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سال های خاکستری
خاطرات دکتر هوشنگ منتصری

گفت و گو و تدوين: علی امیری
نشر: رشت، فرهنگ ايلیا

چاپ نخست: 1393
شماره صفحات: 342

قیمت: 18000 تومان 
 

رئیس  منتصری  دکتر هوشنگ  خاطرات  از  مهمی  بخش های  حاوی  خاکستری  سال های  کتاب 
دانشگاه تبريز در سال های   1346-1347 و استاندار اسبق کرمان در سال های 1347-1348 است 
و در هشت فصل )به ترتیب شامل: زاد روز؛ آزادی رادمنش و آشنايی من با حزب توده؛ اولین سفر 
به اروپا؛ بازگشت به ايران؛ دانشگاه آريامهر؛ رياست دانشگاه تبريز؛ انتصاب به استانداری کرمان؛ 
يادداشت های پراکنده( همراه با تصاوير؛ نمايه؛ يادداشت حوزۀ هنری گیالن و پیشگفتاری از آقای 

علی امیری )تدوين کننده( فراهم آمده است.
تدوين  نحوۀ  در مورد  او  احوال  راوی و شرح  پیشگفتار ضمن معرفی  در  تدوين کنندۀ محترم 
خاطرات، متذکر شده که نخستین بار علی دهباشی در  سال 1379 به يادمانده های او را روی نوار ضبط 
کرد و بخشی از آن را با عنوان »خاطرات دانشگاه تبريز« در چهار شمارۀ مجلۀ بخارا به چاپ رساند 
اما به داليلی که بر خوانندگان روشن نیست کار نیمه تمام ماند تا اينکه تدوينگر به توصیۀ راوی به 
تکمیل آن از طريق ضبط و پیاده سازی پرداخت. عالوه بر اين، راوی بخش ديگری از خاطرات خود 

  ژ
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)شامل شش خاطرۀ پراکنده( را با عنوان »يادداشت های پراکنده« به متن قبلی افزود و در انتهای کتاب 
درج نمود. بر اين اساس کتاب ظاهراً تلفیقی از مصاحبه و يادداشت های پراکندۀ آقای منتصری است.

را  اثر  اين  آورده،  کتاب  آغاز  در  گیالن  هنری  حوزۀ  که  يادداشتی  برخالف  و  اين وصف  با 
نمی توان در شمار تاريخ شفاهی به حساب آورد. هرچند که خاطرات ابتدا روی نوار ضبط شده و 
احتمااًل شکل گفت و گو داشته اما چون متن منتشر شده در قالب مصاحبه تنظیم و ارائه نیافته، لذا 
نمی توان آن را از جنس تاريخ شفاهی تلقی نمود و عالوه بر نگارنده البد خواننده و آقای امیری 

هم می  پذيرند کار انجام گرفته تدوين و تنظیم خاطرات خودنوشت دکتر هوشنگ منتصری است. 
مطابق مندرجات پیشگفتار نقش اصلی در بازخوانی متن و افزودن يا حذف برخی نکات تمامًا 
به عهدۀ راوی و همسرش بوده )ص 14(؛ افزون بر اين آقای امیری در صحبت با اينجانب تصريح 
کرد که با توجه به  دقت و نظارت راوی و همسرش، سهم او در تنظیم و تدوين مطالب کتاب 
کمتر از يك درصد بوده است. بر اين اساس روشن نیست چرا او روی جلد کتاب از خود با عنوان 

گفت وگوکننده و تدوينگر ياد کرده است. 
از اينها که بگذريم کتاب سال های خاکستری در زمرۀ خاطراتی است که کمابیش بر اساس 
واقعیات نوشته شده و توانسته تصويری هرچند نه جامع از تحوالت و اوضاع رژيم گذشته را نمايش 
دهد؛ به خصوص که به مداخالت دستگاه ها و مقام های امنیتی رژيم گذشته به عنوان مانع اقدامات 
اساسی و اصالحات اجتماعی اشاره کرده است. عنوان »خاکستری« بر سال های آن دوره حاکی از 
اين واقعیت است که منتصری تصويری يکسره سیاه يا سفید از رخدادها و تحوالت در ذهن نداشته 

و اقدامات مثبت و منفی را در کنار هم نشان داده است. 
مطالب فصل نخست کتاب به دوران کودکی و نوجوانی راوی و به ويژه توصیف جانبدارانۀ او 
از اقدامات و شخصیت دکتر رضا رادمنش )از سران اولیۀ حزب تودۀ ايران( اختصاص يافته که 
بنا به پاره ای مالحظات انسانی و نسبت فامیلی نزديك میان آن دو قابل درک است و تا شهريور 

1320 ادامه می يابد.
در فصل دوم راوی به ورود خود در حزب توده و فعالیت در آن تا اوايل شهريور 1328 پرداخته 
و در مورد اتحاديه های دانشجويی، کمیته های ايالتی حزب در رشت و الهیجان، وکالت رادمنش 
در مجلس چهاردهم و همچنین دلیل پس گرفتن مخالفت حزب توده با اعتبارنامۀ سیدضیاءالدين 
طباطبايی و نقش دکتر مصدق در اين میان، وقايع آذربايجان و انشعاب در داخل حزب مطالبی 
هرچند ناقص بیان کرده است. ماجرای آشنايی منتصری با محسن جهانسوز که در صفحات 43 
تا 45 همین فصل آمده ضمن آنکه از نظر رعايت توالی زمانی رخدادها و تبويب می بايست به 
فصل اول منتقل می شد، واجد اطالعات ارزشمندی نبوده و شايسته بود اطالعات تکمیلی در مورد 
او در پانوشت درج می گرديد. همچنین باتوجه به اين نکته که نامبرده در فاصلۀ سال های 23 تا 
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اواسط سال 1328 در استخدام وزارت فرهنگ بوده و به مدت پنج سال در دبیرستان های پايتخت 
تدريس می کرده خوانندۀ کتاب انتظار داشت در اين سال های پرحادثه و متشنج، راوی از کم و کیف 
فعالیت های حزبی ـ سیاسی خود در مدارس تهران اطالعاتی به دست می داد در حالی که کمترين 

اطالعی در کتاب در اين زمینه به دست نمی آيد.
فصل سوم کتاب به عزيمت راوی به اروپا برای تحصیل و اقامت پنج سالۀ او در فرانسه اختصاص 
از  از دانشگاه استراسبورگ،  نامبرده ضمن اخذ مدرک دکتراي رياضي  اين مدت  يافته است. در 
نزديك تحوالت اروپا در سال هاي پس از جنگ دوم را مشاهده کرده و به خصوص با سفر به کشور 
رومانی و شرکت در»فستیوال جوانان بخارست« موفق گرديده به واقعیت های موجود در درون 

کشورهای پشت پردۀ آهنین پی ببرد.
دکتر  بازگشت  زمان  از  متنوعی  و  گوناگون  موضوعات  آن  در  که  کتاب  فصل  مفصل ترين 
منتصری به ايران در دی ماه 1332 تا سال های 1343ـ 1344 و به ويژه تأسیس دانشگاه صنعتی 
آريامهر )شريف کنونی( دنبال شده فصل چهارم می باشد. با آنکه بخش مهمی از مطالب اين فصل 
به آشنايی راوی با تیمسار ولی اهلل قره نی اختصاص يافته، متأسفانه زمینه ها و موضوع آشنايی آن دو 
به روشنی توضیح داده نشده و آشکار نیست چرا مثاًل تیمسار قره نی در آن زمان که رياست رکن 2 
در ارتش را به عهده داشت به عنوان ناشناس در پاريس با دکتر منتصری ديدار کرد و بر چه اساس 
روی او دست گذاشت و به چه داليلی دوستی آن دو ادامه يافت؟ به گفتۀ منتصری، »بار نخست 
که قره نی به زندان افتاد به اتهام لغو دستور بوده« )ص  115(؛ موضوع لغو دستور حداقل سه بار در 
کتاب آمده بدون آنکه معلوم شود مراد کدام دستور بوده و چه زمانی قره نی مرتکب چنین جرمی 
با خصوصیات  راوی  بی گمان  متن  مندرجات  مطابق  و 118ـ  119(  است! )ص 115ـ116   شده 
شخصیتی قره نی آشنايی داشته و از نزديك در جريان اقدامات او بوده است. با اين وصف روشن 
نیست چرا حتی يك بار از کودتای قره نی و دوستان نزديك او مانند اسفنديار بزرگمهر و ديگرانی 

که در اين ماجرا نقش داشتند اسم نمی برد!
کنسرسیوم  قرارداد  به  اشاره  ضمن  منتصری  دکتر  فصل،  اين  مطالب  از  ديگری  بخش  در 
می گويد: »در مجلس فقط محمد درخشش که با هزاران زحمت با رأی معلمین و خانواده های آن ها 
از تهران وکیل شده بود، در مخالفت با قرارداد نفت چند جلسۀ متوالی صحبت کرد«. )ص122( 
در حالی که درخشش تنها مخالف اين قرارداد نبود و آقايان: ابوالحسن حائری زاده، محمدابراهیم 
در  و  بودند  قرارداد  اين  تصويب  مخالف  هم  قنات آبادی  شمس  و  کاشانی  مصطفی  امیرتیمور، 
مخالفت با آن حرف زدند. جالب است که از میان نمايندگان مخالف قرارداد، به غیر از درخشش و 
بعد از مجلس هجدهم، هیچ مسئولیت و سمتي به آنان محول نشد در حالی که درخشش در سال 

1340 به سمت وزير فرهنگ منصوب گرديد.
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همچنین تصوير ارائه شده از خلیل ملکی در اين فصل از کتاب مغشوش و نادرست می نمايد. 
در قسمتي از متن پانوشت ص  99 کتاب چنین آمده: »از ]سال[ 32 ]13[ تا 39 ]13[ به خاطر 
)که  تدوين کننده  يا  راوی  آنکه  بدون  شد«.  زندانی  فلك االفالک  قلعۀ  زندان  در  تندروي هايش 
معلوم نیست پانوشت را کدام يك از آن دو نوشته اند( توضیح دهند تندروی ملکی در چه مواردی 
بوده است. چنانچه پافشاری بر مواضع فکری به معنی تندروی است در اين صورت پاسخ روشن 
است؛ در غیر اين صورت می بايست در اين مورد توضیح کافی داده می شد. از طرفی در موضوع 
سفر دکتر پرومسکی و ويکتور به ايران و سفارش تیمسار قره نی به دکتر منتصری برای ديدار با 
آن دو که هدفشان مبارزه با مارکسیسم در ايران بود )ص 140 تا 145( راوی به قره نی پیشنهاد 
کرده بود »که الزم است اين دو نفر با خلیل ملکی، که او هم طرفدار شیوه های علمی در مبارزه با 
مارکسیسم است مالقاتی داشته باشند«. )ص 143( معنی اين سخن آن است که خلیل ملکی ضد 
مارکسیسم بوده و از شیوه های علمی برای مقابله با آن استقبال می کرده در حالی که همه می دانند 
که او همواره خود را يك سوسیالیست مدافع مارکس می دانست. اگر اين طور نبود پس چرا در طول 
اين سال ها زندانی بود؟! البته چنین اظهار نظرهای نسنجیده که در متن خاطرات کمابیش مشاهده 

می شوند نتیجه ای جز بروز برخی سوء برداشت ها از سوی خوانندگان ندارد.
عالوه بر مطالب فوق الذکر، تاريخ بسیاری از حوادث و رخدادها در متن خاطرات دقیقًا مشخص 
نیست و خواننده بايد خودش حدس بزند. به عنوان نمونه ديدار راوی با دکتر احسان نراقی و هويدا 
نخستین  قره نی )ص 124(؛  منزل  در  امینی  محمود  سرتیپ  با  ديدار  119ـ120 (؛  آبعلی )ص  در 
مالقات رسمی با هويدا )ص 131 ـ132 (؛ ديدار با دو کارشناس روسی )ص 140 به بعد(؛ مسافرت 
در  که  نیست  معلوم   ... و  آمريکا )ص 217(  به  مسافرت  بعد(؛  به  فرانکفورت )ص 145  به  راوی 
سوی  از  راوی  زندگی  سالشمار  بود  شايسته  ايراد  اين  رفع  برای  است.  گرفته  انجام  زمانی  چه 

تدوين کنندۀ محترم در انتهای کتاب درج می شد.
)مانند  آموزشی  مراکز  در  تدريس  شامل  منتصری  دکتر  پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های 
دانشکدۀ پلی تکنیكـ  دانشگاه امیرکبیر کنونیـ  ،هنر سرای عالی، دانشکدۀ علم و صنعت، دانشکدۀ 
البرز(؛ چاپ و نشر کتاب های کالسیك رياضی؛ نگارش  بازرگانی، دانشکدۀ افسری و دبیرستان 
مقاالت اجتماعی و انتقادی در مجلۀ خواندنیها؛ ترجمۀ کتاب »زردهای سرخ« در مورد قدرت گرفتن 
و  آريامهر )شريف  کنونی(  دانشگاه صنعتی  تأسیس  ارائۀ طرح  در چین  و همچنین  کمونیست ها 

مجاب کردن دکتر محمدعلی مجتهدی برای قبول رياست آن در فصل پنجم کتاب آمده است.
در فصل ششم دکتر منتصری ضمن اشاره به اوضاع نابسامان دانشگاه تبريز در نیمۀ اول سال 
1346 و شرح و توصیف اعتصاب دانشجويان معترض و دستگیری و زندانی شدن آنان از سوی 
اوضاع  آرام کردن  را  دانشگاه  رياست  به ِسَمت  انتصاب خود  و عمدۀ  اصلي  دلیل  امنیتی  نیروهای 
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دانسته و به تفصیل از خدمات خود و تالش هايی که برای همراه کردن مسئوالن استانی و امنیتی با 
خود صرف کرده ياد نموده است. بنابر مدعیات کتاب، او پس از آرام کردن دانشجويان و بازگرداندن 
آرامش به دانشگاه، رؤسای جديد برای دانشکده ها تعیین کرد و پس از آن 20 تن از استادان قديمی 
را تصفیه نمود و به جای آنها قريب به 50 استاد جديد را به خدمت گرفت. اقدام اخیر موجب شد تا 
استادان برکنار شده علیه او به دادگستری شکايت کنند اما او بدون توجه به شکايت آنان، همچنان 

به کار خود ادامه داد.
 از ديگر اقدامات او تشکیل انجمن رفاهی برای دانشجويان به منظور پی گیری امور رفاهی 
استادان،  اولیۀ  نیازهای  تأمین  و  مسکن  تهیۀ  مانند  شده  استخدام  تازه  استادان  و  دانشجويان 
بهبود وضع خوابگاه ها، ادارۀ سلف سرويس و پرداخت يارانه به دانشجويان، ايجاد سرويس منظم 
اتوبوسرانی مجانی برای دانشجويان و استادان و کارکنان دانشگاه، برگزاری جلسات بحث آزاد و 

دعوت از انديشمندان و صاحب نظران برای ايراد سخنرانی در موضوعات مختلف بوده است. 
استاد محیط طباطبايی،  زرين کوب،  عبدالحسین  مانند دکتر  اشخاصی  اشاره کرده که  راوی 
پروفسور رضا، دکتر نراقی، پروفسور هشترودی و جالل آل احمد برای سخنرانی در دانشگاه تبريز 
دعوت شدند اما فقط به ذکر خالصۀ يك سخنرانی از جالل آل احمد بسنده کرده )ص211 و 212( 
وی همچنین متن پیشنهادی خود مبنی بر اعطای عنوان استاد انتخابی به محمدحسین شهريار 
را خطاب به هیئت امنای دانشگاه تبريز، بدون مقدمه و بی ارتباط با مطالب قبل و بعد در صفحات 

215 و 216 آورده که موجب شده منطق ارتباط کالمی در متن از بین برود.
البته اظهارات دکتر منتصری مبنی بر اصالحاتی که در دانشگاه تبريز انجام داده را بايد با قید 
احتیاطی تلقی کرد چرا که در اين مورد حرف و حکايت های ديگری هم وجود دارد. صاحب اين 
قلم 18 سال قبل يعنی در سال 1376 در گفت و  گو با مرحوم دکتر عبدالحسین نوايی، سخنانی در 
مورد شخصیت دکتر هوشنگ منتصری و اقداماتش در دانشگاه تبريز شنیدم که گمان می کنم بیان 
خالصه ای از اظهارات او برای خوانندگان محترم کتاب سال های خاکستری خالی از لطف نباشد. 

مرحوم دکتر نوايی در بخشی از اظهارات خود می گفت: 
»... در سال 1346 صدای اعتراض دانشجويان بلند شده بود. دانشجويان گرچه ممکن بود 
به علت داشتن افکار چپی با اصل روش دولت و نظام سلطنتی مخالف باشند ولی مخالفت خود را 
هنوز علنی نمی کردند بلکه بیشتر به نحوۀ کار و روش تدريس در دانشگاه ها اعتراض می کردند، 
و در مجموع خواستۀ آنان نامطلوب نبود از جمله می گفتند: استادان فعلی چرا حاضر نیستند غیر از 
خودشان افراد ديگری هم وارد دستگاه تعلیماتی بشوند و نظرشان اين بود که دانشگاه ها در اين 
صورت به تدريج فرسوده خواهند شد. بر اين اساس، دکتر باهری گزارش مفصلي در مورد وضعیت 
دانشگاه ها تهیه و ارائه کرده بود. در همین راستا، يك روز در خانه بودم که دکتر هوشنگ منتصري 
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او را از گذشته می شناختم؛ قوم و  از نخست وزيري تلفن کرد و خواست به نخست وزيري بروم. 
خويش دکتر مجتهدی و خواهرزادۀ رادمنش )از رؤسای حزب توده( بود. آن ها اهل سیاهکل بودند 
و منتصری زمانی توده ای و رئیس جوانان شمیران بود. قبل از اين قضايا با او و چند تن ديگر 
بود: چه  پرسیده  از من  منتصری  دوره،  از شب های  يکی  در  داشتیم.  دوره ای  از تحصیل کرده ها 
کسی برای رياست دانشکدۀ ادبیات تبريز مناسب است؟ من هم از دکتر محجوب و يکی دو نفر 
ديگر اسم برده بودم. وقتی به نخست وزيری رفتم، در يك اتاق نسبتًا کوچکی ديدم دکتر باهری، 
دکتر کريم پاشا بهادری، دکتر فیروزيان و دکتر منتصری و چند نفر ديگر دور يك میز نشسته اند. 
منتصری در آن جا پرونده ای به من داد و من ديدم که نوشته: دانشکدۀ ادبیات تبريز. به عنوان 
مالمت و اعتراض به منتصری نگاه کردم؛ چون دور از ادب بود بگويم من که خواهان اين پست 
نبودم. خالصه مجبور شدم قبول کنم. دورۀ سیاست من در دانشگاه تبريز کوتاه ولی پرماجرا بود 
... رئیس دانشگاه همین آقای دکتر منتصری بود. او با آنکه سوابق توده ای داشت، فرمان رياست 
دانشگاه تبريز را از شاه گرفته بود، در حالی که من سیاسی نبودم و در هیچ حزبی عضويت نداشتم؛ 
يك معلم و فرهنگی بودم و با اين نّیت که بتوانم کاری انجام بدهم به تبريز رفتم. به اين ترتیب 
بین من و منتصری اختالف فکری وجود داشت. دانشجويان 1400 نفر بودند و از میان اين تعداد 
انواع مختلف گرايش های سیاسی و فرقه های گوناگون داشتیم. مائوئیست، لنینیست، شاه پرست و 
افرادی هم طرفدار آيت اهلل خمینی)ره( بودند. ملغمۀ عجیب و غريبی بود. در اين فاصله، يعنی در 
سال 1346 موضوع جشن های شاهنشاهی هم پیش آمد و جالب است بدانید همین رئیس دانشگاه 
که خودش را يك انقالبی نظیر چه گوارا می دانست به عنوان جشن در دانشگاه، عده ای از لوطی ها، 
الت ها، چاقوکش ها و اراذل و اوباش را راه انداخت و به دانشگاه آورد که به عنوان نمايندگان مردم 
پذيرايی بشوند؛ آن ها چنان حملۀ مغوالنه ای به میزها که روی آن میوه و شیرينی چیده بودند، 
می کردند که من واقعًا خجالت کشیدم ... تا اينکه رئیس دانشگاه شبی با نمايندگان چپی و توده ای 
دانشجويان تا ساعت دو بعد از نیمه شب در باشگاه دانشگاه نشستند و طرح اتحاديۀ دانشجويی را 
تنظیم کردند. ما به کلی بی خبر بوديم و خبر طرح را در تابلو اعالنات دانشکده زدند. باز هم من 
هیچ خبر نداشتم تا اينکه روزی به دانشکده رفتم و قبل از اينکه وارد اتاقم بشوم يك دفعه ديدم 
در اتاق باز شد و دانشجويان ريختند تو اتاق ... خالصه دانشجويان پیش من آمدند و گفتند: شما 
تکلیف ما را روشن کنید. پرسیدم چه شده؟ گفتند: رئیس دانشگاه تا ساعت دو بعد از نیمه شب با 
ما مشغول صحبت بود. با هم در مورد اتحاديۀ دانشجويان به توافق رسیديم و مراتب را در تابلو 
دانشکده اعالم نمودند ولی يك نفر به نام رّکان قزوينی که جزو شاه پرست ها بود با دوستانش آمدند 
و اعالمیه را پاره کردند. دانشجويان می گفتند: رئیس دانشگاه ما را بازی می دهد و دلش با زبانش 
يکی نیست. ما بايد تکلیف مان را بدانیم؛ اگر ايشان به حرف هايی که به ما زده اعتقاد دارند بايد 
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رّکان و رفقايش را مجازات يا اخراج کنند و اگر به حرف هاي خود اعتقادي ندارند چرا دودوزه بازی 
می کنند. هرچند حرف آنان نامعقول نبود ولی با پیش آمدن چنین مسائلی استعفا دادم. چون وقتی 
به دانشگاه می رفتم با 1400 دانشجوی موافق و مخالف اين مسائل رو به رو می شدم و می بايست 
جواب بدهم، در حالی که هیچ گونه اطالعی از منبع و مأخذ اين کارها نداشتم و اعتقادم اين بوده و 
هست که دانشگاه يك مرکز علمی است و در آن بايد صرفًا به کار علمی پرداخت و از آن استفادۀ 
سیاسی نکرد. من از اين حرکت رئیس دانشگاه به قدری بدم آمد که بالفاصله استعفايم را نوشتم 

و به معاون دانشگاه، آقای دکتر گودرزی دادم و به تهران آمدم«. 1
دوران ده ماهۀ استانداری دکتر منتصری در کرمان )دی ماه 1347 تا مهرماه 1348( مطالب 
بخش هفتم کتاب را تشکیل می دهد. مطابق توضیحات نامبرده، انتصاب وی به اين سمت صرفاً برای 
سر و سامان دادن به اوضاع نامطلوب کارگران قالی باف اين استان بوده زيرا مدت کوتاهی پیش از 
آن وزير کار آلمان شرقی در انتقاد از سیاست های اقتصادی شاه ايران در يکی از جلسات کنفرانس 
بین المللی کار در ژنو: تصاوير تکان دهنده ای از وضع کارگران قالی باف در کرمان نشان داده و با اين 
کار، خشم شاه را که در آن جلسه حضور داشت و نطق مفصلی در بهبود وضع کارگران در ايران 
کرد، برانگیخته بود. راوی که تا آن روز استان کرمان را نديده بود پس از ورود به کرمان، آنجا را يك 
جامعۀ فئودالی با ريشه های عمیق معرفی کرده است زيرا باغ های پسته و خرما که سطح وسیعی از 
اراضی قابل کشت اين استان را شامل می شود همچنان در مالکیت فئودال ها باقی مانده و درآمدهای 
ـ 238 ( چنین برداشتی قابلِ ِِِِِتأمل  محصوالت آن موجب بقا و استمرار اشرافیت محلی می شد. )ص237 
است و نشان می دهد که از نظر او همۀ زمین ها بر اساس طرح اصالحات ارضی می بايست تقسیم 
می شد. در حالی که با توجه به ناکامی اجرای طرح اصالحات ارضی اگر اين زمین ها و باغات در آن 
زمان تقسیم می شد آيا اکنون باغی برای کشت پسته وجود می داشت؟! وی همچنین تشکیالت 
همۀ هیئت مديره های انجمن ها و جمعیت های مردم نهاد و غیر دولتی مانند انجمن های خیريه و 
نیکوکاری، انجمن فرهنگ، جمعیت شیر و خورشید سابق و ... را به اين بهانه که رياست آنها با 
برادران و خواهران شاه بود به صورت انقالبی منحل اعالم نمود. صرف نظر از اينکه درک او از اين 
انجمن ها و جمعیت ها با واقعیت تطبیق نمی کند، بسیاری از مطالب او در اين قسمت گزافه گويی 
و نادرست می نمايد. برخالف مدعیات راوی، اعضای هیئت مديرۀ انجمن های مردم نهاد و خیريه 
مانند شیر و خورشید سرخ سابق، از میان معتمدين شهر انتخاب مي شدند و هیئت مرکزي در تهران 
بر کار آن ها نظارت می کرد بنابراين ارتباط استاندار با آن ها جنبۀ کاماًل تشريفاتی داشت. به عالوه 
تأکید دکتر منتصری بر »روشنفکران به حاشیه رانده شده«، »روشنفکران محلی«، »روشنفکران 

مترقی استان« مبهم بوده و معلوم نیست تلقی او از به کارگیری واژۀ »روشنفکران« چیست!
به هرحال او پس از سه ماه »طرح تمرکز کارگاه های قالی بافی استان کرمان« را تهیه کرد 

1.  بنگرید به: از مجله یادگار تا چهره های 

ماندگار مصاحبه با زنده یاد دکرت عبدالحسین 

نوایی، گفت و گو: مرتضی رسولی پور، فصلنامه 

هشتم  سال  ایران.  معارص  تاریخ  تخصصی 

زمستان 1383 شامره 32. ص 185 ـ191 (.
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و علی رغم مخالفت هايی که در سطح استان با او شد، تحت ِِِِِِِ فشار شاه و هیئت حاکمه سرانجام 
کارفرمايان مجبور به تبعیت از اين طرح شدند. در اين فاصله از سوی سران دو حزب »مردم« و 
»ايران نوين« دعوت شد تا به عضويت در يکی از دو حزب مذکور در آيد اما منتصری خودداری 
فشار  تحِت  همچنین  و  کرمان(  ساواک  )رئیس  آرشام  سرهنگ  مداخالت  اثر  در  سرانجام  کرد. 
سازمان امنیت، اسداهلل علم، مهندس شريف امامی و دکتر منوچهر اقبال، وی از اين سمت نیز 

استعفا داد و چندی بعد در 1349 به جنوب فرانسه رفت و در آنجا مقیم شد.
است که  راوی  پراکندۀ  تأمالت  يا  کتاب شامل شش قسمت خاطرات  مطالب فصل هشتم 
هیچکدام ارتباطی با يکديگر ندارند. سرهنگی علی اکبر مهتدی، محمدعلی افراشته، سلیمان میرزا 
اسکندری، رسول پرويزی و میرزا ملکم خان شخصیت های اصلی اين قسمت از نوشته های راوی يا 

سوژه هايی می باشند که راوی عالقه داشته در مورد هرکدام خاطره يا نکته ای را بیان کند.
در پايان اين نوشته يادآور می شوم که نشر کتاب هرچند بی عیب و خالی از اشتباه نبوده اما 
مطالب آن خوشبختانه به گونه ای يکدست و روان به خواننده منتقل می شود. برخی اغالط نگارشی 
محترم(  )تدوين کنندۀ  علی امیری  آقای  به  جداگانه ای  يادداشت  در  که  يافته  راه  کتاب  متن  در 
تحويل دادم و در اينجا از ذکر دوبارۀ آن ها خودداری می کنم. افزون بر آن شايسته بود نويسنده يا 
تدوين کننده به جای استفاده از واژه های »لشگر« يا »سرلشگر« از »لشکر« و »سرلشکر« استفاده 
می کرد. همچنین عالمت تنوين )ً ( روی کلمات فارسی کاربرد نداشته بنابراين به کارگیری کلمات 

»دومًا« و »سومًا« و ... نادرست می باشد.




