ثمره  70سال درد دین و ملت
لطفاهلل میثمی

مدیرمسئول ماهنامه
چشمانداز ایران

پروردگارا ،هيچ بار گرانى بــر [دوش] ما مگذار؛
همچنان كه بر [دوش] كســانى كــه پيش از ما
بودند نهادى .پــروردگارا ،و آنچه تاب آن نداريم
بر ما تحميل مكن و از ما درگذر و ما را ببخشاى و
بر ما رحمت آور! سرور ما تويى؛ پس ما را بر گروه
كافران پيروز كن( .بقره)۲۸۶/
پس از درگذشت افرادی چون حسین شاهحسینی
ما انباشت تجربه را که بزرگترین سرمایه اجتماعی

اســت ،از دســت میدهیم .از امام حسین (ع)
نقل شــده اســت که« :میگویند مرگ بر جوان
ســخت اســت ،ولی به خدا ســوگند جدایی از
دوستان سختتر است» .دوری از بزرگانی چون
شاهحسینی نیز از مرگ سختتر است.
 70ســال مبارزه 70 ،سال پرســتش خداوند،
 70ســال کنار نیامدن با اربابان زر و زور و تزویر،
 70ســال در راه خــدا و راه تکامل این ملت قدم
گــذاردن و درد دین و درد ملت داشــتن ،ثمره
عمر او بــود .او مصدق ،آن گوهر تابناک را ،عمیقا
درک کرده بود و همواره در در مســیر او بود .پس
از کودتای  28مرداد در کنــار آیتاهلل زنجانی و
عباس رادنیا بنیانگزار نهضت مقاومت ملی شد و در

سختترین شرایط از ارزشهای مصدق و نهضت
ملی ایران دفاع کردند و اینگونه نگذاشتند صالبت
نهضت ملی از میــان برود .او در مقابل آنهایی که
میگفتند مصدق را کنار بگذاریم ،از نفت سخن
نگوییم و با شاه کاری نداشته باشیم ،مبارزه کرد و
نگذاشت راه راستین مصدق منحرف شود.
شاهحســینی در جریان زلزله بوئینزهرا همراه
تختی شــاهد بود که تختی در ملت ذوب شد و
ملت در تختی ذوب شدند .شاه حسینی شاهد آن
پیرزنی بود که چادرش را برداشت و در کشکول
تختی گذاشــت و گفت« :جهان پهلوان من فقط
برای شوهرم چادرم را برداشتم ،اما به خاطر وجود
تو ،چادرم را به زلزلــهزدگان هدیه میکنم ».در

مراسم عروج تختی اگر شاه حسینی نبود مگر آن
تظاهرات امکان وقوع داشت و مگر میتوانستند
درب قبرستان ابن بابوی را باز کنند؟ با رشادت او
بود که غالمرضا تختی با احترام کامل دفن شد و
جهان پهلوان از میان ما رفت.
خداوند دیگر آن لحظه را تکرار نکند ...اما شــاه
حسینی بود که در ساعت  11شب ،زمانی که هاله
دخترعزت را میبردند ،در تاریکی شــب فریاد یا
زهرا ،یا زهرایش بلند بود و و در آن لحظات غمبار
هاله را با حضرت زهرا و تاریــخ پیوند داد .خدایا
رحمت بیدریغت را بر او فرو آور...
آرزویم بود که مانند شاه حسینی عاقبت به خیر
و نیک فرجام شــوم 70 .سال یک ترک اُولی از او
ندیدم .هفتاد سال دروغ از او نشنیدم .فردی بود
که انباشت تجربه را از نسل قبل و نهضت ملی به
ما نوجوانان نســل پس از کودتــا منتقل کرد .ما
چه میفهمیدیم؟! ما برای شــاه دعا میکردیم.

امثال او بودنــد که ما را با حقایق آشــنا کردند.
شاه حســینی یک آزادیخواه حقیقی بود ،کاری
که روشنفکران هیچ گاه نکردند .شاهحسینیها
بودند کــه در انتخابــات مجلس شــانزدهم از
صندوقهای انتخاباتی در مقابل امثال شــعبان
بیمخها دفاع کردند و نگذاشتند تقلب شود .آنها
با ازخودگذشتگی مانع تشکیل مجلس فئودالی
وابسته شدند .در اثر تالش آنها بود که مجلسی
با فراکســیون نهضت ملی شکل گرفت .خلع ید
از آنجا متولد شــد ،مبارزه با انگلستان و استبداد
از آنجا متولد شــد و نواندیشــان زیــادی از آن
الهام گرفتند.
خدایــا او را بیامرز ...از حســین شاهحســینی
میخواهیم برای ما دعا کند ادامهدهنده راهی که
او پیمود باشیم تا نیک فرجام گردیم.
یکِشند و باز
هر شب ستارهای به زمین م 
این آسمان غمزده غرق ستارههاست

گزیدهای از میان خاطرات «حسین شاه حسینی»

محمود طالقانی ،حسین شاه حسینی و غالمرضا تختی در جمع برخی از هواداران جبهه ملی

آیتاهلل ســیدرضا زنجانی ،روحانی نواندیش عصر پهلوی
بهواسطه فعالیت در نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت
مقاومت ملی ،ارتباط نزدیکی با افراد مذهبی ملیگرا داشت.
در این میان خاطــرات فراوانی را از تعامــات این روحانی
روشــنضمیر با افراد و گروههای مختلف اجتماعی شاهد
هستیم .حسین شاهحسینی در کتاب خاطرات خود ،هفتاد
ســال پایداری ،صفحات  238تا  240از پرداخت وجوهات
توسط دکتر مصدق میگوید .اما در این میان ذکر خاطرهای
از هزینهکرد این وجوهات ،برای خانواد ه زندانیان و معدومین
سیاسی بسیار قابل توجه است .خانواده وارطان ساالخانیان
هموطن ارمنی کــه عضو حزب توده بــود و پس از کودتای
 28مرداد دســتگیر و زیر شکنجه فوت شد ،از این وجوهات
دریافت میکرد.

بهمناسبت عید ،عیدی هم به آنها میداد .از جمله کسانی که پس از
کودتای  ۲۸مرداد از این کمکها استفاده میکردند اعضای خانواده
وارطان ســاالخانیان بودند .وارطان ،عضو حزب توده بود و پس از
دستگیری تحت شکنجههای وحشیانهای قرار گرفت .خانه وارطان
در خیابان ظهیراالسالم بود و در چوبی کوچکی داشت .دفعه اول
که من به آنجا رفتم خانمی در را باز کرد و من پاکت پول را به ایشان
دادم و نه من از او چیزی پرسیدم و نه ایشان چیزی به من گفت.
خانواده وارطان تا زمانى که حاج سیدرضا زنده بود (سال  )1361از
این کمکهای نقدی استفاده میکردند در همان کوچه و در کنار
منزل وارطان دو خانه دیگر هم بود که به آنها نیز کمکهایی انجام
میگرفت .آنها نیز خانواده زندانی سیاسی بودند.
یکبار از مرحوم زنجانی پرسیدم آقا افراد این خانهای که میروم این
پاکتها را میدهم مسیحی هستند .گفت بله مگر شما نمیگویید
دینتوحیدی،دینابراهیمی،مسیحیهاهمدینشاندینابراهیمی
است .همه اینها اوالد آدم هستند .آقای زنجانی معتقد بود هرکسی
که با دیکتاتوری مخالفت کند و مخالف ظالم باشد و از مظلوم حمایت
کند ،باید به او کمک کرد .آقای زنجانی عالوه بر وجوهات دریافتی
از اموال شخصی خود نیز
در را مبارزه خرج میکرد.
ایشــان فرد متمولی بود
و گاهی اوقــات که برای
نشریه «راه مصدق» نیاز
مالــی داشــتیم نزد وی
میرفتیم و ایشــان نیز
عســل یا فندقی را که از
زنجان بــرای وی آورده
بودند به من مــیداد تا
آنها را بفروشم و پول آن
را خرج کنم.

سید رضا زنجانی فقیه و سیاستمدار ملی گرای

چندی پس از درگشت خانم ضیاءالسلطنه ،همسر دکتر مصدق،
آقای زنجانی مرا خواست تا به خانهاش بروم .در خانه آقای زنجانی،
مهندس احمد مصدق نیز به ما ملحق شد و گفت ،آقا (دکتر مصدق)
سالم رساندند و این وجوهات شرعی و این مبلغ را بابت خرید نماز
و روزه برای مادرم به من دادند تا تقدیم شما کنم که هرطور صالح
میدانید آنها را به مصرف برسانید .ســپس مبلغ دیگری به آقای
زنجانی داد و گفت ،این مبلغ را نیز پدرم بابت آن که ممکن اســت
دینی به گردن داشته باشد تقدیم کرده است.
آقای زنجانی پس از دریافت پولها در حضور مهندس احمد مصدق
نامهای به دکتر مصدق نوشت و در آن پس از تشکر ،اظهار کرد ،چون
از وجوهات شرعی استفاده نمیکنم و به کسانی که نماز و روزه قضا
را بهعهده میگیرند ،دسترسی ندارم ،این پولها را خدمت آیتاهلل
میالنی میفرستم و رسید آن را به شما میدهم .سپس وجوهات را

در دو کیسه گذاشت و به همراه دو نامه که برای آقای میالنی نوشت
به من داد تا در مشهد به آقای میالنی تحویل دهم .فردای آن روز با
قطار رهسپار مشهد شدم و در آنجا از طریق آقای طاهر احمدزاده
از آقای میالنی وقت مالقات گرفتم و به خانه ایشان واقع در خیابان
تهران رفتم.
مرحومآیتاهللمیالنیمرابهاندرونیدعوتکرد.آیتاهللمیالنیپس
از خواندن نامهها برای مرحوم ضیاءالسلطنه فاتحه خواند و سپس
پاسخ هر دو نامه را نوشت و از من خواست ناهار را آن جا بخورم .عصر
همان روز آقاسید علی ،مرا به ایستگاه قطار رساند و من نیز به تهران
بازگشتم و پاسخ نامهها را به آقای زنجانی دادم .ایشان در حضور من
نامهها را باز کرد و خواند .یکی از آنها که با عنوان آقای دکتر مصدق،
نخستوزیر شروع شــده بود ،برای دکتر مصدق بود و در آن از وی
تجلیل شده بود .آیتاهلل میالنی در این نامه خطاب به دکتر مصدق
نوشته بود ،آقای دکتر مصدق امانتی شما رسید .انشاءاهلل مقبول
استوپاداششمانزدخداوندمحفوظ.درایننامههمچنیندریافت
وجوه مربــوط را تأیید کرده بود .با خواندن نامهها ،آقای زنجانی به
مهندس احمد مصدق تلفن کرد و گفت ،پیش من امانتی دارید و
هروقت مجال داشتید برای گرفتن آن نزد من بیاید .آیتاهلل میالنی
به مقلدان خود در تهران دستور داده بود که وجوهات خود را به آقای
زنجانیبدهند.ازاینرو تاآنجاکه من میدانمبسیاریاز مقلدانآقای
میالنی ،وجوهات خود را به آقای زنجانی میدادند.
آقای زنجانی با استفاده از همین وجوهات به مبارزان ضد رژیم شاه
کمک میکرد .تحویل بخشی از این کمکها به حدود  ۱۷خانوار را
آقای زنجانی به من محول کرده بود .این کمکها تا اواخر حکومت
محمدرضا شاه ادامه داشت .من هرماه از  100تا  600تومان از آقای
زنجانی میگرفتم و به خانوادههای مورد نظر میدادم .گاهی اوقات
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شاهحسینی
و خصلتهای نیک او

در اختناق پس از کودتای  28مرداد ،شاهحســینی که طعم زندان را هم
چشیده بود از فعالیت دست نکشید .تاسیس نهضت مقاومت ملی یکی
از درخشــانترین این فعالیتها بود .اما نکته حائز اهمیت ،فعالیتهای
غیرسیاسی او و یارانش اســت .اگرچه تنگناهای سیاسی بسیار مهلک
بود ،اما عرصه برای فعالیت اجتماعی فراهم بود .در ادامه خواهیم خواند
که چگونه در آن دوران با بهرهگیری از اعتماد اجتماعی مثالزدنی ،حرکت
خیرخواهانه گستردهای در جامعه شکل گرفته است.

کوشش میکردم که ایشان آرامش پیدا کنند .به همین خاطر گزارش کارم را میدادم .یا میگفتم این
کار را میخواهیم بکنیم .اسمها را زیاد عوض نکردیم ،اسمها منطبق با شرایط روز که واقعیت هم داشت،
عوض کردیم .حتی به ایشان عرض کردم من هیچکدام از این ورزشکارهایی را که میرفتند دست شاه را
میبوسیدند ،برکنار نکردم .از این جهت ما در سازمان تربیت بدنی ایران نه کسی را محروم کردیم ،نه مال
کسی را تحت این عنوان مصادره کردیم و نه باشگاهی را در اختیار گرفتیم .کمکهایی را هم که اینها از
شاه گرفته بودند ،اگر صرف ورزش شده بود ،موجه قلمداد کردیم ،همه هم آمدند با ما همکاری کردند.
آقای طالقانی همچون حاج سیدرضا و حاج آقا ابوالفضل زنجانی با تصدی امور دولتی موافق نبود .آنان
حتی بعد از انقالب هم قائل به دخالت در مسائل اجرائی نبودند و میگفتند ما باید ناظر باشیم و نه مجری،
در جلسهای که با حضور اعضای هیات علمیه تهران و برخی فعاالن سیاسی در اوایل سال  ۵۸در منزل
حاج تقی انوری در دزاشیب تشکیل شد و کسانی مثل مرحوم طالقانی و حاج آقا رضا زنجانی هم حضور
داشتند و من هم شرکت کرده بودم ،بنابراین گذاشته شد که اعضای هیات علمیه از دخالت در امور اجرایی
پرهیز کنند .چون به آقای آیتاهلل حاج سید ابوالفضل زنجانی هم پیشنهاد ریاست دیوان عالی کشور
شده بود .منتها فشارها بر آقای طالقانی آنقدر زیاد بود که ایشان مجبور شد منصب امامت جمعه تهران
و نمایندگی مجلس خبرگان را بپذیرد ،وگرنه مرحوم طالقانی حتی با نخستوزیری مهندسی بازرگان
هم موافق نبود و عمال هم حرف ایشان ثابت شد.

پرداخت وجوهات شرعی به خانواده وارطان ساالخانیان

cp@Jameefarda.com

پس از آزادی از زندان ،در جریان اولین بازداشت پس از کودتای  ۲۸مرداد ،من
در کمیته محالت تهران نهضت مقاومت ملی فعالیت خود را از سر گرفتم .آن
کمیته چند حوزه فرعی داشت که یکی از آنها در میدان شاه تهران (قیام فعلی)
تشکیلمیشد.اعضایآنکمیتهاکثراازبارفروشانتهرانبودند.حاجاسماعیلی
رضایی ،حــاج محمد رزاقی ،حاجآقا رضا حداد پدر آقای غالمعلی حداد عادل،
فرزند حجتاالسالم اللهزاری ،پسر حاج آقا ضیاء استرآبادی ،احمد کاشانی ،حاج
احمد برقی ،حاج علی نوری ،پسر حاج عباس آقا پنجه شاهی همگی از بارفروشان
تهران و عضو آن حوزه .البته این آقایان اهل کار تشکیالتی نبودند و نحوه ارتباط
با آنها چنین بود که هر چندوقت یکبار من به منزل یکی از آنها میرفتم و از وی
میخواستم که دوستان را برای شب بعد به خانه خود دعوت کند .در شب مقرر
وقتی همه یا اکثر آنها جمع میشدند ابتدا اخبار وقایع را ر دوبدل میکردیم و بعد
هم کمکهای مالی جمعآوری میشد .پس از آن من نیز مقداری درباره اوضاع
و احوال سیاسی روز برای آنها صحبت میکردم.
یکی از این جلسات که حاج اسماعیل رضایی و حاج سیدمهدی اللهزاری هم
حضور داشتند .موضوع پرداخت سهم امام و خمس و زکات مطرح شد .ارباب
زینالعابدین ،گفت من عالقه دارم که بهجز پرداخت سهم امام و خمس و زکات،
کاری انجام دهیم تا این کارگران میدان هم صاحب زن و زندگی شــوند .در آن
میان آقای مهدی اللهزاری پرسید آیا خبر فروش زمینهای میدان بارفروشان
صحیح است .گفتم زمینهای منطقه شترخان واقع در انتهای خیابان از جنوبی
را بهفروش میرســانند .به پیشــنهاد آقای اللهزاری قرار شد برای خرید این
زمینها هریک از آقایان مبلغی پرداخت کند .زمین توسط حاج اسماعیل رضایی
خریداری شد .او بههمراه طیب حاجرضایی و چند تن دیگر با حاج سیدمهدی
اللهزاری در تماس بودند و در جلســات هیأت «انصارالعباس» ایشان شرکت
میکردند .من هم در جلسات آن هیأت شرکت میکردم.
باری چند شــب پــس از خرید زمین
در جلســه هیأت انصارالعباس ،پس از
برگزاری مراســم سینهزنی و عزاداری و
صرف شام ،حاج اسماعیلی رضایی خبر
خریداری زمین را اعــام کرد و از آقای
ســیدمهدی اللهزاری پرسید که از این
زمین چه استفادهای کنیم .به پیشنهاد
آقاســیدمهدی اللهزاری جلســهای با
حضور حاج اســماعیل رضایی ،ابراهیم
کریمآبادی ،حسن فرحبخش ،من و حاج
احمد برقی ،برگزار شد و در آن آقاسیدمهدی از حاضران خواست که پیشنهادات
خود را درخصوص زمین مزبور ارائه کنند .سرانجام پس از بحث و گفتوگو به این
نتیجهرسیدیمکهدرایننامهبرایفقراخانهبسازیم.چونخبرایناقدامدرخارج
از جمع مطرح شده بود ،طیب حاجرضایی پیشنهاد کرد برای تعدادی از روسپیان
تهران خانه ساخته شود تا از این بدبختی نجات پیدا کنند .پیشنهاد طیب تأثیر
بسزایی روی اعضای جلسه گذاشت و این پیشنهاد را قبول کردند و قرار شد در
اینباره تأمل کنند .حدود یکماه و نیم پس از آن ،از این زمینها نقشهبرداری
توساز خانهها ،حاج حسن فرحبخش و
کردند .ناگفته نماند ،همزمان با ساخ 
ابوالقاسم اخالقی که با سرهنگ طاهری ،رئیس کالنتری  ۹آشنا بودند به کمک
وی و سرلشکر جعفری ،فهرستی از روسپیان محله بدنام تهران را تهیه کردند
و مرحوم کریمآبادی نیز مشــخصات فردی هریک از آنها را که شامل نام و نام
خانوادگی و سن بود و اینکه از خانه فرار کرده یا از راه دیگری به این کار کشیده
شده بودند فراهم آورد و به این ترتیب با شناسایی درست این زنان ،تعدادی از
آنان انتخاب و به دست دو نفر از بانوان متدین و آگاه و تحصیلکرده سپرده شدند.
کار این خانمها این بود که وقتی زنهای آلوده شناسایی و گزینش میشدند ،از
این دو نفر وقت میگرفتیم و آنها را به نزد ایشان میبردیم تا آنان را با راهنمایی و
ارشاد ،آماده زندگی سالم و شرافتمندانه کنند .دوستانی که کار ساختن خانهها
و به سامان رساندن زندگی زنان آلوده را بهعهده گرفته بودند ،در کنار شناسایی
و گزینش و ارشــاد این زنان بهسراغ تعدادی از کارگران مجرد میدان ترهبار که
از شهرســتانها به تهران آمده بودند ،میرفتند و آنان را برای تشکیل خانواده
تشویق میکردند .اگر هریک از این کارگران رضایت خود را از این ازدواج با این
زنان اعالم میکردند ،عقد و عروسی سرمیگرفت و هر زوج در یکی از خانههای
ساخته شده اسکان مییافت.
الزم به یادآوری است که این کارگران ،صبح که به میدان میرفتند تا غروب کار
میکردند و بهاصطالح زیر چوب قپان بودند و از هر قپان داری ،یکی،دو تومان
میگرفتند و تا شــب  ۱۰۰ - 80تومان بهدســت میآوردند .اما اغلب آنان راه
میافتادند و در کانونهای فســاد عیاشی میکردند .در اینجا الزم است اضافه
کنم ،کار خواستگاری که انجام میشد به آن کارگران جوان گوشزد میکردیم که
اکنونهمسر،کاروخانهداری،اماحواستجمعباشدکهاگربخواهیدرخیابانها
پرســه بزنی یا در قهوهخانهها لم بدهی و کار را تعطیل کنی ،سیدمهدی از کار
برکنارتمیکندوخانهاتراهمضبطمیکند.پشتوانهاجرایاینهشدارهاالبته
مرحومطیببودکهاگرفردادنبالاینکارهارفتی،دیگرباآقاطیبطرفهستی.
اگر زن و شــوهر تا یکسال بهصورت خوش باهم زندگی میکردند ،خانه برای
همیشهبهنامآنهامیشد.حاجاسماعیلدرهمانجاشرطمیکرددرصورتعدم
تفاهم ،خانه را از آنها پس خواهد گرفت .لوازم منزل نیز توسط افراد خیری مانند
حاج آقا مطهری که در بازار تهران بود و دیگران تأمین میشد و در اختیار آنها
قرار میگرفت .در این ازدواجها اجباری در کار نبود و اگر کارگری نمیخواست با
یکی از این زنان ازدواج کند ،کسی او را وادار به این کار نمیکرد .خوشبختانه در
فضایی آزاد همه زنان برگزیده به تدریج ازدواج کردند و زندگیشان سامان یافت.
بههرحال این عمل صالح تجربه خوبیبودکه دیگر ادامهنیافت .یادمهست زمانی
که آن خانهها ساخته میشد ،گاهی سر بنایی حاضر میشدیم و میدیدیم آهن
یا مصالح دیگر کم دارند ،بعد میرفتیم بازار پیش مثال حاجمحمدحسین آهن
فروش و میگفتیم :حاجی ۱۰۰شاخه آهن بده! میگفت :برای چی میخواهی؟
میگفتیم :بابا ،ولمون کن ،حاجی ،چرا اینقدر ســؤال میکنی؟! خب ،یک کار
خیری است ،برای آن میخواهیم .آهن را میگرفتیم و میآوردیم .مصالح دیگر
مانند آجر و گچ را نیز همینطور از این و آن میگرفتیم و به بنا میرساندیم ،تا کار
ساختمان خانهها به پایان رسید .مؤسس این کار مرحوم حاجاسماعیل رضایی
با هدایت معنوی آقاسید مهدی اللهزاری بود .خدایشان بیامرزد.
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فعال اجتماعی

طیب حاج رضایی

آقای طالقانی در آن روزها (فروردین  )58خیلی ناراحت بودند ،به حدی که شبها بعد از شام پس از یک
چرتیکساعتی،دائمراهمیرفتندوفکرمیکردندوسیگارمیکشیدند.منبهایشانعرضکردماینقدر
سیگار کشیدن صحیح نیست .میگفت این حرفها را شانه چی هم به من زده است .نه آقا ،این اعصاب
من خراب است .من جواب مردم را چه بدهم و چه بگویم .ما مردم را به صحنه آوردیم .همه آمدهاند .مردم
را فقط از قم نیاوردیم ،از تهران هم آوردیم ،از بازار تهران هم آوردیم ،هر روز طبقه تحصیلکرده به خانهام
میآمدند .اینها انتظار این را دارند که حداقل ما بتوانیم بخشی از آن چیزهایی را که گفتهایم عمل کنیم.
بهتر این بود که ما در بدو امر یک عفو عمومی میدادیم ،اگر این عفو عمومی را داده بودیم ،خیلی برای
ما بهتر بود تا این کشت و کشتارها .این ما را بیشتر در دنیا تثبیت میکرد .ولی خوب متأسفانه این عفو
عمومی داده نشد.مرحوم طالقانی از این مسائلی که پیش آمده بود ،خیلی ناراحت بود و در این باره گفت:
اگر کسانی به خدا ایمان و با مردم هم سر و کار داشته باشند ،سابقه دزدی و خیانت هم نداشته باشند،
خان و خانزاده هم نباشند و نخواهند در آن قالب تعدی کنند ،همینها میتوانند حکومت کنند ،همینها
میتوانند در مصادر امور باشند .در کنار اینها عدهای از متخصصان هم میتوانند باشند که اداره بکنند.
مردم باید به نحوی باور کنند که اوضاع و احوال عوض شده است و عدالت اجتماعی به واقع برپا میشود
همواره به من توصیه میکردند که کوشش کن در این سازمانی که در اختیارت گذاشتهاند کاری بکنی
همه آنهایی که در تربیت بدنی هستند بین تو و آنهایی که سابقا بودند (منصوبان شاه) فرقی ببینند تا به
تو اعتماد کنند .اعتماد به تو یعنی اعتماد به انقالب ،اعتماد به این تفکر سالم .من احساس میکردم که
نظر نهایی ایشان این است که یک موقع از امکانات به نفع خودم استفاده نکنم چرا که این امکانات متعلق
به مردم اســت ،باید همه مردم از آنها استفاده بکنند .میگفت اگر میبینی کسانی به بیتالمال مردم
تجاوز کردهاند ،اینها را بگیر و در اختیار مردم بگذار .اگر دیدی کســانی هم مقصر نبودهاند ،از آنها دفاع
کن .ایشان به من میگفت در این کسوتی که هستی ،مبادا هم دنیا را از دست بدهی و هم آخرت را من
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حسین شاه حسینی یکی از همنشینان نزدیک سید محمد طالقانی و سیدرضا زنجانی بود .این
دو روحانی عضو جبهه ملی دوم ،ارتباط تنگاتنگی با تودههای مردم داشتند ،بر همین اساس از
موقعیت ویژهای در میان فعاالن و مبارزین دوران انقالب برخوردار بودند .شاه حسینی خاطرات
نابفراوانیازایندوروحانیمبارزدرحافظهداشتکهدراینجابهیکیازآنهاکهبازگویدغدغهها
و افکار این افراد تأثیرگذار در اوج هیجانات انقالبی است خواهیم پرداخت .این خاطره در صفحات
 531تا  543کتاب هفتاد سال پایداری نقل شده است و در ذیل خاطره غیبت انتقادآمیز آیتاهلل
طالقانی در روزهای ابتدایی انقالب ذکر شده است.
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از نگاه دو چشــم فردی کم  /از شــمار خرد
هزاران بیش
انسانی سختکوش ،پاکدامن و منزه ازهرگونه
آلودگی ،پیرو راستین مصدق بزرگ ،از میان
ملیون وطن رخت بربست.
او همچون شادروانان بازرگان ،سحابیها ،ادیب
برومند و دیگر بزرگان ماندگار عالم سیاست
ایرانزمین و متفکران ملی یک عمر همراه و
همگام با دیگر پیشکســوتان ،رهروان جبهه
ملی ایــران و نهضــت آزادی را با همه موانع،
نامالیمات و مشــکالت آن هم در این شرایط
پرآب و چشم با دیدگاههای متفاوت مدیریتی
واقعبینانه داشت.
این مبارز دیرین وطنمان ســالها مشاور و
پناهگاه فرزندان قهرمانان شجاع کشورمان
فروهرها بود و یاور همیشگی این ماندگاران
ادامهدهنده راه پدر و مادر مظلومشان.
یاد و نام حسین شاهحسینی جاودانه خواهد
ماند ،او از هرگونه خطا مبرا و از همه پیرایهها
دور ماند و خود را نیالود -حکومت بایســتی
شــرایط بهتری برای برخورداری از امکانات
اجتماعیوپزشکیدرمسیرماندگاریبیشترو
نقشآفرینی اینگونه پیشکسوتان فراهم سازد.
شادروان با همه ناتوانی جسمی به دلیل حمله
فیزیکی کــه او را زمینگیر کرد ،لحظهای در
کمک به همفکران دریغ نداشت و فعاالنه در
جلسات مشارکت داشت.
این انسان وارسته آگاه و شریف نمیخواست و
راضی نبود بعد از درگذشت همسر فداکارش بر
خانواده و فرزندانش که سخت شیفته این ،پیر
دیر سیاست و ورزش کشور بودند ،مزاحمتی
افزون سازد .
شاهحسینی با قامتی بلند و شخصیتی متین،
امیدوار و اســتوار پیوسته رهبری و مشاورت
فعالیتهــای اجتماعی و مبــارزه اصولی در
مســیر منافع ملــی را عهدهدار بــود و همه
سیاستپیشــگان این ملک و ملت بهخوبی
با رفتار و دیدگاههای متعادل او آشــنایند و
اقرار دارند که امید و کوشش در راه پیروزی و
غلبه حق بر باطل پیوسته باور و مالک عمل
ماندگار او بود .
حضور انبوه جوانان ،اندیشــمندان ،پیروان
و همراهــان ملی -سیاســی و همفکران او و
تاییدکنندگان سالمت نفس ،میهندوستی و
پندار نیک در مراسم تشییع و یادبود او شاهد
این مدعاست  .این فرزند برومند و پیرو مصدق
همیشه در صحنه سیاســت مورد مشورت
جوانان کنجــکاو و طرف مصاحبه مطبوعات
پیشرو بود .
چند جلد خاطرات او با عنوان 70سال پایداری
با همت موسســه اطالعات با کوشش آقای
طیرانی چهره فعال مدنی و مســاعدت موثر
جناب محمود دعایی مدیر روزنامه ،گردآوری
و چاپ شده در دسترس است.
ضمنا در نشریات روزانه ،هفتگی و ماهنامهها
بسیاری نظریات و پیشنهادات موثر ،سازنده،
بدون تخریب و شعار از او بهجای مانده است .
شاهحسینیبحقحسینیوارودرکمالاعتقاد
راســتین دینی ،با پرهیز از هرگونه خرافات
بهسالمت و ســادگی زیست و در تمامی عمر
 90ساله پربار و مفیدش از اوایل دوران پهلوی
دوم و در چهار دهه اخیــر بهخوبی و با تدبیر
بدونکوچکترینتبعیتازاحساساتباتعقل
کامل ،فعاالن سیاسی  -ملی ایرانزمین را با
کمک همفکران ملی خود همراه و هادی بود .
او پیوســته امیدوار به فضل الهی با پشــتکار
و پیگیــری آرام در بهبود شــرایط اجتماعی
میکوشید و همیشــه بر نقش جوانان تاکید
میورزیــد .در رثــای ایــن چهــره ملی در
فرصتهای مناسب باید نوشت و گفت .
راه ،باور و یادش را گرامی داشته و مکتبش را
پررهرو میدانیم .

هفتاد سال پایداری (خاطرات حسین شاه حسینی)
به کوشش امیر طیرانی ،انتشارات چاپخش

