنون اعليحضرت ناگزيرند پيوسته در مقام 
دفاع از وجهه خويش برآيند و بنده مكرر اين استدعا را 
از حضورتان كرده ام. حتي يك روز كه آقاي دكتر اقبال 
نخس��ت وزير ش��رفياب بود و عده اي از اعضاي سنا به 
رياست مرحوم صداالشراف بار يافته و چاكر مأمور بيان 
عرايض سناتورها بودم، همين عرايض را بطور مبسوط 
عرض كردم و شاهنشاه نيز با استدالل و نقطه نظر چاكر 

موافقت فرمودند.« 
  اشخاص مجرب و خيرخواه از حاكميت حذف 

شده اند 
ديگر نكته اي كه در نگاشته دشتي مهم مي نمايد، فرآيند 
به كارگيري افراد دون پايه و متملق در حاكميت پهلوي 
دوم و پرهيز از هم��كاري با اف��راد كاردان و متخصص 
است. نويسنده نامه اذعان دارد كه حاكميت به تدريج، 
اشخاص مجرب، ورزيده و خيرخواه را به كناري رانده و 

خود را از انديشه و عمل آنها محرم ساخته است:
»مطلبي مهم كه جرأت نمي كن��م عرضه دارم ولي 
چون كارد به استخوان رسيده، ناچارم خاطر مبارك 
را باز مكدر سازم، اين است كه استفاده از قواي انساني 
در ايران به منتها درجه، پايين افتاده است. اظهار اين 
رأي ش��ايد خاطر مبارك را نس��بت به چاكر متغير 
سازد، ولي اشخاصي كه از خارج معركه به اجتماع و 
سياست ايران نظر مي اندازند بطوري محسوس اين 
خأل را مشاهده مي كنند. اشخاص مجرب ورزيده و 
خيرخواه، مخصوصاً داراي حيثيت و وزن ذاتي، روز 
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نظر و گذري بر يادمان نوانتشار آيت اهلل العظمي سيدابوالقاسم خويي

اوصاف »شمع هميشه فروزان« 

  ؟؟؟؟

  شاهد توحيدي
اث��ر تاريخ��ي- 
پژوهش��ي »آيت 
كمال« كه حاوي 
تاريخچ��ه اي از 
زندگ��ي آيت اهلل 
ش��يخ  ح��اج 
روح اهلل كمالون��د 
خرم آبادي است، 
در زمره آثاري به 
ش��مار مي رود كه در ماه هاي اخير روانه بازار 
نشر گش��ته اس��ت. بي ترديد اين يادمان در 
موضوع خويش، در عداد اولين بزرگداش��ت 
نامه  هايي اس��ت كه منتش��ر ش��ده و اساساً 
س��ال ها بود كه فقدان يك اثر جام��ع در باره 
اين شخصيت احساس مي ش��د. اين يادنامه، 
كه به قلم حجت االس��الم والمس��لمين دكتر 
حميد عي��دي ن��گارش يافته، در ص��در خود 
ديباچه اي دارد كه بخش��ي از آن به قرار ذيل 
است: »جهان تشييع، دانش��مندان و عالمان 
برجس��ته و تالش��گر زيادي را به خ��ود ديده 
اس��ت كه مرزبان فكر و فرهنگ پويايند. آنان 
در مسير حيات علمي جامعه بشري بسترساز 
تّجلي حق و سعادت نسل ها را فراهم نموده و 
دروازه تيرگي ها و تفكرات انحرافي را با سيماي 
علمي و عملي خود مسدود كرده اند. شاهد اين 
مدعا آثار غّني، پرارزش و جاويداني است كه 
در عرصه هاي عديده علم��ي از آنان به يادگار 
مانده اس��ت. لذا تبييين درست و همه جانبه 
ش��خصيت عالم و اثرات برجاي مانده وي ره 
توشه اي مناسب براي صعود نفوس مستعد در 
وادي معارف الهيه را پي��ش روي همگان قرار 
خواهد داد. و در كتاب آسماني قرآن مجيد از 
واژه علم و مشتقات آن بيش از750 بار سخن به 
ميان آمده كه در هيچ يك از اديان به اين اندازه 
مقوله دانش و تكريم به انديش��ه و انديشمند 
مورد توجه واقع نشده اس��ت. و هر انساني كه 
تحققش به مقوله علم بيش��تر باشد نزديكي 

او به مقام مقدس حضرت حق زيادتر اس��ت. 
از سوي ديگر گذري اجمالي به روايات صدور 
يافته از ذّوات مقدس حضرات معصومين)ع( 
عنايت خاص اولياء دين را به علم و عالم نشان 
مي دهد. تا بدانجا كه رسول مكرم اسالم)ص( 
فضل و برتري عالم ب��ر ديگران را مانند برتري 
پيامبر بر ام��ت مي داند. » فض��ل العالم علي 
غيره كفضل الّنبي عل��ي اّمته«. و رجحان قلم 
دانشمندان را بر دماء شهدا و برتري او بر هزار 
عابد را روزنه اي براي درك درست مسلمين از 
فضيلت عالم بر س��ايرين بيان فرموده تا خالء 
حاصل از بي دانشي منش��أ ظهور هوا و هوس 
دگر انديش��ان نش��ود و همان طور كه مرحوم 
عالمه فيض در كتاب گرانقدر محجه البيضاء 
از حضرت رس��ول)ص( نقل مي فرمايد: علما 
امينان و وارثان پيامبران ب��ر بندگان خداوند 
دانس��ته ش��ده اند. العماء امناء الرس��ل علي 
عباداهلل. تا س��يطره دقت و تجلي��ل از ارباب 
انديشه در لس��ان مبارك معصومين)ع( مورد 
مّداقه اهل نظر قرار گيرد و ما معترفيم ش��رح 
و بيان مقام عالم در اين مختصر نمي گنجد اما 
مي توان گفت: تكريم عالم و فرزانگان دانشمند 
در هر جامعه اي نتيجه اي ج��ز عّزت و تكريم 
خداوند در پي نخواهد داشت. و اين تكريم عالم 

مساوق سپاس خداوندي دانسته شده است. 
تا جامعه در پرتو نورانيت علم س��راپرده عالم 
هستي راه به نظاره بنشيند. و چه خوب گفته 

است شاعر شيرين سخن:
نگه دار فرصت كه عالم دمي است 

 دمي نزد دانا به از عالمي است
حال كه اهتمام دي��ن و اولياء الهي بر تكريم و 
بزرگداشت عالم استوار شده سزاوار است كه 
حيات پر فراز و نشيب هر انديشمند با در نظر 
گرفتن زواياي مختلف آن مورد بررس��ي قرار 
گيرد تا عالوه بر درك ن��زول رحمت خداوند 
» عند ذكر الصالحين ينزل الرحمه« موجبات 
زنده نگه داشتن انديشه هاي عالم را نيز فراهم 
آوريم» من ورخ مومنا فكانما احياه«. نوشتار 
حاضر در پي بيان اجمال��ي از زندگي آيت اهلل 
كمال حض��رت آيت اهلل» حاج ش��يخ روح اهلل 
كمالوند« از زبان دوست و شاگرد وي حضرت 
حجت االسالم و المسلمين دكتر حميد عيدي 
مي باشد. كه به صورت تقطيع و سؤالي نمودن 
قسمتي از نوش��ته ها و مصاحبه هاي گرانقدر 
استاد عيدي برگزيده شده است. كتاب هايي 
مانند: علما در روشناي تاريخ، فصلنامه يافته 
نو، خرم آباد شناس��ي، گذر عمر، يادگار عمر، 
ناموران علمي و فرهنگي، نشريه شقايق مأخذ 
اصلي اين نوشتار محسوب مي شوند. اميد آنكه 
اين تالش ناچيز گوش��ه اي از حي��ات نوراني 
آيت اهلل كمالوند را به اه��ل تحقيق و پژوهش 

بيشتر از پيش نشان دهد«. 
 آيت كمال در آغ��از به توصيف دوران نش��و 
ونماي آيت اهلل كمالوند مي پردازد. در بخشي 
از اين فصل درباره تحصيالت اوليه آن بزرگ 

چنين مي خوانيم:
»مرحوم آيت اهلل حاج آقا روح اهلل كمالوند يكي از 
روحانيون بزرگ نه تنها در خرم آباد بلكه ايران بود. 
شخصيت علمي، اخالقي و اجتماعي او به قدري 
باال و واال بود كه هرگز نظيرش نخواهد آمد. وي 
در ماه جمادي االول سال1391 هجري قمري در 
يك خانواده روحاني در شهر خرم آباد به دنيا آمد. 

گرچه پدرش حاج آقا رضا كمالوند بازاري بوده و 
شغل تجارت داشت، اما عمويش مرحوم مرحوم 
حاج محمدتقي شيخ االس��الم از روحانيون شهر 
خرم آباد و لرستان بوده است. جد پدري مرحوم 
حاج آقا، مرحوم حاج آقا ميرزا حسن فرزند مرحوم 
حاج ميرزا نعمت اهلل كمالوند ب��وده كه او نيز در 
زمان خود فردي روحاني و شاخص و مورد احترام 
مردم بوده است. جد مادري وي مرحوم حاج ميرزا 
نورعلي كه از قديمي ترين روحانيون لرس��تان و 
معروف و مشهور بوده. مادر مادرش دختر مرحوم 
مقدس بوده كه او نيز از روحانيون به نام بوده است. 
اين خانم آغا كلثوم نام داشته كه زني عالمه و متقي 
و در عين حال معلم قرآن بوده وي كالس درس 

داشته و بانوان از محضرش بهرمند بوده اند. 
مرحوم ح��اج آقا تحصي��الت ابتداي��ي را در 
مكتب خانه آغاز كرده س��پس مقدمات عاوم 
ديني را نزد عموي خوي��ش و ديگر روحانيون 
شهر خرم آباد: حاج ش��يخ عبدالرحمان، حاج 
آقا ابوتراب، آقا س��يد غالمرضا، آقا سيد خليل 
موس��وي فرا گرفته. وي پ��س از تحصيل اين 
مقدار از معلومات با عموي خويش براي تكميل 
تحصيالت بيشتري به ش��هر بروجرد مي رود. 
البته بايد توجه داش��ت كه ش��هر بروجرد در 
آن موق��ع داراي حوزه علميه گ��رم و با رونقي 
بوده و زير نظر مراجع بزرگي چون آيات عظام 
آيت اهلل غروي ) حاج ش��يخ حسين( و آيت اهلل 
بروجردي )حاج آقا حس��ين( اداره مي ش��د. 
مرحوم حاج آقا مدتي در حوزه علميه بروجرد و 
در محضر اساتيدي بزرگ به تحصيل مي پردازد 
و به واس��طه جّديتي كه در تحصيل داشته و 
استعدادي كه در فراگيري از خود نشان مي دهد 
و رشدي كه در تحصيل و از نظر فكري و علمي 
از او مشاهده مي شود، مورد توجه شديد اساتيد 
بزرگ مانند مرحوم آيت اهلل غروي و بروجردي 
قرار مي گيرد. پس از مدتي به همراه عمويش 
براي ادام��ه تحصيل به نجف اش��رف مي رود. 
متأس��فانه چون آب و هواي نجف ب��ا مزاج وي 
سازگار نيس��ت توقف چنداني ندارد و به ايران 

مراجعت مي نمايد...«

 حاشيه اي بر انتشار يادنامه 
آيت اهلل حاج شيخ روح اهلل كمالوند خرم آبادي

در شناخت »آيت كمال«

   آيت اهلل حاج آقا روح اهلل كمالوند خرم آبادی در جمع عده ای از علمای خرم آباد

عللي دشلتي درعلداد كارگلزاران 
فرهنگلي وسياسلي حاكميت پهلوي 
اول و دوم به شلمار ملي رود. او اگرچه 
بيشتر در عرصه نظريه پردازي فکري 
به نفع انديشه پهلويسلتي فعال بود، 
اما در سياست نيز دسلتي داشت و از 
بسياري از وقايع وپشت صحنه هاي آن 
مطلع بود. او همانگونه كه خويش ادعا 
كرده، در مواردي متعلدد درباره نقاط 
ضعف و آسيب در حکومت محمدرضا 
پهلوي، بلا وي به گفت وگو نشسلته و 
به وي نکاتي را گوشلزد ساخته است

مرحوم آيلت اهلل حاج آقلا روح اهلل 
كمالونلد يکلي از روحانيون بزرگ 
نه تنهلا در خرم آبلاد بلکله ايران 
بلود. شلخصيت علملي، اخاقي 
و اجتماعلي او به قدري بلاال و واال 
بود كه هرگلز نظيرش نخواهد آمد. 
وي در ماه جمادي االول سال1391 
هجري قملري در يلك خانلواده 
روحاني در شهر خرم آباد به دنيا آمد


