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حجتاالسالم والمسلمین روحاهلل حسینیان در مسیر پیادهروی اربعین

روایتی مستند از اشغال ایران
در شهریور 1320

شاه فراری و ایران بیدفاع!
محمدرضا کائینی
در روزهایی که بر ما
گذشت ،تاریخپژوه
فرزان��ه و پرتالش،
زند هی��اد علیاکبر
رنجبرکرمانی ،روی
از جه��ان برگرفت
و رهس��پار ابدی��ت
گشت .در این مجال
اما معرف��ی یکی از
ترجمهه��ای آن
محقق ارجمند ،به نام «اسرار حمله متفقین به ایران»،
بهنگام به نظر میرسد .این کتاب توسط محمدقلی
مجد و به انگلیسی تألیف ش��د .مرحوم رنجبر آن را
ترجمه و مؤسس��ه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،آن
را منتشر کرد .در دیباچه این پژوهش ،به نکاتی مهم
اشاره رفته که بخشی از آن در پی میآید:
«۲۵آگوس��ت  ،۲۰۱۱هفتادمین س��الروز حمله
نیروهای مسلح روس و انگلیس به ایران ،با نام رمز
عملیات دیدار است .اشغال ایران از سوی متفقین و
در پیامد آن ،برکناری شاه وقت و جایگزینی ولیعهد
او ،یکی از مهمتری��ن و قابلتوجهترین رخدادهای
تاریخ معاصر ایران است و در عین حال آن طور که
باید و شاید ،به آن پرداخته نشده است .تاریخ ایران
در دوره پیش از ظهور رضاش��اه و برآمدن سلسله
پهلوی در سالهای  ،۱۹۲۰نس��بتاً به خوبی مورد
بررس��ی و مداقه قرار گرفته ،اما تاریخ س��الهای
پایانی حکومت رضاش��اه ،نفرت مردم از او ،حمله
متفقین به کشور ،فروپاشی سریع رژیم رضاشاه و
سقوط او و جانشینی پسرش محمدرضاشاه ،عم ً
ال
بدون بررس��ی دقیق باقی مانده و پرده از حقایق و
دقایق آن برداشته نشده اس��ت! ارزیابی درست و
معنادار از رضاش��اه و حکومت او ،بدون بررس��ی و
مطالعه سالهای پایانی س��لطنت او و طرز سقوط
او ،ممکن نیست .همچنین ارزیابی درست از دوران
محمدرضاش��اه ،بدون مطالعه و بررسی و تحقیق
دقیق درباره آغاز ش��وم و نکبتبار س��لطنت او نیز
امکانپذیر نیس��ت .این کتاب اولین تاریخ دقیق و

من آقای حس�ینیان را فارغ از اینکه
دوس�ت 50س�اله م�ن بودن�د ،ی�ک
ش�خصیت فوقالع�اده قاب�ل احترام
میدانم ک�ه برای خدمت ب�ه انقالب،
نظام اسلامی و مردم ،خیلی زحمت
کش�یدند و خیل�ی دش�واریها را بر
خ�ود خریدن�د! خیلیه�ا موقعی که
میخواهن�د ب�رای حفظ خودش�ان،
از فک�ری ی�ا کس�ی حمای�ت کنند،
از ام�ام و رهب�ری خ�رج میکنن�د،
ولی ایش�ان اب�دا ً ای�ن گون�ه نبودند

«جستارهاییدراخالققضاییوسیاسیزندهیادحجتاالسالموالمسلمینروحاهللحسینیان»
درگفتوشنودباحجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهای-بخشپایانی

او در دفاع از نظام و رهبری

بسیاری از دشواریها را بر خود خرید!
مرتضی میردار

آغازی�ن بخ�ش از گف�ت و ش�نود حاض�ر را روز
گذش�ته از نظر گذراندید .اینک واپس�ین بخش
آن را به شما تقدیم میداریم .امید آنکه مفید آید.

زندهیاد مهندس علیاکبر رنجبرکرمانی

مستند از این وقایع ،به زبان انگلیسی است و امید
است که گامی باشد در راه پر کردن این خأل آشکار
در تاریخ ایران در خالل جنگجهانی دوم .با اینکه
از آغاز جنگجهانی دوم ،ای��ران بارها و بارها اعالم
بیطرفی ک��رده بود ،در س��پیدهدم  ۲۵آگوس��ت
 ،۱۹۴۱اتحادجماهیرشوروی و بریتانیا به این کشور
حمله کردند .اگرچه پاس��خ غیرقابل قبول ایران به
اتمام حجت انگلیس و روس��یه برای اخراج فوری
اتباع آلمان از ایران ،دلیل این حمله دانس��ته شده
است ،اما روشن است که اساساً پاسخ ایران اهمیتی
نداشت و هر پاس��خی ایران میداد ،باز هم اشغال
میشد و این کش��ور را گریزی از ورودی نیروهای
شوروی و انگلیس نبود! روسها از سه نقطه در دو
سوی دریای خزر حمله کردند و فقط ظرف سه روز
تمام شمال کشور از جمله شهرهای :تبریز ،رشت
و مش��هد را اش��غال کردند و تا قزوین پیش آمدند
و در آنجا ،پیش��روی خود را موقت��اً متوقف کردند.
نیروهای بریتانیا نیز از س��ه نقطه در جنوبغربی و
غرب ایران وارد خاک این کشور شدند .یک ستون
ارتش انگلیس از بصره و ستون دیگر از خانقین به
ایران حمله کردند .عالوه ب��ر این ،نیروهای هوابرد
و نیروهای آبی  -خاکی انگلیسی ،بندر شاهپور در
خلیجفارس را مورد حمله قرار دادند .ارتش و نیروی
دریایی ایران ،کام ً
ال غافلگیر شدند و نیروی دریایی
کوچک ایران ،نیس��ت و نابود ش��د! همانند هجوم
روسیه ،پیشروی نیروهای بریتانیا در ایران نیز تند و
سریع بود و نیروهای انگلیسی در کمتر از 36ساعت،
آبادان و پاالیش��گاه نفت آن و بندرهای شاهپور و
خرمشهر را گرفتند و ظرف سه روز ،تمامی مناطق
نفتی ایران در جنوبغرب ،از جمله ش��هر اهواز را
اشغال کردند .همین ماجرا در منطقه قصرشیرین
در استان کرمانشاه ،تکرار ش��د و نیروهای بریتانیا
در  ۲۹آگوس��ت  ،۱۹۴۱ظفرمندانه وارد کرمانشاه
ش��دند .در  ۳۱آگوست س��ال  ،۱۹۴۱عناصری از
نیروهای پیروز انگلیس و روس��یه ،در مراسمی در
قزوین مالقات کردند و در واقع دیدار یکدیگر را در
ایران جشن گرفتند». ...
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کارنامه مرحوم حسینیان در دفاع از نظام
اسلامی و رهبری ،بر همگان روشن است.
با این همه ابعاد گوناگون آن ،هنوز چندان
باز نشده اس�ت .به عنوان مثال ،شما نحوه
پرداخت ایشان به پرونده مهدی هاشمی و
سپس ورودشان به مسائل مربوط به آیتاهلل
منتظری را چگونه ارزیابی میکنید؟
بعضی مسائل ،بسیار بدیهی هستند و همه آنها را دیده
و شنیدهاند .بسیاری از دوستان ما ،تکلیف مدار بودند
و بر اس��اس تکلیفی که یا به عهدهشان میگذاشتند
یا خودشان احس��اس میکردند که در جاهایی مؤثر
هس��تند ،وارد میش��دند و با همه وجودشان ،در راه
انقالب ،نظام و اسالم و اطاعت محض از حضرت امام
و مقام معظم رهبری ،خدمت میکردند .آنها آنچه را
که واقعاً در جهت تقویت این نظام و خدمت به مردم
بود ،انجام میدادند .بنابراین برای آنها مهم نبود که در
کجا قرار بگیرند .لذا گاهی وقتها میبینید که آقای
حسینیان ،جای دادیار مینشستند و کار میکردند!
در حالی که جایگاه ایشان ،خیلی باالتر بود .در اوایل
کار وزارت اطالعات ،دو س��ه نفر در مقاطع مختلف،
مسئولیت جانشینی وزیر اطالعات را داشتند و آقای
حس��ینیان برای مدت کوتاهی ،جانش��ین دادستان
در وزارت اطالعات بودند .واقعاً جایگاهش��ان بیشتر
از جانشین دادس��تان بود ،اما ایشان به دالیلی ،برای
این س��مت انتخاب ش��ده بودند .یکی به این جهت
که ایشان ،فهم خوبی از مس��ائل اطالعاتی-امنیتی
داشتند .کسان دیگری را هم داشتیم که میتوانستند

آقای حس�ینیان برای م�دت کوتاهی
جانشین دادستان در وزارت اطالعات
بودن�د .البته جایگاهش�ان بیش�تر از
جانش�ین دادس�تان بود ،اما ایشان به
دالیلی برای این س�مت انتخاب شده
بودند .یکی به این دلیل که فهم خوبی
از مس�ائل امنیتی داش�تند .عالوه بر
ای�ن ،مبانی حقوق�ی و قضای�ی را هم
خوب میدانستند ،ضمن اینکه همواره
اس�تقالل خود را هم حف�ظ میکردند

جانشین دادستان بشوند و در عوض ایشان ،از جایگاه
برتری برخوردار باش��د .دادس��تان آن موق��ع از نظر
وزن و جایگاه علمی با ایش��ان چندان فرقی نداشت،
ولی ایشان جانشین دادستان ش��ده بود ،چرا؟ چون
میگفتند :وزارت اطالعات تازه تش��کیل شده و باید
کسی مس��ئولیت را به عهده بگیرد که هم با مسائل
امنیتی اطالعاتی آشنا باش��د و هم مسائل حقوقی و
قضایی را بداند .بنابراین ایش��ان از این بابت انتخاب
میشد .یعنی باید کسی در این مسند میبود که در
جایی که الزم اس��ت ،به مالحظات اطالعاتی توجه
کند و در عین حال ،احیاناً تحت تأثیر مس��ائل صرفاً
اطالعاتی قرار نگیرد و در آنجا هم بتواند ،اس��تقالل
خودش را حفظ کند.
در مدت 40س��اله پ��س از انقالب ،ب��ه خصوص در
دهه اول ،موضوعات مختلفی پیش آمد که ش��ما به
یکی از آنها اش��اره کردید .ما از ای��ن موضوعات کم
نداشتهایم و همین آقایان ،دستش��ان در کار بوده و
تا جایی که من خبر دارم ،امتحاناتش��ان را هم خوب
پس دادهاند .به عنوان مثال در قضیه آقای منتظری،
شخصیت ایش��ان عقبه مبارزاتی ایش��ان در دوران
قبل از انقالب ،جایگاهی که در حوزه علمیه داشتند
و مس��ائل اینچنینی ،جای کتمان ن��دارد و زندگی
آقای منتظری به خص��وص در مقطع قبل از انقالب،
درخش��ندگی خاصی دارد .همین موارد موجب شد
که ایش��ان ،جایگاه��ی در حد قائم مقام��ی رهبری
داشته باشند ،اما متأس��فانه برخی از افراد با استفاده
از زمینههایی که قب ً
ال وجود داشتند ،تالش کردند و
بین ایشان و نظام فاصله انداختند و متأسفانه بعد هم
شرایطی را که مالحظه کردید ،به وجود آوردند .خب،
حاال کسانی که وارد این گو د میشدند و میخواستند
این موضوعات را دنبال و بعضی از مش��کالتی را که
در بیت آقای منتظری پیش آمده بودند ،رفع کنند،

خیلی کار سخت و سنگینی داشتند و انجام این امر،
مستلزم دقت بسیار باالیی بود! از یک طرف باالخره
اگ��ر جرمی واقع ش��ده ،چون به هرحال این س��ؤال
وجود داش��ت ،اگر در بیت قائم مقام رهبری ،جرمی
واقع ش��ود ،باید نادیده گرفته ش��ود؟ طبعاً خیر .اگر
فردی کار خالفی ک��رده و دارد به آقای منتظری و از
این طریق به انقالب ،نظام و مردم آسیب میرساند،
باید چشمپوشی کرد؟ مسلماً نه .از طرف دیگر ،بحث
آقای منتظری و ش��خصیت و مبارزات ایشان مطرح
است و کسی که قرار است این کار را بکند ،طبعاً دلش
میس��وزد و این کار ،بسیار برایش دش��وار است! به
همین خاطر است که میبینیم ،قضیه آقای منتظری
برای حضرت امام فوقالعاده دشوار بود!...
حضرت امام در آن ماج�را فرمودند :با دلی
پرخون ،حاصل عمرم را کنار میگذارم...
واقعاً با دلی پرخون .برای کسی که میخواست روی
این پرونده کار قضایی کند ،همین دش��واری وجود
داش��ت .کس��انی که روی این پرونده کار میکردند،
از ی��ک طرف دلش��ان میس��وخت و از ی��ک طرف
میخواس��تند طوری عمل کنند که بهانه به دس��ت
دشمن نیفتد و از این مسائل سوءاس��تفاده نکند .از
آن طرف هم خطر و آسیبی جدی متوجه نظام شده،
گرفتاریهایی برای مردم و نظام پیش آمده و حق و
باطلی که با هم مخلوط شده بود .اینها باید از هم جدا
میشدند .یعنی کسی که وارد چنین میدانی میشد،
امتیازاتش در اینجا بروز و ظهور پیدا میکرد .آن فرد
باید دانا ،با تدبیر ،ش��جاع ،دلسوز و خیرخواه میبود.
ل
این مسئله ،واقعاً از روی دلسوزی و خیرخواهی دنبا 
میشد .باید کسی متولی امر میشد که میتوانست
مسائل را به درستی از یکدیگر تمیز بدهد .در جایی که
الزم است مقابله کند ،در جایی که الزم است ،زندان
و حتی اعدام کند و دس��ت ،قلم و دل و پایش نلرزد،

آنجایی که باید خیرخواهی کند و اگر الزم است،
اشکش جاری شود! اگر الزم باشد ،همه خطرها را
بر خودش هموار کند و خود و آبرویش را فدا کند!
مش��کالتی را برای خودش بخرد و صبر و تحمل
کند .باید این اتفاق میافتاد.
در این ب�اره و در دیگ�ر پروندهها ،چه
مصادیقی قابل ذکر هستند؟
گفتید مص��داق بگویم .در ش��یراز کس��ی که در
دستگاه قضایی ،صاحب جایگاه نسبتاً مهمی بود،
در مظان اتهام قرار گرفت و دستگیر شد! اتهاماتی
را به ایشان بس��ته بودند و عالوه بر آن عدهای هم
به دلیل خصومتی که با دستگاه قضایی یا نهادهای
دیگر داشتند ،هر چه را که به دستشان رسیده بود،
به این بیچاره بسته بودند! دو سه هفتهای هم بود
که ایشان را بازداشت کرده بودند تا به تهران منتقل
کنند .چ��ون ارتباط ما و آقای حس��ینیان نزدیک
بود و با هم کار میکردیم ،ایش��ان یک روز به من
گفتند «:فالن��ی! بیا و کمکی به م��ا بکن و پرونده
را بخوان ،ایش��ان همه اتهام��ات را انکار میکند و
میگوید :ممکن است تخلفات جزئی اداری از من
سر زده باشد ،ولی سایر چیزهایی را که میگویید،
مطلقاً قبول ندارم ». ...گفتند25 «:روز اس��ت که
بازداشت ش��ده و خیلی قرص و محکم ،هیچ کدام
از اینها را قبول ندارد! از طرف دیگر دس��تگیرش
کردهان��د و میگویند :ای��ن کارها را ک��رده و این
حرفها را زده! خالصه بیا و کمک کن تا ببینیم این
درست است؟ غلط است؟ نمیشود بگوییم که چون
فضاسازی شده ،دیگر موشکافی نکنیم ،بیا ببینیم
واقعیت مطلب چیست؟» من در آن روزها ،کار هم
داشتم و به ایشان گفتم :این پرونده وقت میگیرد و
من کاری ضروری را در پیش دارم ،اگر خیلی عجله
دارید ،نمیتوانم ،ولی اگ��ر عجله ندارید ،چند روز
دیگر میآیم .گفتند :چند روز؟ گفتم :مس��افرت
من ،حداکثر سه روز طول میکشد .گفتند20 :روز
است که صبر کردهایم ،س��ه چهار روز دیگر را هم
صبر میکنیم ،چارهای نیست! من پرونده را گرفتم
و خواندم و برای خودم ،یادداشتهایی را برداشتم.
احس��اس کردم یک جاهایی از آن خالف اس��ت،
منتها نه به ایش��ان گفتم ،نه به هی��چ کس دیگر،
چون اینها برداشتهای من بودند و برایشان دلیل
نداشتم .نمیدانستم چیزهایی که گفته شدهاست،
واقعاً خالفند یا برداش��تهای من هستند .حرفی
ن��زدم و یادداش��تها را پیش خودم نگه داش��تم
و با خود گفتم :باید ب��روم و برایم ثابت ش��ود که
این موارد ،خالف اس��ت ی��ا نیس��ت .در آن دوره
آیتاهلل ریشهری وزیر اطالعات و آقای حسینیان
دادس��تان ویژه روحانیت بودند .به هرحال گفتم:
پرونده را خوان��دهام و باید حتماً خودم به ش��یراز
سفر کنم .فکر کرده بودم که باید بروم و در آنجا چه
کارهایی بکنم ،ولی نمیخواستم تنها بروم .گفتم:
ش��ما هر نیرویی را که مورد اعتماد و اطمینانتان
است به من بدهید ،من میخواهم در تمام مراحل

دوس�تان ما بر حس�ب وظیفه وارد
گود ش�دند و میخواس�تند بعضی
از مش�کالتی را ک�ه در بی�ت آقای
منتظری پیش آمده بود ،رفع کنند.
انجام این امر ،مستلزم دقت بسیار
باالیی بود! از یک طرف این س�ؤال
وجود داش�ت اگر در بیت قائممقام
رهب�ری جرمی واق�ع ش�ود ،باید
نادیده گرفته ش�ود؟ طبع� ًا خیر .از
طرف دیگر بحث آق�ای منتظری و
شخصیت و مبارزات ایشان مطرح
است .کسی که قرار اس�ت این کار
را بکند ،طبع ًا دلش میسوزد و این
کار بس�یار برایش دش�وار اس�ت!
بررسی پرونده با من باشد که اگر به چیزی رسیدم،
تنها نباشم و دوتایی رس��یده باشیم! من در شیراز
به یکس��ری تحقیقات نیاز دارم و الزم اس��ت که
کسی با من باشد .آقای حسینیان چون مرا خوب
میش��ناختند ،فهمیدند که یک چیزی هست که
من اینطور حرف میزنم ،لذا گفتند :خودم میآیم!
در آنجا نگفتند :من قائممقام دادستان هستم و این
کار در شأن من نیست! همین که احساس کردند
ممکن اس��ت چیزی در میان باشد ،گفتند :خودم
میآیم .ما صبح زود راه افتادیم و ساعت  8صبح در
ادارهای بودیم که قرار بود ب��ه آنجا برویم .کار را تا
نصف شب آن روز و همچنین روز بعد ادامه دادیم
و ثابت شد که بعضی از مطالبی که گفته شده بود،
خالف است و واقعیت ندارد! وقتی این مسئله برای
آقای حسینیان ثابت شد ،بالفاصله ایشان را آزاد و
از او اعاده حیثیت کردند .اینطور نبود که بگویند:
حاال یک اشتباهی کردهایم و باید پای آن بایستیم،
وگرنه مث ً
ال آبرویمان م��یرود! نه ،به محض اینکه
قضیه روشن شد ،محکم ایستادند و متهم را آزاد و
از او اعاده حیثیت کردند .در کارنامه ایشان ،از این
مصادیق فراوان داریم.
ارزیابی شما از مواضع و اقدامات مرحوم
حس�ینیان در مقاطعی چون فتنه 88
چیس�ت؟ چون به هرحال ایش�ان در
مواجه�ه با ای�ن فتن�ه ،نقش�ی جدی
داشتند؟
نکتهای را به شکل کلی عرض میکنم و امیدوارم
انصاف را رعایت کرده باشم .در اینکه همه ما باید
تالش کنیم تا کس��ی که به مسیر انحرافی رفته،

برگردد و اصالح ش��ود ،تردیدی نیست .همه ما
این وظیفه را داریم .هرکس��ی هم به فراخور دید
خودش ،همت خودش و شرایط خودش ،در این
باره تالش میکند و اختصاص به فرد خاصی هم
ندارد .عرض من این بود ک��ه بعضی از افراد ،یک
مقدار از فضاسازیها میترس��ند! اینکه فرضاً با
فردی که پرون��ده دارد و محکوم ش��ده ،تماس
نگیرند یا به او سرکش��ی نکنند یا اگر همان فرد
مراس��می هم دارد ،در مراسمش شرکت نکنند!
بعضیها از این نوع مالحظات دارند .انصافاً آقای
حسینیان از این نوع مالحظات نداشتند یا حداقل
میتوانی��م بگوییم ،فوقالعاده کمت��ر از دیگران
داش��تند که یکی از ویژگیهای برجسته ایشان
است .به نکته دیگری هم باید توجه داشته باشیم،
اینکه چگونگی و کیفیت انج��ام بعضی از کارها
موجب برداشت و تلقی خالف دیگران نشود .این
نکته بسیار ظریفی است .انسان گاهی وقتها ،باید
از مواضعی که مورد تهمت قرار میگیرد ،اجتناب
کند .همان چیزی که در روایات ما نیز مورد تأکید
قرار گرفته است .از س��وی دیگر ،انسان متدین و
منصف ،اگر فردی خبطی هم ک��رده ،یا اینکه از
بُعدی مظلوم واقع شده و مث ً
ال دارند بیش از آنچه
جرم کرده ،برایش مجازات تعیین میکنند ،از او
حمایت میکند .به این شکل که به او سر بزند یا
حداقل با او تماس��ی بگیرد یا از او در برابر هجوم
بیش از اندازه دفاعی کن��د .این از نکات ظریف و
مواضع تدبیر است که فرد چگونه عمل کند تا هم
در موضع تهمت قرار نگیرد و هم به وظیفه شرعی
و قانونی خودش عمل کند .یعنی از مظلوم دفاع
کند و اگر الزم ش��د به جایی هم سرکشی بشود،
این کار را بکند .اینها نکات ظریفی هستند .با تمام
این نکاتی که عرض کردم ،گاه و بیگاه این انتقاد
را به آقای حسینیان داشتم که گاهی همه اینها
را نمیتوانستند با هم جمع کنند! البته این ،کار
بسیار سختی اس��ت و خیلیها نمیتوانند جمع
کنند ،ولی ع��دهای هم به این بهانه ،از آن ش��انه
خالی و توجیه میکنند! مث ً
ال میگویند :من اگر
این کار را بکنم ،در موضع تهمت قرار میگیرم...
و یک پشتوانه شرعی هم برایش درست میکنند.
این فرار از مسئولیت است .ایش��ان گاهی برای
دفاع از مظلوم ،عملی انجام میداد که ممکن بود
دیگران از آن سوء برداشت بکنند .من و بعضی از
دوس��تان ،این نقد را به آقای حسینیان داشتیم.
این مسئله ،چندوجهی اس��ت :دفاع از مظلوم و
دفاع از حق اس��ت ،قرار گرفتن در موضع تهمت
هم است ،برداشت و القای س��وء دشمنان است.
همیشه هم نه تنها تبلیغات دشمن که مسئله فهم
افراد متدین و حزباللهی هم هست! باید با شیو ه
و تدبیر عمل بش��ود و تا جایی که ممکن اس��ت،
جمع بین اینها اتفاق بیفتد .یعنی باید هم از حق
و مظلوم دفاع کرد و هم تا جایی که میشود ،بهانه
به دست دشمن نداد .البته باز هم تکرار میکنم
که این ابدا ً کار آسانی نیست .در این گونه موارد به
ایشان نقد داشتیم.
گاهی هم نقد دیگری به ایشان داشتیم و آن هم
اینک��ه در بعضی از موضعگیریه��ا ،نباید عجله
کرد .ما گاهی وقتها -خودم را عرض میکنم-
سازشکار میشویم و روحیه محافظهکاری پیدا
میکنی��م و میخواهی��م از زی��ر کار در برویم،
لذا میگویی��م :فع ً
ال چی��زی نمیگویم و منتظر
میمانم ،ببینم چه میشود و بعدا ً دقت و وارسی
میکنم! این باز از زیر بار مسئولیت فرار کردن و
نفس من است که دائماً اقدام را عقب میاندازد،
حرف نمیزند و موضع نمیگیرد .این بد اس��ت.
اما گاه��ی وقتها ،ش��تاب و عجله هم آس��یب
دارد .یعنی انس��ان عجوالنه و با ش��تاب کاری را
میکند و بعد میگوید :من این بُعد قضیه را ندیده
بودم و عمق عواقبش را اینطور نس��نجیده بودم!
بنابراین بنده ،س��رجمع اقدام��ات ،حرکتها و
روحیات آقای حسینیان را خیلی بهتر از عملکرد
خودم میدانس��تم و میدانم .چ��ون من گاهی
ترمز میکردم که احساس میکنم نتیجه قوای
نفس��انی من و تالش برای حفظ خود بود! انسان
کمتر وارد وادیهایی میشود که فحش بخورد،
ولی در عین حال بنده و بعضی از دوس��تان ،این
نقدها را هم -که ممکن اس��ت وارد نباشند -به
ایشان داشتیم که ش��ما در بعضی از کارها عجله
میکنید و بعد ممکن است ،همه جوانب قضیه را
ندیده باشید!
ارزیابی کلی ش�ما از کارنامه سیاسی،
فرهنگی و اخالقی مرحوم حس�ینیان
چیست؟
من آقای حس��ینیان را فارغ از اینکه دوست 50
ساله من بودند ،یک ش��خصیت فوقالعاده قابل
احت��رام میدانم که ب��رای خدمت ب��ه انقالب،
نظام اس�لامی و مردم ،خیلی زحمت کشیدند و
خیلی چیزه��ا را برای دف��اع از ارزشهای دینی
و انقالبی ،حض��رت امام و مق��ام معظم رهبری،
بر خود خریدند! خیلیها موقعی که میخواهند
برای حفظ یا منفعت خودشان از فکری یا کسی
حمایت کنند ،از امام و رهب��ری خرج میکنند،
ولی ایشان ابدا ً این گونه نبودند .هیچ وقت چیزی
را توجیه نمیکردند .مث ً
ال مجلس آقای حسینیان
را احضار میکرد و ایش��ان خیلی صریح و واضح
میگفت :تشخیص من این بود و براساس آن عمل
کردم! اینگونه شخصیتها ،بس��یار قابل احترام
هستند .انش��اءاهلل خداوند آنچه را که شایسته
ایشان است ،به او عطا فرماید.
اگر بخواهید مرحوم حسینیان را در یک
جمله توصیف کنید ،چه میگویید؟
انسانی ش��جاع ،صادق و خس��تگیناپذیر در راه
رسیدن به هدف و بیباک از نامالیمات ،دشمنان
و مشکالت راه.

