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من بعد از انقالب چون در دفتر سياسي «: حسين شريعتمداري مدير مسوول روزنامه آيهان درباره فعاليت خود پس از پيروزي انقالب اسالمي در زندان ها گفت 
آه بعضي از سران گروهها دستگير مي شدند و يا قرار مي شد با آنها صحبت شود افرادي مي رفتند و با آنها صحبت مي سپاه بودم بعضي وقت ها پيش مي آمد 

با احسان طبري نزديك چند ماه مباحثه داشتيم أيا مثال با حسين . با افرادي نظير احسان طبري و سران حزب توده در زندان بحث هايي داشتيم . آردندأ از جمله من 
اما ديدگاه ديگر اين بود آه آساني آه . در زندان ها يك ديدگاه اين بود آه آساني آه زنداني مي شوند ديگر آدم بشو نيستند«: وي افزود» .اني رهبر پيكارروح

با اين انگيزه ما مي رفتيم . ث شودزنداني مي شوند فريب يك جريان و گروهي را خورده اندأ بنابراين خوب است آه مشكالت آنها در ميان گذاشته شود و با آنها بح
و من خودم بحث هاي زيادي مي آردم و اين را هم بگويم آه نه اسم مستعار داشتم و نه چيز مخفي ديگري بلكه خيلي عادي بودم أ چون اوال در بين آنها آساني 

آقاي مجيد «: شريعتمداري در گفت وگو با ايسنا عنوان آرد» .ها نبودبودند آه قبل از انقالب در زندان بودند و من را مي شناختند از طرفي نيازي به اين آار
ايشان با بنده تماس گرفتند گفتند آه من ديدگاه تو را مي دانم آه تو هم اعتقاد داري خيلي از اينها بچه هايي هستند آه . انصاري در مقطعي مسوول زندان ها شدند

من هم .  به آنها القا آرده أ چون چنين سابقه و ديدگاهي داري دلم مي خواهد بياييد در زندان با هم همكاري آنيم فريب خورده اند و دچار توهمي هستند آه تشكيالت
رفتن ما چند سالي ادامه داشت آه هفته يي . همين نظر را دارم بعد از تماس مجيد انصاري و اصرار ايشان من به اتفاق دو سه تا از بچه هاي ديگر به آن جا رفتيم 

مدير مسوول روزنامه آيهان » .من معموال بعد از ظهرها مي رفتم اما بعضي از دوستان هفته يي دو سه روز از صبح مي رفتند.  يا سه روز به آن جا مي رفتيم دو
البته مي خواهم تحفظ آنم . ا پررو مي آنيدبشدت مورد انتقاد آساني بوديم آه معتقد بودند آن ها آدم شدني نيستند و به ما انتقاد مي آردند آه چرا آنها ر: تصريح آرد

يادم هست آه مباحثه يي داشتم و صداي ضبط شده اش را دارم آه يكي دو تا از . يك دفعه به آنها گفتم آه ممكن است باالخره از شما اسم ببرم . و اسم آنها را نبرم 
البته من تقسيم بندي چپ و راست را قبول ندارم و آنها را راست افراطي مي دانم . (دهمين آقايان آه از نيروهاي مطرح اين روزها در جناح به اصطالح چپ هستن

البته با افراد ديگر مانند اعضاي نهضت هاي خارجي هم بعضا مذاآراتي غيررسمي داشتيم أ مثال « : وي افزود). أ چون تمام ويژگي هاي راست افراطي را دارند
فروپاشي شوروي سابق با بعضي از سران آذربايجان آه يكي از آنها بعدا رييس جمهور شد در تبريز مذاآراتي ان نزديك يا مثال در دور. با آقاي راشدالغنوشي 

در وزارت ) ره (شريعتمداري درباره موضع مخالف برخي از آساني آه در زمان حضرت امام » . دايما بود۶٨۶٧بنابراين اين بحث ها تا حدود سال . داشتيم 
اعتقاد دارم آه . مخالفت آنها روي ديدگاه هاي خاصي است . خالفت اين ها علت هاي ديگري داردأ بلد هم نيستند آه بايد چه آار آنندم«: اطالعات بودند گفت 

ب و شيريني دنياأ استحاله آنها را هم به دو علت مي دانم أ يكي آلودگي به چر. بعضي از آنها از ديدگاه هاي قبلي خود پشيمان شده اندأ يعني استحاله پيدا آرده اند
يعني واقعا به مسايل مالي آلوده شده اند و يكي اينكه پيگيري و ايستادگي در خط امام را سخت ديده اندأ چون در گذشته افراد همه چيز خودشان را فداي امام اسالم 

 زندگي مادي و خنثي خودشان توجيهي داشته باشند به آن و انقالب مي آردند عده يي فكر مي آنند بهتر است براي خودشان زندگي آنند و چون مي خواهند براي
به عبارتي تابع . يك عده هم آساني هستند آه آدم هاي فريب خورده اندأ يعني بنيان خيلي قوي يي ندارند و بيشتر تابع جريان باد هستند. پوشش سياسي مي دهند

شريعتمداري درباره چگونگي انتخاب آيت اهللا » .عده يي هم دچار توهم هستند. ي آنندآانون قدرت درون نظام و نه قدرت آلي نظام هستند و به آن نوسان م
عده يي از خبرگان به اين فكر افتادند آه قائم مقام تعيين آنند ظاهرش اين بود آه مي گفتند براي شرايط بحراني آه «: منتظري به عنوان قائم مقام رهبري گفت 

به . پيش بيايدأ در حالي آه اين آار به لحاظ قانوني غلط بود چون شرايط تعيين رهبر در قانون اساسي آمده است ) ه ر(ممكن است بعد از رحلت حضرت امام 
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در همان موقع آه اين انتخاب انجام شد عده يي با ديده ترديد به موضوع . لحاظ شرعي هم غلط است چون از قبل آه نمي شود آسي را به عنوان رهبر انتخاب آرد
به هر حال انتخاب به عنوان قائم مقام رهبري نه قانوني و نه شرعي بود و همه تعجب مي آردند .  آردندأ ترديد به اين معنا آه آار بسيار نسنجيده يي است نگاه مي

يرد و گفتند آه به چه دليل و يكي از فرمودند من از اول هم مخالف بودم آه چنين اقدامي صورت بپذ) ره (آه چرا اين اتفاق افتاده است تا اينكه بعدها حضرت امام 
ما از آقاي «:  گفت ٧۶شريعتمداري درباره موضع خود نسبت به خاتمي و دليل حمايت از ناطق نوري در زمان انتخابات سال » .موارد را ساده لوحي ذآر آردند

ن آمده بودند ترديدهايي داشتيم آه بعد از انتخاب ايشان و بعد از تقريبا يك ما نسبت به برخي از جرياناتي آه به حمايت از آقاي خاتمي به ميدا. ناطق حمايت نكرديم 
سال احساس آرديم آه ترديدهايمان به حق بود و امروز ديگر آمترين ترديدي نداريم آه ترديدهايمان درست بود و معتقديم بعضي از آساني آه داعيه حمايت از 

آما اينكه بارها طرح عبور از . د و اهداف ديگري را دنبال مي آنند آه با منش و بينش آقاي خاتمي همخواني نداردايشان را داشتند اساسا با ايشان همخوان نيستن
آقاي خاتمي خروج از حاآميت انتقاد به ايشان مقايسه ايشان با گورباچف و اينكه بايد دنبال يلتسين بگرديم مطرح شده است اين ها چيزهايي است آه اگر بخواهد 

 ود مثنوي هفتاد من آاغذ مي شودشمرده ش


