
   شاهد توحیدی 
در روزهايي كه سپري شد، حجت االسالم والمسلمین 
روح اهلل حس�ینیان يار ديرين انقالب و نظام اسالمي، 
پس از يك دوره بیماري س�خت، دعوت حق را لبیك 
گفت و ب�ه جايگاه اب�دي روي نمود. از اي�ن روي و در 
بازشناس�ي و تكريم كارنامه اين روحان�ي مجاهد، با 
فرزندش حجت االسالم والمسلمین حامد حسینیان 
گفت وشنودي انجام داده ايم كه نتیجه آن در پي مي آيد. 

      
مرحوم حسینیان در افواه عمومي، بیشتر به 
عنوان يك چهره قضايي و سیاس�ي شناخته 
مي شدند. بنابراين مناس�ب است از اين نكته 
آغاز كنی�م ك�ه ايش�ان چگونه به دس�تگاه 
قضايي و سپس به سیستم امنیتي كشور وارد 

شدند؟زمینه هاي اين امر چه بود؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. البته معموالً اين گونه مس��ائل 
را خوِد پدر برايمان تعريف نمي كردند، مي ش��د كه گاه با 
دقت در خاطراتشان و حواش��ي آن به نكاتي در اين باره 
پي برد. ورودشان به دستگاه قضايي، بابت شناختي بود 
كه آيت اهلل قدوسي از شخصيت و توانايي هاي ايشان، در 
دوران تحصيل در مدرس��ه حقاني قم داشتند. به همين 
دليل هم آن ش��هيد بزرگوار پس از انتصاب به دادستاني 
انقالب، عده اي از شاگردان توانمند خود را به قوه قضائيه 
آوردند كه پدر نيز در زمره آنان بود. ايش��ان در دهه 60، 
مأموريت هاي خطي��ري را بر عهده گرفتن��د كه يكي از 
آنها پذيرش دادس��تاني سيس��تان و بلوچستان و اقامت 
در ش��هر زاهدان بود. اين در حالي بود كه در آن شرايط 
خطير، كسي از قضات نپذيرفته بود كه به آن خطه برود. 
رفتن به سيستان و بلوچستان و مقابله با اشرار و فهِم زد 
و بندهاي مافياي آنها در منطقه، به اضافه هوش شخصي 
ايشان موجب شده بود كه شم امنيتي بااليي پيدا كنند. 
به راحتي مي توانستند تشخيص دهند كه عوامل فتنه و 
شرارت، چه كساني هس��تند و نحوه عملكرد آنها چگونه 
است؟ به هر حال در زاهدان، وقت زيادي از ايشان، صرِف 
پيگيري و متالشي كردن باندهاي موادمخدر شد. پدر در 
آن دوره، شرايط دشواري را گذراندند تا توانستند امنيت را 
در اين منطقه برقرار كنند. اينگونه موفقيت ها موجب شد 

ايشان از طرف قوه قضائيه مأمور شوند در وزارت اطالعات، 
پرونده هاي امنيتي را بررسي كنند. البته تصدي دادستاني 
ويژه روحانيت هم مهم بود. باالخ��ره باندهاي منحرف و 
معاندي بودند كه قصد داش��تند به بيوت برخي مراجع 
نفوذ كنند و كشف آنها هم كار مهمي بود و دقت زيادي را 
مي طلبيد. عالوه بر اين در دوره دادستاني هم با كميته هاي 
انقالب در ارتب��اط بودند و از نحوه تعقي��ب متهمان نيز 
تجربياتي داشتند. مجموعه اينها به هوش امنيتي ايشان 
كمك كرد و باعث شد ايشان در مقام خدمت در دستگاه 

امنيتي كشور، توفيقات زيادي داشته باشند. 
پس از اينكه جريان موس�وم به اصالحات در 
س�ال 76، زمام اداره كشور را در دست گرفت 
و در پي رويداد قتل هاي زنجیره اي و افشاگري 
مرحوم حس�ینیان در باره عوام�ل آن، جناح 
حاكم هجمه تبلیغي بسیار گسترده اي را علیه 
ايشان س�امان داد. اين در حالي بود كه پیش 
از آن مطبوع�ات همان جناح، س�خنان آقاي 
حس�ینیان  علیه جناح راس�ت و رفتار ستاد 
انتخاباتي آقاي ناطق نوري را تیتر مي كردند! به 
عنوان فرزند ايشان، از آن روزها چه خاطراتي 
داريد و مهم تر اينك�ه در آن دوره، حال پدر را 

چگونه ديديد؟
روزهاي بسيار سختي بودند. همواره روزهاي اول مقاومت 
در مقابل جريانات انحرافي، روزهاي دش��واري هستند 
و برداشتن قدم هاي اول، مس��تلزم همراهي و همفكري 
دوستان است كه متأسفانه عملي نشد. عده اي صالح را در 
محافظه كاري مي دانستند، ولي ايشان وارد ميدان شدند و 
به وظيفه اي كه تشخيص داده بودند، عمل كردند. از منظر 
پدرم ماجراي قتل هاي زنجي��ره اي، جرياني بود كه طي 
آن مي خواس��تند نظام را بدنام كنند تا راه براي عمليات 
براندازي هموار ش��ود. عالوه بر اين ايشان همواره حفظ 
نظام را واجب مي دانستند و اين امر، نقطه حساسيت شان 
بود. نظر پدر اين بود كه باالخره نظام سياسي تشيع پس 
از قرن ها بر پا شده اس��ت و ما در برابر آن وظيفه داريم و 
اساساً معناي زندگي مان در حفظ همين نظام است و طبعاً 
تالش��مان هم بايد معطوف به اين مهم باشد. ايشان در 
تحليل اعتقادي و تاريخي خود معتقد بودند شيعه، همواره 

در حال انقالب بوده است، چراكه يك نظام خاص سياسي 
دارد. ايده اين مذهب، هم��واره اين بوده كه تا حكومت را 
به واليت نرس��انيم، همه حكومت ها طاغوتي محسوب 
مي شوند. حاال در عصر ما اتفاقي افتاده و حكومتي از چنگ 
طاغوت رهايي پيدا كرده است و به دست جريان واليت 
سپرده شده كه در واقع حكومت خدا و احكام اوست. در 
چنين شرايطي، عده اي مي خواهند اين حكومت را بدنام 
و منحرف كنند و نتيجه قرن ها مبارزه سياسي تشيع را به 
خطر بيندازند. بنابراين از روي وظيفه وارد ميدان شدند. 

پس ش�ما معتقديد به رغم پژواك سیاسي اي 
كه اقدامات ايش�ان پیدا مي كرد، چندان اهل 
سیاست ورزي نبودند و بیشتر در جهت تقويت 

يك فكر يا مكتب فعالیت مي كردند؟
همين طور اس��ت، پدر چندان اهل كار سياسي نبودند و 
وقتي هم كه بنا به وظيف��ه در گروه هاي مختلف فعاليت 
مي كردند، پايدار و دايمي نبودند. فكر را مطرح مي كردند 
و گروه را تش��كيل مي دادند، اما نه به عنوان كار سياسي، 
بلكه در جه��ت تقويت آن فكر. مثاًل پدر جزو مؤسس��ان 
جمعيت دفاع از ارزش هاي انقالب اسالمي يا بعدها جبهه 
پايداري بودند، اما موقعي كه جبهه تشكيل شد و كارش 
نظام و شكل پيدا كرد، ديگر دوس��ت نداشتند دخالت و 
كارهاي سياس��ي مربوط به آن را انجام دهند. برايش��ان 
تقويت مكت��ب و مبان��ي آن اهميت داش��ت. در مقاطع 
خاصي مثل ماجراي فتنه 88 يا پيش از آن وقوع قتل هاي 
زنجيره اي، اصل نظام واليي هدف قرار گرفته بود و طبعاً 
ايشان نمي توانستند سكوت كنند و از روي وظيفه و اعتقاد 
ايستادند و غيرت نشان دادند. هيچ گاه هم از افشاگري اي 
كه در اين باره داشتند، پشيمان نشدند و آن را از فصول با 
بركت زندگي خود تلقي مي كردند. نمي گويم همه وقايع 
آن روزها برايشان دلنشين بود، ولي از اينكه توانسته بودند 

ايستادگي كنند،  خوشحال بودند. 
بهتر است كه قدري در اين سؤال متوقف شويم. 
در روزهاي پس از درگذشت مرحوم حسینیان، 
برخي  رس�انه هاي معان�د با انق�الب و البته با 
شخص ايش�ان، مقوله موضع گیري ايشان در 
ماجراي قتل هاي زنجی�ره اي را مجدداً پیش 
كشیدند و از انگیزه هاي ايشان براي افشاگري 

 »ناگفته ها و خاطره هايي از حیات سیاسي حجت االسالم روح اهلل حسینیان«
 در گفت وشنود با حجت االسالم حامد حسینیان

 پدر در کور کردن چشم
 فتنه قتل های زنجیره ای مؤثر بود

در اي�ن موض�وع، تحلیل ه�اي متفاوتي 
كردند. نظر ش�ما در باره تفس�یرهاي اين 

روزها چیست؟
اشاره كردم كه مرحوم پدر وظيفه شناس بودند. اگر 
كاري را وظيفه مي ديدند، ب��ه آن اقدام مي كردند و 
توجهي هم نداشتند كه آيا ديگران همراهي دارند يا 
نه؟ در داستان قتل هاي زنجيره اي، به سرعت متوجه 
فتنه ش��دند. فتنه اين بود كه مي خواستند با طرح 
جهت دار ماجراي اين قتل ها مردم را مقابل نظام قرار 
دهند و به پشتوانه رأي دولت اصالحات، نظام واليت 
فقيه را به نظامي ليبرال تبديل كنند. ايشان با شجاعت 
وارد كار شدند و شايد به تنهايي ورق را برگرداندند. 
نيت ايش��ان، حفظ نظام بود و براي اين هدف، همه 
تخريب ها را پذيرفتند. بحمداهلل شفاف سازي ايشان، 
چشم فتنه را كور كرد و آشكار شد طراحان اين فتنه، 

از حاميان اصالحات بودند. 
بازگرديم به س�ؤاالت پیش�ین. ايشان از 
مشاهده جنگ رواني و رسانه اي مخالفان، 
چه واكنش�ي داش�تند؟ در اين ب�اره چه 

خاطراتي داريد؟
شايد باورش سخت باشد، اما گاهي وقت ها از اينكه 
فحش مي خوردن��د و دش��نام مي ش��نيدند، واقعاً 
خوشحال مي ش��دند! چون احس��اس مي كردند به 
هدف زده اند و صدا و بهتر بگوييم كه ناله كانون فتنه 
را درآورده اند! روحيه ايشان در اين زمينه، به قدري 
استحكام داشت كه براي ما به يك نوع طنز و شوخي 
تبديل ش��ده بود. اگر روزي پدر ب��ه خانه مي آمدند 
و كسل و خسته بودند، مي پرس��يديم: »پدر! امروز 
دشنامي چيزي نداده اند كه شما سر حال و خوشحال 
نيستيد؟« از اينكه دشمن به دس��ت و پا مي افتاد و 
س��نگ اندازي مي كرد، واقعاً خوش��حال مي شدند. 
زماني خستگي و كس��الت برايش��ان پيش مي آمد 
كه جبهه انق��الب، به حد كافي ت��الش نمي كرد. از 
كم كاري ها واقعاً ناراحت مي ش��دند، اما از هجمه ها 
و پركاري دش��من عليه خودش��ان، واقعاً خوشحال 
و مطمئن مي شدند كه اهدافش��ان را درست نشانه 
رفته اند. در سال هاي اخير، برادر كوچك ترم بيشتر در 
خانه و كنار پدر بود و با ايشان صحبت مي كرد. ايشان 
مي گفت: موقعي كه اخبار را به پدر عرضه مي كردم، 
مي گفتند: »از تمجيد و تحس��ين ها عبور كن، چون 
حوصله شنيدنشان را ندارم، ببين چه كسي دشنام 
داده و چه كسي عرصه برايش تنگ شده!« اين چيزها 
هميشه برايشان شيرين بود. هميش��ه در اين باره، 
خاطره اي از شهيد آيت اهلل بهشتي را نقل مي كردند. 
داخل پرانتز بگويم كه واقعاً دلدادگي خاصي نسبت 
به شهيد بهشتي داشتند. آخرين بار كه به بهشت زهرا 
و با هم سر مزار شهيد بزرگوار بهشتي رفتيم، به طرز 
خاصي قبر ايشان را در آغوش گرفتند! ما كمتر از پدر 
مي ديديم كه قبري را در آغوش بگيرند و به س��نگ 
ضربه بزنند و گريه كنند! ش��هيد بهش��تي برايشان 
يك اس��طوره و نماد ب��ود و مقاومت و وارس��تگي و 
آزادگي ايشان را هميشه مثال مي زدند. اين خاطره 
را بارها برايمان تعريف كرده بودند. نمي دانم جلوي 
دفتر حزب يا جاي ديگري، عده اي از مخالفان آمده 

بودند... 
جلوي س�اختمان دادگس�تري بوده. اين 

خاطره را براي من هم گفته بودند... 
بله، يك عده آمده بودند و دشنام مي دادند! مي گفتند 
ما تمام مدت به چهره شهيد بهشتي نگاه مي كرديم 
كه آيا ناراحت يا چهره اش گرفته مي ش��ود يا خير؟ 
ما كه آيت اهلل بهش��تي را خيلي دوس��ت داشتيم، 
مي گفتيم اجازه بدهيد ما برويم و جواب اينها بدهيم، 
ولي ايش��ان نه حالت چهره ش��ان عوض مي شد، نه 
ناراحت مي شدند و نه به ما اجازه مي دادند كه چنين 
كاري كنيم. مي گفتند: »اينها مسائل مهمي نيستند 
و اصالً نبايد به ايشان توجهي كنيد.« حتي مي گفتند: 
»در آن لحظه، من يك لحظه احساساتي شدم و به 
ش��هيد بهش��تي گفتم چرا امام در برابر اين عده به 
ميدان نمي آيد و از ش��ما دفاعي نمي كند؟ ش��هيد 
بهشتي گفتند: ما نبايد در مش��كالت خود، از امام 
مايه بگذاريم، امام را براي مسائل مهم و كالن نظام 
مي خواهيم و نه براي دفاع از خ��ود!...« پدر هم اين 
رفتار را از ش��هيد بهش��تي آموخته بودند و اينگونه 
هجمه ها برايشان مهم نبود و كاري را كه وظيفه خود 
مي دانستند، انجام مي دادند. به جنگ رواني دشمنان، 
توجهي نش��ان نمي دادند و اگر هم توجهي نش��ان 
مي دادند، از سر خشنودي بود و سر ذوق مي آمدند 

كه وظيفه خود را انجام داده اند. 
طبعًا مواجهه با برخي جريانات سیاسي از 
جمله بقاياي باند مهدي هاشمي براي آقاي 
حسینیان هزينه هايي هم داشت. در يكي از 
واپسین مصاحبه هايي كه درباره خاطرات 
خ�ود از ماج�راي برخ�ورد با بی�ت آقاي 
منتظري داشتند، آقاي س�عید منتظري 
مواضعي گرفت و در اين بین نس�بت بدي 
نیز به ايشان داد. از دوستانشان شنیدم كه 
ايشان نیز متقاباًل از وي شكايت كرده اند. 

ماجراي اين شكايت به كجا انجامید؟
از جزئيات ماجرا خبر ندارم، ولي مي دانم مدارك تمام 
حرف هايي كه در آن مصاحبه زدند، موجود اس��ت. 
بعضي هايش را به دليل حفظ آبروي طرف، منتش��ر 
نكردند و ما هم نمي كنيم، وگرنه حرف هاي گفتني 
درباره كاركرد اين جريان، فراتر از آن چيزي است كه 
توسط ايشان گفته شد. اگر هم از سعيد آقا شكايتي 
كرده باشند، به خاطر حفظ حرمت نظام و كارگزاران 
آن است، واال وقتي در خانه مسئله را مطرح كرديم و 
گفتيم كه اين نكات مطرح شده اند، ايشان ابداً نگفتند 
ناراحت هس��تم يا او چرا اين حرف ها را به خود من 
زده است! اگر شكايتي ش��ده باشد، قطعاً براي حفظ 
آبروي نظام است كه اين آقا چرا دارد اين نسبت ها را 
به يك معتمد و مسئول نظام مي دهد، وگرنه به لحاظ 
شخصي، از اين مسائل زياد براي ايشان پيش مي آمد 
و هيچ واكنشي هم نشان نمي دادند. در اين مورد هم 

شايد طرح شكايتي كرده باشند تا سندش در تاريخ 
بمان��د، وگرنه اهل دنبال كردن و پيگيري ش��كايت 
براي خودشان نبودند. كس��اني كه آن روز با پدرم به 
بيت آقاي منتظري رفتند و آنجا را بازرسي كردند و 
اسنادي را آوردند، هنوز هستند و اسناد به دست آمده 
هم در دادگاه ويژه روحانيت موجود است. اخالقشان 
اين طور بود كه چيزهايي را كه عليه خودشان مطرح 
مي ش��د، زياد جدي دنبال نمي كردند، ولي اگر قرار 
بود نظام متهم شود، طرح شكايت مي كردند. هرگز 
اختالف ش��خصي يا كينه اي از كس��ي نداشتند كه 

دنبال كنند. 
يك�ي از فرازهاي سیاس�ت ورزي مرحوم 
حس�ینیان در واپس�ین س�الیان حیات، 
حماي�ت از آقاي احمدي نژاد ب�ود. اين در 
حالي بود كه ايشان قبالً انتقاداتي را درباره 
ش�خص و اطرافیان رئیس جمهور س�ابق 
ابراز كرده بودند. پدر با وجود اطالع از نقاط 
ضعف اين جماعت، چرا همچنان به ارتباط 

و نزديكي خود با اين جريان ادامه دادند؟
در ي��ك كالم، هدف ج��ذب حداكثري ب��ود. واقعاً 
نظرشان اين بود كس��ي كه توان اجرايي بااليي دارد 
و مردم هم به او عالقه داشته و اين عالقه را در دو دوره 
هم ابراز كرده بودند، اگر اجازه دهيم چنين شخصي از 
دايره نظام خارج شود، چيزي جز هزينه سازي نيست. 
پدرم يك اصولگراي سخت و محكم بودند، اما گاهي 
اوقات چهره هاي متعلق به جري��ان اصالحات هم با 
ايشان رفت و آمدهاي مداوم و حتي گپ و گفت هاي 
صميمي داشتند، چه در مجلس و چه در عيادتشان 
در بيمارس��تان. گاهي اوق��ات هم برخ��ي از آنها به 
خانه مان هم رفت و آمد مي كردن��د. اعتقاد حاج آقا 
اين بود كساني كه نسبت به انقالب دلدادگي دارند، 
ممكن است ديدگاه هاي مختلفي هم داشته باشند، 
ما بايد همه تالشمان را كنيم كه آنها را در چارچوب 
انقالب نگه داريم. كسي مثل آقاي احمدي نژاد، نهايتاً 
به آرمان امام خميني دلدادگي دارد، شايد رفتارهاي 
ناپس��ندي هم داشته باش��د و اجتهادهاي شخصِي 
غلطي هم كند. مي گفتن��د: »روحانيت بايد كمك 
كند كه اين فرد، در مس��ير باقي بماند. نظرشان اين 
بود كه ايش��ان را گروهي كه رفتار درستي نداشتند، 
به لجاجت كشاندند! اين هزينه س��ازي براي نظام، 
چه ضرورتي داشت؟ شيوه خود مقام معظم رهبري 
هم همين است كه تا مي شود، همه را در حيطه نظام 
اسالمي نگه دارند و معموالً از خطاهاي قابل بخشش 
آنان چشم پوشي مي كنند. همه در كنار نظام باشند 
و براي نظام فكر و عمل كنند. چرا فرصت هاي ما بايد 
صرف دعواهاي بيخود و بي فايده شود؟ چرا بايد برخي  
حواش��ي را بي جهت پررنگ كنيم؟ چرا نبايد بين ما 
مودت باشد؟ گاهي اوقات برقراري روابط مودت آميز، 
باعث مي شود حواشي خود به خود كمرنگ شوند و 
رفته رفته، كسي روي اختالف نظرها پافشاري نكند و 
طرف مقابل هم اصرار و لجاجت به خرج ندهد و به راه 
بيايد.« واقعاً نظرشان اين بود كه اگر واقعاً جمعي از 
دوستان انقالبي، در كنار آقاي احمدي نژاد مي ماندند 
و در اين زد و بندهاي سياسي، به عنوان مشاور، ايشان 
را درك مي كردند، بعضي اتفاقات پيش نمي آمدند. به 
اين اصل معتقد بودند كه بايد فضا را آرام كرد و برخي 
از مودت ها و همراهي هاي گذشته را برگرداند. تقريباً 
همه دوستان پدرم، ايشان را مورد سؤال قرار مي دادند 
كه چرا كنار اين آدم مانده ايد؟ ايشان حقيقتاً به خاطر 
حفظ رابطه با آقاي احمدي نژاد، مشكالت زيادي را 
تحمل كردند، اما نهايتاً نظرش��ان اين بود كه نبايد 
براي نظام هزينه درس��ت كرد. اين رويكرد را هم از 
سر سياسي كاري در پيش نگرفته بودند. )گفتم كه 
ايشان، چندان اهل كار سياس��ي نبودند( بلكه واقعاً 
اعتقاد داش��تند به خاطر حف��ظ آرمان هاي انقالب، 
همه بايد در كنار هم كار را پيش ببريم و به هر بهانه اي 

يكديگر را طرد نكنيم. 
عدم صدور پیام تس�لیت از س�وي آقاي 
احمدي نژاد، آن هم در درگذش�ت كسي 
كه به خاطر ادامه ارتباط با او بس�یار مورد 
س�ؤال قرار گرفت، چه مفهومي مي تواند 
داشته باش�د؟ خود ش�ما در اين باره چه 

تحلیلي داريد؟
در مورد پيام ندادن آقاي احمدي نژاد، حدس من اين 
است كه مي خواهند احترام پدر حفظ شود و چيزي 
نگويند كه دوباره براي ايش��ان حاشيه س��ازي شود! 
حدسم اين است كه به اين دليل، پيام نداده باشند. 
پدر براي آرام كردن ايشان در بعضي از شرايط خطير، 
زياد با او رفت و آمد و ب��ه وي توجه مي كردند، اما در 
مورد نكته اصلي اي كه مورد سؤال شما بود، همچنان 
عرض مي كنم كه هدفشان اين بود كه ايشان همچنان 
در دايره وفاداران به نظام اسالمي حفظ شود. گاهي 
كه در خانه، در اين باره بحث پيش مي آمد، برداشت 
خود من اين بود كه دفاعي كه پدر از آقاي احمدي نژاد 
مي كردند، در ادامه همان مشي سياسي مقام معظم 
رهبري در جذب حداكثري اس��ت. واقعاً اعتقادشان 

اين بود. 
و س�خن آخر اينك�ه تحلیل ش�ما از نگاه 
پدر به منش و جايگاه رهبر معظم انقالب 

چیست؟
به رغم تمام ش��يطنت هاي اين روزهاي رسانه هاي 
بيگانه و برخي عناص��ر در فضاي مجازي، اتفاقاً بنده 
فكر مي كنم علت اصلي دشمني ضد انقالب با پدر، اين 
بود كه در بسياري از موارد، مانع از توفيق توطئه هاي 
آنها عليه رهبري شدند. ايش��ان بارها به حضرت آقا 
عرض كرده بودند: »آرزوي من اين است كه در ركاب 
شما به شهادت برس��م!« رهبري هم به ايشان توجه 
خاصي داش��تند. وقتي جمعي از تاريخ ن��گاران به 
مناسبت چهلمين سالگرد انقالب س��ال ۱۳۹۷ به 
ديدار آقا رفته بودند، ايشان چنان پدر را مورد عنايت و 
لطف قرار داده بودند كه حاضران در جمع، از اين همه 
محبت ويژه رهبري تعجب كرده بودند! اين از مسائلي 

است كه جاي تشكيك ندارد.  

ش�ايد باورش سخت باش�د، اما گاهي 
وقت ها از اينكه دش�نام مي شنیدند، 
واقعاً خوشحال مي شدند! چون احساس 
مي كردند به هدف زده اند و صدا و بهتر 
بگويیم  ناله كانون فتنه را درآورده اند! 
روحیه ايشان در اين زمینه، به قدري 
اس�تحكام داش�ت كه براي ما به يك 
نوع طنز و شوخي تبديل شده بود. اگر 
روزي پ�در به خانه مي آمدند و كس�ل 
بودن�د، مي پرس�یديم: »پ�در! امروز 
دشنامي نداده اند كه ش�ما سر حال و 
خوشحال نیستید؟« زماني خستگي و 
كسالت برايشان پیش مي آمد كه جبهه 
انقالب، به ح�د كافي ت�الش نمي كرد

ب�ه رغ�م تم�ام ش�یطنت هاي اي�ن 
روزه�اي رس�انه هاي بیگان�ه و برخي 
عناصر معاند در فض�اي مجازي، بنده 
فكر مي كنم علت اصلي دش�مني ضد 
انقالب با پدر، اين بود كه در بس�یاري 
از موارد، مان�ع از توفی�ق توطئه هاي 
آنه�ا  علی�ه رهب�ري انقالب ش�دند. 
ايشان بارها به حضرت آقا عرض كرده 
بودن�د: »آرزوي من اين اس�ت كه در 
ركاب شما به شهادت برسم.« رهبري 
هم به ايش�ان توجه خاصي داش�تند

  محمدرضا كائیني
بر درگذش��ت هنرمند 
نام آش��ناي س��ينما و 
تئات��ر اي��ران، زنده ياد 
داريوش اسدزاده، سالي 
سپري شد. از اين روي 
مناسب است اين مجال 
را به معرفي يكي از آثار 
وي اختص��اص دهي��م. 
آن مرح��وم ع��الوه بر 
فعاليت هنري، از ش��اهدان ديرپاي تاريخ معاصر 
ايران نيز بود و در اين باره آثاري چند نيز به رشته 
تحرير درآورد. »برگ ه��اي خواندني« يكي از آثار 
چهارگانه اوست كه به شكلي داستان وار، هر برگ 
از آن را به بخشي از تاريخ معاصر ايران اختصاص 
داده است. اين اثر يك بار بيش��تر چاپ نشد و جا 
دارد در شرايط خالي بودن بازار كتاب از آن، ناشر 
محترم مجدد آن را به زيور نش��ر بيارايد. داريوش 
اسدزاده در ديباچه اين اثر، در باره محتوا و ضرورت 

آن چنين آورده است:
»پس از ش��كر و ثناي خداوند متعال كه آفريدگار 
جهانيان است و درود بر محمد مصطفي)ص( كه 
خاتم پيغمبران است و با مطالعه حاالت گذشتگان 
كه گنجينه اي بر اصحاب فضل ب��ه نقل نوادر كه 
مجموعه اي اس��ت در باره حاالت، رفتار و گفتار از 
وقايع گذشته كه پايگاه پرارج ترين و گرانبهاترين 
ش��ناخت بش��ري كه نقدها را عيار مي بخش��د و 
آينه ها را پاك و روشن مي س��ازد و نيك انديشان، 
درستكاران و پرچمداران را به آسمان برمي افروزد 
و تمدن و فرهنگ شكوهمند ايران اسالمي كه يكي 
از باش��كوه ترين تمدن هاي انس��اني است بر روند 
پربركت و س��بزتر يادآور مي شود كه براي تاريخ و 
فرهنگ ايران منبع ارزنده  است كه باعث روشنگري 

آيندگان، عبرتي از ناداني ها و ناكامي هاست.« 
اس��دزاده دريكي از اين برگ هاي خواندني نكته اي 
آورده است تحت عنوان»اظهار عقيده دكتر باستاني 

پاريزي راجع به هم واليتي خود خواجوي كرماني«. 
به نظر مي رس��د با عنايت به مكانت و وثاقت استاد 
باستاني در امر تاريخ نگاري معاصر، ذكر آن در اين 
مقال بي مناسبت نباشد. داس��تان از اين قرار است 
كه مرحوم باستاني با سرودن قطعه شعري و به رغم 
بي ادعايي خواجوي كرماني در برابر خواجه شيراز، 
همشهري خود را از حافظ برتر دانسته است. تفصيل 

داستان دريكي از برگ ها اينگونه آمده است:
»در آثار تاريخي شيراز بعد از نماي دروازه قرآن در 
تنگ اهلل اكبر به قبر خواجوي كرماني برمي خوريم 
كه در آنجا دفن ش��ده و تن خواج��وي كرماني به 
شيراز به تنگ افتاده است. اهلل اكبر گرچه خواجو در 
برابر سعدي و حافظ به قول باستاني پاريزي ادعايي 
ندارد و به ظواهر اهميتي نمي دهد يا همان طور كه 

خودش گفته است:
پيش صاحب نظران ملك سليمان باد است
بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است
اينك گويند كه بر آب نهاده است جهان 

مشنو  اي خواجو كه بنيان جهان بر باد است
دل بر اين پيره زن عشوه گر دهر مبند

كاين عروس است كه در عقد دو صد داماد است
و بعد حافظ بيان نكته را از او گرفته و گفته است:

مجو دوستي عهد از جهان سست نهاد 
كه اين عجوزه عروس هزار داماد است

و دكتر باستاني پاريزي غزل خواجو را از حافظ برتر 
مي داند و شايد خواسته است حق همشهري گري 

بجا آورد. 
البته خود حافظ هم گفته است:

استاد غزل سعدي است پيش همه كس اما
داد سخن حافظ طرز سخن خواجو«.

 »برگ هاي خواندني« زنده ياد
 داريوش اسدزاده از تاريخ معاصر ايران

 حكاياتي از آنچه
 بر اين بوم بر رفته!

   زنده ياد داريوش اسدزاده در حال نگارش يادداشت 
بر يكی از تألیفات خويش

به جوان
 دوباره

 نگاه كن
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