آیتاهلل یزدی :سلیقههای مختلف نمایندگان نباید به اختالف تبدیل شود

چهارشنبه  5شهریور 1399
وطنامروز شماره 3009

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار قاضیزادههاشمی ،نایبرئیس مجلس شورای اسالمی گفت :سلیقههای مختلف
نمایندگان نباید به اختالف و تشکیل دستهبندیهای متعدد تبدیل شود ،بنابراین نمایندگان محترم سعی کنند با وجود این دستهبندیها و
فراکسیونها به هم نزدیکتر و مرتبطتر باشند .آیتاهلل یزدی افزود :اثرات قوانین باید در زندگی مردم دیده شود.

سیاسی

اخبار

گزارش «وطن امروز» از سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی

آجانکشی ترامپ در تهران

تشکر رهبر انقالب از رعایت اصول
بهداشتی در مجالس عزاداری

حساب توئیتری پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آی��تاهلل العظمی خامنهای از تقدیر رهبر حکیم انقالب
از رعایت اصول بهداشتی در مجالس عزاداری خبر داد.
به گ��زارش «وطن امروز» ،حس��اب توئیتری پایگاه
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای از تقدیر
رهبر معظم انقالب از رعایت اصول بهداشتی در مجالس
عزاداری خبر داد.
متن این توئیت به شرح زیر است:
«از برگزارکنن��دگان و منبریهای محترم و مداحان
محترم مجالس عزاداری محرم که تا امروز بحمداهلل اکثر
آنها توصیههای ستاد ملی کرونا را مراعات کردهاند تشکر
میکنم .حاال شاید برخی در گوشهکنار باشند که رعایت
نکرده باشند که به آنها هم توصیه و تأکید میکنم که این
جهات سالمت را مراعات کنند».
اولیانوف:

تالشآمریکابرایبهکارگیریاسنپبک
بهشورایامنیتآسیبمیزند

نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین نسبت
به عواقب بهکارگیری مکانیسم بازگردانی تحریمها علیه
ایران توسط آمریکا هشدار داد.به گزارش «ایسنا» ،میخائیل
اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین
درباره تصمیم آمریکا برای بهکارگیری مکانیسم بازگردانی
تحریمها در صفحه توئیترش نوشت :تالشهای آمریکا
برای فعال کردن مکانیسم بازگردانی تحریمها (اسنپبک)
میتواند به شورای امنیت سازمان ملل آسیب برساند که
از جمله آنها در زمینه تحریمهاس��ت .اولیانوف ادامه داد:
تاکنون ،تحریمهای سازمان ملل گاهی کامل اجرا نشدهاند
اما اعتبارشان زیر سوال نرفته است .اسنپبک میتواند همه
چیز را تغییر دهد .آیا این چیزی است که آمریکا میخواهد
آن را به دست آورد؟ ما نمیخواهیم .اظهارات اولیانوف در
پی این مطرح میشود که تالشهای دولت آمریکا برای
جلب حمایت حداکثری از تصویب پیشنویس قطعنامهای
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با شکست مواجه شد.
تنها جمهوری دومینیکن و خود آمریکا به تصویب این
پیشنویس رای مثبت دادند و این قطعنامه با ۲رای مخالف
چین و روسیه و  ۱۱رای ممتنع تصویب نشد.
دولت آمریکا بهرغم خروجش از توافق هستهای اکنون
مدعی است میتواند از مکانیسم بازگردانی تحریمها برای
بازگردانی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران استفاده کند.
حق استفاده از این مکانیسم تنها در توافق هستهای و برای
اعضای مشارکتکننده در برجام محفوظ است.
وزیر دفاع در گفتوگو با اسپوتنیک:

همکاریهای دفاعی ایران و روسیه
مبتنی بر اعتماد متقابل است

وزیر دفاع جمهوری اسالمی همکاریهای دفاعی ایران و
فدراسیون روسیه را مبتنی بر اعتماد متقابل و در چارچوب
ایجاد صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی عنوان کرد.
ب��ه گزارش «وطن امروز» به نقل از وزارت دفاع ،امیر
سرتیپ امیر حاتمی ،وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران که
برای بازدید از ششمین نمایشگاه بینالمللی نظامی -فنی
روسیه و به دعوت همتای روس خود به مسکو سفر کرده،
درمصاحبهباخبرگزاریاسپوتنیکتوافقنامههمکاریهای
نظامی -فنی بین  ۲کشور را دارای ظرفیتهای بسیاری
برای همکاری دوجانبه دانست.در بخشی از این مصاحبه
آمده است :همکاریهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران
و فدراسیون روسیه مبتنی بر اعتماد متقابل و همافزایی
در چارچ��وب ایجاد صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی
که امروز اشغالگری و یکجانبهگرایی به عنوان تهدیدهای
اصلی آن به شمار میروند و نهایتا منافع مشترک و متقابل
پایهگذاری شده و روند خوبی را در دهههای اخیر بویژه
در یک دهه گذش��ته طی کرده است .همکاری در حوزه
صنعت دفاعی یکی از ابعاد این همکاری بوده که با تحمیل
تحریمهای ظالمانه شورای امنیت تا قبل از برجام و ادامه
بخشی از محدودیتها بهرغم توافق برجام ،محدودیتهایی
را در این زمینه ایجاد کرد .البته ما بیکار ننشسته و برای
تامین نیازهای نیروهای مسلح خودمان کارهای تحقیقاتی
را توسعه دادیم که نمونه آن در حوزه پدافند هوایی بود
و پس از ایجاد موانعی در انتقال سامانههای اس  300به
کشور ،توسعه سامانههای پدافند هوایی را در اولویت قرار
دادیم و امروز در همه سطوح اعم از ارتفاع پایین ،متوسط
و برد بلند دارای سامانههای قابل اعتمادی هستیم و به
نقطه بسیار خوبی رسیدهایم و البته این راه همچنان ادامه
دارد .توافقنامه همکاریهای نظامی -فنی بین  2کشور
ظرفیتهای بسیاری برای همکاری دوجانبه ایجاد کرده
که خرید تجهیزات یکی از آنهاست و به دنبال فعال کردن
همه محورهای توافق هستیم.
سیدرسول موسوی:

هیچ راهکار نظامی برای مشکل
افغانستان وجود ندارد

مدیر بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه کشورمان
خروج نظامیان خارجی از افغانستان را راهکاری برای تامین
صلح در افغانستان مطرح کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،سیدرس��ول موسوی ،مدیر
کل آسیای غربی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی
توئیتری به بخش��ی از اظهاراتش در کنفرانس ویدئویی
مقامات ارش��د آسیای مرکزی که در  ۲۵آگوست ۲۰۲۰
برگزار شد ،اشاره کرد و نوشت :هیچ راهکار نظامی برای
مشکل افغانستان وجود ندارد .بنابراین ،ما خروج مسؤوالنه
نظامیان خارجی را به عنوان گامی ضروری به سوی صلح
در نظر داریم.

کمیل نقیپور :مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز گذشته
با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو
کرد .به گزارش «وطن امروز» ،رافائل گروسی که شامگاه دوشنبه
وارد تهران شد روز گذشته با علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی
اتمی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفتوگو کرد.
رافائل گروسی روز گذشته در کنفرانس خبری با علیاکبر صالحی
گفت :دستور کار گستردهای داریم و بحث اصلی ما موضوع استفاده
صلحآمیز از انرژی هستهای است و امروز صبح صحبتهای زیادی
داشتیم و بحثهای ما امروز عصر مجدد ادامه پیدا میکند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به اینکه برخی
مدعی هستند که از زمان روی کار آمدن شما تعامل ایران و آژانس
دس��تخوش سیاسیکاری شده است ،نظر شما چیست؟ گفت :از
زمانی که من آمدم تغییری ایجاد نش��ده است .با ایران همکاری
متقابل و فشرده داشتیم و ایران از نظر بازرسیها و تیمهای آژانس
که به ایران میآیند همکاری گستردهای دارد و برخی سواالت مطرح
است که امروز هم درباره آنها صحبت کردیم .از این رو معتقدم هیچ
تغییری در رویکرد آژانس ایجاد نشده است و همکاری ما تداوم دارد
و قرار است گسترده شود.
وی همچنین پس از دیدار با ظریف گفت :دیداری با محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ایران داشتم تا گفتوگوهایی که در تهران
در حال انجام است ،تداوم یابد .از تمایل وی برای افزایش همکاریها
با آژانس بینالمللی انرژی اتمی قدردانم.
مدیرکل آژانس در حالی راهی تهران شده است که در آخرین
نشس��ت ش��ورای حکام آژانس انرژی اتمی ،این ش��ورا قطعنامه
پیش��نهادی تروئیکای اروپا علیه ایران را به تصویب رس��اند .در
این قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران
خواست در اجرای توافقنامه پادمانی و پروتکل الحاقی آن کامال با
آژانس همکاری کرده و بدون تاخیر خواستههای آژانس را اجابت
کند .این قطعنامه که از جانب فرانسه ،آلمان و انگلیس ارائه شد،
با نسبت رأی  ۲۵به  ۲و  ۷مورد پرهیز از رأیدهی تصویب شد.
در گزارش��ی ک��ه آژانس بینالمللی انرژی اتم��ی درباره تصویب
قطعنامه شورای حکام منتشر کرد ،آمده است :این قطعنامه پیرو
گزارشهای مدیرکل آژانس در ماههای مارس و ژوئن ارائه ش��ده
که بیانگر اقدامات آژانس و تعامل آن با ایران برای شفافس��ازی
اطالعات مربوط بهدرس��تی و کامل ب��ودن اظهارات ایران تحت
معاهده پادمان و پروتکل الحاقی آن است ،از جمله عدم دسترسی
به  2محل مشخصش��ده از جانب آژانس و عدم شفافسازی در
رابطه با س��والهای آژانس درباره مواد و فعالیتهای هس��تهای
اعالمنشده احتمالی در ایران .قطعنامه مربوط بر اهمیت پایبندی
کامل کشورها به تعهدات پادمانیشان و تسهیل دسترسی الزم در
مواقع مورد توجه آژانس تأکید کرد .همچنین در این قطعنامه بر
«نقش ضروری و مستقل» آژانس در راستیآزمایی پایبندی ایران
به تعهدات پادمانی آن در زمینه تضمین معتبر ماهیت منحصرا
صلحآمیز برنامه هستهای ایران نیز تأکید شد.
 2ماه پس از تصویب این قطعنامه ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی راهی ایران ش��د تا درباره اجرایی کردن مصوبات این
قطعنامه از جمله صدور مجوز دسترسی به اماکن مدنظر آژانس با
مقامات ایرانی گفتوگو کند .هر چند روز گذشته علیاکبر صالحی،
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که «ایران در این چند سال که
پرونده تصنعی برایش در آژانس ایجاد شده زیر بار خواستهای خارج
از چارچوبهای قانونی نرفته و نمیرود و ما بر اساس حاکمیت و

مناف��ع ملی حرکت میکنیم و االن ه��م در چارچوب مقررات و
تکالیف مذاکره و عمل میکنیم» اما اظهارات سخنگوی او در سازمان
انرژی اتمی نشان میدهد دولت روحانی قرار است بار دیگر در برابر
درخواست خارج از قاعده آژانس کوتاه بیاید.
بهروز کمالوندی ،س��خنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه
درباره اهداف سفر گروسی به ایران گفت :در گزارش قبلی شورای
حکام هم بحث  2مکان مطرح شد و ما دالیل خودمان را داشتیم
که تحت چه عنوان باید دسترسی بدهیم یا ندهیم .معموال اینها
باید با سوال شروع شود ،سوال باید مبنایی داشته باشد ،نمیتواند
هر سوالی مطرح شود ،باید مدرک داشته باشد ،این مدارک نمیتواند
مدارک جاسوس��ی باش��د .وی ادامه داد :من مقالهای در روزنامه
ایراندیلی نوشتم؛ استنادات خودمان را نسبت به این بحث آژانس
بیان کردیم .مواردی مثل تورقوزآباد بوده که در عین حال آنها هم
دلیلی ندارند و ما هم حقمان است که پاسخ ندهیم اما برای اینکه
آن دشمنان از این موقعیت سوءاستفاده نکنند داوطلبانه راههایی
را پیدا کردیم که نگرانیها رفع شود .اکنون هم دنبال آن هستیم
با روشهایی که نگرانیها برطرف ش��ود بگوییم خیلی خب ،این
دسترسی و ببینید که چیزی نیست اما داستان این است که این
مساله باید یک بار برای همیشه تمام شود ،چرا که کشورها یک
احترام حاکمیتی دارند و نمیتوانند بیجهت مورد سواالت متعدد
و بیسند واقع شوند .به همین دلیل تالش میکنیم ضمن در نظر
گرفتن نگرانیهای خودمان ،به مالحظات آژانس هم توجه کنیم و
دست دشمنان خودمان را هم که به دنبال این هستند صرفا با یک
نه گفتن ،ایران را با آژانس درگیر کنند ،ببندیم.
کمالوندی درباره مکانهایی که آژانس درخواس��ت بازرسی از
آنها را داده اس��ت ،گفت :در حال حاضر  2مکان مورد نظر آژانس
است که مختصات جغرافیاییاش را داده است؛ یکی بین شهرضا و
آباده و یکی هم نزدیک تهران است .در این دو مورد صحبت از این

بوده که باید حتما پایان کار باشد ،یعنی به این شرط که دیگر بعد
از این نگویند حاال باز جای دیگر به همین شکل را بررسی کنیم.
آنها میتوانند بر اساس گزارش خود ما (گزارش برای پادمان است
و اظهاریه برای پروتکل) سوالی داشته باشند یا چنانچه در حین
بررسیهای خودشان به سوالی برمیخورند یا دسترسی میخواهند
در داخل سایت یا سایتهایی که ما اعالم کردهایم ،میتواند باشد
ولی اگر غیر از اینهاست باید مبانی و مستندات قوی حقوقی ارائه
کنند .اگر این نباش��د سنگ روی سنگ بند نمیشود ،از فردا هر
کش��وری میتواند اسناد جاسوسی ارائه کند و بعد آژانس برود به
نمایندگی از آن بررسی کند و گزارش هم بیاورد و چون آن کشور
هم عضو است میتواند آن را ببیند و استفاده کند ،یعنی وسیله
کمک به سرویسهای جاسوسی شود.
بنابراین با توجه به رویه سیاستهای دولت روحانی ،نتیجه سفر
گروسی مشخص است؛ صدور مجوز برای بازرسان آژانس به منظور
بازرسی از اماکنی که بر مبنای اطالعات سرویسهای جاسوسی و
تحت فشار آمریکا در دستور کار آژانس قرار گرفته است.
بازی آژانس علیه ایران در نتیجه انفعال بیسابقه دولت روحانی
در برابر آژانس و بازرس��ان آژانس است .آژانس در حالی در مسیر
تقابل و بهانهگیری در موضوع ایران است که  92درصد بازرسیهای
آژانس درباره برنامه هستهای ایران است.
محمدجواد ظریف در نامهای که  30مرداد به دبیرکل سازمان
ملل در واکنش به اقدام آمریکا در راهاندازی مکانیسم ماشه نوشت،
اش��اره کرد «قدرتمندترین» رژیم بازرس��ی آژانس درباره برنامه
هستهای ایران اعمال میشود« :برنامه (هستهای ایران) همچنان
تحت «قدرتمندترین» رژیم بازرسی در تاریخ قرار دارد ،به نحوی
که از سال  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۹بیش از  ۹۲درصد از کل بازرسیهای
قابل مقایسه جهانی آژانس ،در ایران انجام شده است».
اعمال قدرتمندترینرژیمنظارتیعلیهایرانکه تیم مذاکرهکننده

هستهای ایران به ریاست ظریف در جریان توافق هستهای به صورت
داوطلبانه پذیرفته بود ،دسترسیهای فراتر از پادمان و حتی فراتر
از پروتکل الحاقی را در اختیار بازرسان آژانس قرار داد .در نتیجه
این س��طح دسترسی ،بازرس��ان آژانس که به گفته کمالوندی با
س��رویسهای جاسوسی در ارتباط هستند ،بیش از  33نوبت در
قالب پروتکل الحاقی یا فراتر از آن از تأسیسات سری ایران که بعضا
شامل تأسیسات نظامی نیز میشده است ،بازرسی به عمل آوردند،
با این حال آژانس نهتنها این اقدام را در چارچوب حسننیت ایران
به حساب نیاورد ،بلکه از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد ابهام یا
فشار بیشتر علیه ایران بهره گرفت .عالوه بر این اقدام ایران در صدور
مجوز گسترده به بازرسان آژانس برای نظارت و بازرسی از هر مکانی
که به نظر آنان مشکوک میرسد ،نهتنها باعث نشده رویه آژانس
مبنی بر معتبر شمردن گزارش سرویسهای جاسوسی کشورهای
دیگر درباره برنامه هستهای ایران را تغییر دهد ،بلکه این رویه در
سالهای گذشته پررنگتر از قبل شده است.
نکته مهمتر آنکه ،حضور گروسی در ایران هر چند در ظاهر و به
گفته مقامات ایرانی ربطی به ماجرای فعال شدن مکانیسم ماشه از
سوی آمریکا ندارد اما در واقع با این موضوع ارتباط مستقیم دارد.
به زعم مقامات آمریکایی ،تحریمهای س��ازمان ملل کمتر از 30
روز دیگر علیه ایران فعال میشود و همین امر احتمال دارد سبب
خروج ایران از برجام شود .خروج ایران از برجام طبیعتا فروپاشی
رژیم بازرسی گس��ترده آژانس را به دنبال دارد ،چرا که این رژیم
بازرسی منحصربهفرد در نتیجه برجام علیه ایران به اجرا درآمده
است ،بنابراین آمریکا عالوه بر طراحی یک بازی جدید علیه ایران
به منظور ایجاد ابهام درباره اقدامات ایران در  2مکان مدنظر آژانس،
به دنبال حفظ رابطه فعلی ایران و آژانس است که اگر این رابطه
در همین سطح حفظ شود ،رژیم بازرسیهای برجامی نیز ب ه رغم
بازگشت تمام تحریمها علیه ایران محفوظ خواهد ماند.

«روحاهلل حسینیان» روحانی شجاع ،انقالبی و روشنگر روز گذشته دارفانی را وداع گفت

آزاده و با غیرت

حجت االسالم والمسلمین روحاهلل حسینیان روز گذشته
در  65سالگی در بیمارستان خاتماالنبیای تهران دار فانی را
وداع گفت.
به گزارش «وطنامروز» ،روحاهلل حسینیان ،رئیس مرکز
اسناد انقالب اسالمی که چندی قبل به کرونا مبتال شده بود،
بعد از بستری دوباره در بیمارستان خاتماالنبیا روز گذشته در
 65سلگی دار فانی را وداع گفت .به گزارش «وطن امروز»،
آیتاهلل رئیس��ی و محمدباقر قالیباف ،روسای قوای قضائیه
و مقنن��ه در پیامهایی جداگان ه وفات روحاهلل حس��ینیان را
تسلیت گفتند .آیتاهلل ابراهیم رئیسی در پیام تسلیت خود
با بیان اینکه «خبر درگذش��ت حجتاالسالم والمسلمین
روحاهلل حسینیان ،در ایام عزای سید و ساالر شهیدان عالم،
داغی مضاعف بر جان دوس��تان این یار صدیق حضرت امام
رحمتاهلل علیه و رهبر معظم انقالب نشاند» ،تاکید کرد :این
روحانی شجاع و آزاده ،عمر پر برکت خود را از عنفوان جوانی
تا آخرین ساعات زندگی ،وقف خدمت به مسیر نورانی انقالب
اسالمی و آرمانهای امام راحل کرد و هرگز از مسیر حق و
آزادگی منحرف و منصرف نشد.
محمدباقر قالیباف نیز در پیام تس��لیت خ��ود ،روحاهلل

حسینیان را «خاری در چشم
دش��منان انقالب و منافقان
ک��وردل» توصی��ف ک��رد و
نوشت :مواضع اصولی و صریح
ایش��ان در حمایت و حراست
از ارزشهای نظ��ام و انقالب
و مبارزه با نفاق همواره مورد
توجه و زبانزد همگان بود.

■■روحاهلل حسینیان و برنامه
چراغ

ش��اید بتوان برنام��ه «چراغ» را که پایی��ز  77با حضور
حسینیان پخش ش��د ،نقطه عطف جنجالها علیه وی در
دوران زندگی سیاسیاش دانست .ماجرا از این قرار بود که با
آغاز دوره موسوم به اصالحات ،در پاییز سال  ۱۳۷۷پروندهای
با عنوان «قتلهای زنجیرهای» در فضای سیاسی و رسانهای
کشور مطرح ش��د که پس از انتشار بیانیه وزارت اطالعات
در این زمینه و آغاز رس��یدگی به آن ،روحاهلل حسینیان در
برنامهای تلویزیونی با نام «چراغ» حاضر ش��د و از وقوع این
قتلها توسط هواداران جریان اصالحات در وزارت اطالعات

س��خن گفت .او این نظریه را
مطرح کرد که انجام این قتلها
برای قبض��ه وزارت اطالعات
توس��ط دومخردادیها انجام
شده اس��ت .بعد از آن تقریبا
روزی نبود که  17 -18روزنامه
زنجیرهای تیتر یک ،یادداشت و
اخبار تحریف شده و مغلوطی
علیه حسینیان نداشته باشند.
ب��هعنوان مثال س��ال  78روزنام��ه «صبحامروز» تحت
مسؤولیت سعید حجاریان و سردبیری علیرضا علویتبار ،در
تیتری کذب از قول مرحوم حسینیان نوشت :ما قاتل بودیم.
ماج��را از ای��ن قرار ب��ود که مرحوم حس��ینیان در یک
س��خنرانی گفته بود ما «قاضی بودیم» اما صبحامروز تیتر
زد «قاتل بودیم».
 16سال پس از آن تیتر ،خبرنگار روزنامه صبحامروز اینطور
ماجرا را شرح داد و تلویحا دروغسازی روزنامه را تأیید کرد:
این روزها و بعد از تهدید صالحی توسط روحاهلل حسینیان
در مجلس به قتل ،عکس صفحه نخست روزنامه صبح امروز

 1378ب��ا این نقل قول از حس��ینیان که «آخه باباجون ما
خودمان واهلل یک زمان قاتل بودیم» دست به دست میشود
و در صفحات اجتماعی میچرخد .سخنی که هیچگاه از دهان
حسینیان خارج نشد .سال  78من در روزنامه صبحامروز کار
میکردم .نوار حس��ینیان در جمع شاگردان مدرسه حقانی
درباره کشته شدن سعید امامی در زندان به روزنامه رسید و
یکی از همکاران آن را پیاده و برای چاپ آماده کرد .پس از
انتخاب تیتر برای مطلب و چاپ آن ،تکذیبیهای از حسینیان
به روزنامه رسید مبنی بر اینکه این جمله را او نگفته است.
پس از گوش کردن دوباره نوار ،مشخص شد اصل جمله این
بوده اس��ت :آخه ما خودم��ان واهلل زمانی قاضی بودیم ،یک
زندانبان بودیم .تاکنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند.
اما به اشتباه همکار ما قاضی را قاتل شنیده بود .البته اصالحیه
خبر چاپ شد اما جمله ما خودمان واهلل یک زمان قاتل بودیم
برای همیشه به نام حسینیان ثبت شد».
زندگی سیاسی روحاهلل حسینیان بعد از دوره اصالحات
نیز خالی از جنجال نماند .تصویر بستری شدن حسینیان در
بیمارستان و جدالهایش بر سر تصویب برجام در مجلس در
خاطره فعاالن سیاسی و رسانهای کشور ماندگار شد.

فریاد علیه تحریف
دکتر محمدمهدی اسماعیلی

معاون مرکز اسناد انقالب اسالمی

آقای حسینیان چند ویژگی شخصیتی مهم داشت .در
جامعه ما بیش��تر جنبه سیاسی ،قضایی و امنیتی ایشان
در افکار عمومی مطرح شده که این مساله هم به واسطه
تبلیغات جریان وابستهای که در داخل کشور وجود دارد،
شکل گرفته است .ایشان فردی ثابتقدم در راه انقالب و
رهبری بود .در مواقع الزم محکم ،با صراحت و شجاعت
و بدون لکنت حرفهای خود را در دفاع از انقالب میزد.
ایش��ان مبارز قبل از انقالب بود .در جریان تظاهرات قم
در دوره پهلوی مجروح ش��ده بود .دورهای توس��ط رژیم
پهلوی دستگیر ش��ده بود .بعد از انقالب هم در دستگاه
قضایی و امنیتی منش��أ خدمات بزرگی شده بود .ایشان
نوبلوچستان مشغول بود و
مدتی در دادگستری سیستا 
وظیفه قانونی خودش را در این حیطه به بهترین ش��کل

ممکن انجام داد .آقای حسینیان در دهه  60آماج حمالت
ضدانقالب و منافقین قرار گرفت ،چراکه با ش��جاعت در
برابر آنها ایستاده بود ،در دهههای  70و  80هم از سوی
جریان مدعی آزادی مورد شدیدترین هجمهها قرار گرفت.
اما وجهه سیاسی ،بخش��ی از وجوه شخصیت ایشان
اس��ت .ایشان یک تاریخنگار برجسته بود .دوره  5جلدی
تاریخ��ی ایش��ان که به مرور و بررس��ی وقای��ع تاریخی
انقالب از س��ال  1320تا  1357میپردازد ،معتبرترین و
موثقترین منبع تاریخ انقالب است .تمام این مجموعه با
ارائه مستندات تاریخی نگاشته شده است .ایشان در حوزه
فقهی ،اصولی و تفسیری نیز صاحب نظر بود ،مخصوصا
در حوزه تفس��یری کار خاصتری کرده بود و اثری را در
این حوزه منتشر کرد.
ویژگ��ی برجس��ته آقای حس��ینیان صراحت لهجه و
شجاعت ایشان بود .واقعا در فضای سیاسی حریت داشت
و در راه دفاع از انقالب از هیچ چیز نمیهراسید .در اوج

دورهای که مدعیان آزادی در کش��ور خفقان ایجاد کرده
بودن��د و با پروژه قتلهای زنجی��رهای به دنبال براندازی
نظام بودند ،این روحاهلل حسینیان بود که وارد میدان شد
و مردانه و محکم در برابر آنها ایستاد .زمانی که مدعیان
اصالحات به شخصیتهای برجسته نظام حمله میکردند و
تئوریسینهای فکری و علمی انقالب مانند آیتاهلل مصباح
را مورد هجمه قرار میدادند ،آقای حس��ینیان جانانه به
میدان آمد و از عقبه فکری نظام دفاع کرد .آقای حسینیان
آماج ترور ش��خصیت جریانات مدعی اصالحات و مدعی
آزادی بیان قرار گرفت اما خم به ابرو نیاورد .در زمان دولت
دهم وقتی جریان انحرافی در داخل دولت شکل گرفت،
ایشان محکم در برابر این جریان ایستاد ،خط خودش را
جدا کرد و با جمعی که پدید آورد باعث ش��د نیروهای
انقالب مأیوس نشوند .ایشان اجازه نداد سرمایههای انقالب
به خاطر جریان انحرافی از دست برود.
آقای حسینیان ربع قرن مسؤولیت مرکز اسناد انقالب

اس�لامی را بر عهده داشت ،که توانست این وظیفه را به
بهترین شکل ممکن ادا کند .مرکز اسناد در دوره مدیریت
و راهبری ایش��ان نسبت به همه موضوعات مهم سیاسی
کش��ور ،بس��یار بهموقع و متقن اظهار نظر میکرد و به
روشنگری میپرداخت .مرکز اسناد توانست در مواقع الزم
بهسرعت درباره تحوالت کشور دست به انتشار آثار فاخر
بزند .هیچ موسس��های مانند مرکز اسناد در جریان فتنه
 88نتوانست دست به انتشار آثار پژوهشی و متقن بزند.
مرکز اسناد انقالب اسالمی در جریان فتنه  88که نظام
را هدف گرفته بود ،توانس��ت  50اثر متقن منتشر کند.
روحاهلل حسینیان با تمام قوا در برابر تحریف انقالب ایستاد
و نگذاشت فتنهگران مبانی و مفاهیم انقالب را دستخوش
تغییرات و تحریف کنند .واقعا شخصیت روحاهلل حسینیان
در جامعه مجهولالقدر اس��ت و ما همه مسؤولیم در این
مجهولالقدر بودن .امیدوارم روزی برسد که مردان بزرگ
در زمان حیات خود شناخته شوند.

