
  احمدرضا صدري
حس�ين فردوس�ت در زمره فرومايگاني است 
كه درپي آنچ�ه در افواه بدان»ش�انس«اطالق 
مي ش�ود، عمري از تنعمات همجواري با قدرت 
و ث�روت برخ�وردار ش�د. م�روري ب�ر زندگي 
اينگونه چهره ها در آس�تانه چهلمين س�الروز 
پي�روزي انق�الب، نمايانگر آن اس�ت كه مردم 
در رس�تاخير 57 ب�راي برانداخت�ن كدامي�ن 
مناس�بات سياس�ي و اخالقي به پا خاس�تند و 
در طريق آن انبوهي بي ش�مار فداكاري كردند. 

   
  از تبار فرودستان

حسين فردوست، كودك فقيري كه سير حوادث 
زمان او را همنش��ين اش��راف و اغنيا س��اخت، در 
سال1296 ش در تهران متولد شد. آنها پنج خواهر 
و برادر به ترتيب به نام هاي ايران، توران، حسين، 
نصرت اهلل و مهين بودند. پدرش س��يف اهلل، افس��ر 
ژاندرمري بود كه براي امرار معاش خانواده  خود به 
مأموريت خارج از تهران در ش��هرهاي بدآب و هوا 
مي رفت تا فوق العاده  خارج از مركز بگيرد و خانواده  
خ��ود را اداره كند. ش��غل پدر و فرمان رضاش��اه، 
حسين را نيز در س��ال1304 در سن هفت سالگي 

وارد دبستان نظام ساخت. 
  در دبستان نظام 

در دبس��تان نظام اكثر ش��اگردان از خانواده هاي 
درباريا ن، وزي��ران و نظاميان بودن��د. تحصيل در 
همين مدرسه باعث شد حسين كه از يك خانواده  
ثروتمن��د و درباري نب��ود، نوعي ح��س تواضع و 
خودكوچك بيني هميشگي در برابر اشراف و اغنيا 
داشته باشد؛ همان حس و خصوصيتي كه اشراف 
دوس��ت دارند در نوكرانش��ان وجود داشته باشد. 
اوضاع بر اين منوال بود تا اينكه روزي سرلشكري 
به نام امير موثق نخجوان وارد دبس��تان نظام شد. 
اين سرلشكر به دستور رضاش��اه مأمور شده بود تا 
از بين 30 نفر شاگرد مدرسه س��ه هم شاگردي با 
خصوصيات منحصر به فرد براي كالس ويژه  وليعهد 
ايران كه رضاش��اه مخصوص او درست كرده بود، 
برگزيند. سرنوشت چنين خواست كه حسين بعد 
از انتخاب پسري از خوانين بختياري و پسر يكي از 

امراي ارتش سومين نفر منتخب باشد. 
صبح روز بعد حس��ين  همراه دوستانش به كالس 
مخص��وص وليعه��د ك��ه س��اختمان مجزايي در 
دانشكده  افس��ري بود وارد شد. پس از پايان درس 
و اعالم زنگ تفريح، وليعهد در حالي كه دستش را 
روي قالب كمربند گذاشته بود و با حالتي متكبرانه 
قدم مي زد پيشاپيش سايرين از كالس خارج شد. 
وي با اين ط��رز حركات مي خواس��ت همه بدانند 
كه او وليعهد و شاه آينده اس��ت. در همين كالس 
درس خصوصي بود كه كم كم رابطه  حسين با شاه 
آينده  ايران شكل گرفت. رضاشاه پدر محمدرضاي 
وليعهد، گاهي براي سركشي به پيشرفت آموزشي 
فرزندش به مدرسه نظام مي آمد. در يكي از بازديدها 
توجهش به حسين كه پسري مطيع، حرف شنو و 
درسخوان بود جلب شد. براي همين به وي امر كرد 
براي آماده كردن تكاليف درسي همراه محمدرضا 

به كاخ گلستان بيايد. 
  در كاخ گلستان

فرداي آن روز حس��ين صبح زود از خ��واب بيدار 
ش��د و با ترس و هيجان��ي كه در چهره داش��ت به 
كاخ گلستان كه وليعهد آنجا زندگي مي كرد حركت 
كرد. كاخ گلستان در جنوب تهران در خيابان سپه 
)امام خميني فعلي( قرار داش��ت. وي كه تا پيش 
از اين تصوري از يك قصر باش��كوه نداش��ت پس 
از رس��يدن به كاخ محو تماش��اي آن شد. نزديك 
در كاخ كه رس��يد خدمتكار، در را براي وي كه از 

نگاهش ش��گفت زدگي مي باريد باز كرد و دس��ت 
حسين را گرفت و وارد سالن كاخ كرد. خدمتكار وي 
را به مادام ارفع معرفي كرد. مادام ارفع به دس��تور 
رضاشاه وظيفه  آموزش و رسيدگي به امور شخصي 
وليعهد چون نح��وه  غذا خ��وردن و برنامه  غذايي، 
زمان انجام دادن تكاليف، زمان ورزش كردن، امور 
نظافت، آموختن زبان فرانسه و... را برعهده داشت. 
كاخ گلستان كاخ بزرگي نبود ولي در چشم حسين 
كه از خانواده فقيري ب��ود و كاخ ديگري نديده بود 
بزرگ مي نمود. براي همين از هر فرصتي استفاده 
مي كرد تا به گوشه هاي مختلف كاخ سرك بكشد. 
محوطه بزرگ و پر درخ��ت كاخ جان مي داد براي 
بازي كردن، ولي چون وليعهد همبازي بدقلقي بود 
اوضاع هميشه بر وفق مراد نبود. او موتور سيكلتي 
داش��ت كه اجازه نمي داد احدي به آن دست بزند. 
همين موضوع باعث رنجش و قهر حس��ين شد و 
كاخ گلس��تان را كه در ابتدا آنگونه هوش از سر او 
ربوده بود، ترك كرد و گريان ب��ه كلبه  محقر خود 
بازگشت، اما رضايت اين كودك آنقدر براي رضا شاه 
اهميت داشت كه دس��تور داد آن موتورسيكلت را 
به حس��ين بدهند و موتورس��يكلت ديگري براي 

محمدرضا تهيه كنند. 
  در اولين سفر خارجي

مدت ه��ا از آغ��از دوس��تي حس��ين و محمدرضا 
نگذش��ته بود كه رضاشاه در س��ال1310 تصميم 
گرفت وليعهد را براي ادامه تحصيل به س��وئيس 
بفرس��تد. وي  بايد مالزم ويژه اي هم می داش��ت و 
چه كس��ي بهتر از حسين س��اده و درسخوان ولي 
او به هيچ وجه تمايلي به اين س��فر نداش��ت و به 
محض شنيدن دس��تور اجباري سفر آثار ناراحتي 

در چهره اش نمودار ش��د. رضاش��اه عل��ت را جويا 
ش��د. او گفت  اگر خانواده اش را ت��رك كند مادر و 
چهار خواهر و ب��رادرش تنها مي ش��وند، به خاطر 
اينكه پدر مش��غول خدمت در بندرعباس است و 
فقط هر شش ماه يك بار نزد آنها مي آيد، بنابراين 
او حكم مرد خانه را دارد، اما رضاش��اه كه به شدت 
اصرار داش��ت حس��ين حتماً همراه محمدرضا به 
سوئيس برود، دستور انتقال محل خدمت سيف اهلل 
فردوست را از بندرعباس به تهران صادر كرد. بدين 
صورت حسين فردوست بي هيچ عذر و بهانه اي با 
محمدرضا براي ادامه  تحصيل راهي ديار فرنگ شد. 
براي رفتن به سوئيس حسين و محمدرضا همراه 
با خانواده به بندر پهلوي )بندر انزلي( رفتند و آنجا 
سوار بر كشتي شدند. همسفران آنها عليرضا برادر 
كوچك محمدرضا، عبدالحسين تيمورتاش )وزير 
دربار( و پسرش مهرپور، دكتر مؤدب الدوله نفيسي 
و مستش��ار الملك )معلم فارس��ي وليعهد( بودند. 
رضاشاه همراه با ساير درباريان در بندر آنها را بدرقه 
كرد و تا كشتي روسي حامل وليعهد از نظر ناپديد 

نشد چشم از افق برنداشت. 
  در مدرسه له روزه

مسافران هنگامي كه به بادكوبه رسيدند از كشتي 
پياده شدند تا بقيه  مسير را سوار بر ترن طي كنند. 
تا رس��يدن به لهستان س��ه روز در ترن بودند و در 
لهستان باز هم ترن ديگري به مقصد آلمان عوض 
كردند. در نتيجه پس از چن��د روز از طريق خاك 
آلمان وارد ش��هر لوزان در كش��ور سوئيس شدند. 
لوزان ش��هري بود كه مدرس��ه  محل آموزش آنها  
آنجا قرار داش��ت. اين مدرس��ه ك��ه در واقع ورود 
به آن مرحله  جدي��د در زندگي حس��ين كوچك 
بود »ل��ه روزه« نام داش��ت و از م��دارس معروف 
اروپا بود كه به علت ش��هريه  بس��يار باال � س��الي 
7 هزار تومان � فقط پذي��راي فرزندان خانواده هاي 
درباريان، مقامات سياس��ي و اش��راف ثروتمند از 
سراس��ر جهان بود، اما آنها نتوانستند همان سال 
در مدرسه  »له روزه« ثبت نام كنند، به همين دليل 
موقتاً به مدرسه  ديگري به نام »اكل نوول دوشي« 
فرستاده شدند. در اين مدرسه حسين متوجه شد 
كه شاگردان اين مدرس��ه برخالف مدارس ايران 
به امر و نهي محمدرضا هي��چ توجهي نمي كنند، 
به همين دلي��ل محمدرضا رفت��ار اقتدارگرايانه و 
متكبرانه اش را تا برگش��تن به اي��ران كنترل كرد. 
در ش��روع س��ال دوم تحصيلي آنها وارد مدرس��ه 
له روزه ش��دند و تحصيل را آغاز كردند. محمدرضا 
در فراگيري درس دانش آموز ضعيفي بود و به اين 
خاطر حسين را وادار مي كرد كه تكاليفش را انجام 
دهد و مسئله هاي رياضي را برايش حل كند. تنها 
زمينه ه��اي پيش��رفت محمدرضا در رش��ته هاي 
ورزش��ي مانند پرتاب ديس��ك، پرتاب نيزه، پرش 
ارتفاع، پرش طول، دو صدمتر، فوتبال و تنيس بود. 
محمدرضا مخصوصاً مسابقه در برابر تماشاچيان را 
دوست داشت، چون به اين شكل حس خودنمايي و 
خودبزرگ بيني اش ارضا مي شد. اين دو خصوصيت 
يعني ضعف در انج��ام دادن تكالي��ف خود و ميل 
به خودنمايي در مي��ان اجتماع م��ردم در دوران 
س��لطنت او نيز رخ نمود، به طوري كه اگر كاري را 
مطلقاً اش��تباه انجام مي داد باز مقابل خبرنگاران و 
دوربين ظاهر مي شد و با اعتمادبه نفس كاذب راجع 

به درستي آن الف مي زد. 
  با ارنست پرون

در اين مدرس��ه حس��ين و محمدرضا با نظافتچي 
مدرس��ه به نام ارنست پرون آشنا ش��دند. ارنست 
هر روز به اتاق محمدرض��ا مي آمد و آنجا را نظافت 
مي كرد. ارنست در ش��عر و ادبيات و فلسفه داراي 
معلومات س��طح بااليي بود. وي در رمان خواندن 

در دبس�تان نظ�ام اكث�ر ش�اگردان 
از خانواده ه�اي درباري�ا ن، وزيران و 
نظامي�ان بودن�د. تحصي�ل در همين 
مدرس�ه باعث شد حس�ين فردوست 
ك�ه از ي�ك خان�واده  ثروتمن�د و 
درب�اري نب�ود، نوعي ح�س تواضع و 
خودكوچك بيني هميش�گي در برابر 
اش�راف و اغنيا داش�ته باش�د؛ همان 
حس و خصوصيتي كه اشراف دوست 
دارند در نوكرانشان وجود داشته باشد
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حسين فردوست، يك آشنايي تصادفي، يك عمر همجواري با قدرت و ثروت
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مواهببيشمارواسطهگري!

مهارت وي��ژه اي داش��ت و ش��يوه  خواندن او 
طوري بود ك��ه محمدرضا را ش��يفته خودش 
كرده بود ولي اين قضيه كم كم ش��ك حسين 
را برانگيخت كه چطور ش��خصي ب��ا اين همه 
معلومات راجع به ادبيات فرانسه يك نظافتچي 
ساده بيشتر نيست. مهم تر از همه اينكه مدير 
مدرس��ه برخالف مق��ررات مدرس��ه كاري به 
مراودات و رفت وآمده��اي وليعهد ايران و يك 
نظافتچي مدرسه با هم نداشت. شك و ترديدها 
در آين��ده ص��ورت واقعيت يافت و كاش��ف به 
عمل آمد ك��ه دولت انگليس عمداً ارنس��ت را 
نظافتچي اين مدرسه قرار داده تا بعدها از وجود 
ارنست و نزديكي وي به وليعهد ايران استفاده 
كند. البته اينكه چرا ارنس��ت با وجود تسلط بر 
ادبيات فرانسه بايد در ظاهر يك نظافتچي نقش 
خبرچيني را به عه��ده مي گرفت و نه در ظاهر 
يك معلم، موضوعي است كه به خواست و اراده  
عوامل خود انگلستان برمي گردد و در پرده ابهام 
است. اين دوس��تي تا پس از به قدرت رسيدن 
محمدرضا در ايران نيز همچنان ادامه داشت. 
در اين دوره ارنست مدام به سفارت انگلستان 
در تهران رفت وآمد مي كرد و اوامر انگلستان را 
گاهي خود مس��تقيماً به محمدرضا مي گفت و 
گاهي به حسين مي گفت تا به محمدرضا بگويد. 
حاالت محمدرضا در برابر ارنست مانند نوكري 
بود كه به حرف هاي اربابش گ��وش مي كرد و 
آن را انجام م��ي داد. وجود چنين واكنش هايي 
از طرف محمدرضا نس��بت به ارنس��ت نشان 
مي دهد كه رابطه  آنها كمتر دوس��تانه و بيشتر 
حالت اجبار داشته است و محمدرضا با اطاعت 
از ارنس��ت پرون در واقع از انگلس��تان اطاعت 
مي كرد. ارنس��ت به م��دت 20 س��ال در دربار 
ايران در ناز و نعمت و آسودگي زندگي كرد و به 
وظيفه  خود يعني جاسوسي به نفع انگليسي ها 

تا زمان مرگش در سال1340 ادامه داد. 
  دالل معشوقه هاي وليعهد

محمدرضا آنقدر با حس��ين احساس دوستي و 
صميميت داشت كه حتي مسائل جنسي خود را 
با وي مطرح مي كرد. يكي از اين مسائل هنگامي 
پيش آمد ك��ه محمدرضا با يك��ي از دختران 
خدمتكار مدرسه له روزه رابطه  نامشروع برقرار 
كرد، در نتيجه دخترك باردار شد. محمدرضا به 
حسين التماس كرد كاري كند كه اين موضوع 
به گوش رضاشاه و ساير درباريان نرسد، در غير 
اينصورت پدرش پوس��ت از كله او مي كند. او 
نيز با يك داستان ساختگي كه خانواده اش در 
تهران در مضيقه  مالي هس��تند از مؤدب الدوله 
نفيسي )پيشكار محمدرضا در سوئيس( مبلغ 
5 هزار فرانك گرفت تا به عنوان حق الس��كوت 

به دختر بدهد. 
قبل از پايان تحصيالت در سوئيس، حسين به 
محمدرضا گفت كه دوس��ت دارد در بازگشت 
به ايران پس از كس��ب اجازه به پاريس رفته و 
آنجا پزشكي بخواند، محمدرضا چيزي نگفت 
و ظاهراً موافقت كرد. دوران تحصيل وليعهد و 
فردوست در سال 1315 به اتمام رسيد و آنها به 
ايران بازگشتند. پس از بازگشت به تهران روزي 
رضاش��اه، حس��ين را احضار كرد و با كنايه كه 
نشان مي داد پيشاپيش از تصميم وي خبردار 
شده است، از او پرس��يد:» مي خواهي چه كاره 
بش��وي؟!« او نيز از همه جا بي خبر پاسخ داد: 
»مي خواهم پزشك بشوم قربان.« رضاشاه نگاه 
عميقي به وي كرد و اف��زود:» در دنيا فقط يك 
شغل مفيد وجود دارد و آن هم شغل سربازي 
اس��ت، پس اولين كاري كه مي كني اين است 
كه فوراً خودت را به دانش��كده  افسري معرفي 
مي كني.« فردوس��ت نيز چاره اي نداشت جز 
اينكه امر رضاشاه را اطاعت كند. بدين صورت 
محمدرضا و حسين در دانشكده  افسري تحت 
نظر س��روان محمود اميني )ب��رادر دكتر علي 
اميني( آموزش هاي نظامي را به اتمام رساندند 
و با درجه  س��توان دومي از دانش��گاه افسري 
فارغ التحصيل ش��دند. مدت زيادي از آموزش 
محمدرضا در اين دانشكده نگذشته بود كه شاه 
پدر، وليعهد جوان را به عنوان بازرس كل ارتش 

تعيين كرد. 
  ادام�ه دالل�ي در س�ال هاي س�لطنت 

محمدرضا
محمدرضا پس از بازگش��ت به كش��ور دست 
از اعمال كثيف و نامش��روع جنس��ي خويش 
برنداشت و به عياش��ي اش ادامه داد. فردوست 

به عنوان دالل معش��وقه هاي شاه در اين زمان 
به محمدرضا خدمت مي كرد. رضاش��اه پس از 
بازگشت محمدرضا از س��وئيس به ملكه مادر 
تاج الملوك سفارش كرد كه براي جلوگيري از 
رابطه  محمدرضا با زنان ناب��اب خانمي را براي 
او به دربار بياورند. درباريان نيز برادرزاده  ساعد 
مراغه اي را كه زن مطلقه اي به نام فيروزه بود، 
با پرداخت ماهانه 300 تومان توس��ط حسين 
فردوس��ت به دربار آوردند. ارتباط نامش��روع 
محمدرضا با فيروزه تا ازدواج ب��ا فوزيه در24 
مهر 1327 ادامه داش��ت اما محمدرضا مجدداً 
به زندگ��ي پرعيش و نوش خوي��ش ادامه داد. 
معروف  ترين معشوقه هاي ش��اه در اين دوره، 
پروين غفاري 16ساله بود. پري يا پروين ابتدا 
به عقد ش��خصي به نام علي آش��وري درآمده 
بود كه وصف زيبايي وي به گوش شاه رسيد و 
خواهان وي شد. بدين ترتيب فردوست مأمور 
ش��د نزد خانواده  پروين برود و آنه��ا را متقاعد 
كند پروين از علي آشوري طالق بگيرد تا براي 
ارتباط با شاه آزاد باش��د. پروين در خيال خام 
خود اطمينان يافته بود كه شاه، همان شاهزاده  
رؤياهايش اس��ت و او نيز خواب ملكه شدن را 
مي ديد، لذا طالق خود را گرفت ولي س��ال ها 
بعد متوجه ش��د كه اين آزادي چيزي نبود جز 
اوهام! پروين نيز به سرنوشت دختر خدمتكار 
مدرس��ه له روزه دچار ش��د و به طور نامشروع 
از شاه باردار ش��د ولي ش��اه كه قصد ازدواج با 
پروين را نداش��ت و از طرفي نمي خواس��ت به 
واسطه  داش��تن فرزندي نامش��روع به دردسر 
بيفتد پروين را اغوا كرد تا توسط پروفسور عدل 
سقط جنين كند. فردوس��ت كه ابتدا به ظاهر 
پيام آور خوش��بختي اين دختر ساده لوح بود، 
اين بار پي��ام ازدواج قريب الوقوع محمدرضا با 
دختري زيبا از خانواده  سرشناس اسفندياري 
به نام ثريا را به پروي��ن داد، معني اين پيام اين 
بود كه مأموريت اين عروسك موطاليي به سر 
آمده و بايد كاخ را كه ديگر قلمرو ثريا مي شد، 
براي هميشه ترك كند و اينچنين داستان شاه 

و پري به پايان رسيد. 
همانطور كه گفته ش��د پس از ط��الق فوزيه، 
محمدرضا درصدد يافتن همس��ر تازه اي براي 
خود بود. آن دس��ته از درباريان، سران ارتش، 
دولتي ها و وزرا ك��ه دختري زيبا داش��تند به 
سوداي دس��تيابي به ثروت و قدرت با خاندان 
پهلوي، دخت��ر خود را س��ر راه محمدرضا قرار 
مي دادند و امي��دوار بودن��د محمدرضا دختر 
آنها را بپس��ندد و زمين��ه  ازدواج فراهم گردد، 
اما او از ميان دهها دخت��ري كه برايش در نظر 
گرفته بودند، ثريا بختياري را پسنديد و در 23 
مرداد1329 با او ازدواج ك��ردد. اين ازدواج به 
دليل اينكه ثريا نتوانست وليعهدي براي خاندان 
سلطنتي بياورد در سال1336 به طالق منجر 
شد. با جدايي محمدرضا از ثريا، فساد جنسي 
ش��اه ابعاد تازه اي به خود گرفت. در اين زمان 
براي جلب نظر او، گروهي از خوش خدمت هاي 
دربار از شهرهاي لندن، پاريس و... براي او زنان 

فاسد مي آوردند.
 اين زنان جزو ملكه هاي زيبايي و معروف ترين  
ستاره هاي سينمايي اروپا چون سميرا طارق، 
ماريا اشنايدر، آنژ، روژه بون ون، روت استيونس، 
مارگارت، برنا الگي، بريژيت باردو، گريس كلي، 
جينالول��و بريجيدا، الكه زوم��ر و جنيفر اونيل 
بودند. در اين زمان نيز حس��ين فردوس��ت كه 
خود يكي از دالالن زن براي محمدرضا بود در 
مسافرتي كه همراه با وي به امريكا داشت، يك 
زن خارجي به نام گريس كلي را كه هنرپيشه 
سينما بود به وليعهد معرفي كرد و او نيز براي 
رسيدن به هدفش يكسري جواهر به ارزش يك 

ميليون دالر به وي داد. 
محمدرض��ا در29 آذر1338 ب��ا ف��رح پهلوي 
ازدواج كرد. درب��اره  چگونگي آش��نايي اش با 
فرح روايت هاي مختلفي وج��ود دارد و به  رغم 
تفاوت هاي��ي در جزئيات يك نقطه  مش��ترك 
وج��ود دارد. در همه  منابع س��رنخ آش��نايي 
محمدرضا و فرح به اردش��ير زاهدي مي رسد. 
فريده ديبا مادر فرح در اين باره مي گويد: فرح 
كه بعد از آمدن به ايران قصد بازگشت به فرانسه 
و ازدواج داش��ت، با مش��كل روبه رو ش��د،زيرا 
نامش در ليس��ت مخالفان شاه قرار داشت و به 
واسطه  دايي اش به اردشير زاهدي) رئيس امور 
دانش��جويان ايراني مقيم خارج( معرفي ش��د. 
يك هفته بعد از اولي��ن مالقات، زاهدي فرح را 
به ويالي حصارك دعوت مي كند و آنجا با شاه 

آشنا مي شود. 
فردوس��ت در اينب��اره مي گويد: ف��رح از فرط 
اس��تيصال براي اخذ كمك مالي سراغ اردشير 
زاهدي در حصارك مي رود تا بتواند در پاريس، 
تحصيل و زندگ��ي كند. اگ��ر ندانيم حصارك 
چيست، شايد مسئله مفهوم نشود. در حصارك 
وياليي بود ك��ه زاهدي و دوس��تانش، منتظر 
ش��كار دخترها و زن ها بودند و اگ��ر زني مورد 
پس��ند زاهدي نبود، او را ب��ه رفقايش مي داد. 
حال اين دختر با اطالع از چنين وضعيتي براي 
درخواست پول س��راغ زاهدي مي رود تا بتواند 
در پاري��س زندگي كند. زاه��دي از اين دختر 
خوشش نيامد و او را به محمدرضا معرفي كرد. 
محمدرضا نيز پس از چند ماه ب��ا فرح، به وي 
كه 20 س��ال از خود او كوچك تر بود پيشنهاد 
ازدواج داد و ف��رح بي درن��گ پذيرف��ت. بدين 
ترتيب فرح حصارك، ملكه  ايران ش��د. فس��اد 
اخالقي محمدرض��ا و نقش فردوس��ت در آن 
داستان بزرگي اس��ت كه در حوصله  اين مقال 

نمي گنجد.

  شاهد توحيدي
اثر تاريخي- پژوهش��ي 
» تاريخ ش��فاهي كانون 
نش��ر حقايق اسالمي« از 
جمله تحقيقات منتشره 
مرك��ز اس��ناد انق��الب 
اسالمي است كه توسط 
بانو پروي��ن منصوري به 
ن��گارش درآمده اس��ت. 
مؤلف در ديباچه خود بر اي��ن پژوهش، مختصات باور 
خويش را از موضوع آن اينگونه شرح داده است: »پس 
از شهريور 1320 در مشهد، از طرفي حزب توده با يك 
ايدئولوژي غيرمذهبي كه از قدرت روزافزوني برخوردار 
بود و از طرف ديگر، مذهب سنتي كه در خطه مذهبي 
خراسان ريشه ديرينه اي داشت، دو تفكر رقيب در مشهد 
را تش��كيل مي دادند. در همين زمان با تأسيس كانون 
نشر حقايق اسالمي، شاهد ورود طبقه جديد روشنفكر 
مذهبي به ميدان رقابت هستيم و مهم تر از همه آن كه 
كانون پس از دو دهه، موفق به تربيت گروه برجسته اي از 
روشنفكران، سياستمداران، متفكران و خيراني شد كه 

در تحوالت آتي كشور تأثيرگذار بودند. 
در اين پژوهش راويان بر اساس فصول مختلف و با توجه 
به موضوع تاريخي مورد بحث دس��ته بندي مي شوند؛ 
راويان دسته اول الزاماً از اعضاي كانون نيستند و در ميان 
آنان به راوياني برخواهيم خورد كه هيچ ارتباطي با كانون 
نداشته اند و تنها به دليل ارائه مطالب مفيد درباره اوضاع 

و احوال خراسان از آنان ياري جسته ايم. 
از راويان دسته دوم كه در نيمه اول دهه 20 با محمدتقي 
شريعتي آشنا و به عقايدش عالقه مند شدند استفاده 
بيشتري شد. اين راويان عموماً افرادي هستند كه از ابتدا 
تا انتهاي كار در كانون به فعاليت مشغول بودند كه نمونه 
برجسته آنان، طاهر احمدزاده است. از آنجايي كه او عضو 
ثابت و فعال كانون بود و نيز به دليل حضور ذهن وي، در 
همه فصول از خاطرات او سود جستيم. به كمك اينگونه 
راويان، مراحل تأسيس كانون و تشكيالت حاكم بر آن و 
ديگر فعاليت هاي فرهنگي در دهه 20 را بررسي كرديم. 
در گفتار پاياني فصل دوم براي آشنايي با جايگاه كانون 
نزد روحانيت، روايات مختلفي از روحانيون ارائه شد، ولي 

راويان اين بخش از اعضا دائمي محسوب نمي شوند. 
با ورود كانون به عرصه سياس��ت به دليل گس��ترش 
ارتباطات جمعي با تنوع راويان در دس��ته سوم مواجه 
خواهيم بود. در اين زمان، حضور نس��ل جوان با عنوان 
تشكل دانش آموزي نمود مي يابد. با ورود آنان، اعضا به دو 
گروه تقسيم شدند؛ يك گروه پيشكسوتان با گرايش هاي 
محافظه كاران��ه و ديگري جوانان ب��ا گرايش هاي تند 
انقالبي بودند. در نتيجه از ط��رف كانون با دو نوع راوي 
روبه رو هستيم. از س��وي ديگر ائتالف با جمعيت هاي 
مذهبي ش��اهدان جديدي را از دو طيف، پيروان شيخ 
محمود حلبي و حاجي عابدزاده ب��ه راويان مي افزايد. 
روايت آنان نيز ب��ا گرايش هاي گروهي همراه اس��ت. 
تنوع راويان در اين فصل اين امكان را فراهم مي سازد تا 
حركت هاي سياسي كانون در جريان نهضت ملي نفت، 

از ابعاد مختلف بررسي شود. 
در دس��ته چهارم، راويان ب��ه دليل فعالي��ت اعضا در 
احزاب سياسي وقت و ارتباطات مخفيانه آنان با نهضت 
مقاومت، جبهه مل��ي دوم، نهض��ت آزادي، جمعيت 
خداپرستان سوسياليست و باالخره فعاليت هاي شاخه 
دانش آموزي و دانشجويي با روايات مختلفي از راويان 
جوان با گرايش هاي حزبي متعدد روبه رو خواهيم بود 

كه عناوين فصل چهارم را پوشش مي دهند. 
عالوه بر دسته بندي هاي فوق، خويشاوندان محمدتقي 
شريعتي دسته ديگري از راويان را تشكيل داده اند، زيرا 
به دليل عدم دسترسي به شخص شريعتي در مقام رهبر 
فكري مي توان از خاطرات اين راويان به بعضي از مواضع 
يا فعاليت هاي وي در مقاطع خاص دست يافت.  با وجود 
اهميت موضوع، اين پژوهش اولين گ��زارش جامع از 
تاريخچه كانون نش��ر حقايق اس��المي است؛ هر چند 
مقاالت و كتب مختلفي در باره شخصيت و زندگينامه 
محمدتقي شريعتي و ديگر ش��خصيت هاي برجسته 
كانون نوش��ته ش��ده و گاه در خاطرات آنان به صورت 
پراكنده به نام آن اشاره شده اس��ت، تاكنون پژوهش 

جامعي درباره كانون صورت نگرفته است. 
در اين تحقيق س��عي شده اس��ت كه در درجه اول به 
چگونگي ظهور و ب��روز ايدئولوژي هاي مختلف پس از 
ش��هريور 1320 به اجمال در ايران و با دقت بيشتري 
در مشهد پرداخته شود و پس از معرفي احزاب، گروه ها 
و تفكرات حاكم بر فضاي فرهنگي مش��هد و چگونگي 
ايجاد كانون بررسي شده است. بدين منظور تشكيالت 
كانون و ضواب��ط و روابط حاكم بر آن بيان ش��ده، نوع 
مقابله آن با ايدئولوژي هاي مدرن و س��نتي ارزيابي و 
به موضع گيري هاي سياس��ي آن پرداخته ش��ده و در 
صورت انجام فعاليت هاي سياسي، اقدامات حاصل از آن 

مشخص شده است.«

به بهانه باز نشر اثر »تاريخ شفاهي 
كانون نشر حقايق اسالمي«

روايتي از يك مصاف عقيدتي

   استاد محمدتقی شريعتی در كنار 
آيت اهلل سيد محمود طالقانی در حسينيه ارشاد

محمدرض�ا آنق�در ب�ا حس�ين 
احس�اس دوس�تي و صميمي�ت 
داشت كه حتي مس�ائل جنسي 
خود را با وي مطرح مي كرد. يكي 
از اين مسائل هنگامي پيش آمد 
كه محمدرضا ب�ا يكي از دختران 
خدمتكار مدرس�ه له روزه رابطه  
نامش�روع برقرار كرد، در نتيجه 
دخترك باردار ش�د. محمدرضا 
به حسين التماس كرد كاري كند 
كه اين موضوع به گوش رضاشاه 
و ساير درباريان نرس�د، در غير 
اينصورت پدرش پوس�ت از كله 

او مي كند...


