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ش��ما ادامه بدهی��د. احمدآقا را دو س��ه هفته بعدش 
دیدم گفت که ما می خواهیم جبران کنیم و جلس��ه ای 
گذاش��تند و همه اینها را توضیح دادیم و امام)ره( قانع 
ش��دند که آن مطلب مربوط ب��ه آن بحث اقتصادی 
نب��وده و مربوط به چ��ی بوده و ریش��ه اش چی بوده. 
روزنام��ه را هم بردیم و دیدند و به هر حال مس��تندًا 
روشن شدند. امام)ره( وقت دادند که ما با اتفاق اعضا 
برویم خدمتش��ان، ما هم به اتفاق آقای جالل رفیع و 
دوس��تان دیگر، مدیران روزنامه رفتیم خدمتش��ان و 
م��ن خیلی صریح و دردن��اک و در عین حال مودبانه 
و عاش��قانه با امام)ره( صحبت کردم که آقا جالل در 
یادداشت اش نوش��ته است که ایشان خیلی شجاعانه 
حرف زدند. گفتم که  ای کاش اجازه داده بودید که ما 
خدمت شما توضیح بدهیم. ای کاش به این سرنوشت 
نمی انجامی��د. ام��ام)ره( یک صحبت خیل��ی زیبایی 
کردند. خیل��ی تفقدآمیز و بزرگوارانه و از خدمات ما 
در ع��راق و در داخل و قبل از انقالب و بعد از انقالب 
صحب��ت کردند و حاج احمدآق��ا برای اینکه از دل ما 
دربیاید، به خبر صدا و س��یما گفت��ه بود که این را در 
صدر خبر بگویید، س��اعت 2)14( ک��ه همه اخبار را 
گوش می کنند، هم خالصه خبر اول بیاید دعایی، فالن 
و بهم��ان و هم بعدًا... ما هم در مجلس بودیم. معمولًا 
اخب��ار2 بعدازظهر رادیو را در مجلس پش��ت بلندگو 
می گذاشتند. بلندگو در خبر اول )اعالم کرد( امام)ره( 
دعای��ی... ف��الن و بهمان. آقا این را ک��ه گفت خدا به 
س��المت بدارد، آقای تبریزی نماین��ده بجنورد بود، 
گفت: ببین، مغرور نش��و! عین ای��ن تعبیر را امام)ره( 
ب��رای قط��ب زاده هم گفته بود! من ه��م گفتم من هم 

مغرور نمی شوم. بعدش هم دیگر ادامه کار بود...
٭خ��ب ح��اج آق��ا! ی��ک س��وال، االن ک��ه 
حضرتعال��ی مدیر موسس��ه اطالعات هس��تید، 
آق��ای ش��ریعتمداری ه��م نماین��ده رهبری در 
موسس��ه کیهان هس��تند. آقای مهاجری هم که 
مدیرمس��ئول روزنامه جمهوری اسالمی هستند، 

در واقع منصوب از طرف رهبری هستند. 
-بله. افتخاری است برای ما. 

٭و ش��ما س��ه بزرگوار، هر کدام یک مش��ی 
متفاوت و جداگانه ای دارید. خب 

این مفهومش، یک معنی اش...
آق��ا  ب��ا  تف��اوت  م��ن  -البت��ه 
مسیح)مهاجری( را قبول ندارم. جز دو یا 
چند مورد، یعنی گاهی که ما از آقای نصر 
دع��وت کردیم، تعریف کردیم ایش��ان 
انتقاد ک��رده بود...من به ایش��ان)آقای 

مهاجری( خیلی احترام می گذارم. 

٭شما بزرگوارید به همه احترام می گذارید. 
-ی��ک س��رمایه بزرگی اس��ت ب��رای جامعه 

مطبوعات کشور ما... 
٭بله درست است. خب این یک معنی خیلی 
واضح اش این اس��ت که رهبری با سعه صدر با 

این قضایا برخورد می کند. 
-اینطوری اس��ت. تعبیری ب��ود که آقا با آقای 

مهاجرانی داشتند. 
٭درست است. 

-گفت��ه بودند ه��م اطالعات منس��وب به من 
اس��ت و هم کیهان و منظورشان این بود که هر دو 

این آزادی را دارند...
٭از این نوع س��عه صدرهای ایش��ان، خبرها 
و مصادیق زیادی اس��ت که االن فرصت مطرح 
کردن آن نیست، بیش��تر درجلسات خصوصی، 
مثلًا اینکه در چند سال پیش ایشان مرحوم ایرج 

افشار را خودشان دعوت می کنند. 
-چه عکس قشنگی هم با هم دارند. 

٭بله و می آیند آنجا مفّصل زمانی می نشینند 
و ب��ا هم صحبت می کنند. در س��ال 1373 برای 
مرحوم بازرگان ایشان پیام تسلیتی می نویسند. 
س��ال 1384 آقای دکتر سحابی فوت می کنند 
و ایش��ان ب��از پیام تس��لیتی می نویس��ند، خیلی 
پیام تس��لیت غّرا، که وقتی ایش��ان پیام تسلیت 
را می دهن��د ب��ه دفتر که در رس��انه ها منتش��ر 
بش��ود)خب حاال از فرزندان ایش��ان یا بعضی از 
اعضای دفتر( مش��ورتًا خدمت ایشان می گویند 
که این اگر منتش��ر شود در حزب اهلل، بازتابهای 
تندی خواهد داشت و همه اینها معترض خواهند 
ش��د، چرا اینقدر از آقای س��حابی که دبیر کل 
نهضت آزادی بوده، شما تجلیل کردید؟ ایشان 
در پاس��خ می گوین��د که حزب اهلل باید س��طح 
تحلیلش را باال ببرد و مس��اله ای نیست و منتشر 
بش��ود. من حاال س��والم اینجا این است که چرا 
این مشی همراه با شرح صدر ایشان میان اقشار 
حزب اللهی و انقالبی تر ما بس��ط پیدا نمی کند؟ 

-از مظلومیت ایشان است. 
٭واقعًا مساله چیست ؟ 

-یعنی جریانی که باید منویات ایش��ان را و به 
ه��ر حال نظرات این چنین را در مس��ائل مختلف، 
عرضه کند، ش��اید با احتیاط عمل می کنندیا با هر 

دلیلی، برخی کوتاهی کردند. حاال بماند. 
٭اج��ازه بدهید من آخرین س��وال را مطرح 
کن��م. به نظرحضرتعالی اگ��ر ما با این تجربه ای 
ک��ه االن داری��م برگردی��م  اول انق��الب، چ��ه 
کارهای��ی کردی��م ک��ه باید نمی کردی��م و چه 
کارهای��ی نکردیم که باید انجام می دادیم. حاال 
ش��ما به عنوان یک عنصر باسابقه انقالبی در قبل 
از انق��الب و در بعد از انقالب در همه عرصه ها و 
صحنه ها بودید چ��ه می فرمایید که برای آینده 

کشور، نظام و انقالب مفید باشد؟ 
-ما یکی از تاثیرگذارترین و بنیادی ترین امکانی 
را که در ترویج انقالب و در شفاف س��ازی مسائل 
انقالب، در پاسخ به ش��بهات، پاسخ به بسیاری از 
مسائل می توانست کارساز باشد، به این ترتیبی که 
تا به حال اداره می کردیم، اداره نمی کردیم  و سعی 

می کردیم متفاوت تر عمل کنیم.
٭بله. ای��ن متفاوت به معنای تنوع بیش��تر؟ 

سعه صدر بیشتر؟ این است مقصودتان؟ 
-اولًا بی طرفی به جریانات موجود کشور. 

٭عنوانش رسانه ملی است دیگر. 
-وضعی باش��د که همه صدا و سیما را محرم و 
امین خودشان بدانند. من اعتقادم این است که ما 
ای��ن کار را نکردیم تا به ح��ال و تااالن. اگر فضایی 
ایجاد ش��ود که این کار را بکنیم خیلی خوب است.

معتقدم رسانه  باید صدای همه باشد. 
٭یعن��ی چتر نظام به صورت فراگیر بر س��ر 
همه ملت باش��د، بر س��ر همه جریانها، جناحها و 

آدمها باشد. 
-... اجازه بدهید که من بیش از این گس��تاخی 

نکنم. 
٭حاج آقا خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. 

-ما شما را دوست داریم. 
٭خواه��ش می کن��م. بزرگ��واری کردید و 
علیرغ��م همه تندیهایی که ما در کیهان نس��بت 

به شما داشتیم، ما را پذیرفتید. 
-محبت داشتید شما. ما امید 
داریم ک��ه بتوانیم از توانمندیهای 
شما تجربیات شما و سرآمد آنچه 
که االن ش��ما به آن رس��یده اید 

لذت و بهره ببریم. 
٭برای شما آرزوی سالمتی 

و طول عمر با عزت دارم
٭٭٭

شاید بهتر بودما یکی از تاثیرگذارترین و بنیادی ترین امکانی را که در ترویج انقالب و در شفاف سازی مسائل گفتگوی ویژه
انقالب و در پاسخ به شبهات، می توانست کارساز باشد، به این ترتیبی که تا به حال اداره  کردیم، اداره نمی کردیم  
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