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تاریخایران

تاریخبشریت

تاریخادبیات

چهره های منفور تاریخ معاصر 
کتاب»چهرههــایمنفــوردر
تاریخمعاصرایران«دربرگیرنده
شرححالواقداماتمهمتنیچند
ازشــخصیتهایتاریخمعاصر
ایراناســتکهبهزعمنویسنده
کارنامهنامطلوبیازخودبرجای
گذاشتهاندوعملکردشانبهدور
ازموازیناخالقیوبهضررمنافع

ملیبودهاســت.اوباهمیندیدگاهفعالیتهایآنانرانقد
وارزیابیکردهاســت.حاجیابراهیمخانشیرازیکالنتر،
میرزانصــراهللآقاخاننوری،وثوقالدوله،ســرتیپمحمد
درگاهی)قلعهبیگی(،سرلشــکرمحمدحسینآیرم،میرزا
هاشــمخاننوریاسفندیار،شاهزادهســلطانعبدالمجید
میرزاعینالدولهوسیدضیاءالدینطباطباییشخصیتهایی
هستندکهدراینکتاببهآنهاپرداختهشدهاست.دربخشی
ازکتابمیخوانیم:»وزیرمختارانگلیسدرایران،خودباعث
وبانیبرکناریوقتلامیرکبیربهدستایادیکثیفش،نظیر
میرزاآقاخاننوریوخانمعفیفهطاهرهمهدعلیاخانممادر
ناصرالدینشاهناآگاهونادانبودهاستواینطوربرعملیکه
خودشانمسببشبودهانداشکتمســاحمیریزد.ایندر
حالیاســتکهبراثرهمهفعلوانفعاالتدورانخیانتبار
صدارتمیرزاآقاخاننوریکهایــرانراتیولوفرمانبردار
انگلســتانکردهبود،حتیاینجنابسایکسیکبارهماز
اونامنمیبردواتفاقاتراطورینشانمیدهدکهخواننده
اگرکمیازجنایاتوخیانتهایانگلیسناآگاهباشد،دولت

فخیمبریتانیارافرشتهنجاتونگهبانایرانمیانگارد....«
انتشــاراتنگاه»چهرههایمنفوردرتاریخمعاصرایران«
نوشتهحبیباهللتابانیرادر552صفحهبهبهای170هزار

تومانمنتشرکردهاست.

تاریخ مختصر مرگ
کتاب»تاریــخمختصرمرگ«اثر
»داگالسجیدیویــس«رانصرا
روزبهرادبهفارسیبرگرداندهواز
سوینشرنگاهمنتشرشدهاست.
بهعنوانانســان،مرگ–قطعیت
واجتنابناپذیربــودنآن–مارا
میبلعد.ماآنراموضوعادبیات،
هنــر،فلســفهودینخــودقرار
میدهیم.احساساتونگرشهای

مانسبتبهفانیبودنوزندگیهایاحتمالیپسازمرگ،
ازروزهایاولیهبشربســیارتکاملیافتهاست.نویسندهبا
گردآوریایندیدگاههادرایــنکتابموضوعیوآموزنده،
مرگومردنراازهرزاویهایدرسنتغربیموردبررسیقرار
میدهدوچگونگیدرکوکنارآمدنانسانباپایانزندگی
رابررسیمیکند.ویبااســتفادهازکارباستانشناسانو
دیرینهانتروپولوژیستهابررسیمیکندکهچگونهتفسیر
بقایایفیزیکیبهمابینشینســبتبهدیدگاههایماقبل

تاریخدربارهمرگمیدهد.
اوچگونگیمردنانســانهارادرطولقرنها،همدرعلل
مرگوهمدردیدگاهاعمالیکهمنجربهمرگمیشــود،
ردیابیمیکند.اوسنتهایبزرگفلسفیوعلمیغربرا
کهبهزندگیپسازمرگاعتقادنداشتندیاهدفسوگواری
رانمیدانســتند،موردتوجهقرارمیدهد،درحالیکهنور
تازهایبــرباورهایمذهبیعمدهایکهدرجهانباســتان
پدیدارشد،بهویژهتوسعهقرنهامســیحیتمیاندازد.او
ســهرویکردبهمعنایمرگ-نفیزندگی،تداومدرشکلی
دیگروعدمگرایی-راازهردومنظردینیوسکوالر-علمی

بررسیمیکند.
اینکتاب248صفحهای75هزارتومانقیمتدارد.

خون دیگران
کتاب»خــوندیگران«
نوشتهســیموندوبووار
رالیالرستگاربهفارسی
برگردانــدهوبهتازگیاز
سوینشرنومنتشرشده
است. اینرمانخواندنی
نخســتینبار57سال
پیشدر1945منتشــر
شــد.دوبووار،اینرمان

جذابرابانقلقولیازنویسندهواندیشمندبزرگ
روس،فئودورداستایفســکیآغــازمیکند:»همه
مادرقبــالهمهچیزوهمهکسمســئولیم.«این
جملهرامیتوانجوهرهرمانخوندیگراندانست؛
مسئولیتیکهانسانهاازابتدایتاریخبشریتتاامروز
درقبالخودشان،دیگران،کشورشان،سایرملتها
وجهاندارند.ژانبلومار،شخصیتاصلیوراویاین
داستاندرکناربسترزنیروبهمرگنشستهاست؛
زنیبهنامهلنکهزندگیپرفرازونشیبیداشتهو
بهخاطرحضوردرنیروهایمقاومتفرانسهدرجنگ
جهانیدومعلیهنازیها،دربسترمرگافتادهوبلومار
نیزدرکناراو،ازغمورنجیبزرگدرعذاباست؛چرا
کهاعتقاددارداینکارهایاوبودهکهچنینوضعیتی
راپیشآوردهاســت. ســیموندوبووار،ازبرترین
نویســندگانادبیاتمدرنفرانسهاستهمچنین
براســاساینکتاب324صفحهای،فیلمیدرسال
1984ساختهشدهاست.نشــرنوایناثررابهبهای

110هزارتومانراهیبازارنشرکردهاست.

تروریستیوابســتهبهقدرتهایخارجیاست.
آنهاقصدآشوبدرآذربایجانغربیوبهطورکلی
غربوشمالغربکشــورراداشتندوهدفشان
خودمختــاریبرایمناطقکردنشــین،تجزیه
اینمناطقودرگیرکردننظامنوپایاسالمیبا
بحرانیالینحلبود!اماهمگانشهادتمیدهند
واســنادنیزتأییدمیکنندکهاگرحسنیدرآن
برههنبود،امکانبســیجمردمورویاروییبااین
عناصرمزدوروضدانقالبوجودنداشــتوچه
بساتادهههاشــاهدخونریزیاینجنایتکارانو
تروریستهادرداخلخاککشوربودیم!چراکه
برنامهریزیدشمنبرایایجادناامنیدرمنطقه،
بهطورکامالًسیستماتیکوهدفمندطراحیشده

بودکهبهیاریخداوندشکستخورد.
امادرپاسخبهسؤالشــما،بایدعرضکنمبله،
خبرداشتم.اسباببازیدورانکودکیما،اسلحه
پدربود!اکثرکسانیکهپیشازانقالبدردایره
دوستانایشانبودندنیزقطعاًازاینموضوعمطلع
بودند.باتوجهبهدعوتپدربرایمسلحشدنبرای
مبارزهباطاغوتوتجزیهطلباننیزفکرنمیکنم
حداقلدرمنطقهخودمان،کسیازاینموضوع
مطلعنباشــدکهحسنیبهواســطهسالحش،
همتشوبایــاریمردمش،چهحماســههاکه
نیافریدوامامخمینی)ره(نیزجملهمعروفیدارند
که»همهبایدمثلآقایحسنیمسلحباشیم...«.

ارتباط مرحوم حسنی با فرزندان، 
دارای چه ویژگی هایی بود؟

قطعاًمشــغلهکاریشــخصیتیهمچونپدرم،
بهویژهدرماههایاوجگیــریوپیروزیانقالب
اسالمیونیزسالهایبعد،بسیارباالبود.درعین
حالنبایدفراموشکردکههمیشــهبهرغماین
تراکمکاری،ایشــانبابرنامهریزیدقیقوازراه
کشاورزیدرزمینهاییکهدرروستایبزرگآباد
داشتند،امرارمعاشمیکردندوبههیچوجهبه
وجوهشرعییاحقوقدولتیوابستهنبودندامااین
همهمشغله،بههیچوجهمحملیبرایبیتوجهی
بهفرزنداننبودوایشانامورتکتکفرزندانشان
راپیگیــریمیکردندورابطهمســتحکمپدرو

فرزندیهموارهبرقراربود.

در دهه دوم نظام اسالمی و با توجه 
به حمایت قاطع مرحوم حسنی از نظام اسالمی 
و رهبری، جریان ترور شخصیت وسیع و جنگ 
روانی گســترده ای علیه ایشان کلید خورد! 

ارزیابی شما در این باره چیست؟
قطعاًهررهبر،سیاستمداروفرماندهی،منتقدان
ومخالفانینیزخواهدداشتواینغیرقابلانکار
اســت،بهویژهپدرکهفردیعملگرابود.ایشان
نهتنهادرخطبههاینمازجمعهوباپندوموعظه،
بلکهدرمیداننبردوبافداکاری،اقدامبهپاکسازی
بسیاریازروستاهاوشهرهایآذربایجانغربیاز
لوثوجوداشراروتروریستهاییکردکهبعضاً
مستقیمیاباواســطههایی،باافرادیدرداخل
کشــورمرتبطبودندویاطرفــدارانوحامیانی
باعناوینموجهداشــتندکهعمدتــامربوطبه
یکیازجناحهایسیاســیبودند.شکستهای
پیدرپیتروریستهاواشرارتابندندانمسلحاز
پدرم،طیچندینسالمتوالی،نفرتوکینهای
دردلهایشــانبهوجودآوردکهبیحدواندازه
بود!ضدانقالببهدلیلحمایــتعظیممردمی
ازپــدر،توانرویاروییباایشــانرانداشــت.از
اینجهتوپسازچندینبارشکســتدرترور
فیزیکی،دســتبهترورشــخصیتایشانزدو
شروعبهحاشیهسازیوجنگروانیکرد.دراین
پروژهشــاهدبودیمکهخطتخریبیموجود،در
چندینجبههپیگیریمیشدودراینبینبرخی
رســانههایاصالحطلب،رســانههایوابستهبه

منافقیندرخارجوافرادوابستهبهاحزابیهمچون
دمکراتوکومله،هرآنچهدرتوانداشتند،برای
تخریبمنزلتایشــانبهکارگرفتنــدتاوجهه
مردمیشانرادرهمبشکننداماحسنیروزبهروز
محبوبترشــدومراسمپرشــکوهتشییعپیکر
ایشــان،حادثهایکمماننددرسطحکشوربرای
بزرگداشتیکروحانیمبارزبود.خیلعظیمی
ازمردموتمامیاقشارکهدراینهمایشحضور
یافتند،ارادتخودبهساحتایشانرانشاندادند.

از ارتباط عاطفی پــدر با مردم، در 
دوران تصدی امامت جمعه و حتی سالیان پس 

از آن، چه خاطراتی دارید؟
منگاهیاوقاتشــبهادرمنزلپدرمیماندم.
ایشــانشــبهابهخاطرخشــکیدهان،روی
لبهایشچســبطبیمیزد!شــبیدرحدود
ساعت2بامداد،محافظاندرخانهرازدندوگفتند:
آقاوخانمیمیانسال،خیلیاصراردارندکهحاج
آقاراببینند،هرچهمیگوییمفرداصبحبیایید،
قبولنمیکنند!وقتیپدرمتوجهاصرارآنهاشد،
بااشارهبهماگفت:»بپرســیدچهاتفاقیافتاده
اســت؟«وقتیمحافظانعلتراجویاشــدند،
آنهاگفتند:پســربیگناهمان،صبحامروزاعدام
خواهدشــدووالدینمقتولرضایتنمیدهند!
پدرتاموضوعرافهمید،روبهماگفت:»بگویید،
بهداخلمنــزلبیایند«.آقاوخانــمواردمنزل
شدندوکنارتختپدرنشستد.خانمباچشمانی
گریانگفت:فقطشــمامیتوانیــدبهماکمک
کنید!پدرپرسید:»چهشــدهاست؟«.مادرش
گفت:پسرمسربازاســت،درپادگانبادوستش

مزاحمیکرده،کهســهواگلولهایازاسلحهاش
بهسمتدوستششــلیکواودرهمانلحظه
کشتهشدهاست!پدرازآنهاپرسید:»شماازکجا
مطمئنهستیدکهپسرتانقاتلنیستوعمدااو
رانکشتهاست؟«.والدینسربازگفتند:پسرمان
قسممیخوردکهکوچکترینمشکلیمیانآنها
نبودهواتفاقاخیلیباهــمصمیمیبودهاند!پدر
گوشیتلفنرابرداشــتوبارئیسدادگستری
تماسگرفت.اوتاشمارهپدررادید،جوابتلفن
راداد.حاجآقاقضیهراتعریفکرد.اوهمقولداد
تاهرکاریکهازدستشبرمیآید،انجامدهد.پدر
باکسالتیکهداشتند،همراهباوالدینآنسرباز،
راهیزندانشدند!پدرومادرمقتولهمدرآنجا
بودند.حاجآقابهآنهاگفت:»پدرومادرعزیز!چرا
عفونمیکنید؟«.مادرمقتولدرحالیکهاشــک
میریخت،بالهجهشیرینترکیگفت:حاجآقانه
شما،حتیاگرخداهمبیاید،مااورانمیبخشیم!
قاتلپسرمبایدجلویچشــمانمناعدامشود،
خودممیخواهمطنابداررابهگردنشبیندازم!
پدربهتنهاییباخانــوادهمقتولصحبتکردو
گفت:»شمادرایندوسال،داریدباداغپسرتان
میســوزید،آیادوســتداریدمادریهممانند
خودتانداغدارشــود!لذتیکهدرعفواست،در
انتقامنیست...«،آنگاهقضیهمرگبرادرمراتعریف
میکندکهازحقخودگذشتهوقاتلاورابخشیده
است.مادرمقتولازاینبخششتعجبمیکند،
کهچگونهحاجآقاازخونفرزندشدرگذشــته
است!درنهایتپدربههرطریقیکهممکنبود،
آنهاراراضیمیکندکــهازحقخودصرفنظر
کنند.ســپسباکمکخیرین،بخشزیادیاز
مبلغدیــهرابهآنهاپرداختکردنــد.حاجآقابه
خانوادهمقتولگفت:»مااینمبلغرابهجایخون 
بهاهدیهمیدهیم،چراکهعفوکردیدوازخون

عزیزتانگذاشتید...«.

شما به بخشش پدر در قبال قاتل 
برادرتان اشاره کردید. فکر می کنم بیان آن 
ماجرا هم در این بخــش از گفت وگو مغتنم و 

مفید باشد؟
برادرمآقارحیمبههمراهدوستانشیککارخانه
گچســازیدرجادهخوی-ســلماسداشتند.او
حقوقکارگرانرادرارومیــه،ازبانکمیگیردو
بهخویبرمیگردد.اودرخوی،دوســتیبهنام
آقایسجادکریمیداشت.اوازرحیممیخواهد
کهشــبرادرخانهآنهابماندوفرداصبحزودبه
کارخانهبروند.رحیمدرابتداقبولمیکند،امادر
هنگامخواببهسجادمیگوید:برایچهبخوابیم؟
کارگرانصبحزودمنتظرندتاحقوقشانرابگیرند،
پسبهتراســتهمینحاالراهیشویم.هردو
تصمیممیگیرندتاشــبانهبهسویمقصدبروند.
متأسفانهدرنیمهراه،اتومبیلآنهاباماشینحمل
کپسولگازتصادفمیکندورحیموسجاد،در
هماندمکشتهمیشوند!ســاعت7صبحخبر
بهپدرمیرســدکهرحیمتصادفکردهوزخمی
شدهاست.همهخانوادهدرمنزلپدرجمعشدند.
ســاعت9صبحبود،کهفهمیدیمبرادرمانفوت
کردهاست.پیکرسجادرابهخویوپیکررحیمرا
بهارومیهمنتقلکردند.دوستانوآشنایانبهپدر
پیشنهاددادندکهتشییعرحیمبرایفردابمانداما
ایشانگفتند:»همینامروزبایددفنشود!«.فوت
رحیمبرایخانواده،بسیاردردناکبود.کارتشییع
وخاکســپاریاوباحزنواندوهبهپایانرسید.از
نیرویانتظامیبرایپیگیریشکایتفوت،بهخانه
پدرآمدند.رانندهدرزندانبود.ازپدرخواستندتا
ازاوشکایتکنداماپدرقبولنکردوبهآنهاگفت:
»رانندهراآزادکنید،تقدیررحیمدراینبودهکه
درتصادفکشتهشود!...«.سپسبااندوهادامهداد:

»درعفولذتیاستکهدرانتقامنیست...«.

ترور شخصیت پدر
 محبوبیت او را افزایش داد

زندهیادحجتاالسالموالمسلمینغالمرضاحسنی،بهروایتفرزندش

درتکریمقهرماننامدارآذربایجانغربی
شادروانغالمرضاحسنی

 قلندری که هرگز سالح
 بر زمین ننهاد! 

برایاینکهبدانیم،آنگاهکهدرباره»مالحسنی«صحبتمیکنیم،
دقیقاازچهپدیدهایوباکدامینمختصاتتاریخیسخنمیگوییم،

اشاراتذیلآمدهالزمومفیدبهنظرمیرسد:
یک: شیخغالمرضاحسنیازدورانکودکیودرزادگاهخویش،طعم
ظلمخوانینمحلیراچشیدوهمازآنزمان،راهمقابلهبااستثماررا
درپیشگرفت.اینپیشینهذهنیاوراآمادهساختکهباسربرآوردن
جنبشهایملیواســالمیآندوران،بهسرعتبدانبپیوندد.اواز
نخستینکسانیبودکهدرآذربایجانغربی،باامامخمینیبیعتکرد

وتاپایانحیات،برعهدخویشپایدارماند.
دو: حسنیازآغاززندگیمبارزاتیخود،بهتشکیلگروهیمسلح
مبادرتکردوآنهارادرزادگاهش،روستایبزرگآباد،آموزشداد.
گروهچریکیاودرروزهایاوجگیریانقالباسالمیدرارومیه،فراوان
بهکارآمد.ویدردومبهمن1357وبایاراناندکش،بربامواطراف
مسجداعظماینشهرمستقرشدولشکریازتانکهایارتشراکه
درصددتعرضبهآنمکانمقدسبودند،بهخفتفراریداد!دراین
میانگلولهیکیازتانکها،بهفاصلهایاندکازباالیسرشعبورکرد

وپوستومویسراوراسوزاند!
سه: بهباوربساتاریخپژوهان،نقشتاریخیحسنیازفردایپیروزی
انقالباسالمیآغازشد؛آنگاهکهحزبدمکراتدرمنطقهکردستان،
سربهآشوببرداشتومردمیراکهتنبهمطالبهایشاننمیدادند،به
خاکوخونمیکشید.درروزهایباالگرفتنجنگنقده،اینروحانی
دلیرویارانمسلحاشبودندکهباعزیمتبهاینشهر،تجزیهطلبانرا
برایهمیشهازآندیارراندندوآرامشوامنیترادرآنخطهبرقرار
ســاختند.بیتردیدحفظتمامیتارضیایراندرشمالشرقیآن،

مرهونرشادتحسنیویارانپاکبازاواست.
چهار: گروهکهایمعاندباانقالب،چهدمکراتهاییکهدرارومیه
ضربشصتحسنیراتجربهکردهبودندوچهبهاصطالحمجاهدینی
کهدرتهراندرصددازمیانبرداشتنچهرههاینمادیننظامبودند،در
تروراینقلندرمسلحهمداستانشدند.حاصلاینائتالف،چندفقره
ترورسنگینوحتیخونینبود،کهامامجمعهپرآوازهارومیه،ازتمامی
آنهاجانبهدربرد!اودرمواردی،خودبامهاجماندرگیرمیشــدو

اساساآنجماعتمتوهموپرادعاراتحقیرمیکرد!
پنج: گردشروزگاردردومیندههازحیاتنظاماسالمی،روی
دیگریازخویشرابهحسنینمایاند!اودرایندورهنهبادمکراتها
ومجاهدین،کهباکسانیمواجهشدکهبهانقالبونظاماسالمی
پشتکردهوکشورراروانهاردوگاهغربمیخواستند!اوبهطور
مشخصپسازدومخرداد76،باهمانانگیزهمبارزاتیسراسر
حیات،باقدرتدربرابرایننحلهایســتادوهزینهسنگینآنرا
باتحملامواجگستردهوســهمگینترورشخصیتپرداخت.او
چوندرســالیانپیشتر،ماهیتبانیانجریاناصالحاترابه
نیکیشناختهبود،آنانرابهچیزینمیگرفتوبراینباوربود
کههمچناندرجنــگنیابتیباضدانقالبیاســت،کهدردهه
نخستآنهاراازکشورراندهاست.اوبامتانتوآرامشیکهدرخور

جوانمردیمجاهداست،ازاینمعرکهپایبیروننهاد.

شش: وجهدیگریازکارنامهحسنی،ارتباطعاطفیومتقابلاوبا
مردمآذربایجانغربیوارومیهاست.واقعیتاینبودکهویهمپای
برخوردقاطعباضدانقالب،بامحرومانوطبقاتفرودستجامعه،
بسهمدلیوصمیمیمیکرد.مردمانمیدیدندکهویدرزندگی
خویش،نانازکشاورزیمیخوردومحصولزمینهایخویشدر
بزرگآبادرابهمحرومانورزمندگاندرجبهههایجنگمیبخشد.
درزندگی،لباسوســخناو،تکلفنیستوبهســانآنانمیزید.
استمراراینخصالدرآنروحانینامور،محبوبیتویراطیدهههای
متمادیثابتنگاهداشتکهدرروزتشییعپیکرشدرشهرارومیه،
جلوهایتامازآنبروزیافت.اواینکدرزادگاهخویش،ازمرزنسلها

گذشتهوبهنماداقتدارآنخطهمبدلشدهاست.
هفت: بختیاریموبختیاریدکهدرسالروزکوچاوبهسرایابدی،
بهبازگوییخصالوینشستهایم؛اوکههرچهبیشترشناساندهشود،
غروربیشتریرادرآذریانونگاهکلیترمردمایرانخواهدآفرید.این
امرهمتمضاعفدستگاههاییرامیطلبدکهموظفبهبسطوتبیین
فرهنگانقالبوسیرهرهبرانآنهستند.یادحسنیبزرگویارانش

درادوارانقالبودفاعمقدسهمارهبلندوبرقرارباد.

احمد سینایی؛ تاریخپژوهنگاه

معصومه محرمی
روزنامهنگار گزارش

در روزهای پیــش روی، خاطــره جهادگر 
پرآوازه، زنده یاد حجت االسالم والمسلمین 
غالمرضا حسنی، تجدید می شود. هم او که با 
پایمردی خویش، تمامیت ارضی ایران را حفظ و 
گروهک های تجزیه طلب را به موطن اصلی خود 
راند. در گفت و شنود پی آمده، بانو معصومه 
حســنی دختر آن بزرگ، پاره ای از خاطرات 

خویش از پدر را واگویه کرده است.

به عنــوان دختر بــزرگ زنده یاد 
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حسنی، 

پدر را با چه ویژگی هایی به خاطر می آورید؟
بسماهللالرحمنالرحیم.شایدهمه»حسنی«را
باواژههاییچون:مقتدر،شجاع،مجاهد،فرمانده
انقالبییاعبارتهاییمانندمبارزاتمسلحانه،
نبردهایخونینباتروریستها،نمایندهولیفقیه
وامامجمعهارومیهبشناسندامااوبرایماپدری
مهربانودلسوزبودواگربخواهمبارزترینویژگی
ایشــانرابیانکنم،تنهامیتوانمبگویم:»پدرم
برایمابهترینبود،اومردمرادوســتداشتو
برایدفاعازآنها،صادقانهجانومالشرادرطبق
اخالصگذاشت«.امروزدیگرحسنی،بهعنوان
الگویغیرتدرتاریخبــزرگآذربایجانمطرح
شدهاستودرمکتباو،جوانانغیرتمندیتربیت
یافتهاندکههوشــیارانهدرهمهصحنههاحضور

دارندویادونامشرازندهنگهمیدارند.

براساس تجربه زیسته شما، زندگی 
با یک پدر مبارز، چه ویژگی ها  یا دشواری هایی 

دارد؟
فرزندیکروحانیمجاهدکهفرماندهخیلعظیمی
ازمردمبود،عماًلدشواریهایبسیاریداشت،اما
آنچهتحملاینسختیهاراآسانمیکرد،عزمو
ارادهایشانبرایمقابلهباسختیهاومشکالتونیز
آرامشیبودکهبهاهلخانهمیداد.فضاییراتصور
کنیدکهانقالبشده،حکومتنوپاتشکیلشدو
کشورباشرایطسختیروبهرواست.گروهکهای
تروریستیومزدورانکانونهایقدرتدرجهان،با
تجهیزاتحداکثریوتخلیهپادگانوپاسگاههای
منطقه،آمادهاشغالشهرستانهایاستانوآغاز
کشتاروقتلعامهســتند!دراینوضعیتچشم
امیدتمامیمــردموبزرگاننظــامدرتهران،به
»مالحسنی«است.آنهاانتظارساماندهیشرایط
منطقهآذربایجانغربیرادارند.بازنگهرتلفنی،
امکانرفتنپدربهمیداننبردباتروریستهایی
بودکهسربسیجیانوپاســداراناسیرراجلوی
کاروانهایعروسیمیبریدندوبهعنوانقربانی
تقدیمحاضرینمیکردند!قطعاًاضطرابناشــی
ازاینفضابسیارسنگینبودامانیازمردموحتی
نیروهایمســلحبهحضوروفرماندهیایشانو
آرامشیکهباحضورواقتدارخودبهعنواننماینده
امام،بهآنانمیبخشیدند،تسلیبخشدلهابود.ما
همراضیبهرضایخداوهمراهپدردرراهخدمت

پدربهخلقخدابودیم.

شما در شــرایط خردسالی، باخبر 
بودید که پدر یک مبارز مسلح است؟ اگر پاسخ 
مثبت است، در این باره چه احساسی داشتید؟
مبارزاتمسلحانهپدرم،به2دورهزمانیتقسیم
میشود؛بخشیازاینمبارزات،بهسالهایقبل
ازانقالببازمیگرددومربــوطبهآموزشهای
نظامی،جهــترویارویــیبارژیــمطاغوتو
ســپسآغازنخستینقیاممســلحانهدرسطح
کشــور،دردومبهمنماه1357میشود.بخش
دیگرینیزمربوطبــهمقابلهبــاگروهکهای

بــار  چندیــن  از  پــس  ضد انقــاب 
شکســت در طــرح تــرور فیزیکــی، 
دســت به ترور شــخصیت ایشــان زد 
و شــروع بــه حاشیه ســازی  و جنــگ 
روانــی کرد. خــط تخریبی آغاز شــده 
در چندیــن جبهــه پیگیــری می شــد 
و در ایــن بیــن برخــی رســانه هــای 
اصاح طلب، رســانه های وابسته به 
منافقین در خارج و افراد وابســته به 
احزابی همچــون دمکــرات و کومله، 
هرآنچه در توان داشتند برای تخریب 
وجهــه ایشــان بــه کار گرفتنــد، امــا 

حسنی روزبه روز محبوب تر شد!
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گردش روزگار در دومین دهـــــــــــــــه از حیات نظام 

اسامی، روی دیگری از خویش را به »حسنی« 

نمایانــد! او در ایــن دوره نــه بــا دمکرات هــا و 

مجاهدین، که با کسانی مواجه شد که به انقاب 

و نظــام اســامی پشــت کــرده و کشــور را روانــه 

اردوگاه غــرب می خواســتند! او به طور مشــخص 

پس از دوم خرداد 76، با همــان انگیزه مبارزاتی 

سراسر حیات، با قدرت در برابر این نحله ایستاد 

و هزینه ســنگین آن را، با تحمل امواج گســترده و 

سهمگین ترور شخصیت پرداخت!


