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س�يد مرتضی نبوی ش�اگرد شهيد رجایی بود. س�يد مرتضی هرچند ریاضی را در کاس شهيد رجایی 
فراگرفت اما این تنها آموخته اش نبود، ش�اید در آن دوران اصول اساس�ی انقاب اسامی هم در همان 
کاس ها تدریس می ش�د. انقاب پيروز ش�د و نبوی مانند بس�ياری از جوان های انقابی آن دوران به 
عضویت سپاه پاسداران درآمد. اما رابطه ی شاگرد و استادی به آنجا کشيد که در دوران نخست وزیری 
شهيد رجایی در کابينه ی بنی صدر، نبوی که آن زمان مهندس شده بود و عاوه بر اندیشه های انقابی، 
تخصص را نيز همراه داش�ت، به عنوان معاون وزیر به وزارت پست و تلگراف راهی شد. پس از شهادت 
شهيد قندی وزیر پست و تلگراف وقت و همزمان با ریاست جمهوری شهيد رجایی، سيد مرتضی نبوی 
به عنوان وزیر پست و تلگراف کابينه شهيد باهنر به مجلس معرفی و در این مسند قرار گرفت. او پس از 
شهادت رجایی و باهنر، در کابينه ی موقت آیت اهلل مهدوی کنی هم حضور داشت و در نهایت به عنوان 

یکی از باقی مانده های کابينه ی شهيد باهنر به کابينه ی ميرحسين موسوی وارد شد. 
می توان گفت کابينه ی ميرحس�ين موس�وی بين تفکر دو نبوی قرار داشت. سيد مرتضی نبوی و 6 یار 
همراهش در دولت به عنوان ش�اگرد ش�هيد رجایی و نماد تفکرات اصولگرایانه ی انقابی و بهزاد نبوی 
عضو مؤثر سازمان مجاهدین انقاب اسامی و دوست صميمی مسعود کشميری، عامل بمب گذاری دفتر 
نخس�ت وزیری و شهادت شهيد رجایی و باهنر! که به حق در آن ایام و بعدها تأثير بسزایی بر تفکرات 

ميرحسين موسوی داشته است. 
 شنيدن سخنان سيد مرتضی نبوی، عضو کابينه ی اول ميرحسين موسوی از ابعاد مختلف شخصيتی و 

مدیریتی مهندس موسوی، جذاب و عبرت انگيز است.

 : آق�ای مهندس ميرحس�ين موس�وی تا قبل 
از انتخاب�ات دهم ریاس�ت جمهوری ب�رای عموم 
متدینين جامعه و به خصوص جوانان نس�ل سوم 
ارزش�ی به عنوان نخس�ت وزی�ر دوران پر تاطم 
جنگ، ش�خصيتی قابل احترام بودن�د که دوران 
حض�رت امام )رحمه اهلل علي�ه( را درک کرده و با 
اصول اعتقادی و رفتاری ایش�ان آش�نا هستند. 
تصور جوانان از مهندس موسوی شخصيتی متين 
و منطقی بود که خود را ملزم به چهارچوب قانون 
اساسی در جمهوری اسامی دانسته و هيچگاه از 
این فضا خارج نخواهد ش�د. شاید ما او را با همان 
چه�ره ی آرام و ب�ه ظاهر انقابيش ک�ه البته در 
این اواخر تغيير هایی کرده بود، می ش�ناختيم و 
هيچگاه تصور نمی کردیم قرار اس�ت ارزش های 
انقاب توسط او و اطرافيانش نادیده گرفته شود و 
به حرمت ها ازطرف همين افراد جسارت ها شود. 
هر چند در تمام این ایام نيروهای دلسوز و متعهد 
نسبت به س�کوت هنرمند گوش�ه گير، انتقادات 
جدی داش�تند اما شاید این س�کوت را به معنای 
س�رخوردگی او از وضع موجود در دوران شانزده 
س�اله ی سازندگی و اصاحات تعبير کرده و هنوز 
او را در جرگه ی نيروهای انقاب می دیدند. البته 
عملکرد ایش�ان در فرهنگستان هنر نيز سؤاالتی 
را ایج�اد کرد که بعضاً بی  پاس�خ مان�د . اما آنچه 
در ای�ن روزها چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن 
اتفاق افتاد ، پرده از چهره ی برخی کنار زد و بدنه ی 
جامع�ه را با واقعياتی تل�خ و انکارناپذیر در مورد 

ایشان روبرو نمود.
امروز این سؤال اصلی برای نسل سوم پرسشگر و 
جویای حقيقت مطرح است که آیا نيروهای اصيل 
انقابی که سال ها در دوران مسئوليت مهندس با 
او هم�کار بوده و در کن�ارش فعاليت کرده بودند، 
مانند جوانان و عموم مردم از وقایع اخير متعجب 
شدند یا از جمع بندی احواالت سيد سبز رنگ این 

واکنش ها را  از طرف او پيش بينی می کردند؟
نكاتی كه شما فرموديد برای ما به عنوان افرادی كه سال ها با 
آقای موسوی كار كرده بوديم هم تا حدی تعجب برانگيز 
بود. ما تصور نمی كرديم ايشان به سمتی بروند كه اين 
اتفاقات تلخ رقم بخورد. بنده در مورد ش��خصيت ايشان 
اين جمع بندی را نداش��تم تا زمانی كه به خاطراتی از 
قبل و ش��واهدی از دوران همكاری با ايش��ان بازگشتم 
ك��ه در ذهن��م باقی مانده بود و آنگاه توانس��تم پاره ای 
از مس��ائل را تحليل نمايم. از اين تحليل نتيجه گرفتم 
كه در گذشته استعداد هايی در شخصيت ايشان وجود 

داشته كه منجر به شرايط فعلی گرديده است. 
البته شايد تحليل ش��خصيت مهندس مقداری مشكل 
باش��د چ��را كه موضع گي��ری های او حت��ی در دوران 
اصالحات هم بعضاً ضدونقيض بودند. خاطرم هست در 
دورانی ك��ه دوم خردادی ها س��ركار بودند، چند باری 
ايش��ان در دانشگاه تهران س��خنرانی كردند و به ظاهر 
موضع ضدآمريكايی گرفتند كه در همان ايام تعدادی از 
روزنامه های زنجيره ای وابسته به جريان اصالحات نيز 
به ش��دت از او انتقاد كردند و ايشان بالفاصله مجدداً به 

حالت سكوت بازگشت.
در خصوص رفتار آقای موس��وی قبل از داغ شدن صحنه ی 

بروز اس�تعداد های پنهان
ش�خصيت  عقيدت�ی  ابع�اد  از  هاي�ی  ناگفت�ه 
ميرحس�ين موس�وی در مصاحبه با عضو كابينه او 

  مهدی عاش�وری
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انتخاب��ات اين گونه به نظر می رس��د ك��ه او در ابتدا 
می خواست وانمود كند كه من اصالح طلبی هستم كه 
مرتباً به اصول رجوع می كنم و اصول هم برايم اهميت 
دارد و به نوعی تالش می كرد به مخاطب روشنفكر خود 
بگويد كه بيان چنين مطالبی در مورد اصول گناه نيست. 
مجموعه ای هم كه خاس��تگاه و مورد تمايل ايشان بود 
جمعيت توحيد و تعاون اس��ت كه برخی دوستان مانند 
آقايان بهش��تی و تاجيك در آن فعاليت می كردند و به 
ظاه��ر جمعی معتدل و منطقی به نظر می رس��يد. در 
جمعيت توحيد و تعاون طی مطالعاتی اجمالی در واقع 
آس��يب شناسی هايی نس��بت به وضعيت جامعه انجام 
شده بود. مهندس موسوی حتی در بعضی از سخنرانی 
های خود نيز به اين جمعيت اش��اره و گفته بود كه من 
يك هس��ته ی پاك مديريت��ی دارم كه مركزيت آن در 

حلقه توحيد و تعاون شكل گرفته است
ام��ا وقتی به طور جدی وارد صحنه ی اجرايی تبليغات 
انتخاباتی ش��ديم، به يكباره رويكرد ايش��ان تغيير و از 
فضای اص��ول گرايانه فاصله گرف��ت. اين رويكرد حتی 
هي��چ تناس��بی با فضای موج��ود در جمعي��ت توحيد 
و تعاون كه بس��يار مورد تأييد و عالقه  ی ايش��ان بود 
نيز نداش��ت، در آن فضا ديگر خبری از شخصيت هايی 
مانند سيد حسن خمينی كه در جلسات اوليه جمعيت 
ش��ركت می كردند، نبود بلكه اين بار ش��خصيت های 
تند و افراطی حزب مش��اركت و سازمان مجاهدين كه 
بعضاً از طرف خود اصالح طلبان نيز طرد شده بودند، به 
مهندس نزديك شدند. به همين دليل از اين پس فضای 
موجود در ش��خص ايش��ان و ستاد منتس��ب به ايشان، 
فضای تخريب رئيس جمهور فعلی بود. مواردی همچون 
انتس��اب دروغگويی به دولت، مردم فريبی، زيرس��ؤال 
بردن مطلق سياست خارجی تحت عنوان اينكه آبروی 
ايران از بين رفته و قانون شكنی كه منجر به ديكتاتوری 
می ش��ود، تقريباً محور هايی بود كه در ستاد انتخاباتی 
و س��خنرانی های شخص ايش��ان به كّرات مشاهده می 
گردي��د. در همان دوران بنده ح��دس زدم اين رويكرد 
نشان از تأثيرگذاری افراد تند و افراطی دوم خردادی در 

اطراف آقای موسوی دارد.  
آنه��ا در آن روزها فك��ر می كردند اي��ن حركت و اين 
فض��ا جوابگو خواهد بود و می توان��د برای جريان راكد 
اصالحات موفقيت آميز باشد. اما پس از انجام مناظره با 
آقای احمدی نژاد اين موازنه به هم خورد و با شكس��ت 
مواجه ش��د. در واقع پس از مناظره، آقای موس��وی به 
صورت علنی ت��ر به س��مت اردوگاه آقايان هاش��می و 
خاتمی متمايل شد. اين آقايان هم در بين مردم سابقه 
ای داشتند كه باعث شد مسير انتخابات تا حدود زيادی 
عوض ش��ود. در واقع موسوی از آن پس نماينده ی اين 
جريان فكری ش��د كه البته وضعيت مش��خصی داشت. 
نظرس��نجی ها پس از مناظره به وضوح نشانگر تضعيف 

شدن جريان كانديدای سبز بود. 
اكنون اگر بخواهيم س��ؤال شما را پاسخ دهيم، واقعيت 
اين است كه بنده حتی پس از اتفاقاتی مانند سوءاستفاده 
از رنگ س��بز و بعضی از اين مسائل، باز اوضاع را حمل 
بر صحت نموده و سعی می كردم خود را اينگونه توجيه 
كنم كه اين همان ميرحس��ينی اس��ت ك��ه می گفت  
معتقد به اصول می باش��د و اميدوار بودم اين مواضعش 
را اصالح كند و اين اتهامات سنگينی راكه به دولت نهم 

و رئيس جمهور وارد می كند، تغيير دهد. اما متأسفانه 
اين اتفاقات تلخ تا آخر هم اصالح نش��د. در اين مرحله 
زوايای تاريخی موضوع اهميت پيدا می كند، شايد امروز 
اس��تعفای آقای موس��وی از نخس��ت وزيری برای بنده 

بسيار معنی دار باشد. 
 : شما در سخنانتان اشاره به استعدادهایی منفی 
در وجود آقای موسوی داشتيد که ختم به اتفاقات 
اخير شد. لطفاً در مورد این زمينه ها و استعدادها 

در شخصيت ایشان بيشتر توضيح دهيد.
اگ��ر توجه داش��ته باش��يد در حين انتخاب��ات رويكرد 
تبليغاتی ايشان يك رويكرد تخريبی و بسيار منفی بود. 
ايشان از همان ابتدا بر اين شايعه ی بی اساس و بی منطق كه 
قرار است تقلب شود، صحه گذاشتند. آقای موسوی در 
آن اي��ام يك مصاحبه ای انجام دادند و اعالم كردند كه 
م��ا در مرحله دوم انتخابات پيروز می ش��ويم. به فاصله 
يك مدت كوتاه كه اين رويكرد تخريبی را پی می گيرند 
مجدداً مصاحبه می كنند كه ما در همان دور اول برنده 
می شويم! در آخرين ساعات روز 22 خرداد هم مصاحبه 
ك��رده و خ��ود را پيروز انتخابات اعالم م��ی نمايند و از 
هوادارانشان می خواهند كه جشن پيروزی بگيرند. شما 
اي��ن موارد را در كنار مصاحبه نش��ريه تايم با ايش��ان 
در يك روز قبل از انتخابات بگذاريد. از ايش��ان س��ؤال 
می شود اين جوان های برانگيخته را می خواهيد چكار 
كنيد؟ ج��واب می دهد: اين حلقه ی اول اس��ت و اين 

تغييرات ادامه دارد!
اكنون من می خواهم استعفای ايشان در دوران حضرت 
ام��ام را در كنار قراين فعلی قرار دهم. اس��تعفا از طرف 
ايش��ان، آن هم در آن ايام خاص و آن وضعيت حساس 
دوران جنگ هميش��ه برای بنده س��ؤال برانگيز بود. در 
كنار اين مسائل حمايت بی نظير حضرت امام از ايشان 
ني��ز فضا را طوری رقم زده بود كه كمتر كس��ی فكر 

می كرد ميرحسين موسوی بدون اطالع امام استعفا دهد!
 : جناب آقای مهن�دس! لطفاً کمی در خصوص 
دالیل حمایت های حضرت امام از آقای موس�وی 

توضيح دهيد. 
بل��ه، اين نكته بس��يار حائز اهميت اس��ت و بايد برای 
جوانان و نس��ل س��وم ما موشكافی ش��ود. در دور دوم 
رياس��ت جمهوری مقام معظم رهبری ، ايش��ان به اين 
نتيجه رس��يدند كه مديريت آقای موسوی ضعيف است 
و او نمی تواند دولت را اداره نمايد. از همين جهت قصد 
داشتند، نخس��ت وزير ديگری را معرفی كنند و در اين 
مورد با حضرت ام��ام هم هماهنگی هايی را انجام داده 
بودند. در همان ايام فرمانده ی س��پاه ، آقای محس��ن 
رضايی در جلس��ه ای با حضرت امام مطرح می كند كه 
ما تصور و تحليل مان اين اس��ت كه اگر آقای مهندس 
موسوی نخست وزير باشد به نفع جنگ است، همزمان 
از مجلس سوم هم عده ای به حضرت امام نامه می نويسند 
و اعالم می كنند نظر ما اين است كه اگر آقای موسوی 
نخس��ت وزير بمانند بهتر است. در اين شرايط حضرت 
امام هم در واقع با تغيير ايشان مخالفت می كنند. نكته 
ی مهم در خصوص اين بحث آن اس��ت كه امام در آن 

ش��رايط مسئله  ی اول كش��ور را جنگ می دانستند و 
در خصوص باقی ماندن ميرحس��ين موسوی به عنوان 
نخست وزير هم مصلحت جنگ را در نظر گرفتند. البته 
رهبركبي��ر انقالب هيچ گاه در اين مورد حكم حكومتی 
صادر نكردند بلكه نظر ش��خصی خود را مطرح فرمودند 
و حضرت آيت اهلل خامنه ای هم با توجه به روح واليت 
پذي��ری باالی خ��ود به محض اط��الع از موضع امام، از 
نظر ايش��ان تبعيت كرده و موسوی را مجدداً به مجلس 
معرف��ی نمودند. م��ی خواهم بگويم كه آقای موس��وی 
چني��ن حمايت��ی را از امام دارند. يعنی 8 س��ال نقدها 
را تعطي��ل می كنند برای اينكه ايش��ان بتواند در زمان 
جن��گ كار كنند و كش��ور را اداره نماين��د و مهم تر از 
آن زمانی كه ش��خصيت برجسته ای مانند مقام معظم 
رهبری قصد بركن��اری او را دارد، امام مخالفت كرده و 

او ابقا می گردد. 
حال اين ش��بهه مطرح است كه با توجه به آن حمايت 
ب��ی نظير حضرت امام چطور آقای موس��وی زمانی كه 
می خواهند استعفا دهند، بدون كوچك ترين هماهنگی 
و اج��ازه از حضرت امام متن اس��تعفايش را در روزنامه 
جمهوری اس��المی چاپ می كن��د و حتی خود را ملزم 

نمی داند كه قبال موضوع را با امام مطرح نمايد؟!
اينجاس��ت كه آن س��ؤال بزرگ در ذه��ن ها ايجاد 
می ش��ود؟ آقای موسوی اگر ش��ما اعتقاد به واليت 
و امام داش��تيد كه اين همه از ش��ما حمايت كردند 

و حتی معروف به نخست وزير امام بوديد، چه طور 
می ش��ود كه وقتی می خواهيد استعفا بدهيد، يك 

كلمه با امام در ميان نمی گذاريد؟!
 : از این سؤال به چه نتيجه ای می رسيم؟

عرض بنده اين اس��ت كه اگر كس��ی نسبت به واليت 
فقي��ه اعتق��اد دارد و آن حمايت را از واليت در مورد 
خ��ود م��ی بيند، حق اين اس��ت كه اگر م��ی خواهد 
تصميم مهمی مانند اس��تعفا بگيرد با مقام واليت در 
ميان گذاشته و ولی فقيه، بزرگترين حامی خودش را 
در جري��ان بگذارد نه اينكه امام را در مقابل عمل انجام 
شده قرار دهد. اين كار يعنی اينكه مشكالتی در خصوص 

ارتباطات اعتقادی شخص با واليت فقيه وجود دارد.
 : در همين حوزه ی بحث ارتباط دولت مهندس 
موسوی با حضرت امام ابهامات دیگری نيز وجود 
دارد، از جمله آنکه به صراحت می توان گفت دولت 
آقای موس�وی هيچ کدام از تئوری های اقتصادی 
حض�رت امام را اجرا نمی ک�رد. امام در آن دوران 
بارها به س�پردن ام�ور اقتصادی به م�ردم تأکيد 
داش�تند و ای�ن تأکيدات در حالی انجام می ش�د 
که مير حسين موس�وی بر رویه ی اقتصاد دولتی 
خود اصرار می ورزی�د. در مورد این تناقضات نيز 

توضيحاتی بفرمایيد.
اين يكی ديگر از اش��كاالت وارد به دولت آقای موسوی 
اس��ت. در هشت سالی كه آقای موس��وی نخست وزير 
بودن��د مالقات های مكرری را با حضرت امام داش��تند، 
در بيش از ش��ش موردش امام تذكر می دهند كه: من 
گفتم مشاركت مردم و بعد گاليه می كنند كه چرا اتفاق 

بن�ده در مورد ش�خصيت آقای موس�وی اين جمع بندی را نداش�تم ت�ا زمانی كه به خاطرات�ی از قبل و 
ش�واهدی از دوران همكاری با ايش�ان بازگش�تم ك�ه در ذهنم باقی مان�ده بود و آن�گاه نتيجه گرفتم كه 
در گذش�ته اس�تعداد هايی در ش�خصيت ايش�ان وجود داش�ته كه منجر به ش�رايط فعلی گرديده اس�ت.
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نيفتاد؟ در مورد مش��اركت م��ردم در آموزش وپرورش، 
دانش��گاه ها، بازرگان��ی و تجارت خارجی، كش��اورزی، 
صنع��ت و... امام تذكراتی می دهند. اصوالً امام از همان 
اول هم اجازه نمی دهند كه تجارت خارجی در انحصار 
دولت باش��د. يعنی آن برداش��ت از اصل 44 كه تجارت 
خارجی را جزء وظايف بخش دولتی می آورد و از همان 
اواي��ل ش��ورای نگهبان مخالفت می كن��د و امام هم از 
موضع ش��ورا حمايت می كنند. يا مثاًل چند مدرسه ی 
اس��المی و غير انتفاعی را می خواستند تعطيل كنند، 
جلوی آن گرفته می ش��ود. در اي��ن مالقات ها كاماًل 
می ش��ود لحن گاليه آميز حضرت امام را متوجه ش��د. 
يعنی ايش��ان برای چندمين بار تذكر می دهند و هيچ 

ترتيب اثری از طرف دولت داده نمی شود.
بد نيس��ت اينجا من به اين نكته اش��اره كنم كه درون 
دولت اول آقای موس��وی دو موضع اقتصادی پديد آمد: 
ي��ك موضع را ما و دوس��تانمان از جمل��ه آقای توكلی 
داشتيم كه مردم بايد در اقتصاد مشاركت داشته باشند 
و نظ��ر ام��ام هم همين ب��ود و رويك��رد دوم نظر آقای 
موسوی و دوستانشان مانند آقايان نبوی و سالمتی بود 
مبنی بر اينكه برای ايجاد عدالت در جامعه بايد اقتصاد 
دولتی داش��ت. آقای مهندس موسوی در آن دوران در 
اختالف نظر بين دوس��تان ما و طيف مخالف، آن طرف 
يعنی طيف مجاهدين انقالب از جمله آقايان بهزاد نبوی 
و س��المتی و ... را انتخ��اب كردن��د و در در دولت دوم 
خود، ايش��ان ما را معرفی نكردن��د. امروز هم می بينيم 
كه آقای موس��وی دم از گروهی پاك كه همان جمعيت 
توحيد و تعاون اس��ت می زند اما در عمل رويكردهايی 
را كه انتخاب می كن��د، همان رويكرد های طيف های 
تند دولت آن زمان اس��ت كه آن موقع مجاهدين بودند 
و بعد مشاركت هم به آنها اضافه شد. بدنه ی تشكيالتی 
و برنامه ريزی س��تاد های آقای مير حس��ين و در واقع 
ابتكار عمل ايش��ان در اختيار همين گ��روه ها و اعضاء 

قرار می گيرد. 
 : س�ؤال  مهمی که اکنون مطرح می ش�ود این 
اس�ت که فضای سياس�ی آن زمان چ�ه بود که با 

اینکه امام چنين نظراتی را  داشتند و نخست وزیر 
هم عمل نمی کرد، با ای�ن وجود آن گروه معروف 

می ش�ود به خط امام ولی گروهی که شما جزء آن 
بودی�د و نظراتتان هم نزدیک به ام�ام بود گاهی 

حتی متهم به ضد امام بودن می شود؟!
 آن زمان اين گونه استدالل می كردند كه امام از دولت 
حماي��ت می كند و چون اينها ض��د دولت اند پس ضد 
امام هستند؛ در حالی كه حمايت امام به خاطر مصلحت 
جنگ ب��ود و بارها ديدگاه های اقتصادی خود را مطرح 
ك��رده بودند. اين نكته، مهم اس��ت كه آن موقع فضای 
جامع��ه ی ما فضای چپ زده ی ماركسيس��تی بود، در 
هر صورت ما همس��ايه ی جنوبی ش��وروی بوديم و در 
كش��ور ما توده ای ها، كمونيس��ت ها و ماركسيست ها 
به خصوص در دانش��گاه ها محلی از اعراب داشتند و در 
سطح جامعه برداشت از عدالت تا حدودی برداشت چپی 
بود. آن دوران عدالت به معنای تس��اوی بين همه كس 
و هم��ه چيز بود. در فرهنگ منافقين هم همين ادبيات 
را مش��اهده م��ی كنيم. در هر ص��ورت در جامعه ی ما 
به خصوص در بين طبقات روش��نفكر يك چنين تلقی، 
يعنی يك برداشت چپ گرايانه از عدالت وجود داشت. 

 : آن گروه ها معموالً از مناسباتی که با حضرت 
امام داش�تند بهره گرفت�ه و در مقاطع مختلف از 
آن اس�تفاده ی ابزاری می نمودن�د. ولی با اینکه 
اف�رادی مثل ش�هيد الج�وردی و آقای عس�گر 
اوالدی ارتب�اط خيل�ی نزدیکی با امام داش�تند و 
حض�رت امام هم لطف خاصی نس�بت به ایش�ان 
داشتند، رویه ی اخاقی آنها این بود که خودشان 
را خرج امام کنند نه اینکه امام را خرج خودشان. 
یا مثاً شما وقتی اندیشه ی اقتصادی حضرت امام را 
می خواستيد اجرا کنيد چرا از شما آن حمایتی که 

باید انجام شود، صورت نگرفت؟
اينجا همان بحث اولويت بندی مس��ائل مطرح اس��ت. 
يعنی ما می ديديم كس��ی نمی توانس��ت اولويت های 
ام��ام را تغيير دهد، ايش��ان اگر در مورد مس��ئله ای به 
قطعي��ت می رس��يدند، آن را عمل م��ی فرمودند. مثاًل 
قبل از پي��روزی انقالب يك عده دنب��ال اين بودند كه 
با بعضی از مراجع درگير ش��وند. حضرت امام به شدت 

اينها را نهی می كرد. ايشان هيچ وقت اجازه ندادند قبل 
از انقالب با آقای شريعتمداری برخوردی شود. هميشه 

س��عی می كردند به نحوی اين اف��راد را در چهارچوب 
انقالب حفظ كنند. ي��ا در دوران جنگ هيچ اولويتی را 
امام جای آن نمی گذاش��تند و با وجود اينكه ديدگاه 
اقتصادی ايش��ان مشاركت مردم بود و دولت هم اين 
نظ��ر را اجرا نمی كرد اما جنگ اولويت داش��ت و امام 
اجازه نمی دادند كه ذهن ها روی مسائل ديگر متفرق شود 
و نمی خواستند مسئله ديگری اين اهميت را تحت الشعاع 
قرار دهد. البته شخص ايشان نقدهايشان را به دولت در 
اين زمينه بيان می كردند اما با توجه به همان ديدگاهی 
كه آقای رضايی به عنوان يكی از فرماندهان جنگ مبين 
آن بودند، نمی خواستند كه آن بچه هايی كه در جبهه 
دلش��ان به دولت آقای موسوی گرم بود، اين دلگرمی را 

از دست بدهند. 
 : یکی از مس�ائل دیگر که ش�اید بتواند زوایای 
مختلف ش�خصيت و تفکرات مهندس موسوی را 
بازگو نماید، اختافات آن دوران جامعه ی مدرسين 
با دولت وقت بود . ظاهراً جامعه ی مدرسين نيز در 
مس�ائل اقتصادی نظرات خاص فقهی داش�ته که 
دولت به آنها توجه نمی کرده است و این اختافات 
به جایی می رسد که نمایندگان جامعه از جلسات 

شورای اقتصاد طرد می شوند. 
نكته ی مهم اين اس��ت كه شايد بتوان دولت مهندس 
موس��وی را اولين دولت پس از انقالب ناميد كه فرصت 
پيدا كرد وارد حوزه ی برنامه ريزی شود. تا قبل از آن دولت های 
جمهوری اسالمی عموماً درگير مسائل امنيتی و نظامی 
و ت��الش در جهت تثبيت حاكميت بودند، دولتی مانند 
بنی ص��در هم كه وضعيت مش��خصی داش��ت. در هر 
صورت دولت آقای موسوی به صورت عملی وارد برنامه 
ريزی در حوزه های مختلف مديريتی گرديد و اينجا در 
واق��ع نقطه ی آغاز برخی از اختالفات بود. درآن مقطع 
بحث اين ب��ود كه برنامه ريزی ما باي��د با برنامه ريزی 
ديگران متفاوت باشد يعنی بايد با رعايت احكام اسالمی 
و شرعی و رعايت توضيح المسائل حضرت امام اين كار 
انجام شود. ما می گفتيم قانونی كه تدوين می شود بايد 
از اول مالحظات شرعی را در آن رعايت كنيم اما طيف 
مخالف كه از آقای موسوی و شخصيت های تند جريان 
چپ تشكيل می شد، می گفتند: نه، ما هر چه به ذهن مان 
برسد می نويسيم و مسئله ی شرع به ما مربوط نيست. 
اين قانون می رود مجلس و در شورای نگهبان از لحاظ 
ش��رعی بررس��ی می گردد. ما اي��ن كار را اتالف وقت و 
منابع می دانس��تيم و اين موضوع يك اختالف ديدگاه 

جدی را ايجاد كرد.
 در همان دوران مطرح گرديد كه در جلس��ات سازمان 
برنامه و بودجه و شورای اقتصاد نمايندگانی از جامعه ی 
مدرسين حضور داشته باشند كه موازين شرعی مسائل 
را بررس��ی نمايند. آقايان آذری قمی، راستی كاشانی و 
كريمی جهرم��ی افرادی بودند ك��ه از طرف جامعه ی 
مدرس��ين در جلسات دولت حضور داش��تند. آن زمان 
م��ا هم با اين دوس��تان ارتباط نزديك داش��تيم. يعنی 
من وآقای توكلی ك��ه آن موقع وزير كار بود، مرتب در 
جلس��ات ش��ركت می كرديم و با آنها هماهنگ بوديم. 
بحث ديگری كه آن زمان مطرح شد، بحث احكام اوليه 
و اح��كام ثانويه ب��ود و آقايان در دول��ت يك جمله ای 
پي��دا كرده بودند كه اگر ضرورت ايجاب كند می ش��ود 
از اح��كام اولي��ه به احكام ثانويه رف��ت و احكام اوليه را 
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رعاي��ت نك��رد. اينها می گفتند راجع ب��ه قانون كار، ما 
كاری به شرع نداريم بلكه ضرورت می سازيم تا جامعه 
به اين نتيجه برس��د كه برود به سراغ احكام ثانويه. اين 
به خصوص در مورد قانون كار مطرح بود و تشكل خانه ی 
كارگ��ر را كه به جا مانده از حزب جمهوری اس��المی 
بود و از نظر تفكر هم به آقای موس��وی نزديك، وادار 
می كردند كه يك سری اعتراض ها و تظاهراتی انجام 
دهند و اس��تدالل م��ی كردندكه حاال ضرورت دارد و 

بايد برويم س��راغ احكام ثانويه. 
در ه��ر صورت در آن مقط��ع وضعيت به گونه ای پيش 
رفت و اداره ش��د كه نمايندگان جامعه ی مدرسين به 
اين نتيجه رسيدند حضورشان در جلسات كارساز نيست 
و خودش��ان از اين حضور انصراف دادند. شايد اين نكته 
هم مهم باش��د كه در آن دوران جريان رس��انه ای هم 
كاماًل با دولت هماهنگ بود. رئيس س��ازمان صداوسيما 
در آن مقطع آقای محمد هاش��می رفس��نجانی بود كه 
كام��اًل ب��ا مواضع دول��ت هماهن��گ و همراه بود 
و روزنام��ه های تأثيرگذار مانند كيهان نيز در اختيار 
همين جريان بودند. اين فشار رسانه ای تا حدی اعمال 
شد كه حتی اعضای داخل كابينه ی آقای موسوی هم 
تحت همين تهاجمات مجبور به خروج از دولت شدند. 
آقايان توكلی و عس��گر اوالدی در همين اثناء اس��تعفا 
دادند و با خارج شدن آنها از دولت، جامعه ی مدرسين 

نيز حضور خود را كم رنگ كرد.
 : آیا در همين فضا ش�ما و دوستانتان به دنبال 

تأسيس روزنامه ی رسالت رفتيد؟
بل��ی، م��ا در آن دوران هي��چ رس��انه ای در اختي��ار 
نداش��تيم و جريان رسانه ای كش��ور كاماًل يك سويه 
و در اختيار دولت بود. هيچ ش��خص و جريانی اجازه 
مطرح كردن كوچك ترين انتقادی را نداشت و دولت 
ب��ه هيچ وج��ه انتقادات را برنمی تابي��د. حتی در آن 
دوران فق��ط روزنامه هايی ك��ه مدافع دولت بودند به 
جبهه ها فرستاده می شدند و به عنوان مثال هيچ گاه 
روزنامه ی رس��الت به دس��ت رزمندگان نمی رسيد، 
چون جزء روزنام��ه هايی بود كه از دولت در عملكرد 
اقتص��ادی انتقاد می كرد. البت��ه بر خالف آنچه مطرح 
می ش��ود، اين موضوع از طرف حض��رت امام مطرح 
نش��ده بود بلكه تنها تش��خيص عده ای از فرماندهان 
س��پاه بود كه به شدت مدافع دولت بودند. در آن فضا 
سعی ش��د اين موضوع به امام نس��بت داده شود كه 
ش��خص مرحوم حاج احمد آقای خمينی مس��ئله را 
تكذي��ب ك��رده و گفتند امام در اي��ن خصوص منعی 

ندارد.
 : یک�ی از نکات مهم دیگر، اختافات رئيس 
جمه�ور و نخس�ت وزی�ر در آن مقطع اس�ت. 
ریش�ه ی این اختافات به کجا باز می گشت؟

نكته ی اول اين بود كه مقام معظم رهبری در خصوص 
مديريت آقای موس��وی انتقادات جدی داشتند، ايشان 
معتقد بودند مهندس موس��وی ضعف مديريت داشته و 

قادر به كنترل مناسب دولت و كشور نيست.
نكته ی بعدی ريش��ه در همان مسائل اقتصادی داشت، 
حضرت آيت اهلل خامنه ای نظرات اقتصادی هماهنگ با 
نظرات حضرت امام داش��تند و طبعاً با مواضع اقتصادی 
دولت مخالف بودند و در اين حوزه هم با آقای موس��وی 
اختالفات جدی داش��تند. حضرت آقا اخيراً و در يكی از 

فرمايشاتش��ان در خصوص اصل 44 نيز فرمودند: كه از 
همان زمان اين ديدگاه ها را داشته اند. 

 : ارتب�اط مجلس و دول�ت در آن زمان چگونه 
بود؟ با توجه به اینکه آقای هاش�می رفس�نجانی 
در آن مقط�ع رئي�س مجلس بودن�د و ظاهراً جزء 

مدافعين سرسخت دولت! 
ارتباط مجلس و دولت ارتباط خوبی بود، آقای هاشمی 
در دورانی كه رئيس مجلس و از س��وی ديگر در جنگ 
جانشين حضرت امام بودند، همواره در خطبه های نماز 
جمعه از مواضع اقتصادی دولت دفاع می كردند. يعنی 
حتی زمانی كه حضرت امام هم بحث مش��اركت مردم 
را مطرح می فرمودند، ايش��ان در نماز جمعه مسائل را 
توجيه می كردند و اگر به خطبه های آن زمان ايش��ان 

نگاه كنيد، می بينيد كه جهت اقتصادی ايشان با جهت 
اقتصادی دولت آقای موس��وی كاماًل تطبيق داش��ته و 
در حماي��ت از آن اس��ت. بعد از اتمام جنگ و رياس��ت 
جمهوری آقای هاشمی هم تيم اقتصادی دولت مهندس 
موس��وی با تغييرات بنيادی در نظرات خود به همراهی 
و هماهنگی با آقای هاشمی می شتابند و خود مهندس 

هم می شود مشاور رئيس جمهور.
 : البت�ه در همان دوران ش�خصيت هایی مانند 
ش�هيد دیالمه اختافاتی با مهندس داش�تند، یا 
حتی برخی نيروهای مطرح انقابی مانند ش�هيد 
آی�ت از دوران حزب جمهوری با ایش�ان مخالف 

بودند. 
در خصوص شهيد ديالمه بنده خيلی حضور ذهن ندارم، 
چون مدت فعاليت سياس��ی ايشان بسيار كوتاه بود اما 
اجماالً نسبت به آقای موسوی و خانم رهنورد انتقاداتی 
داش��تند، اما در خصوص مرحوم ش��هيد آيت هر چند 
بن��ده از ابتدا عضو حزب نبودم اما از اختالفات ايش��ان 
با مهندس موس��وی در جلس��ات حزب مطلع بودم، به 
عنوان مث��ال يكی از نقاط افتراق آقاي��ان در آن دوران 

بحث مرحوم مصدق بود. 

 : ب�ا توجه به م�رور تاریخی که انجام ش�د و با 
توج�ه به اس�تعداد های�ی که در وج�ود مهندس 
موسوی وجود داشته و شما به برخی از آنها اشاره 
فرمودی�د، چگونه می ت�وان عملکرد ایش�ان در 
دوران نخست وزیری زمان جنگ و مواضعشان در 

انتخابات دهم را جمع بندی کرد؟ 
قباًل هم اش��اره ك��ردم كه ما اي��ن روز را پيش بينی 
نمی كرديم. ما پيش بينی نمی كرديم كه آقای موسوی 
پس از س��خنرانی حكيمانه ی مق��ام معظم رهبری در 
نم��از جمعه، باز بيانيه صادر كند و فصل الخطاب بودن 
س��خنان رهب��ری را رعايت نكند. ما فك��ر نمی كرديم 
ايشان نسبت به سخنان حضرت آقا موضع منفی بگيرند 
و تا اين حد قانون گريزی كنند! ش��ايد ما در ابتدای امر 

هي��چ ك��دام از مواضع تن��د و افراط��ی او را پيش 
بين��ی نمی كرديم اما اكنون كه با فراغ بال موضوعات 
را بررسی و شواهد تاريخی را مرور می كنيم، می بينيم 
كه بله از همان دوران نخست وزيری استعدادها و نشانه 
هايی در ش��خصيت مهندس وجود داشت كه ايجاد اين 

نتايج از آنها خيلی هم دور از ذهن نيست.
عمل نكردن به فرمايش��ات صريح حض��رت امام، عدم 
هماهنگ��ی با ايش��ان در مهمترين امور مانند اس��تعفا، 
ع��دم توجه به اصول اوليه ی ش��رعی در تنظيم قوانين 
و وجود افراد منتس��ب به جريان تن��د و افراطی جناح 
چ��پ در حلق��ه ی اوليه پی مدي��ران ايش��ان، همه و 
همه استعدادهايی اس��ت كه در شخصيت جناب آقای 
مهندس ميرحسين موس��وی وجود داشته، جهت بهره 

برداری و سوءاستفاده در شرايطی مانند شرايط فعلی.
 : ب�ه عنوان آخرین س�ؤال، رأی م�ردم در 22 
خ�رداد را چگونه تحليل می فرمایي�د و اکنون و 
پس از گذشت تمامی تلخی ها و ناهنجاری ها چه 

کارهایی باید انجام شود؟ 
متأسفانه اين انتخابات تا حدودی جامعه ی ما را قطب بندی 
كرد. پاي��گاه اصل��ی رأی آقای احمدی ن��ژاد طبقه ی 
متوسط و ضعيف جامعه بود البته ايشان در بين نخبگان 
دانشگاهی هم رأی خوبی داش��تند عمده دانشجوهای 
بس��يجی  و جامع��ه ی اس��المی دانش��جويان و ... از 
طرفداران ايشان هستند. ولی قشری كه يك مقدار تفكر 
روشنفكری غربگرايانه دارند، تقريباً با آقای احمدی نژاد 
و دولت ايش��ان مرزبندی پيدا كردند. آقای احمدی نژاد 
شعار و عمل شان به گونه ای بود كه طرفدار مستضعفان 
و طبقه ی متوس��ط و پايين جامع��ه بودند و بودجه ها 
را به س��مت اجرای عدالت بردند و اگر به تركيب آرای 
ايش��ان دقت كنيد، می بينيد كه بيشترين درصد رأی 
ايشان مربوط به روستاها و شهرهای كوچك است.  اين 
موضوع يك پديده ی جديد است و باعث شد يك طرف 
اين قطب بندی، اشرافيت جامعه و طبقه ی مرفه دارای 

ق��درت و ثروت و طرف ديگر اين قطب بندی متدينين 
اعم از طبقات مس��تضعف و متوس��ط يعنی كسانی كه 

خالص و مخلص و خط واليتی هستند قرار گيرند.
اما نكته ی مهم اين اس��ت كه دولت آقای احمدی نژاد 
نمی تواند فقط طرفدار طبقات مس��تضعف و متوس��ط 
جامعه باش��د بلكه بايد نماينده ی همه اقش��ار جامعه 
باشد. بايد اين مسئله را به نوعی ترميم كنيم كه طيفی 
از نخبگان و روش��نفكران كه يك س��ری گرايش های 
خاص خودش��ان را دارند، فكر م��ی كنند جايگاهی در 
دولت ندارند و صدايش��ان ش��نيده نمی ش��ود. ايشان 
رئيس جمهور همه مردم و اقشار است واين رابطه نبايد 

دوقطبی گردد بلكه بايد ترميم شود.
***

اگ�ر كس�ی نس�بت ب�ه والي�ت فقي�ه اعتق�اد دارد، ح�ق اي�ن اس�ت ك�ه اگ�ر م�ی خواه�د تصمي�م 
حام�ی  بزرگتري�ن  فقي�ه،  ول�ی  و  گذاش�ته  مي�ان  در  والي�ت  مق�ام  ب�ا  بگي�رد  اس�تعفا  مانن�د  مهم�ی 
خ�ودش را در جري�ان بگ�ذارد ن�ه اينك�ه ام�ام را در مقاب�ل عم�ل انج�ام ش�ده ق�رار ده�د. اي�ن 
كار يعن�ی اينك�ه مش�كاتی در خص�وص ارتباط�ات اعتق�ادی ش�خص ب�ا والي�ت فقي�ه وج�ود دارد.

آق�ای هاش�می در دوران�ی ك�ه رئي�س مجل�س بودن�د، هم�واره در خطب�ه ه�ای نم�از جمع�ه از مواض�ع 
اقتص�ادی دول�ت موس�وی دف�اع می كردن�د. يعنی حت�ی زمانی ك�ه حضرت ام�ام بحث مش�اركت مردم 
را مط�رح م�ی فرمودن�د، ايش�ان در نم�از جمع�ه مس�ائل را ب�ه نف�ع مهن�دس موس�وی توجيه م�ی كردند. 




