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 : با تش�کر از اینکه وقتت�ان را در اختيار ما 
قرار دادید. با توجه به مباحثی که در س�ؤاالت  
ما طرح خواهد ش�د و از آنجا که ممکن اس�ت 
برخی افراد شناخت کافی راجع به شهيد سيد 
حس�ن آیت نداشته باش�ند، لطفًا در ابتدا و به 
عنوان آغاز بحث راجع به پيشينه ی مبارزاتی 

شهيد آیت کمی توضيح بفرمایيد.
يكی از مهمترين مس��ائلی كه سايه ی بسيار جدی 
آن بر انقالب اسالمی افتاد، موضوع نهضت ملی ايران 
بود ك��ه در دهه 1320 تا 1329 پس از يك مبارزه 
ده س��اله به پيروزی رس��يد و س��پس در يك روند 
2 س��ال و چند ماه به دليل مداخله سياس��ت های 

بيگانه به ويژه انگلس��تان اين نهض��ت دچار ناكامی 
شد. مسلماً شكست نهضت ملی ايران برای كشور ما 
و مردم ايران بس��يار گران تمام شد. به دليل اينكه، 
اين نهضت هدف های واال و برجس��ته ای داش��ت و 
اگ��ر به نتيجه و هدف هاي��ی كه دنبال می كرد می 
رس��يد بسياری از اتفاقات تلخ آينده اساساً در كشور 

ش�ما اين فيلم
را ب�رای ب�ار اول ن�گاه م�ی كني�د!

گ�ذری تاریخ�ی ب�ر وقای�ع اتفاق افت�اده در ح�زب جمهوری اس�امی

   وحيد خض�اب

این روزها  و پس از آن که ملت غيور و عزتمند ایران حماس�ه ای 
جهان�ی را رق�م زده و دني�ا را م�ات و مبهوت نم�وده اند، و 
در کنار همة  حاش�يه های تلخ و تاس�ف انگي�ز اتفاق افتاده، 
عده ای از س�ران اصلی حوادث به دور هم جمع ش�ده و دم 
از اِحي�ای مج�دد حزب جمهوری اس�امی و تش�کيل جبهه 
سياس�ی برآورده اند. ش�اید م�ردم نجي�ب این دیار حوادث 
اتفاق افتاده در س�ایه حزب جمهوری اسامی را کمتر به یاد 
داش�ته و فراموش کرده باش�ند که چه کس�انی باعث شدند، 
اختافات و گسست ها در این ساختار مهم سياسی جمهوری 
اس�امی رخنه کرده و جای�گاه آن را تضعيف نماید. از همين 

رو مناس�ب دیدی�م به س�راغ یکی از 7 عضو اصلی موس�س 
ح�زب جمهوری اس�امی رفته و اصل موضوع�ات را از زبان 
ایش�ان بش�نویم. دکتر محمود کاش�انی، فرزند مرحوم آیت 
ا.. کاش�انی امروز  به تدریس حقوق و فعاليت در کانون وکا  
و پژوه�ش در تاری�خ معاصر اش�تغال دارد. هر چند ایش�ان 
در دوره ه�ای گذش�ته نام�زدی انتخابات ریاس�ت جمهوری 
را تجرب�ه کردند، اما شکس�ت در آن مقطع از طرف ایش�ان 
و دیگ�ر نام�زد ها هيچ گاه ب�ه قانون گریزی منج�ر نگردید. 
ب�ا هم خاطرات تحليلی ایش�ان از وقای�ع آن روز های حزب 

جمهوری اس�امی را می خوانيم:
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رخ نمی داد. اينك��ه عنوان كردم نهضت هدف های 
وااليی داش��ت به اين دليل اس��ت كه برخالف آنچه 
كه رايج شده عده ای با تحريف، عنوان اين نهضت را 
جنبش ملی كردن صنعت نفت اعالم می كنند. در حالي 
كه ملی كردن صنع��ت نفت يكی از هدف های اين 
نهضت بود. دليل آن هم اين بود كه سياس��ت های 
بيگان��ه به ويژه انگلس��تان در پرتو س��لطه  بر منابع 
نفت��ی ايران قدرت اقتصادی در اختيار آنها بود و در 
امور داخلی اي��ران دخالت می كردند. بنابراين يكی از 
هدف هايی كه سران اين نهضت انتخاب كردند خارج 
كردن نفت از س��لطه انگلستان بود. اين عمل غير از 
اينك��ه اين ثروت ملی را در اختيار ملت قرار می داد 
مانع از دخالت اين كشور در مسائل داخلی می شد. 
اما هدف بزرگ اين نهضت ايجاد نظام دموكراس��ی 
و مردم س��االری بود و از همين جهت وقتی نهضت 
پيروز ش��د دو ه��دف اصلی به عن��وان برنامه كاری 
مصدق تعيين ش��د. يكی اج��رای قانون ملی كردن 
صنعت نفت و ديگری اصالح قانون انتخابات مجلس 
و شهرداری ها برای اينكه انتخاباتی برگزار گردد كه 
مطابق اس��تاندارهای جهانی باش��د و امكان مداخله 

دولت ها در انتخابات وجود نداش��ته باشد و باالتر از 
آن سياست انگلس��تان و شوروی سابق در انتخابات 
دخالت نكن��د و آنها نتوانند عوامل وابس��ته خود را 
وارد مجل��س كنند. اين هدف بس��يار برجس��ته ای 
برای مل��ت ايران بوده  اس��ت و چ��ون درآن زمان 
هردو هدف با سياس��ت های راهبردی انگلستان در 
تضاد بود، آنها با بكارگيری عوامل داخلی خود باعث 
شكس��ت اين نهضت ش��دند. بهر حال اين سابقه در 
خالل س��ال های 32 تا 57 مسئله اصلی بحث های 
سياس��ی كشور ما بود. با اين حال يك واقعه و اتفاق 

در اي��ن مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد و آن ترور 
ش��خصيت آيت اهلل كاش��انی در جريان رويدادهای 
نهضت ملی بود و همي��ن طور ترور رهبران مجلس 
ك��ه حاميان نهضت مل��ی بودن��د. در نتيجه جامعه 
ايرانی نتوانس��ت واقعيت های سياس��ی را بشناسد 
و داليل ناكامی نهضت را تش��خيص دهد. از ويژگی 
های شهيد آيت كه اين موضوع از مسائل سازنده ی 
ش��خصيت ايش��ان بود اين بود كه  در نوجوانی و در 
شهرس��تان نجف آباد، با مطالعه روزنامه ها توانسته 
بود به ماهيت مداخله سياس��ت های بيگانه پی ببرد 
. ايشان توانس��ت به تدريج اطالعات خود را افزايش 
بده��د و يكی از نظريه پردازان تاريخ ما بش��ود. اين 
بزرگترين ويژگی ش��خصيتی ش��هيد آي��ت بود. در 
همين راس��تا تحصي��الت خود را در همين مس��ير 
طی كرد. ايشان در رشته علوم اجتماعی به تحصيل 
پرداخت و به درجه كارشناسی ارشد رسيد. در رشته 
های ادبيات فارس��ی و حقوق هم مدرك كارشناسی 
خود را اخذ نمود. جالب توجه اينكه او در دانش��كده 
ادبيات در رش��ته جامعه شناسی رتبه اول را بدست 
آورد و بايد او را طبق روال به خارج از كش��ور اعزام 
می كردند. ولی همان زمان در س��ال های 1339-

1338 گروه های هوادار مصدق اعمال نفوذ كردند و 
به دليل شناختی كه از  افكار ايشان داشتند، به فرد 

ديگری به جای او بورس تحصيلی دادند.  
 :مگ�ر در آن مقطع گروه های هوادار مصدق 
آنقدر نفوذ داش�ته اند ک�ه بتوانند این عمل را 

انجام دهند؟
بل��ی، از طريق دكت��ر صديقی ك��ه در آن زمان در 
دانش��كده علوم اجتماعی بود اعم��ال نفوذ كردند و 
اين در حقيقت يك نوع تضييع حق نسبت به ايشان 
بود كه صرفاً به خاطر افكار سياس��ی شهيد آيت رخ 
داد. مرحوم آيت با پش��توانه بزرگ اطالعات و دانش 
سياسی و هوش سرشار، در سال های قبل از انقالب 
بخ��ش بزرگ��ی از س��خنرانی های خودش��ان را در 

اجتماعات به مسائل نهضت ملی اختصاص دادند.
اما در آستانه انقالب، فكر تأسيس حزب از انديشه های 
مرحوم آيت بود كه به همين دليل با پيروزی انقالب 
بالفاصله اين فكر مطرح گرديد. البته به جز مرحوم 

آيت، ش��هيد بهش��تی هم در اين زمينه پيشگام بود 
و اي��ن بحث ها چه بس��ا در صورت جلس��ات حزب 
جمهوری اس��المی ه��م بازت��اب داش��ت. در تمام 
جلسات حزب، س��خنان ضبط می شد و به احتمال 
قوی االن هم وجود دارد. مس��ائل مربوط به تأسيس 
حزب جمهوری اس��المی تاحدودی ناشناخته باقی 
مانده اس��ت؛ آنهم به دليل وقاي��ع و رويدادهای پی 
در پی كه در آغاز انقالب رخ داده اس��ت. در حقيقت 
دگرگونی های بزرگی كه به دنبال هم در آن سال ها 
اتفاق افتاد باعث می ش��د كه با وقوع هر حادثه ای، 

حادثه ی قبلی به نحوی كمرنگ  شود و به فراموشی  
سپرده  شود. حزب در همان روزهای آغازين انقالب 
كه ش��روع به فعالي��ت كرد تنها 7 عضو داش��ت. 5 
نف��ر از آنها از روحانيون بودند، از جمله ش��هيد آيت 
اهلل بهش��تی، آيت اهلل خامنه ای، شهيد باهنر، آقای 
هاش��می رفسنجاني و آقای موسوی اردبيلی. سپس 
اين آقاي��ان تصميم گرفتند كه 2 ف��رد ديگر را هم 
اضافه كنند كه ش��هيد آيت و من بوديم كه در واقع 

پايه گذاران رسمی حزب شديم.
 :یعنی ش�ما هم جزو هيأت موسس محسوب می 
شوید؟ بيانيه ای که هيأت موسس منتشر کردند 
به امضای همان 5 نفری است که نام برده شد.

 در واقع در زمان انتش��ارآن بيانيه ي��ا مراحل مرام 
نامه يا ثبت نامی كه از افراد در آن تاريخ ش��د، فقط 
همان 7 نفر بودند كه در جلساتی كه  برای تاسيس 

تشكيل می شد حضور داشتند. 

 : پيش�نهاد اضافه شدن 2 نفر دیگر به افراد 
حزب چگونه صورت گرفت؟ شناخت قبلی که 
از ش�ما و ش�هيد آیت داش�تند از چه تاریخی 

بوده است؟ 
به ياد دارم كه آيت اهلل خامنه ای در مدرس��ه شهيد 
مطهری در س��اختمان فرهنگس��تان بودن��د كه با 
دانش��كده ما تماس گرفتند. من در دانش��گاه شهيد 
بهش��تی كه آن زمان دانش��گاه ملی خوانده می شد 
تدري��س می كردم ك��ه از من دعوت ش��د . به آنجا 
رفت��م و مرام نامه مقدماتی حزب را به من دادند كه 
اظهار نظری در اين مورد بكنم، از آن زمان   ديگر در 
جلس��ات حضور داشتم. البته بايد اذعان كنم كه در 
ابتدا بيشتر با شهيد آيت تماس گرفتند. خود شهيد 
بهش��تی كه از سال های بس��يار دور با مرحوم آيت 
آشنايی داشت و شروع آش��نايی آنها با هم به زمان 
نهضت ملی برمی گشت و مباحثی از اين جهت بين 
آنها انجام شده بود. همينطور حضرت آيت ا... خامنه 
ای ارتباطاتی را با مرحوم آيت داش��تند.  س��رانجام 
ارتباط��ات به اين ترتيب ب��ه وجود آمد و از آغاز كار 
ح��زب تا مدت ها تنها ما 7 نفر در جلس��ات حضور 
داشتيم. متاسفانه چون االن نزديك سی سال از آن 
قضايا گذش��ته است نمی توانم دقيق بگويم، اما بعد 
از گذشتن نزديك به يك ماه يا بيشتر تصميم گرفته 
شد كه ش��ورای مركزی حزب گسترش داده شود و 
افرادی را همين 7 نفر معرفی كردند كه در حقيقت 
باعث ايجاد زمينه افزايش شورای مركزی تا 30 نفر 

شد.
 : آیا کس�انی که در شورای مرکزی تفکرات 
چپ داش�تند از طریق همي�ن افراد، معرفی  و 

وارد حزب شدند؟
بل��ی، به ص��ورت مصداقی می توانم اين مس��ئله را 
عنوان كنم كه معرف آقای ميرحسين موسوی آقای 
موس��وی اردبيلی بودند. اما بايد اشاره كنم بنده در 
جريان مذاكراتی كه در درون ش��ورای حزب بود از 
ش��خص جناب آقای موس��وی اردبيلی چپ گرايی 

حزب در همان روزهای آغازين انقاب كه شروع به فعاليت كرد تنها 7 عضو داشت. 5 نفر از آنها از روحانيون 
بودند، از جمله شهيد آيت اهلل بهشتی، آيت اهلل خامنه ای، شهيد باهنر، آقای هاشمی و آقای موسوی اردبيلی. 
سپس اين آقايان تصميم گرفتند كه بنده و شهيد آيت را نيز به  اعضا ی اصلی اضافه كرده و حزب را تشكيل دهند.
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نديدم، اما معرف آقای موسوی- به عنوان نماد تفكر 
چپ گرايانه- ايش��ان بود. البت��ه اين نكته قابل ذكر 
اس��ت كه در آن زمان هيچ كس اظهار گرايش چپ 
نمی كرد و همه خودش��ان را هوادار انقالب اسالمی، 
امام خمينی)ره( و روحانيت نشان می دادند. ولی به 
تدري��ج عده ای تظاهر به چپ گرايی كردند و من به 
طور قاطع می توانم بگويم در حزب جمهوری اسالمی 
هيچ چپی وجود نداش��ت ولی تظاهر به اين موضوع 
وجود داشت. دليلش هم  پيچيده است. برای اينكه 
در جامع��ه ما برخی افرادی كه می خواهند  كارهای 
خالف مصالح كش��ور انجام دهند، لباس ديگری به 
تن می كنند و لباس چپ گرايی پوشش��ی بود برای 
يكس��ری كارهای خالف مصالح كش��ور. در حاليكه 
اين��ان در واقع چپ نبودند و عملكرد آنان در س��ال 
های بعد نشان داد كه چپ گرايی لباسی بيش نبوده 

است. 
 :اپورتونيس�ت  ه�ای چ�پ نما ک�ه از طرف 
بعضی  اعضای مجاهدین خلق مطرح می ش�د، 
در حزب جمهوری اس�امی هم  وجود داش�ته 

است؟
خوش��بختانه اينها همه با گذشت زمان آشكار شده 
اس��ت. از اين جه��ت ما می توانيم اي��ن قضيه را نه 
در بح��ث فعل��ی بلكه در بحث ه��ای ديگری كه به 
تاريخ انقالب اس��المی مربوط می شود پی بگيريم و 
رويدادهای اين 30 سال را رديابی كنيم و نشان دهيم 
كه چپ گرايی اين افراد، در واقع يك نوع پوش��ش 
بود تا هدف های سياسی كه به نفع كشورهای غربی 

بوده است را در ايران پيش ببرند. 
 : هم�ه کس�انی که در س�طوح مختلف چپ 

گرایی می کردند اینگونه بودند؟
خير، آن كس��انی كه در حزب توده بودند حسابشان 
روش��ن است. آنهايی كه در گروهك هايی مانند چريك 
ه��ای فدايی خل��ق و امثال آن بودن��د هم به همين 
شكل. ولی ما در سطح طرفداران و هواداران انقالب 
كس��انی را ديديم ك��ه اينها تظاهر ب��ه چپ گرايی 
كردن��د و بنابراين بايد حس��اب اينه��ا را از آن چپ 
گرايان و ماركسيس��ت ها جدا ك��رد. آنها اگرچه به 
ناحق بودند و يك انديشه باطلی را دنبال می كردند، 
ولی الاقل صداقت داشتند. يعنی بر آن انديشه باطل 
خود اعتقاد داش��تند، اما اينهايی كه تظاهر به چپ 
گراي��ی می كردند، اصاًل اعتقادی به چپ نداش��تند 
و اين نوعی پوش��ش ب��ود. آن زمان ض��رب المثلی 
ب��ه وجود آمد كه عده ای م��ی گفتند عملكرد آنان 
همانند راننده ای است كه راهنمای چپ می زند اما 

به راست می پيچد. 
 : آیا حضور این افراد جدید در حزب به رای 

گذاشته و تصویب می شد؟
 تقريباً يكسری اطالعات اجمالی به دست می آمد و 
يك بررسی هايی انجام می شد. بيشتر هم بر اساس 

اعتماد به فرد معرف، دعوت ها انجام می شد. 
 :  اف�راد جدی�د به مرور اضافه می ش�دند و 
معرفی های بعدی با حضور افراد جدید صورت 

می گرفت، یا اول معرفی شدند و بعد به صورت 
یک جا 23 نفر به افراد حزب اضافه شد؟

بيش��تر كسانی كه معرفی ش��دند در طی يك يا دو 
جلس��ه و بين اين 7 نفر تصويب ش��دند. ولی بعدها 

افراد محدود ديگری هم اضافه شدند .
 : آیا به یاد دارید ش�هيد آیت چه کس�ی از 

افراد شاخص را معرفی کردند؟ 
شهيد عباس��پور را هم ايشان و هم بنده برای حزب 
معرف��ی كرديم. افراد ديگر را بايد فكر كنم تا به ياد 
بياورم.  به هرحال نكته-ی مهم اين بود كه پيروزی 
انقالب اسالمی يك سلسله تضادهای سياسی داخلی 
و جهاني را به وجود آورد. قهراً سياست های خارجی 
هم به دنبال هدف های خود در داخل كشور بودند. 
بنابراين حزب  از همان آغاز درگير اين مس��ائل شد. 
دس��ته بندی ها و گرايش هايی به وجود آمد و اينها 
همه در سرنوش��ت ح��زب تاثيرگذار ب��ود. در اينجا 
اش��اره مي كنم كه شهيد آيت در آغاز كار حزب به 
عنوان دبير سياسی حزب جمهوری اسالمی انتخاب 
ش��د. اين نش��ان دهنده ی اين موضوع بود كه تفكر 
سياسی ايش��ان مورد پذيرش روحانيونی بود كه در 

تأسيس حزب نقش داشتند.
 : هم�ان زمانی که 7 نف�ر بودید این تصميم 

گرفته شد؟
دقيق��اً به ياد نمی آورم. ولی همان موقع اين مطلب 
كه ش��هيد آيت اطالعات وسيعی دارد مورد پذيرش 
همه روحانيون بود. دانش و معلومات وی گس��ترده 
بود و در كنار استعداد سرشاري كه داشت قطعاً می 
ت��وان گفت كه فردی نمونه بود. زمانيكه تعداد افراد 
ح��زب افزايش يافت، همه به ش��هيد آيت به عنوان 
ي��ك نظريه پرداز نيرومند در مس��ائل تاريخ معاصر 
ايمان و اعتقاد داش��تند. به هرحال شهيد آيت سعی 
داشت از تجربه ی شكست نهضت ملی ايران حداكثر 
به��ره برداری را بكند و با ش��ناختی كه از مداخله و 
نفوذ بيگانگان داش��ت در حقيقت هر اتفاقی را رصد 
م��ی كرد. از همين رو نس��بت به بنی صدر از همان 
آغاز انق��الب بدبين بود و اين را احس��اس می كرد 
كه بنی صدر مهره ی نفوذی سياس��ت های خارجی 
است و اين مس��ئله را به صراحت در جلسات حزب 

مط��رح می كرد. به حرف ه��ای او هم غالباً به ديده 
مثبت نگريس��ته می شد. س��ير اين جريانات به هر 
ح��ال ادامه پيدا ك��رد.  مبارزات آيت ب��ا بنی صدر 
و حركات��ی ك��ه در جهت قطع نفوذ سياس��ت های 
خارج��ی در روند رويدادهای انقالب در كش��ور بود، 
ش��دت يافت. از طرف ديگر نيز اين واقعيت را نمی 
توان نادي��ده گرفت كه ت��الش متقابلی صورت می 
گرفت ت��ا آيت را از صحنه بي��رون كنند. چون آنها 
هم می دانس��تند ايشان يك نقش كليدی در شكل 
دادن به رويدادها دارد. لذا تالش می كردند تا ايشان 

را كنار بگذارند. ب��ه رغم اين تالش ها، پس از آن كه 
شهيد آيت در حزب به عنوان كانديدا برای انتخابات 
مجلس خبرگان قانون اساسی معرفی شد، به عنوان 
دبي��ر مجلس خبرگان برگزيده ش��د. غير از مجلس 
خب��رگان، در انتخابات اولين دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی هم ايشان به نمايندگی انتخاب شد. شهيد 
آيت اعتقاد بس��يار جدی به قدرت مجلس داشت و 
برای مجل��س ارزش زيادی قائل ب��ود و در مجلس 
يك فرد كارساز هم بود. بنابراين هواداران بنی صدر 
تالش كردند كه شهيد آيت را ترور شخصيت كنند.  
يك توطئه   ی ش��يطانی عليه ايشان صورت گرفت. 
در آن توطئ��ه ش��خصی به منزل ايش��ان رفت و در 
حاليكه ضبط صوتی در جيب خود داش��ت، برخالف 
قان��ون و اصول اخالقی بدون اينك��ه عنوان كند كه 
صدای ايشان ضبط می ش��ود، يك گفتگوی ظاهراً 
دوس��تانه با ايشان انجام داد و ش��هيد آيت مسائلی 
را ب��دون اطالع از ضبط ش��دن آن مط��رح كرد. اما 
مطالبی كه گفت چيزی نبود كه بتوانند به س��ادگی 
از آن برای پرونده س��ازی اس��تفاده كنن��د . از اين 
جهت دس��ت به تحريف زدند و سپس در يك برنامه 

ريزی هماهنگ روزنامه های مهم كش��ور در يك روز 
باتيتر درش��تی تحت عنوان » توطئه حسن آيت« روی 
گيشه روزنامه فروشی ها قرار گرفت. روزنامه های كيهان، 
اطالعات، انقالب اس��المی بنی صدر و حتی روزنامه 
حزب جمهوری اسالمی به احتمال قوی در اين قضيه 
نقش داش��تند. البته می دانيد كه روزنامه   جمهوری 
اسالمی را ميرحسين موسوی اداره می كرد. سپس 
با يك نوع پرونده سازی می خواستند اعتبار نامه او 
را رد كنند و مانع از حضورش در مجلس ش��وند. اما 
با نطق بسيار جالبی كه آيت انجام داد و در مشروح 

جريان�ات  در  ب�ود،  موس�وی  ميرحس�ين  آق�ای  آنه�ا  پيش�گام  واق�ع  در  ك�ه  اف�رادی  م�ن  نظ�ر  ب�ه 
مس�تضعفان  طرف�دار  را  خ�ود  حقيق�ت  در  و  كردن�د  م�ی  گراي�ی  چ�پ  ب�ه  تظاه�ر  ح�زب 
زدن�د  م�ی  اينه�ا  امث�ال  و  داری  س�رمايه  برچس�ب  ه�م  اف�رادی  ب�ه  و  نمودن�د  م�ی  معرف�ی 
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مذاكرات بازت��اب دارد با رای بااليی اعتبارنامه ی او 
به تصويب رسيد و اين دسيسه به شكست مخالفين 
آيت منتهی ش��د. قابل ذكر است كسی كه به اعتبار 
نامه ايش��ان اعتراض كرد، احمد س��المتيان بود كه 
متقاب��اًل به اعتبارنامه وی هم اعتراض ش��د و با رای 
بس��يار پايينی اعتبارنامه او تصويب گرديد.  بهرحال 
اين هم يك توطئه بس��يار سنگينی بود كه با هدف 
ترور شخصيت ش��هيد آيت شكل گرفت ولی به هر 
حال ايشان با توانايی ها و پايگاهی كه در بين مردم 
داشت، توانست اين توطئه را به ناكامی بكشاند. وارد 
جزئيات نمی ش��وم، تنها به دلي��ل اينكه رد پايی   از 
ايش��ان در تاريخ بماند اين مس��ئله را عنوان كردم. 
از ن��كات قابل توجه ديگ��ر اينكه در روند نمايندگی 
مجلس اول از شهيد آيت چند كار بزرگ وجود دارد. 
يكی از آن ها تالش برای اعالم عدم كفايت سياسی 
بنی صدر از س��وی مجلس ب��ود . اين در حقيقت تا 

حد زيادی از مبارزات شهيد آيت و معرفی بنی صدر 
به جامعه ايرانی حاصل شد كه كار بسيار بزرگی در 

آغاز انقالب بود.
 : پرسش�ی در این جا مطرح می شود که می 
توان از آن برای جامعه امروزمان اس�تفاده کرد.  
س�ؤال این اس�ت که به رغم آنکه  ام�ام در آن 
مقطع هم�ه را دعوت به وحدت و س�کوت در 
مقابل بنی صدر می کردند شهيدآیت که قائل 
به افشاگری بود، چگونه راه برما کردن حقيقت 

وجود بنی صدر را دنبال می نمود؟
فرمايشات امام را هواداران انقالب رعايت می كردند 
و بس��ياری از جريان��ات را م��ی ديدن��د و دندان بر 
جگر می گذاردند و چش��م پوش��ی می كردند. ولی 
ب��ه هر حال جريانی كه بنی ص��در نمايندگی آن را 
م��ی كرد مش��غول توطئه بود و ه��ر روز به ترتيبی 
كارش��كنی-هايی را در كش��ور انجام م��ی داد. حاال 

خواه در مس��ائل جنگ و يا در مسائل داخلی كشور 
، اينها هر كدام باعث نارضايتی عموم مردم می شد. 
افرادی هم كه نماينده مجلس بودند نمی توانستند 
ب��ی تفاوت باش��ند. الزم بود ك��ه اراده ی اجتماعی 
جامعه به ترتيبی در سخنرانی ها و جلسات مجلس 
منعكس ش��ود و ش��هيد آيت در اين زمينه پيشگام 
بود. اين يك وظيفه است كه افراد در شرايط حساس 
محافظ��ه كاری نكنند، چون اگر در جامعه ای بيش 
از حد محافظه كاری وجود داشته باشد ممكن است 
خط��رات زيادی ب��ه جامعه تحميل ش��ود. بنابراين 
ايش��ان اين فكر را دنبال كرد و مشخص شد كه فكر 
او در اين زمينه درس��ت بوده است. او با تمام وجود 
قص��د جلوگيری از توطئه های بيگانگان را داش��ت. 
البته اين قضايا برای ايشان گران تمام شد. اين ترور 
شخصيت شهيد آيت يك كار برنامه ريزی شده بود 
و من يقين دارم كه اين مس��ئله از س��وی سياست 
های خارجی پيگيری می ش��ده اس��ت. افرادی هم 
در داخ��ل آن را هدايت م��ی كردند كه در گام های 

مختلفی ناكام ماندند.
يكی ديگر از رويدادهای مهم در مجلس اول تصويب 
ارج��اع اختالفات اي��ران و آمريكا به داوری اس��ت. 
شهيد آيت دراين موضوع در مذاكرات مجلس نقش 
بسيار با ارزشی داشت. مسائلی را ايشان در آن زمان 
پيش بينی كرد كه ديگر نمايندگان متوجه نبودند و 
تا حدودی توانسته بود نقش مداخله گرانه ی عوامل 
بيگانه را شناس��ايی كند و چون اين بحث تخصصی 

است در اينجا مطرح نمی كنم. 
 :اج�ازه بدهيد به موضوع ح�زب بپردازیم؛ 
لطفًا کمی در مورد تفکرات چپ گراهای حزب 

جمهوری اسامی توضيح بفرمایيد.  
به نظر م��ن افرادی كه در واقع پيش��گام آنها آقای 
ميرحسين موسوی بود، در جريانات حزب تظاهر به 
چ��پ گرايی می كردند و در حقيقت خود را طرفدار 
مس��تضعفان معرفی می نمودند و ب��ه افرادی مانند 
من هم برچسب طرفداري از سرمايه داری می زدند. 
اف��رادی با تظاهر و با ش��عارهای چ��پ، در حقيقت 
هدف های ديگری را دنبال می كردند اساس��اً از اين 
ش��عارهای چپ گرايانه ، انگيزه هايی ديگری دنبال 
می ش��د. ايجاد اقتصاد دولت��ی در ايران در حقيقت 
يكی از پيامدهای ش��عارهای چپ گرايانه بود و حال 
آنكه اين اقتصاد دولتی اقدام خطرناك و ضد ميهنی 
بود كه   كش��ور ما را از پ��ا درآورد و بزرگترين ضربه 
ای بود كه به كشور ما در سال های بعد از انقالب و 
به طور مش��خص در سال های اول انقالب وارد شد. 
مصادره ی ش��ركت های نيرومند بخش خصوصی و 
اداره ی آن به صورت دولتی فاجعه اي بوده است. در 
واقع اگر اين اتفاق در امريكا، انگلستان يا فرانسه رخ 
می داد  كه در جای خ��ود  قدرت های بزرگ جهانی 
بودند  زير بار اقتصاد دولتی كمرش��ان خرد می شد. 
چه برسد به كشوری كه دچار پيامدهای انقالب بود 
و گرفتار جنگ هم ش��ده بود. پس اين سياست يك 
سياست ضد ميهنی بود و به باور من كارگردانی آن 
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را سياس��ت های خارجی انجام دادند؛ با ش��عارهای 
چپ گراي��ی و گاهی اوقات بومی كردن ش��عارهای 

چپ گرايی تحت عنوان حمايت از مستضعفان. 
 : ب�ا توجه به ج�و مبارزاتی آن روز سراس�ر 
جهان، از ش�رق دور گرفته تا آفریقا و از آفریقا 
گرفته ت�ا آمریکای التين، ک�ه غالباً رنگ چپ 
گرایانه داش�ت، شاید چپ گرایان داخلی تحت 
تأثير این فضا بودند و در اصل مقاصد نيروهای 
خارجی را ناخواسته و جاهانه اجرا می کردند.

ابداً اين طور نبود، اين كارها همه كارگردانی ش��ده 
بود. البته اين واقعيتی اس��ت كه انديش��ه های چپ 
گرايانه و ماليمتر آن، يعنی سوسياليس��م، در اروپا و 
ايران بازتاب داش��ت. گروه های هوادار سوسياليسم 
هم بودند. اما نكته مهم اين اس��ت كه سوسياليسم 
در حقيقت يك ماركسيس��م تعديل شده است و به 
اين معنا نيس��ت كه همان شيوه ای كه در شوروی 
س��ابق اجرا ش��د در كش��ورهای ديگرهم به همان 
شكل اجرا شود. درش��وروی به طور كلی مالكيت را 
نفی كردن��د و دولت را به عن��وان متصدي اقتصاد، 
سياست و قدرت نظامی مطرح كردند. در كشورهای 
اروپايی هرگز انديش��ه های سوسياليس��تی همانند 
شوروی اجرا نش��د. صنايع محدودی ملی شد واين 
يك ويژگی كش��ور های اروپايی بود كه آن سياست 
ها، جنبه اجتماعی داش��ت كه خيل��ی هم ارتباطی 
به ماركسيسم نداش��ت. اما نكته مهم قابل ذكر اين 
اس��ت كه هنگامي در ايران انقالب ش��د كه ناكامی 
اتحاد شوروی آش��كار شده بود. يعنی سياست های 
ماركسيستی به شكست كامل رسيده بود و دنيا اين 
واقعيت را می دانس��ت كه شوروی از نظر اقتصادی، 
صنعتی، س��لب آزادی های عمومی و تجاوز به حق 
مالكيت شكس��ت خورده و ناكام مانده اس��ت. ما در 
مقابلمان يك تجربه منفی بس��يار وحشتناكی را در 
ش��وروی داش��تيم. طبيعی بود در آن ش��رايط نمی 
بايس��ت در ايران چنين اتفاقات��ی رخ بدهد و از اين 
جهت است كه اصل 43 قانون اساسی دقيقاً به دليل 
ناكامی سياست های ش��وروی پيش بينی كرده كه 
» دولت نبايد به يك كارفرمای بزرگ مطلق تبديل 
ش��ود « و اينط��ور نبود ك��ه بگوييم اين گرايش��ات 
سوسياليستی در حدی بود كه بتواند دولت ساالری 
را در ايران توجيه كند. از اين جهت است كه نتيجه 
گيری می كنم   مصادره شركت های نيرومند بخش 
خصوص��ی با يك روش های غير قانونی ، كارگردانی 
ش��ده بود وااّل خيلی از گروهك ها ش��عارهای چپ 
گرايانه می دادند. دليلی نداش��ت كه اين ها فرموله 
ش��ود و به صورت قانون در نظامی اجرا شود كه نام 
جمهوری اس��المی به آن داده شده است. احترام به 
مالكيت در فقه يكی از مبانی انكار ناپذير است و اگر   
مالكي��ت را انكار كنيم ديگ��ر از مبانی فقهي چيزی 
باق��ی نمی ماند. تنها يك سلس��له عبادات باقی می 

ماند كه جايگاه خاص خود را دارد. 
 :  اف�راد دارای تفکر چ�پ گرایانه در حزب، 

اقليت بودند یا اکثریت؟

يقيناً اينه��ا در اَقليت بودند. البته ت��ا زمانيكه من در 
ش��ورای مركزی حزب جمهوری اسالمی فعاليت می 
ك��ردم، هيچگاه به صورت جناح چپ و يا راس��ت و 
امثال اينها نبود. در هر حال اين گروه، كه رهبرشان 
آقای ميرحس��ين موسوی بود و افرادی هم با ايشان 
همراه بودند، تظاهرات ضد سرمايه داری می كردند 
و بقي��ه افراد حزب، پايبندی خود را به مبانی فقهی 
حفظ م��ی كردند . همين قضايا مس��ائل ديگری را 
مطرح كرد به اين معنا كه نوعی ارتباط بين سازمان 
مجاهدين انقالب اس��المی و چپ نماهاي ش��وراي 
مرك��زي حزب ايج��اد كرد و اين دو گ��روه باهم در 
مخالفت با انتخاب ش��هيد بهش��تی به عنوان نامزد 

حزب برای رياست جمهوری نقش داشتند. 
 : هميش�ه اینگونه طرح ش�ده است که امام 
به دليل روحانی بودن شهيد بهشتی با این امر 

مخالفت کردند؟ 

بل��ی. اين واقعيتی اس��ت ك��ه امام درابت��دا عالقه 
داش��تند، افراد غير روحانی پست های اجرايی را بر 
عهده بگيرند. اما مسئله ديگر آن بود كه آن گروه ها 

هم مخالف بودند. از جمله سازمان مجاهدين انقالب 
اس��المی صريحاً با نامزدی ش��هيد بهشتی مخالفت 
كرد كه اين موضوع در صورت جلس��ات حزب وجود 
دارد. حتی روزی نماينده اينها به جلسه حزب آمد  و 
يك طلبه متوسط را برای نامزدی رياست جمهوری 
از س��وی خود معرفی نمودند. واقعاً اين مسئله برای 
همه ش��گفتی آور بود كه اينها از يك طرف خود را 
هوادار انقالب نشان می دادند و از طرف ديگر درباره 
ی ش��خصيتی مانند مرحوم بهشتی اينگونه برخورد 

می كردند.

 : آیا براس�اس اس�تدالل خاص�ی این طلبه 
متوسط را به جای شهيد بهشتی معرفی کردند 

؟ بهر حال باید دليلی می آوردند.
يك سلسله بحث های مرموزی را مطرح می كردند 
و مق��داری هم توهم هايی را عليه ايش��ان به وجود 
آورده بودن��د ت��ا مانع از حمايت ج��دی حزب برای 

نامزدی رياست جمهوری ايشان بشود . 
 : چپ نماها هم همراهی می کردند؟

تا حدودی همراهی می كردند. 
 : ظاه�راً اینها بعداً هم در هيئت دولت کامًا 

با هم بودند. 
اينها با هم يك گروه شدند و االن هم يك گروه هستند.
 : یکی از مباحثی که بس�يار طرح می ش�ود 
بح�ث انتقاد اعض�ای حزب به مش�ی روزنامه 
جمهوری اس�امی و مواضع این روزنامه در آن 
زمان اس�ت. حتی ش�نيده ایم که شهيد آیت 

به دليل اختافاتش با مير حس�ين موسوی که 
سردبير این روزنامه بود، در این اواخر کمتر در 
جلسات حزب شرکت می کرده. آیا این مطالب 

درست است؟
من وارد اين جزئيات نمي شوم ولي اين واقعيتي است 
كه ش��هيد آيت نس��بت به آقاي ميرحسين موسوي 
از هم��ان آغاز بدبين بود و اي��ن موضوع هنگامي كه 
معرفي موس��وي به عنوان نامزد وزارت خارجه   مطرح 
ش��د آشكار گرديد. در غروب روز 7 تير جلسه شوراي 
مركزي حزب براي بررسي معرفي ميرحسين موسوي 
ب��ه مجلس مط��رح گرديد. با آنكه ش��هيد آيت عضو 
شوراي مركزي و دبيرسياسي حزب بود ، بسيار دشوار 
بود كه با معرفي يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب 

مخالف�ت ش�هيد آي�ت ب�ا وزارت خارج�ه مي�ر حس�ين موس�وی ي�ک مس�ئله س�اده نيس�ت. در م�ورد 
مخالف�ت ش�هيد آي�ت با وزارت خارجه آقای ميرحس�ين موس�وی بايد بگوييم كه ش�هيد آيت نمی خواس�ت 
فرصت�ی ب�ه ايش�ان و گ�روه ه�وادار ايش�ان بدهن�د ت�ا ب�ه كان�ون ق�درت، دسترس�ی پي�دا كنن�د...

ش�هيد عباس�پور-مرحوم زواره ای-ش�هيد مالكی - عسگر اوالدی- ش�هيدآيت -جاس�بی- بادامچيان - شهيد باهنر-شهيد 
درخشان  هاشمی رفسنجانی- شهيد اجاره دار - شهيد پورولی
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براي پست وزارت خارجه مخالفت كند. اين جلسه به 
پايان رسيد وكسي نمي دانست چه بحث هايي در اين 
جلسه انجام شده اس��ت. زيرا پس از پايان اين جلسه 
شهيد بهشتي و گروه ديگري از اعضاي شوراي مركزي 
حزب به محل تاالر اجتماع��ات حزب رفتند تا اينكه 
ش��ب هنگام خبر انفجار حزب همه جا انتشار يافت . 
طبعاً من و بس��يار ي از افراد ديگر بش��دت نگران اين 
حادثه شديم و مي خواستيم بدانيم چه كساني در اين 
تاالر اجتماعات بوده اند و احتماالً به ش��هادت رسيد ه 
اند. من به خانه ش��هيد آيت تلفن كردم تا از اوضاع و 
احوال با خبر ش��وم ولي تا صبح روز بعد تلفن ايشان 
قطع بود. اولين ساعات صبح زود دوباره تلفن كردم كه 
خود وي گوش��ي را برداشت و من بي درنگ به ديدار 
وي رفتم. آنچه ش��ب گذش��ته در جلسه حزب پيش 
آمده بود مطرح شد. از گفته هاي آيت به ياد دارم كه 
مي گفت جلسه ديشب پرتنش بود و افزود من با داليل 
چندي با نامزدي ميرحسين براي پست وزارت خارجه 
مخالفت كردم . البته موضع گيري ديگران هم در اين 
جلس��ه چندان آسان نبوده است. از جمله اينكه آقاي 
آيت مي گفتند آقاي دكتر حسن عباس پور كه عضو 
شوراي مركزي حزب و در همين حال در سمت وزير 
نيرو در كابينه ش��هيد رجايي بود از وضعيت به وجود 
آمده نگران بود. اما به هنگام راي گيري ، عليه نامزدي 
ميرحس��ين موسوي براي معرفي به مجلس رأي داد . 
توجه داش��ته باشيد كه كمتر از يك ساعت بعد آقاي 
دكتر عباس پور در تاالر اجتماعات حزب شهيد شدند. 
اگر ايشان كه وزير بودند فريفته پست و مقام خود مي 
شد و دالئل استوار و اصولي آيت را ناديده مي گرفت و 
رأي  مثبت به موسوي مي داد ديگر براي او غير قابل 
جب��ران بود ولي او راه صداقت و درس��تي و پيروي از 
اصول را برگزيد و فريفته قدرت نشد . اين آزموني است 
كه هر فرد اهل سياست هميشه در معرض آن است و 
مي تواند درس بزرگي براي آيندگان باشد. اين نكته را 
هم اضافه مي كنم كه آقاي آيت افزودند: » وقتي من 
از طبقه دوم ساختمان حزب پس از پايان جلسه پائين 

آمدم بس��يار خسته بودم چون در طول روز هم برنامه 
هاي سنگيني داشتم ، تمايل داشتم تا در جلسه تاالر 
اجتماعات حضور داشته باشم .اما ديدم كه راننده من 
در كنار ماش��ين ايستاده و من هم چون خيلی خسته 
ب��ودم گفتم   برويم.« در اي��ن 40 روزی كه فاصله ی 
بين حادثه 7 تير و شهادت ايشان بود، من ديدار های 
متعددی با ش��هيد آيت داشتم. ايشان از حادثه 7 تير 
جان به در برد ولی از كينه ی سياست های بيگانه جان 
به در نبرد. وقتی نتوانس��تند ايشان را ترور شخصيت 
كنن��د از ترور فيزيكی اس��تفاده كردند تا جائی كه به 
ايشان بيش از60 گلوله شليك كردند. گفته می شود، 
منافقي��ن اين ترور را انج��ام دادند در حاليكه اين هم 
يك پوشش بوده است. منافقين در حقيقت ابزار اِعمال 
قدرت در دست سياست های بيگانه و خارجی بودند. 
من يقين دارم ترور ش��هيد آيت يك »قتل سفارشی« 
بوده اس��ت. در ادبيات سياسی واژه ای وجود دارد كه 
به آن قتل سفارش��ی می گويند. ب��ه ظاهر اين كار را 
منافقين و افراد كم س��ن و س��الی انج��ام دادند كه از 
كرده خود اطالعی نداش��تند.  ولي نقش بني صدر را 
كه هم پيمان با مجاهدين خلق بود نبايد ناديده گرفت. 
سرانجام اين هزينه ای بود كه شهيد آيت برای دفاع از 
كشور و برای جلوگيری از تجربه شكست نهضت ملی 

ايران پرداخت. 
 :  چه شد که مير حسين موسوی با آن  تجربه ی 
ناکافی اینچنين سریع مدارج ترقی را طی نموده و 

به نخست وزیری جمهوری اسامی رسيد؟
  من يك پاسخ روش��ن به شما مي دهم. شما تاريخ 
نهضت ملی ايران را مطالع��ه كنيد و ببينيد چگونه 
مصدق توانس��ت نخست وزير شود در حاليكه ايشان 
در س��ال 1328-1327 خود را بازنشس��ته سياسی 
اعالم كرده بود. س��ن ايش��ان هم باالبود و عماًل در 
فعالي��ت های سياس��ی هم حضور نداش��ت  و حتي 
موافق ملي كردن نفت هم نبود ولی سياس��ت های 
خاصی دس��ت به كار ش��دند و وی را بر موج نهضت 
ملی ايران س��وار كردند و س��رانجام توانستند مسير 

را منحرف كنند. بنابراين برای شناس��ايی بهتر اين 
جريانات بايد در حدی ب��ه تاريخ پيدايش و ناكامی 
نهضت مل��ی ايران بپردازيم  .  ش��هيد آيت، زمانيكه 
در آغاز انقالب برخی از اعضای ش��ورای حزب نمی 
تواس��تند ماهيت افرادی چون بنی صدر   را تشخيص 
دهن��د،   درجمله ای حكيمان��ه و جالب به  يكي از آنان  
می گفت:" فرق من و تو در يك چيز است كه من اين 
فيلم را برای بار دوم نگاه می كنم، درحاليكه ش��ما اين 
فيلم را برای بار اول نگاه می كنيد."  اين واقعيتی است 
كه يك تشابه شگفت انگيزی ميان نهضت ملی ايران و 
رويدادهای بعد از سال 57 ايران وجود دارد، اگر ما آنها 
را بيشتر و بهتر شناسايی كنيم اين موضوع را به خوبی 

شناسايی و درك خواهيم كرد.  
 :شما درآن زمان نس�بت به این روند صعودی 

مشکوک حساس بودید؟
 بلی،   نسبت به اين قضيه حساس بوديم و اين جريانات 
هم خوشبختانه ثبت شد. مخالفت شهيد آيت با وزارت 
خارجه او يك مس��ئله ساده نيس��ت. در مورد مخالفت 
شهيد آيت با وزارت خارجه آقای ميرحسين موسوی بايد 
بگوييم كه شهيد آيت نمی خواست فرصتی به ايشان و 
گروه هوادار ايشان بدهند تا به كانون قدرت، دسترسی 
پيدا كنند. اين واقعيتی اس��ت كه در مذاكرات مجلس 
مطرح ش��ده  ب��رادر من آقاي مهندس احمد كاش��اني 
نماينده دور اول مجلس و شهيد آيت   در مجلس نقش 

رهبری مخالفت با ايشان را به عهده داشتند . 
 :مخالفت ش�هيد آیت به عنوان دبير سياسی ، 
با یکی از افراد بلند پایه حزب  مربوط به اختاف 

سليقه نبوده است؟  
 اختالف س��ليقه ای نبوده اس��ت و اين يك برداش��ت 
تاريخی ريش��ه دار بوده كه ش��هيد آي��ت از جريانات  
گذشته تاريخ نهضت ملي ايران داشته و اينكه احساس 
می كرده  اس��ت، برنامه ريزی هايی خطرناك در حال 

تكرار است.
 : شما تا چه سالی درحزب فعاليت داشتيد؟

من تقريباً در سال 59 فعاليتم را در حزب متوقف كردم.   
م��ن چون به دنبال به دس��ت آوردن پس��ت و موقعيت 
نبودم، به اين نتيجه رس��يدم كه بايد وقت بيشتری برای 
بازنويسی تاريخ معاصر ايران صرف كنم. به همين جهت 
در هم��ان زمان كتاب 30 تير را نوش��تم كه اولين كتاب 
در م��ورد رويداد 30 تير س��ال 1331 بود. در زمينه گرد 
آوری مدارك احساس كردم بايد بيشتر فعاليت كنم چون 
بدون ش��ناخت نهضت ملی ايران خطر تكرار شكست را 
قطعی می دانس��تم. بنابراين فعاليتم را در حزب محدود 
كردم و به اين شاخه پرداختم. اين موضوع را هم به دليل 
اهميت قضيه  بيان كنم كه سمپاشی و تبليغات مسمومی 
كه باعث س��قوط نهضت ملی ايران ش��د در تاريخ ايران 
و ش��ايد در تاري��خ جهان بی نظير اس��ت و دامنه ی آن 
 چنان گس��ترده بود كه   بسياری از افراد حاضر در صحنه 
هم نتوانس��تند قضايا را تشخيص دهند. حتی عده ای از 
روحانيون در اين جريان دچار فريب ش��دند. اين قضايا و 
مسائل از نظر تاريخی، وقايع مهمی در جامعه شناسی به 
حساب می آيند كه می توان اين مسائل را تجزيه و تحليل 
كرد و متوجه ش��د كه چطور در جامعه ما سياست های 
بيگانه می توانند اينگونه از نظر روانی جامعه را مس��موم 

كنند تا بتوانند به هدف های خودشان برسند.




