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پــس از انقــاب اســاميايران،
تالش شد احکام اسالميدر جامعه
پيادهسازي شود و امام خميني رهبر
نظام نوپاي جمهوري اسالمينيز بر
اين مسئله تاکيد فراوان داشتند لذا
دستوري مبني بر اجراي بانکداري
بدون ربا و اسالميصادر کرده تا از
ربا در جامعه اسالميکه در قرآن از
آن به عنوان جنگ با خدا ياد شــده
است جلوگيري به عمل آيد.اکنون
که چهل ســال از پيروزي انقالب
اســاميايران ميگذرد شاهد اين
هســتيم که همواره از سوي فقها
بر ســر اينکه آيا بانکداري کشــور
شــبهناک و يا ربوي اســت بحث
وجود داشــته اســت و هنوز براي
مردم روشــن نشــده که آيا نظام
بانکي کشــور در چارچوب قوانين
شرعي فعاليت ميکند يا آلوده به ربا
است.اما مشخص است که امکان
دارد بانکداري در جمهوري اسالمي
بهطور مطلق ربوي نباشــد ولي از
آنجايي کــه در بازپرداخت وامهاي
بانکي که همراه با سودهاي کالن
صورت ميگيرد (فارغ از اينکه هنوز
به طور واضح مشــخص نيست که
ايــن وامها ربوي اســت و يا تحت
عقود اســامينظير مضاربه انجام
میشــود) مبالغي همچنان از مردم
تحت عنوان جريمه ديرکرد دريافت
ميشود و اين مسئله مصداق آشکار
ربا است که یکی از معضالت نظام
بانکي کشور است.با اين وجود بايد
راهــکاري به منظور رفع شــبهات
موجــود در نظــام بانکــي صورت
پذيــرد و بانکــداري اســاميکه
يکــي ضروريات اقتصاد ســالم در
جامعه اســامی اســت در کشور
اجرایی شود.

احمد کاشاني:

ميرحسين موسوي اعتقادي به اهداف حزب جمهوري اسالمينداشت

فرزند آيتا ...کاشــاني و نماينده دوره اول مجلس شوراي اسالميدر سالگرد شهادت
دکتر آيــت درباره نقش وي در عزل بنيصدر و اتفاقات حزب جمهوري اســاميبا
تســنيم به گفتگو نشست.سيد احمد مصطفوي کاشــاني فرزند آيتا ...کاشاني رهبر
نهضت ملي شــدن نفت ايران و نماينده دوره اول و دوم در مجلس شوراي اسالميو
از اعضاي حزب جمهوري اسالميبود.ســيد احمد کاشاني در تاريخ يکم دي ماه سال
 1326در منطقه جنوب تهران متولد شــد.در سال  1353در محل خدمت سربازي در
کرمان که در واقع تبعيدگاه دانشــجويان داراي سابقه سياسي بود ،بدون وابستگي به
گروههاي سياســي دستگير شد و به کميته مشترک ســاواک و شهرباني معروف به
کميته ضدخرابکاري (موزه عبرت فعلي) انتقال يافت.احمد کاشاني در دادگاه نظاميبه
 15سال حبس محکوم و در آســتانه پيروزي انقالب اسالميروز  19آذر سال  57از
زندان قصر آزاد شــد.وي بعد از پيروزي انقالب اسالميبهنمايندگي از مردم نطنز در
دوره اول و دوم مجلس شوراي اسالميبه مجلس راه يافت.متن زير مشروح گفتگو با
احمد کاشاني در سالگرد شهادت دکتر آيت و وقايع حزب جمهوري اسالمياست.
در ايام شهادت شهيد حســن آيت قرار داريم.يکي از نقشهاي
برجسته شهيد آيت مخالفت ايشان با وزارت ميرحسين موسوي در
مجلس بود.علت اصلي مخالفت شهيد آيت و شما در مجلس آن زمان
چه بود؟
هفت روز بعد از ماجراي  7تير بود که مرحوم شهيد رجايي آقاي ميرحسين موسوي
را بهعنوان گزينه وزارت معرفي کرد.بنده و شــهيد آيــت بهعنوان مخالف صحبت
کرديم ولي متأســفانه در نهايت با البيگري که گروهکهاي مجلس اول از جمله
نهضت آزادي براي گرفتن رأي اعتماد آقاي موســوي انجام دادند ،وي با رأي بسيار
شکننده نخستوزير شــد.از آنجا که بسياري از نمايندگان دوره اول مجلس خود را
متعهد به انجام وظيفه قانوني ميدانســتند ،پس از اين رأي اعتماد در قبال اقدامات
غلط دولتآقاي موســوي اقدام به شــفافيت کردند که همين موضوع باعث شد تا
آقاي موسوي و نزديکانش بهطور کلي در انتخابات شوراي مرکزي حزب جمهوري
اسالميشــرکت نکنند.يکي از داليل مخالفت ما با ميرحسين موسوي ،عملکرد وي
در روزنامه جمهوري اســاميبود.در يکي از جلســات قبل از حادثــه  7تير درباره
عملکرد روزنامه جمهوري اسالميکه ســردبير آن آقاي ميرحسين موسوي بود نيز
بحثهايي مطرح شــد.در آن جلسه آقايان آيت و ديالمه انتقادات شديدي نسبت به
عملکرد آقاي موســوي داشتند.سرمقاالتي که موسوي مينوشت بهويژه سرمقاالتي
که در حمايت از مصدق مينوشت ،بسيار سؤالبرانگيز بود.يکي از اين سرمقالههاي
سؤالبرانگيز سرمقالهاي تحت عنوان «مصدق ،فرزند رشيد خلق» در  14اسفند بود،
توصيفي که موســوي در اين مقاله از مصدق کرده بود از عهده مليترين چهره در
نهضت آزادي برنميآمد ،حتي من در روز  14تير سال  60و در جلسه تأييد صالحيت
موســوي براي نخست وزيري نيز اين مقاله را براي نمايندگان خواندم.يکي ديگر از
سرمقالههاي عجيبي که از سوي موســوي در وصف مصدق نوشته شده بود تحت
اين عنوان بود که «ياد مصدق يادآور تمام شهداي اسالم از کربال تا قم»! بهنظر من
هيچکس به خود اجازه نميدهد که هيچ يک از شــهداي تاريخ را با شهداي کربال
مقايســه کند ولي آقاي موسوي آدميرا که سراپا فســاد اداري بود و موجب گرفته
شــدن آزادي و دموکراســي از کشور شد و کشور را به مســيري برد که تنها راهي
که برايش باقي مانده بود ،ايجاد انقالب بود با شــهداي کربال قياس کرد.مصدق با
اراده انگلســتان هر اقداميکه ميتوانســت انجام داد تا ملت را به زمين بزند ،با اين
حال ســال  57روزنامهاي بهنام «جمهوري اسالمي» منتشر ميشود که قرار است
بازتابدهنده نظرات حزب جمهوري اسالميباشــد که مؤسسين آن اکثراً از علما و
مبارزين انقالبي هستند و بيايد اينگونه مطالبي در وصف مصدق بنويسد.البته دليل
اين رفتارهاي آقاي موســوي اين بود که او هيچ اعتقادي به اهداف حزب جمهوري
نداشــت و معتقد بود که بايد از اين تريبوني که در اختيار دارد تفکرات شخصي خود
را به مردم منتقل کند ،مردميکه خيلي از نظر تاريخي داراي مطالعات عميق نبودند
و صرف اينکه اين مطالب از سوي روزنامه حزبي محبوب منتشر ميشود آن را باور
ميکردند.وقتي که داستان انحالل حزب پيش آمد من ياد حرفهاي شهيد آيت افتادم
که در يکي از جلسات حزب خطاب به ميرحسين موسوي ميگفت «تو حزبي نيستي
و هدف نهايي تو انحالل حزب جمهوري اسالمياســت ،».هدفي که در نهايت نيز
موفق به انجام آن شد.
به ماجراي حزب جمهوري اسالمياشاره کرديد.يکي از تجربههاي

خوب تحزب در کشور ما همين حزب بود که متأسفانه ادامه پيدا نکرد.
آيا از ابتداي تأسيس حزب جمهوري اسالميشما در جريان آن بوديد؟
بهطور کلي انگيزههاي تأسيس حزب جمهوري در برهه زماني ابتداي
انقالب چه بود؟
بنده در تأســيس حزب نقشــي نداشــتم ولي اخويام دکتر ســيدمحمود کاشاني از
مؤسسين حزب بودند.شــهيد دکتر آيت هم نقش بسيار زيادي داشت و ايشان يکي
از اعضاي شــوراي مرکزي بود که خيلي به تشــکيل حزب اعتقاد داشــت.در همان
روزهــاي اول در محلي بهنــام کانون توحيد تهران از داوطلبــان عضويت در حزب
ثبتنام ميکرد.بنده نيز در حدي که بهعنوان يک عضو ســاده حزب فعاليت داشــته
باشم و اخبار حزب را دنبال کنم با حزب جمهوري اسالميهمکاري ميکردم تا اينکه
موعد انتخابات مجلس شوراي اسالميدر سال  58رسيد و بنده از حوزه کاشان و نطنز
اعالم کانديداتوري کرده بودم.در ابتدا قرار بود شــهر کاشان و نطنز بهشکل مشترک
داراي دو نماينده باشند ولي از آنجا که مردم نطنز مايل بودند بهدليل گستردگي اين
شهر نمايندهاي مســتقل در مجلس داشته باشند ،نهايت ًا در استانداري تصميم بر اين
شــد که حوزه نطنز و شهر بادرود از کاشــان جدا باشد.يکي ديگر از کانديداهايي که
در حوزه نطنز مطرح شــده بود ،خانم منيره گرجي بود.ايشــان عضو مجلس خبرگان
قانون اساسي بود و روابط خوبي نيز با حزب جمهوري اسالميداشت ولي از آنجا که
حزب اجازه نداشــت که از اعضاي خود اعالم حمايت کند ،شــهيد بهشتي نيز گفته
بودند که تمامياعضاي حزب براي حضور در انتخابات بايد بهشــکل مستقل تبليغات
انجام دهند و از امکانات حزب جمهوري حق اســتفاده ندارند ،در نهايت بنده بهعنوان
نماينده حوزه نطنز وارد مجلس شــوراي اســاميدوره اول شدم.در همان زمان که
مجلس اول در حال فعاليت بود ،جلسات حزب جمهوري اسالميبهشکل مرتب برگزار
ميشد و در اين جلسات عالقهمندان و طرفداران حزب شرکت ميکردند و در يکي از
همين جلسات بود که حادثه تلخ بمبگذاري در سرچشمه رخ داد.در روز تشييع پيکر
شــهداي هفتم تير مردم شعاري را سر ميدادند که «دشمن در چهفکريه ايران پر از
بهشــتيه» ،در حالي که دشمنان بهدرستي تشخيص داده بودند که شهيد بهشتي چه
شخصيت برجسته و تأثيرگذاري در جمهوري اسالمياست و بهاعتقاد من جاي خالي
ايشان همچنان احساس ميشود.شهيد بهشتي در شرايطي مديريت حزب جمهوري
اسالميرا با کمترين حاشيه در دست داشت که بسياري از مسئوالن و مديران بلندپايه
کشــور عضو اين حزب بودند.همچنين جاي شهيد ديالمه هيچگاه در عرصه سياسي
کشور ما پر نشد چراکه با وجود اينکه شهيد ديالمه  26سال بيشتر نداشت ولي در حد
و اندازههاي انســاني 50ساله داراي پختگي بود.علت اين پختگي هم اين بود که به
تاريخ تسلط بسيار خوبي داشت.تنها عاملي که باعث شد نقش پررنگ شهداي حادثه
دفتر حزب جمهوري و نبودشــان در اين ســالها مخفي بماند ،حضور ميليوني مردم
در تجمعات و حضور خود امام در رأس امور حکومتي بود که بســياري از کاستيها را
پوشش ميداد.

شما در جلسه  7تير هم دعوت شده بوديد؟
بنده ســعي ميکردم در جلسات حزب شرکت کنم.آن شــب يک عده از دوستان و
رفقاي همدورهاي زنگ زدند که «شام ميخواهيم بياييم خانهتان».ابتدا قصد داشتم
به آنها بگويم که بهدليل جلســه حزب نميتوانم از آنها پذيرايي کنم ولي بعداً با خود
گفتم که مهمان حبيب خداســت و دعوتشان کردم که به خان ه ما بيايند.پس از حادثه
انفجار دوستان بنده که خيال ميکردند من در آن جلسه حضور داشتم تماس گرفتند
و جوياي حالم شــدند.من هنوز نام ه دعوتي را که محمدرضا کالهي (عامل انفجار 7
تير) براي حضور در آن جلســه فرستاده بود دارم.اتفاق ًا يادم ميآيد که کالهي اصرار
زيادي داشت که جلســه هفتم تير بسيار جلسه مهمياست و بايد همه حضور داشته
باشند.آن حادثه ضربه جدي به حزب زد و موجب شد که حتي مجلس را با خطر عدم
رســيدن به حد نصاب روبهرو کند.در  14تير ماه پس از يک هفته جلســات مجلس
شــوراي اسالميدوباره شــروع به کار کرد تا دوســتداران نظام و مردم دچار نگراني
نشــوند.با انفجار دفتر حزب جمهوري اســاميو ترور ناموفق رهبر انقالب برگزاري
جلسات حزب متوقف شد.
اينطور که ميگويند آيتا ...موسوي اردبيلي بود که موسوي را به
حزب آورد؟
بله ،عدهاي اينگونه ميگفتند که مرحوم موسوي اردبيلي در حضور موسوي در حزب
جمهوري نقش ويژهاي داشت.

يکــي از اتفاقاتــي که شــايد موجب انحالل حــزب جمهوري
اسالميشــد ،عدم تشــکيل کنگره دوم و تجديد اعضاي شوراي
مرکزي حزب بود.در اين باره بفرماييد که چهکســاني مانع تشکيل
کنگره دوم حزب شدند؟
وقتي که قرار شــد کنگره دوم حزب سال  63در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار
شــود ،طبع ًا عالقهمندان حزب درصدد بودند که اين انتخابات را پرشور برگزار کنند
که يک شوراي مرکزي پرشور توسط آنها انتخاب شود و فعاليت حزب به رونق سابق
دولت در انتظار است يعني همه تشکيالتي را
بازگردد.اين واقعيت است که حزب يک ِ
که الزمه اداره کشور است بايد درون خودشان داشته باشند همانطور که دولتهاي
واقعي بايد زاييده اراده مردم باشــند حزب نيز بايد همين شــرايط را داشته باشد.از
اهميت حزب جمهوري اسالميدر ابتداي انقالب همين بس که اگر حزب جمهوري
اســامينبود بنيصدر همچنان به فعاليتهاي خرابکارانه خود ادامه ميداد و البته
کنار آن مجلس شوراي اسالميدور اول نيز بههمراه حزب جمهوري مانع اين شدند
که اين عنصر وابسته که بهغير از رياست جمهوري فرماندهيکل قوا نيز را در اختيار
داشت ،موجب بهخطر افتادن انقالب شود.مردم امروز يک مجموعه پراکنده هستند
و مرکزيتي که مردم آن را ناشــي از اراده خودشان بدانند که بتواند تصميمسازي در
سطح کالن کشور را صورت دهد ،وجود ندارد.چند نفر از اعضاي شوراي مرکزي اول
در انتخابات حضور پيدا نکردند.ميرحسين موسوي ،آقازاده ،حسين کمالي ،ابوالقاسم
ســرحديزاده و مسيح مهاجري کساني بودند که خود را بهعنوان کانديدا در معرض
رأي مردم قرار ندادند.علت عدم حضور آنها هم ترس از عدم رأيآوردن بود.عملکرد
مجلس اول موجب شده بود که آقاي موسوي و نزديکان و همفکرانش نتوانند که در
انتخابات شوراي مرکزي حزب که در جريان کنگره سراسري دوم برگزار ميشد رأي
بياورند.مرحومهاشميدر جايگاه حاضر شد و ضمن اينکه سخني را به امام نسبت داد،
گفت که امام گفتند که «فتيله حزب را پايين بکشــيد» و با برگزاري انتخابات حزب
جمهوري و تجديد حيات حزب مخالفت کرد.مرحومهاشــميگفت «اگر ميرحسين و
نزديکانش در شوراي مرکزي حاضر نباشند من هم نيستم».بنابراين يکي از اشخاصي
که موجب فروپاشي حزب جمهوري اسالميشد شخص آقايهاشميرفسنجاني بود.
آيتا ...خامنهاي ميگفت حزب يک تشــکيالت آزاد اســت و هر شخصي که عضو
حزب اســت خود را به اعضا عرضه ميکند تا با رأي ديگر اعضا بهعنوان يک عضو
شــوراي مرکزي انتخاب شود.بنابراين نه ميتوان هيچکس را از حضور در انتخابات
شوراي مرکزي منع کرد و نه ميتوان شخصي را مجبور به حضور در انتخابات کرد.
آقاي عسگراوالدي هم در واکنش به اظهارات آقايهاشميگفت «اگر حزب شهيدان
در اين کشــور نتواند فعاليت کند پس کدام حزب صالحيت فعاليت سياسي در کشور
را دارد؟» در نهايت اظهارات آقايهاشــميموجب شد که انتخابات شوراي مرکزي
حزب جمهوري برگزار نشــود و حزب بهسمت فروپاشي حرکت کند و با وجود اينکه
حزب جمهوري از پشتوانه بسيار قوي مردميبرخوردار بود با تصميمات شخصي مانع
ادامه حيات اين حزب شدند.نميدانم آقايهاشميچهمحاسبهاي ميکرد که اينطور
براي اين افراد ســرمايهگذاري کرد و بــراي اينکه آنها را در حزب نگه دارد بهنوعي
مسير انحالل حزب را کليد زد.
در فاصله زماني موعد برگزاري انتخابات شــوراي مرکزي ــ که
برگزار نشد ــ تا سال  66که بهشکل رسميحزب اعالم انحالل کرد،
چه فعاليتهايي در حزب انجام ميشد؟
اصليترين ارگان حزب همان شــوراي مرکزي حزب است که تصميمگيرنده اصلي
اســت و وقتي در برگزاري انتخابات شوراي مرکزي کارشکني صورت ميگيرد ديگر
نبايد اميدي به ادامه حيات آن تشکل داشت.
شــما نماينده مجلس اول بوديد.يکي از اتفاقات مهم مجلس اول
رأي بــه عدمکفايت بنيصدر بود.ائتالفي که بيــن نمايندگان براي
رأيدادن به عدمکفايت او ايجاد شد ،از کجا شکل گرفت؟ نمايندگان
حزب جمهوري اسالميچهنقشي در عزل بنيصدر داشتند؟
واقعيت اين اســت که نقش اصلي را شــهيد آيت ايفا کرد.ايشــان اين شجره يعني
سالمتيان ،بنيصدر ،جبهه ملي و مصدق را بهخوبي ميشناخت و شجاعت اظهارنظر
صريح در قبال آنها را نيز داشت.
شهيد آيت گفت مخالف واليتفقيه نبايد رئيسجمهور شود
شهيد آيت از همان روزهاي اول که کانديداي رياست جمهوري بود ،در فرصت بسيار

کوتاه تبليغاتي که از راديو پخش ميشد هيچ محافظهکاري نکرد و عليه بنيصدر که
شــانس بسيار بااليي براي رياســت جمهوري داشت ،سخنان صريح و تندي را بيان
کرد.شــهي د آيت گفت نبايد شخصي که با اصل واليت فقيه مخالف بوده و هست در
ليســت کانديداها قرار گيرد.البته در بحث عزل بنيصدر برخي ديگر ازجمله شــهيد
ديالمه نيز ســخناني تأثيرگذار بيان کردند ازجمله حقايقي از جنگ تحميلي و رابطه
بنيصدر با عراق در آن زمان که تأثير زيادي در عزل وي گذاشت.
آيا در حزب جمهوري کســي بود که با طرح عدمکفايت بنيصدر
مخالف باشد؟
خير ،هيچکس از اعضاي حزب جمهوري اســاميمخالفتي با اين طرح نداشتند.حتي
در رأيگيــري در مجلس نيز يک نفر ظاهراً رأي مخالف به اين عدمکفايت بنيصدر
داده بود.
يکي از اتفاقاتي که براي شما افتاد دستگيري و بازداشت شما در
مجلس دوم بود.منشأ اتفاقات سال  65که موجب شکايت از شما و
برخي افسران ارتش شد چه بود؟
تنها نماينده مجلسي که عليه او شکايت شد بنده بودم منتها همراه با بنده تعدادي از
افسران ارتش که تعدادشان به  16نفر ميرسيد ،دستگير شدند.اکثريت قاطع افسران
ارتش با انقالب و مردم بودند ولي وظايفي که براي ارتشــيان براســاس قانون وجود
داشــت ايجاب ميکرد که يکســري اقدامات انجام دهند.افســراني که بههمراه ما
دســتگير شدند داراي روحيات انقالبي و دوستدار امام و بسيار متدين بودند.اين دسته
از افســران اکثراً از دوستان شــهيد نامجو بودند و عضو تشکيالت مخفي شهيد آيت
در ارتش قبل انقالب بهحســاب ميآمدند ،عالوه بر اين برخي از اين افسران ازجمله
آقاي اقاربپرســت پيش از اين حوادث شهيد شده بودند.سرهنگ فروزان در سالهاي
 64و  65احســاس وظيفه ميکرد و مطالبي را خطاب به مسئوالن نظام مينوشت و
درباره اوضاع جنگ با آنها تبادل نظر و يا انتقاد ميکرد.طبع ًا از آنجا که بنده نيز جزو
نمايندگان مجلس بودم يک نسخه از اين مطالب را در اختيار داشتم که بهجرم همين
در اختيار داشــتن مطالب انتقادي بههمراه برخي از افسران ارتش بازداشت شدم.بنده
در يک نطق پيش از دستور بهشــکل علني مطرح کرده بودم که اين ارتش ،ارتشي
اســت که شهيداني مانند شهيد نامجو را در راه انقالب داده است و نبايد برخي ارتش
را تضعيف کنند.روز  14آبان ســال  65بود کــه به خانه بنده ريختند و بهجرم پخش
شــبنامه يعني همان مطالب آقاي فروزان که از افسران ارتش بود ،من را بازداشت
کردند.يکي از داليل بازداشــت من اين بود که آقاي ميرحســين و دار و دســت ه او
ميدانســتند که بنده براي حفظ منافع نظام و مردم با هيچکس رودربايستي ندارم.ما
در مجلس اقليتي رو به رشــدي بوديم بهطوري که در آن ماجراي معرفي دوم آقاي
ميرحسين موسوي به نخستوزيري مخالفان وي به  99نفر رسيدند که اين موضوع
انعکاس بسيار بااليي داشت.
چند وقت در زندان بوديد؟
من  28ماه در زندان بودم يعني از اواسط دوره دوم مجلس که بازداشت شدم تا پس
از انتخابات دوره ســوم مجلس و شروع به کار مجلس جديد در بازداشت بودم.پس از
اينکه مدتي از محکوميت ما گذشت ،متهمان رديف اول و دوم اين پرونده آزاد شدند
ولي من يک ســال بيشتر از آنها در زندان ماندم.تمام هدف آنها اين بود که انتخابات
مجلس سوم برگزار شود و بنده فرصت حضور در اين مجلس را نداشته باشم.وقتي که
ديدند که ديگر هيچ رأيگيرياي در آينده نزديک نيست من را هم آزاد کردند.

