
  شاهد توحيدي
حجت االسالم والمسلمين  
محمدحسن رحيميان از 
ياران ديرين امام خميني 
در ق��م، نج��ف و تهران 
به ش��مار م��ي رود. او در 
دوره اقامت آن بزرگ در 
جماران، در زمره اعضاي 
دفتر رهب��ر كبير انقالب 
ب��ود و از آن دوره و ني��ز 
پيش از آن، خاطراتي شنيدني دارد. اثر تاريخي- روايي 
»در س��ايه آفتاب« حاصل خاطره نويسي هاي وي، در 
باب س��يره بنيانگذار فقيد جمهوري اس��المي است. 
رحيمي��ان در ديباچه اي��ن اثر و در ب��اب موضوع آن، 
چنين آورده است: »عظمت ش��خصيت حضرت امام، 
بسان كوهي بود بسيار بزرگ كه قله رفيعش در وراي 
ابر هاي طبيعت، سر به آسمان معنويت و عبوديت حق 
ساييده و با پيوند به سرچش��مه اليزال هستي، اعماق 
وجودش از زالل معرفت، سيراب و از گستره پيرامونش، 
چشمه سار هاي حكمت، جاري شده و تشنه كامان آب 
حيات را سرمست شوق وصال نمود. نه قله سر به فلك 
كشيده عرفانش در دسترس و ديد محجوب ما بود و نه 
گام هاي لنگ آگاهي ما را توان پيمودن دامنه گسترده و 
ابعاد كماالتش و نه انديشه قاصر ما را توان نفوذ در ژرفاي 
وجودش. عظمت شخصيت امام و عمق و گستردگي آن 
حتي براي نزديك ترين افراد و برجسته ترين شاگردان 
ايشان قابل دسترسي و شناخت دقيق نبود و كسي را هم 
ياراي چنين ادعايي نيست. با اين همه هركس متناسب 
با درك و ظرفيت خويش و از زاوي��ه اي آن هم در بعد 
ظاهري و اثباتي، قطره اي از درياي حكمت و فرزانگي 
امام را چشيده اس��ت و با جمع آوري اين قطره هاست 
كه جويبار هايي از آن درياي فضيلت براي تشنه كامان 
تاريخ و نسل هاي آينده، جاري مي شود. هرچند اين بنده 
ناچيز بيش از نيمي از عمرم را بس��ان خاري، نزديك و 
در كنار گل بي خار وجودش سر كردم ولي به دليل عدم 

قابليت، كمتر از طراوت و زيبايي ملكوتي اش بهره مند 
شدم و بي گمان آنچه از او نصيبم شد قطره اي بود از دريا 
و در عين حال آنچه از اين قطره درك و احساسم با قلم 
شكس��ته در قالب الفاظ ناقص مي آيد باز هم قطره اي 
است از دريا! به هر حال از آنجا كه تمام كارها، حركت ها 
و گفتار ها و حتي سكوت ها و سكوت هاي امام- هرچند 
جزئي ترين آنها- درس هايي اس��ت عميق و پرمعني و 
نمود هايي است از حكمت الهي و روح ملكوتي اش كه 
به همه پيروان و عاشقانش تعلق دارد از اين رو هركس 
آنچه را از امام ديده و ش��نيده باي��د در اختيار همگان 
قرار ده��د و از طرفي تذكر و اصرار برخي دوس��تان در 
زمان حيات امام و بعد از آن نويس��نده را بر آن داشت 
تا به رغ��م درك قاصر و ديد محدود و عدم يادداش��ت 
به موقع و روزانه تمام خاطرات و مشاهدات كه موجب 
فراموشي آنها شده يا آنچنان دقيق به خاطر نمانده كه 
قابل استناد باشد فقط به تحرير آن قسمت اندكي كه 
جسته و گريخته به طور مس��تند يادداشت كرده بودم 

مبادرت ورزم.
بنابراين آنچه در اين مختصر آمده است هرگز نمي تواند 
معرف ش��خصيت واالي حضرت امام باشد بلكه فقط 
گوشه اي اس��ت از داستان آش��نايي ناقص نويسنده با 
ايش��ان و خاطراتي چند از آنچه خود مستقيماً شاهد 
و مرتبط با آنها بوده ام و جز در چند مورد كه از مرحوم 
آيت اهلل ش��هيد حاج آقا مصطفي نقل ك��رده ام، از نقل 
صد ها خاطره اي ك��ه از ديگران ش��نيده ام، خودداري 
كرده ام به اي��ن دليل كه نقل بدون واس��طه از اعتبار و 
دقت بيشتري برخوردار است و به اين اميد كه ديگران 
نيز آنچه را خود شاهد بوده اند تحرير نمايند تا ان شاءاهلل 
مجموعه اي كامل از خاطرات مستند كه بيانگر مجموعه 
سيره زندگي امام باش��د براي رهروان و پيروان ايشان 
فراهم گردد. البت��ه در اين مجموعه از ذك��ر پاره اي از 
خاطرات به داليل سياسي و برخي به دليل عدم رضايت 
امام و برخ��ي نيز به خاط��ر تكرار موارد مش��ابه آن در 
خاطرات ديگران خودداري شده است. اميد مخلصانه ام 
از درگاه خداوند منان آن است كه مصداق »شرالناس 
خدامنا« نباشم و صميمانه در پيشگاه مقدسش مسئلت 
مي نمايم كه ما را با او و بس��يجيان مخلصي كه چه بسا 
او را هرگز از نزديك نديده بودند ولي راه هزار س��اله را 
يك ش��به طي كرده و در او ذوب شدند و با اشاره اش به 
مقام شهود و شهادت راه يافتند و به اوليا و مقربان درگاه 

احديت پيوستند محشور فرمايد.«
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  محمدرضا كائيني
مقال�ي ك�ه بخش�ي از آن را پي�ش رو داري�د، 
را در پاسداش�ت خاط�رات خوب�م از زنده ي�اد 
حجت االسالم والمس�لمين روح اهلل حسينيان 
رئيس فقي�د مركز اس�ناد انقالب اس�المي به 
ن�گارش درآورده ام. در اي�ن مج�ال، س�عي 
داش�ته ام ت�ا معرف�ي فرازه�اي كالن كارنامه 
سياس�ي، فرهنگي و اخالق�ي وي را در اولويت 
قرار دهم. تا چه قب�ول افتد و چ�ه در نظر آيد. 

  
در عصرگاه 12 مرداد 1399، قبل از آغاز ميزگرد 
برنامه تلويزيوني اس��توا در باب كودتاي 28 مرداد 
1332، لختي با دكتر جواد منصوري هم كالم بودم. 
مخاطب ارجمند در بخش��ي از كالمش خبر داد: 
چند روز پيش و به رغم تمام رعايت هاي بهداشتي، 
آقاي حسينيان رياست مركز اسناد انقالب اسالمي، 
به بيماري كرونا مبتال ش��ده و هم اينك، بس��ترِي 
بيمارس��تان اس��ت و چون بيماري هاي زمينه اي 
دارد، بهبودي اش دش��وار به نظر مي آي��د!... از آن 
لحظه تا صبحگاه 4 ش��هريور 99 كه خبر رحلتش 
رس��يد و در بي خبري و خوف و رج��ا، خاطرات و 

نكاتي به ذهنم مي رسيد، به شرح ذيل: 
  يك

نخستين بار، در اوايل دهه 70 و در آغاز مسئوليت 
مرحوم حسينيان در مركز اسناد انقالب اسالمي، 
با وي آشنا شدم.  او در آن روزها )آن گونه كه خود 
مي گفت( آمده بود كه اين مركز را متحول و از انزوا 
خارج كند! به رغ��م تمامي خرده هايي كه مي توان 
به رهاورد ربع قرن رياست وي بر اين نهاد گرفت، 
هم اينك مي توان پذيرفت ك��ه او به آرمان خويش 
در اين باره دست يافت. حجم گسترده آثاري كه در 
اين دوره نشر يافت و نيز تعداد پرشمار نخبگاني كه 
از همه جريانات سياسي، با اين مركز ارتباط يافتند 
و ايضاً مجموعه اي گران از اسنادي كه از نهادهاي 
قضايي و امنيتي روانه اين پ ژوهشكده شد و كارشان 
را عيار بخش��يد، ش��اهدي بر اين مدعاست. اميد 
مي برم كه اين روند با حذف پ��اره اي از نقايصش، 

كماكان تداوم يابد. 

  دو
حس��ينيان در همان دوره، در عداد جماعتي بود 
كه گروهي به ن��ام »جمعيت دف��اع از ارزش هاي 
انقالب اس��المي« را ش��كل داده بودن��د. آنان در 
آستانه انتخابات مجلس پنجم، حضوري كم تأثير 
داش��تند و آمده بودند كه تنها خ��ود را به جامعه 
معرفي كنند اما مشاركت آنان در انتخابات رياست 
جمهوري هفتم، جدي شد. هم از اين روي بود كه 
از س��ربند تبيين مواضع اين جمعيت و حمايت از 
كانديدات��وري آقاي محمد محمدي ري ش��هري، 
حسينيان به يكي از اركان مناظره هاي تلويزيوني 
صدا و س��يما، در تبيين مواضع گروه هاي فعال در 
انتخابات، تبديل شد. برآيند مواضع وي در اين گونه 
ميزگردها- كه بعضاً مطبوعاتي نيز مي شد- انتقاد 
ب��ه تماميت خواه��ي جن��اح راس��ت و حمايت از 
واليت پذيري آقاي خاتمي و پايبندي جناح موسوم 
به چپ، به ارزش هاي انقالب بود! خاطرم هس��ت 
كه در آس��تانه همان انتخابات، آقاي ري ش��هري 
هفته اي يك ش��ب، در مس��جد اعظ��م قم، درس 
اخالق مي گفت و در پايان يكي از همين جلسات، 
حسينيان طي س��خناني، حمالتي تند را متوجه 
اردوگاه تبليغاتي آقاي ناطق نوري س��اخت! يكي 
از روزنامه هاي جناح راست، در همان دوره نوشته 
بود: ري شهري در مسجد اعظم درس اخالق گفته و 
حسينيان در ادامه آن جلسه، عماًل اخالق را به رخ 
همه كشيده است! به هر روي او در آن مقطع، براي 
اين قلم و بسياري ديگر، نمادي از موقعيت ناشناسي 
به شمار مي رفت! چه اينكه در دوگانه اي كه در آن 
برهه شكل گرفته بود، اين گونه مواضع، نوعي گل به 
خودي يا ايفاي نقش »غضنفر« به حساب مي آمد! 
هر چند حس��ينيان بعدها اذعان كرد سعيد امامي 
در دوره تبليغات انتخابات��ي منتهي به دوم خرداد 
و در توجيه تالش هايش در تقابل با جناح چپ، به 
او اسنادي نشان داده كه وي را درباره آينده اي كه 
اطرافيان براي خاتمي و مهم تر از آن براي نظام رقم 

خواهند زد، سخت مردد و بيمناك كرده بود!
  سه

كانديداي م��ورد حمايت حس��ينيان در انتخابات 

76، نفر آخر شد! با اين حال او با استناد به تئوري 
»اداي وظيفه و بي اهميتي نتيجه«، سعي مي كرد 
كه خويش را نس��بت به اين فقره، بي توجه نش��ان 
دهد. چندي بعد جمعيت دفاع از ارزش هاي انقالب 
اسالمي نيز، تعطيل شد و حسينيان بيشتر ممحض 
گش��ت بر اداره مركز اس��ناد انقالب اسالمي. يك 
سالي بدين منوال گذشت و دوستان شاغل در اين 
نهاد، خبر مي آوردند كه او عمدتاً روزش را به مطالعه 
و تكميل تحقيقات تاريخ��ي مي گذراند و چندان 
عالقه اي به نقش آفريني سياسي، از خويش نشان 
نمي دهد. با اين همه ديري نپاييد كه حسينيان با 
بمبي خبري، مجدداً به عرصه سياست بازگشت و 
اساس��اً دوره اي جديد را در حيات خويش آغازيد! 
پس از اعالم خبر چن��د قتل، از سياس��يون ديرپا 
گرفته تا برخي نويسندگان ناشناس، روزنامه هاي 
پرش��مار اما تك صداي جبهه دوم خرداد، همگي 
انگش��ت اتهام را، به س��وي نهادهاي امنيتي نظام 
نش��انه رفتند! حس��ينيان در 21 دي 1377 و در 
گفت و ش��نود با روزنامه كيهان، به صراحت گفت: 
»عام��الن اصلي قتل هاي زنجيره اي، منتس��ب به 
جريان دوم خرداد و اساساً از فعاالن ستاد انتخاباتي 
آقاي خاتمي بوده اند... عالوه بر اين برخي مقتوالن 
نيز، سابقه اي طوالني در هتك مقدسات و بزرگان 
ديني داشته اند!...« شايد هم اينك نتوانم شادي اي 
كه به عنوان يك نوجوان پرشور و عصباني از شلتاق 
جبهه ضدانقالب، پس از خواندن اين مصاحبه، در 
ذهن و دل خود تجربه ك��ردم، را به توصيف آورم! 
مخصوصاً اينكه چند ساعت بعد، هم او با حضور در 
ميزگرد شبانگاهي برنامه چراِغ صدا و سيما، همان 
سخنان را با خونسردي و صراحتي بيشتر تكرار كرد 
و به تذكرات و زنهارهاي ديگر شركت كننده برنامه، 
يعني عباس سليمي نمين نيز، گوش فرانداد! اين 
اظهار نظر صريح از سوي يك مقام امنيتي و قاعدتاً 
مطلع، آب به النه مورچ��گان ريخت و از فرداي آن 
روز، اردوگاه اصالحات را به عصبانيت هيستيريك 
دچار ساخت! واكنش هاي آن افشاگري، در جرايد 
صبحگاه- كه عماًل به هجونامه حس��ينيان تبديل 
ش��ده بودند- و تجمعات عصرگاه در برابر دانشگاه 

 اشاره ها و نكته هايي در باب كارنامه سياسي، فرهنگي و اخالقي 
زنده ياد حجت االسالم روح اهلل حسينيان

 در تكريم صراحت و عياري

تهران-كه پاره اي جوان ساده دل با رگ گردن هاي 
برافروخته فرياد مي زدند: حسينيان ننگت باد، از 
خاتمي شرمت باد!- نمايان بود. قهرمان داستان 
ما اما، با شجاعت ذاتي خويش، اين همه را به هيچ 
گرفت و به تكرار دي��دگاه خويش در باب ماهيت 
واقعي عامالن قتل ه��اي زنجي��ره اي، ادامه داد. 
طرف مقابل نيز ك��ه دريافته بود او با جنگ رواني 
ميدان را خالي نخواهد كرد، منتظر فرصت ديگري 
براي انتقام ماند، فرصتي كه به زودي فرارسيد و 
اظهار نظر متهورانه حس��ينيان درباره خودكشي 
ابهام آلود سعيد امامي و ايضاً شركت وي در مراسم 

ترحيم او، آن به دست طرف مقابل داد. 
  چهار

صبحگاه شنبه 20 تير 1378 است و من در اتاق 
انتظار مركز اسناد انقالب اسالمي، منتظر ديدار 
با روح اهلل حسينيان هستم. نمونه مقاالت منتشر 
شده خويش را، آورده ام تا ببيند و اذن همكاري ام 
با مركز را بدهد. امري كه با اس��تقبال وي مواجه 
شد اما نهايتاً، به داليلي تحقق نيافت، به رغم اينكه 
دوستي ما همچنان تداوم پيدا كرد. در همان روز 
بود كه دفتر تحكيم وح��دت متعاقب وقايع 18 و 
19 تير در كوي دانش��گاه تهران، براي تجمِع به 
اصطالح دانش��جويي- مردمي در برابر دانش��گاه 
تهران، فراخوان داده و مي ش��د در پيشاني قضيه 
خواند كه: اين رشته سر دراز دارد! شايد حضور در 
آن اتاق، در لحظه اي كه فضاي سياسي جامعه به 
سوي اتفاقاتي تلخ مي رفت، براي نوجوان بيمناكي 

چون من، تا حدي آرامش آورد. 
وقتي به ات��اق قديمي و ب��زرگ وي- كه پيش تر 
جزئي از ملك دولو قاجار براي خدمات پنهان وي 
به پهلوي دوم بود- وارد شدم و لبخند و تواضع وي 
را ديدم، توانستم قدري از فضاي بيرون فارغ شوم. 
آن روز گذش��ت و روزهاي پرالتهاب بعدي و ايضاً 
حدود دو ماه از آن ديدار، ك��ه تيتر روزنامه صبح 
امروز در 28 شهريور 1378، بار ديگر حسينيان را 

در كانون چالش سياسي قرار داد!
 جريده سعيد حجاريان به نوار سخنراني وي در 
جمع طالب مدرسه حقاني دس��ت يافته و از آن 
تيتري  زده بود كه در آن نبود: »آخه باباجون، ما 
خودمان يك زمان واهلل قاتل بوديم!...«. حسينيان 
فردای آن روز، ايراد كلمه قاتل در آن سخنراني 
را تكذي��ب و صحيح آن را »قاض��ي« اعالم كرد. 
روز بعد، صبح امروز توجيه آورد: »كلمه قاضي، 
به س��ياق كالم نمي خورد!« در حالي كه قاضي 
ني��ز مي تواند ب��ر فرآيندهاي مج��ازات و مرگ، 
همان گونه اشراف داشته باشد كه قاتل و تكذيب 
حسينيان نيز، ناراس��ت به نظر نمي آمد! از قضا 
چندي بعد، نوار اين سخنراني در سطحي محدود 
منتشر و به دس��ت نگارنده نيز رس��يد. هر چند 
در بخش م��ورد نظر، به دليل ش��كل بيان جمله 
و عدم وضوح ضبط، كلمه ق��دري نامفهوم بيان 
شده بود، اما قطعاًَ نمي ش��د از آن نتيجه گرفت 
كه گوينده، كلمه قاتل را ادا كرده است و بر بنياِد 
چنين ابهامي، چنان تيتري زد! خوش��مزه تر از 
آن، اينكه سال ها بعد، ش��هريار شمس مستوفي 
خبرنگار وق��ت صبح امروز، اعت��راف كرد: كلمه 
»قاتل«، جعل آن روزنامه ب��وده و در نوار وجود 
نداشته است! با اين همه در آن فتره، گويا گوشي 
براي شنيدن تكذيب حس��ينيان وجود نداشت 
و جماعتي جادو شده در رس��انه ها و دانشگاه ها، 
جز حمله ب��ه وي را نمي ش��ناختند! در تخطئه 
حس��ينيان برخي از ابواب جمع��ي جرياني كه 
اصولگرا يا انقالبي نيز خوانده مي شدند، مشاركت 
داشتند! چيزي كه ناخشنودي وي را درپي داشت 
و چندي بعد در واگوي��ه ماجرا، به اين قلم گفت: 
»در چني��ن مواقعي اگر دش��منان حمله كنند، 
چندان دشواري و وزني ندارد، اما وقتي دوستان 
به انس��ان خنجر مي زنند، حقاً بسيار دردناك و 
ش��كننده اس��ت. در قضيه قتل هاي زنجيره اي، 
با وجود اينكه بس��يار آزار ديدم اما برايم بركات 
فراواني داشت. روزنامه هاي زنجيره اي، نهاد ها و 
افرادي را به دروغ مته��م مي كردند و اين جريان 
به ضرر انقالب و هم خالف فرمان خدا بود. ديدم 
كه بايد در اين ميان قرباني شوم اما حق را بگويم. 
پس از آن موجي به راه افتاد كه تحمل مي كردم 
اما وقتي يكي دو تن از دوستان، حرف هاي ناگوار 
و غيرعادالنه اي را زدند و به من منتقل شد، واقعاً 

كمرم شكست!...«.
حسينيان در نيمه پاياني حاكميت اصالح طلبان 
بر كشور، اگر چه به اندازه نيمه آغازين آن، فعال 
نبود و بيش��تِر وقت خود را در مركز اسناد انقالب 
اس��المي مي گذراند اما هر از گاه و با سخنراني و 
گفت و ش��نودي، به عرصه سياست تذكار مي داد 
كه از خصال و مواضع خويش، هرگز عقب نشيني 

نكرده و به ويژه صراحت خود را، وانهاده است. 
  پنج

سخن درباره حس��ينيان، بدون خوانش و تحليل 
آغاز و انجام تعامل وي با دولت و شخص محمود 
احمدي نژاد، ناتمام است. با شواهدي كه در ذهن 
دارم، فكر نمي كنم كه او در آغاز رخ نمايي رئيس 
دولت ه��اي نهم و ده��م، در ش��هرداري تهران و 
سپس رياست جمهوري، نقش��ي چندان داشته 
باش��د! خاطرم هس��ت در يكي از ديدارها پس از 
انتخابات تي��ر 1384، به مزاح نگارن��ده را مورد 
خطاب قرار داد: »شما حزب اللهي ها، ما آخوندها 
را از دولت بيرون كرديد، حال ببينيم كه خودتان 
چه گلي به س��ر كش��ور مي زنيد!« مواضع وي در 
مجلس هش��تم نيز، از جمله تأكيد بر لزوم اقدام 
عملي دولت و قواي انتظامي در صيانت از حجاب 
اسالمي، يا نحوه مواجهه با علي كردان و مواردي 
از اين قبيل، با ديدگاه هاي احمدي نژاد همخوان 
نبود. من خود شخصاً، اولين انتقادات حسينيان 
از احمدي نژاد در باب چرايي و چگونگي حمايت 

از اسفنديار رحيم مش��ايي را، در همان سال ها و 
در حاش��يه مراسم بزرگداش��ت آيت اهلل طالقاني 
در مسجد هدايت شنيدم. با اين حال او نيز بسان 
تماميت جبهه انقالب، در آس��تانه س��ال 88، به 
حمايت تمام قد از رئيس جمه��ور وقت پرداخت 
و در تالش ب��راي توفيق او، در تجمعات پرش��ور 
هواداران وي در شهر هاي گوناگون، سخنراني هاي 
متعدد كرد. از خودش شنيدم كه در همان دوره 
و در يكي از ش��هرها، مردم در پي سخنراني وي، 
چنان به هيجان آمده بودند ك��ه بيم درگيري با 
هواداران رقيب مي رفت! حسينيان به مخاطبان 
پرشور خود توصيه كرده بود تا ميدان اصلي شهر 
راهپيمايي كنند و در آنجا با دعا، متفرق ش��وند! 
او همچنين در عداد نخس��تين كس��اني بود كه 
پيروزي احمدي نژاد در مرحله نخس��ت و با رأي 
ب��اال را، پيش بيني كرد و نس��بت ب��ه رفتارهاي 
خارج از قاعده هاش��مي رفسنجاني و ميرحسين 
موس��وي و همگنان آنان هش��دار داد! امري كه 
بازتاب هاي فراوان داشت. خاطرم هست كه در پي 
اين بازتاب ها، در گفت و ش��نودي با نگارنده- كه 
در جريده وطن امروز درج ش��د- با تاكيد قاطع و 
مجدد بر پيروزي احمدي نژاد در مرحله نخست، 
به هاش��مي و اطرافيانش توصيه كرد تا از جريان 
موس��وم به اصالحات- كه در آس��تانه انتخابات 
مجلس شش��م، از وي »عاليجناب س��رخ پوش« 
ساختند- بپرهيزد و از ياد نبرد كه آنها، پايه گذار 

ترور شخصيت و هتك وي بودند. 
به هر حال زمان گذش��ت و پيش بيني حسينيان 
تحقق يافت اما در پي آن، آشوبي بزرگ دامنگير 
كش��ور ش��د! او از آن تاري��خ ت��ا پاي��ان حيات، 
پي جوي روشنگري در اين باره بود. چه از طريق 
س��خنراني هاي فراوان در ش��هرهاي مختلف يا 
مصاحبه هاي تلويزيوني يا  انتشار عناوين گوناگوِن 

كتاب در مركز اسناد انقالب اسالمي.
 او نح��وه مواجهه مس��ئوالن با عوامل آش��وب را 
نادرس��ت مي دانس��ت و معتقد بود اين شيوه، به 
تجري بيشتر اغتشاشگران مي انجامد، همان گونه 
كه ع��دم برخ��ورد با عوامل آش��وب تي��ر 78 را، 
بسترس��از ماجراهاي س��ال 88 مي انگاشت. هر 
چند نگارنده، نحوه مواجهه رهبري با اين رويداد 
را ناج��ح مي بين��د- همان گونه ك��ه در عمل نيز 
آشكار گش��ت- اما نسخه حس��ينيان در اين باره 
را، نمادي از ش��هامت و قاطعيت هميش��گي وي 

قلمداد مي كند. 
از اي��ن گذش��ته در دوران نمايندگ��ي مجل��س 
نهم، توجه حس��ينيان ب��ه رفتارهايي از س��وي 
رئيس و هيئت رئيس��ه مجلس، در نحوه تعامل با 
رئيس جمهور وقت جلب شد كه به عقيده او نتيجه 
آن، چيزي جز ايجاد ريزش در جناح وفادار به نظام 

اسالمي نبود. 
حس��ينيان بر اي��ن باور ب��ود كه به رغ��م برخي 
برداش��ت ها و اجته��ادات غل��ط احمدي نژاد در 
مقوالت ديني و سياس��ي، او در طول مسئوليت 
خويش، موفق ب��ه خدمات و كس��ب محبوبيتي 
فراوان گش��ته و مصلحت نظام، نگاه داشتن وي 
در س��پهر نيروهاي انقالب اس��ت. اي��ن برگ از 
دفتر سياس��ت ورزي حس��ينيان، ص��رف نظر از 
درس��ت يا غلط بودن تش��خيص و رفت��ارش، به 
نيكي نش��ان مي دهد كه وي خود، به تش��خيص 
وظيفه اش مي پرداخت و هرگز متكي به دس��تور 
يا مصلحت انديش��ي اغيار نب��ود. او در دهه اخير، 
در دفاع از احمدي نژاد و همراه��ي با وي، تقريباً 
تك افتاده ب��ود و همين امر، انتق��ادات زيادي را 

متوجه اش ساخت.
 در حالي كه اگر ذره اي به عق��ل منفعت گرا وقع 
مي نه��اد، مانند بس��ياري از او فاصل��ه مي گرفت 
و همرن��گ جماعت مي ش��د. او هنگام��ي كه به 
مدد داش��ته هاي اطالعاتي خويش- كه البته كم 
نيز نبودند- حقي را تش��خيص م��ي داد، بي آنكه 
منتظر اذن و اجازه كسي باشد، متهورانه به دفاع 
از آن مي پرداخت و هزينه هاي آن را نيز، به هيچ 
مي گرفت! منحني پر فراز و فرود مواضع سياسي 
وي، از دوره اي كه در رس��انه ها مي توان نشاني از 
آن يافت تا پايان حيات، شاهدي بر اين مدعاست. 
حسينيان علي االصول و بي آنكه چندان سياسي 
باش��د يا  دس��ت كم، مالحظات اهل سياست را 
مراعات كند، ش��خصيتي موج آفري��ن بود. امري 
كه گاه موجب مي ش��د كه دوس��تان صميمي يا 
همگنانش نيز، از وي فاصله بگيرند تا مبادا وبالي 
كه در پي افش��اگري يا موضع گي��ري وي ايجاد 
مي شود، دامن ايش��ان را نيز بگيرد! اين قلم فكر 
مي كند كه وجود چنين رجالي در س��احت هاي 
گوناگون جامع��ه، يك فرصت به ش��مار مي رود. 
كس��اني كه در هر ش��رايطي، به رن��گ جماعت 
درنمي آيند و عقل خود را به دست گفتمان غالب 
نمي دهن��د و در بيان حقيقت لكن��ت ندارند و از 
هجمه ابن��ای روزگار نيز، بي هراس��ند. اينان به 
جامعه امكان داوري و انتخ��اب مي دهند و مانع 

هدايت رسانه اي افكار ايشان مي شوند. 
  شش 

بي ترديد سپهر سياس��ي ايران، در ديروز و امروز 
خويش، چهره هاي��ي مانند حس��ينيان را كمتر 
به خود خواهد ديد، هر چند ك��ه او علي االصول 
خ��ود را سياس��ي نمي دانس��ت! از اي��ن پس، از 
موج آفريني هاي يك تنه و اظهارنظرهاي شوك آور 
وي ني��ز، چندان نمي توان س��راغ گرف��ت و ايضاً 
از پايمردي هايي كه در پي آن نش��ان مي داد و با 
هجمه سياسي مخالفان، از ميدان به در نمي گشت! 
اين رفتار، صرف نظر از آنچه سياستمدار مي گويد 
و مي خواهد، في نفسه مبارك و هيجان آور است! 
ش��ايد اين، بارزترين خصلت سياسي اي باشد كه 
سياس��يون معاصر، حس��ينيان را با آن به خاطر 

خواهند سپرد. خدايش رحمت كند.

بازخواني سيره رهبر كبير انقالب 
اسالمي در آيينه روايت يكي از نزديكان

 درس زندگي
»در سايه آفتاب«
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جريده سعيد حجاريان به نوار سخنراني 
حسينيان در جمع طالب مدرسه حقاني 
دست يافته و از آن تيتري  زده بود كه در 
آن نبود: »آخه باباجون، ما خودمان يك 
زمان واهلل قات�ل بوديم!...«. حس�ينيان 
ف�ردای آن روز، ايراد كلم�ه قاتل در آن 
س�خنراني را تكذي�ب و صحي�ح آن را 
»قاضي« اعالم كرد. روز بعد، صبح امروز 
توجيه آورد: »كلمه قاضي، به سياق كالم 
نمي خورد!« در حالي كه قاضي نيز مي تواند 
بر فرآيندهاي مجازات و مرگ، همان گونه 
اشراف داش�ته باش�د كه قاتل و تكذيب 
حسينيان نيز، ناراس�ت به نظر نمي آمد!

حس�ينيان هنگام�ي ك�ه ب�ه م�دد 
داش�ته هاي اطالعات�ي خويش- كه 
البت�ه ك�م ني�ز نبودن�د- حق�ي را 
تش�خيص م�ي داد، بي آنك�ه منتظر 
اذن و اجازه كسي باشد، متهورانه به 
دفاع از آن مي پرداخت و هزينه هاي 
آن را نيز، به هيچ مي گرفت! منحني 
پر فراز و فرود مواضع سياسي وي، از 
دوره اي كه در رسانه ها مي توان نشاني 
از آن يافت تا پايان حيات، ش�اهدي 
ب�ر اي�ن مدعاس�ت. او علي االصول 
و بي آنك�ه چن�دان سياس�ي باش�د 
ي�ا  دس�ت كم، مالحظ�ات اه�ل 
سياس�ت را مراعات كند، شخصيتي 
موج آفرين ب�ود، امري كه گاه موجب 
مي ش�د ك�ه دوس�تان صميم�ي يا 
همگنانش نيز، از وي فاصله بگيرند!
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