
  احمدرضا صدري
در روزهاي�ي ك�ه بر ما گذش�ت، زنده ياد حس�ين 
كاظم پور اردبيلي، كارگزار ديرين نظام اسالمي، روي 
از جهان برگرفت و رهسپار ابديت شد. او از فعاالن 
انقالب اسالمي و جانبازان فاجعه هفتم تير نيز بود. 
در گفت و شنودي كه پيش رو داريد، مرحوم كاظم پور 
اردبيلي به بيان پاره اي از خاطرات خويش از جريان 
انقالب و چالش هاي سال های آغازين استقرار نظام 
اس�المي پرداخته اس�ت. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
 ابتدا مختصري درباره پيشينه خانوادگي و 
تحصيلي خود مطالبي بفرماييد تا سؤاالت 

بعدي را مطرح كنيم؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. بنده حسين كاظم پور اردبيلي 
مهر س��ال 1331 در تهران به دنيا آمدم. تا سال پنجم 
دبستان در تهران تحصيل كردم و بعد با خانواده به بابل 
رفتيم و كالس ششم دبستان و كالس هفتم دبيرستان 
را در آنجا خواندم. سپس بار ديگر به تهران برگشتيم تا 
ديپلم در دبيرستان عدليه در خيابان الله زار نو، روبه روي 
ساختمان كيهان تحصيل كردم و ديپلم طبيعي گرفتم 
و در مدرسه عالي بازرگاني )دانشگاه عالمه طباطبايي 
فعلي( ادامه تحصيل دادم و ليسانس خود را در سال 53 
در رشته بازرگاني گرفتم. قبل از سربازي در آزمون اعزام 
دانشجو به خارج ش��ركت كردم و براي ادامه تحصيل 
در مقطع فوق ليسانس در رشته بازرگاني، به دانشگاه 

اوكالهماي امريكا رفتم. 
 اصالتاً آذري هستيد؟

خير، ما اصالتاً اهل بابل هستيم. به دليل پسوند اردبيلي، 
اكثراً تصور مي كنند كه ما اهل اردبيل هستيم، ولي اين 
پسوند براي خودش حكايت جالبي دارد. پدربزرگ من 
تاجر بود و بين شهر بارفروش)بابل( و بادكوبه شوروي 
تجارت مي كرد و به زبان آذري تسلط داشت و مشهور به 
مشهدي كاظم بادكوبه اي بود. در دوره رضاخان موقعي 
كه شناسنامه مي دادند، چون ايش��ان اهل ايران بود، 
نمي شد پسوند بادكوبه اي را برايش گذاشت و به تصور 
اينكه آذري است، برايش پسوند اردبيلي را گذاشتند و 

اين پسوند روي فاميل ما ماند!
از چ�ه دوره اي و چگون�ه وارد فعاليت هاي 

مبارزاتي سياسي شديد؟
افراد تحصيلكرده مذهب��ي در آن دوره به دليل بافت 
فكري و پايگاه طبقاتي اجتماعي، بيش��تر به مرحوم 
دكتر شريعتي و شهيد آيت اهلل مطهري گرايش داشتند. 
محيط مدرسه عالي بازرگاني هم - كه دوره ليسانس را 
در آن گذراندم- به گونه اي بود كه افراد خود به خود به 
مسائل سياسي توجه پيدا مي كردند و دانشجويان آنجا 

در كنار دانشجويان دانشكده پلي تكنيك )اميركبير(، 
از بقيه دانش��جوها سياس��ي تر بودند. من در جلسات 
س��خنراني مرحوم دكتر ش��ريعتي و پرويز خرس��ند 
شركت مي كردم و با جريانات سياسي سال هاي 49 تا 

53 آشنايي داشتم. 
در امري�كا هم ب�ه فعاليت هاي خ�ود ادامه 

داديد؟
بله، در آنجا هم با انجمن اس��المي دانشجويان ايراني 
مقيم امريكا و كانادا ارتباط برقرار كردم و همراه با آنها، 
در تظاهرات ضدرژيم شاه شركت مي كردم. در برگزاري 
نمايشگاه ها و فروش كتاب هايي چون رساله حضرت 
امام و دفاعيات مهندس بازرگان و آثار دكتر شريعتي 
هم، با دانشجويان ايراني همكاري داشتم. در آن دوره 
رئيس انجمن اسالمي دانشجويان مقيم امريكا و كانادا، 
آقاي ابراهيم يزدي بود. انجمن سمينارهاي مختلفي را 

برگزار و سخنرانان مختلفي را دعوت مي كرد. 
پس از بازگشت به ايران، فعاليت هاي خود را 

چگونه ادامه داديد؟
بازگش��ت من به ايران، همزمان با اوج گيري مبارزات 
بود. ابتدا سعي كردم با دانشجوياني كه در امريكا با آنها 
هم دوره بودم و به ايران برگش��ته بودند، ارتباط برقرار 
كنم و از اين طريق با فعاليت هاي مسجد قبا آشنا شدم. 
در آنجا بيشتر با آقاي صادق پور و آقاي بني اسدي-  كه 
بعد از پيروزي انقالب در كابينه ش��هيد رجايي، وزير 
مشاور در امور اجرايي جهادسازندگي شدند- ارتباط 

داشتم. 
چه كاري بر عهده شما بود؟

 وظيفه من اين بود كه به سراغ خبرنگاران خارجي بروم 
و از آنها دعوت كنم كه از تظاهرات و راهپيمايي هايي 
كه عليه رژيم شاه صورت مي گرفتند، گزارش تهيه و از 
شبكه هاي خارجي پخش كنند و چون به زبان انگليسي 
هم تسلط داشتم، در اين برنامه ها نقش مترجم را هم 

ايفا مي كردم تا زماني كه انقالب به پيروزي رسيد. 
مسئوليت هاي ش�ما پس از پيروزي انقالب 

چه بود؟
هنگامي كه دولت موقت تشكيل شد، آقاي رضا صدر 
مسئوليت وزارت بازرگاني را بر عهده گرفت و به سراغ 
كساني كه از قبل مي شناخت، آمد. من با دعوت ايشان 
مسئول سازمان گسترش خدمات بازرگاني شدم. در 
سال 1359 و تشكيل كابينه شهيد رجايي، بني صدر با 
انتخاب كانديداهاي ايشان براي وزارت بازرگاني، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي و رياست سازمان برنامه و بودجه 
مخالفت كرد و سرانجام مرحوم محسن نوربخش، وزير 
اقتصاد شهيد صادق اس��المي، وزير بازرگاني و آقاي 
موسي خير، رئيس سازمان برنامه و بودجه شدند. بعد 

هم من با وساطت مرحوم حاج احمدآقا خميني، وزير 
بازرگاني شدم و از مجلس رأي اعتماد گرفتم. 

ظاهراً موقع گرفت�ن رأي اعتماد در مجلس 
دچار مشكل شديد. قضيه چه بود؟

موضوع اين بود بعض��ي از نمايندگان تصور مي كردند 
كه من چون با آق��اي رضا صدر ارتباط دارم و ايش��ان 
هم با جري��ان نهضت آزادي در ارتباط اس��ت، من هم 
به نوعي به آنها وابس��ته هس��تم، در حالي كه اينگونه 
نبود. به ه��ر حال من از مجل��س رأي اعتماد گرفتم و 
وارد كابينه شهيد رجايي ش��دم. در آن دوران از هر دو 
طرف زيرفشار بودم. هم بني صدر مدام تالش مي كرد 
مرا به س��مت خود بكشاند و هم ش��هيد رجايي اشاره 
مي كردند كه وزير بني صدر بودن اسباب افتخار نيست! 
ايشان هميش��ه مي گفتند: من وزرايم را از سرچشمه 
گرفته ام كه منظورش حزب جمهوري اس��المي بود. 
شهيد ديالمه كه به عنوان مخالف در مجلس صحبت 
كرد، به اين حرف ش��هيد رجايي تعريضي زد و گفت: 
اينها از سرچشمه تگزاس هستند، نه سرچشمه تهران! 
به هر حال دوران بسيار دشواري بود كه با تمام فراز و 

فرودهايش تمام شد. 
بعد از قضيه 7 تير، موقعي كه آقاي موسوي ، وزير امور 
خارجه شد، ابتدا قرار بود س��فير ايران در كانادا بشوم، 
ولي به پيشنهاد ايشان معاون اقتصاد بين الملل وزارت 
امورخارجه ش��دم و تا زماني كه ايشان نخست وزير و 
دكتر واليتي وزير امورخارجه ش��دند، در اين پست به 
خدمت ادامه دادم. بعد هم حدود سه سال معاون دكتر 
واليتي بودم و سپس با حفظ س��مت، جايگزين آقاي 
نوري، معاون كنس��ولي پارلماني وزارت خارجه شدم. 
مدتي هر دو سمت معاونت پارلماني و اقتصادي وزارت 
امور خارجه را بر عهده داشتم و سپس معاونت كنسولي 
و پارلماني را تحويل آقاي ميرمحمدي دادم و براي چهار 
سال ديگر معاون اقتصادي وزارت امور خارجه بودم. با 
حضور آق��اي غالمرضا آق��ازاده در وزارت نفت، مدتي 
معاون اقتصاد بين الملل و عضو هيئت عامل نفت ايران 
در اوپك بودم. پس از پذيرش قطعنامه 598، به وزارت 
امورخارجه برگشتم و عضو هيئت مذاكره كننده با عراق 

و مدتي هم عهده دار ستاد اين گروه بودم. 
مسئوليت شما در تيم مذاكره كننده با عراق 

چه بود؟
همراه با عده اي از دوستان، مالقات هاي دكتر واليتي 
و ط��ارق عزيز، نخس��ت وزير بعثي ص��دام و عضو تيم 
مذاكره كننده را تنظيم و محوره��اي ديپلماتيك در 

گفت وگوها را دنبال مي كرديم. 
و مسئوليت هاي بعدي؟

مدت سه سال سفير ايران در ژاپن بودم و در اين دوره با 

ش�هيدآيت اهلل بهش�تي در واپس�ين 
لحظ�ات حي�ات خ�ود اش�اره كردند 
ك�ه: »ع�ده اي معتقدند پ�س از عزل 
بني صدر من بايد رئيس جمهور بشوم. 
از آنجا كه م�ن ج�زو منتقدين اصلي 
عملكرد ايش�ان بوده ام، ممكن است 
اين ش�بهه ايجاد ش�ود كه هم�ه اين 
انتقادات در واق�ع نوعي جنگ قدرت 
بوده اس�ت. بنابراين صالح اين اس�ت 
كه چني�ن موضوعي مطرح نش�ود...«
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 »فراز و فرودهاي زندگي يك كارگزار ديرين نظام اسالمي« 
در گفت و شنود با زنده ياد حسين كاظم پور اردبيلي

 پس از انفجار
2 ساعت و نيم زير آوار بودم!
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  شاهد توحيدي
اثري كه هم اينك در 
باب آن سخن مي رود، 
در بردارنده خاطرات 
م  س��ال ال حجت ا

والمسلمين قربانعلي 
دري نجف آب��ادي از 
روحانيون مبارز پيش 
از پي��روزي انقالب و 
كارگزاران پرس��ابقه 
نظام اسالمي است. در اين اثر راوي، از دانسته هاي 
خويش پيرامون بس��ا موضوعات پرده برداش��ته 
و بر ابع��اد گوناگون آن نورافكنده اس��ت. به ويژه 
دانسته هاي وي از زندگي و چند و چون عزل آقاي 
منتظري قائم مقام پيشين رهبري، خواندني و در 
خور توجه مي نمايد. اين اثر به همت حيدر نظري 
تدوين يافته و مركز اس��ناد انقالب اس��المي نيز 
آن را منتشر كرده است. مقدمه ناشر تا حدودي 
خصال راوي و خاطرات وي را روشن ساخته است: 
»خاطرات مبارزان و شخصيت هايي كه در جريان 
مبارزه عليه رژيم پهلوي در شهرهاي دور و نزديك 
سهم و نقشي داشته اند، در كنار اسناد و مدارك 
معتبر، براي محققان و پژوهش��گراني كه تاريخ 
انقالب را مورد بررسي و پژوهش قرار مي دهند، 
منبع بسيار با ارزشي به شمار مي آيد. با توجه به 
اين نكته، مركز اس��ناد انقالب اس��المي درصدد 
اس��ت تا خاطرات نيروهاي مذهبي و روحانيوني 
را كه به انحای مختلف در جري��ان مبارزه نقش 
داش��ته اند، جمع آوري نمايد. از اي��ن رو، پس از 
چاپ تعدادي از خاطرات علما و روحانيون مبارز، 
اينك خاطرات حجت االسالم دري نجف آبادي را 
به عالقه مندان تحوالت تاريخ��ي ايران در دوره 

محمدرضا پهلوي تقديم مي نمايد. 
حجت االسالم دري نجف آبادي تحصيالت ديني 
خ��ود را در حوزه نجف آب��اد آغاز كرد و س��پس 

براي ادامه تحصيل در س��طوح عال��ي، عازم قم 
ش��د. اندكي پس از ورود او به ق��م، نهضت امام 
خميني)ره( با موضع گيري ايش��ان عليه اليحه 
انجمن هاي ايالتي و واليتي آغاز ش��د. اين واقعه 
در شكل گيري ش��خصيت وي و تنفرش از رژيم 
پهلوي نقش عميقي داشت، زيرا به همراه بسياري 
از طالب جوان به نهضت اس��المي پيوس��ت. در 
اين خاطرات، جنبه هايي از احس��اس وي نسبت 
به اين رويدادها كه بيانگر احساس��ات طلبه هاي 
هم دوره اوس��ت، بيان شده اس��ت. قسمت ديگر 
خاطرات حجت االس��الم دري نجف آبادي شامل 
مس��افرت هاي تبليغي او به نقاط مختلف ايران 
است. او در اين س��فرها س��خنراني هاي خود را 
بر محوريت اس��الم، فقاه��ت و مرجعي��ت امام 
خميني)ره( قرار داده بود. ش��رح اين سفرها، در 
واقع، شمه اي از مبارزه استراتژيك روحانيت شيعه 
در طول تاريخ است. روحانيت ش��يعه به عنوان 
مخالفان هميش��گي حكومت هاي استبدادي با 
سالح وعظ و خطابه در بسيج توده ها مي كوشيدند 
و همين س��الح و اس��تراتژي بود كه توانست بر 
حدت روش هاي نوين احزاب سياسي و گروه هاي 
مسلح فائق آيد، زيرا تشكيالت وسيع روحانيت و 
ارتباط با توده هاي مردمي، سرمايه هاي عظيمي 
هس��تند كه احزاب از آن مح��روم بودند. پس از 
شهادت حاج آقا مصطفي و اهانت علني به حضرت 
امام در روزنامه اطالعات، سلس��له مخالفت هاي 
روحانيت و م��ردم عليه رژيم پهلوي گس��ترش 
يافت. در جريان اين مبارزه مس��اجد و روزهاي 
نمادين مذهبي، دو بستر قابل توجه براي مبارزان 
مسلمان در مبارزه با رژيم پهلوي بود كه خاطرات 
دري نجف آبادي رويدادهاي اين ايام را به خوبي 

توضيح داده است. 
ضبط خاطرات حجت االسالم دري نجف آبادي به 
س��ال 1357 بازمي گردد. از سال مذكور تاكنون 
بي��ش از 25 جلس��ه از خاطرات ايش��ان ضبط 
گرديده و در هش��ت فصل تدوين شده است. در 
تدوين اين خاطرات سعي بر آن بوده كه ابهامات 
مصاحبه ه��اي اوليه ب��ا مصاحبه ه��اي تكميلي 
برطرف ش��ده و توضيحات الزم با مدد از اسناد و 

منابع ديگر اضافه گردد.«

نظري بر خاطرات تاريخي 
 حجت االسالم والمسلمين 

دري نجف آبادي

 خوانشي دوباره از انقالب 
و پس از انقالب

وجود سقوط قيمت نفت، توانستيم بيشترين حجم 
اعتبارات را از طريق تأمين ماشين آالت و... از ژاپن 
دريافت كنيم و در زماني كه آقاي روغني زنجاني، 
وزير نيرو بودند، توانستيم براي ساخت سد كارون، 
وامي با بازپرداخت 25 سال و سود 5 درصد از ژاپن 
بگيريم. هر چند ژاپني ها بعدها به خاطر درگيري 
عراق و اس��رائيل و حمايت ايران از فلس��طين، به 
بخشي از تعهدات خود عمل نكردند! بعد از بازگشت 
از ژاپن، بار ديگر به وزارت نفت رفتم و عضو هيئت 
عامل اوپك شدم و مدت هشت سال با آقاي زنگنه، 
وزير نفت همكاري كردم. سرانجام در دوره وزارت 
آقاي نوذري در وزارت نف��ت، در دولت نهم بعد از 
31سال بازنشسته شدم. پس از بازنشستگي هم به 
دليل تجربه و سابقه اي كه در صنايع غذايي داشتم، 
با همكاري بعضي از دوس��تان يك ش��ركت توليد 

صنايع غذايي را راه اندازي كرديم. 
اگر پ�س از بي�ش از 30 س�ال مديريت 
بخواهيد به يك ويژگ�ي مديريتي خود 
اش�اره كنيد، كدام ويژگي را برجسته تر 

مي بينيد؟ 
به نظر خودم مهم تري��ن ويژگي مديريتي بنده اين 
بوده كه در طول دوران خدمتم، هرگز به سليقه هاي 
سياس��ي افراد توجه نكردم و ميان نيروهايي كه در 
چارچوب نظام ساليق فردي خود را داشتند، تفكيك 
قائل نشدم. در اين مورد بد نيست به يكي دو خاطره 
اشاره كنم. در دوره اي كه بني صدر رئيس جمهور و 
شهيد رجايي نخست وزير بودند، من در غياب آقاي 
رضا صدر وزير بازرگاني، در بعضي از جلسات هيئت 
دولت ش��ركت مي كردم. در يكي از اين جلسات از 
من خواس��تند درباره علل تورم ح��رف بزنم. اداره 
جلس��ه با بني صدر بود. من صراحتاً اشاره كردم كه 
يكي از علل عم��ده، اختالف نظر بين مس��ئوالن و 
جناح هاست، چون در چنين فضايي مردم احساس 
امنيت نمي كنن��د و بيش از حد خري��د و كاالها را 
انبار مي كنند و تقاضا بر عرضه پيشي مي گيرد. در 
آن دوران از گرايش هاي مختل��ف در دولت حضور 
داشتند و چالش هاي بين آنها سد بزرگي بر سر راه 
پيش��رفت مملكت بود و كارها كند پيش مي رفت. 
يادم اس��ت وقتي اين ح��رف را زدم، جلس��ه دچار 
همهمه شد و بني صدر هم كه هميشه مي خواست 
از آب گل آ لود ماهي بگيرد، از فرصت استفاده كرد و 
به جريان اصولگراي آن موقع - كه دنبال دستگيري 
قاس��ملو بود- طعنه زد كه: »اگر قاسملو را بگيريد، 
قيمت ها باال مي روند!« يادم است بعدها موقعي كه 
آقاي هاشمي رفسنجاني هم سرپرست وزارت كشور 
بود، در پاسخ به بني صدر گفت: »اگر نوار دكتر آيت 

را منتشر كنيد، قيمت ها باال مي روند!« 
خاطره ديگر هم برمي گردد به 12 فروردين سال 60 
و چند ماهي قبل از فاجعه 7 تير. ما شهيد آيت اهلل 
بهشتي را به وزارت بازرگاني دعوت كرديم كه در 
جمع مديران حضور پيدا كنند. من در آن جلسه به 
ايشان - كه رئيس ديوان عالي كشور بودند- عرض 
ك��ردم: »اغلب جريانات سياس��ي ب��ه دنبال اخذ 
موافقت اصولي، گش��ايش اعتباري، دستيابي به 
رانت يا تغيير تعرفه سود بازرگاني به نفع خودشان 
هس��تند. بعضي ها هم مي خواهند مجوز واردات 
بگيرند. به اعتقاد من اگر مس��ئوالن سياسي وارد 
كسب و كار و تجارت بشوند، مفاسد بسيار زيادي 
به بار مي آيد.« شهيد بهشتي با اين نظر من كاماًل 

موافق بودند. 
ش�هيد آيت اهلل بهش�تي را از چه زماني 

مي شناختيد؟
من تا قبل از پيروزي انقالب با شهيد بهشتي آشنايي 
نداشتم و بعد از انقالب به واسطه ارتباط با بعضي از 
دوستان، با ايشان آشنا شدم و در بعضي از جلسات 

كارشناسي به حضورشان مي رسيدم. 
نحوه مواجهه شهيدبهش�تي با اشتباه و 

خطاي افراد چگونه بود؟
ايش��ان بعضي جاها س��كوت مي كرد و هر جا كه 
الزم بود قاطعيت به خرج م��ي داد، اما در مجموع 
اهل دعوت ب��ه آرامش و پرهي��ز از جنجال و اهل 
گفت وگوي مس��تدل ب��ود. كاًل س��عي مي كرد با 
نصيحت و راهنمايي مش��كالت را حل كند، ولي 
اگر اين ش��يوه ها جواب نمي داد، با قاطعيت تمام 

عمل مي كرد. 
شما در حزب جمهوري اسالمي هم عضو 

شديد؟
خير، اما به دليل مسئوليتي كه در وزارت بازرگاني 
داشتم، گاهي در جلسات كارشناسي حزب حضور 
پيدا مي كردم، از جمله در شب حادثه هفتم تير كه 
به همراه 9 تن از مس��ئوالن و مديران ارشد وزارت 
بازرگاني - كه بعضي از آنها عضو حزب بودند- در 

جلسه شوراي مركزي حزب حاضر شديم. 
به نظر شما كه از نزديك شاهد جريانات 
سياس�ي بودي�د، عل�ت مخالفت حزب 

جمهوري با بني صدر چه بود؟
اگر به فهرس��ت مسئوالن ارش��د حزب جمهوري 
اس��المي مانن��د: شهيدبهش��تي، ش��هيدباهنر، 
مقام معظم رهبري و آقايان هاش��مي رفسنجاني، 
موسوي اردبيلي و... توجه كنيد، پاسخ سؤال خود 
را دريافت خواهيد كرد. اين افراد سال هاي سال با 
امام همراه بودند و كاماًل از آراي ايشان خبر داشتند 
و مي دانستند كه نگاه بني صدر با نگاه امام همسو 

نيست. 
پس چرا بني صدر رأي آورد و كانديداي 

حزب جمهوري رأي نياورد؟
براي اينك��ه بني صدر از تم��ام عناصر ج��ذاب در 
صحبت ها و سخنراني هايش استفاده مي كرد. مثاًل 
وقتي به دانشگاه صنعتي شريف رفت، با دوربين مدار 
بسته براي دانش��جويان صحبت كرد كه آن روزها 
ابزار جالب و جديدي بود يا وقتي از جلسات ديدار 
با امام بيرون مي آمد، جلوي دوربين هاي تلويزيوني 
مي گفت: من كانديدا هستم و تلويزيون هم پخش 

مي كرد! اما ما در حزب چه مي كرديم؟ در مقابل اين 
تبليغات گسترده و تأثيرگذار بني صدر، پوستر دكتر 
حبيبي را ب��ه در و ديوار مي چس��بانديم! بني صدر 
توانست با اس��تفاده از اين ش��يوه ها براي خودش 
عالقه مندان زيادي را به خصوص در ميان روشنفكران 
و دانشجويان- كه اقش��ار تأثيرگذاري بودند- پيدا 
كند. مضافاً بر اينكه جامعه روحانيت مبارز هم كه 
مي خواس��ت طرف برنده را بگيرد، به دليل انتساب 
او به خانواده اي روحاني و موضع گيري هاي به ظاهر 

اسالمي او در فرانسه، از او حمايت كرد. 
علت دش�مني مجاهدين خلق و نهضت 
آزادي با ح�زب جمهوري اس�المي چه 

بود؟
اعضاي سازمان مجاهدين خلق از همان زماني كه 
در زندان بودند، سوداي حكومت بر كشور را در سر 
مي پروراندند و وقتي ديدند چنين زمينه اي فراهم 
نيست، به فكر براندازي رژيم افتادند. آنها ابتدا ترور 
شخصيتي سران انقالب را در دستور كار قرار دادند 
و مخصوصاً شهيدبهش��تي را به دليل توانايي هاي 
باالي مديريتي با بدترين اتهام ها مورد هجمه قرار 
دادند و س��پس ترور فيزيكي را در پيش گرفتند. 
نهضت آزادي هم معتقد ب��ود كه حزب جمهوري 
انحصارطلب اس��ت و با مس��ائل به صورت صنفي 
برخورد مي كن��د! آنها مدعي بودند كه سياس��ت 
داخلي و خارجي را بهتر از اعضاي حزب جمهوري 
بلدند و آنها هستند كه بايد مملكت را اداره كنند و 

به اين دليل با حزب مخالفت مي كردند. 
به نظر ش�ما علت بركن�اري بني صدر از 
قدرت با وجود 11 ميليون رأي-  كه در آن 

مقطع رأي بااليي بود- چه بود؟
بني صدر بسيار آدم خودش��يفته اي بود كه تصور 
مي كرد در تمام زمينه ها صاحب نظر است! امكان 
نداشت كه از او س��ؤالي در هر زمينه اي، از اقتصاد 
گرفته تا ادبيات و فقه بپرسيد و باالخره جوابي به 
شما ندهد! البته خودباوري حقيقي نعمتي است، 
ولي بني صدر حت��ي در همان رش��ته اقتصاد هم 
اطالعات ناقصي داشت و براي اينكه نقايص خود 
را مخفي كند، يك پس��وند توحيدي به همه چيز 
مي چسباند و تصور مي كرد كه كار تمام است! هيچ 
وقت هم به س��راغ آدم هاي توانا و مخلص و فداكار 
نمي رفت و افراد منزوي را دور خود جمع مي كرد! 
سرانجام هم كه ديديم رياكاري و خودباوري كاذب، 
كارش را ب��ه تقابل با نيروهاي انقالب كش��اند و از 
صحنه قدرت خارج شد. يادم نمي رود كه در اوايل 
جنگ تحميلي، مشكلي در مورد بازرگاني خارجي 
پيش آمده بود كه لزوماً بايد با رئيس جمهور مذاكره 
مي كردم. باخبر شدم كه بني صدر به اهواز رفته و 
چون كار فوريت داشت، به اهواز رفتم. در آنجا ديدم 
كه پيراهن سپاه و شلوار كردي پوشيده است! وقتي 
از او سؤال كردم كه روي چه منطقي اين لباس ها 
را با هم تركيب كرده است، گفت: »پيراهن نشانه 
لباس سپاه اسالمي و شلوار نشانه مليت است!« از 
اين ج��ور تظاهرات عجيب و غري��ب - كه به هيچ 

كدامشان هم اعتقاد نداشت- زياد داشت! 
از حادثه 7 تير كه در آن حضور داشتيد، 

برايمان بگوييد؟
من در آن مقطع وزي��ر بازرگاني ب��ودم و با اينكه 
عضو حزب نب��ودم، ولي به پيش��نهاد و ب��ا ابتكار 
شهيد آيت اهلل بهشتي در جلسات كارشناسي حزب 
شركت مي كردم. آن شب قرار بود در حضور عده اي 
از وزرا و وكالي مجلس درباره مسائل مهمي چون 
تورم صحبت و راه حل هايی را كه به ذهنم مي رسند، 
مطرح كنم. شهيدبهشتي با كمي تأخير به جلسه 
آمدند و من قبل از ايشان صحبت كردم. بعد از من 
ايشان پشت تريبون قرار گرفتند و اشاره كردند كه: 
»عده اي معتقدند پس از ع��زل بني صدر من بايد 
رئيس جمهور بشوم. از آنجا كه من جزو منتقدين 
اصلي عملكرد ايشان بوده ام، ممكن است اين شبهه 
ايجاد ش��ود كه همه اين انتق��ادات در واقع نوعي 
جنگ قدرت بوده اس��ت. بنابراين صالح اين است 
كه چنين موضوعي مطرح نشود....« ايشان مشغول 
صحبت بود كه ناگهان نور قرمز و طاليي شديدي 
در فضا ديده و صداي انفجار هولناكي شنيده شد! 
من به گوشه اي پرتاب شدم و صداي زنگ عجيبي 
در گوشم پيچيد! حدود 2/5 ساعت زيرآوار بودم. 
گاهي به هوش مي آمدم و ب��از از حال مي رفتم. در 
زير آوار صداي ناله و دعاي مجروحان را مي شنيدم. 
سرانجام با تالش مردم و امدادگران، در باالي سر 
من روزنه اي باز ش��د و من دستم را بيرون آوردم و 
افراد متوجه حضورم شدند و مرا بيرون كشيدند و به 
بيمارستان بردند. در اين حادثه پرده گوش هايم پاره 
شدند، مهره هاي سوم و چهارم كمرم شكستند و 
نخاعم آسيب ديد! بعدها مهره هايم جوش خوردند، 
اما ش��نوايي گوش هايم در ح��د 40 درصد و 70 
درصد باقي ماند! در فاجع��ه 7 تير تنها وزيري كه 
زنده ماند، من بودم و متأسفانه انسان هاي كاربلد و 
متعهدي چون: شهيدعباس پور، قندي، كالنتري، 
فياض بخش و... شهيد ش��دند. بعدها شنيدم كه 
منافقين به همي��ن  قدر هم اكتفا نك��رده بودند و 
قصد داشتند تحت عنوان امدادرساني، مجروحان 
را هم با چند آمبوالن��س از مح��ل دور كنند و به 

شهادت برسانند! 
تمام هدف و منظور منافقين اي��ن بود كه با ايجاد 
چالش و بحران، نظام را از هستي ساقط كنند. جالب 
اينجاست كه اس��تكبار جهاني ما را به تروريست 
بودن متهم مي كند، درحالي كه گروهك خطرناك 
منافقين با اين همه جنايت، مورد حمايت آنهاست. 
در كل تاريخ فقط يك نمونه شبيه منافقين مي شود 
مثال زد و آن هم نازي ها و فاشيست ها هستند! بعد 
از اين فاجعه هم ديديم كه منافقين چگونه به جان 
مردم بي گناه افتادن��د و حتي به كودكان هم رحم 
نكردند. سرانجام هم به دشمن ملت ايران، صدام 

جنايتكار پناه بردند. 
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