
   معصومه محرمي
بار ديگر س�الروز رحل�ت مجاهد نام�ور، زنده ياد 
ش�يخ  ح�اج  والمس�لمين  حجت االس�ام 
غامرض�ا حس�ني ف�را رس�يد. از اي�ن روي در 
تبيي�ن و نكوداش�ت كارنام�ه آن ب�زرگ در دفاع 
از نظام اس�امي و رهب�ري معظم آن ب�ا بانو عفت 
عربلوي همس�ر وي ب�ه گفت وگو نشس�تيم. اميد 
آنكه عم�وم عاقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

      
نح�وه آش�نايي و ازدواج ت�ان ب�ا زنده ي�اد 
حجت االسام والمسلمين غامرضا حسني 

چگونه بود؟
 من از دوران كودكي و نوجواني، همراه با مادربزرگم در 
جلسات مذهبي شركت مي كردم. از همان مقطع، عالقه 
زيادي به مساجد و علما داشتم. وقتي بزرگ تر شدم، با 
جلسات قرآن محله آشنا شدم  و هر هفته براي ياد گيري 
قرآن به اين مجالس مي رفتم. در آن روزها دو يا س��ه 
جلسه قرآن در خانه مادر شهيد اميني و يك جلسه نيز 
در منزل ما برگزار مي شد. مهر ۱۳۷۵و بعد از درگذشت 
همسر دوم حاج آقا حسني، ايشان از طريق دفترشان 
به جلسات قرآني سپرده بودند همس��ري را به ايشان 
معرفي كنند! چند نفر را معرفي كرده بودند، اما شرايط 
آنها مناسب نبود، لذا نهايتاً مرا معرفي كردند. من بعد از 
۹ سال زندگي با همسر اولم فرزندي نداشتم، به همين 
دليل ش��رايط من بهتر از گزينه هاي ديگ��ر بود. ابتدا 
دخترشان »ليال خانم« به ديدنم آمد و گفت: »همسر 
دوم حاج آقا مرحوم ش��ده اند و همسر اولشان به علت 
كهولت سن، قادر به اداره امور خانواده نيستند.« خانه 
حاج آقا در واقع دفتر كار ايشان هم محسوب مي شد و پر 
رفت و آمد بود. فردا صبح حاج آقا همراه با محافظانش 
به خانه ما آمدند. آنها جلوي در منتظر ماندند و ايشان 
وارد خانه شدند. تا آن زمان، حاج آقا را از نزديك نديده 
بودم. مبهوت چهره ايش��ان شدم! صالبت و جسارتش 
مرا مجذوب خودش كرد. با ه��م صحبت كرديم.  حاج 

آقا گفتند: »م��ن ۱۲ فرزن��د دارم، ۱۰ فرزندم ازدواج 
كرده اند و تنها دو فرزند ذكور، به سن هاي ۱۰و ۱۲ ساله 
دارم.« در همان جلسه دو نفر از فرزندانشان به نام هاي 
آقا روح اهلل از همس��ر اولش��ان »آبا« و دختر بزرگشان 
معصومه خانم هم بودند. بعدها گفتند: »به دو دليل شما 
را به همسري خود انتخاب كردم، اوالً: فرزندي نداريد 
كه دغدغه فكري درباره او داشته باش��يد. ثانياً: جوان 
هستيد و بهتر از هر كسي مي توانيد در اداره امور خانه 
و دفتر به من كمك كنيد.« در آينده نيز همواره تأكيد 
مي كردند كه زندگي با من نوعي جهاد است. فرداي آن 
روز، تلفني از دادسرا اجازه گرفتند، چون همسر اولشان 
در قيد حيات بودند. من با ۱۴ سكه اي كه تعيين كردم، 
به عقد حاج آقا در آمدم. در عرض سه روز، همه كارها 

جور شد و من راهي خانه ايشان شدم. 
چه ش�د كه با وجود اختاف سني، همسري 

زنده ياد حسني را پذيرفتيد؟
از كودكي ارادت خاصي به روحانيت داشتم. از عاليق 
دوران خردسالي ام، نشستن پاي منابر و گوش دادن به 
نصايح علما بود. طبيعتاً حاج آقا هم از علماي طراز اول 
آذربايجان و شهر اروميه بودند. زندگي كنار عالم مبارزي 
كه تمام عمرش صرف مبارزه با ظلم و بي عدالتي شده 

است، برايم افتخارآميز بود. 
ش�رايط زندگي ش�ما ب�ا ايش�ان آن هم در 
دهه ه�اي پاياني حيات ش�ان چگون�ه بود؟ 
ايش�ان در ط�ول روز، چ�ه برنامه هاي�ي 

داشتند؟
در خانه، همه كارها بر عهده من بود. عالوه بر همس��ر، 
منش��ي و پرس��تار ايش��ان نيز ب��ودم. البت��ه اگر من 
مي خواستم، اين امكان وجود داش��ت كه چند نفر در 
رس��يدگي به امور منزل به من كم��ك كنند اما چون 
جوان بودم، با اشتياق كارها را انجام مي دادم. دفتر كار 
ايشان در منزل واقع شده بود. مس��لماً چنين فضايي 
ايجاب مي كرد تا به خودي خ��ود در جريان همه امور 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه قرار گيرم! حاج 

آقا بيماري معده و ديابت داشتند. همانند يك پرستار، 
هر موقع كه الزم مي ش��د، بايد قرص ها را مي آوردم و 
كنارش مي نشس��تم تا مصرف كنند. خودم برايش��ان 
انسولين تزريق مي كردم. دكترها هم به خاطر عالقه اي 
كه به حاج آقا داشتند، مرتباً به عيادتشان مي آمدند و 
ايش��ان را ويزيت مي كردند. حاج آقا هميشه نزد آنان 
از من قدرداني مي كردند كه پرس��تار شبانه روز ايشان 
هستم. آن قدر درگير مسائل سياسي و مشكالت مردم 
بودند كه به درمان خودشان فكر نمي كردند. مدام قند 
خونشان را با دستگاه كنترل مي كردم. با گذشت زمان و 
بدون نياز به دستگاه، از روي حاالت چهره شان متوجه 

مي شدم قند خونشان باال يا پايين است. 
ايشان در زندگي، برنامه منظمي براي رسيدگي به امور 
شخصي و اجتماعي داشتند. نيمه شب براي تهجد بيدار 
مي ش��دند. تا جايي كه به ياد دارم، نماز شبشان ترك 
نمي شد. با س��وز دعا مي خواندند و اشك مي ريختند. 
گاهي چنان با صداي بلند گري��ه مي كردند كه تصور 
نمي كردي همان حس��ني با ابهت هس��تند. بعد نماز 
صبح را به امامت ايشان مي خوانديم. صبحانه را آماده 
مي كردم و داروهايش��ان را همراه با آن مي خوردند. به 
دليل درد معده، رژيم غذايي مخصوصي داشتند كه بايد 
رعايت مي شد. بعد از خوردن صبحانه، كارهاي اداري را 
در دفتري كه در اتاق ديگر خانه بود، شروع مي كردند. 
جلسات سياسي و رسيدگي و پاسخگويي به مشكالت 
مردم از اهم كارهايش��ان بود. ص��داي اذان ظهر را كه 
مي شنيدند، حتماً بايد نماز اول وقت را بجا مي آوردند. 
برايشان فرقي نمي كرد  با رئيس جمهور جلسه دارد يا 
با هر فرد ديگري! بعد از صرف ناهار، كمي اس��تراحت 
مي كردند. سپس اگر كار اداري و جلسه اي نداشتند، به 
روستاي بزرگ آباد مي رفتند. حتي اگر كسي بعدازظهر، 
براي كاري به دفتر مراجعه مي كرد، به روستا مي رفت 
و ايشان را مش��غول كار كش��اورزي مي ديد! دستمزد 
كارگران را همان روز پرداخت مي كردند. بعد از برداشت 
محصوالت، ابتدا زكاتشان را پرداخت مي كردند و بعد 

»زنده ياد حجت االسام والمسلمين غامرضا حسني
 در آيينه روايت همسر« در گفت وشنود با عفت عربلوي

جنگروانيروزنامههايزنجيرهاي
رابههيچميگرفت!

حق و حقوق فرزندانش را مي دادند. روزهاي جمعه 
برنامه خاصي داش��تند. صبح ها بعد از نماز صبح، 
نماز امام زمان )عج( و جعف��ر طيار را مي خواندند. 
سپس صبحانه مي خوردند، كمي مطالعه مي كردند 
و نهايتاً نزديك ظهر، با هم براي اقامه نماز جمعه به 

مصالي اروميه مي رفتيم. 
به عنوان همس�ر زنده ياد حس�ني، چه 
ويژگي هايي را در شخصيت ايشان بارز 

قلمداد مي كنيد؟ 
بس��يار رئ��وف القل��ب بودند. اكث��راً هم��ه از من 
مي پرسيدند زندگي با حاج آقا برايت سخت نيست؟ 
هميش��ه جواب مي دادم: »من ش��خصاً با حاج آقا 
مشكلي ندارم، اما زندگي با فرد مجاهدي همچون 
ايشان مشكالت خاص خودش را دارد، با اين همه 
من هم مي خواهم تا در اين زندگي مبارزاتي، نقشي 
داشته باشم.« زماني كه در حق كسي ظلم مي شد، 
خش��مگين مي ش��دند. وقتي گروه هاي مختلف 
سياسي- اداري كش��ور و همچنين استان به خانه 
مي آمدند و سر مس��ئله اي با هم بحث مي كردند، 
صدايشان را مي شنيدم. حاج آقا هميشه در دفاع از 
مظلوم ساكت نمي ماندند و در نهايت شجاعت، از 
آنان دفاع مي كردند. فشار عصبي ناشي از كار زياد، 
باعث تشديد ديابتشان مي شد. بعد از رفتن آنها با 
چهره اي مغموم وارد خانه مي شدند. من از همان 
روزهاي نخس��ت زندگي پذيرفته بودم كه بايد در 
چنين لحظاتي س��كوت كنم تا كمي آرام ش��وند. 
بعد از گذشت دقايقي، خودشان باب صحبت را باز 

مي كردند و زبان به گله مي گشودند. 
ايشان بسيار مهمان نواز بودند. وقتي تلفني مهماني 
را دعوت مي كردم، به محض اينكه متوجه مي شدند 
مهمان داريم، مي گفتند به فالني و فالني هم بگو 
تا بيايند! در عرض چند دقيقه، شمار مهمانان دو 
برابر مي ش��د. روزي همراه با ايش��ان به روستاي 
بزرگ آب��اد رفته بوديم. خار كوچكي در چش��مم 
فرو رفت. چيزي به ايش��ان نگفتم. شب شد و من 
ديگر نتوانستم درد را تحمل كنم. به حاج آقا گفتم 
چشمم خيلي درد مي كند. ايشان با آن كهولت سن 
و بيماري كه داشتند، شخصاً به مطب دكتر رفتند و 
او را براي معالجه من به خانه آوردند. هرگز در خانه، 
زبان تلخ و گزنده اي نداشتند. هر وقت كسي مرتكب 
اشتباهي مي ش��د، او را با آيه و حديث، امر و نهي 
مي كردند. كالم معصومين را سرلوحه زندگي شان 
قرار داده بودند. در منزل تا جايي كه مي توانستند، 
كس��ي را به زحم��ت نمي انداختند و خودش��ان 
كارهايش��ان را انجام مي دادند. ساده زيستي شان، 
زبانزد عام و خاص بود. در عين سادگي، به آراستگي 

ظاهرشان اهميت زيادي مي دادند. 
چرا مرح�وم حس�ني، همواره مس�لح 
بودند؟ راز اسلحه اي كه هميشه در دست 

داشتند، چه بود؟
از روز اول ازدواج متوجه ش��دم كه هميش��ه يك 
اس��لحه كمري را همراه خودشان حمل مي كنند. 
در اين باره سؤال كردم، گفتند: »من از ۱۲سالگي، 
اس��لحه به دس��ت دارم... .« در دوران سياه رژيم 
پهلوي، از س��تمي كه به رعيت مي شد، خاطرات 
خيلي بدي داش��تند. در آن دوره هميشه در فكر 
بودند كه چگونه با ظلم مقابله كنند و با آنها بجنگند. 
از همان دوران، به جوانان روس��تا آموزش اسلحه 
مي دادند. آنها را براي يادگيري به كوه »ماه داغي« 
مي بردند و عكس شاه را براي تمرين تيراندازي به 
آنجا نصب مي كردند و آن را مورد هدف گلوله قرار 
مي دادند. بارها مورد س��وء قصد گروهك هاي ضد 
انقالب قرار گرفتند، اما هيچ كدام از آنها به اهداف 
پليد خود نرسيدند. ايش��ان معتقد بودند به دليل 
شرايط امنيتي منطقه آذربايجان بايد هميشه آماده 
رويارويي با هر گونه شرارت و هجمه باشيم. در آغاز 
انقالب، ايشان همراه تعدادي از علما به حضور امام 
خميني - كه هميشه از عشق و عالقه خود به ايشان 
صحبت مي كردند- مي رسند. محافظان با مسلح 
بودن ايش��ان مخالفت مي كنند، اما امام خميني 
به حاج احمد آق��ا مي فرماين��د: »بگذاريد بيايد، 
من ايش��ان را از قبل انقالب مي شناس��م، همه ما 
مثل آقاي حسني، بايد مسلح باشيم.« حتي موقع 
خواب هم اس��لحه را زير بالش خود مي گذاشتند! 
در مهماني، كش��اورزي و تمام لحظ��ات زندگي، 
اس��لحه همراهش��ان بود. آن قدر اسلحه به دست 
گرفته بودند كه انگش��ت دستشان حالت خميده 

به خود گرفته بود.
نحوه تعامل زنده ياد حسني با دولت هاي 
وقت چگونه بود و از چه مبنايي نش�ئت 

مي گرفت؟
 من اواخر دولت مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني، 
زندگي مشترك خود را با ايشان شروع كردم. بعد 
از دولت ايش��ان، آقاي خاتمي با شعار آزادي وارد 
عرصه انتخابات ش��د. ايش��ان اعتقاد داشتند كه 
اينگونه تبليغ ش��عار آزادي، ترويج بي بند و باري 
اس��ت، به همين دلي��ل و از همان ابت��دا، مخالف 
ش��عارها و برنامه هاي او بودند. شناخت خوبي هم 
نسبت به كابينه اش داشتند. در سفرهاي استاني 
به پيش��وازش نرفتند. چن��د نفر از اس��تانداري و 
فرمان��داري آمدند تا ح��اج آقا را راض��ي كنند در 
مراسم استقبال شركت كنند، اما آنها هر چه اصرار 
كردند، ايش��ان قبول نكردند. طي آن هشت سال، 
هرگز با او دس��ت ندادند. حتي در آن هشت سال، 
در جلسات اس��تانداري هم ش��ركت نمي كردند. 
روزي استاندار وقت دولت خاتمي، اجازه ديدار با 
حاج آقا را مي خواست، ايشان اجازه ندادند. بر اين 
باور بودند كه دولت خاتمي، دولت افس��ادات بود 
نه اصالحات! در نماز جمعه و سخنراني هايش��ان 
با انتقاد از عملكرد دولت مي گفتند: »ش��ما روي 
ش��اه را س��فيد كرديد! ضربه اي كه با شعار آزادي 
به كش��ور و اعتقادات جوانان زديد، جبران ناپذير 
است.« به دليل صراحت بياني كه داشتند، از سوي 

روزنامه هاي اصالح طلب مورد هجمه ش��ديد قرار 
مي گرفتند. در دوره اول رياس��ت جمهوري آقاي 
احمدي نژاد هم هميشه از اقدامات ايشان حمايت 
مي كردند، البته تا زماني ك��ه او در خط نظام، امام 

و رهبري بود.
همانگون�ه كه اش�اره كردي�د، زنده ياد 
حسني در دوران موس�وم به اصاحات، 
از سوي روزنامه هاي زنجيره اي به شدت 
مورد ترور شخصيت قرار گرفتند. به نظر 

شما علت اين امر چه بود؟
ايش��ان هميش��ه حمايت از امام خمين��ي، رهبر 
معظم انقالب اسالمي و واليت فقيه را تكليف خود 
مي دانستند. هر كس عليه مقدسات نظام مطلب 
مي نوشت يا سخنراني مي كرد، او را به شدت محكوم 
مي كردن��د. روزنامه صبح امروز با مديرمس��ئولي 
سعيد حجاريان، صحبت هاي حاج آقا را به صورت 
طنز در مي آورد. آنها با اين كارش��ان قصد تخريب 
شخصيت سياسي و اجتماعي ايش��ان را داشتند! 
برخي دوستان، روزنامه ها را برايم تهيه مي كردند. 
خيلي ناراحت مي ش��دم و آنها را به ايش��ان نشان 
مي دادم. حاج آقا ناراحت نمي شدند و مي گفتند: 
»بگذاريد هر چه مي خواهند بنويس��ند.« ايشان 
در برابر هجمه ها نه تنها از ميدان به در نمي رفتند، 
بلكه باز هم در خطبه هاي نماز جمعه، عليه دولت و 
اقداماتش اعتراض مي كردند و مي گفتند: »هر چه 

از دستتان بر مي آيد، عليه من بنويسيد.« 
زنده ياد حس�ني با تدبير خود، حركتي 
را كه در حمايت از عب�داهلل اوجاالن در 
اروميه آغاز شده بود و مي رفت تا به يك 
بحران تبديل ش�ود، فرو نشاندند. از آن 

ماجرا، چه خاطراتي داريد؟
عبداهلل اوجاالن رهبر پ ك ك، توس��ط نيروهاي 
امنيتي تركيه و در س��ال۱۳۷۷ دس��تگير ش��د. 
گروه هاي وابسته به آنها ش��هر اروميه را به آشوب 
كش��يدند. حتي درگيري هاي مس��لحانه در شهر 
اروميه شروع ش��د. در خيابان دانشكده، شيشه ها 
را مي شكس��تند و به خانه ها حمل��ه مي كردند. با 
سنگ به ماشين هاي مردم حمله مي كردند. سطح 
آشوب ها به حدي رسيد كه نيروهاي امنيتي وارد 
عمل شده بودند. در اين اوضاع آشفته، مردم تماس 
مي گرفتند و از بي تدبيري مسئوالن گله مي كردند. 
در آن روزها ع��ده اي از مردم، جلوي اس��تانداري 
جمع مي شوند، اما استاندار وقت با سخنراني خود، 
مردم را عصباني تر مي كند. در اين شرايط، خبر به 
حاج آقا رسيد. ايشان به شدت از اين اقدام عصباني 
شدند و در تخطئه اين سخنراني گفتند: »اوجاالن 
چه ربطي به ما دارد؟ در تركيه يك مسئله اي پيش 
آمده، چرا شهر ما را به آشوب مي كشيد.« در اولين 
ظهر روز جمع��ه، همراه با حاج آق��ا به نماز جمعه 
رفتيم. امامت جمعه آن هفته با حاج آقا قرشي بود. 
ايش��ان در خطبه ها، مختصراً به موضوع اوجاالن 
اشاره كرد. حاج آقا خواس��تند تا خودشان بين دو 
نماز صحبت كنند. پشت تريبون نماز جمعه رفتند 
و گفتند: »هر اتفاقي ك��ه در تركيه افتاده، همانجا 
بايد حل شود و به ما ربطي ندارد. من ديشب تا صبح 
نخوابيدم، براي چه خيابان دانش��كده را بسته اند 
شيشه ها را شكسته اند. اين قضيه هر چه زودتر بايد 
تمام شود.« بعد از برگشت به خانه، رو به من كردند 
و گفتند عمامه ام را كفن كن. من هم آن را باز كرده 
و از هر دو ط��رف دوختم. حاج آق��ا كفن پوش به 
سمت كنسولگري حركت كردند. مردم نيز ايشان 
را همراهي مي كردند. آشوبگران كه »مالحسني« 
را خوب مي شناختند، حساب كار دستشان آمد. از 

ترس غائله را پايان داده و فرار كردند.
جاي�گاه زنده ي�اد حس�ني در اس�تان 
آذربايج�ان غرب�ي و ش�هر ارومي�ه از 
مهم ترين مدخل ها به شخصيت و كارنامه 
ايشان است. مناسب اس�ت تا در پايان 
اين گفت وشنود، در اين باره نيز به نكاتي 

اشاره كنيد.
از بارز تري��ن خصلت ه��اي ح��اج آقا مي ت��وان به 
مردمداري شان اش��اره كرد. دِر خانه و دفتر ايشان 
ش��بانه روز به روي مردم باز ب��ود. گاهي نيمه هاي 
ش��ب، زنگ خانه به صدا در مي آمد و كس��اني كه 
مش��كل داش��تند، به ما مراجعه مي كردند. حتي 
بعضي مراجعات، براي قتل، ديه، ط��الق و از اين 
قبيل مسائل بود. اصاًل نمي گفتند االن شب است 
و بعداً بياييد. تا جايي كه امكان داش��ت، در كمك 
به حل مش��كالت مردم كوتاهي نمي كردند، ولي 
بعضي از اوقات نه از دست ما كاري بر مي آمد و نه 
قانون. آنگاه غصه آن روي دلمان سنگيني مي كرد. 
حاج آقا نه تنها به مش��كالت مس��لمانان، بلكه به 
مس��ائل مس��يحيان، آش��وريان و... نيز رسيدگي 
مي كردند. خاطرم است يك دختر مسيحي، عاشق 
پسري مسلمان شده بود، اما خانواده دختر مخالف 
سرس��خت اين ازدواج بودند. آنها هر كاري كردند 
كه دخترشان منصرف ش��ود، حتي چندين بار او 
را تهديد به مرگ كردند، اما فايده اي نداشت. آنها 
بعد از اينكه ديدند اصرارشان تأثير ندارد، از ايران 
رفتند. دختر مسيحي چند روز در خانه ما مهمان 
بود تا اينكه مس��لمان و عقد ازدواج بين او و پس��ر 
مس��لمان جاري ش��د. حاج آقا در تهيه ملزومات 

ابتدايي زندگي به آنها كمك هم كردند. 
حاج آقا خود را يك روحاني كشاورز مي دانستند. 
از اين راه نه تنها خانواده خود، بلكه سربازان دفاع 
مقدس و نيازمندان را نيز بهره مند مي كردند. مردي 
خاص كه با م��ردان روزگار خود، اب��داً قابل قياس 
نبودند. روحاني مبارزي بودند كه در روزهاي نبرد، 
سوار بر تانك مي شدند، اسلحه به دست مي گرفتند 
و مي جنگيدند، اما در زمين كش��اورزي، با دستان 
خود نهال مي كاشتند و گندم درو مي كردند. مردم 
در روز تش��ييع پيكر آن مرد ب��زرگ و پر صالبت، 

عالقه خود را به يك عمر مبارزه او نشان دادند. 

روزنامه صب�ح امروز با مديرمس�ئولي 
س�عيد حجاريان صحبت هاي حاج آقا 
را به صورت طنز در مي آورد! آنها با اين 
كارشان قصد تخريب شخصيت سياسي 
و اجتماعي ايش�ان را داشتند. حاج آقا 
ناراحت نمي شدند و مي گفتند: »بگذاريد 
هر چه مي خواهند بنويس�ند.« ايشان 
در برابر هجمه ها نه تنه�ا از ميدان به در 
نمي رفتند، بلكه باز هم در خطبه هاي نماز 
جمعه، عليه دول�ت خاتمي و اقداماتش 
اعتراض مي كردند و مي گفتند: »هر چه 
از دستتان بر مي آيد، عليه من بنويسيد«
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نظري بر زندگينامه خودگفته 
»ماحسني«

برای او كه هرگز سالح
  بر زمين ننهاد

   محمدرضا كائيني
د  ن�������ده ي��ا ز
م  س��ال ال حجت ا
لمس��لمين  ا و
غالمرضا حس��ني 
در عداد چهره هاي 
اس��طوره اي و كم 
مانند تاريخ انقالب 
اسالمي است و از 
اين روي، در دوران 
حي��ات خوي��ش 
هدف امواج س��همگين ترور شخصيت قرار گرفت! 
اثري كه هم اينك به شما معرفي مي شود، خاطرات 
آن روحاني رزم آور اس��ت كه توس��ط عبدالرحيم 
اباذري اخذ و تدوين ش��ده و مركز اس��ناد انقالب 
اسالمي، آن را منتشر كرده است. ناشر در ديباچه 

اين اثر و در باب محتواي آن چنين آورده است:
»حجت االس��الم والمس��لمين حاج شيخ غالمرضا 
حسني، معروف به مالحس��ني، يكي از روحانيون 
مبارز در آذربايجان اس��ت. زندگينام��ه، فعاليت ها 
و مبارزات وي بخش��ي از تاريخ انقالب اسالمي در 
آذربايجان را تشكيل مي دهد، به طوري كه انقالب 
اسالمي در اين خطه بدون نام و ياد مالحسني، معنا 
و مفهوم نخواهد داش��ت. او از آغاز دوران بلوغ تا به 
امروز كه حدود 6۰ سال است، يك روز هم غيرمسلح 
نبوده است! در زمان اشغال آذربايجان توسط ايادي 
حزب دموكرات و توده، به جنگ با آنان برخاست، در 
ايام رژيم ستمشاهي پهلوي با مزدوران شاه و ساواك 
درگير شد و با زندان، شكنجه، اهانت، تحقير، توبيخ 
و تمسخر، قدمي به عقب ننشست و محكم و استوار با 
امام خميني و آرمان هاي او همگام و همنوا شد. آقاي 
حس��ني در خطه  آذربايجان، شخصيت منحصر به 
فردي شد. او از اوايل دهه ۴۰، نمازجمعه را در زادگاه 
خود اقامه كرد و در پوش��ش اين مراس��م عبادي، 
مبارزات سياسي- انقالبي خود را سازماندهي و عمق 
بخشيد. پس از پيروزي انقالب، استان آذربايجان و 
كردس��تان را كه مورد تاخت و تاز گروه هايي چون 

حزب دموكرات، كومله و خلق مسلمان قرار گرفته 
بود، نجات داد. او با بس��يج مردم ضد تجزيه طلبان، 
يك تنه در برابر همه  آنها ايستاد و به همين سبب، 
مورد حقد و كينه  دشمن واقع شد و چند بار نيز ترور 
گرديد، اما از همه  آنها جان سالم به در برد! دشمن كه 
از وي دست بردار نبود، در يك اقدام هماهنگ و جدي 
و از طريق روزنامه هاي زنجيره اي به ترور شخصيت او 
دست زد، تا جايي كه در شبكه  اينترنت، يك سايت 
ويژه به اين امر اختصاص داد! از اين جهات خاطرات 
و مبارزات مالحسني را در نوع خود، بحق مي توان در 
سطح ايران بي نظير يا حداقل كم نظير توصيف كرد. 
مركز اسناد انقالب اس��المي بنا به رسالت تاريخي 
خود به ضبط، تدوين و انتش��ار بخشي از خاطرات 
و مبارزات اين روحاني سلحش��ور و خستگي ناپذير 
پرداخته است. اين مجموعه طي۳۰ ساعت مصاحبه 
انجام پذيرفت كه پ��س از حذف س��ؤاالت، زوايد، 
تكرارها و بازنويس��ي و در نهايت مطالعه و تصحيح 
و تكميل و كنترل نهايي توس��ط آقاي حسني، در 
پنج فصل و به اين ترتيب تنظيم و تدوين شد: فصل 
اول، دوران كودكي و تحصيالت/ فص��ل دوم، پا به 
پاي انقالب/ فصل س��وم، بارقه  اميد/ فصل چهارم، 
جنگ هاي مس��لحانه با اش��رار و ضدانقالب/ فصل 

پنجم، فعاليت هاي پس از انقالب. 
البته آن چه در اين فصول تقديم خوانندگان مي شود، 
تنها زواياي مح��دودي از ابعاد وس��يع خاطرات و 
مبارزات اين روحاني مجاهد در عرصه هاي گوناگون 
است و مركز اسناد انقالب اس��المي بر اين عقيده 
اس��ت كه بس��ياري از ابعاد مبارزاتي و دفاعي او به 
خاطر گذشت زمان و اشتغاالت روزمره و رخدادهاي 
ديگر به دست فراموشي سپرده شده است و بدين 
علت، از مسلحين، نزديكان، اطرافيان دلسوز ايشان 
و به خصوص از مردم شهر اروميه درخواست دارد، 
در جهت تكميل خاطرات و مب��ارزات وي و تاريخ 
انقالب اس��المي اين خطه، اطالعات، پيشنهادات، 
خاطرات و اس��ناد و مدارك خ��ود را در اختيار اين 

مركز قرار دهند... .« 

   زنده ياد حجت االسام والمسلمين غامرضا حسني 
در دوران دفاع مقدس

بر اين ب�اور بودند كه دول�ت خاتمي، دولت 
افس�ادات بود نه اصاح�ات! در نماز جمعه 
و سخنراني هايش�ان با انتق�اد از عملكرد 
دول�ت مي گفتن�د: »ش�ما روي ش�اه را 
س�فيد كرديد! ضربه اي كه با ش�عار آزادي 
به كش�ور و اعتقادات جوانان زديد، جبران 
ناپذير اس�ت.« به دليل صراح�ت بياني كه 
داشتند، از س�وي روزنامه هاي اصاح طلب 
م�ورد هجم�ه ش�ديد ق�رار مي گرفتن�د
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