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بيت حضرت ام��ام، خود حاج آقا مصطفی بود كه به طور 
مستقيم توسط آقای عس��گراوالدی رابطه برقرار می شد 
كه ايشان از جمله طلبه هايی بودند كه با آقايان خرازی و 
اس��تادی همدوره بودند و در درس خارج امام هم شركت 
می كردند. ش��ورای مركزی حزب مؤتلفه مركب از دوازده 
نفر بود كه از س��ه گروه تركيب ش��ده ب��ود. يكی فعاالن 
مسجد ش��يخ علی مثل شهيد صادق امانی، شهيد صادق 
اس��المی، مرحوم حاج حسين رحمانی وشهيد سيد اسد 
اهلل الجوردی. يك گروه ازمس��جد امين الدوله بودند مثل 
آقای عسگراوالدی و آقای حاج حبيب اهلل شفيق و توكلي 
و گروه ديگر از مس��جد اصفهانی ها مثل آقای ميرمحمد 
صادقی و آقای ميرفندرسكی و مرحوم آقای بهادران. شهيد 
اسالمی در جريان ترور حسنعلی منصور به دليل فعاليت 
سياسی، همراه ديگر اعضای مؤتلفه دستگيرشدند. ايشان 
دو س��ال در زندان بودند. بعد از آزادی همكاری خود را با 
مؤتلف��ه ادامه دادند. مدتی نيز با مجاهدين خلق همكاری 
كردند تا در س��ال 56 متوجه انحراف اين گروه ش��دند و 
به آگا  ه  س��ازی دوس��تان پرداختند. ايشان يكی از افراد 
هس��ته مركزی مب��ارزات مردمی بعد از س��ال 56 بودند. 
انقالب كه پيروز ش��د ايشان در كميته اس��تقبال از امام 
بودند. سپس عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسالمی 
ش��دند و مسئول امور اس��تان های حزب. سپس از طرف 
شهيد رجايی به عنوان وزير بازرگانی معرفی شدند كه بنی 
صدر قبول نكرد. نهايتاً به عنوان سرپرست و سپس معاون 
پارلمانی وزارت بازرگانی منصوب شدند. شهيد اسالمی آدم 
عجيبی بود. نصفی از درآمدش را در راه خدا برای مبارزات 
می گذاشت و هيچ ابايی هم نداشت. مثاًل برای ختم حاج 
آقا مصطفی در مسجد ارك ايشان رفت از علما يكی يكی 
امضاء گرفت، بعد رفت كالنتری و گفت مسئوليتش با من. 
همان جلسه  ای كه در مس��جد ارك آقای روحانی منبر 
رفتن��د و لفظ امام را به كار بردن��د و ريختند و گرفتند و 
زدند. در راه امام يك آدم واقعاً جان باخته ای بود. ساواك 
هم دنبالش بود. يك كتابی هم چاپ شده با عنوان شهيد 
صادق كه اس��ناد مبارزاتی ايشان در ساواك است. ايشان 
اهل تش��ريفات نبود. با يك دوچرخه رفت و آمد می كرد. 
بعد هم كه به وزارت رفت يك شورلت ايشان را می برد و 
می آورد. هيچ وقت برای خانواده استفاده نمی كرد. راننده 
فقط ايش��ان را می آورد و می برد. ما را هم اينطور تربيت 
كردند. برادر من از نردبان افتاده بود ودس��تش شكس��ته 
بود. من آن زمان در دادس��تانی بودم و يك ماش��ين پژو 
دراختيارم بود. مادرم گفتند: او را به دكتر ببر. گفتم: بيت 
المال است نمی برمش. من آدم خوبی نيستم كه بخواهم 
جانماز آب بكش��م، اما م��ی خواهم بگويم اين فرهنگ در 
خانواده ما بود. آن جلس��اتی كه با شهيد بهشتی داشتند 
و آقايان ش��فيق، رجايي، رفيق دوس��ت، محمود كريمي، 
بادامچي��ان، فقيهی، مقصودی، رس��ايی و دكتر توحيدی 
بودند، گاهی جلس��ه ش��ان منزل ما می افتاد. پس از آن 
بحثهايی كه انجام می دادند، يك غذای مختصر ساده ای 
مثل نان وپنير و گردو يا پنير و سبزی با هم می خوردند و 

جلسه شان تمام می شد. 
 :شورای مرکزی حزب چگونه تشکيل شد و افراد 

بر اساس چه معيارهایی انتخاب شده بودند؟
برای پاس��خ اين مطلب بايد باز گرديم به آن گروهی كه 
گفتم قبل از انقالب با هم ارتباط داشتند وهسته مركزی 
مب��ارزات مردم��ی و راهپيمايی ها بودند. مثاًل مس��ئول 
انتظام��ات راهپيمايی ها ابوی ما بود. در خانه ما جلس��ه 

حزب�ی و  مّل�ی  تعه�د  ع�دم 
نق�دی تاریخی بر مواضع حزبی و اجرایی ميرحس�ين موس�وی

در حالی که ميرحسين موسوی، همواره سعی دارد خود را نخست وزیر موفق دوران دفاع مقدس ناميده 
و از عملکرد چپ گرایانه خود در حزب و روزنامه جمهوری اسامی، به شدت دفاع نماید؛ اما افرادی که 
در آن دوران مدیریت و مواضع سياسی موسوی را از نزدیک لمس کرده و با آن برخورد داشته اند، بعضًا 
نظراتی کامًا متفاوت دارند. یکی از این افراد عليرضا اس�امی فرزند شهيد محمد صادق اسامی است 
که از دوران نوجوانی به دليل فعاليت های مبارزاتی بس�يار وس�يع پدرش ، زندگی گره خورده با انقاب 
داش�ته و خود نيز در طول س�ال های پس ازانقاب در ِسَمت های گوناگون، مشغول فعاليت بوده  است. 
ایش�ان درحال اخذ دکترای امنيت ملی می باش�ند و از رفتارهای حزبی و برخورد های اجرایی مهندس 

موسوی خاطراتی دارند که در ذیل به بخشی از آن ها اشاره شده است:

  محم�د نهاون�دی ف�ر

 :قب�ل از ش�روع بحث لطفاً مختص�ری در مورد 
سوابق مبارزاتی شهيد اسامی توضيح بفرمائيد. 

پدر بنده تقريباً از سال 1326 در گروهی به نام "شيعيان" 
با مرحوم حاج صادق امانی فعاليت های خود را آغاز كردند. 
دفتری در ضلع جنوبی پارك شهر داشتند كه درآن عليه 
بی دينی فعاليت می كردند و س��عی در گس��ترش اسالم 
داش��تند. ايش��ان در ادامه مبارزات خود، به همراه شهيد 
رجايی، شهيد درخش��ان وديگر دوستان با نهضت آزادی 
به عنوان يك ش��اخه مس��لمان جدا ش��ده از جبهه ملی 

همكاری می كردند. بعداز ش��روع نهضت امام، ايش��ان و 
بقيه همرزمانش��ان به صف مجاهدين خط امام پيوستند. 
شهيد اسالمی عضو شورای مركزی مؤتلفه شدند. مؤتلفه 
اسالمی به دستور امام و در منزل ايشان شكل گرفت. اينها 
از امام خواس��تند در صورت نبود ايش��ان، كسی را معرفی 
كنند تا با ايش��ان هماهنگ باشد. امام پس از بررسی افراد 
مختلف در جواب فرمودند من به ش��هيد بهشتی و شهيد 
مطهری اطمينان دارم و آق��ای انواری وآقای مواليی. اين 
چهار نفر بعنوان شورای فقهای مؤتلفه بودند. رابط اينها با 
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سخنرانی ها و جاذبه هايی كه داشت، نهايتاً موفق شد در 
انتخابات رياست جمهوری پيروز شود. امام هم رأی مردم 
را تنفيذ كردند و با ملت حركت كردند. شايد از اين تعبير 
قرآن اس��تفاده كردند كه خداوند به حضرت موس��ی)ع(

خط��اب می كن��د: )) فما اعجلك عن قومك يا موس��ی 
(( )چ��را از قومت جلوتر حرك��ت می كنی(. چرا كه امام 
خودش��ان با بنی صدر مخالف بودند لكن می خواس��تند 
مردم خود به اين نتيجه برسند. روحانيت مبارز تهران هم 
همراه و همگام شد يا به دليل مصلحت و يا ازروی وظيفه 
مثل شهيد محالتی كه از طرف امام ماًمور شده بود تا با 
نزديك شدن به بنی صدر تا آنجا كه می شود اَعمال او را 
كنترل كند. من كتابی نوشتم به نام )عدم انسجام ملی( 
كه تحليل جريان بنی صدر است وبه اين مسائل در آنجا 
اش��اره شده است. بنی صدر يك دفتر هماهنگی با مردم 
داش��ت و يك دفتررياس��ت جمهوری . گاردی هم ايجاد 
كرده بود به عنوان گارد رياس��ت جمهوری. گروهك ها با 
اوخيلی هماهنگ بودند. مثل حزب رنجبران و س��ازمان 
مجاهدي��ن خلق و در كل اكثريت قريب به اتفاق افرادی 
ك��ه دردفترش بودند، افراد شايس��ته ای نبودند ومعموالً 

سابقه دار بودند. روزنامه ای داشت به نام انقالب اسالمی 
و در آن يادداش��ت هايی می نوش��ت با عنوان گزارش به 
م��ردم، به بهانه بيان خاطرات روزانه اش كه بوس��يله آن 

جامعه را ملتهب می كرد. روزنامه های زيادی به اين فضا 
دامن می زدند. ش��هيد قدوسی من را خواستند و گفتند: 
امام فرم��وده اند اين روزنامه ها را جمع كنيد. من هم با 
چند ش��رط قبول كردم و اينها با حكم دادس��تانی جمع 
شدند. موضوع نخس��ت وزيری هم يك موضوع اختالف 
ب��ود. چون مجلس و بنی صدر و حزب هر كدام يك نظر 
داشتند و رس��يدن به وحدت خيلی سخت بود. تا اينكه 
ش��هيد رجائی انتخاب ش��د. از طرفی در سال 59 جنگ 
شروع ش��د. بحث ش��كنجه زندانيان مطرح ش��د لذا به 
دستور امام گروهی برای بررسی شايعه شكنجه تشكيل 
شد كه شهيد محمد منتظری، آقای بشارتی، آقای دادگر 
و چند نفر ديگر عضو آن بودند. اينها هم پس از بررس��ی 
گفتند، مس��ئله ای نبوده و يك تخلف��ات جزئی صورت 
گرفته كه رس��يدگی شد. موضوع ديگر ماجرای نوار آيت 
بود. يكی از منافقين از طرف بنی صدرمأمور می ش��ود تا 
با ش��هيد آيت صحبتی كند و مخفيانه صدای ايش��ان را 
ضبط مي كند. پس از انجام اين كار، بعضي قسمت هاي 
متن نوار موجود را سانسور كردند و با عنوان طرح توطئه 
توس��ط حسن آيت انتش��ار دادند. اينها يك سناريو عليه 

شهيد آيت و حزب بود مبنی بر اين كه اينها چماقدارند، 
قدرت طلبند و..... موضوع ديگر غائله چهارده اسفند بود 
كه در دانشگاه تهران رخ داد و هر كس ريش داشت و يا 

سرگروه های تظاهرات ش��كل می گرفت. انتظامات 40 
تا فرمانده داش��ت. مثاًل يكی ازس��رگروه های انتظامات 
راهپيماي��ی ها، ش��هيد بروج��ردی بود. اف��راد ديگری  
مانند آقايان ذوالقدر و س��عيد حجاريان نيز بودند. اينها 
می آمدند و جلس��اتی در منزل ما تش��كيل می دادند و 
تظاه��رات را زير نظر اين مركزيتی كه عرض كردم اداره 
م��ی كردند. يكی از تصميماتی ك��ه گرفتند اين بود كه 
حزبی را تش��كيل دهن��د. چون معلوم نب��ود كه انقالب 
پيروز بش��ود، برای اينكه ساواك حس��اس نشود اسمی 
براي تشكيالتشان انتخاب نكردند. تمام اعالميه هايی كه 
زيرش نوش��ته می ش��د "زنده و برقرار باد حكومت عدل 
اسالمي"، مال اين گروه است. بعد تصميم گرفتند كه به 
سه گروه تقسيم شوند تا اگر گروه اول لو رفت و دستگير 
ش��د، گروه دوم بياي��د و ادامه دهد، و اگ��ر گروه دوم لو 
رفت، گروه سوم بيايد. آقای عسگراوالدی مأمورشدند تا 
برون��د خدمت حضرت امام در پاريس و با ايش��ان راجع 
به تش��كيل حزب صحبت كنند. حاال اين هم داستانش 
مفصل است اما در اين حد می گويم كه امام می فرمايند: 

بمان با هم می رويم ايران. 
وقت��ی كه آمدند ايران، مجدداً راهپيمايی و نهايتاً در 22 
بهم��ن كه انقالب پيروز می ش��ود، دوباره اينها می روند 
پي��ش امام و می گويند ق��رار بود بياييد اي��ران درباره 
تش��كيالت صحبت كنيم. امام می فرمايند، منعی ندارد 
ش��ما حزب را ايجاد كنيد. لذا آق��ای خامنه ای و آقای 
باهنر دو سه روزی آمدند منزل ما، زير كرسی می نشستند و 
اساس��نامه حزب را آنجا نوشتند. حزب كه اعالم شد، 
معرفی ها شروع شد. ش��هيد بهشتی می خواستند از 
اقشار مختلف در اين حزب حضور داشته باشند. مثاًل 
چون آقای موس��وی اردبيلی پايگاهش��ان در مسجد 
اميرالمؤمنين خيابان كارگر شمالی بود و يك ارتباطی 
داش��تند با بعض��ی از تيپ های مختلف دانش��جويی و 
روش��نفكرمآب، اين تيپها جذب بحث های ماترياليست 
ايش��ان می شدند. ايش��ان بعضی را معرفی می كردند. 
چون خود ش��هيد بهشتی هم با دانشجويانی مثل دكتر 
غف��وری فرد، دكتر عباس��پور و ديگران ارتباط داش��ت 
اينها را ايشان آورد. ازطرفی هم با مؤتلفه ای ها ارتباط 

داشت و افرادی پيشنهاد می شدند. 
 :گویا گزینش خيلی خاصی نبوده است. 

ن��ه، عرض كردم. كام��اًل توافقی بود. مثاًل يك ليس��ت 
تهي��ه می كردي��م می گفتيم 10 تا از اينها باش��د، 10 
تا ازآنها. از اش��خاصی مثل دكتر آيت، دكتر پيمان هم 
دع��وت كردند. حتی از بنی ص��در هم دعوت كردند. او 
گفت قطب زاده هست، من نمی آيم. بعضی ها نيامدند، 
بعضی ها يك جلس��ه آمدند. تركيب خاصی كه امروز ما 
حس��اب كنيم نبوده است. به اين علت بود كه اشخاص 
مختلفی آمدند. در نهايت رأی گيری كردند و اين س��ی 

نفر انتخاب شدند. 
 :ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه ش�ما در آن زم�ان در 
دادس�تانی فعال بودی�د، لطفًا مق�داری در مورد 
جری�ان مقابل حزب و چگونگی ش�کل گيری آن 

توضيح بفرمایيد. 
يك جريانی به نام جريان بنی صدر بود. علی رغم تذكرات 
و بيانات حضرت امام كه به صورت سخنرانی و غيرصريح 
قبل از انتخابات بيان شده بود، كه به كسانی رأی بدهيد 
كه بشناسيد، ازخارج نيامده باشند وغيره، مردم اين پيام 
را متوجه نشدند. بنی صدر هم آمد و سوار بر موج شد و با 

آقای موسوی اردبيلی پايگاهشان در مسجد اميرالمؤمنين خيابان كارگر شمالی بود و يک ارتباطی داشتند 
با بعضی از تيپ های مختلف دانشجويی و روشنفكرمآب، اين تيپ ها جذب بحث های ماترياليست ايشان 
می ش�دند. ايش�ان بعضی را به حزب جمهوری اس�امی معرفی می كردند، از جمله: مير حس�ين موسوی
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عضو كميته و س��پاه و حزب بود، می گرفتند و می زدند. 
البته قبل از آن هم بنی صدر در ميدان شهدا و يا ميدان 
آزادی مراسمی داش��ت كه مثاًل روز عاشورا كه جمعيت 
سوت و كف می زدند. مطلب ديگر اغتشاش گروهك های 
مس��لحی بود كه يا از پادگانها اسلحه برداشته بودند و يا 
از خارج می آوردند. بعن��وان مثال: ما درگمرك فرودگاه 
مهرآباد يك محموله ای گرفتيم كه برای بنی صدر آمده 
بود كه در آ ن چند جعبه اس��لحه كالش��ينكف، كلت و 

مقداری صدا خفه كن بود. 
 :این واقعه برای چه زمانی است ؟ 

مربوط به قبل از درگيری ها اس��ت. اين نشان دهنده 
برنام��ه مند بودن آنها در اين زمينه بود. كس��انی كه 
از قب��ل از انق��الب عض��و مجاهدين خلق )س��ازمان 
منافقي��ن ( بودن��د در بعض��ی از جلس��ات خصوصی 
ش��ان در زندان ها گفته بودند كه م��ا باالخره روزی 
ب��ا اين روحانيت جنگ م��ی كنيم. در طول اين مدت 
ظاهراً خود را همراه نش��ان دادند تا وقت آن برس��د. 
موض��وع ديگر رس��يدن منافقين به بن بس��ت بود كه 
اع��الم كردند وارد ف��از نظامی می ش��وند. 60/3/15 
توقي��ف روزنام��ه بنی ص��در بود كه انقالب اس��المی 

ن��ام داش��ت. 60/3/20 عزل بنی ص��در از فرماندهی 
كل قوا توس��ط امام بود كه يك��ی از عوامل اصلی آن 
تن��ش بوجود آمده بين ارتش و س��پاه بود. 60/3/25 
ش��هيد بهشتی اليحه قصاص را تهيه و مطرح كرد كه 

جبهه ملی عدم انس��انی و اسالمی بودن اين اليحه را 
مدعی ش��د. ام��ام اطالعيه ای مبنی ب��ر ارتداد جبهه 
ملی صادر فرمودند، زيرا ايش��ان كسی كه منكر يكی 
از ضروريات دين ش��ود را كافر می دانستند. از طرفی 
ب��ه نهضت آزادی نيز اولتيماتوم دادند كه اگر از اينها 
برائ��ت نجوين��د آنها را هم مرتد اع��الم خواهند كرد. 
60/3/29  ط��رح عدم كفايت سياس��ی بنی صدر در 
مجلس مطرح شد. امام ملت را به آگاهی و هوشياری 
دعوت كردند و فرمودند خبرهايی هس��ت. 60/3/30 
پس از تصويب عدم كفايت سياس��ی بنی صدر، از بعد 
از ظهر اغتشاش��ات و آتش زدن ها در تهران ش��روع 
شد. بنی صدر در منزلی كه متعلق به يكی از اقوامش 
در خيابان ش��ريعتی بود پنهان ش��د. ش��هيد قدوسی 
ب��ه ما گفتن��د: برويد و او را كنت��رل كنيد. من گفتم: 

دس��تگيرش كنيم؟ ايش��ان فرمودند: نه امام فرموده 
ان��د تا مجل��س او را عزل نكرده، اق��دام نكنيد و فقط 
مراقب او باش��يد. بعد س��پاه از م��ا تحويل گرفت و او 
هم فرار كرد. اگر كس��ی واقعاً وقايع آن ايام را بررسی 
كن��د خواه��د ديد كه با وجود اين فض��ای ملتهب در 
جامعه و هدايتی كه جبهه متحد ضد انقالب از خارج 
می ش��د، امام چه رهبری مقتدرانه ای را انجام دادند. 
بحث كس��الت و فوت امام و جانش��ينی ايش��ان براي 
بني صدر مطرح بود، به همين علت بنی صدر دس��تور 
داد سران نظام را ترور كنند. حزب جمهوری روزهای 
يكش��نبه جلساتی داش��ت هم برای شورای مركزی و 
هم برای نمايندگان س��ه قوه. اين جلس��ات مكرر بپا 
ش��ده بود و مس��ئوليت تهي��ه كارت و دعوت از افراد 
بر عه��ده محمدرضا كاله��ی عنصر نفوذی س��ازمان 
مجاهدي��ن خل��ق )منافقي��ن( بود. وي هم��ه را برای 
جلسه هفتم تير دعوت می كند و برحضور آنها تأكيد 
می كند. حتی ش��هيد اس��المی را به اصرار به داخل 

جلس��ه فرس��تاده بود. 
 :اعضای حزب به چند دس�ته تقسيم می شدند 

و اختاف آنها از کجا ناشی شد ؟ 

حزب س��ه گروه بودند كه اين دس��ته بندی تقريباً پس از 
هفتم تير شكل گرفت. يكی جريان مبارزين قبل از انقالب 
بودند. مثل مؤتلفه و اشخاصی چون آقايان عسگر اوالدی، 
بادامچيان و الجوردی، حاج س��عيد امان��ي و حائري زاده. 

گروه ديگر دانش��جويان و روش��نفكرانی بودند كه سابقه 
مبارزه طوالنی نداش��تند، مثل آقايان ميرحسين موسوی، 
محجوب، فرشاد مؤمنی، زورق و محمدرضا بهشتی. اينان 
كس��انی بودند كه در دو سه سال اخير به انقالب پيوسته 
بودند و اصاًل سنشان به مبارزان قديمی نمی خورد. گروه 
سوم هم ميانه رو بودند. اشخاصی مثل آقايان فرزاد رهبری، 
شمسايی، حسين سبحانی و ميرمحمدی و به تعبير مقام 
معظم رهبري طايفه ي سوم. البته اختالفات از اول شكل 
گيری در حزب بود ولی زمينه بروز و ظهور نداش��ت. مثاًل 
پ��در من نام��ه ای دارند كه در آن نوش��ته اند: چون آقای 
ميرحسين موسوی كه سردبير روزنامه جمهوری اسالمی اند، 
مقاالت��ی راجع به مصدق و ملی گرايی می نويس��ند، اين 
روزنامه ارگان حزب جمهوری اسالمی نيست و من به اين 
دليل استعفاء می دهم. اما چون در آن زمان درگيری اصلی 

با بنی صدر و منافقين بود، اين مسائل پررنگ نبود و شهيد 
بهش��تی س��عی در اتحاد نيروها داشتند. اما پس از انفجار 
وقتی اولي��ن كنگره حزب در جماران در اردوگاه ش��هيد 
باهنر برگزار ش��د چون بعد از حادثه هفتم تير بود، باز هم 
اختالفات خيلی قوی نبود ولی در كنگره دوم حزب كه در 
مدرسه شهيد مطهری برگزار شد، بدنه حزب را طرفداران 
نيروهای مبارز اصيل تش��كيل می دادند. به نظر من آقای 
هاشمی رفسنجانی اينطور احساس كردند كه اگر اآلن رأی 
گيری كنند شورای مركزی يك دست از اين گروه می شود 
لذا پيش��نهاد دادند كه برای حفظ وحدت، همان شورای 
مركزی س��ابق ابقا ش��ود. يعنی رأی گيری كه طبق روال 
بايد انجام می شد، انجام نشد و اين اختالفات بود تا سال 
66 كه حزب تعطيل ش��د و از جانب ديگر هم در نخست 

وزيری ادامه پيدا كرد. 
 :پيش�نهاد آقای موس�وی برای نخست وزیری 
ب�ه خصوص دردور دوم چه فراز ونش�يب هایی به 

همراه داشت؟
آقای خامنه ای كه دور اول رئيس جمهور ش��دند، آقای 
واليت��ی را مطرح كردند . آقای واليتی رأی كافی نياورد. 
س��پس آقای ميرسليم مطرح ش��د و بعد از ايشان آقای 
موسوی . در دور دوم رياست جمهوری آيت ا... خامنه ای ، ايشان 
قصد شركت نداش��تند امام گفتند بر شما واجب است ، 
نامزد رياست جمهوری شويد . ايشان عرض می كنند: من 
به شرطی قبول می كنم كه نخست وزيری جديد معرفی 
كنم و امام اين ش��رط را پذيرفتند. آقا در فرودگاه مشهد 
به خبرنگاران گفتند : به زودی نخس��ت وزيری جديد را 
معرفی می كنم. اما وقتی برگشتند تهران  ايشان می روند 
خدمت امام و می گويند : اگر شما حكم بدهيد من ايشان 
را قب��ول می كنم. امام قبول نم��ی كنند. آقا می گويند: 
فتوا بدهيد من مقلد شما هستم و عمل می كنم. امام باز 
هم نمی پذيرند. به نقلی آقای خامنه ای می گويند: من 
نگران قيامت هستم. امام می فرمايند: به اجداد مطهرتان 
اقت��دا كنيد كه دو نفر از آنها همين رويه را داش��تند. لذا 

حجت بر آقا تمام شد و آقاي موسوي را معرفي كردند. 
 :علت این تغيير نظر امام چه بود؟

بخشی از اين علت را آقای محسن رضايی گفتند: كه من 
دو بار وس��اطت آقای موسوی را نزد امام كردم. چراكه اگر 
ايشان عوض شود روحيه رزمنده ها ضعيف می شود. برای 
اينكه مقداری فضای آن ايام ملموس شود چند مثال عرض 
می كنم: در حوزه اقتصاد آقای عس��گر اوالدی رفته بودند 
خدمت امام و از ايشان راهنمايی خواسته بودند، امام يك 
فرمول كلی می دهند و می فرمايند: هركاری كه مردم در 
توانشان است، خودش��ان انجام دهند و هركاری كه مردم 
نمی توانند، دولت انجام دهد و در س��اير كارهای بينابين 
مشترك باشند. آقای عسگر اوالدی برای اجرای اين امر با 
مخالفت دولت و اشخاصی چون آقايان ميرحسين موسوی 
و بهزاد نبوی مواجه می شود. آقای بهزاد نبوی در آن زمان 
وزير مشاور در امور اجرايی و رئيس بسيج اقتصادی بودند. 
مثاًل اعالم كردند خروج برنج از اس��تانهای شمالی ممنوع. 
هركس��ی 10 كيلو برنج می آورد با او برخورد می كردند. 
می گفتند: برنج بايد در اس��تان بماند. پس اين ديد بسته 
اقتصادی مربوط به آقای عسگر اوالدی نبود، اين ديد دولت 
و شخص آقاي موس��وي بود. در آن زمان مجلس از آقای 
عسگر اوالدی كه وزير بازرگانی بودند سؤال كردند كه چرا 
70 كش��تی باری در اس��كله ها متوقف است؟ من در آن 
زمان برای تحقيق به اس��تان هاي جنوبي و جزيره قش��م 

پ�در م�ن نام�ه ای دارن�د ك�ه در آن نوش�ته ان�د: چون آقای ميرحس�ين موس�وی ك�ه س�ردبير روزنامه 
جمه�وری اس�امی ان�د، مقاالتی راجع به مص�دق و ملی گرايی می نويس�ند، اين روزنام�ه ارگان حزب 
جمه�وری اس�امی نيس�ت و من به اين دليل اس�تعفاء می ده�م. البته اين نامه بنا بر داليلی منتش�ر نش�د.

شهيدان سيد اسد ا... الجوردی و محمدصادق اسامی
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رفته بودم و خودم 70 كش��تی را ش��مردم. ايران به خاطر 
اينكه ظرفيت كافی براي تخليه نداشت، هزينه توقف برای 
تخليه بار به اينها می پرداخت. ما با ارز حدود هفت تومان  
دفاع از كش��ور را آغاز كرديم و با اين ش��رايط آقای عسگر 
اوالدی با اعتبارات و فعاليتی كه كرده بود، توانسته بود اين 
مقدار كاال بياورد تا ما در شرايط جنگی كه هستيم، بتوانيم 
تأمين ش��ويم چرا كه تحريم ه��م بوديم و بايد برای ادامه 
دفاع امكانات می داشتيم. من در جبهه با پسر آقای عسگر 
اوالدی همس��نگر بودم. بنده خدا جرأت نمی كرد بگويد 
من پسر فالنيم. آقايان پرورش، ناطق نوری، عسگر اوالدی، 
مرتضی نبوی، واليتی و توكلی شده بودند انجمن اسالمی 
هيئت دولت آقای موسوی كه می خواستند استعفا بدهند 
كه امام نپذيرفتند. آقای عسگر اوالدی گفتند: بخاطر من 
فشار به مردم زياد است، اجازه بدهيد من بروم و امام اجازه 

دادند و فقط ايشان استعفاء داد. 
مث��ال ديگر اينكه، روزنامه رس��الت كه چند فقيه آن را 
تأس��يس كرده بودند و تالش فراوانی در تقويت فضای 
مذهب��ی و اصولگراي��ی جامعه داش��ت ، مقاالت��ی را با 
موض��وع نقد بحث بودجه از آقای احمد توكلی به چاپ 
می رس��اند . از طرف دولت رفتند و اعتراض كردند كه 
اينها دارند اسناد محرمانه را غير رسمی پخش می كنند. 
لذا امام انتشار روزنامه رسالت را در جبهه ممنوع كردند 
تا مبادا روحيه رزمندگان آسيب ببيند. در مورد جريان 
مك فارلين وقتی كه هشت نفر از نمايندگان اصولگرای 
مجل��س از آقای واليتی كه عضو حزب هم بود ، س��ؤال 
می كنند كه داس��تان چه ب��وده و توضيح می خواهند، 
ام��ام فرمودند : فاي��ن تذهبون. آنها معروف ش��دند به 

اصحاب ثمانيه. 
 م��ا در چنين فضايی بودي��م و ديد حضرت امام هم اين 
بود كه آنچه كه موضوع اصلی جامعه است يعني جنگ، 
بايد محور باش��د و بقيه بايد كنار برود. لذا پس از اينكه 
آقا به امر امام، آقای موسوی را به مجلس معرفی كردند، 
مجلس از امام كسب تكليف كرد كه وظيفه ما چيست ؟ 
امام فرمودند: ش��ما به تكليف نمايندگی تان هر طور كه 
اقتضا می كند عمل كنيد. آق��ای آذری قمی مقاالتی را 
نوش��تند تحت عنوان امر مولوی و ارشادی و منظورشان 
اي��ن بود ك��ه در اينجا نظر امام ارش��ادی بوده نه مولوی 
چ��ون فرموده اند به خودتان واگذار اس��ت. افراد مختلف 

در مجلس اس��تدالل هايی آوردند و سرانجام 99 نفر به 
نخست وزيری آقای موسوی رأی منفی دادند. 

 :لطف�ًا در م�ورد قضي�ه 99 نفربيش�تر توضيح 
دهي�د واینکه عليرغ�م مخفی ب�ودن رأی گيری 

چگونه اسامی آنها مطرح شد؟
در مورد اين قضيه خوب اس��ت از كسانی كه در مجلس 
بودند بپرسيد اما بايد بگويم همانطور كه می دانيد طبق 
آيين نامه مجلس چند نوع رأی گيری كتبي وجود دارد. 
اول رأی علن��ی ك��ه كتبی می دهند و اس��م در آن قيد 
م��ی ش��ود . دوم رأی مخفی ك��ه رأی را در گلدان می 
اندازند ولی درج نمی كنند اما برای اينكه اختالف نشود 
می گفتند ، اس��م يا شماره يا امضايتان را پای برگ رأی 
بنويسيد تا يك نفر دو رأی نياندازد . حاال اينكه آيا كسانی 
اين اسامی را در آوردند و يا براساس نظرات افراد ، رأی را 

حدس زدند، سؤالی هميشگی بوده است و يكی از كسانی 
كه اين س��ؤال را مطرح می كرد، آق��ای بادامچيان بود. 
ايش��ان می گفت: ش��ما از كجا می دانيد من رأی منفی 
داده ام، شايد من دستور امام را گوش داده و رأی مثبت 
داده باشم. آيا سندی داريد ؟ پس از اين قضيه با اعضای 
ش��ورای مركزی حزب و مؤتلفه خدمت آقا رسيديم . در 
آن مجلس آقا فرمودند: اينها 99 نفر نبودند بلكه 100 نفر 
بودند. يعنی من هم جزء آنها هستم . سپس اختالف بين 
انتخاب وزرا ش��روع شد . از جمله كسانی كه آقا با وزارت 
آنها موافق نبودند، آقای بهزاد نبوی بود كه آقای موسوی 
هم بر وزارت ايش��ان اصرار داش��ت و به آنجا كشيده شد 
كه آقای موسوی قهر كرد . در نتيجه با اينكه امام هم در 
ابتدا با نخس��ت وزيری آقای موسوی موافق نبودند اما به 
جامعه نگاه می كردند لذا اگر امام نخس��ت وزيری ايشان را 
نمی پذيرفتند آيا حزب يا مجلس يا جبهه ها با آن فضايی 
كه ترسيم شد ، توانايی پذيرفتن اين مطلب را داشتند. 

 :ش�ما فضای جامعه و عملکرد پس از انتخابات 
ایشان را چطور می بينيد؟ آیا هزینه ای که دادیم، 

دستاوردی هم داشت؟
در مورد آقای موسوی، من كار عاقالنه  را برای ايشان در 
اين می ديدم كه ايش��ان بيايد تبريك بگويد و كنار برود. 
ح��اال تا روز اول و دوم هر چه ش��د يا حداكثر تا جمعه، 
ول��ی بعد از جمعه بايد می آمد و می گفت چون رهبری 
گفته و چون قانون داريم ما به شورای نگهبان سپرديم تا 
ببينيم چه كار می كنند. اين رأيی كه داش��ت اگر هرچه 
زودتر اين كار را می كرد، بيش��تر می شد. می رفت دور 
آينده و دو دوره رئيس جمهور می شد. ايشان اصاًل عقل 
به خ��رج نداد و به تعبير امام، گ��رگ هايی كه اطرافش 
بودند ايش��ان را آوردند در يك فضايی و سوارش شدند. 
فكر كردند حاال ديگر كار تمام ش��د! ما يك 7 تير داديم 
تا چهره ليبراليس��م و منافقين كشف ش��د. حاال با يك 
خس��ارت جانی و مالی محدود ماهيت اينها معلوم ش��د. 
رگان  ز با م  س��ر جريان بنی صدر هم اين طور ش��د . پدر
ا م��ی ش��ناخت ولی وقتی ام��ام فرمودند كه واجب  ر
است ، برويد در حمايت از بازرگان تظاهرات و راهپيمايی 
كنيد ، گفتند چشم . از طرف حزب اهلل راهپيمايی به راه 
انداختند، تا وقتش برسد. آنجا كه ولی شان چيزی را می 
گفت اطاعت می كردند ، اينطور نبودند كه اطاعت نكنند تا 

به اين بحران اآلن برسد . می خواهم بگويم اينها آن زمان هم 
مطرح بود و زمان می خواست تا ماهيتشان مشخص بشود. 
م��ن در كت��اب اپوزيس��يون كه نوش��تم ع��رض كردم 
معيارهای ش��ناخت احزاب چيس��ت؟ 10 تا معيار دادم 
و در م��ورد منافقي��ن مطالعه موردی ك��ردم. اگر اينها 
موجب آگاه سازی ش��ود مفيد است. البته گفتار انسان 
بايد محكم باش��د و بتواند پايش بايس��تد و روز قيامت 

جواب دهد. 
ايش��ان به نظر من اآلن مقابل نظام ايس��تاده و پا جای 
پ��ای بنی صدر گذاش��ته با اين تفاوت ك��ه بني صدر 
رئي��س جمهور ش��د با ي��ازده ميليون رأي و ايش��ان 
33درصد رأي آورد و رئيس جمهور نشد و با آن بيانيه 
ها س��قوط كرد. خيلی حيف بود ب��رای خودش. يعنی 
من تعجب كردم از اين سوابقش و اين رفتارها و برنامه 

های دوران نخس��ت وزي��ری اش كه ح��اال البته بايد 
تقاص بي اخالقي خود را پس بدهد. در اين چند سال 
آقای خاتمی احس��اس خطر نكرد ؟ ما در دس��تورات 
دين��ی خود به عنوان آثار وضع��ی اعمال داريم. بعضی 
از اعم��ال در دنيا يك آثار وضعی دارند. اين دروغ ها و 

تهمت ها كه به دولت زد آثار وضعي دارد. 
 :به نظر ش�ما آیا اغتشاش�ات زمان بنی صدر با 

اغتشاشات بعد از انتخابات قابل قياس است ؟ 
جري��ان اغتشاش��گر بع��د از انتخابات را م��ی توان با 
جري��ان ميليش��يای منافقين تطبيق داد، از آن رو كه 
هر دو ش��ورش كور بودند. هردو جريان تشكيل شده 
بودن��د از مجموع��ه افرادی كه پ��س از آموزش های 
الزم با تحريك عده اي از جوانان می خواس��تند اصل 
نظام را از بين ببرند. اگر بخواهيم س��ازمان مجاهدين 
انقالب را با س��ازمان مجاهدين خلق مقايسه كنيم، به 
نظ��ر من اينها با هم تف��اوت هايی دارند. هم از لحاظ 
نيروی انس��انی و هم از لحاظ ش��يوه و عملكرد. ولی 
ش��هيد الجوردی مجاهدين انقالب را منافقين پس از 

انق��الب     م��ی دانن��د. 
برای اثبات اين مطلب بخش��ی از وصيت نامه ايشان را 
ب��ا هم می خوانيم: » خدايا تو ش��اهدی چندين بار به 
عناوي��ن مختلف خطر منافقين انقالب را )همان ها كه 
التقاط به گونه منافقين خلق سراس��ر وجودش��ان را و 
همه ذهن و باورش��ان را پركرده و همانا رياكارانه برای 
رسيدن به مقصودشان دستمال ابريشمی بسيار بزرگ، 
ب��ه بزرگ��ی مجمع االضداد به دس��ت گرفت��ه اند؛ هم 
»رجايی« و »باهنر« را می كش��ند و هم به سوگش��ان 
می نش��ينند؛ هم با منافقين خلق پيوند تش��كيالتی و 
س��پس.... ! بر قرار می كنند، هم آنان را دس��تگير می 
كنند و هم برای آزاديش��ان و اعطای مقام و مسئوليت 
به آنان تالش می كنند و از افشای ماهيت كثيف آنان 
س��خت بيمناك می ش��وند. هم در مب��ارزه عليه آنان 
)و در حقيق��ت برای جلب رضايت مس��ئولين و نجات 
بني��ادی آنان( خ��ود را در صف منافق كش��ان جا می 
زنند و هم در حوزه ه��ای علميه به فقه وفقاهت روی 
می آورند تا مس��ير فقه را عوض كنند. ( به مس��ئولين 
گوش��زد كرده ام. ولی نمی دانم چ��را ترتيب اثر نداده اند ؟ 
گرچه نس��بت به برخی تا اندازه ای م��ی دانم چرا. به 
مس��ئولين بارها گفت��ه ام كه خطر اين��ان ) منافقين 
انقالب ( به مراتب زيادتر از خطر منافقين خلق اس��ت. 
چرا كه عالوه بر همه ش��يوه ه��ای منافقانه منافقين، 
سالوس��انه در صف حزب اللهيان قرار گرفته و كم كم 
آن��ان را در صفوف آخرين و س��پس به صف قاعدين و 
بازنشس��تگان سوقشان داده و صفوف مقدم را غاصبانه 
به تصرف خود در آورده اند. به گونه ای كه عماًل عقل 
و اراده منفصل برخی تصمي��م گيرندگان قرار گرفتند 
و در عزل ونصب ها و حفظ و ابقاءها دس��ت به تخريب 

می زنند و اعمال قدرت می كنند. « 
ايش��ان تعبيرش��ان اين بود البت��ه در آن زمان. چون 
اآلن اين ها سه گروه شدند و نمی توان همه را با يك 
چوب راند ولی چون ايشان منافق شناس خبره ای بودند، 
تحليلش��ان اي��ن بود ك��ه مجاهدين پ��س از پيروزی 
انقالب بش��دت خطر ناك هس��تند و مس��ئولين بايد 
ي��ك ضربه ای بخورند ت��ا تازه بفهمند ك��ه اينها چه 

كسانی هستند.
***

جري�ان اغتشاش�گر بع�د از انتخاب�ات را م�ی ت�وان ب�ا جري�ان ميليش�يای منافقي�ن تطبي�ق داد، از آن 
رو ك�ه ه�ر دو ش�ورش ك�ور بودن�د. ه�ردو جريان تش�كيل ش�ده بودن�د از مجموع�ه اف�رادی كه پس 
از آم�وزش ه�ای الزم ب�ا تحري�ک ع�ده اي از جوان�ان م�ی خواس�تند اص�ل نظ�ام را از بي�ن ببرن�د.




